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غرب ای های ماسهپهت نحوه استقرار بر زاگرسدشت ساحلی  مورفوتکتونیکاثر 

 خوزستاناستان جلگه 
 

 2روانیپ درضایحم و 1*رانمنشیا فاضل
 

 حفاظت پژوهشکده ،اریدانش 1و  ایران ،تهران ،کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ،آبخیزداری و خاک حفاظت پژوهشکده ،یاراستاد 2

 رانیا ،تهران یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ،یزداریآبخ و خاک

 
 28/21/2917تاریخ پذیرش:   19/07/2917تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

تأثیرگذار فرایندهای فرسایشي  ،و همچنین زمینسطح عوارض و تحول  استقرار  ،گیریدر شکلهای تکتونیکي فعالیت

تغییر مورفولوژی و استقرار ساز تحوالتي در زمینهنیز در غرب جلگه خوزستان وجود چندین گسل و تاقدیس  .هستند
 يتکتونیکهای فعالیتاثرگذاری شناخت و نحوه  ،هدف از این پژوهش ،بنابراین .اندهشدای های ماسهتپه ي مانندعوارض

با مقیاس  های توپوگرافينقشهاز ، منظوربدین. استغرب جلگه خوزستان ای های ماسهبر مورفولوژی و رفتار تپه
اطالعات  ،میالدی 1009و  1001، 2118، 2112های مربوط به سال IRSلندست و  ایماهوارهتصاویر ، 2:190000

، (هاو ناودیس هاتاقدیس ها،گسل مانند)ساختي ساختارهای زمین ،شناسيزمینسازندهای  الیهشناسي مانند زمین

با اتکا به  ،همچنین .پژوهش استفاده شدعنوان ابزارهای به هاو شبکه آبراهه های رسوبيمحیط ،ژئومورفولوژی نقشه
حاصل از نتایج . ها اقدام شدای به تجزیه و تحلیل دادهبه روش مقایسه کهای ژئومورفیهای میداني و تکنیکیافته

شدت از بهمنطقه مورد مطالعه  ،نشان دادو انتگرال هیپسومتری  پیچشضریب  مانندهای ژئومورفولوژی شاخص

العباس و تاقدیس اهواز، زین-های حمیدیهتاقدیسواحدهای مورفوتکتونیک مانند های تکتونیکي متأثر بوده و فعالیت
عوامل ثانویه دیگری مانند  ،با این وجود ای دارند.های ماسهانتشار تپه برایسزایي در نحوه استقرار و هنقش ب ،ریبغلاابو

و ایجاد ای های ماسهروند کلي تپه يخوردگبهمباد و الگوی جریان رودخانه کرخه تا حدودی باعث وزش جهت 

در غرب جلگه های گرد و غبار اصلي و محلي و کانونهای سیالبي دشتای به های ماسهفرسایش و انتقال رسوب از تپه
در برابر حفاظت خاک به تأمین اطالعات مورد نیاز برای تواند های این پژوهش ميیافته ،بنابراین .شودميخوزستان 

کنترل فرسایش و رسوب در پایاب و  )هورالعظیم(گرد و غبار کانون شماره یک  خصوص دربهاستان و  فرسایش بادی در
 حوزه آبخیز رودخانه کرخه منجر شود. 
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مانند  يو خطرات دهایتهد خوزستان، استان در خاک

 وجود زین ياراض بیو تخر باد لهیوسبه خاک شیفرسا
 اریبس یهاپهنه یریقرارگ به ،موضوع نیا علت. دارد

 لومتریک 2200 حدوددر  یاماسه یهاتپه از يعیوس

و  طرفکی از( 1020 همکاران،  و Iranmanesh)مربع 
 یبادها جهت با یاماسه یهاتپه شدن همسو

 نیچن وجود. است خوزستان جلگه غرب در ندهیفرسا

 یهاطوفان یمناسب برا یبستر داجیا سبب يطیشرا
 ساخته فراهم را منطقه درگرد و خاک  و ای ماسه

 ينقشو  یاماسه یهاتپه ادیز وسعت به توجه با .است

 يبررس دارد، منطقه در یباد رسوبات انتقال در که
 یضرور یاماسه یهاتپهو استقرار  يدهعوامل شکل

 ،دهديم نشان گذشته یکارها مرور. رسديم نظربه
 یندهایخصوص فرا درتا کنون  یادیز یهاوهشژپ

 ،شده انجام یاماسه یهاتپه يدهشکل برمؤثر  يمیاقل

 یو ساختارها کیتکتونمورفو نقش يبررس يول
 یهاتیفعال  .است مانده مغفول منطقه يکیتکتون

 هاگسل ها،سیناود و هاسیتاقد قیطر از ساختنیزم

 سازنديم انینما را خود هايآمدگ باال و هاينیفرونش و
(Nottebaum ؛1029 همکاران، و Ozkaymak و 

Sozbilir، 1021؛ Ramsey طي(. 1008  ،همکاران و 

 بندی پهنه درباره مختلفي نظرات اخیر، سالیان
 يبرخ. است شده ارائه خوزستان استان ساختاری

 قسمت سهبه  را خوزستان استان ساختاری بندی پهنه

 و زاگرس خورده چین منطقه خوزستان، دشت شامل
 ،Stöcklin) اندهکرد تقسیم زاگرس رورانده منطقه

