
بررسی ويژگی  های بافتی رسوبات تپه  های ماسه  ای شرق شهرستان جاسک

                                                  سيد اسداهلل حجازی1                      شبنم محمودی 2

تاریخ پذیرش مقاله: 94/12/28       تاریخ دریافت مقاله: 94/02/08 

*********
چکيده

  یکی از مهم ترین فرایندهای فرسایشی در مناطق بيابانی از جمله محدوده مطالعاتی )شرق شهرستان جاسک(، فرسایش بادی 
است که منجر به ایجاد اشکال فرسایشی مختلفی از جمله تپه  های ماسه  ای می شود. اهميت مطالعه تپه  های ماسه  ای در این منطقه 
بخاطرخساراتی است که این تپه  ها در صورت متحرک بودن به منابع طبيعی، تأسيسات انسانی و غيره وارد می  آورند.  لذا بررسی 
تپه  های ماسه  ای در مدیریت این نواحی اهميت دارد. یکی از اولين ویژگی  هایی که در اغلب مطالعات مربوط به مناطق بيابانی 
از جمله بررسی فرسایش بادی، روند یابی حرکت تپه  های ماسه  ای و غيره مورد بررسی قرار می  گيرد، ویژگی مربوط به بافت 
ذرات ماسه می  باشد. بنابراین در تحقيق حاضر به مطالعه ویژگی بافتی و محيط ته  نشست رسوبات ماسه  ای پرداخته شده است. 
محدوده مطالعاتی جزء سواحل بيابانی بوده، در شرق شهرستان جاسک و در استان هرمزگان واقع است. این تحقيق بر اساس 
جمع  آوری نمونه از محل و مطالعه بافت رسوبی با استفاده از نتایج گرانومتری و بررسی ميکروسکوپی و ماکروسکوپی رسوبات 
پس از آماده  سازی آن است. برای محاسبه پارامترهای بافتی مانند ميانگين، جور شدگی و کج  شدگی از روش لحظه  ای استفاده 
و نمودارها با استفاده از نرم افزار اکسل تهيه شد. با استفاده از نقشه  های توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای نقشه  های مورد نظر 
در نرم  افزارهای GIS  تهيه گردید. از نقشه زمين  شناسی نيز برای مطالعه سنگ  شناسی استفاده شد. نتایج حاصل بيانگر نزدیک 
بودن قطر ميانگين دانه  ها و نشان از عدم نوسان انرژی در محيط رسوبگذاری است. کج  شدگی منفی، جورشدگی خوب، وجود 
فسيل  های دریایی و وجود دانه  های شفاف در نمونه  های 1، 2، 5، منشا ساحلی را برای این نمونه  ها مشخص می  کند. کج  شدگی 
مثبت، جور شدگی خوب، منحنی هيستوگرام بایمدال و انحنا رو به باال منحنی تجمعی در نمونه  های، 6، 7، 9، و 10، نشان از 

وجود مواد طغيانی رودخانه و رسوب های کناری دارد، بنابراین می  توان برای این نمونه  ها منشاء رودخانه  ای را متصور شد.

واژه های کليدی: ویژگی بافتی رسوبات، گرانومتری، تپه  های ماسه  ای، شرق شهرستان جاسک، سواحل عمان.
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1- مقدمه
تپه  های ماسه  ای ساحلی، که یکی از اشکال مورفولوژی 
مهم مناطق ساحلی به شمار می  روند، در پشت ساحل تشکیل 
می  گردند. در این مناطق معموالً بادهای فراوان و کافی برای 
انباشت رسوبات وجود دارد لذا این تپه ها در نقاطی که ذخیره 
رسوبی، حمل رسوب، اقلیم و فضای کافی اجازه دهد، ایجاد 
و توسعه می  یابند و اشکال مختلفی را به وجود می  آورند. این 
تپه  ها در صورتی که تثبیت نشده باشند از محل خود مهاجرت 
نموده و به سمت خشکی پیش می روند )غریب رضا، 1383: 36( 
و موجب خسارت می شوند. بنابراین اهمیت مطالعه تپه  های 
ماسه  ای به علت تأثیراتی است که آنها بر روی منابع آب و 
خاک، حیات گیاهی و جانوری و تأسیسات و راه ها ی ارتباطی 
دارند )رامشت، 1392: 1(. لذا شناسایی منابع رسوبات تشکیل  
مدیریت  در  می  تواند  مناطق  این  در  ماسه  ای  تپه  های  دهنده 

