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  چكيده

ـ بـه دليـل نقـش     خـود،  ريدر مسان ري ايرتخبارودخانه كارون در جنوب   فعـال  سـاخت  نيزم
بـه  در اين پژوهش . كند يمو ميانگين اندازه رسوبات ايجاد  جورشدگي ميزان ي دريهاشفتگيآ

بر ميانگين ذرات و نرخ جورشدگي در بازه تاقديس شوشـتر،   زمين ساخت تأثيرمنظور بررسي 
شـاخص  : باشند شاملمي زمين ساختينشانگرهاي پويا بودن حركات  ژئومورفيك سه شاخص

نيمرخ طولي رودخانه، شاخص پيچ و خم جبهه كوهستان و ضريب سينوسيته رودخانه،اسـتفاده  
در .باشـند منطقـه مـي   زمين ساختيهاي مذكور نشان دهنده فعاليت باالي شاخص.شده است

. پيش و پس از خط گسل برداشت شـد  در مئاندر چهارنمونه رسوبدر  سي و ششتعداد  ادامه
كـه   بـه طـوري  . تقسيم شد) پايان مئاندر Cمركز و  Bآغاز،  A(سپس هر مئاندر به سه بخش 

هفـت  Cو نمونه  Aهفت متر پس از نمونه ،Bبا فاصله نيم متري ساحل رودخانه، نمونه  Aنمونه 
ـ  درهفت دسـته ردر دسـتگاه شـيك  هـا  نمونـه . برداشـت شـد   Bمتر پس از نمونـه   در اليز، و آن

 ArcGIS افزار نرماز .مدآ به دست ها آنميانگين و جورشدگي  محاسباتGradistat 4افزار نرم

 هـا و گيـري  نمونـه و موقعيت مئانـدرها، محـل    شناسي زمين براي ترسيم نقشهFreehandو10
دهد كه نتايج آناليز و تحليل آماري و نموداري اين بررسي نشان مي. شدخطوط گسلي استفاده 

ماسـه  (Phi 1.4: در پيش از سيستم گسلي بـه ترتيـب   ها آندار ميانگين ذرات و جورشدگي مق
ماسه ( Phi 0.5هاي پس از سيستم گسلي نيز و براي نمونه) جورشدگي بد( Phi 1.4و ) درشت

در هر چهار مئاندر، خط نيم متـري از  . باشدمي) جورشدگي متوسط( Phi 0.75و ) بسيار درشت
هفت  گيري نمونهي باالترين نرخ جورشدگي و اندازه ذرات نسبت به دو خط ساحل رودخانه دارا

-در دو مئاندر پس از خطوط گسلي بيشتر ديـده مـي   به ويژهو نيم متري و چهارده و نيم متري 

و ميـانگين انـدازه ذرات و نـرخ     زمين سـاخت دهد كه بين گيري نشان ميبنابراين نتيجه.شود
  .وجود دارد مستقيمبطه جورشدگي، در رسوبات مئاندري، را

  .، ميانگين اندازه ذراتزمين ساختجورشدگي، مئاندر، رودخانه كارون،  :واژگان كليدي
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  مقدمه
ها از بهترين مناظر ژئومورفيكي زمين هستند كه در آن پيوند بين سيستم نيروها و اشكال ناهمواري به روشني رودخانه

- رودخانه كننده كنترلاي و عوامل از اين رو شناخت فرايندهاي رودخانه)163 :1379و همكاران،  1چورلي(است  درك قابل

) 1: 1386رستمي زاده و همكاران، ( مهم است، شناسي رسوب به ويژههاي گوناگون  هاز ديدگا، زمين ساخت از جمله ها 
مقصودي و ( استابزاري مناسب براي بررسي آن  2، زمين ريخت شناسي)زمين ساخت (بطوريكه براي شناخت اين عامل 

