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:چكیده

وزستان کارون، واقع در قسمت جنوب غرب دشت خمحدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخشی از رود
نوع محیط رسوبی در این منطقه . امتداد دارد) سه شاخه حفار(باشد که از اھواز تا خرمشھر می

تا ) شیرمحل بھم پیوستن کارون، اروند و بھمن(که از محل سه شاخه حفار طورییکسان نبوده، به
سمت باالدست حدواسط جزر و مدی بوده و از این منطقه تا ق) سلیمانیه(قسمت باالدست ده آبخوری 

ھا را رسوبات ھای مورد مطالعه در این محیطنھشته. اھواز را یک محیط آب شیرین تشکیل داده است
ھدف . باشندتشکیل داده است که غالبًا رس، سیلت و ماسه می) کواترنر(شناسی دوران چھارم زمین

ھای رسوبی جھت طھای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی محیاز ارائه این تحقیق، بررسی پارامتر
باشد که این امر با مقایسه و ھا در منطقه میتشخیص مشابھت یا متفاوت بودن شرایط این محیط

ھای مختلف موجود در منطقه در غالب نمودارھایی ھای ژئوتکنیکی پروژهتحلیل اطالعات حاصل از گمانه
ھای فیزیکی، مکانیکی و ن پارامترھا حاکی از متفاوت بودنتایج حاصل از این تحلیل. انجام گرفته است
.باشد که در نھایت نشانگر شرایط متفاوت این دو محیط استھای دو محیط میشیمیایی نھشته

کارونشیمیایی، رود،ھای فیزیکی، مکانیکیمحیط رسوبی، پارامتر:كلید واژه ھا

Abstract:

The domain under investigation in this study is part of the Karoon River which is located in
the south west of Khozestan plain and is stretched from Ahvaz to Khoramshahr (Hafar three
branches). The types of residual environment in this region are not the same, in a way that
the intermediate of ebb and flow is situated from the Hafar three branches (where Karoon,
Arvand, and Bahmanshir are joined) to the upper side of Abkhori village (Soleimanieh) and
there is a fresh water environment from this region to the upper side of Ahvaz. The
sediments under investigation in these environments were formed by Sediments from the
forth geological period (quaternary) that are mainly clay, silt, and sand. The current study
aims to examine physical, mechanical, and chemical parameters of residual environments to
see if the conditions of these environments are similar or different in the region. This has
been accomplished through comparison, and analysis of the information obtained from geo-
technical boreholes of different projects in the region. Some relevant graphs were also
provided. The results of these analyses show that the physical, mechanical, and chemical
parameters of the two regions’ sediments are dissimilar and this indicates that the conditions
of these two environments are different.
Keywords: residual environment, physical, mechanical, and chemical parameters, Karoon
River
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:مقدمه 

متر در جنوب غربی ایران ١٧تا ٣تغیرکیلومتر و عمق م٩۵٠با طولی بیش از ) کارون بزرگ(کارونرود
کارون، از شھر اھواز شروع و پس از محدوده مورد مطالعه در این تحقیق در امتداد رود.]١[جریان دارد

) شاخه حفارسه(شیر کارون به اروند و بھمنودگذشتن از مسیر پر پیچ و خم، نھایتًا در محل اتصال ر
).١شکل (یابدپایان می

ھای رسوبی منطقه محیط

ی اصلی غیر دریایی یا ھا، به سه دستهتوان بر اساس موقعیت جغرافیائی آنھای رسوبی را میمحیط
:]6[باشند ای، حدواسط و دریایی تقسیم نمود که به شرح ذیل میقاره

ھا ھا و باالتر از سطح آب دریاھا در سطح قارهرسوبات این محیط) : ایقاره(ر دریایی ھای غیمحیط
ھای یخچالی، مخروط افکنه، ای شامل محیطھای قارهترین محیطمھم. شوندبرجای گذاشته می

.باشدای میای، کویری ودریاچهرودخانه
ھا و در حد فاصل بین دریا و خشکی اھای حدواسط در سواحل دریرسوبات محیط: ھای حدواسط محیط

ھای جزر و مدی و جزایر ھا، پھنهھای حدواسط شامل دلتاترین محیطمھم. شوندبرجای گذاشته می
.باشدسدی می

