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تحليل اندازه دانهبندی رسوب ابزار مهمي برای طبقهبندی محيط رسوبي ميباشد .در حال حاضر برای بررسي این مهم ،از محاسبه آماری
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مهم محسوب ميگردد .بنابراین ارایه یک شيوه مدون برای تحليل دانهبندی ضروری ميباشد .مطالعه حاضر ،برای تعيين نوع بافت و دانه
بندی رسوب با استفاده از دادههای حاصل از نمونهبرداری رسوبات دریایي در سواحل دریای خزر (خط ساحلي نور) در محيط برنامه گرید
استات 1طراحي شده است .نتایج نشان داد كه ،بافت رسوب خط ساحلي ماسهای بوده است .ميانگين نمونهها به صورت  D50 ،D10و D90
به ترتيب
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فراواني دانهبندی ،كورمبين ( )1974پيشنهاد داد كه
مرزهای درجهبندی باید به مقياس لگاریتمي با مقادیر في
( )Φتبدیل شود ،رابطه (.)1

 -1مقدمه
دانهبندی یکي از اساسيترین و مهمترین ویژگي ذرات
رسوبي است كه در انتقال و فرسایش موثر ميباشد .تحليل
اندازه دانه ،ابزار()1
مهمي برای طبقهبندی محيطهای رسوبي
ميباشد .محاسبه آماری در این زمينه مي تواند قابل توجه
باشند اما فرآیند آن دشوار ميباشد .بنابراین عرضه كردن
تحليل اندازه دانه نشانه مهمي در منشاء رسوب ،تاریخچه
انتقال و شرایط فرسایش ميباشد [ 2 ،1و .]7
دانههای رسوبي براساس قطرشان به رسها ،الیها ،ماسه-
ها ،دانه ریزها ،ریگها ،قلوه سنگها و تخته سنگها طبقه
بندی ميشوند .رسها و الیها را مجموعاً گل مينامند؛
دانهریزها ،ریگها و قلوهسنگ ها را مجموعاً شن مينامند.
شن گرد و شسته شده اغلب شينگل 1ناميده مي شود[.]4

()1
 dاندازه قطر دانه بر حسب ميليمترميباشد (جدول.)1
توزیع استفاده شده در این مقياس لوگ -نرمال ،2بوده و به
به صورت معمول توسط رسوبشناسان استفاده ميشود
[ .]10، 9 ،8اكثراً رسوبشناسان معتقد هستند كه توزیع-
های لوگ-هيپربوليک 5فراهم شده برای هردرونیابي ،به
طور معنيداری این فرآیندهای را مي تواند پوشش دهد و
هنوز بيشترین استفاده از توزیع لوگ– نرمال صورت مي-
گيرد [.]12 ،11

روشهای متنوعي برای تعيين دانهبندی به كار مي رود كه
شامل اندازهگيری مستقيم ،الکكردن رسوبات خشک و
مرطوب ،تهنشيني ،و اندازهگيری به وسيله گرانولومتر
ليزری 2سدیگراف تابش ایکس 7و شمارشگركولتر 4مي
باشند.

پارامترهای مورد استفاده برای توصيف توزیع دانهبندی به
چهار گروه اصلي ( )1اندازه متوسط (ميانگين))2( ،
پراكندگي اندازه پيرامون ميانگين (جورشدگي))7( ،
معياری از وجود یا عدم وجود تقارن تابع توزیع (چولگي) و
( )4معياری از تيزی منحني در نقطه ماكزیمم (كشيدگي)
تقسيم ميشود .این پارامترها را ميتوان به سادگي با
استفاده از روشهای ریاضياتي و یا نموداری به دست آورد.
كه در این ميان ،روش ریاضياتي گشتاور دقت بيشتری در
تعداد نمونهها به كار گرفته شده را دارا ميباشد[.]14 ،17

