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  چكيده
جلگه . اندهاي بشري بودهگيري و رشد تمدنكانون شكلها از ديرباز هاي حاصلخيز آنها و جلگهرودخانه

اين رودخانه در طول . ي كرخه در آن جريان داردارتفاع با شيب ماليم است كه رودخانهاي كمخوزستان جلگه
خوردار بوده است، به طوري از تحرك و پويايي خاصي بر ‐كواترنر–ويژه در عهد چهارم ه شناسي بدوران زمين

داده و عالوه بر جابجايي سير يا مسيرهاي ديگري تغيير جهت مسير اوليه خود منحرف شده و به مكه مرتب از 
قيق حاضر، متكي بر تركيبي از شناسي تحروش .اي نيز شده استهاي شهري، موجب تغيير الگوي آبراههكانون
در اين . فته استاي، ميداني و مطالعات تاريخي و بر مبناي روش سيستمي صورت گرهاي كتابخانهروش

ساله ابتدا با استفاده از تصاوير چند طيفي ماهواره لندست شامل تصاوير سنجنده  33پژوهش در يك بازه زماني
هاي توپوگرافي و ، نقشه1: 25000هاي رقومي، داده)1975، 2000،2008(هاي سال +MSS ،ETM ،ETMهاي 

قدام به شناسايي مسيرهاي اوليه و قديمي رودخانه ، ا»GPS«و همچنين سامانه موقعيت ياب جهاني GISتكنيك 
سپس به كمك متون كهن تاريخي نظير ابن بطوطه، ابن بلخي، ابن حوقل و استخري، مسيرهاي . كرخه گرديد

در گام بعدي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور، مĤندرهاي . قديمي رودخانه مورد بازسازي قرار گرفت
نتايج اين تحقيق، منجر به شناسايي چهار مسير عمده قديمي به همراه تعداد . شدندرودخانه كرخه بارزسازي 
اين در حالي بود كه اليه رودخانه كرخه از روي تصاوير ماهواره اي . گرديد) مسير 66(زيادي مسيرهاي فرعي

رودخانه طي هم انداخته شد و تغييرات مسير  روي. م2008سال استخراج و با مسير رودخانه در . م1975سال 
  .سال در قالب نقشه تغيير مسير رودخانه كرخه ارائه گرديد 33
  

  دشت سيالبي، كواترنر، مĤندر، الگوهاي فرمي، كرخه: واژگان كليدي
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  مقدمه
- اي مختلفي نظير شكل هندسي آبراههها از ديدگاه چشم انداز فضايي، رودخانه از جنبه هژئومورفولوژيستاز نظر 

ها از و تغيير و تحول اشكال رودخانه يكلذا بررسي مورفولوژ. الگوهاي فضايي آن اهميت داردها، هيدروليك و 
  .نظر ژئومورفولوگ ها حائز اهميت است

اند و همواره از هاي مختلف تغييرات زيادي را متحمل شدههاي باز در طول دورانها به عنوان سيستمرودخانه
هاي آبرفتي از در واقع چون آبراهه. اندهاي ديگري منحرف شدهمسير مسير اوليه خود خارج شده و به مسير يا
هاي اند و فشار وارده به علت نيروي جرياني آب بيش از مقاومت رسوبمواد رسوبي فرسايش پذيري تشكيل شده

گر تجديد و از طرف دي. كندگيرنده آن است، لذا بستر و ديواره آبراهه، به طور طبيعي در طول زمان تغيير ميدر بر
هاي مĤندري يك وضعيت دائمي ندارد، دهد كه دشت سيالبي حاصل از جريانجابجايي مستمر رسوبات نشان مي

بديهي است تعداد و نسبت  .شودموقتي از مواد است كه به سمت پايين دشت جا به جا ميانباري بلكه اين دشت 
به عبارت ديگر . دي بستگي داردبه آن، به عوامل متعدو تجديد كار دشت سيالبي مربوط ) مĤندرها(تغيير مسيرها 

هايي يافت مي شوند كه ناپايدار بوده و اي هستند، جريانهايي كه داراي وضع پايدار و تنظيم شدهخالف آبراههبر
  . دهندبه طور مستمر به تغييرات خارجي مختلف نظير بار رسوبي يا مقدار تخليه واكنش نشان مي

ست و در آن متغيرهاي نظر گرفت كه در حالت تعادل پويا توان مانند سيستم بازي دراي را مييك شبكه رودخانه
هاي ميزان دبي و رسوب هماهنگ است كه اي چون شكل رودخانه، شيب و طرح افقي رودخانه با دادهوابسته

