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سيدحجت موسوي
دانشجوي كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه اصفهان
عبدالحكيم تقيزاده
دانشجوي كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه اصفهان

فرموفرايندهايرودخانـهاي
دشتخوزستاندركواترنــر
چكيده
ب��ه منظور نيل به توس��عهي پايدار و مديريت محيط ،ش��ناخت و حفاظت از
منابع آب و خاك براي رس��يدن به كش��اورزي باثبات و پايدار ،از اهميت بس��يار
بااليي برخوردار است .رودخانهها ،به عنوان مجاري طبيعي انتقال بارشهاي جوي
(آب) و آبرفتها (خاك) ،همواره مورد توجه جوامع انساني بوده و زندگي و تالش
بسياري از انسانها را به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير خود قرار دادهاند.
رودخانهها در معرض تغيير و تحوالت محيطي و انساني قرار دارند و كارهاي
مهندس��ي رودخانه براي مطالعهي «بده آبي»« ،بده رس��وبي» ،تغيير جهت مسير
رودخان��ه ،عمق آبراهه ،پهنهي س��يلگير و كيفيت آب ،بايد با ش��ناخت كافي از
وضعي��ت ژئومورفولوژيك��ي و ديرين��هي جغرافيايي رودخانه باش��د .رودخانههاي
خوزستان از مهمترين عوامل تأمينكننده منابع آب و خاك در منطقه بوده كه در
بستر سيكلهاي سرد و گرم كواترنر ،تحوالت محيطي متعددي را سپري كردهاند.
آثار و ش��واهد به جا مانده از چنين تحوالتي ،سرگذشت اقليمي ،مورفواستاتيكي و
مورفوديناميكي آنها را آشكار ميسازد.
از ط��رف ديگر ،چهرهي نهايي دش��ت خوزس��تان در كواترنر ش��كل گرفته
و ش��ناخت رودخانههاي منطقه نيازمند ش��ناخت وضعيت كواترنري آنهاس��ت.
با ش��ناخت دقيق تغييرات فرمزايي رودخانهها در اين دش��ت و تغييرات س��واحل
خليجف��ارس ،ميتوان با بينش��ي صحيح به مديريت رودخانهها و ش��ناخت زمين
زيربناي دشت حاصلخيز خوزستان و سواحل آن پرداخت.
كليدواژهها :دش��ت خوزس��تان ،فرم و فرايندهاي رودخانهاي ،نهشتههاي
آبرفتي ،كوارترنر

مقدمه
ام��روزه علم ژئومورفولوژي ،به تبيين و تحليل فرم و فرايندهاي ژئومورفيك
موجود در س��طح زمين ميپردازد .اين موضوع حاكي از حاكميت ديدگاه سيستمي
بر اين علم اس��ت؛ برخالف ژئومورفولوژي ديويس��ي و ژئومورفولوژي كاتاكليسم.
در ديدگاه ژئومورفولوژي ديويسي ،حاكميت فرمهاي ارضي بر ديگر جنبهها غلبه
داش��ت و در ديدگاه ژئومورفولوژي كاتاكليس��م ،حاكميت فرايندهاي ژئومورفيك
بر ديگر جنبهها مس��لط ب��ود .بنابراين ،در ژئومورفولوژي ام��روزي تحليل فرم و
فرايند در عصر كنوني جايگزين تحليل فرم در عصر ديويس و فرايند در عصر
ديدگاه كاتاكليس��م شده است .به طور كلي ،به مجموعه عوامل و نيروهاي دروني
و بيروني كه باعث ايجاد و تغيير در چشمانداز زمين شده« ،فرايند» و به مجموعه
ش��كلهاي ارضي كه در نتيجهي عملكرد فرايندهاي گوناگون ايجاد ميش��وند،
«فرم» گفته ميشود.
كواترنر جديدترين و كوتاهترين دورهي زمينشناس��ي اس��ت .در اين دوره با
وجود كوتاهي ،تحوالت زيادي در اين مرحله از عمر زمين رخ داده است كه شرايط
جغرافيايي كنوني نتيجه و پيامد آن است .تحوالت شديد و متناوب اقليمي كه به
پيدايش دورههاي گرم و س��رد منجر ش��دند و همچنين ظهور انسان ،ويژگيهاي
اصلي كواترنر هستند .كواترنر را از نظر اقليمي و فرمزايي به دورههاي آناگليشيال
(سرد) و كاتاگليشيال (گرم) تقسيم ميكنند.
در دوران كواترنر ،به علت تغييرات گستردهي اقليمي و همچنين پيشروي و
پسروي آب درياها در اثناي فازهاي يخچالي ،و تغييرات سطح اساس رودخانهها،
نرخ فرسايش رودخانهاي بيش از دورههاي قبل و امروز بوده و فرمزايي رودخانهاي
در اين دور ه بس��يار فعال بوده است .پايين رفتن سطح آب درياها و اقيانوسها در