ي ژهاي ژئومورفولوشاخص ها آنو شناخت  يتساخ ينزمهاي براي اثبات پويا بودن فعاليت). 2: 1387، كامراني دلير
 ,Keller et al(و ضريب سينوسيته رودخانه  4، شاخص پيچ و خم جبهه كوهستان3شاخص نيمرخ طولي رودخانه: مانند

1996: Bull et al, 1977  : هاي مناسب ميروش )1386، نوحه گرگورابي و : 1387، كامراني دليرمقصودي و-

، گورابي و ز خاوريررا در تنظيم رودخانه تجن در الب زمين ساخت نقش) 1387(كامراني دليرمقصودي و در ايران . باشند
ر شمال شرقي در ارتفاعات آالداغ واقع د) 1385(رجبي و روستايي در حوضه دركه در شمال تهران  )1386( نوحه گر

 Douglas;هاخانهدبه اشكال مختلف بر رو زمين ساختيهاي فعاليت .نرا اثبات كردندآمورد بررسي قرار داده و ايران 

M. T. et al, 1999, 3) ،و  )146 :1388مقيمي، ( 5افزايش اندازه ذراتموجب و به تبع آن) 20: 1378سليماني
نيز از  زمين ساخت. )Surian, 2002: 1; Franklin t. et al, 2009: 1( شوندرسوبات بستر مي 6جورشدگي

، سبب افزايش قطر ذرات و جورشدگي )203: 1379، و همكارانچورلي (رودخانه  براي طريق ايجاد الگوي پيچان رودي 
 به وسيله ايجادشدههاي ها و ديوارههپرتگا. )143: 1387بريج، . اس(شود افزايش تنش برشي مي به وسيلهدر رسوبات 

اندازه ذرات و جورشدگي در  نيروي ثقل به درون رودخانه نيز منجر به تغيير در مقدار به وسيله ها آنها و ريزش گسل
بر ميانگين اندازه ذرات و مقدار جورشدگي،  تأثيرگذارديگر عوامل ). 9: 1386رستمي زاده و همكاران، (شود مي ها آن

، )1 :1389موسوي حرمي و همكاران،(، آب و هوا شناسيزمينهاي رساختا ،7زمين ساختي هايها، فعاليتجنس سنگ
در حوضه رودخانه النو در تگزاس  ،)2009(فرانكلين . )223 :1389،  پير واي(باشند ميشيب خط انرژي و  قطر ذره

 Franklinداند ميفاكتورهاي هيدروليك و ليتولوژيك بستر رودخانه  را، اندازه ذرات كننده كنترلترين فاكتورهاي مهم

T. et al, 2009: 13) .( موسوي حرمي)با ) 2001(، و سورين در شمال ايران 8در مطالعه رسوبات بند گلستان)2004
-Moussavi(د ندانجورشدگي هيدروليكي و سائيدگي مي ،رابررسي رسوبات رودخانه پياو، دليل جورشدگي رسوبات 

Herami et al, 2004: 1; Surian, 2002: 11 .( به دليل شيب تند  ،جورشدگي هيدروليكي در فرايندبطوريكه
 رد و سبب جورشدگي يگدرشت و ماسه صورت مي 9حمل انتخابي، در گراول ،)زمين ساختيبه  داليل  ( بستر رودخانه

بر  زمين ساخت تأثيرهدف اين پژوهش بررسي ). Franklin t. et al, 2009: 1(شود ها ميدر اين اندازه از دانه باال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Chorley 
2-Geomorphology 
3-River longitudinal Profile 
4-Mountain Front Sinuosity 
6-Grain Size 
6-Sorting 
4-Tectonic Activity 
8-Band-e-golestan 
9-Gravel 
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ـــــــ



121 

ري 

ساس، 
Gou

با . شد

 

) تياري

خ بستر 
13000 

  ــــــ
1-Rive

چهارده و نيم متر

 

  