ناسي خود با وضعيت ش هاي ريختها پديد آيد، اين سيستم با هماهنگ كردن ويژگيهرگاه تغييري در اين داده
- هاي نخستين و ثانوي به محركتوان همان پاسخاين تغييرات را كه مي. دهدجديد به سرعت واكنش نشان مي

توان پاسخ پيچيده در اين نوع فرايند را مي. تشريح شده است )1965( 1هاي محيطي دانست، توسط هووارد
هاي ژئومورفولوژيكي به طور كامل توضيح داده هم اين مفهوم را براي سيستم) 1973( 2شوم. ها ناميدسيستم
ه در يك آبراهه آزمايشي به نمايش گذاشت) 1970( 3تغييرات بار بستر هنگام تشكيل مĤندر توسط چارلتون. است
ر يك قنات بزرگ را هاي آزمايشگاهي، ددار شدن و قدرت جرياني براي آبراههارتباط بين پيچ) 1971(خان . شد

متر در سال  5/0جايي در حدود در رودخانه بتون در كلمبياي انگليس جابه) 1975(4هيكن ونانسون  .كردبررسي 
هاي اوليه در جهت متر بود، در واقع تالش 7/0سال گزارش كردند كه بيشترين مقدار گزارش شده  250را طي 

وي كوشيد با استناد به نتايج مطالعات . اي علمي هيكن استتوجيه علمي تشكيل پيچان رودها، مربوط به كاره
افراد  ).229، 1999،هيكن( اي را براي تشكيل آن ارائه دهدها، آستانهپيگير خود در زمينه علل تشكيل پديده

 10بريج) 1999(9جان ويلي) 1997( 8، لئوپولد)1990( 7، اسپارت)1982( 6، يالين)1979( 5ديگري نظير پتس
 و )1387(بهرامي ) 1382(، مقصودي )1389،1390( ، يماني)1382(، رامشت )1381(، رنگزن و همكاران )2000(

  .اندها تحقيقات ارزشمندي انجام دادهدر زمينه تغيير مسير رودخانه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -  Howard 
2   - Schumm 
3 - Charlton 
4 -  Hiken &Nanson 
5   - Pettes 
6   - Yalın 
7 - Spart 
8-llopold 
9  - John willy   
10   - johns bridge 
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ها جايياند كه اين تحرك و جابهتحرك و پويايي خاصي برخوردار بوده ازها رودخانهدر دوران چهارم به طور كلي 
در ارتباط بوده ) تكتونيك(ساخت و زمين) آب و هوايي(يرات اقليمي با سه عامل تغييرات سطح اساس دريا، تغي

رودخانه كرخه نيز با واقع شدن در دشت سيالبي خوزستان از اين اصل مستثني نبوده و دائماً در حال تغيير . است
- از بعضي مسير جغرافيدانان، جهانگردان و مورخانريخي نيز در متون تا. و انحراف از مسير اوليه خود بوده است

  .1در ذيل به چند مورد مهم آن به اختصار اشاره مي شود نام برده اند كه هاي قديمي رودخانه كرخه
» شده است در قديم به اسم اوكني معروف بوده و به باتالق بزرگ هورالعظيم وارد مي) كرخه( اين رودخانه«
 هاي ايوان كرخه كند كه خرابه داند و اشاره مي مي» خواپس«رود كرخه را همان  2بارتولد). 1316،41، كريمي(

  ).1358،119، تولدبار(در كنار كرخه واقع شده است 
وي . دانـد  مـي » خوئسپس«تي را همان خواسپ يا به عبارهاي مورخين يوناني آن ضمن بررسي نوشته 3راولنيسون

 دانـد  اسكندر در موقع لشكركشي به شوش از آن عبور كرده همان پاي پل كرخه ميگويد  پلي را كه استرابون مي
 هـاي يونـاني آمـده اسـت     داند كـه در نوشـته   كسروي نيز كرخه را همان خواسپ مي). 1362،119راولنيسون،(
  ). 1363،230كسروي،(

كه ) در ناحيه احمدشاه واقع(متر به وجود آورده  40كرخه در محلي به نام پل تنگ، آبشار مهمي به ارتفاع 
نسوي مستشرق فرا 4به طوري كه ژاك دومرگان ،)1316،45كريمي،(است اي عجيب و بديع ايجاد كرده  منظره

