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 چكيده
در استان سيستان و  رانیا يجنوب شرقمنطقه مورد مطالعه در شمال سواحل دریاي عمان و 

واقع شده است. یكي از روش هاي جدید جهت مشاهده ي حركات زمين ساختي و زمين  بلوچستان

منشور  کیدهد كه مكران  ينشان م. پيشينه تحقيق لرزه ها استفاده از دانش مورفوتكتونيک مي باشد

پاكستان  يو جنوب غرب رانیا يدر جنوب شرق کيسنوزوئدوران  يبزرگ است كه در ط برافزاینده

هدف از انجام این تحقيق بررسي ميزان تاثير فعاليتهاي تكتونيكي بر تغييرات  .گرفته استشكل 

روش تحقيق شامل مطالعات كتابخانه اي و  ژئومورفولوژیكي سواحل جنوب شرق ایران است.

 يطبقه بند اسنادي، عمليات ميداني، آزمایشگاهي، جمع بندي نتایج و نتيجه گيري نهایي بوده است.

با استفاده از  رخساره هاي رسوبي ي، و نامگذار(1962دانهام )كربناته با استفاده از روش  يسنگها

ترسيم  به منظور ينگار نهيچ نتایج این تحقيق معرف یک ستون .، انجام شد(2010) 2فلوگل روش

و سيليسي كربناته  گروه رخساره رسوبيدو منجر به شناسایي  نوسانات نسبي سطح آب دریاست كه

ساحلي مي  هيحاشرسوبي موید بخش هاي باالیي و مياني  طيمحمدل بازسازي شده . گردید آواري

منطقه از شرق به غرب  شاخصي است كه ژئومورفولوژیكي راتييتغ از دیگر نتایج این تحقيق،. باشند

 يشناس تغيير شكل چشم اندازهاي ژئومورفولوژیكي، شواهد تكتونيكي و زمين. مشاهده مي شود

هاي رسوبگذاري اثر امواج و ندیفرآ ناشي از، ژئومورفولوژیكي سواحل چابهار راتييكه تغ نشان داد

 .است يكيكتونتحت تاثير فعاليت هاي ت
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 مقدمه

و بلوچستان واقع شده است.  ستانیدر استان س رانیا یعمان و جنوب شرق یایمنطقه مورد مطالعه در شمال سواحل در
 یعمان مجاور ساحل جنوب غرب یایدر یشمال شرق هیدر امتداد حاشبه عنوان یک کمربند برافزایشی زمین ساختی مکران 

 صفحه یانوسیپوسته اق این کمربند به علت فرورانشاست. واقع شده  رانیا یبلوچستان پاکستان و سواحل جنوب شرق
 یگوه ها نیاز بزرگتر یکی. مکران (1389ایران شکل گرفته است )آقانباتی،  ای صفحهپوسته قاره  ریز بههند  انوسیاق

ناهمواریها و فرایندهای فرسایشی نابود کننده  مولددهای زمین ساختی فرآ ین مستمر بیناست. رقابت  نیکره زم ندهیبرافزا
، 1ژئومورفولوژی منطقه است )بوربانک و اندرسونچشم اندازهای ناهمواریها، عامل اصلی مورفوتکتونیک و عامل تغییرات 

ن و متعاقب آ ریشتری 8.1لرزه  نیمنطقه فرورانش مکران به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است، اما زم (.2001
فعال منطقه را  یلرزه ا تی(، ماهلومتریک 100-50با شدت متوسط، عمق متوسط ) یزیلرزه خ نیو همچن 1945ی سونام

ز مشهورترین فعالیتها جهت برقراری ا .(2018، 4؛ بورگ2016، 3؛ بک و مورلی2013، 2) بورگ و همکاران دهد ینشان م
تکتونیکی، می توان به چرخه فرسایشی ویلیام موریس دیویس اشاره داشت  یان ساختارهای ژئومورفیک و حرکاتارتباط م

بلوغ و پیری  ژئومورفیکی در مراحل جوانی، -اریدر چرخه دیویس، مورفولوژی هر مجموعه ی ساخت( 1899، 5دیویس)
 ی،لرزه ا العاتنتایج حاصل از مطو  یمنطقه ا باال آمدگی ارتفاعات. نسبت به ساختارهای ژئومورفیک دیگر متفاوت است

منطقه فرورانش  یزیکند. لرزه خ یمنطقه فرورانش مکران را فراهم م یلرزه ا لیتجمع کرنش و پتانس یامکان مدل ساز
 کی. در (2019)وزیری و همکاران،  است یغرب مهیمکران در حال حاضر فعال تر از ن یشرق مهیدهد که ن ینشان م

 نیمنطقه که ب نیرود. اما ا یانتظار م ادینسبتاً ز خیزی زلزله های تیران، فعالمک یشیبرافزا گوه مانند یکیمجموعه تکتون
 ینسبتاً کم یزیبا منطقه اطراف آن لرزه خ سهینال واقع شده است در مقا چاو منطقه گسل اورن نابیم-گسل زندان ستمیس

شده  جادیا ساختاری نیزم دادیرو نیآخر وجود دارد کهمستند در مناطق فرورانش مکران  یتسونام عیدهد. وقا ینشان م
. (2013)بورک و همکاران، طول منطقه فرورانش را پاره کرد  پنجم کی باً یدر شرق مکران است که تقر 1945سال  یسونام

را در منطقه فرورانش  ییاست که بخشها سونهبه گسل  کینزد زین دادیرو نیاست که مرکز ا ،نکته مهم نیتوجه به ا
وقوع  یابر یتواند محل یم همنطق های گسل نیمنطقه فرورانش مکران و ا نیکرده است. نقاط عبور ب جادیا مکران

 است.در این خصوص  یشتریمطالعات ب نیاز به انجامحال،  نیباشد. با ا تکتونیکیعمده  یتهایفعال
 راتییندارد. تغوجود  شناسیزمین بزرگ  عیاز وقا یواضح تاریخچهمکران  ورقه تکتونیکیدر غرب ی شرقسواحل بر خالف 

