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  رزیی استان بوشهر و ربانهممدرییت  سازمان

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر

 چهارمویرایش ؛ (خاک شناسی و پوشش گیاهیتحلیل ) یعیطببررسی و تحلیل وضعیت منابع  عنوان گزارش:

 (2-3-1-2-1) بندمرحله اول، گام دوم، فصل اول، ارتباط با شرح خدمات: 

 بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعیگروه: 

 5002212B0021300302RE104971114  شناسه گزارش:

 تيم مطالعاتي برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 توفیق، دکتر مجتبی رفیعیان روزیف دکترمشاوران عالي: 

 خواجه برج سفیدی آرمان ي:فن ریمد
 سونیا کریمیمدیر اجرایي: 

 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه

 کورش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمد علی محمدی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسببررسی و 

 اداری و سازمانی : رضا جاللی-ی و تحلیل سیاسیبررس

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 مسعود جودت های زیربنایی:بررسی و تحلیل ویژگی

 رامین ساعد بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 ناصرپیرحیاتیبررسی و تحلیل بخش گردشگری: 

 نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدیتحلیل  بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 امراللهی بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصور

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT و گرافیک: مرتضی بیدگلی 

 : رضا احمدیانتلفیق  

 آینده نگاری: طاها ربانی 

 آدرس کارفرما:

 بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 5313333315کد پستی: 355-33333353دورنگار:  355-33333533-1تلفن: 

 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

 31خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 

 133634333پستی: کد 66355623دورنگار:  66355623-4تلفن: 

 info@maab.co.irالکترونیکی:پست  .maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 

 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 

  

http://www.mpob.ir/
mailto:info@mpob.ir


 

 

 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایي:                        مدیر فني: ،مجتبي رفيعيانمشاوران عالي: فيروز توفيق

 سونيا کریمي                       آرمان خواجه برج سفيدی مرتضي ثابت قدم و حسين آرامي

 ها:بين سکونتگاه  پيوندهای و تحليل   گروه  بررسي سازماني:  و  اداری  تحليل سياسي و   گروه  بررسي طبيعي:  منابع  وضعيت  بررسي و تحليل  گروه

 مدیر گروه: کورش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 عابدین زادگان عبدی رضا

 يرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حميد محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایي:گروه تحليل ویژگي گروه بررسي و تحليل محيط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فيضي مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسي و تحليل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی مدیر گروه: ميثم نصيری رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلي محمدی

 مدیر گروه:مرتضي بيدگلي سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جاللوندی گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 مدیر گروه: رامين ساعد موچشي احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 بالسینی الناز امیربیگلو

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 گروه تلفيق و جمع بندی: های جمعيتي:گروه بررسي و تحليل ویژگي

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

 آرمان خواجه برج سفیدی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی گروه آینده نگاری:

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: ناصر پيرحياتيمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی منصور امراللهيمدیر گروه:  هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 فهرست مطالب
 أ ................................................................................................................................ گزارش چهارم شیرایو بر یامقدمه

 ت .................................................................................................................................................................... شگفتاریپ

 1 ......................................................................................................... یخاکشناس و یاهیگ پوشش لیتحل -1-2-1-3-2

 1 ................................................................................................................................... یجنگل پوشش -1-2-1-3-2-1

 3 ................................................................................................................................. شناسیجنگل -1-2-1-3-2-1-1

 7 .............................................................................................................................. جنگل تولیدات -1-2-1-3-2-1-2

 7 .................................................................................. طرح محدوده در واقع یمیاقل ینواح شناخت -1-2-1-3-2-1-3

 11 .................................................................................................................................. یمرتع پوشش -1-2-1-3-2-2

 11 .................................................................................................................مرتعی هایتیپ تشریح -1-2-1-3-2-2-1

 77 ................................................................. بوشهر استان یاراض منابع و یشناس خاک لیتحل و یبررس -1-2-1-3-2-3

 71 ............................................................... بوشهر استان محدوده در هاخاک انواع بندیطبقه مطالعه -1-2-1-3-2-3-1

 22 ............................................................... بوشهر استان محدوده در اراضی قابلیت بندیطبقه مطالعه -1-2-1-3-2-3-2

 22 ............................................................................................................... خاک و اراضی منابع -1-2-1-3-2-3-2-1

 27 .................................................................... هاآن عمومی مشخصات و اراضی واحدهای شرح -1-2-1-3-2-3-2-2

 117 ............................................................................ یاراض منابع موجود یهاتیمحدود یبررس -1-2-1-3-2-3-2-3

 123 ..................................................................................... هاخاک حرارتی و رطوبتی هایرژیم -1-2-1-3-2-3-2-1

 127 ................................................................................................................. هاخاک بندیطبقه -1-2-1-3-2-3-2-5

 122 ............................................................................................................................ اراضی تناسب -1-2-1-3-2-3-3

 131 ........................................................................................................ اراضی تناسب بندیطبقه -1-2-1-3-2-3-3-1

 131 ............................................................................................................ اراضی تناسب سطوح -1-2-1-3-2-3-3-2

 135 ..................................................... آبی زراعت برای فعلی شرایط در اراضی از استفاده تناسب -1-2-1-3-2-3-3-3

 131 ................................................ آبی هایزراعت برای آتی شرایط در اراضی از استفاده تناسب -1-2-1-3-2-3-3-1

 131 ...................................................... دیم زراعت برای فعلی شرایط در اراضی از استفاده تناسب -1-2-1-3-2-3-3-5

 131 ....................................................... دیم زراعت برای آتی شرایط در اراضی از استفاده تناسب -1-2-1-3-2-3-3-1

 137 ............................................................ چراگاه برای فعلی شرایط در اراضی از استفاده تناسب -1-2-1-3-2-3-3-7

 137 ............................................................. چراگاه برای آتی شرایط در اراضی از استفاده تناسب -1-2-1-3-2-3-3-7



 

 ب

 137 .............................................................. جنگل یبرا فعلی شرایط در اراضی از استفاده تناسب -1-2-1-3-2-3-3-2

 137 ............................................................. جنگل یبرا آتی شرایط در اراضی از استفاده تناسب -1-2-1-3-2-3-3-11

 137 ...................................................................................... هاکاربری سایر برای اراضی تناسب -1-2-1-3-2-3-3-11

 137 ............................................................................. آبخیز حوزه حفاظت برای اراضی تناسب -1-2-1-3-2-3-3-12

 111 .................................................................................................................................. یبندجمع -1-2-1-3-2-3-1

 111 ................................................................................................................................... پیشنهادها -1-2-1-3-2-3-5

 157 .............................................................. بوشهر استان اراضی قابلیت و منابع ارزیابی راهنمای جدول:  1 شماره پیوست

 111 ......................................................... آب و خاک قاتیتحق موسسه شده استفاده گزارشات فهرست: 3 شماره پیوست

 117 ........................................ بوشهر استان آمایش طرح گیاهی پوشش مطالعات در شده تولید هاینقشه: 1 شماره پیوست

 171 .................................................................................................................. یمرتع یهاگونه جداول: 3 شماره وستیپ

 



 

 ت

 فهرست جداول

 2 ............................................................................ بوشهر استان %5 یباال یجنگل پوشش سطوح مساحت: 1 جدول

 2 ......... استان یجنگل مساحت کل از هاشهرستان از کی هر سهم و هاشهرستان و استان یهاجنگل مساحت: 2 جدول

 11 ................. استان یمرتع مساحت کل از هاشهرستان از کی هر سهم و هاشهرستان و استان مراتع مساحت: 3 جدول

 11 ........................................................... 1323 سال انیپا در استان یهاابانیب مساحت از هاشهرستان سهم: 1 جدول

 12 ........................................................ بوشهر استان یهاشهرستان در نیسنگ و سبک یهادام یدام عیتوز: 5 جدول

 13 ............................................................................ ها آن دام تعداد و سبک دام یدارا یها یبردار بهره: 1 جدول

 13 ............................................. آنها دام تعداد و یریآمارگ روز در گوساله و گاو دارای های برداری بهره: 7 جدول

 71 .......................................... هکتار حسب بر  بوشهر استان در یاراض منابع یابیارز مطالعات انجام وسعت: 7 جدول

 71 ................................ 1371 سال تا 1331 سال از اراضی یبندطبقه و یشناسخاک مطالعات دقت سطوح: 2 جدول

 71 1371 تا 1331 یهاسال نیب یشناسخاک مطالعات یمبنا بر بوشهر استان در یاراض یهاکالس مساحت: 11 جدول

 71 .................................................... بوشهر شیآما برنامه مطالعات در شده آوریجمع هاینقشه فهرست: 11 جدول

 71 ................................................. استان ییاجرا یها دستگاه توسط شده انجام یمورد مطالعات فهرست: 12 جدول

 71 .................................................................................................................... خاک یشور یبند طبقه: 13 جدول

 71 ...................................................................................ییایقل و شور و ایقل شور، یهاخاک مشخصات: 11 جدول

 71 ......................................................... خاک یشور به یباغ و یزراع اهانیگ العملعکس و تحمل حد: 15 جدول

 72 ............. بوشهر استان محدوده در آبیاری برای اراضی بندیطبقه یهاکالس تحت و هاکالس مساحت:  11 جدول

 23 .......................................... بوشهر استان در اراضی مختلف واحدهای و هاتیپ نسبی درصد و مساحت: 17 ولجد

 111 .............................................. بوشهر استان اراضی واحدهای از کی هر یهاتیمحدود و مشخصات: 17 جدول

 132 ................................................................... اراضی تناسب هایکالس نام و هامحدودیت بندیدرجه: 12 جدول

 133 ...................................................................... هاآن عالئم و اراضی در موجود اصلی هایمحدودیت: 21 جدول

 131 ...................................................................... اصلی اصالحی عملیات سطوح از یک هر کلی مفاهیم:21 جدول

 135 ....................................................................... یآت و یفعل طیشرا در یاراض کالس نیتدو یراهنما: 22 جدول

 137 ................................................................ بوشهر استان اراضی مختلف واحدهای در اراضی تناسب:   23 جدول

 113 ........................................................................... بوشهر استان یخاکشناس لیتحل یبند جمع خالصه: 21 جدول

 153 ...........................................77 سال تا احداث زمان از اهرم سیالب پخش ایستگاه سیلگیری وضعیت :25 جدول
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 157 ................................... بوشهر استان اراضی قابلیت و منابع ارزیابی نقشه در یاراض واحدهای راهنمای: 21 جدول

 171 ................................................................................. بوشهر استان در مرتعی هایگونه فارسی اسامی: 27 جدول
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 هافهرست نمودار

 21 ...................................................................... بوشهر استان در اراضی مختلف هایتیپ مساحت مقایسه: 1 نمودار

 153 ............................................................................................ اهرم در گیری سیل حجم میزان تغییرات: 2 نمودار

 



 

 ح

 تصاویرفهرست 

 1 ........................................ 1:251111 اسیمق با نقشه تیش هفت محدوده در بوشهر استان مزر گرفتن قرار: 1 ریتصو

 112 ................................... آن اطراف یسنگ وارهید و گودال داخل در شده کاشته انگور درختان از یینما: 2 ریتصو

 112 ................................................. آن داخل در شده کاشته انگور درخت و چاه تیموقع از یگرید ینما: 3 ریتصو

 151 ................................................ بوشهر اهرم در البیس پخش طرح یاجرا محدوده یجغرافیای موقعیت: 1 ریتصو

 152 ..................................................................................... اهرم آبخوان بر سیالب پخش عرصه از نمایی: 5 ریتصو

 151 ........................................................................................... بوشهر اهرم البیس پخش عرصه از یینما: 1 ریتصو

 151 ................... آن در خاک نفوذپذیری گیری اندازه و بوشهر اهرم البیس پخش عرصه از یگرید یینما: 7 ریتصو

 



 

 خ

 فهرست نقشه ها

 21 .......................................... بوشهر استان در یاریآب یبرا یاراض یبند طبقه یها کالس تحت و ها کالس: 1 نقشه

 25 ............................................................................................................. بوشهر استان در اراضی یهاپیت: 2 نقشه

 27 .............................................................................................. بوشهر استان محدوده در یاراض یواحدها: 3 نقشه

 111 ............................................................................... اراضی واحدهای از یک هر تفکیک به خاک عمق: 1 نقشه

 115 ............................................................................... اراضی واحدهای از یک هر تفکیک به خاک بافت: 5 نقشه

 111 ........................................................ اراضی واحدهای از یک هر تفکیک به خاک شیفرسا تیمحدود: 1 نقشه

 117 ........................................................... اراضی واحدهای از یک هر تفکیک به خاک یزیحاصلخ درجه: 7 نقشه

 117 ............................................................... اراضی واحدهای از یک هر تفکیک به خاک یزهکش طیشرا: 7 نقشه

 112 ................................................................ اراضی واحدهای از یک هر تفکیک به خاک یشور استعداد: 2 نقشه

 121 ............................................... اراضی واحدهای از یک هر فکیکت به خاک یکیدرولوژیه یهاگروه: 11 نقشه

 111 .................................................................. اراضی واحدهای از یک هر تفکیک به یاراض یآت تناسب: 11 نقشه

 112 ................................................................................................................ بوشهر استان در جنگل پیت: 12 نقشه

 171 ........................................................................................... بوشهر استان در جنگل پوشش تاج درصد: 13 نقشه

 171 .................................................................................................................. بوشهر استان در مراتع پیت: 11 نقشه

 172 ................................................................................................................. بوشهر استان مراتع تیوضع: 15 نقشه

 173 ............................................................................................. بوشهر استان در مراتع پوشش تاج درصد: 11 نقشه
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 ای بر ویرایش چهارم گزارش مقدمه

 و پوشش گیاهیبا توجه به نقطه نظرات ناظر محترم آمایش استان بوشهر در خصوص ویرایش سوم گزارش تحلیل 

 شناسی، ذیالً توضیحات مربوطه جهت استحضار اعالم می گردد.  خاک
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 نقطه نظر
 و شده انجام شناسی خاک مطالعات نخست. است گیاهی پوشش و شناسی خاک مطالعات در واقع گزارش

 .شود رعایت کلمات تاخر و تقدم نیز عنوان در باید بنابراین. است شده آورده گیاهی پوشش مطالعات از یعد

 پاسخ تکمیلی

به استحضار می رساند گزارش خاکشناسی فاقد شرح خدمات پیش ضمن تشکر از دقت نظر داور محترم، 

بینی شده در برنامه آمایش بوشهر است. لذا به منظور حفظ امانت و رعایت توالی گزارشات مطابق شرح 

در افزوده شد. بدین ترتیب  2-3-1-2-1شناسی به بند  خدمات نهایی  ابالغ شده، مطالب گزارش خاک

تحلیل پوشش گیاهی و خاکشناسی تغییر  -2-3-1-2-1ه باز شرح خدمات  این بندعنوان ویرایش چهارم 

 جابجا شد.  کامالًدر ویرایش جدید  مطالب گزارش نیزلذا یافت. 
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 مساحت "ستون 13 و 12 صفحات 3 جدول مثال عنوان به. است نشده برطرف کامال نگارشی ایرادات

 بخصوص. دارد وجود ایراداتی شده اضافه گزارش در متن که مواردی در آن بر عالوه. ندارد واو....  و "کالس

 طالبم عنوان. اند¬شده اضافه نامناسب جای در یا و اند¬نشده اضاقه فهرست به یا مطالب فهرست، بخش در

 حیحص عنوان هر به بافته اختصاص اعداد متاسفانه. باشند رنگ پر قبلی مطالب مانند با باید شده اضافه

 .هستند یکی قبل های¬عنوان اعداد با اند¬شده اضافه که های¬عنوان اعداد بخصوص. نیست

 حتی االمکان رفع شد.مشاهده شده نگارشی  با بازبینی مجدد متن گزارش، ایرادهای پاسخ تکمیلی
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 نقطه نظر
 دشت به مربوط مطالعات در. نیست کننده قانع مشاور پاسخ دوم، ویرایش( 2)شماره  نظر نقطه مورد در

 .است نشده استفاده شد، داده قرار مشاور اختیار در محترم فرمای کار توسط که اطالعاتی های¬الیه جم،

 پاسخ تکمیلی

 برنامهانجام  کار انتهایتلفیق گزارشات و  در جم طبق مذاکرات توافق شده، مقرر گردید اطالعات دشت

 آقای در این خصوص با) .گیرد قرار استفاده خدمات مورد شرح از بخشی دادن پوشش برای ،آمایش بوشهر

 است.( شده هماهنگ سفیدی برج
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 نقطه نظر
 هنوز اما. است شده اصالح 11 نقشه مورد در چه اگر ها،¬نقشه راهنمای شده انتخاب های¬رنگ مورد در

 .دارد اصالح به ازین که دارد وجود هایی¬نقص هم

 پاسخ تکمیلی

موارد زیر رعایت شده  1نقشه مطابق استاندارد موجود در  بازنگری و اصالح شد.، نقشه های مربوطهرنگ 

 است:

ضی  ست. در تحت کالس        (: اینکشت  قابل) Iکالس  ارا شده ا ضی به رنگ زرد در نقشه بکار برده  ارا

 های مختلف رنگ اصلی استفاده شده است. تُنها 

اراضی به رنگ سبز در نقشه بکار برده شده است. در تحت کالس        (: اینکشت  قابل) II کالس اراضی 

 های مختلف رنگ اصلی استفاده شده است. ها تُن

  در تحت کالساراضی به رنگ آبی در نقشه بکار برده شده است.  (: اینکشت قابل) IIIکالس  اراضی

 های مختلف رنگ اصلی استفاده شده است. ها تُن
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ای در نقشه بکار برده شده است.     هاراضی به رنگ قهو  محدود(: این کشت  با قابلیت) IVکالس اراضی 

 های مختلف رنگ اصلی استفاده شده است. در تحت کالس ها تُن

ضی  شت  با قابلیت) Vکالس ارا شخص  ک ض  (: ایننام شده       ارا شه بکار برده  صورتی در نق ی به رنگ 

 های مختلف رنگ اصلی استفاده شده است. است. در تحت کالس ها تُن

اراضيی به رنگ ارغوانی )بنفش( در نقشيه بکار برده شيده      (: اینکشيت  غیر قابل) VIکالس  اراضيی 

 های مختلف رنگ اصلی استفاده شده است. است. در تحت کالس ها تُن
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 تصحیح به نیاز که دارد وجود مواردی هم هنوز ،(23 جدول)پیوست  جدول در زیاد تصحیحات وجود با

 .دارند

 .گردیداصالح دیگرِ مشاهده شده،  و برخی مواردِمجدداً بازنگری  23 جدول پاسخ تکمیلی
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 نقطه نظر

 شارها ها¬پاسخ در که مورد چند بجز گزارش، سوم ویرایش در. نیست کننده قانع ایرادات با پاسخ اکثریت

 صالحا تا است بوده متن حذف جنبه از بیشتر تغییرات متأسفانه. شد خواهد گرفته نظر در که است شده

 .آن

 پاسخ تکمیلی

محترم، ارتقاء فنی و علمی گزارش حاضر می باشد. بازخوانی مجدد  ناظرو  مشاوربی شک مجموعه تالش 

، نشان دهنده آن است که اصالحات و مطالب قابل توجهی در راستای یش سومپرسش و پاسخ در ابتدای ویرا

مجموعه زحمات انجام کم لطفی است شده است. یا اصالح توصیه داوران محترم به متن گزارش افزوده 

  !شود هنادیده گرفت "آن اصالح تا است بوده متن حذف جنبه از بیشتر تغییرات تأسفانهم"با عبارت ، شده
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 وزهن مثال، طور به. است عیب بدون و کافی شده نوشته مطالب که دارد این بر تالش همواره محترم مشاور

 عسلویه، در آبی های¬زراعت یا دارد اصرار بوشهر استان در بلوط تراکم کم جنگل هکتار 13333 وجود بر

... ،شیراز بهبهان، جهرم، ریز،¬نی مناطق در هم آن ای¬کتابخانه مطالعات با مرتعی های¬تیپ وجود بر اصرار

  .منابع لیست در استان موردی منبع یک کردن اضافه حداقل بدون بوشهر

 پاسخ تکمیلی

 جنگل هکتار 13333 وجودمشاور اصرار بر همانگونه که در پاسخ به ایرادات ویرایش دوم به استحضار رسید 

عدد هکتار در استان وجود دارد.  13316با وسعت   1.5واحد اراضی ندارد. بلکه  استان در بلوط تراکم کم

ه نمی باشد )موسس نطقهگسترش بلوط در مو نشان دهنده سطح  است یوسعت ذکر شده، وسعت واحد اراض

 گفتاری صورت به و چه نوشتاری صورت به چه (. همچنین همانگونه که کرارا1354ًتحقیقات خاک و آب، 

 نگلیج های تیپ نقشه در و نبوده منطقه در شاخص گونه یک صورت به بلوط گردید، گونه جلسات ذکر در

باغات آبی در منطقه عسلویه تایید دارد. نقشه کاربری اراضی تهیه شده نیز بر وجود . است نشده آورده

توسط هفت بوشهر ویرایش دوم گزارش اشاره گردید که محدوده استان  12مچنین در پاسخ به سئوال ه

 -3بوشهر     -3ج     خورمو -4گناوه     -3کازرون    -2   بهبهان  -1ی: هابه نام 1:233333شیت نقشه 

 شود که اطالعات مربوط به این هفت شیت که در محدوده استانه میپوشش داد  بندر کنگان  -5     بایرام

  ها و مراتع با همین عنوان اسامی استخراج شده است.است از گزارشات موسسه تحقیقات جنگل بوشهر
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 پیشگفتار

برنامه ریزی از طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1321برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

شرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

تشکیل شده است که در قیاس با شرح  ی خاص این استان و نقش آفرینی آن در مقیاس ملی از مراحل مختلفیهایژگیو

ی ی است. سطح راهبردآمایش در دو سطح راهبردی و عملیاتآن جمله تدوین برنامه  متفاوت است، از هااستانخدمات سایر 

و جایگاه این استان را در سطح  پردازدیم در استانبا الگوی آینده پژوهی به تدوین چشم انداز اهداف و اقدامات کلیدی 

لف استان ی مختهاشهرستانرد نیاز در سطح ی موهاپروژهو  هاطرح ارائهعملیاتی به  و سطح کندیمی مشخص المللنیبو  ملی

 .پردازدیم

ص به مشخ طوربهتدوین شده آمایش مرحله سوم این مطالعات  عالوه بر این به منظور تداوم اقدامات مورد نیاز در برنامه

شرح  اصلی انو ارک مراحل .پردازدیمی پیش بینی شده هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است:

 تدوین سند آمایش مرحله اول:

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

جربیات جهانی و ت هاروشدوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم،  فصل شود.مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

 یش است.های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

د. رسانام میی عمومی را به انجاجماع ساز ، تدوین ساختار، سازماندهی همکاری ونفعیذی هاگروهیی شناساچهارم،  فصل

ششم،  بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در فصلاولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقهفصل پنجم به مساله

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه آمایش تحلیل مسائل و مزیت

عه های مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد توسفصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحشد و براساس ارزیابی سریع انجام خواهد 

 اختصاص دارد. راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طب گام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین

اداری و سازمانی،  -، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیمحیط زیست، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ی و تحلیل ها، بررستحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.استان را مورد بررسی قرار می
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 های توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناساییتبیین چشم انداز و طراحی سناریو گام سوم به

و تدوین  ی توسعه فضایی استانوهایرسنای استان، شناسایی هاتیمأمورو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین چشم انداز کالن و 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاست های ویژهپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتاستان، کلیات بودجهتوسعه 

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و ته

 آمایش است.

 تهیه طرح عملیاتی آمایش مرحله دوم:

 گردد.در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

تفصیلی  فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعاتو شامل پنج  پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

ن(، مشتمل بر کلیه ذیمدخال)های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم بودها و نواقص آن و جمعکم

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاستکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستی

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 باشد.عملیاتی توسعه می ها و ضوابط و مقرراتهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه اجراء، روش و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأمبررسی مالی(،  نیتأمپیشنهادی 
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نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

رزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار گام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ا

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 رزیابی برنامه آمایشپایش و ا مرحله سوم:

 شود.در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

گام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات مورد نیاز پایش توسعه و 

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش پیشرفت برنامه پنج گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی

عی و های موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگریکوچک

حلیل گروه بررسی و ت از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. 2-3-2-1وضعیت منابع طبیعی با عنوان تحلیل پوشش گیاهی و خاک شناسی وبند 
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 گیاهی پوشش و خاکشناسیتحلیل  -1-2-1-3-2

شیت  محدوده استان بوشهر توسط هفتباشد. ها و مراتع  قابل بررسی و تشریح میو بخش جنگلپوشش گیاهی استان در د

شود که اطالعات مربوط به این هفت شیت که در محدوده استان است از گزارشات موسسه پوشش داده می 1:251111نقشه 

 (.1 ها و مراتع با همین عنوان اسامی استخراج شده است )شکلتحقیقات جنگل

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی:هابه نام 1:201111هفت شیت نقشه با مقیاس  مزر استان بوشهر در محدودهقرار گرفتن : 1 ریتصو

 بندر کنگان -7   بایرام -6بوشهر     -0    ج خورمو -4گناوه     -3کازرون    -2بهبهان   -1

 پوشش جنگلی  -1-2-1-3-2-1

م بندی اقلیمی پوشاند. از نظر تقسیپراکنده می طوربهنقاط استان را  نیترمرتفعپوشش جنگلی استان از اراضی ساحلی تا 

ا شمال تنگستان ت پشت کوهها از گردد. این جنگلمشاهده می "ایران و تورانی"و  "خلیجی عمانی"این پوشش در دو ناحیه 

 یابد. بند و گاوبندی به ترتیب زیر پایان میبی جنوب شرقی تا خلیج نایغربی خورموج شروع و در امتداد شمال غر

های تر و جنوبی عموماً در ارتفاعات پائین و دشتهای غربیهای مناطق گرمسیری در بخشناحیه خلیجی عمانی: جنگل

دل بسیار بندرت چنهای حرا و های کنگان و جم گسترده شده است. وجود سطوح کمی جنگلساحلی در محدوده شهرستان

 باشد. بند قابل توجه میهای مل گنزه و بیدخون در خلیج نایدر سواحل استان در محدوده

های شرقی )هم مرز با استان فارس( و در ارتفاعات یی عمدتاً در بخشهواهای این ناحیه آب و ناحیه ایران و تورانی: جنگل

 اند.ی دشتستان، دشتی و جم )والیت( پراکنده شدههامتر عموماً در محدوده شهرستان 711باالتر از 
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های دست کاشت در این استان عموماً در نواحی مرکزی به اجرا درآمده است. وضعیت پوشش جنگلی در استان جنگل

)تهیه شده در دفتر  1373تا سال  1:25111و اطالعات  1:251111در مقیاس  بوشهر بر اساس نقشه پوشش گیاهی کشور

درصد مساحت استان دارای پوشش جنگلی 11آمده است. مطابق این جدول کمتر از  1ها( در جدول رزیابی طرحمهندسی و ا

 صورت گرفته ای ماهواره های اندازه گیری مطابق آخرین استان جنگلی عرصه های مساحتاست. الزم به ذکر است 

های درصد آن جنگل 7/5های حفاظتی و درصد آن از نوع جنگل 2/21هکتار بوده که  221715 معادل 1323 سال در است

درصد، دشتی با  5/11های دشتستان با دست کاشت بوده است. بیشترین سهم از مساحت جنگلی استان به ترتیب به شهرستان

  1درصد تعلق داشته است 2/11درصد و جم با  5/17

 استان بوشهر %0مساحت سطوح پوشش جنگلی باالی : 1جدول 

 درصد به سطح استان مساحت)هکتار( نوع پوشش مساحت استان

2312712.21 

 %1.2 311.71 درصد به باال 75جنگل 

 %1.12 2112.25 درصد 75تا  51جنگل 

 %1.75 12157.11 درصد 51تا  25جنگل 

 %5.77 131172.17 درصد 25تا  5جنگل 

 %1.11 23373.12 جنگل ماندابی

 %1.17 31121.11 بیشه و درختچه زار

 %1.33 7717.12 جنگل دست کاشت

 ها، مراتع و آبخیزداری کشورها سازمان جنگل: دفتر مهندسی و ارزیابی طرحمأخذ

 استان یها از کل مساحت جنگلاز شهرستان کیها و سهم هر استان و شهرستان یهامساحت جنگل: 2جدول 

 1333سال  انیدر پا 

 شهرستان
 سهم )درصد( مساحت جنگل)هکتار(

 جمع دست کاشت حفاظتی جمع دست کاشت حفاظتی

 1.2 11.2 1.7 15515 1331 11211 بوشهر

 7.1 13.2 1.2 17227 5751 13177 تنگستان

 11.2 1.1 17.1 37112 51 37113 جم

 11.5 21.3 11.7 21131 2777 77212 دشتستان

 17.5 13.5 17.2 11171 1711 32217 دشتی

 2.7 7.1 2.1 1171 1157 5111 دیر

 1.1 1.7 1.1 111 22 11 دیلم

             عسلویه
 5.7 1.1 1.1 13111 1 13111 کنگان

 1.1 2.1 1.1 212 212 1 گناوه

 111.11 111.11 111.11 221715 13117 211717 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی استانمأخذ: 

                                                      
 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر1 
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 شناسیجنگل -1-2-1-3-2-1-1

 تعاریف عمومی

جنگل زمینی است که عمدتاً از درخت، درختچه و دیگر گیاهان چوبی )نهال، پاجوش و ریشه جوش( پوشیده جنگل: 

 شده باشد.

ی خودرو امرتع زمینی است اعم از کوه، دامنه یا زمینی مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه مرتع: 

متر از یک ای آن ککه تاج پوشش درختی و درختچهبوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود مشروط بر این

 درصد باشد.

 شا طبیعی دارد و انسان در ایجاد اولیه آن دخالتی نداشته باشد.شود که منبه جنگلی اطالق میجنگل طبیعی: 

 های انسانی قرار نگرفته باشد.دخالت ریتأثجنگل طبیعی است که تحت جنگل بکر: 

ور تجدید های جنگلی به منظجنگلی است که با کشت نهال یا بذر در عرصهجنگل مصنوعی )جنگل دست کاشت(: 

 آید. به وجودایجاد جنگل به دست انسان  باهدفی لجنگ ریغهای جنگل و یا در عرصه

شود که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش، به جنگلی اطالق میجنگل حفاظتی: 

آب و غیره بدون اهداف تولیدی تحت  نیتأماستعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخائر ژنیتیکی، حسن منظر، 

 می خاص واقع شود.مدیریت عل

جنگلی است که حفاظتی نباشد و تحت مدیریت علمی قابلیت بهره برداری در زمان مناسب را جنگل مولد یا تولیدی: 

 شود.ی نیز جنگلی تولیدی قلمداد میحفاظت ریغهای جوان و مخروبه داشته باشد. جنگل

آن بر اساس معیارهای علمی دارای صرفه جنگل تولیدی است که مدیریت و بهره برداری از چوب جنگل تجارتی: 

 اقتصادی باشد.

یی هقراقعبارت است از کاهش توان تولید و خارج شدن جنگل از حالت تعادل و قرار گرفتن در مسیر تخریب جنگل: 

 و تنزل کیفیت آن در اثر عوامل طبیعی و یا مداخالت انسان.

ی رویه انسانی عمدتاً نابود و از حال تعادل طبیعخالت بیجنگلی است که بر اثر عوامل طبیعی یا مداجنگل مخروبه: 

 خارج شده باشد. درجات تخریب از این قرار است:

 درصد: جنگل نیمه مخروبه 51تا  25نسبت درصد تاج پوشش درختان 

 درصد: جنگل مخروبه 25 کمتر ازنسبت درصد تاج پوشش درختان 
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حفظ منظر و پوشش گیاهی جانوران، آثار طبیعی و فرهنگی  منظوربه محلی است اعم از جنگلی یا مرتعی، که پارک: 

ی در ی و پژوهشی تحت مدیریت تفرجی و حفاظتآموزشهای )باستانی، تاریخی و ملی( و استفاده تفرجی مردم یا انجام برنامه

 آید.می

زیکی، اجتماعی و فی شود که به خاطر موقعیت مکانی مناسب )عواملبه مناطق جنگلی گفته میپارک جنگلی طبیعی: 

 آید.های طبیعی تحت مدیریت تفریحی و حفاظتی در میها و ویژگیاقتصادی( و جذابیت

های منهدم شود که بر اساس بازسازی اکوسیستمبه مناطق جنگلی دست کاشت اطالق میپارک جنگلی دست کاشت: 

 های شبه جنگلی جدید صورت گرفته باشد.یا ایجاد محیط

با شناسی و های زیهای طبیعی استثنائی دارای ارزششود که به سبب وجود پدیدهمناطقی اطالق می بهپارک طبیعت: 

 باشد.تفرجی بالفعل و بالقوه می

درصد از عرصه پارک به محوطه  11های جنگلی، اعم از طبیعی یا دست کاشت، تخصیص تا که در پارکتوضیح این

های و غیره متداول است. استفاده تفرجگاهی از کلیه پارک ساتیتأس ، کمپینگ، محل بازی کودکان، ایجادخور گشت

 شود، مجاز است.طبق ضوابطی که در مورد هر کدام جداگانه تعیین و اعالم می الذکرفوق

یر های در حال انقراض یا نادر یا آسیب پذبه مناطق دارای گونه یا گونهجنگلی(:  اندوخت گاهذخیره گاه جنگلی )

 شود.های خاص اطالق میهای بومی و با ویژگیید با گونهیا مورد تهد

 شود که مشمول یکی از دو بند زیر باشد:اراضی جنگلی به اراضی اطالق میاراضی جنگلی: 

روهی یا گ طوربهباشد که در آن آثار وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده درختان جنگلی یی میهانیزم -الف

و یا  سالهک( تحت کشت نباتات ی27/11/1311ها )ه باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلپراکنده وجود داشت

 آیش زراعت نبوده باشد.