بهینه این مناطق مؤثر واقع شود.
شهرستان  شرق  در  بشک،  پی  منطقه  مطالعه  این  در 
جاسک در استان هرمزگان به صورت موردی انتخاب شده 
است چرا که این منطقه یکی از نقاطی در استان است که 
در معرض فرسایش شدید بادی و حرکت تپه  های ماسه  ای 
است و این مسئله زندگی ساکنین را با تهدید و روند توسعه 

را با مشکل روبرو ساخته است.
ته  محیط  و  بافتی  ویژگی  زمینه  در  زیادی  مطالعات 
جمله،     از  است.  گرفته  صورت  ماسه  ای  رسوبات  نشست 
تئوری  پایه  ای  بررسی  زمینه  در  مطالعاتي   1)1941( بگنولد 
ژئومورفولوژی بادی با تمرکز روی فیزیک حرکت رسوبات 
باد انجام داد. بلوت و همکاران )2001(2 به مقایسه روش 
بافتی رسوبات  ترسیمی و لحظه  ای در محاسبه پارامترهای 
بر روی  با مطالعه  ابودها و همکاران )2003(3  پرداخته اند. 
رسوبات سواحل مایندا در خلیج کنیا، سریواستاوا و همکاران 
و  پراوتزا  هند،  ناگلند  در  کوهیما  شمال غرب  )2005(4 در 

1- Bagnold

2- Blot & etal.

3- Abuodha & etal.

4- srivastava& etal.

همکاران )2010(5 در جنوب به شمال رود دانوب، او کیود 
و همکاران )2013(6 در جنوب غرب نیجریه، ایدوتون و 
پارامترهای  از  استفاده  با  مطالعاتی  نیز   7  )2013( همکاران 

بافتی انجام دادند.
 1353 سال  در  زمینه  این  در  تحقیق  اولین  ایران  در 
توسط ملکوتی برروی حرکت تپه  های ماسه  ای درسیستان و 
بلوچستان انجام گرفت. از دیگر محققین می توان به یمانی 
حوزه  در   )1380( اختصاصی  کاشان،  منطقه  در   )1379(
، موسوی حرمی و همکاران )1381(  اردکان _ یزد  دشت 
در منطقه سنگرد سبزوار، احمدی و محمد خان )1385( در 
در   )2009( گر  نوحه  و  ایران  ساحلی  و  داخلی  ارگ های 
رسوبات  ویژگی  بررسی  به  که  کرد  اشاره  جنوبی  سواحل 

پرداخته اند.
به  که  می  باشد  ماسه  ذرات  دانه  بندی  به  مربوط  ویژگی 
مطالعه  مورد  مختلف  مقاصد  برای  و  گوناگون  روش  های 
قرار می  گیرد. این مطالعات پایه در ایران به صورت موردی 
اولین گام شناسایی در بسیاری از مناطق در معرض فرسایش 
این  هدف  لذا   )211  :1385 محمد خان،  و  )احمدی  است  بادی 
تحقیق استفاده از نتایج گرانومتری و بررسی میکروسکوپی و 
ماکروسکوپی رسوبات به منظور مطالعه ویژگی بافتی و محیط 

ته نشست رسوبات ماسه  ای و منشاء این رسوبات  است. 

2- مبانی نظری 
2-1- منحنی هيستوگرام و تجمعی

با استفاده از منحنی هیستوگرام و محاسبه میانه می توان به 
مطالعه ژنز رسوبات و مطالعات حمل و نقل، وقتی رسوبات 
دارای دو منشاء یا بیشتر   باشند پرداخت )موسوی،1374: 67 (. 
منحنی  های تجمعی در رسوبات رودخانه  ای بنا به نظر ویشر 

)1960( 8 بایمدال هستند )کانجو9، 2012: 179(. 
دارای  که  تجمعی  منحنی  ریویر  محاسبات  اساس  بر 
5- Preoteasa & etal.