 یمنطقه فرورانش است. در منطقه مکران، صفحه عرب یبند مینشانگر تقس یو غرب یمکران شرق نیب یزیدر لرزه خ یادیز
همراه است  یرسوب برافزایندهگوه  کیفرورانش با  نیکند. ا یم ورانشمتر در سال فر یسانت 4با سرعت  ایاوراس ورقه ریز

 ستمیمکران توسط س ورقه(. در غرب، 2004، 7؛ رگارد2002، 6دلی سل و همکارانشده است ) جادیا کیکه از زمان سنوزوئ
امتداد لغز اورناچ نال و  یگسل ها باشود. از شرق، گودال مکران  یمتصل م چین خوردهبه کمربند زاگرس  نابیگسل م

، 9؛ پنی و همکاران2014، 8؛ هونزیکر2010 ،همکارانرگارد و ) ، محدود شده استمی باشد ایمالیه ییکوهزا ناشی ازکه  چمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Burbank and Anderson 
2 . Burg et al 
3 . Back and Morley 
4 . Burg 
5 . Davis 
6 . Delisle et al 
7 . Regard 
8 . Hunziker 
9 . Penney et al 
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. در تحقیق حاضر سعی شده است تاثیر تکتونیک و نوسانات سطح آب دریا در طی دوره (2016، 1؛ تورسویک و کوک2015

 پلئیستوسن بر روی زمین ریخت شناسی سواحل مکران بررسی گردد.
 هموقعيت جغرافيایي و زمين شناسي كلي منطقه مورد مطالع

همچنین طول جغرافیایی  شمالی و 25و  25 تا 25 و13  جغرافیایی عرض بامنطقه مورد مطالعه سواحل چابهار به عنوان 
زمین  .(1)شکل  و بلوچستان واقع شده است ستانیاستان سجنوب  و  دریای عمان در سواحل شرقی، 60 و 55تا  60و 35

مکران را یک واحد مورفوتکتونیک دانسته و آن را به چهار بخش مکران ساحلی، مرتفع، کم ارتفاع و شمالی  ،شناسان
از لحاظ  که واقع شده استزون مکران  نیا یشناس نیاز نظر زم (.2013، 2)بالشی( تقسیم نموده اند )کوبر و همکاران

انتخاب  بیرونیقسمت از است. منطقه مورد مطالعه تقسیم شده  یشکاف داخل کی( و ی)ساحل یرونیب بخشدو به  یساختار
بدون  )البته کرتاسه یمیقد یو سنگ ها یشی، رسوبات فلتیولیاوف شاملبخش  نیا تشکیالت سنگی (.2شده است )شکل 

د گسل در امتدا یاغلب برآمدگ پیوسته و ینوارهابه شکل  شیمنطقه، کم و ب یتیولیاوف مجموعه های .رخنمون( می باشند
 یوستگی، تنها نشان دهنده ناپفتدا یدر امتداد ساحل اتفاق م یعیکه گسلش طب تیواقع نی. امشاهده می شوند یاصل یطول

، منطقه مورد مطالعه، گریاز طرف د (.2010دولتی، نشده است ) شناخته یاست که به خوب یو ترانشه ا یمواز یسازه ا
 یها تیو فعال شیفرسا، اینوسانات سطح در ی،شناس نیزم یی،خاص آب و هوا طیشرا لیاست که به دل یشامل مناطق

 .(2008، 3)بیرد است داده لیتشک ی منحصر بفردیاز فرورانش مکران، ساختارها یناش یکیتکتون
، (وسنیپل-وسنیم)، ماسه سنگ (وسنیم)مارنها از  ایمشرف به در ینهایو زم یدر منطقه ساحل یمختلف سنگ یواحدها

 سکانسی، یشناس نهیچ از دیدگاه، یاست. به طور کل جزر و مدی عهد حاضر رسوبات و کربناته های لوماشلی )پلیستوسن(
به که  شده اند لیو کواترنر تشک وسنی، پلوسنیوپلیم ،وسنیم یسنگگروه چهار از منطقه مورد مطالعه  یسنگ یواحدها
 (.1389آقانباتی، نئوژن و کواترنر معروف هستند ) یواحدها

 
 (1375)صمدیان و جعفریان،  نقشه زمين شاسي چابهار: 1شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Torsvik and Cocks 
2 . Kober et al 
3 . Bird 
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آب و متان  خروجبا خاصی مانند وجود گلفشان های متعدد  یژگیمکران با و یشیبرافزا مجموعهچابهار به عنوان بخشی از 

به صورت جریان  اهایشوند، و تراوشات سرد در در یم افتیو پاکستان  رانیدر ا این گونه گلفشان هاشود.  یمشخص منیز 
 د.ندار( فعالیت تانگ مودهای گلی در ایران )مناطق تنگ یا کهیر، و در پاکستان )منطقه 

مورد  5گلفشان در سواحل مکران شناسایی شده است و از این تعداد  20الزم به ذکر است که تاکنون تعداد 

مورد دیگر هم بین چابهار و مرز ایران و  6ابهار و بندر جاسک و مورد بین چ ۹بین بندر جاسک و میناب، 

 رهیجز کی لیشود که تشک یتصور م(. 13۹0می باشد )نژادافضلی و همکاران،  ویژه شمال خلیج گواتر پاکستان به

و آمدگی ارتفاعات باال نیب دهیچی، روابط پاین پدیده هااست. گلفشان  جهیبلوچستان نت 2013 لزلهزالزاال( پس از ز رهی)جز
؛ عزیزی و 2013، 2، کیربای و ویپل2012، 1)بوربانک و اندرسون کرده اند  لیتعد ییرا از نظر آب و هواآنها   شیفرسا

 (.2018همکاران، 

 
 (2013: برش توپوگرافي و مقطع زمين شناسي واحد مكران ) برگرفته با اندكي تغيير از كوبر و همكاران، 2شكل 

 

 روش تحقيق
 نیزم ینامه ها، مقاالت، گزارش ها و نقشه ها انیکتب، پا ابتدا مطالعات اسنادی شامل جمع آوری اولین گام مطالعاتی در

