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  كيدهچ
سازند تبخيري گچساران در شرق استان خوزستان رخنمون زيـادي دارد  

. در ايـن  انـد شـده آن بـه شـدت انحـالل يافتـه و كارسـتي       يهاپسيژو 
ــگاهي و     ــات آزمايش ــحرايي، مطالع ــدهاي ص ــاس بازدي ــر اس ــژوهش ب پ

در منـاطقي از شـهرهاي    هـا پسيـ ژافزاري، نحوه تشكيل كارسـت در  نرم
دالـون مطالعـه و    -رامهرمز و ميداوود، دشت رامهرمـز و دشـت ميـداوود   

محيطي آن مورد بررسي قرار گرفته است. فراواني ساختارها مسائل زيست
سطحي و زيرزميني از عواملي اصلي  يهاآب) و عملكرد هاگسل، هادرزه(

. در نتيجـه انحـالل يـافتن    شـود مـي ت در منطقه محسوب تشكيل كارس
 يهـا آبسـولفات در   يهـا ونيـ و ميزان  TDSژيپسي، ميزان  يهاسنگ

سطحي و زيرزميني افزايش يافته و موجب كاهش كيفيت آب شده است. 
زيرزميني و كاهش سطح ايستابي، افـزايش   يهاآببرداشت بيش از حد 

پي داشـته و موجـب فرونشسـت    ژيپسي را در  يهاسنگسرعت انحالل 
اخيـر تعـداد    يهـا سـال اسـت. در طـول    شده هافروچالهزمين و تشكيل 
منطقـه   يهـا پسيـ ژصورت ناگهاني و با ابعاد بزرگ در هزيادي فروچاله ب

تشكيل شده كه خوشبختانه خسارتي در پي نداشتند. در نتيجـه انحـالل   
خـاك در دشـت    (EC)هدايت الكتريكـي  ، ميزان امالح و مقدار هاپسيژ

نـامرغوب را در پـي داشـته     يهـا نيزمرامهرمز افزايش يافته و گسترش 
در نتيجـه فراينـد   زراعي را به دنبال دارد.  يهانيزماست كه محدوديت 

كـاهش پيـدا كـرده و درز و شكسـتگي توسـعه       هاسنگانحالل مقاومت 
موضوع، تشكيل اين . شونديمو معابر جهت عبور جريان آب باز  ابندييم
كـه  را به دنبال داشته كه در مخزن سد جره فـراوان بـوده    ييلغزهابيش

 .هستندعموماً از نوع واژگوني و لغزش 
  

كارسـت ژيـپس، سـازند گچسـاران، شـرق خوزسـتان،        كلمات كليدي:
  .محيطيمسائل زيست

  A Study of the Gypsum Solubility of the 
Gachsaran Formation in East of Khuzestan 

Province and its Environmental Impacts 

Mohammad Mohammadian,1 Gholam Reza Lashkari Poor,2* 
Mohammad Ghafori2& Mohammas Hosein Ghobadi3 

1PhD. Student of Engineering Geology, Faculty of Science, Ferdowsi 
University of Mashhad, Mashhad 

2 Professor, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, 
Mashhad 

3 Professor, Faculty of Science, Bu Ali Sina University, Hamedan 
  

Abstract 
The Gachsaran evaporate formation is extensively exposed in 
East of Khozestan Province and the gypsum rocks in this 
formation show karstification. This paper has studied the 
development and environmental impact problems of gypsum 
karst in Ramhormoz and Meaedavood cities based on field 
study, laboratory and software studies. Structural factors such 
as joints, fractures and faults and the extraction of 
groundwater are the main agents in the development of karst 
gypsum. Due to the dissolution of gypsum, there is an increase 
in TDS and sulfate ions and a decrease in the quality of 
surface water and groundwater. The extraction of groundwater 
and lowering of the water table have increased the dissolution 
rate of gypsum and created a sinkhole. During recent years, a 
large number of sinkholes have been formed suddenly in the 
gypsum but, fortunately, have not caused any damage. 
Dissolution of the gypsum has caused an increase in the 
salinity of soil and expansion of saline land in Ramhormoz 
plain. As a result of the dissolution process, the resistance of 
rock decreases and cracks and fractures develop for the 
passage water, creating abundant slope instability in the Jareh 
Dam reservoir. 
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  مقدمه -1
ي تبخيري مثل ژيـپس (سـنگ گـچ) و انـواع     هاسنگ
. ايـن  [1] انـد پوشـانده را  هـا قـاره سـطح   %25از نمك كمتر 

در كشور ما نيز گسـترش زيـادي دارنـد. در حوضـه      هاسنگ
ي شناسـ نيزمـ ي هـا دورانزاگرس رسوبات تبخيري در طـي  

پركامبرين، كامبرين، پرمين، تريـاس، ژوراسـيك، پالئوسـن،    
در  هـا سـنگ . اين اندشدهائوسن، اليگوسن و ميوسن تشكيل 

يجـان نيـز گسـترش    ي ايران مركـزي، البـرز و آذربا  هاحوضه
از جنبه اقتصادي اهميت دارند و به  هاسنگ. اين [2]انديافته

. ايـن  كننديمعنوان پوش سنگ مخازن هيدروكربوري عمل 
داراي مواد معدني مهمي مثل پتاس، هاليـت، گـچ،    هانهشته

 تواننديم. ولي در شرايطي هستندسلستين و سولفات سديم 
در صــورت وجــود محيطــي ايجــاد كننــد. مشــكالت زيســت

ي زيـاد  ريپـذ انحـالل در ساختگاه سدها، بـه دليـل    هاپسيژ
فـراهم   هـا گـاه هيـ تكشرايط مساعدي براي فرار آب از پـي و  

گسترش داشته باشـند كيفيـت    سدها. اگر درمخزن كننديم
. در ضمن ممكن است دهنديمآب مخزن را به شدت كاهش 

پذيري و تحت فشار هيدرواستاتيك مخرن، با توجه به انحالل
فـراهم كننـد.    هـا فروچالـه وضعيت مساعدي بـراي تشـكيل   

ي زارعي از ديگر مشكالت هانيزمافزايش امالح و شور شدن 
سـاز  ي ژيپسي زمينههاسنگمحيطي است كه انحالل زيست

ــائل     اآن ــرات و مس ــي خط ــه بررس ــوتيرز ب ــوپر و گ ــد. ك ن
ختند. بر اساس اين بررسي محيطي كارست ژيپس پردازيست
هـا و نشسـت   خطر كارست ژيپس، تشكيل فروچاله نيترمهم

يي هـا سـازه صورت ناگهاني رخ داده و براي كه به استزمين 
خطرساز باشد.  توانديم هاكانالو  هاپل، راه آهن، هاراهمانند 

همچنــين منــابع آب در منــاطق كارســت ژيــپس بســيار در 
ه بايد براي محافظت از آنها اقدام اند هستند كمعرض آلودگي

كرد. بر اساس اين مطالعات، جهت مديريت منـاطق كارسـت   
ي شناسـ نيزمـ ژيپس، شناخت ژئومورفولوژي، هيدرولوژي و 

. گـوتيرز و همكـاران بـه بررسـي     [3] اسـت الزم  ناحيه بسيار
خطرات در مناطق كارستي پرداختند و نتيجـه گرفتنـد كـه    

