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  چكيده

. هاي بارز رودخانه كرخه در غرب استان خوزستان به ويژه در دشت آزادگان، ديناميك فعال آن است                 يژگيواز  
ـناخت            بررسي اين پويايي و تعيين نقش آن در ايجاد مخاطر          ات محيطي و ساختار فـضايي منطقـه، مـستلزم ش

ـاس شـواهد رسـوبي و هيـدرومور                 ـال بـر اس ـا ح ـته ت  زيـرا  ؛فولوژي اسـت مورفوديناميك رودخانـه از گذش
ـايع گـذاري و  هاي سيالبي معلول شرايط رسوبها به خصوص در دشتمورفوديناميك رودخانه ـيط  وق -مح

ها،   آوري داده   بدين منظور، پس از جمع    . ستها و تغييرات سطح اساس آب      تغييرات آب و هوايي    مانندشناسي  
ناصر فضايي مانند تغيير در اندازه    هاي رسوبي به عنوان متغير مستقل و ع       تغييرات مسير رودخانه و شرايط محيط     

ـاي وابـسته در نظـر               اي، كاربري   هاي ماسه   ذرات رسوبي، تپه   هاي كشاورزي، مسكوني و غيره به عنـوان متغيره
ـا   روشابتدا با استفاده از     . گرفته شدند  ـال    ي پـردازش رقـومي بـر روي تـصاويرماهواره         ه ـاي    اي لندسـت س ه

ـال      IRS از ماهواره    Liss ميالدي و سنجنده     1990،1993،1998،2002 ـاط        2006 هنـد س ـيالدي و ثبـت نق  م
ـا تطبيـق    .  شدندبررسييرهاي متروكه بازسازي و مسيرهاي فعال      مسشاخص در بازديدهاي ميداني،      در ادامـه ب

 متـري بـه   10هاي رفيع و جفيرتا عمق محل هاي اطالعاتي، دو مغزه رسوبي در يرهاي رودخانه با ساير اليهمس
نتايج نـشان  . گذاري گرفته شدهاي رسوبطه بين قطر ذرات رسوبي با شرايط سيالبي و محيط       منظور تعيين راب  

ـاق                    ـاهش قطـر ذرات رسـوبي در اعم  0-3،  4-5،  6-10(داد، سه توالي رسوبي با شرايط اقليمي مرطـوب و ك
ـاق         ) متري ) متـري  3-4 و 5-6( و دو دوره با شرايط اقليمي خشك به همراه افزايش قطر ذرات رسوبي در اعم
ـاني       نينش  عقبهمراه  شرايط اقليمي خشك به   . ها تشخيص داد  توان در مغزه  را مي  ي خط ساحلي در هولوسن مي

ـا   مسيرهايي نيز در بـستر ايـن رودخانـه         رييتغ و   يداكرده و جابجايي  پسبب شد، دلتاي كارون و كرخه توسعه         ه
داراي حداقل دو تغيير شـكل پـالن خـم     يزهاين تغييرات در مسير روستاي عبدالخان تا تاالب هو. پديدار شود

 با پديده انتقال وگسترش ها خمبرشي،  تنش و به دليل سرعت. باشدرودخانه و چندين مسير متروكه طبيعي مي
  .ها نيز شده است و ضمن ايجاد خسارت به اراضي كشاورزي و مسكوني، موجب جابجايي آن بودههمراه 

 .رسوب، ساختار فضايي، مخاطرات محيطي و مورفوديناميك رودخانهدشت آزادگان، كرخه، : ها واژه كليد
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 مقدمه  .1

 آب و  تغييـرات  ،نيكيتوفرونشيني و باال آمدگي تك    وقايع محيطي مانند    ثير  تأ تحت   ،هارودخانهمورفولوژي  

ي هاايجاد خم ،  ي رودخانه راستاجابجايي در    ي مانند خوش تغييرات دست ها سطح نسبي دريا   هوايي و نوسانات  

 اتـي تغييرايجاد چنـين   .شوندذرات مي بندي  دانهدر   تغيير    و  تغيير تراز بستر   ،وقوع ميانبرها گسترشي و انتقالي،    

ها مخاطرات زيادي را     هاي خشك و نيمه خشك بيشتر و رودخانه       در اقليم هاي پرانرژي به خصوص     در محيط 

سوبي، مدفون شدن بسياري از اراضي در حين        غيير در كاربري اراضي، افزايش قطرذرات ر      ت .آورندوجود مي به

