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  تکامل مکران ساحلی، طی کواترنر پسین
  

  استاد دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال - ∗احمد معتمد
 ت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشوراعضو هی _ محمدرضا غریب رضا

 26/2/1386:  تایید نهایی10/11/1384: ش مقاله پذیر
 

  چکیده
های  های امگا شکل و تراس بیشتر از خلیج در جنوب شرق کشور و بخشی از مکران ساحلی محسوب می شود که مورد بررسیمنطقه 

 .یدانی بوده استهای م و پیمایش 14، زمان سنجی به روش کربنGIS هایروش این تحقیق متکی بر روش. دریایی تشکیل شده است
دست آمده که قابل تطابق با پیشروی ه  در خلیج چابهار بyr BP 17600قدیمی ترین شواهد جغرافیای کواترنر دراین مناطق به سن

بر اساس . پس از آن آخرین توالی رسوبی پسرونده در منطقه مکران ساحلی شکل گرفته است فالندرین پس از آخرین فاز یخچالی است و
های گواتر، چابهار و  دوره از خطوط ساحلی دیرینه در خلیج ن سنجی و موقعیت خطوط ساحلی گذشته، فاصله زمانی تشکیل هرنتایج زما

سال پیش تا کنون بر اثر  5000همچنین نرخ باالآمدگی خشکی از حدود . دست آمده استه  سال ب130 و 223، 113درنگو به ترتیب 
  .داشته و عوارض جغرافیایی ساحلی را دچار تغییرات کرده است برابر افزایش 4های متعدد  وقوع گسل

  .14، زمان سنجی کربنژئومرفولوژی ساحلی،  کواترنر ، ساحلیتغییرات، جلگه ساحلی مکران: ها واژه کلید

  
 مقدمه

. )1شکل(ه است شرقی واقع شد61˚،30´ تا55˚،45´های جغرافیایی و طولشمالی  25˚،45´ تا 25˚های منطقه مورد مطالعه بین عرض
 دقیقه جغرافیایی از منطقه 15لیکن در این تحقیق فاصله می باشد تر از عرصه انتخاب شده  البته گستره منطقه مکران ساحلی وسیع

  . اند  بلوچستان مورد بررسی قرار گرفتهساحلی و بیشتر در استان سیستان و
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  

   موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل 

                                                 
 E-mail: ghorbanli@yahoo.com                                                                                                                                                 021 22714177:  نویسنده مسئول ∗

N
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 از خـصوصیات کـواترنر پـسین        دیرینـه  و به جای ماندن خطوط سـاحلی          گذشته ژئومرفولوژیکیعوارض  رات تراز دریا و پیدایش      تغیی
. انـد   ای منطقه مکران ساحلی تشکیل شده در حاشیه قارهها، خورها و بیابانهای ساحلی خلیجدریای عمان به شمار رفته که در طی آنها       

. ساحلی در طی کـواترنر پـسین بـوده اسـت    مکران  منطقه  گیری روند شکل و   دیرینهژئومرفولوژی  ن  بررسی و تعیی  این تحقیق   از  هدف  
 ,غریـب رضـا و معتمـد   (های میدانی و نیز مطالعات گذشته  و پیمایش14، زمان سنجی به روش کربنGISبرای دستیابی به این هدف از      

، )52-2،  1980&1979ویتـا فنـزی     (،)17،  1947 1فـالکن ( قبلـی  بر اساس مطالعات  .  استفاده شده است   )150-126،  1376و1382و1383
 در سـال   متـر  02/0های جدید زمین ساختی اسـت و در طـی کـواترنر بـا نـرخ                   مکران ساحلی دارای فعالیت    )237-225،  1998 2ریس(

بـاالتر از تـراز    متر4-2  بـین ) سـال پـیش  6000( همچنین حداکثر باالآمدن تراز دریا در اواسط هولوسـن .متحمل باالآمدگی شده است   
المبـک  ( ایزوسـتازی    - هیـدرو  -ها بـا نتـایج  مـدل یخچـالی          این یافته . ل پیش فروکش کرده است     سا 4000بوده و به تدریج از      کنونی  