ن رفتن سطح ا
 ,udie( است  

باشيب عمده مي

). متري 1 – 1
كنگلومراي بخت(

گهاني در نيمرخ
0تا  8300(له 

ــــــــــــــ
er longitudinal P

 
و چ(B)  متري 

 .جورشدگي ت و

و پايين ن ساخت
، ترسيم آننه

ج نقطه تغيير ش

1300( دهدن مي
(گ بستر سخت 

غيير ناگكه اين ت
اين فاصل در ب

ــــــــــــــ
Profile 

(Aهفت و نيم م
  .ر

گين اندازه ذرات

زمينشي ناشي از 
طولي رودخان خ

داراي پنج طالعه
  :آمد ه دست

كاهشي را نشان
 يكنواختي سنگ

ك يابدكاهش مي
بيشتغيير  .)138

ــــــــــــــ

(Aي از رودخانه

(Cدر هر مئاندر،
  

براي ميانگ فولك

يندهاي فرسايش
در تحليل نيمرخ
 منطقه مورد مط

بهطقه، نتايج زير
شيب خط روند ك

به دليلرودخانه

خانه پنج متر ك
84و همكاران،

ـــــــــــــــ

 ...گي

 خطوط نيم متري
C)

ف گيريس اندازه

تجديد فراوژي،
 نخستين كار د
خانه كارون در

منط شناسي زمين
ر دشت عقيلي ش

ر) متري 8300

سطح اساس رود
مددي و(باشد ي

ـــــــــــــــ

ت فعال برجورشد

نقاط و گيري نه

مقياس )1(جدول

 1لي رودخانه
ليتولو به وسيله 
،)7: 1389، ي
رود نيمرخ). 4( 

زودخانه با نقشه
فتي كواترنري در

تا 1300( اصله
 ).4و  1شكل

متري، س 1300
هاي گسل مي

ــــــــــــــ

ساخت زمين تاثير

نمونشيوه ) 3(ل 

ج

  ها
ص نيمرخ طولي

هاطولي رودخانه
روستايي(شود ي

، شكل)1990
 نيمرخ طولي رو

رسوبات آبرفت  در
فاهش شيب در 

ش(باشد ميبازه  
00تا  8300صله 

ه يكي از نشان

ــــــــــــــ

بررسي ت

 

شكل

هايافته
شاخص
نيمرخ ط

مي متأثر
0:107

مقايسه
ابتدادر  -1
عدم كاه -2

در اين ب
در فاص  -3

رودخانه

ـــــــ
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شتر در 

درهاي 

 ارتفاع 
، كاران

ي جبهه 
اين ). 1

 داراي 
 جلگه 

-مـي  

 عامل 
 بيشتر 
ه است 

پاييز، 2 هشمار ،

تاقديس شوشدر 

  
F  تاF4 (و مئاند

  
ستان مستقيم و

و همكچورلي (د 

و براي) 3تا  1.4
1384همكاران، 

مناطقده ه در ر
در زمين ساخت

به دستطه زير 

ر گيرد، زيرا اين
سينوسيته هرچه

در منطقه ساختي

وم،سسال ،كمي 

F1, F2, F (د

F1( با عالمت

.خص شده است
جاد جبهه كوهس

شوندش پديدار مي

4(اليت متوسط 
Bu :مددي و ه

طقه مورد مطالعه
زل فعال بودن 

بطباشد كه از راي

اقع هستند، قرار
مده از شاخص س

زمين سر فعاليت 

ژئومورفولوژيي

F3, F4(ها سل

كه )رنگ قرمز(
مشخ) 4تا  1ره

ت كه سبب ايج
ها يا فرسايشل

، مناطق با فعا)1
ull et al, 19

شد، بنابراين منطق
S يكي از داليل

مي) s(سينوسيته 

جديد و  ساخت
آم به دستعدد 

تر باشد دليل بر

هايپژوهش

عملكرد گس اطر

( بستر رودخانه
از شما(ياه رنگ

شاخصي است:
گسل به وسيلهه

1.6تا  1(ل بين
117 ,977(د

باشمي 1.2خص
SMF شاخص

ضريب س ساختي

زمين تأثيرحت
،1379 :203.(

و هرچه كمتست

  

به خا ،م و پنجم
 . )4شكل (

هايقعيت گسل
ه كه با دايره سي

):SMF(ستان
باشد، كه نيز مي

  ستان
  داد پايكوه

  هستان
فعال بسيار ساختي
باشدمي) 5ر از

طالعه داراي شاخ
ن نسبت باالي

1389:6(.  

