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 چكيده
رغم كوتاه بودن، شرایط پایداري را از نظر اقليمي پشت سر نگذاشته است. عصر هولوسن علي

ها، جنس و عمق رسوبات حوضه يزاشكل هايسامانهه عملكرد زحووجود چنين شرایطي در 

تأثير زیادي داشته است. بنابراین  هاي ساحلي مانند جلگه خوزستانو جلگهویژه در نوار به

پژوهش حاضر با هدف تعيين شواهد رسوبي ناشي از تغييرات اقليمي هولوسن در پایاب رودخانه 

 ي دوراني،كرخه انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از یک دستگاه ماشين حفار

 هامتري انجام شد. پس از آن، نمونه 10پيوسته تا عمق  گيريمغزه صورت به هاگيرينمونه

به آزمایشگاه ارسال شدند.  XRDبندي، بافت، مورفوسكوپي و هاي دانهبراي انجام آزمایش

هاي بندي و بافت خاک با استفاده از روش الک خشک و الک تر، آزمایشهاي دانهآزمایش

 نشان رفوسكوپي، با تهيه مقاطع نازک و ميكروسكوپ بينوكولر و پوالریزان انجام شد. نتایجمو

در توالي  رسوبي ذرات اندازه تغييرات ها در اعماق مختلف، روندعليرغم ثابت بودن نوع كاني داد،

مي تغيير شني لومي به لومي سيلتي از نيز خاک بافت و باشدمي دانهدرشت به ریزدانه از عمودي

كند. این روند نشان از وجود دو محيط رسوبگذاري متفاوت است. عالوه بر تفاوت در اندازه ذرات، 

دار متري مانند كرویت، گردشدگي و ميزان باالي زاویه 10تا  6هاي مورفوسكوپي در عمق ویژگي

ط رسوبي ها، شواهد یک محيبودن ذرات رسوبي به همراه افزایش تيرگي و جورشدگي باالي آن

توان نتيجه بندي و مورفوسكوپي موجود ميبادي را در گذشته نشان دادند. بر اساس شواهد دانه

متري در محل  10تا  6متر و  6گرفت، دو محيط رسوبي آبي و بادي به ترتيب در عمق یک تا 

 پژوهش قابل تشخيص هستند.
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 مقدمه

های این ناحیه از ترین ویژگیجنوب غرب جلگه استان خوزستان در پایاب حوزه آبریز رودخانه کرخه قرار دارد. از شاخص
های وسیعی از غرب رودخانه کرخه حدفاصل های رسوبگذاری متنوعی اشاره کرد که پهنهتوان به محیطاستان خوزستان می

هورالعظیم )هویزه( را در برگرفته است. معموالً سؤاالت زیادی در ارتباط با نوع و منشأ ذرات  شهرستان الباجی تا تاالب
ها برای پاسخگویی به این سؤاالت تجزیه و تحلیل فرم، ها در ادوار گذشته وجود دارد. یکی از روشرسوبی این محیط

بندی . زیرا این روش ابزار اصلی برای طبقهها استسنجی ذرات رسوبی دیرینه و شناخت توالی رسوبی آنشکل و دانه
گذاری را نشان آید و اغلب خصوصیات اصلی ذرات رسوبی، مثل شرایط انتقال و رسوبهای رسوبی به شمار میمحیط

های بادی شرق زابل حکایت از غالب بودن فرایندهای نهشته مورفوسـکوپی(. نتایج حاصل از 2001 1دهد، )بلوت و پای،می
ها دارد و مؤید این مطلب است که، رسوبات بادی منطقه از گردشدگی خوبی برخوردار هستند، )نگارش بادی در آنآبی و 

(. مورفوسکوپی ذرات رسوبی در باالدست سد رودخانه لتیان نشان داد، این ذرات دستخوش تغییراتی 17، 1388و لطیفی، 
(. علیرغم 106، 1390)بوربوری،  کنند،ز روند خاصی تبعیت نمیشده است که به دلیل لیتولوژی متنوع رسوبات رودخانه، ا
های مناطق داخلی و های ساختاری زیادی در مورفوسکوپی دانهتشابه فراوان درگرانولومتری ذرات رسوبی، امکان تفاوت

ها در ت(. این تفاو17، 1392ساحلی ایران در منطقه ریگ مرنجاب و ساحل جاسک وجود دارد، )شهریار و همکاران، 
های مورفوسکوپی تپه ای قدیم و جدید در منطقه ارگ دامغان نیز به خوبی قابل مشاهده است،های ماسهمورفوسکوپی تپه

