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   گیريشکل وهولوسن باالیی اي رودخانه مورفولوژي بر انساننقش 
   غرب استان خوزستانجنوب در و غبارگرد  هايکانون

  

  *1منشفاضل ایران
  آموزش و ترویج کشاورزي استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، سازمان تحقیقات،1

30/1/99؛ تاریخ پذیرش: 30/6/98تاریخ دریافت:   
  چکیده 
. در ایـن اسـتان،   آینـد شمار میبهتولید گرد و غبار  مستعد جزو مناطق استان خوزستان از هاي وسیعیپهنه

 مانند کـانون گـرد و غبـار شـماره یـک     ها این کانون تعدادي از. وجود داردداخلی کانون تولید گرد و غبار  هفت
 هستند النهرین بین و فارس خلیج پست هاي زمینآبرفتی هاي سیالبی و واقع دشتدر ، هورالعظیم)تاالب (جنوب 

اي به وجود چنین مسئله. انداز دست داده در هولوسن باالییکرخه بزرگی مانند هاي ارتباط خود را با رودخانه هک
غرب استان خوزستان به کـانون  وسیعی از جنوب هايهاي پی در پی موجب تبدیل شدن دشتهمراه خشکسالی

در تغییـر مورفولـوژي   انسـان  هـاي  فعالیـت نقـش   ،در نظر دارد پژوهشاین  در این راستاگرد و غبار شده است. 
ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از تصـاویر       بررسی کند.را هاي گرد و غبار کانونگیري اثر آن بر شکلو ودخانه کرخه ر

 2006هند مربوط بـه سـال    IRSاز ماهواره  Lissسنجنده  ،میالدي 2002 و 1998، 1991 هاي اي سالماهواره
. انجام شده استدیدهاي میدانی زو انجام با متري 10تا عمق  برداري از رسوباتنمونهارث، تصاویر گوگل ،میالدي

منتهـی بـه کـانون گـرد و غبـار       ايرودخانـه  هـاي رسـوبی   ها و زیر محـیط محیطکلیه   در مراحل انجام پژوهش،
 رودخانـه مـدت  مدت و میـان بلندتغییرات هاي بارزسازي مکانی و طیفی، با استفاده از شاخص سپسشناسایی و 

. اي وجـود دارد رودخانـه متروك مورد مطالعه حداقل سه کانال  ةنتایج نشان داد، در محدود. استخراج شده خکر
تـاالب   یجنـوب  هـاي بـه قسـمت   کـه  اسـت کیلـومتر   50طـول حـدود   بهجفیر متروك کانال ها، آنترین طوالنی

به دلیل قطع ارتباط با رودخانه کرخه و عدم سیالبی شدن حداقل براي این کانال  .جریان داشته است هورالعظیم
در صـورت سـاماندهی و    آید.شمار می به، گرد و غبارساله، اکنون به عنوان یکی از هفت کانون  1300یک دوره 

افـزایش رطوبـت خـاك و     افزایش زبـري خـاك،    امکان مقابله با فرسایش بادي از طریق ،کانالاین احیاي مجدد 
 .وجود خواهد داشت پوشش گیاهی

  
   .هورالعظیمکرخه، ك، وکانال متر ،فرسایش باديخوزستان،  :کلیدي هايواژه

  
  1 مقدمه

در مقیاس جهانی آب فراوان است، اما نتایج نشـان  
در مشکل کمبـود آب تـا حـدودي ناشـی از عـدم       داد،

آن بـراي  تطابق مکـانی و زمـانی   دسترس بودن و عدم 
راه حـل  یـک   ).2011 و همکاران، 2(اولکرز  ستمصرف ا

انتقـال آب از منـاطق پـر     ،براي این عدم تطابق فضایی
هـاي  که طرحاز آن جایی است،اما آبکمآب به مناطق 

ـ انتقال آب  و  مبـدأ  مـدیریت حوضـۀ   مسـتقیم طـور  هب
                                                        

  Iranmanesh67@yahoo.com  نویسنده مسئول:*
1. Oelkers 

، اغلب در بلندمدت منجـر  دهدمیثیر مقصد را تحت تأ
محیط زیسـتی  اقتصادي و -به تضعیف شرایط اجتماعی

( صادقی و همکـاران،   خواهد شددر یکی از دو حوضه 
اي کالسـیک از  نمونه(کور)  رودخانه کرخه نور). 1395

مین آب و قطع ارتباط بین تأتغییرات مورفودینامیک و 
ــدگی در   ســت. تقاضا ــر مســیر و قطــع ش ــین تغیی اول

 مـیالدي  640-710هاي  حدود سالکرخه در رودخانه 
کرخـه  اتفاق افتاده و مسـیر   روستاي کوههدر نزدیکی 

در  ؛شـد کـور تغییـر مسـیر داده     به محلی به نام کرخه
رسـانی بـوده کـه در زمـان      کـور کانـال آب   واقع، کرخه

