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 چکیده
گونه مطالعه و  های غربی و جنوبی( از رسوبات کواترنری پوشیده شده است ولی تاکنون هیچ بخش زیادی از سطح دشت خوزستان )خصوصاً در بخش 

های رسوبی دشت  حیطای، عملیات میدانی و مطالعات آزمایشگاهی، م وسیله تصاویر ماهواره تفکیکی بر روی این رسوبات انجام نگردیده است. در این پژوهش به

ای،  ی، رودخانهاهای مخروط افکنه زستان شامل محیطهای رسوبی کواترنری شناسایی شده در دشت خو خوزستان، مورد بررسی و تفکیک قرار گرفت. محیط

تقسیم هستند:  شرق، به چهار بخش قابلغرب به جنوبهای دشت خوزستان از شمالمخروط افکنه. باشند یمها شناسایی  های بادی، دلتاها، سبخاها و تاالب پهنه

سفید. عالوه بر این  تاقدیس رگ هایافکنههای امیدیه و مخروط های شوشتر تا رامهرمز، مخروط افکنهی اندیمشک تا شوشتر، مخروط افکنههامخروط افکنه

های تاقدیس ها مشابه مخروط افکنه های آن شوند که ویژگی دیده میداغ های مارون، اهواز و میش طور پراکنده، در مجاورت تاقدیس های دیگری بهمخروط افکنه

ریز طبیعی(، کروس،  اند از: کانال )رسوبات کف کانال، پوینت بار و خاک های دشت خوزستان عبارت شده در رودخانه های رسوبی شناسایی محیطسفید است. رگ

باشند.  اهواز، شوش، دشت آزادگان و امیدیه می شوند که شامل تان در چهار منطقه دیده میهای دشت خوزس بادی ماسههای شاخ گاوی و دشت سیالبی.  دریاچه

باشند. دلتای کارون، جزر و مد غالب و دلتاهای جراحی و کرخه،  دلتای کارون، دلتای کرخه و دلتای جراحی می شامل ،شده در دشت خوزستان دلتاهای شناسایی

ای، به چهار دسته پالیا، سبخاهای  شوند. سبخاهای قاره ای و ساحلی تقسیم می زستان به دو دسته سبخاهای قارهرودخانه غالب هستند. سبخاهای دشت خو

ها( و سبخاهای ساحلی به دو دسته ای شور موقت )پن سبخاهای دریاچه شده و های خشک شده، سبخاهای متعلق به تاالب های سیالبی خشک حاصل از دشت

که عبارتند از تاالب  شود در دشت خوزستان سه تاالب مشاهده می تقسیم هستند. گرفته در جزایر سدی قابل های شکلسبخاسبخاهای دشت ساحلی و 

سیلت، سیلت رسی و سیلت  باشد. ها، گراول می ترین آن ها، سیلت و کم شده در این محیط ترین رسوب شناسایی فراوانهورالعظیم، تاالب شادگان و تاالب بام دژ. 

رسوبی کواترنری دشت  های یطمحبر پایه این پژوهش، برای اولین بار، نقشه  باشند. های رسوبی کواترنری دشت خوزستان می ترین رسوبات محیط فراوانای،  ماسه

 قع شده است. ای واهای سبخای قارهیزگردها، در محیطداخلی ر یها کانون% درصد از 80چنین این مطالعات نشان داد که حدود هم خوزستان، ترسیم شد.

 فارس دشت، خوزستان، محیط رسوبی، کواترنری، خلیج کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه
غربی النهرین است که در جنوب جلگه بیندشت خوزستان بخشی از        

ای از پایانه شمالی پلتفرم عربی  شناسی ادامه زاگرس قرار دارد و ازنظر زمین

ه و منحصر به است. این دشت از نظر ساختمانی ساده بود

جنوبی است که از محور های بسیار مالیم با محور شمالی ـ  یخوردگ چین

. سطح آن، نسبتاً هموار کند خوردگی کلی پلتفرم عربی تبعیت می چین

های شمالی، از رسوبات  است و پوششی از رسوبات آبرفتی دارد که در بخش

شده  تشکیل  های جنوبی از رسوبات ریزدانه آبرفتی دشت دانه و در بخش

کیلومترمربع، در جنوب  64 2۳6استان خوزستان با مساحتى حدود است. 

درصد از سطح این استان )خصوصاً  60شده است. حدود  غربى ایران واقع

های غربی و جنوبی( از رسوبات کواترنری پوشیده شده است. از  در بخش

ت شهرستان، در رسوبا 19شهرستان موجود در این استان، مرکز  27

شده توسط  شناسی استان )تهیه های زمین اند. در نقشه کواترنر جای گرفته

های کواترنری از واحدهای  شرکت ملی نفت ایران( تنها به مرزبندی نهشته

ها انجام  گونه مطالعه و تفکیک دیگری بر روی آن سنگی بسنده شده و هیچ

گونه  یچهای وسیعی از استان، ه دیگر در بخش عبارت نگردیده است. به

 باشد. شناسی سطح االرضی موجود نمی اطالعات زمین

ای از  منظور جبران این کمبود و ازآنجاکه بخش عمده  لذا به 

های عمرانی و توسعه شهرها، کشاورزی، حفاظت منابع آب،  فعالیت

گرایی، تشدید گردها، فرونشست، روانشناسی همانند ریز مخاطرات زمین

های اقتصادی نظیر  و برخی پتانسیل محیطی ستیزای،  دامنه امواج لرزه

های  های صنعتی و غیره در محیط منابع قرضه، امالح تبخیری، ماسه

 ها از اهمیت به سزایی برخوردار اند، مطالعه این نهشته شده  کواترنری واقع

های رسوبی کواترنری در استان  هدف از این پژوهش بررسی محیطاست. 
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ای که در خالل مراحل مختلف  گونه باشد به ها می بندی آن خوزستان و پهنه