 ثبت شواهد عینی به منظور تهیه وصحرایی  گام دوم عملیات میدانی و در. گرفت آنها صورت مطالعه وموجود  یشناس
شامل  منطقهانجام شد. سه عکس برداری و توصیف صحرایی  ،های سنگی نمونه ی، جمع آوریدانیم هایدیبازد شامل

در این مرحله شد.  مطالعهو  انتخاب به روش تصادفی رانیا یدر امتداد کمربند رخنمون در جنوب شرق پاریو ل نیمرادآباد، رم
در گام سوم مطالعات آزمایشگاهی انجام گرفت به این  .شده است یمناطق مورد مطالعه جمع آور سنگی از نمونه 85 تعداد

ی رسوبی توسط کارگاه مقطع گیری دانشگاه ها رخساره به منظور شناسایینازک مقطع  64، دستی نمونه 85از معنی که 
ز با استفاده ا تخریبی ی( و سنگها1962) 3ی دانهامکربناته طبق طبقه بند یسنگها .(1)جدول  تهیه شدند فردوسی مشهد،

نازک توسط محلول  مقاطع، تیو دولوم تیکلس نیب زیبه منظور تما شدند. شناسایی و نامگذاری( 1980) 4فولک یطبقه بند
مورد مطالعه  دوچشمی کروسکوپیو با م( 1966) 5دیکسون شد یزیرنگ آم میپتاس یدهایانیسیقرمز و فر نیزاریمخلوط آل
با آنها از  کیمشخص و درصد هر  یاسکلت ریو غ یاسکلت شامل اجزای نازکمتشکله مقاطع  یاجزاسپس  ند.قرار گرفت

کربناته  یسنگها ی، طبقه بندسنگ شناسی. بر اساس مطالعات انجام شد( 2010) 6لگفلوای  سهیمقانمودارهای استفاده از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Burbank and Anderson 
2 . Kirby and Whipple 
3 . Dunham 
4 . Folk 
5 . Dickson 
6 . Flugle 
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آنها با  یرسوب یطهایمح ریتفس انجام شد. رخساره های رسوبی به روش فلوگل ی، و نامگذاردانهامبا استفاده از روش 

در گام چهارم بررسی مکانیزیسم تغییر در چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی  صورت گرفت. (1975) 22ویلسوناستفاده از روش 
و  Word مانند یا انهیرا یتوسط مهارت هاهای الزم پردازش گام نهایی در  چرحه دیویس انجام شد. منطقه برمبنای

Excel  تفسیر و نتیجه گیری الزم در خصوص تاثیر فعالیتهای تکتونیکی بر تشدید تغییرات در نهایت که شد انجام
 شد. ژئومورفولوژیکی انجام

 
 هابحث و یافته

 بيان یافته هاي تكتونيک فعال در منطقه مورد مطالعه

فرایندهای تکتونیکی سبب شکل گیری توپوگرافی می گردد و نرخ های تغییر شکل موجب ایجاد سیستم باالآمدگی می 

 نشان میدانی مطالعات و ای وارهھنقشه زمین ریخت شناسی سواحل منطقه با استفاده از بررسی تصاویر ما 3ل در شکشود. 
 ساحل نوع سه تقریباً عمان دریای شمالی ساحل طول در نقشه، ینا اساس بر. (2014و  2013حمزه و همکاران، ) است داده

 موارھ ایھزمین اھای طولی است که در پشت آنماسه  ایھ ا میتوان به خوبی تشخیص داد. نوع غالب آن شامل رشتهر

 آمده باال سواحل سوم نوع و دهستن الی و گل از متشکل موارھ ایھزمین با وسیع ایھدلتا دوم نوع. دارند قرار ای جلگه

خط ساحلی از لحاظ تکتونیکی، کم  .رود اظر جالب منطقه به شمار میمن از که باشد می( ساحلی ایھ پادگانه) دریاباری یا

ی از فراونترین یک ماسه ای ایھتپهشوند.  است و در فاصله چند متری از ساحل، سواحل صخرهای قدیمیتر پدیدار می

 توسط انتقال و فرسایش حاصل برخی. است گونه دو اھ آن منشاء که استمنطقه  نوار ساحلی ژئومورفولوژیکی دراشکال 

 گواتر و ارهچاب شکل نعلی ایھ خلیج در عموماً دوم نوع. اند قذیمی ساحلی خط بیانگر حقیقت در دیگر برخی و دهستن باد
 .شوند می دیده

 
 (2014تغيير از حمزه و همكاران، نقشه ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه )برگرفته با اندكي : 3شكل 

 

است )شکل  (لشلوما) سه گروه سنگی شامل مارن، ماسه سنگ و کربناتهشامل  سواحل چابهار عمدتاًی سنگهابیرون زدگی 
و متعددی است که دودکش جن و تختگاه های  طبیعی چشم اندازهایمنطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژی دارای  (.4

(، انواع تپه های ماسه ای، پرتگاه ها و پادگانه های ساحلی، سواحل خلیج مانند، Bad landوژی بدبوم )فرسایشی، مورفول
  .(5)شکل  گلفشان، نیپ ها، حفرات انحاللی، حفرات تافونی، ریزش و  لغزش های ساحلی از این جمله است
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 ، حد فاصل سواحل رمین و لیپارمنطقه مورد مطالعه ي رسوبيسنگها نماي كلي چينه شناسي منطقه و انطباق آن با: 4شكل 

 

دوره تغییرات سطح دریا وجود داشته و پسروی آب دریا باعث گسترش سواحل و ایجاد  20طی دوره کواترنری حدود 
شرایط مورفوتکتونیکی منطقه مورد مطالعه به گونه ای است که فرایندهای سازنده خلیج های . ساحلی شده است تغییرات

از بین عوامل رد. یشکل می گ خلیج ماننددر نهایت سواحل  تشکیل ودماغه سنگی  ابتدا دهد و طی آن رخ می ،شکل نعلی
 فرایندهایتعیین کننده است. عامل امواج و فرسایش ساحلی آنها در جهت شمال شرق  انرژیدر پیدایش این سواحل، موثر 