 رودخانـه  هـاي  فعاليـت  ي غربي جلگه خوزسـتان كـه در قلمـرو   ها بخشدر اين ارتباط، . انداز اين جمله سيل  

 اي مجموعـه مسايلي مانند قرابت و نزديكي رودخانه كرخه با         . نيستندكرخه قرار دارد، نيز از اين قائده مستثني         

 در دو سوي رودخانـه كرخـه،   ها تپهب غرب ايران و همچنين جدا شدن بخشي از اين         جنو اي  ماسه هاي  تپهاز  

 و فرم و شكل اراضي در انطباق با مـسير رودخانـه، ايـن               اي  ماسه هاي  تودههمجوار بودن اراضي كشاورزي با      

ات ايجـاد مخـاطر    عامل مهمي در     ،كرخه در سطح جلگه خوزستان    مورفوديناميك   ، كه كند  ميفرضيه را تداعي    

  . است  دشت آزادگانساختار فضاييدر تغيير محيطي مانند سيل و رسوب و 

-، با بررسي مورفوديناميك رودخانه كرخه نشان داد، مورفولوژي كرخه و شـكل        )563: 1375،يپورمحمد(

دارد كـه، در  بـستگي  گيري بستر و نوع حركت و گسترش آن به عوامل نظير هيدروليك، رسوب و تكتونيـك          

ي عمل كرده و اثر يك عامل بر ديگـر عوامـل غالـب    ا گونهتلف تأثيرات هر يك از عوامل فوق به         هاي مخ بازه

كند، اين رودخانه در مسيري كم و بيش مستقيم به موازات محـور تاقـديس بنـد                 همچنين وي اشاره مي   . است

سـاهوتي   (باشدمياين راستا همان راستاي گسله شهر اهواز . كرخه از حميديه به سمت بستان قرارگرفته است    

، با هدف تأثير ساخت پل سبحانيه بـر ميـزان فرسـايش و رسـوب منطقـه بـه                 )548: 1375و شفاعي بجستان،    

رودهاي كرخه در محل ايستگاه پمپاژ تأمين آب شرب شهرسـتان سوسـنگرد پرداختـه و      بررسي يكي از پيچان   

 و رسـوب از شـدت بيـشتري     رونـد فرسـايش  1363نتيجه گرفت، با شـروع احـداث پـل سـبحانيه در سـال       

 مترمربـع در  818/0 و 345/0طور متوسط و به ترتيـب از     كه نرخ تغييرات به   طوريبه. برخوردار گرديده است  

 رشـد داشـته     1369 از شروع به ساخت پل تـا سـال           099/4 و   756/6 به   1363 تا   1334هاي  متر طول در سال   

. ربع در متـر طـول رودخانـه در سـال رسـيده اسـت             مترم 113/6 و   981/4 به   1374است و پس از آن تا سال        

كرخـه از اهميـت بيـشتري        جلگـه خوزسـتان دو رودخانـه كـارون و         كنـد، در      يمـ اشاره  ) 22: 1382(رامشت

 كه بارها   يا  گونهه   ب ،ست ا ها  تحرك بسيار آن    و ييجابجا ها،   ويژگي اين رودخانه   ينتر  مهم .باشند مي برخوردار

ـ  .هاسـت هـاي مـستمر بـستر آن      گـذاري لي چنين تحركي بيشتر معلول رسوب     علت اص  .اند  تغيير مسير داده   ه  ب

هـاي  ها در جلگـه     مسير رودخانه ( در خط الراس دشت جريان دارند        ،هاي فوق رود ،توان گفت صورتي كه مي  
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 در پروفيـل عرضـي      يتراست و اين مطلب بـه خـوب       آن مرتفع   شيب نسبت به نواحي مجاور     يار كم سيالبي بس 

نـام  ه  صد سال پيش نيز در محلي بـ يككرخه نزديك به  در اين ميان    ). شود  ديده مي  ون در اهواز  رودخانه كار 

 (يمـاني و كرمـي    .  قـرار گرفـت    گـذرد   يسوسنگرد م  در مسير فعلي خود كه از شهر       حميديه تغيير مسير داد و    

- در گذشته نشان مـي     هاي متعددي را  هاي قديمي رودخانه كرخه تغيير مسير     ند، آبراهه نكاشاره مي ) 40: 1389

رسد اين تغيير مسيرها در جدا شدن و محصور شدن بخشي از ريگ توسـط رود كرخـه بـي    دهد و به نظر مي    