زمين س هاي ت

ي كه تحيهار دره
،و همكارانرلي

 حالت تعادلي اس
  . )2(جدول 

وم، سوم، چهارم
( باشدمي چهارم

موقو ) خط آبي( 
شده برداري مونه

 جبهه كوهس
وانبر گسل ج 

S 
وخم جبهه كوهس
كوهستان در امتد
م در جبهه كوه

زمين س مناطق
تا بيشتر 1.8(ن

 منطقه مورد مط
اين. باشدمي ،اال
،خسروين و او

S ( 

ورد فعاليتآاي بر

 

تواند درخانه مي
چور(گردد تر مي

شدن رودخانه به
)50، 1387، لير

دهاي يعني بازه
ه مئاندر سوم و چ

نيمرخ طولي)4
نم
ص پيچ و خم

و منطبقشود ي
152 .(  

SMF= ML
شاخص پيچ و= 
طول جبهه ك= 

طول خط مستقيم
 SMF براي م

ن غير فعال بين
 )Smf (براي
با زمين ساختي 

نوجو(باشد ن مي
( ب سينوسيته
هاگر از شاخص

 نوسيتهيريب س
  ول رودخانه

  ول دره
م دار شدن رودخ
زايش شيب بست
شان از نزديك ش

كامراني دلي و 
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،ي)متري

محدوده

(شكل 

شاخص
يافته مي

1379 ،
LF/LS

SMF=
MLF

LS =ط
شاخص
كوهستا
شاخص
فعاليت

خوزستان
ضريب
يكي ديگ

  . آيد
S C

S =ضر
C =طو
V =طو

پيچ وخم
سبب افز
باشد نش

مقصود(

C/V 
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G.(  

 دست ن
كه  ري

 اطراف 

مك و 
شوشتر 
 مئاندر 
تري از 
 و نيم 

Gمئاندر (جنوب

  
پايينبه )Aئاندر
به طورباشند، ي

C,   وF در ،

  .خانه

ولوويس(است  ي
ش از تاقديس ش

و پايان) A2(ز
مت ط هفت و نيم

اي خط چهارده
  .باشدمي) ط

، به ج)Aمئاندر (

مئ(رودخانه  ست
در نوسان مي .2
D, Eهاي ندر

  .باشندمي 1.5

  
 سينوسيته رودخ

گذاري رسوبو  ل
ول و دوم در پيش

، مركز)A1(غاز
،براي خط)رشت

و برا) سه درشت
ماسه متوسط(2.1

(شوشتر از شمال

باالدسترتيب از 
1تا  1.1شاخص

مئاند. باشدمي 1
5كمتر از  وسيته

 برآورد شاخص

ونقل حمل كننده
زه ذرات مئاندر ا
، در سه نقطه آ

Phi1.)ماسه در
ماس( Phi 1.7م

Phi1ئاندر دوم 

  
رون در شمال ش

 سينوسيته به ت
شي رودخانه بين
5.مورد مطالعه

ي شاخص سينو

شده براي گيري

ك كنترليندهاي
ميانگين انداز )3

)خط آبي(دخانه
1.و مئاندر دوم

و مئاندر دوم) ت
و مئ) سه درشت

 ...گي

سيته رودخانه كار

شود، شاخصي
ست، ومئاندرهاي

منطقه م درهاي
، داراي)5شكل (

گ اندازهئاندرهاي

فراي و ياز انرژ
3(و جدول  )6(ل

تري ساحل رود
و)  بسيار درشت

ماسه درشت( 1.6
ما( Phi 1.7ل

ت فعال برجورشد

ه شاخص سينوس

ديده مي) 2( ول
شده اس بندي ته

مئاندسيته براي
و سيستم گسلي

موقعيت مئ) 5( 

 رسوب، تابعي
