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ای  ماسههاي  ابی تپهي  در منشاءها  رسوبشناسي هاي بافتي و كاني ويژگينقش 
  )رانشهريغرب ا:  مورديمطالعه(

  
  ۲اني ضيسادات ف و ۱*مرندی نیيد حسيحم

  ، ايران  استان فارس،عیيقات کشاورزی ومنابع طبيئت علمی مرکز تحقيعضو ه ۱
   ، ايران دانشگاه تهران،عیيه منابع طبدانشکدگروه احياء مناطق خشك و كوهستاني، استاد  ۲

  )۲۸/۷/۸۶ :، تاريخ تصويب۱۰/۷/۸۴: تاريخ دريافت( 

  

  دهيچک

شناسی و شـکل   ، کانیبندی دانههای  ژگیين مقاله ويدرا. ستان و بلوچستان قرار دارد  يرانشهر در استان س   يمحدوده مورد بررسی در غرب ا     

روش  .شـود   ارائـه مـی  هـا  آنها و مناطق منـشاء   ماسه ن تپهيکی بيل ارتباط ژنتيبا هدف تحلن منطقه يهای ا   ماسه  های رسوب تپه    شناسی دانه 

هـای مردمـی در ارتبـاط بـا           ، بررسی پرسـشنامه   سنجي  هاي باد   و تحليل داده  اجمالی منطقه، بررسی    ي  ه نقشه ژئومورفولوژ  ي شامل ته  بررسی

 و  بنـدی   دانـه هـای     ه منحنی ي، ته ها  رسوب بندی  دانهها،     منشاء ماسه  مختلف اراضی های    ها و رخساره    ماسه  برداری از تپه   های منطقه، نمونه    دبا

دهـد کـه جهـت بـاد         ج نشان مـی   ينتا. باشد ها می   ب کانی شناسی و شکل شناسی دانه      يهای مهم رسوب شناسی، بررسی ترک       ن شاخص ييتع

سه يـ مقا. دهنـد  که جهت وزش باد شمال غربی را نـشان مـی  باشند   از نوع برخان می بيشتراي    ماسه  هاي    تپه. غالب منطقه شمال غربی است    

هـای     رخـساره  هـای  بـا رسـوب   اي    ماسـه    تپـه  هـای  هـای رسـوب     شناسـی دانـه    شناسـی و شـکل     ب کانی يهای رسوب شناسی، ترک     شاخص

فولوژی مخـروط   های ژئومور   ها و رخساره    ماسه   تپه های ن رسوب يبزيادي  های    ژئومورفولوژی مختلف مناطق برداشت نشان داد که شباهت       

های نئـوژن در      گسترش انواع سنگ  . ها وجود دارد    ماسه   تپه ي  های غرب تا شمال محدوده      های رودخانه   ليالبی و مس  يهای س   ها، دشت   افکنه

. دهـد  ن منطقه را نشان می    يهای ماسه در ا     اد دانه يد ز يش، توان تول  يها به فرسا     آن زيادت  يو حساس ) نيز کاسک يحوضه آبخ (حوضه باالدست 

افتـه  يش  يها فرسا   ن سنگ يا. دهند  تشكيل مي ن حوضه   يهای رسوبی ا    گر سنگ يها و د     ماسه سنگ  ها را   ماسه تپههای    ه دانه ين منشاء اول  يبنابرا

ن يـ هـای بـادی از ا        کـه اکنـون ماسـه      انـد   ی را داده  يهـا   ليها و مس    انهگها، پاد   ل مخروط افکنه  يده و تشک  شو سپس به صورت آبرفت منتقل       

هـا را     ک بودن منـاطق برداشـت ماسـه       يبندی، نزد  شناسی و دانه   کانیي،   از مورفوسکوپ  بدست آمده ج  ينتا. شوند  می هبرداشت باد   ابها    رخساره

  . دهند  نشان میها رسوبگذاري آننسبت به محل 
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  مقدمه

 در گـروه منـاطق      جهـان هـاي      درصـد از زمـين     ۳۰حدود  
 بـادي   هـاي   نشـست   ته). ۵( خشك و نيمه خشك قرار دارند     

ي زمين     درصد از مناطق خشك كره     ۲۰، حدود   )ها  بادرفت(
نظـر آب و هـوايي در       كشور ايران نيز از     ). ۱۸(دپوشانن  را مي 

 از  ناشـی سـيماي   خشك قرار داشته و        و نيمه  شرايط خشك 
. اي در آن فراوان اسـت    هاي ماسه   خشكي، مانند شنزار و تپه    

ليون هكتاري استان   ي م ۱۸ گستره ميليون هكتار از     ۶حدود  
 ميليـون   ۱سيستان و بلوچستان بيابـاني اسـت كـه حـدود            

هـاي    تپـه . )۶(دهنـد   زارهـا تـشكيل مـي      ماسـه هكتار آن را    
ـ     ماسه   شهركه در منتهـي اليـه شـرقي گـستره         اي غرب ايران
 جازموريـان قـرار دارد، از       گـستره   اي منطقـه    هاي ماسـه    تپه

اي فعال اسـتان سيـستان و بلوچـستان           هاي ماسه   جمله تپه 
عالوه بر روستاهاي زياد، شهرهاي ايرانشهر و بمپور به         . است

ــا  ــت، ۷۷۶۹ و ۱۱۴۸۳۹ترتيــب ب ــر جمعي ــرين  مهــم نف ت
ايـن  . )۱(هاي جمعيتي واقع در اين محـدوده هـستند          مكان

ترين بخش بلوچـستان اسـت كـه بـا مـسائل و             منطقه مهم 
 .اي، شنزارها و بيابـان مواجـه اسـت          هاي ماسه   مشكالت تپه 

، گياهان زراعی و باغی   تخريب اراضي كشاورزي، خسارت به      
هـاي    دشدن جـاده و بيمـاري     ، مـسدو  هـا  خانهورود ماسه به    

هـاي    و فراگيـر تپـه       و تنفسي از مـشكالت عمـومي        چشمي
  .باشد اي و طوفان شن در منطقه مي ماسه

نظر به اينکه تاکنون در منطقه ايرانشهر در ارتباط با منشا           
رسوبات بـادی آن بررسـی جـامعی صـورت نگرفتـه اسـت،              

طقـه  شناخت مسايل مربوط به بيابان و ماسه زارهای اين من         
ای داشته اسـت کـه بـه اجـرای ايـن بررسـی،               اهميت ويژه 