 مقاله کامل علمی پژوهشی
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ایـن مسـئله    .(یزدگرد سوم) احداث شده بود ساسانیان
ا، ارتباط بـین کرخـه و کـارون در    هتا مدت ،باعث شد

 در سـال  . پـس از آن،  دوآزادگـان قطـع شـ    محل دشت
ــدود  1837 ــ  180(ح ــال قب ــ س ــی ش هر ل) در نزدیک

ارتبـاط خـود را بـا    حمیدیه تغییـر مسـیر داده شـد و    
در سـال   کور از دسـت داد. مجـدد  دست و کرخهپایین
بـاز  کرخـه کـور   مسیر کرخه به سـمت  میالدي  1968

 ،ایــن موضــوع). 1: 2011و همکــاران،  1(هیــوارت شـد 
دسـت و  زیادي را در پایینزیانبار محیطی اثرات زیست

آورد. مــیوجــود هیــک رودخانــه بــ در سـطح دلتاهــاي 
تغییر  باعث در مناطق خشک شدگی و انحراف آب قطع

هـاي  مختلـف محـیط  هـاي  قسمت یدر رژیم جریان آب
و  هاها، رودخانهدست مانند دریاچهخشکی و آبی پایین

و هـوي   2(سـونگ هـائو   هاي سیالبی خواهد شـد دشت
هاي سیالبی منـاطق  معموالً دشت ).119: 2013، 3جی

ها به مرطوب با تنوع زیستی زیاد هستند که حیات آن
در مسیر  ها بستگی دارد. سدها، انحراف جریان رودخانه
هـا باعـث   شـدگی و مـدیریت رودخانـه   رودخانه و قطع

ها شـده و محـیط زیسـت    کاهش سیالب به این تاالب
ــت    آن ــتن زیس ــین رف ــث از ب ــر داده و باع ــا را تغیی ه

اسـاس یـک بررسـی در    . بـر  شـود مـی هاي آبـزي   توده
دلیـل انحـراف و ایجـاد سـد،      هب ،استرالیا مشخص شد

هـاي سـیالبی   هاي دشتاز رودخانه درصد 50بیش از 
ــان ــد شــد دیگــر طغی ــورد ی نخواهن  : 2000، 4(کینگزف

هــا در در ایــن صــورت بســتر خشــک رودخانــه ).109
محمــل هــاي ســیالبی منــاطق پــایین دســت و دشــت

بـاد خواهنـد    خاك توسطمناسبی براي برداشت ذرات 
انجام شده در صحراي گوبی  هايبود. بر اساس پژوهش
هاي سـیالبی در  هاي شنی، دشتچین، رسوبات بیابان
هـاي شـور،   نشستته  هاي متروکه،طول مسیر رودخانه

تـرین  هـاي آبیـاري جـزو اصـلی    هاي سیستمنشستته 
انــد محســوب شــده منـاطق برداشــت فرســایش بــادي 

هـاي دیگـر   پژوهش. )366: 2004اران و همک 5(پیجون

                                                        
1. Heyvaert 
2. Song-hao 
3. Hui-jie 
4. Kigsford 
5. Peijun 

نیز نشان دادنـد، منشـأ رسـوبات بـادي در بسـیاري از      
هاي مناطق بیابانی ایران ناشی از فرسـایش آبـی   دشت

هــا و در اراضـی کوهسـتانی باالدسـت، بسـتر رودخانـه     
که عمل طوري هها است. بمنشعب از آن رودهايخشکه

هـا  دشـت فرسایش آبی در اراضی کوهستانی مشرف به 
گشـته و ایـن    ها از نظر رسوبات ریزدانهباعث تغذیه آن

هاي متعدد حمـل و  ها و مسیلرسوبات توسط رودخانه
سپس در اثر  گردد،هاي با شیب کم پخش میدر دشت

هـا و  هـا، مسـیل  عمل باد ذرات ماسه از بستر رودخانـه 
اي دیگـر از دشـت بـه    ها جابجا شـده و در نقطـه  دشت

 کنـد اي رسـوب مـی  هـاي ماسـه   هنـه ها و پصورت تپه
ــانی،  ــبی بیرگ ــاط  ).225 :1377(طهماس ــن ارتب در ای

هاي محلی واقع در کشـور  رسوبات ریزدانه کف دریاچه
رودهـاي خشـک   جاي مانده در پیچانهعراق، رسوبات ب

ســیلتی و نــواحی بیابــانی واقــع در  -هــاي رســیکفــه
کشورهاي منطقه از جمله منشأهاي اصلی تولید گرد و 

 طقـه جنـوب و جنـوب غـرب کشـور و منطقـۀ      غبار من
هـاي روان در ایـن منطقـه از کـره     خلیج فارس و شـن 
 :1388(جاللـی و همکـاران،    آینـد خاکی به شمار مـی 

ــات   ).36 ــر اســاس مطالع ــب ــینســازمان زم و  یشناس
منطقــه جنــوب  ، مــدیریتکشــور یاکتشــافات معــدن