هـاي رسـوبي     در پژوهشي ضرورت بازسازي محـيط      )1: 1390(حافظي مقدس و اعظم قزي    . ير نبوده است  تأث

هاي ژئوتكنيـك در حاشـيه      روش ستفاده از  با ا  ايشان. دنشمارشناسي بر مي    اي را براي مطالعات زمين    رودخانه

نتايج نشان داد،   . دن محيط رسوبي گذشته را بازسازي نماي      ندرودخانه كارون در دشت سيالبي خوزستان توانست      

 متري رودخانه داراي يك خم بـزرگ مئانـدري اسـت كـه بعـدها                18در محل ساختگاه در گذشته و در عمق         

  . را پيدا كرده است و رودخانه مسير مستقيم كنوني شده قطع

هاي رسي در درياچـه اونـز       ، اندازه متوسط ذرات و كاني     مي كند در پژوهشي اذعان    ) 25: 1997(،1كيرستن

هـا حـاكي از   تغييرات در انـدازه متوسـط ذرات در مغـزه    . باشدمنعكس كننده شرايط اقليمي در ناحيه نوادا مي       

احتمـاالً در شـرايط   )  ميكرومتـر 15ط اندازه بيش از     متوس به طور  (دانه  درشترسوبات  . نوسانات اقليمي است  

در شـرايط پايـدارتري در درياچـه نهـشته          )  ميكرومتر 5 در حدود    متوسط به طور (يزدانه  رناپايدار و رسوبات    

بنـدي بـر    هـاي دانـه   ، نوسانات اقليمي در جنوب آلبرتاي كانادا را با انجام آزمايش          )96: 1998(،2سلينا. اندشده

نتايج اين پژوهش نـشان داد، كـاهش انـرژي روانـاب، موجـب              .  بررسي كرد  3بي درياچه پين  روي ذرات رسو  

كاهش چشمگير  . هاي پاييني مغزه شده است    انباشته شدن ذرات رسوبي ريزدانه مانند سيلت و رس در قسمت          

 بـه   مـيالدي ارتبـاط نزديكـي   1930 تـا  1920هاي و اواخر سال1980، 1960هاي  اندازه متوسط ذرات در سال    

-ترين توضيح براي تغييرات در اندازه دانـه       همچنين محتمل . هاي خشكسالي در چمن زارهاي كانادا دارد      دوره

، با مطالعـه  )143: 2001(و همكاران  4تايلر. ها، تنوع در قدرت جريان ورودي و خروجي در درياچه پين است           

هاي قديمي و پر شـده در دشـت سـيالبي           الهاي اندازه ذرات  كان    هوايي و انساني بر ويژگي    وآب اثر تغييرات 

تـر نـشان از رسـوبات ناشـي از ذوب           ، ذرات رسـوبي درشـت     ندحوزه سرون در انگلستان به اين نتيجه رسيد       

هـاي  همچنين بررسي سن و ويژگـي     .  مشخص از ديگر رسوبات قابل تميز هستند       به طور ها است كه،    يخچال

ولـي افـزايش انـدازه ذرات از هولوسـن        . ي تدريجي هستند  ندب  طبقهساختار رسوبي نشان داد، رسوبات داراي       
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، به بررسـي  )167: 2007 ( و همكاران1هيوارت. چشمگيري قابل توجه است به طورمياني به هولوسن تحتاني    

پيـشينه  . اند  پرداخته) جنوب عراق ( دشت خوزستان    تحوالت رسوبي هولوسن و خط ساحلي قديمي در پايين        

بـر اسـاس   .  آزاد اسـت  هاي  آبتحوالت ساحل شط العرب تابعي از تغييرات سطح          ، كه دهد  يمپژوهش نشان   

 آبرفتـي   هـاي   دشـت  جـزر و مـدي، سـبخا، مـرداب و            هـاي   پهنـه اين پژوهش چهـار محـيط رسـوبي شـامل           

 آزاد خـط سـاحلي تـا فـالت قـاره            هاي  آبدر هولوسن فوقاني به دليل باال آمدن سطح         .  هستند تشخيص  قابل

 هـاي   فعاليـت  سال قبـل بـه همـراه شـرايط خـشكي،             5500 حدودا كاهش سطح آب در      گسترش داشته، اما ب   

 كرخه و جراحـي پديـدار       هاي  رودخانه نيز در بستر     هايي  جابجايي و   پيداكرده دلتاي كارون توسعه     اي  رودخانه