از ديدن اين رودخانه بزرگ و نيرومند كه ابعادش اين اندازه نقصان تر  عجيبچيز هيچ«: نويسد در كتاب خود مي
شود و از باختر دزفول و از  كرخه پس از ارتفاعات زاگرس وارد خوزستان مي .»1361ديوالفوآ،« باشد نمي،يافته

شاخه اصلي كرخه در باختر بستان وارد هورالعظيم . گذرد شهرهاي سوسنگرد و هورالهويزه يا همان هورالعظيم مي
  .ارتباط داردو سپس خليج فارس ) العرب شط(اين رودخانه از سرريز هورالعظيم با رودخانه اروندرود . گردد مي

. شده است و يكي از شعبات كارون محسوب مي متصلهايي به كارون  وسيله شاخه ادر ازمنه قديم اين رودخانه ب
تدريج به جنوب تغيير مسير داده و وارد باتالق بهاي  نشين شدن اين مواد رودخانهدر اثر ازدياد مواد رسوبي و ته

آب كرخه غالباً رو به جنوب روان است تا اينكه به نزديكي شهر اهواز ). 38، فرهنگي(هورالعظيم شده است 
رساند و در آن محل به چند شاخه  دهد و خود را به خفاجيه مي رسد و از آنجا به سمت غرب تغيير مسير مي مي
آيد  رون ميگويند داخل شده و هنگامي كه از هور بي سرداب غربي هويزه كه اعراب به آن هور مي. شود مي يمقست

در نيمه نخستين قرن  زيراپيوندد و مجراي كنوني آن از يك قرن پيش پيدا شده است  در باالي قرنه به دجله مي
آنگاه متوجه  ،رسيده به طرف جنوب روان بوده تا به نزديكي هويزه ميدوباره ميالدي رود كرخه از مقابل اهواز  13

 1024معروف است هاشم نامي از وزراي جزيره در سال . ريخت گذشت و در هور مي غرب شده از شهر هويزه مي
 ،سستي خاك و زميندليل  كم بهكم. ه آب را به مزارع غربي برسانددر جاي مجراي كنوني، نهري كنده است ك

پس ناچار شدند كه ). 1351،47شوشتري،( اش جدا گرديد فشار آب آن را وسعت داده و رودخانه از گذرگاه اوليه
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رض، المسالك و الممالك، االبطوطه، فارسنامه، صورهسفرنامه ابن: كنيد بهيشتر رجوع خوانندگان محترم جهت اطالع ب. 1
نامه لرستان الي مغرب، سفر المشرقالعالم منجغرافيايي خوزستان، حدودهاي خوزستان در گذر تاريخ، تاريخ رودخانه

 .االقاليمالمعرفهالتقاسيم فيوهواي باستاني فالت ايران، احسنن، ايران، كلده، شوش، پيرامون آبو خوزستا

2   - Bartold 
 3  - Rawlinson 
4  - Jacques de Morgan 
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هاي عظيم بند در يكي از اين سيالب. شكست ليكن همه ساله سيل بهاري بندي را مي ،دهنه آن ببندندبندي در 
آب ماند و در آغاز  هاي رودخانه به نهر هاشم برگشت و هويزه و كشتزارهايش بياز بيخ كنده شده و همه آب

. نداشتبست ولي گويا چندان سودي  پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار، خانلر ميرزا، حاكم خوزستان بندي بر آن نهر
هاي هويزه رسد و كرخه از همان مجراي نهر هاشم به مرداب اكنون جز در زمستان و بهار آب به هويزه نمي

  ). 1352،146كسروي،(ريزد  مي
ان نويس، اما در روزگار ديرين چنانكه از بيان جغرافيشود كه گفتيم وارد آب دجله ميدر اين روزگار آب كرخه چنان

كرخه  1لسترنچ). 1351،148شوشتري،( است پيوسته آب كرخه به كارون مي ،آيد نخستين مسلمين به دست مي
هاي لر اين رود از كوه :نويسد داند كه در طرف مغرب آن جاري است و مي را يك شعبه بزرگ از كارون مي

شوند مسافت طويلي جريان  مي آباد به آن ملحق گيرد و پس ازآنكه رود كوكلو و رود خرم كوچك سرچشمه مي
 ،شود رسد و باالخره به دجيل ملحق مي يابد و از شهر شوش گذشته به هويزه و باختري اهواز مي مي

  ).1337،351لسترنج،(
و  .152)،1370 ابن خردادبه،( ،ريزد سرچشمه شوش از دينورات و نيز در دجيل اهواز مي:گويد خردادبه ميبنا