از دسترس امواج در زمانهای پسروی نیز تأثیر خود را بر ساحل دور  احلوس ی ازهای رسوبگذاری و عدم فرسایش در بخش
آمدن  البا و طی اند صورت شدیدی کاهش یافته سواحل فرسایشی بهگسترش گذاشته است. در طی پایین بودن سطح دریا 

نجام مرتفع و ماسه ای منطقه افزایش می یابند. تکتونیک در حین احرکت امواج را در بخشهای  دریا، قدرتسطح آب 
فرایندهای مذکور نظم عادی را بر هم زده و با تغییر در الیه بندی شکل گیری خلیج های نعلی شکل را شدت می بخشند 

 .مشاهده می شوندسواحل پزم تا گواتر، به فراوانی  حد فاصل مکران ایرانی به ویژه درین خلیج ها در سواحل ا (.5)شکل 

 
  ، سواحل چابهارمنطقه مورد مطالعه مناظر ژئومورفولوژیكيتصاویر تعدادي از مهمترین : 5شكل 
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همانگونه که قبالً بیان شد منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکی در حال برخورد ورقه اقیانوس هند با ورقه ایران است به 
فولوزیکی متعددی می گونه ای که ورقه هند به زیر ورقه ایران رانده شده و این فرورانش باعث ایجاد ساختارهای ژئومور

شود به گونه ای که الیه های سنگی افقی دچار چین خوردگی )تغییر شیب الیه( و باال آمدگی سنگها و در نهایت ایجاد 
(. همچنین این مطالعه 6ارتفاعات می گردد. این موضوع در سواحل خلیج چابهار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت )شکل 

رسوبی از پایین به باال، درشت تر می شوند در حالی که در حالت طبیعی باید دانه درشت ها نشان داد که اجزای سنگهای 
 در زیر و دانه ریزها در باالی توالی باشند. این خود موید تاثیر تکتونیک فعال )فرورانش ورقه هند به زیر ایران( است.

 

 
 ، ساحل تیسمنطقه مورد مطالعه پيكان قرمز رنگ توجه شود( درتغيير شيب الیه هاي افقي متاثر از تكتونيک فعال )به : 6شكل 

 

فعالیتهای از دیگر شاخص های مورفوتکتونیکی مورد مطالعه، وضعیت شکستگیها به ویژه نحوه گسترش درزه هاست. 
ین خود، تکتونیکی باعث ایجاد انواع شکستگی ها اعم از درزه و گسل )نرمال، معکوس، مزدوج و امتدادلغز( می گردد که ا

طی گذشت زمان زمین شناسی باعث شکل گیری انواع حرکات دامنه ای به ویژه از نوع ریزش، لغزش، مخروط های واریزه 
ای، تالوس و دیگر چشم اندازها در منطقه ساحلی می گردد. این گونه چشم اندازها، معرف، تاثیر تکتونیک فعال در منطقه 

 (.7ساحلی مورد مطالعه می باشد )شکل 
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 (1381سيستم گسلهاي سواحل جنوب سيستان و بلوچستان )برگرفته با اندكي تغيير از غریب رضا، : 7شكل 

 

نسبت  حوضه های آبریزیکی دیگر از شاخص های مورفوتکتونیکی بررسی حوضه های آبریز و انشعابات رودخانه ای است. 
. تکتونیکی وجود دارد فعالیت هایو  آبراهه ای اندازهایچشم به حرکات تکتونیکی حساس هستند و رابطه نزدیکی بین 

آبراهه ها و زهکشی های این محدوده به صورت دندریتی بوده که به علت ویژگی های سنگ شناسی نسبتاً سست مارن 
ند. اغلب رودها و مسیل ها به موازات هم از شمال به جنوب و به سمت دریا در جریان همچنین های منطقه ایجاد شده است.

خاص  به علت فرسایش خاص در واحد مارنی، آبراهه های بزرگ وکوچک و پرپیچ و خمی تشکیل شده و نیز مناظر
 (.8سیمای بدلندی ایجاد نموده است )شکل  مخروطی شکل به وجود آورده و

 

 
 ، ساحل لیپارمنطقه مورد مطالعهچشم انداز بد بوم در سنگهاي مارني : 8شكل 

 

استفاده در این تحقیق، وضعیت تغییر شکل در انتشار نحوه قرارگیری فسیلها از جمله دوکفه ای هاست.  از دیگر ابزار مورد
در سنگهای رسوبی منطقه مورد مطالعه فسیل فراوان از نوع نرمتنان وجود دارد که می توان از نحوه انتشار  و شکل صدف 

های ساحلی فسیل دار، دوکفه ای ها به شدت فشرده شده و آنها استفاده نمود. در منطقه به علت تاثیر تکتونیک بر سنگ
 (. این تغییر شکل موید تاثیر تکتونیک بر تغییرات ژئومورفولوژیکی منطقه است.9حتی دچار خردشدگی شده اند )شکل 
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 ، ساحل تیسمنطقه مورد مطالعهدوكفه اي ها تحت تاثير تكتونيک فعال در وضعيت صدف دو تصویر از : 9شكل 

 

 بيان یافته هاي رسوب شناسي مرتبط با تكتونيک در منطقه مورد مطالعه

(. بر این 1963، 1موقعیت تکتونیکی در تشکیل نوع رسوبات در حوضه های رسوبی مختلف موثر است )کرومباین و اسالس
یق مورد توجه اساس مجموعه رسوبات سیلیسی آواری موید یک حوضه تکتونیکی خاصی می باشد. این موضوع در این تحق

اجزای تشکیل دهنده سنگهای منطقه مورد مطالعه از نظر اندازه ذرات در توالی رسوبی قرار گرفته است به این معنی که 
دارای یک حالت غیر عادی است. به عبارت دیگر، طبق اصل یکنواختی الیه های رسوبی، در حالت عادی سنگهای درشت 