دورههاي يخچالي (آناگليش��يال) ،رژيم آبي رودخانهها را عوض كرده ،و در بخش
انتهايي رودخانهها ،فرسايش بستر فرايند غالب بوده است.
در دورههاي بين يخچالي (كاتاگليشيال) ،سطح آب درياهاي آزاد باال رفته و
براي اينكه رودخانه بس��تر خود را همسان با سطح آب درياي باال رونده نگه دارد،
رس��وبگذاري در بستر رودخان ه فرايند غالب بوده است .پادگانههاي آبرفتي كه در
بس��ياري از رودخانهها و خش��ك ه رودهاي ايران ،خصوص ًا ايران مركزي مشاهده
ش��ده ،نش��اندهندهي اين مطلب اس��ت .در هر كدام از اين دورههاي سرد و گرم
كواترنر ،به س��بب تغييرات اقليمي گس��ترده در س��طح زمين ،رودخانههاي دشت
خوزستان نيز دچار تغييرات عمدهاي ميشدند.
بستر دشت حاصلخيز خوزستان تمام ًا پوشيده شده از رسوبات آبرفتي كواترنر
اس��ت و دلتاها ،خورها و بس��ياري از آثار ژئوموفي��ك و موارريث اقليمي موجود،
حكايت از فرمزايي رودخانهاي در اين منطقه دارد .در بستر پرتالطم دوران چهارم،
رودخانههاي منتهي به دش��ت خوزس��تان و خليج فارس داراي وضعيتي ناپايدار و
متغي��ر بودهاند .به علت باالرفتن س��طح آب خليجف��ارس در عهد حاضر ،دهانهي
رودخانهه��اي كنون��ي عمدت ًا از نوع خليجي اس��ت .در صورتي ك��ه در زمانهاي
كاهش سطح آب خليج ،دهانهي رودخانه عمدت ًا از نوع دلتايي بوده است.
دشتهاي متعدد كوچك و بزرگ استان خوزستان به طور عمده از نهشتههاي
آبرفتي و رسوبات ريزدانهي رودخانههاي كرخه ،كارون ،دز ،جراحي و هنديجان و
شاخههاي آنها پوشيده شدهاند .به دليل وجود اراضي وسيع و حاصلخيز و كثرت
منابع آب و همچنين ش��رايط مس��اعد اقليمي ،اغلب اين مناطق از نظر اس��تعداد
كش��اورزي كمنظيرند .چنانكه فراهم آمدن امكان دو تا سه نوبت كشت در سال،
خوزستان را در شمار مناطق استثنايي كشاورزي جهان و قطب بزرگ زراعي كشور
به شمار آورده است.
به طور كلي ،چهرهي نهايي دشت خوزستان در كواترنر شكل گرفته و شناخت
رودخانههاي منطقه ،نيازمند شناخت وضعيت كواترنري آنهاست .با شناخت دقيق
تغييرات فرمزايي رودخانهها در اين دشت و تغييرات سواحل خليجفارس ،ميتوان
با بينشي صحيح به مديريت رودخانهها و شناخت زمين زيربناي دشت حاصلخيز
خوزستان و سواحل آن پرداخت.

متوس��ط دماي س��االنه حدود  25درجه و تغييرات دما بين حداكثر  54درجه
در ماههاي تير و مرداد و حداقل  -6درجهي س��انتيگراد در ديماه است .حداكثر
نم نس��بي به ميزان 100درصد و حداقل آن  8درصد ثبت ش��ده و متوسط تبخير
س��االنه در استان حدود  3100ميليمتر برآورد ش��ده است .به طور كلي خوزستان
تحت تأثير سه نوع باد است:
 .1اولين باد ،جريان س��رد نواحي كوهس��تاني است كه در زمستان به طرف
خليجفارس به حركت درميآيد و هواي سردتري را در اين فصل با خود به همراه
ميآورد.
 .2بادهاي ساحلي كه در تابستان گاهگاهي از خليجفارس ميوزند و رطوبت
زيادي را با خود به جلگههاي گرم ميبرند كه باد شرجي نيز ناميده ميشوند.
 .3نامطلوبتري��ن موقعيتها با وزش بادي به وجود ميآيد كه از عربس��تان
ميوزد .اين باد كه به نام «س��موم» مشهور اس��ت ،هميشه مقداري خاك و شن
همراه دارد .عالوه بر اين ،اين باد رطوبت زيادي را هنگام عبور از روي خليجفارس
در خود ذخيره ميكند.
نوع خاك در اس��تان خوزس��تان به صورت خاكهاي رسوبي و در بعضي از
مناطق خاكهاي ش��ور و قليايي و قهوهاي ليتوسل است .در نواحي غربي استان،
س��طح منطقه تمام ًا از رسوبات آبرفتي دوران چهارم پوشيدهشده است .از نزديكي
شهرهاي آبادان تا ماهشهر كه نوار ساحلي اين استان را تشكيل ميدهد ،خاكهاي
ماسهاي كام ً
ال قابل رؤيت هستند كه احتما ًال نتيجهي نوسانات آب خليج فارس در
دوران چهارم است .تپههاي ماسهاي و شنزارهاي فراواني در شمالغرب و جنوب
ش��رقي شهرستان اهواز قرار دارد كه همه س��اله در اثر وزش بادهاي موسمي ،به
دليل وجود اين تپهها ،در ناحيه طوفانهاي شن ايجاد ميشود.