ھای دریایی در زیر آب دریا قرار دارند و به دو بخش مناطق کم عمق و عمیق محیط: ھای دریایی محیط
ای که در مناطق کم عمق و دریایی، کلیه رسوبات آواری و کربناتهھای در محیط. شوندتقسیم می

.شوندعمیق دریا برجای گذاشته می

ای و تصاویر ماھواره)RS(دور ازبا استفاده از علوم ژئوماتیک سنجش) ١٣٨۶(مرادی ھرسینی 
)ETM+2002(ھای سری ھا توسط نرم افزارو تفسیر آن)Arcveiw GIS ،ERDAS ،ILWIS ،Imagine( و

-ھای صحرائی به تحلیل محیطھا با فرمت وکتوری و رستری و ھمچنین بازدیدپردازش و تلفیق این داده
ھای رسوبی مختلف با توجه حاضر در جنوب دشت خوزستان پرداخته که برای محیطھای رسوبی عھد

.]5&4[نقل از ]٣[ترکیب باندی زیر را در نظر گرفته است ) ٢(به شکل 

١)a(-رسوبات داخل رودخانه شامل کف کانال و پوینت بار)Point bar(

ھای رسوبی منطقه مورد مطالعهنقشه موقعیت و وضعیت محیط–١شکل
راھنمای باندھای محیط رسوبی -٢شکل 

]٣[مختلف 



١)b(-رسوبات خارج رودخانه شامل دشت سیالبی)Flood plain (و خاکریزھای طبیعی)Natural
levees(

١)c(-رسوبات حد واسط شامل قطع شدگی ھای تدریجی)Cut-off(
٢)a(-رخساره ھای دلتایی خارج از آب
٢)b(-شامل رسوبات جلویی دلتا تایی زیرآبرخساره ھای دل)Delta front ( و رسوبات انتھایی دلتا
)Prodelta(
٣)a(- باتالقھای نمکی)Salt marsh(
٣)b(-قسمت باالی پھنه ھای جزرومدی
٣)c(-ین پھنه ھای جزرومدیئقسمتھای پا
٣)d(- کانالھای جزر و مدی یا خورھا)Tidal channel(.
۴)a(-شیه ساحلی رخساره ھای حا)Shore face facies(

۴)b(-رخساره ھای جزایر سدی
۴)c(- رخساره ھای دلتاھای جزر و مدی و یا کانالھای جزر و مدی)Tidal inlet(
۴)d(- رخساره ھای مردابی)Lagoonal Facies(
۵)a(-رخساره ھای ماسه ای
۵)b(-رخساره ھای گلی

ارائه ) الف-٣(کارون با توجه به ترکیب باندی ذکر شده در شکلد رودھای رسوبی موجود در امتدامحیط
.شده است

-نمی) D٣باند (شیر غالبًا حدواسط جذر و مدی و بھمنھای ارونداین محیط برخالف محیط رسوبی رود
) C١باند (رسوبات حد واسط و به میزان کمتر) b١باند (خانه باشد، بلکه غالب آن را رسوبات خارج رود

ھاي جزر و مدي در حاشیه ھاي جزر و مدي، مشابه كانالگسترش پراكنده رخساره. دھندتشکیل می
ادامه دارد و به ) سه شاخه حفار(تا مارد ) خرمشھر(شیر كارون در حدفاصل محل اتصال آن به بھمنرود

الزم به ذكر است ). ب-٣شكل (و مدي است ھاي جزر رسد ھمچنان اين منطقه متاثر از جرياننظر مي
ھاي ھیدورمتری داخل كانال فعلي رودخانه تا نواحي دارخوين و كه طبق بررسي صورت گرفته، ايستگاه

ھاي جزر و مدي در دشت سیالبي كارون تا سلمانیه جزرومدي ھستند ولیكن مشاھده اثر جريان
توان می) الف و ب- ٣(شده  و با توجه به اشکال ارائهبنابر مطالب . ]٣[محدوده شمالي مارد ادامه دارد 

تا قسمت ) شیرھای کارون، اروند و بھمنمحل پیوستن رود(شاخه حفار کارون، از محل سهگفت رود
باشد یعنی اینکه جزر تقریبا دارای یک محیط حدواسط جزر و مدی می) سلمانیه(خوری دست ده آبباال