ز دانه در باالی آنها تشکیل می شوند ولی در منطقه مورد مطالعه عکس این دانه در الیه های زیرین و سنگ های ری
تغییرات در محیط رسوبی از قاره موضوع مشاهده می شود. در این رسوبات درصد کوارتز بتدریج افزایش می یابد. همچنین 

به عنوان مثال در منطقه ای به دریایی موجب می شود که مقدار مواد کربناته با رسوبات سیلیسی آواری مخلوط شود. 
ساحلی تیس در شمال  شرق چابهار هفت مرحله چرخه درشت شوندگی به سمت باال دیده می شود و دارای رسوبات 

 (.10مخلوط کربناته و سیلیسی آواری نیز می باشد که این موید تاثیر تکتونیک فعال است )شکل 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Krumbein and Sloss 
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 ، ساحل تیس در شمال شرق چابهاربناته و سيليسي آواريرسوبات مخلوط كرهفت مرحله درشت شوندگي در : 10شكل 

 

خساره ، نشان داد ررسوبی منطقه مورد مطالعه و شناسایی سنگ هایآزمایشگاهی  ،مطالعات صحرایینتایج  بدست آمده از 
 هکربناترخساره های  .(1، نمودار 1)جدول  شوند یم میتقسسیلیسی آواری  کربناته و گروه رخساره هایدو رسوبی به های 

 رخساره های لیتآرنایتزیربه سیلیسی آواری رخساره های و  یماسه ا پکستونو  یماسه ا گرینستون یرخساره هازیربه 
 .(11شکل و  1، نمودار 1جدول )  شدندرده بندی  ساب لیتآرنایت و

 

  
)نمونه  ، ب: ساب ليتآرنایترمين(-64)نمونه  آ: ليتآرنایت} مقاطع نازک: تصاویر ميكروسكپي از رخساره هاي سنگي 11شكل 

 ليپار({-18)نمونه  ، ي: گرینستون ماسه ايمرادآباد(-43)نمونه  ث: پكستون ماسه اي ليپار(،-26
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، R.A، رادیوالریا=  Bz، بریوزوا= F، فرامينيفرا= P، دوكفه اي= G: مشخصات مقاطع نازک با ذكر درصد اجزاء )شكم پا= 1جدول 

 (Qو كوارتز=  R.F، خرده سنگ= Eخارپوست= 
Q. R.F. E.  R.A. Bz. F. P. G. Microfacies Sample No. 

10 10 - - - 28 48 4 Sandy foraminifera plecypoda 

grainstone  

AL-

01-98 

10 14 2 3 5 22 28 16 Sandy bioclastic grainstone AL-

02-98 

16 15 - 9 - 10 35 15 Sandy bioclastic grainstone AL-

03-98 

13 15 - - - 5 32 35 Sandy plecypoda gastropoda 

grainstone 

AL-

04-98 

13 17 - - - 5 30 35 Sandy plecypoda gastropoda 

grainstone 

AL-

05-98 

18 15 - - - 18 35 14 Sandy bioclastic grainstone AL-

06-98 

12 18 5 - 5 5 25 30 Sandy bioclastic grainstone AL-

07-98 

14 16 - - - 6 26 38 Sandy bioclastic grainstone AL-

08-98 

12 18 7 - - 8 30 25 Sandy bioclastic grainstone AL-

09-98 

12 18 - - - 5 30 35 Sandy plecypoda gastropoda 

grainstone 

AL-

10-98 

15 15 - - - 10 35 25 Sandy bioclastic grainstone AL-

11-98 

18 15 5 - - 2 28 22 Sandy bioclastic grainstone AL-12-98 

18 14 - - - 22 38 8 Sandy foraminifera plecypoda grainstone AL-13-98 

12 16 5 - - 17 30 20 Sandy bioclastic packstone AL-14-98 

12 13 - - - 5 42 28 Sandy gastropoda plecypoda packstone AL-15-98 

84 16 - - - - - - Sublitharenite AL-16-98 

15 12 - - - 2 41 30 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-17-98 

15 14 - - - 15 30 26 Sandy bioclastic grainstone AL-18-98 

14 13 - - - 3 40 30 Sandy gastropoda plecypoda packstone AL-19-89 

14 17 - - - 12 43 14 Sandy gastropoda plecypoda packstone AL-20-98 

12 13 - - - 9 40 26 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-21-98 

13 15 - - - 8 26 38 Sandy plecypoda gastropoda grainstone AL-22-98 

10 16 - - - 4 42 28 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-23-98 

14 18 6 - - 16 27 19 Sandy bioclastic grainstone AL-24-98 

12 15 - - - 5 43 25 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-25-98 

81 19 - - - - - - Sublitharenite AL-26-98 

12 14 - - 8 10 27 29 Sandy bioclastic grainstone   AL-27-98 

12 16 - - - 5 38 29 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-28-98 

22 78 - - - - - - Litharenite AL-29-98 

15 17 - - - 2 38 28 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-30-98 

79 21 - - - - - - Sublitharenite AL-31-98 

15 16 - - - 5 39 25 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-32-98 

12 15 - - - 8 38 27 Sandy bioclastic grainstone AL-33-98 

10 16 - - - 4 41 29 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-34-98 

8 10 - - - 8 45 30 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-35-98 

11 14 - - - 5 43 27 Sandy gastropoda plecypoda grainstone AL-36-98 

24 76 - - - - - - Litharenite AL-37-98 

15 16 - - - 2 30 37 Sandy plecypoda gastropoda packstone AL-38-98 

14 17 5 4 6 10 21 19 Sandy bioclastic grainstone AM-39-98 

19 13 3 4 - 14 20 27 Sandy bioclastic packstone AM-40-98 

19 17 - - - 6 52 6 Sandy plecypoda packstone AM-41-98 

18 12 - - - 25 45 - Sandy foraminifera plecypoda packstone AM-42-98 

17 15 2 4 3 15 30 14 Sandy bioclastic packstone AM-43-98 

16 17 3 - - 13 26 25 Sandy bioclastic grainstone AM-44-98 

18 16 4 4 5 15 25 18 Sandy bioclastic grainstone AM-45-98 

20 14 - - - 15 35 16 Sandy bioclastic grainstone AM-46-98 

18 12 4 5 5 5 45 10 Sandy bioclastic grainstone AM-47-98 

20 13 5 - 9 13 30 15 Sandy bioclastic grainstone AM-48-98 

17 18 5 - 5 14 25 16 Sandy bioclastic grainstone AM-49-98 

16 17 6 - 4 12 26 19 Sandy bioclastic grainstone AM-50-98 

10 13 3 4 7 13 26 24 Sandy bioclastic grainstone AM-51-98 

11 13 - - - 25 43 8 Sandy foraminifera plecypoda packstone AR-52-98 

16 19 3 4 5 11 27 15 Sandy bioclastic packstone AR-53-98 
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15 16 5 4 6 14 25 15 Sandy bioclastic grainstone AR-54-98 

