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  چكيده
از  هـا  رودخانـه ايـن   هـاي  دره. اند شده واقعسردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس  هاي رودخانه
كـانيون   ترين مهماز  ها درهاين . گردند ميبسيار زيباي ژئومورفولوژي در منطقه محسوب  هاي پديده
بررسـي تغييـرات مورفولـوژي     منظـور  به. شتري واقع در شرق ايران مركزي هستند كوه رشتهها در 

در  2015سـال   اي مـاهواره و تصـاوير   1956هوايي سـال   هاي عكسسردر و تفتو از  هاي رودخانه
به دو بخش كوهستاني و آبرفتـي   ها رودخانهبا تقسيم . است شده استفاده ArcGIS افزار نرممحيط 

درجه پيچش، در محدوده كوهستاني به علـت محصـور شـدن در     برحسب ها رودخانهالگوي جريان 
و در ) 25/1-2( رودي پيچـان  صـورت  بـه كربناتـه   هاي سنگباريك و عميق و جنس سخت  هاي دره

. است) 2بيشتر از (شديد  رودي پيچان صورت بهلت وجود تشكيالت سست و نرم بخش آبرفتي به ع
تغييرات چنـداني نداشـته و    مذكور هاي سالسردر و تفتو در  هاي رودخانهدر مسير كانيون  ها پيچش

كه علت آن احتماالً ناشـي از قرارگيـري    اند كردهحالت كلي پيچشي خود را در رسوبات آبرفتي حفظ 
 هـاي  بخشدر منطقه گرم و خشك كويري بلوك طبس و عدم وجود جريان دائمي در  ها رودخانهاين 

 .آبرفتي است

  

  

  

 .شتري كوه رشتهمورفولوژي، درجه پيچش رودخانه، رودخانه سردر، رودخانه تفتو،  :واژگان كليدي
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  مقدمه

و در اين حالت  )1: 2014، 1سينگ(توسط پروفيل طولي و عرضي نمايان گردد تواند مي راحتي بهمورفولوژي يك رودخانه 
بر روي مورفولوژي كانال در نواحي با توپوگرافي پايين نقش اساسي ايفا ) نئوتكتونيك(تكتونيكي جديد  هاي فعاليت

كه  باشد ميمباحث علم مهندسي رودخانه  ترين مهممطالعات ژئومورفولوژي از  .)231: 2010، 2زامولي و همكاران(كند مي
و تغيير مكان رودخانه در طول  ها شكلبه بيان شكل مهندسي، فرم بستر، پروفيل طولي آبراهه، پروفيل عرضي، تغيير 

عوامل متعدد طبيعي  تأثير، تحت ها رودخانهالگوهاي متفاوت ). 2، 1391و همكاران، مقدس حافظي ( پردازد ميزمان 
اين عوامل بسته به نوع رودخانه، . باشد مياقليمي و انساني  ، هيدرولوژيكي،شناسي سنگ، يهمچون عوامل تكتونيك

و همچنين عالوه بر عوامل طبيعي، عوامل انساني نيز نقش  گذارند مي اي رودخانهمتفاوتي بر روي شكل الگوهاي  تأثيرات
 تأثيرطبيعي تحت  هاي رودخانه ).176: 2006، 3گريگوري(بسيار مهمي بر روي شكل و الگوي مجاري رودخانه دارند

). 1، 1384و همكاران،  يساسان(ابعاد، شكل، راستا و الگو در حال تغيير هستند  ازنظرمختلفي، پيوسته  متغيرهايعوامل و 
تمايل رودخانه به تغييرات . شود مي ها رودخانهموجب تغيير موقعيت و مورفولوژي  تدريج بهتغييرات هيدرولوژيك طبيعت 
 ترديد بيك يژئومورف ازنظرن لحاظ، رودخانه ياز ا. و اثبات است درك قابل خوبي بهقرن،  مورفولوژي طي حدود يك