هدف و روش تحقيق
پژوهش حاضر كوشيده است ،با استفاده از مطالعات اسنادي و كتابخانهاي،
بررسيهاي ميداني و با اتكا به روش تحليلي ـ توصيفي ،ضمن بررسي ويژگيهاي
جغرافياي طبيعي دش��ت حاصلخيز خوزستان ،به بررسي و تبيين ژئومورفولوژي،
فرمزايي رودخانهاي در دورههاي يخچالي (آناگليشيال) و بين يخچالي (كاتاگليشيال)
و رس��وبات آبرفتي جوان منطقهي مطالعاتي بپردازد .با ش��ناخت فرم و فرايندهاي
ژئومورفي��ك و فرمزاييهاي رودخان��هاي دوران كواترنر در منطقه ،ميتوان كمك
شاياني به شناخت وضعيت ژئومورفولوژيكي آن كرد و در نهايت از آنها در مديريت
و برنامهريزي محيطي به منظور نيل به توسعهي پايدار بهره جست.
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موقعيت رياضي و ويژگيهاي جغرافيايي منطقهي مطالعاتي
دش��ت خوزس��تان در جنوب غربي ايران ،بين  29درج��ه و  57دقيقه تا 33
درجهي عرض شمالي و بين  47درجه و  40دقيقه تا  50درجه و  33دقيقه طول
ش��رقي واقع شده اس��ت .اين دشت با وسعت  67130كيلومتر مربع 3/9 ،درصد از
مس��احت كشور را در بر گرفتهاست .خليج هميش��ه فارس ايران ،مرز جنوبي اين
اس��تان را تشكيل ميدهد .رش��ته كوههاي زاگرس و انشعابات غربي آن از شمال
تا نواحي ش��رقي اين استان كشيده ش��دهاند .كوهپايهها و دامنههاي اين ارتفاعات
بر دشتهاي شمالي خوزس��تان مشرف هستند .از اين رو ،شيب عمومي جلگهي
خوزستان در جهت شمال به جنوب و به دليل هموار بودن اراضي ،ماليم است .به
طوريكه حداكثر ارتفاعات در دش��تهاي شمالي استان به  150متر و حداقل آن،
در كرانهي خليجفارس ،به صفر ميرسد.
آب و هواي اين استان به طور كلي بياباني گرم است ،اما در مناطق شمال و
شمال شرقي آن كه كوهپايههاي دامنهي جنوبي زاگرس را شامل ميشوند ،تنوع
اقليمي بيش��تري وجود دارد؛ به طوري كه در اين نواحي اقليمهاي گرم و خش��ك
تا نيمه مرطوب س��رد مشاهده ميشود .در خوزستان نيز مانند بخش اعظم فالت
ايران ،بارندگي به طور عمده در فصل پاييز و زمستان رخ ميدهد .دورهي مرطوب
سال از آبان تا اواخر ارديبهشت طول ميكشد و در دورهي خشك ،يعني اواخر بهار
و فصل تابستان ،ميزان بارندگي صفر و يا بسيار ناچيز است ميانگين بارش ساالنه
در كل س��طح حوضههاي آبريز رودخانهي جاري در اين دش��ت 468 ،ميليمتر و
براي محدودهي استان خوزستان حدود  265ميليمتر برآورد شده است.
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بحث
الف) زمينشناسي و ژئومورفولوژي منطقه
حدود 60درصد از اس��تان خوزستان را نواحي دش��تي و كوهپايهاي تشكيل
ميده��د كه بيش��تر آنها با رس��وبات جوان كواترنري پوش��يد ه ش��دهاند .از نظر
زمينشناس��ي ،استان خوزستان را ميتوان به دو قسمت چيننخورده تقسيم كرد.
منطقهي مورد مطالعه از نظر تقس��يمات زمينشناسي جزو واحد زاگرس محسوب
ميش��ود .واحد يا زون زاگرس يكي از بزرگترين واحدهاي زمينشناس��ي ايران
اس��ت كه فالت ايران را از س��مت غرب ،جنوب غرب و قسمتي از جنوب محدود
كرده اس��ت .اين واحد ساختماني ،يكپارچهترين تودهي كوهستاني ايران محسوب
ميش��ود و مجموعه ناهمواريهاي جنوبي ايران را تا تنگهي هرمز تحت پوشش
خ��ود دارد .اين واحد به س��ه زيرمجموعهي زاگرس مرتف��ع ،مياني و چينخورده
تقسيم ميشود.
منطقهي م��ورد مطالعه از نظر كلي به واحد زاگ��رس چينخورده تعلق دارد
و ب��ه ص��ورت جزئيتر ،ميت��وان آن را به دو بخش چينخ��ورده و چين نخورده
تقسيم كرد .اروند تا هنديجان ،جزو مناطق چيننخورده و هنديجان تا انتهاي مرز
ش��رقي استان با بوش��هر ،جزو واحد چينخورده محسوب ميشوند .از ويژگيهاي
واحد چيننخورده ميتوان به وجود رس��وبهاي تقريب ًا س��الم مانده از پالئوزوئيك
تاس��نوزوئيك و همچنين فقدان آتشفشانهاي س��نوزوئيك انعكاس يافته است.
از اي��نرو ،اين بخش از زاگ��رس برخالف بخشهاي ش��ديداً چينخوردهي آن،
توپوگرافي هموار پيدا كرده است و به آن زاگرس چيننخورده گفته ميشود.