 ، هفت کانون گـرد و غبـار در اسـتان   ( اهواز ) يباختر
 -1ها به ترتیب شامل خوزستان وجود دارد. این کانون

شمال خرمشـهر   -2، هکتار 50000 یمجنوب هورالعظ
ــار 28184 ــواز   -3، هکت ــرق اه ــار15620ش  -4، هکت

ــواز    ــوب شــرق اه ــار 112385جنــوب و جن  -5، هکت
ــا اُ  ةمحــدود ــام ت ــدر ام ــهمبن ــار 86147 یدی  -6، هکت
شرق  -7و  هکتار 31980یجان هند -ماهشهر ةمحدود

 توزیـع  الگوي. بررسی ندهست هکتار18836 یجانهند

غـرب  جنـوب  در کانون ترسیبی غبار و گرد ذرات اندازه
خصوص جنوب تاالب هـورالعظیم  استان خوزستان و به

 پدیـده  وقـوع  عـدم  و وقوع شرایط دو هر در داد، نشان

 بوده ايقله دو غبار و گرد ذرات اندازه توزیع ،غبار و گرد

 ند. بههست  سیلت اندازة عمدتاً در یافته ترسیب ذرات و

 و غبار و گرد ذرات اندازة توزیع الگوي در تشابه عالوه،
 محلـی  هـاي خـاك  برخـی  در ذرات اندازة توزیع الگوي
 یافتـه  ترسـیب  ذرات از بخشـی  کـه  این است از حاکی
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 وقوع با ییهادوره در مقابل است. در محلی منشأ داراي
 منـاطق  ماننـد  خـارجی  منـابع  سهم غبار و گرد پدیدة
 افـزایش  گرد و غبـار  ذرات تولید در عراق کشور بیابانی

هـاي  بررسـی  ).695: 1392(لفتـه و همکـاران،   یابدمی
گرد و غبـار از   شدةآوريجمعهاي مونهن ر بر رويبیشت
ایستگاه تله رسوبگیر در شـهر اهـواز در تابسـتان و     15

 نـرخ  توجـه  قابـل  افزایش ازنیز نشان  1390سال پاییز
ـ  زمـان  در و  در منطقـه  غبار و گرد ذرات ترسیب روزب 
 طوفـان  بـدون  شرایط به نسبت غبار، و گرد هايطوفان

 نرخ ترسیب موضعی افزایش همچنین ؛است غبار و گرد
 محلی عوامل دخالت از حاکی ایستگاهها از بعضی براي

 و پوشـش  از عـاري  و بـایر  هـاي زمـین  وجـود  ماننـد 
 غبـار  و گرد ذرات رسوب در رهاشده عمرانیهاي  پروژه

 بـر   عالوه ).159: 1395(کریمیان و همکاران،  باشد می
ه عوامـل دیگـري ماننـد    بـ شدت فرسـایش بـادي   ، این

هـایی از  قسمتبستگی دارد. همدام  چراي بیش از حد
میالدي مـنعکس   1940طول سال  استرالیا مرکزي در

سـیالبی اسـت.   هاي دشتچراي بیش از حد در  کنندة
تـري از سـطح   عالوه گرد و غبار از مسـافت طـوالنی  هب

هـاي  دشـت و  هـا اراضی منابع طبیعی و بستر دریاچـه 
امـا در طـی    دهد، ت تأثیر قرار میمنطقه را تحسیالبی 

بارندگی پایـدار   دورةمیالدي  2011و  2010هاي سال
و گسترده وجود داشته که فرسـایش بـادي را تـا حـد     

هـاي سـیالبی   اما وقتی دشت اده است،کاهش دزیادي 
خشک شوند و پوشش گیـاهی کـاهش یابـد رسـوبات     

شـروع مجـدد   نشـین شـده و شـرایط بـراي     دانه تهریز
، و همکـاران  1بـوالرد ( شـود فرسایش بادي آمـاده مـی  

در شمال غربی چین براي مهار وخامت شدید  ).2008
، یـک پـروژه   2رودخانـه هیـه   محیطی در حوضۀ زیست
جزیـه و تحلیـل   آغاز شـد. ت  2000آب در سال  انحراف

مـرتبط   بالقوةمحیطی و خطرات  جامع از اثرات زیست
با این پروژه نشان داد، از زمان آغاز ایـن پـروژه، رژیـم    
هیدرولوژیکی تغییر کرده است، به طور میانگین بـیش  

بـه سـطح   از آب باالدستی به طور متوسط %  82/57از 
ــی  ــه م ــرین تخلی ــود. در نزی ــاي  ش ــطح آبه ــه، س تیج

                                                        
1. Bullard 
2. Heihe 

هاي پائین افـزایش یافتـه اسـت و    زیرزمینی در قسمت
هی در منطقه ساحلی بهبود قابل توجهی از پوشش گیا