-1 هاآنپراکنده وجود داشته و تاج پوشش  طوربههای خودرو جنگلی ها درختان و درختچهیی که در آنهانیزم –ب 

 درصد باشد. 5

 متر تجاوز کند،  )کهور و کیکم(. 7ه بوده و ارتفاع آن از گیاه چوبی که دارای یک ساقدرخت: 

 رسد، )رملیک و دهیر(.متر نمی 7گیاه چوبی که دارای چند ساقه بوده و ارتفاع آن به درختچه: 

 رسد. ها به یک متر نمیهایی که ارتفاع آندرختچهدرختچه کوچک یا زیردرختچه: 

 مجموعه عوامل اقلیمی و خاکی در یک محل سبب ایجاد رویشگاه خواهد شد.  رویشگاه: 
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به مجموعه درختان با مشخصات آناتومیک و ساختار چوبی  مشابه که معموالً به یک گونه بوتانیک های جنگلی: گونه

اقتصادی  وژیک و ارزشهای مشخصی از یک گونه از نظر خصوصیات اکولشود. با وجود این، واریتهمتعلق هستند، گفته می

 های مشخصی مدنظر قرار گیرند.توانند مانند گونهخود نیز می

ترین قسمت جنگل که از نظر تمام مشخصات یکسان بوده و امکان یک برنامه ریزی دراز مدت کوچکتوده جنگلی: 

 باشد. هکتار می 1.5نامند. حداقل سطح یک توده جنگلی براساس تعاریف علمی کند توده جنگلی میرا فراهم می

توده جنگلی و به طور کلی جنگل همانند یک ساختمان دارای اشکال متفاوتی در مقاطع ساختمان توده جنگلی: 

صات های جنگلی بایستی خصوصیات و مشخباشد. برای شناخت، مطالعه و برنامه ریزی دقیق تودهمختلف )طولی، افقی( می

های مختلف )طولی، عرضی( ترسیم نمود. توان نیم رخهای جنگلی میای تودهرا از جنبه های مختلف بررسی کرد. بر آن

ی بکر اهمیت زیادی دارد و اطالعات جامعی در مورد هادر جنگلهای( توده جنگلی مخصوصاً مطالعه پروفیل )نیم رخ

 دهد.ها ارائه میساختمان این جنگل

به های مختلفی درختان در توده جنگل طبقات یا اشکوب بسته به ارتفاع و طرز قرار گرفتنساختمان عمودی جنگل: 

غالب  شود و منظور از ارتفاعهای مختلف یک توده از ارتفاع غالب استفاده میآید. برای تعیین حد یا مرز اشکوبمی وجود

عیین ارتفاع ت . برایدهندیمیا قطورترین درختان است که معموالً بهترین درختان یک توده را تشکیل  نیتربزرگارتفاع 

اصله از قطورترین درختان )یک هکتار( موجود در آن توده  111غالب در یک توده جنگلی کافی است که متوسط ارتفاع 

 را محاسبه نمود. 

های جنگلی در روی زمین جنگل است که با منظور از ساختمان افقی پراکنش سطحی تودهساختمان افقی جنگل: 

بعدی به منظور  هایهای جنگلی را تهیه نمود. این نقشه اساس برنامه ریزینقشه پراکنش توده توانها میشناخت و تفکیک آن

ی دقیق یهواهای دهد. با استفاده از عکسهای جنگل داری و بهره برداری جنگل را تشکیل میاجرای عملیات پرورشی، طرح

مود. جنگلی را که همان ساختمان افقی است ترسیم ن هایبا دقت نسبتاً زیادی نقشه پراکنش توده توانیمبا مقیاس بزرگ 

ود تا های جنگلی مشخص نمهای بزرگ و کوچک( را بایستی در روی نقشه پراکنش تودهاز توده )گروه ترکوچکقطعات 

 ی روشن شود. ترقیدق طوربهمشخصات توده جنگلی 

دقیق تهیه  طوربهها له درختان و طول و عرض تاج آنگیری مستقیم فاصتوان با اندازههای جنگلی را میتصویر افقی توده

های جنگلی مسئله تاج پوشش است که برنامه ریزی و اجرای تجدید حیات نمود. یکی از مسائل مهم در ساختمان افقی توده

 گیرد.جنگل مورد استفاده قرار می
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درصد  21ختگی یک گونه بیش از توده جنگل که از یک گونه درخت تشکیل شده است و یا درصد آمیتوده خالص:  

 باشد. 

 های درختی و درختچه ای در یک  توده جنگلی است.منظور از آمیختگی، اختالط گونهآمیختگی: 

 %21آکاسیا چتری، %71ها، مثال تعداد گونه کلبهی موجود در توده نسبت هااز گونهدرصد هر یک درجه آمیختگی: 

 گیشدر. %11کهور ایرانی،

ی آن از حجم  انبوهی تاج پوشش درختان و گذارنامشی از جامعه جنگلی است که در تشخیص و بختیپ جنگل: 

 بادامک.  -تج یا بنه -گردد، مثال تیپ کهوری موجود به ترتیب خاص استفاده میهادرختچه

 آمده باشند.  به وجودفرم پرورشی جنگل که درختان آن توسط بذر دانه زاد: 

 آمده است.  به وجودفرم پرورشی جنگلی که توسط جهت )تکثیر گیاهی( شاخه زاد: 

 جنگل دو اشکوبه که اشکوب باال دانه زاد و اشکوب پائینی شاخه زاد باشد. دانه و شاخه زاد: 

 جنگل دو اشکوبه که اشکوب باال شاخه زاد و اشکوب پائینی دانه زاد باشد. شاخه و دانه زاد: 

منظور از تاج پوشش سطح اشغال شده فضای توده جنگلی توسط تاج درختان و یا سطح جنگل )تصویر تاج پوشش: 

باشد که توسط تاج اشغال شده است. در عملیات پرورش باشد. تاج پوشش درخت قسمتی از خود درخت میافقی تاج( می

کلیه  ح ایجاد شده توسط تاج پوششمنظور از تاج پوشش همیشه تاج پوشش توده جنگلی است که در حقیقت مجموع سطو

یک  های جنگلی کافی است که دری تعیین تاج پوشش تودهبرا .باشدیمهای موجود در آن توده جنگلی درختان و درختچه

 هکتار( سطح اشغال شده توسط تاج پوشش را در روی زمین جنگل محاسبه نمود.  کیمثالً سطح مشخص از جنگل )

درجه تاج پوشش نسبت سطح اشغال شده توسط تاج پوشش درختان در روی زمین به منظور از درجه تاج پوشش: 

 .باشدیمسطح کل مورد نظر 

 گردد:در مطالعه حاضر درجه تاج پوشش در چهار طبقه به شرح زیر طبقه بندی می

 باشد. صد میدر 75ای( آن بیش از ی )درختی و درختچهعناصر چوبجنگلی است که تاج پوشش (: F1جنگل بسیار انبوه)

 باشد. درصد می75تا 51ی )درختی ودرختچه ای( آن بینعناصر چوبجنگلی است که تاج پوشش (: F2جنگل انبوه)

 باشد.درصد می51تا25ای( آن بین ی )درختی و درختچهعناصر چوبجنگلی است که تاج پوشش  (:F3جنگل نیمه انبوه)

 باشد.درصد می25تا  5ای( آن بین )درختی و درختچهیعناصر چوبجنگلی است که تاج پوشش (: F4جنگل تنک)

تاج  %1های درختی کمتر ازای باشند )گونههای درختچهیی که دارای پوشش انواع گونههاعرصه(: SHدرختچه زار)

 شوند.پوشش را تشکیل دهند( درختچه زار نامیده می
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 تولیدات جنگل -1-2-1-3-2-1-2

شور، تولیدات های کتوان در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم بررسی نمود. تولیدات مستقیم جنگلتولیدات جنگل را می

اک، ارزش های حفاظتی خباشند ولی تولیدات غیرمستقیم جنگل شامل ارزشهای شناخته شده میچوبی، میوه و سایر فراورده

هوایی و... است. در صورتی که بخواهیم تمامی این تولیدات را به سازی آب، ارزش توریستی، ارزش تعدیل آب و ذخیره

الب یک جداگانه در ق طوربهبایست تمامی فاکتورهای ذکر شده می میینماارزش ریالی و بعد به صورت ارزش کل معرفی 

ورت ه به صبرداری کنونی از محصوالت جنگلی چه به صورت چوب سوخت، چپروژه مجزا مورد بررسی قرار گیرند. بهره

ی برداری از میوه درختانهای گیاهی برای تعلیف دام و محصور نمودن مزارع و بهرهچوب ساختمانی و صنعتی و از سرشاخه

لم است گیرد آن چه مسچون بادامک، کنار، بنه، کلخونگ و شیرابه بعضی از درختان مانند بنه )سقزگیری( صورت میهم

 کند.تولیدی منطقه نبوده و مسلماً فشار تخریبی زیادی ایجاد میبرداری بر پایه توان این نوع بهره

 شناخت نواحی اقلیمی واقع در محدوده طرح -1-2-1-3-2-1-3

یی از نواحی سودانی دکانی و ایرانی تورانی واقع گردیده است. هاقسمتمناطق جنگلی واقع در استان بوشهر عمدتاً در 

ریزی امهباشند که برنود بارندگی از شکنندگی خاصی برخوردار میاین مناطق عموماً به دلیل گرمای باال، میزان کم و محد

ب ای با مقیاس و طبقه بندی مناسسازد. داشتن نقشههایی روبه رو میو طراحی مدیریت سرزمین در این مناطق را با دشواری

تشریح  باشد. باها میریزیرنامههای متفاوت از ارکان و ابزار اساسی این ببرای انجام مطالعه در فازهای مختلف و با دیدگاه

 های این دو ناحیه به ضرورت انجام امر با مشخصات فنی اعالم شده پی برده خواهد شد.ویژگی

 دکانی-الف: ناحیه سودانی 

های استوایی کنگو قرار دارد و شامل منطقه وسیعی و جنگل« سندی -صحارا»این ناحیه در آفریقا و بین صحارا و ناحیه 

گردد و تا اتیوپی و اریتره و عربستان امتداد یافته و سواحل جنوبی ایران و بلوچستان را در بر های سودان میا و استپاز ساوان

 شود. گرفته به هندوستان و دکان منتهی می

احیه با ن گردد و در این صورت عناصر این دومی جوارهمی اترانهیمداین ناحیه در ایران با ناحیه ایرانی و تورانی و گاهی 

باشد میزان یابد و زمستان آن خشک میگردند. بارندگی در این ناحیه عموماً در فصل تابستان انجام مییکدیگر مخلوط می

نیز ثبت گردیده است. نوسان حرارتی در آن جزیی و زمستان  متریلیم 15کمتر است  و گاهی تا حداقل  متریلیمآن از صد 

 باشد.فاقد یخبندان می

ناصر شود. عگذاری و شناسایی میدکانی در کشور ایران با عنوان ناحیه خلیجی عمانی نام -از ناحیه سودانی بخشی 

آفریقایی و برخی  مبدأدارای  هاآنشود که تعدادی از های کشور را شامل میدرصد گونه 5گیاهی این ناحیه در حدود 
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آیند. در این ناحیه معموالً خرما کشت میک ایران به شمار میگونه از آن آند 21آسیایی هستند و در حدود  مبدأدارای 

 شود. شود و در صورت وجود شرایط مناسب ادافیکی نخلستان در آن دیده میمی

 جوامع جنگلی این ناحیه عبارتند از:  

بر  (: درخت غالب آن کنار و چون سطح وسیعی را در جنوب کشور درZizyphetum« )کنارستان »جامعه کنار یا -

، که رود و گاهی موردشود. در برخی موارد پیچ ایشک از آن باال میگر میای با ترکیب خاصی جلوهگیرد در هر منطقهمی

 گیرد.ی است، در زیر اشکوب آن قرار میاترانهیمدعنصر نیم 

نقاط مختلف  دهد و درتشکیل می« کهورستان–گز شاهی» با کهور جامعه  :گاهیTamaricetum)جامعه گز شاهی)  -

  شود. کم و بیش دیده می

های خالص و یکدست آن در جیرفت باشد و جامعه(: گونه غالب آن درخت کهور میProsopisetoجامعه کهورستان )-

لوط به های دیگر مخدهد همراه است و در نقاط دیگر جنوب  با جامعههای علفی که پوشش سبز زمین را تشکیل میبا گونه

 رسد.نظر می

 شود. های علفی دیده میاین جامعه همراه درختچه لگجی و بعضی گونه  Calotropisetum):جامعه استبرق زار) -

دیو خار)آسه(، دره )رملیک(، سگ جاز و گاهی نیز همراه  ناترک،،: همراه با شمع (Periplocetum)جامعه گیشدرزار -

 شود.و بضی گیاهان علفی دیده می« گون»و یا« بادامک»

های ویژه ای همراه با کوسن و دورک و هایی مثل کرت، گبر، چگرد و ترکیب(: با گونه Acacietumامعه آکاسیا )ج -

 شود.های علفی دیگر، و یا همراه استبرق  دیده میگونه

(: در سواحل خلیج فارس و دریای عمان دو جامه حراّ Rhizophoretum( و چندل )(Avicennietum جوامع حراّ -

Avicennietum)( و چندل )Rhizophoretumهای هوایی باشند. درختان این دو جامعه دارای ریشه( از سایر جوامع متمایز می

 دارند.باشند که همچون طنابهای دیرک، درخت را در خاک ناپایدار ماندهای خلیج فارس بر پا نگه میمی

یج فارس که شور و قلیایی است جوامعی از تیره چغندر و ای و ساحلی دریای عمان و خلهای جلگهبا توجه به خاک -

 شود.های زیادی دیده می( در وسعتHalocnemetumهالوکنمون ) شور پسند مثل

 ب: ناحیه ایران و تورانی 

ی هافالتو  هاو جلگههای مختلف از خصوصیات بارز این ناحیه آب و هوایی اختالفات جغرافیایی و وجود پستی و بلندی

 باشد. با همه این اوصاف تشابه آب و هوایی، کم و بیش  در تمام این مناطق چشمگیر است. ی متنوع میهاکوهع و رشته مرتف
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مقدار بارندگی و طوالنی بودن فصل خشک عامل تمایز این ناحیه از سایر نواحی است. نوسان حرارت زیاد است. کمی 

ت حرارت در صحاری آفریقا مشابه است و این در حالی است که شدت شدت حرارت تابستان در این ناحیه کم و بیش با شد

 نماید. سرمای زمستان آن از سرمای ناحیه مدیترانه شدیدتر رخ می

فعالیت حیاتی در این ناحیه به علت نوسان شدید حرارتی در دو فصل، یکی به علت سرما و یخبندان و ادامه فصل زمستان  

 گردد.در فصل تابستان متوقف میو دیگری به علت طول مدت خشکی 

های متنوع و ناشناخته در این ناحیه همچون صدها گونه گون علیرغم اشکاالت و عقاید متضاد و متفاوت وجود گونه

یر پیشرفت های اخنماید که در سالضرورت مطالعات فیتوسوسیولوژیک )جامعه شناسی گیاهی( و تعیین حدود آن را طلب می

 اشته است. تری دقابل مالحظه

ه صحارا ژاپنی از جنوب به ناحی -سیبری، از مشرق به ناحیه سینا  - اروپای و اترانهیمداین ناحیه وسیع از شمال به نواحی 

خالصه از سواحل غربی اقیانوس آرام تا سواحل شرقی اقیانوس اطلس  طوربهگردد و سندی و خلیجی عمانی محدود می –

تر آنکه مهم شود.یاد و اختالف فراوان وضعیت توپوگرافی به نواحی فرعی  چندی تقسیم میامتداد دارد و به علت وسعت ز

درصد فلور ایران از عناصر گیاهی این ناحیه تشکیل شده است.  12خاک ایران را اشغال نموده است  و  1/3این ناحیه بالغ بر 

وشهر و های مورد مطالعه )بجنگلی خلیجی عمانی استانکه بعضی از این  جوامع در محدوده طرح تهیه پوشش با توجه به این

 گیرند.هرمزگان( قرار نمی

کهورک –(، درمنهArtemisietum-Hultemietumورک زار )–(، درمنهArtemisietumجوامع درمنه زار )

هایی با ( در استپ -Dendrostellarietum) Artemisietumسیاه کینه زار  –(، درمنه Artemisietum-prosopietumزار)

 نامناسبمیلیمتر و دارای زراعت دیم )علیرغم  311تا 211با بارندگی  ترخشکای و دارای محیط های کم شیب کوهپایهجلگه

 شوند. بودن خاک آن ( و دارای اراضی در حال آیش که جوامع فوق با زراعت دیم جا به جا  می

ها به صورت ها و در امتداد دره( در مسیر سیالبPeteropyretumد )( و جامعه پرنAtraphaxetumجوامع کاروان کش )

 شوند. های علفی دیده میدرختچه همراه با تعدادی گونه

(  و یا جوامع سیاه کینه As.Glaucacanthae( و اسبی گون )Astragaletum(، جامعه گون )Ephedratumجامعه ارمک )

 خورند.ی کم شیب به چشم میاجلگههای اسبی گون نیز در استپ –گون و سیاه کینه  –

سیعی های واست و شامل قسمت ترخشکو  ترگرمهای کوهپایه دارای محیطی های مرکزی ایران بر خالف استپاستپ

میلیمتر و کمی بیشتر  111گردد. بارندگی سالیانه  این مناطق در حدود از خاک کشور )به خصوص کویرهای مرکزی ( می

ختلفی است که ترکیب فلوریستیک آن بر اساس شرایط کلیماتیک و ادافیک  تغییراتی را به همراه دارد مثل و شامل جوامع م
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-Zygophylleto)کاروان کش -( قیچ Zygophylleto-Pteropyretumپرند )–(، قیچ Zygophylletumجامعه قیچ )

Atraphaxetum) بادامک( )همراه با درختچه( های بادام کوهیAmygdalus scoparia( و نیتراریا )Nitraria schoberi )

( بر Convolvoletum( و سگ جاز زار )D.caucasicae(، تروانه ) D.mucronata( اعم ازخوشک )Daphnetumدافنه زار )

کنبیل اس-های تاغستاناسکنبیل، گز، به صورت اجتماعاتی به نام –های تاغ های روان نیز گونههای ناپایدار و ریگروی خاک

 ار و گز زار انتشار دارند. ز

های مختلف شوره زار، یکدست و یا همراه گزیفون های قلیایی و گچی و به اصطالح شور جامعهدر نهایت در خاک

(Salsoleto-cornulaccetum( و الدورک زار )Arahasietum( و اشنان زار )Seidlitzietum و جوامعی )تیره چغندر  از

(Aellenietum دیده )شوند.می 

 پوشش مرتعی  -1-2-1-3-2-2

آید های استان و در نتیجه گوشت قرمز و مواد لبنی به حساب میمراتع در واقع به عنوان منبع اصلی تأمین کننده علوفه دام

های حاصل از نزوالت آسمانی و افزایش ای درکنترل فرسایش خاک، جلوگیری از هدر رفتن روان آبو نقش بسیار ارزنده

 در صورت گرفته های اندازه گیری مطابق آخرینهمچنین بستر تشکیل دهنده گیاهان دارویی دارد.  های زیرزمینی وآب

درصد  11/31درصد از نوع مراتع درجه یک،  7/1هزار هکتار بوده است. از این مساحت،  1212مساحت مراتع  1323 سال

ترین سهم از مراتع استان در سال مورد بررسی به باشد. بیشدرصد از نوع مراتع درجه سه می 3/17از نوع مراتع درجه دو و 

 5/32ها از مراتع استان به ترتیب های دشتستان، دشتی و تنگستان تعلق داشته است. سهم این شهرستانترتیب به شهرستان

 نباشد. بیشترین سهم از مراتع درجه یک، درجه دو و درجه سه به شهرستان دشتستادرصد می 3/11درصد و  5/22درصد، 

 (.3تعلق داشته است )جدول 

هزار هکتار بوده  32111هزار هکتار و مساحت بیابانی کشور برابر با  331، مساحت بیابانی استان برابر با 1323در سال 

های استان بوده است. بیشترین مساحت بیابانی از میان شهرستان استان بوشهراز مساحت بیابانی کشور متعلق به  1.12است که 

 11/17درصد و  2/17های دیر و تنگستان به ترتیب با داشتن درصد در شهرستان دشتی جای داشته است. شهرستان 2/37با 

درصد  5/72 مجموع دراند. این سه شهرستان های دوم و سوم را به خود اختصاص دادهدرصد از مساحت بیابانی استان رتبه

  .ندااز مساحت بیابانی استان را تشکیل داده
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 استان  مرتعیها از کل مساحت از شهرستان کیها و سهم هر مساحت مراتع استان و شهرستان: 3جدول 

 1333سال  انیدر پا

 ستانشهر
 سهم )درصد( )هکتار( مساحت مراتع

 جمع درجه سه درجه دو درجه یک جمع درجه سه درجه دو درجه یک

 3.7 3.2 3.5 7.1 17275 31151 13511 117 بوشهر

 11.3 12.7 5.1 2.1 122122 112371 21131 171 تنگستان

 1.2 1.2 7.5 1.1 71575 53515 33171 1 جم

 32.5 27.1 13.5 73.2 111255 233373 171117 7551 دشتستان

 22.5 23.7 21.1 3.1 271152 215322 77132 321 دشتی

 7.7 11.1 1.1 1.1 27213 27213 1 1 دیر

 7.3 2.1 1.7 3.2 115122 77115 21711 275 دیلم

 1.1 1.1 1.1           عسلویه

 1.1 1.1 3.2 1.1 12112 1 12112 1 کنگان

 1.2 5.2 2.3 1.1 77357 51231 31121 1 گناوه

 111.11 111.11 111.11 111.11 1212227 712227 321222 2115 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی استانمأخذ: 

 1333سال  انیاستان در پا یهاابانیها از مساحت بسهم شهرستان: 4جدول 
 )درصد(سهم شهرستان  مساحت بیابان )هکتار( شهرستان

 5.1 17137 بوشهر

 17.1 51513 تنگستان

 1.1 1 جم

 5.1 11211 دشتستان

 37.2 123511 دشتی

 17.2 11311 دیر

 5.1 11711 دیلم

 1.1   عسلویه

 2.1 31132 کنگان

 2.1 7711 گناوه

 111.11 331172 استان

 و محاسبات مشاور 1333سازمان جهاد کشاورزی استان، مأخذ: 

 

واحد دامی روستایی برای  1211111واحد دامی عشایری به مدت شش ماه و  1251111از مراتع استان در حال حاضر 

مراتع  علوفه مجاز قابل برداشت هر هکتاربا احتساب  در مراتعنماید. علوفه خشک تولیدشده ماه از سال تعلیف می 12مدت 

تن خواهد بود که چنانچه علوفه مجاز قابل برداشت از  121111موعاً کیلوگرم و مج 51کیلوگرم و مراتع فقیر  111متوسط  

ابع های منکیلوگرم محاسبه و به آن اضافه شود کل علوفه تولیدی از عرصه 151های استان و اراضی بیابانی به ترتیب جنگل
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محاسبه گردد؛ مراتع  1تومان 151چنانچه ارزش علوفه تولیدی به طور میانگین کیلویی تن خواهد بود.  171253طبیعی استان 

 رتعدر ممیلیارد تومان منحصراً از علوفه خواهند داشت. از طرفی میزان علوفه خشک تولید شده  117استان درآمدی معادل 

تومان محاسبه گردد  11711باشد که اگر میانگین قیمت هر کیلو گوسفند زنده تن گوشت قرمز می 11221قادر به تولید 

هزار واحد دام سنگین استان بوشهر در سال  221152از الزم به ذکر است میلیارد تومان خواهد داشت.  211درآمدی بالغ بر 

های استان به هزار واحد دامی رتبه اول را در میان شهرستان 151درصد معادل  7/52، شهرستان دشتستان با داشتن سهم 1323

درصد در رتبه دوم و سوم قرار  7/1درصد و  11/11ترتیب با های بوشهر و گناوه به خود اختصاص داده است. شهرستان

واحد دامی در رتبه آخر قرار دارد. در سال  1531درصد، معادل  2/2ها، شهرستان عسلویه با سهم دارند. در بین شهرستان

ن را در خود جای هزار واحد آ 171هزار واحد بوده که شهرستان دشتستان  1312تعداد واحد دام سبک استان برابر با  1323

درصد مقام دوم و  7/12شهرستان دشتی با  ازآن پسدرصد بوده است.  3/12داده است. سهم شهرستان دشتستان برابر با 

درصد معادل  5/1اند. کمترین سهم نیز به شهرستان کنگان با درصد مقام سوم را به خود اختصاص داده 5/7شهرستان جم با 

 برحسب ها آن دام تعداد و سبک دام دارای برداری های بهره 1(. جدول 5)جدول ر تعلق دارد واحد دامی در رتبه آخ 21515

ن در استاو تعداد دام آنها بر حسب شهرستان  یریهای دارای گاو و گوساله در روز آمارگ بهره برداری 7شهرستان و جدول 

است مطابق این آمار، در سطح استان تعداد شتر و دهد. الزم به ذکر نشان می 1323را مطابق آمار سرشماری کشاورزی سال 

 .2است نفر بوده 2211بچه شتر نیز 

 
 استان بوشهر یهادر شهرستان نیسبک و سنگ یهادام یدام عیتوز: 0جدول 

 شهرستان
 دام سنگین دام سبک

 رتبه درصد واحد دامی رتبه درصد واحد دامی

 2 11.1 11111 7 2.1 22217 بوشهر

 7 3.7 11122 1 5.7 77152 تنگستان

 7 2.7 7171 3 7.5 111222 جم

 1 52.7 151111 1 12.3 171227 دشتستان

 1 1.1 17211 2 12.7 217123 دشتی

 5 1.7 13711 2 2.1 22115 دیر 

 1 3.2 11512 7 3.7 51522 دیلم

                                                      
تومان در نظر گرفته شده  333، استان ای مراتعارزش کارکرد علوفهمیانگین یا به عبارت دیگر ، 1333میانگین قیمت علوفه در سال  1

 است. از سوی دیگر بر اساس قیمت بازار بورس کشاورزی، حداقل قیمت هر کیلو یونجه و جو در حدود هزار تومان و سایر اقالم از جمله تفاله

 برابر ارزش کارکرد علوفه خوراکی آن است.   13ت است. در مجموع ارزش مجموع کارکردهای مراتع، بیش از ها نیز متفاو
 بوشهر ، استان1333کشاورزی سال  عمومی سرشماری تفصیلی نتایج، ایران آمار مرکز 2
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 شهرستان
 دام سنگین دام سبک

 رتبه درصد واحد دامی رتبه درصد واحد دامی

 11 2.2 1531 1 3.2 52711 عسلویه

 2 2.7 7155 11 1.5 21515 کنگان

 3 1.7 21121 5 1.1 11327 گناوه

   111.11 221152   111.11 1312217 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزیمأخذ: 

  ها آن دام تعداد و سبک دام دارای های برداری بهره: 6جدول 

 رأس( -برداریبهره)شهرستان   برحسب
 تعداد دام

 شهرستان برداریتعداد بهره
 گوسفند و بره بز و بزغاله

 جمع 12157 172117 127577

 بوشهر 123 7712 1113

 تنگستان 1715 7232 27122

 جم 1315 1173 57317

 دشتستان 3311 71121 151122

 دشتی 2117 22127 52771

 دیر 1171 11771 12771

 دیلم 353 11333 13215

 عسلویه 515 271 11151

 کنگان 111 721 21217

 گناوه 1111 23211 17321

 1333کشاورزی سال  عمومی سرشماری تفصیلی نتایج: مأخذ   

 

 و تعداد دام آنها  یریهای دارای گاو و گوساله در روز آمارگ بهره برداری: 7جدول 

 رأس( -یبرداربهره)بر حسب شهرستان )استان بوشهر(  

 در روز آمارگیری تعداد گاو و گوساله
  تعداد بهره برداری

 جمع ماده نر شهرستان

 بوشهر 317 2271 2373 117

 تنگستان 71 321 222 22

 جم 172 171 371 25

 دشتستان 1172 15111 3252 11151

 دشتی 371 212 722 173

 دیر 312 775 127 117
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 در روز آمارگیری تعداد گاو و گوساله
  تعداد بهره برداری

 جمع ماده نر شهرستان

 دیلم 221 1111 212 111

 عسلویه 372 1517 1172 117

 کنگان 55 223 121 111

 گناوه 215 1177 1121 271

 جمع 3322 21771 11527 13171

 1333کشاورزی سال  عمومی سرشماری تفصیلی نتایج: مأخذ

 های مرتعیتشریح تیپ -1-2-1-3-2-2-1

 Aeluropus lagopoides-Suaeda vermiculataتیپ مرتعی  .1

 Al.la- Su.veنشانه روی نقشه 

تا  1هکتار از مساحت استان را به خود اختصاص داده است. عرصه این تیپ در دامنه ارتفاعی  171.72این تیپ گیاهی 

متر میلی 3111تا  3211میلیمتر تبخیر و تعرق پتانسیل  151در سطح دریا قرار دارد. اقلیم فراخشک میزان بارندگی ساالنه  111

های های آبرفتی و سیالبی با خاکباشد. این تیپ گیاهی روی دشتمی گرادیسانتجه در 25تا  5/22با میانگین دمای ساالنه 

 متوسط تا خیلی سنگین همراه با شوری استقرار دارد. 

 های این تیپ عبارتند از:ترین گونهمهم

Aeluropus littoralis  
Cressa cretica  
Halocharis sulphorea 
Juncus bufonius 
Mesembryanthemum nodiflorum 
Salsola arbuscula  
Salsola baryosma  
Salsola tomentosa 
Seidlitzia rosmarinus  
Solsola crassa  
Suaeda aegyptica  
Tamarix leptopetala  
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  Alhagi camelorum-Ziziphus spina Christi -Prosopis koelzianaتیپ مرتعی .2

 Al.ca-Zi.sp-Pr.koنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش این تیپ هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص می 735.11این تیپ مرتعی با مساحت 

تا  357متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک معتدل، میزان بارندگی ساالنه بین  711تا  711مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 گرادیسانتدرجه  1/21تا  7/21میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1311تا  1111میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  373

ه با بافت های عمیق تکامل یافتای نسبتاً مسطح و بدون پستی و بلندی با خاکهای دامنهباشد. این تیپ مرتعی در دشتمی

دار با خاک ریزههای بادبزنی شکل سنگیزهمتوسط تا خیلی سنگین با شوری کم تا نسبتاً زیاد و بدون سنگریزه و همچنین وار

 های زاویه دار استقرار دارد. دار با بافت متوسط تا سنگین بر روی سنگریزهنیمه عمیق تا عمیق سنگریزه

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Achillea eriophora 
Anthemis atlissima 
Anvillea garcinii 
Astragalus fasciculifolius 
Astragalus tribuloides 
Atriplex leucoclada 
Calotropis procera 
Carthamus oxyacantha 
Convolvulus acanthocladus 
Ducrosia anethifolia 
Helianthemum lippii 
Pergularia tomentosa 
Periploca aphylla 
Platychaete mucronifolia 
Pycnocycla nodiflora 

 
  Amygdalus eburnea-Astragalus arbusculinus-Platychaete mucronifoliaمرتعیتیپ  .3

  Am.eb-As.ar-Pl.muنشانه روی نقشه 

هکتار، در منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  7177.21این تیپ مرتعی با مساحت 

میلیمتر،   311تا  251متر از سطح دریا، اقلیم خشک گرم تا معتدل و بارندگی ساالنه  1511تا  111مرتعی در دامنه ارتفاعی 

باشد. این گراد مستقر میدرجه سانتی 25تا  5/22متر با میانگین دما میلی 3211تا  3111تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه حدد 

 دار استقرار دارد. ها با خاک سبک تا سنگین و سنگریزهها و تپهواحد گیاهی روی تیپ اراضی، کوه

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم
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Achillea eriophora 
Anchusa strigosa 
Centaurea intricata 
Gymnocarpus decander 
Gypsophila obconica 
Helianthemum lippii 
Heliotropium supine 
Leptadenia pyrotechnica 
Teucrium olivieriana 
Zygophyllum artiplicoides 

 
 Amygdalus eburnea-Gymnocarpus decander- Convolvulus acanthocladusتیپ مرتعی .4

 Am.eb-Gy.de-Co.acشه نشانه روی نق

دهد، در دامنه تغییرات ارتفاعی حدود هکتار، منطقه مورد مطالعه را پوشش می 11711.73این تیپ گیاهی با مساحت 

های اراضی کوهستان، تپه ماهور و درصد و بر روی تیپ 51تا  11متر از سطح دریا شیب عمومی حدود  2111تا  151

دار گسترش دارد. اقلیم این تیپ گیاهی نیمه خشک معتدل و خشک بیابانی معتدل با های بادبزنی شکل سنگریزه واریزه

های نه. گوباشدیمدولومیتی  -ی و آهکی اصخرههای این تیپ گیاهی است. غالب رویشگاه متریلیم 371تا  251بارندگی 

 Ebenusبوده که توأم با  Astragalus fasciculifoliusندرت با همراهی و به Amygdalus scopariaگیاهی مهم دیگر 

stellata , Convolvulus acanthocladus هایی از و تک پایهAcer monspessulanum های مرطوب شمالی( )بیشتر در دره

 های همراه این تیپ گیاهی عبارتند از:گسترش یافته است. سایر گونه

Ajuga chamaecistus 
Astragalus anacardius 
Astragalus cephalanthus 
Astragalus commixtus 
Astragalus leucocreis 
Centaurea bruguieriana 
Centaurea intricata 
Centaurea persica 
Crataegus microphylla 
Crupina crupinastrum 
Echinops pungens 
Fagonia acerosa 
Gundelia tournefortii 
Outreya carduiformis 
Periploca aphylla 
Pistacia khinjuk 

Sanguisorba minor 
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  Amygdalus eburnea - Astragalus fasciculifolius - Convolvulus acanthocladusتیپ مرتعی  .0

  Am.eb- As.fa- Co.acنشانه روی نقشه 

ی همحدوده مطالعاتی مورد نظر را به خود اختصاص داده است عرصه گسترش این تیپ گیا ازهکتار  1227.11با مساحت 

میلیمتر قرار دارد.  251تا  211متر از سطح دریا و در اقلیم خشک معتدل و با بارندگی ساالنه  1211تا  111در دامنه ارتفاعی 

باشد. این تیپ بر روی گراد میدرجه سانتی 25تا  5/22میلیمتر و میانگین دما  3211-3111تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه 

 های همراه این تیپ عبارتند از:ترین گونهدار استقرار دارد. مهمسنگین سنگریزهها و با خاک متوسط تا کوه

Acanthophyllum bracteatum 
Amygdalus scoparia 
Astragalus arbusculimus 
Bunium persicun 
Cenchrus pennisetiformis 
Cousinia prolifera 
Dicyclophora persica 
Echinops pungens 
Hyparrhenia hirta 
Medicago rigidula 
Onobrychis crista-galli 
Pistacia atlantia 
Pistacia khinjuk 
Pycnocycla caespitosa 
Salvia macrosiphon 
Scrophularia striata 
Stachys inflata 
Stipa barbata 
Teucrium polim 
Viscum album 
Ziziphus nummularia 
Zygophyllum atriplicoides 

 
 Amygdalus eburnea - Gymnocarpus decander - Ziziphus spina chrisitiتیپ مرتعی  .6

  Am.eb- Gy.de- Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  117.15این تیپ گیاهی با مساحت 

 251تا  211دریا قرار دارد. اقلیم این تیپ خشک گرم تا معتدل با بارندگی  متر از سطح 1511تا  111تیپ در دامنه ارتفاعی 