6- Okeyode & etal

7- Oyedotun& etal.

8- visher

9- kanjoo
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خمیدگی به سمت باال هستند نشانگر مواد طغیانی رودخانه 
و رسوب های کناری هستند که توان حمل برای آنها وجود 

نداشته است )معتمد، 1358: 43(. 

2-2- ميانگين و ميانه 
سایز متوسط دانه ها نشان از انرژی محیط مي  دهد )کانجو، 
2012: 169(. اندازه میانگین دانه ها محیط پر انرژی و بالعکس 

اندازه  که  صورتی  در  می  دهد.  نشان  را  انرژی  کم  محیط 
میانگین نمونه  ها با هم متفاوت باشد نشان ازاختالف سطح 
انرژی در هنگام رسوبگذاری دارد )گانش1، 2013: 149(. بنا بر 
مطالعات معماریان )1384( و مقصودی )1390( درشت بودن 
متوسط قطر میانگین و میانه دانه  ها در نمونه  ها ارتباط ژنتیکی 
بین رسوبات تپه  های ماسه  ای و اراضی برداشت را به وضوح 

نشان مي  دهند )معماریان ، 1384: 541 و مقصودی،1390: 13(.

2-3- جور شدگی 
جور شدگی حاصل رسوبگذاری انتخابی ذرات تحت تأثیر 
سرعت متفاوت در نقل و انتقال رسوب است )مقصودی،1390 
:9(. بنا به نظر ساهو )1964(2 جورشدگی نشان از نوسان در 

انرژی جنبشی دارد و اختالف در جور شدگی نمونه  ها اختالف 
در میزان انرژی در هنگام ته نشینی را نشان می  دهد. جور شدگی 
خوب نشان از یک محیط پر انرژی دارد. بنابر تحقیقات فریدمن 
و بلوت )2001( زمانی که بیشتر نمونه  ها جور شدگی متوسط تا 
ضعیف داشته باشند و تعداد کمی از آنها با جور شدگی خوب 
باشند نشان از یک محیط کم انرژی تا بندرت پر انرژی است 
)اکيود،2013: 48(. عالوه براین جور  شدگی نسبتاً خوب تا متوسط 

ناشی از دانه  های درشت، و به نوعی بیانگر نزدیک بودن مناطق 
برداشت است )معماریان ، 1384: 54(. 

2-4- کج  شدگی 
و  رسوبی  محیط  های  تفسیر  و  تعبیر  برای  کج  شدگی 
رسوبات  وقتی  مثال  برای  می  باشد  نقل  و  فرایند های حمل 

1- Ganesh

2- Sahu

دانه  ریز باشد دنباله منحنی به سمت راست رفته و کج شدگی 
مثبت است و نشان از محیطی آرام دارد و برعکس آن، در 
نمونه  های دانه  درشت که کج  شدگی منفی و به سمت چپ 
حرمی،1374:  )موسوی  است  آرام  نا  محیطی  از  حاکی  می باشد 
69(. بنابر نظر ویشر )1969 ( کج شدگی مثبت تا نزدیک به 

متقارن معرف محیط  های با نوسانات انرژی مانند رودخانه و 
سیستم فلویال می  باشد و درصد باالی کج  شدگی منفی معرف 

نوسانات کم در وضعیت انرژی است )کانجو، 2012: 179(.

2-5- پالت  های دو متغيره 
 ،)1957( وارد  و  فولک  توسط  متغیره  دو  پالت های 
فریدمن )1961(، مویال و وایسر )1968(، کانجو )2012( و 
گانش )2013(، برای بیان وضعیت ته نشست  ها و کمک به 

تشخیص محیط رسوبگذاری استفاده شده است)نگاره 1(.