ای از  های رسوبی مختلف، مجموعه آن، ضمن شناسایی و تفکیک محیط

نگاری و ژئومورفولوژی تولید گردد. این شناسی، چینه های رسوب داده

های  تر و تهیه نقشه ها بستر مناسبی را جهت مطالعات دقیق داده

کواترنری در  یرسوب های یطمحماید. ن شناسی کواترنری فراهم می زمین

های  ای، پهنهای، مخروط افکنه های رودخانه حیطاستان خوزستان شامل م

باشد که علیرغم اینکه  های ساحلی می ها و محیط بادی، سبخاها، تاالب

گیرند، تاکنون مطالعه جامعی بر می بر های وسیعی از استان را در بخش

ون تردید نتایج این مطالعات پایه ها صورت نگرفته است. بد روی آن

های  شناسی کاربردی در مقیاس های زمین مناسبی را برای تهیه نقشه

این پژوهش، گامی است در راستای بررسی  تر فراهم خواهد نمود. بزرگ

های رسوبی کواترنری در خوزستان و برای مطالعه  تر محیط بهتر و دقیق

اهم مطالعات صورت  باشد. ی میهای بسیار زیاد تر، نیاز به پژوهش کامل

هرسینی و همکاران  مرادی)در دشت خوزستان به شرح زیر است:  گرفته

 های محیط تحلیل و  ای به تجزیه ماهواره های داده از ( با استفاده1۳85،

 خوزستان پرداختند.  دشت حاضر جنوب رسوبی عهد

 مربوط +ETMماهواره  های داده از شده  استخراج اطالعات بر اساس  

 طورکلی به خوزستان، دشت جنوبی میالدی از محدوده 2002سال  به

 محدوده شمالی نیمه دلتایی در و ای رودخانه رسوبی های گسترش محیط

نیمه جنوبی آن  در سدی جزایر و و مدی جزر های محیط و مطالعاتی

 و ژئومورفولوژیک ( شواهد1۳88، باشد. )خسروی و نوجوان مشهود می

 تحول مدل با رابطه جلگه خوزستان در در جنبا تکتونیک شناختی زمین

ها نتیجه پژوهش  خورده را بررسی نمودند. آن چین های زاگرس ناهمواری

 جبهه عربی صفحه فشار ی نتیجه کنند: در خود را به این شرح بیان می

 سمت به روان موج ابر چون یک النهرین بین جلگه و زاگرس خورده چین

 است. گسترش حال در غربجنوب

ای  ( به بررسی فرم و فرآیندهای رودخانه1۳89)موسوی و تقی زاده ،

ها و فرآیندهای  دشت خوزستان در کواترنر پرداختند. در این پژوهش، فرم

ای  های جاری و یا رودخانه غالب ژئومورفیک منطقه را از نوع فرسایش آب

زستان مدیون انداز فعلی دشت خو کنند که چشم معرفی نمودند و بیان می

های رسوبی منشأ گرفته از زاگرس و حمل  ای و نهشته های رودخانه فعالیت

رحیمی و همکاران )هاست.  وسیله رودخانه این رسوبات در دوران کواترنر به

طریق  را از خوزستان دشت در کواترنری پایانی های رسوبی ( محیط1۳90،

مغزه  12ام این کار، منظور انج های رسوبی بررسی کردند. ایشان به مغزه

شناسی و  رسوبی برداشت کردند و بر پایه مستنداتی چون رسوب

ای، ساحلی،  های رودخانه توصیف محیط ساختارهای رسوبی به شناسایی و

 ساب تایدال، اینترتایدال، سوپراتایدال، الگون )مارش( پرداختند.
شواهد ای تحت عنوان ( در مقاله1۳92، شهبازی و همکاران) 

 در کواترنری تاالب شادگان گیری شکل بر مؤثر عوامل مورفولوژیکی ازژئو

 کهکنند  خوزستان( بیان می جلگه جنوب حوضه جراحی، پالیای )واحد

  دشت رسی های به جلگه غرب و شمال شرق، از شادگان پالیای 

 کارون و جراحی قدیم هایافکنه مخروط اتصال از که سرپوشیده

به بررسی  ( نیز1۳94شود. )عبیات و همکاران ، یم احاطه اند، گرفته شکل

 های رسوبی دشت خوزستان پرداختند.  محیط
های ایران را مورد  شناسی کواترنر آبرفت ( زمین1۳94،خان ناظر )

های رسوبی کواترنری دشت بررسی قرار داد که اشاراتی مختصر به محیط

می و توزیع شی زمین (1۳92، کشاورزی و همکاران)خوزستان کرده است. 

فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی خلیج چابهار را مورد بررسی 

شیمیایی  (، ترکیب و منشأ زمین1۳92،زراسوندی و همکاران )قرار دادند. 

های  های گردوغبار در استان خوزستان را با تأکیدی بر شاخص طوفان

پژوهشی  ( در1۳94،زراسوندی )مطالعه قرار دادند.  محیطی، مورد زیست

 زیست شناسی های زمینشاخصتعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و به 

محیطی ریزگردهای با منشأ داخلی در محدوده استان خوزستان پرداخت.  

شیمی پزشکی عناصر  ( به مطالعه زمین1۳94،زراسوندی و همکاران )

فارس  بوم خلیج اروند و پیامدهای احتمالی بر زیستـ  اصلی پهنه کارون

به ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در  (1۳94،مسلم و همکاران )اختند. پرد

 پرداختند. شهر اهواز ی محدودهرسوبات سطحی رودخانه کارون در 

شیمی رسوبات  شناسی و زمین رسوب( 1۳95،درویشی خاتونی )همچنین 

، بررسی نمود. دشت خوزستان را با نگرش بر پتانسیل ایجاد ریزگرد

ناسی ایشان نشان داد که اندازه رسوبات در حد گل، ش های رسوب بررسی

باشد که غالباً  گلی در برخی نقاط با کمی گراول میای و ماسه ماسهگل

باشد، با توجه به پراکنش درصد رس )ذرات زیر  ای می دارای منشأ رودخانه

 .توان مناطق دارای پتانسیل ایجاد ریزگرد را شناسایی کرد میکرون( می 2
فارس را از آخرین دوره   خط ساحلی خلیج (Lambeck, 1996) المبک

هزار سال قبل از میالد( تا عهد حاضر، مورد بررسی  18یخچالی )حدود 

سال  6000قرار داد و به این نتیجه رسید که خط ساحلی کنونی از حدود 

 (Muaid Rasheed, 2001)راشید  یدمؤقبل از میالد ایجاد شده است. 

جوار  شناسی و ژئومورفولوژی هور الهویزه و مناطق هم در رساله خود رسوب

آن را مورد پژوهش قرار داد. وی رسوبات این تاالب و مناطق بالفصل آن را 

های شمال و شمال شرقی  کند که در بخش رس، سیلت و ماسه معرفی می

درصد ماسه بیشتر بوده و به سمت جنوب که حالت دشت گون به خود 

 شود. لت بیشتر میگیرد، درصد رس و سی می

 تحوالت بررسی به (Heyvaert et al,. 2007) هیوارت و همکاران 

 و جنوب خوزستان دشت در پایین قدیمی خط ساحلی و هولوسن رسوبی

 شامل رسوبی، محیط چهار این پژوهش اساس بر اند. عراق پرداخته

  قابل های آبرفتی مرداب و دشت سبخا، جزرومدی، های پهنه

 ارزیابی  (Walstra et al. 2010a) والسترا و همکاران هستند. تشخیص

طور موردی در بخش خوزستان  های آبرفتی را به اثر انسان بر توسعه بادبزن

 عه که بر روی رودخانه جراحی صورتزیرین را مطالعه نمودند. این مطال

گردید.  J3تا  J1های  گرفت، منجر به شناسایی سه بادبزن آبرفتی با نام

 به بازسازی تکامل سیمای (Walstra et al. 2010b)چنین آنان هم

زمین در بخش زیرین خوزستان با استفاده از تلفیق تصاویر و آرشیو 

شناسی، پرداختند. بر اساس این مطالعه، در طول هولوسن  تاریخی و رسوب

 داده است. چهار ن دشت خوزستان رخانشعاب مگافن کارون در بخش زیری

باشند.  می K4تا  K1رون شناسایی گردید که شامل کانال قدیمه از کا

(Heyvaert et al,. 2012)  ها را در تغییر مکان  نقش دخالت انسان

کانال رودخانه کرخه در دشت خوزستان را موردمطالعه قرار دادند که در 

 Kh3و  Kh1، Kh2های  کمربند کانالی با نام ۳ی این پژوهش نتیجه

فرآیندهای ساحلی و  (Gharib et al,. 2014)  شناسایی شدند.

های رسوبی رودخانه زهره را در دلتای زهره مورد پژوهش قرار  رخساره

های دشت سیالبی، پهنه جزر و مدی، کروس، نبکا و سبخا  دادند و محیط

با  (Nowjavan et al. 2014)  را شناسایی کردند. نوجوان و همکاران
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رخه را مورد بررسی قرار دادند. تغییرات مآندرهای ک RSو  GIS استفاده از

عنوان  ایشان چهار عامل تغییرات سطحی، تکتونیک، انسان و آب و هوا را به

 دانند و چهار کانال متروک را شناسایی کردند. عوامل مؤثر در تغییرات می

 (Woodbridge,. at al 2015)  به بررسی تأثیر انسان و تکتونیک، بر

کارون در دشت خوزستان پرداختند و  های دز و تغییرات شکل رودخانه

اظهار داشتند که انسان و تکتونیک از عوامل مهم تأثیرگذار بر تغییرات 

 باشند. کانال رود کارون می

 روش مطالعه
ها، مقاالت،  هایی همچون گزارش آوری داده در مرحله ابتدایی جمع

صاویر شناسی، ت شناسی، کاربری اراضی و خاک های توپوگرافی و زمین نقشه

های  ای، نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره انجام شد. سپسهوایی و... 