گراد استقرار یافته درجه سانتی 5/22میلیمتر با دمای میانگین  3111تا  2711تبخیر و تعرق پتانسیل ساالنه حدود  -میلیمتر 

 قرار دارد.دار استسنگریزه - ها با خاک نیمه سنگین تا سبکتپه -هااست. این تیپ گیاهی بر روی اراضی کوه
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 های این تیپ عبارتند از: ترین گونهمهم 

Acanthophyllum bracteatum 
Achillea eriphora 
Ajuga chamaecistus 
Amygdalus scoparia 
Anchusa italica  
Anchusa strigosa 
Astragalus cephalanthus 
Astragalus fasciculifolius 
Cetaurea intricata 
Cousinia prolifera 
Echinops pungens 
Heliotropium supinum  
Leptadenia pyrotechnia 
Onobrychis crista-galii 
Outreya carduiformis 
Pistacia atlantica 
Pistacia khinjuk 
Pteropyrum aucheri 
Scariola orientalis 
Teucrium polium  
Ziziphus nummularia 
Zoegea purpurea 

 
  Amygdalus scoparia- Ziziphus spina chrisiti- Astragalus fasciculifoliusیپ مرتعی ت .7

  Am.sc- Zi.sp- As.faنشانه روی نقشه 

را به خود اختصاص داده است.  مطالعههکتار، از محدوده مورد  111.77با مساحت  Am.sc- Zi.sp- As.faتیپ گیاهی 

متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم و خشک  1711تا  111ییرات ارتفاعی عرصه گسترش این تیپ گیاهی در دامنه تغ

 5/22تا  21میلیمتر با دمای  3111تا  2711میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل بین  251تا  2111بیابانی معتدل، بارندگی 

ک تا نسبتاً دار با خاک سبشکل سنگریزه ها و واریزه بادبزنیها، فالتباشد. این تیپ گیاهی روی تپهگراد میدرجه سانتی

 های همراه این  تیپ گیاهی عبارتند از:ترین گونهسنگین گچی استقرار دارد. مهم

Acer monspessulanum  
Achillea eriophora 
Amygdalus eburnea 
Amygdalus lycioides  
Echinops pungens 
Arrhenatherum kotschyi 

Astragalus arbusculinus  



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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Bromus tectorum  
Centaurea intricata 
Convolvulus acanthocladus 
Cymbopogon olivieri 
Gaillonia curcianelloides 
Glaucium oxylobum 
Gypsophila obconica  
Heteranthelium piliferum  
Leptadenia pyrotechnica  
Medicago rigidula  
Pistacia khinjuk 
Platychaete aucheri 
Polygonum aridum 
Salvia macrosiphon 
Salvia mirzayanii 
Scrophularia striata 
Stachys inflata 
Stipa hohenackeriana 
Teucrium orientale 
Trachynia distachya 
Viscum album 
Ziziphus nummularia 

 
 Arthrocnemum fruticosum-Salicornia europaea-Avicennia marinaتیپ مرتعی   .8

 Ar.fr-Sa.eu- Av.maنشانه روی نقشه 

 در دامنهعرصه گسترش این تیپ  دهد.هکتار، منطقه مورد مطالعه را پوشش می 1127.13این تیپ گیاهی با مساحت 

 و تعرقمتر، میزان تبخیر میلی 211متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم، میزان بارندگی ساالنه کمتر از  11ارتفاعی کمتر از 

باشد. این تیپ گیاهی روی تیپ اراضی پست گراد میدرجه سانتی 25تا  5/22متر با دمای ساالنه میلی 3111تا  3211یل پتانس

 های گچی و نمکی استقرار دارد.های عمیق تا نسبتاً عمیق بر روی مارنهای سیالبی با خاکو دشت

 های همراه این تیپ گیاهی عبارتند از:ترین گونهمهم

Aelurolpus littoralis 
Aeluropus littoralis 
Aizoon canariensis 
Atriplex leucoclada 
Beta maritima 
Bienerita cycloptera 
Bolboschoenus maritimus 
Cressa cretica 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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Frankenia pulverulenta 
Halocnemum strobilaceum 
Halopeplis perfoliata 
Haplophyllum canliculatum 
Hordeum marinum 
Juncus bufonius 
Juncus rigidus 
Phragmites australis 
Polypogon monspeliensis 
Salicornia europaea 
Salsola imbricata 
Spergularia marina 
Sporobolus arabicus 
Suaeda aegyptia 
Suaeda fruticosa 
Suaeda maritima 
Tamarix passerinoides 
Zygophyllum qatarense 

 
 Astragalus arbusculinus-Amygdalus eburnea-Ziziphus spina-Christiتیپ مرتعی    .3

  As.ar-Am.eb-Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  11175.51این تیپ مرتعی با مساحت 

 351تا  251متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان بارندگی  1111تا  111مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ مرتعی بر روی گراد میدرجه سانتی 5/22یانگین دمای ساالنه با م متریلیم 3211میلیمتر، تبخیر و تعرق پتانسیل 

 دار استقرار دارد.ها با خاک سبک تا سنگین آهکی و سنگریزهاراضی کوهستانی و فالت

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Amygdalus scoparia 
Anchusa strigosa 
Astragalus arbusculinus 
Capparis cartilaginea 
Convolvulus acanthocladus 
Convolvulus buschiricus 
Echinops dichorus 
Gymnocarpus decander 
Leptadenia pyrotechnica 
Moricandia sinaica 
Reseda aucheri 
Ziziphus nummularia  



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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    Astragalus arbusculinus-Amygdalus scoparia-Ziziphus spina- Christiتیپ مرتعی  .11

  As.ar-Am.sc-Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ مرتعی  12122.73این تیپ مرتعی 

میزان میلیمتر،  351تا  251متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، بارندگی  1111تا  111در دامنه تغییرات ارتفاعی 

ها، باشد. این تیپ مرتعی روی تپهگراد میدرجه سانتی 25تا  5/22میلیمتر با دمای  3211تا  3111تبخیر و تعرق پتانسیل بین 

 دار با خاک سبک تا نسبتاً سنگین گچی استقرار دارد. ها و واریزه بادبزنی شکل سنگریزهفالت

 ز:های همراه این تیپ مرتعی عبارتند اترین گونهمهم

Astragalus fasciculifolius 
Cymbopogon olivieri 
Echinops dichorus 
Leptadenia pyrotechnica 
Playchaete glaucescens 
Prosopis koelziana 
Pteropyrum aucheri 
Rumex vesicarius 
Scariola orientalis 
Scrophularia striata 

 
 Astragalus arbusculinus-Salsola lachnantha-Centaurea intricataتیپ مرتعی  .11

 As.ar-Sa.la-Ce.inنشانه روی نقشه 

هکتار،  از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  1122.33این تیپ مرتعی با مساحت 

 311ن بارندگی ساالنه متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزا 1211تا  111تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ مرتعی روی گراد میدرجه سانتی 5/22میلیمتر با دمای ساالنه  3111میلیمتر، تبخیر و تعرق پتانسیل  351تا 

 های متوسط تا خیلی سنگین آهک دار و شوری متوسط استقرار دارد. ای با خاکهای دامنهها و دشتها، تپهکوه

 اه این تیپ مرتعی عبارتند از: های همرترین گونهمهم

Acanthophyllum glandulosum 
Aegopordon berardioides 
Amygdalus scoparia 
Artemisia sieberi 
Astragalus fasciculifolius 
Astragalus glaucacanthus  
Convolvulus acanthocladus 
Cymbopogon olivieri 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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Hyparrhenia hirta 
Otostegia persica 
Pteropyrum aucheri 
Pycnocycla caespitosa 
Salsola imbricata 
Salvia aegyptiaca 
Salvia macrosiphon 
Scariola orientalis 
Scrophularia deserti 
Stipa hohenackeriana 
Teucrium polium 
Zygophyllum atriplicolides 

 
 Astragalus arbusculinus-Stipa capensis-Ziziphus spinag-Christiتیپ مرتعی   .12

  As.ar-St.ca-Zi.spنشانه روی نقشه 

از عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  57هکتار  21121.21این تیپ مرتعی با مساحت 

میلیمتر، تبخیر  311تا  211متر از سطح دریا، اقلیم خشک، میزان بارندگی  711تا  211تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ مرتعی بر روی گراد میدرجه سانتی 25تا  5/22با میانگین دمای ساالنه  متریلیم 3111تا  3211و تعرق پتانسیل 

 دار استقرار دارد. های بادبزنی با خاک عمیق و بافت متوسط تا خیلی آهکی و سنگریزهها و آبرفتها، فالتتیپ اراضی تپه

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Anchusa strigosa 
Annual forbs 
Annual grasses 
Convolvulus acanthocladus 
Convolvulus buschiricus 
Echinops dichorus 
Gymnocarpus decander 
Moricandia sinaica 
Pulicaria arabica 
Reseda aucheri 
Ziziphus nummularia 

  



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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 Astragalus arbusculinus-Zygophyllum atriplicoides-Platychaete mucronifoliaتیپ مرتعی  .13

 As.ar- Zy.at- Pl.muنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  21133.25این تیپ مرتعی با مساحت 

 351تا  211متر از سطح دریا، اقلیم خشک گرم معتدل، میزان بارندگی ساالنه  1211تا  111مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد.  این تیپ مرتعی روی گراد میدرجه سانتی 25تا  5/22میلیمتر با دمای  3111تا  3211میلیمتر، تبخیر و تعرق پتانسیل 

 های گچی استقرار دارد. در بخش شمالیاز مارن ای با خاک سبک تا سنگین بربستریهای دامنهکوهستان، فالت و دشت

با تراکم بیشتر و در جنوب  (Astragalus arbusculinus)ها بیشتر است، گیاه گون تیپ در ارتفاعات فوقانی که تراکم آبراهه

 (Zygophyllum atriplicoides)شود، از تراکم این گونه کاسته شده و به جمعیت قیچ ها کمتر میغربی که تراکم آبراهه

 یابد.در ترکیب پوشش گیاهی افزایش می

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Achillea eriophora 
Amygdalus eburnea 
Amygdalus scoparia 
Astragalus fasciculiflora 
Astragalus obtusifolius 
Blepharis persica 
Capparia spinosa 
Capparis cartilaginea 
Convolvulus gonocladus 
Dicyclophora persica 
Echinops dichander 
Ephedra foliata 
Erysimum oleifolium 
Fagonia bruguieri 
Gundelia tournefortii 
Gymbopogon olivieri 
Gymnocarpus decander 
Hammada salicornica 
Haplophyllum tuberculatum 
Heliotropium gypsaceum 
Heliotropium ramosissimum 
Hyparrhenia hirta 
Ochradenus baccatus 
Physorrhynchus chamanistique 
Pteropyrum aucheri 
Salsola lachnantha 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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Salvia macrosiphon 
Scariola orientalis 
Scorzonera pariflora 
Scrophularia deserti 
Seidlitzia rosmarinus 
Stipagrostis plumosa 
Tamarix leptopetala 
Ziziphus nummularia 
Ziziphus spina- Christi 
Zygophyllum hamiense 

 
 Astragalus arbusculinus-Zygophyllum eurypterum- Ziziphus spina-Christiتیپ مرتعی   .14

  As.ar-Zy.eu-Zi.spنشانه روی نقشه 

های کوه مطالعاتی در شمال شرقی شهرستان خورموج و دامنه هکتار، از عرصه 13253.73این تیپ مرتعی با مساحت 

متر از سطح  551تا  111خورموج را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

با میانگین  متریلیم 3111تا  3211میلیمتر، تبخیر و تعرق پتانسیل  351تا  211دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان بارندگی 

های یزهای و وارهای دامنهها، دشتباشد. این تیپ مرتعی بر روی تیپ اراضی تپهگراد میدرجه سانتی 25تا  5/22دمای ساالنه 

 دار استقرار دارد.بادبزنی شکل با خاک سبک تا سنگین و آهکی و سنگریزه

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Anchusa strigosa 
Echinops dichorus  
Grantia aucheri 
Gymnocarpus decander 
Haplophyllum tuberculatum 
Onopordon leptolepis 
Platychaete mucronifolia 
Salsola lachnantha 
Stipagrostis plumosa 
Teucrium oliverianum 
Teucrium polium 
Ziziphus nummularia 

  



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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 Astragalus fasciculfolius-Amygdalus scoparia-Amygdalus lycioideتیپ مرتعی   .10

 As.fa-Am.sc-Am.lyنشانه روی نقشه 

ای است دهد. این تیپ در منطقههکتار از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 2211.22این تیپ مرتعی با مساحت 

میلیمتر  371تا  321اقلیم خشک گرم با میزان بارندگی سالیانه بین متر از سطح دریا،  151تا  511که در دامنه تغییرات ارتفاع 

 باشد. گراد میدرجه سانتی 22تا  21و میانگین دمای سالیانه 

 های همراه این تیپ عبارتند از:ترین گونهمهم

Astragalus susianus 
Phlomis olivieri 
Stipa capensis 
Convolvulus acanthocladus 
Pycnocycla nodiflora 
Ziziphus spina-christi 

 
 Astragalus fasciulifolius-Amygdalus eburnea-platychaete aucheri-Convolvulusتیپ مرتعی   .16

acanthocladus  

 As.fa- Am.eb- Pl.au- Co.acنشانه روی نقشه 

هکتار از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است این تیپ در دامنه ارتفاعی  12723.17این تیپ با مساحت 

میلیمتر تبخیر و تعرق  251تا  211متر از سطح دریا با اقلیم خشک بیابانی تا فراخشک گرم، با بارندگی بین  1111تا  111

ها با خاک سبک تا نیمه سنگین واریزه هاکوهستان -ها گراد روی تپهجه سانتیدر 25تا  21میلیمتر یا دمای  3211تا  3111

 شود. آهک دار دیده می

 های همراه آن عبارتند از: ترین گونهمهم

Acer monspessulanum 
Achilla eriophora  
Amygdalus lycioides 

Amygdalus scoparia گونه بارز        به عنوان 

Amygdalys orientalis 
Centaurea intricata 
Daphne mucronata 
Hyparrhenia hirta 
Lathyrus inconspicus 
Marsdenia erecta 
Melica persica 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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Onychium melanolepis 
Parietaria judaica 
Pennisetum orientale 
Pistacia atlantica 
Pistacia khinjuk 
Teucrium orientale 
Trigonella elliptica 
Zataria multiflora 
Ziziphus numularia 
Zoegea purpurea 

 
 Astragalus fasciculfolius-Amygdalus lycioidesتیپ مرتعی  .17

 As.fa-Am.lyنشانه روی نقشه 

ای دهد. این تیپ در منطقههکتار، از منطقه مطالعه را به خود اختصاص می 7.25با مساحت  As.fa-Am.lyتیپ مرتعی 

 311متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم با میزان بارندگی سالیانه بین  1311تا  711ات ارتفاعی است که در دامنه تغییر

 باشد. گراد میدرجه سانتی 22تا  12میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  151تا 

 های همراه این تیپ عبارتند از:ترین گونهمهم

Centaurea intricata 
Ebenus stellta 
Platycheate aucheri 
Convolvulus acanthocladus 
Pennisetum orientale 
Stipa capensis 

 
 Astragalus fasciculifolius-Convolvulus acanthocladus-Amygdalus eburneaتیپ مرتعی   .18

 As.fa-Co.ac-Am.ebنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه را در محدوده مطالعاتی به خود اختصاص داده است. عرصه  13727.17این تیپ گیاهی با مساحت 

اقلیم خشک بیابانی معتدل، میزان بارندگی  متر از سطح دریا، 1511تا  511گسترش این تیپ گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

گراد درجه سانتی 5/22تا 21متر با میانگین دمای ساالنه میلی 3211تا  3111نسیل متر، تبخیر و تعرق پتامیلی 311تا 151ساالنه 

 دارهکآی متوسط تا خیلی سنگین هاخاکای با های دامنهتپه و دشت باشد. این تیپ گیاهی روی تیپ اراضی کوهستان،می

 استقرار دارد. 

 ی همراه این تیپ گیاهی عبارتنداز:هاگونه نیترمهم

   Astragalus spinosa 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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Capparis spinosa 
Centaurea bruguieriana 
Convovulus buschiricus 
Cymbopogon olivieri 
Cypsophila virgata 
Gundelia tournefortii 
Gymnocarpus decander 
Heliotropium ramosissimum 
Noaea mucronata 
Otostegia aucheri 
Outreya carduiformis 
Phlomis bruguieri 
Salsola lachnantha 
Salvia macrosiphon 
Scabiosa persica 
Scariola orientalis 
Scrophularia deserti 
Stipagrostis plumosa 
Teucrium oliverianum 
Teucrium polium 
Ziziphus spina-christi 
Zygophyllum atriplicoides 

 
 Astragalus fasciculifolius- Convolvulus acanthocladusتیپ مرتعی  .13

 As.fa- Co.acنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  51.13این تیپ گیاهی با مساحت 

 251ا ت 151متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل، میزان بارندگی ساالنه  711تا  311گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

ها و باشد. این تیپ گیاهی روی فالتگراد میدرجه سانتی 25میلیمتر با دمای  3211تا  3111میلیمتر، تبخیر و تعرق پتانسیل 

 استقرار دارد.  دارهای فوقانی دارای خاک سبک و سنگریزهتراس

 های همراه این تیپ گیاهی عبارتند از: ترین گونهمهم

Acantholimon bracteatum  
Acanthophyllum glandulosum 
Aegopordon berardioides 
Amygdalus eburnea 
Anchusa strigosa  
Artemisia sieberi 
Astragalus arbusculinus 
Biscutella didyma  



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)
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Boissiera squarrosa 
Bromus danthoniae 
Convolvulus buschiricus 
Cymbopogon olivieri 
Dipcadi unicolor 
Eremostachys laevigata 
Gymnocarpus decander 
Hyparrhenia hirta 
Leptadenia pyrotechnica 
Onobrychis crista - galii 
Otostegia persica 
Platychaete aucheri 
Platychaete mucronifolia 
Pteropyrum aucheri 
Pycnocycla caespitosa 
Salvia aegyptica 
Salvia macrosiphon 
Scariola orientalis 
Scrophularia deserti 
Stipa capensis 
Stipa hohenackeriana 
Teucrium polium 
Zoegea crinita 

 
 Astragalus adscendens-Convolvulus leiocalycinus-Amygdalus eburneaمرتعی تیپ .21

 As.ad-Co.le-Am.ebنشانه روی نقشه 

ه ای است کدهد. این تیپ در منطقههکتار از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 511.27این تیپ مرتعی با مساحت 

 571تا  151ای سرد، با میزان بارندگی سالیانه بین متر از سطح دریا، اقلیم مدیترانه 2111تا  2511در دامنه تغییرات ارتفاع 

 باشد. گراد میدرجه سانتی 17تا  15میلیمتر و میانگین دمای سالیانه 

 های همراه این تیپ عبارتند از:ترین گونهمهم

Astragalus susianus 
Bromus tomentellus 
Ebenus stellata 
Scanriola orientalis 
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 Astragalus fasciculifolius-Convolvulus acanthocladus-Ziziphus spina christiمرتعی  تیپ   .21

 As.fa-Co.ac-Zi.spنشانه روی نقشه 

دهد. این تیپ در جنوب منطقه هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 17111.71این تیپ مرتعی با مساحت 

پوشکان قرار گرفته است. عرصه گسترش این تیپ  -در محدوده تنگ ارم پس از اراضی کشاورزی در مسیر جاده تنگ ارم

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک سرد و معتدل، میزان بارندگی ساالنه بین  1111تا  711ییرات ارتفاعی مرتعی در دامنه تغ

گراد درجه سانتی 21تا  21میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1111تا  1111میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  112تا  357

 تعی عبارتند از:های همراه این تیپ مرترین گونهباشد.  مهممی

Anvillea garcinii 
Calotropis procera 
Suaeda aegytiaca 
Astragalus anacondas 
Plantago ovate 
Ziziphus nummularia 

 
 Astragalus fasciculifolius-Cornulaca monacantha-Ziziphus spina-Christiتیپ مرتعی .22

 As.fa- Co.mo-Zi.sp نشانه روی نقشه 

هکتار، از عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  115511.12با مساحت این تیپ مرتعی 

 351تا  211متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان بارندگی  211تا  111تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

. این تیپ مرتعی بر روی باشدیمگراد درجه سانتی 25االنه با میانگین دمای س متریلیم 3111میلیمتر، تبخیر و تعرق پتانسیل 

 د. دار استقرار دارهای بادبزنی شکل با خاک سبک تا سنگین و سنگریزههای آبرفتی و واریزهتیپ اراضی دشت

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Cyperus conglomeratus 
Echinops dichorus 
Haplophyllum tuberculatum 
Moltkiopsis ciliate 
Onopordon leptolepis 
Pennisetum divisum 
Salsola lachnantha 
Stipagrostis plumosa 
Tamarix aphylla 
Teucrium oliverianum 
Teucrium polium 
Ziziphus nummularia 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)
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 Astragalus fasciculifolius - Hammada solicornica - Ziziphus spina chrisitiتیپ گیاهی  .23

  As.fa- Ha.sa- zi-spنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  13317.12تیپ گیاهی با مساحت 

 211تا  111دگی ساالنه متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل، میزان بارن 111تا  311گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ گراد میدرجه سانتی 25تا  5/22میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  3111تا  3211میلیمتر، تبخیر و تعرق پتانسیل 

با  دار همراه دارآهکهای متوسط تا خیلی سنگین ای با خاکهای دامنهگیاهی روی تیپ اراضی کوهستان، تپه و دشت

 رار دارد. از نظر زمین شناسی منطقه در سازند میشان و آغاجاری استقرار دارد.شوری کم استق

 های همراه این تیپ گیاهی عبارتند از:ترین گونهمهم 

Calotropis procera 
Capparis cartilaginea 
Cornulaca monacantha 
Echinops dichorus  
Gaillonia aucheri 
Gaillonia eriantha 
Grantia aucheri 
Grewia villosa 
Helianthemum lippii 
Leptadenia pryotechnica 
Platychaete mucronifolia 
Pteropyrum aucheri 
Scrophularia striata 
Teucrium polium  
Zygophyllum atriplicoides 

 
  Astragalus fasciculifolius - Heliantemum kahiricumتیپ مرتعی  .24

  As.fa- He.kaنشانه روی نقشه 

هکتار از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است و دامنه ارتفاعی بین  171.71این تیپ گیاهی با مساحت 

میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل بین  211تا  151بارندگی  -میلیمتر از سطح دریا اقلیم خشک بیابانی معتدل  211تا  311

ی سبک تا نسبتاً سنگین هاخاکباشد. این تیپ گیاهی روی گراد میسانتی درجه 5/22تا  21با دمای  3211تا  3111

 دار استقرار دارد. سنگریزه

 های همراه عبارتند از:ترین گونهمهم



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
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Convolvulus gonocladus 
Echinops dichorus  
Fagonia acerosa 
Helianthemum lippii 
Helianthemum salicifolium  
Heliotropium ramosissimum 
Matricaria aurea 
Medicago polymorpha 
Onopordon leptolepis 
Plantago ovata 
Prosopis farcta 
Pulicaria gnaphalodes 
Saliva macrosiphon 
Ziziphus nummularia 

 
 Astragalus fasciculifolius-Platychaete glaucescens-Ziziphus spina-Christiتیپ مرتعی   .20

 As.fa- Pl.sp.-Zi.spوی نقشه نشانه ر

دهد. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه هکتار، از عرصه مطالعاتی را پوشش می 113.71این تیپ مرتعی با مساحت 

 112تا  373متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک و نیمه خشک گرم، میزان بارندگی ساالنه بین  1111تا  711تغییرات ارتفاعی 

 باشد.  گراد میدرجه سانتی 7/21تا  2/21میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1111تا  1311تبخیر و تعرق پتانسیل  میلیمتر، میزان

، گچی، آهکی، و متشکل از مواد مارنی دهیبردهیبرهای کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع فرسایش یافته، این تیپ مرتعی در کوه

های آذرین، تفع تا مرتفع با قلل تیز و سنگی و گاهاً مدور، متشکل از سنگهای نیمه مرماسه سنگی، نمکی و رسی و تپه

های رنگی واقع شده است. خاک این اراضی دارای عمق خیلی کم تا متوسط ها و آمیزهآهکی، دولومیتی، ماسه سنگی، فلیش

 باشد. دار با بافت سبک تا سنگین میغیریکنواخت و سنگریزه

 این تیپ مرتعی عبارتند از:های همراه ترین گونهمهم

Anthemis persica 
Cirsium sp. 
Ebenus stellata 
Grantia aucheri 
Hammada salicornica 
Hyparrhenia hirta 
Medicago polymorpha 
Medicago radiata 
Pennisetum orientale 
Plantago ovata 
Platychaete aucheri 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
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Polygonum nilidum 
Rumex vesicarius 
Stipa capensis 

 
 Astragalus fasciculifolius-Platychaete sp.-Ziziphus spina-Christiتیپ مرتعی  .26

 As.fa- Pl.sp.-Zi.spنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در هکتار، از عرصه مطالعاتی را پوشش می 11272.17این تیپ مرتعی با مساحت 

تا  373متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک و نیمه خشک گرم، میزان بارندگی ساالنه بین  1111تا  711دامنه تغییرات ارتفاعی 

گراد درجه سانتی 7/21تا  2/21میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1111تا  1311میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  112

مواد مارنی، گچی،  و متشکل از دهیبردهیبرفرسایش یافته، های کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع باشد. این تیپ مرتعی در کوهمی

های های نیمه مرتفع تا مرتفع با قلل تیز و سنگی و گاهاً مدور، متشکل از سنگآهکی، ماسه سنگی، نمکی و رسی و تپه

کم  ق خیلیهای رنگی واقع شده است. خاک این اراضی دارای عمها و آمیزهآذرین، آهکی، دولومیتی، ماسه سنگی، فلیش

 باشد. دار با بافت سبک تا سنگین میتا متوسط غیریکنواخت و سنگریزه

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Anthemis persica 
Cirsium sp. 
Ebenus stellata 
Grantia aucheri 
Hammada salicornica 
Hyparrhenia hirta 
Medicago polymorpha 
Medicago radiata 
Pennisetum orientale 
Plantago ovata 
Platychaete aucheri 
Polygonum nilidum 
Rumex vesicarius 
Stipa capensis 

 
 Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina-christiتیپ مرتعی  .27

 As.fa-Zi.spنشانه روی نقشه 

دهد. هکتار، از منطقه مطالعاتی را به صورت پراکنده در مناطق مرکزی پوشش می 113151.21این تیپ مرتعی با مساحت 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک سرد، گرم و  1111تا  211عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 
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میلیمتر با میانگین دمای  1311تا  1111یمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل میل 112تا  377معتدل، میزان بارندگی ساالنه بین 

های پایین باشد. پراکندگی نسبتاً وسیع این تیپ مرتعی در انواع اراضی است. در دامنهگراد میدرجه سانتی 5/21تا  12ساالنه 

ین تیپ دار اهای بادبزنی شکل سنگریزهواریزه ای وهای دامنههای باالیی، دشتها و تراسها، فالتاراضی کوهستانی، تپه

 مرتعی پراکنش دارد. 

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Anthemis persica 
Cirsium vulgare 
Ebenus stellata 
Grantia aucheri 
Hammada salicornica 
Hyparrhenia hirta 
Medicago polymorpha 
Medicago radiata 
Medicago rigidula  
Pennisetum orientale 
Plantago ovata 
Platichaete aucheri 
Ploygonum aridum 
Rumex vesicarius 
Stipa capensis 

 
  -nummularia Ziziphus Astragalus fasciculifolius- Zygophyllum atriplicoidesتیپ مرتعی  .28

 As.fa-Zy.at-Zi.nuنشانه روی نقشه 

دهد. این تیپ که در هکتار، از منطقه مورد مطالعه را پوشش می 25711.27با مساحت  As.fa-Zy.at-Zi.nuتیپ مرتعی 

های قلعه گالب، پرگل خونگ، هلیگون، تحره، بند پیر، رشته و گارین گه جنوب منطقه مورد مطالعه واقع شده بر روی کوه

متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم و نیمه  235تا  21عی قرار دارد. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفا

میلیمتر، تبخیر و تعرق ساالنه  511تا  225ای سرد و معتدل و نیمه مرطوب معتدل، بارندگی خشک گرم و معتدل و مدیترانه

 باشد. گراد میدرجه سانتی 25تا  21میلیمتر با متوسط دمای ساالنه  3572تا  3177

 ای همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:هترین گونهمهم

Alhagi persarum 
Echinops dichorus 
Periploca aphylla 
Artemisia sieberi 
Hammada salicornica 
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Platychaete glaucescens 
Atriplex halimus 
Helianthemum lippii 
Platychaete mucronifolia 
Calotropis procera 
Hyparrhenia hirta 
Salvia eremophila 
Capparis spinosa 
Lycium shawii 
Stipa barbata 
Centaurea intricata 
Noaea mucronata 
Teucrium polium 
Convolvulus acanthocladus 
Pennisetum orientale 
Cymbopogon olivieri 

 
 Astragalus fasiculifolius-Convolvulus acanthocladusتیپ مرتعی   .23

 As.fa-Co.acنشانه روی نقشه 

ای است دهد. این تیپ در منطقههکتار از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 1725.32این تیپ مرتعی با مساحت 

میلیمتر  371تا  321متر از سطح دریا، اقلیم خشک گرم با میزان بارندگی سالیانه بین  151تا  511که در دامنه تغییرات ارتفاع 

 باشد. گراد میدرجه سانتی 22تا  21و میانگین دمای سالیانه 

 های همراه این تیپ عبارتند از:ترین گونهمهم

Aegilops crassa 
Noaea mucronata 
Stipa capensis 
Astragalus verus 
Phlomis olivieri 
Ziziphus spina-christii 

 
 Astragalus fasciculifolius-Zygophyllum eurypterum-Gymnocarpus decanderتیپ مرتعی  .31

 As.fa- Zy.eu- Gy.deنشانه روی نقشه 

گسترش این تیپ  عرصه دهد.هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 15515.71این تیپ مرتعی با مساحت 

ن یمتر از سطح دریا، اقلیم فراخشک و نیمه خشک گرم، میزان بارندگی ساالنه ب 751تا  117مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

گراد درجه سانتی 7/22تا  21میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1511تا  1311میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  315تا  275
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کل از مواد مارنی، گچی، و متش دهیبردهیبرهای کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع فرسایش یافته، باشد. این تیپ مرتعی بر روی کوهمی

 نمکی و رسی با عمق خاک کم تا متوسط و بافت متوسط تا سنگین گسترش یافته است. آهکی، ماسه سنگی، 

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Acanthophyllum bracteatum 
Alhagi persarum 
Anabasis setifera 
Anvillea Garcinii 
Artemisia sieberi 
Atriplex halimus 
Calotropis procera 
Capparis decidua 
Cenchrus pennisetiformis 
Centaurea intricata 
Convolvulus acanthocladus 
Cymbopogon olivieri 
Echinops dichorus 
Hammada salicornica 
Helianthemum lippii 
Heliotropium sp. 
Hyparrhenia hirta 
Lycium shawii 
Noaea mucronata 
Ochradenus baccatus  
Pennisetum orientale 
Periploca aphylla 
Platychaete glaucescens 
Platychaete mucronifolia 
Salsola orientalis 
Salsola tomentosa 
Salvia eremophila 
Anabasis setifera 
Stipa barbata 
Tamarix aphylla 
Teucrium polium 
Zygophyllum atriplicoides 
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 Carthamus tinctorum-Taraxacum wallichiiتیپ مرتعی   .31

 Ca.ti-Ta.waنشانه روی نقشه 

دهد. از نظر اقلیمی این تیپ در هکتار، از منطقه مطالعه را به خود اختصاص می 17537.71این تیپ مرتعی با مساحت 

 251االنه بین روش آمبرژه دارای آب و هوا گرم میانی و در روش دو مارتن دارای اقلیم خشک و میزان بارندگی متوسط س

 رسد.گراد میدرجه سانتی 23میلیمتر است. میزان درجه متوسط حرارت ساالنه آن به  151الی 

 های زیر است:گیاهان همراه مشاهده شده در عرصه این تیپ مرتعی شامل گونه

Alcea sp. 
Halanthium sp. 
Platychaete sp. 
Anabasis sp. 
Hammada salicornia 
Prosopis stephaniana 
Astragalus sp. 
Haplophyllum sp. 
Pulicaria sp. 
Atriplex leucoclada 
Heliotropium sp. 
Reseda sp. 
Capparis sp. 
Lycium sp. 
Salsola sp. 
Capparis spinosa 
Olivier asp. 
Seiditzia rosmarinus 
Centaurea depressa 
Onopordon sp. 
Stipa capensis 
Cherizophora sp. 
Periploca sp. 
Tamarix sp. 
Convolvulus sp. 
Pistacia khinjuk 
Teucrium sp. 
Ephedra sp. 
Pistacia mutica 
Zizyphus spina-chirstii 
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 Convolvulus acanthocladus-Amygdalus eburnea-Amygdalus scopariaتیپ مرتعی  .32

 Co.ac-Am.eb-Am.scنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش تیپ هکتار، از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص می 57.11این تیپ مرتعی با مساحت 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک سرد، گرم و معتدل، میزان بارندگی  1111تا  211مرتعی مذکور در دامنه تغییرات ارتفاعی 

گراد درجه سانتی 21تا  17میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1311تا  1211ه میلیمتر، تبخیر و تعرق ساالن 122تا  321ساالنه 

 باشد.درصد می 51تا  25درصد و سپس  25تا  12مساحت متعلق به طبقه شیب  نیترشیبباشد. در این تیپ می

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Acanthophyllum bracteatum 
Convolvulus gonocladus 
Paracaryum regulosum 
Anchusa italic 
Convolvulus leiocalycinus 
Periploca aphylla 
Artemisia sieberi 
Crupina crupinastrum 
Picris strigosa 
Astragalus anacondas 
Dianthus crinitus 
Plathychaete aucheri 
Astragalus cephalanthus 
Echinops pungens 
Platychaete mucronifolia 
Astragalus commixtus 
Ephedra intermedia 
Pycnocycla nodiflora 
Astragalus fasciculifolius 
Ephedra pachyclada 
Sanguisorba minor 
Astragalus leucocratic 
Fagonia acerosa 
Scariola orientalis 
Centaurea bruguieriana 
Gundeia tournefortii 
Scorzonera paradoxa 
Centaurea intericata 
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 Convolvulus acanthocladus-Amygdalus eburnea-Astragalus fasiculifoliusتیپ مرتعی   .33