که نشان دهنده بازسـازي اولیـه محـیط     صورت گرفته،
پایین دستی تخریب شده است. عالوه بر ایـن، اقتصـاد   

توسـعه یافتـه اسـت و نـرخ رشـد      به طرز چشـمگیري  
و همکاران،  3ژانگ(  است رسیده %06/28به آن  ساالنۀ
حـراف  انمطالعه اثـرات   در همین منطقۀ. )619: 2018 

، نشـــان داد 2010تـــا  2000 از ســـالآب رودخانـــه 
سـطحی در مقابـل فرسـایش     خـاك  ماندگاري و حفظ

مربع در سال کیلومتر درتن  15000تا  500 بادي بین
و  4نـگ ی(هـاي م  افزایش یافته اسـت   مناطق برخی در

  )1541: 2018  همکاران،
 هـا، پـژوهش بسـیاري از  شود، بنابراین مالحظه می

رودهـا و  و خشـکه متـروك  ي هـا بسـتر رودخانـه  وجود 
را بسـتري مناسـب بـراي    هاي سیالبی  همچنین دشت

داننـد. در اسـتان   مـی  هـاي گـرد و غبـار   کـانون ایجـاد  
ویــژه در جنــوب غــرب اســتان پدیــدة بــه خوزسـتان و 

هـا اتفـاق   هنـ جابجـایی در مسـیر رودخا  شـدگی و   قطع
افتـاده اسـت و همــین امـر باعــث جداشـدگی و قطــع     

شده اسـت.  کرخه هاي سیالبی با رودخانه دشتارتباط 
ــه ــق ب ــن تحقی نقــش  ،طــور مشــخص در نظــر داردای

شـدگی  تغییر مورفولوژي و قطـع  هاي انسان در فعالیت
هاي گـرد  گیري کانونرودخانه کرخه و اثر آن بر شکل

  و غبار را بررسی نماید.  
  

  پژوهش محدودة
اي رودخانـه  هايمسیرها و کانالتشخیص منظور  به

منتهـی بــه تــاالب هــورالعظیم   هــاي ســیالبیو دشـت 
ــتان،    ــتان خوزس ــویزه) در اس ــۀ(ه ــژوهش منطق از  پ

بـه  هـورالعظیم (هـویزه)   شهرستان حمیدیه تـا تـاالب   
ــی   ــعت تقریب ــع  7500وس ــاب کیلومترمرب ــدانتخ  ،ش

در حاشــیه غربــی مــورد مطالعــه،  . محــدودة)1(شــکل
قسمتی از دشـت آزادگـان در اسـتان    رودخانه کرخه و 

. از لحــاظ تقســیمات دهــدرا تشــکیل مــیخوزســتان 
استانی، سوسنگرد، مرکز دشت آزادگان بـوده و بسـتان   

                                                        
3. Zhang 
4. Haiming 
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از ایـن محـدوده،    .و هویزه از شهرهاي مهم آن هستند
غرب به عـراق  و از   شمال به شوش و ایالم، از جنوب و

ــه    ــدین تپ ــوده و داراي چن ــواز متصــل ب ــه اه شــرق ب

اکبـر و مـیش داغ بـه ارتفـاع      هـاي، اهللا ارتفاع به نام کم
  هاي آزاد است. متر از سطح آب 173حداکثر 

   

  
  .مورد مطالعه محدودةموقعیت جغرافیایی نقشه  : 1شکل 

  
  ها مواد و روش

 هــاي مــورد اســتفاده درایــن پــژوهش شــامل داده
، 1991هـاي   اي لندست سـال  تصاویر ماهواره هاي داده

 IRSاز ماهواره  Lissمیالدي و سنجنده  2002، 1998
 تصاویر گوگل ارث، میالدي، 2006هند مربوط به سال 

و آزمایشــگاه هــاي حاصــل از بازدیــدهاي میــدانی داده
ر ذیل مراحل و چگونگی اسـتفاده  د. خاك است فیزیک

 ها شرح داده شده است.از آن
 اجتمـاعی،  لمسـائ  بـا  هـا رودخانـه  مستقیم پیوند

 اصـلی  عامـل  جوامع و فرسایشـی  معیشتی و اقتصادي

 کـه  سـت ها تغییرات رودخانه به بشري نگاه حساسیت

 عوامـل  در را نامطلوبی هاياثر ها،جابجایی این معموال

تغییرات بلندمدت و  بررسیاین در کند.  می ایجاد فوق
. تغییـرات  انـد رودخانه کرخـه تعیـین شـده    مدتمیان
هاي متـروك  مدت مربوط به شواهد مسیر رودخانهبلند

مـدت شـامل   باشد و تغییرات میـان و الگوي جریان می
هـاي   هـا و پـیچ و خـم    هایی مانند قـوس بررسی پدیده

گـاوي) اســت.   اسبی(شـاخ  نعـل  رودخانـه و دریاچـه  
یرهاي متروك و تدقیق مسیرهاي فعـال  مسبارزسازي 

انجام شده  یک هاي جدولدادهها با استفاده از رودخانه
در این خصوص، از شـاخص بارزسـازي مکـانی و     است.