رود تا ناحیه سلمانیه نیز کشیده شده و یک منطقه تداخلی جزر و مدی ندو مد دریا بدلیل شیب کم ارو
- رود(دست اھواز  را یک محیط آب شیرین با آب شیرین را ایجاد کرده است و از این منطقه تا قسمت باال

).١شکل (دھد تشکیل می) ایخانه

ای خانهھای رودمحیط

محدوده رودکارون
متاثر از جزر و مد

]٣[ترتیب وضعیت محیط رسوبی و محدوده متأثر از جزر و مد به) الف و ب -٣شکل 

)ب )الف 



اعم از داخل (ای خانهھای رودای است که در سیستمرهای شامل تمام رسوبات قاخانهھای رودمحیط
از قسمت پائین مخروط افکنه تا قسمتی باالئی دلتا ادامه دارد و پس از ) کانال و دشت سیالبی

.]6[ریزدانشعاب به دریا می

ھای جزر و مدی محیط

. باشندو مدی میبین جزر و مدی و پھنه باالی جزرھای جزر و مدی شامل دو قسمت منطقهمحیط
منطقه بین جزر و مدی شامل قسمتی از ساحل است که در ھنگام مد از آب پوشیده و در ھنگام جزر 

ھای شدید از پھنه باالی جزر و مدی شامل قسمتی است که گاھی اوقات بر اثر طوفان. باشدخارج می
.]6[شود آب پوشیده می

ھای رسوبی منطقه مورد مطالعهنھشته

ھای ممتد صورت الیهدست اھواز تا خرمشھر بهکارون از باالای و جزر و مدی رودخانهھای رودنھشته
باشند که در ھائی میصورت عدسینبوده و معموًال به حالت بین انگشتی و یا در یک دید سه بعدی به

صورت سه افق بهھای موجود در این منطقه توان گفت نھشتهدر حالت کلی می. اندکنار ھم قرار گرفته
A ،B وC٢[پردازیم ھا میحضور دارند که در ذیل به شرح آن[:

الی و رس ھمراه کمی ماسه که چسبندگی متوسط تا کم داشته و بر ) :داررس و رس الی(Aافق . ١
ھای داخلی و دشت سیالبی گردد و غالبًا در خمگذاری مینامCLبندی متحد در گروه اساس طبقه

.اندذاشته شدهبجای گ
باشد و عمدتًا بدون چسبندگی و یا با الی ھمراه با ماسه و رس می) :دارالی ماسه و رس(Bافق .٢

. گردد و مربوط به دشت سیالبی استبندی میطبقهCL-MLو یا MLچسبندگی کم است و در گروه 
قرار SCتا SMکه در گروه دار ھمراه با کمی رس است ماسه الی) :دارماسه الی و رس(Cافق .٣

. باشدخانه میگیرد و عمدتًا مربوط به کانال اصلی رودمی

◊◊◊◊◊◊◊

:بحث 

دھنده منطقه ھای تشکیلات نسبت رس، سیلت و ماسه در افقتغیرکلی عوامل متعددی مانند طوربه
ھا و به دنبال آن اختالف در ، تاریخچه بارگذاری بر روی آن)ات انرژی محیطتغیردر اثر (مورد مطالعه 

توانند خصوصیات خانه میھای ھیدرولیکی رودھا، شدت شوری آب و ویژگییافتگی نھشتهتحکیم
منظور بررسی تأثیر از این رو به. ]۵[دھندتغیرکارون را ھای رودفیزیکی، مکانیکی و شیمیائی نھشته

ھا، سعی به بررسی شناسی مھندسی این نھشتهھای زمینکارون در ویژگییط رسوبی رودمحتغیر
خرمشھر خانه از شھر اھواز تاھا در طول مسیر رودشناسی مھندسی این نھشتهھای زمینویژگی

.شده است) سه شاخه حفاری(

ھای منطقه مورد مطالعه کی نھشتهبررسی خصوصیات فیزی

رسی، سیلتی و ) ھایافق(ھای متوسط خصوصیات فیزیکی مختلف نھشته) الف و ب- ۴(اشکال 
. دھدای و جزر و مدی منطقه را نشان میخانهھای رودای محیطماسه