 1-1تحليل اساسي دانهبندي
تعيين بهترین توزیع اندازه دانه رسوبات مختلف ،اغلب با
استفاده از معيار انحراف معيار برای تشریح ميشود.
محاسبات انجام شده با فرض نرمال بودن ،یا گاوسي بودن
توزیع ،با یک مقياس حسابي برای دانهبندی ،كه بهندرت
رسوبشناسان از آنها استفاده ميشود صورت ميگيرد ،از
این رو تاكيد بسياری بر رسوبات درشت دانه و ریز دانه
شده است [.]2
از این رو ،مقياسهای هندسي معموالً با تاكيد مشابه بر
اختالفات جزئي در ذرات ریز و اختالفات بزرگ در ذرات
درشت به كار ميرود .اكثر رسوبشناسان مقياس درجه-
بندی لگاریتمي اودن–ونت ورث را اتخاذ كردهاند[،]3 ،5
كه در آن مرز بين دو طبقه متوالي متفاوت از دو فاكتور
ميباشد .به منظور تسهيل در ارائه و برازش آماری ازدادهها

با اینحال ،به عنوان یک نتيجه ،نتایج آماری بيشترین
تاثير را در نقاط پرت در دنبالهای از توزیع دارا ميباشند ،و
این شکل از آناليزها نباید استفاده شود مگر زماني كه
توزیع به صورت كامل شناخته شده باشد [ .]2محاسبه
پارامترهای دانهبندی با استفاده از روش گشتاورها یک
فرآیند دشوار بوده است .با این حال ميتوان تقریبي از
پارامترها را به دست آورد ،به دست آوردن اطالعات از
رسم كردن نمودار فراواني دادهها یا با استفاده از منحني
فراواني تجمعي ،و یا با استخراج و یا تعيين كردن مقادیر
ورودی برای كل منحني فرمولهای را بهدست آمد.
فرمولي كه توسط فلک و وارد ( )1923پيشنهاد شده است

1- Shingle
2- Laser Garanulometer
3- X-ray sedigraph
4- Coulter counter

5- Log-normal
6- Log-hyperbolic
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هر ذره و محاسبه فراواني محاسبه كردند [ .]20بررسي اثر
پارامترهای آماری و نموداری برای توصيف توزیع دانهبندی
پرداختند[ .]21اجزای دانهبندی و نوع تابع آنها را به
وسيله منحني توزیع تجمعي و منحني فراواني تعيين
نمودند و به این منظور از فرمول توزیع دانهبندی استفاده
كردند [ .]22

به صورت گستردهای برای محاسبات مورد استفاده قرار
ميگيرد[ .]19 ،18 ،13 ،15 ،12
جدول( :)1طبقه بندي اندازه رسوب
نوع