هـاي  هاي هـوايي، نقـشه    اي، عكس  در يك بررسي با استفاده از تصاوير ماهواره         )53: 2011(2ديوپين. شود  مي

هاي كرخـه، كـارون و      هاي قديمي و تغييرات بستر رودخانه     مخروطه افكنه  شناسي وضعيت   توپوگرافي و زمين  

هـا رابطـه نزديكـي بـه     ها و بـستر رودخانـه  نتايج نشان داد، توزيع مكاني سكونتگاه . جراحي را مشخص نمود   

) نـور (مسير كرخه كور  . يص داده است  در اين ارتباط چهار مسير قديمي را تشخ       . ها دارد ديناميك اين رودخانه  

 در تحقيقـي نقـش   ،)1: 2011 (هيوارت و همكـاران . ريزدهايي كه از رودخانه كرخه به كرخه كور مي و شاخه 

اي و توالي رسـوبي     انسان را در تغييرات بستر رودخانه كرخه با استفاده از بازديدهاي ميداني، تصاوير ماهواره             

ـ كن اشاره مـي   ايشان. ندگان مورد بررسي قرار داده ا     و سن سنجي در محدوده دشت آزاد       د، كرخـه در حـدود      ن

امـا  . ريخته اسـت  اي از كارون بوده و در جنوب غرب اهواز به آن مي            شاخه پيش از عهد حاضر    1240-1310

در واقـع   .  مسير كرخه به محلي به نام كرخه كور تغيير مسير داده است             سال پيش از عهد حاضر     113در حدود 

اين مسئله باعث شد كـه  . احداث شده بود) يزدگرد سوم( ور كانال آبرساني بوده كه در زمان ساسانيانكرخه ك

  .ها ارتباط بين كرخه و كارون در محل دشت آزادگان قطع گرددتا مدت

 و  اي  رودخانه در منطقه بيشتر به مورفوديناميك       شده  انجام هاي غالب پژوهش  ، گفت كه  توان  ميدر مجموع   

در امـا  . انـد  داشته انساني توجه هاي فعاليت آزاد و هاي آبمسير رودخانه در اثر تغييرات سطح اساس  تغييرات  

در محيط هاي كم انرژي      در ارتباط با تغيير در شرايط رسوبگذاري      مورفوديناميك رودخانه   تغيير  اين پژوهش،   

  . بررسي شده است همنطقو ايجاد مخاطرات محيطي  فضايي و نقش آن در تغيير ساختارو پرانرژي 

  منطقه مورد مطالعه . 2

اين محدوده با مساحتي حدود . محدوده مورد مطالعه قسمتي از دشت آزادگان در استان خوزستان است

 تا 31° 5´ 40 درجه طول شرقي و 48ً° 44´ 43 تا  47ً° 40´ 15اي بين  ً  كيلومترمربع در قسمت جلگه7500
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 به لحاظ تقسيمات استاني، سوسنگرد مركز دشت .)1شكل(شده است  درجه عرض شمالي واقع °31 49´ 27ً

اين منطقه از شمال به شوش و ايالم، از جنوب و غرب . ندهستآزادگان و بستان و هويزه از شهرهاي مهم آن 

اع اكبر، ميش داغ به ارتف داراي چندين تپه كم ارتفاع به اسامي، اهللا. باشد به عراق  و از شرق به اهواز متصل مي

 و فكه  يعني استانغربي روان از سمت شمال اي ماسه هاي تپه .هاي آزاد است  متر از سطح آب173حداكثر 

 و كرخهرودخانه  غرب  و بخش اعظم دشت آزادگان وشده شروع و عراق ايران واقع در غرب مرز موسيان

 و اين رودخانه. گان استرودخانه كرخه تنها شريان اصلي دشت آزاد. گردد مي و مارون را شامل مالثاني

هاي اصلي آن از مناطق پرشيب و كوهستاني گذشته و جريان رودخانه از سرعت و قدرت تخريبي زياد  شاخه

اي  هاي پست و هموار با شيب كم دشت كرانه اما از شهر حميديه تا تاالب هويزه در زمين. برخوردار است

 يك متوسط درجه حرارت .است مترميلي 266تان  در اسبارندگي ساليانهمتوسط . باشد زاگرس جاري مي

   2500 و پست بالغ بر اي جلگه  در مناطقساليانه تبخير ميزان . استگراد سانتي ه درج31 ساله، 25دوره 

  .است ساليانه بارندگي برابر 10 از بيش يعني مترميلي
  

  
  