ی و ثبـت نقـاط شـاخص    طیفبانـدي و چنـد  طیفی تک
ها که بـراي   استفاده شد. یکی از انواع مهم این شاخص

اسـت. 2 رود، فیلتر گرادیانته کار میب 1ها بارزسازي لبه

                                                        
1. Edge Enhancement 
2. Gradient Filter 
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  اي مورد استفاده در پژوهشهاي ماهوارهدهمشخصات دا :1جدول 
  تاریخ )(متریمکان یکقدرت تفک  گذر  ماهواره  سنجنده  ردیف

1 ETM+   2002 5/28  165-38  7لندست 
2 TM  1998 5/28  165-38  5لندست 
3 ETM+   2002 5/28  166-38  7لندست 
4 TM  1991 28/ 5باندها  یرمتر و سا 15 یکپانکرومات باند  166-38  5لندست  
5  Liss IRS  67 -48  2006 23 باندها یرمتر و سا 5/8 یکپانکرومات باند 
  1984-2019  -  - ارثگوگل -  6

  
ــازي  ــس از بارزس ــدقیق مســپ ــروك و ت یرهاي مت
هـاي فرسایشـی و   محـیط هـا،  مسیرهاي فعال رودخانه

تفسـیر دیـداري تصـاویر    ه از دبـا اسـتفا  گـذاري   رسوب
ــاهواره ــهاي، م ــین نقش ــاي زم ــی ه ــاس  شناس ــا مقی ب

 توپـــوگرافیو شناســـی ســـازمان زمـــین 1:100000
آمـده از   دسـت  مشخص شدند. با توجه به اطالعـات بـه  

مورد بررسـی بـه سـه محـیط      مراحل پیشین، محدودة
اي و بادي و چنـدین  اي، رودخانهگذاري دریاچه رسوب

تـاالب هـورالعظیم   زیرمحیط آبی و بادي تقسـیم شـد.   
اســت کــه در  ايتــرین محــیط رســوبی دریاچــهمهــم

اقع شده اسـت.  مورد مطالعه و الیه غرب محدودةمنتهی
سـال   IRSاي تاالب بر اساس تصاویر مـاهواره  محدودة

ارث تعیـین حـدود   و تدقیق آن با تصاویر گوگل 2006
ــس از آن م ــد. پ ــه ش ــوبی رودخان ــر حــیط رس اي و زی

تـرین  هاي متروك کـه مهـم  هاي آن مانند کانال محیط
ــاهواره   ــاویر م ــتند از روي تص ــژوهش هس ــر پ  ايمتغی

هاي رسوبی نهایت از بین محیطاستخراج گردیدند. در 
متـروك و واحــد   ،هـاي سـیالبی فعـال   خشـکی دشـت  

  ).2(شکل، اي نیز تعیین حدود شدندهاي ماسه تپه

 

 
  

 مورد مطالعه هاي رسوبی محدودة: محیط2 شکل
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منظور اطمینان از حصول نتایج پردازش تصـاویر   به
هاي رسوبی و الگوي جریـان  و تدقیق محیط ايماهواره
نیز هاي حاصل از بازدیدهاي میدانی اي از دادهرودخانه

با توجه بـه هـدف طـرح،    در تحلیل نتایج استفاده شد. 
هـاي  دشـت از دو محـیط رسـوبی    بازدیـدهاي میـدانی  

در اي (فعـال و متـروك)   نههاي روددخاکانالسیالبی و 
در حـین  د. جنوب غرب منطقـۀ پـژوهش انجـام گردیـ    

 10تا عمق هاي رسوب انجام بازدیدهاي میدانی، نمونه
از  گیـر متري با استفاده از یک دسـتگاه حفـاري مغـزه   
ــر    ــتاي جفی ــی روس ــروك در نزدیک ــال مت ــراي  کان ب

همچنین  ؛)3(شکل ،شد برداشتبندي هاي دانه آزمایش
فرسـایش بـادي ماننـد     مرحله فرایندهاي غالبدر این 

ــا   ــادي ب ــدهاي تراکمــی فرســایش ب ــت  GPSفراین ثب
  گردیدند. 