 کمربند یک توانيمزاگرس را  ،نیهمچن. (2198

 شرق جنوب–غرب شمال روند با مشخص ساختماني
 کمربند خورده، چین ساده کمربند شامل، ترتیببه که

 ،Falcon) گرفت نظر در  ،است رورانده کمربند و درهم
 واحد پنج به زاگرس ،یگرید یبندمیتقس در. (2170

 سوی به شرق شمال از که شده تقسیم مورفوتکتونیکي

 به واضح و مشخص سطح پنج شامل غرب جنوب
 خوردگي، چین راندگي، مختلف درجات لحاظ

 واحد پنج این. است رسوبگذاری و فرسایش ،يباالآمدگ

 شامل، غرب جنوب سمت به شرق شمال از ترتیببه
 ساده کمربند بلند، زاگرس روراندهکمربند 

 ساحلي دشت زاگرس، پیشاني فرورفتگي خورده، چین

 النهرین بین و فارس  جیخل پست های زمین و زاگرس

  .(Berberian، 2119) شونديم
ساخت از مهمترین عوامل های زمینفعالیت

 و Kocurek) هستندای های ماسهکننده تپهکنترل

Lancaster، 2111ساخت بر تکامل (. تأثیر نو زمین
شرق شهرستان اهواز که  ای در شمالهای ماسهپهنه

 مورفوتکتونیکي –ژئومورفولوژیکي عواملبا استفاده از 

 تقارن عدم حوضه، شکل زهکشي، تراکم پارامتر مانند،
زهکشي و ضریب پیچ و خم جبهه کوهستان ه ضحو

ساخت جنبا در نشان از باال بودن نو زمین  انجام شد،

 است اهواز تاقدیس محدوده خطوط گسلي و
(Maghsodi 1029، همکاران و .)های زمینفعالیت-

ای، تغییرات بستر های ماسهعالوه بر تپهساخت 

بررسي نقش . کنندکنترل مينیز را ها رودخانه
تکتونیک جنبا و رسوبگذاری در رودخانه جگین با 

 ای،تصاویر ماهواره  های هوایي،از عکساستفاده 

های داده ،های توپوگرافي و همچنین نقشه 
مانند  های ژئومورفولوژیشناسي و تکنیک زمین

  نشان داد، و انتگرال هیپسومتریپیچش شاخص 
های تکتونیکي شدت از فعالیت بهمنطقه مورد مطالعه 

های آن بر آنومالي کواترنر متأثر شده است و اثرات

 و Elmizadeh) گذاشته است تأثیر رودخانه موجود در
Yamani، 1020). حوضه در  تأثیر این عامل ،همچنین

های جنوب غربي ایران و در استانرودخانه مارون در 

با  ،چشمگیر بودهکهگیلویه و بویراحمد و خوزستان 
که منطقه  نگاری و ژئودینامیکلرزههای حاصل از  داده

 عالوه (.1029و همکاران،  Maghsodi) خواني داردهم

در  ای ماسههای رفولوژی تپهوم بر تکتونیک و آثار آن،
تعدادی از رد بررسي مونیز راستای گسل اهواز 

سنجي یا دانهنتایج . قرار گرفته استپژوهشگران 

رسوبات بادی در دو ترانسکت غربي و گرانومتری 
نشان دادند که اندازه قطر ذرات ماسه از غرب شرقي 

یابند. میانگین قطر ذرات به شرق استان کاهش مي
-87/1ای در غرب بین های ماسهتشکیل دهنده تپه

میکرون( و در شرق بین  119تا  299في ) 20/1

 میکرون( متغیر بود. 119تا  210في ) 09/1-29/1

ها از قطر ذرات تشکیل دهنده تلماسه ،ترتیببدین

شمال غربي به طرف جنوب شرقي در استان کاهش 
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غالب موجود در  هایدهد. این کاهش با بادنشان مي

خواني وزند هماستان که از طرف شمال غربي مي
که در شمال غربي وزش باد شدید و طوریبه ،داشته

از شدت باد به شوند و رسوبات دانه درشت ترسیب مي

 استز شدت باد کاسته شده اجنوب شرقي طرف 
(Gandomi  ،1028و همکاران) . با این وجود، این

های عرضي تپهبرخان و  ها که بیشتر از نوعتلماسه

جایي و  هجاب 2989سال منتهي به  29، در طي هستند
اند. روی مشهودی در مقیاس مطالعه شده نداشتهپیش

ر داخلي صولي مطالعات میداني نشان دادند که عنا

های عرضي  تپههای کوچک و برخانها خصوصا ارگ
ها بر که حرکت ماسه اند. چنانپیشروی و تحرک داشته

روی جاده و آثار کاوشي و بادبردگي مؤید این امر 
سنگ  چه مسلم است،آن ماا. (Jafari ،1020باشد ) مي

های اسیدی های بادی خوزستان، سنگمنشاء ماسه

های جنوب بخش مرکزی ایران و مجموعه افیولیت
. بخشي از رسوبات حاصل استکرمانشاه استان شرق 

های متعدد ها پس از طي چرخهاز فرسایش این سنگ

رسوبي و قرار گرفتن در مسیر رودخانه کرخه، در یک 
اند. خصوصیات ای نهشته شدهحاشیه آرام قاره