)منطقه مورد مطالعه(کارون ھای مختلف در امتداد رودمتوسط خصوصیات فیزیکی نھشته) الف و ب -۴شکل 

)ب )الف 



خاک در ھر دو محیط نزدیک به درصد )LL(است حد خمیری مشخص) الف-١٠(که از شکل طورھمان
با . باشدتحکیم یافته بودن ھر دو محیط میباشد که این امر نشانگر پیشمی)%w(رطوبت طبیعی 

ھای رسوبی منطقه مورد ھای رسی محیطنھشته)FC(مقایسه حدود آتربرگ و درصد ذرات ریزدانه 
ھا در دو محیط رسوبی دارای رابطه که مقدار این پارامتر) الف- ۴شکل (شود مطالعه مشاھده می

عبارت دیگر افزایش درصد ریزدانه در محیط جزر و مدی ھمراه با کاھش حدود باشند بهمعکوس می
ھمچنین در شکل . باشدای این روند بلعکس میخانهکه در خصوص محیط رودطوریباشد بهآتربرگ می

ای نسبت به محیط جزر و مدی افزایش یافته خانهرطوب در محیط رودمیزان دانسیته خشک و م) ب-۴(
.باشدو این روند در خصوص نسبت پوکی و درصد رطوبت بلعکس می

ھای رسی منطقهنھشته) A(به ترتیب نمودار پالستیسیته و پتانسیل فعالیتی ) الف و ب –۵شکل 

ھای ھای رسی محیطنھشته)A(فعالیتی ھای پالستیسیته و پتانسیلنمودار) الف و ب-۵(شکل 
-مشخص است نمونه) الف-۵(طور که از شکل ھمان. دھدرسوبی منطقه مورد مطالعه را نشان می

ھای غیر آلی با خاصیت خمیری کم و در محدوده رسAای تمامًا در باالی خط خانهھای رسی محیط رود
ھای رسی که تمرکز نمونهطوریاند بهقرار گرفتهتا متوسط و تعداد کمتری نیز با خاصیت خمیری زیاد

ھمچنین . ای استخانهو در شرایطی مشابه محیط رودAمحیط جزر و مدی اکثراًً در نزدیکی و باالی خط 
.باشدھای رسی ھر دو محیط رسوبی میحاکی از فعالیت کم نھشته) ب-۵(شکل 

لعهمنطقه مورد مطاھای بررسی خصوصیات مکانیکی نھشته

ھای مختلف ھای مکانیکی نھشتهپارامتر)  عمقی و طولی(ات تغیرمتوسط ) الف و ب-۶(در اشکال 
گویای این ) الف-۶(نتایج حاصل از شکل . ای و جزر و مدی منطقه ارائه شده استخانهھای رودمحیط

محیط جزر و مدی ای به خانهھای مختلف با عبور از محیط رودمطلب است که وضعیت مقاومتی نھشته
که روند عمقی این پارامتر در ھر دو محیط با یک کاھش در کاھش یافته، درصورتی) خانهدر طول رود(

- از نکات دیگر وضعیت زاویه اصطکاک داخلی می. یابدمجددًا افزایش می) دارالی ماسه و رس(Bافق 
که کاھش یافته در صورتی) در طول(دی ای به محیط جزر و مخانهباشد که مقدار آن با عبور از محیط رود

دھد که با عبور نشان می) ب-۶(ھمچنین شکل . روند عمقی آن در ھر دو محیط با افزایش ھمراه است
که در ای به محیط جزر و مدی نسبت پوکی افزایش عمقی و طولی داشته، درصورتیخانهاز محیط رود

) A(ای به محیط جزر و مدی در افق رسی خانهدخصوص پارامتر چسبندگی خاک، با عبور از محیط رو
ات عمقی آن نیز با یک کاھش در افق تغیرباشد، ھای دیگر با افزایش ھمراه میروند کاھشی و در افق

B)ای افزایش چسبندگی در نکته قابل توجه در افق ماسه. یابدمجددًا افزایش می) دارالی ماسه و رس
باشداز افزایش میزان رس در این محیط میباشد که حاکیمحیط جزرو مدی می