در معرض تغييرات مستمر  ها رودخانهحاكي از آن است كه بيشتر  شناسي زمينپوياست و شواهد مورفولوژيك  اي پديده
شتري در شرق ايران  كوه رشته). 6، 1380پيمان، ( باشد مي ها آنقرار دارند، تغييراتي كه بخشي از تحول مورفولوژيكي 

از سرزمين مركزي ايران از نيمه شرقي يعني بلوك  اي گستردهبخش  جداكنندهكيلومتر  140مركزي، با طول بيش از 
غربي و مشرف بر دشت  هاي دامنهدر  توان ميشتري را  كوه رشته هاي رودخانهبارزترين كانيون ها و . باشد ميلوت 
 تَفتو و سردر اشاره كرد و كانيونهاي ها رودخانهبه  توان مي ها آنمشاهده نمود، كه از بين  )ده طبسكفه فروافتا(طبس

  . )1شكل (

  
 سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس هاي رودخانهدسترسي  هاي راهموقعيت جغرافيايي و : 1شكل 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Singh 
2 . Zamolyi et al 
3 . Gregory 
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حجم  نشست تهو  آن با عبور از درنهايتو  شده شروعشتري  كوه رشتهمركزي  هاي بخشاز  ها رودخانهبرخي از اين 

كه در اثر باالآمدگي منطقه، بستر خودشان  اند شدهافكنه بزرگي  هاي مخروطعظيمي از رسوبات آبرفتي منجر به تشكيل 
هدف  .اند شده نظيري بيرا حفر كرده و در رسوبات آبرفتي منجر به تشكيل كانيون هايي با اشكال ژئومورفولوژيكي زيبا و 

 ها آنسردر و تفتو و بررسي تغييرات ميزان پيچش  هاي رودخانهژئوموفولوژيكي  هاي پديدهين مقاله، مطالعه و معرفي ا
 ي ماهوارهو تصاوير  1:20000سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح با مقياس  شده تهيه 1956هوايي سال  هاي عكستوسط 

 .باشد مي 2015مربوط به سال  متر سانتي 60با دقت  1كوئيك برد

  
  پيشينه تحقيق 

 هاي سالدر  ويژه بهو  قرارگرفتهبسياري از پژوهشگران ايراني  موردتوجه، ها رودخانهامروزه بررسي تغييرات مورفولوژيكي 
به مطالعات حاجي  توان مي ها آندر اين زمينه صورت گرفته است كه از بين  اي ارزندهاخير با ابزارهاي رقومي، مطالعات 

، ارشد و )1388(، رضائي مقدم و همكاران)1389(، مقصودي و همكاران)1392(، اصغري سراسكانرود)1392(بيگلو
سردر و تفتو تاكنون در اين زمينه،  هاي رودخانهدر خصوص . ، اشاره نمود)1385(، يماني و همكاران)1386(همكاران

داشته  ها رودخانهبررسي الگوي مورفولوژيكي و ضريب پيچش اين  مطالعاتي صورت نگرفته و پژوهش حاضر سعي در
  .است

  
  موردمطالعه همنطق
  منطقه شناسي زمين

ايران، ايران مركزي با روند شرقي ـ غربي به سه بلوك مجزا تحت عنوان بلوك لوت، بلوك  شناسي زميندر تقسيمات 
و در  گرفته انجامبلوك طبس  يبخش شرق در مطالعهاين ). 59، 1383آقانباتي، (است  شده تقسيمطبس و بلوك يزد 

شكل ( طبس قرار دارند فروافتاده ي كفهدر قسمتي از بلوك شتري و  ها رودخانه، اين گرفته انجامكه  تري جزئيتقسيمات 
واهد آن طبس نيز از ش 1357سال  شهريورماهدر ايران بسيار فعال بوده و زلزله  اي لرزه هاي فعاليت ازنظراين منطقه  .)1

  . باشد مي
كيلومتر و طولي  30 حداكثرباريكي با پهناي  وبيش كمنوار  صورت بهشتري  خورده چينگسليده ـ  كوه رشتهبلوك شتري يا 