واحد دوم از هنديجان تا مرز اس��تان بوش��هر را دربرميگيرد .كنارههاي
خليجف��ارس در اي��ن مح��دوده از لحاظ پيك��ر زمينس��اختي ،ادامهي چين
خوردگيهاي زاگرس به حس��اب ميآيند .به همين دليل ،دنبالهي چينهاي
زاگرس به داخل خليجفارس نيز كش��يده شده است و تعدادي از جزاير آن را
دربرميگي��رد .جنس زمينهاي آن آهكي و مرجاني اس��ت و در نقاط زيادي
به طور موضعي تحت تأثير زمين س��اخت نمك نيز قرار گرفته اس��ت.
جلگهي خوزس��تان بر سطح س��اختمان زاگرس چيننخورده و صفحهي
عربس��تانتوس��عهيافتهاس��ت.
م��رز اين دو واحد را در س��طح زمين ،برجس��تگيهاي كمارتفاع اطراف
اهواز تعيين كرده اس��ت .ساختمان چينخورده و روراندهي اين برجستگيها،
با روند ش��مالغربي ـ جنوب شرقي ،در حقيقت نخس��تين طاقديس زاگرس
محس��وب ميش��ود .بنابراين ،ساختمان جلگهي خوزس��تان در مقياس وسيع
س��اده و در برخورد با زاگرس نيز داراي چينهاي بس��يار ماليم و باز است.
ب��ه طوري كه حتي بدون در نظر گرفتن عامل فرس��ايش ،زير بناي جلگهي
خوزستان س��رزمين نسبت ًا همواري را تش��كيل ميداده است .آبهاي روان،
م��واد حاص��ل از فرس��ايش كوههاي زاگرس را در س��طح چنين س��اختماني
رس��وبگذاري و ش��كل كنوني را به آن بخشيده اس��ت .وسعت زياد و شكل
يكنواخت جلگهي خوزس��تان نيز در اصل تابع س��اختمان س��اده و هموار آن
اس��ت .در اين مح��دوده ،تنها برآمدگيه��اي كمارتفاع اطراف اهواز ش��كل
يكنواخ��تآنراب��ره��مزدهان��د.
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نگارهي  .2مقطع زمينشناسي قسمتي از جلگهي خوزستان از كوه آسماري تا جنوب غرب اهواز (اقتباس از مقاطع زمينشناسي  1: 500000وزارت نفت)

كواترنر جديدترين و كوتاهترين دورهي زمينشناسي
است .در اين دوره با وجود كوتاهي ،تحوالت زيادي
زمين رخ داده است كه شرايط
در اين مرحله از عمر
ـ جاي شكل ـ
جغرافيايي كنوني نتيجه و پيامد آن است
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نگارهي 2توس��عهي عرضي جلگههاي آبرفتي بر پيكرهي دشت خوزستان را
به خوبي نشان ميدهد .شكل ظاهري جلگهها حاصل تراكم آبرفتهاي جوان در
فواصل قوسهاي ماليم طاقديسهاس��ت و تنها در جاهايي كه قلل طاقديسي از
ميان آبرفتها س��ر برآوردهاند س��بب به هم خوردن شكل يكنواخت اين جلگهها
شدهاند.