و  Google earthافزارهای شناسی و توپوگرافی و با استفاده از نرم زمین

Arc Gis 10 در مرحله بعد با توجه شدندها تفکیک و ترسیم  این محیط .

رت گرفت. ریزی عملیات صحرایی صو شده، برنامه های شناسایی به محیط

 ۳50روز عملیات صحرایی انجام گردید که طی آن  80در این پژوهش 

. در (1)شکل  نقطه مورد بازدید قرار گرفت 1200نمونه برداشت شد و 

 ۳0گرم رسوب از عمق حدود  2500برداری، میزان حدود  نمونه

بندی به  گرم جهت دانه 250متری برداشت شد. از هر نمونه حدود  سانتی

های الک شیکر تر و  ه ارسال شده است که با استفاده از دستگاهآزمایشگا

ریز  دانهدلیل بندی، به  اند. پس از دانه بندی شدهپارتیکل سایزر لیزری دانه

گذاری برای نام (Shepard, 1954)شپرد  روش ها، از بودن اکثر نمونه

بر  ریز برای رسوبات دانه بندیشپرد طبقه(. 1استفاده شده است )شکل 

بندی با استفاده  برتری دارد. این طبقه (Folk, 1974)فولک بندی  طبقه

همچنین  انجام شده است. GSSTATو  SEDPLOTافزارهای  از نرم

های موجود، ارتباط واحدها و وضعیت  های رسوبی و بافت ساختمان

های مختلف نیز بررسی گردید. پس از بازدید  ژئومورفولوژیکی محیط

های رسم شده ابتدایی، تصحیح شد. سپس به ترتیب  صحرایی، نقشه

عملیات آزمایشگاهی، تهیه گزارش اولیه، عملیات صحرایی تکمیلی و نهایتاً 

های  ارائه گزارش نهایی صورت پذیرفت. عالوه بر این، نقشه و نمودار محیط

 (.20و  19 یها شکلرسوبی کواترنری دشت خوزستان نیز ترسیم گردید )

 ی کواترنری دشت خوزستانهای رسوب محیط
زستان های رسوبی کواترنری در استان خو در این پژوهش محیط

های بادی، دلتاها،  ای، پهنه ای، رودخانههای مخروط افکنه شامل محیط

ها شناسایی گردید. نتایج حاصل از بررسی هرکدام از این  سبخاها و تاالب

 باشد: ها به شرح زیر می محیط

 (Alluvial Fans)ها مخروط افکنه
شرق، به غرب به جنوبهای دشت خوزستان از شمالمخروط افکنه

 تقسیم هستند: چهار بخش قابل

 های اندیمشک تا شوشترمخروط افکنه
های اندیمشک تا شوشتر، در امتداد گسل لهبری و در افکنهمخروط

اند. رسوبات این  گرفته حدفاصل سازند بختیاری و دشت خوزستان، قرار

ای و  باشند و در حد گراول، گراول ماسه درشت می ها دانهافکنهمخروط

تر، رسوبات تبدیل به ماسه، ماسه  باشند. به سمت پایین ماسه گراولی می

ها، میزان گراول در افکنه (. در رأس این مخروط2شوند )شکل  سیلتی می

. در قاعده میزان باشد یم% 4% و رس 8%، سیلت 2۳%، ماسه 65حدود 

-رسد. این مخروط % می5% و رس 15%، سیلت 28%، ماسه 52به  گراول

که دلیل  باشند یمی خوزستان هاافکنه مخروط ینتر درشتها دانه افکنه

 .  باشد یمآن وجود سازند بختیاری، به عنوان منشأ رسوبات 

 های شوشتر تا رامهرمزمخروط افکنه
  رامهرمز واقع های شوشتر تا رامهرمز در امتداد گسلافکنهمخروط

باشند. رسوبات  ها سازندهای گچساران و میشان می اند و منشأ آن شده

ها، از  ای از این مخروط عنوان نمونه افکنه رامهرمز، بهبخش رأسی مخروط

تر از ماسه سیلتی و سیلت  های پایین نوع گراول و ماسه و در بخش

راوانی گراول در ها رامهرمز، فافکنهباشند. در رأس مخروط ای می ماسه

. در قاعده، میزان باشد یم% 5% و رس 1۳%، سیلت ۳4%، ماسه 48حدود 

 رسد. % می27% و رس 42%، سیلت 28%، ماسه ۳گراول به 

 های امیدیهمخروط افکنه
شوند و تا سردشت  ها از حوالی مشراگه شروع میاین مخروط افکنه

گسل آغاجاری دیده  ها در امتدادون ادامه دارند. این مخروط افکنهزید

ها، سازندهای گچساران، میشان و آغاجاری  شوند و منشأ رسوبات آن می

گلی گراولی مخروط افکنه در بخش رأسی از ماسهباشند. رسوبات این  می

ای، گل و نهایتاً سیلت و  دست به سیلت ماسه باشند که به طرف پایین می

ها، میزان گراول در شود. در رأس این مخروط افکنه می سیلت رسی تبدیل

باشد. در قاعده میزان  % می19% و رس 21%، سیلت: 59%، ماسه 1حدود 

گونه رسد. همان % می14% و رس 77%، سیلت 7/8%، ماسه ۳/0گراول به 

های افکنه، در مقایسه با مخروط افکنهشود، این مخروط  که مشاهده می

  قبلی، دارای رسوبات ریزتری است.

 تاقدیس رگ سفید هایمخروطه افکنه
سفید، در جنوب شرقی خوزستان در های تاقدیس رگمخروط افکنه

ها، سازند  شوند و منشأ رسوبات آن امتداد گسل رگ سفید دیده می

افکنه از نوع در بخش رأسی از ماسه باشد. رسوبات این مخروط آغاجاری می

أس باشد. در ر های انتهایی سیلتی و سیلت رسی می و سیلت و در بخش

% 61%، سیلت 21%، ماسه 8/0ها، میزان گراول در حدود این مخروط افکنه

%، 7/5%، ماسه ۳/0باشد. در قاعده میزان گراول به  % می2/17و رس 

ها نیز، مشابه با رسد. این مخروط افکنه % می۳/1۳% و رس 7/80سیلت 

های نهباشد. عالوه بر این مخروط افک ریز می های امیدیه، دانهمخروط افکنه

 داغ یشمهای مارون، اهواز و  طور پراکنده، در مجاورت تاقدیس دیگری به

های تاقدیس رگ ها مشابه مخروط افکنه های آن شوند که ویژگی دیده می

تاقدیس رگ سفید  های خوزستان، از نوعمخروط افکنه باشد. سفید می

ای  های خوزستان، از نوع فرآیندهای رودخانهباشد. مخروط افکنه می

تر و با شیب  بزرگهای آبریز  هایی که از حوضهدر مخروط افکنه باشند. می

غالب هستند  (Fluvially)ای  های رودخانه شوند، جریان تر خارج می کم

(Harvey, 2005). ها، نقش لیتولوژی سنگ منشأ این مخروط افکنه

 ها دارد.  شناسی آن شناسی و رسوب مهمی در ریخت
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ای اندیمشک تا شوشتر که در ناحیه منشأ آن، هدر مخروط افکنه

کنگلومرای بختیاری گسترش زیادی دارد، شیب مخروط افکنه ها بیشتر، 

های آن، بیشتر است؛ اما در مخروط  سطح توپوگرافی، نامنظم و اندازه دانه

ریز و  های شوشتر ـ رامهرمز، امیدیه و رگ سفید، رسوبات آواری دانهافکنه

ندهای آغاجاری، میشان و گچساران، سنگ منشأ ی ساز متوسط دانه

ها با توجه دهند. در این نوع مخروط افکنه های را تشکیل میمخروط افکنه

ها کم، سطح توپوگرافی به لیتولوژی سنگ منشأ، شیب مخروط افکنه

باشند )عبیات و  نسبتاً صاف و اندازه رسوبات، متوسط دانه تا ریزدانه می

-های مخروط یژگیوترین ی از مهما خالصه، 1دول (. در ج1۳94همکاران، 

 ذکر شده است. دشت خوزستانهای افکنه

  