ها، بیانگر دهنده این ماسه رفوسکوپي عناصر تشکیلوم

ها در جهت بادهای غالب منطقه )غرب به حمل آن
امتداد و ( Jookar ،1020)شرق( بوده 

شدن  های زاگرس جنوبي موجب کانالیزه خوردگي چین
شده و مخروط  و هدایت بادهای غالب شمال غربي

ها و بسترهای سیالبي ای و پادگانههای حاشیهافکنه

های سطح جلگه ماسهاصلي  ءهای مهم، منشارودخانه
 ها نیز حاکي ازهای سایر پژوهشیافته. روندشمار ميبه

نقش رواناب در برداشت ذرات ماسه از منابع اصلي 

تغییرات  ،دستپائینها به سمت رسوب و انتقال آن
 ها استگاهتوزیع مکاني سکونتمکاني ریگزارها و 

(Robinson  ،؛1022و همکاران Yamani  وKarami ،

 (.Dupin ،1022 ؛1020

ساخت و زمیننشان داد،  منابع بررسي

در  عنوان یکي از عوامل مهمبهمورفوتکتونیک 

و  عوارض سطح زمینو تحول  استقرار ، گیری شکل
است. ولي تأثیر این  فرایندهای فرسایشي ،همچنین

غرب جلگه  ایهای ماسهتپه نحوه استقرار برعامل 
 گرفته است.پژوشگران قرار مورد توجه کمتر خوزستان 

نخستین بوده و نتایج این پژوهش در نوع خود  ،لذا

فرسایش و تواند در مطالعات مربوط به حاصل از آن مي
کرخه در استان خوزستان و یز خآبپایاب حوزه رسوب 

مقابله با فرسایش بادی و  هایطرح ،همچنین

 کار گرفته شود. زدایي به بیابان
 

 ها روش و مواد

 دشت از قسمتيمحدوده : پژوهش منطقه مورد

عنوان منطقه مورد  به خوزستان استان در آزادگان

 حدود مساحتي با محدوده، این. شد پژوهش انتخاب

 00´ 29ً  بین ای جلگه قسمت در مربع کیلومتر 7900
 9´ 00ً  و شرقي طول درجه 08° 00´ 09ً  تا °07

 شده واقع شمالي عرض درجه 92° 01´ 17ً تا °92

 عراقاز شمال به شوش و ایالم، از جنوب و غرب به  که
و از شرق به اهواز متصل است. سوسنگرد در مرکز و 

شود. ميرودخانه کرخه، تنها شریان اصلي آن محسوب 

های اصلي آن، از ارتفاعات زاگرس  شاخهاین رودخانه و 
گذشته و بعد از ورود به دشت خوزستان، از تاقدیس 

کند. منطقه اهواز نزدیک  شهرستان حمیدیه عبور مي
های، ارتفاع به نام دارای چندین تپه کم ،مورد مطالعه

متر از سطح  279 بیشینهداغ به ارتفاع میشاکبر و  اهلل

از سمت  ،روان ای ماسه یها تپه های آزاد است. آب
واقع در غرب  موسیانو  فکه ، یعنياستان غربيشمال 

و بخش اعظم دشت  شده شروع  ،و عراق ایرانمرز 

در و مارون را  مالثاني کرخه،رودخانه  غرب، آزادگان
 در استان بارندگي سالیانهمتوسط گیرد. بر مي

 یکمتوسط درجه حرارت  و مترمیلي 199 خوزستان

 میزان .است گراد سانتي هدرج 92ساله،  19دوره 
بالغ بر  ،و پست ای جلگه در مناطق سالیانه تبخیر

 بارندگيبرابر  20از  بیش یعني متر،میلي 1900
 .است سالیانه

 مکاني شامل تصاویر یهااز داده ،در این بررسي

قدرت با ترتیب به IRSای لندست و ماهواره
اطالعات (، 2 )جدول متر 9/19و  9/18های  تفکیک

های توپوگرافي با نقشه  ،حاصل از بازدیدهای میداني

)بستان( و  NH 38-4، شامل برگ 2:190000مقیاس 
NH 39-1  اهواز( سازمان جغرافیایي نیروهای مسلح و(

سازمان  2:190000شناسي با مقیاس های زمیننقشه

آوری پس از جمع. استفاده شد شناسي کشورزمین
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بر  پژوهششناسي روشهای مورد نیاز، الزم بود داده

اثر  کردنمنظور مشخص به. ندشواساس اهداف تبیین 
های تپه دهيو شکل جانمایيدر  مورفوتکتونیک

مرحله قسمت دنبال شد.  ششای روش کار در  ماسه

واحدهای اصلي مورفوتکتونیک  کردنمشخص  ،اول
های مرحله دوم، تعیین محیط، استان خوزستان

بررسي  ،مرحله سوم، رسوبي محدوده مورد مطالعه

دهي ای و نقش آن در شکلمورفولوژی رودخانه

های باد تعیین ویژگي ،ای و مرحله چهارمهای ماسه تپه

استفاده با  ،پنجمو مرحله های هواشناسي در ایستگاه
میزان تأثیرپذیری منطقه   ،های ژئومورفیکشاخصاز 