زدايـی و تثبيـت      های قابل توجهی در رابطه با بيابان       فعاليت
  .ها در آن اجرا نشده است ماسه
 يكـي از    شناسـي رسـوب     شناسـي و شـكل      ي، كاني بند  دانه
 ،هـا    منـشأ آن   ،هـا   هاي شـناخت فرآينـدهاي ايجـاد تپـه          راه

ايـن نـوع از     . باشـد   منطقـه مـي   های    تي و محدود  ها  استعداد
ي تثبيـت شـن،     هـا    براي موفقيت بيـشتر طـرح      های بررسی

بنــدي   پيرامــون دانــههــا بررســیاز جملــه . ضــروري اســت
تـوان     فرسايشي باد، مي   هاي  ويژگيساير    بادي و  ایه  رسوب

ــه  ــیب ــای بررس  و) Nielsen  )۱۹۸۰و Bagnold ه

Nickling )۱۹۸۳(  يدر ايران نيز ملكوت   .  اشاره نمود)۱۱( ،
ــي  ــكويي)۱۲(مقيم ــد )۷(، ش ــواري)۱۰(، معتم ، )۴(، ده

ــاران  ــصاصي و همک ــ)۲(اخت ــض ني، ف ــاراني و ) ۸(ا و همک
ابی ي خـود در ارتبـاط بـا منـشاء         هـای  بررسی، در   )۵(رفاهی
شناسـي،    هاي كاني    يكي از روش   کم دست بادی،   های رسوب
در . اند   قرار داده  گيری بهرهشناسي را مورد      بندي و شكل    دانه
 شناسي رسوب   شناسي و شكل    ي، كاني بند  ن مقاله نيز دانه   اي

اي غرب ايرانـشهر، بـه منظـور شـناخت            هاي ماسه   تپههای  
  هـای  امكان برقراري ارتباط بـين رسـوب       نيزها و     بيشتر تپه 

مـورد بررسـي قـرار      ) منـشأ ( برداشـت  ه هـای  طقـ  و من   بادي
   *.گيرد مي

  

  ها  مواد و روش

  موقعيت جغرافيايي و آب وهوا  

 بـين طـول      ،ايـن پـژوهش     هاي ميداني  ي بررسي   محدوده
 ْ و ۰۰/ و عرض جغرافيايي       ۶۰ْ  و  ۴۵/ تا   ۶۰ ْ و ۰۰/جغرافيايي  

ي غرب و شمال غربي شهرسـتان          در ناحيه  ۲۷ ْ و ۱۵/ تا   ۲۷
ايرانشهر، واقع در قسمت مياني بلوچستان، در جنوب شـرق          

 راههاي دسترسي بـه منطقـه،     ). ۱شكل(گيرد    ايران قرار مي  
 بزمــان بــا امتــداد شــمال غربــي ‐جــاده آســفالته ايرانــشهر

 اقلـيم   .باشـد    بمپور با جهـت غربـي مـي        ‐ي ايرانشهر   وجاده
 دما ی بارندگی، درجه  ساالنهميانگينمنطقه بيابانی خشک و   

ي    درجـه  ۴/۲۶   ميليمتـر،    ۱۱۴ /۶ترتيـب،     و تبخير آن بـه    
   ســاالنهبــاد غالــب.  ميليمتــر اســت۳۱۸۳ /۸ و سلــسيوس

 درجـه  ۳۱۵، بـا زاويـه      )NW(غـرب     طقه با جهت شـمال    من
 متـر برثانيـه     ۳ /۶ ميـانگين  تنـدي     بـا  بـه شـمال و      نسبت  
  ).۸(وزد مي
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  )شيت لندست منطقه ايرانشهر( اي  بر روي نقشه و عكس ماهوارهبررسی موقعيت جغرافيايي منطقه ‐۱ شكل

  
  زمين شناسي

 هـای  ويژگـی  عمـومي، داراي   مورد بررسي به لحاظ  منطقه
ــين ــت   زم ــران اس ــرق اي ــه ش ــي ناحي ــازند. شناس ــای  س ه
  آبخيز باالدست محـل ترسـيب رسـوب        شناسي حوضه   زمين

شناسي شرق    از نواحي فرعي زمين     عنوان يكي     بادي، به های  
، از آن (Kaskin Subzone) ناحيه فرعي كاسكين( ايران 
ــام ــرده شــده  ن ــه صــورهــايي  خــوردگي چــين. اســت  ب  تب

هـاي عـريض بـا     شرده و نـاوديس فـ  هاي خيلي بهـم    تاقديس
هاي ساختاري ايـن ناحيـه فرعـي           ضخيم از ويژگي   اترسوب
، خـود در يـك حوضـه فرونـشيني          رسوب هـا  اين  . باشد  مي

 مقاوم   ها ر بين توده بزمان در غرب و رسوب       واقع د ) گرابن(
ــين ــورده  چـ ــوم  خـ ــل دوران سـ ــر دوران دوم و اوايـ اواخـ
ازنظـر  ). ۱۳( انـد    شـده   نشـست   تـه رق   در شـ   شناسـي   زمين
تـرين واحـد زمـين شناسـي حوضـه،            شناسي قـديمي    چينه
 به ائوسن و متشکل از ماسه سنگ، سـيلت سـنگ و              متعلق

نئوژن _پالئوژنمتعلق به   سنگهای رسوبی   . رس سنگ است  
همـراه بـا    مـارن   ل و   يمتشکل از کنگلومرا، ماسه سنگ، شـ      

_ ويــ بــه پلمتعلــقهــاي  ســنگ و پسيــهــای ژ هيــان اليــم
شناسي غالب حوضـه   سنگستوسن متشکل از کنگلومرا   يپلئ

متـشكل از    کـواترنر    هـاي   نشـست   تـه . دهنـد   را تشكيل مـي   

هـا     بستر امـروز رودخانـه      ها مخروط افکنه، پادگانه و رسوب    
 عرصـه دشـت     همههای حوضه و در       قسمتاز  در برخی   نيز  

ه قلـوه   ازاند  ههای کواترنر از ذراتی ب       نشست  ته. گسترش دارند 
 و  ۱۲( انـد   هافتـ يل  يلت و رس تـشک    ي شن، ماسه، سـ    ،سنگ
  .دهد شناسي منطقه را نشان مي نقشه زمين) ۲( شکل.)۱۳
  

  ژئومورفولوژی

های اصلی ژئومورفولوژی منطقه شامل  کوهستان،         رخساره
های امروزه    تپه ماهور، دشت، مخروط افکنه و بستر رودخانه       