واحد Φ

ونت ورث ()mm

گردالهسنگ ()boulder

< -8

<225

قلوه سنگ ()cobble

 -8تا -5

 225تا 54

ریگ ()pebble

 -5تا -2

 54تا 4

دانه

-2تا -1

 4تا 2

بسيار درشت

-1تا 0

 2تا 1

درشت

 0تا 1

 1تا 0/2

متوسط

 1تا 2

 0/2تا 0/22

ریز

 2تا 7

 0/22تا 0/122

بسيار ریز

 7تا 4

 0/122تا 0/0522

درشت

 4تا 2

 0/0522تا 0/0712

متوسط

 2تا 5

 0/0712تا 0/0125

ریز

 5تا 3

 0/0125تا 0/0038

بسيار ریز

 3تا 8

 0/0038تا 0/0079

درشت

8تا 9

 0/0079تا 0/00192

متوسط

 9تا 10

0/00192تا 0/00098

كشور ایران داری سواحل طوالني و پر اهميت در مرزهای
شمالي و جنوبي است .از این رو شناخت دقيق رفتار
سواحل ،و دانهبندی نوع رسوب آنها جهت تخمين ميزان
دقيق انتقال رسوب كه یکي از پارامترهای كليدی در
فرمولهای تجربي است ضروری ميباشد.
 2-1برنامه گريد استات
با نيازهای گسترده محققان در تحقيقاتي چون زمين-
شناسي و رسوبشناسي برنامه گرید استات نوشته شده
است .این برنامه (حدود  20نمونه در هر ساعت) محاسبه
آماری از دانهبندی را با استفاده از دو روش فلک و وارد
( )1923و گشتاورها را به سرعت انجام ميدهد .درحاليكه
برنامه قابليت انتشار تحليل دادههای دانهبندی را
درگذشته داشته است [.]22 ،24 ،27
این محاسبات اكثراً سخت و طاقت فرسا ميباشند .این
برنامه در ویژوال بيسيک نوشته شده ،كه به یک صفحه
گسترده اكسل یکپارچه ،كه خروجيها را به دو صورت
جدولي و نموداری ارائه ميدهد .كاربر موظف است كه
ورودی را بهصورت درصدی در برنامه وارد كند .این را
ميتوان با استفاده از وزن باقيمانده در هر الک ،یا
درصدی از رسوب موجود در هر مقدار از طبقه باقي مانده
برای گرانولومترليزری ،سدیگراف اشعه ایکس یا
شمارشگركویلتر ميباشد.

1

چنين روشهای مناسبي برای تحليل توزیع نامحدود
مورد استفاده قرارگرفته ،سپس قسمتهای از توزیع ،كه
شامل نقاط پرت ميباشد نادیده گرفته ميشود .با توسعه
تحليل دادهها كامپيوتری در چند دهه اخير ،محاسبه هر
دو روش گشتاور و پارامترهای نموداری به صورت خودكار
ميتوان انجام گرفت ،و برخي از مزیتهای اصلي روشهای
نموداری دیگر كاربردی ندارد.

نمونههای آماری قابل محاسبه عبارتند از :ميانگين ،2مد،7
انحراف معياراستاندارد ،4چولگي ،2كشيدگي 5و یک دامنه
از مقادیر بر حسب درصد تجمعي (دانهبندی در درصدی

توزیع دانهبندی براساس یک تحليل از مقاطع نازک موثر
به وسيله روشهای :انتخاب ذره ،تخصيص بعد خطي به

2- Mean
3- Mode
)4- Sorting (standard deviation
5- Skewwnss
6- Kurtosis

1- Open-ended distributions
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D10, D50, D90, D90/D10,

"چولگي درشت" (نشاندهنده دنبالهای از ذرات درشت
است) مشخص ميشود.

در این برنامه ،روشي از گشتاورها برای محاسبات آماری
مانند روش حسابي (براساس یک توزیع نرمال با مقادیری
با واحد متریک ،به ندرت در رسوبشناسي برای اندازه-
گيری قابل استفاده ميباشد) به صورت هندسي (براساس
یک توزیع نرمال با مقادیری با واحد متریک) و لگاریتمي
(براساس یک توزیع نرمال با مقادیری برحسب في)،
اصطالحات و فرمولهای پيشنهادی كورمبين و پتيجان
( )1978ميباشد استفاده شده است [.]17

این برنامه جهت یک تشریح فيزیکي از طبقهبندی بافت
(مانند ،رس ،ماسه ،شن) كه از قبل توسط فلک ()1924
فراهم شده است .همچنين شامل یک جدول به دست
آمده برای درصدی از سقوط هر اندازه كسری ميباشد .از
لحاظ خروجي ،این برنامه نموداری از توزیع اندازه دانه و
توزیع تجمعي از دادهها در هر دو واحد ميکرومتر و في را
فراهم ميكند ،و نمایش دهنده اندازه نمونه در نمودار
مثلثي كه به صورت سنگریزه -ماسه -رس و ماسه–
سيلت -رس ميباشد .نمونهها را ميتوان به صورت
جداگانه مورد تحليل قرار داده ،و یا تا  220نمونه ممکن
به همراه تمام تحليلهای آماری در اختيار كاربر قرار مي-
دهد[.]25

معيني از دانهها درشت) ،بنامها

 D90 –D10, D75/D25 and D75 –D25مي باشند.