  

  
  شده در منطقه جفیر حفاري  هاينمونه: تصویر جعبه 3شکل

  
آوري جمعهاي در نهایت براي تجزیه و تحلیل داده

بـراي   1آرك جی آي اس افزار نرم شده از مراحل قبل از
هـاي  تفسـیر داده  وهاي مکـانی و توصـیفی   تلفیق الیه

ي، ابزارهاي آزمایشگاهی فیزیک ا ماهوارهرقومی تصاویر 
، دیسـیکاتور، و  2خاك ، شـامل میکروسـکپ بینوکـولر   

ها و بافت سایر موارد و براي تجزیه و تحلیل اندازه دانه
گـر   و محاسـبه  3اسـتت ترتیب از نرم افزارهاي گرادي به

  شد.استفاده  4هاي هیدرولیکی ویژگی
  

  نتایج و بحث
شناسی ساختاري ایـران  بندي زمینبراساس تقسیم

ــان،  ــه در 1995(بربریـ ــورد مطالعـ ــدودة مـ دو  ) محـ
ــت ســاحلی زاگــرس و زمــین    زون  پســت هــاي دش

). ایـن  4دارد، (شـکل   قـرار  النهـرین  بین و فارس خلیج
                                                        
1.ArcGIS 
2. Binocular Microscope  
3. Gradistat 
4. American Hydraulic Properties Calculator 

ها از نظر ژئومورفولوژي داراي تنوع بسـیار زیـادي   زون
است. ژئومورفولوژي واحد دشت ساحلی زاگرس بیشتر 

اهـواز،   -تاقـدیس حمیدیـه  شامل ارتفاعـات حمیدیـه،   
هـاي  اي و رودخانـه هاي ماسـه برونزدهاي سنگی و تپه

ــان ــل پیچ ــوژيرودي و در مقاب ــدهاي ژئومورفول  واح
 النهــرین بــین و فــارس خلــیج پســت هــاي زمــین

هـاي  ها، دشـت ها، رودخانه مسیلژئومورفولوژي شامل 
 ژئومورفولوژي،از بین واحدهاي . آبرفتی و سیالبی است

بـا وسـعتی بـالغ بـر     هاي آبرفتی و سیالبی دشت واحد
بــه خــود تــرین ســطح را بــزرگکیلومترمربــع،  3654

اند. تغذیـه ایـن واحـد بـزرگ آبرفتـی و      اختصاص داده
شـود. رودخانـه   یالبی توسط رودخانه کرخه انجام میس

کرخه، بعد از گذر از شهرستان حمیدیه بـه دو شـاخه،   
یکی به سمت جنوب و دیگري به سمت غـرب تقسـیم   

دسـت شـهر حمیدیـه و بـه سـمت       یینپـا شود. در  یم
جنوب، رودخانه کرخه در مسـیري امتـداد داشـته کـه     

در شـاخه   کـور معـروف اسـت؛ امـا    امروزه به نام کرخه
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غربی، پس از عبور از شهرستان حمیدیـه، در محـدودة   
غرب روستاي سبحانیه (واقـع در دو کیلـومتري شـرق    

شیب شـده و  هاي کم ینزمشهرستان سوسنگرد)، وارد 
شـود. در   یمـ به دو رودخانـه هوفـل و نیسـان تقسـیم     

حقیقت این اولین انشعاب در رودخانـه کرخـه اسـت و    
خود به چندین شاخه تقسـیم   ها شاخههر کدام از این 

شــوند. ایــن  یمــو در نهایــت بــه تــاالب هــویزه وصــل 
ها هر سـاله حجـم زیـادي از رسـوبات توسـط      رودخانه

 يآور جمـع ي جاري از سطح حوضۀ آبریز کرخـه  ها آب
یابنـد. قسـمتی از    یمها انتقال  یالبسشده و به همراه 
ي آن ها انشعابتدریج در بستر کرخه و این رسوبات، به

شـوند و قسـمت اعظـم ایـن رسـوبات در       یمـ نشین ته
ي رودخانـه، کـه شـیب بـه     هـا  انشعابمحدودة انتهاي 

نشـین شـده و   یابـد، تـه   یماي کاهش توجه  قابلشکل 
دهند. دلتاي کرخـه  و   یمي را تشکیل ا رودخانهدلتاي 
و  شده  شروعهاي سیالبی آن تقریباً از سوسنگرد دشت

گیـرد   یمـ ي بـه خـود   تـر  کاملدر منطقۀ بستان شکل 
هـاي  برخالف سایر دشـت  ).553: 1375(پورمحمدي، 
هاي پست سـاحلی از  هاي سیالبی زمینسیالبی، دشت

همـین موضـوع    تشـکیل شـده اسـت،     رسوبات ریزدانه
مـدت  هایی، با تغییرات بلندباعث شده که چنین دشت
  ).5(شکل  باشندها مانند جابجایی مسیر کانال

  

  
  

  )  1995(بربریان،  بندي ساختاري زاگرس در استان خوزستانپهنه :4 شکل
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   رودخانه کرخه در بازه الهایی تا شهرستان حمیدیهمدت تغییرات میان :5 شکل

  

  
 IRS 2006میالدي و تصاویر  1984هاي متروك کرخه بر روي تصاویر  گوگل ارث ها و دشتکانال :6 شکل

  
یکی از پیامد چنین تحرکات وسیع و پرحجمـی در  

هـاي  شـدگی ارتبـاط بـین دشـت    مسیر رودخانه، قطع
(سـونگ    ،سـت هاآنسیالبی با رودخانه و عـدم تغذیـه   

نتایج ایـن پـژوهش نشـان    . )2013، 2و هوي جی 1هائو
یا صورت طبیعی و شدگی چه به تعداد زیادي قطع ،داد

غـرب اسـتان خوزسـتان و بـر روي     در جنوبمصنوعی 
در  اسـاس  بر همـین رودخانه کرخه اتفاق افتاده است. 