از  لغـزش نيزمسيالب و ايجاد ، تشكيل هافرونشستتشكيل 
. [4] هسـتند خطـرات در منـاطق كارسـتي     نيتـر مهمجمله 

شناسي و مسائل فرانسيسكو و همكاران نحوه تشكيل، ريخت
محيطـي كارسـت تبخيـري كـه توسـط پژوهشـگران       زيست

. كوپر بـا  [5]ي كردند بندجمعمختلف بررسي  شده بودند را 
بـه بررسـي    (GIS)استفاده از سيستم اطالعـات جغرافيـايي   

خطرات كارست تبخيري در انگلستان پرداخت و با اسـتفاده  
ــهي پراكنــدگي هــانقشــهاز  ، غارهــا، هــاچشــمه، هــافروچال

ديده از كارسـت، بـراي   ي فرورونده و مناطق آسيبهاانيجر
ي هـا نقشـه ي تبخيري رخنمون داشتند هاسنگمناطقي كه 

خطر تهيه كرد. از نظر كـوپر فاكتورهـاي اصـلي كـه فراينـد      
 كنـد يمـ كارستي شـدن در سـازندهاي تبخيـري را كنتـرل     

يي كه در هاآبخوانو تعداد  هايريتبخ بيترك -1 عبارتند از:
ي هــاســنگو بافــت  ســاخت -2مجــاورت آنهــا قــرار دارنــد 

كه جريان آب  مقدار -3 ي مجاور آنهاهاآبخوانانحالل و قابل
بوده همچنين خصوصيات فيزيكـي و   هايريتبخدر تماس با 

نـوع جريـان و    -4شيميايي آن (مثل دما و شاخص اشـباع)  
 -5شرايط آب زيرزمينـي (خطـي، آشـفته، اشـباع يـا ودوز)      

. فرانسيسـكو و  [6]ي زومتـر يپسـطح آب يـا سـطح     راتييتغ
ي هــادهيــپدجانســون پراكنــدگي كارســت تبخيــري و    

ر آمريكا را بررسي كرده و فروچالـه و غـار   مورفولوژيكي آن د
را از  شـوند يمـ كه به سرعت در تشـكيالت تبخيـري ايجـاد    

محيطي ناشـي از كارسـت   جمله مشكالت مهندسي و زيست
ي بشري همچـون  هاتيفعال. همچنين [5]تبخيري بيان كرد 

باعـث   تواننـد يمـ ي نفتي و معادن زيرزمينـي كـه   هايحفار
ي نمكـي شـوند را از   هـا نهشتهجريان آب غيراشباع از ميان 

ي ژيپسـي  هاسنگعوامل توسعه كارست تبخيري بيان كرد. 
پـذيري بيشـتري   ي كربناته قابليت انحاللهاسنگنسبت به 

ي كارسـت  هـا يزدگـ دارند. با توجه به انحالل سريع، بيـرون 
ي هـا ونرخنمـ در نتيجه  برديممدت از بين ژيپسي در كوتاه

. با وجود گسترش شونديمسطحي به مناطق خشك محدود 
ها به موضوع ي ژيپسي در سطح كشور، پژوهشهاسنگزياد 

محدوده شده اسـت.   هاسنگشناخت قابليت انحالل اين نوع 
ي سـازند گچسـاران در محـل    هاپسيژپذيري بررسي انحالل

 )، ارزيابي ميـزان 1384سد تنگ شميران ايالم (باغداردخت، 
ي سازند آغاجاري در ساختگاه سد خيرآبـاد  هاپسيژانحالل 

ي سـازند  هـا پسيژ)، تعيين انحالل 1385موسوي، بهبهان (
)، مطالعـه  1386گچساران در سـد تنـگ سـرخ (پرهيزكـار،     

ي سـازند گچسـاران در محـل سـد     هـا پسيـ ژپذيري انحالل
ي هـا پسي ژيـ ريپذانحالل) و بررسي 1389(ترابي،  شيرچم

) 1391اران در منطقــه رامهرمــز (محمــديان، ســازند گچســ
نتيجـه   7] .از نقل [شده استي انجامهاپژوهشيي از هانمونه

ها، لزوم توجه به انحالل ژيـپس و احتمـال فـرار    اين پژوهش
بوده است. ولي بـا در نظـر گـرفتن     هاسنگآب از طريق اين 

ي ديگر مانند توسعه شـهري در منـاطق متشـكل از    هاجنبه
در  هـا فروچالـه ي ريـ گشكلي تبخيري با توجه به هاكارست

اين نواحي و مسئله تغيير كيفيت آب كمتر مورد توجه قـرار  
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ي سازند هاپسيژگرفته است. در اين مقاله پديده كارست در 
گچساران، عوامـل توسـعه و مسـائل زيسـت محيطـي آن در      

يي از شـهر رامهرمـز و   هابخششرق استان خوزستان، شامل 

) 1شـكل  دالـون (  -شت رامهرمز و دشت ميداوودميداوود، د
 بررسي شده است.

  

  
  و نقشه پراكندگي سازند گچساران بررسيموقعيت جغرافيايي منطقه مورد  -1شكل 

  
  هامواد و روش -2

ي هادهيپددر اين پژوهش با انجام بازديدهاي صحرايي، 
مورفولوژيكي كارسـت شناسـايي شـد و مشخصـات هندسـي      

ي از بـردار نمونـه برداشـت شـد و    هاگسلو  هادرزه، هافروچاله
ي سنگي صورت گرفت. بـا انجـام آزمـايش پـراش     هارخنمون
و تهيــه مقــاطع نــازك ســنگ خصوصــيات  X (XRD)اشــعه 
ــنگ ــس ــهي شناس ــانمون ــايش     ه ــط آزم ــد. توس ــي ش بررس
ي ژيپسـي تعيـين   هاسنگي ريپذانحاللي قابليت ريپذانحالل

ي بـه دسـت آمـده از    هـا دادهبه منظور تجزيـه و تحليـل    شد.
، Rockwork99 ،PHREEQCI2.6 ،Aquaافزارهــــاي نــــرم

Arcview3.2  وArcGis 9.2 .استفاده شد  

  نتايج و بحث -3
  شناسي منطقهزمين -3-1

جنـوب   در ياگستردهطور هگچساران ب تبخيري سازند
در همين مناطق پـوش سـنگ    و رخنمون داشتهغرب ايران 

. دهــديمــتعــداد زيــادي از ميــادين مهــم نفتــي را تشــكيل 
بيشترين گسترش سازند گچساران در اسـتان خوزسـتان، در   

از شـهرهاي   ييهـا بخـش محدوده شرقي اين استان بوده كه 
گچسـاران در   سـازند . رديـ گيمـ رامهرمز و ميداوود را در بـر  

از در دو بخش رخنمون دارد. يك بخـش   بررسيناحيه مورد 
 100حدود با طول رامهرمز جنوب شرق تا شمال غرب شهر 

كشـيده شـده كـه در نتيجـه      كيلـومتر  11تـا   4پهناي  و با
بخـش  . [8]عملكرد گسل رامهرمز رخنمون پيدا كرده اسـت  