مقادیر مشخص شده از منحني درصد تجمعي استخراج
شده با استفاده از درونیابي خطي بين نقاط مجاور
مشخص شده را در یک منحني را به دست ميآید .این
نقاط برای محاسبه پارامترهای فلک و وارد و پارامترهای
لگاریتمي مورد استفاده قرار ميگيرد( .پيشنهاد اوليه در
فلک و وارد ( ،)1923براساس توزیع نرمال با مقادیر في) و
به صورت هندسي (براساس توزیع نرمال با مقادیر متریک)
است .فرمولهای استفاده شده در محاسبات در جدول 2
نمایش داده شده است[.]2

 -1مواد و روشها
 1-2منطقه مورد مطالعه
این پژوهش در منطقه ساحلي نور در جنوب دریای خزر
به طول  2400متر واقع در عرض جغرافيایي ˝22 ΄2/20
˚  75تا˝ 73 ˚13 ΄40/97شمالي و طول جغرافيایي
 27 ˚23΄73/18تا ˝ 20 ˚72΄13/15شرقي در  4ایستگاه
به صورت دورهای از اول مهر تا آخر اسفندماه  1790انجام
شد (شکل.)1
خصوصيات ایستگاههای برداشت دادهها در خط ساحلي با
فواصل مناسب در حدود  500متر در نظر گرفته شد و
نمونهبرداری به صورت ماهيانه (زمان مشخص) برای هر
ایستگاه انجام گرفت و سپس ميانگين آنها در این پژوهش
در نظر گرفته شده است مد نظر قرار گرفت

پارامترهای آماری همچنين متناسب با مولفههای توصيفي
هستند .برای اصطالحات سازگار با گل و الی و درصدی از
شن ،شن به عنوان كسری كه شامل پنج طبقه مشتق
شده بسيار ریز ( 2ميليمتر) تا خيلي درشت ( 54ميلي-
متر) ميباشد .قطعه سنگي بزرگتر از  54ميليمتر به
وسيله تختهسنگها تشریح ميشوند .برای اجتناب از
سردرگمي و همچنين چولگي مناسب با مقياسها متریک
و یا في باشد ،چولگي مثبت با "چولگي خوب" (نشان-
دهنده بيش از حد خوب بودن ميباشد) ،و چولگي منفي
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جدول( :)2فرمولهاي آماري در محاسبات پارامترهاي دانهبندي و پيشنهاد اصطالحات توصيفي ،از فرمولهاي كورمبين و پتي جان
( )1891و فلک و وارد ( f( )1891درصد فراواني ميباشد؛ در اين روابط m ،نقطه مياني هرفاصله طبقه با واحد متريک (
(

و

) است؛

) يا واحد في

به ترتيب قطرهاي دانه ،در واحدهاي متريک يا في است ،مقدار صدک تجمعي از ) xمي باشد

 1-2روش حسابي گشتاورها
انحراف معيار استاندارد

ميانگين

كشيدگي

چولگي

2-2روش هندسي گشتاورها
انحراف معيار استاندارد

ميانگين

جورشدگي (

)

چولگي

چولگي (

خيلي خوب جور شده > 1/23
1/23 -1/41
جورشدگي خوب
جورشدگي نسبتاً مرتب 1/41-/52
1/52 -2/00
جورشدگي نسبي
جورشدگي ضعيف 2/00-4/00

كشيدگي

كشيدگي(

)

> - 1/70
چولگي بسيارخوب
چولگي خوب  – 0/47تا - 1/70
 + 0/47تا - 0/47
متقارن
چولگي درشت  +1/70تا - 0/47
<+ 1/70
چولگي خيلي درشت

)

> 1/30
بسيار پهن
1/30 -2/22
پهن
2/22 -7/30
ميانه پهنا
7/30 – 3/40
كشيده
<3/40
بسيار كشيده