مأخذ: دالوا دوی، 2014: 98
الف( پالت دو متغیره بعد از مویال و وایزر)1968( 

 ب( پالت دو متغیره بعد از فریدمن )1961(                       
نگاره 1: پالت دو متغيره جور شدگی وکج شدگی 
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 2-6- ميزان دانه  های درخشان
 30 از  بیش  درخشان  ماسه  درصد  اگر  آکایو  نظر  طبق 
دریاست.  به  مربوط  حتم  طور  به  ساییدگی  باشد  درصد 
باشد ساییدگی دریایی  تا 30 درصد  چنانچه مقدار آن 20 
 20 از  کمتر  درخشان  ماسه  درصد  اگر  و  است  احتمالی 
دریایی  یا  و  رودخانه ای  منشاء  بین  تردیدی  باشد  درصد 
پیش خواهد آمد و برای مشخص کردن آن باید از روش های 

دیگری یاری جست )عليمردانی، 1358 :87(. 
   

3- منطقه مورد مطالعه
مربع  کیلومتر   282/358 وسعت  با  مطالعه  مورد  منطقه 
در سواحل دریای عمان در منطقه پی بشک واقع شده است 
به  شرق  از  عمان،  دریای  به  مغرب  و  جنوب  از سمت  و 
محدود  بشاگرد  کوه های  به  شمال  از  و  چابهار  شهرستان 
می  شود. مختصات جغرافیائی آن 58.40 تا 59 درجه طول 
شرقی و 25.25 تا 25.40 درجه شمالی مي  باشد )نگاره 2(. 
ماسه  ای در نگاره 3 نشان داده شده است.  تپه  های  محدوده 
منطقه جزء زون مکران می باشد. مکران شامل کوه های  این 
شرقی – غربی است که ازسواحل دریای عمان تا فرو افتادگی 
جازموریان دنباله دارد.مرز غربی این کوه ها توسط خط عمان 

)گسل میناب(از زون برخوردی زاگرس جدا می شود ودر شرق 
پس ازگذر ازبلوچستان پاکستان به گسل اورناچ نال می رسد. 

)آقا نباتی ،1383: 95(

اقلیم هر دو منطقه به روش آمبروترمیک خشک مي باشد.
براساس  و  شدید  گرم  آمبرژه  روش  براساس  منطقه  اقلیم 
روش دومارتن، خشک و بر اساس روش خلیلي ) دومارتن 
بسط داده شده (خشک معتدل است. متوسط درجه حرارت 
در  بارش  بیشترین  و  سانتیگراد  درجه   27 منطقه  این  در 
باد سالیانه  است. سرعت و جهت وزش  ثبت شده  ژانویه 

این منطقه در نگاره 4 آورده شده است. 

نگاره 3: منطقه گسترش تپه  های ماسه  ای

نگاره 2: نقشه موقعيت جغرافيایی محدوده مطالعاتي
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4- روش تحقيق و ابزارها
استفاده از گرانومتری برای آنالیز هیدرودینامیک و تفسیر 
محیط ابتدا توسط هیلستروم1 )1939( بکار گرفته شد. در این 
مطالعه نتایج حاصل از گرانولومتري براي محاسبه پارامترهای 
بافتی رسوبات استفاده شد. محل برداشت نمونه ها در نگاره 
5 نشان داده شده است. برای این منظور  200 گرم از هر 
یک از نمونه  ها قبل از الک کردن براساس روش پیشنهادی 
اینگرام )1971(  با اسید کلریدریک به منظور جداسازی مواد 
ارگانیک شسته و سپس در اون خشک شد. سپس اقدام به 
  )A.S.T.M( الک کردن  با استفاده از 10 الک مدل امریکایی
1- Hjulstrom

در آزمایشگاه  بمدت 15 دقیقه شد و سپس نمونه  ها در هر 
الک با دقت 0/01 گرم وزن و پس از آن اقدام به محاسبه 
به  بنا  که  چرا  شد،  لحظه  ای  روش  به  مربوطه  پارامترهای 
نظر کرومبین پتی جان )1936(، سوان )1979(، فرید من و 
جانسون )1982(، نتایج حاصل از روش لحظه  ای به خصوص 
در مورد کشیدگی و کج  شدگی نسبت به روش ترسیمی به 
واقعیت نزدیکتر است. از جمله شاخص  های محاسبه شده 