 )باال( برداری پراکنش نقاط نمونه )پایین( و پراکنش نقاط برداشت صحرایی .1شکل                                              
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ای  رأس مخروط افکنه های شمال اندیمشک که گراول ماسه)پایین( و  باشند ای گراولی می مال اندیمشک که گلی ماسهنمایی از رسوبات قاعده مخروط افکنه های ش. 2شکل 

 .)باال( باشند می

 های مخروط افکنه های خوزستان مقایسه ویژگی . 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fluvial Environments)ای  های رودخانه محیط
 و کارون های بزرگ)رودخانه کارون های حوضه در خوزستان استان

های رسوبی  محیط .غرب جای دارد و مرزی کرخه زهره، و جراحیدز(، 

 های دشت خوزستان به شرح زیر است: کانال شده در رودخانه شناسایی

(Channel) ریز طبیعی(، کروس )رسوبات کف کانال، پوینت بار و خاک 

(Crevasse)، های شاخ گاوی  دریاچه(Oxbow lake) شت و د

 یرزهای مهم هر کدام از  یژگیودر ادامه به  .(Flood plain)سیالبی 

 شود. یمهای شناسایی شده پرداخته  یطمح

 زیر محیط کانال
نال رودها، با توجه به شیب زیاد، کانال حالت بریده ادر باالست ک

اند  شده ای تشکیل  بریده داشته و رسوبات کانال، از گراول و گراول ماسه 

ها بسیار باالست. به سمت جنوب و  انرژی آب در این بخش (.۳)شکل 

ها، مآندری شده و رسوبات کانال با  جنوب غرب، با کاهش شیب، کانال

شوند )شکل  توجه به کاهش انرژی آب، به ماسه و ماسه سیلتی تبدیل می

یابد و رسوبات به  های میانی رودها، این انرژی کاهش می (. در بخش4

 حد واسطشوند که درواقع این بخش، یک بخش  ل میماسه گراولی تبدی

های میانی  باشد که طول کمتری دارد. پوینت بارها، در بخش کانال رود می

، ها شوند، چون در این بخش دیده میدست رودهای خوزستان  و پایین

شوند، جنس رسوبات این  ها مآندری می باشد و رودخانه شیب کمتر می

(. به 5باشد )شکل  گراولی و گاهی ماسه میسهمابخش عمدتاً، از گراول، 

های رودهای دشت   های انسانی، مانند کشاورزی در کناره دلیل فعالیت

هایی که کروس  باشد؛ اما در بخش ریز مشکل می خوزستان، تشخیص خاک

یط را مح یرزتوان این  های متروک، می شود و نیز در کانال از کانال جدا می

 (.5شناسایی کرد )شکل 
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گران مختلف مورد های متروک رودهای خوزستان نیز توسط پژوهش کانال

چهار کانال  (Walstra et al,. 2010b)بررسی قرار گرفتند، برای مثال 

اند.  گذاری شدهنام K4تا  K1های  از کارون شناسایی کردند که با نام

(Walstra et al,. 2010a) ای که بر روی رودخانه جراحی  با مطالعه

شناسایی  J3و  J1 ،J2های  ای با نام ورت انجام دادند، سه کانال رودخانهص

های  با مطالعه کانال، (Heyvaert et al,. 2012)همچنین کردند. 

 Kh3و  Kh1 ،Kh2های  کمربند کانالی با نام ۳دیرینه رود کرخه، 

 شناسایی نمودند.

 کروسزیر محیط 
ندری انتهایی دیده ش مآها، در بخ ها در حاشیه کانال رودخانهکروس

ها محل تخلیه سیالب از کانال به سوی دشت سیالبی شوند. کروس می

دهنده این رسوبات بیشتر در اندازه ماسه هستند  ذرات تشکیلباشند.  می

یابد که  اما هر چه از رودخانه دورتر شویم، میزان سیلت و رس افزایش می

ها خصوصاً در کروس (.6)شکل  کنند صورت افقی و مورب رسوب می هب

دست شوند اما در پاییندست رود زهره و جراحی بیشتر دیده میپایین

اند تر ایجاد شدهها کمری شدن، کروسکارون و کرخه به دلیل کاهش مآند

های انسانی، مشکل و شناسایی آنها، حتی در صورت وجود، به دلیل فعالیت

 باشد.می

 دشت سیالبیزیر محیط 
ها محصور است،  های باالدست که بین تاقدیس بخش دشت سیالبی در

دست، دارای وسعت  های میانی و پایین گسترش کمتری دارد اما در بخش

های کروس،  صورت تدریجی با زیرمحیط باشند. این رسوبات به بیشتری می

های  ریز طبیعی و کانال، در ارتباط هستند. ازنظر رسوبی در محل خاک

)ماسه( و ماسه گلی شتر از نوع متوسط دانهرسوبات بی نزدیک کانال،

ریز طبیعی و کروس، به سمت دشت سیالبی، به  باشند و از خاک می

 (. 7)شکل  شوند )گل، سیلت، رس( تبدیل می یزر رسوبات دانه

 های شاخ گاوی دریاچهزیر محیط 
ها از نوع مآندری  در رودهای خوزستان، با توجه به اینکه اکثر کانال

شدگی از نوع  شود. این قطع های شاخ گاوی زیادی دیده می اچهاست، دری

باشند. رسوبات این محیط با  می Chute cut)ـ  off )شدگی تدریجی قطع

توجه به عدم ارتباط با رودخانه و طبیعتاً کاهش انرژی، در مراحل ابتدایی 

ریز، در حد سیلت و رس  ماسه و پس از جدایش نهایی شامل ذرات دانه

ی ها اند: دریاچهتقسیم  های شاخ گاوی به سه دسته قابل . دریاچهباشد می

)مغروق( که مراحل جدایی آن از رود  شده ی غرقشاخ گاوی جدا افتاده

های شاخ  (، دریاچه8)شکل  یل شده و هنوز دارای آب استاصلی تکم

اند و  گاوی در حال جدایش تدریجی که هنوز کامالً از رود جدا نشده

)متروک( که مراحل جدایی آن  شاخ گاوی جدا افتاده قدیمی های هدریاچ

از رود اصلی تکمیل شده ولی حالت متروک به خود گرفته است. این 

)عبیات شوند  دست بیشتر دیده می های میانی و پایین های در بخش دریاچه

 .(1۳94و همکاران، 

-شده از همه زیرمحیط های برداشت هطور میانگین در مجموع نمون به

%، بیشترین فراوانی را دارد و پس از آن 44/61ای، سیلت با  های رودخانه

های  % در رده07/1% و گراول با 17/14%، ماسه با 76/22به ترتیب، رس با 

 بعدی قرار دارند.

 (Google earth)برگرفته از آباد  بریده رودخانه زهره در بازه سردشت تا سعادت  کانال بریده .۳شکل

 (Google earth)برگرفته از باشد  کانال کرخه که به شکل مآندری می میانیمسیر  .4شکل
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 (Google earthریز طبیعی  و پوینت بار کانال رود زهره  )برگرفته از  خاک .5شکل

 (Google earth)برگرفته از کروس های رود زهره .6شکل

 

 (Eolian Environments) های بادی  محیط
 های  بادی دهد که ماسه لعات نشان مینتایج حاصل از این مطا 

و )شامل غرب کرخه  اهوازشوند:  دشت خوزستان، در چهار منطقه دیده می

کرخه(، امیدیه و شوش.  ، دشت آزادگان )غربمالثانی( ـ البروایه  ـگمبوعه 

ها  باشد که باعث حرکت ماسه باد غالب این مناطق، بادهای شمال غربی می

ها و  ای و وجود ماسه در پای بوته های ماسه گیری تپه شود. شکل می

شده نیز مؤید جهت شمال  های تشکیلخصوص شکل برخان  ها و به سنگ

ـ جنوب شرقی بادهای منطقه است. وجود ارتفاعات اهلل کبر، میش  ـ غربی

شود و  داغ، رقابیه، کوپال و مشرحات باعث کانالیزه شدن جریان باد می

صورت پیوسته از مرز خوزستان که به  ای دشت ی رسوبات ماسه عمده

)بستان( تا امیدیه گسترش دارد، در حد فاصل ارتفاعات  ایران و عراق

های  هایی چون: ورقه های بادی خوزستان ساختمان مذکور است. در ماسه

و  9های  )شکل مشاهده هستند وفور قابل  بکاها بهای، برخان ها و ن ماسه

10 .) 