 ر، واحد كوهـستان و    هاي كواترن   رخسارهبر روی نقشه    . است

ز يـ های نمونه برداری ن      محل سنگي حوضه آبخيز كاسكين و    
  ).۳شکل( اند نشان داده شده
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   نقشه زمين شناسي منطقه‐۲ شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  حوضه آبخيز كاسكين)  كوهستانياغالب(هاي كواترنر و واحد سنگي  نقشه رخساره‐۳ شكل

  

  

  هاي كواترنر يت رخسارهعنقشه موق

  

  

  

  راهنما

  برداري در اراضي              هاي نمونه محل

  اي    هاي ماسه برداري در تپه هاي نمونه محل

 .Ks        هاي سنگي حوضه آبخيز      واحد

W  

 .Ks                   افكنه كاسكين      مخروط

Fافكنه دب گزان             مخروط           

Db. F   

 Ks-Bz. F      بزمان–افكنه كاسكين  مخروط

     

Fال Pl

S

F Ks

Db

Ks

Bz

Ks-Bz
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  دستگاهی بايهای ا بررسی داده

 برداشـت   هـای  هطقن من ييجهات و سرعت وزش باد در تع      
 از  گيـری  بهـره بـا   .  می باشند  گيری بهره بادی قابل    ها رسوب
رانـشهر در طـی     يک ا ينوپتيستگاه هواشناسی سـ   يهای ا   داده

جهــات و ســرعت وزش بــاد ) ۱۹۶۶ ‐۱۹۹۶(ســاله۲۵دوره 
 جهـات هـشت گانـه بـاد مـورد           نمـودار ه  ياستخراج و در ته   

  .ار گرفت قرگيری۱بهره
  

  های مردمی در ارتباط با بادهای منطقه  بررسی

های   بررسی داده ها،  وزش باد هرچند براي تجزيه و تحليل      
چند ساله نتايج قابل قبولي ارائه خواهد داد، ولي         ستگاهی  يا

هاي مردمي نيـز      به منظور گرفتن اطالعاتي تكميلي بررسي     
ه و به   يتهای   ن منظور پرسشنامه  يبرای ا . مد نظر قرار گرفت   

های ماسـه      تپه ي  روش مصاحبه با مردمانی که در محدوده        
های اصلی شامل مـوارد       پرسش. دشل  يای ساکن بودند تکم   

  : ر بوديز
شدت طوفان در منطقه، جهات بادهـای اصـلی و فرعـی و             

، )ندهيبادهـای فرسـا   ( که ماسه را جابجا مـی کننـد        ييبادها
ا يـ دت عبـور    رنگ طوفان، ارتفاع غبار ناشـی از طوفـان، مـ          

 هـايی رييک طوفان، مشکالت ناشی از طوفـان و  تغ         ي رخداد
شروی يـ پ( اسـت  رخـداده های ماسـه ای       ت تپه يکه در وضع  

ــا  ــه زاره ــداد ). ماس ــشنامه۲۰تع ــ  پرس ــاکنيدر  ب  انن س
ر، سـردگال، قاسـم     يـ روستاهای شمس آباد، جعفرآباد، ده م     

  .ع شديآباد و شهر بمپور توز
  

  نمونه برداری

ها به شـرح      ماسه  تپه های رسوب و     از رخساره  برداری نمونه
 از رخـساره مخـروط      ، برداشت های هطقدر من . ر انجام شد  يز

می، مخروط افکنه و پادگانه آبرفتـی جـوان و          يهای قد   افکنه
 آبرفتـی   مـواد  شـست ن  از ته  متشكلض فعال   يهای عر   ليمس

 در  كـه ن  يز کاسـک  يهای حوضه آبخ   ش سنگ يفرساناشی از   
لومترمربع و در   ي ک ۴۰۰وسعت حدود   به  منطقه اجرای طرح    

هـای     از رخـساره   نيـز جهت وزش باد غالب گسترش دارند و        
 از  غالـب ا در جنوب شرق بزمـان کـه         ،ها  آبرفتی همجوار آن  

  . نمونه برداری شد،اند هل شديمواد آتشفشانی بزمان تشک
ــوب ــای رس ــا   ه ــه ب ــادی منطق ــستره ب ــدود گ  ۲۵۰ ح

صـورت    هر و بمپور بـه    رانشيومترمربع در غرب شهرهای ا    يلک
بـا  ). ۱۳ و ۱۲( ی فعـال گـسترش دارنـد      ها  ماسه   تپه  رخساره

 هـای  بررسـی  بيـشتر هـای نمونـه بـرداری در        توجه به روش  
ان و انتهـا    يـ ، م )بيشانی پرشـ  يپ( گذشته، از سه بخش جلو    

گر يکـد يهـا نمونـه برداشـته، بـا        ماسه  تپه) شيب قسمت کم (
  .دشه يلوگرمی تهي ک۴ نمونه مرکب ۱۰مخلوط و 

  
  های نمونه برداری شده های رخساره ژگیي و‐۱جدول 

  نوع رسوب  نه برداری شدهوهای نم رخساره
بی رخساره يوسعت تقر

  (Km2) در منطقه طرح
تعداد 

 )عدد(نمونه
های رسوبی  ش سنگي از فرساناشیهای  رخساره

  )نئوژن
 ،ی مخروط افکنهترسوبات آبرف

  ها ليپادگانه و مس
۲۵۰  ۲۰  

ر يهای غ ش سنگي از فرسااشینهای  رخساره
  حوضه مجاور) نيآذر( رسوبی

 ،ی مخروط افکنهترسوبات آبرف
  ها ليپادگانه و مس

۱۵۰  ۱۰  

  ۲۰  ۲۵۰  رسوبات بادی  زار غرب بمپور ای و ماسه های ماسه تپه

  
  شگاهیيهای آزما بررسی

  بندي دانه

ــه ــا    دان ــاك و ب ــشگاه خ ــدي در آزماي ، ASTMروش   بن
 ۶۲ ذرات بزرگتــر ازتنهــابنــدي،  انــهدر روش د. انجــام شــد

ــايش قرا   ــورد آزم ــرون م ــهميك ــد رگرفت ــس. ان ــام  پ از انج
 نمونـــه ۱۰بنـــدي بـــراي  ، منحنـــي دانـــههـــا آزمـــايش

بنـدي    از منحنـي دانـه        گيـری  بهـره بادي ترسـيم و بـا         ماسه
ــو ر ــایابط ــسب م  )۲و۱(ه ه ــه برح ــر ميان ــر و يلي، قط مت
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ــاخص ــدگي  ش ــاي جورش ــدازه  ( ه ــواختي ان ــونگي يكن چگ
بنـدي    گـرايش منحنـي دانـه     ( شـدگي    و كـج   ):SDIها     انهد