 مديون باشد ميميانكوهي  هاي درهو  ها دشت صورت بهكه عمدتاً  كوه رشتهمورفولوژي اين . باشد ميكيلومتر  150 بر بالغ
الزم به ذكر  .سخت و نرم را در كنار يكديگر قرار داده است هاي سنگسازندها بوده كه  شناسي سنگنوع  و ساخت زمين

و  نمايد ميدوران پالئوزوئيك، مزوزوئيك و سنوزوئيك عبور  شناسي زمينواحدهاي مختلف  سردرازاست كه رودخانه 
از طرفي كوهستان شتري با ). 3و  2شكل (ست ا قرارگرفته شناسي زميندوران دوم و سوم  واحدهايرودخانه تفتو نيز در 

ي جوان و پويا، عامل اصلي ساخت زمينبرجسته و ساختار  شناسي ريخت زمينيك سيماي  عنوان به NNW – SSEروند 
 باشد ميآبرفتي  هاي پادگانهمخروط افكنه ها و  ازجمله گذاري رسوبفرسايش ـ  هاي سامانهبر ايجاد و توسعه  تأثيرگذار

و  اند نمودهافكنه قديمي خودشان را حفر  هاي مخروطسردر و تفتو بستر  هاي رودخانه كه طوري به) 66، 1392ناظمي، (
كه عامل اصلي و به وجود آورنده اين كانيون  اند آوردهرا با اشكال خاص ژئومورفولوژيكي به وجود  نظيري بيكانيون هاي 

 هاي گسل صورت بهفروافتاده طبس مرز شرقي آن عمدتاً  ي كفه .باشد ميطبس در   موردمطالعهها، باالآمدگي منطقه 
 كوه رشتهاز  خصوصاًاز رسوبات آبرفتي از ارتفاعات پيرامون  اي گستردهمجزا و متعدد با كوهستان شتري است و حجم 

. باشند مي مشاهده قابلافكنه بزرگ و كوچك در كنار يكديگر  هاي مخروط صورت بهكه  شوند مي نشست تهشتري، در آن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1: Quick Bird  
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ي و ناشي از برپايي ساخت زمينفروافتادگي آن  درواقعبوده و ـ فشارشي فروافتاده طبس يك فروافتادگي انقباضي  ي كفه

مرتبط با  خوردگي چينراندگي و  هاي مكانيسم صورت به) كلمرد، مزينو و پروده هاي كوهشتري،  كوه رشته(نواحي مجاور 
  ).48، 1388،ناظمي (آن است

   

 طبس شرق در آن شناسي زمينواحدهايوسردررودخانهشناسيزميننقشه: 2 شكل

 )1994اشتوكلين و همكاران،  -بشرويه 1:100000 نقشه از برگرفته( 

 طبس شرقجنوب در آن شناسيزمينواحدهايوتفتورودخانهشناسيزميننقشه: 3 شكل

 )1969همكاران، اشتوكلين و  -بشرويه 1:250000 نقشه از برگرفته( 
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  :دره سردر ـ1

 33دقيقه و عرض جغرافيايي  14درجه و  57درجه تا  57سردر در شرق شهر طبس با طول جغرافيايي  نظير بيدره زيبا و 
شتري از كوهي به نام اژدر كوه  كوه رشتهمركزي  هاي دامنهو از  قرارگرفتهدقيقه  40درجه و  33دقيقه تا  34درجه و 
طول اين رودخانه از محلي به نام چشمه قنبر . شود ميفرعي و زيادي تغذيه  هاي شاخهو در طي مسير توسط  شده شروع

كيلومتر آن در رسوبات  16كيلومتر بوده كه از اين مقدار مسافت،  28كند تا جايي كه در دشت طبس خاتمه پيدا مي
با ليتولوژي  سردر و سازندهاي شيشتو(دوران پالئوزوئيك  شناسي زميناين رودخانه از واحدهاي مختلفي . باشد ميآبرفتي 