 Co.ac-Am.eb-As.faنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش هکتار، از منطقه مورد مطالعه را پوشش می 21721.71با مساحت  Co.ac-Am.eb-As.faتیپ مرتعی 

تا  321متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، بارندگی  1511تا  211این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

شیب  نیترشیب باشد.گراد میدرجه سانتی 21تا  17میلیمتر با دمای ساالنه  1351تا  1211میلیمتر، تبخیر و تعرق ساالنه  177

 باشد.می 25تا  12تیپ مرتعی متعلق به طبقه 

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Acantholimon scorpius 
Bromus tectorum 
Rumex vesicarius 
Aegilops cylindrical 
Bunium persicum 
Salvia macrosiphon 
Amygdalus elaeagnifolia 
Cenchrus pennisetiformis 
Salvia mirzayanii 
Amygdalus lycioides 
Gaillonia eriantha 
Schisms arabicus 
Amygdalus scoparia 
Heteranthelium piliferum 
Stachys inflata 
Arrhenatherum kotschyi 
Medicago coronate 
Stipa barbata 
Astragalus campylanthus 
Medicago radiate 
Stipa capensis 
Astragalus cephalanthus 
Onobrychis crista-galli 
Teaniatherum crinitum 
Astragalus crentaus 
Otostegia persica 
Teucrium polium 
Astragalus homosus 
Parietaria judaica 
Trigonella monantha 
Astragalus myriacanthus 
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Pennisetum orientale 
Trigonella persica 
Astragalus podolobus 
Plantago lagopus 
Ziziphus nummularia 
Astrgalus susianus 
Plantago ovate 
Zizphora tenuir 
Bromus danthoniae 
Poa bulbosa 

 
 Convolvulus acanthocladus-Amygdalus scoparia-Amygdalus lycioidesتیپ مرتعی  .34

 Co.ac-Am.sc-Am.lyنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش این تیپ هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص می 33772.27این تیپ مرتعی با مساحت 

 357متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، میزان بارندگی ساالنه  1511تا  711مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

   باشد.گراد میدرجه سانتی 21تا  17میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1111تا  1211و تعرق ساالنه  میلیمتر، تبخیر 177تا 

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Acanthopyllum bracteatum 
Centaurea persica 
Outreya carduiformis 
Ajuga chamaecistus 
Convolvulus leiocalycinus 
Paracaryum regulosum 
Anchusa italic 
Convovlulus gonocladus 
Periploca aphylla 
Artemisia sieberi 
Crupina crupinastrum 
Picris strigosa 
Astragalus anacondas 
Dianthus crintius 
Platycaete aucheri 
Astragalus cephalanthus 
Echinops pungens 
Platychaete glaucescens 
Astragalus commixtus 
Ephedra intermedia 
Pycnocycla nodiflora 
Astragalus fasciculifolius 
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Ephedra pacycloda 
Sanguisorba minor 
Astragalus leucorcratic 
Fagonia acerosa 
Scariola orientalis 
Centaurea bruguieriana 

 
 Convolvulus acanthocladus-Centurea intericata-Astragalus fasiculifoliusتیپ مرتعی   .30

 Co.ac-Ce.in-As.faنشانه روی نقشه 

عرصه  دهد.هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 1552.27با مساحت  Co.ac-Ce.in-As.faتیپ مرتعی 

معتدل، میزان بارندگی متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک  211تا  711گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

درجه  21تا  21میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1311تا  1211میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  377تا  357ساالنه بین 

  باشد.گراد میسانتی

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم 

Aegilops crassa 
Marsdenia erecta 
Scariola orientalis 
Amygdalus scoparia 
Otostegia persica 
Stipa capensis 
Convolvulus leiocalycinus 
Phlomis olivieri 
Tecurium polium 
Cymbopogon olivieri 
Pistacia atlantica 
Ziziphus nummularia 
Ebenus stellata 
Plantago major 
Ziziphus spina-christii 
Hordeum glaucum 
Pungens echinops 
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 Convolvulus acanthocladus-Amygdalus lycioidesتیپ مرتعی  .36

 Co.ac-Am.lyنشانه روی نقشه 

دهد. این تیپ به صورت نواری شمال غربی هکتار، از منطقه مورد مطالعه را پوشش می 372.11تیپ مرتعی با مساحت 

عرصه گسترش  شود.و بیدو تا جنوب رومی کشیده میآباد گل شروع و پس از در برگرفتن حسینبیجنوب شرقی از کوه بی

تا  321متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، بارندگی  1511تا  211این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 د. باشگراد میدرجه سانتی 21تا  17میلیمتر با دمای ساالنه  1351تا  1211میلیمتر، تبخیر و تعرق ساالنه  177

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Acantholimon scorpius 
Astrgalus susianus 
Otostegia persica 
Aegilops cylindrical 
Bromus danthoniae 
Pennisetum orientale 
Arrhenatherum kotschyi 
Bromus tectorum 
Plantago lagopus 
Astragalus campylanthus 
Bunium perscum 
Plantago ovate 
Astragalus cephalanthus 
Cenchrus pennisetiformis 
Rumex vesicarius 
Astragalus crentaus 
Heteranthelium piliferum 
Salvia macrosiphon 
Astragalus homosus 
Medicago coronate 
Trigonella monantha 
Astragalus myriacanthus 
Medicago radiate 
Trigonella persica 
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 Convolvulus acanthocladus-Astragalus  fasciculifolius-Ziziphus spina-christiتیپ مرتعی   .37

 Co.ac-As.fa-Zi.spنشانه روی نقشه 

گیرد. عرصه گسترش این هکتار، از منطقه مطالعاتی را در برمی 1211.11با مساحت  Co.ac-As.fa-Zi.spتیپ مرتعی 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، میزان بارندگی ساالنه  711تا  511تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

گراد درجه سانتی 22تا  21تر با میانگین دمای ساالنه میلیم 1511تا  1111میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  372تا  327بین 

درصد با اختالف اندکی  12تا  5درصد و  25تا  12ترین مساحت طبقات شیب متعلق به طبقه شیب باشد. در این تیپ بیشمی

 باشد.از یکدیگر می

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Amygdalus eburnean 
Cymbopogon olivieri 
Phlomis aucheri 
Amygdalus lycioides 
Echinops dichorus 
Pycnocycla nodiflora 
Cenchrus ciliaris 
Fagonia acerosa 
Scariola orientalis 
Centaurea intricate 
Heliotropium sp. 
Teucrium polium  
Convolvulus leiocalycinus 
Otostegia persica 
Ziziphus nummularia 

 
  Convolvulus leiocalycinus-Tucrium poliumتیپ مرتعی  .38

 Co.le-Tu.poنشانه روی نقشه 

 ورتبه صگیرد. عرصه گسترش این تیپ مرتعی هکتار، از منطقه مطالعاتی را در برمی 1522.22این تیپ به مساحت 

قرار گرفته است. گچی بودن عرصه موجب فرسودگی  متر 151تا  31ماهوری و با پستی و بلندی کم که در دامنه ارتفاعی تپه

میلیمتر در  23میلیمتر و متوسط دمای سالیانه  251خاک و فرسایش شدید آن شده است. این تیپ با بارندگی متوسط ساالنه 

  اقلیم بیابانی گرم شدید واقع شده است.

 برخی از گیاهان عمده همراه تیپ عبارتند از:

Artemisia sp. 
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Platychaete aucheri 
Tamarix sp. 
Carthamus tinctorius 
Stipa capensis 
Ziziphus spine-chiristii 

 
 Ebenus stellata-Amygdalus eburnea-Amygdalus scopariaتیپ مرتعی   .33

 Eb.st-Am.eb-Am.scنشانه روی نقشه 

جنوب شرقی  -هکتار، از منطقه را به صورت نواری شمال غربی 2115.73با مساحت  Eb.st-Am.eb-Am.scتیپ مرتعی 

تای تا جنوب روس احمد ریمی که در شرق تنگ ارم از آب گرم و شروع و پس از در برگرفتن روستای بید و آقا اگونهبه

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه  1177تا  1111یابد. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی رونی گسترش می

میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1311تا  1211میلیمتر، تبخیر و تعرق ساالنه  112تا  175خشک معتدل و میزان بارندگی ساالنه 

 باشد.  گراد میدرجه سانتی 21تا  17

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Acer monspessulanum 
Daphne mucrontata 
Nerium indicum 
Ajuga chamaecistus 
Dianthus crinitus 
Noaea mucrontata 
Amygdalus lycioides 
Ephedra foliate 
Picris strigosa 
Artemisia sieberi 
Ephedra intermedia 
Pistacia atlantica 
Astragalus susianus 
Ephedra major 
Psathyrostachys fragilis 
Astragalys fasciculifolius 
Eryngium billardieri 
Scariola orientalis 
Centaurea intericata 
Hordeum bulbosum 
Tecucrium polium 
Cerasus microcarpa 
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  Gymnocarpus decander- Astragalus fasciculifoliu-Amygdalus eburneaتیپ مرتعی  .41

  Gy.de- As.fa- Am.ebنشانه روی نقشه 

اختصاص داده است در بخش شمال شرقی  به خودهکتار از محدوده مطالعاتی را  3111.13این تیپ گیاهی با مساحت 

 151متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل و بارندگی  711تا  311عرصه گسترش این تیپ گیاهی در دامنه تغییرات 

گراد است. این درجه سانتی 25تا  5/22میلیمتر و با میانگین دما بین  3211تا  3111تبخیر و تعرق پتانسیل  -میلیمتر  211تا 

دار استقرار دارد های بادبزنی شکل و خاک سبک تا سنگین با سنگریزههای فوقانی واریزهها فالتتیپ گیاهی روی کوهستان

 در این تیپ دیوارهای عمودی بسیار زیاد است.

 باشد:های زیر میگونه های گیاهی این تیپ شاملترین گونهمهم

Achillea eriophora 
Astragalus arbusculinus 
Astragalus obtusifolius 
Blepharis persica 
Capparis cartilaginea 
Capparis spinosa 
Cleome oxypetala 
Convolvulus gonocladus 
Cymbopogon olivieri 
Dicyclophora persica 
Echinops dichorus 
Echinops pungens 
Ephedra foliata 
Erucaria hispanica 
Fagonia bruguieri 
Gundelia tournefortii 
Haplophyllum tuberculatum 
Heliotropium gypsaceum  
Heliotropium ramosissimum 
Hyparrhenia hirta 
Monsonia heliotropioides 
Ochradenus baccatus 
Physorrhynchus chamaerapistrum 
Platychaete aucheri 
Platychaete mucronifolia 
Pteropyrum aucheri 
Salsola lachnantha 
Salvia macrosiphon 
Scariola orientalis 

Scorzonera parviflora 
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Scrophularia deserti 
Seidlitzia rosmarinus  
Stipagrostis plumosa 
Tamarix aphyla 
Ziziphus spina christi 
Zygophyllum hamiens  

 
  Gymnocarpus decander- Convolvolus acanthocladusتیپ مرتعی  .41

  Gy.de- Co.acنشانه روی نقشه 

اختصاص داده است. عرصه این تیپ در دامنه تغییرات ارتفاعی  به خودهکتار را  1573.32این تیپ گیاهی با مساحت 

 3111میلیمتر میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  211تا  111شک معتدل و بارندگی اقلیم بیابانی خ -متر از سطح دریا  151تا  351

قرار با خاک سبک تا نیمه سنگین است -ها گراد بر روی اراضی کوهستانی تپهدرجه سانتی 5/22تا  25میلیمتر با دمای  3211تا 

 دارد. 

Achillea eriophora  
Astragalus arbusculinus 
Astragalus obtusifolius  
Capparis cartilaginea 
Convolvulus gonocladus 
Cymbopogon oliveri 
Echinops pungens 
Epherdra foliata 
Ochradanus baccatus 
Platychaete mucronfelia 
Pteropyrum aucheri 
Scariola orientalis 
Ziziphus spinachristi 
Zygophyllum hamiens 

 
  Gymnocarpus decander-Convolvolus acanthocladus-Ziziphus spina christiتیپ مرتعی  .42

 Gy.de- Co.ac- Zi.spنشانه روی نقشه 

شود بارز دیده می به صورترویشگاه این تیپ شبیه رویشگاه تیپ قبلی است با این تفاوت که گونه درختی کنار در آن 

های همراه آن مشابه تیپ قبلی اختصاص داده است و گونه دبه خوهکتار از محدوده مطالعاتی را  712.21این تیپ با مساحت 

 است.
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 Gymnocarpus decander-Pennisetum orientaleتیپ مرتعی   .43

 Gy.de-Pe.orنشانه روی نقشه 

هکتار، از محدوده مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. این تیپ مرتعی از نظر اقلیمی  131.21این تیپ به مساحت 

میلیمتر و میزان درجه حرارت  221باشد. میزان بارندگی متوسط ساالنه کمتر از هوای بیابانی گرم شدید میدارای آب و 

 باشد.گراد میدرجه سانتی 21متوسط ساالنه آن 

 های گیاهان همراه عبارتند از:ترین گونهمهم

Aeluropus s. 
Cressa cretica 
Salsola baryosma 
Atriplex leucoclada 
Halocnemum sp. 
Stipa capensis 
Bromus sp. 
Heliotropium strobilaceum 
Sueda foratiosa 
Carthamus tinctorium 
Lycium sp. 
Teucrium polium 

 
  Gymnocarpus decander - Platychaete aucheriتیپ مرتعی   .44

 Gy.de- Pl.auنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  21171.71این تیپ با مساحت 

میلیمتر تبخیر  251تا  151متر از سطح دریا اقلیم خشک بیابانی معتدل با بارندگی ساالنه  711تا  311گیاهی در دامنه تغییرات 

ا هگراد است این تیپ گیاهی روی کوهستاندرجه سانتی 25تا  5/22یانگین دما بین میلیمتر با م 3211تا  3111و تعرق پتانسیل 

 های آهکی بسیار نمایان است. های عمودی و صخرههای فوقانی استقرار دارد. در این تیپ دیوارهو فالت

 های همراه آن عبارتند از:ترین گونهمهم

Achillea eriophora 
Astragalus arbusculinus 
Astragalus obtusifolius 
Blepharis persica 
Capparis cartilaginea 
Capparis spinosa 
Cleome oxypetala 

Convolvulus gonocladus 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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Cymbopogon olivieri 
Dicyclophora persica 
Echinops dichorus 
Echinops pungens 
Ephedra foliata 
Erucaria hispanica 
Fagonia bruguieri 
Gundelia tourneforti 
Haplophyllum tuberculatum 
Heliotropium gypsaceum 
Heliotropium ramosissimum 
Hyparrhenia hirta 
Monsonia heliotropioides 
Ochradenus baccatus 
Physorrhynchus chamaerapistrum 
Platychaete mucronifolia 
Pteropyrum aucheri 
Salsola lachnantha 
Salvia macrosiphon 
Scariola orientalis 
Scorzonera parviflora 
Scrophularia deserti 
Seidlitzia rosmarinus 
Stipagrostis plumosa 
Tamarix aphylla 
Ziziphus spina christi 
Zygophyllum hamiens 

 
  Gymnocarpus decander-Platychaete aucheri-Astragalus fasiculifoliusتیپ مرتعی  .40

  Gy.de- Pl.au- As.faنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  2211.22تیپ گیاهی با مساحت 

میلیمتر، تبخیر  211تا  151متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل، بارندگی ساالنه  711تا  311گیاهی در دامنه تغییرات 

ا، هگراد است. این تیپ گیاهی روی کوهستاندرجه سانتی 25تا  5/22میلیمتر با میانگین دما بین  3211تا  3111تعرق پتانسیل و 

این  دار استقرار دارد. دردار و یا سنگریزههای سبک تا سنگین آهکهای بادبزنی شکل و خاکهای فوقانی و واریزهفالت

 .آهکی بسیار نمایان است هایهای عمودی و صخرهتیپ دیواره

 های همراه این تیپ گیاهی عبارتند از:ترین گونهمهم

Achillea eriophora 
Astragalus arbusculinus 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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Astragalus obtusifolius 
Blepharis persica 
Capparis cartilaginea 
Capparis spinosa 
Cleome oxypetala 
Convolvulus gonocladus 
Cymbopogon olivieri 
Dicyclophora persica 
Echinops dichorus 
Echinops pungens 
Ephedra foliata 
Erucaria hispanica 
Fagonia bruguieri 
Gundelia tourneforti 
Haplophyllum tuberculatum 
Heliotropium gypsaceum 
Heliotropium ramosissimum 
Hyparrhenia hirta 
Monsonia heliotropioides 
Ochradenus baccatus 
Physorrhynchus chamaerapistrum 
Platychaete mucronifolia 
Pteropyrum aucheri 
Salsola lachnantha 
Salvia macrosiphon 
Scariola orientalis 
Scorzonera parviflora 
Scrophularia deserti 
Seidlitzia rosmarinus 
Stipagrostis plumosa 
Tamarix aphylla 
Ziziphus spina christi 
Zygophyllum hamiens 

 
 Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia-Astragaus arbusculinusتیپ مرتعی   .46

 Gy.de-Pl.mu-As.arنشانه روی نقشه 

ین هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش ا 51722.13این تیپ مرتعی با مساحت 

میلیمتر،  351تا  211متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، بارندگی  1117تا  71تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 باشد.  گراد میدرجه سانتی 25میلیمتر با دمای ساالنه  3111تبخیر و تعرق ساالنه 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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دار بر تا سنگین و شور همراه با آهک و سنگریزه ای با خاک سبکهای دامنهها و دشتها، تپهاین تیپ مرتعی روی کوه

روی تشکیالت زمین شناسی گچساران، آغاجاری و میشان استقرار دارد. بخش عمده این تیپ در جنوب و جنوب غربی کوه 

 باشد مند واقع در شمال و جنوب کوه نمک می

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Achillea eriophora 
Anabasis setifera 
Artemisia scoparia 
Astragalus fasciculifolius 
Ephedra foliata 
Euphorbia bungei 
Grantia aucheri 
Hammada salicornica 
Lycium depressum 
Salsola imbricata 
Salsola lachnantha 
Scariola orientalis 
Seidlitzia rosmarinus  
Tamarix leptopetala 
Taverniera spartea 
Teucrium oliverianum 
Teucrium polium 
Zygophyllum atriplicoides 

 
  Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifollia - Astragalus fasciculifoliusتیپ مرتعی   .47

 Gy.de-Pl.mu-As.faنشانه روی نقشه 

دهد و  با تیپ قبلی فقط در گونه هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص می 1255.71این تیپ مرتعی با وسعت 

شده است.  Astragaus arbusculinusجایگزین گونه  Astragalus fasciculifoliusسوم متفاوت است در این عرصه گونه 

متر از سطح دریا در اقلیم خشک و نیمه خشک با  1251ا تا ارتفاعات متر از سطح دری 1111عرصه این تیپ در ارتفاعات 

. این تیپ بر روی باشدیمگراد درجه سانتی 25میلیمتر با دمای  3111و تبخیر و تعرق ساالنه  متریلیم 351تا  211بارندگی 

جاری تشکیالت زمین شناسی آغاای با خاک سبک تا سنگین همراه با سیل گیری و بروی های دامنهها و دشتها و تپهکوه

 .و میشان و گچساران استقرار دارد عمده این تیپ در جنوب غرب کوه مند واقع شده است

  



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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 های همراه این تیپ عبارتند از:ترین گونهمهم

 Achillea eriophora 
Anabasis setifera 
Artemisia scoparia 
Astragalus fasciculifolius 
Ephorbia bungei 
Hammada salicornica 
 Lycium depressum- Salsola lachnantha 
 Scariola orientalis 
Taverniera spartea 
Teucrium oliverianum 
Teucium polium  
 Zygophyllum atriplicoides 

 
 Gymnocarpus decander- Platychaete mucronifolia- Limonium axillareتیپ مرتعی    .48

 Gy.de-Pl.mu-Li.axنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  2373.37این تیپ گیاهی با مساحت 

میلیمتر، تبخیر و  211متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم، بارندگی کمتر از  711تیپ گاهی در دامنه ارتفاعی کمتر از 

 باشد.گراد میدرجه سانتی 25ساالنه  میلیمتر با دمای 3111تعرق ساالنه 

های بادبزنی شکل با خاک سبک تا سنگین و شور همراه با آهک و اراضی واریزه هاتپهها، این تیپ گیاهی روی کوهستان

 دار بر روی تشکیالت زمین شناسی گچساران، آغاجاری و میشان استقرار دارد. و سنگریزه

 گیاهی عبارتند از:ی همراه این تیپ هاگونه نیترمهم

Anabasis setifera 
Artemisia scoparia 
Astragalus fasciculifolius 
Capparis cartilaginea 
Carex stenophylla 
Ephedra foliata 
Euphorbia bungei 
Grantia aucheri 
Hammada salicornica 
Lycium shawii 
Moricandia sinaica 
Platychaete glaucescens 
Salsola lachnantha 
Salsola vermiculata 

 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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Seidlitzia rosmarinus 
Tamarix leptopetala 
Taverniera echinata 
Taverniera spartea 
Teucrium polium 
Zygophyllum atriplicoides 

 
 Gymnocarpus decander- Ziziphus spina chrisiti- Astragalus fasciculifoliusتیپ مرتعی  .43

  Gy.de- Zi-sp. As.faنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  113.21تیپ گیاهی با مساحت 

 211تا  151متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل، میزان بارندگی ساالنه  711تا  211گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ گراد میدرجه سانتی 25تا  5/22میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  3211تا  3111رق پتانسیل میلیمتر، تبخیر و تع

ی متوسط تا خیلی سنگین استقرار دارد. کل مساحت هاخاکای با های دامنهگیاهی روی تیپ اراضی کوهستان، تپه و دشت

 تیپ در طبقه مراتع کم تراکم قرار دارد. 

 های همراه این تیپ گیاهی عبارتند از:هترین گونمهم

Achillea eriophora 
Anabasis setifera 
Calotropis procera 
Capparis cartilaginea 
Centaurea intricata 
Echinops dichorus 
Ephedra foliata 
Euphorbia bungei 
Grantia aucheri 
Lycium depressum 
Lycium shawii 
Ochradenus aucheri 
Salsola lachnantha 
Scariola orientalis 
Taverniera spartea 
Teucrium oliverianum  
Teucrium polium  
Zygophyllum atriplicoides 

  



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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  Gymnocarpus decander- Ziziphus spina chrisiti- Platychaete aucheriتیپ مرتعی   .01

  Gy.de- Zi.sp- Pl.auنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  15137.71این تیپ گیاهی با مساحت 

 151متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل، میزان بارندگی ساالنه  711تا  211تیپ گیاهی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این گراد میدرجه سانتی 25تا  5/22میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  3211ا ت 3111تبخیر و تعرق پتانسیل  متریلیم 211تا 

 استقرار دارد.  داری متوسط تا خیلی سنگین آهکهاخاکای با های دامنهتیپ گیاهی روی تیپ اراضی کوهستان، تپه و دشت

 های همراه این تیپ گیاهی عبارتند از:ترین گونهمهم

Achillea eriophora 
Anabasis setifera 
Artemisia sp  
Astragalus fasciculifolius 
Calotropis procera 
Capparia cartilaginea 
Centaurea intricata 
Echinops dichorus 
Ephedra foliata 
Euphorbia bungei 
Gaillonia aucheri 
Gaillonia aucheri 
Lycium depressum 
Lycium shawii 
Ochradenus aucheri 
Scariola orientalis 
Taverniera spartea 
Teucrium oliverianum 
Teucrium polium 

 
 Gymnocarpus decander-Zygophyllum eurypterumتیپ مرتعی   .01

 Gy.de-Zy.euنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. از نظر اقلیمی این  13175.75این تیپ مرتعی به مساحت 

میلیمتر و میزان  251الی  221ی متوسط ساالنه بین بارندگباشد. میزان تیپ مرتعی دارای آب و هوای بیابانی گرم شدید و می

شناسی بر روی سازند آغاجاری قرار دارد رسد. این تیپ از نظر زمینگراد میتیدرجه سان 21درجه حرارت متوسط ساالنه به 

ای خاکستری و سیمان آهکی مقاوم در برابر فرسایش و نیز الی سنگ و مارن های قهوهو لیتولوژی آن عبارتند از ماسه سنگ



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 
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های مارنی مناسب است که در بریدگی گردد. عنایت به این نکتهمشاهده می وضوحبههای گچ )ژیپس( در آن قرمز که رگه

لخت  گردد و عرصه در واقعباشند، پوشش گیاهی مشاهده نمیی ژیپس که دارای شیب تند نیز میهابارگهقرمز رنگ توأم 

 باشد. می

 های زیر است:گیاهان همراه مشاهده شده در عرصه این تیپ مرتعی شامل گونه

Astragalus sp. 
Cressa cretica 
Stipa capensis 
Atriplex leucoclada 
Hyparhaniea hitra 
Suaeda sp. 
Avena sp. 
Lycium sp. 
Tamarix aphylla 
Calotropis procera 
Platychaete sp. 
Ziziphas spina-chiristi 

 
 Halocnemum strobilaceoumتیپ مرتعی  .02

 Ha.stنشانه روی نقشه 

قه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این هکتار، از منط 11211.11این تیپ مرتعی با مساحت 

 255تا  215متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم، میزان بارندگی ساالنه 111تا  51تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. در مناطقی که اد میگردرجه سانتی 25میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  3111میلیمتر، تبخیر و تعرق ساالنه بیش از 

های سطحی مناطق اطراف افزایش و حتی جاری شوند، گونه چمن شور و گاهی نی نیز رطوبت خاک از خاک هرز آب

 باشد. قابل مشاهده می وفوربه

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Aeluropus lagopoides 
Cressa creteca 
Phragamites australis 
Aeluropus littoralis 
Halocharis sulphurea 
Salsola arbuscula 
Atriplex leucoclada 
Juncus bufinus 
Suaeda aegyptica 

 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)
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  Halocnemum strobilaceum-Aeluropus lagopoides-Atriplex leucocladaتیپ مرتعی  .03

 Ha.st- Ae.la- At.leنشانه روی نقشه 

هکتار، از کل منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است عرصه گسترش این  111577.31این تیپ مرتعی با مساحت 

تا  251بارندگی ساالنه  متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، 1111تا  711تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این گراد میدرجه سانتی 5/22در سال با میانگین دمای ساالنه حدود  ترمیلیم 3111، تبخیر و تعرق پتانسیل متریلیم 111

 ای تیپ اراضی آبرفتی با خاک کم عمق تا نسبتاً عمیق استقرار دارد.های دامنهها و دشتتیپ مرتعی روی فالت

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Cressa cretica 
Halocharis sulphurea  
Juncus gerardi 
Phragmites australis 
Salsola crassa 
Tamarix leptopetala 

 
 Halocnemum strobilaceum -Aeluropus lagopoides-Tamarix leptopetalaتیپ مرتعی  .04

 Ha.st-Ae.la-Ta.leنشانه روی نقشه 

صاص داده است. عرصه گسترش این تیپ هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اخت 717.77این تیپ گیاهی با مساحت 

متر از سطح دریا، اقلیم خشک بیابانی معتدل و فراخشک گرم، میزان بارندگی ساالنه  211گیاهی در دامنه ارتفاعی کمتر از 

این  باشد.گراد میدرجه سانتی 25میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  3111متر، تبخیر و تعرق ساالنه بیش از میلی 311کمتر از 

قرار های عمیق و سنگین همراه با شوری زیاد استهای آبرفتی و رودخانه پست و سیالبی با خاکتیپ گیاهی در اراضی دشت

های سطحی مناطق اطراف افزایش و حتی جاری شوند، گونه چمن شور دارد. در مناطقی که رطوبت خاک از طریق هرز آب

 .باشدوفور قابل مشاهده میو گاهی نی نیز به

 ی همراه این تیپ گیاهی عبارتند از:هاگونه نیترمهم

Aeluropus lagopoides 
Aeluropus littoralis 
Atriplex leucoclada 
Cressa cretica 
Frankenia pulverulenta 
Halocharis sulphurea 
Juncus bufonius 
Juncus gerardi 

Mesembryanthemum nodiflorum 
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Phragmites australis 
Salsola arbuscula 
Salsola imbricata 
Salsola incanescens 
Salsola vermiculata 
Spergula fallax  
Spergularia marina 
Suaeda aegyptica 
Suaeda fruticosa 
Tamarix kotschyi 

 
 Halocnemum strobilaceum-Atriplex leucocladaتیپ مرتعی   .00

 Ha.st-At.leنشانه روی نقشه 

 1تا  1دهد. شیب عمومی اراضی هکتار از کل منطقه مورد مطالعه را پوشش می 1251.71تعی به مساحت این تیپ مر

متر از سطح دریا است. در این  11متر از سطح دریا و حتی کمتر از  51درصد و ارتفاع متوسط اراضی بسیار کم و کمتر از 

. این تیپ آورندیم به وجود .Heliotropium spو  .Platychaete spهای غالب آن را یی وجود دارند که گونههافالتتیپ 

میلیمتر و میزان درجه  221از نظر اقلیمی دارای آب و هوای بیابانی گرم شدید بوده و میزان بارندگی متوسط ساالنه کمتر از 

 رسد.گراد میدرجه سانتی 21حرارت متوسط ساالنه به حدود 

 تیپ عبارتند از:سایر گیاهان مشاهده شده در عرصه این 

Aeloropus sp.  
Gymnocarpus sp. 
Plantago ovate 
Alhagi camelorum 
Halocharies sp. 
Seidlitzia rosmarinus 
Carthamus tinctorium 
Hordeum sp. 
Suaeda froticosa 
Cornulaca monocantha 
Limonium sp. 
Tamarix aphylla 
Cressa cretica 
Lycium sp. 
Zizyphus spina-chirsitii 

 
 Halocnemum strobilaceum-Heliotropium nummulariumتیپ مرتعی   .06
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 Ha.st-He.nuنشانه روی نقشه 

ی سیالبی عرصه استقرار این تیپ هادشتدهد. هکتار از منطقه مورد مطالعه را تشکیل می 322.15این تیپ به مساحت 

درصد بوده و  1تا  1، سطح آب زیرزمینی باال و شیب عمومی اراضیمرتعی تقریباً هموار و با شوری متوسط تا خیلی زیاد

های عرصه گسترش این تیپ مرتعی دارای ها و فالتباشد. تپهخاک آن عمیق و بدون سنگریزه با زهکشی ضعیف می

ونه به صورت گ Heliotropiumفرسایش متوسط تا شدید، شوری کم تا متوسط و خاک عمیق با بافت متوسط بوده و گونه 

ارندگی باشد. میزان ببندی اقلیمی دارای آب و هوای بیابانی گرم شدید میشود. این تیپ از نظر طبقهغالب در آن دیده می

باشد. در دو قطعه کمتر از گراد میدرجه سانتی 21میلیمتر و میزان درجه حرارت متوسط ساالنه  231متوسط ساالنه کمتر از 

ر ارتفاعی در سطح باالتری نسبت به دشت سیالبی قرار دارند کشت دیم صورت گرفته  گونه سه هکتار در این تیپ که از نظ

Cornulaca شود. گونه به صورت غالب در آن مشاهده میZiziphus spina-chiristi  به صورت توده کوچکی در جنب

دیده  Centaureaو  Cornulucaشمال غربی روستای بینک تا مرز ساحل در سطح تقریبی چهار هکتار و دارای گیاهان 

 شود.می

 ترین گیاهان دیگر مشاهده شده در این تیپ مرتعی عبارتند از:مهم

Aeluropus litloralis 
Cressacretica 
Platychaete sp. 
Alhagi sp. 
Ephedra sp. 
Salsola sp. 
Artemisia sp. 
Lycium sp. 
Sueda froticosa 
Atriplex sp. 
Peganum harmela 
Tamarix sp. 

 
 Halocnemum strobilaceum-Seidlitzia rosmarinusتیپ مرتعی  .07

 Ha.st-Se.roنشانه روی نقشه 

شیب عمومی اراضی تحت  .دهدهکتار از کل منطقه مورد مطالعه را پوشش می 1272.27این تیپ مرتعی به مساحت 

متر  11متر و حتی کمتر از  51تر از ییندرصد و ارتفاع متوسط اراضی از سطح دریا بسیار کم و پا 1گسترش این تیپ تا 

بندی اقلیمی دارای آب و هوای بیابانی گرم شدید بوده و میزان بارندگی متوسط ساالنه آن باشد. این تیپ از نظر طبقهمی

 رسد. گراد میدرجه سانتی 21میلیمتر و میزان درجه حرارت متوسط ساالنه آن به حدود  221کمتر از 
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 :گیاهی دیگری که در عرصه این تیپ مشاهدهترین عناصر مهم

Capparis spinosa 
Halocharis suphurea 
Suaeda froticosa 
Carthamus tinctorium 
Salsola baryosma 
Suaeda sp. 
Gressa cretica 
Stipa capensis 
Tamarix sp. 