ب) رسوبات آبرفتي كواترنري
در منطقهي مورد مطالعه ،به جز قس��مت كوچك��ي از كنگلومراي بختياري
در شمال ،رخنموني از س��ازندهاي حوضهي آبريز مشاهده نميشود و مشخصات
ليتولوژيكي دش��ت با حوضهي آبريز كام ً
ال متفاوت است .رسوبات آبرفتي كواترنر،
شامل رسوبات آبرفتي دانهريز ،سيالبي ،بادرفتي ،تبخيري و نهشتههاي داراي مواد
آلي ،در سطح دشت قابل رؤيت هستند.
رس�وبات آبرفتي ريزدانه :اين رس��وبات در حد سيلت و رس ،در طول
مسير پيچان رودها تشكيل شدهاند رسوبات مذكور حاصل فرسايش آبي واحدهاي
س��نگي حوضههاي آبريز اين رودخان��ه ،در مناطق مجاور هس��تند .در حوضهي
آبريز كارون ،س��ازندهاي متفاوتي رخنمون دارند كه در اثر عملكرد فرسايش آبي
هدايت ميش��وند و باقي در دشت خوزستان و از جمله در دشت ميان آب تهنشين
ميشوند.
نهشتههاي سيالبي :نهشتههاي سيالبي ،به هنگام سيالب در بخشهاي
وسيعي از دشت بر جاي گذارده شدهاند .نهشتههاي مذكور غالب ًا از اليههاي رس،

رس س��يلتدار و ماس��ه تش��كيل ش��دهاند كه به طور متناوب روي يكديگر قرار
ميگيرند .قس��مت اعظم رسوبات س��طحي در منطقهي مورد مطالع ه را رسوبات
رودخانهاي تش��كيل ميدهند كه هرچه از س��مت شمال به جنوب پيش ميرويم،
ب��ر س��نگيني بافت خاك افزوده ميش��ود .بدين ترتيب مالحظه ميش��ود كه در
قسمت عمدهاي از اراضي منطقهي مورد مطالعه ،خاك داراي بافت سنگين است.
خاكهاي متوسط و سنگين بافت ،داراي قابليت نفوذ متوسط تا ضعيف هستند.
وجود اليههاي ماس��هاي در ميان اليههاي رس��ي ،سبب عمدهي فرسايش
سواحل رودخانه است و در بعضي قسمتها ،منظرهي فرسايشي پلكاني در مجاور
رودخانهها ايجاد كرده است .همچنين ،فرسايش و غاركني اليههاي سست زيرين
كه در ميان سيالب ش��دت ميگيرد ،سبب سقوط و تخريب اليههاي چسبندهي
فوقاني ميش��ود .بخشهاي مقاوم كنارهها در اين منظر ،از رس يا رس سيلتدار
تشكيل شدهاند.
رس�وبات بادرفت�ي :افزون بر آنچه ذكر ش��د ،در امت��داد رودخانههاي
خوزس��تان« ،باد نشسته»هايي نيز وجود دارند .اين ماسهها بخشهاي متشكل از
تلماس��هها را به وجود آوردهاند كه به صورت محدودههايي با وسعت بسيار كم در
جايجاي دشت ديده ميشوند.
ج) فرسايشپذيري حوضه
ظرفيت فرسايشپذيري حوضهي آبريز را با توجه به سازندهاي تشكيلدهندهي
عوارض و مجموعهي عوامل فيزيكي و ديناميكي ميتوان به س��ه گروه متفاوت
به شرح زير تقسيم كرد:
گروه س�نگهاي ب�ا ميزان فرس�ايش و درجهي رس�وبزايي
ضعيف :اين گروه از سنگها بيشتر در زون زاگرس (هر دو زيرپهنهي بلند زاگرس
چينخورده و زاگرس رانده ش��ده) گس��ترش داش��تهاند و سنگ آهك ،آهكهاي
ماس��هاي ،دولوميتها ،اليههاي مقاوم و سخت موجود در سازندهاي گوناگون ،و