های ای بوده و گردشدگی کمی دارد که نشان از حمل رسوبات توسط باد است، در حالی که تپهای جدید به صورت هالهماسه
(. از 71، 1393دار بوده و نشان دهنده حمل رسوبات توسط آب است، )احمد پناه، ویهای قدیمی رسوبات درخشان و زاماسه

ای کار نسبتاً مشکلی است، میزان کرویت و گردشدگی های ماسههای دانهگیری شکل و انحنای گوشهآنجایی که اندازه
ها از نظر گردشدگی به شش رده ین مقیاس، دانهکنند. در اها را عمدتاً از طریق مقایسه با نمودارهای استاندارد تعیین میآن

)بسیار زاویه دار، زاویه دار، نیمه زاویه دار، نیمه گرد شده ،گرد شده و بسیار گرد شده( و از نظر کروی بودن به دو گروه)کرویت 
ویژه در روش به(. این 1392)صحرا رو و خدابخش، ، شوندزیاد و کم( و یا سه گروه )کرویت زیاد، میانه، کم( تقسیم می

ای ماسه هایتپه ذرات جورشدگیها بسیار مفید و سریع است. معموالً های نازک ماسه سنگمطالعه میکروسکوپی برش
رفوسکپی ومهای . این موضوع با بررسیدنباشمی 5/0 دارای انحراف استاندارد کمتر ازو ای بهتر از رسوبات رودخانه و خوب

(.  همچنین  از 441، 1390)عباسی و همکاران،  ای منطقه بلوچستان مطابقت دارد،های ماسهتپهدر ها شناسی نمونهو کانی
شاخص "بین چهار شاخص مورد استفاده برای بلوغ ذرات شنی یعنی: جورشدگی، اندازه دانه، گردشدگی و ضریب سایشی، 

قرار دارند،  "اندازه متوسط ذراتشاخص "و در نهایت  "مرتب سازی"در ارزش اول و سپس  "مورفوسکوپی گردشدگی
یابی ذرات رسوبی نیز استفاده بندی و مورفوسکوپی ذرات رسوبی برای منشاء(. از دانه197، 2009)مشهدی و اختصاصی، 

های کشتیرانی در تونس که موجب محدودیت 2شود. برای شناخت کافی از نوع رسوبات خشکی و یا دریایی بندر نادورمی
نمونه انجام شد. نتایج  25بندی و مورفوسکوپی ذرات رسوبی با استفاده از برداشت حداقل های دانهو تحلیل شده بود، تجزیه

نشان داد، غالب رسوبات از نوع رسوبات خشکی که طی فرایندهای فرسایشی در حوزه آبخیز باالدست به بندر نادور منتقل 
شناسی و فرم و شکل های فرسایشی، چینهر داشت که نوع رخساره(. باید در نظ1، 2014و همکاران،  3شوند، )آمارجوفمی

های رسوبی بستگی دارد. سرد شدن اقلیم در عصر رسوبات همگی به تغییرات اقلیمی و به دنبال آن تغییر در شرایط محیط
وا منجر به منجر به تجمع رسوبات و شرایط پرمافراست در شرق کشور لهستان شده و در مقابل، گرم شدن ه 4ویچسلیان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Blott 
2  . Nador 
3 . Amarjouf 
4  . Weichselian 
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-(. همچنین بررسی1، 2018و همکاران،  1ای شده است، )زیلینسکیهای رودخانهها و ایجاد تراسافزایش فرسایش در دره

های هولوسن نشان داد، حداقل سه افکنهبندی و مورفوسکوپی در شرق کشور لهستان بر روی رسوبات مخروطههای دانه
های بریده بریده پرمافراست، ای رودخانهاره تحتانی متشکل از رسوبات ماسهرخساره رسوبی قابل شناسایی هستند. رخس

ها و رسوبات ای و در نهایت رسوبات فوقانی شامل تپهتر رسوبات بادی به همراه رسوبات رودخانهرخساره میانی، بیش
تغییرات اقلیمی موجب تغییراتی در (. در منطقه مورد مطالعه نیز 105، 2016باشند، )زیلینسکی و همکاران، ای میماسه

(، عالوه بر پلیستوسن، عصر هولوسن نیز، تغییرات 1991های رسوبی منطقه شده است. بر اساس مطالعات پی لو )محیط
 8000تحتانی، میانی و فوقانی تقسیم کرده است. دوره تحتانی از  دورهاقلیمی را تجربه کرده است؛ وی این عصر را به سه 