با ليتولوژي  شمشك هايسازند(، مزوزوئيك )و دولوميت آهك سنگ جمالسازند و  آهك سنگو  سنگ ماسهغالب شيل، 
 رسوبات(و سنوزوئيك ) با تناوب مارن و شيلبغمشاه  پر فسيل و هاي آهك سنگو اسفنديار با  پروده، سنگ ماسهشيل و 

از اين رودخانه قطع كننده  يبخش. )3و 2شكل ( نمايند ميعبور ) كواترنرهشته هاي آبرفتي ننئوژن و  ارني و كنگلومراييم
مئاندرهاي اين رودخانه در قسمت خروجي از . است شده تشكيلسازند جمال رسوبي  هاي اليهدر امتداد يا سازندها و 

) بخش كوهستاني و آبرفتي كانيون سردر(دشتكه در  شوند ميشتري زيباترين شكل مورفولوژيكي آن محسوب  كوه رشته
  ).A,Bـ 4شكل (و مشاهده هستند  تشخيص قابل خوبي به اي ماهوارهو تصاوير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جن، غارهاي فرسايشي از پديده ديگر ژئومورفولوژيكي در اين دره  هاي تنورههمچنين اشكال مختلفي همانند دودكش و 
  :خواهيم پرداخت اه آنبه شرح  اختصار به، كه در ذيل باشند مي

منطقه طبس  هاي درهآبرفتي برخي از  هاي ديوارهغارهاي عهد حاضري هستند كه در  ازجملهغارهاي فرسايشي؛ 
آبرفتي ـ  هاي دره ي ديوارهبه علت عملكرد شديد جريان آب در  درواقع). Aـ  5 شكل( شود ميدره سردر ديده  خصوص به

  .متر ارتفاع دارند 10متر عمق و  7كه بعضاً تا حدود  ايجادشدهكواترنري غارهايي 
 ديوار مانند هايي رشتهو يا  ها ستونعمدتاً در اثر عملكرد فرسايش آب و باد،  نظير كم ي پديدهدودكش و تنوره جن؛ اين 

به دودكش شيارهايي توخالي شبيه  درواقعتنوره جن . شود ميالح دودكش يا تنوره جن گفته طكه در اص كند ميايجاد 

  .عبور مي نمايدبخشي از كانيون سردر در بخش كوهستان كه از رسوبات كربناته سازند جمال : A: 4شكل 
B :رودخانه و كانيون سردر در جايي كه ديواره هاي آن از رسوبات آبرفتي ـ كواترنري تشكيل شده است. 
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 هاي سنگزيبا در  1ژئوفرم هاياز اين  هايي نمونه. است مشاهده قابلجن  هاي دودكشكه در حدفاصل بين  باشد مي

  ).Bـ  5 شكل( شود ميديده  خوبي بهسست آبرفتي ـ كواترنري اطراف طبس، در دره سردر 
از ارتفاعات و ريزش اين مواد در ) كالوويال(رسوباتي هستند كه در اثر نيروي ثقل  ترين جوان درواقع؛ ها واريزهتالوس يا 

از . شوند ميهر منطقه محسوب  ساخت زميناز شواهد فعال  ها واريزههمچينن . اند شده تشكيل ها كوه ي دامنهپاي 
  ).Cـ  5 شكل(شاره نمود به منطقه سردر و حاشيه رودخانه سردر ا توان ميي اطراف طبس ها واريزه ترين فراوان

 نسبتاً ها دشتها در داخل  وخم پيچالبته اين . شوند ميديده  رودخانههستند كه در مسير  هايي وخم پيچ؛ رود پيچانمئاندر يا 
تغيير  ازجملهمختلف  هاي علتبه  كوه رشتهصاف و هموار بوده و ارتباطي به تغيير مسيرهاي يك رودخانه در داخل 

از نواحي كه در قسمت  دريكي. باشد مي تفكيك قابلبا ايجاد يك پيچ در مسير رودخانه در بخش اصلي . ليتولوژي ندارد
و با فرسايش جانبي  شده انجام) جريان آب و قدر باالي فرسايش سرعت بهبا توجه (محدب پيچ واقع است عمل فرسايش 