باالخره كنگلومراهاي تشكيلدهندهي سازند بختياري را شامل ميشوند .در مسير
جريان رودخانههاي سرچشمه گرفته از زاگرس ،سهم رسوبات فرسايش آبي كه از
اين گروه از سنگها به رودخانه وارد و حمل ميشوند ،اندك است.
گ�روه س�نگهاي ب�ا مي�زان فرس�ايش و درج ه رس�وبزايي
متوسط :اين سنگها شامل ماسه سنگ ،شيل و انيدريت ميشوند كه با وسعت
بيش��تري در زون زاگرس گس��ترش دارند .اين گروه شامل اليههايي از واحدهاي
پرمين ـ كرتاس��ه اس��ت كه در حوضهي آبريز رودخانهي كارون ،جراحي و زهره
داراي رخنمون نسبت ًا زياد است .ميزان نهشتههاي فرسايشي ناشي از اين دسته از
سنگها در رودخانهي كارون و زهره نسبت به دستهي اول بيشتر است.
گروه س�نگهاي با ميزان فرس�ايش و درجهي رس�وبزدايي
زياد :اين س��نگها غالب ًا از نوع مارن ،ماس��ه س��نگ ،آهكه��اي مارني و مانند
آن هس��تند و در حوضهي آبريز كارون با وسعت قابل مالحظهاي گسترش دارند.
سنگهاي مذكور بيش��تر اليههاي مارني متعدد موجود در سازندهاي گچساران،
ميشان و آغاجاري را شامل ميشوند.
د) قلمرو فرمزايي رودخانهاي منطقه طي دورههاي سرد و گرم كواترنر
حدود  70درصد س��طح زمين به وس��يلهي رودخانهها ش��كل ميگيرند .هر
س��اله حجمي مواد جامد و محل��ول از زمينها به وس��يلهي رودخانهها به درياها
برده ميش��وند كه معادل كمشدن س��طح زمين برابر يك متر مربع در هر 1500
سال است.
تمام��ي حوضههاي رودخانهاي محور ش��مالي و ش��مالغربي خليجفارس،
ب��ه خصوص حوضهه��اي رودخانهاي م��ورد بحث ،از نوع حوضهه��اي برونريز
(اگزروئيك) محس��وب ميشوند .لذا مقارن با دورههاي يخبندان زمين ،همزمان با
دورههاي
تناوبي
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پايين رفتن سطح اساس خليجفارس ،عمليات فرمسازي رودخانهها نيز در اقصا نقاط
حوضهها ،به ويژه در قسمتهاي مصب ،تغيير كرده است .از طرف ديگر ،همزمان با
استيالي دورههاي بين يخچالي ،با پيشروي آب خليجفارس ،قلمرو رودخانهها تغيير
كرده و قسمتهاي پاياب با تراكم و انباشت مواد رودخانهها روبهرو شده است.
در اثن��اي فازه��اي گوناگون يخچال��ي (آناگليش��يال) ،با توجه ب��ه اين كه
منطق��ه داراي اقليم مج��اور يخچالي بوده ،وضعي��ت آب و هوايي منطقه مرطوب
و نيمهمرطوب بوده اس��ت كه بالطبع رودخانهها نيز نسبت به امروز بسيار پر آبتر
بودهاند .در اثناي اين فازها ،آب درياهاي آزاد پايين رفته (به خاطر محبوس ش��دن
حج��م زي��ادي از آبها در يخچاله��اي قارهاي) و به تب��ع آن ،خليجفارس نيز به
س��مت تنگهي هرمز پس��روي كرده و طول رودخانهها بس��يار زياد شده و فعاليت
فرمزايي رودخانهاي در منطقه ،كاوش و حمل رس��وب بوده است .اما با فرارسيدن
فازهاي بين يخچالي (كاتاگليشيال) ،منطقه رو به خشكي ميگراييد و تقريب ًا داراي
اقليم خش��ك و نيمهخشكي ميش��د .در نتيجه ،دبي رودخانهها نيز به شدت افت
ميكرده و خش��كي بر منطقه حكمفرما ميشده است .همچنين ،به دليل پيشروي
خليجفارس (در نتيجهي ذوب يخچالهاي قارهاي و باالآمدن سطح درياهاي آزاد)،
طول رودخانهها نيز كوتاهتر ميشده است.
بنابراين ،تغيير بيالن انرژي و مواد رودخانهها و نيز سطح اساس اين حوضهها
(خليجفارس) و ساير پارامترهاي ژئومتريك آنها ،از جمله نقطهي خنثي ،فرمهاي
طولي و عرضي ،مس��ير رودخانهها ،موقعيت دلتاها و روابط فضايي و هندس��ي بين
ي
فرم و فرايندهايشان ،در اقصا نقاط اين حوضهها بههم ريخته است .الزم به يادآور 
اس��ت سازوكار تشكيل تراسها ائوس��تاتيكي خليجفارس و تراسهاي رودخانهاي
حاش��يهي اين بستر آبي طي دورههاي سرد و گرم از نظر تكوين ،روندي معكوس
را سپري كرده است.