غالـب مطالعـات گذشـته     .  اسـت، همخـوانی دارنـد      شـده که در آن سواحل دریای عمان و خلیج فارس را بازسازی            )48-44، ص 1996
لذا دراین تحقیـق سـعی شـده اسـت          . میزان باالآمدگی تراسهای دریایی مکران ساحلی و سواحل سنگی بوده است           بررسی    به معطوف
 در طـی کـواترنر      مکران سـاحلی  میزان باالآمدگی سواحل ماسه ای منطقه       خورها و خلیجها و      جغرافیای گذشته و شکل گیری    شرایط  

  . پسین تعیین شود
  

  ها مواد و روش
 به 1:100000 و زمین شناسی 1:50000های توپوگرافی و نقشه) 1372(کسهای هوایی منطقه العات گذشته، عمطاز در این تحقیق، 

زمان سنجی مطلق به روش ، GIS استفاده ازای،  نهروش تحقیق نیز بر اساس مطالعات کتابخا. اند ان مواد مورد استفاده قرار گرفتهعنو
ساحلی انجام جغرافیای گذشته مناطق ون تحقیقات بسیاری در سطح جهان در بررسی تا کن. های میدانی بوده است  و پیمایش14کربن 

نتایج مبنای  بر دیگر و برخی (Geo-indicators)های زمین شناسی  و استفاده از شاخصGISمتکی بر برخی روشها   کهشده است
در این تحقیق سعی .  بایو استراتیگرافی بوده استبر اساس نتایج چاه پیمایی و آنالیزهای رسوب شناسی ونیز  برخی وها  زمان سنجی

های   برای تهیه نقشهGISلذا از روش . شده است، روشهای شناخته شده با یکدیگر تلفیق شده تا نتایج آنها مکمل یکدیگر قرا گیرند
 از وداشت مختصات آنها ی خطوط ساحلی گذشته و برفسیل هاها، نمونه برداری از  یشهای میدانی جهت بررسی صحت نقشهپایه، پیما

استفاده هولوسن  با وقایع یخچالی و بین یخچالی عوارض منطقه ساحلییابی و تطابق   برای سن14روش زمان سنجی به روش کربن 
  . شده است

ور بدین منظ. ی برجای مانده بوده استاه سنجی شواهد جغرافیای دیرینه، فسیل مواد مورد نیاز جهت زمانهمانگونه که عنوان شد 
جهت . رداشت شده استنمونه فسیلی ب 32، 12، 44، 21،  41به ترتیب  های گواتر، چابهار، پزم، گوردیم و درنگو  خلیجدر پیمایش

ها موقعیت آنها  شده و پس از انتخاب بهترین نمونههای مناسب از نظر کمی و کیفی در طول خطوط ساحلی پیمایش نیز  برداشت نمونه
باشند  شده و آندسته از نمونه هایی که دچار تبلور مجدد نشده (sort)ها مرتب مرحله بعد در آزمایشگاه، نمونهر د. به ثبت رسیده است

های  البته در تعداد نمونه. تخاب شدندو موقعیت آنها جهت بررسی روند تکامل جغرافیای دیرینه مناسب باشند جهت زمان سنجی ان

                                                 
1 Falcon 
2 REYSS 
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 نمونه و از 1 نمونه، از خلیج گواتر 4است لذا با توجه به مالحظات موجود از خلیج چابهار آنالیز شده، اعتبارت موجود نیز دخیل بوده 

 و توسط دکتر  پاریس-اورسیدر  URM آزمایشهای زمان سنجی درآزمایشگاه . نمونه به آزمایشگاه ارسال شدند3منطقه درنگو 
از طرفی جهت تعیین تراز ارتفاعی و . ن بازبینی و تأیید شده استنگتی انجام شده و نتایج آنها بوسیله آزمایشگاه دانشگاه واشنیفونتا