رسـوب   ):SKI هـا  دانـه   و يـا درشـت  اهـ  ريز دانه سمت    را به 
  ). ۱۷ و ۱۶( محاسبه شد

  :)١(رابطه 

6.6
5%94%

4
16%84% ϕ−ϕ

+
ϕ−ϕ

= SDI  

  
  :)۲(رابطه 

( ) ( )5%95%2

50%295%5%

16%84%2

50%284%16%

ϕ−ϕ

ϕ−ϕ+ϕ
−

ϕ−ϕ

ϕ+ϕ+ϕ
= SKI  

  
   ها  دانهشناسي شكل و ها كاني ظاهري های ويژگی

ــس  ــش پ ــهاز شست ــه  وي نمون ــاي ماس ــادي  ه ــاب  آب و ب
( هـاي درشـت    گرم از دانـه  ۲۰اسيدكلريدريك رقيق، حدود    

 از ميكروسكوپ گيری بهره با  وآماده) ي ميكرون۷۰۰ تا ۵۰۰
 هـا  كـاني  هـا،   ظـاهري دانـه   هـای  ويژگی پايه و بر     دوچشمي
  ميكروسكوپ دوچـشمي  ها نيز با      دانهشكل   .ندشدشناسايي  

و گردشـدگي   مربوطه، از نظر كرويت      از جدول    گيری بهره و
   .گرفتبررسي قرار مورد 

  

  جينتا

  ل بادهای منطقهيه و تحليج تجزيتان ‐

رانـشهر نـشان مـی      يک ا ينوپتيستگاه س يهای ا   بررسی داده 
بـا   و   (NW) شـمال غـرب    ،دهد که جهت ساالنه باد غالـب      

های مهـر،   در ماه. اشدب  درجه نسبت به شمال می۳۱۵ه  يزاو
ر و  يـ بهشت، خـرداد، ت   ين، ارد ياسفند، فرورد  ی،آبان، آذر، د  

و )  درجه ۳۱۵(کساني کاملبه طور  جهت باد غالب     ،وريشهر
 و  ۴۵ب  يـ ن جهـت بـه ترت     يمرداد ا  های بهمن و   ماه تنها در 

ب جهـت   يـ ر کرده و بـه ترت     يي درجه به سمت جنوب تغ     ۹۰
. رديــ  بــه خــود مــی گ(SW) و جنــوب غربــی(W)غربــی

ــانگين ــاد غا  مي ــاالنه ب ــرعت س ــب در ا س ــل ــن اي ستگاه ي
ن يردون باد غالب در فـر     يدتريشدو  لومتر در ساعت    يک۳/۱۳

 سـرعت  ميانگين. دده می رخن آن در دی ماه      يماه و آرامتر  
 ۲/۲رسـنجی بمپـور     يستگاه تبخ ي متری در ا   ۲باد در ارتفاع    

جهت شديدترين  . است   ری شده يگ لومتر در ساعت اندازه   يک
محـل منـشاء     .تاسـ  m/s۴۰با سـرعت     باد شمال شرقي و   

 شـمال تـا     ،بادايستگاهي  های     بررسی پايههای بادی بر    ماسه
   واقـع   بـادی  هـای   تـه نشـست رسـوب       شمال غرب منطقـه   

گلباد مربوط به بادهاي غالب منطقـه ايرانـشهر در          . شود  مي
  .است شده نشان داده) ۴(شكل

  
  های مردمی پرسشنامهجمع بندی ج ينتا ‐

 بـادی کـه     ،ای های ماسـه     محدوده تپه  انساکناظهار  به  بنا  
مـی  ها را جابجـا       و ماسه جاد  ي ا ان را برای آن   ن مشکل يشتريب

ن وزش  يهمچن.  از سمت شمال تا شمال غرب می وزد        ،کند
ها در تابستان و  شگی است ولی به نظر آنيباد در منطقه هم

که شدت  ن وزش باد در منطقه رخ می دهديشتريزمستان ب
ــستان خ ــشکالت آن در تاب ــی زيو م ــل ــتترادي اســخ پ.  اس

 اعتقـاد دارنـد کـه وزش        غالـب اهـا     دهندگان به پرسـشنامه   
. ک هفته به طول می انجامـد      ي حدود   )طوفان(ديبادهای شد 

ک روز ادامـه دارد     يک طوفان   يهای وزش     ن بخش يدتريشد
ک هفته  ادامه داشته که به لحاظ شـدت          يولی طوفان طی    

ک سال  ي در  که اند  ه نمود    ها عنوان   آن. دارای نوسان است  
. د دهـ   می رخد  يهای شد    مرتبه طوفان  ۱۰در منطقه حدود    

ارتفـاع گـرد و غبـار    . اه، قرمز و زرد اسـت    يها س   رنگ طوفان 
باشد و هنگـام طوفـان        متر می  ۱۰۰ش از   يناشی از طوفان ب   

در ارتبـاط بـا گـرد بادهـا عنـوان           . شـود  ده نمـی  يـ آسمان د 
اد که برخـی از   گردب۴ تا ۳ای   که در تابستان هفته  اند  هنمود
از لحـاظ شـدت بادهـای        . دهـد   می  رخ د هستند يها شد   آن

هـای    ا شـاخه  ي و   تنومندطوفان زا، معتقدند که باد درختان       
ها در سال  ماسه ها معتقدند تپه آن .شکند قوی درختان را می

های چشمی و تنفسی    يماريشوند و ب   متر جابجا می  ۳ش از   يب
 ماسه وگـرد و خـاک   های  شتر ناشی از طوفان و دانه     يمردم ب 

ها جهت     از پرسشنامه  بدست آمده اطالعات   .در منطقه است  
  .کند د میييشمال غربی باد غالب را تا
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  ) ساله۲۰ميانگين ( گلباد ايستگاه ايرانشهر در ماههاي مختلف ‐۴ شكل

  
  ن شناسی و ژئومورفولوژیيج زمينتا ‐

ــوژن در جهــت بادغالــب منطقــه واحــد م  اســه ســنگ نئ
ز حساس بـه    يش ن ين گسترش را دارد و از نظر فرسا       يشتريب

هـا    ماسـه   از نظـر ژئومورفولـوژی تپـه      ). ۳( باشد میش  يفرسا
ز جهت شـمال    يها ن   شتر از نوع بارخان هستند و شکل آن       يب

  .ديد می نماييغربی باد غالب را تا
  

  بندی  ج دانهينتا ‐

 بندی  دانهج  يو نتا ) ۲(ها در جدول    ماسه  بندی تپه  ج دانه ينتا
 منـشاء   هـای  هطقهای ژئو مورفولوژی من     اره رخس های رسوب
انـه ذرات   ي قطـر م   .سـت ا  آورده شـده   )۳( جدول ها در   ماسه