جورشدگيبسيار ضعيف 4/00-15/00
جورشدگي به شدت ضعيف <15

1-2روش لگاريتمي گشتاورها
ميانگين

جور شدگي (

انحراف معيار استاندارد

)

>0/72
خيلي خوبجورشده
جور شدگي خوب0/72 -0/20
جور شدگي نسبتاً مرتب 0/2-0/3
جور شدگي نسبي 0/3 -1/0
جور شدگي ضعيف1/0-2/
جور شدگي بسيار ضعيف2 -4
جور شدگي به شدت ضعيف <4/0

چولگي

چولگي (

كشيدگي

كشيدگي (

)

چولگي بسيارخوب < 1/70
چولگي خوب  +1/70تا 0/47
 +0/47تا 0/47
متقارن
چولگي درشت 1/ 70تا 0/47
چولگي خيلي درشت>- 1/70
+

+
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)

>1/30
بسيار پهن
1/30 -2/22
یهن
2/22 -7/30
ميانه پهنا
كشيده 7/30 -3/40
<3/40
بسيار كشيده
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 4-2اندازهگيريهاي نموداري فلک و وارد به صورت لگاريتمي (اصلي )
ميانگين

انحراف معيار استاندارد

كشيدگي

چولگي

چولگي ( )S

جور شدگي ( )
خيلي خوب جور شده >0/72
جور شدگي خوب0/72-0/20
نسبتاً خوب مرتب شده0/20-0/3
0/3-1
جور شدگي نسبي
جور شدگي ضعيف1 -2
جور شدگي بسيار ضعيف2-4
جور شدگي به شدت ضعيف <4

كشيدگي (

+

)

> 0/53
بسيار پهن
پهن 0/53-0/9
ميانه پهنا0/9 -1/ 11
1/11 – 1/2
كشيده
1/2 -7
بسيار كشيده
<7
به شدت كشيده

+

چولگي بسيار خوب 1تا 0/7
 +0/7تا 0/1
چولگي خوب
+
 0/1تا 0/1
متقارن
چولگي درشت 0/7تا 0/1
چولگي بسيار درشت -1تا 0/7
+

9-2اندازهگيري نموداري فلک و وارد ()1891به صورت هندسي (تغيير يافته )
ميانگين

انحراف معيار استاندارد

چولگي

كشيدگي
=

جور شدگي
خيلي خوبجورشده >1/23
جور شدگي خوب1/23-1/41
نسبتاًخوبمرتبشده1/41-1/52
جور شدگي نسبي1/52-2
جور شدگي ضعيف2-4
جور شدگي بسيارضعيف4-15
جور شدگي بسيار ضعيف<15

چولگي (

)
+

كشيدگي (
+

چولگي بسيار خوب  1تا 0/7
چولگي خوب +0/7تا 0/1
+
متقارن-0/1تا 0/1
چولگي درشت-0/7تا 0/1
-1تا 0/7
چولگي بسيار درشت
+

)

بسيار پهن > 0/53
0/53-0/9
پهن
ميانه پهنا 0/9 -1/ 11
كشيده1/11 – 1/2
1/2 -7
خيلي كشيده
به شدت كشيده <7

داده شد تا ذرات براساس اندازهی قطر بزرگشان توسط
الکهای موجود در دستگاه از یکدیگر جدا شوند .
(شکل .)2

 2-2روش به دست آوردن دانهبندي رسوبات
 1-2-2روش الکكردن يا روش مکانيکي تعيين
اندازه دانهها
دانهبندی رسوبات به روش الک انجام شد به منظور انجام
دانهبندی رسوبات نمونههای برداشت شده به آزمایشگاه
منتقل شد و توسط دستگاه خشکكن 1با حرارت 100
درجه سانتيگراد خشک شد سپس مقدار  100گرم از هر
نمونهی رسوبي توسط ترازوی دیجيتالي جدا و هر یک از
نمونهها به مدت  5دقيقه در دستگاه لرزان اتوماتيک 2قرار