 

 (Google earth)برگرفته از   ی رودهای کارون و کرخههای سیالب دشت .7شکل 
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 (Google earth)برگرفته از  خرمشهرـ  های شاخ گاوی مغروق در رود کارون، بازه اهواز  دریاچه .8شکل 

   

های  بادی ها در ماسه ( نیز به وجود این ساختمان1۳94 ،خان ناظر)     

%، بیشترین 12/87میانگین خوزستان اشاره کرده است. ماسه با دارا بودن 

شده در این محیط، دارا است و پس از  درصد را در بین رسوبات شناسایی

های بعد  % در رده11/0% و گراول با 54/1%، رس با 21/11آن سیلت با 

 گیرند. قرار می

 (Delta)دلتاها 
 باشند: شده در دشت خوزستان به شرح زیر می دلتاهای شناسایی

 کرخه، دلتای جراحی و دلتای زهره. دلتای کارون، دلتای

 دلتای کارون
شیر و کانال  تر شط العرب، بهمن دلتای کارون از دلتاهای کوچک 

 (K3b)شده است. رأس دلتا، رود شط الحفار  تشکیل K3aمتروک 

(. درواقع کارون به همراه دجله و فرات، سازنده دلتای 11)شکل باشد می

کیلومتر است و  100این دلتا در حدود باشند. شعاع  النهرین می وسیع بین

 ,Baltzer and Purser)باشد کانال اصلی آن رود شط العرب می

1990). 

 ای برخان در هویزه های ماسه تپه .9شکل 

 

 نمایی از نبکاهای کوچک در هویزه. 10شکل 
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تا به دو بخش فعال این دل بودن، متروکه یا فعالیت نظر از       

-طبقه. دلتای کارون، بر مبنای تقسیم است رق( قابل)ش )غرب( و متروک

 بهباشد.  از نوع جزر و مد غالب و سازنده می  (Galloway, 1975)بندی

نمونه برداشت گردید که  72شناسی این دلتا، تعداد  منظور بررسی رسوب 

دهد که در  ها از دلتای فعال گرفته شده است. نتایج نشان می اکثر نمونه

باشد  %، بیشترین رسوب موجود می6/65طور میانگین سیلت با  این دلتا، به

های  %، در رده91/1% و گراول 95/9%، ماسه با 1/2۳و پس از آن رس با 

در دلتای  (Shepard, 1954)بندی  بر اساس طبقه بعدی قرار دارند.

شده  ای شناسایی کارون، رس سیلتی، سیلت رسی، سیلت و سیلت ماسه

جز در بخش رأس  شناسی، به ی کارون ازنظر رسوبدلتا طورکلی بهاست. 

)شکل  شده است ریز تشکیل ز رسوبات دانهباشد، ا دلتا که متوسط دانه می

شود ز رأس به سوی قاعده دلتا دیده مییک کاهش اندازه دانه ها او ( 11

 که دلیل آن کاهش شیب رود و درنتیجه کم شدن انرژی آن است.

 دلتای کرخه
ریزد، به تاالب  خالف دلتای کارون که به خلیج میدلتای کرخه بر  

بر مبنای این دلتا، (. 12)شکل  شود العظیم( ختم می )هور

یک دلتای رودخانه غالب و سازنده   (Galloway,  1975)بندی طبقه

دلتا برای دلتای  2توان  های اصلی موجود می باشد. با توجه به کانال می

تر است و دلتای دوم  تر و فعال ه وسیعکرخه شناسایی کرد: دلتای شمالی ک

(. 12)شکل  تر بوده و فعالیت کمتری دارد وچککه دلتای جنوبی است، ک

نمونه برداشت شد.  25شناسی این دلتا، تعداد  منظور بررسی رسوب  به

طور  بندی نشانگر این مطلب است که در این دلتا، به نتایج آنالیز دانه

باشد، ولی درصد آن  رسوب موجود می میانگین، سیلت همچنان بیشترین

% 05/48گیری دارد و میانگین آن % به نسبت دلتاهای قبل کاهش چشم

، در 44/0% و گراول 2/16%، ماسه با ۳/۳5باشد. پس از سیلت، رس با  می

های بعدی قرار دارند. ازدیاد درصد ماسه نسبت به دلتاهای کارون و  رده

 بندی باشد. بر اساس طبقه دلتا میاین های متفاوت  جراحی، از دیگر ویژگی

(Shepard, 1954)  دلتای کرخه، رس سیلتی، سیلت رسی، سیلت، در

شده است که در مقایسه با  ای و ماسه سیلت رس شناسایی سیلت ماسه

تری برخوردار است. توزیع انواع  دلتاهای کارون و جراحی از تنوع بیش

دهد که دلتای مذکور، یک دلتای ریزدانه است، به این  رسوبات نشان می

آن برتری دارند. توزیع رسوبات در این دلیل که رسوبات سیلتی و رسی در 

دلتا، نشانگر کاهش سایز رسوبات از رأس به قاعده دلتای کرخه به علت 

 باشد. تبع آن انرژی آن می کاهش شیب رود و به

 دلتای جراحی
 ریزد به دلتای کرخه، نهایتاً به تاالب)شادگان( میدلتای جراحی مشا 

 (Galloway, 1975) بندی بر مبنای طبقه(. دلتای جراحی، 1۳)شکل 

 J3باشد. کانال اصلی این دلتا، کانال  از نوع رودخانه غالب و سازنده می

جنوب شرق این منطقه،  ـ  ، در جنوبJ2باشد. البته کانال متروک  می

باشد که قاعده آن  باشد. شکل این دلتا مثلثی می سازنده دلتای متروک می

منظور بررسی  به (.1۳)شکل  اشدب ه، گرد میبرخالف دلتاهای کارون و کرخ

بندی بیانگر  نمونه برداشت شد. نتایج دانه 15شناسی این دلتا، تعداد  رسوب

%، بیشترین ۳4/81طور میانگین سیلت با  آن است که در این دلتا، به

% و 59/1%، ماسه با 52/16باشد و پس از آن رس با  رسوب موجود می

بندی  بر اساس طبقه. رندهای بعدی قرار دا ، در رده18/0گراول 

(Shepard, 1954) شده  در این دلتا، سیلت رسی و سیلت شناسایی

وصف، این دلتا، یک دلتای ریزدانه بوده و سیلت و رس در آن  است. با این

ها، از رأس به سمت  چیرگی دارند. در دلتای جراحی، کاهش سایز دانه

ت از نوع سیلت که در رأس، رسوبا طوری قاعده دلتا شناسایی شد، به

یابند. ازنظر  طرف قاعده، به سیلت رسی تغییر می باشند ولی به می

شناسی دلیل این امر، کم شدن شیب رود و درنتیجه کاهش انرژی  رسوب

میالدی،  2009تا  1941ها از سال  بررسی تصاویر و نقشه باشد. رودها می

جهت  های گذشته در دهد که دلتای امروزی جراحی، طی دهه نشان می

کیلومتر گسترش پیدا کرده است  ۳ـ  2جنوبی و غربی، بیش از 

(Walstra et al.,2010,b). گذاری در این دلتا زیاد  سرعت رسوب

مشاهده است  ای قابل های ماهواره باشد که این مسئله در سری عکس می
(Walstra et al., 2010,a). 