های یخچالی ها قرار دارد. ذوب پهنهینی یخچالنشعقبیر اثرات پایانی از تأثشود که، تحتال قبل را شامل میس 10000تا 
تر، های پایینکه در عرضیدرحالمتر باال آورده است؛  130ها را تا و افزایش حجم زیاد آب ناشی از ذوب، سطح اقیانوس

گیرد. میسال پیش را در بر 8000تا  4000ر را شاهد هستیم. دوره میانی تر از زمان حاضافزایش بارندگی و شرایطی مرطوب
شود، با تغییر سال پیش را شامل می 4000اند؛ دوره فوقانی، که حدوداً یدهنامترین دوره بین یخچالی دوره میانی را گرم

روی یک تا دو کیلومتری ا پیشای، بیدهپدشود؛ آثار چنین های جدید مشخص میهوایی، سرد شدن و ایجاد یخچالوآب
های راکی قابل مشاهده است. اثرات این چنین تغییرات اقلیمی با باال آمدگی خط ساحلی های کوهستانی در کوهیخچال

سال قبل و قرار گرفتن آن تا نزدیکی شهر اهواز و تاالب هویزه  6000بر اثر باال آمدگی جهانی سطح دریا در  فارسجیخل
سال پیش )اواسط هولوسن  5500ی خط ساحلی از نینشعقب(. بعد از این زمان و با شروع 74، 2006، 2تاست، )کنت و کن

هیوارت و )شود، کرخه پدیدار می مسیرهایی نیز در بستر رودخانه رییتغو  یداکرده و جابجاییپمیانی(، دلتای کارون توسعه 
بندی ذرات شده است و توالی رسوبی را در تغییراتی در دانه(. توسعه دلتای رودخانه کرخه باعث 167، 2007، 3بیت من

(. با این وجود هنوز 134، 1394منش و همکاران، ای تحت تأثیر قرار داده است، )ایرانای و دریاچههای رودخانهمحیط
خگویی به شواهد متقن برای شرایط انتقال و منشأ این رسوبات وجود ندارد. این تحقیق به طور مشخص به دنبال پاس

غرب استان بندی ذرات رسوبی در جنوبهای مورفوسکوپی و دانهشرایط دیرینه منشأ و انتقال رسوبات با استفاده از روش
 خوزستان است. 

 

 محدوده پژوهش

های بزرگ و پرآب کرخه و کارون است. در طی هولوسن دلتای این غرب استان خوزستان پایاب رودخانهجنوب

غییرات زیادی شده است. به همین منظور منطقه پژوهش در پایاب رودخانه کرخه و در جنوب ها دچار ترودخانه

(.  این محدوده از 1شهر هویزه و در نزدیکی روستای جفیر واقع در کانال متروکه کرخه انتخاب شد، )شکل 

هرهای مهم آن لحاظ تقسیمات استانی،  جزو دشت آزادگان با مرکزیت سوسنگرد بوده و بستان و هویزه از ش

 هستند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Zieliński 
2 . Kennett & Kennett 

3. Heyvaert and Baeteman 
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 : موقعيت محدوده پژوهش1شكل

 

 هامواد و روش

های برداری از رسوبات با استفاده از دادههای اولیه به منظور شناخت محدوده پژوهش و تعیین محل حفاری و نمونهبررسی
های ها، روستاها، نقشهها، شهرهای اطالعاتی شبکه رودخانه، جادهمیالدی، الیه 2012و  2002سال   8ای لندست ماهواره

)اهواز( سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  NH 39-1)بستان( و  NH 38-4، شامل برگ 1:250000توپوگرافی با مقیاس 
شناسی انجام شد. پس از تعیین محدوده پژوهش، ، سازمان زمین1:250000و  1:100000شناسی با مقیاسهای زمینو نقشه

، GPSمنظور، یکی تدقیق و تکمیل اطالعات مورد نیاز پژوهش مانند تعیین نقاط کنترل زمینی با  عملیات میدانی به دو
بندی های دانهمتر به منظور آزمایش 10عمق  تاگیری از رسوبات های رسوبی و دیگری مغزهتهیه تصویر و عکس از محیط

زیرزمینی در محل مشکالتی، مانند باال بودن سطح آبصورت پذیرفت. به دلیل  XRDو  مورفوسکوپی ،و فیزیکی رسوبات
-تر،  نمونهمتر(، وجود رسوبات با بافت سنگین، صرف هزینه باالی حفر چاه و صرف زمان بیش 3/4برداری )حدود نمونه