در متـروك   ايکانال رودخانـه  سهاین محدوده حداقل 
از بـین ایـن   . کرخه قابل شناسایی استرودخانه مسیر 

 )A(متـروك  تغییرات مورفودینامیک کانـال   ،کانالسه 
 در منطقۀ جفیر اهمیت بیشتري در این پـژوهش دارد؛ 

                                                        
1. Song-hao 
2. Hui-jie 

ترین مسیرهاي رودخانه کرخه بوده یکی از قدیمیزیرا 
ریختـه  هاي جنوبی تاالب هـورالعظیم مـی  و به قسمت

سـیالب بـراي کـانون     تنها کانال تغذیه کننـدة است و 
ول ایـن کانـال در   بـار اسـت. طـ   شماره یـک گـرد و غ  

 ).6کیلومتر اسـت، (شـکل    50پژوهش حدود  محدودة
 1240-1310هـاي  در حـدود سـال   )B( متـروك انال ک

اي از کارون بوده کـه در نزدیکـی شـهر    میالدي، شاخه
 30اهواز با یک خم بسـیار بـزرگ (بـه طـول تقریبـی      

در  غـرب حرکـت کـرده و   کیلـومتر) بـه سـمت شـمال    
ریختـه  رودخانه کارون مینزدیکی روستاي حریجه، به 

  است.  
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بندي ذرات در نزدیکـی کانـال   با بررسی نتایج دانه
میانگین اندازه قطـر ذرات،    متروك جفیر مشخص شد،

دیگر، میانگین اندازه  عبارت در مقیاس فی است. به 7/3
ــا از     ــت، ام ــه اس ــدود ماس ــر ح ــۀ جفی ذرات در منطق

 کـه میـانگین، فقـط حـد متوسـط انـدازة ذرات       آنجایی
دهد، معیار مناسـبی بـراي بررسـی    رسوب را نشان می

توزیع اندازه ذرات و شناسایی فراینـدهاي رسـوبگذاري   
شود؛ بنابراین، تجزیه و تحلیل ها محسوب نمی در مغزه

هـا نیـز در مغـزه    اندازه ذرات رسوبی براساس توالی آن
در منطقـۀ جفیـر نشـان    خاك بررسی شد. نتایج بافت 

متــري  6سـطح زمـین تـا عمـق     داد، بافـت منطقـه از   
 ترسـیب  ذرات وجـود ). 7(شـکل    سیلتی لـومی اسـت،  

 اندازه توزیع الگوي آن با  تشابه و سیلت اندازة در یافته

اطراف تاالب هـورالعظیم (هـویزه)    در غبار و گرد ذرات
 یافتـه  ترسـیب  ذرات از بخشـی  کـه  این است از حاکی
 از عاري و بایر هايزمین وجود مانند محلی منشأ داراي

اسـت (لفتـه و    رهاشـده  هـاي عمرانـی  پـروژه  و پوشش
ایـن   ).1395کریمیـان و همکـاران،   و 1392همکاران، 

هاي رودخانـه کرخـه   وضعیت سبب شده، یکی از کانال
تـرین مسـیرهاي آن محسـوب    و اصـلی که زمـانی جـز  

شد، تبدیل بـه محملـی بـراي فراینـدهاي بـادي و       می
در این محدوده  گیري اشکال فرسایشی و تراکمیشکل

) نمایی از از بادبردگی در نزدیکی کانال 8باشد. شکل (
رد و غبار شماره گ(منطقه جفیر) و کانون  )A( متروك

  دهد. یک را نشان می

  

  
  در مغزه جفیر: تغییرات ذرات رسوبی نسبت به عمق 7 شکل
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  . نگارنده) (A) جفیر متروكکانال  (بردگی در سطح کانون گرد و غبار شماره دبا :8شکل 

  
  و پیشنهادها گیرينتیجه

گرد و غبار داخلی  تولیدتعداد زیاد مناطق مستعد 
هـزار   350بـا مسـاحتی بـالغ بـر     در استان خوزسـتان  

 گـرد و غبـار   هايکانون مکانی پراکنشهکتار به همراه 
 ،ايهاي ماسهو همچنین وجود تپه خارجی منشأ با گرد

سازد. می ناهمیت مقابله با این پدیده را به خوبی روش
داخلـی   منشـأ  بـا  گـرد و غبـار   هايکانونتوزیع مکانی 

هــا در دو زون بــزرگ  نشــان داد کــه ایــن کــانون   
دشـت سـاحلی    هايزونساختاري زاگرس شامل  زمین

 النهـرین  بـین  و فـارس  خلیج پست هاي زمینزاگرس و 
هـاي گـرد و   کانوناین گیري برخی از دارند. شکل قرار