ديگر كه تقريباً به موازات بخش قبلي است، در اثـر عملكـرد   
دالون روي  -گسل جره رخنمون پيدا كرده كه دشت ميداوود

آن تشكيل شده و در حدود دو سوم از مخـزن سـد جـره در    
 تولـوژي سـازند  يل. رديـ گيمـ رامهرمـز را در بـر   شمال شـهر  

و  ياماسهپس، نمك، آهك يشامل ژگچساران در اين منطقه 
 .استانواع مارن 

  هاپسيژ يريپذانحالل -3-2
در  اسـت  g/l 4/2ي ژيپس در آب بـا مقطـر   ريپذانحالل

 g/l 1/0ي كلسـيت و دولوميـت كمتـر از    ريپذانحاللحالي كه 
كه شدت و ميزان  دهديماست. اين قابليت باالي انحالل نشان 

. [3]ي كربناته اسـت  هاسنگتوسعه كارست در ژيپس بيش از 
ي سـازند  هـا پسيـ ژجهت بررسـي قابليـت و ميـزان حالليـت     

ي به روش سيركوالسيون  انجام ريپذانحاللگچساران، آزمايش 
ي سـازند  هـا پسيـ ژهاي ميكروسـكوپي،  با توجه به بررسيشد. 

به دو نـوع ژيـپس ريزدانـه     توانيمگچساران را از لحاظ بافتي 
بندي كـرد.  دانه (پورفيروتيك) تقسيم(آالباستر) و ژيپس درشت

ي ريپـذ انحـالل پـذيري، ميـزان   بر اساس نتايج آزمايش انحالل
ي ريپــذانحــاللو ميــزان  gr/l 6/2ژيــپس آالباســتر (ريزدانــه) 
به دست آمد. ايـن   gr/l57/2دانه) ژيپس پورفيروتيك (درشت 

ي سـازند  هـا پسيژدهنده باال بودن قابليت انحالل مقادير نشان
ي سـازند  هـا پسيـ ژ. باال بودن قابليت انحالل هستندگچساران 

ي كارسـتي در منطقـه شـده    هـا دهيپدگچساران سبب تشكيل 
  .[9]است 
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ـ خـت ير(ي ژئومورفولـوژيكي  هـا دهيپد - 3- 3 ) يشناس
  هاپسيژكارست در 

ژئومورفولوژي كارست شامل بررسي شكل زمين در سطح و 
، كه در نتيجه انحالل و فراينـدهاي مربـوط بـه آن    استزيرسطح 

. كارسـت در منطقـه   نديآيمبه وجود  ريپذانحاللي هاسنگروي 
ــان   ــه صــورت كارســت مي ــورد بررســي ب ــالم ، كارســت 1 ياهي

ديـده   3خـاك  شـده توسـط   و كارسـت پوشـيده   2 افتهيرخنمون
ي توسط نفوذ آب شيرين از ميان اليه اهيال. كارست ميانشونديم

. آب شـيرين  شـود يمپوشاننده و حل كردن ژيپس در عمق ايجاد 
در قسمت باالي سيسـتم نفـوذ كـرده و آب اشـباع از ژيـپس در      

. انتقال مقدار قابـل تـوجهي از   شوديمقسمت پايين دست تخليه 
. كنـد يمـ فرونشسـت را ايجـاد    مواد در عمق، شـرايط الزم بـراي  

ي انحاللي (اشكال متداول كارست ژيپسـي كـه بـا متوقـف     هابرج
ي ژيپسي ايجاد هاهيالي در قسمت فوقاني اهيالشدن انحالل ميان

و غارها مشخصـه كارسـت    4 يفرونشستي هافروچاله) و شونديم
. كارسـت رخنمـون يافتـه در نتيجـه انحـالل      هستندي اهيالميان

ي هـا فروچالـه ، هـا كـارن تشكيل شده كـه   هاهيالسطح  ژيپس در
ي كارستي مشخصه ايـن نـوع كارسـت هسـتند.     هاچاهانحاللي و 

كارست پوشيده شده توسط خاك در اثـر انحـالل ژيـپس در زيـر     
ي عهـد حاضـر پوشـيده    هـا نهشـته زمين تشكيل شده و توسـط  

ي مدفون از انـواع كارسـت   هافروچاله. غارهاي زيرزميني و اندشده
ي ويژه كارست هستند كـه  هاشكل، هاكارن. هستندپوشيده شده 

بهترين نشانه فرايند كارستي شدن را در عهد حاضر در سطح يك 
در اثر فرسايش بـاراني   هادهيپد. اين [1] گذارنديمپهنه به نمايش 

 هـا پسيـ ژ، امـا چـون   شونديمدر سطح ژيپس به سرعت تشكيل 
. در رونــديمــزود از بــين  هــاكــارن، هســتندنرمــي ي هــاســنگ

. شـوند يمـ به فراوانـي ديـده    هاكارني سازند گچساران، هاپسيژ
ي مورفولـوژيكي  هـا شـكل  نيتـر شاخص هاكارنبعد از  هافروچاله
ي انحاللـي،  هـا فروچالهدر سه نوع  هافروچاله. [1] هستندكارست 
شي در منطقه ديده ي فروريزهافروچالهي فرونشستي و هافروچاله

درزه و  هـا پسيـ ژ. فشارهاي تكتونيكي سبب شده كه در شونديم
راهي براي نفوذ  هايشكستگگسترش پيدا كنند. اين  هايشكستگ

. در اثر پيشرفت انحالل به طرف عمق، هستندآب و شروع انحالل 
. جـايي كـه ضـخامت    [10] انـد شـده ي انحاللي ايجـاد  هافروچاله

انـد.  ندرت توسعه يافتـه  ي انحاللي بههافروچاله استكم  هاپسيژ
با هم ادغام شـده و   هافروچالهدر منطقه مورد بررسي بعضي از اين 

، الـف).  2شـكل  ( رنـد يگيمـ را به خود  5دره ي يك كورهايژگيو
طـور  ي خشك و يا داراي جريان كمي بوده كـه بـه  ادره، هادرهكور

. عمـق ايـن   [11] شـوند يمـ ناگهاني به داخل غار يا چاهكي ختم 
. كف ايـن  رسديممتر  20پيوسته در منطقه به همي بههافروچاله
معموالً توسط خاك پوشيده شده و گياهان در آنها رشد  هافروچاله
وجـود   6مكنـده  ي هـا چـاه  ،هافروچالهدر اكثر موارد كف  .اندكرده

. علـت تشـكيل   [12] باشـند راهي براي فرار آب  تواننديمدارد كه 
ي فروريزشي، انحالل ژيپس در زير سطح زمين توسـط  هافروچاله

. تعـداد  [10] اسـت ي فوقـاني  هـا هيـ الجريان آب و ريزش كـردن  
 شـان انـدازه ي هموار بيشتر ولي هاپهنهي فروريزشي در هافروچاله

ي تپه ماهوري تعداد كمتـري از  هاپهنهكوچك است و برعكس در 
. شــوديمــبزرگتــر پيــدا  ي فروريزشــي امــا بــا ابعــادهــافروچالــه
ي هـا نهشـته ي فرونشستي در اثر شسته شدن تدريجي هافروچاله