متری انجام شد،  10، تا عمق 2پیوسته گیریمغزه صورت به ،1برداری با یک دستگاه ماشین حفاری دورانی مدل ایکر
نخورده صورت گرفت و پس دست و خوردهدست هاینمونه اخذ و خاک هایتغییرات الیه ثبت حفاری، حین (. در2)شکل

 (. 3)شکل  ترتیب عمق قرار داده شدند،های مخصوص، بهها در جعبههای زیرسطحی به سطح زمین، نمونهاز انتقال نمونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Acker 
2 . Continuous Coring 
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 : محل برداشت حفاري در نزدیكي روستاي جفير2شكل

 
 شده در منطقه جفيرهاي حفاري : تصویر جعبه نمونه3شكل

بندی، بافت و وزن مخصوص و آزمایش مورفوسکوپی ارسال های فیزیکی شامل دانهبرای انجام آزمایش هاپس از آن، نمونه
ی مورفوسکوپی، هابندی و فیزیک خاک با استفاده از روش الک خشک و الک تر، دیسیکاتور و آزمایشهای دانهشد. آزمایش

  (. در این آزمایش از میکروسکوپ4و پوالریزان انجام شد، )شکل 1با تهیه مقاطع نازک و استفاده از میکروسکوپ بینوکولر
ها، هایی مانند  خرده چوبها از آلودگیاستفاده شد. برای تهیه مقاطع نازک ابتدا نمونه ZEISS : 9910-59 30 47 مدل 

گیری و پس از خشک شدن پاکسازی شدند و سپس با رزین)چسب اپوکسی( مخلوط و قالبگیاهان خشک شده و غیره 
ها به سنگ، توسط اره برش و تبدیل به سطوح مکعب مستطیل شدند. در این مرحله، برای تجزیه و ها و تبدیل آنرزین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Binocular Microscope 
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و برای تحلیل  2های هیدرولیکییژگیگر وو محاسبه 1افزارهای گرادی استیتترتیب از نرمها و بافت بهتحلیل اندازه دانه

استفاده   KEViewافزار ذرات رسوبی از نرم 5و فرم 4، کرویت3گیری اقطار، گردشدگیهای مورفوسکوپی مانند اندازهویژگی
های مورفوسکوپی فوق بر اساس روابط زیر انجام شده است. همچنین به منظور تعیین نوع شد. همچنین محاسبه ویژگی

شناسی های مربوط به کانیسازی نمونهاستفاده شد. برای آماده 6شناسی با دستگاه ایکس آر دیتجزیه کانی مایشکانی از آز
ها با دستگاه نمونه ( استفاده شد.1975، 9و جکسون 1963  8، کیتریک و هوپ1960 7رس، از روش ترکیبی )مهرا و جکسون

درجه و با آند مسی با منبع  θ2، 30-2ثانیه، در زوایای  1/0با توقف زمانی ( Seifert xrd 3003 pts)تفرق اشعه ایکس 
 آمپر مورد مطالعه قرار گرفتند. میلی 30ولت و شدت جریان کیلو 40در ولتاژ  CuKαاشعه 

 
 متر روستاي جفير1-2:ذرات كوارتز با ميكروسكوپ پالریزان در مقطع 4شكل

 كرویت:  -ا

ترین دهد به بزرگای که دانه در خود جای میترین قطر دایرهاز ریشه دوم نسبت کوچک 10( کرویت رایلی1طبق رابطه )
 (.2013آید، )رودریگرز، گیرد، بدست میای که دانه در آن جای میقطر دایره

                                                                                                         (  1رابطه)

کرویت رایلی = √
𝑫𝒊11

𝑫𝒄12
⁄  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Gradistat 

2 . American Hydraulic Properties Calculator 

3 . Roundness 

4 . Sphericity 

5 . Form 

6 . X-ray Diffraction (XRD) 
7 . Mehra and Jackson 

8 . Kittrick and Hope 

9 . Jackson 
10. Riley Sphericity 

11 . Diameters of Inscribed 

12 . Diameters of circumscribed 



 19 ...بندي رسوبات هولوسن باالیيشواهد مورفوسكپي و دانه

 
 گردشدگي: -2

بندی ای بصری مرجع را برای کرویت و گردشدگی ارائه نمود. اما وقتی نمودارها برای طبقه( نمودار مقایسه1953)1پاورز
(. بر همین اساس 1955، 2کروی بودن ناچیز است، اما برای گردشدگی زیاد است، )فولک شوند، خطر خطا برایاستفاده می
( که بیانگر نسبت شعاع تیزترین گوشۀ دانه به شعاع بزرگترین دایره محاط در دانه برای محاسبه گردشدگی 2از رابطه )