هاي واليت همدان شوش كه از شهرهاي خوزستان است روان شده و به دجيل _ز آببخشي ا: نويسد يعقوبي مي
  .گذرد شهر اهواز مي سپس ،پيوندد اهواز مي

با توجه به مستندات تاريخي فوق هدف اصلي اين مقاله، شناسايي و مشخص نمودن تغيير مسيرهاي كهن 
  .باشدايران ميرودخانه كرخه به عنوان يكي از آثار و شواهد كواترنري در 

  
  موقعيت منطقه مطالعاتي

دقيقه  10درجه و  49دقيقه تا  57درجه و  46هزار كيلومتر مربع، بين  43حوضه آبريز كرخه به وسعت حدود 
رودخانه كرخه بعد از .دقيقه عرض شمالي واقع شده است 58درجه و  34دقيقه تا  48درجه و  31شرقي و 

 34گردد، اين رودخانه از آبخيزهاي  طول سومين رود ايران محسوب ميرودخانه كارون و سفيدرود از نظر 
كيلومتري جنوب غربي كرمانشاه واقع در دهستان فيروزآباد سرچشمه گرفته و در انتها اين رودخانه پس از عبور از 

اران به پرب هايريزد و سرريز آن در فصل شاخه تقسيم گرديده و به هورالعظيم ميهاي بستان به چند شهرستان
 .گردد دجله ختم مي

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  -
Strange 
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  جغرافيايي محدوده مطالعاتي تموقعي: 1شكل

  هامواد و روش
شناسي، جنس خاك، نظير وضعيت توپوگرافي، شيب، زمينهاي طبيعي منطقه در اين تحقيق ابتدا ويژگي 

منطقه تهيه و  1:250000اس هاي رقومي توپوگرافي با مقيسپس نقشه. مورد مطالعه قرار گرفترسوبات و اقليم 
اي از سرچشمه تا مصب افزار اتوكد موزائيك شد و بر همين اساس اقدام به شناسايي تغييرات الگوي آبراههدر نرم

رداري كشور تهيه و وارد محيط بسازمان نقشه 1:25000گرافي رقومي هاي توپودراين راستا نقشه. كرخه گرديد
هاي ديگري همچون اليه از روي آن اليه. ارتفاعي ساخته شد گرديد و اليه مدل رقومي Arc GIS افزارينرم

 +landsatTMايو تصاوير ماهواره 1:25000هاياندازي اليهگرديد، سپس با روي همتهيه  TINشيب و 

ها، مسيرهاي فعلي و و اليه آبراهه1:55000با مقياس  1355عكس هوايي سال ، 2000,1975 ,2008
بدين ترتيب با . شناسايي شدند ش قضاوت كارشناسانه والگوريتم فيلترينگمسيرهاي قديمي و متروك با رو

هاي كارتوگرافيك نسبت به نمايش شواهد موجود در ارتباط با تغيير مسير پيچان رودها اقدام استفاده از شيوه
در اني نظير مقدسي، ياقوت حموي و غيره در حالي است كه متون كهن و تاريخي جغرافيدان امر اين. گرديد

در نهايت با چندين نوبت عمليات ميداني . شناسايي و تحليل مسيرهاي قديمي كمك فراواني به نويسندگان كرد
اي و ساير منابع با واقعيات زميني به كمك سامانه هاي هوايي، تصاوير ماهوارهها از عكسنسبت به تطبيق يافته
  .اقدام گرديد) GPS(موقعيت ياب جهاني
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  فلوچارت مراحل پژوهش: -2شكل
  

  الگوهاي فرمي رودخانه كرخه
 )B/D( قـعم هـب ضرـع سبتـن ضريبو  )M( ضريبخميدگيدو سساابر 1لئوپلد و ولمن  )1957( لسا در
                                                                        . نددكريتقسيمبند شريانيو وديپيچانر ،مستقيم ستهد سه به يظاهر  ظاـلح از را اـههـخانرود
 ازتررگبزهاي مستقيم و جزء رودخانه 5/1كمتر از گي خميد باضريب خانههارود  ،نـلموودـلئوپل راـمعي ساـسارـب

 بساـبهح) گيردار ميقر 3 تا 2 ودهمحدرد ودي،پيچانر يخانههارودگي ضريب خميد  بـغلا( وديپيچانر ،5/1
شناخته ير اجزيشكلگيرب و سور يباال خنر و خانهرود طولي نياادگررودخانه هاي شرياني با افزايش . دـينآيـم