  موقعيت جغرافيايي دشت آزادگان  1شكل
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  هامواد و روش. 3

. رد استفاده در اين پژوهش به دو دسته شامل متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته تقـسيم شـدند                هاي مو   داده

ها مانند تغييـر در انـدازه    هاي رسوبي به عنوان متغير مستقل و ساير دادهبا توجه به هدف، مسير رودخانه و محيط       

. غير وابـسته در نظـر گرفتـه شـدند    هاي شهري به عنوان مت اي و مكان ذرات رسوبي، كاربري اراضي، اراضي ماسه   

هـاي    اي لندست سـال      با استفاده از تصاوير ماهواره     يرهاي متروكه و تدقيق مسيرهاي فعال رودخانه كرخه       مسزسازي  با

 مـيالدي صـورت   2006هند مربوط بـه سـال        IRSاز ماهواره    Liss ميالدي و سنجنده     1990،1993،1998،2002

. ص بارزسازي مكاني و طيفي و ثبـت نقـاط شـاخص اسـتفاده شـد               در اين خصوص، از شاخ    ). 1جدول( گرفت

از اين فيلتر براي    . است 2بكار مي رود، فيلتر گراديانت     1ها  ها كه براي بارزسازي لبه      يكي از انواع مهم اين شاخص     

 ميكرومتر كه به رطوبـت،  35/2 تا 08/2هاي بين    بارزسازي مسير رودخانه در باند هفت به دليل جذب طول موج          

هاي جريان، چهار نوع فيلتر خطـي  با توجه به وجود جهت . باشند، استفاده شد    وشش گياهي و خاك حساس مي     پ

هـا تهيـه      جنوب غرب  براي بارزسازي آن     -جنوب شرق و شمال شرق    -هاي افقي، عمودي، شمال غرب      با جهت 

و نوع رسوبات با ديناميك     گذاري  هاي رسوب به منظور تعيين رابطه بين شرايط محيط      ،  پس از اين مرحله   . گرديد

 10تـا عمـق      3وسيله يك دستگاه حفاري و با روش حفاري دوراني         به رودخانه، عمليات حفاري و برداشت مغزه     

و كانال متروكه كرخه در منطقـه       ) ايمحيط درياچه (هاي رفيع در نزديكي تاالب هويزه يا هورالعظيم         متر در محل  

 نمونـه بـراي     20شـده، تعـداد       هاي حفـاري  ها و مغزه  از ميان نمونه  ). 2شكل(انجام شد   ) ايمحيط رودخانه (جفير

  . بندي انتخاب شدندهاي دانهانجام آزمايش

  اي مورد استفادهمشخصات تصاوير ماهواره 1جدول

  تاريخ  )متر(قدرت تفكيك مكاني  گذر  ماهواره  سنجنده  رديف

1 TM  1990   28 /5  166-38  5لندست  

2 TM  1993   28 /5  166-38  5لندست 

3 TM  1998   28 /5  165-38  5لندست 

4 ETM+   2002   28 /5 متر و ساير باندها15باند پانكروماتيك   165-38  7لندست 

5 ETM+   2002   28 /5 متر و ساير باندها15باند پانكروماتيك   166-38  7لندست 

6  Liss IRS  67-48   2006  23 متر و ساير باندها5/8باند پانكروماتيك 

                                                 
1 Edge Enhancement  
2 Gradient Filter 
3 Rotary Drilling   
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  نتايج و بحث. 4

 هاي رسوبيتحليل نتايج مغزه .4,1

نـسبت  ) متـر  ميلـي 002/0كمتر از  (١مغزه رسوبي رفيع نشان داد، درصد ذرات رس بندي درهاي دانهنتايج آزمايش

) 1997(كريـستن . با كاهش همراه اسـت    ) متر   ميلي 2 تا   05/0(٢به عمق روندي افزايشي و در مقابل، درصد ذرات ماسه         

 شرايط پايدار را با كاهش انرژي رواناب به همراه نهشته شدن ذرات رسـوبي ريزدانـه ماننـد سـيلت و                      ،)1998(و سلينا   

بنـدي در مغـزه رفيـع نـشان از شـرايط              نتايج آزمـايش دانـه    . دانندرس و شرايط ناپايدار را افزايش انرژي رواناب و مي         

رسوبي نسبت به عمق با نوساناتي بـه صـورت زيـر    اين شرايط باعث شده كه رفتار درصد ذرات        . ناپايدار و پايدار دارد   