میانه، میانگین، جور شدگی، کج  شدگی می  باشد. 
رسم  و  محاسبات  انجام  منظور  به  اکسل  نرم افزار  از 
نمونه  ها،  ماکروسکوپی  مطالعه  برای  شده  استفاده  نمودارها 
در  میکرون   700 تا   500 اندازه  با  شده  غربال  نمونه  های 

نگاره4: گلباد ساليانه جاسک

نگاره 5: نقشه  ي محل برداشت نمونه  ها از 
محدوده مطالعاتي 
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زیر میکروسکوپ بینوکولر، به منظور مشخص کردن میزان 
دانه های شفاف بررسی شده و دو نمونه مقطع میکروسکوپی 

نیز تهیه شد.  

5- یافته های تحقيق
5-1- نتایج بدست آمده از مطالعه گرانومتری  

در این مطالعه نمونه  های 1، 2، 3، 5 یونی مدال و نمونه  های 
4، 6، 7،8، 9 و10، بایمدال می  باشد )نگاره های 7 و 6(. منحنی  های 
تجمعی نمونه  های، 6، 7، 9 و10 دارای خمیدگی به سمت 
هم  به  نمونه  ها  میانگین  همچنین   .)7 )نگاره  می  باشند  باال 
نزدیک بوده و در نتیجه اختالف سطح چندانی از نظر انرژی 
در هنگام رسوبگذاری دیده نمی  شود )حداقل میانگین فی 
میانه 2/8 فی و  میانگین 2/14 فی، حداقل  2/9 و حداکثر 
نسبتًا  نمونه  ها  براین جورشدگی  (. عالوه  حداکثر 1/6 فی 
خوب تا خوب می  باشد )حداقل جورشدگی 0/46 فی وحد 
نشان  منفی  2،5 کج شدگی   ،1 نمونه  های  فی(.  اکثر 0/84 
می دهند و بقیه نمونه ها کج  شدگی مثبت دارند )جدول 1 و 

نگاره های 6 و7(.
با استفاده از نمودار دو متغیره جور شدگی و کج  شدگی 
)نگاره 1( و مقایسه آن با نمودار )نگاره 8( مشخص شد که 
بیشتر نمونه  ها مربوط به محیط  های فلویال و تعدادی از آنها 

دانه های  میزان  می  باشند.  ساحل  نزدیک  نواحی  به  مربوط 
شفاف)بیش از 20 درصد( در نمونه  های شماره 1، 2، 3، ،5 

بیش از 20 درصد می  باشد.

نگاره 6: نمودار هيستوگرام نمونه  ها

جدول1: پارامترهای محاسبه شده بر اساس نتایج گرانومتری )برحسب مقياس فی(
کج شدگی )برحسب فی( جورشدگی  )برحسب فی( ميانگين )برحسب فی( ميانه )برحسب فی( شماره نمونه

-1/37 0/71 2/86 2/8 1
-2/12 0/55 2/82 2/8 2
1/4 0/84 3/21 2/8 3
0/09 0/62 2/54 1/6 4
-1/95 0/46 2/9 2/8 5
1/1 0/56 2/14 1/8 6
1/45 0/52 2/15 1/8 7
0/74 0/65 2/37 2/6 8
0/76 0/65 2/35 1/8 9
0/12 0/65 2/52 1/8 10

منبع: بر اساس کارهای آزمایشگاهی نگارند  گان
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نگاره 7: نمودار تجمعی نمونه  ها

نگاره 8: پالت دومتغيره براساس داده  های جدول 1
 

5-2- نتایج بررسی فسيل در نمونه  ها
پس از تهیه مقطع از نمونه  های 1،2،3 و 5 به بررسی فسیل 
موجود در آنها اقدام شد. فسیل ها در نمونه شماره 1 فسیل 
فسیل  می  باشند.  شور  آب  گاستروپود  و  فرامینفر  استراکود، 
نمونه 2 فرامینفر و گاستروپود و فسیل  های نمونه شماره 5 
از  قطعاتی  نمونه  این  در  که  می  باشد؛  اکینودرم  و  فرامینفر 
نمونه  در  می  شود.  یافت  نیز  دوم  نسل  فرسایش  سنگ های 
شماره3 فرام پلوتونه1 و تروکواپیدال2 وجود دارد. در این میان 
وجود فسیل های فرامینفر می  تواند دال بر منشاء دریایی این 
1-Triloculina 

2-Trochospiral 

رسوبات باشد. چرا که فرام  ها اصوالً تک سلولی  های دریایی 
می  باشند. عالوه بر این در نمونه  های 1،2،3 تعدادی بریوزوآ3 

نیزدیده شد. 