 برای و در نهایت مشخص شدهای تکتونیکي از فعالیت

دست هب هایدادهاز  تکمیل اطالعات مورد نیاز پژوهش
ثبت نقاط کنترل زمیني شامل یات میداني لآمده از عم

مسیرهای متروکه و تدقیق واحدهای ژئومورفولوژی و 

 .شدنیز استفاده  ایرودخانه

 

 
 مطالعه مورد محدوده یيایجغراف تیموقع -1 شکل

 

 استان کیمورفوتکتون یواحدها نییتع -2

 عوامل مهمترین از ساختزمین هایفرایند: خوزستان

 گیریشکل و دنآیمي شمار به هاناهمواری ایجاد
 از استفاده با. است فرایندها این نتایج از ارتفاعات

 ،همچنین و IRS و لندست ایماهواره تصاویر

 مورفوتکتونیک اصلي واحدهای شناسيزمین های نقشه
 ،Berberian) بندیتقسیم اساس بر خوزستان استان

 مشخص لندست ایماهواره تصاویر روی بر( 2119

 وجودهب عوامل به اشاره ضمن ،قسمت این در. شدند
 و يهندس شکل بر بیشتر تمرکز ،هاساختمان آورنده

 مختلف مورفوتکتونیک ساختارهای ظاهری مشخصات

 . است هاگسل و هاچین مانند

 مورد محدوده یرسوب یهاطیمح نییتع -1

 یهانقشه از هداستفا با ،مرحله نیا در: مطالعه

 يرقوم یهاداده پردازش ،یژئومورفولوژ و يشناس نیزم

 از اعم يرسوب یهاطیمح ،يدانیم یدهایبازد و
 با. شدند مشخص یرسوبگذار و يشیفرسا یها طیمح

 ن،یشیاز مراحل پ آمده  دست به اطالعات به توجه

 یرسوبگذار طیمح سه به يبررس مورد محدوده
 يآب طیرمحیز نیچند و یباد و یارودخانه ،یااچهیدر

 (.1 )شکل شد میتقس یباد و



 199/  غرب جلگه استان خوزستان یاماسه یهازاگرس بر نحوه استقرار تپه يدشت ساحل کیاثر مورفوتکتون

 

 
 مطالعه موردمحدوده  يرسوب یهاطیمح -2 شکل

 

 از متأثر یارودخانه یمورفولوژ -9

 ژئومورفولوژی هایيبررس: کیمورفوتکتون

 میان تغییرات و مدتبلند تغییرات شامل ای رودخانه

 به مربوط درازمدت تغییرات. است شده انجام مدت
 جریان الگوی و متروکه هایرودخانه مسیر شواهد

 هایيپدیده بررسي شامل مدتمیان تغییرات و است

-نعل دریاچه و رودخانه های خم و پیچ و ها قوس مانند
 متروکه مسیرهای زسازیربا. است (گاوی شاخ) اسبي

 از استفاده با هارودخانه فعال مسیرهای تدقیق و

 ،2119 ،2110 های سال لندست ای ماهواره تصاویر
از ماهواره  Liss سنجنده و میالدی 1001 و 2118

IRS  گرفت صورت یالدیم 1009هند مربوط به سال 

 بارزسازی شاخص از خصوص، این در(. 2 جدول)
 نقاط ثبت و طیفيچند و باندیتک طیفي و مکاني

 ها شاخص این مهم انواع از یکي. شد استفاده شاخص
 فیلتر رود، مي کارهب 2ها لبه بارزسازی برای که

 . است 1گرادیانت

                                                             
1

Edge enhancement 
2

Gradient filter 

 از يبرخ نییتع یبرا: باد یهایژگیو نییتع -0

 ستگاهیا ،باد ساعته سه یهاداده ازباد  یهامشخصه

 ستگاهیا وسال  09 یدوره آمار بااهواز  کینوپتیس

 به يکینزد لیدلبهساله  10 یدوره آمار با بستان
 با ابتدا(. 1 )جدول شد استفادهغرب  یاماسه یها تپه

 سمت باد،گل میترس و WRPlot برنامه از استفاده

 نمودار رسم با سپس و باد های سرعت توزیع و وزش
با روش  ماسه حمل یبرا و انرژی مقدار ماسهگل

-12، 22-29 شامل (2171) 9سرعت فرایبرگر طبقات

 .شد نییتعنات  99-00 و 99-18، 17-11، 27
 سرعت از بیش مختلف بادهای توان ابتدا، منظور نیبد

 جهات از یک هر در را بادی فرسایش آستانه
 بر سپس و تبدیل همگن واحد یک به گانه هشت

 که شدند ترسیم مربوطه جهت در برداری واحد اساس

 هاماسه نهایي محل توانمي ها آن برداری جمع با
(RDD)4 کرد مشخص را . 