  :آمده است )2(اين تغييرات به صورت نمودار در شكل. همراه باشد

   دريجي ماسه از عمق شش تا ده متري؛حذف ت -1

 ذرات ماسه در عمق پنج تا شش متري؛درصدي  10افزايش  -2

 اسه در عمق چهار تا پنج متري؛مدرصدي  هشت كاهش -3

  اسه در عمق سه تا چهارمتري؛مدرصدي ذرات  22افزايش  -4

 . تا سطح زمينماسه كاهش ذرات  -5

 درصـد و    85 متري بـا     10ترين ميزان درصد ماسه در عمق         ها در مغزه رسوبي جفير نيز نشان داد، بيش        ادامه بررسي 

 تـرين آن در  كه كمترين ميزان رس در عمق هفت متري و بـيش            درحالي. هاي دو متري مشاهده شد    كمترين آن در عمق   

ها در يـك تـوالي عمـودي را    ، افزايش اندازه دانه)1389(موسوي حرمي. گيري شده است عمق صفر تا يك متري اندازه   

در اين مغـزه نيـز ماننـد مغـزه رفيـع      . دانددرشت حمل شده به آن ميمربوط به افزايش انرژي محيط و ميزان ذرات دانه  

 ).3شكل(باشدق به سطح شامل موارد ذيل ميمروند تغييرات داراي نوساناتي است كه، به ترتيب از ع

    ذرات ماسه از عمق شش تا ده متري؛درصدي 85 افزايش -1

  شش متري؛ تا پنجدر عمق ماسه  درصدي ذرات 53 كاهش -2

  ؛ متريپنج تا چهاردر عمق ماسه درصدي 14 افزايش -3

   ؛مترييك تا چهار در عمق ماسه  درصدي ذرات 38 كاهش -4

  . تا سطح زمينماسه صدي ذرات  در9 افزايش -5

بندي دو مغـزه رسـوبي      گذاري و تأثير آن بر رفتار ذرات رسوبي، نتايج دانه         هاي رسوب همچنين براي مقايسه محيط   

نتايج نشان داد، تفاوت رفتاري ذرات رس، سيلت و ماسـه نـسبت بـه               ). 4شكل (اند  ع و جفير با يكديگر پالت شده      رفي

                                                 
1 Clay  
2 Sand  
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سه تـوالي رسـوبي بـا شـرايط اقليمـي مرطـوب و        .يط هاي پرانرژي و كم انرژي است  عمق بيشتر مربوط به وجود مح     

و دو دوره با شرايط اقليمي خشك بـه همـراه افـزايش ذرات        )  متري 0-3،  4-5،  6-10(كاهش ذرات رسوبي در اعماق    

  .ها تشخيص دادتوان در مغزهرا مي)  متري3-4 و 5-6( رسوبي در اعماق

                                                                            

 

 

 

 

 

 

         بندي نسبت به عمق در مغزه جفيرتغييرات دانه 3 شكل                بندي نسبت به عمق در مغزه رفيع تغييرات دانه 2شكل   

 
  و جفيرهاي رفيعمقايسه رفتار رسوبي ذرات در مغزه 4شكل

   تغييرات درصد ذرات ماسه نسبت به عمق-3 تغييرات درصد ذرات سيلت نسبت به عمق، -2تغييرات درصد ذرات رس نسبت به عمق، -1
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 تحليل مورفوديناميك رودخانه كرخه  . 4,2

مخاطرات ناشي از رفتار ديناميكي كرخه و تأثير آن بـر سـاختار فـضايي دشـت آزادگـان بـه حـدي اسـت كـه                          

عني كـه   بدين م . ي كانون هاي مدني در جلگه خوزستان بصورت افقي است         يجابجااذعان دارد،   ) 24 :1382(رامشت

كرخه كانون هاي مدني حاشيه رود خانه نيز جابجـا شـده و از     ي مسير رود خانه كارون و     يبا توجه به تغيير و جابجا     

هـا بـه   دينـاميكي كرخـه ، نتـايج بررسـي       با توجه به اهميت موضوع و تنوع رفتـار          . اندتبعيت كرده  هامسير رودخانه 

عبدالخان تا روستاي الهايي، روستاي الهايي تا شهرسـتان حميديـه و شهرسـتان               روستايتفكيك در سه بازه از      

  . آمده استحميديه تا تاالب هويزه 

ر تـرين آثـا    از مهـم درياچـه هـاي نعـل اسـبي    مسيرهاي ميـانبر،     در بازه روستاي عبدالخان تا روستاي الهايي،      