)منطقه مورد مطالعه(کارون ھای مختلف در امتداد رودمتوسط خصوصیات مکانیکی نھشته) الف و ب -۶شکل 

)الف
(

)ب 

)ب )الف 



ای به محیط جزر و مدی میزان خانهتوان گفت، با عبور از محیط رودمی) الف و ب -٧(با توجه به اشکال 
، زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی و مقاومت برشی )SPT(استاندارد مقادیر عدد آزمایش نفوذ 

که میزان مقادیر چسبندگی مؤثر، زاویه اصطکاک داخلی مؤثر و زھکشی نشده کاھش یافته، درصورتی
.باشندھای تورم و فشردگی دارای روند افزایشی میشاخص

در امتداد ) st=su/sr(ورد با توجه به نسبت مقاومت برشی زھکشی نشده دست نخورده به دست خ
. شوندھای غیر حساس تلقی میخانه، ھر دو محیط جزء خاکرود

صیات شیمیایی منطقه مورد مطالعهبررسی خصو

-و ماسه) الی(ھای رسی، سیلتی متوسط خصوصیات شیمیایی مختلف نھشته) الف و ب- ٨(اشکال 
نکته قابل توجه در این . دھندالعه را نشان میای و جزر و مدی منطقه مورد مطخانهھای رودای محیط

محیط ) قلیایی(PHو ) -Cl(، کلر )So3-3(مقادیر سولفید ) خانهدر طول رود(اشکال، افزایش سطحی 
. باشد که سبب افزایش شوری این منطقه شده استای میخانهجزر و مدی نسبت به محیط رود

◊◊◊◊◊◊◊

:نتیجه گیري 

کارون در این تحقیق به دلیل وضعیت خاص مورفولوژی و ھیدرولوژی خود، ه از رودمحدوده مورد مطالع
باشد که این امر بر خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی گذاری متفاوتی میدارای شرایط رسوب

ھا در ھر دو محیط بودن آنتغیرای و جزر و مدی تأثیر گذار بوده و سبب مخانهھای رودھای محیطنھشته
ترین نتایج حاصل از این تحقیق عمده. دھدشده که در نھایت شرایط متفاوت این دو محیط را  نشان می

:باشد به قرار زیر می
از قبیل (ھای مختلف ھای مقاومتی نھشتهپارامترSPT ،qu ،ø ( و ھمچنین مقاومت برشی

ای به محیط جزر و خانهو دانسیتیه خشک و مرطوب با عبور از محیط رود)Su(زھکشی نشده 
به دلیل (ای و سیلتی ھای ماسهمدی کاھش یافته که این مطلب با افزایش چسبندگی افق

.و نیز افزایش نسبت پوکی مطابقت دارد) افزایش رس
ای که با خانهھای رسی محیط جزر و مدی نسبت به محیط رودکاھش حدود آتربرگ نھشته

.ھا مطابقت داردکاھش جسبندگی این نھشته

)ب  )الف

)منطقه مورد مطالعه(کارون ھای رسی رودمتوسط خصوصیات مکانیکی نھشنه) الف و ب -٧شکل 

)ب )الف 

)منطقه مورد مطالعه(کارون ھای مختلف در امتداد رودمتوسط خصوصیات شیمیایی نھشته) الف و ب -٨شکل 



ھای رسی دانه نھشتهافزایش درصد ریز)FC (ای که خانهمحیط جزر و مدی نسبت به محیط رود
.  با افزایش نسبت پوکی این محیط مطابقت دارد

 افزایش مقادیر سولفید)So3-3( کلر ،)Cl-( وPH)محیط جزر و مدی نسبت به محیط ) قلیایی
.ستای که سبب افزایش شوری این محیط شده اخانهرود

ھایی ھمچون ؛ ھای رسوبی ذکر شده در این تحقیق، از نظر ویژگیباشد که محیطالزم به ذکر می
کلی غیر آلی با خاصیت خمیری کم طوربه(و پالستیسیته ) غیر حساس(، حساسیت )کم) (A(فعالیت 

. شرایط تقریبًا مشابھی با ھم دارند) تا متوسط

◊◊◊◊◊◊◊
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