و پاورز، 1957 5، پتی جان1937، 4سل  و تیلر(. برخی دیگر از محققین مانند )رو1970 ،3است، استفاده شد، )دابکینز و فولک
گیری (. اما روش اندازه1993، 6( طبقه بندی میزان گردشدگی را به پنج و یا شش کالس توسعه دادند، )هاوکینز1953

تا یک متغیر است و یک نشانگر یک دایره عالی است،  0( توسعه یافت. این شاخص از 1932) 7گردشدگی توسط ودل
 (.1)جدول، 

 (                                                                                                              2)رابطه

𝐩 =
𝐫

𝐑
 

p = گردشدگی 

r =شعاع تیزترین گوشه دانه 

R =شعاع بزرگترین دایره محاط در دانه 
 1953: درجه گردشدگي بر اساس نظر پاورز، 1جدول

 هاميانه كالس هامحدوده كالس گردشدگيدرجه 

 14/0 12/0-17/0 دارخیلی زاویه

 21/0 17/0-25/0 دارزاویه

 30/0 25/0-35/0 دارنیمه زاویه

 41/0 35/0-49/0 نیمه گرد شده 

 59/0 49/0-70/0 گردشده

 84/0 70/0-00/1 خیلی گردشده

 

 فرم:  -3

ذرات رسوبی را اندازه گیری کرده، شخصی به  ((C)و کوچک  (b) ، متوسط(a) قطر بزرگ)احتماالً اولین کسی که اقطار 
، متوسط )L( (. رابطه بین سه بعد یا سه قطر یک دانه، بلند2008، 9بوده است، ) بلوت و پی 1922در سال  8نام ونت ورث

(I) (و کوتاهsاست. شکل و فرم ذرات با توجه به نسبت سه قطر به ذرات، مشخص می ) .ها با هم چنانچه ابعاد دانهشود
تر از قطر کوچک و قطر کوچک برابر با قطر متوسط باشند، دانه به شکل کره یا مکعب و اگر قطر بلند بزرگ (L=I=S)برابر 
تر از قطر باشد و چنانچه قطر بلند مساوی قطر متوسط و بزرگای می( باشد دانه به شکل میلهL>I=Sباشد)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Powers 
2 . Folk 
3 . Dobkins and Folk 
4 . Russel & Taylor 
5 . Pettijohn  
6 . Hawkins 
7 . Wadell 
8 . Wentworth 
9 . Blott and Pye   
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تر از متوسط و قطر متوسط ای یا شلغمی است و اگر قطر بلند بزرگبه شکل دیسک یا صفحه( باشد دانه L=I>>Sکوچک)

 (.78، 1377ای است، )حرمی، ( باشد دانه به شکل تیغهL>I>Sتر از قطر کوچک )بزرگ

 

 نتایج

 بندي و فيزیكي هاي دانهنتایج آزمایش

دیگر، میانگین اندازه ذرات در منطقه جفیر عبارتدر مقیاس فی است. به  13/2میانگین اندازه قطر ذرات، برای منطقه جفیر 
دهد، معیار مناسبی (. اما از آنجایی که میانگین، فقط حد متوسط اندازه ذرات رسوب را نشان می5حدود ماسه است، )شکل

ها در مغزه شود. ادامه بررسیها محسوب نمی برای بررسی توزیع اندازه ذرات و شناسایی فرایندهای رسوبگذاری در مغزه
یک تا دو  درصد و کمترین آن، در عمق 85متری با  10ترین میزان درصد ماسه در عمق رسوبی جفیر، نشان داد، بیش

متری ترین آن در عمق یک تا دو متری و بیش 5/6-7/6 که کمترین میزان رس، در عمقمتری مشاهده شد؛ درحالی
ها در یک توالی عمودی مربوط به افزایش انرژی محیط و میزان ذرات  افزایش اندازه دانهگیری شده است. معموالًاندازه

(. نتایج حاصل از بافت خاک در منطقه جفیر نیز نشان داد، با افزایش 1389)موسوی حرمی،  درشت دانه حمل شده است،
(. با توجه به نتایج بافت خاک، وزن مخصوص 2)جدول، کندشنی میل پیدا میلومی به سمت لومیعمق، بافت خاک از سیلتی

میزان  با ،وزن مخصوص ظاهری خاک اصوالً رسد. زیرامی 06/2های پایین به حدود ظاهری نیز افزایش یافته و در عمق
 (.2، )جدولقدر منافذ زیادتر باشد وزن مخصوص ظاهری کمتر خواهد بود یعنی هر. نسبت عکس دارد ،منافذ خاک