17 18 5 6 9 10 21 14 Sandy bioclastic grainstone AR-55-98 

15 17 4 - 7 12 27 18 Sandy bioclastic grainstone AR-56-98 

8 11 5 - 10 14 24 18 Sandy bioclastic grainstone AR-57-98 

18 15 5 3 9 20 25 15 Sandy bioclastic packstone  AR-58-98 

15 18 - 4 - 13 31 17 Sandy bioclastic grainstone AR-59-98 

11 19 - - 25 7 25 13 Sandy bioclastic grainstone AR-60-98 

5 20 3 - 7 15 30 20 Sandy bioclastic grainstone AR-61-98 

6 20 5 - 9 15 27 18 Sandy bioclastic grainstone AR-62-98 

23 77 - - - - - - Litharenite AR-63-98 

76 24 - - - - - - Sublitharenite AR-64-98 

 

 بازسازي محيط رسوبي قدیمه

 بودهها سیلیسی آواری در منطقه مورد مطالعه شامل کربناتها و  ستوسنی، رسوبات پل(1براساس نتایج این تحقیق )جدول 
علت این دوگانگی، تغییرات حوضه رسوبی تحت تاثیر تکتونیک است که نهشته شده اند. دوگانه ساحلی  طیمح کیکه در 

دیگر محققان همخوانی مشابه  از شرایط حوضه از قاره ای به دریایی تغییر نموده است. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات
؛ 2003؛ حسینی برزی و همکاران، 2002، 4؛ مک کال2000، 3؛ کوپ و همکاران9019، 2؛ تاکر و رایت1985، 1دارد )رید

مطالعات رسوب بر اساس  (.2018، 7یانگ و همکاران؛ 2015، 6اوکال و همکاران؛ 2010؛ حسینی برزی، 2006، 5واکر
بندی های مورب ساخت های رسوبی نظیر طبقه در منطقه مورد مطالعه، به علت وجود رخساره های گرینستونی شناسی، 

مقادیر فراوانی از خرده های اسکلتی استنوهالین در ( و نیز 12)شکل متوسط تا بزرگ مقیاس به همراه الیه بندی متوسط 
تحت تاثیر امواج و جزر و مد تشکیل شده اند. با افزایش تدریجی عمق  عمدتاً (13و شکل  1)جدول اندازه ماسه و گراول 

می  بریوزوئر و اکینودرم ی مانندخرده های اسکلتی دریای که دارایهای پکستون های ، رخساره محیطو کاهش انرژی 
( در قسمت میانی حاشیه ساحلی 14و شکل  1در رخساره های مربوطه مشهود است )جدول  اندازه ذراتکاهش  باشند و

دهد که  ینشان م )کوارتز و خرده سنگ( تخریبی یوجود دانه ها رخساره های رسوبی سیلیسی آواریدر . تشکیل یافته اند
که  نتیجه گرقتبنابراین می توان چنین  شده باشد. لیکباال تش یبا انرژ محیط یکیممکن است در نزد رخساره ها نیا

در قسمت های  حاشیه ساحلی و رخساره های پکستونی باالی، در قسمت های ی و سیلیسی آواریرخساره های گرینستون
  .(15)شکل  ی )عمق بیشتر( تشکیل شده اندمیانی حاشیه ساحل

 

 
 طبقه بندي مورب بزرگ مقياس در رخساره هاي گرینستوني: 12شكل 

 
1. Read 
2. Tucker and Wright 
3. Kopp et al.  
4. McCall 
5. Walker 
6. Okal et al. 
7. Yang et al. 
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 هاي گرینستونيخرده هاي اسكلتي استنوهالين )نرمتنان( در رخساره : 13شكل 

 

 
 خرده هاي اسكلتي دریاي باز )بریوزوآ( در رخساره هاي پكسنوني: 14شكل 

 

 
 نازک مقاطعنمونه  64تعداد درصد اجزاي اسكلتي و غير اسكلتي در نمودار  مقدار : 1 نمودار
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 آواريسيليسي  ورخساره هاي كربناته بازسازي شده : مدل رسوبي 15شكل  

 سیلیسی آواریرسوبات ندارند. البته با همدیگر تفاوت عمده ای سواحل مکران  در مقیاس مکانی،شناسی از نظر چینه 
سطح فرسایشی این نبود به شکل  که به صورت نبود چینه شناسی استغربی مانند منطقه رمین  سواحلپلیوسن پسین در 

، سواحل شرقیبه سمت  سواحل غربیرخساره ها نشان می دهد که از همچنین مقایسه . (16قابل مشاهده است )شکل 
افزایش ضخامت در بخش این . علت عمده (10)شکل  افزایش می یابد و سیلیسی آواری ضخامت رسوبات مخلوط کربناته

، فرسایش گسل خوردگی ،باال آمدگی ( بر رسوبگذاری است که باعثفرورانشتاثیر تکتونیک فعال )زون های شرقی، 
 د.گردمی  (لیپار فصلی رودخانهاز باالدست )به واسطه  آواریبات ورود رسونهایتاً و ارتفاعات 

 

 
 نمایي از سطح فرسایشي بين رسوبات مارني و كربناته )ساحل رمين(: 16شكل 

 
 