1- Oven
2- Shaker

شکل ( :)1منطقه مورد مطالعه سواحل جنوبي درياي خزر
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مانده روی هر الک و در نهایت وزن كل نمونهی به كار
رفته توسط ترازو با دقت  0/01گرم اندازهگيری شد و
درصد وزني و درصد تجمعي طبق روابط ( )7 ،2زیر برای
رسوبات روی هر الک محاسبه شدند:
(* )2درصد وزني = (وزن رسوب روي هر الک  /وزن كل نمونه)
×111
(* )3درصد تجمعي = درصد وزني هر الک  +درصد وزني
الکهاي قبل

در نهایت دادههای به دست آمده كه شامل وزن هر
نمونهی رسوبي ،درصد وزني ،درصد تجمعي و اندازهی قطر
ذرات بودند در جداول مخصوص یاداشت شدند .نتایج در
جدول  7ارائه شده است.
جداول تهيه شده به محيط نرم افزار Microsoft
 Excelوارد شدند تا با ترسيم منحنيهای توزیع نرمال و
توزیع تجمعي پارامترهایي چون  D20قطر متوسط 20
درصد وزني از رسوبات یک نمونه و ميانگين  Mبا استفاده
از منحنيها تعيين شوند زیرا استخراج اعداد فوقالذكر در
تجزیه و تحليل شرایط توزیع دانهبندی رسوبات از نظر
ميزان جورشدگي و ضریب یکنواختي بسيار كارآمد
ميباشد .همچنين پارامترهای رسوبي نظير جورشدگي،
تيزشدگي و كجشدگي با استفاده از منحنيهای توزیع
نرمال و تجمعي و نيز فرمولهای موجود تعيين شد [.]23

شکل(  :)2وسايل مورد نياز براي دانه بندي رسوب

الکهای به كار رفته در عمل غربالگری با توجه به
حد حداقل و حداكثر ماسههای خزری با قطر منافذ ،1
 0/027 ، 0/057 ،0/9 0/122 ،0/12 ،0/22 ،0/5ميليمتر
كه به ترتيب متناظر با شماره الک های ،50 ،72 ،10
 ،270 ،140 ،100و  400مي باشند ،انتخاب شده است
كه قدرت جداسازی دانههای رسوبي از گراول تا ماسههای
دانهدرشت ،متوسط ،دانهریز و ذرات سيلتي و رسي را دارا
ميباشند.
علت انتخاب الکهای مذكور نوع رژیم ماسهای با دانهبندی
متفاوت رسوبات خزر جنوبي است كه از ماسههای درشت
دانه بزرگتر از یک ميليمتر تا مواد سيلتي و ذرات
كوچکتر از  0/027ميليمتر تشکيل یافته است .پس از
اتمام مرحله الک كردن ،وزن دانههای رسوب بر جای

مقادیر به دست آمده را در برنامه گرید استات وارد شدند
و دانهبندی و بافت رسوب به دست آمد .نتایج بهدست
آمده برای بافت در اعماق مختلف با استفاده از برنامه
گریداستات در جدول  4نشان داده شده است.

جدول( :)1درصد وزني دانه هاي مانده روي هر الک به دست آمده در عمق هاي مختلف
عمق(متر) /شماره الک

10

72

50

100

140

270

400

صفر
پنچ

0
0

0/19
0/022

0/15
0/032

0/29
0/27

0/027
0/22

0/007
0/09

0/004
0/077

ده

0

0/159

0/021

0/2

0/29

0/21

0/11

پانزده

0

0/17

0/01

0/28

0/74

0/13

0/03

بيست

0

0/05

0/04

0/29

0/27

0/03

0/01
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جدول( :)4نتايج به دست آمده ازبرنامه گريد استات