 
 اي ميانگين قطر ذرات در جفيرنمودار ميله: 5شكل

 

 رسوبات در جفير بافت آزمایش : نتایج2جدول

 وزن مخصوص حقيقي )متر(عمق ردیف

 مترمكعب()گرم بر سانتي

 مخصوص ظاهري وزن

 مترمكعب()گرم بر سانتي

 

 بافت خاک

 لومیسیلتی 89/1 7/2 2-1 1

2 3-
5/2 

 لومیسیلتی 94/1 89/2

 لومی 87/1 72/2 5-4 3

4 7/6-
5/6 

 شنیلومی 89/1 7/2

 شنیلومی 9/1 71/2 8-7 5

6 10-
9 

 شنیلومی 06/2 72/2
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 شناسينتایج آزمایش كاني

 کلرایت کوارتز، دولومیت، ها شامل کلسیت،چندانی با هم ندارند. اغلب کانیهای موجود در مغزه جفیر، تفاوت کانی

در منطقه جفیر، کانی رسی  (.6و شکل 3)جدول کولیت، کائولونیت، فلدسپار )آلبیت و اورتوکالز( است،)شاموزیت(، ورمی
کلریت )شاموزیت( در کلیه خالف کائولونیت، کانی رسی کائولونیت فقط در عمق چهار تا پنج متری شناسایی شد. بر

 ؛شودشوی متوسط تشکیل میوبا شست ،های اسیدی مناطق معتدلهکلریت در خاک برداری وجود دارد.های نمونهعمق
یندهای شیمیایی به حداقل اکه فر ،هم باال های جغرافیایی پایین وهم در عرض ،های نواحی خشکهمچنین در خاک

 شود. می کلریت ایجاد ،رسندمیزان خود می
 شناسی مغزه رسوبی جفیرکانی: 3جدول

 ردیف عمق)متر(  كاني 

 1 1-2 کولیتکلرایت)شاموزیت(، فلدسپار)آلبیت و اورتوکالز(، ورمی کوارتز، دولومیت، کلسیت،

 2 4-5 کلرایت)شاموزیت(، فلدسپار)آلبیت(، میکا)موسکویت(و کائولونیت کوارتز، دولومیت، کلسیت،

 3 9-10 دولومیت، کلرایت)شاموزیت(، فلدسپار)آلبیت و اورتوکالز( و  میکا)موسکویت( کوارتز، کلسیت،

 

 
 های متفاوتجفیر در عمق : نمودارهای پراش اشعه ایکس در مغزه6شکل
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 هاي مورفوسكوپينتایج آزمایش

 گردشدگي: 

توالی رسوبی نسبت به عمق افزایش گردشدگی ذرات رسوبی در توالی رسوبی منطقه جفیر نشان داد، . نسبت گردشدگی در 
متری بیش  9-10دار هستند، ولی در عمق دار و زاویهزوایهدرصد ذرات نیمه 70متری حدود  1-2در عمق  کهدارند، بطوری

متری نیز میزان گردشدگی   7-8، 5/6-7/6(. در اعماق 8و  7و اشکال  4دار هستند، )جدولدرصد ذرات خیلی زاویه 90از 
 داراست.زاویهلیدر حد خی

 متري 9-10و  1-2: ميزان گردشدگي ذرات در عمق4جدول
شعاع  (متر)نمونه عمق 

 بزرگ

 

 

شعاع 

 كوچک 

 گردشدگي

r/R 

 توضيحات
 دارخیلی زاویه 150/0 675/0 48/4 (1-2عمق) 1
 دارزاویه 252/0 85/0 37/3 (1-2)عمق2
 دارزاویه 197/0 635/0 21/3 (1-2)عمق3
 دارخیلی زاویه 144/0 41/0 84/2 (1-2)عمق4
 دارزاویه 197/0 98/0 95/4 (1-2)عمق5
 دارنیمه زاویه 282/0 275/1 51/4 (1-2)عمق6
 دارنیمه زاویه 276/0 75/0 71/2 (1-2)عمق7
 دارنیمه زاویه 252/0 81/0 21/3 (1-2)عمق8
 دارزاویه 238/0 785/0 29/3 (1-2)عمق9

 گردشده 55/0 256/1 30/2 (1-2)عمق10
 دارخیلی زاویه 06/0 52/4 54/72 (9-10)عمق1
 دارخیلی زاویه 11/0 52/4 8/38 (9-10)عمق2