 دلتای زهره
بر شود و  یج فارس ختم میمانند دلتای کارون به خل دلتای زهره به 

باشد.  از نوع جزر و مد غالب می (Galloway, 1975) بندی مبنای طبقه

البته نیروی امواج و رودخانه نیز در تشکیل آن دخیل هستند. بررسی 

ای نشانگر پیشروی این دلتا به سمت خلیج و سازنده بودن  تصاویر ماهواره

اکنون فعال است  باشد که هم می Z1باشد.کانال اصلی این دلتا، این دلتا می

شود. بخش عمده  و به این دلیل این دلتا، یک دلتای فعال محسوب می

ریز  شناسی این دلتا، دانه باشد. از نظر رسوب دلتای زهره، زیرآبی می

 دلتا، اغلب سیلتی و گاهی رسی باشد. بخش خارج از آب می

ای سیلت ماسهرآبی آن از سیلت، گل و که بخش زیحالیباشد، درمی

آبی این دلتا بودن رسوبات زیرتر تشکیل شده است. دلیل دانه درشت

نسبت به بخش خارج از آب، آن است که در این بخش، نیروی امواج باعث 

شود. این امر تر خلیج فارس می ز به مناطق عمیقریانتقال رسوبات دانه

تر بخش، بیش ریز در ایندرشت به دانهشود نسبت رسوبات دانه سبب می

 شود.

 (Sabkha)سبخاها 
فارس، دارا  دشت خوزستان با توجه به واقع بودن در سواحل خلیج

های زیرزمینی، شرایط  بودن دمای باال و نیز عمق کم و شوری زیاد آب

 ای و ساحلی دارد. مناسبی جهت تشکیل سبخاهای قاره

 سبخاهای ساحلی
سبخاهای دشت شوند:  سبخاهای ساحلی به دو دسته تقسیم می

 شده در جزایر سدی. ساحلی و سبخاهای تشکیل

 و فارس خلیج ساحلی خط موازات به سبخاهای دشت ساحلی

کلید شناسایی و تفکیک سبخاهای  قرار دارند. مدی و جزر های پهنه

 ای در این سواحل، شناسایی خط ساحلی دیرینه است که ساحلی از قاره

سبخای ساحلی شود.  ره دیده میاثراتی از آن، در شرق و غرب رود زه

تقسیم به دو بخش است: بخش باالیی که بیشتر دارای رسوبات تخریبی 

زمان کمی در سال از آب پوشیده شده است و به  ریز است و مدت دانه

همین دلیل رسوبات تبخیری آن کمتر است. بخش پایینی که متصل به 

 ن دلیل ــشد به همیبا زمان بیشتری در سال زیر آب می ساحل بوده و مدت
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 .) Google earth)برگرفته ازباشد  شده است. رأس دلتا رود شط الحفار می شیر و کانال متروک تشکیل دلتاهای فعال و متروک کارون که بین رودهای شط العرب، بهمن .11شکل 
 

 

 (.Google earth)برگرفته از است ها نشان داده شده  های اصلی و فرعی آن شکل کلی دلتای کرخه که در آن کانال .12شکل 
 

 
 

 (.Google earth)برگرفته از دلتای جراحی که حدود آن با خطوط زردرنگ مشخص شده است  .1۳شکل
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سبخاهای  (. درواقع14یابند )شکل  رسوبات تبخیری در آن توسعه می

گرفته در دشت  دشت ساحلی خوزستان شباهت زیادی با سبخاهای شکل

 Kendal and Al) توسط فارس دارند که  یجساحلی جنوبی خل

Sharhan, 2011) سدی،  جزایر در گرفته شکل سبخای اند.  معرفی شده

شوند. سبخاهای  های مرکزی و غربی سواحل استان دیده می در بخش

فارس و تاالب شادگان قرار   غربی در واقع روی جزیره سدی که بین خلیج

رکزی جزایر سدی حدفاصل خور در بخش ماند.  شده گرفته است، تشکیل

اند که خور موسی  قدر رشد نکرده اند اما آن فارس قرارگرفته  موسی و خلیج

قدر  روی هنوز آن دیگر، شدت پس عبارتی  را به تاالب تبدیل کنند. یا به

نشده است که تاالب تشکیل شود. جنس رسوبات در این سبخا از نوع 

رؤیت  ن رسوبات تبخیری نیز قابلباشد که در میان آ ریز می آواری دانه

)جنوب(، بر میزان رسوبات  های پهنه جزر و مدی سوی آبراهه ههستند. ب

 شهبازی و همکاران)شود. این جزایر سدی توسط  تبخیری افزوده می

 اند. ( مطالعه و معرفی شده1۳92،
%، بیشترین درصد را در بین رسوبات 81/70سیلت با میانگین 

%، ۳6/18اهای ساحلی، دارد و پس از آن رس با شده در سبخ شناسایی

 گیرند. های بعد قرار می % در رده۳4/1% و گراول با 48/9ماسه با 

 ای سبخاهای قاره
های  های شور و نیز باال آمدن آب ای در اثر تبخیر آب سبخاهای قاره

ای  شود. در این پژوهش، سبخاهای قاره زیرزمینی به سطح زمین، ایجاد می

 اند:  شده به چهار گروه تقسیمخوزستان 

شده،   های سیالبی خشک پالیا، سبخاهای متعلق به دشت   

ای شور  ی دریاچهشده و سبخاها های خشک سبخاهای متعلق به تاالب

شده است.  در این دشت، یک پالیا، به نام مالح، شناسایی(. ها)پن موقت

و نیز رود  های رودهای کارون و جراحی، مالح این پهنه توسط سیالب

سیلت تر  شود. رسوب عمده این پالیا، بیش کوپال از شمال شرق، تغذیه می

ماسه سیلتی، سیلت رسی، ماسه باشد که عالوه بر آن،  میای  و سیلت ماسه

 نیز شناسایی شدند. و رس سیلتی

شده در دشت خوزستان  های سیالبی خشک سبخاهای متعلق به دشت    

شرق کارون زهره، شرق جراحی، غرب جراحی اند از: سبخاهای شرق عبارت

ای و گاستروپود و نیز تیره بودن  های دوکفه وجود صدفو غرب کارون. 

های  متعلق به دشت خاک در برخی مناطق پالیای مالح و سبخاهای

ین باشد که در طی آن ا های سیالبی می ، نشانگر زمانشده سیالبی خشک

مرور زمان با افزایش دما و  . به(15)شکل  ها از آب پوشیده شده بود پهنه

های موجود در  های سطحی، آب تبع آن تبخیر بیشتر و نیز کاهش آب به

این حوضه، تبخیر شده و پهنه خشک گردید که منجر به تشکیل 

 ای گردید. سبخاهای قاره

سیلت  اکثراً سیلت و ای،شده از سبخاهای قاره های برداشت نمونه     

و  سیلتیسیلتی، رسای، ماسه سهوه بر این سیلت ماباشند که عال میرسی، 

ا نودول های ه . در میان آننیز شناسایی شدند گاه ماسه سیلت رسی

؛ اژدری و 1۳94( )عبیات و همکاران، 16)شکل  شوند تبخیری دیده می

ای کوچک دیده  های ماسه . در میان این سبخا، تپه(1۳94، همکاران

 ,Warren)باشد سبخاها میاز خصوصیات کرده که  های پف شوند. رس می

ای در  مشابه چنین مسئله(. 17شود )شکل  در این پهنه دیده می ،(2006

گزارش شده  Hmedawy, 2008 ـ Al) جنوب شرقی عراق توسط

ای شناسایی شده، نمایش داده موقعیت سبخاهای قاره 18. در شکل است

 شده است.