روش گشتاور
رياضي ()μm

روش گشتاور

نوع

صفر متري

 9متري

 11متري

 19متري

 21متري

نوع بافت

ماسهاي

ماسهاي

الي -ماسهاي

ماسهاي

ماسهاي

ميانگين

288/2

195/4

205/9

193/2

201/2

جورشدگي

129/5

112/2

183/4

152/2

117

چولگي

1/709

2/740

1/452

1/802

2/281

كشيدگي

7/083

9/420

7/223

4/892

9/932

ميانگين

248/4

158/3

145/4

149/8

132/5

جورشدگي

1/512

1/547

2/152

1/928

1/275

چولگي

0/324

0/012

0/280

0/57

0/481

كشيدگي

7/082

4/285

0/454

7/084

2/125

ميانگين

2/01

2/258

2/332

2/379

2/21

جورشدگي

0/59

0/32

1/112

0/93

0/544

چولگي

-0/324

-0/012

0/28

-0/57

-0/48

كشيدگي

7/082

4/285

2/454

7/084

2/125

ميانگين

255/1

153/7

152/8

175

130/4

جورشدگي

1/594

1/548

2/421

1/97

1/292

چولگي

0/422

-0/042

0/289

0/103

0/007

كشيدگي

1/104

1/215

1/082

1/229

1/524

ميانگين

1/910

2/280

2/292

2/838

2/227

جورشدگي

0/351

0/321

1/297

0/949

0/531

چولگي

-0/422

0/042

-0/289

-0/103

-0/007

كشيدگي

1/104

0/215

1/082

1/229

1/524

)D10(μm

124/7

82/15

50/02

53/09

108/2

)D50(μm

219/2

137/3

170/2

173/2

135

)D90(μm

290/7

287/5

233

242/1

220

)(D90/D10)( μm

7/822

7/422

9/512

8/08

2/71

هندسي
()μm

روش گشتاور
لگاريتمي()Ф

روش فلک و
وارد ()μm

روش فلک و
وارد ()Ф
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ادامه جدول ( : )4نتايج به دست آمده از برنامه گريداستات
)(D90-D10)( μm

475

201/2

215/9

432

141/8

)(D75/D25)( μm

1/358

1/322

2/539

1/972

1/512

)(D75-D25)( μm

172/2

97/2

174/1

93/92

87/18

)D10(Ф

0/35

1/818

0/397

0/887

2

)D50(Ф

2/19

2/222

2/978

2/852

2/205

)D90(Ф

2/595

7/502

0/028

7/898

7/208

)(D90/D10)( Ф

7/245

1/987

2/112

4/417

1/504

)(D90-D10)(Ф

1/975

1/388

7/252

7/014

1/208

)(D75/D25)( Ф

1/488

1/752

1/579

1/411

1/714

)(D75-D25)( μm

0/822

0/383

1/421

0/947

0/589

توجه به اندازهگيریهای فراهم شده با استفاده از روش
فلک و وارد ،امکان انجام مقایسه های بيشتری وجود دارد.

 -2نتايج و بحث
با وجود این كه برنامه گرید استات در شرایط مولفههای
ورودی و خروجي بسيار انعطافپذیر بوده و ميتواند به
شيوه مناسبي نتایج را پردازش كند ،باید به این نکته توجه
كرد كه تمامي روشهای تحليل توزیع دانهبندی تحت
تاثير عواملي مانند شکل دانه و چگالي قرار ميگيرند ،در
حالي كه برخي از روشهای تعيين فراواني دانهبندی در
واحد وزن و یا واحد حجم مشخص ميشوند .از این رو
مقایسه نتایج به دست آمده با روشهای مختلف به دليل
استفاده از فاكتورهای كاليبراسيون متفاوت مناسب نيست.

اگرچه بسياری از رسوبشناسان به طور سنتي از مقياس
في در نتایج آماری استفاده ميكنند ،اما استفاده از
واحدهای متریک نيز موثر است .در هر مطالعه برای
تحليل دانهبندی باید روش اندازهگيری در هر محاسبه
آماری معين شود .اگر چه در بسياری از مطالعات بيش از
یک روش استفاده ميشود تا اطالعات بيشتر و دقيقتری
از فرآیند ارائه شود .نتایج حاصل از این تحقيق به صورت
نمودارهای توزیع دانه بندی در اشکال  7تا  3ارائه شده
اند.