نگاره 9: فسيل فرامينفر در نمونه های شماره 2 و5

نگاره 10: دانه هایی مربوط به فرسایش نسل دوم در نمونه 
شماره 5

5-3- مطالعه سنگ شناسی
سنگ هاي منطقه را از نظر حساسیت به فرسایش به سه 

گروه می توان  تقسیم نمود:
صورت  به  نهشته ها  این  فرسایش:  به  مقاوم  سنگ هاي 
بیاسک  منطقه  در  محکم  و  قهوه ای سخت  ماسه سنگ هاي 
)نگاره 5(، همچنین کنگلومراي بدون فسیل همراه با ماسه 
سنگ های با الیه بندي خوب در شمال بیاسک دیده مي شود 
پي بشک،  زمین شناسي  نقشه ي  و همکاران، 1375(.  پور  )واعظي 

3-  Bryozoa
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سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني مقیاس 1/100000و 
مشاهدات میدانی(.

سنگ های سست: این نهشته ها به صورت ارتفاعاتي بین روستاي 
چنالي تا عبه و در قسمت شرق پي بشک و بیاهي)نگاره5( 
رخنمون داشته و فاقد پوشش گیاهي است. این رسوبات نسبت 
به فرسایش مقاومت بیشتري از خود نشان مي دهند و شامل 
ماسه سنگ ها به صورت رسوبات کواترنري آبرفتي سدیچ در 
این محل قرار گرفته اند. این سنگ  ها بیشتر از دانه هاي ماسه اي 
باعث  آهکي  مواد  این  شدن  حل  که  شده  تشکیل  آهکي 
 افزایش سرعت فرسایش این سنگ ها مي گردد و در مقایسه با 
و  هوازدگي  مقابل  در  بیشتري  مقاومت  مارني  سنگ هاي 

فرسایش از خود نشان مي دهند.
سنگ هاي خيلي سست: این رسوبات شامل نهشته هاي بادي 
سخت نشده و همچنین رسوبات سبخا در منطقه ی چنالي، 
تبخیري  ماسه ای  بیاهي، رسوبات  منطقه  بادي در  رسوبات 
در طول ساحل و رسوبات مارني است که به همراه سایر 
)واعظي  مي شوند  دیده  منطقه  این  در  فراواني  به  رسوبات 
زمين  سازمان  بشک،  پي  شناسي  زمين  نقشه   ،  1375 همکاران،  و  پور 

ميداني(.  مشاهدات  و  مقياس100000/1  معدني  اکتشافات  و  شناسي 

آن  ویژگي هاي  از  که  است  رسوبي  سنگ هاي  جزء  مارن 
نفوذپذیري کم عناصر ریزدانه تشکیل دهنده این سنگ ها و 
قابلیت تورم آنها در حین جذب آب است که باعث کاهش 
میزان نفوذپذیري آنها مي گردد . مارن به علت بافت ریز و 
درجه ي سیمان شدگي کم نمي تواند در مقابل هوازدگي و 
مارني  این رسوبات  نشان دهد.  از خود  مقاومتي  فرسایش 
به شدت فرسایش یافته و نواحي پست و کم ارتفاع را در 
منطقه پوشانده  اند .عالوه بر این رودها ضمن عبور از بستر 
سازندهاي نرم چون فلیش های ائوسن، الیگوسن، میوسن و 
پلیوسن و  مارن ها و ماسه سنگ هاي سخت نشده میوسن- 
حتي مارن هاي کواترنر ساحلي، هرساله مقدار قابل توجهي 
رسوب به کرانه هاي دریاي عمان وارد می کنند )یماني، 1375: 
300(. گستره ي سني واحدهاي بیرون زده در محدوده مورد 

و  پور  )واعظي  است  حاضر  زمان  تا  پاییني  میوسن  از  نظر 

 1:100000 مقياس  بشک،  پي  شناسي  زمين  ي  نقشه  ؛   1375 همکاران، 

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني(.