. بريده داردكيلومتر حالت بريده 25سيري حدود هاي شمالي در مبر اين اساس رودخانه كرخه در قسمت. شوندمي
كيلومتر تركيبي  20خلف تا حدود شاكريه به طول تقريبي مĤندري پيدا نموده و از سيدحالت از آنجا تا سيد خلف 

كيلومتر رودخانه مسيري  10از جالليه تا مطبعات حدود . گيردهاي مستقيم و پيچانرودي را به خود مياز حالت
خود گرفته اما ضريب  سر مسير حالت كامالً مĤندري بهاز مطبعات به بعد رودخانه در سرتا .كندميمستقيم طي 

                            .زندهديه رودخانه مسير خود را دور ميبه طوري كه در منطقه م. باشدسينوسي آن در هر منطقه متفاوت مي
دارد و مĤندر تيپ يك Braiding شناسي در شمال حالت وان گفت رودخانه كرخه از نظر شكلبه طور كلي مي ت

هاي اهواز و شاوور تيپ مĤندر بسيار فشرده مي نمود و به طرف جنوب در مجاورت طاقديسرا مي توان مشاهده 
باشد  هاتغيير پيدا مي كند كه خود مي تواند حاكي از باال آمدگي اين طاقديس 3و  2هاي شود و به انواع تيپ

  .)6تا  3هاي _شكل(
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  -  Leopold.L.B and Wolman 

 هاي طبيعي منطقهشناخت ويژگي

 1:250000هايك نقشهتهيه و موزايي

استخراج الگوهاي فرمي رودخانه

 GISتهيه و ساخت اليه هاي مورد نياز در

  ايتهيه و پردازش تصاوير ماهواره

ده از متون كهن و شيوه هاياستفا
  گرافيككارتو

 بارزسازيشناسايي و 
  مسيرهاي قديمي
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  هاي فرمي محدوده مطالعاتياستخراج الگو :3شكل

  

  
اليه رودخانه با ندازي اروي هم  -الگوي فرمي مĤندري از پايين دست شيخ اسماد تا كاظم اسماد :4شكل

  Google earth اير ماهوارهروي تصوي      1:250000مقياس
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   1:250000ندازي اليه رودخانه با مقياساروي هم .الگوي فرمي مĤندري از پايين دست كاظم اسماد تا كوت :5كلش

  Google earth ايماهوارهر روي تصوي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اندازي اليه رودخانه با روي هم . يمظهاي مستقيم و پيچان رودي از كوت تا تاالب هورالعتركيبي از حالت :6شكل
  Google earth اير ماهوارهروي تصوي      1:250000مقياس
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  ايتغييرات مسير رودخانه كرخه براساس تصاوير ماهواره
رات يكرخه پس از سد كرخه و ورود به جلگه خوزستان به علت كاهش شيب و تغيير جنس رسوبات تغيرودخانه 

، 2هاي قديمي كه اغلب نعلي شكل هستند از روي تركيب باندهاي اين مسير. مسير زيادي را متحمل شده است
هاي شماره شكل(گرديد گذاري در تصاوير مشخص استخراج شد و با شماره 2008اي سال ، تصاوير ماهواره7، 4
دهد نشان مياخير سال  33تغييرات  بسيار بارزي را در طول  1975مقايسه اين تصوير با تصوير سال ). 12تا  7

  ).14شكل شماره ( باشدكه بيانگر فعال بودن و تحرك زياد رودخانه در عهد حاضر مي
نقشه قرن پنجم هجري اي كه در به گونه ،تغييرات مسير رودخانه كرخه از نظر تاريخي نيز قابل بررسي است

رودخانه كرخه به صورت خط مستقيمي نشان داده شده كه در  .)47 ،1973كاظم،پور( شودخوزستان ديده مي
از  عبورميالدي پس از  1873اين رود تا سال «،از طرف ديگر. شده استحوالي جنوب اهواز به كارون وارد مي
ولي شكست سد مذكور در همان سال باعث تغيير مسير اين رود به  ،اشتهسد حميديه به طرف هويزه جريان د

هاي فعالي مانند اهواز و ميشه داغ در منطقه وجود الزم به ذكر است كه گسل. طرف شهر سوسنگرد شده است
. )1381رنگزن،(و جالب اينكه سد حميديه در سمت شرقي گسل ميشه داغ بنا شده است  )1976بربريان، (دارد 
  .توان فعال بودن رودخانه كرخه را در اين منطقه از نظر تاريخي هم مشاهده نمودبراين ميبنا
يكي از . هاي قديمي ديگري نيز در منطقه قابل رديابي استاي مسيراز طرف ديگر با دقت در تصاوير ماهواره 