انـه  ين قطر ميانگي م،متريلي م۳۵/۰ تا  ۱۹/۰ن  يماسه بادی ب  
 و کج شـدگی     ۱۵/۱ تا   ۴۶/۰متر، جورشدگی از    يلي م ۲۵۵/۰

  .كند ر میيي تغ‐۱۹/۳ تا ‐۷۵/۱از 
  

  ماسه هاي تپه بندي نمونه هاي دانه  برخي ويژگي‐۲جدول 

  شماره نمونه   نمونهمحل برداشت  (mm)قطر ميانه  جورشدگي  شدگي كج
  Sd-1  شمال غرب بمپور  ۳۵/۰  ۴۶/۰  ‐۸۵/۱
 Sd-2  شمال غرب بمپور  ۲۹/۰  ۷۷/۰  ‐۳۸/۲
 Sd-3  غرب بمپور  ۲۲/۰  ۶۱/۰  ‐۱۹/۳
 Sd-4  غرب بمپور  ۲۵/۰  ۵۵/۰  ‐۱۴/۳
 Sd-5  شمال شرق شمس آباد  ۱۹/۰  ۸/۰  ‐۷/۲
 Sd-6  غرب نيروگاه ايرانشهر  ۲۱/۰  ۷۶/۰  ‐۹۶/۲
 Sd-7  مركز آموزش شرق مزرعه كشاورزي  ۲۹/۰  ۸۹/۰  ‐۲۸/۲
 Sd-8  متحرك اي سطحي هاي ماسه پهنه  ۲۴/۰  ۱۵/۱  ‐۷۵/۱
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  )ها ء ماسه منشاهای هطقمن(های ژئومورفولوژی   رخسارههای  رسوببندی دانههای  ژگیي و‐۳ جدول

  محل برداشت شماره نمونه
  محل رخساره 

  برداشت 
 قطر ميانه

mm 
 جورشدگي

کج 
  شدگی

Sd-0-1 ۳۶/۱  ‐۶۸/۱  ۲۷/۰  افكنه جديد مخروط  افكنه كاسكين مخروط‐  

Sd-0-3 ۸۲/۲  ‐۷۸/۰  ۲۱/۰  بستر رودخانه  انتهاي بستر مسيل كاسكين‐  

Sd-0-5 بزمان(افكنه غرب كاسكين  مخروط(  
 با اجزاء افكنه مخروط

  آتشفشاني
۳۸/۰  ۸۱/۱‐  ۷۳/۰‐  

Sd-0-6 ۵۶/۳  ‐۴۲/۱  ۶۴/۰  بستر رودخانه  بستر رودخانه بزمان‐  

Sd-0-7 ۷۹/۰  ‐۲۷/۱  ۶۴/۰  بستر رودخانه  دهنه بستر رودخانه پنج‐  

Sd-0-8  ۸/۱  ‐۰۵/۱  ۳۱/۰  بادي ماسه  دهنه هاي حاشيه رودخانه پنج ماسه‐  

Sd-0-9  ۰./۳۹  ‐۳۵/۲  ۴۷/۰  ه جديدافكن مخروط  افكنه دبگزان مخروط‐  

Sd-0-10  ۰./۱۱  ‐۲۸/۲  ۷/۰  افكنه جديد مخروط  غرب نيروگاه ايرانشهر‐  

Sd-Si1 
رسوبات جديد بستر رودخانه 

  كاسكين
  ‐۷/۰  ‐۶۲/۱  ۴۱/۰  بستر رودخانه

Sd-Si2 ۲۴/۲  ‐۵۸/۱  ۱۴/۰  بستر رودخانه  رسوبات  بستر رودخانه كاسكين‐  

Sd-R2 ۴۰/۱  ‐۳۹/۱  ۳۱/۰  تشكيالت سنگي  سنگ سست حوضه آبخيز ماسه‐  

Sd-F1  ۷/۲  ‐۸/۰  ۱۹/۰  باديماسه   كاسكينرودخانه ماسه بادي حاشيه‐  

  
  ج کانی شناسیي نتا‐

هـا در   ماسـه   های تپه های کانی شناسی نمونه     ج بررسی ينتا
هـای     شناسـی نمونـه    هـای کـانی     ج بررسی يو نتا ) ۴( جدول

) ۵(ل سـطح اراضـی منـشاء در جـدو         هـای  مربوط به رسوب  
ب شـامل  يـ ماسـه ترک   هـای تپـه     در نمونـه  . اسـت   آورده شده 

ره و خـرده    يـ هـای ت    پس، کـانی  يـ  ژ ،کاي م ،کوارتز، فلدسپات 
، ۴/۴۸ب يـ هـا بـه ترت   نآن درصد  يانگيسنگ می باشد که م    

های سـطح   ب نمونهيترک . است ۸/۲۵ و   ۴/۳،  ۸/۰،  ۲/۱،  ۴/۹
 ،کـا ي م،هـا  ز شامل کوارتز، فلدسـپات ياراضی مناطق منشاء ن 

پس، يـ  ژ ،کـا ي م ،هـا   ره کوارتز، فلدسـپات   يهای ت   پس، کانی يژ
هـا   ن درصد آنيانگي که م  است ره و خرده سنگ   يهای ت   کانی

 درصد مـی    ۸۷/۳۸و  ۳۷/۱۳،  ۱،  ۸۷/۱،  ۸۷/۹،  ۳۵ب  يبه ترت 
ــيــکــانی شناســی ن بررســی .باشــد ب يــن ترکيز شــباهت ب
های    های سطح اراضی رخساره     ها و نمونه    ماسه  های تپه   نمونه

ش يهـای ناشـی از فرسـا        ليها و مس     افکنه و پادگانه   مخروط
. ن را نشان می دهـد     يز کاسک يهای رسوبی حوضه آبخ     سنگ

رود كاني كوارتز فراوانترين كـاني در         همانگونه كه انتظار مي   

هـاي    فراوانـي ايـن كـاني در نمونـه        . باشـد   ها مي    نمونه همه
ء هاي اراضي منشا    اي نسبت به نمونه     هاي ماسه   مربوط به تپه  

بـاال  سير  . از نوسان كمتر و ميانگين بيشتري برخوردار است       
 كـوارتز در اراضـي منـشاء بـه سـمت              فراوانـي كـاني    رونده
. شـود   مـي   اي همانگونه كه انتظار اسـت ديـده         هاي ماسه   تپه