در دوران كواترنر ،به علت تغييرات گستردهي
اقليمي و همچنين پيشروي و پسروي آب درياها
در اثناي فازهاي يخچالي ،و تغييرات سطح اساس
رودخانهها ،نرخ فرسايش رودخانهاي بيش از
دورههاي قبل و امروز بوده و فرمزايي رودخانهاي
در اين دور ه بسيار فعال بوده است

سيستمهاي
شكلزاي موجود در
منطقه به ترتيب
از ارتفاعات

زاگرس تا ساحل
خليجفارس
جنب يخچالي،

فلوويال
(آبهاي روان)،
پديمانتاسيون ،باد،
آبهاي راكد

آناگلشيال
(دوره سرد)

يخچالي ،جنب

يخچالي ،فلوويال
(آبهاي جاري)،
پديمانتاسيون،
آبهاي راكد

نحوهي تغيير آب خليجفارس و عناصر وابسته به آن در منطقهي مطالعاتي در دورههاي سرد و گرم كواترنر .روند
صعودي يا نزولي در دورههاي گوناگون ،به طور نسبي و بر اساس دورهي قبل بيان شده است.
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نگارهه��اي  3و  ،4نمايانگر محدودهي گس��ترش آبه��اي خليجفارس
در دورهه��اي گرم و س��رد هس��تند .با افزاي��ش وس��عت آب خليجفارس در
دورههاي گرم ،طول رودخانهها به علت افزايش ارتفاع نس��بي سطوح اساس،
از سرچش��مه تا مصب و همچنين مح��دودهي فعاليت آبهاي جاري كاهش
مييافته و به ارتفاعات باالتر منتقل ميش��ده اس��ت .سيس��تمهاي شكلزاي
موجود در منطقه و عناصر وابس��ته به آنها نيز ،ب��ه تبعيت از تغييرات اقليمي
دورههاي س��رد و گرم ،تغيير ميكردند .در دورهي س��رد نيز عكس موارد قبل
رخم��يداد.
ب��ا مالحظ��هي فتوموزائي��ك تصاوير ماه��وارهاي لندس��ت محدودهي
مطالعات��ي و نقش��ههاي هيدروگراف��ي س��واحل خليجف��ارس ،رابط��هي بين
بي�لان آب��ي و گس��تردگي رودخانهها و تكوي��ن جلگههاي س��احلي آنها به
راحتي قابل مش��اهده اس��ت .گرچه جلگههاي س��واحل ش��مالي خليج فارس
در كنت��رل پديدهه��اي تكتونيكي و س��اختمانهاي زمينشناس��ي قرار دارند،
ليك��ن ن��وع رژيمهاي آبي رودها ،وس��عت حوضهها و نيز موقعي��ت اقليمي ـ
جغرافيايي ،درجهي تكوين جلگههاي س��احلي و ميزان فرس��ايش سازندهاي
زمينشناس��ي را تحت تأثير مس��تقيم قرار دادهاند .اي��ن موضوع به خوبي در
جلگهي خوزس��تان مشود اس��ت كه حجم عظيم رسوبگذاري ،ساختمانهاي
زمينشناس��ي را ضمن فرس��ايش ،در زير رس��وبات مدفون س��اختهاند.
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هـ) فرمزايي رودخانههاي مورد بررس��ي در خطوط س��احلي
باي��د اذعان داش��ت كه تغييرات خطوط س��احلي خليجفارس در اس��تان
خوزس��تان تح��ت تأثير حجم رس��وبات رودخانهاي قرار دارن��د ،به طوري كه
دمرگان معتقد اس��ت ك��ه فرايند رس��وبگذاري رودخان��هاي دجله ،فرات،
كارون و كرخه توانس��ته اس��ت خط س��احلي خليجفارس را به جنوب ش��رقي
انتقال دهد و باعث پيش��روي خش��كي به س��مت خليجفارس ش��ود.
اين نرخ پيش��روي توس��ط برخي محققان محاس��به ش��ده است .در اين
رابطه ميتوان به پژوهشهاي رولنس�ن اس��تناد كرد .وي معتقد اس��ت كه
جلگههاي شمال غربي ،هر سال حدود  50متر به سمت خليج پيشميروند و
هر  60س��ال بيش از  3000متر مربع از وسعت آبهاي آن كاسته و بر خاك
س��رزمين عراق و جلگهي خوزستان افزوده ميشود .طي  3000سال گذشته،
س��رزمينهاي جديدي به جلگههاي س��احلي و كرانههاي خليجفارس افزوده
ش��دهاند .به عبارت ديگ��ر ،به همين ميزان از وس��عت آبه��اي خليجفارس
كاس��ته شده اس��ت .بنابراين عمر دلتاهاي رودخانهاي محدودهي مطالعاتي از
چندهزار س��ال اخير عقبتر نميرود.
بخش وس��يعي از خطوط س��احلي اس��تان خوزستان ناش��ي از فرمزايي
رودخانههاي متعدد آن اس��ت .از بزرگترين حوضههاي آبي منتهي به استان
خوزس��تان ،ميتوان از اروند ،كارون ،كرخه ،دز ،جراح��ي و هنديجان نام برد
ك��ه در اثناي دوران چهارم ،تغييرات فراواني در خطوط س��احلي خليج فارس
ايج��ادكردهان��د.
سواحل دلتايي يا رودخانهاي :از مهمترين تغييراتي كه رودخانههاي
خوزس��تان در فرمزايي س��احلي ايجاد كردهاند ،ميتوان به س��واحل دلتايي يا
رودخانهاي اش��اره كرد .اين سواحل تحت عنوان مصبها شناخته ميشوند كه
ش��امل مصبهاي مهمي از قبيل كارون ،هنديجان ،اروندرود ،زهره ،بهمنشير
و جراحي هس��تند .چنين س��واحلي در قلمرو خورها نيز مطرح اس��ت.
اكثر رودخانههاي ش��مال غربي خليجفارس ،به دليل كمش��دن شيب در
قس��متهاي مصب ش��ناخته ميشوند ،مانند كارون جراحي ،و يا به واسطهي
همين كمي ش��يب دچار تغيير مس��ير ميشوند ،باز هم مثل رودهاي كارون و
كرخه و حتي دجله و فرات كه تا به حال چندين بار تغيير مس��ير دادهاند.
خورها :در سواحل شمالي خليجفارس ،به خصوص در استان خوزستان،
دهانهي اكثر رودخانهها و يا بخش��ي از امتداد رودها تحت تأثير ش��يب كم ،و
عوامل تكتونيكي سواحل ،دچار آبگرفتگي جزر و مدي ميشود .و در نتيجه،
مجموعهاي تحت عنوان خور ،خور ـ مصب و خور ـ مس��يل به وجود ميآورد.
به عب��ارت ديگر ،خورها ش��امل تمامي مصبهاي رودخانهها و يا پيش��روي
زبانههاي آب دريا به داخل خش��كي ميش��وند.
در س��واحل شمالي خليجفارس ،حدود  200خور اصلي و مهم وجود دارد
كه  90فقره از آنها در اس��تان بوش��هر 80 ،فقره در اس��تان هرمزگان و 26
فقره در اس��تان خوزستان واقع شدهاند .البته خورهاي مصنوعي نيز به صورت
نهرهاي آبي در حاش��يهي خورهاي اصلي احداث ش��دهاند كه تعدادش��ان به
حدود  50فقره ميرس��د .عظيمترين خورها در جلگهي خوزس��تان قرار دارند.