الگوي جريان در اين مسير مئاندري و جهت جريان شمال غرب جنـوب شـرق   . مورفودينامك رودخانه كرخه است  

اين بازه  به دليل محـصور شـدن در بـين            .  كيلومتر مي باشد   30طول مسير رودخانه در اين قسمت در حدود         . است

بيشترين عرض رودخانـه در قـسمت   .  اهواز از عرض چنداني برخوردار نيست   -اي و جاده انديمشك   تپه هاي ماسه  

فرسايش داده و با خـود حمـل        هايي مشاهده مي شود كه خم هاي رودخانه توانسته اند حاشيه تپه هاي ماسه اي را                 

داراي جهـت شـمال      در بازه روستاي الهايي تا شهرستان حميديه      مسير كرخه    برخالف بازه اول،  ). 5شكل (نمايند

اسـبي مـي تـوان بـه پديـده         هاي نعل  بازه عالوه بر مسيرهاي ميانبر و درياچه       در اين .  جنوب غرب مي باشد    -شرق  

در بـازه سـوم از    .)6شـكل  ( در كاربري اراضـي نيـز اشـاره نمـود      و تغيير هاي گسترشي  و انتقالي      خمهايي مانند   

 ايي اسـت ال آبرسان فعـال قابـل شناسـ    مسير متروكه طبيعي و يك كان3حداقل  شهرستان حميديه تا تاالب هويزه،   

 شـاخه اي از رودخانـه       )B(مـسير   . انـد    مـشخص شـده    Cو   B,Aهايمسيرهاي متروكه طبيعي با شماره    ). 7شكل(

 30بـه طـول تقريبـي     (كارون است كه در نزديكي شهر اهواز با يك خم بسيار بزرگ به سمت شمال غرب حركـت                 

 را بـر روي تـصوير   )B( متروكه طبيعـي  مسير. پيونددو  در نزديكي روستاي حريجه به رودخانه كرخه مي         ) كيلومتر

 در ادامه به سمت جنوب ادامه مسير داده و از محل كانـال آبرسـان كرخـه نـور،                     )B(مسير. دهداي نشان مي  ماهواره

ترين مسيرهاي رودخانه كرخه بوده و بـه  اين مسير يكي از قديمي .  را تشكيل مي دهد    )A(در محل كوهه دو، مسير      

، آن را شـاخه اي از رود كـارون          )2011(هيـوارت و همكـاران      . ريخته اسـت   هويزه   مي    هاي جنوبي تاالب  قسمت

در اين پژوهش مشخص شد، اين دو مسير متروكه، نهايتـاً مـسير متروكـه اصـلي در منطقـه پـژوهش را             . دانستندمي

هرسـتان   كيلـومتري ش 6، مسيري اسـت كـه از روسـتاي كـوت سـعيد نعـيم در         )C(مسير متروكه . تشكيل مي دادند  

 كيلومتر در جريان بـوده و در حـال حاضـر فقـط              29حميديه به سمت جنوب و تا محل كرخه نور به طول تقريبي             

  . آثار آن به جا مانده است
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  مسير رودخانه كرخه از عبدالخان تا الهايي 6شكل

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

   در بازه حميديه تا تاالبمسيرهاي متروكه طبيعي كرخه 8  شكل       در بازه الهايي تا حميديههاي انتقالي و گسترشي، خم 7شكل   

    گيري نتيجه. 5

-چـين  ، ايـن  )201: 1995،بربريـان (بـر اسـاس نظـر        .خوردگي زاگرس است  مسير رودخانه كرخه كمربند چين    

كمربنـد سـاده   ، كمربند رورانده زاگرس بلند شامل   جنوب غرب شامل پنج سطح       سمتاز شمال شرق به     خوردگي،  
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-مـي النهـرين    و بـين فـارس  خليجهاي پست  زمين و دشت ساحلي زاگرس، فرورفتگي پيشاني زاگرس  ،  خورده چين

هاي مختلف ايـن    گيري بستر، نوع حركت و گسترش آن در قسمت        بر همين اساس، مورفولوژي كرخه، شكل     . باشد

وديناميـك كرخـه تـا    مورف. خورده به عوامل مختلفي مانند هيدروليك، رسوب و تكتونيك بـستگي دارد          كمربند چين 

امـا پـس از آن،   . خوردگي و عوامل دروني زمين ساخت مانند باالآمـدگي اسـت  قبل از دشت آزادگان تابع نوع چين     