هـاي سـنگ      ي ميكاي سفيد، ژيپس و خرده     ها  كانيفراواني  
 ،)حمـل از فاصـله كـم      ( هـا    فواصل حمل دانـه    برآوردنيز در   
 فراوانـي   همـاهنگي نـسبي تغييـر     . يابي شـوند  توانند ارز   مي
ها نيز تا حدودي       نمونه همهها در     ي تيره و فلدسپات   ها  كاني
) نـوع سـنگ اوليـه     ( هـا   تواند به بررسي منشاء اوليه دانه       مي

تواند بيشتر بازگو كننده  در اينجا اين موضوع مي. كمك كند
) هـا   سنگ  اسهبويژه انواع م  ( هاي رسوبي تخريبي    نقش سنگ 
  .هاي اوليه باشد در توليد دانه
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  )ها ع درصدی انواع دانهيتوز( ماسه های تپه  بررسی کانی شناسی نمونهيج نتا‐۴ جدول

         تركيب
  نمونه شماره

  فلدسپات  كوارتز
  ميكاي

  اي ورقه 
  گچ

ي ها كاني
  تيره

 خرده سنگ
    *مشخص نا

 جمع

Sd-2  ۵۵  ۶  ۲  ۲  ۱۰  ۲۵  ۱۰۰  

Sd-3  ۴۲  ۱۰  ۴  ۲  ۱۹  ۲۳  ۱۰۰  

Sd-4 ۴۵  ۱۳  ‐  ‐  ۱۵  ۲۷  ۱۰۰  

sd-6  ۴۲  ۱۵  ‐  ‐  ۹  ۳۴  ۱۰۰  

sd-7  ۵۸  ۸  ‐  ‐  ۱۴  ۲۰  ۱۰۰  
  ۹۹  ۸/۲۵  ۴/۱۳ ۸/۰  ۲۰/۱  ۴۰/۹  ۴۰/۴۸  ميانگين

  .هاي رسوبي هستند  سنگهای اغلب از قطعهها تعيين نشده ولي  سنگ  نوع خرده*        

  
  )ها ع درصدی انواع دانهيتوز( سطح اراضی منشاء های  مربوط به رسوبهای  شناسی نمونهج بررسی کانیي نتا‐۵ جدول

         تركيب
  نمونه شماره

  فلدسپات  كوارتز
  ميكاي

  اي ورقه 
 گچ

ي ها كاني
  تيره

خرده 
  *سنگ

  جمع

Sa-0-1  ۳۰  ۷  ۵  ۴  ۸  ۴۶  ۱۰۰  

Sa-0-3  ۴۵  ۱۲  ‐  ‐  ۶  ۳۷  ۱۰۰  

Sa-0-4  ۴۸  ۸  ‐  ۴  ۱۲  ۲۸  ۱۰۰  

Sa-0-6  ۲۲  ۱۲  ‐  ‐  ۱۴  ۵۲  ۱۰۰  

Sa-0-7  ۲۵  ۱۰  ۳  ‐  ۲۰  ۴۲  ۱۰۰  

Sa-0-8  ۳۰  ۱۰  ۴  ‐  ۲۰  ۲۶  ۱۰۰  

Sa-0-10 ۵۰  ۶  ۳  ‐  ۱۱  ۳۰  ۱۰۰  

si-3 ۳۰  ۱۴  ‐  ‐  ۱۶  ۴۰  ۱۰۰  
  ۹۸/۹۹  ۸۷/۳۸  ۳۷/۱۳  ۱  ۸۷/۱  ۸۷/۹  ۳۵ ميانگين

  .هاي رسوبي هستند  سنگهای اغلب از قطعهها تعيين نشده ولي  سنگ  نوع خرده*         

  
  ورفوسکپیهای م ج بررسیي نتا‐

و  )۶(  در جـدول   هـا   ماسه های تپه   ج مورفوسکپی نمونه  ينتا
های مربـوط بـه سـطح         های مورفوسکپی نمونه    ج بررسی ينتا

هـای    در نمونـه  . است  آورده شده ) ۷( جدول اراضی منشاء در  
درصـد   ۱۶/۴۴ه دار و    يـ ها زاو    درصد دانه  ۷۶/۵۵ها    ماسه  تپه

بـه  هـا     نـه  درصـد دا   ۰۷/۷۰  بـودن  يگرد شده و از نظر کرو     
. کـروی هـستند    ها کمی   درصد از آن   ۹۳/۲۹ کروی و    بيتقر

 درصد  ۵۲/۷۷ منشاء     های هطقطح اراضی من  های س   در نمونه 
بـه   درصـد    ۷۶ ، درصـد گـرد شـده      ۷۵/۲۰ ،ه دار يزاوها    دانه
ن از  يبنـابرا . کـروی هـستند     درصد کمی  ۲۴ کروی و    بيتقر

هـا   ماسه  تپه های ن رسوب يادی ب ينظر مورفوسکپی شباهت ز   
 هـا،   هـای مخـروط افکنـه        مربوط بـه رخـساره     های با رسوب 
ن يز کاسـک  يـ هـای ناشـی از حوضـه آبخ         ليها و مـس     پادگانه
  .توان برقرار کرد می
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  )درصد( ها ماسه  هاي ماسه در تپه  نتايج مورفوسكوپي دانه‐۶جدول 

  شکل دانه
   بودنكروي

  دار زاويه  شده گرد

   يكم
  كروي

به 
 تقريب
  كروي

خوب 
  شده گرد

  شده گرد
 نسبتبه 
  شده گرد

 نسبتبه 
  دار زاويه

  دار زاويه
   خيلي
  دار زاويه

 شكل دانه
  

  نمونه شماره 

۱۲/۲۷  ۸۸/۷۲  ۹۶/۰  ۴۶/۱۳  ۹۲/۲۶  ۸۵/۲۸  ۲۳/۱۹  ۵۸/۱۰  Sd-1  
۲۱  ۹۵/۷۸  ۲۹/۵  ۴۲/۱۴  ۲۵/۳۱  ۶۳/۲۱  ۷۹/۱۷  ۶/۹  Sd-2  
۸۸/۱۱  ۱۲/۸۸  ۴۷/۳  ۰۳/۹  ۷۸/۲۷  ۵۳/۲۱  ۰۶/۱۸  ۱۴/۲۰  Sd-4  
۳۶/۳۰  ۶۴/۶۹  ۶۱/۴  ۳۷/۱۵  ۸۶/۳۸  ۹۸/۲۰  ۲۸/۹  ۴۶/۱۰  Sd-5  
۳۰/۳۹  ۷۸/۶۰  ۰  ۵۰/۱  ۸۳/۲۷  ۸۳/۳۳  ۳۲/۲۶  ۵۳/۱۰  S2  
  ميانگين  ۲۶/۱۲  ۱۴/۱۸  ۳۶/۲۵  ۵۳/۳۰  ۷۶/۱۰  ۸۷/۲  ۰۷/۷۰  ۹۳/۲۹