 
 Halocnemum strobilaceum-Tamarix leptopetalaتیپ مرتعی  .08

 Ha.st-Ta.leنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  12217.11این تیپ مرتعی با مساحت 

 211متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان بارندگی ساالنه بین  11تا  21تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این گراد میدرجه سانتی 25میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  3111تا  3211رق پتانسیل میلیمتر، میزان تبخیر و تع 251تا 

های سیالبی و آبرفتی با خاک کم عمق تا عمیق همراه با شوری استقرار دارد. به تیپ مرتعی روی تیپ اراضی پست، دشت

و  هاوارنعد شدن شرایط محیطی، فقط به صورت های لخت و بدون پوشش و نامسای این تیپ مرتعی با عرصهجوارهمدلیل 

 گردد.های فصلی و رودخانه شور مشاهده میهایی در مسیر آبراههپهنه

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Aeluropus lagopoides 
Aeluropus littoralis 
Atriplex leucoclada 
Cressa creteca 
Halocharis sulphurea 
Juncus bufinus 
Phoenix dactylifera 
Phragmites australis 
Salsola arbuscula  
Salsola baryosma 
Salsola crassa 
Typha australis 
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 Hammada salicornicaتیپ مرتعی  .03

 Ha.saنشانه روی نقشه 

دهد. این تیپ که به هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 117.77در سطحی به وسعت  Ha.saتیپ مرتعی 

صورت نواری از شمال غربی به جنوب شرقی گسترش یافته است بر روی کوه پازنان واقع شده است. عرصه گسترش این 

 271تا  271گرم، میزان بارندگی ساالنه بین متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک  35تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

  باشد.درجه سانتیگرادمی 25میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  3111تا  3117میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل 

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Aellenia glauca 
Fagonia bruguieri 
Plantago exigua 
Aeluropus lagopoides 
Haplophyllum tuberculatum 
Plantago ovate 
Alhagi persarum 
Helianthemum lippii 
Platago psyllium 
Anvillea garcinii 
Lycium depressum 
Prosopis farcta 
Artemisia scoparia 
Medicago lociniata 
Salsola incanescens 
Astragalus dactylocarpus 
Medicago polynmorpha 
Seidlitzia rosmarinus 
Astragalus spinosus 
Onobrychis ptolemaica 
Stipagrostis plumose 
Bienertia cycloptera 
Phlmis olivieri 
Suaeda fruticosa 
Chrozophora tinctoria 
Plantago cornopus 
Teucrium oliverianum 
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 Hammada salicornica-Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina-christiتیپ مرتعی   .61

 Ha.sa-As.fa-Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  31155.17این تیپ مرتعی با مساحت 

میلیمتر، تبخیر و تعرق  251تا  151متر از سطح دریا، اقلیم خشک، میزان بارندگی  111تا  21مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 هایها و دشتها، فالتباشد. این تیپ مرتعی در تپهگراد میدرجه سانتی 25با میانگین دمای ساالنه  متریلیم 3111پتانسیل 

 استقرار دارد.  سیالبی با خاک عمیق و بافت متوسط تا خیلی سنگین همراه با آهک و سنگریزه

 ه این تیپ مرتعی عبارتند از:های همراترین گونهمهم

Achillea eriophora 
Convolvulus sp. 
Cornulaca monacantha 
Echinops dichorus 
Fagonia bruguieri 
Onopordon arvensis 
Scariola orientalis 
Ziziphus nummularia 

 
 Hammada salicornica-Gymnocarpus decander- Platychaete mucronifoliaتیپ مرتعی   .61

 Ha.sa-Gy.de-Pl.muنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  7111.77با مساحت  این تیپ گیاهی

ر میلیمتر د 151متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم، میزان بارندگی کمتر از  711تیپ گیاهی در دامنه ارتفاعی کمتر از 

باشد. این تیپ گیاهی روی تیپ گراد میدرجه سانتی 25میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  3111سال، تبخیر و تعرق بالقوه 

تقرار ی سبک تا متوسط اسهاخاکدار بر روی مارنهای گچی با های بادبزنی شکل و سنگریزهو واریزه هاتپهها، اراضی کوه

 دارد.

 ن تیپ گیاهی عبارتند از:ی همراه ایهاگونه نیترمهم

Calotropis procera 
Capparis cartilaginea 
Capparis mucronifolia 
Convolvulus buschiricus 
Echinops dichorus 
Ephedra foliata 
Fagonia acerosa 
Gaillonia eriantha 
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Grantia aucheri 
Ochradenus aucheri 
Pteropyrum aucheri 
Ziziphus nummularia 
Ziziphus spina- christi 
Zygophyllum atriplicoides 

 
  Hammada salicornica- Salsola sppتیپ مرتعی  .62

 Ha.sa-Sa.sppنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ  125.51این تیپ مرتعی با مساحت 

متر از سطح دریا گسترش دارد این تیپ گیاهی در اقلیم خشک بیابانی معتدل و میزان   711تا  311گیاهی در دامنه تغییرات 

گراد قرار دارد. این تیپ بر درجه سانتی 25تا  22میلیمتر و میانگین آن   3111میلیمتر و تبخیر و تعرق  251تا  151بارندگی 

افته های مالیم استقرار یای با خاک عمیق و بافت متوسط تا عمیق و در شیبی دامنههاو دشتها روی اراضی تپه ماهور فالت

 است.

 های همراه آن عبارتند از:ترین گونهمهم

Centaurea intericata 
Convolvulus acanthochadas 
Echinops dichorus 
Euphorbia demsa 
Fagonia acerosa 
Helianthemum lippii 
Scrophularia striata 

 
 Hammada salicornica-Seidlitzia rosmarinus-Ziziphas spina christiتیپ مرتعی   .63

 Ha.sa- Se.ro- Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از عرصه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است این تیپ بر روی اراضی پست  1211.72این تیپ با مساحت 

 111شود. دامنه تغییرات ارتفاعی کمی بلندتر از سطح دریا از صفر تا های شور همراه رطوبت دیده میو حاشیه دریا در خاک

 قرار دارد.  R3م تراکم متر متغیر است. کل مساحت این تیپ جزء گروه ک

 های همراه آن عبارتند از:ترین گونهمهم

Aeluropus littoralis 
Alhagi camelorum 
Atriplex leucoclada 

Cornulaca leucacantha 
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Cressa cretica 
Halocnemum strobilaceum 
Juncus bufonium 
Launaea capitata 
Salsola tomentosa 
Silene arabica 
Salsola tomentosa  
Suaeda aegyptica 
Suaeda fruticosa 
Tamarix aphylla 

 
 Hammada salicornica-Ziziphns spina-Christi تیپ مرتعی   .64

   Ha.sa- Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار از کل عرصه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است. عرصه استقرار این تیپ  222.32این تیپ مرتعی با مساحت 

درصد و بر روی تیپ اراضی  15تا  5متر از سطح دریا، شیب عمومی آن  151تا  311مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی حدود 

بانی های فوقانی گسترش دارد. اقلیم این تیپ مرتعی خشک بیاها و تراسو فالتدار های بادبزنی شکل سنگریزهها، واریزهتپه

احتماالً به دلیل گسترش رخنمون   Hammada salicornicaمیلیمتر در سال است. وجود  251تا  211معتدل با میزان بارندگی 

(، پوشکف) Stipa capensisدیگر های گیاهی مهم باشد. از گونهمارنی میشان در این بخش از منطقه می -سازند گچی

های موجود در این تیپ و در حاشیه آبراهه Ziziphus spina- Christiبر روی درختان  Ephedra foliataگونه پیچنده 

 های نرم آبرفتی رویش دارد. پراکنده بر روی ماسه طوربه Pennisetum divisumمرتعی، گونه گندمی چند ساله 

 شده در عرصه این تیپ مرتعی عبارتند از: های گیاهی مشاهدهگونه

Anvillea Garcinii 
Astragalus anacondas 
Atriplex leucoclada 
Calotropis procera 
Onohrychis crista- galli 
Plantago ovata 
Salsola vermiculata 
Suaeda aegyptiaca 
Ziziphus nummularia 
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 Helianthemum kahiricumتیپ مرتعی  .60

 He.kaروی نقشه نشانه 

هکتار  از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. این تیپ بر روی اراضی پست  321.11این تیپ با مساحت 

متر متغیر است و در  111دریا تا از سطحشود. دامنه تغییرات ارتفاعی بلند های نسبتاً شور همراه با رطوبت دیده میو خاک

 همراه است. Suaeda spمناطق شور گونه 

 های همراه آن عبارتند از:ترین گونهمهم

Aeluropus littoralis 
Atriplex leucoclada 
Juncus bufonium 
Silene arabica 
Solsola sp 
Solsola tomentosa 
Suaeda aegyptica 
Suaeda fruticosa 
Tamarix aphylla 

 Juncus inflexus-Aeluropus lagopoides-Phragmites australisتیپ مرتعی   .66

 Ju.in-Ae.la-Ph.auنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  17271.12این تیپ مرتعی با مساحت 

، متریلیم 251تا 211نه متر از سطح دریا، اقلیم خشک، میزان بارندگی ساال 71تا  31تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ مرتعی گراد میدرجه سانتی 25تا  5/22متر با دمای ساالنه میلی 3111تا  3211میزان تبخیر و تعرق پتانسیل 

درصد  5تا  1های عمیق تا نسبتاً عمیق بر روی مارنهای گچی و نمکی، در شیب کلی روی تیپ اراضی پست و آبرفتی با خاک

 شود. های آهکی حاشیه آن مشروب میرد. این تیپ توسط آب گرگود دار از کوهاستقرار دا

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Aeluropus littoralis 
Alhagi camelorum 
Beta maritima 
Bienertia cycloptera 
Cressa cretica 
Halocnemum strobilaceum 
Juncus bufinus 
Salsola arbuscula 
Tamarix leptopetala 
Typha australis 
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 .Pennisetum divisum-Platychaete macronifolia-Heliotropium spتیپ مرتعی   .67

 Pe.di-Pl.mu-He.spنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 1125.71با مساحت  Pe.di-Pl.mu-He.brتیپ مرتعی 

متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک گرم، میزان بارندگی ساالنه  111تا  71این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی گسترش 

گراد درجه سانتی 23تا  22میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1111تا  1111میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  271تا  215بین 

 باشد.  می

 راه این تیپ مرتعی عبارتند از:های همترین گونهمهم

Calotropis procera 
Hordeum glaucum 
Playchaete aucheri 
Cornulaca aucheri 
Lycium shawii 
Stipa capensis 
Cymbopogon olivieri 
Pennisetum orientale 
Teucrium orientalis 
Helianthemum lippii 

 
 Platychaete aucheriتیپ مرتعی   .68

 Pl.auنشانه روی نقشه 

متر از سطح دریا و  151تا  511گیرد. در ارتفاع هکتار، از محدوده مورد مطالعه را در برمی 2125.37این تیپ به مساحت 

الیه شمال شرقی منطقه مورد مطالعه قرار دارد. این اراضی فرسایش بسیار زیادی دارند ای کوچک در منتهیبه صورت قطعه

ای خاکستری با سیمان آهکی و مقاوم در برابر فرسایش اند و دارای ماسه سنگهای قهوهغاجاری قرار گرفتهو بر روی سازند آ

 شود. این تیپ از نظر اقلیمی دارای اقلیمهای )ژیپس( نیز دیده میو مارن قرمز رنگ، رگه هاسنگهستند و عالوه بر آن بین 

میلیمتر و میزان درجه حرارت متوسط ساالنه به  321تا  351ز حدود باشد. میزان بارندگی متوسط ساالنه اگرم خفیف می

 رسد.گراد میدرجه سانتی 23حدود 

 گیاهان دیگر مشاهده شده در عرصه این تیپ مرتعی عبارتند از:

Alhagi camelorum 
Capparis spinosa 
Centaurea depressa 
Broumus sp. 

 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
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 Platychaete aucheri- Astragalus fasciculifolius - Amygdalus eburneaتیپ مرتعی   .63

 Pl.au- As.fa- Am.ebنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. این تیپ گیاهی در  1712.11این تیپ گیاهی با مساحت 

میلیمتر تبخیر و تعرق  251تا  151 از سطح دریا با اقلیم خشک و بیابانی معتدل میزان بارندگی 1111تا  311دامنه ارتفاعی 

های ای با خاکهای دامنهدرجه بر روی اراضی کوهستانی تپه ماهور و دشت 25تا  5/22میلیمتر و دمای  3211تا  3111پتانسیل 

 دار استقرار دارد و از نظر زمین شناسی منطقه از میشان تا آغاجاری تشکیل یافته است.متوسط تا خیلی سنگین آهک

 های همراه این تیپ عبارتند از:ترین گونهمهم 

Achillia eriophora 
Anabasis setifera 
Artemisia scoparia 
Astagalus obtusifolius 
Astragalus arbusculinus 
Capparis cartilaginea  
Centaurea intricata 
Convolvulus gonocladus 
Echinops pungens 
Ephedra foliata 
Gaillonia aucheri 
Lycium shawii 
Physorrhynchus chamaerapistrum 
Platychaete mucronifolia 
Salvia macrosiphon 
Scariola orientalis 
Ziziphus spinachristi 
Zygophylum atriplicoides 

 
  Platychaete aucheri- Gymnocarpus decanterتیپ مرتعی  .71

  Pl.au- Gy.deنشانه روی نقشه 

گیرد. عرصه این تیپ گیاهی بر روی دامنه هکتار از منطقه مورد مطالعه را در بر می 13115یاهی با مساحت این تیپ گ

میلیمتر تبخیر  211تا  151متر از سطح دریا و اقلیم خشک بیابانی معتدل با بارندگی ساالنه  711تا  311تغییرات ارتفاعی بین 

روی  Pl.au- Gy.deتیپ گیاهی  .باشدگراد میدرجه سانتی 21تا  22ین دما بین میلیمتر و میانگ 3211تا  3111و تعرق پتانسیل 

 دار و یا سنگ ریزه دارهای سبک و تا سنگین آهکهای بادبزنی شکل و خاکهای فوقانی و واریزهها و فالتکوهستان



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 

 

 5002212B0021300302RE104971114   م  

 
15 

 به صورت Astragalus sppهای شوند گونههای آهکی مشاهده میهای عمودی و صخرهاستقرار دارند. در این تیپ دیواره

 شود.بارز در این تیپ دیده می

 های این تیپ عبارتند از:ترین گونهمهم 

Achillea eriophora 
Astragalus arbusculinus 
Astragalus obtusifolius  
Blepharis persica 
Capparis cartilaginea 
Capparis spinosa 
Cleome oxypetala 
Convolvulus gonocladus 
Cymbopogon olivieri 
Dicyclophora persica 
Echinops dichorus 
Echinops pungens 
Ephedra foliata 
Erucaria hispanica 
Fagonia bruguieri 
Gundelia tourneforti 
Haplophyllum tuberculatum 
Heliotropium gypsaceum 
Heliotropium ramosissimum 
Hyparrhenia hirta 
Monsonia heliotropioides 
Ochradenus baccatus 
Physorrhynchus chamaerapistrum 
Platychaete mucornifolia 
Pteropyrum aucheri 
Salsola lachnantha 
Salvia macrosiphon 
Scariola orientalis 
Scorzonera parviflora 
Scrophularia deserti 
Seidlitzia rosmarinus 
Stipagrostis plumosa 
Tamarix aphylla  
Ziziphus nummularia 
Ziziphus spina christi 
Zygophyllum hamiens 
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  Platychaete aucheri - Gymnocarpus decander - Ziziphus spina christiتیپ مرتعی  .71

  Pl.au- Gy.de - Zi..spنشانه روی نقشه 

هکتار از محدوده مورد مطالعه را پوشانیده است. از نظر عمومی این تیپ مرتعی شبیه  7121.11این تیپ گیاهی با مساحت 

باشد و فقط در آن گونه کنار از نظر تاج پوشش گونه سوم می  Platychaete aucheri-Gymnocarpus decanderبه تیپ 

ین های همراه آن نیز مشابه تیپ قبلی دامنه تغییرات ارتفاعی بگردد. سایر شرایط عمومی تیپ مشابه بوده و گونهمیمحسوب 

میلیمتر بوده و تبخیر و تعرق پتانسیل  2511تا  151متر از سطح دریا و در اقلیم خشک بیابانی معتدل و بارندگی  711تا  211

های میلیمتر و بر روی اراضی کوهستانی تپه ماهورها و دشت 25تا  5/22ی ساالنه میلیمتر است میانگین دما 3211تا  3111

شان و ای ازمیای با خاک متوسط خیلی سنگین همراه با شوری کم استقرار دارد. از نظر زمین شناسی بر روی منطقهدامنه

 آغاجاری تشکیل یافته است.

 های همراه آن عبارتند از:ترین گونهمهم

Achillea eriophora 
Anabasis setifera 
Artemisia scoparia 
Astragalus faciculifolius 
Calotopis procera  
Centaurea intericata 
Capparis cartilaginea 
Ephedra foliata 
Euphorbia bungei 
Gaillonia aucheri 
Grantia aucheri 
Lycium depressum 
Lycium shawii 
Ochradenus aucheri 
Platychaete mucronifolia 
Salsola lachnantha 
Scariola orientalis 
Taverniera sparta 
Teucrium oliverianum 
Teucrium polium 
Zygophyllum atripolicoides 

  



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
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  Platychaete aucheri- Ziziphus spina chrisitiتیپ مرتعی  .72

  Pl.au- Zi.spنشانه این تیپ روی نقشه 

هکتار از عرصه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ در  311.12این تیپ با مساحت 

 211تا  151متر از سطح دریا اقلیم خشک بیابانی معتدل میزان بارندگی متوسط سالیانه بین  711تا  211دامنه تغییرات ارتفاعی 

این تیپ روی اراضی  .باشدگراد میدرجه سانتی 25گین دمای میلیمتر و میان 3211تا  2711میلیمتر و تبخیر و تعرق پتانسیل 

ای با فرسایش شیاری که در داخل شیارها و مناطقی از رطوبت بیشتری برخوردار است گونه کنار های دامنهکوهستانی و تپه

 -ی منطقه از میشانرشد نموده است و به عنوان گونه غالب در درجه دوم از نظر تاج پوشش قرار دارد و از نظر زمین شناس

 آغاجاری تشکیل شده است.

 های همراه عبارتند از:ترین گونهمهم 

Anabasis setifera 
Artemisia scoparia 
Astragalus faciculifolius 
Calotropis procera 
Epherdra foliata 
Grantia aucheri 
Plathychaete mucronifolia  
Teucrium polium  
Ziziphus nummularia  
Zygophyllum atriplicoides 

 
 Platychaete aucheri-Zygophyllum eurypterum-Halocharis sulphureaتیپ مرتعی .73

 Pl.au-Zy.eu-Ha.suنشانه روی نقشه 

 251تا  111هکتار، از منطقه مورد مطالعه را در برگرفته و گسترش آن در دامنه ارتفاعی  12251.12این تیپ به مساحت 

باید توجه شناسی در سازند آغاجاری قرار داد. به این نکته میباشد. عرصه گسترش این تیپ از نظر زمینا میمتر از سطح دری

 شانینسبیت ها سه گونه بنا به غالبهای پراکنده مختلف از بین آنها پوشش گیاهی فقیری دارند و با مشاهده گونهنمود که کوه

از نظر اقلیمی دارای آب و هوای گرم میانی بوده و میزان بارندگی متوسط ساالنه  انتخاب و نام تیپ تعیین شده است. این تیپ

 باشد.گراد میدرجه سانتی 21میلیمتر و میزان درجه حرارت متوسط ساالنه در حدود  221الی  211بین 

 های زیر است:سایر گیاهان مشاهده شده در عرصه این تیپ مرتعی شامل گونه

Anabasis sp. 
Cress sp. 
Prosopis stephaniana 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)
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Astragalus spp. 
Erodium sp. 
Salsola baryosma 
Atriplex spp. 
Gymnocarpus sp. 
Salsola spp. 
Bromus sp. 
Heliotropium sp. 
Stipa capensis 
Cathamus spp. 
Lactuca sp. 
Tamarix sp. 
Centaurea depressa 
Lycium sp. 
Teucrium sp. 

 
 Platychaete macronifolia-Gymnocarpus decander-Astragalus fasiculifoliusتیپ مرتعی  .74

 Pl.mu-Gy.de-As.faنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 31121.15با مساحت  Pl.mu-Gy.de-As.faتیپ مرتعی 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل و فراخشک  751ا ت 151گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1111تا  1211میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  315تا  271گرم، میزان بارندگی ساالنه بین 

 تند از:های همراه این تیپ مرتعی عبارگونه نیترمهمباشد. گراد میدرجه سانتی 22تا  21

Acanthophyllum bracteatum 
Convolvulus acanthocladus 
Pennisetum orientale 
Alhagi persarum 
Cymbopogon olivieri 
Periploca sp. 
Anabasis setifera 
Echinops dichorus 
Phragmites australis 
Anvillea garcinii 
Hamada salicornica 
Platychaete glaucescens 
Artemisia sieberi 
Helianthemum lipii 
Salsola orientalis  
Atriplex halimus 
Heliotropium sp. 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)
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Salsola tomentosa 
Calotripis procera 
Hyparrhenia hirta  
Salvia eremophila 
Capparis sp. 
Lycium shawii 
Stipa barbata 
Cenchrus pennisetiformis 
Noaea mucronata 
Tamarix aphylla 
Centaurea intricate 
Ochradenus baccatus 
Teucrium polium 

 
 Platychaete mucronifolia-Astragalus fasiculifolius- Convolvulus acanthocladusی  مرتع پیت .70

 Pl.mu-As.fa-Co.acنشانه روی نقشه 

ی اگونهبهدهد، هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 121.72با مساحت Pl.mu-As.fa-Co.acتیپ مرتعی 

 عرصه د.یابو رودخانه دالکی تا کوه قافر ادامه می کنار تخته -که از کوه پرگوشتی شروع و پس از عبور از جاده کازرون

یا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، میزان متر از سطح در 211تا  311گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 22تا  21میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1311تا  1111میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  377تا  227بارندگی ساالنه بین 

 12ز آن درصد و پس ا 51تا  25ترین مساحت طبقات شیب مربوط به طبقه شیب در این تیپ بیش باشد.گراد میدرجه سانتی

 باشد. درصد می 25تا 

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Aegilops crassa 
Convolvulus leioclycinus 
Pistacia atlantica 
Amygdalus eburnea 
Cymbopogon olivieri 
Pistacia khinjuk 
Amygdalus scoparia 
Echinops pungens 
Plantago major 
Annual grass 
Hordeum glaucum 
Scariola orientalis 
Aristida corulescens 

Marsdenia erecta 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)
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Stipa capensis 
Centaurea intricata 
Otostegia persica 
Teucrium polium 

 
 Platychaete mucronifolia-Zygophyllum eurypterum-Astragalus fasciculifoliusتیپ مرتعی   .76

 Pl.mu-Zy.eu-As.faنشانه روی نقشه 

از  منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش  32هکتار،  11211.21این تیپ مرتعی با مساحت 

میلیمتر در  351تا  211متر از سطح دریا، اقلیم خشک، میزان بارندگی  711تا  31این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ مرتعی در اراضی گراد میدرجه سانتی 25لیمتر با میانگین دمای ساالنه می 3111سال، تبخیر و تعرق بالقوه 

های سبک تا متوسط همراه با آهک و سنگریزه های گچی و با خاکای بر روی مارنهای دامنهها و دشتکوهستانی، تپه

 استقرار دارد.

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Alhagi camelorum 
Artemisia scoparia 
Convolvulus oxyphyllus 
Cornulaca leucacantha 
Ephedra foliata 
Heliotropium dasycarpum 
Launaea capitata 
Ochradenus baccatus 
Phoenix dactylifera 
Prosopis farcta 
Salvia compressa 
Tamarix aphylla 
Teucrium oliverianum 
Teucrium polium 

 
 Platychaete mucronifolia-Gymnocarpus decander-Astragalus fasiculifoliusتیپ مرتعی  .77

 Pl.mu-Gy.de-As.faنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 27353.31با مساحت  Pl.mu-Gy.de-As.faتیپ مرتعی 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل و فراخشک  751تا  151رتفاعی گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ا

میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1111تا  1211میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  315تا  271گرم، میزان بارندگی ساالنه بین 
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درصد و پس  12تا  5ت شیب مربوط به طبقه شیب ترین مساحت طبقاباشد. در این تیپ بیشگراد میدرجه سانتی 22تا  21

 باشد. درصد می 25تا  12از 

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Alhagi persarum 
Echinops dichorus 
Platychaete glaucescens 
Anabasis setifera 
Hamada salicornica 
Salsola orientalis 
Anvillea garcinii 
Helianthemum lipii 
Salvia eremophila 
Artemisia sieberi 
Hyparrhenia hirta 
Stipa barbata 
Atriplex halimus 
Lycium shawii 
Tamarix aphylla 
Calotripis procera 
Noaea mucronata 
Teucrium polium 
Cenchrus pennisetiformis 
Ochradenus baccatus 
Zygophyllum atriplicoides 

 
  Salsola drummondii- Hammada salicornicaتیپ مرتعی  .78

  So.dr - As.saنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این تیپ گیاهی  272.72این تیپ به مساحت 

تبخیر و تعرق  -میلیمتر  151ان بارندگی ساالنه متر از سطح دریا اقلیم فراخشک گرم میز 111تا  21در دامنه تغییرات ارتفاعی 

های آبرفتی با خاک متوسط با شوری گراد روی دشتدرجه سانتی 25تا  21میلیمتر میانگین دمای  3111تا  3211پتانسیل 

 های آن عبارتند از: ترین گونهمتوسط استقرار دارند. مهم

Aeluropus lagopoides 
Aeluropus littoralis 
Frankenia pulverulenta  
Halocharis sulphurea 
Salsola arbuscula 

Salsola baryosma 
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Salsola crassa  
Salsola tomentosa 
Suaeda aegyptica 
Tamarix kotschyi 

 
  Salsola spp- Hammada salicornica- Heliantemum kahiricumتیپ مرتعی   .73

  Sa.spp- Ha.sa- He.kaنشانه روی نقشه 

هکتار از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده و تیپ گیاهی گیاهان نمک  2777.23این تیپ گیاهی با مساحت 

متر از سطح دریا در اقلیم فراخشک  151تا  51شود عرصه این تیپ در دامنه تغییرات ارتفاعی دوست در منطقه را شامل می

درجه  25تا  5/22میلیمتر و میانگین دمای  3111تا  3211یر و تعرق پتانسیل میلیمتر و تبخ 151تا  111گرم بارندگی ساالنه 

 شور استقرار دارد.و های سنگین های آبرفتی و خاکگراد بر روی دشتسانتی

 های گیاهی همراه تیپ عبارتند از: ترین گونهمهم

Aeluropus lagopoides 
Aelurpus littoralis 
Atriplex leucoclada 
Cressa cretica 
Frankenia pulverulenta 
Halocharis sulphurea 
Juncus bufonius 
Juncus gerardi 
Mesembryanthemum nodiflorum 
Phragmites australis 
Salsola arbuscula  
Salsola imbricata 
Salsola incanescens 
Salsola vermiculata 
Spergula fallax 
Spergulari marina 
Suaeda aegyptica 
Suaeda fruticosa 
Tamarix kotschyi 

 Seidlitzia rosmarinusتیپ مرتعی  .81

 Se.roنشانه روی نقشه 

ای است تقریباً مسطح، در دامنه هکتار از منطقه مورد مطالعه را شامل شده است. عرصه 1755.27این تیپ با مساحت 

ب ریزه که در جهت شرق عمق آمتر با خاک شور، عمیق و بافتی سنگین و تقریباً بدون سنگ و سنگ 111تا  25ارتفاعی 
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میلیمتر است و  251االنه در این عرصه حدود یابد. متوسط بارندگی سزیرزمینی افزایش یافته و شوری خاک نیز کاهش می

بندی آمبرژه در اقلیم بیابانی گرم شدید واقع شده گراد، بر اساس طبقهدرجه سانتی 23با متوسط درجه حرارت ساالنه حدود 

 است.

  ترین گیاهان همراه آن عبارتند از:مهم

Cartumus tinctorium 
Caparis spinosa 
Stipa capensis 

 
 Seidlitzia rosmarinus-Halocnemum strobilaceumی تیپ مرتع .81

 Se.ro-Ha.stنشانه روی نقشه 

درصد  1تا  5/1شود. شیب عمومی اراضی هکتار از منطقه مورد مطالعه را شامل می 2171.52این تیپ مرتعی با مساحت 

شویم ه به طرف ساحل نزدیک میباشد و هر چمتر می 11متر و حتی کمتر از  51و ارتفاع متوسط از سطح دریا کمتر از 

بندی اقلیمی بر اساس روش آمبرژه دارای آب و یابد. این تیپ مرتعی از نظر طبقهافزایش می Halocnemumغالبیت گونه 

 221هوای بیابانی گرم شدید و بر اساس روش دو مارتن دارای اقلیم خشک بوده و میزان بارندگی متوسط ساالنه آن کمتر از 

 رسد. گراد میدرجه سانتی 21یزان درجه حرارت ساالنه آن به حدود میلیمتر و م

 ترین گیاهان همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:مهم

Carthamus tinctorium 
Halocharis sulphurea 
Tamarix aphylla 

 
 Stipa capensisتیپ مرتعی  .82

 St.caنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش این تیپ هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 1221.32با مساحت  St.caتیپ مرتعی 

متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک با میانگین بارندگی  511مرتعی در مناطقی با پستی و بلندی زیاد که در دامنه ارتفاعی 

   باشد.گراد میدرجه سانتی 25تا  21میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  125تا  111سالیانه بین 

 های همراه این تیپ عبارتند از:ترین گونهمهم

Convonvolus acanthocladus 
Platychaete mucronifolia 
Ziziphus spina-christii 
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 Stipa capensis-Ziziphus spina-Christi تیپ مرتعی   .83

 St.ca-Zi.spنشانه روی نقشه 

هکتار، از منطقه مورد مطالعه را  به خود اختصاص داده است. عرصه گسترش این  2213.72این تیپ مرتعی با مساحت 

 351تا  251متر از سطح دریا، اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان بارندگی  711تا  111تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

باشد. این تیپ مرتعی گراد میدرجه سانتی 5/22با میانگین دمای ساالنه  متریلیم 3211تا  3111میلیمتر، تبخیر و تعرق پتانسیل 

 استقرار دارد.  دارها با خاک عمیق و بافت متوسط تا خیلی سنگین سنگریزهها و فالتبر روی تیپ اراضی کوهستان، تپه

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Anchusa strigosa  
Annual forbs 
Annual grasses 
Astragalus arbusculinus 
Capparis spinosa 
Convolvulus acanthocladus 
Convolvulus buschiricus 
Echinops dichorus 
Haplophyllum tuberculatum 
Moricandia sinaica 
Reseda aucheri 

 
 Vitex pseudo-negundo-Tamarix aphylla تیپ مرتعی  .84

  Vi.ps-Ta.ap نشانه روی نقشه

هکتار از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. عرصه استقرار این تیپ  1117.11این تیپ مرتعی با مساحت 

درصد و بر روی تیپ اراضی آبرفت  3تا  1متر از سطح دریا، شیب مالیم  711تا  111مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی حدود 

 271تا  221لیم این تیپ مرتعی نیمه خشک معتدل تا خشک بیابانی معتدل با میزان بارندگی ی گسترش دارد. اقارودخانه

 میلیمتر در سال است.

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:گونه

Arundo donax 
Carex physodes 
Cynodon dactylon 
Juncus gerardi 
Nerium indicum 
Phragmites australis 
Salix alba 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 

 

 5002212B0021300302RE104971114   م  

 
75 

 Zygophyllum atriplicoides-Platychaete mucronifoliaتیپ مرتعی   .80

 Zy.at-Pl.muنشانه روی نقشه 

هکتار از منطقه مورد مطالعه را زیر پوشش دارد. عرصه استقرار این تیپ مرتعی در  33111.11این تیپ مرتعی با مساحت 

درصد و بر روی اراضی کوهستان، تپه  51تا  11عمومی متر از سطح دریا، شیب  1111تا  111دامنه تغییرات ارتفاعی حدود 

دار گسترش دارد. اقلیم این تیپ مرتعی خشک بیابانی معتدل با میزان بارندگی های بادبزنی شکل سنگریزهماهور و واریزه

 میلیمتر است.  311تا  221سالیانه 

ای ، در آبراههGymncarpus decanderر های گیاهی گچ دوست نظیهای اصلی همراه این تیپ مرتعی شامل گونهگونه

و  Lycium depressum, Nerium indicum, Vitex pseudo - negundo, Populus euphraticaهای توان به گونهمی

Typha australis ای های درختچهاشاره نمود. گونهPeriploca aphylla  وZiziphus nummularia  وAmygdalus 

lycioides  شوندیمپراکنده مشاهده نیز به صورت . 