  . استفاده شده است DGPSموقعیت نمونه های آنالیز شده در پیمایش میدانی بعدی از دستگاه 

  
  ترازیابی و موقعیت سنجی نمونه های فسیلی منتخب 2شکل

  های تحقیق یافته
شکی فقـط در شـرایطی پایـدار اسـت کـه بـین تمـام نیروهـا و فراینـدهای          هـای دریـایی و خـ    خط ساحلی به عنوان خط تمـاس محـیط      

در شرایطی که این تعادل برقرار نشود، پیشروی یـا پـسروی دریـا رخ داده و    .  تعادل برقرار باشد،جابجاکننده آن بطرف دریا یا خشکی  
احلی جدید در ترازهای باال یـا پـایین          شکل گرفته و خط س      تر های رسوبی قدیمی   های جدید بر روی محیط      محیط رسوبات آن   در پی 

  . تر از تراز قبلی قرار می گیرند
 در زمـان معینـی    های زمین شناسـی و هیـدرو دینـامیکی           یند نیروها و پدیده   آخطوط ساحلی گذشته که حاصل تعادل در بر       بنابراین  

و پیمایـشهای میـدانی بـه ترتیـب          GISی  ها نتایج بررسی ). 3شکل( محسوب می شوند   منطقه مکران ساحلی   تحوالتهستند، از مهمترین    
 درنگـو   منطقـه هـای گـواتر، چابهـار، پـزم، گـوردیم و       خلـیج طق  ا سـاحلی قـدیمی در منـ       وطخطـ  32،  12،  44،  21،   41نشان از وجود    

  ). 6تا 4شکلهای .(رددا

  
  گاه به شرق، بقایا و سکوخط ساحلی گذشته در خلیج غرب گواترو سرشار از فسیل ن 3شکل

 امتداد خط ساحلی گذشته
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   خطوط ساحلی کواترنر پسین در منطقه خلیج چابهارقشه ن4شکل 

  

   نقشه خطوط ساحلی کواترنر پسین در منطقه خلیج گواتر5شکل 
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   خطوط ساحلی کواترنر پسین در منطقه خلیج درنگو نقشه6شکل 

  
هایی معموالً توسط    سیستم چنین   .باشند سوبی از سواحل پسرونده می    خطوط ساحلی گذشته منطقه در واقع اجزاء سازنده یک سیستم ر          

شوند و دقیقاً در محل پاشنه هریک موقعیـت    قابل شناسایی هستند که بموازات یکدیگر و خط ساحلی مرتب می          7 ساحلی های رشته تپه 
ی به جای مانده در محل هر یک از خطوط ساحلی گذشته نمونه برداری ها فسیلدر این تحقیق از . گردد یک نوار ساحلی مشخص می 

  .اند  ارائه شده1ن سنجی آنها در جدول های منتخب جهت زمان سنجی و نیز نتایج زما نام و محل نمونه. )4لشک(شد
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  ) سال پیش1250±30(جهت زمان سنجی  C21 نمونه فسیلی از موقعیت خط ساحلی  7شکل
  14 مشخصات نمونه های منتخب از مکران ساحلی و سن مطلق آنها به روش کربن:1جدول

ل نمونه مح
  برداری

شماره 
  نمونه

 سن نمونه
(yr) 

ارتفاع از 
سطح 

  (m)دریا

فاصله از 
  (m)ساحل 

نرخ عقب نشینی 
  دریا

(m/yr)  