 تحلیل مساحت رخساره هاي موجود با استفاده از نقشه
مي دهد  نشان  الویس1  محیط  در   1/100000 زمین شناسي 
رسوبات  درصد   70 از  بیشتر  منطقه،  سست  سازند هاي 
از  یکي  رسوبات  بودن  مي دهند. سست  تشکیل  را  منطقه 
تسهیل  منطقه  این  در  را  بادي  فرسایش  که  است  عواملي 

کرده است.

5-4- بحث 
نمونه های 1 ،2 و 5 دارای کج شدگی منفی، جور شدگی 
خوب، ذرات شفاف به میزان بیش از 20 درصد و به عالوه 
که  هستند  دریایی  محیط های  به  مربوط  فسیل های  دارای 
دارد.  رسوبات  این  ساحلی  منشاء  از  نشان  ویژگی ها  این 
این نمونه ها نمی توانند منشاء بادی داشته باشند چرا که در 
حرمی،  )موسوی  نمی شود  دیده  دریایی  فسیل  بادی  رسوبات 
بازوهای  کشیدگی  جهت  گرفتن  نظر  در  با   .)296  :1374

برخان ها در جهت شمال شرق )محمودی،1384: 31( و فاصله 
کم محل برداشت نمونه ها از خط ساحلی به احتمال زیاد 
منشاء این نمونه ساحل می باشد. با توجه به وسعت منطقه 
جزر و مد و شیب کم آن و همچنین باال بودن میزان ساعات 
آفتابی، رسوباتی که توسط امواج به ساحل آورده می شوند 
حمل  خشکی  داخل  به  و  شده  خشک  جزر  هنگام  در 
دیده  دریایی  فسیل های  نیز   3 شماره  نمونه  در  می شوند. 
می دهد  نشان  را  دریایی  منشا  دانه های شفاف،  شد. وجود 
 1 نمونه های  به  نمونه  این  وتجمعی  هیستوگرام  منحنی  و 
،2 و 5 شباهت دارد اما این نمونه دارای کج شدگی مثبت و 
جورشدگی متوسط می باشد. علت این مسئله می تواند این 
باشد که این نمونه، فاصله بیشتری از ساحل داشته و رطوبت 
نسبی با فاصله از دریا به نسبت کمی کاهش یافته، در نتیجه 
چسبندگی رسوبات کم شده و باد توان حمل رسوبات ریز 
را پیدا کرده است در نتیجه مقداری ذرات دانه درشت در 

1- Elwis
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نمونه باقی مانده است که باد قادر به حمل آنها نبوده است، 
و بدنبال آن فراوانی بیشتر با ذرات کوچکتر شده، و نمونه 
دارای کج شدگی مثبت و جورشدگی متوسط شده است.                              
نمونه 4 از نزدیکی رود بیاسک و نمونه های 6، 7،9و10 از 
تپه های ماسه ای نزدیک به مسیررود منچکر یا شاخه دوم رود 
سدیچ برداشت شده است.  این نمونه ها دارای منحنی های 
بایمدال می باشند و کج شدگی در همه آنها مثبت می باشند، 
آنها در نمونه شماره 4 می تواند نشانگر  جور شدگی خوب 
توان  که  باشد  کناری  رسوب های  و  رودخانه  طغیانی  مواد 
حمل برای آنها وجود نداشته است و در نمونه های ،6، 7، 9 
و 10 می تواند ناشی از عمل باد و خارج ساختن رسوبات دانه 
ریز باشد. منحنی های تجمعی نمونه های ،6، 7، 9 و10 دارای 
خمیدگی به سمت باال می باشند که نشانگر وجود مواد طغیانی 

رودخانه و رسوب های کناری هستند )معتمد، 1358: 43(.
  با توجه به نقشه زمین شناسی نمونه های 6، 7، 8 ،9 و10 
 ،)Qal2( از نزدیکی ته نشست های آبرفتی پهنه های سیالبی
سبخاها )Qtsa(، ماسه های نمکی گلی)Qtm(، ماسه های گلی 
این  منشاء  که می تواند  برداشت شده است   )Qtm( ساحلی 

رسوبات در مواقع سیالبی باشد؛ و یا این رسوبات توسط 
باد به این منطقه آورده می شوند. 