شرقي در پايين دست جنوب-غربيشده و با جهت شمالهاي قديمي كرخه از رودخانه زوقايه منشعب ميمسير
  .شده استاي به رودخانه كرخه متصل ميهاي ماسهتپه

باشد مسير شرقي كه از هورالعظيم خارج شده و با العظيم سه مسير اصلي ديگر قابل شناسايي مياز محل هور
از غرب  مسير سومي نيز. پيوندندمسير جنوبي خارج شده از هورالعظيم به يكديگر متصل شده و به اروند رود مي

و به اروند رود ) باشدمتر مي 6سط ارتفاع در اين منطقه متو(هورالعظيم وارد پهنه كم ارتفاع جلگه خوزستان شده 
  .)15 شكل شماره(پيوندد مي
 

  
  اطراف سد كرخه (ETM+, RGB, 2,4.7)تركيب رنگي باندها  :7شكل
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  پايين دست سد (ETM+, RGB, 2,4,7) تركيب رنگي باندهاي: 8شكل 

  
  پايين دست سد كرخه ( ETM+, RGB, 2,4,7) تركيب رنگي باندها: 9شكل 

 

  
  بخش مركزي جلگه (ETM+, RGB, 2,4,7) تركيب رنگي باندهاي :10شكل
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  )داغاطراف گسل ميشETM+, RGB, 2,4,7) ((تركيب رنگي باندهاي :11شكل

  

  
  از خيرآباد تا هورالعظيم (ETM+, RGB, 2,4,7)تركيب رنگي باندهاي :12شكل

  
  
  
  
  
  

  

رودخانه كرخه در محل ورود به دشت  (ETM+ RGB, 4,3,2)تركيب رنگي باندهاي -13شكل 
   .م 1975خوزستان سال 
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هاي اي سالانه كرخه بر اساس تصاوير ماهوارهمسير رودخ (overlay) اندازيهماستخراج و روي :14شكل

 م2008و 1975

  
 تغييرات مسير رودخانه كرخه :15شكل
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  تغييرات مسيرهاي اصلي رودخانه كرخه: 16شكل 

    گيرينتيجه
يكي از شواهد . اندو تحول پيوسته در حال تغيير به طور كههاي ديناميكي هستند ها سيستم رودخانه
و هاي مهم تغييرات محيطي درها از شاخصمĤن در واقع .باشندرات مسير رودخانه، مĤندرها ميييتغ فولوژيكژئومور
هاي ها و جلگهرودخانه در حالي است كهامر اين . آيندشمار ميها بههاي بارز تحول در بستر جريان آباز نشانه

ها، به همين دليل حاشيه رودخانه. هاي بشري بوده اندگيري و رشد تمدنباز كانون شكلحاصلخيز آنها از دير
ه رودخانه كرخه ب. اندگيري مدنيت بودهكشاورزي، اسكان جوامع بشري و شكلهاي مكان مناسبي براي فعاليت

نيز از اين امر مستثني نبوده و در طول تاريخ خود تغييرات ) بعد از كارون و دز(عنوان سومين رود بزرگ كشور 
اقدام به شناسايي اي مطالعات تاريخي و تصاوير ماهواره بر همين اساس و بر مبناي. زيادي را متحمل شده است

مĤندر متروك  66نتايج پژوهش در اطراف رودخانه كرخه تعداد . مسيرهاي قديمي رودخانه كرخه گرديد
  .شدشناسايي  مسير اصلي نيز به شرح زير 4تعداد ) 15تا  7هاي شكل(را نمايان ساخت ) رهاي قديميمسي(
با جهت شمال غربي ـ جنوب شرقي در پايين  شده واولين مسير قديمي كرخه از رودخانه زوقايه منشعب مي -

  .شده استاي به رودخانه كرخه متصل ميهاي ماسهدست تپه
  .ريخته استشده و به هورالعظيم ميير عمده ديگر از دويريچ منشعب ميدو مس -
العظيم به طرف پايين دو مسير عمده يكي به سمت مشرق جلگه و ديگري به سمت جنوب جريان از هور -

  .اندشدهته كه به يكديگر متصل شده و به اروندرود منتهي ميداش
- رود ميشده و به اروندارتفاع جلگه خوزستان ميي نيز از غرب هورالهويزه وارد پهنه كممسير قديمي ديگر -

  .پيوسته است
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