نرخ باالآمدگی 
  خشکی

(mm/yr)  
 مختصات جغرافیایی

G1  4640  خلیج گواتر ± 40 BP 15  16000 3.44 3.23 61˚,19΄,13˝ E 
25˚,07΄,20˝ N 

C0  17600  BP 15  5300 0.3 0.85 60˚,31΄,27˝ E 
25˚,59΄,31˝ N 

C2  4690 ± 40 BP 12.8  3676 0.78 2.73 60˚,31΄,28˝ E 
25˚,28΄,27˝ N 

C7  3240 ± 70 BP 12.7  2420 0.74 3.92 60˚,31΄,23˝ E 
25˚,27΄,22˝ N 

  خلیج چابهار

C21  1250 ± 30 BP 8.7  145 0.11 6.96 60˚,31΄,20˝ E 
25˚,26΄,41˝ N 

D22  1855 ± 30 BP 12  1078 0.58 6.46 59˚,41΄,59˝ E 
25˚,24΄,33˝ N 

D28  720 ± 40 BP 9  898 1.24 12.5 59˚,41΄,58˝ E 
25˚,24΄,23˝ N خلیج درنگو  

D31  700 ± 30 BP 5  710 1.01 7.14 59˚,42΄,05˝ E 
25˚,24΄,00˝ N 

  

  
  ، در محدوده خلیج های چابهار، پزم و گوردیم (BP 40±4690) میانی بازسازی جغرافیای گذشته مکران ساحلی در هولوسن 8شکل 
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   در خلیج گواتر(Year BP 4640) بازسازی جغرافیای گذشته مکران ساحلی در هولوسن میانی  9شکل 
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  در خلیج درنگو(Year BP 1855)بازسازی جغرافیای گذشته مکران ساحلی در هولوسن پایانی:  10شکل 

  
  یریگ بحث و نتیجه

 به عنوان های جغرافیای راساس شواهد و شاخصب) سال پیش 17600( منطقه مکران ساحلی در کواترنر پسیندیرینهبازسازی جغرافیای 
دهند که عوامل مختلفی همچون توپوگرافی  ها نشان می این نقشه.  ارائه شده اند6 تا 1 های ترین هدف این تحقیق در قالب نقشهمهم

االخره های تکتونیکی و ب ، فعالیت)66-63، 1382غریب رضا ،معتمد و جاللی (دینامیکی بویژه الگوی امواجاولیه، شرایط هیدرو
کلی این  در کواترنر پایانی مرفولوژی. اند  منطقه مورد مطالعه، نقش داشتهدیرینهگیری و تکامل جغرافیای  نوسانات تراز دریا در شکل

 سال پیش تا کنون از روند یکنواختی برخوردار 4700رسد که اقلیم منطقه حداقل از  نظر میمناطق به شکل کنونی بوده است، لذا به 
 آن را در خلیج فارس پیاده کرده است )48-44، 1996( یخچالی جهانی که المبک - ایزوستازی-بر اساس مدل هیدرو. بوده است

ها، شواهد پیش روی دریا موسوم به   ذوب شدن یخچال سال پیش و با شروع18000رم در دریا پس از آخرین فاز دوره یخچالی وُ
عمق پیشروی دریا در مناطق مختلف مکران ساحلی متفاوت . فالندرین در سواحل دریای عمان و خلیج فارس به ثبت رسیده است

 قرار  متری از آن15 متری ساحل کنونی و در تراز 5300 سال در فاصله yr BP 17600بوده است بطوریکه شواهد آن به سن
 متر باالتر از تراز کنونی رسیده 3-2 )گرم( اقلیم اطلسیی سال پیش تراز دریا با برقرار6000در . )135 ،1382غریب رضاو معتمد(دارد

و عقب نشینی تراز دریا بطور )150 ،1997معتمد( سال پیش با شروع مرحله سردتر قطبی به تدریج فروکش نموده 4000و از 
  .  محسوسی رخ داده است
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نتایج این تحقیق بیانگر روند خاصی در منطقه مکران ساحلی است بطوریکه شواهد آخرین فاز بین یخچالی پس از اقلیم قطبی در 

بر اساس نتایج زمان . اند چابهار بدست آمدههای گواتر و   سال پیش شروع شده است در خلیج4690 سال گذشته از حدود 5000
 yr و yr BP 40 ± 4640های گواتر و چابهار  به ترتیب در خلیج ن خطوط ساحلی درس) 1جدول(سنجی و پیمایشهای میدانی