 بيان یافته هاي مربوط به نوسانات سطح آب دریا در منطقه مورد مطالعه

در تغییر شکل مناظر ژئومورفولوزیکی نشان دهد  رسوبگذاری رایکی از تکنیک هایی که می تواند ارتباط بین تکتونیک و 
ست. به همین منظور،  سایی ا شنا سوبی قابل  سطح آب دریاست که در توالی های ر سانات  شواهد مربوط به نو ستفاده از  ا
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ساس  اکثر محققان اخیر، سی نوسانات سطح آب دریا را بر ا سکان شناسی که چینه نگاری  شاخه های چینه  ستیکی از    ا

ـــامنتایر و همکاران داده اندمورد توجه قرار  که و  1988) 2(، ون وگونر و همکاران1988) 1که از آن جمله می توان پوس
یت1990 تاکر و را ندفورد و لوکس1990) 3(،  مایرز1993) 4(، ، ه یال1996) 5(، امری و  (، 2010و  2006، 2000) 6(، م

سل سن زاده و ورنیک )2000) 7این شد اما 2016( و ح شاره نمود. اگرچه دیدگاه این افراد در بیان مطالب متفاوت می با ( ا
شده ستدالل  سیرها به آنها ا سط آنها بیان گردیده و در تف صول کلی که تو ستند. ،ا شابه ه شواهد  م مربوط به به کمک 

هم توالی های می توان نهشته های یک حوضه را در ی رسوبی، نوسانات سطح آب دریا با استفاده از شناسایی رخساره ها
سرگذشت رسوبگذاری، ستفاده از این علم  فرسایش و تغییرات سطح آب دریا را  تاثیر تکتونیک،ارز قرار داد. به عبارتی با ا

ـــواهد  (. 2016دی و بهارودی، عاب؛ 2015؛ حقی پور و همکاران، 1996، 5در یک منطقه مشـــخص کرد )امری و مایر ش
سی مانند شنا سوب  سیلها  ر سوب و ف سوبی، بافت ر ساختمانهای ر سوبات، اندازه ذرات،  می توان ترکیب )نوع و جنس( ر

؛ جعفری و 2006و  2000، 6)میال عوامل موثر بر رسوبگذاری و تغییر در چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی را شناسایی نمود
 (.2018همکاران، 

سطح آب دریا، دسته رخسارة پیشروی سطح آب  پسرویدسته رخساره ه شامل ته رخساررسوبی شامل سه دس توالیهر 
است که هر دسته وابسته به بخش ویژه ای از  دریا و دسته رخساره مربوط به سکون نسبی یا آغاز پایین افتادن آب دریا 

ساره های  سته رخ ست. د سطح آب دریاها سرویمنحنی تغییرات  می  توالیترین بخش  پائین (LST)سطح آب دریا  پ
سطح آب دریا ادامه  سبی  شروع باال آمدن ن شود و تا زمان  سطح آب دریا ایجاد می  شد که معموالً در اثر افت ناگهانی  با

ساره های  ،دارد شامل رخ شتر  شکیلذا بی شد  خ سطح جزرومدی می با ساختمانها ویا باالی  ساره  معموالً به کمک  و رخ
 می گردد شناساییوسیله سطح پیشروی . مرز باالی این بخش به (2015مقدم و استرن، ) های رسوبی مشخص می گردد

سون2009 ،8کچنینو) سون و همکاران1992، 9، رین سبی آب دریا  (.2005، 10؛ ویل سکون ن ساره های  سته رخ  )HST(د
حل به سمت دریا می پیشرونده سا رسوباترا تشکیل می دهند و شامل مجموعه  توالی رسوبیمعموالً بخش فوقانی هر 

شان دهنده کم عمق شدن حوضه می باشد )حق و همکاران شند. لذا این مرحله ن . (1991 ،12، ویل و همکاران1988، 11با
ساره های مرحله  سته رخ سبیضخامت د ساره های مرحله  ،سکون ن سته رخ ضخامت د شتر از  شرویبطور معمول بی  پی

ست سهااز طرفی  .ا شوند به طوریکه رده  )توالی ها( سکان سیم بندی می  شکیل به رده های مختلف تق ساس زمان ت بر ا
سال، رده دوم بین   200تا  50اول :  سوم بین  50تا  5میلیون  سال، رده  سال، رده چهارم بین   5تا  2/0میلیون  میلیون 
سال  و رده پنجم بین  200تا  100 شده اند )100تا  10هزار  شته  سال نه سمی،هزار  سوی حرمی و خاوری، ؛ 1379ال مو

 آثار و شواهد فرسایشی همراه بامرز فرسایشی  که دارایرسوبی  توالی یک مورد مطالعهدر منطقه بر این اساس،  (.1384
بررسی تغییرات سطح مبنای  .استاز نوع رده سوم  بر اساس تاریخچه زمین شناسیکه شناسایی شد  (16می باشد )شکل 

می باشند که رسوبات کربناته از  پیشروندهو  پسروندهرخساره های رسوبی از نوع  ،مورد مطالعه آب دریا در رسوبات منطقه

 شروعپسروی یا  رخساره هایدسته از نوع  آواری سیلیسی رخساره های پیشروی سطح آب دریا و رسوبات مجموعه  نوع
 .بازسازی شده است 17شکل در این موضوع می باشند. سطح آب دریا  کاهش
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(. 1988)حق و همکاران، از طرفی در این شــکل، منحنی تغییرات ســطح آب دریا با نمودار جهانی مقایســه شــده اســت   

ست در این توالی که همانگونه  شخص ا سب  17در نمودار م ساره ای بر ح ستون رخ سوبی از پایین به باالی  ساره ر رخ
سطح شروی  سروی و پی ضعیت پ شده اند و و سی مرتب  شنا ست زمان زمین  شده ا سم   9 که در آن آب دریا با نمودار ر

سروی و  شروی  9مرحله پ شدیده مرحله پی سطح آب دریا همخوانی . این تغییرات در حالت کلی دومی  با تغییرات جهانی 
البته در بخش هایی که همخوانی کمتری مشــاهده می شــود )رخســاره های ســیلیســی آواری( عامل احتمالی، تاثیر  دارد.