 دارخیلی زاویه 10/0 18/4 07/39 (9-10)عمق3

 دارنیمه زاویه 34/0 45/7 23/43 (9-10)عمق4

 دارزاویه 17/0 29/15 39/88 (9-10)عمق5

 دارزاویه 17/0 44/15 26/87 (9-10)عمق6

 دارخیلی زاویه 13/0 34/6 03/48 (9-10)عمق7

 

 

 

 

 

 

 

 
 متر          9-10: گردشدگي ذرات ماسه در عمق 8متر                                    شكل 1-2: گردشدگي ذرات ماسه در عمق 7شكل         

 

 كرویت: 

 77شود. نتایج نشان داد، های سنگ یا کانی کنترل میدانه بطور کلی کرویت موروثی است و توسط اختصاصات فیزیکی
باشد. نسبت کرویت در توالی رسوبی نسبت به عمق کاهش متری دارای کرویت زیاد می 2تا 1درصد از ذرات در عمق 

 (.10و  9و اشکال  5رسد، ) جدول درصد می 30متری درصد کرویت به حدود  10تا  9داشته و در عمق 
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 فرم: 

ای یا شلغمی متری غالب ذرات مقطع صفحه1-2(، در عمق 6)جدول  ذرات رسوبیدست آمده از اقطار ه به روابط بهبا توج
همچنین نتایج توالی فرم ذرات در  (.12ای و کشیده هستند، )شکل ( و درصد کمی از ذرات به صورت تیغه11داشته، )شکل

 ای است. درصد به حالت تیغه 90از  سایر اعماق نیز نشان داد،  فرم ذرات در بیش

 
 متري 9-10و  1-2: ميزان كرویت ذرات در عمق5جدول

 
 

                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 متر 9-10: قطر بزرگ و كوچک ذرات در عمق10شكل متر             1-2عمق 8و4: قطر بزرگ و كوچک ذرات در نمونه9شكل

 

 كرویت)ميكرومتر( شماره نمونه
 

 توضيحات

 کرویت زیاد 90/0 (1-2عمق) 1

 کرویت زیاد 9/0 (1-2)عمق2

 تا حدودی کروی 88/0 (1-2)عمق3

 تا حدودی کروی 86/0 (1-2)عمق4

 کرویت زیاد 91/0 (1-2)عمق5

 کرویت زیاد 9/0 (1-2)عمق6

 تا حدودی کروی 87/0 (1-2)عمق7

 کرویت زیاد 9/0 (1-2)عمق8

 تا حدودی کروی 87/0 (1-2)عمق9

 تا حدودی کروی 87/0 (1-2)عمق10

 کرویت کم 63/0 (9-10)عمق1

 تا حدودی کروی 81/0 (9-10)عمق2

 تا حدودی کروی 88/0 (9-10)عمق3

 زیادکرویت  93/0 (9-10)عمق4

 کرویت زیاد 92/0 (9-10)عمق5

 کرویت کم 85/0 (9-10)عمق6

 تا حدودی کروی 81/0 (9-10)عمق7
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 متري در جفير 1-2گيري اقطار ذرات رسوبي در عمق : اندازه6جدول

 ردیف

شماره 

 نمونه

 قطر بلند)ميكرومتر(

(L) 

 قطر متوسط)ميكرومتر(

(I) 

 قطر كوتاه)ميكرومتر(

(S) 

 روابط
 L>>I>S 14/7 28/16 55/22 1 رابطه اقطار

2 01/11 65/10 62/8 L=I>S 

3 50/18 05/11 12/6 L>I>S 

4 63/8 42/7 16/6 L=I>S 

5 05/7 81/7 59/6 L=I<S 

6 97/15 28/11 59/5 L>I>S 

7 65/9 30/8 33/5 L=I>S 

8 35/12 7/11 59/10 L=I>S 

9 55/12 17/11 69/7 L=I>S 

10 06/12 25/7 45/4 L>>I>S 

11 92/8 80/6 15/3 L>I>S 

12 08/9 65/8 05/6 L=I>S 

13 96/10 35/8 38/6 L>I>S 

14 79/10 11/8 81/3 L>I>S 

15 93/6 75/5 21/4 L>I>S 

 

 

 مترروستاي جفير 1-2اي درعمق ي نسبتاً صفحه: نمونه ذره11شكل
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 روستاي جفيرمتر 1-2اي در عمق :نمونه ذره نسبتاً تيغه 12شكل

 