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:سایر گونه

Acantholimon bracteatum 
Achillea eriophora 
Achillea wilhelmsi 
Andrachne telepioides 
Anemone prostrata 
Antemis altissima 
Artemisia sieberi 
Astragalus fasciculifolius 
Atriplex leucoclada 
Centaurea intricata 
Centaurea pabotii 
Crepis sancta 
Dicyclophora persica 
Euphorbia pungens 
Glaucium oxylobum 
Gundelia tournefortii 
Heteranthelium piliferum 
Hyparrhenia hirta 
Medicago radiata 
Noaea mucronata 
Onobrychis crista-galli 
Otostegia aucheri 
Pennisetum orientale 
Pimpinella eriocarpa 
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Plantago ovata 
Polygonum aridum 
Pteropyrum aucheri 
Reseda lutea  
Scorzonera paradoxa 
Tamarix aphylla 

 
  Zygophyllum atriplicoides-Platychaete mucronifolia- Astragalus  fasciculifoliusتیپ مرتعی   .86

 Zy.at-Pl.mu-As.faنشانه روی نقشه 

دهد. این تیپ هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 1223.31با مساحت  Zy.at-Pl.mu-As.faتیپ مرتعی 

به صورت نوار از غرب به شرق منطقه مورد مطالعه کشیده شده و جنوب شرقی کوه زیدون توسط این تیپ پوشیده شده 

متر از سطح دریا، اقلیم فراخشک و نیمه خشک  317تا  151ه تغییرات ارتفاعی است. عرصه گسترش این تیپ مرتعی در دامن

میلیمتر با متوسط دمای ساالنه  3517تا  3175میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  311تا  317گرم، میزان بارندگی ساالنه بین 

 باشد.گراد میدرجه سانتی 21

 بارتند از:های همراه این تیپ مرتعی عترین گونهمهم

Acanthophyllum bracteatum 
Echinops dichorus 
Platychaete glaucescenus 
Alhagi persarum 
Hammada salicornica 
Slavia eremophila 
Artemisia sieberi 
Helianthemum lippii 
Stipa barbata 
Calotropis procera 
Heliotropium ramosissimum 
Teucrium polium 

 
 Zygophyllum eurypterum-Astragalus fasciculifolius- Platychaete glaucescensتیپ مرتعی  .87

 Zy.eu-As.fa-Pl.glنشانه روی نقشه 

دهد. عرصه گسترش این تیپ هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 1121.12این تیپ مرتعی با مساحت 

 227تا  273متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم، میزان بارندگی ساالنه بین  311تا  211مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 
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این  در باشد.گراد میدرجه سانتی 23تا  22میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1311تا  1211میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل 

 باشد. درصد می 51تا  25آن  درصد و پس از 25تا  12ترین مساحت مربوط به طبقه شیب تیپ بیش

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم

Acanthophyllum bracteatum 
Convolvulus acanthocladus 
Pennisetum orientale 
Alhagi persarum 
Cymbopogon oliveri 
Periploca aphylla 
Anabasis setifera 
Echinops dichorus 
Salsola orientalis 
Anvillea garcinii 
Hamada salicornica 
Salsola tomentosa 
Artemisia sieberi 
Helianthemum lippii 
Salvia eremophila 
Atriplex halimus 
Hyparrhenia hirta 
Stipa barbata 
Calotropis procera 
Lycium shawii 
Tamarix aphylla 
Cenchrus pennisetiformis 
Noaea mucronata 
Centaurea intricata 
Ochradenus baccatus 

 
 Zygophyllum eurypterum-Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina-christiiتیپ مرتعی   .88

 Zy.eu-As.fa-Zi.spنشانه روی نقشه 

 صهعر دهد.هکتار، از منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص می 2171.31با مساحت  Zy.eu-As.fa-Zi.spتیپ مرتعی 

میزان  متر از سطح دریا، اقلیم نیمه خشک گرم و معتدل، 211تا  111گسترش این تیپ مرتعی در دامنه تغییرات ارتفاعی 

 21تا  21میلیمتر با میانگین دمای ساالنه  1111تا  1311میلیمتر، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  377تا  313بارندگی ساالنه بین 

 باشد. درصد می 12تا  5ترین مساحت مربوط به طبقه شیب ر این تیپ بیشباشد. دگراد میدرجه سانتی

 های همراه این تیپ مرتعی عبارتند از:ترین گونهمهم
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Amygalus arabica 
Echinops pungens 
Pistacia mutica 
Amygdalus lycioides 
Gymnocarpus decander 
Platychaete glaucescens 
Anvillea garcinii 
Ochradenus baccatus 
Reseda aucheri 
Calotropis procera 
Otostegia persica 
Scariola orintalis 
Centaurea intricata 
Periploca aphylla 
Scrophularia striata 
Ebenus stellata 
Pistacia khinjuk 
Teucrium polium 

 و تحلیل خاک شناسی و منابع اراضی استان بوشهربررسی  -1-2-1-3-2-3

و  را اصول جامعه هر یا سیر قهقرایی سیر پیشرفت و در واقع است یهر کشور طبیعی منابع تریناز مهم یکی خاک

از  صحیح ریوو بهره به منظور استفاده آن ییشناساکند. لذا می تعیین خدادادی منبع از این صحیح برداریبهره چگونگی

 ادهبا استف باشد کهمی خاک یپروردامو  کشاورزیتولید محصوالت  مهم از عوامل د. یکیرسبه نظر می خاک ضروری

؛ برداشت کشت و نیز ازدیاد سطح در واحد سطح محصول افزایش در جهت یمؤثر هایقدم توانمی از آن و صحیح علمی

 آن افزایش نهایتاً سبب که حاصلخیزی و کاهش از تخریب سطح در واحد حداکثر محصول به بر دستیابی عالوه کهبطوری

استعداد و  میسر خواهد شد که زمانی فوق اهداف به رسیدن نمود. حفظ آیندگان جهت آن راو  گردد جلوگیریمی

 مناسبی هایروش جوی موجود و شرایط آب و کمیت آن و همچنین کیفیت و بر اساس را ارزیابی خاک هایمحدودیت

 توصیه شود. از آن صحیح و حداکثر تولید و حفاظت وریبهرهجهت 

بوشهر  استان خاک یابیارزو  اراضی بندیو طبقه یشناسخاک در زمینه شده انجام از مطالعات حاضر تلفیقی گزارش

 مختلف هایو کالس اراضی ، استعداد، قابلیتکلی ، خصوصیاتهاخاک انواع از تشخیص با اطالع زمینه باشد. در اینمی

 بهترین توانمی زراعی عمده و نباتات گیاهی های، پوششو هوا، مواد مادری آب در زمینه کلی اطالعات و همچنین آن

ور تدوین به منظ داد. تطبیق عمرانی هایطرح را با نوع حفاظت به مربوط و مسائل مختلف مصارف برای از اراضی استفاده

شناسی حاضر به عنوان یک جزء مهم از برنامه آمایش سرزمین، در دستور برنامه آمایش سرزمین استان بوشهر، مطالعات خاک
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از  ستفادهو ا تدقیقکار گروه مطالعاتی شرکت مهندسین مشاور مآب قرار گرفته است. گزارش حاضر عمدتاً با بررسی، 

از مطالعات  گزارش، . در ایناست گرفته صورت شده قبالً انجام که اراضی و قابلیت منابع خاکشناسی و ارزیابی مطالعات

سنتز مطالعات جامع احیاء و توسعه گزارش ، و آب خاک تحقیقات موسسه وسیله استان بوشهر به انجام شده در محدوده

گیری شده بهرهانجام شده توسط دستگاه های اجرایی استان  یو گزارشات موردبوشهر  استان کشاورزی و منابع طبیعی در

 :است اساسی بخش 2 اصوالً دارای خاک منابع است. مطالعات

 است. 1:251111مقیاس  عموماً دارای بوده که اراضی و قابلیت منابع ارزیابی ، مطالعاتبخش اولین

 شود. انجام متفاوتی هایها و دقتمورد با مقیاس بر حسبتواند می که است اراضی بندیطبقه عاتبخش، مطال دومین

های استان فراهم شده ها و واحدهای اراضی و خاکشناسی امکان آشنایی با انواع تیپدر مجموع با انجام مطالعات خاک

 ریزی درها، به منظور برنامهبرداری از آنها و تنگناهای بهرهقابلیت ،خاک منابع هایها و محدودیتپتانسیل ضمن معرفی و

 شود.مشخص میاستان  برنامه آمایش

 شناسیروش 

های ارزیابی منابع و قابلیت اراضی، مطالعات آوری اطالعات مکانی شامل نقشهدر این مطالعات مبادرت به جمع

نجام شده در برنامه ملی احیاء و توسعه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، های مطالعات ابندی خاک، نقشهشناسی و طبقهخاک

 آوری اطالعات مکانی شامل:های فرسایش خاک و پوشش گیاهی شده است. جمعنقشه

  بندی قابلیت اراضی استان:های طبقهتهیه جداول و نقشه -1

و آب بوده و ارگان دیگری مبادرت به تهیه  های مذکور در کشور موسسه تحقیقات خاکاز آنجا که متولی تهیه نقشه

و با عنوان  1:251111ها در مقیاس گیری شده است. این نقشهها بهرهها ننموده است، لذا در این پروژه از این نقشهاین نقشه

 شیت توسط موسسه تحقیقات خاک و آب تهیه شده است. 3های ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان بوشهر در نقشه

  های خاک استان:تهیه نقشه -2

تا  1:25111( و تفصیلی )1:51111(، نیمه تفصیلی )1:111111شناسی با مقیاس مطالعه اجمالی )های مطالعات خاکنقشه

ورد مبه منظور طبقه بندی اراضی برای آبیاری دشت های استان ب ( تهیه شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آ1:11111

ها انجام ای و عمدتاً در دشتشناسی در هر استان به صورت لکهمطالعات خاکالزم به ذکر است  است.استفاده قرار گرفته 

  باشد.فاقد پوشش سراسری می شده و

سطوح  2 جدولوسعت مطالعات ارزیابی منابع اراضی و قابلیت اراضی انجام شده در استان بوشهر بر حسب هکتار،  7جدول 

های اراضی در استان کالس مساحت 11جدول و  1371تا سال  1331بندی اراضی از سال شناسی و طبقهت مطالعات خاکدق
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های نقشه فهرست 11جدول در دهد. نشان می 1371 تا 1331های شناسی انجام شده بین سالبوشهر را بر مبنای مطالعات خاک

 آوری شده در مطالعات برنامه آمایش بوشهر آمده است. جمع

 اراضی در استان بوشهر  بر حسب هکتاروسعت انجام مطالعات ارزیابی منابع : 8جدول 

 ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان

 2311521 بوشهر

 .1364ریزی و اقتصاد کشاورزی، های برنامهشناخت وضع موجود و منابع، موسسه پژوهش -: خاکمأخذ

 1381تا سال  1331 بندی اراضی از سالشناسی و طبقهسطوح دقت مطالعات خاک: 3جدول 

 استان
 سطوح مطالعات )هکتار(

 جمع
 اجمالی نیمه تفصیلی تفصیلی

 753211 711111 121711 11511 بوشهر

 .1364ریزی و اقتصاد کشاورزی، های برنامهشناخت وضع موجود و منابع، موسسه پژوهش -مأخذ: خاک

 
 1381تا  1331های شناسی بین سالدر استان بوشهر بر مبنای مطالعات خاکهای اراضی ساحت کالسم: 11جدول 

 استان
 های اراضیمساحت کالس

 جمع کل
I II III IV V VI اراضی مخلوط 

 753211 15311 111211 315315 51211 211171 23125 5771 بوشهر

 .1364و اقتصاد کشاورزی، ریزی های برنامهشناخت وضع موجود و منابع، موسسه پژوهش -مأخذ: خاک

 

 آوری شده در مطالعات برنامه آمایش بوشهرهای جمعفهرست نقشه: 11جدول 

 تولیدکننده مقیاس عنوان نقشه

 موسسه تحقیقات خاک و آب 1:251111 ارزیابی منابع و قابلیت  اراضی

 موسسه تحقیقات خاک و آب 1:111111 شناسی با مقیاس مطالعه اجمالیمطالعات خاک

 موسسه تحقیقات خاک و آب 1:51111 یلیتفص مهینشناسی با مقیاس مطالعه مطالعات خاک

 موسسه تحقیقات خاک و آب 1:11111تا  1:25111 شناسی با مقیاس مطالعه تفصیلیمطالعات خاک

 موسسه تحقیقات خاک و آب  بندی خاک برای کشاورزی آبیطبقه

 شناسیخاکمطالعات 

 (تولید شده در برنامه ملی احیاء و توسعه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی)
 ریزی و اقتصاد کشاورزیهای برنامهموسسه پژوهش 1:251111

 فرسایش خاک )تولید شده در برنامه ملی احیاء

 و توسعه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی(
 اقتصاد کشاورزیریزی و های برنامهموسسه پژوهش 1:251111

 1:111111 نقشه اشکال و شدت فرسایش
ها، مراتع و آبخیزداری کشور در قالب طرح سازمان جنگل

 های آبخیزسیمای فرسایش حوزه

 .1334مأخذ: اطالعات مشاور، 
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  بررسی گزارشات موردی انجام شده توسط دستگاه های اجرایی استان: -3

در مطالعه حاضر بازدید میدانی و عملیات صحرایی )حفر پروفیل و نمونه برداری( انجام نشده است؛ لیکن عالوه بر بهره 

ام موسسه تحقیقات خاک و آب، گزارش مطالعات انج بندی قابلیت اراضیطبقهخاکشناسی و های نقشهگیری از گزارشات و 

( آمده 12در جدول )ها مورد بررسی قرار گرفته که سوابق و فهرست آنشده توسط دستگاه های اجرایی استان بوشهر نیز 

 ، در خصوص این گزارشات موارد زیر قابل ذکر است:است

گزارش مطالعات خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه های آبخیز استان که توسط شرکت های مختلف  -الف

 اری استان بوشهر انجام شده، پوشش سراسری برایمهندسی مشاور و با کارفرمایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزد

کل استان نداشته و مطالعات یکپارچه و موزائیک آنها انجام نشده و موجود نمی باشد. این مطالعات به منظور اجرای 

عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، کنترل سیالب، کاهش فرسایش و رسوب و تقویت پوشش گیاهی، در حوزه 

انجام شده و عمدتاً پهنه های کوهستان، تپه ماهور و فالت ها را در برگرفته و وسعت بسیار ناچیزی های آبخیز استان 

 از مناطق دشتی استان را شامل می شوند. 

هکتاری اراضی دشت پلنگ که توسط شرکت آب منطقه ای 111در مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی  -ب

 ی و تحت فشار طبقه بندی گردیده اند. بوشهر انجام شده است، اراضی برای آبیاری ثقل

آب در حوضه مند که عمدتاً در استان فارس  مصارف و کشاورزی و خاک اراضی، منابع ارزیابی گزارش -ج

نیرو انجام شده است. به نتایج حاصل از این مطالعات  وزارت آبفای و آب کالن ریزی برنامه قرار دارد توسط دفتر

   ده است. شگزارش اشاره ( 2) پیوستدر 

 توسط دستگاه های اجرایی استان انجام شدهموردی ست مطالعات فهر: 12جدول 

ف
دی

ر
 

 نام مشاور نام کارفرما نام و موضوع پروژه
 وسعت

 )هکتار(

1 
گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز آبداری شهرستان 

 دیلم

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان بوشهر
 15351 نتپا

 گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز آبدان شهرستان دیر 2
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

سازآب 

 پردازان
-- 

3 
 -آبطویلگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 پیر چاه -چاهکوتاه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 بوشهر استان

 آبگستر طرح

 جنوب
7177 

1 
رستان شهآبطویل گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 دشتستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

 آبگستر طرح

 جنوب
11711 

5 
 شهرستان تاج باغگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 برازجان

آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و 

 استان بوشهر
 21312 حاسب کرجی
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ف
دی

ر
 

 نام مشاور نام کارفرما نام و موضوع پروژه
 وسعت

 )هکتار(

1 
 باغان شهرستانگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 کنگان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 21212 نتپا

7 
 شهرستان آبخیز بردخونگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه 

 دیر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

آتیه سازان 

 طبیعت
-- 

 گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز آبوشکان بوشهر 7
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

سازآب 

 پردازان
-- 

 گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز آبوشکان بوشهر 2
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 2113 پارس پیاب

11 
 کلمه و خونگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 شهرستان دشتستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 21715 حاسب کرجی

  شکرک خیرکگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز  11
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

 آبگستر طرح

 جنوب
21211 

12 
تان شهرس دالکیگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 دشتستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 7712 حاسب کرجی

13 
دره آبداری گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 دیلم شهرستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 بوشهراستان 
 -- نتپا

11 
ن رجدون شهرستاگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 گناوه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

 آبگستر طرح

 جنوب
13111 

15 
تان شهرسگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز دره شط 

 گناوه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 22117 حاسب کرجی

11 
ستان شهرگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز دره گپ 

 گناوه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 7117 حاسب کرجی

 گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز دشت پلنگ 17
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
-- -- 

17 
ستان شهرگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز رود شور 

 گناوه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

سازآب 

 پردازان
17111 

12 
 دلواری رئیسعلیگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 دشتستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 12112 پارس پیاب

 شنبهگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز  21
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 2731 پارس پیاب

 انشیرینو کنگگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز  21
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
-- -- 

 طلحه و فاریابگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز  22
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

 آبگستر طرح

 جنوب
33711 
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ف
دی

ر
 

 نام مشاور نام کارفرما نام و موضوع پروژه
 وسعت

 )هکتار(

23 
گزارش مطالعات توجیهی خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 باالدست کاکی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 1111 ساپ

21 
ان کردالن شهرستگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 خورموج

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 11727 ساپ

 کبن-کنگانگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز  25
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 13127 ساپ

21 
الور شهرستان گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 دشتی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 12211 زرکشت پایدار

 مال قاید گناوهگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز  27
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

 آبگستر طرح

 جنوب
2211 

27 
تان شهرس مله میرگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 تنگستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

آتیه سازان 

 طبیعت
15257 

22 
 تانننیزیک شهرسگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 برازجان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر
 7717 نتپا

31 
 تانوحدتیه شهرسگزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی حوزه آبخیز 

 برازجان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 استان بوشهر

ایده پردازان 

 توسعه
11211 

31 
مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی اراضی تعاونی باغداران شهرستان 

 دشتی
 تعاونی باغداران

 آبگستر طرح

 جنوب
2111 

 71177 پاراب فارس شرکت سهامی آب منطقه ای فارس شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سد چم شیرمطالعات  32

 شرکت آب منطقه ای بوشهر مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دشت پلنگ 33
سازآب 

 پردازان
111 

31 
آب در حوضه  مصارف و کشاورزی و خاک اراضی، منابع ارزیابی

 مند 

 آبفای و آب کالن ریزی برنامه دفتر

 نیرو وزارت
 1711111 آبگیر

 .1333مشاور، شده توسط جمع آوری مأخذ: اطالعات 
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 ها در محدوده استان بوشهربندی انواع خاکمطالعه طبقه -1-2-1-3-2-3-1

بر تفسیر  روشی است مبتنیکه توسط موسسه تحقیقات خاک و آب انجام شده  بندی استعداد اراضی برای آبیاری طبقه

به شرح زیر که هر کدام معرف سطح کالس  که بر اساس آن اراضی در شش کالس و چهار تحتشناسی مطالعات خاک

شوند. درجه مرغوبیت اراضی به خصوصیات فیزیکی باشند، قرار داده میمعینی از مرغوبیت زمین از لحاظ زراعت آبی می

 د.  گذارند، بستگی داری آبیاری میهاهای فنی و اقتصادی اجرای پروژهاراضی و تأثیری که این خصوصیات بر جنبه

 یائیتو قل با شوری خاک خصوصیات به مربوط هایو محدودیت فاقد خطرات اراضی (: اینکشت ) قابل Iکالس  اراضی

 هستند. کامالً مناسب آبی هایزراعت برای I کالس اراضیهستند.  آبی هایزراعت برای و غیرهو زهکشی 

 به مربوط ییجز هایو یا محدودیت خطرات حاضر دارای در شرایط اراضی (: اینکشت ) قابل II کالس ضیارا

کمتر  Iکالس  اراضی به نسبت اراضی سازگار با این نباتات هستند. تنوع و یا زهکشی و بلندی ، پستیخاک خصوصیات

 اراضی اینحال هرو کار زیادتر باشد. به کشت هایو هزینه کمتر بوده محسوسی طوربه عملکرد که است . لذا انتظار ایناست

 هایزراعت برای فعلی در شرایط اراضی موجود، این هایمحدودیت علت به طور کلیسودآور هستند. به مدیریت نیز با اعمال

 باشند. می نسبتاً مناسب آبی

تاً نسب هایو محدودیت خطرات دارای آبی هایزراعت برای فعلی در شرایط اراضی (: اینکشت )قابل IIIکالس  اراضی

 هاییدودیتبا مح نباتات سازگاری اراضی باشند. در اینمی و یا زهکشی و بلندی ، پستیخاک خصوصیات لحاظبه  زیادی

 .نسبتاً بیشتر است زمین و تهیه اصالح و هزینه کمتر بوده IIکالس  و عملکرد از اراضی است مواجه

 برای و زهکشی و ناهمواری خاک خصوصیات لحاظ به اراضی محدود(: این کشت )با قابلیت IVکالس اراضی

 ویژه تیمدیری یا در شرایطو  خاص نباتاتی صرفاً کشت که یبه طورهستند.  شدیدی هایمحدودیتدارای  آبی هایزراعت

 هستند. استفادهقابل 

ا و ی خطرات دارای فعلی در شرایط آبی هایزراعت برای اراضی (: ایننامشخص کشت )با قابلیت Vکالس اراضی

  نامشخصفعالً ریآبیا برای اراضی این هستند. تناسب و یا زهکشی ، شوریخاک از نظر خصوصیات شدیدی هایمحدودیت

 شوند. می محسوب نامناسب و جزء اراضی است

 هایو محدودیت خطرات دارای آبی زراعت هر نوع برای فعلی در شرایط اراضی (: اینکشت رقابلیغ) VIکالس  اراضی

 نیست. فعالً مقدور و یا اقتصادی فنی لحاظ ها بهآن اصالح کهی به طورهستند  شدیدی

هایی هستند که موجب قرارگیری اراضی در کالس مربوطه بندی اراضی نیز معرف محدودیتهای طبقهتحت کالس

 شوند.ها با مفهوم زیر نشـان داده میدر جلوی ارقام کالس Wو  S ،A ،Tها بـا درج حـروف اند. این محدودیتشده
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S - وط به مشخصات پروفیلی خاکمعرف محدودیت در یک یا تعدادی از فاکتورهای مرب 

A - معرف محدودیت شوری، قلیائیت و یا هر دو 

T - معرف محدودیت در یک یا تعدادی از فاکتورهای مربوط به توپوگرافی و فرسایش 

W -  یریگ لیسمعرف محدودیت در یک یا تعدادی از فاکتورهای مربوط به وضع زهکشی و 

 :زیر است شرح شهر بهی استان بواراض هایکالس ها و تحتکالس

زیر  هایکالس تحت شرح به کم هایمحدودیت که دارای آبیاری برای و مناسب کشت قابل : اراضی II کالس اراضی

 است:

IIT- مورد نظر و یا هر دو عارضه کم و یا با فرسایش و بلندی پستی یباکم اراضی 

IIAT- مک و فرسایش و بلندی پستی و همچنین شور و قلیایی و یا کمی اییقلی شور یا کمی کمی اراضی 

تحت و  نسبتاً زیاد است آبی زراعت برای آن هایو محدودیت اشکاالت که کشت نسبتاً قابل : اراضیIII کالس اراضی

 از:تند عبار مورد مطالعه محدودهدر  شده مشخص یهاکالس

IIIA- و یا نسبتاً شور و قلیایی نسبتاً شور یا نسبتاً قلیایی اراضی 

IIIT- الذکرفوق نسبتاً زیاد و یا هر دو عارضه نسبتاً زیاد و یا فرسایش و بلندی با پستی اراضی 

IIIW- نسبتاً باال زیرزمینی آب با سطح اراضی 

شستشوی  در زمینه بیشتری مطالعات و نیاز به نشده عیینحاضر ت در حال آن کشت قابلیت که : اراضیV کالس اراضی

 از:تند عبار شده مشخص هایکالس دارد و تحت و زهکشی اراضی

VA- باشند.نیز می قلیایی اغلب بسیار شور که اراضی 

VAW- شود.می مشاهده ندر آ ایستادگی باال و آب آن زیرزمینی آب سطح که بسیار شور و قلیایی اراضی 

ند تعبار آن هایکالس باشند. تحتنمی و آبیاری کشت قابل وجه حاضر به هیچ در حال که : اراضیVI کالس اراضی

 از: 

VIA- بسیار زیاد. و قلیاییت با شوری اراضی 

VIE- باشد.نمیصرفه به مقرون ها فعالًآن اصالح بسیار زیاد که هایزیاد و آبراهه با فرسایش اراضی 

VIAW- والنیط یستادگیآب ا بسیار باال و حالت زیرزمینی آب بسیار زیاد و سطح و قلیاییت با شوری اراضی 

 .گچی با اراضی زیاد مخلوط و فرسایش و بلندی با پستی : اراضی IVT+VIG مخلوط اراضی
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حد تحمل و  15جدول و های شور و قلیا طبقه بندی خاک 11جدول بندی شوری خاک، طبقه 13جدول برای توضیح بیشتر 

 را نشان می دهند.  العمل گیاهان زراعی و باغی به شوری خاک عکس

 طبقه بندی شوری خاک: 13جدول 

 
 و قلیاییهای شور، قلیا و شور مشخصات خاک: 14جدول 

 
 العمل گیاهان زراعی و باغی به شوری خاکحد تحمل و عکس: 10جدول 
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 شود. های استان بوشهر اشاره میها به تفکیک شهرستانبندی استعداد اراضی برای آبیاری انواع خاکدر ادامه به طبقه

کمتر  اراضی عمومی و شیب قرار داشته ساحلی پست هایدر دشت بوشهر اغلب در شهرستان شده یشناسخاک نواحی

 از سنگریزه ایقهطب بر روی تا نسبتاً عمیق عمق کم منطقه این هایباشد. خاکگیر میچشم و بلندی پستی درصد و بدون 2از 

 . است قرار گرفته سنگ تخته بر روی و در مواردی دریایی با صدف موجودات همراه درشت و شن

 ت:اس شده زیر واقع شرح به فیزیوگرافی تیپ ( در سه)دشتستان برازجان  شهرستاندر  شده مطالعه هایخاک

و پودر و  هلکصورت  به آهک یباکمو  متوسط بافت دارای فیزیوگرافی تیپ در این واقع های: خاکمرتفع هایدشت

عموماً  اراضی ظاهری . وضعبایر است آبی منابع کمی دلیل ها بهخاک باشد. اکثر اینمی و ساختمان ضعیف گچ یادیمقدار ز

و  لندیو ب پستی نیز کامالً هموار و بدون هاییو قسمت آثار فرسایش از آن هاییو در بخش و بلندی پستی کمی دارای

 های. نهشتهمشهود است فیزیوگرافی تیپ این مختلف ( در نقاطتا متوسط کم شور )شوری اضیار . قطعاتاست فرسایش

 .است مشاهده قابل تیپ در این مقدار کم به بادی هایشن

زیاد  اییتقلیو  با شوری سبک بافت عموماً دارای فیزیوگرافی تیپ در این واقع هایای: خاکدامنه آبرفتی هایدشت

عموماً  باشد. اراضیمی کم یریگ لیسو  فرسایش باال و دارای زیرزمینی آب سطح اراضی از این هاییباشد. در بخشمی

 سنگریزه دارای از اراضی . قطعاتیاست و قلیاییت شوری بدون نقاط و در برخی تا متوسط کم و شیب و بلندی پستی دارای

 باشد.درصد می 11 تا میزان خاک و داخل سطحدر 

 با ساختمانین سنگ تا خیلی سنگین بافت دارای فیزیوگرافی تیپ در این واقع هایای: خاکرودخانه آبرفتی هایدشت

 دارای نقاط و در برخی عموماً مسطح ظاهری وضع باشد. اراضی از لحاظ)احیاء( می Gley هایلکه یباکم تا متوسط ضعیف

 باشد.زیاد می تا خیلی کم باال و شوری زیرزمینی و آب تا متوسط کم و بلندی پستی

 خانهرود آبرفتی هایشتدر د همچنین ایدامنه آبرفتی های( در دشت)دشتی خورموج شهرستان شده مطالعه هایخاک

 کم یاراض و بلندی . پستیاست متوسط شیب موارد معدود دارای و در برخی مالیم شیب دارای مند قرار دارند. کالً اراضی

 نیز در بعضی نآ قلیایی و حالت مند شور بوده رودخانه حاشیه . عموماً اراضیتا نسبتاً زیاد است کم آن و فرسایش تا متوسط

 .است شده ها مشخصقسمت

 خصوصیات با مطبق هایو الیه تا سنگین نسبتاً سنگین بافت و دارای عمیق ایدامنه آبرفتی هایدشت هایخاک 

 تا زیاد به ممقدار ک به باشد. گچمی زیرین در طبقات ضعیف مکعبی خاک متغیر و ساختمان و درصد مقدار کربن متفاوت

 هایهدر الی تا متوسط مقدار کم به پراکنده طوربهدانه  پودر و سخت صورت به آهک و همچنین و تجمعی رشته صورت

 وجود دارد. زیرین
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 مند در منطقه خصوصاً رودخانه جاری هایرودخانه یگذاررسوب ینتیجه ایرودخانه آبرفتی هایدشت هایخاک

 و بلندی پستی یا با پستی و بلندی و بدون بسیار مالیم با شیب مسطح ها اغلبآبرفت گونه در این واقع هایباشد. دشتمی

 بهزیاد گچ  تا مقدار کم به تا سنگین سبک با بافت و مطبق عمیق عموماً خیلی محدوده این هایباشد. خاکمی کم خیلی

 شود.زیادتر می آن با عمق خاک وجود دارد. مقدار شوری خاک زیرین هایدر الیه عمجتم صورت

 هایاکخباشند. می عموماً مسطح که و گود قرار گرفته پست هایدشت دیر بر روی های مطالعه شده در شهرستانخاک

و  گچ با بلورهای همراه تا سنگین سبک با بافت هاییخاک رویبر  تا سنگین نسبتاً سنگین با بافت عمیق خیلی منطقه این

 باشد.می 1یا متراکم ضعیف ساختمان

 قرار گرفته کم و فرسایش و بلندی و پستی مالیم با شیب ایدامنه در دشت دیلم در شهرستان شده یشناسخاک نواحی

با  همراه زیرین هایدر الیه تا سبک نسبتاً سنگین و بافت خاک در سطح سنگین با بافت عمیق ها خیلی. عموماً خاکاست

 باشد.می خاک در مقطع طور پراکندهبه گچ درشت بلورهای

 با شیب عموماً مسطح که شده واقع ایرودخانه آبرفتی هایدشت بر روی کنگان در شهرستان شده یشناسخاک نواحی

 عموماً عمیق دهش مطالعه هایباشد. خاکها میرودخانه در حاشیه کم و بلندی یا با پستی و بلندی پستی و بدون سیار مالیمب

 مجتمع صورت ریز به و بلورهای رشته صورت به گچ و مقدار کمی فشرده و ساختمان تا سنگین سبک با بافت عمیق تا خیلی

 باشد.نسبتاً زیاد می رودخانه حاشیه در اراضی خاک . شوریوجود دارد

 ضیارا ( کهقرار دارد )رود شور و رود گناوه ایرودخانه آبرفتی در دشت گناوه در شهرستان شده یشناسخاک نواحی

 دارای . اراضیباشدزیاد می و فرسایش یو بلند پستی ها دارایقسمت و در بعضی کم و بلندی و پستی مالیم شیب دارای آن

 مکعبی اختمانس موارد دارای فشرده در برخی و ساختمان تا سنگین سبک با بافت غالباً مطبق تا بسیار عمیق عمیق خاک

 در حاشیه اراضی شوری باشد و میزانتا نسبتاً زیاد می مقدار کم و به ریز مجتمع بلورهای صورت به باشد. گچمی ضعیف

 . زیاد است رود شور خیلی

برای آبیاری را در محدوده استان بوشهر نشان اراضی بندی طبقه هایکالسها و تحت کالس( مساحت 11جدول )

 دهد. برای آبیاری را در محدوده استان بوشهر نشان میاراضی بندی طبقه هایکالسها و تحت کالسنیز  1نقشه دهد. می

                                                      
1 Massive 
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 اری در محدوده استان بوشهربرای آبیاراضی بندی طبقه یهاتحت کالسو  هامساحت کالس : 16جدول 

 کالس )هکتار( مساحت کالس کالستحت )هکتار( کالسمساحت تحت

-- -- 5111 I 
-- -- 71137 II 

7227 IIA   
3171 IIAS   
2312 IIAST   
711 IIASW   

15272 IIAT   
723 IIATW   

1175 IIS   
22111 IIST   

117 IISTW   
2271 IISW   

23722 IIT   
527 IITW   
122 IIW   

  171317 III 
73157 IIIA   
1772 IIIAS   
177 IIIAST   

3177 IIIAT   
7712 IIIAW   

15717 IIIS   
21113 IIIST   
17211 IIIT   

212 IIITW   
1517 IIIW   

  373 I+III 
373 I+IIIA   

  1125 II+III 
3151 IIAT+IIIA   
3171 IIAT+IIIT   

  17112 IV 
27151 IVS   
7112 IVST   

11717 IVT   
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 کالس )هکتار( مساحت کالس کالستحت )هکتار( کالسمساحت تحت

577 IVU   

  317 III+IV 
317 IIIT+IVS   

  321215 V 
273111 VA   
35122 VAW   
1171 VW   

  11177  
11177 IIIA+VA   

  111511 VI 
71572 VIA   
3731 VID   
1311 VIE   
7772 VIRW   
215 VIT   
315 VIG   
117 VIM   

2221 VIR   

  1171 II+VI 
1171 IIT+VIG   

  15351 III+VI 
1215 IIIT+VIG   

13135 IIIA+VIA   

  11377 IV+VI 
3535 IVS+VIR   

12752 IVT+VIG   

 مطالعه شدهمساحت جمع  775571  775571
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 بندی قابلیت اراضی در محدوده استان بوشهرمطالعه طبقه -1-2-1-3-2-3-2

 منابع اراضی و خاک  

 در محدوده استان متفرقه تیپ یک به انضمام فیزیوگرافی اصلی تیپ 2تعداد اً های انجام شده جمعبر اساس بررسی

واحد  27تعداد  جمعاً به اراضی مختلف هایاند. تیپشده داده نشان اراضی منابع هاینقشه ها بر رویآن و محدوده مشخص

 داده ( نشان17در جدول )بوشهر  در محدوده استان اراضی ها و واحدهایاز تیپ هریک اند. مساحتشده بندیتقسیم اراضی

  . است شده
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تیپ نیز مقایسه مساحت 1نمودار  در د.ندهنیز واحدهای اراضی در محدوده استان را نشان می 3نقشه و تیپ های اراضی  

کیل ی تیپ اراضی استان را تشگستره نیترشیبها مطابق این نمودار کوهآمده است. بوشهر  در استان اراضیمختلف  های

 دهند.  می

 بوشهر در استان اراضی مختلف ها و واحدهایتیپ و درصد نسبی مساحت: 17جدول 

 درصد
 مساحت

 )هکتار(
 واحد

 اراضی

 درصد مساحت
 اراضی

 استان مساحت به

 مساحت

 )هکتار(
 اراضی تــیپ

Land type 

7٫57 127221٫1 1٫1 

 (1) هاکوه 271121٫12 12٫17

Mountains 

1٫11 11173٫1 1٫2 

1٫71 11271٫1 1٫3 

32٫1 737112٫2 1٫1 

1٫75 12517٫1 1٫5 

1٫11 21113٫7 2٫1 

 (2ها)تپه 373523٫72 11٫21

Hill 

1٫11 1٫15 2٫2 

3.11 71325٫7 2٫3 

12٫12 277751٫3 2٫1 

1٫12 37217٫5 3٫2 

 ( 3) فوقانی هایها و تراسفالت 112323٫11 1٫51
Plateaus & Upper Terraces 

2٫72 11121٫2 3٫1 

2٫11 17115٫1 3٫7 

1٫27 1137٫1 1٫1 

 (1)ایدامنههایدشت 113251٫72 1٫21
Piedmont Plains 

1٫12 1113٫2 1٫2 

1٫17 132517٫1 1٫3 

1٫12 111521٫5 4/5.3 
 

1٫12 111521٫5 
و  ایدامنهبامنشاء  آبرفتی هایدشت

 (1/5) ایرودخانه

Piedmont & Alluvial Plains 
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 درصد
 مساحت

 )هکتار(
 واحد

 اراضی

 درصد مساحت
 اراضی

 استان مساحت به

 مساحت

 )هکتار(
 اراضی تــیپ

Land type 

1٫11 11721٫1 5٫3 

 (5)ایو رودخانه رسوبی آبرفتی هایدشت 71132٫22 3٫11

River Alluvial Plains 
1٫21 11517٫7 5٫1 

1٫17 21731٫5 5٫1 

1٫17 15527٫1 1٫1 
 (1و گود) پست آبرفتی هایدشت 27172٫12 1٫25

Low lands 3٫57 72175٫1 1٫2 

1٫13 37517٫1 7٫2 

 ( 7سیالبی) های دشت 217272٫11 11٫71

Flood plains 
1٫12 37321٫7 7٫3 

7٫55 173133٫2 7٫1 

1٫23 27172٫1 7٫1 
 (7سنگریزه دار ) شکل بادبزنی هایواریزه 25377٫15 1٫15

Gravelly Colluvial Fans 2٫22 17127٫5 7٫2 

 (2دار ) سنگریزه شکل های بادبزنیآبرفت 2722٫1 1٫12 2٫1 2722٫1 1٫12

River Alluvial Fans 

1٫12 11217٫2 X.1 1٫12 11217٫2 (اراضی متفرقهX) 

Miscellaneaus 

 کلجــمع 2227773٫1 111٫11   
Total 
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  بوشهر در استان اراضیمختلف  هایتیپ : مقایسه مساحت1نمودار 
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 ها  آن عمومی و مشخصات اراضی واحدهای شرح 

  1.1ی واحد اراض -

ها از قسمتی و در بعض سخت آهکی از تشکیالت متشکل تیز و کشیده با قلل بسیار مرتفع هایکوهستان شامل 

 تکامل هو فاقد هر گون هاستدر دره دار زهیسنگر عمق بسیار کم خاکی و یا با پوشش پوشش ، عمدتاً بدونکنگلومرایی

  Lithic Torriorthentه گرو در تحت منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم و با توجه زیاد بوده فرسایش دارای اراضی باشد. اینمی

 از: عبارت است واحد اراضی این عمده . محدودیتاست گردیده بندیطبقه

 زیاد  فرسایش -1،  ادیز یسنگ هایزدگیبیرون -3، و گیاه خاک پوشش معد -2بسیار تند،   شیب-1

 وببایر محس حاضر جزء اراضی و در حال ساخته زیاد مواجه را با اشکاالت اراضی از این استفاده فوق وجود عوامل 

واحد  این خواهد شد. ضمناً مساحت اشاره ضی بدانتناسب ارا که در مبحث داشته حفاظتی کامالً جنبه اراضی گردد. اینمی

 دهد. می لیرا تشک استان اراضی درصد کل 57/7هکتار و حدود  127221 اراضی

 
 1.2واحد اراضی  -

ها های نسبتاً مرتفع، اغلب با قلل مدور و شامل مواد آهکی، کنگلومراهای متحجر و در بعضی قسمتدر برگیرنده کوه

باشد. فرسایش این اراضی متوسط تا زیاد ارزیابی های آذرین میندرت سنگهای گچی، ماسه سنگی، شیل و بهدارای مارن

شده است. پوشش خاکی در این مناطق خیلی کم عمق و سنگریزه دار و در برخی مناطق به دلیل وجود مواد آلی تیره رنگ 

واحد  این مساحتمی گردند.  بندیطبقه Typic Torriorthentsو   Lithic Torriorthentگروه در تحت  اراضی ایناست. 