 :کیژئومورف یهاشاخص از استفاده -5

برای درک  پیچشهای ژئومورفیک مانند  شاخص

                                                             
3

Fryberger 
4

Resultant Drift Direction 
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تغییرات بستر رودخانه کرخه و فعالیت تکتونیکي مورد 

 شیباستفاده قرار گرفت. هر دگرشکلي تکتونیکي که 
تراز آن و رود همپیچش  ،دره رودخانه را تغییر دهد

کند. این کانال تغییر مي شیببرای حفظ تعادل 

 . آیددست ميهشاخص از رابطه زیر ب

S=La/Ls  (2)                                                  

طول رودخانه و  La، پیچشضریب  S، که در آن

LS باشد. مي طول مستقیم دره 

از طریق انتگرال تجزیه و تحلیل ارتفاعي 

برای شناسایي میزان  های مفیدهیپسومتری نیز از راه
های تکتونیکي است. این شاخص از طریق فعالیت

مساحت زیر منحني و هیپسومتریک مشخص و از 

 .آیددست ميهطریق زیر ب
Hi=(h-Hmin)/(Hmax-Hmin) (1)                        

 و Hmax  ،انتگرال هیپسومتریک Hi، که در آن

Hmin ارتفاع و  کمینهو  بیشینهترتیب بهh  میانگین
 منطقه است.ارتفاع 

 
 پژوهش در استفاده مورد یاماهواره یهادهدا مشخصات -1 جدول

 تاریخ گذر ماهواره سنجنده ردیف

2 ETM
 1001 299-98 7 لندست +

1 ETM
 1001 299-98 7 لندست +

9 TM 2118 299-98 9 لندست 

0 TM 2112 299-98 9 لندست 

9 Liss IRS 97-08 1009 

 
 آماری دوره طول و استفاده مورد سینوپتیک های ایستگاه مشخصات -2 جدول

 سال به آماری دوره طول متر به ارتفاع جغرافیایي عرض جغرافیایي طول ایستگاه نام ردیف

 2192-1007 9/11 92˚ 10´  08˚ 00´ اهواز 2

 2189-1009 8/7 92˚ 09´ 08˚ 00´ بستان 1

 

 و بحث نتایج

زون ساختاری قسمتي از  ،منطقه مورد مطالعه

. این (Berberian ،2119) استساحلي زاگرس دشت 
منحصر به  ،از نظر ساختماني ساده بوده زون

 جنوبي-های بسیار مالیم با محور شمالي خوردگي چین

کلي پلتفرم عربي  خوردگي چین محور از که است
کند و تشکیالت دوران اول تا سوم در آن  ميتبعیت 

میزان فعالیت تکتونیکي این محدوده با . جای دارد
های ژئومورفیک استفاده از تجزیه و تحلیل شاخص

مانند شاخص انتگرال هیپسومتری محاسبه شد. نتایج 

 است 9/0این شاخص برای مناطق مختلف بین صفر تا 
تر، تعادل در فرایندهای ژئومورفیک را مقادیر پایین که

محدوده مورد  برایدست آمده هدهد. عدد بنشان مي

باشد که معرف توپوگرافي جوان و مي 9/0نظر حدود 

وجود پستي و بلندی زیاد نسبت به میانگین شبکه 

مقادیر پارامترهای شاخص  ،9باشد. جدول زهکشي مي

 دهد.انتگرال هیپسومتریک را نشان مي
توان نتیجه مي ،دست آمدهبا توجه به مقادیر به

گرفت که منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکي فعال و 

-واحدهای مورفوتکتونیکي مهم آن تاقدیس حمیدیه
 سهین ا .هستندالعباس و تاقدیس ابوالغریب اهواز، زین

از و اکبر را شامل  اهللاغ و د هاى میشتاقدیس کوه
اند. سازندهاى آغاجارى و بختیارى تشکیل یافته

روند عمومى زاگرس  ازاکبر  اهللداغ و  میشهاى  کوه

. دارندت یتبع يجنوب شرق-غربىیعنى شمال 
و العباس حد جنوبي و زین اهواز-حمیدیه هایتاقدیس

ای را در های ماسهلغریب، حد شمالي تپهاتاقدیس ابو

تاقدیس ابوالغریب در شمال . دنکنمنطقه مشخص مي
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جهت  و کیلومتر طول 29ای حدود های ماسهتپه

این  شرق است. جنوب-غرب شمال آنعمومي 
مخالف  اتقریبهای تاقدیس دارای دو روند با جهت

عطف این تغییر جهت ناگهاني در یکدیگر است. نقطه 

نزدیکي شهرستان بستان است، تاقدیس فوق در این 
غرب  ای به سمت شمالدرجه 209محل چرخش 

ای متأثر های ماسهغربي تپه دارد. در واقع بخش شمال

اهواز -حمیدیه تاقدیساز این چرخش تاقدیسي است. 
تا  90 متوسط ارتفاع بینو  کیلومتر 80 حدودطولي با

 از عبور ضمن ،شده آغاز حمیدیه از شمال متر 90

جنوب شرق این  تا N132 روند با اهواز شهرستان
اهواز  و -حمیدیهتاقدیس . یابدشهرستان ادامه مي

جهت عمومي فشار از ناحیه العباس با زینتاقدیس 
حرکت پلیت عربستان  وشرق  غرب به شمال جنوب

 شکلگونه که در همان. استده شبه طرف ایران ایجاد 

های وجود آمده بین تاقدیسهداالن ب ،مشخص است 9
 اهواز در جنوب-حمیدیه تاقدیس و ابوالغریب در شمال

های نقش مهمي در کنترل مورفولوژی و استقرار تپه

و باعث به تله افتادن رسوبات بادی و دارند  ایماسه
اما ها در این بازه شده است. محدود شدن حرکت ماسه