 گيريبحث و نتيجه

کرخه در بخش غربی شهرستان اهواز، حامل مواد بدست آمده از آبرفت و بادرفت دوران کواترنری است. با  پایاب رودخانه
(  مشخص شد، شرایط محیطی مانند اقلیم و سطح اساس 71 ،2006 ،1های انجام شده توسط )کنت و کنتتوجه به پژوهش

های فیزیکی نبوده است. بدیهی است که تغییر در شرایط محیطی تأثیر مستقیمی بر نوع رسوبات و ویژگیخلیج فارس ثابت 
بندی و مورفوسکوپی ذرات و مورفوسکوپی دارد. بنابراین پژوهش پیش رو به بررسی ویژگی دانه شناسی، کانیو شیمیایی

ست. توالی عمودی بافت ذرات رسوبی از عمق یک رسوبی نهشته شده در دشت سیالبی کرخه در منطقه جفیر پرداخته ا
بررسی تغییرات اندازه ذرات و کند. دانه یعنی از سیلتی لومی به لومی شنی تغییر میدانه به درشتمتر از ریز 10متری به 
ین به سمت پایدر یک توالی عمودی پیوستگی رسوبی نشان از  جفیر متروکهکانال  مغزهدر  تغییر بافتثر در ؤعوامل م

های تکتونیکی و فعالیتشناسی ، ساختارهای زمینهای فرعیعواملی مانند شاخه ،دهداین پیوستگی نشان می دارد.دست 
اند نقش مهمی در ایجاد ناپیوستگی در این رودخانه در مسیر رودخانه نتوانسته حمیدیه -تاقدیس و گسل اهوازهمچون وجود 

ای غرب های ماسهکنترل مورفولوژی و استقرار تپهحمیدیه در منطقه دارد،  -اهوازترین نقشی که گسل . شاید مهمایفا کنند
ها در این بازه شده است. اما تغییر در رودخانه کرخه است و باعث به تله افتادن رسوبات بادی و محدود شدن حرکت ماسه

 10افزایش جورشدگی در اعماق چهار تا فرایند جورشدگی انتخابی که به اندازه ذرات بستگی دارد، باعث و  شرایط محیطی
متری میزان  10متری در مغره رسوبی جفیر شده است. از عمق صفر تا چهار متری جورشدگی ضعیف و از عمق چهار تا 

(. اما این تغییر شدید در جورشدگی، عالوه بر تفاوت در اندازه ذرات 133، 1392منش، یابد، ) ایرانجورشدگی بهبود می
 10تا  6دار بودن ذرات رسوبی در عمق باشند. میزان باالی زاویههای منحصر به فرد دیگری نیز مییژگیشامل سایر و

متری به همراه افزایش تیرگی و جورشدگی باالی ذرات در همین عمق شرایط محیط  6متری نسبت به عمق صفر تا 
اثر اکسیداسیون، کمبود ذرات سیلت و رس و  هایی مانند رنگ قرمز درکند. شاخصرسوبی بادی را در گذشته تداعی می

همین اساس مشخص شد، به دلیل سیر  بر(. 296، 1389هایی از محیط رسوبی بادی است، ) حرمی، سطوح کدر نشانه
های رسوبی درصد شوری و همچنین کاهش درصد ذرات رسی، روند تغییرات محیط ،، منیزیمMg/Caشاخص افزایشی 

. در مقابل در عمق صفر تا شش متری (125، 1394منش، ، )ایرانبوده استمتری به سمت شرایط خشک  10تا  5 عمقاز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای در ها وجود حاکمیت محیط رسوبی رودخانهوجود سطوح روشن، وجود زوایای کمتر در ذرات و کرویت نسبتاً باالی آن

های مانند نند سایر مناطق دنیا تحت تأثیر پدیدهشود، جلگه خوزستان مادهد. بنابراین مالحظه میمنطقه را نشان می
خصوص در عصر هولوسن بوده است. بدیهی است کلیه تحوالت های گرم و خشک در دوران چهارم، بهخشکسالی، دوره

 شناسی، پوشش گیاهی و غیره تأثیر مستقیم دارد. بنابراین استفاده ازاقلیمی، بر روی سایر عناصر طبیعی، مانند خاک، زمین
توانند کمک شایانی به تحلیل وقایح محیطی داشته باشد. عالوه بر این، شناسی و مورفوسکوپی میهایی مانند رسوبروش

ای در منطقه پژوهش جمله معروف زمان حال کلیدی برای گذشته ای و دریاچهوجود چندین محیط رسوبی بادی، رودخانه
 شود.  است را یادآور می
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