در سمت مقابل، قسمت مقعر . شود ميي از ديواره هاي بخشده و موجب ريزش رودخانه را از پايين تخريب نمو هاي ديواره
انجام ) پوينت بار( گذاري رسوبپايين جريان آب و كاهش قدرت حمل رسوبات عمل  سرعت بهو با توجه  باشد ميپيچ 
در  ها آنكه بارزترين  دشو ميبسيار جالبي از اين مئاندرها در بسياري از نقاط رودخانه سردر ديده  هاي نمونه. پذيرد مي

  ).Dـ 5 شكل(و باالدست سد نهرين وجود دارد  دست پايينشتري و در  كوه رشته سردرازمحل خروج رودخانه 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 ديواره كنگلومرايي ـ آبرفتي رسوبات در جن تنوره و دودكش: B فرسايشي غار درون از سردر دره بيروني انداز چشم: A: 5 شكل
 مئاندرهاي از كيي:  Dسردر دره جمال، سازند ساز كوه و كربناته رسوبات هاي ديواره كناره در تالوس اي واريز: C سردر دره هاي

  .نهرين سد باالدست در سردر دره زيباي
  :دره تفتو - 2

و  درجه 57درجه تا  57كيلومتري جنوب شرق شهر طبس و در شمال روستاي اصفهك با طول جغرافيايي  65اين دره در 
 17اين دره با طول . )6شكل ( دقيقه قرار دارد 30درجه و  33دقيقه تا  22درجه و  33دقيقه و عرض جغرافيايي  16
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1: Geoform 
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و با عبور از سازندهاي دولوميتي شتري، سرخ شيل و رسوبات آبرفتي كواترنري،  شده شروعكيلومتر از سد كهن كُريت 

 200اين دره در برخي نقاط به بيش از  هاي ديوارهارتفاع  كه طوري بهو كانيونهاي ژرفي را به وجود آورده است  ها دره
پرآب متعددي كه عمدتاً در اين  هاي چالهآب ها يا غرق). A,B ـ 6شكل ( رسد ميهم ) در سازند دولوميتي شتري(متر

هاني بار بستر ناگ گذاري رسوبرسوبات كربناته سازند شتري و همچنين  هاي فرسايشحاصل عملكرد  شود ميدره ديده 
كيلومتر از اين رودخانه در  13همچنين . آبي مختلفي را در طول دره به وجود آورده است هاي چالهبوده، كه  رودخانه

 ها واريزهو  اند شده تشكيلرودخانه  دست پايينجن در اين رسوبات و  هاي دودكش باشد كه ميرسوبات آبرفتي ـ كواترنري 
  ).C,Dـ  6شكل ( خورد ميه و در دامنه كوه به چشم در اطراف رودخان وفور بهنيز 

  

از دره  يقسمت:  B.تنگه تفتو در پايين دست سد كهن كريت كه از رسوبات كربناته سازند شتري عبور نموده است: A: 6شكل 
  .دره تفتو دودكش هاي جن در: D. تالوس يا واريزهاي دره تفتو: C .تفتو كه گسل ها در به وجود آمدن آن نقش داشته اند

  
  ها روشمواد و 

كيلومتر در بخش  13كيلومتر و رودخانه تفتو به طول  16جهت بررسي ميزان تغييرات مورفولوژي رودخانه سردر به طول 
و ) 1956سال ( 1:20000هوايي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح با مقياس  هاي عكس ، ابتدا به كمكها آنآبرفتي 
 افزار نرمپس از رقومي نمودن در محيط  2015مربوط به سال  متر سانتي 60تفكيك  باقدرتكوئيك برد  ي ماهوارهتصاوير 