BP40± 4690 متری ساحل کنونی و 3676 و 16000های یاد شده به ترتیب در فواصل  این خطوط در خلیج. سال بدست آمده است 
  .  متری آن واقع شده اند12,8 و 15ترازهای 

 بدسـت آمـده   78/0myr-1و  44/3های گواتر و چابهار به ترتیب       نشینی تراز دریا در خلیج      نرخ عقب   با احتساب یک رابطه خطی،    
 از خطـوط    دوره زمـانی تـشکیل هـر       نسبت به ساحل کنونی، فاصـله      دیرینهبر اساس نتایج زمان سنجی و موقعیت خطوط ساحلی          . است

 عـدم همـاهنگی در   . اسـت بطول انجامیـده سال  130 و  223،  113به ترتیب    درنگومنطقه  های گواتر، چابهار و       در خلیج  ساحلی قدیمی 
تغییر موقعیت خطوط ساحلی و نیز تفاوت در روند تکاملی جغرافیای گذشته این مناطق را می توان در عـواملی چـون افـزایش اثـرات                           

عمـل آمـده در     بـه    یها و بررسی  )3،  1979(طبق یافته های ویتافنزی   . حرکات تکتونیکی به سمت شرق سواحل مکران ساحلی دانست        
اند به طوریکـه تـراس دریـایی منطقـه جاسـک             ق سواحل دریای عمان مرتفع تر شده      این تحقیق تراسهای دریایی از غرب به سمت شر        

دهانـه   گلفـشان فعـال منطقـه    5عـالوه بـر   های میدانی    همچنین در پیمایش  . متر رسیده است   104 متر و در غرب خلیج پزم به         8حداکثر  
که نشان از روند افزایش فعالیت های       ) 4شکل(موش در حد فاصل بندر بریس و پسابندر در خلیج گواتر مشاهده شده              چند گلفشان خا  

  .تکتونیکی به سمت شرق و خلیج گواتر دارد

  
  یکی از چند دهانه گلفشان خاموش در حنوب خلیج گواتر 11شکل

  
ن تن در سال به مراتب آورد رسوب بیشتری نسبت به رودخانه فصلی  میلیو37/3عالوه بر آن رودخانه باهوکالت با نرخ انتقال رسوب 

طبق نتایج . ینی خط ساحل در این دو خلیج کامالً توجیه پذیر استشبنابراین اختالف نرخ عقب ن. منتهی به خلیج چابهار دارد
. اند  متحمل باالآمدگی شدهmmyr-1 74/2اند با نرخ  متر تحت تأثیر فعالیت گسلها بوده مناطق ساحلی که ک)47، ص1979(ویتافنزی 

در خلیج چابهار براساس  )Bored )yr BP40 ± 4690نرخ باالآمدگی عوارض جغرافیایی پس از آخرین فاز سرد قطبی موسوم به 
  mmyr-1 23/3 این نرخ درخلیج گواتر . بدست آمده که با نتایج قبلی هماهنگی کاملی برخوردارست mmyr-1 73/2ترازکنونی آنها 

  . بدست آمده است که با شواهد و دالئل موجود هماهنگی دارد
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  در منطقه) 2(و کواترنر پسین) 1( مکانیزم مشابه در شکل گیری ستونهای دریایی عهد حاضر12شکل                    
های تکتونیکی و باالآمدگی  ه بر پدیده ساحلی خلیج فارس عالومکران ساحلی همچون مناطقهمانگونه که قبالً نیز عنوان شد منطقه 

های  عملکرد گسل) 1981( گفته بربریانبه.  لیکن اثرات باالآمدگی پردامنه و شدیدتر بوده استستشاهد نوسانات تراز دریا بوده ا
ل باالآمده نرمال باعث شده است که برخی از بلوکهای سنگی کامالً گم شده و شاهد اختالف ارتفاع در تراسهای دریایی و سواح