با توجه به شكل

ي خط نيم متله
 Phi0.4)ماسه

Phi 6ئاندر اول
ه براي مئاندر اول

ساخت زمين تاثير

محاسبه )2(ول 

كه در جدو طور
دست) Gمئاندر (

ن شاخص سينوس
و قديس شوشتر

شكل
  ن ذرات

يانگين در يك
ب).142 :1382، 

ط گسلي با فاصل
راي مئاندر اول
رودخانه براي مئ
ز ساحل رودخانه

بررسي ت

 

جد

همان ط
رودخانه
ميانگين
محور تا

ميانگين
اندازه مي
،كونچي
و خطوط

)A3(بر
ساحل ر
متري از
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ي خط 
P0.4 -

و ) شت
ماسه (1

پاييز، 2 هشمار ،

  .ول و دوم

  

يگسلي با فاصله
Phiئاندر چهارم

ماسه درش( 1.6 
Phi1.1در سوم

وم،سسال ،كمي 

شده در مئاندر او

  .دوم
شتر و خطوط گ

و مئ) از گرانول
Phiمئاندر سوم

خانه براي مئاند

ژئومورفولوژيي

ش گيري نمونهط

ت مئاندر اول و د
 از تاقديس شو
رانول و باالتر ا
رودخانه براي م

ي از ساحل رودخ

هايپژوهش

دگي براي نقارش

  

گين اندازه ذرات
پس) 4 جدول

گر(-Phi0.3سوم
تري از ساحل ر
رده و نيم متري

  .باشدمي) 

ذرات و نرخ جور

نمودار ميانگ) 6(ل
و 7شكل (هارم

 براي مئاندر س
ط هفت و نيم مت
 براي خط چهار

ماسه متوسط()0

مقدار ميانگين ذ

شكل
ئاندر سوم و چه

،)خط آبي(خانه
، براي خط)نول

و) اسه درشت
Phi0(صفرفي  

م) 3( جدول

ن اندازه ذرات مئ
ي ساحل رودخ
 و باالتر از گرا

ما( Phi1چهارم
و مئاندر چهارم 
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ميانگين
نيم متر

گرانول(
مئاندر چ
)درشت
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 متري 
P 1.3 

در اول 
ه براي 

  

  .وم و چهارم

  

ي خط نيمصله
Phiمئاندر اول 

خانه براي مئاند
ز ساحل رودخانه

ده در مئاندر سو

  .چهارم

وط گسلي با فاص
براي م) A3(ر 

ي از ساحل رود
ه و نيم متري از

 

شد گيري نمونهط

 مئاندر سوم و چ

س شوشتر و خطو
و پايان مئاندر

و نيم متري فت
راي خط چهارده

 .باشدمي) ي بد

شدگي براي نقاط

ين اندازه ذرات

پيش از تاقديس
)A2(، مركز )
، براي خط هف)د

و بر) رشدگي بد
P1.6 )جورشدگي

 ...گي

ات و نرخ جورش

نمودار ميانگي) 7(

در پ) 8شكل (
)A1(طه آغاز

جورشدگي بد( 
Phi 1.6 )جور

Phiمئاندر دوم

ت فعال برجورشد

قدار ميانگين ذرا

(شكل 

اندر اول و دوم
، در سه نقط)بي

Phi1.3در دوم
و مئاندر دوم) د

و م) ورشدگي بد

ساخت زمين تاثير

مق) 4( جدول

  دگي ذرات
گي در ذرات مئا

خط آ(رودخانه 
و مئاند) گي بد

جورشدگي بد( 1
جو( Phi1.4ول 

بررسي ت

 
  