از  شده  برداشت  رسوبات  بین  در  ریز  ذرات  وجود 
از  این است که منطقه  نمونه های کنار رودخانه ها به علت 
شیب بسیار کمی برخوردار است )نگاره 11( و رود در این 
منطقه به سطح اساس خود نزدیک شده و امکان ته نشست 

ذرات ریز نیز وجود دارد.
جور شدگی خوب نمونه ها حکایت از انرژی نسبتاً زیاد 
این منطقه و نزدیک بودن میانگین قطر نمونه ها دارد و  در 
نبود اختالف قابل توجه در میزان جور شدگی نمونه ها حاکی 
از عدم اختالف سطح انرژی در هنگام رسوب گذاری نمونه ها 

می باشد. 
و  میانگین  قطر  متوسط  و  میانه  قطر  متوسط  بودن  باال 
فاصله  نشاندهنده  نمونه ها  بیشتر  خوب  نسبتًا  جورشدگی 
اساس  بر   .)13 )مقصودی،1390:  می باشد  حمل  نزدیک  حمل 
ذرات  قطر  به  توجه  با   )1385( احمدی  تحقیقات  نتایج 
می توان مسافت تقریبی حمل را برآورد نمود. براین اساس 
ذرات مسافت حمل شده برای ذرات 150 تا 250میکرون 

نگاره 11: نقشه ي شيب پي بشک )درصد(
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5 تا 20 کیلومتر است و برای ذرات با قطر 150- تا 125 
میکرون 35 کیلومتر می باشد. متوسط حمل ذرات در ارگ 
)احمدی،  است  شده  برآورد  کیلومتر   35 جاسک  ساحلی 
1385: 217(. از آنجایی که فراوانی قطر ذرات نمونه ها در 
طبقات بین 125 تا 250 میکرون است و قطر متوسط میانه 
نمونه ها 210 میکرون و متوسط قطر میانگین 178 میکرون 
نشان  را  خوب  نسبتًا  جورشدگی  نمونه ها  بیشتر  می باشد، 
منشاء  با  تپه ها  دهنده  تشکیل  ذرات  فاصله  لذا  می دهند. 
فاصله چندانی نداشته و از اراضی نزدیک به محل نمونه ها 

می باشند. 

6- نتيجه گيری 
میکرون   210 میانه،  قطر  متوسط  بودن  باال  به  توجه  با   -
بیشترین  وجود  و  میکرون   178 میانگین،  قطر  متوسط  و 
فراوانی ذرات، در رده 125 تا 250 میکرون و جورشدگی 

نسبتاً خوب بیشتر نمونه ها، فاصله حمل زیاد نمی باشد.
   - نزدیک بودن قطر میانگین دانه ها نشان می دهد که نوسان 

انرژی دراین محیط کم می باشد.
- جور شدگی خوب نمونه ها نشان از محیط با انرژی باال دارد.
با توجه به کج شدگی منفی،  - منشاء نمونه های 1 ،2 و 5 
جورشدگی خوب، وجود ذرات شفاف، فسیل های محیط های 
فاصله  برخان همچنین  تپه های  دریایی، و جهت کشیدگی 

کم آن از خط ساحلی به احتمال زیاد ساحل می باشد.
- کج شدگی در نمونه های، 6، 7، 9، و10 مثبت، جور شدگی 
منحنی  انحنا  و  بایمدال  آنها  هیستوگرام  منحنی  خوب، 
تجمعی در آنها به سمت باال می باشد که نشان از وجود مواد 
 طغیانی رودخانه و رسوب های کناری دارد، بنابراین برای این

 نمونه ها منشاء رودخانه ای را می توان متصور شد.
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