ای سواحل باالآمده محسوب شده و اثرات رسوبات   ساحلی اعم از سواحل سنگی و ماسهرو مجموعه سواحل مکران نیاز ا. باشیم
  .در الیه مرجانی در فراز تراسها و خطوط ساحلی دیرینه منعکس شده استدریایی و یا به تعبیری نوسانات تراز دریا 

 جزایری، ای سنگی باالآمده میوپلیوسن که بصورت تراسهای دریایی رخنمون دارند، همچون واحدههای بازسازی شده طبق نقشه
. اند ی از کلیه جوانب عقب نشینی داشتهاز طرفی وسعت آنها بیشتر بوده است و بر اثر فرسایش دریای. اند جدا از خشکی قرار داشته
های شمالی واحدهای سنگی خلیج گواتر است که طرز تشکیل  امنهدر د) 5شکل( دریایی سلبرگهاین و ایشاهد این ادعا وجود ستونها

وجود  .و مرفولوژی آن کامالً با نمونه عهد حاضر آن که در سواحل سنگی غرب خلیج چابهار تشکیل شده است، هماهنگی دارد
 yr لی دیرینه مجاور آن سلبرگ واقع شده در خشکی است که سن خط ساحن پسین در حاشیه اینرانبوهی از فسیلهای متعلق به کواتر

BP40± 4690ساحلی دیرینه طخطوتوسط سلبرگ نیز نهمچنین قبل و بعد این ای. ، این فرآیند را تأیید می کنند بدست آمده است 
شواهد . و طبق نتایج زمان سنجی بخشی از تراس دریایی بوده که کامالً با فرآیندهای دریایی دیرینه در تماس بوده استاحاطه شده 

ن می دهند که فرآیندهای دریایی در طی استقرار خطوط ساحلی دیرینه در این منطقه عالوه بر فرسایش دریایی سواحل سنگی نشا
  .ر نمودن تراسهای دریایی شده استباعث عقب نشینی چشمگیر آنها به سمت جنوب و هرچه کم عرض ت

انـد بـه طوریکـه تراسـهای دریـایی کـه        داشـته  9 شاخصی از تومبولو از طرفی خلیجهای چابهار و پزم در کواترنر پسین مرفولوژی کامالً          
. انـد  ای بـه خـشکی وصـل مـی شـده           انـد توسـط یـک زبانـه ماسـه           زیادی از خشکی اصلی قرار داشـته       همچون جزایری در فاصله نسبتاً    

شت جزایر سنگی و با رشـد        در پ  11ای ساحلی   از خشکی باعث رشد برآمدگی ماسه      10ای همگرا و جریانهای برگشتی     های کرانه  جریان
ای  هـای ماسـه   شاهد این فرآیند توسـعه تپـه   . اند ها شده   و منجر به تکامل این خلیج      ها را شکل داده   ر آنها و رسیدن به جزایر تومبولو      بیشت

اسـها و توسـعه     های ماسه ای تا پشت تر      افزایش تپه ها دقیقاً روند و تواتر       این تپه . عرضی از طرفین به طرف پشت تراسهای دریایی است        
و %) 62(تغذیه رسوب ساحلی پیش نیاز تشکیل این خلیج هـا مـی باشـد کـه از فرسـایش تراسـهای دریـایی                . تومبولو را نشان می دهند    

٢ ١ 
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گیـری   نیزمی را بـه وضـوح مـی تـوان در شـکل            چنـین مکـا   . )147،  1376غریب رضا   (فرآهم شده است  %) 38(آورد رسوب از خشکی   

مکـانیزم مـشابهی هـم اکنـون در خـور تنـگ در غـرب سـواحل اسـتان سیـستان و                      ). 1-6شـکل (ده کـرد    های چابهار و پزم مشاه     خلیج
  ). 2-6شکل(را توسعه داده است فعال  وبلوچستان یک تومبولو کوچک مقیاس