و يـا نشسـت    هـا پسيژي شكستگي در هاستميسبااليي به درون 
. در منطقـه  شـوند يمي مدفون تشكيل هافروچالهزمين در باالي 

بيشتر در اثر نشست رسوبات عهـد   هافروچالهشده اين نوع بررسي
ي همـوار  هـا پهنـه ي قديمي و غالبـاً در  هافروچالهحاضر در باالي 

ي كارسـتي در سـازند گچسـاران،    هـا دهيپد. از ديگر اندشدهايجاد 
ي كارستي بوده كه مجاري قائم تا نزديك به قائمي هسـتند  هاچاه

ي قـائم  هادرزهي داراي هاافقو در  شونديمكه به سطح زمين باز 
ي كـه توسـط فراينـدهاي كارسـتي عـريض      ادرزهي هاستميسيا 

در مخزن سـد جـره و    هاچاه. اينگونه [1] شونديمتشكيل  اندشده
 تواننـد يمـ ي سازند گچساران گسترش داشته كـه  هاپسيژدرون 

  ).ب ،2شكل راهي براي فرار آب از مخزن سد باشند (
 
 

  كارستي در مخزن سد جره يهاچاهب: و مكنده  يهاچاهانحاللي و  يهافروچالهالف:  - 2شكل 
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  علل گسترش كارست -3-4
  تأثير عوامل تكتونيكي - 3-4-1

سـبب ايجـاد و    7ساخت نوزمين  يهاتيفعالگسترش 
 توانـد يمـ كـه   شـود يمـ  هـا يوسـتگ يناپيا بازشدگي بيشـتر  

كارسـتي شــدن را شــتاب بخشــيده و بــر ايجــاد فرونشســت  
قديمي نشـان   يهاكارستروي  هابررسي. [13]اثرگذار شود 

بـراي   .[14] اسـت داده كه كارستي شدن نتيجـه تكتونيـك   
پاسخ به اين پرسش كه آيا پديده كارسـت در منطقـه مـورد    

همچنان تحت تأثير زمين ساخت فعـال قـرار دارد و    بررسي
، وضعيت منطقه ابدييمست شدگي همچنان ادامه فرايند كار

ــين  ــر زم ــاي    از نظ ــتفاده از پارامتره ــا اس ــال ب ــاخت فع س
ـ   يهاتيفعال بررسيمورفوتكتونيكي كه در  ه زمين سـاختي ب

ك فعـال  يـ بـراي شـناخت تكتون  . شـد  ، بررسـي  رونديمكار 
چـم وخـم كوهسـتان     ي مورفوتكتونيكيهاشاخصمنطقه از 

)smfآن (دره بـه عمـق    ) و نسبت پهناي كفVf  اسـتفاده (
دهنده فعال بودن مقادير اين پارامترها نشان .15]از  نقل [ شد

). علــت نيــز 1جــدول منطقــه بــه لحــاظ تكتــونيكي اســت (
ناشي از نزديك شدن صـفحات ايـران و عربسـتان     يهاتنش
جديـد در   يهـا درزه. وجود اين تنش با توسعه و ايجاد است

سنگ و همچنين وارد كردن فشار به سيستم انحالل ژيپس، 
  باعث توسعه كارست در منطقه شده است.

مورفوتكتونيك در منطقه مورد  يهاشاخص-1جدول 
  بررسي

اندازهمنطقه 
گيري
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وجود ناپيوستگي مثـل درزه، شكسـتگي و گسـل در     

عامل اصلي در توسعه فرايند انحـالل   ريپذانحاللتوده سنگ 
از آنجا كه سازوكار اصلي در منطقه  و گسترش كارست است.

فشارش ناشي از برخورد صـفحات ايـران و عربسـتان اسـت،     
لغز بـوده  امتـداد كار رانـدگي و  منطقه داراي سـازو  يهاگسل
در  ژيـپس  سـنگ  .هسـتند ترين ساختار منطقه كه مهم [16]

شته و رفتار پالسـتيك از خـود   مقابل فشار قابليت انعطاف دا
 .ابـد ييمـ و درز و شكاف كمتـر در آن توسـعه    دهديمنشان 

بــدين جهــت آب در آن كمتــر نفــوذ كــرده و تنهــا طبقــات 
ت نـرم  كـه بـه علـ    شونديمدر آب حل  هاسنگسطحي اين 

ـ    وجـود آمـده دوامـي    ه بودن، ناهمواري كه در سـطح آنهـا ب
در گسـترش   هـا درزه نيتـر مهـم  .رونـد يمـ نداشته و از بين 

ـ   يهـا تـنش وسيله ه كارست آنهايي هستند كه ب ه كششـي ب
سـنگ   يهابلوكشدن  و معموالً منجر به جدا نديآيموجود 

و در  هـا سيتاقـد همـواره در   هـا درزه، اين سيسـتم  شودمي
 . در منطقـه  [1] شـوند يمايجاد  هاسيناودعميق  يهاقسمت
 اتفـاق با هـم   خوردگيگسلش و چين يهادهيپد شدهبررسي
موجـود در   يهـا نيچـ گفـت كـه    توانيم، در واقع اندافتاده

برگشته هستند، در اثر فشارش ناشي از  يهانيچمنطقه كه 
تراسـتي تشـكيل    يهـا گسلو در پي ايجاد  ستانصفحه عرب

هـا  اقـدس تمحور امتداد گسليده). -خورده(زون چين اندشده
در . اسـت  N50W حـدود  و هاگسلتقريباً به موازات امتداد 

ر در منطقه يمعكوس انار و دشت ش يهاگسلجه عملكرد ينت
عهـد حاضـر    يهـا آبرفـت ميداوود، سازند گچساران بـر روي  

 فرونشست دوزمادوئي را داده اسـت. در  ليرانده شده و تشك
ن رونــد يانگيــســتم درزه بــا مين فرونشســت دو سيــمحــل ا

N15W  وN45E بـا رونـد    يهادرزهي هستند. يقابل شناسا
N45E  منطقه بوده  يهاسيتاقدتقريباً عمود بر امتداد محور

انحاللـي   يهادهيپدكششي سبب ايجاد  يهادرزهو به عنوان 
، 3 شـكل ( انـد شدهكارستي و ...  يهاچاهمثل انواع فروچاله، 

الـف). گسـل معكــوس رامهرمـز سـبب رانــده شـدن ســازند      
شـده و يـك چـين     عهـد حاضـر   يهـا آبرفتگچساران روي 

ن گســل نيــز يــخوابيــده را تشــكيل داده اســت. در امتــداد ا
عمـود بـر امتـداد محـور تاقـديس       )N40E(غالب  يهادرزه

)N50W(   بوده و از نوع درزه كششي هستند. در امتداد ايـن
ـ كارسـتي مثـل    ياهدهيپد هادرزه  زشـي و يفرور يهـا نيدول

  ، ب).3شكل جاد شده است (يفرونشستي ا
شكل بـوده و  بيضياين منطقه  يهافرونشستاكثريت 

در  كششـي  يهـا درزهمحور طويل آنهـا وابسـته بـه امتـداد     
 يهـا درزهكـه   دهـد يمـ نشـان  موضـوع  اين  .است هاپسيژ