 ال بر فرایندهای عادی رسوبگذاری است.تکتونیک فع
 

 
)حق و همكاران،  و مقایسه آن با نمودار جهاني بر مبناي رخساره هاي رسوبي )منطقه ليپار(: تغييرات سطح آب دریا 17شكل 

1988) 

 

( و 1991،،1)سویفت و همکاران ده و درشت شونده به سمت باال استچرخه های دریایی شامل چرخه های کم عمق شون
سوبات،  سوبیبا توجه به ویژگی های این ر سایی توالی ر ست که در منطقه مورد مطالعه شده شنا شرایطی ا ، مربوط به 

منطقه مورد میزان ایجاد فضــای رســوبگذاری کمتر از میزان نهشــت می باشــد. تامین رســوب نســبتاً باال از ویژگی های 
؛ 1388)عالیی طالقانی،  عنوان نموده اندحوضــه مکران در خصــوص مطالعه اســت که دیگر محققان نیز همین نتیجه را 

ساحلیعوامل و فرایندهایی که موجب بنابراین  .(2000، 2پرینس و همکاران شم اندازهای  سواحل و چ شکل  می  تغییر 
ست یعنی گردد،  سطح آب دریا و تاثیر امواج ا سانات  سوبگذاری، نو سوبگذاری همزمان با تکتونیک فعال، فرایندهای ر ر

ــاس  تکتونیک رخ می دهد. ــاختیکی از نتایج مهم این تحقیق که بر اس ــواهد بافتی و س ــنگ های منطقه ارش مورد ی س
ست، ست آمده ا شان می دهد که  مطالعه بد سوباتن شتگی ر سی آواری  نه سیلی شدت تحت تاثیر ومخلوط   کربناته، به 

نتایج این تحقیق با نتایج اکثر محققان از جمله است.  محیط رسوبیبه  ریات آوامیزان ورود رسوب تکتونیک و فرسایش و
  .مطابقت دارد 2019و وزیری و همکاران،  2010؛ شهاب پور، 1990، 4، بوود و هاریس1991، 3هاروود و سولیوان
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 گيرينتيجه

هم مکران در حال حاضر  زوندهد که  ینشان م ساحلی جنوب استان سیستان و بلوچستانمنطقه زمین شناسی تاریخچه 
 نیاز بزرگتر یکیبه عنوان مکران  . باشد یانتظار م مورد خیزی زلزله های تیفعالوقوع  و است در حال باالآمدگی

مولد ( و فرایندهای فرسایشی )ارتفاعات مولددهای زمین ساختی )فرآین مستمر بینرقابت  ،نیکره زم منشورهای برافزایشی
منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژی دارای  منطقه را شکل می دهد.چشم اندازهای ها(، تغییرات ژئومورفولوژی  دشت

بدبوم، پرتگاه ها و پادگانه های ساحلی،  زمین هایو تختگاه های فرسایشی، ستون ها  از جملهمتعددی  چشم اندازهای
، تپه های ماسه ای، حفرات انحاللی، حفرات تافونی، ریزش و لغزش های خطوط ساحلی، گلفشان، نعلی شکلسواحل 

در مناطق ادامه آنها ( و پزم تا گواترمورد در مناطق ساحلی ایرانی ) 20بیش از وجود گلفشان های متعدد ). می باشدساحلی 

 د.ندارمنطقه مورد مطالعه چشم اندازهای تاثیر تکتونیک فعال بر ژئومورفولوژی  موید( تانگ مودپاکستان )ند و هساحلی 
 .است (لشلومااز نوع ) کربناتهو سنگ  ، ماسه سنگمارنشامل  ی منطقه مورد مطالعهسنگهاعمده 
رخساره  که شوند یم میتقس سیلیسی آواریرخساره های کربناته و گروه رخساره های به دو  رسوبی منطقه مکران یهاواحد

زیررخساره به دو  هکربناتو رخساره های  ساب لیتآرنایت و سه زیررخساره فرعی شامل لیتآرنایتبه  سیلیسی آواریهای 
رخساره های گرینستون ماسه  .می شوند میتقس یماسه ا پکستون یو رخساره ها یماسه ا گرینستون یرخساره هاشامل 

میانی حاشیه ساحلی )عمق  بخش، در و سیلستونی فوقانی حاشیه ساحلی و رخساره های پکستون ماسه ایای در قسمت 
شده  لیکباال تش یبا انرژساحلی  محیط یکیدر نزد احتماالً سیلیسی آواریرخساره های رسوبی  بیشتر( تشکیل شده اند.

اری مانند کوارتز و خرده سنگ به حوضه رسوبی، سنگ با افزایش فعالیت های تکتونیکی و ورود رسوبات آو بنابراین باشد.
مدل رسوبی حاشیه ساحلی به همین دلیل  تبدیل شده اند.و کربناته  مخلوط سیلیسی آواریبه سنگ های  کربناتههای 

نهشته شده محیط رسوبی از نظر انرژی  دوگانهپیشنهاد می گردد که تحت شرایط  سواحل جنوب شرق ایرانبرای رسوبات 
با تغییرات جهانی . این تغییرات در حالت کلی استمرحله پیشروی  9مرحله پسروی و  9نوسانات سطح آب دریا  معرف  .اند

البته در بخش هایی که همخوانی کمتری مشاهده می شود )رخساره های سیلیسی آواری(  سطح آب دریا همخوانی دارد.
شواهد زمین شناسی از جمله وجود گلفشانهای  عامل احتمالی، تاثیر تکتونیک فعال بر فرایندهای عادی رسوبگذاری است.

 ،)قدمت کمتر( ت باالی توالیشوندگی ذرات متشکله سنگها به سمدرشت ، رسوبیمتعدد ساحلی، تغییر شیب الیه های 
سواحل جنوب استان سیستان و ژئومورفولوژی تغییرات  موید این است که ساحل در امتداد های متعددگسل خوردگی 

  تحت تاثیر تکتونیک فعال است.رسوبی  شرایط محیطحاصل بلوچستان 
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