دارای  %88/27و ماسه با  %78/57در پالیای مالح، سیلت با میانگین 

% و گراول با 96/12ها، رس با  باشند و پس از آن ترین فراوانی می بیش

نمونه برداشت  6از سبخای شرق زهره، . %، در رده بعدی قرار دارند۳8/0

ترین فراوانی را دارد  % بیش82شد که سیلت با دارا بودن میانگین مجموع 

% و گراول با 85/10%، ماسه با 11/14و پس از به آن به ترتیب رس با 

نمونه  26 سبخای شرق جراحی،از  های بعدی قرار دارد. %، در رده55/0

، %24/71در این سبخا، رس با میانگین مجموع سیلت با برداشت گردید. 

، به ترتیب دارای %41/0و گراول با  %19/9ماسه با %، 16/19رس با 

شرق ز سبخای غرب جراحیباشند. ا نی میترین فراوا ترین تا کم بیش

شرق بر این اساس، در سبخای غرب جراحی نمونه برداشت شد. 25 کارون،

ترین دارای بیش %88/27و ماسه با  %78/57کارون، سیلت با میانگین 

%، در رده ۳8/0% و گراول با 96/12ها، رس با باشند و پس از آنفراوانی می

مشابه  نمونه برداشت گردید. 15غرب کارون،  سبخایاز . بعدی قرار دارند

ترین  % بیش58/65سیلت با دارا بودن میانگین مجموع سبخاهای قبلی، 

% و گراول با 85/10، ماسه با %02/2۳پس از سیلت، رس با فراوانی را دارد 

 .% در رده بعدی قرار دارند55/0

در مجاورت تاالب  شده بیشتر های خشک سبخاهای متعلق به تاالب

در بخش جنوبی آن در مرز ایران و عراق و نیز به صورت هورالعظیم و 

شوند. این سبخاها، در اثر  بسیار اندک، در مجاور تاالب شادگان، دیده می

های اخیر و طی  خشک شدن تدریجی و کاهش مساحت این تاالب در دهه

اند. تغییرات آب و هوایی و عوامل  فرآیند مویینگی، تشکیل و گسترش یافته

د سدسازی و اکتشافات نفتی، سبب کاهش مساحت این تاالب انسانی مانن

شناسی این سبخاها از رس، سیلت و گل  نظر رسوب ازشده است. 

های تبخیری ریز دارای نودول اند. این رسوبات آواری دانه شده تشکیل

ای نمکی  قدر زیاد است که الیه باشد. در برخی مناطق شدت تبخیر آن می

مشابه این مسئله (. 1۳94)عبیات و همکاران، ندپوشا سطح رسوبات را می

در حاشیه تاالب  (Abdul Jabbar et al,. 2010)در عراق توسط 

هورالحمّار گزارش شده است. در این نوع سبخاها  هورالعظیم، هور مرکزی و

 شود. کرده دیده می نیز رس پف
ن در ای نمونه برداشت شد. 11 ، سبخای متعلق به تاالب هورالعظیماز 

ترین فراوانی را در بین رسوبات دارد.  بیش %،۳۳/79سبخا نیز، سیلت با 

دارای %، ۳/0و گراول با  %8/8، ماسه با %57/11پس از آن، رس با 

 ترین فراوانی هستند. بیش

در های ماسه بادی(  )مرتبط با پهنه های شور موقت سبخاهای دریاچه

مگی در ارتباط با شوند که ه منطقه، دیده می 5در دشت خوزستان، 

ها، با توجه به باال  باشند. در این دریاچه های اهواز تا بستان می بادی ماسه

های شور به سطح رسیده و در اثر تبخیر،  بودن سطح آب زیرزمینی، آب

ها از  دهد. آب ورودی به این دریاچه تشکیل رسوبات تبخیری سبخایی می

در دشت  این سبخاها باشد. رسوبات عمده های فصلی می طریق سیالب

های بادی،  باشند که با توجه به نزدیکی به ماسه ، آواری میخوزستان

ریز  شوند. منشأ رسوبات آواری دانه ها دیده می درصد ماسه بیشتری در آن

ها از نوع ژیپس و  باشند. رسوبات تبخیری آن ها می این سبخاها، سیالب

طورکلی  . به(1۳94ران، )عبیات و همکاباشند  نمک، به میزان کمتر، می

ها را به سه بخش تقسیم کرد: پهنه گلی خشک و پهنه  این دریاچهتوان  می
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که  (Saltpane)ه نمکیکفگلی مرطوب و بخش مغروق دریاچه یا 

یوت واتا  در سبخایطورکلی از آب پوشیده شده است. چنین آرایشی  به

یز در و ن (Amiel and Freidman, 1971) رژیم اشغالگر قدس توسط

گزارش شده  (Draper and Jensen, 1976)دریاچه فروم استرالیا 

عنوان یکی از منشأهای  ای به است. الزم به ذکر است سبخاهای قاره

 (.1۳94)اژدری و همکاران، ریزگردهای خوزستان معرفی شده است

ای، از  های اخذشده از سبخاهای قاره میانگین مجموع رسوبات در نمونه

%، ماسه: 97/29%، رس: 87/5۳ه شرح زیر است: سیلت: بیش به کم، ب

%. این توالی مشابه توالی ذکرشده در سبخای 87/۳و گراول  87/12

 ساحلی دارد.

 (Marshs)ها  تاالب
: تاالب هورالعظیم، شود در دشت خوزستان سه تاالب مشاهده می

 دژ. تاالب شادگان و تاالب بام

 تاالب هور العظیم
های لعظیم درواقع گستره آبی حاصل از جریانات و سیالبتاالب هور ا     

النهرین در جنوب  سه رودخانه مهم دجله، فرات و کرخه در منطقه بین

عراق و جنوب غربی ایران در استان خوزستان واقع است. تاالب 

شمالی و  ۳2̊ 00´الی  ۳0̊ 00´های  النهرین یا هورالعظیم بین عرض بین

شده است که به سه ناحیه  شرقی واقع 48̊ 00´الی  46̊ 00´های  طول

هور  ـ  2عراق(. ـ هور الهویزه )مشترک در دو کشور ایران ـ 1بزرگ 

هور الحمار در جنوب عراق  ـ  ۳مرکزی یا المشرح در جنوب عراق 

 .(Abdul Jabbar et al., 2010)تقسیم است  قابل

ه که مشاهده گون مرز بخش باالیی و زیرین سبخای ساحلی. همان. 14شکل 

شود در بخش باالیی رسوبات آواری غالب هستند اما در بخش زیرین رسوبات  می

  باشند. تبخیری چیره می

 پالیای مالحـ  صدف گاستروپود در رسوبات سیلتی .15شکل 

 ـ  سبخای غرب جراحی ـ رسوبات تبخیری در میان رسوبات سیلتی. 16شکل 

 شرق کارون

 شرق کارون ـ  در سبخای غرب جراحیکرده  های پف رس .17شکل 

 ای کنونی دشت خوزستان،  تصویر ماهواره ایموقعیت سبخاهای قاره  .18شکل 

Landsat  ای شناسایی های زرد رنگ نشانگر سبخاهای قارهکه در آن محدوده 8ـ

 (. 567باشند )ترکیب باندی شده می
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 ۳000هور الهویزه در شرایط عادی دارای مساحتی در حدود 

کیلومترمربع را  5000بر  کیلومترمربع است که در مواقع سیالبی بالغ 

های شمال این هور و در غرب شهرستان بستان، شود. در قسمتشامل می

 شوندمتر دارند دیده می 6بر   های دائمی بزرگی که عمقی بالغدریاچه

(Jasem Rashed, 2001). ( به بررسی 1۳96، عبیات و همکاران ،)