بـا  . انـد داشـته  هـا فروچالـه كششي نقش اصلي را در تشكيل 
كارسـتي در امتـداد    يهـا چاهصحرايي،  هايبررسيتوجه به 

نشـانگر  . ايـن موضـوع   انـد شدهتقريباً قائم تشكيل  يهادرزه
ه كه ب هاستچاهتقريباً قائم در ايجاد  يهادرزهوجود اهميت 

و باعـث تشـكيل و    برنـد يمـ  راحتي آب را به زير زمين فـرو 
نقـش مهمـي در توزيـع     هـا گسـل  .شـوند يمـ  هاچاهتوسعه 
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در امتـداد گسـل    هـا فروچالهدارند. بر اين اساس،  هافروچاله
 يهـا گسـل )، N50Wامتداد با  رامهرمز (شمال شهر رامهرمز

) N40Wامتداد دشت شير و دشت انار (در مخزن سد جره با 
 دالون بـا امتـداد   -و گسل امتدادلغز (در غرب دشت ميداوود

N50E شناخته شده بر  يهاگسلن رو ياز ا اندشده) پراكنده
تأثيرگـذار هسـتند.    هافروچالهع منظم گروه يروي الگوي توز

به منظور درك بهتر فرايند كارستي شدن و بررسي چگونگي 

ــه، از    يهــاروشتوســعه و گســترش كارســت در يــك ناحي
، هـا روش. در يكي از ايـن  شوديمبندي كارست استفاده رده

ي به دو نوع كارست قبـل از  كارست بر اساس منشاء تكتونيك
. منطقـه  شـود يمـ بنـدي  زايي تقسيمزايي و كارست كوهكوه

 يهـا دهيـ پدساختاري و  يهايژگيوبا توجه به  بررسيمورد 
بنـدي انـواع كارسـت از نظـر     ميكارستي آن و بر اساس تقس

  .رديگيمي قرار يزاساختاري، در گروه كارست كوه

 

رزدياگرام  )(ديد به سمت شمال شرق) ب هادرزههاي موجود در امتداد اين منطقه ميداوود و فروچاله يهادرزهرزدياگرام  )الف -3شكل 
  (ديد به سمت شرق) هادرزهدر امتداد گسل رامهرمز و فروچاله تشكيل شده در امتداد اين  يهادرزه

  
سطحي و زيرزميني بر گسترش  يهارآبيتاث - 3-4-2

  كارست
منابع اصلي آب در منطقه مورد  بررسي، رودخانه 

 - اعال، رودخانه تلخ، آبخوان رامهرمز و آبخوان ميـداوود 
در مسـير خـود از ميـان     هارودخانه. اين هستنددالون 

و در نتيجـه عملكـرد    كننـد يمـ سازند گچساران عبـور  
قرار  هاآبخواننيز سازند گچساران در مجاورت  هاگسل

ي هاآبدر  هايكاندر بررسي درجه اشباع گرفته است. 
. آب غير شوديماستفاده  (SI)طبيعي از شاخص اشباع 

باعث انحالل بيشتر كاني شـده و سـبب    توانديماشباع 
 SI=0 .باز شدن معابر كارستي جهت جريـان آب شـود  

مربوط به حالت تعادل (درحالت اشباع) با يك كاني در 

باشد كاني مزبور  SI<0محلول است. درصورتي كه اگر 
اشـباع بـوده و تمايـل بـه     در محلول داراي حالت تحت

اشـباع  باشد كاني درحالت فـوق  SI>0انحالل دارد. اگر 
گـذاري در محلـول دارد   قرار گرفته و تمايل بـه رسـوب  

ــن[17] ــق  . در ايــ ــي از طريــ ــزار  بررســ ــرم افــ نــ
PHREEQCI2.6  وAqua    ــادير ــتفاده از مق ــا اس و ب

شاخص اشباع نسـبت بـه كـاني ژيـپس     ي اصلي، هاوني
ي مختلـف آبخـوان دشـت رامهرمـز و     هـا قسـمت براي 

دالـون محاسـبه شـد. بـر ايـن       - آبخوان دشت ميداوود
اساس ميانگين شـاخص اشـباع نسـبت بـه ژيـپس، در      

 - و در آبخـوان ميـداوود   - 45/2با  آبخوان رامهرمز برابر
به دست آمد. مقادير اين شاخص، منفـي   - 52/3دالون 
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ي هر دو آبخوان هاآبكه  دهديمبوده و اين امر نشان 
اشـباع بـوده و تمايـل بـه     نسبت به كاني ژيـپس تحـت  

پـائين رفـتن آب زيرزمينـي توسـط     انحالل آن را دارد. 
 يهـا هيـ در ال يآبكشي سبب افزايش نيروهاي فرسايشـ 

خاك و در نتيجه منجر به تشكيل غارهـا و فرونشسـت   
و  يارهيـ هـا دا . شكل اين فرونشسـت شوديم هاهيدر ال

و دشت  آبخوان دشت رامهرمز .[1] بيشتر بيضوي است
مناطق كارستي ژيـپس   در مجاورتكه دالون  - ميداوود

شـهر رامهرمـز و   ذخيره آب شرب  نيتر، مهمقرار دارند
جهــت بررســي وضــعيت ســطح آب  هســتند. ميــداوود 

آبخوان، هيدروگراف آبخوان براي تعدادي از پيزومترها 
آناليز  شد. بر اين اساس، تغييرات سطح آب در آبخوان 

 51. حـدود  رسـد يمـ متر نيز  3رامهرمز زياد بوده و تا 
دالـون وجـود دارد كـه     - چاه فعـال در دشـت ميـداوود   

. انـد شـده جهت مصـارف كشـاورزي و آب شـرب حفـر     
 هاچاهدر دشت يكسان نبوده و بيشتر  هاچاهپراكندگي 

در شمال دشت (ميداوود باال)، مركز (روستاي سرله) و 
. بـا  انـد شـده جنوب دشت (روستاي پتك جاللي) حفـر  

ي هـا سـال توجه به برداشت بيش از حـد آب در طـول   
رو نقشه اخير، نوسانات سطح آب زياد بوده است. از اين

دالون تهيه شـد.   - شت ميداوودتغييرات سطح آب در د
شود تغييرات سطح مشاهده مي 4شكل همانطور كه در 

. بيشترين افت رسديممتر نيز  17ايستابي در دشت تا 
سطح ايستابي در اراضـي ميـداود بـاال واقـع در دماغـه      

ــدود     ــوده (ح ــفيد ب ــوه س ــديس ك ــر) و در  16تاق مت
ي ديگر دشت، افت سطح ايسـتابي عمومـاً كـم    هابخش
كه مقدار آن در روستاي طوريبه )متر 3(كمتر از  است

. رسـد يمـ متر نيـز   1دالون و پتك بيگدلي به كمتر از 
ناشـي از   توانـد يمـ افت زياد سطح آب در ميداوود باال، 

اسـتخراج  باشـد.   هاچاهبرداشت بيش از حد آب توسط 
 موجـب ، هستند هاپسيها كه در تماس با ژاينگونه آب

شـده و   هـا پسيـ كاهش سطح آب و افـزايش انحـالل ژ  
اسـتخراج   ي كارستي  شده است.هادهيپدباعث تشكيل 