تغییرات به شدت تحت تأثیر در استان خوزستان  غبار 
قرار دارد. در هولوسن باالیی اي مورفودینامیک رودخانه

هایی مانند کرخه نیز متـأثر  رودخانهدر هولوسن باالیی 
ین عصر شـده اسـت و تحـوالتی را    از تغییرات اقلیمی ا

ـ   هـا و محـیط  مورفولوژي رودخانـه  جـا  ههـاي رسـوبی ب
تـرین تغییـرات در ایـن زمینـه     اما مهـم  گذاشته است،

 سـاخت در محـدودة  ر مربوط بـه تغییـرات انسـان   بیشت
بـار رودخانـه   دوپژوهش است. در این محدوده حـداقل  

و ایــن  ه توسـط انسـان تغییــر مسـیر داده اسـت    کرخـ 
هـاي  با محـیط  ژیکیباعث قطع ارتباط هیدرولومسئله 

کانون گـرد و غبـار   دست خود شده است. رسوبی پایین
ایـن   ک (جنوب تـاالب هـورالعظیم) از جملـۀ   شماره ی

است که تغییـرات رودخانـه کرخـه     هاي رسوبیمحیط
باعث تبدیل شدن دشت سیالبی به کانون گرد و غبـار  

مقابلـه بـا   براي هاي مختلفی تا کنون روششده است. 
 ،کـه  در استان پیشنهاد و یا اجرا شده اسـت این پدیده 

 افـزایش زبـري   ا شـامل  هـ روش هـدف ایـن  ترین مهم
به همراه و پوشش گیاهی رطوبت خاك  افزایش خاك، 

. تحقـق  ندهسـت فرسایش بـادي   افزایش سرعت آستانۀ
هـاي  هایی مانند هزینهمحدودیتبه  با توجه هدفاین 

ــروژه ــايســنگین پ ــال آب ه وجــود مســتثنیات،   ،انتق
هاي نگهداري، شرایط اقلیمی سخت در منطقه و  هزینه
و  هـا محـدودیت ، هـا توانر به بیشتنیازمند توجه غیره 

بتوان با کـاهش  تا ، است موجود در منطقههاي فرصت
ــا و بهــرههزینــه ــوان محیطــی ه ــري از حــداکثر ت  ،گی

یکی از نقاط . راهکارهاي سازنده و مؤثر را پیشنهاد داد
مـورد پـژوهش بـه منظـور مقابلـه بـا        در منطقـۀ قوت 

متـروك  هـاي  هـاي گـرد و غبـار، وجـود کانـال     کـانون 
منابع آبی بزرگـی  اي است که در ادوار گذشته رودخانه

موجـب  هاي اسـتان خوزسـتان تـأمین و    را براي دشت
ولی در حال حاضـر تبـدیل بـه     ،دندش میها آن آبادانی
اند. بررسی وضعیت بافـت و  غبار شدههاي گرد و کانون

بنـدي ذرات رسـوبی نیـز نشـان داد، درصـد قابـل       دانه
سـیالبی  و دشـت  کانـال  دهندةوجهی از ذرات تشکیلت

باشـند کـه بـه دلیـل     متروك، در حد ذرات سیلت مـی 
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محـل  ها تبدیل به خشکی و عدم تغذیه توسط رودخانه
 مناسبی براي برداشت ذرات گـرد و غبـار شـده اسـت.    

ــال  ــروك کان ــر مت ــال   (A)جفی ــدین کان ــی از چن یک
توانـد  در صـورت فعـال شـدن مـی    اي است که  متروکه

که امـروزه بـه    هایی نمایداحیاي دشتکمک زیادي به 
در شـود.  ها نام برده مـی عنوان کانون گرد و غبار از آن

مـورد   در محـدودة  صورت عملی شدن چنـین اقـدامی  
بـه  توانـد  مـی با فرسایش بادي  اقدامات مقابله، مطالعه
هاي استحصـال  سامانهو تقویت هاي ایجاد روشسمت 

در چنـین منـاطقی منجـر شـود کـه ضـمن       باران  آب

افزایش رطوبـت خـاك و پوشـش     افزایش زبري خاك، 
گیاهی موجب افزایش سرعت آستانه فرسایش بادي در 

بنـابراین   ون گـرد و غبـار شـماره یـک نیـز گـردد؛      کان
اي هاي متـروك رودخانـه  کلیه کانال ،شودپیشنهاد می

هـاي  ها به کـانون (طبیعی و غیر طبیعی) که پایاب آن
شـوند بـر   گرد و غبا ر در اسـتان خوزسـتان خـتم مـی    

و  بندي شوندطبقهها پذیر براي احیاي آنامکانحسب 
هـاي سـطوح   بر اساس آن براي ایجاد و تقویت سـامانه 

ریـزي  بـار برنامـه  هـاي گـرد و غ  آبگیر باران در کـانون 
   صورت پذیرد.  
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