ArcGIS  شده و براي نشان دادن تغييرات مسيرهاي قديم و  رقومي ها رودخانهتغييرات ميزان پيچش هر يك از اين
مختلف  هاي بخشورفولوژي متفاوت رودخانه در به دليل م. م و بر هم منطبق گرديدنديرستاز اين مسيرها  هركدامجديد، 

بخش اول در . به دو بخش تقسيم گرديد ها رودخانه، موردمطالعهمحدوده  تر علميو  تر دقيقانجام بررسي  منظور بهو 
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در مرحله بعد، پس از شناسايي ). 8و  7شكل (محدوده كوهستاني و بخش دوم در محدوده آبرفتي شناسايي گرديد 

براي محاسبه ضريب  موج طولاز قبيل طول قوس و  ها آنموجود در دو رودخانه مشخصات هندسي  هايرود پيچان
              :گرديد گيري اندازهپيچشي با استفاده از فرمول زير 

S
L
λ/2

 
  .باشد مي موج طولنصف   λ/2طول قوس و Lضريب پيچشي،  Sدر اين رابطه 

 هاي دادهو با استفاده از  (Petts et al., 1986, 251)ي ضريب پيچش برحسب ها رودخانهدر ادامه جهت تعيين نوع  
  .)1جدول ( شده است وتحليل تجزيهتلفيق و  تغييريافته هاي بخشبراي دستيابي به نتيجه و تعيين  حاصل،

  
 (Petts et al., 1986) خميدگي ضريب برحسب ها رودخانه بندي تقسيم: 1 جدول

  2بيشتر از   25/1ـ  2 06/1ـ25/1 1ـ05/1  ضريب پيچشي
  شديد رودي پيچان  رودي پيچان سينوسي مستقيم  نوع رودخانه

  
 

  
   

  .مئاندرها تعداد نمايش و) 2( آبرفتي و) 1( كوهستاني بخش دو در سردر رودخانه اي ماهواره تصوير: A: 7 شكل
B :پيچش ضريب محاسبه براي قوس طول و موج طول نمايش و سردر رودخانه از قسمتي.  
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  نتايج و بحث
دشت  گيري شكلدر سطح زمين بوده كه نقش مهمي در توسعه و  ها رودخانهسيماي اصلي  اي رودخانه هاي پيچش 

مقدار . در مسير رودخانه است رودي پيچانضريب پيچشي مبين ميزان توسعه  .(Hooke, 2007, 236)سيالبي دارد 
كوهستاني در  ها بخشدر ) 1جدول (است  شده بررسيمختلف  هاي بخشسردر و تفتو در  هاي رودخانهب پيچشي يضر

ولي در اين بخش الگوي  باشد مي) 2از كمتر ( رودي پيچانسردر الگوي غالب براساس ضريب پيچشي،  رودخانه
اين  دهنده نشانمقايسه بين حداقل و حداكثر ميزان پيچشي رودخانه ). 2جدول( شود ميشديد نيز در آن ديده  رودي پيچان

بنابراين تغييرات ضريب پيچشي بسيار كم بوده . باشد مياست كه اين تغييرات در بخش كوهستاني در يك مقدار محدود 
در رودخانه تفتو . رسد ميبه حداقل  رودي پيچانو حركات  باشد ميفرسايش پذير  ها كنارهكه  شود ميو در نقاطي ديده 

 رودي پيچاناز طرفي الگوي سينوسي و . باشد مي رودي پيچانالگوي غالب برحسب ضريب پيچشي در بخش كوهستاني، 
در بخش آبرفتي در هر دو رودخانه سردر و تفتو، الگوي غالب براساس ). 4جدول( شود مييز به تعداد كم ديده شديد ن

 ها رودخانهمقايسه بين حداقل و حداكثر ضريب پيچشي ). 4و  3جدول( باشد ميشديد  رودي پيچانضريب پيچشي، 
 ).9شكل (اين است كه در اين بخش تغييرات بسيار بيشتر از بخش كوهستاني است  دهنده نشان

  
  