 دهد.می لیرا تشک استان اراضی درصد کل 11/1هکتار و حدود  1/11173 اراضی

 
 1.3واحد اراضی  -

 آهکی هایاز  سنگ متشکل سنگی هایزدگی با بیرون مدور و کشیده با قلل مرتفع هایکوه شامل واحد اراضی این

دتاً فاقد عم اراضی شود. اینمی نگلومرا نیز دیدهکو  و مارنی، شیل فشانآتش هایها سنگقسمت و در بعضی بوده سخت

در  و در حد ضعیف غیر متراکم یا درختان بوتهپراکنده  پوشش ، دارایسنگالخی عمق کم هایخاک و یا دارای خاک

در تحت  اضیار اینگیرند. قرار می مورد استفاده و اتفاقی فصلی چراگاه به صورت باشند کهمی ها متوسطقسمت بعضی

اراضی  درصد کل 71/1و  هکتار بوده 1/11271واحد اراضی  این وسعتمی گردند.  بندیطبقه  Lithic Torriorthentگروه 

واحد  نایهای عمده سنگی از محدودیت هایزدگی و بیرون سایشتند، عمق کم خاک و فر دهد. شیبمی را تشکیلاستان 

 اراضی است.
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 1.4واحد اراضی  -

 واحد اراضی دهد. اینمی را تشکیل اراضی استان درصد از کل 11/32و  هکتار بوده 2/737112واحد اراضی  این وسعت

 عمق کم ، با خاکیافته فرسایش و مارنی، گچی از مواد آهکی متشکل دهیبردهیبر ارتفاع تا کم نسبتاً مرتفع هایکوه شامل

 Lithicگروه در تحت  اراضی اینباشد. درصد می 111تا  11و شیب و نباتی گیاهی کم دار، پوششسنگریزه عمق تا بسیار کم

Torriorthent  ها از جمله قسمت در بعضی و شوری گچ خاک، طبقات تیمحدودزیاد،  شیبمی گردند.  بندیطبقه

 باشد. می اراضی این عمده یهاتیمحدود

  1.5واحد اراضی  -

آذرین  های آهکی، شیل، مارنی، دگرگونی وهای نسبتاً مرتفع تا مرتفع با قلل مدور، متشکل از سنگدر برگیرنده کوه

نیمه  های این اراضی کم عمق تا. خاکباشندیابل مشاهده مها قاست. بعضاً در برخی مناطق تشکیالت گچی، نمکی و توف

ارس،  ،عمیق سنگریزه دار با بافت سبک تا نسبتاً سنگین برآورد گردیده است. دارای پوشش متوسط درختان جنگلی بلوط

گروه در تحت  یضارا این .باشدیم به همراه پوشش مرتعی ضعیف تا متوسط هاپسته، بادام، کیکم و زالزالک و بعضاً درختچه

Typic Torriorthents اراضی  درصد از کل 75/1و  هکتار بوده 1/12517واحد اراضی  این وسعتمی گردند.  بندیطبقه

 دهد.می را تشکیل استان

 

 2.1واحد اراضی  -

، عمدتاً فاقد مدور وکشیده تیز و با قلل سخت آهکی هایاز سنگ متشکل نسبتاً مرتفعای هتپه شامل واحد اراضی این

تا  15 ینب اراضی این زیاد هستند. شیب و فرسایش و سنگالخی عمق بسیار کم هایخاکدارای و یا  و گیاه خاک پوشش

 تحتدر ، منطقه و رطوبتی حرارتی هایرژیم بهبا توجه  اراضی در این مورد مطالعه های. خاکبیشتر است درصد و گاهی 11

 و فرسایش شیب -1از: تند عبار اراضی این عمده هایمحدودیت .است گردیده بندیطبقه Lithic Torriorthents گروه

 سنگی هایزدگی بیرون -1و   و بلندی پستی -3، خاک عمق -2زیاد، 

گردند. می بایر محسوب و جزء اراضی دود گردیدهمح اراضی از این استفاده ، قابلیتفوق هایمحدودیت به با توجه 

 اراضی درصد کل 11/1حدود  که هکتار است21111 واحد اراضی این خواهد شد. مساحت اشاره آن تناسب به در مبحث که

 دهد. می را تشکیل استان
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 2.2واحد اراضی  -

رگونی های آهکی، کنگلومرایی، ماسه سنگی، دگمتشکل از سنگ های کم ارتفاع تا نسبتاً مرتفع با قلل مدور،شامل تپه

. این اراضی بدون رخنمون سنگی یا با رخنمون سنگی کم است. خاک این اراضی کم عمق تا نیمه عمیق باشدیو شیلی م

 Typicگروه در تحت  اراضی این های نرم آهکی است.سنگروی  دار با بافت متوسط تا سنگین واقع برسنگریزه

Torriorthents هکتار( را در محدوده استان به خود  15/1واحد اراضی وسعت بسیار ناچیزی ) اینمی گردند.  بندیطبقه

 اختصاص داده است. 

 

  2.3واحد اراضی  -

و کنگلومرا  ماسه، آهکیهایاز سنگ متشکله مدور و برید با قلل ارتفاع تا کم نسبتاً مرتفع هایتپه شامل واحد اراضی این

درصد و  11تا  15 بین اراضی این باشد. شیبمی گیاهی کم دار و پوششسنگریزه عمیق تا نیمه عمقبسیار کم هایبا خاک

و بلندی،  و پستی خاک، شیب دهد. عمقمی را تشکیل اراضی استان درصد از کل 11/3هکتار و  7/71325وسعت آن 

 ر اینالذکفوق هایمحدودیت به است. با توجه اراضی این عمده هایاز جمله محدودیت سنگی هایزدگی و بیرون فرسایش

گروه حت در ت اراضی این گیرند.قرار می مورد استفاده و فصلی اتفاقی چراگاهبه عنوان و یا بوده بایر  جزء اراضی اراضی

Typic Torriorthents گردند. می بندیطبقه 

 

 2.4واحد اراضی  -

و گسسته  دهیبر دهیبا قلل مدور و گنبدی شکل بر یافته فرسایشِ تا نسبتاً مرتفع ارتفاع کم هایتپه شامل واحد اراضی این

دار زهیسنگر عمق کم خاکبا یا  خاک ( و اکثراً بدونمخروبه )اراضی و گچ سنگ ، ماسه، مارنیاز مواد آهکی متشکل

 Typicگروه در تحت  اراضی اینباشد. می کم گیاهی پوشش درصد و دارای 11تا  15 بین اراضی این باشد. شیبمی

Torriorthents اراضی استان درصد از کل 12/12و  هکتار بوده 3/277751واحد اراضی  این مساحتمی گردند.  بندیطبقه 

 -3و بلندی،  و پستی شیب -2خاک، عمق  محدودیت-1تند از: عبار اراضی این عمده هایدهد. محدودیتمی را تشکیل

 بایر و برخی به صورت واحد اراضی از این الذکر قسمتیفوق هایمحدودیت به . با توجهو مارن موادگچی -1فرسایش،  

 گیرند.میقرار  مورد استفاده و فصلی اتفاقی چراگاه دیگر به صورت
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 3.2واحد اراضی  -

 هایاز خاک لمتشک قدیمیای و واریزه تا متوسط کم و بلندی با پستی فوقانی هایها و تراسفالت شامل واحد اراضی این

 حاضر به صورت الحو در  بوده گیاهی تا متوسط کم و پوشش تا سنگین متوسط دار با بافتسنگریزه عمیق تا نیمه عمق کم

و  کلی شود. شیبمی محدود استفاده به صورت آبی زراعت و حتی غالت کاریدیم ها نیز برایقسمت و در بعضی چراگاه

 مساحت می گردند.  بندیطبقه Typic Torriorthentsگروه در تحت  اراضی این باشد.درصد می 5تا  1 بین اراضی این جانبی

واحد  های عمده ایندهد. محدودیتمی را تشکیلاراضی استان  درصد از کل 12/1و  هکتار بوده 5/37217واحد اراضی  نای

 ، عمق خاک و فرسایش است.  و سنگریزه ، سنگو بلندی و پستی شیب اراضی

 

 3.4واحد اراضی  -

ی باشد. این م نسبتاً زیاد فرسایشو  تا زیاد متوسط پستی و بلندیبا  فوقانی هایها و تراسفالت شامل واحد اراضی این

تا زیاد  کم ، شوریزیرین هایدر الیه مواد گچی با تجمع همراه تا سنگین متوسط با بافت عمیق نیمه هایخاکاراضی دارای 

حاضر از  باشد. در حال، برخوردار میاست شوری به ممقاو اکثراً گیاهان که کم گیاهی و از پوشش بوده و دارای سنگریزه

تا  5 بین جانبی درصد و شیب 3تا  1 بین اراضیاین  کلی شود. شیبمی استفاده اتفاقی چراگاه بیشتر به صورت اراضی این

 2/11121 اراضی واحد این ساحتممی گردند.  بندیطبقه Typic Torriorthentsگروه در تحت  اراضی ایندرصد است.  12

و  پستی -2، خاک عمق -1از: تند عبار اراضی این هایباشد. محدودیتمی درصد از محدوده استان 72/2هکتار و معادل 

 و مارن. گچ محدودکننده و طبقات شوری -5،  سنگریزه -1زیاد،  فرسایش -3، بلندی

 

 3.7واحد اراضی  -

 سبک ا بافتب تا عمیق عمیق نیمه های، خاکمتوسط و بلندی با پستی فوقانی هایها و تراسفالت شامل واحد اراضی این

 جانبی و شیب کلی باشد. شیبمی تا متوسطکم  و سنگریزه زیرین( و سنگ هایها )الیهقسمت در بعضی گچ با تجمع همراه

ه ب اراضی حاضر از این و در حال بودهها قسمت در بعضی کم و شوری بادی فرسایش دارای درصد و 5تا  1 بین اراضی این

و  حرارتی رژیم به گردد. با توجهمی استفاده و دیم آبی و زراعت نخیالت جهت از آن هاییو در قسمت چراگاه صورت

 یواحد اراض این اند. مساحتگردیده بندیطبقه Typic Torriorthents گروه تحت مورد مطالعه های، خاکمنطقه رطوبتی

 از:ند عبارت واحد اراضی این عمده هایمحدودیت دهد.می را تشکیل استان کلاز درصد  11/2 و معادل هکتار  17115

، شیب -3،       زیاد نفوذ خیلی با قابلیت و سنگریزه سنگ همراه به سبک بافت -2 ، خاک عمق محدودیت -1 
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 راگاهچ به صورت اراضی حاضر از این در حال ذکر شده هایمحدودیت به با توجه. و آبی بادی فرسایش -1،  لندیو ب پستی

 خواهد شد. اشاره تناسب به آن در مبحث گردد کهمی استفاده کاریو بعضاً دیم فصلی

 

 4.1واحد اراضی  -

 سنگریزه عموماً بدون سنگین با بافت تا عمیق نسبتاً عمیق هایاز خاک متشکل ایدامنه هایدشت شامل واحد اراضی این

 داشتن با اراضی اند. اینآمده به وجوداطراف  هایکوه و آبرفتی ایاز مواد واریزه که است سنگریزه کمی به همراه و گاهی

در  اراضی . از ایندرصد است 3تا  1 بین اراضی این باشند. شیبمی مناسب زهکشی دارای کم و فرسایش لندیو ب پستی

 العهمورد مط هایخاک منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم به گردد. با توجهمی استفاده و دیم آبی هایزراعت حاضر جهت حال

درصد  27/1 که بودههکتار  1137 واحد اراضی این اند. مساحتگردیده بندیطبقه Ustertic Haplocambidsگروه  تحت

 اشاره آن هتناسب ب در مبحث کهاست  خاک سنگین بافت اراضی اینعمده  دودیت. محدهدمی را تشکیل استان اراضی کل

 خواهد شد.

  
 4.2واحد اراضی  -

تقریباً  ینسنگ با بافت عمیق هایاز خاک متشکل تقریباً مسطح مالیم با شیب ایدامنه هایدشت شامل واحد اراضی این

 تکامل هایجزء خاک طور کلیو به بوده کم ها با شوریقسمت و در بعضی و قلیائیت شوری اکثراً بدون ،سنگریزه بدون

 بین اراضی نای است. شیب االرضیتحت مشخصه، بعضاً نیز فاقد افق آهک ی تجمعطبقه معموالً دارای باشند کهمی یافته

 دیم زراعت به صورتها قسمت و در بعضی آبی حاضر به عنوان زراعت در حال واحد اراضی . از ایندرصد است 1تا  5/1

 Ustertic Haplocambidsگروه  تحت مورد مطالعه هایخاک منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم به با توجهگردد. میاستفاده 

دهد. می را تشکیلاراضی استان  درصد از کل 12/1و  هکتار بوده 2/1113واحد اراضی  مساحت ایناند. گردیده بندیطبقه

 باشد. ها میقسمت سنگین در بعضی اراضی بافت این عمده محدودیت

 

 4.3واحد اراضی  -

 سنگین بافت وتکامل یافته  عمیق با خاکو بدون پستی و بلندی  تقریباً مسطح ایدامنه هایدشت شامل احد اراضیو این

 5/1 بین یواحد اراض باشد. شیب اینمی و آبرفتی ایاز مواد واریزه تا زیاد و متشکل متوسط ، شوریسنگریزه معموالً بدون

 هتج واحد اراضی از این هاییباشد. قسمتها زیاد میاز قسمت در بعضی آن زیرزمینی آب حسط درصد و تغییرات 1تا 

 تحت مورد مطالعه هایخاک منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم به با توجهگردد. می استفاده و نخیالت و دیم آبی هایزراعت
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هکتار  1/132517واحد اراضی  این مساحتاند. گردیده بندیطبقه Typic Haplosalidsو  Ustertic Haplocambidsگروه 

 بافت -1اند از: عبارت واحد اراضی این عمده هایدهد. محدودیتمی را تشکیلاراضی استان  درصد از کل 17/1و  بوده

 ها.از قسمت باال در بعضی زیرزمینی آب سطح -1، و ماندابی زهکشی -3، تا زیاد و قلیائیت متوسط شوری -2، سنگین

  4/5.3واحد اراضی  -

 و بافت عمیق درصد، خاک 1تا  5/1 بین بسیار مالیم با شیب تقریباً مسطح آبرفتی هایدشت شامل واحد اراضی این

 محدودیت چنینو هم خاک زیرین در طبقات و گچی مواد آهکی زیاد، تجمع تا خیلی متوسط ، شوریسنگین تا خیلی سنگین

 صورت هها بقسمت و در بعضی بایر بوده واحد اراضی این هایباشد. اکثر قسمتمی ضعیف باال و زهکشی زیرزمینی آب

مورد  هایخاک منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم به با توجه. است قرارگرفته مورد استفاده و دیم آبی هایو یا زراعت چراگاه

و  هکتار بوده 5/111521واحد اراضی  این مساحتاند. گردیده بندیطبقه Ustertic Haplocambidsگروه  تحت مطالعه

،   سنگینبافت -1اند از: عبارت واحد اراضی این عمده هایدهد. محدودیتمی را تشکیلاراضی استان  درصد از کل 12/1

  ی.ریگ لیس خطرات-1، و ماندابی زهکشی-3تا زیاد،  متوسط شوری-2

 

 5.3واحد اراضی  -

تا  5/1 بین بسیار مالیم )با شیب بوده تقریباً مسطح که هاستاز رودخانه حاصله رسوبی هایدشت شامل واحد اراضی این

 جهت ضیارا حاضر از این باشد. در حالمی تا متوسط کم و شوری تا سنگین متوسط با بافت میقع خاک درصد( و دارای 1

 همورد مطالع هایخاک منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم به با توجهشود. می استفاده کاریو درخت و دیم آبی هایزراعت

درصد  11/1و  هکتار بوده 1/11721واحد اراضی  این مساحت اند.دیدهگر بندیطبقه Typic Haplocambidsگروه  تحت

 ت. تا متوسط اس کم سنگین و شوری واحد اراضی بافت این عمده هایدهد. محدودیتمی را تشکیلاراضی استان  از کل

 

 5.4واحد اراضی  -

ا شوری هایی عمیق با بافت متوسط تا سنگین توأم ببا خاکبا شیب مالیم و تقریباً مسطح ای شامل دشت رسوبی رودخانه

ودیت باشد. محدهای آبی و دیم غالت و باغات خرما میها زراعتاین اراضی بایر و در بعضی قسمتزیاد تا خیلی زیاد است. 

 عهورد مطالم هایخاک منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم به با توجهی است. ریگ لیسعمده این اراضی شوری زیاد و خطر 

 درصد از کل 21/1و  هکتار بوده 7/11517واحد اراضی  این مساحت اند.گردیده بندیطبقه Typic Natrargidsگروه  تحت

 دهد.می را تشکیلاراضی استان 
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 5.6واحد اراضی  -

 1تا  5/1 ینب بسیار مالیمو با شیب  تقریباً مسطح ، کههاستاز رودخانه حاصله رسوبی هایدشت شامل واحد اراضی این

 اراضی از این حاضر . در حالاست شده ضعیف تشکیل تا متوسط و زهکشی سنگین با بافت عمیق باشد و از خاکدرصد می

 هایخاک منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم به با توجهشود. می استفاده مرکبات و باغ و نخلیات آبی یهابیشتر به منظور زراعت

 هکتار بوده 5/21731واحد اراضی  این مساحتاند. گردیده بندیطبقه Ustertic Haplocambidsگروه  تحت مورد مطالعه

، سنگین بافت -1از:  عبارتند واحد اراضی این عمده هایدهد. محدودیتمی را تشکیلاراضی استان  درصد از کل 17/1و 

 .نقاط در بعضی نسبتاً ضعیف زهکشی -3ها، قسمت در بعضی کم شوری - 2

 

 6.1واحد اراضی  -

و  وری، شنیگسن یلیخو  سنگین ، بافتعمیق و مقعر با خاک و گود، مسطح پست هایدشت شامل واحد اراضی این

 این باشد. مساحتدرصد می 1تا  5/1کمتر از  باال و شیب زیرزمینی آب با سطح ضعیف خیلی زیاد و زهکشی خیلی قلیائیت

 تیو رطوب حرارتی رژیم به با توجهدهد. می را تشکیل اراضی استان درصد از کل 17/1و  هکتار بوده 1/15527واحد اراضی 

 واحد اراضی این عمده هایمحدودیت اند.گردیده بندیطبقه Typic Natrargidsگروه  تحت مورد مطالعه هایخاک منطقه

و  زیرزمینی آبسطح  باال بودن -1، ضعیف خیلی زهکشی -3زیاد،  خیلی و قلیائیت شوری -2، سنگین بافت -1از:  عبارتند

 . اراضی آبگیر بودن

 

 6.2اراضی  واحد -

 و قلیاییت وری، شنیسنگ یلیختا  سنگین ، بافتعمیق یا مقعر با خاک و گود مسطح پست اراضی شامل واحد اراضی این

واحد  حاضر این باشد. در حالدرصد می 5/1کمتر از  باال و شیب زیرزمینی آب ، سطحضعیف خیلی زیاد، زهکشی خیلی

را  اراضی استان درصد از کل 57/3و  هکتار بوده 1/72175واحد اراضی  این گردد. مساحتمی سوببایر محجزء اراضی 

 Typicو  Typic Natrargidsگروه  تحت مورد مطالعه هایخاک منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم به با توجهدهد. می تشکیل

Haplosalids  شوری -2، سنگین خیلی بافت -1از:  عبارتند واحد اراضی این عمده هایمحدودیت اند.گردیده بندیطبقه 

 ضعیف. خیلی زهکشی-1، زیرزمینی آب سطح باال بودن -3زیاد،  خیلی و قلیائیت
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 7.2واحد اراضی  -

با  میقآن ع هایو خاک بوده ریگ لیسو  متوسط هایبا مسیل تقریباً مسطح سیالبی هایدشت شامل واحد اراضی این

باال و  زیرزمینی آب و سطح متعدد و مرطوب سیالبیزیاد، بسترهای  خیلی و قلیاییت ، شوریسنگین تا خیلی سنگین بافت

 رتیحرا رژیم به با توجهگردد. می مشاهده زیرین در طبقات گچی هایو رگه ضعیف هایزهکش اراضی متغیر است. در این

واحد اراضی  این مساحتاند. گردیده بندیطبقه  Typic Haplosalidsگروه تحت مورد مطالعه هایخاک منطقه و رطوبتی

 عبارتند واحد اراضیاین  عمده هایدهد. محدودیتمی را تشکیلاراضی استان  درصد از کل 13/1و  هکتار بوده 1/37517

 بسترهای -5زیرزمینی،  سطح آب باال بودن -1و ماندابی،  زهکشی -3زیاد،  خیلی و قلیائیت شوری -2، سنگین بافت -1از: 

 ی.ریگ لیسو خطر  سیالبی

 
 7.3واحد اراضی  -

 سنگین ا بافتب عمیقهای تا نسبتاً زیاد، خاک متوسط هایبا مسیل تقریباً مسطح سیالبی هایدشت شامل واحد اراضی این

 اشد. اینبمی ریگ لیسباال و  ینیرزمیآب ز و سطح ضعیف زهکشی دارای اراضی باشد. اینتا زیاد می متوسط و شوری

یرد و گقرار می مورد استفاده یمو د آبی هایها زراعتاز قسمت و در بعضی فصلی چراگاه حاضر به صورت در حال اراضی

مورد  هایخاک منطقه و رطوبتی حرارتی رژیم به . با توجهشور برخوردار است و گیاهان شوری به مقاوم گیاهان از پوشش

 Sodic Ustic Haplocambids, Typic Haplosalids,  ،Aridic Haplustepts, Typic گروه های تحت مطالعه

Torrifluvents اراضی استان درصد از کل 12/1هکتار که معادل  7/37321واحد اراضی  اینمساحت اند. گردیده بندیطبقه 

 زهکشی -3زیاد،  تا خیلی متوسط شوری -2، سنگین بافت -1از: تند عبار واحد اراضیاین  عمده هایباشد. محدودیتمی

 ی. ریگ لیس -5، زیرزمینی آب سطحباال بودن  -1، و ماندابی ضعیف

 

 7.4واحد اراضی  -

زیاد و  یخیل و شوری تا متوسط سنگین با بافت عمیق هایاز خاک متشکل سیالبی هایدشت شامل واحد اراضی این

گردد. می بایر محسوب جزء اراضی حال حاضرو در  متعدد است سیالبی و بسترهای ضعیف و زهکشی متغیر گچ هایالیه

 و رطوبتی تیحرار رژیم به با توجهباشد. شور می گیاهان تا متوسط کم پوشش باال و دارای اراضی در این زیرزمینی آب سطح

 2/173133اراضی واحد  این مساحتاند. گردیده بندیطبقه  Typic Haplosalidsگروه تحت مورد مطالعه هایخاک منطقه

یالبی از س زیاد، زهکشی و بسترهای ، شوریسنگین دهد. بافتمی را تشکیلاراضی استان  درصد از کل 55/7و  هکتار بوده

 واحد اراضی است.  این عمده هایمحدودیت
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 8.1واحد اراضی  -

نسبتاً زیاد در  و سنگریزه زیاد، سنگ فرسایشی هایلدار با مسیسنگریزه شکل بادبزنی هایواریزه شامل واحد اراضی این

 گیاهی وششو پ متوسط و بلندی ، پستیسبک بافتعمدتاً دارای  دار است کهسنگریزه عمق کم و خاک خاک و عمق سطح

 چراگاه به صورت اراضی از این حاضر رسد. در حالدرصد می 7 درصد و ندرتاً به 5تا  2 بین اراضی این باشد. شیبمی کم

واحد اراضی  این مساحتمی گردند.  بندیطبقه Typic Torriorthentsگروه در تحت  اراضی اینگردد. می استفاده اتفاقی

 ارتندعب واحد اراضی این عمده هایدهد. محدودیتمی را تشکیلاراضی استان  درصد از کل 23/1و  هکتار بوده 1/27172

  و سنگریزه. سنگ -1، فرسایشی هایو مسیل فرسایش -3، و بلندی و پستی شیب -2، خاک عمق -1از: 

 

 8.2واحد اراضی  -

 5تا  2 بین ، شیبفرسایشی های، مسیلو بلندی دار با پستیسنگریزه شکل بادبزنی هایواریزه شامل واحد اراضی این

تا زیاد و  طمتوس با سنگ و سنگریزه همراه تا سنگین متوسط خاک دار، بافتسنگریزه عمیق تا نیمه عمیق درصد، خاک

 هایقسمت و در بعضی چراگاه به صورت قسمتی اراضی حاضر از این باشد. در حالی میمرتع اهانیگ تا متوسط کم پوشش

 بندیطبقه Typic Torriorthentsگروه در تحت  اراضی اینشود. می فادهاست یکاردرختو  آبی زراعت صورتدیگر به 

دهد. می را تشکیلاراضی استان  درصد از کل22/2و  هکتار بوده 5/17127واحد اراضی  این مساحتمی گردند. 

 هایو مسیل فرسایش -3، یو بلند و پستی شیب -2، خاک عمق -1از: تند عبار واحد اراضی این عمده هایمحدودیت

  و سنگریزه. وجود سنگ -1فرسایشی، 

 

 9.1واحد اراضی  -

 یهالیمس یادیتعداد زتا زیاد،  کم و بلندی دار با پستیسنگریزه شکل بادبزنی یهاآبرفت شامل واحد اراضی این

و  کلش صابونی هایها اکثراً سنگریزهباشد و سنگریزهمی سبک و بافت عمق کم درصد، خاک 3تا  1 دار، شیبسنگریزه

 Typic Torriorthents گروه تحت مورد مطالعه یهامنطقه خاک و رطوبتی حرارتی هایرژیم به هستند. با توجه زاویه بدون

شود. می را شامل استان اراضی درصد کل 12/1 باشد کههکتار می 2722 یواحد اراض این ند. مساحتاگردیده بندیطبقه

 فرسایش -3، و بلندی پستی -3، سنگین بافت -2، خاک عمق -1 عبارتند از: واحد اراضی این عمده هایمحدودیت

  سطحی هایو سنگریزه سنگ -1 فرسایشی هایو مسیل

 شود.می تهپرداخ آن به ذکرتناسب  در مبحث که را محدود ساخته اراضی از این استفاده قابلیت فوق هایمحدودیت 
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 (X.1) متفرقه واحد اراضی

 شده ثبیتت شنی هایتپه شاملنداشته  مطابقت اراضی اصلی هایاز تیپ یک با هیچ آن مشخصات واحد اراضی که این

 باشد. مساحتد مینسبتاً زیا بادی فرسایشی دارای اراضیباشد. این می سبک با بافت عمیق هایزیاد و خاک و بلندی با پستی

 دهد.می را تشکیلاراضی استان  درصد از کل 12/1و  هکتار بوده 2/11217واحد اراضی  این

 اراضی منابع موجود های بررسی محدودیت 

 تقسیم چند واحد اراضی دارند به که خصوصیاتی به با توجه اراضی اصلی هایاز تیپ ونه که ذکر شد هر یکگهمان

 مطالعاتی در محدوده اراضی موجود منابع های محدودیتاست.  "واحد اراضی"گردند. واحد کاری در این مطالعات می

 را می توان در موارد زیر جستجو نمود: بوشهر استان

  و بادی آبی هایفرسایش -

 هشوند کجابجا میثقل  و نیروی باد و آب چون عواملی توسط خاک ذرات آن طی که ای استپدیده خاک فرسایش

و  بیآ ، فرسایشمرطوب رمناطقگردد. دمیسطحی  خصوصاً خاک خاک مداوم رفتن و از بین فرسودگی موجب عمل این

وجود  هر دو فرسایش و بیش کم مورد مطالعه گردد. در منطقهمیمحسوب  خاک فرسایش اصلی باد عامل خشک در مناطق

و  سطحی شناسی بارندگی، زمین اقلیمی، شدت عواملی همچون وضعیت معلول و بادی آبی هایفرسایش دارند. بطور کلی

 عوامل تاس ممکن باشد. گرچهاز اراضی می زمین و استفاده و بلندی، پوشش ، پستیخاک ها و ساختمانخاک پایداری عدم

گردد می شاهدهم در منطقه باشند. آنچه فوق با عوامل یا در ارتباط فوق از عوامل ناشی باشد که نیز وجود داشته دیگری فرعی

آبخیز  باشد. در حوزهمی بادی فرسایشی و عالئم و گسترده پهن هایمسیل و همچنین فرسایشی هایو آبراهه هاوجود مسیل

در  ایداریو پ مقاومت اینکه به وجود دارد. با توجه بیشتری آبی ، فرسایشاست بندیفاقد دانه خاک که مند، در مناطقی

ده و به جدا ش از خاک نازکیابتدا ورقه  باران بوسیله خاک ذرات با حرکت گیرد معذالکیم صورت باران قطرات مقابل

ها یالباز س بزرگی ها، شبکهباریکه جوی این پیوستناز بهم که می شودنمودار  شیارهای باریکی خاک مرور در سطح

نیز  بادی ش. فرسایبرخوردار است تخریبی از قدرت نیز مانند آب گردد. بادمی آبی هایفرسایش موجب و باالخره تشکیل

 قطر ذرات اندازه که است الزم بادی آغاز فرسایش برای . از آنجا کهاست گذاریورسوب ، حملبرداشت مرحله سه دارای

سازد می اهمرا فر بادی فرسایش جهت الزم و شرایط امانج آبی را فرسایش کردن و غربال بندیدانه باشد، این در حد مناسبی

 بزرگ تبتواند ذرا که نیست باد بحدی توان چون نمایند. از طرفیو ایجاد گردو غبار می در آمده معلق حالته ریز ب و ذرات

 بادی یها افزایش و در اثر برخورد با مانع شدهکشیده  خاک بر روی ذرات دهد، این و انتقال میلیمتر را با خود حمل 5تر از 

 نماید.را ایجاد می
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از  رسوبزایی وکاهش با آن باشد مبارزهمی محدود کننده از عوامل و یا بادی آبی بصورت خواه فرسایش از آنجا که

 وجود وضعیت ، عدموهوایی آب هایحدودیتم به . با توجهاست مطالعاتی در محدوده اصالحی عملیات اهداف ترینمهم

، گیاهی هایپوشش نبودن ها و کافیخاک پایداری ، عدممحدوده های در اکثر قسمت سطحی خاک فیزیک مناسب

مانند  مادری نگهایس پذیریشناسی سطحی خصوصاً فرسایش تأثیر زمین و عمدتاً تحت کمتر بوده و شیاری ایورقه فرسایش

 2.4 اراضی مانند واحدهایواحدهای اراضی  و در بعضی بوده تولید رسوب اصلی منبع باشد کهمی شیب مارنها و همچنین

 کاهش و فرسایشبا کنترل  در ارتباط اند. آنچهدر آمده مخروبه بصورت اراضی و این زیاد است خیلی فرسایش 3.4و 

ر گردد. و مها باید کنترل فرعی هایدر شاخه فرسایش این باشد کهمی ایرودخانه فرسایش است هتوج قابل رسوبزایی

 زیر باشد: اهداف کننده عمدتاً باید تأمین فرسایش و کنترل جلوگیری برای اجرایی هایطرح

  از شیب مواد و کاستن نشست ، تهسیالب جریان سرعت تقلیل جهت کنترل بندهای احداث-  

  و غیره حفاظتی هایمانند دیواره مهندسی عملیات اجرای-  

، گیاهیهایایجاد پوشش از طریق و ایجاد خاکدانه خاک مقاومت در خاکها، باالبردن ایجاد پایداری-  

  خاک و ایجاد ساختمان خاک فیزیکی بهبود وضعیت

  پخش سیالب و توسعه آبخوانداری، سیالبها هدایت-  

  گیاهی هایپوشش و تقویت احداث بادشکن تأثیر باد از طریق کاهش-  

  و بلندی و پستی شیب -

در  مهم لو از عوام بسیار مؤثر در فرسایش از عوامل و بلندی و پستی شیب مطالعاتی محدوده کوهستانی هایدر قسمت

 نقاط پذیریفرسایش هایی همچون در ویژگی توانو بلندی و جهت شیب را می ، پستیشیب باشد. نقشمی یاز اراض استفاده

 باً در واحدهایتقری و بلندی ها جستجو نمود. پستیدر دشت ماندابی ها و ایجاد مسائلگودتر و دره مناطق مواد به و حمل مرتفع

 شدید قرار دارد. استفاده فرسایش در معرض و خاکبوده  عمده هایها از محدودیتفالتها و ها، تپهنظیر کوه مختلف

 ها به حفاظت خاک کمک شایانی می نماید. شیب و شیار در جهت از شخم و جلوگیری از اراضی مناسب

  سنگی هایزدگی بیرون -

است. بطوری  متفاوت مختلف در واحدهای آن شدت دارد کهها وجود ها و تپهکوه اراضی در واحدهای محدودیت این

 بیرون که ییها. در قسمتاست تا متوسط ها کمها و دامنهو در تپه برخوردار بوده بیشتری ها از گستردگیکوه در شیب که