  جمع  ۷۶/۵۵  ۱۶/۴۴  ۱۰۰%

  
  )درصد(های اراضی منشاء  ها در نمونه  نتايج مورفوسكوپي دانه‐۷جدول 

  ل دانهشک
   بودنكروي

  دار زاويه  شده گرد

   كمي
  كروي

به 
 تقريب
  كروي

خوب 
  شده گرد

  شده گرد
 نسبتبه 
  شده گرد

 نسبتبه 
  دار زاويه

 دار زاويه خيلي دار زاويه

 شكل دانه
  

  نمونه شماره 

۰۰/۱۸  ۰۰/۸۲  ۴۲/۴  ۸۴/۸  ۸۶/۲۴  ۰۴/۳۲  ۹۹/۲۰  ۸۴/۸  Sd-0-1 
۴۴/۱۴  ۵۶/۸۵  ۶۴/۳  ۴۵/۵  ۷۳/۲۲  ۰۰/۴۰  ۲۷/۱۷  ۹۱/۱۰  Sd-0-3  
۷۱/۲۰  ۲۹/۷۹  ۰  ۰  ۹۰/۳۱  ۱۷/۳۰  ۸۶/۲۵  ۰۷/۱۲  Sd-0-4  
۰۳/۲۲  ۹۷/۷۷  ۰  ۶۰/۱  ۲۸/۴  ۷۶/۱۱  ۷۶/۳۴  ۵۹/۴۷  Sd-0-6  
۲۰/۴۲  ۸۰/۵۷  ۰  ۶۳/۱  ۸۸/۴  ۳۸/۱۱  ۰۲/۲۶  ۱۰/۵۶  Sd-0-7  
۶۰/۲۷  ۴۵/۷۲  ۰  ۴۴/۱  ۳۵/۹  ۵۸/۲۱  ۰۹/۳۳  ۸۶/۲۰  Sd-0-8  
۹۹/۱۸  ۰۱/۸۱  ۰  ۲۷/۱  ۷۴/۱۲  ۵۰/۴۶  ۳۹/۲۷  ۱۰/۱۲  Sd-0-9  
۰۹/۲۸  ۹۱/۷۱  ۶۸/۰  ۸۱/۱۰  ۵۴/۱۵  ۰۳/۲۷  ۶۸/۲۵  ۲۷/۲۰  Sd-si3  
  ميانگين  ۵۹/۲۳  ۳۷/۲۶  ۵۶/۲۷  ۷۸/۱۵  ۸۸/۳  ۰۹/۱  ۰۰/۷۶  ۰۰/۲۴

۷۵/۲۰  ۵۲/۷۷  
۱۰۰%  

۲۷/۹۸  
  جمع
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  بحث

 های مردمـی    ج بررسی بادهای غالب منطقه، پرسشنامه     ينتا
ها  ماسه  مناطق منشاء تپه  ،  ها  ماسه   الگوی ژئومورفولوژی تپه   و

هـا    ماسـه   را در جهت شمال و غرب منطقه ماسـه زار و تپـه            
هـای رسـوب      ها به همراه بررسی     ن بررسی يا. دهند نشان می 
سـطح  ) ، کـانی شناسـی و مورفوسـکوپی       بندی  دانه(شناسی

های   ليالبی و مس  يهای بزرگ، اراضی دشت س      مخروط افکنه 
را بـه    هـا   ماسـه   ض فعال مناطق شمال و شمال غرب تپه       يعر

ن نظر مخروط   ياز ا .  نشان می دهند   ها  آنمنشاء مهم   عنوان  
ن دشـت   ين و پنج دهنه و همچنـ      يهای دبگزان، کاسک    افکنه
 مناطق   از ل اصلی آن  ين و بستر مس   يالبی رودخانه کاسک  يس

هـای    هـا، دشـت    مخروط افکنـه   .ندآي می   بشمارمهم منشاء   
جه ي در نت   عموم يادشده به طور  ض  يهای عر   ليالبی و مس  يس

هـای نئـوژن       ماسـه سـنگ    بويژه ،حدهای سنگی ش وا يفرسا
هـا    ن ماسه سنگ  يا. اند وجود آمده ه  ن ب يز کاسک يحوضه آبخ 

ل يهای اصـلی تـشک      مان مستحکم، دانه  يل نداشتن س  يبه دل 
لتی و گاهی   يلی، س يهای ش   هيان ال يف و وجود م   يدهنده ضع 

د يـ ادی بـرای تول   يش حساس و توان ز    يرسی در مقابل فرسا   
 ماسه دارند که پس از جدا شدن از سنگ ه در اندازييها  دانه

  .هستند باد قابل حمل با ه آسانی  ب، آبباو انتقال 
شناسـي    كـاني  ويژه   از مورفوسكوپي و به    بدست آمده نتايج  
ها، تـا حـدود زيـادي، نزديـك بـودن منـاطق برداشـت              دانه
تأييـد  ) اي  هـاي ماسـه     تپه(شتهها را نسبت به محل ن       ماسه
ي هــا كــاني، حــضور يادشــدهاهد از جملــه شــو. نمايــد مــي

اي، شـــكننده و كـــم مقـــاومتي چـــون ميكـــاي  صـــفحه
اي   هـاي ماسـه     و همچنين ژيپس در تپه    ) موسكوويت(ديسف
ي    باالي خرده سنگ و يا مجموعه      نسبتبه  درصد  . باشد  مي
 زمـان الزم و مناسـب       احتمـال به   نيز از اين نظر كه       ها  كاني

مجـزا كمتـر فـراهم      هاي     يا دانه  ها  كانيجهت تبديل آنها به     
درشـت  . تواند فاصله كم حمل را بازگو نمايد        شده باشد، مي  
 كم حمل ارتباط پيدا      تواند به فاصله    ها نيز مي    دانه بودن تپه  

توانـد    اي مـي    هاي ماسـه    وجود بلورهاي ژيپس در تپه    . نمايد
هـا بـا مخـروط        راهنمايي براي ارتبـاط بيـشتر منـشاء دانـه         

  آبرفتي مربـوط بـه      های  رسوب ها و اراضي متشكل از      افكنه
عبـارتي ديگـر   ه ب. های  رسوبي حوضه باال دست باشد   سازند

 را به اراضي متـشكل از       بررسی مورد   اي  هاي ماسه   منشاء تپه 
 يشتر مرتبط و احتمـال دخالـت رسـوب        هاي رسوبي ب    سنگ