 مورفوتکتونیک محدوده مورد مطالعه به ،رسدنظر ميبه

 برایای و های ماسهتواند نحوه استقرار تپهتنهایي نمي

در برخي مناطق   زیرا ،ها را توجیه کندآن پیشروی
ند ای تا حدودی با روای ماسههگیری تپهجهت

با  ،همین منظوربهها متفاوت هستند. خوردگي چین

بستان  های هواشناسي دو ایستگاه اهواز و تحلیل داده
جهت باد غالب در  که دشبادها مشخص و رسم گل

فراواني (. 9 )شکل است ایستگاه اهواز و بستان غرب

های مختلف سال  ماهباد غالب غربي در فصول و 
توان گفت که درصد باد  مي ،کلي طوربه. متفاوت است

بیشتر از های گرم سال غالب غربي در فصول و ماه

نمودار  ،های سرد سال است. همچنینفصول و ماه
حمل ماسه ساالنه در  براینشان داد، ساالنه ماسه گل

درجه است )جهت  11ایستگاه سینوپتیک بستان 
قابلیت برداشت ماسه ساالنه در این یند آبرشرقي(. 

. بیشترین قابلیت استواحد برداری  1887منطقه 

ترتیب بهختلف سال برداشت ماسه در بین فصول م
و  2229و  2079مربوط به فصول تابستان و بهار با 

 207ترتیب با بهکمترین آن مربوط به زمستان و پاییز 

که نسبت به ایستگاه اهواز  واحد برداری است 299و 
ها خیلي بیشتر که نشان از شدت باالی فرسایندگي باد

 (.0 )شکل در ایستگاه بستان است
 

 یپسومتریه انتگرال شاخص پارامتر ریمقاد -3 جدول
 ریمقاد سنجنده شاخص

Hmax 81 ارتفاع بیشینه 

Hmin 9 ارتفاع کمینه 

h 09 منطقه ارتفاع نیانگیم 

Hi 9/0 کیپسومتریه انتگرال 

 

 
 بیابوالغر و اهواز یهاسیتاقد انیم در اهواز غرب شمال یاماسه یهاتپه یریقرارگ نحوه -3 شکل
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 بستان کینوپتیس ستگاهیا ساالنه ماسهگل و بادگل -4 شکل

 
ها، وجود چندین گسل در خوردگيعالوه بر چین

از مهمترین عوامل نیز محدوده مورد مطالعه 
شمار ای بههای ماسهساختي در نحوه استقرار تپه زمین

 سوسنگرد، حمیدیه، اهواز، یهاگسل .(9 )شکل آیدمي

 مهمتریناز  بهبهان ایذه و رامهرمز، دزفول، اندیمشک،
گسل اهواز  .هستند در استان شناسایي قابل هایگسل

حدود  اهواز-حمیدیهتاقدیس غربي  یال جنوبدر 

کیلومتر امتداد دارد و ضمن عبور از شهرهای  200
 )شکل  اهواز و حمیدیه تا شمال سوسنگرد ادامه دارد

جریان رودخانه کرخه و  پیچشاین گسل باعث  (. 9

تغییر الگوی جریان آن از پیچان به مستقیم در هنگام 
عبور از تاقدیس و گسل اهواز در نزدیکي شهرستان 

 رویها بر بررسي نتایج(. 9 )شکل شده استحمیدیه 

ای از روی تصاویر ماهوارهپیچش عناصر شاخص 
 که میالدی نیز نشان داد IRS 1009 و 1001لندست 

 يشمالمناطق  ازرودخانه کرخه پیچش میزان 
. با باشديم 19/2 هیدیحم تا هیدیحم شهرستان

تر مانند بر روی تصاویر قدیمي ترهای بیشبررسي

مربوط به سال  2:190000های توپوگرافي نقشه
شمسي نیز نشان داد، تغییرات مقدار شاخص  2990

در این محدوده بسیار کم است. هرگاه مقدار پیچش 

تر باشد، بیانگر این است که این پارامتر به یک نزدیک
منطقه از نظر تکتونیکي فعال و گسلش در تعیین 

آن نیز  مسیر رودخانه فعال است. افزایش در مقدار

های تکتونیکي است. آثار بیانگر کاهش در فعالیت
 هایي بر الگوی جریان رودخانه کرخه درچنین فعالیت

دست پل عبدالخان تا  های دیگری مانند پایینمحل

 سد تنظیمي حمیدیه نیز قابل مشاهده است. در

غرب  دست پل عبدالخان مسیر رودخانه از شمال پایین
تا حوالي  ،این روندبه سمت جنوب شرق است. 