گذاري در دلتاي آن نقش اصـلي را در مورفوديناميـك ديرينـه آن              فارس و رسوب  تغيير در سطح اساس نسبي خليج     

، خـط سـاحلي     )74: 2006كنـت و كنـت،      ( سال قبل    6000يا در   در اثر باال آمدگي جهاني سطح در      . ايفا كرده است  

بعد از ايـن زمـان      ). 8شكل( هويزه را نيز دربر مي گرفته است          تا نزديكي شهر اهواز قرار داشته و تاالب        فارس  جيخل

يـداكرده و   پدلتـاي كـارون توسـعه       ) اواسط هولوسن ميـاني   ( سال قبل    5500ي خط ساحلي از     نينش  عقبو با شروع    

-ي خط سـاحلي بـا شـرايط دوره        نينش  عقب. شود كرخه پديدار مي    مسيرهايي نيز در بستر رودخانه     رييتغ و   يجابجاي

هاي پايين و منـاطق     تر در عرض  هاي جغرافيايي مياني و بااليي و با شرايط اقليمي معتدل         هاي اقليمي سرد در عرض    

انـرژي بـوده و ذرات ريـز        ري پايدار و كم   گذاهاي رسوب در چنين شرايطي، محيط   . پست ساحلي همراه بوده است    

وجود سه توالي رسوبي با شرايط اقليمـي مرطـوب          . اندته نشست شده  ) متر ميلي 002/0كمتر از   (دانه در اندازه رس     

در مغـزه رسـوبي رفيـع نـشان از حاكميـت چنـين       )  متري0-3، 4-5، 6-10(و كاهش قطر ذرات رسوبي در اعماق     

( دو دوره با شرايط اقليمي خشك به همراه افـزايش قطـر ذرات رسـوبي در اعمـاق     در مقابل وجود  . شرايطي است 

لـذا، متناسـب بـا تغييـر شـرايط اقليمـي، شـرايط              . دهـد شرايط ناپايدارتر و پرانرژي را نشان مي      )  متري 3-4 و   6-5

ت بـر روي    مخـاطرات ناشـي از ايـن تغييـرا        . گذاري و مورفولوژي رودخانه نيز تغيير كرده است       هاي رسوب محيط

هـاي عميـق    خـم . انـد تـأثير گذاشـته   ) كشاورزي، مدنيت و ژئومورفولوژيكي   (عناصر فضايي اعم از طبيعي و انساني      

اي، موجـب انتقـال رسـوب       هـاي ماسـه   اي ضمن ايجاد بريدگي در ميان تـوده       هاي ماسه اي در حاشيه   تپه     رودخانه

اراضـي  گـسترشي  و انتقـالي   هاي ود از طريق ايجاد خمتر كردن بستر خمناسب به نقاط پوينت بار شده و با عريض 

هـاي  اين اراضي در حال حاضر زير پوشش فعاليت       . اند  وجود آورده  اي به هاي ماسه مساعد كشاورزي را در ميان تپه     

ز امـا پـس ا    . ماننـد كه بستر به حالت بستر متروكه در نيامده، پايدار مـي           ها تا زماني  اين بريدگي . كشاورزي قرار دارد  

با ايـن تفـاوت كـه جداشـدگي         . شود  اي در دو سوي رودخانه كرخه مي        هاي ماسه   آن، ديناميك باد، باعث تحول تپه     

نزديكـي بـه مـسير اصـلي     . هاي زماني كوتاه مدت همراه اسـت  اي در غرب كرخه با بازگشت در دوره      هاي ماسه   تپه

ـ  تونل باد و محصور شدن بسترهاي متروكه در بين توده        اكبـر از جملـه    اي و ارتفاعـات اهللا  هـاي ماسـه   ههاي عظيم تپ

اما اراضي حاشيه شـرقي بـه دليـل    . اي و پر شدگي بستر در اين قسمت است     هاي ماسه   عوامل اصلي در برگشت تپه    

هـاي كـشاورزي    قرار گرفتن در بين دو رودخانه بزرگ كارون و كرخه، از شرايط بهتري براي توسعه شهر و فعاليت                 

هي به توزيع اراضي كشاورزي در بازه روستاي عبـدالخان تـا شهرسـتان حميديـه و قرارگيـري                   نگا. برخوردار است 

  . هايي از تغيير در ساختار فضايي در اين قسمت است هاي متروكه كرخه نشانه ها بر روي خم آن
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