حوضـه بـاال    آذريـن كـه در      هـاي     سنگ از   بدست آمده  های
 قرار دارنـد را كمتـر    ندست و مجاور با حوضه آبخيز كاسكي      

ها نيـز      آن  بودن ها و درصد باالي كروي      شكل دانه . نمايد  مي
  .كندتأييد رسوبي بودن سنگهاي منشاء را بيشترتواند  مي

ــاد غالــب در منطقــه جهــت شــمال  دارد، ) NW(غربــي ب
ها بايد جـزء اراضـي واقـع در           بنابراين مناطق برداشت ماسه   

. باشند  اي    هاي ماسه  ي تپه   بخش غرب و شمال غربي منطقه     
 بـه   غالـب ا کـه    هـا   جهات تشكيل و شكل مورفولوژيكی تپـه      

شکل بارخـان هـستند نيـز تأييـد ايـن موضـوع را تقويـت                
ميـانگين   و قطـر    با توجـه بـه نتـايج بدسـت آمـده          . كند  مي
كمتـر  (ها كم      فاصله حمل دانه   ،) ميكرون ۲۰۰حدود  (ها  دانه

هـــاي   بنـــابراين رخـــساره،.اســـت) از چنــد ده كيلـــومتر 
سر پوشيده   سر فرسايشي تا دشت     ژئومورفولوژی  واحد دشت   

تا ) غرب نيروگاه ايرانشهر(واقع در نواحي غرب شهر ايرانشهر    
هـاي ماسـه      غرب رودخانـه كاسـكين محـل برداشـت دانـه          

هاي رسـوبي      فرسايش سنگ  ناشی از ها     اين رخساره  .هستند
شـكل مخـروط افكنـه، پادگانـه و           حوضه باالدست بوده و به    

توان گفت، توليد اوليـه       مي. شوند  خشكه رود ديده مي     مسيل
 فرسايش آبي   راه از   غالبا،  )ها  منشأ اوليه دانه  (هاي ماسه   دانه

) حوضه كاسـكين  (ي آبخيز باالدست    سنگهاي رسوبي حوضه  
ــ   ــيل، س ــومرا، ش ــه ســنگ، كنگل ــه از ماس لت ســنگ و يك

  . سنگ تشكيل شده، انجام گرفته است رس
  

  سپاسگزاری

ــا ــي ــان مقال ــروژه پژوهــشیج يه بخــشی از نت  شــناخت پ
هـا در     رانـشهر و نقـش آن     يهای رسوبی شمال غربـی ا       سنگ

قات ي در مرکز تحق   پروژهن  يا. های منطقه است   منشاء شنزار 
ــابع طب ــتان س يمن ــی اس ــع ــستان بوســ ي له يستان و بلوچ

 که باين   .ده است ش اجرا   ۱۳۸۰_۸۱های    نگارندگان در سال  
.شده سپاسـگزاری مـی نمايـد      وسيله از مسئوالن مرکز ياد      
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  منابع

معاونت آمار و اطالعات سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي اسـتان سيـستان و                 . ۱۳۸۰ آمار نامه استان سيستان و بلوچستان،      ‐۱
  .بلوچستان، زاهدان

سـه ای   هـای ما    ابی تپه ي، منشاء   ۱۳۷۵ا،يض ن يلی و سادات ف   ي اختصاصي، محمدرضا، حسن احمدی، ناصر باغستانی، علی خل        ‐۲
  .ص۲۵۹، تهران،۱۴۵ها و مراتع، شماره  اردكان، انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگل‐در دشت يزد

هـا در منـشاء    رانشهر و نقـش آن يهای رسوبی شمال غربی ا شناخت سنگ، ۱۳۸۱ا،يض نيد و سادات فينی مرندی، حم ي حس ‐۳
عی و امـور دام    يقات منابع طب  ي مرکز تحق  ي، کشاورز قاتيقاتی، سازمان آموزش و تحق    يی طرح تحق  يهای منطقه، گزارش نها     شنزار

  . ص۵۰ستان وبلوچستان، زاهدان،ياستان س
 بلوچستان، پايان نامه كارشناسـي ارشـد، دانـشكده          ‐بررسي منشاء رسوبات بادي در سراوان       . ۱۳۷۳د،  ي دهواري، عبدالحم  ‐۴ 

  .ص۱۹۷منابع طبيعي دانشگاه تهران، كرج، 
  .ص۳۲۰، ۲۴۱۸يش بادي و كنترل آن، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، شماره فرسا. ۱۳۸۰ن، ي رفاهي، حس‐۵
ــسيني  ‐۶ ــد ح ــا، حمي ــنجري، غالمرض ــب   س ــدي و حبي ــوبفكر، ... ا مرن ــابي و تهيــ   ۱۳۸۰خ ــرح ارزي ــايي ط ــزارش نه ه ، گ

يــستان و مركـز تحقيقـات منـابع طبيعــي و امـور دام اسـتان س     ، شناسـنامه حـوزه هـاي آبخيــز اسـتان سيـستان و بلوچــستان     
  ، زاهدان، بلوچستان

شناخت شنزارهاي حوضه آبريز شرق جازموريان، مجموعه مقاالت سمينار بررسي مسائل مناطق بيابـاني         . ۱۳۷۱ م،  شكويي، ‐۷
  .۱۴۰‐۱۲۹: و كويري ايران، مركز تحقيقات كويري و بياباني ايران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

نقشه پوشش گيـاهي ايرانـشهر، مؤسـسه        :  مناطق اكولوژيك استان سيستان و بلوچستان      شناخت. ۱۳۸۲ عامري، علی اکبر،     ‐۸
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Abstract 
The studied region is located west of Iranshahr, in Sistan and Baluchestan Provine. In this research 

granolumetric, mineralogic and morphoscopic characteristics of sand dune sediments for analyzing the 
genetic relationship between sand dunes and their source areas are presented. The research method 
consists of preparing general geomorphologic map of the area, analyzing wind data, investigating 
questionaries related to the winds in the area, sampling sand dunes and different facies of source areas, 
granolumetric analysis, preparation of granolumetric curves and determination of sedimentological 
indices as well as mineralogical and morphoscopic investigations. The results have shown that the 
main wind direction is northwest and sand dunes are mainly of barchan type. The presence of different 
Neogene sedimentary rocks in the upland drainage basin (Kaskin drainage basin) and their 
susceptibility to erosion show their potential in producing sand grains as primary source of aeolian 
sediments. These are eroded and the materials are transported and deposited as alluvial fans and 
terraces and floodplains in the area which are now under wind erosion. 
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