، هسـتند ها كه در تماس با كارسـت ژيـپس   اينگونه آب
شـده  سبب كاهش سطح آب و افزايش انحـالل ژيـپس   

سـقوط سـطح آب   همچنين تغييرات سطح آب و . است
اهش سبب كاهش خاصيت شناوري هيدرواستاتيكي و ك

ي فوقـاني  هاهيال وزن مخصوص حفرات شده كه سقوط

. )4شـكل  را در پي داشـته اسـت (   هافروچالهوتشكيل 
ً بيضي هافروچالهاين    .هستندشكل اكثرا

  محيطي گسترش كارست ژيپسمشكالت زيست - 5- 3
  تغيير كيفيت منابع آب - 3-5-1

وسيله غلظت باالي يون سولفات هانحالل فعال ژيپس ب
سـطحي از جملـه    يهـا آبزيرزميني و همچنين  يهاآبدر 

يـك   يهـا آب. تيـپ  شوديماصلي تشخيص داده  يهاآبراهه
 شـود ميمنطقه معموالً از روي غلظت عناصر اصلي مشخص 

لذا به منظور بررسي ميزان اثرگذاري انحالل ژيـپس بـر روي   
منطقـه اقـدام    يهاآبمنطقه، نسبت به تعيين تيپ  يهاآب

سـطحي و زيرزمينـي در منطقـه مـورد      يهـا آبشد. تيـپ  
 يهـا ونيـ كلروره بوده كه علت آن افزايش  -سولفاته بررسي

. اسـت سولفات و كلر بر اثر انحالل ژيپس سـازند گچسـاران   
 انحالل ژيپس نقش مهمي در تغيير كيفيت منابع آب دارنـد. 

در مسـير خـود از ميـان سـازند     و رودخانه تلخ  اعالرودخانه 
گچساران عبور كرده، اين موضوع سـبب تغييـر كيفيـت آب    

 .كلروره كرده است-و تيپ آب را سولفاتهشده  هارودخانهاين 
 51حلقه چاه در دشت رامهرمـز و   232مربوط به  يهانمونه

 يهـا آبدالـون نيـز از نـوع     -حلقه چـاه در دشـت ميـداوود   
ختلـف دشـت رامهرمـز و دشـت     سولفاته بوده و آب نواحي م

. رديـ گيمـ سـولفاته قـرار    يهـا آبدالون در دسته  -ميداوود
شـتر در آب و  يب يهـا ونينشانگر حضور  TDS ير بااليمقاد
 يناش تواننديماد در آب يآب است. امالح ز يجه شوريدر نت

ثر كقابـل انحـالل باشـد. حـدا     يهـا يكانان ياز عبور آب از م
TDS يستيبراي آب شرب با mg/l 2500  .نقشـه هـم   باشد

 يهـا چـاه مربـوط بـه    يهادادهبا استفاده از  TDSپتانسيل 
الـف). بـر ايـن     -5شكل موجود در دشت رامهرمز تهيه شد (

، مربـوط بـه نـواحي شـمالي     هـا ونياساس بيشترين فراواني 
بوده كـه در   mg/l 3200دشت و براي چاه بنگستان، حدود 
. اسـت با سازند گچساران  شمال آبخوان و در ارتباط مستقيم

سازند گچساران باعث كـاهش   يهاپسيژاما در كل، انحالل 
مصـارف   بـراي دشت رامهرمز  يهابخشكيفيت آب در اكثر 

بـا اسـتفاده از    TDSشرب شده است. نقشـه توزيـع مكـاني    
دالـون   -موجود در دشت ميداود يهاچاهمربوط به  يهاداده

اس بيشـترين فراوانـي   ب). بر اين اس -5شكل نيز تهيه شد (
، مربوط به نواحي غربي دشت (حوالي ميداوود پـايين)  هاوني

بوده كـه   mg/l 2700، حدود 12Wو  11W يهاچاهاطراف و 
  .[18] هستنددر ارتباط مستقيم با سازند گچساران 
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  )متر 30و فروچاله فروريزشي و فرونشستي در مجاورت آبخوان (قطر  دالون - رات سطح آب در دشت ميداووديينقشه تغ - 4شكل 
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  دالون - دشت ميداوود در TDS ع مكانييب: نقشه توز [19]رامهرمز در آبخوان  TDSالف: نقشه هم پتانسيل  -5شكل 

  
  هافرونشست - 3-5-2

تأثير زيادي روي مناطق  هافرونشستانحالل ژيپس و 
شهري و روستايي در كشـورهاي مختلـف دارد. بيشـتر ايـن     
مناطق ممكن اسـت در آينـده محـل احـداث راه، مخـازن و      

 هـا فرونشسـت لذا ارزيابي خطـرات  . [3]توسعه شهري باشند 
و توسعه در مقياس محلـي، اسـتاني و ملـي     يبندنهپهبراي 

نسـبت بـه ديگـر    مثل ژيپس تبخيري  يهاسنگ. استمهم 
سرعت انحالل باالتري دارند به همين دليل سـرعت   هاسنگ

. اسـت بسـيار بـاالتر    هاسنگفرونشست در اين توده تشكيل 
فروچالـه   200مختصات طول و عرض جغرافيايي مربوط بـه  

برداشـت و نقشـه    بررسـي نطقـه مـورد   بزرگ و كوچك در م
  ).6شكل ( شدپراكندگي آنها تهيه 
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طور ناگهاني در منطقه هشده در سازند گچساران كه بتشكيل يهافروچالهو  بررسيها در منطقه مورد نقشه پراكندگي فروچاله - 6شكل 

  .ابوالفارس رامهرمز تشكيل شده است

  
شـامل   هـا فروچالهتعدادي از  يهايژگيواز  ياخالصه

آورده شــده اســت.  2جــدول مكــان، نــوع، عمــق و قطــر در 
از سـه نـوع    بررسـي هـاي موجـود در منطقـه مـورد     فروچاله

. هســـتندفروچالـــه فروريزشـــي، فرونشســـتي و انحاللـــي 
بسياري اوقات به عنـوان محلـي بـراي انباشـت      هافرونشست

، چـون ايـن   شـوند يمـ خانگي و صـنعتي اسـتفاده    يهازباله
ارتبـاط   هـا آبخـوان زهكشـي و   يهـا ستميسبا  هافرونشست

سبب آلودگي شيميايي و  توانديم هازبالهعدم كنترل  دارند،
 هـا فرونشسـت  در منطقه شود. زيرزميني يهاآببيولوژيكي 

آنها  وجوده عنوان مجراي عبور آب عمل كنند كه ب تواننديم

و سبب فرار آب شوند. ساز مسئله توانديمدر مخزن سد جره 
جديــد عمومــاً در كــف مخــزن و در منــاطق  يهــافروچالــه

كه  شونديمگيري تشكيل كارستي بالفاصله بعد از اولين آب
. الزم به ذكر استشده گيريعامل آن زهكشي سريع آب آب

 بررسـي تشكيل شده در منطقه مـورد   يهافروچالهاست كه 
، در مخزن سـد  هستنددر سه بخش داراي گسترش فراواني 

جــره، در شــمال آبخــوان رامهرمــز و غــرب و شــمال دشــت 
تشكيل شده در مخزن سد جره  يهافروچالهدالون.  -ميداوود

اكثراً از نوع انحاللـي بـوده و عوامـل سـاختاري مثـل درزه و      
. در انـد داشـته بيشـترين نقـش را    آنهاشكستگي در تشكيل 
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شده در شمال آبخـوان رامهرمـز و   تشكيل يهافروچالهمقابل 
 يهـا فروچالهدالون، از سه نوع -غرب و شمال دشت ميداوود

كـه هـم عوامـل     هسـتند روريزشـي  انحاللي، فرونشستي و ف

منطقـه در تشـكيل آنهـا     يهـا آبساختاري و هم اسـتخراج  
  نقش داشته است.