جورشد
جورشدگ
ساحل ر

جورشد(
Phi1.5

مئاندر او
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 متري 
Ph0.3 

ه براي 
تري از 

  .باشدي

  

هاي ت

 ارتباط 
 سطح 

 4.7ه 
 ).4كل 

باشد، ي

عه بين 
اين . شد

ر دارند 
درهاي 
- ه مي

بات در 
س از آن 
) درشت

شوشتر، 

پاييز، 2 هشمار ،

ي خط نيمصله
hi مئاندر سوم

ز ساحل رودخانه
چهارده و نيم مت

مي) دگي متوسط

ر سنجش فعاليت

در ها آنهارتاي 
تغيير گونه هيچ 

ا در فاصلهي تنه
شك( باشدها مي

مي 1.2 ي مقدار
 

طقه مورد مطالع
باشدمي 1.5ص 

طوط گسلي قرار
مئاند به ويژهقه 

ال در اين منطقه

جورشدگي رسوبا
ط گسلي و پس

ماسه بسيار د( 0
ش از تاقديس ش

وم،سسال ،كمي 

  .م
طوط گسلي با فاص

براي) A3(در 
ت و نيم متري از

و براي خط چ) ط
Ph0.9 )جورشد

  .ارم

فيكي به منظور

كه چها آمد ست
رودخانه )متري
يعني) ها گسل

هز عملكرد گسل
مطالعه دارايورد 

.گيرد قرار مي
ي منطمئاندرها 

ورد بررسي شاخص
شتر و اطراف خط
مئاندرهاي منطق

با زمين ساختي 

اندازه ذرات و ج
 شوشتر و خطوط

Phi0.4سلي از 
مورد بررسي پيش

ژئومورفولوژيي

اول و دو  مئاندر
س شوشتر و خط

و پايان مئاند)
، براي خط هفت
ورشدگي متوسط
hiو مئاندر چهارم

ئاندر سوم و چها

ژئومورف  شاخص
  :باشند

به دسيب عمده 
م 8300تا  130
در محل(تري
كه نشاني از دهد

 براي منطقه مو
باال مين ساختي

ن شاخص براي
 هفت مئاندر مو
ده تاقديس شوش
 شاخص براي م
نشان از فعاليت

ن بر ميانگين ا
يش از تاقديس

تر و خطوط گسش
نمونه م 18 كل

هايپژوهش

ورشدگي ذرات
ر پيش از تاقديس

A( مركز ،)A2(
،)دگي متوسطش
جو( Phi0.8ارم

و) خوب متوسط

رشدگي ذرات مئ

رد مطالعه، سه
ببه شرح زير مي

پنج تغيير شيص
0(ريكه در بازه

مت 13000تا  8
دت را نشان مي

S :(اين شاخص
زم داراي فعاليت

اين ترين بيشو
انگين آن براي

F ( محدودكه در
كم بودن اين.