پس از عبور از  که ایگونهبه دارد،روستای الهایي ادامه 

العباس مسیر حرکت اقدیس زینتاثر برخورد با  آن بر
جنوب -تغییر داده و روند شمال شرق کامالخود را 

تا سد تنظیمي  ،و با همین روند گرفتهخود ه غرب ب

گیری (. این جهت0 )شکل، ابدی ميحمیدیه ادامه 
باعث شده که سالیان متمادی مسیر رودخانه کرخه در 

های روان عنوان سدی در مقابل هجوم ماسهاین بازه به

در همین محدوده است که بیشترین  و عمل کرده
 ها قابل مشاهده است.حجم ماسه

 

 گیری نتیجه
موضوع فرسایش آبي و بادی در استان خوزستان و 

غربي آن همیشه تهدید جدی برای  نیمهخصوص در به

شمار استان به منابع خاک، اراضي کشاورزی و مردم
محیط آید. زیرا سه محیط رسوبگذاری بزرگ شامل مي

محیط (، ایهای وسیع ماسهپهنه)رسوبگذاری بادی 
( های کرخه و کارونرودخانه)ای رسوبگذاری رودخانه

در ( تاالب هورالعظیم)ای محیط رسوبگذاری دریاچهو 

طور کامل فرایندهای فرسایش هبمحدوده مورد مطالعه 
 ،بنابراین. اندهدتحت تأثیر خود قرار دابادی و آبي را 

 ،کنترل فرسایشیا مقابله و قبل از هر اقدامي برای 

الزم و  هادهنده آن تشکیلو عوامل  هاشناخت فرایند
بر داشتن  عالوه ،ضروری است. برای نیل به این هدف

با قدرت تفکیک  هایيداده استفاده از ،اطالعات پایه

 
 

بادگل ماسهگل   
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 ای لندستتصاویر ماهوارهمکاني و طیفي باالتر از 

های دیداری پردازش شود.توصیه مي IRSمانند تصاویر 
متعارف  غیرمورفولوژی خوبي  بهای تصاویر ماهواره

ای را در برخي از نواحي ای و رودخانههای ماسهپهنه

های استفاده از شاخص ،از طرفيداد. نشان مي
و انتگرال پیچش ژئومورفولوژی مانند ضریب 

ساخت و هیپسومتری فرض دخالت عوامل زمین

های مورفوتکتونیکي را در نحوه استقرار تپه واحدهای

ای غرب جلگه استان خوزستان تقویت نمود. ماسه

شناسي وجود چندین تاقدیس های زمینتفسیر نقشه
ای های ماسهرا در محدوده مورد مطالعه و اطراف تپه

در جنوب و  اهواز-حمیدیه نشان داد. تاقدیس

 لغریباو ابو در بخش میاني العباسزین هایتاقدیس
ایجاد در شرق  جنوب-غرب با روند شمالدر شمال 

در غرب  هاو استقرار آن هاماسه مل تلحداالن طبیعي 

 .تشخیص داده شداستان خوزستان 
 

 
 خوزستان استان یهاگسل عیتوز -5 شکل

 

 
 (کشور يدنو اکتشافات مع يناسش نیزم)سازمان  شرق یسو به نگاه اهواز، گسل و سیتاقد -6 شکل
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و حد نهایي  هااین داالن با مورفولوژی تاقدیس

. ندشوميها تعیین آن وسیلهبهها نیز ماسه گسترش تل
ای های ماسهتنها بر پهنهساخت نه فرایندهای زمین

بلکه بر مورفولوژی و مورفودینامیک رودخانه کرخه نیز 

تأثیرگذار بوده است. تغییر مسیر ناگهاني رودخانه 
ای آن در نزدیکي شهرستان درجه 10کرخه و چرخش 

حمیدیه از شواهد تأثیرپذیری رودخانه کرخه از گسل 

 وسیلهبهمطابق مطالعات انجام شده اهواز است. 
Yamani  وKarami (1020 ) چنین تحوالتي در

و محصور شدن در جدایي مورفولوژی رودخانه کرخه 

و  Iranmanesh. نیستیر تأث بي هاتلماسهبخشي از 
نقش  های بیشتر بر رویبا بررسي( 1020همکاران )

کرخه در بازه   مورفودینامیک دیرینه رودخانه
ند، اذعان داشت تا حمیدیه الهایي هایشهرستان

در حاشیه کرخه   مورفودینامیک دیرینه رودخانه

ای ضمن ایجاد بریدگي در میان های ماسه تپه
موجب انتقال  ها،ای و عقب راندن آنهای ماسه توده

تر بار شده و با عریضپوینترسوب مناسب به نقاط 

گسترشي و های کردن بستر خود از طریق ایجاد خم
های در میان تپه اراضي مساعد کشاورزی راانتقالي 

آشکار  نیز پژوهشاین اند.  وجود آورده ای بهماسه

یکي در  ،رودخانه کرخه در دو محل کهساخت 

ها ماسه تلجنوب غربي نزدیکي شهر بستان در حاشیه 

 ،هاماسه تلشرقي  و دیگری در حاشیه شرقي و جنوب
. کرده استرا مشخص ها ماسه مرز نهایي گسترش تل

ای به رودخانه های ماسهه تپهینزدیکي حاشبا توجه به 

خصوص از شهرستان الهایي تا شهرستان بهکرخه 
 وسیلهبهحمیدیه، مقادیر زیادی از رسوبات بادی 

خصوص در شرایط پرآبي و سیالبي بهرودخانه کرخه 

های سیالبي و تاالب هورالعظیم حمل و سمت دشتبه
رسوبات در شود. این نشست ميدر این مناطق ته

نشیني آبي که مرز تاالب عقبشرایط خشکسالي و کم

شوند، بستر خشک ميکامال کند و سطح اراضي مي
 ،کند. بنابراینمناسبي را برای فرسایش بادی ایجاد مي

فرسایش در محدوده  در کاهش مؤثریکي از اقدامات 
انتقال رسوبات بادی  ازجلوگیری  ،مورد مطالعه

رودخانه کرخه است. ایجاد موانع زنده مانند  وسیلهبه

در پوشش گیاهي متراکم در حاشیه رودخانه کرخه 
تواند از انتقال رسوبات مي ایهای ماسهمجاورت تپه

. با توجه دکنجلوگیری  بادرودخانه و یا  وسیلهبهبادی 

به وجود منابع آبي فراوان در منطقه و باال بودن سطح 
ای دور از موفقیت انجام چنین پروژههای زیرزمیني آب

 انتظار نیست. 