  در شمال شهر رامهرمز و مخزن سد جره هافروچالهمشخصات  - 2جدول 
 UTM‐E UTM‐N نوع فروچاله عمق (متر) قطر (متر)

 3497342 391780 انحاللي 2 4
 3505885 387656 فرونشستي 3 3
 3496726 386028 فروريزشي 10 3
 3499750 394146 فروريزشي 3 5

 3504217 388086 انحاللي 2 4
4 5/1  3505732 387549 انحاللي 
 3509318 386325 انحاللي 3 7
 3483474 405064 انحاللي 2 5
2 5/0  3493776 387895 فروريزشي 
2 5/0  3493776 388237 فروريزشي 
3 5/0  3477893 391102 فروريزشي 
 3468575 386513 فروريزشي 1 2
 3473291 372722 فروريزشي 5 10
6 5/2  3474268 373447 فرونشستي 
2 5/0  3474178 372722 فروريزشي 

 3464330 383321 فروريزشي 1 3

 3465934 383074 فرونشستي 1 3
 3474713 372263 فروريزشي 10 15
3 5/0  3465875 388440 فروريزشي 

  
  افزايش امالح و شور شدن اراضي - 3-5-3

بـه افـزايش    تـوان يمايجاد شرايط شوري در زمين را 
 تبخيري مثل هاليت، سيلويت، ژيـپس و انيـدريت    يهايكان

شناسـي و  شور به شرايط زمين يهاخاك. تشكيل نسبت داد
ـ  وجود برخي سـازندهاي زمـين   ويـژه سـازندهاي   هشناسـي ب

گـذاري  تبخيري ارتباط داشته و اين شوري ناشـي از رسـوب  
. شور شدن خاك بـه كـاهش كيفيـت و    شوديمدرجا ناميده 

زاري و كـويري  كاربري اراضي منجر شده و گسـترش شـوره  
شدن را به همراه خواهد داشت. شهر رامهرمز به صورت يـك  

گـذاري رودخانـه اهللا   بوده كه در نتيجه رسـوب افكنه مخروط
اســتان  يهــادشــت نيتــرمرغــوبتشــكيل شــده و يكــي از 

. گسـل رامهرمـز بـا طـولي     اسـت كشاورزي  براي خوزستان 
سـازند گچسـاران را در مجـاورت ايـن      لـومتر يك 100حدود 

كـه از سـازند گچسـاران     ييهـا آبراهـه  دشت قرار داده است.
افكنه و دشت يالبي در مخروطسرچشمه گرفته و در مواقع س

 داراي ژيپسـي،  يهـا سـنگ ، به علت انحالل شونديمجاري 
كه سبب شور شدن خاك در برخي مقادير زيادي امالح بوده 

 (EC)) و افزايش هدايت الكتريكـي  7شكل ( اندشدهمناطق 
كـي خـاك در   ي. هـدايت الكتر انـد داشـته  دنبـال  بـه خاك را 

و گيري شده اندازه بررسيمختلفي از منطقه مورد  يهابخش
بــه منظــور تعيــين منــاطق شــور در دشــت رامهرمــز نقشــه 

  ).7شكل ( تهيه شدخاك  ECپتانسيل هم
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  خاك در دشت رامهرمز ECشور شدن زمين در اراضي مجاور سازند گچساران و نقشه هم پتانسيل  - 7شكل 

  
  ناپايداري شيب - 3-5-4

، كنـد يمـ مهمي كه ناپايداري شيب را كنتـرل   فاكتور
 شـود يموسيله ساختارها كنترل ه كارستي شدن ژيپس كه ب

. در [13] اسـت شوي پنجه شـيب توسـط رودخانـه    وو شست
ميـزان درز و   ،هـا نيچو مجاورت آنها و در قله ها گسلمحل 

بـوده كـه   بيشـتر   سازند گچسـاران  يهاپسيژدر  شكستگي
جنوب غربـي هسـتند و    -داراي امتداد عمومي شمال شرقي

. درز و شكستگي در توسـعه  [16] شيب نزديك به قائم دارند
فرايند انحالل نقش مهمي دارند و جايي كه درز و شكستگي 

در نتيجه  .هستندكارستي نيز مشهودتر  يهادهيپدزياد باشد 
كـاهش پيـدا كـرده و درز و     هـا سنگفرايند انحالل مقاومت 

و معابر جهت عبور جريان آب بـاز   ابندييمشكستگي توسعه 
رودخانه چنـين   يهاكناره. در مخزن سد جره و در شونديم

بـه وقـوع پيوسـته كـه     در سـازند گچسـاران    ييهايداريناپا
اعث ناپايداري گيري سد و افزايش فشار هيدرواستاتيكي بآب

 يهـا سـنگ در  هـا يداريـ ناپا. اين خواهد شد هادامنهبيشتر 
ژيپســي تشــكيل شــده و عمومــاً از نــوع واژگــوني و لغــزش 

  .هستند

 گيرينتيجه -4

سازند گچساران در شرق اسـتان خوزسـتان گسـترش    
زيادي داشته و مناطقي از شهر رامهرمز و ميـداوود را در بـر   

. شــوديمــگرفتــه و دو ســوم از مخــزن ســد جــره را شــامل 
از لحـاظ بـافتي بـه دو نـوع ژيـپس       بررسيمورد  يهاپسيژ

دانه (پورفيروتيك) تقسـيم  ريزدانه (آالباستر) و ژيپس درشت
ليـل ريزدانـه بـودن ژيـپس آالباسـتر، سـطح در       به دشدند. 