  2بيشتر از  25/1ـ  2 06/1ـ25/1 1ـ05/1  ضريب پيچشي
  ها پيچشتعداد 

  )رودخانه سردر(
0 0 26  45  

  ها پيچشتعداد 
  )رودخانه تفتو(

0 4 13  20  

 رودي پيچان رودي پيچان سينوسي مستقيم  نوع رودخانه
  شديد

 (Petts et al., 1986)اساس بر تفتو و سردر هاي رودخانه نوع تعيين و پيچشي ضريب محاسبه: 2 جدول

مئاندرها  تعداد نمايش و) 2( آبرفتي و) 1( كوهستاني بخش دو در تفتو رودخانه اي ماهواره تصوير: A: 8 شكل
B :پيچش ضريب محاسبه براي قوس طول و موج طول نمايش و تفتو رودخانه از قسمتي.  
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بلكه . نبوده تا در شرايط عادي بتواند كانيونهاي بزرگي همانند سردر و تفتو را ايجاد نماييد اي اندازه بهكمي وجود داشته و 

  .باشد ميه و فعال تكتونيكي منطق تأثيرگذارفصلي و شرايط  هاي سيالبگسترش عرضي و عمقي اين كانيونها ناشي از 
نرم دشت كه  نسبتاًشيب كم دشت و بافت رسوبي نرم تا  تواند مي ها رودخانه رودي پيچاناز عوامل اصلي در الگوي 

و وارد رسوب  شده خارجدر بخشي كه دره سردر و  تفتو از كوهستان . از رسوبات آبرفتي كواترنر هستند باشد هايي انباشته
شاهد كاهش شيب بستر نسبت به منطقه كوهستاني هستيم و به دليل كاهش انرژي جريان رودخانه از  شوند ميآبرفتي 

از طرفي در  نمايد مي نشست تهمخروطي و پراكنده  صورت بهمحل خروجي كوهستان به دشت، رودخانه بار بستر خود را 
با توجه به شيب كم  ها رودخانهاست اين  دهنمو ميرا سپري  تري آرامتكتونيكي حالت  ازنظركه اين ناحيه  هايي زمان

كه اين آزادي عمل باعث افزايش فرسايش  اند داشتهپيچشي  صورت بهدشت، آزادي عمل بسيار بااليي را براي جابجايي 
تكتونيكي  هاي فعاليتو  اي رودخانه هاي جريانارتباط بين  بنابراين. گردد ميها رود پيچانو تكامل  ها رودخانه اي كناره

جريان تعادل تكتونيكي بين حفر كانيونهاي سردر و تفتو و  و بستر خود را بيشتر حفر نموده ها رودخانهمنجر شده تا 
  . برقرار شود اي رودخانه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2015سالبردكوئيكيماهواره تصوير: A: 10 شكل
  .آبرفتي بخش در سردر رودخانه

B :بخش در سردر رودخانه 1956 سال هوايي عكس 
 سال در سردر رودخانه جانبي تغييرات رسم: C. آبرفتي
  ArcGIS افزار نرم استفاده با 2015 و 1956 هاي

 2015 سال برد كوئيك يماهواره تصوير: A:11شكل
  .آبرفتي بخش در تفتو رودخانه

B :بخش در تفتو رودخانه 1956 سال هوايي عكس 
 سال در تفتو رودخانه جانبي تغييرات رسم: C. آبرفتي
  ArcGIS افزار نرم استفاده با 2015 و 1956 هاي
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تكتونيكي منطقه شاهد  هاي فعاليت تأثيردرآمده، به دليل ي كانيون صورت به ها رودخانهالگوي كلي مئاندر اين  ازآنجاكه

متر نيز  2متر و پهناي  60در رسوبات آبرفتي به بيش از  ها درهكه بعضاً عمق اين  باشيم ميافزايش عمق اين كانيون ها 
 كه طوري بهدارند  ها درهاين  عمقيزيادي را در مقدار گسترش  تأثيرو نيز از طرفي ليتولوژي رسوبات آبرفتي  رسد مي
 اي رهديوامختلف  هاي قسمتدر بازديدها و شواهد صحرايي ميزان عريض شدن دره يا باريك بودن آن را در  توان مي