  
   مکانیزم تشکیل و توسعه تومبولو در مکران ساحلی از کواترنر پسین تا کنون13لشک

 سال پیش یک فاز سرد کوتاه مدت اتفاق افتاده است که پس از آن در 3000 در )150 ،1997معتمد(بر اساس مستندات موجود 
 در این تحقیق اثرات این رویدادها بررسی .خچالها پیشروی نسبی رخ داده است سال پیش مجدداً با برقراری اقلیم گرم و ذوب ی2500

 متری از ساحل کنونی قرار دارد 2420در فاصله  که yr BP 70± 3240  در خلیج چابهار به سن C7خط ساحلی .  و ثبت رسیده است
ترین خطوط ساحلی  دیرینهمنطقه درنگو از دراز طرفی . می تواند نشانه فاز سرد کوتاه مدت در منطقه مکران ساحلی به شمار رود

ه شواهد بدست آمده در این با توجه ب متری از ساحل کنونی قرار دارد و 1078 در فاصله yr BP 30± 1855جغرافیای گذشته به سن
  .  باشدشروع شده سال پیش 2500به نظر می رسد نشانه های تغییر اقلیم گذشته پس از وقوع مرحله سرد بورآل از منطقه 

خـشکی در هولوسـن بطـور قابـل     های بدست آمده نشان می دهند که در کلیه نقاط مکران ساحلی، نرخ باالآمـدگی                همچنین یافته 
بـر  .  سـال پـیش سـرعت بیـشتری یافتـه اسـت            10000 یافته است یا به تعبیری سیر تکامل جغرافیای گذشته از حدود             ای افزایش  مالحظه

 ســال پــیش بــه 17600 در mmyr-1 85/0اســاس تــراز ارتفــاعی و ســن کلیــه آثــار جغرافیــایی گذشــته نــرخ باالآمــدگی خــشکی از   
5/12mmyr-1   یت فعالیت حرکات تکتونیکی و گسلهای اصلی در مکران ساحلی          این امر نشان از اهم    .  سال پیش رسیده است    720 در

 و گسلهای امتـداد لغزمـزدوج بـه    W-E گسلهای نرمال با امتداد      )146،  1376غریب رضا و معتمد   (بر اساس مطالعات انجام شده      . است
هـای   و جلگـه   های دریایی    مهمترین نقش را در بریدگی، باالآمدگی و شکل گیری پادگانه          NE-SWو   NW-SEترتیب با امتدادهای    
  ).7شکل(اند مکران ساحلی داشته
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  ها ک های سنگی، ریزش و عقب نشینی آن نگاه به شرق، عملکرد گسل های مزدوج در برش بلو 14شکل

  
  منطقه مکران ساحلی بواسطه نوسانات تراز دریا ناشی از وقوع فازهای کوتاهدیرینهتوان گفت که جغرافیای  در یک جمع بندی می
آثار این نوسانات بصورت خطوط و برجستگیهای ساحلی . ای شده است یخچالی دچار تغییرات قابل مالحظهمدت سرد و گرم بین 

 سال پیش تا کنون حرکات 17600عالوه بر نوسانات بزرگ مقیاس تراز دریا در بازه زمانی . سرشار از آثار فسیلی به ثبت رسیده اند
های دائمی و فصلی از سوی دیگر باعث  آورد رسوبات زهکش شده از رودخانهواج اقیانوسی و برخورد امتکتونیکی از یکسو و 

اندکه خطوط ساحلی و جغرافیای گذشته دچار تغییرات قابل مالحظه شده و رخساره های مرفولوژی مشخصی تشکیل گردند که  شده
بر اثر . لو اشاره کردو دریایی و تومباینسلبرگهایحلی، ، برجستگیهای سا یا نعل اسبیاز آن جمله می توان به خلیجهای امگا شکل

  . عوامل یاد شده نرخ عقب نشینی ساحل در خلیجهای گواتر و پزم به مراتب بیشتر از نقاط دیگر بوده است
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