سلي قرار دارند ن

آ غيرمستقيم و
گيري شده در پي
ز تاقديس شوش
نگين آن براي

نمودار جو) 8(كل
در) 8شكل (رم

A1(قطه آغاز

جور( Phi0.9م
و مئاندر چها) ط
جورشدگي خ( 0.7

نمودار جور) 9(ل

در منطقه مور ي
ب ها آنكه نتايج

در اين شاخص: ه
د، بطورنباش مي

8300 در بازه
خانه پنج متر اُفت

SMF(هستان

مناطق د در رده
)S :(كمترين و

باشد و ميان مي
Fتا  C(درهاي

.)5و شكل  2ل
گس شتر و خطوط

مستقيم تأثيرو
گ رسوبات اندازه

وبات در پيش از
باشد كه ميا مي

شكل
ندر سوم و چهار

، در سه نق)آبي
و مئاندر چهارم) ب

جورشدگي متوسط
Phi7ئاندر سوم

شكل

زمين ساختيي 
سي قرار گرفت ك

رودخانه طولي خ
هاي منطقهسل
، امانيست ن

سطح اساس رودخ
 و خم جبهه كو
قه مورد مطالعه
وسيته رودخانه

در نوسان 2.1تا  
چنين براي مئاند

جدول(باشد مي 
ده تاقديس شوش

و ين ساختزم 
 يك مقايسه در
نگين اندازه رسو

در نوسان) سط

گي در ذرات مئا
خط آ(رودخانه 

گي بسيار خوب
جو( Phi0.9سوم

رودخانه براي مئا

 
هايط با فعاليت

ساختي مورد بررس
نيمرخشاخص -

مستقيم با گس
اساسي نمايان

، سكيلومتري
شاخص پيچ -

بنابراين منطق
شاخص سينو -

1.1شاخص 
شاخص همچ

1.5كمتر از 
كه در محدود

 .باشد

ويا بودنط با پ
مورد مطالعه، با

ميان: فهميد كه 
ماسه متوس( 2.1 
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جورشدگ
ساحل ر

جورشد(
مئاندر س
ساحل ر

 بحث
ارتباط در

زمين س
1-

2-

3-

در ارتباط
منطقه م

توان مي
Phiتا 
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 Phiا 
) 1ماره 

انول و 
پس از 

هاي در
 كه در 

 10كل 
شدگي 
ال بودن 
خطوط 

شود  مي
 نتيجه 
فزايش 
 داراي 
1382  :

زاد آي 
  

به . كند
 شاخص

، به انه
 ساختي

 18: ب

  ــــــ

تا) جورشدگي بد
شم 10شكل  (
 Phi 0.4- )گر

ه مورد بررسي پ
زه ذرات در مئاند

به طوري). 4ل 
شك(ده است شل 
 Phi 0.9 )جورش

دليل باال.باشدي
خ به وسيله شده

م ش برشي بستر
و در)1387:172

رشدگي باال و اف
رسوبات. كندمي

2، مك كونچي 

اسكلت گراولي )
.)دهدنشان مي

كمي آن گذري 
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پس از تاقديس شوشتر و سيستم ) دو مئاندر(نمونه  18و  يش از تاقديس شوشتر و سيستم گسلي،پ) دو مئاندر(نمونه 
 دهدنتايج آناليز و تحليل آماري و نموداري اين بررسي نشان مي. ر گرفتبررسي قرا و مورد شد برداري نمونه ،آن گسلي

در هر چهار مئاندر، خط نيم متري از ساحل رودخانه داراي باالترين نرخ جورشدگي و اندازه ذرات نسبت به دو خط كه 
ت در دو مئاندر پس از جورشدگي و اندازه ذرا ميزانباشد، كه هفت و نيم متري و چهارده و نيم متري مي گيري نهنمو

 نرخ جورشدگي و بطوريكه در دو مئاندر پيش از سيستم گسلي ميانگين اندازه ذرات. شودخطوط گسلي بيشتر ديده مي
و براي دو مئاندر ) جورشدگي بد( Phi 1.6و ) ار درشتيماسه بس( Phi 0.7: به ترتيب )خط هفت و نيم متري از ساحل(

در كل، . باشدمي) جورشدگي خوب متوسط(Phi 0.6و ) رانول و باالتر از گرانولگ( -Phi 0.2پس از سيستم گسلي، 
ماسه (Phi 1.4مقدار ميانگين ذرات و جورشدگي به ترتيب ، پيش از سيستم گسلي در گيري نمونهبراي هر سه خط 

 Phiو ) رشتار ديماسه بس( Phi 0.5هاي پس از سيستم گسلي نيز و براي نمونه) جورشدگي بد( Phi 1.4و ) درشت
رسوبات مئاندري رودخانه كارون در  دهد در مي پژوهش نشانگيري اين بنابراين، نتيجه. باشدمي) جورشدگي متوسط( 0.7

 .وجود دارد مستقيمو ميانگين اندازه ذرات و نرخ جورشدگي، رابطه  مين ساختزشمال شهرستان شوشتر، بين 
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