از اين  هركدام، ميزان پيچش و مقدار طغيان ها ديوارهناشي از نوع ليتولوژي موجود  تواند ميمشاهده نمود كه اين خود 
ديواره از رسوبات نرمي همانند رس و سيلت  هاي اليهكه جنس  درجاهايي. مختلف را نشان دهد هاي دورهرودخانه در 

پهناي اين  باشد ميكنگلومرايي  ريزودرشتي كه از جنس رسوبات هاي اليه شده و در تر گستردهبوده عرض كانيون هاي 
  .است يافته كاهش ها دره

در ليتولوژي هاي سخت و مقاوم كوهستاني كه غالباً از واحدهاي سنگي كربناته،  سردر و تفتو هاي رودخانهالگوي پيچش 
پيچشي در اين نوع ليتولوژي ها  صورت بهدر هدايت مسير رودخانه  تواند مي، نمايد ميي، شيلي و مارني عبور سنگ ماسه

 توان ميرا ) دره سردر خصوصاً(اين كانيون ها در رسوبات آبرفتي  هاي پيچشگسترش و پيشروي . باشد تأثيرگذار
رودخانه جريان  ها محلدر اين . شاهد بود شوند ميغارهاي فرسايشي كه در محل حداكثر پيچش رودخانه ديده  صورت به

آبرفتي ـ كواترنري پرداخته و بعضاً غارهايي  هاي ديوارهمتعدد داشته به حفر  هاي دورهبه دليل قدرت باالي جرياني كه در 
ناشي از  تواند ميآورده است كه البته ارتفاع اين غارها نيز خود  به وجودمتر  10متر و ارتفاع بيش از  15را تا عمق 

  . رودخانه نيز باشد باالآمدگي منطقه و حفر بستر
  

  گيري نتيجه
سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس منجر به تشكيل كانيونهاي زيبا با اشكال مختلف  هاي رودخانه

موجود در  ژئومورفولوژياشكال  ترين مهم. اند شدهو رسوبات نرم و نيمه سخت  سخت  هاي سنگژئومورفولوژيكي در 
به دودكش و تنورهاي جن، غارهاي فرسايشي، تالوس و مئاندرهاي زيبا  توان مي ها آنو اطراف  موردمطالعه هاي رودخانه

در  مؤثريك منطقه بايد مورفولوژي آن و عوامل  رودي پيچاناين تحقيق نشان داد كه براي بررسي دليل  .اشاره نمود
ردر و تفتو در دو بخش كوهستاني و در دو رودخانه سرودها  ها پيچاننحوه تشكيل بنابراين . قرار گيرد موردتوجهتغيير 

سردر و تفتو در بخش آبرفتي  هاي رودخانهالگوي غالب  و مشخص گرديد كه اند قرارگرفته موردمطالعهآبرفتي با يكديگر 
 .باشد مي رودي پيچاندر بخش كوهستاني در هر دو رودخانه،  كه درحاليشديد بوده  رودي پيچانبرحسب ضريب پيچشي، 

و  طرف ازيكبسيار باال  پذيري فرسايشبه علت وجود تشكيالت سست و آبرفتي اال بودن ضريب پيچشي در بخش ب
اين را در  ها رودخانهعريض از طرف ديگر، ميزان پيچش  نسبتاًآزادي عمل بسيار باالي رودخانه براي جابجايي در بستر 

محصور شدن جريان رودخانه توسط  به علتتاني بخش كوهس كه درصورتي .دهد ميقرار  تأثيرتحت  شدت بهبخش 
كربناته سازند جمال نسبت به رسوبات نرم آبرفتي، ضريب  هاي سنگباريك و عميق و همچنين جنس سخت  هاي دره

  .دهد ميرا براي ايجاد تغييرات پيچشي كاهش  ها رودخانهپيچشي بسيار كمتر بوده و قدرت جريان 
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