      

  استفاده مورد منابع
1. Berberian, M. 1995. Master "blind" thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement 

tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics 241, 193-224. 
2. Dupin, L. 2011. Mapping the landform assemblages and archaeological record of the lower Khozestan 

Plain (SW Iran) using remote sensing and GIS techniques. The Geological Society of America, 
Special paper 476: 53-68. 

3. Elmizadeh, H. and M. Yamani. 2014. Analysis of the role Neotectonic and sedimentation in bed 

changes of jagin river. Marien Science and Technology, 13(2): 91-100. (in Persian). 
4. Falcon, N.L. 1974. Southern Iran: Zagros mountains. In Mesozoic-Cenozoic orogenic belts: data for 

orogenic studies: Alpine-Himalayan orogens. Geological Society, London, Special Publications, 4: 

199-211. 
5. Fryberger, S.G. 1979. Dune forms and wind regimes. In E.D. Makee (ed.), a study of global sand sea, 

137-140, United States Geological Survey, professional paper, 1052: 137-140. 
6. Gandomi, Z., A.H. Charkhabi, H. Mohseni and M. Amiri. 2018. Study of particle size of sand dunes 

and its application in finding the source of sediments surrounding Ahvaz fault. Iranian Journal of 
Range and Desert Research, 24(4): 897-906. (in Persian). 

7. Geological report of the Ahwaz map (1:25000), 5752 IV SE. Ministry of Industries, Mine and Trade 
Geological Survey of Iran. 2014. Southwest Regional Geology Centre (Ahvaz). (in Persian). 

8. Iranmanesh, F., M. Maghsoudi, M. Yamani and A.M. Charkhabi. 2014. Sedimentary evidences of 
holocene climate changes of Karkheh River in Azadegan Plain section. PhD Thesis, University of 
Tehran, Faculty of Geography, 2(1): 49-66. (in Persian). 



 191/  غرب جلگه استان خوزستان یاماسه یهازاگرس بر نحوه استقرار تپه يدشت ساحل کیاثر مورفوتکتون

9. Jafari, S. 2010. Study of geomorphology changes of active sand dunes in Khuzestan and quaternary 
sediments using RS and GIS. MSc thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, 
Tehran, Iran (in Persian). 

10. Jookar, N. 2010. Study and analysis of clay and sand mineralogy and distribution of rare-earth 

elements in wind sediment deposits. MSc Thesis, Islamic Azad University, Science and Research 

Branch, Tehran, Iran (in Persian). 
11. Kocurek, G. and N. Lancaster. 1999, Aeolian system sediment state: theory and Mojave Desert Kelso 

dune field example. Sedimentology,  46(3): 505-515. 
12. Maghsodi, M., A. Ahamdi and S. Shayan. 2016. The Impact of tectonic and climate change on the 

evalution of sandy zones of Northeast Ahwaz. Quantitative Geomorphological Research. 5(1): 160-
180 (in Persian). 

13. Maghsodi, M., M. Zamanzadeh., M. Yamani and A.H. Hazizadeh. 2016. Assessment of tectonic of 
Maroon River catchment using geomorphic indices and improved the indices relations. Quantitative 
Geomorphological Research, 6(3): 37-59 (in Persian). 

14. Nottebaum, L., S. Baker, S. Bacon and G. McCarley-Holder. 2015. Owens Lake dune fields: 
composition, sources of sand and transport pathways. CATENA, 134: 41-49. 

15. Ozkaymak, C. and H. Sozbilir. 2012. Tectonic geomorphology of the Spildağı High Ranges, western 

Anatolia. Geomorphology,  173: 128–140. 
16.  Poormahammadi, B. 1996. Morphotectonic of Karkheh River. The 4th River Engineering 

Conference. Shahid Chamran University of Ahwaz, 553-564 (in Persian). 
17. Ramsey, L.A., R.T. Walker and J. Jackson. 2008. Fold evolution and drainage development in the 

Zagros mountains of Fars Province, SE Iran. Basin Research, 20(1): 23–48. 
18. Robinson, C.A., F. El-Baz, T.M. Kusky, M. Mainguet, F. Dumay, Z. Al Suleimani and A. Al 

Marjeby. 2007. Role of fluvial and structural processes in the formation of the Wahiba Sands, 

Oman: a remote sensing perspective. Journal of Arid Environments, 69(4): 676–694. 
19. Stöcklin, J. 1968. Structural history and tectonics of Iran: a review. American Association of 

Petroleum Geologists Bulletin, 52(7): 1229-1258. 
20. Yamani, M. and F. Karami. 2010. The effective processes on form and evolution of sand dunes in 

Khozestan Plain, case study: Northern Erg of Ahwaz. Arid Regions Geographic Studies, 1(2): 23-
42. (in Persian). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01401963
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01401963/69/4