جمعبن��ديونتيجهگي��ري
دشت خوزستان از مهمترين جلگههاي آبرفتي ايران است كه از جنبههاي
گوناگ��ون ،از جمله وجود منابع نفت و گاز فراوان و منابع آب و خاك غني براي
كشاورزي از اهميت بااليي برخوردار است .اين دشت از نظر ژئومورفولوژيكي و
زمينشناس��ي از زير بخشهاي پهنهي زاگرس است و تحت عنوان «زاگرس»
چيننخورده» ش��هرت دارد .فرمها و فرايندها غال��ب ژئومورفيك منطقه از نوع
فرسايش آبهاي جاري و يا رودخانهاي است كه چشمانداز فعلي خود را مديون
فعاليتهاي رودخانهاي و نهشتههاي رسوبي منشأ گرفته از زاگرس و حمل اين
رس��وبات در دوران كواترنر به وس��يلهي رودخانههاس��ت.
در جلگهي خوزستان فعاليت رودخانهاي در طول دورههاي متفاوت سرد و
گرم دوران كواترنر ،به دليل تغيير سطح اساس خليج هميشه فارس ايران ،متغير
بوده و همزمان با دورههاي گرم ،در ارتفاعات باالتر و همزمان با دورههاي سرد
در ارتفاعات پايينتر متمركز ميش��دند .از جمله فرمهاي رودخانهاي اين منطقه
ميت��وان به پادگانهه��اي رودخانهاي و دريايي ،پيچان رودها ،خورها ،س��واحل
دلتايي و رودخانهاي و دش��تهاي رس��وبي متعدد اشاره كرد .اين دشت به علت
وجود رس��وبات آبرفتي از ظرفيتهاي بسيار باالي كشاورزي برخوردار است كه
در جهت ايجاد فرايند توس��عهي پايدار ،ميتوان از اين منطقه بهرههاي فراواني
ب��رد .ناگفته نماند كه در اثر حمل رس��وبات توس��ط رودخانهه��اي گوناگون به
خليجفارس ،همهس��اله از ميزان قابل توجهي از وس��عت و عمق آبهاي آن در
قسمت شمال خليج كاسته ميشود و در صورت تداوم در آيندهاي نه چندان دور،
با معزل و خطر خشكي و نابودي روبهرو خواهد بود كه اين موضوع از جنبههاي
متفاوت ،پيامدهاي س��ويي را براي دولت و ملت ايران در پي خواهد داش��ت.
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