روش گرافيکي نسبتاً به رسوباتي كه در توزیع دانهبندی
دارای محدوده بزرگي هستند غير حساس است .این مي-
تواند یک مزیت و یا عيب باشد كه بسته به نوع مطالعه
متفاوت است .روش گشتاور به همان اندازه ميتواند دارای
اهميت باشد كه روش فلک و وارد برای توصيف دقيق
ویژگيهای ذرات مهم است .اگر فقط به اندازه مياني دانه و
مقادیر جورشدگي نياز باشد ،روشهای نموداری و
گشتاوری ميتواند نتایج مشابهای را توليد كنند .با این
حال ،اگر چولگي و یا كشيدگي تعيين كننده باشند ،با

 -1نتيجهگيري
تحقيقات گذشته بيشتر در مورد مزایای نسبي شاخص-
های آماری ترسيمي و گشتاوری بوده است .اگر فقط
اندازه متوسط ذره و مقادیر جورشدگي مورد نياز باشد،
روشهای ترسيمي و گشتاوری نتایج مشابهي را مي توانند
توليد كنند.
اگرچه هنوز بيشتر رسوب شناسان به صورت سنتي با
واحد في كار ميكنند ،پژوهش حاضر نشان داد كه آماره
23
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های ميانه ،یا مقدار اندازه  ، D50و كمياتي نظير
( D90 –D10, D75 –D25دامنه ميان چاركي) برای بررسي
وتحليل رسوبات استفاده مي كنند.

هندسي (در واحد متریک) بر آماره لگاریتمي (در واحد
في) بهتر عمل ميكند .مقياس في به ندرت در ميان
زیستشناسان ،باستان شناسان ،دانشمندان یا مهندسين
خاکشناسي كه به دنبال نتایج سادهتر و قابل تصور مي-
باشند ،مورد استفاده قرار ميگيرد .هر مطالعه تحليل
اندازه ذره باید شامل یک اظهار نظر روشن از تکنيکهای
اندازهگيری و روش مورد استفاده در محاسبه هر آماره
باشد .در بسياری از مواقع نتایج به دست آمده از روش-
های مختلف ممکن است اطالعات بيشتری را فراهم آورد.

D90/D10,

در این پژوهش از برنامه گریداستات جهت تعين بافت و
نوع رسوب استفاده شده است .نتایج نشان داد كه بافت
رسوب در ساحل (عمق صفر متر) نور ماسهای ،در عمق 2
متری ماسهای ،در عمق 10متری ماسهای -الی ،در عمق
 12متری ماسهای و در عمق  20متری ماسهای بوده
است .پس در كل ميتوان نتيجه گرفت كه بافت سواحل
جنوبي دریای خزر در منطقه مورد مطالعه ماسهای مي-
باشد.

انواع مختلفي از پارامترها برای تمایز بين رسوبات مختلف
مورد استفاده قرار مي گيرند .مهندسين معموال از آماره-

جدول ( :)9نتايج به دست آمده از برنامه گريداستات براي دانه بندي براساس دو واحد في و ميکرومتر
عمق
صفر متري

124/7

219/2

290/7

0/35

2/190

2/595

 9متري

82/15

137/3

287/5

1/818

2/222

7/502

 11متري

50/02

170/2

233

0/397

2/978

0/028

 19متري

53/09

173/2

242/1

0/887

2/852

7/898

 21متري

108/2

135

220

2

2/205

7/208

شکل( :)1توزيع دانه بندي رسوبات در خط ساحلي يا عمق صفر متري.
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شکل( :)4توزيع دانه بندي رسوبات بستر در عمق  9متري.

شکل ( :)9توزيع دانه بندي رسوبات بستر در عمق  11متري.
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. متري19  توزيع دانه بندي رسوبات بستر در عمق:)6(شکل

. متري21  توزيع دانه بندي رسوبات بستر در عمق:)1(شکل
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