ــزان     ــذا مي ــوده ل ــتر ب ــنگ بيش ــن س ــاس در اي ــرض تم مع
از  اسـت پذيري آالباستر بيش از ژيـپس پورفيروتيـك   انحالل
ي انحاللـي و  هـا فروچالـه كارسـتي مثـل    يهـا دهيپداين رو 

 يهاسنگ. شونديمدر ژيپس آالباستر بيشتر ديده  هادرهكور
 شـوند يمته و در اثر فرسايش، شسته ژيپسي دوام كمي داش

انحاللي تشكيل شـده   يهابرجو حتي  هاكارنبه همين علت 
. بـر  رونـد يمدر آنها ابعاد كوچكي داشته و خيلي زود از بين 

ژيپسي داراي مقاومت كششي كمـي   يهاسنگخالف آهك، 
و در اثـر وزن   ماننـد ينمبوده لذا فضاهاي خالي در آنها باقي 

ـ و تشـكيل   كننـد يمـ فوقـاني ريـزش    يهـا هيال  يهـا نيدول
 يهاپل. در مقابل غارها، دهنديمفرونشستي و فروريزشي را 

 هـا هيـ الطبيعي به علت ريـزش، در ايـن    يهاطاقطبيعي و 
از جملـه  و يـا ابعـاد كـوچكي دارنـد.      شـوند يمـ كمتر ديده 

، در منطقـه  هاپسيژمحيطي انحالل عوارض زيست نيترمهم
. با وجود گسترش زياد سازند گچساران استله تشكيل فروچا

مشـاهده كـرد.    توانينمرا در همه جا  هافروچالهدر منطقه، 
را بر عهده  هافروچالهنقش اصلي در تشكيل و توزيع  هاگسل

زمينــي بــه توســعه ي زيرهــاآبدارنــد. از طرفــي اســتخراج 
ويژه در مناطق شمالي شهر رامهرمـز و منـاطق   هب هافروچاله

دالـون كمـك كـرده اسـت.      -شمالي و غربي دشت ميـداوود 
سرعت تشكيل بـااليي   هاپسيژتشكيل شده در  يهافروچاله

دارند، در منطقـه شـهرك رايگـاني شـهر رامهرمـز در سـال       
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ـ     1389 صـورت ناگهـاني   هتعدادي فروچاله بـا ابعـاد بـزرگ ب
تشكيل شدند كه خوشبختانه خسارات جاني نداشتند ولي به 

 يهـا فروچالـه شاورزي آسيب زدنـد. تعـدادي از   ك يهانيزم
شده در منطقه رامهرمز و ميداوود با آبخـوان ارتبـاط   تشكيل

 يهازبالهدفن  براي هافروچالهمستقيم دارند. تعدادي از اين 
كه عدم كنترل و مديريت  اندشدهشهري و روستايي استفاده 

بـه آبخـوان منجـر خواهـد شـد.       هـا يآلـودگ آنها به انتقـال  
راهي  تواننديمتشكيل شده در مخزن سد جره  يهاروچالهف

براي فرار آب محسوب شوند كه نيـاز بـه مطالعـه و بررسـي     
  بيشتري دارند.

، مناطق مركـزي  رامهرمز آبخوان TDS بر اساس نقشه
 يترمناسببرمي داراي كيفيت دشت و محدوده روستاي تل

امـا بـا نزديـك شـدن بـه منـاطق        اسـت براي مصارف شرب 
مالي دشت و در مجاورت سازند گچسـاران از كيفيـت آب   ش

 هـا پسيـ ژكه علت اصلي آن انحـالل   شوديمآبخوان كاسته 
دالـون نيـز سـولفاته     -. نوع آب آبخوان دشـت ميـداوود  است
آن كمتر  TDSاما در مقايسه با آبخوان دشت رامهرمز،  است

. مجاورت آبخوان استبوده و از كيفيت آب باالتري برخوردار 
ــداوود ــه    -دشــت مي ــماري ك ــازند آهكــي آس ــا س ــون ب دال

خروجـي از آن كيفيـت مناسـبي دارنـد، سـبب       يهـا چشمه
شده ولي به سمت مناطق غربي و شمال  TDS كاهش ميزان

كـه علـت آن    شـود يمغربي دشت، از كيفيت آبخوان كاسته 
  .استي سازند گچساران هاپسيژوجود 

در بـر   سازند گچساران دو سوم از مخزن سـد جـره را  
. باال و پايين شدن سـطح آب مخـزن سـد در طـول     رديگيم

سـازند گچسـاران در معـرض     يهـا پسيژسال و قرار گرفتن 
به فرسايش شديدتر آنها كمك  يشدگخشكو  تري هاكليس

را به دنبـال داشـته اسـت.     هايداريناپاكرده و افزايش وقوع 
 عبـوري از سـازند گچسـاران بـه دليـل انحـالل       يهـا آبراهه

، حاوي امالح زيادي بوده كـه بـر كيفيـت خـاك در     هاپسيژ
واقـع در   يهـا نيزمكه  ياگونهبهدشت رامهرمز اثر گذاشته 

غرب و جنوب دشت رامهرمز، شـوري بـااليي داشـته و بـاير     
شدند كه قابليت كشاورزي ندارند. سازند گچساران از جملـه  

ــازندها ــالح و    ييس ــايش آن، ام ــه فرس ــه در نتيج ــت ك اس
واگـرا تشـكيل    يهـا خـاك خاك افـزايش يافتـه و    يهانمك

در تماس با آب به راحتي شسته شـده   هاخاك. اين شونديم
. كانـال انتقـال آب دشـت    آورنـد يمـ وجود ه و مشكالتي را ب

بوده كه در حال اجراست و نقش  ييهاپروژهرامهرمز ازجمله 
مهمي در توسعه كشاورزي منطقه دارد. عبـور كانـال از ايـن    

واگرا بـه تخريـب كانـال و هـدر رفـتن آب منجـر        يهاخاك

خواهد شد. بر اساس نقشه هم پتانسـيل هـدايت الكتريكـي،    
جنوبي دشـت رامهرمـز و در    شوري خاك در مناطق غربي و

نزديكي روستاهاي بابل، حنوشي و صندلي بـيش از منـاطق   
كه ممكن است مسـائلي را جهـت اجـراي پـروژه      استديگر 

مديريت برداشت از منابع آب  وجود آورد.ه ب بكانال انتقال آ
زيرزمينــي نقــش زيــادي در جلــوگيري از پــايين رفــتن آب 
ــعه    ــاهش توس ــابع آب و ك ــت من ــاهش كيفي ــي، ك زيرزمين

مـديريت منـابع آب در    يهابرنامهدارد لذا اجراي  هافروچاله
 تـر قيـ دق بررسـي مفيد باشد. با  توانديممنطقه  يهاآبخوان

مستعد ناپايـداري را شناسـايي كـرد و بـا      يهامحل توانيم
مثـل بـتن پاشـي و پتـوي رسـي بـر روي        ييهاطرحاجراي 

سازند  يهاپسيژرا كنترل كرد. انحالل  هاآنمناطق ناپايدار، 
از دشت رامهرمز شـده   ييهابخشگچساران باعث شورشدن 

كه كاهش كاربري اراضي و توسعه بيابان در منطقه را در پي 
واگـرا،   يهـا خـاك ا انجام آزمايشات شناسايي داشته است. ب

شناسايي كرد و با استفاده  توانيممناطق با خطر واگرايي را 
مثل افزودن آهك، سولفات آلومينيوم، تعـويض   ييهاروشاز 

  واگرا پرداخت. يهاخاكخاك و زهكشي منطقه به اصالح 

  تشكر و قدرداني
ســازمان آب و بــرق  محتــرم مســئولين از پايــان در
همكاري الزم جهت اسـتفاده از اطالعـات    دليل به خوزستان

يـم.  دار را تشـكر  كمـال  ي سطحي و زيرزميني منطقـه هاآب
 ارزنـده  يهـا ييراهنما دليل به نيز محترم داوران از همچنين

  .كنيممي  قدرداني ايشان

 نوشتپي
1 Interstratal karst 
2 exposed karst 
3 soil covered karst 
4 sinkholes subsidence 
5 blind valley 
6 swallow holes 
7 neotectonic 
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