 پرداختند و اظهار  2016تا  19۳9ت مساحت این تاالب از سال تغییرا

دارند مساحت تاالب در این بازه زمانی، کاهش شدیدی پیدا کرده به می

   است. 19۳9% مساحت آن در سال ۳5طوری که مساحت کنونی تاالب، 

 تاالب شادگان
باشد که بین  النهرین می ترین تاالب بین این تاالب، شرقی     

 های جغرافیایی شمالی و طول ۳0̊ 56´ تا ۳0̊ 24´ جغرافیایی ایه عرض

ین تاالب از رود جراحی، رود شده است. ا واقع شرقی 48̊ 54´ تا 48̊ 18´

شود. رود جراحی از شرق با  )کوپال( و نیز سرریز کارون تغذیه میمالح

صورت تقریباً دائمی و سرریز  های جناغی، رود مالح از شمال به آبراهه

 کنند.  صورت اتفاقی، آب تاالب را تأمین می ون از غرب، بهکار

 متر 1 تا 2 بین دریا آزاد سطح از آن حاشیه اراضی و تاالب ارتفاع

 ـ   شرقی امتداد )در در هزا دو تاالب به عمومی دشت منتهی شیب و بوده

جنوبی( است. این تاالب از  ـ شمالی امتداد )درهزار ده در دو غربی( و

پالیای مالح و دشت سیالبی کارون، از غرب به دشت سیالبی شمال به 

ها و از شرق به پالیای  سدی و سبخاهای آنـ  کارون، از جنوب به جزایر

 5۳77شود.  مساحت این تاالب  جراحی و دلتای جراحی محدود می

 باشد. ترین تاالب ایران می باشد که از این نظر وسیع کیلومترمربع می

 دژتاالب بام
و  شمالی ۳1̊ ۳7´ تا ۳1̊ 41´ جغرافیایی های بین عرضدژ ب بامتاال 

حداقل  شده است. واقع شرقی 48̊ ۳9´ تا 48̊ ۳۳´جغرافیایی های طول

متر  100متر و حداکثر آن،  ۳0ارتفاع منطقه تاالب از سطح دریا، 

 شرقی جنوب ضلع در که نام همین به روستایی تاالب از این نامباشد.  می

 غرب شمال کیلومتری 40 تاالب در است. این شده گرفته رد،دا قرار آن

تاالب است.  شده کیلومترمربع برآورد 40 آن مساحت و دارد اهواز جای

 از توانا، کانال به جنوب از سد شاوور، و مزرعه به روستای شمال ازدژ بام

 به از مغرب و اندیمشک ـ اهواز آهن راه کنار در دژبام روستای به مشرق

 شود. می محدود جاسم سید و طواهر سادات تاهایروس

های خوزستان، همگی از نوع آب شیرین  صورت کلی رسوبات تاالب به

اند که مقدار ناچیزی ماسه  شده باشند و بیشتر از رس و سیلت تشکیل می

به  توجه . با(1۳94، )عبیات و همکاران شود ها دیده می ز نیز در میان آنری

 گیری شکل که کرد گیری نتیجه چنین توان می حقیقت این حاصل از نتایج

)نوع  گذاری رسوب تکتونیک، اصلی سه عامل از های خوزستان متأثر تاالب

 ساحلی خط جابجایی گذاری و حجم رسوبات( و رسوب، فضای رسوب

 کواترنری اقلیمی تأثیر تغییرات تحت اخیر مورد دو که بوده فارس خلیج

 .باشند می

 گیری نتیجه
ای، بادی،  ای، رودخانهمخروط افکنههای رسوبی  ن پژوهش محیطدر ای

ستان شناسایی گردید. مخروط سبخایی، دلتایی و تاالبی، در دشت خوز

و شامل چهار باشند  ای می های خوزستان، از نوع فرآیندهای رودخانهافکنه

ی شوشتر های اندیمشک تا شوشتر، مخروط افکنههای: مخروط افکنه دسته

گ سفید های رافکنههای امیدیه و مخروط هرمز، مخروط افکنهتا رام

غرب )اندیمشک تا شوشتر(، رسوبات های شمالباشند. در مخروط افکنه می

باشد اما به طرف  ای غالب می درشت مانند گراول و گراول ماسه  دانه

تر شد و به ماسه و ریز  شرق )مخروط افکنه رگ سفید(، رسوبات دانهجنوب

ها، نقش نگ منشأ این مخروط افکنهیابند. لیتولوژی س غییر میسیلت ت

 ها دارد.  شناسی آن شناسی و رسوب مهمی در ریخت

های رسوبی کانال،  های دشت خوزستان، زیر محیط در رودخانه

های شاخ گاوی و دشت سیالبی، شناسایی گردیدند.  کروس، دریاچه

شت )گراول و گراول در رسوبات این محیط، بسته به موقعیت، از دانه

ریز )سیلت و رس( در  بریده باالدست تا دانه های بریده ای( در کانال ماسه

دشت خوزستان به چهار  های بادی ماسهها، در تغییر است.  انتهای کانال

گیری  اهواز، دشت آزادگان، امیدیه و شوش تقسیم شدند. شکلبخش 

خصوص شکل  ها و به نگها و س ای و وجود ماسه در پای بوته های ماسه تپه

جنوب شرقی بادهای  مؤید جهت شمال غربی ـشده  برخان های تشکیل

دلتای اند از:  شده در دشت خوزستان عبارت منطقه است. دلتاهای شناسایی

ها از نوع دلتاهای جزر و مد دلتاکارون، دلتای کرخه و دلتای جراحی. این 

 باشد. همچنین ازنظر می)کارون( و رودخانه غالب )کرخه و جراحی(  غالب

گیرد. رسوبات  قرار می سازنده دلتاهای ترسیب، در دسته و انتقال فرآیند

ای، ریزدانه  های رأسی، متوسط دانه و در بخش قاعده این دلتاها در بخش

رس سیلتی، سیلت رسی، سیلت و ی این محیط باشند. رسوبات عمده می

شده در خوزستان  ساییسبخاهای شنا شده است. ای شناسایی سیلت ماسه

باشند. سبخاهای ساحلی به  ای و ساحلی می تقسیم به دو دسته قاره قابل

شده  شوند: سبخاهای دشت ساحلی و سبخاهای تشکیل دو گروه تقسیم می

 شوند:  ای به چهار دسته تقسیم می در جزایر سدی. سبخاهای قاره

به ها(، سبخاهای مربوط های شور موقت )پن سبخاهای دریاچه

شده  های سیالبی خشک شده، سبخاهای مربوط به دشت های خشک تاالب

سیلت، سیلت ریز و اغلب از نوع  ی این پهنه، دانه رسوب عمدهو پالیا. 

ها نودول های تبخیری و  باشد که در میان آن می سیلتیای و یا رس ماسه

 .شوند کرده نیز دیده می های پف رس

آبراهه های پهنه های جزر و مدی به سوی جنوب با نزدیک شدن به   

سه تاالب در دشت  بر میزان نهشته های تبخیری افزوده می شود.

دژ، تاالب هورالعظیم، تاالب شادگان و تاالب بام های خوزستان با نام

باشند  های خوزستان، همگی از نوع آب شیرین می تاالبشناسایی گردید. 

دار ناچیزی ماسه ریز نیز در اند که مق شده و بیشتر از سیلت و رس تشکیل

گذاری رسوب تکتونیک، ها، شود. در تشکیل این تاالب ها دیده می میان آن

 فارس مؤثر بوده است.جخلی ساحلی جابجایی خط و

های شده، برای اولین بار، نقشه محیط با توجه به پژوهش انجام 

  رسوبی کواترنری دشت خوزستان، رسم شد.

توان به بررسی مهم حاصل از این پژوهش میاربردی از دیگر نتایج ک

رسوبی اشاره کرد که نشان داد از منظر محیطداخلی ریزگرد،  هایکانون

های سبخای های داخلی ریزگردها، در محیطنون% درصد از کا80حدود 

 ای قرار دارند.قاره
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 نقشه کواترنری دشت خوزستان  . 19شکل 

 

 
 ترنری در دشت خوزستانهای رسوبی کوا محیط. 20شکل 
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