شوند. می دیده اراضی این گونه سطحو در  شده ها متالشی، سنگفیزیکی هوادیدگی وجود دارد به علت سنگی هایزدگی

 باشد.می کامالً ضروری اراضی از این در استفاده آبخیزداری و اجرای عملیات کنترل فرسایش به لذا توجه
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  خاک عمق -

و یا  نگیس هایالیه سانتیمتری121 تا عمق زمین مختلف هایدر قسمت وجود دارد که بیشتر در نواحی محدودیت این

 واحدهای کلیه باشد. بنابراین درصد( وجود داشته 75از بیش درصد ویا سنگریزه 51از  بیش و یا آهکی گچی )الیه سنگی شبه

 ینا دارای شکل بادبزنی هایها و واریزهفالت در تیپ اراضی از واحدهای ها و بعضیها و تپهکوه در تیپ شده مشخص

 از و جلوگیری خاک حفاظت به توجه روبروست خاک عمق با محدودیت که اراضی باشند. در واحدهایمی تمحدودی

 خاک فظح به توجه روبروست خاک عمق با محدودیت که اراضی . در واحدهایبرخوردار است بیشتری از اولویتفرسایش

 .برخوردار است کامل از اولویت از فرسایش و جلوگیری

  و عمقی سطحی هایسنگریزه -

بعضاً  و شکل بادبزنیهای ها، واریزهها، فالتها، تپهکوه در تیپ شده مشخص اراضی واحدهای تمامیدر  محدودیت این

د. سازمی مواجه ا مشکلرا ب دام و تعلیفزراعی  ، عملیاتسطحی هایوجود سنگریزه وجود دارد. چراکه ایدامنه هایدشت

 ریآوجمع قابل عمقی هایسنگریزه کاست، ولی محدودیتاز شدت  سطحی هایسنگریزه آوریبا جمع توانمی اگر چه

 از بین در خاک آب نگهداری درصد برسد ظرفیت 75حد  به گردند و وقتیمی خاک نفوذپذیری افزایش و باعث نبوده

 باشد.می ، ضروریاست عمقی هایسنگریزه دارای که اراضی در واحدهای مناسب از گیاهان استفادهرود. می

  و آهک گچ -

ها کوه در چنین وهم تا برازجان اهرم ، شرقتا دیلمگناوه  و شرقی غربی بوشهر، از شمال استان از اراضی هاییدر قسمت

به مقدار نسبتاً زیاد  گچ 3.4واحد اراضی  شماره به فوقانی هایها وتراسفالتو در  2.4و  1.4ی ها در واحدهای اراضو تپه

 7.2و  6.2، 6.1مانند  اراضی در سایر واحدهای . گرچهاست را محدود نموده از اراضیاستفاده  امر قابلیت وجود دارد. این

 شود. می دیده گچی یها و بلورهارگه خاک مختلف نیز در طبقات

 و فقر مواد غذایی سطحی خاک فیزیک بودن نامناسب -

متغیر  مختلف هایدر قسمت آن شدت ولی وجود داشته مطالعاتی محدوده اراضی واحدهای در تمام محدودیت این

 در زراعی عملیات که ایرودخانه رسوبی و و آبرفتی ایدامنه هایدشت در تیپ شده مشخص اراضی . در واحدهایاست

 و عدم دانهوجود خاک عدم شد به دلیل نیز گفته فرسایش مبحث در . چنانکهکمتر است محدودیت گیرد اینمی صورت آن

 باران موجبات ا آبب همراه خاک گیرد و ذراتنمی صورت باران قطرات در مقابلپایداری  هیچگونه خاک ذرات پایداری

 آب ایجاد گردد نفوذ عمودی در خاک پایداری کهد. در صورتینآورمی را فراهم و غیره و شیاری ایورقه هایفرسایش

 خاک کفیزی که گردد. در مناطقیمیگیاهی  پوشش و افزایش خاک تکامل موجب شده ذخیره و رطوبت گرفته صورت
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د، زیرا باش پتاس( ضعیف - ازت -)فسفرو عناصر غذایی  از نظر مواد آلی خاک گردد کهمی دارد سبب اسبنامن شرایط

 دهد. نمی جذب قابل تغییر مواد را بصورت اجازه فرسایش

  و قلیائیت شوری  -

 یالتاز تشک ها وجود برخیخاک شدنشور  دالیل ترینباشد. عمدهمی عمده های از محدودیت نیز یکی و قلیائیت شوری

 از طریق خاک به شده کانیها و امالح اضافه از هوادیدگی حاصل و مارنها، امالح و نمکی گچی مانند تشکیالت شناسیزمین

 آبیاری می باشد.  صحیح های روش انجام شور و عدم با آبهای نظیر آبیاری انسان فعالیت

هستند.  محدودیت این دارای 7.3و  7.2، 6.2، 6.1، 5.4، 4/5.3، 4.3، 3.4، 2.4اراضی واحدهای طالعاتی م محدوده در

 محدودیتاین  اند رفعپیشنهاد گردیده آبی هایزراعت برای که 7.3و  4/5.3، 5.3، 5.4اراضی  بطوری که در واحدهای

، 3.4، 6.2، 6.1اراضی  قرار دارند. در واحدهای اول در اولویت و خاک اراضی و اصالح از روند شور شدن ها و جلوگیری

بیشتر  دناز شور ش و جلوگیری محدودیت این اند رفعو سایر کاربردها پیشنهاد گردیده و حفاظت مرتع برایکه  7.2و  2.4

نیز مورد  شاز فرسای جلوگیریی، شور به مقاوم از گیاهان با استفاده بایستید. در این اراضی میقرار گیر باید مورد توجه

خاک  ساختمان پایداری به که هر طرحی اراضی شدن از لخت و جلوگیری گیاهی ، پوششخاک حفظ قرار داد. برایتوجه 

شوری  محدودیت کاهش .قرار گیرد مورد توجه و بایستی برخوردار بوده یزیاد بیانجامد از اهمیت از فرسایش و جلوگیری

 یاتعمل برخوردار گردد. انجام قاطع از اولویت منطقه تواند در اثر کشاورزیمی که است مهم اهداف از و قلیائیت یکی

 آنها خواهد شد.  بازدهای اراضی و افزایش هکالسسبب بهبود  زهکشیاراضی و  و اصالح شستشو

  و ماندابی زهکشی هایمحدودیت -

 فوذ، بافتن غیر قابل هایاقلیمی، توپوگرافی، الیه شامل پارامترهای و ماندابی زهکشی مؤثر در ایجاد محدودیت عوامل

 یو خروج ورودی آن، جریانات و نوسان زیرزمینی آب سفره ، عمقمناسب فیزیکی وجود ساختمان ، عدمخاک سنگین

ضی ارا عموماً در واحدهای محدودیت اینمنطقه می باشند.  هایو زهکش طبیعی هایآبراهه توسط آب انتقال منطقه، قدرت

 باشد. االجرا میموارد الزم در این اصالحی عمرانی عملیات انجام جود دارد؛ کهو 4/5.3و  4.3، 6.2، 6.1، 7.3، 7.2، 7.1

  سیلگیری -

دار، زهسنگری شکلبادبزنی  هایواریزه در تیپ شده مشخص اراضی هایواحد در کلیه بطور کلی محدودیت این 

متغیر  آن ، شدتمختلف در مناطق بارندگی میزان به بسته وجود دارد که سیالبی هایو دشت شکل بادبزنی هایآبرفت

و  مورد لزوم ها در مصارفسیالب ، هدایتدر خاک آب ، نفوذ دادنایجاد پوشش عامل با این مبارزه باشد. تنها راهمی

 خاک راستا مطالعات باشد. در اینمورد نیاز می در مناطق سیالب آبخیزداری، آبخوانداری و پخش هایاجرای طرح همچنین
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 شدت هک هاییدر قسمت صوصبیشتر را به خ مطالعات باشد و انجاممی ها مورد لزومطرحاین  اصلی و بنای پایه به عنوان

 دهد.قرار می در اولویت، باشدداشته  بیشتری

  بادی هایافزایش -

 بادی( خاک )شنهای بافتبودن  شود که علت آن سبکمی دیده X.1 بیشتر در واحد اراضی بادی و فرسایش افزایش

ای ویژه نیازمند مطالعات یاجرای هایطرح و تهیه با آن هو مبارز لوگیریج هایها و راهافزایش ایجاد این منبع شناختباشد. می

 قرار گیرد. آمایش استان مورد توجه جامع در طرح مطالعاتی طرح یک در قالب بایستی است که

عمق خاک، بافت، فرسایش، های محدودیتمشخصات واحدهای اراضی محدوده استان بوشهر از نظر  17جدول در 

( نیز واحدهای اراضی استان را از 11( الی )1های )حاصلخیزی، زهکشی اراضی و استعداد شوری آمده است. همچنین نقشه

های خیزی، شرایط زهکشی، استعداد شوری و قلیائیت و گروه عمق، بافت، فرسایش، حاصلهای محدودیتظر ن

 دهند.هیدرولوژیک خاک نشان می

 

 های هر یک از واحدهای اراضی استان بوشهرمشخصات و محدودیت: 18جدول 

درجه 

 حاصلخیزی
 استعداد

 شور شدن
احتمال 

 فرسایش
 شرایط

 زهکشی
 عمق خاک بافت

واحد 

 اراضی
تیپ 

 اراضی

 خوب بسیار زیاد فاقد شوری خیلی ضعیف
ای تا سنگریزه

 ایصخره

 پوشش بدون

 خاکی یا با خاک

عمق  بسیار کم

 دارسنگریزه

1.1 

1 

 ایسنگریزه خوب متوسط تا زیاد فاقد شوری ضعیف
عمق  بسیار کم

 دارسنگریزه
1.2 

 خوب زیاد فاقد شوری خیلی ضعیف
ای تا سنگریزه

 ایصخره

 پوشش بدون

 خاکی یا با خاک

عمق  بسیار کم

 دارسنگریزه

1.3 

 ایسنگریزه متوسط بسیار زیاد متوسط تا زیاد خیلی ضعیف

کم عمق تا بسیار 

عمق  کم

 دارسنگریزه
1.4 

 خوب زیاد کم خیلی ضعیف
سبک تا نسبتاً 

 سنگین

کم عمق تا نیمه 

 اردعمیق سنگریزه
1.5 

 خوب زیاد فاقد شوری خیلی ضعیف
ای تا سنگریزه

 ایصخره

 پوشش بدون

 خاکی یا با خاک

عمق  بسیار کم

 دارسنگریزه

2.1 2 
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درجه 

 حاصلخیزی
 استعداد

 شور شدن
احتمال 

 فرسایش
 شرایط

 زهکشی
 عمق خاک بافت

واحد 

 اراضی
تیپ 

 اراضی

 متوسط تا سنگین خوب متوسط تا زیاد فاقد شوری ضعیف
کم عمق تا نیمه 

 اردعمیق سنگریزه
2.2 

 نسنگی متوسط تا خوب زیاد فاقد شوری ضعیف
کم عمق تا نیمه 

 اردعمیق سنگریزه
2.3 

 ایسنگریزه متوسط بسیار زیاد خیلی زیاد خیلی ضعیف

 پوشش بدون

 خاکی یا با خاک

عمق  بسیار کم

 دارسنگریزه

2.4 

 متوسط تا سنگین خوب متوسط فاقد شوری متوسط
کم عمق تا نیمه 

 اردعمیق سنگریزه
3.2 

 3.4 نیمه عمیق متوسط تا سنگین متوسط بسیار زیاد دزیامتوسط تا  خیلی ضعیف 3

 3.7 نیمه عمیق تا عمیق سبک متوسط متوسط کم ضعیف

 4.1 نیمه عمیق تا عمیق سنگین متوسط کم فاقد شوری خوب

 4.2 عمیق سنگین ضعیف خیلی کم فاقد شوری خوب 4

 4.3 عمیق سنگین ضعیف خیلی کم متوسط تا زیاد متوسط

 ضعیف
متوسط تا 

 خیلی زیاد
 ضعیف خیلی کم

سنگین تا خیلی 

 سنگین
 4/5 4/5.3 عمیق

 5.3 عمیق سنگین ضعیف خیلی کم کم تا متوسط متوسط

 متوسط 5
زیاد تا خیلی 

 زیاد
 5.4 عمیق متوسط تا سنگین ضعیف خیلی کم

 5.6 عمیق متوسط تا سنگین ضعیف خیلی کم کم متوسط

 خیلی ضعیف

شوری و 

ی خیلقلیائیت 

 زیاد

 ضعیف خیلی کم
سنگین تا خیلی 

 سنگین
 6.1 عمیق

6 

 خیلی ضعیف

شوری و 

قلیائیت خیلی 

 زیاد

 ضعیف خیلی کم
سنگین تا خیلی 

 سنگین
 6.2 عمیق

 خیلی ضعیف

شوری و 

قلیائیت خیلی 

 زیاد

 ضعیف کم تا متوسط
سنگین تا خیلی 

 سنگین
 7.2 عمیق

7 
 7.3 عمیق سنگین ضعیف کم تا متوسط زیاد متوسط

 7.4 عمیق متوسط تا سنگین ضعیف کم تا متوسط خیلی زیاد ضعیف

 سبک خوب متوسط تا زیاد فاقد شوری ضعیف
کم عمق 

 دارسنگریزه
8.1 8 
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درجه 
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 استعداد

 شور شدن
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 فرسایش
 شرایط

 زهکشی
 عمق خاک بافت

واحد 

 اراضی
تیپ 

 اراضی

 متوسط تا سنگین خوب متوسط تا زیاد فاقد شوری متوسط
عمیق تا نیمه عمیق 

 دارسنگریزه
8.2 

 سبک متوسط متوسط تا زیاد فاقد شوری ضعیف
عمق  کم

 دارسنگریزه
9.1 9 

 X.1 X عمیق سبک خوب متوسط تا زیاد فاقد شوری خیلی ضعیف

 1334مأخذ: مطالعات مشاور،              
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 پیدایش، تکامل و رده بندی خاک -1-2-1-3-2-3-2

از مواد   شکل، پویا و مت، زندهبعدی ، سهطبیعی پدیده از یک عبارتست و کشاورزی خاکشناسی  علوم با  در ارتباط خاک

از   قسمتی  کننده و تأمین مکانیکی گاه تکیه به عنوان گیاه نگهداری پوشاند و قادر به را می زمین کره سطح  که و آلی معدنی

شد.   آن ییمواد غذا شکیل  لعواممی با شتمل  خاک دهنده ت ستی و هوا، مواد مادری بر آب م  هزند و موجودات و بلندی ، پ

و در   سازیخاک در فرآیندهای اختالف باعثفوق  از عوامل تأثیر هر یک . میزاناست گردیده تشکیل زمان در طیبوده که 

شکیل  نتیجه صیات   افق هایی ت ست  شده  متفاوت تکاملی با درجات متنوعی های خاکخره و باال مختلف با خصو   . با توجها

 ود:شهادر محدوده استان بوشهر بطور مختصر اشاره میخاک دهنده تشکیل از عوامل هر یک پیرامون فوق، تعریف به

   مواد مادری -

ــکل    مورد مطالعه   خاک های   مواد مادری  ــتان متشـ ــد که  می چهارم  دوران های اریزهها و و از آبرفت  در اسـ در اثر   باشـ

،  یالی های، کنگلومرا، ســنگ، شــیل، گچدار، مارنســیلیس آهک ســنگ از قبیل اولیه هایســنگ و خرد شــدن هوادیدگی

  ند و سپساشده گودتر، ترسیب و در نقاط شده تشکیل نمکی ازگنبدهای شور حاصل نمکی و سنگ های ریفی آهک های

 . است گردیده از آنها تشکیل خاک و به مرور زمان قرار گرفته خاکسازی تأثیر عوامل تحت

شک و نزوالت  و هوای آب دارای منطقه این اینکه نظر به سمانی  خ ست  کم آ صیات    و تبخیر زیاد ا صو   هاخاک لذا خ

در   که است ایواریزه -آبرفتی رسوبات از نوع مناطق در این مواد مادری که طوری باشد. بهمی مواد مادری از صفات تابعی

شت  این به ثقل تأثیر نیروی ها و همچنینآبراهه اثر جریان سبت گردیده حمل هاد سب  به اند و ن ازکوهها   و دوری شیب  تنا

 اند.گذاشته و ریز بجای درشت رسوبات

  تأثیر اقلیم -

ــیمیایی  و یا هوازدگی  بتخری   آب دون، ب خاکزی  و فرآیندهای   خاک  آنها به   و تکامل   و تبدیل   مواد مادری  فیزیکوشـ

ــتامکان ــدت پذیر نیس ــوص و انفعاالت فعل این و ش ــیمیایی هوازدگی به خص ــتگی ش   رفیدارد. از ط حرارت درجه به بس

ــط بیولوژیکی فعالیت    آن مختلف یها با واریته   هر گیاه  اینکه  گردد. نظر به می کنترل خاک  و رطوبت  حرارت درجه  توسـ

  یبیولوژیک فعالیت های بر روی و رطوبت حرارت نیاز دارد، لذا درجه معینی حرارت درجه به رشــد و نمو و ثمردهی جهت

  مستقیم بتنس و هوایی آب ها با شرایط خاک و تکامل تشکیل مؤثرند. در نتیجه خاک عالی و میکروسکوپی از گیاهان اعم

 اند. شده بندیو گروه گنجانیده هاخاک بندیآنها در طبقه اهمیت به بسته به نحوی و هوایی آب عوامل دلیل دارد. به همین

  اثر متقابل تابع خاکسازی بوده و فرآیندهای وعینسبتاً متن و هوای آب دارای گستردگی بوشهر به علت از آنجا که استان

شد که می ساخت  و هوا و زمین آب شرایط می بوقوع زمان در طول با شکیل  پیوندد، لذا    اوتها متفخاک و تکامل دهنده ت

را از خود   یشــتریب تکامل خشــک مناطق به ها نســبتمعموالً خاک زیادتر اســت بارندگی باشــد. در مناطقی کهمی
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شان  شک  دهند. بر عکس در مناطقمی ن شکیل خاک گردد و تکاملمی مالحظه مقدار زیادتری شور به  خاک های خ   ها و ت

باشد یم گرم و هوای کمتر از مناطق با آب مواد آلی سرد تجزیه . در مناطقاست قبلی در آنها کمتر از مناطق خاک افق های

 رد.یگمی ها نیز دیرتر انجامخاک شور شدن تبخیر کمتر است و چون

   و بلندی پستی -

  و مطالعه ســیبرر ولی قرار گرفته مورد قبول خاک در تشــکیل مســتقل عامل یک به عنوان و بلندی پســتی نقش گر چه

ستی  تأثیر ( ادریو هوا و مواد م )آب آن متغیر بودن در صورت  خاک دهنده تشکیل  از عوامل با هر یک و بلندی عملکرد پ

شکل    سیار م ست  ب ستگی ا صیات    شیب  . لذا همب صو سی  جغرافیایی معین منطقه در یک خاک با خ گیرد و رار میق مورد برر

ستگی  خاک دهنده تشکیل  سایر فاکتورهای  به تغییرات این احتماالً شدت   ، عاملارزیابی و کشناسی  خا دارد. در مطالعات ب

ــتی ــیات  با واحد فیزیوگرافی در قالب و بلندی پس ــوص ــی خاک خص ــتان ینا هایگیرد. کوهها و تپهقرار می مورد بررس   اس

شند که عمق می کم خیلی خاک یا دارای عموماً فاقد خاک  یلیپروف فاقد تکامل عمق کم های خاک این صورت  در این با

ــتند. جلگه   ــتان  این ( و فالت های قدیمی  های افکنه  )مخروط فوقانی  یا تراس های   مرتفع های هسـ  زنیبادب  های از واریزه اسـ

قرار   متوسط  تا سبک  با بافت و مارنی ، آهکیمواد گچی بر روی دار کهسنگریزه عمیق  تا نیمه عمق کم با خاک های شکل 

شکیل  ست  هشد  دارند، ت ضی  . اینا ستی ، شیب  دارای ارا سایش  و بلندی پ سط  کم و فر ضخ  سولوم  ، عمقتا متو مواد  امتو 

 ادریبستر مواد م مستقیماً روی که بوده پروفیلی و فاقد تکامل عمق و کم جوان خاک های ، معموالً دارای( کمA آلی )افق

شاهده  Gypsicو  Calcic افق هایآنها  عمیق اند. در خاک های قرار گرفته ستی  عامل شود. بطور کلی می م بر  و بلندی پ

ضخامت سولوم  ، عمقپروفیلی ، تکاملو قلیائیت شوری  روی شی االرضتحت آب ، عمقA افق و مقدار مواد آلی ،    ، زهک

 .مؤثر است زمین و تهیه شخم ک ها، زمانخا پروفیلی، تکاملمختلف ، تشکیل افق هایخاک ، رنگطبیعی

  زنده موجودات فعالیت -

ــکیل  و هوموس ، مواد آلیخاک  و گیاهی  جانوری  موجودات ــلخیزی خاک    دهند که  می را تشـ   و خواص در حاصـ

  انتقال خاک جود در جو را به، عناصــر موشــیمیایی به نورانی انرژی با تبدیل عالی مؤثر هســتند. گیاهان آن فیزیکوشــیمیائی

ــیمیایی  های تجزیه  انواع انجام  ، امکان انرژی این با انتقال   و حیوانی گیاهی  زنده  دهند و موجودات می  ر خاک را د فیزیکوشـ

شکیل  شود که می افزوده به خاک مواد آلی مقداری موجودات این از مرگ سازند. پس می فراهم سزا  خاک در ت  ییتأثیر ب

صورت  شده  مواد آلی اینتجزیه  سبب  ریز خاک دارد. موجودات ضافه  خاک به معدنی و آن را ب سرعت می ا   نای نمایند. 

ستگی  تجزیه سیدیته  به ب سبت  ا ستگی  و نوع زنده موجودات دارد. فعالیت ازت به کربن و ن   و رطوبت حرارت هدرج به آنها ب

ــمت هایی   اینکه  به  ارد. با توجه  د ــتان  قسـ ــهر به  از اسـ   متریک ، از رطوبت کم زیاد و بارندگی    تبخیر و حرارت علت  بوشـ
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  اســت؛ آنها نیز کم برخوردار بوده و تکامل کمی ها نیز اکثراً از مواد آلیو خاک در آنها کم گیاهی برخوردارند، پوشــش

شتری  رطوبت که در مناطقی ولی ضی   موجود می بی شد در بع سمت  با   ر تاثیر زیادیام آلی آن نیز زیاد بوده که این ها کربنق

 گذارد.ها میخاک بندی طبقه روی

   زمان -

  تأثیر زمان به آنها بستگی  دارند و سن  زمان به احتیاج و تکامل الذکر و تشکیل فوق تأثیر عوامل ها برایخاک بطور کلی

ــته    بر روی تأثیر زمان   تحت  قبلی ها دارد. چهار عامل     خاک  مختلف افق های  و بوجود آمدن  و  کو خا  یکدیگر اثر گذاشـ

 اند.شده را سببآن تکامل

 هاهای رطوبتی و حرارتی خاکرژیم 

 1هارژیم رطوبتی خاک -

هر ناحیه است. بدیهی است رطوبت ترین عوامل مؤثر در رشد و نمو گیاهان در رطوبت خاک از جمله مهم

موجود در خاک زمانی برای رشد و نمو گیاهان مفید و مؤثر است که درجه حرارت محیط )خاک و هوا( نیز 

د و ای در رشمحدودیتی برای فعالیت آنها ایجاد ننمایند، از سوی دیگر مقادیر رطوبت موجود در خاک اهمیت ویژه

 با هایاتمسفر کمتر و از صفر بیشتر باشد. زیرا در خاک 15خاک باید از  نمو گیاهان دارد. نیروی مکش آب در

های باتالقی( ریشه گیاهان قادر به جذب آب و مواد غذایی رطوبت بسیار اندک و یا با رطوبت بیش از اندازه )خاک

 باشد. از محلول خاک نمی

ی که تحت عنوان مقطع کنترل رطوبت طور کلی به وضع رطوبت ساالنه خاک در بخش معینی از نیمرخ خاکبه

گردد. قسمت فوقانی بخش کنترل رطوبتی خاک، عمقی از خاک شود، رژیم رطوبتی اطالق مینامیده می 2خاک

نماید. قسمت تحتانی این بخش، عمقی ساعت در آن نفوذ می 21سانتی متر آب باران یا آبیاری پس از  5/2است که 

بافت سنگین این  هاینماید. معموالً در خاکساعت آن را خیس می 17طی  سانتی متر آب 5/7از خاک است که 

 هایمتری و در خاک( سانتی21-11با بافت متوسط در عمق ) هایمتری و در خاک( سانتی11-31مقطع در عمق )

بتی خاک به های رطودهند. در تعیین رژیممتری مد نظر قرار می( سانتی31-21سبک رطوبت مورد نظر را در عمق )

مرطوب و درجه حرارت خاک و محیط نیز  هاطور عمده مدت زمانی از سال که طی آن مقطع کنترل رطوبتی خاک

                                                      
1 Soil Moisture Regime  
2 Soil Moisture Control Section  
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توان گفت رطوبت خاک زمانی مد نظر قرار برای رشد و نمو گیاهان مؤثر است، مد نظر قرار دارند. به طور کلی می

 گراد بیشتر باشد. درجه سانتی 7از متری سانتی 51در عمق  هادارد که درجه حرارت خاک

فرما مهای رطوبتی زیر در خاک حکبا توجه به وضع ساالنه رطوبت در مقطع کنترل رطوبتی خاک، یکی از رژیم

 است. 

 1رژیم رطوبتی خشک 

 2رژیم رطوبتی نیمه خشک 

 3رژیم رطوبتی نیمه خشک معتدل 

 1رژیم رطوبتی مرطوب 

 5رژیم رطوبتی خیس 

ستان خاک رطوبتی رژیم شهر با در نظر گرفتن  ها در ا و با  ساالنه  ارتحردرجه  ، مقدار تبخیر، میانگینبارندگی میزان بو

 باشد: به شرح زیر می ایران خاک های و حرارتی های رطوبتی رژیم با نقشه توجه

شی  خاک رطوبتی مقطع ستان  در بخ صل    از ا شهر در ف ست  بو شک روز متوالی 15از  )بیش روز 111حدود  انتاب ، در  ( خ

 مزبور در مجموع و مقطع اســت ( مرطوب روز پیوســته15از  روز )بیش 211حدود  زمســتان در فصــل مقطع همین حالی که

و یا در موقعی   ودهنب خشک  سانتیگراد بیشتر است     درجه 5از  سانتیمتری 51 در عمق خاک حرارت مدتی که از نصف  بیش

شد. رژیم می مرطوب روز متوالی 21از  الذکر بیشفوق سانتیگراد در عمق درجه 7از  بیش خاک حرارت که این   رطوبتی با

 .است Xeric منطقه

ــتان  دیگری در بخش خاک  رطوبتی مقطع ــالیانه   حرارت درجه  اینکه  ، نظر به از اسـ   درجه  22ه از منطق  در این خاک  سـ

 و مقطع و برآورد شــده ســانتیگراد محاســبه درجه 5از  بیش و زمســتان تابســتان حرارت درجه میانگین ســانتیگراد و اختالف

ــمت ایدر پاره مقطع و همین روز( خشـــک 21از  )بیش ماه 7حدود  در مجموع خاک رطوبتی  151از  ها مجموعاً بیشقسـ

 باشد.می Aridic ustic رطوبتی رژیم، دارای مرز است هم Aridic رطوبتی با رژیم باشد و از طرفیمی روز مرطوب

                                                      
1 Aridic - Torric 
2 Xeric 
3 Ustic  
1 Udic  
5 Aquic  
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 ارهشبانک ایستگاه آمار هواشناسی به ( با توجهشاپوردالکی حوزه )غرب بوشهر از استان دیگری در قسمت رطوبتی رژیم

 بیش سانتیمتری 51 در عمق خاک حرارت درجه روز( زمانی که 271) از سال از نیمی بیش در مجموع خاک رطوبتی مقطع

 درجه 7از  بیش سانتیمتری 51 در عمق خاک حرارت درجه . در زمانی کهاست باشد خشکسانتیگراد می درجه 5از 

 Ustic رطوبتی مرز با رژیم هم از آن قسمتی یاز طرف مرطوب خاک رطوبتی مقطع روز پیوسته 21باشد کمتر از سانتیگراد می

 نوسانات تحت که برازجان دشت از اراضی باشد. قسمتیمی Ustic Arid to Aridه منطق این رطوبتیرژیم در نتیجه است

 هب غیرهوازی در محیط و اکسیدآهن اشباع از آب خاک در سال از یک ماه بیش و حداقل قرار گرفته االرض تحت آب

 Aquic رطوبتی رژیم ها دارایخاک این است؛ در نتیجه ( دادهGleizationسبز ) به مایل تا خاکستری آبی رنگ خاک

 ، یوستیک، زریک و آکوئیک وجود دارد.توریک-های رطوبتی اریدیکد. بنابراین در استان بوشهر رژیمنباشمی

  1هارژیم حرارتی خاک -

وجود درجه حرارت مناسب در محیط خاک از جمله عوامل مهم و اساسی در رشد و نمو گیاهان است. در درجه 

ر شود. به طور کلی فعالیت ریشه گیاهان دهای صفر و یا کمتر از آن فعالیت در ریشه گیاهان متوقف و آب منجمد میحرارت

ر دیگر تغیی افق به از افقی در هر لحظه خاک حرارت باشد. درجهیپذیر منامکا هامحدوده معینی از درجات حرارت در خاک

یا زیاد  مک است ممکن محیط بر حسب تغییرات نماید و اینتغییر می سال ، روز و فصولبا ساعت سطحی کند، حرارتمی

را  تحرار درجه خاکشناسی دانشمندان ، بعضیکخا هایدر نمونه آن حفظ و عدم حرارت زیاد درجه تغییرات باشد. به علت

. تاس مشابه خاک حرارت محدود درجه منطقه در یک که داشت باید توجه آورند. از طرفینمی حسابه ب خاک جزء خواص

با  میانگین کنند. اینمی یانب خاک سالیانه حرارت درجه میانگین را بوسیله خاک حرارتی رژیم علمی بیشتر کارهای برای

 ، پوشش، مقدار برفبارندگی تأثیر مقدار و توزیع تحت همبستگی دارد. این نزدیکی هوا بستگی سالیانه حرارت درجه میانگین

دیگر از  گیرد و عواملقرار می و آبیاری آن و جهت شیب و همچنین بودن ابری ، سایهمواد آلی ها بوسیلهجنگل سطحی طبقه

 هستند. اغماض قابل ، مقدار مواد آلی، بافترنگ قبیل

اثر   خاک در اعماق روزانهحرارت درجه از تغییرات شود بیش ایجاد می اقلیم بوسیله  )فصلی( که  حرارت درجه تغییرات

ــت جامد موقتی  اننمی از چند روز به طول   بیش هوا که  ناگهانی   دارد. تغییرات ــانت یک  در عمق این که  . نظر به اسـ   یمتریسـ

طور  ب تغییرات هوا دارد و این حرارت و درجه بودنآفتابی زمان به مدت نزدیک بســتگی خاک حرارت درجه نوســان های

ــانتیمتری51 در عمق خاک حرارت . لذا درجهاســـت ســـاعتی از   و عاری مدت کوتاه جوی شـــرایط کننده منعکس که سـ

شد به عنوان می روزانه حرارت درجه تغییرات ستفاده  خاک بندیمعیار در طبقه با در   آن ریگیبا اندازه توانگردد و میمی ا

                                                      
1 Soil Temperature Regime  
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ست  ماه در همان روزانه حرارت درجه با تغییرات آن )تغییرات هر ماه نیمه س  (، میانگینناچیز ا  زودننمود یا با اف بهآن را محا

ست  سالیانه  حرارت درجه میانگین واحد بهیک  سپس هوا، آن را بد   خاک نهسالیا حرارت  درجه میانگین به با توجه آورد و 

  هامتری خاکسانتی  111تا  5فاصل   در حد، خاک درجه حرارت ساالنه   معموالً  کنند.می را مشخص  خاک حرارتی رژیم

ست. آزمایش مو شان رد نظر ا ساالنه         داده های متعدد ن سط درجه حرارت  ساالنه خاک به متو سط درجه حرارت  اند که متو

ــت، این نزدیکی تحت تأثیر برخی عوامل نظیر ابری بودن هوا، مقدار و توزیع باران، پوشـــش گیاهی، رنگ  هوا نزدیک اسـ

بت موجود در خاک قرار دارد      قدار رطو به این        .خاک، طول روز، م با توجه  لت   51که درجه حرارت در عمق   به این ع

ــانتی ــتخوش تغییرات فوق قرار میس بندی  گیرد درجه حرارت در عمق مزبور را به عنوان معیاری جهت طبقهمتری کمتر دس

  رای یکیدا هاگیرند. بر اساس ارقام حاصله برای متوسط درجه حرارت ساالنه، خاک    در نظر می هاهای حرارتی خاکرژیم

 های حرارتی زیر خواهند بود. از رژیم

 گراد  ( درجه سانتی1-5متوسط ساالنه ) 1رژیم حرارتی پرجیلیک 

ساالنه    2رژیم حرارتی کراییک  سانتی  (5 -7)متوسط  ستانی و زمستانی درجه حرارت کمتر   درجه  گراد )اختالف میانگین تاب

 گراد است.(  درجه سانتی 5از 

گراد )اختالف میانگین تابستانی و زمستانی درجه حرارت بیشتر از     درجه سانتی  (5 -7)متوسط ساالنه    3رژیم حرارتی فریجید 

 گراد است.( درجه سانتی 5

   گراددرجه سانتی (7-15)متوسط ساالنه  1رژیم حرارتی مزیک 

 گراد  درجه سانتی (15-22)متوسط ساالنه  5رژیم حرارتی ترمیک 

   گراددرجه سانتی 22متوسط ساالنه بیش از  با 1هایپرترمیک رژیم حرارتی 

ستگاه  سالیانه  حرارت درجه میانگین این که به با توجه شهر و بندر گناوه  هایای  3/23و  21، 1/25ترتیب، به بندر دیر، بو

ــانتیگراد می درجه ــد و با افزودنسـ ــانتیگراد فزونیدرجه 22از  حرارت درجه یک باشـ   درجه میانگین تالفیابد و اخمی سـ

خش  . بدباش می هایپرترمیک، از استان  بخش این حرارتی لذا رژیم سانتیگراداست   درجه 5از  بیش و زمستان  تابستان  حرارت

گراد اســت دارای رژیم حرارتی ترمیک  درجه ســانتی 22تا  15دیگری از اســتان هم که متوســط ســاالنه درجه حرارت بین 

                                                      
1 Pergilic 
2 Cryic  
3 Frigid  
1 Mesic  
5 Thermic 
1 Hyper thermic 
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ص  خبوشهر دو رژیم حرارتی ترمیک و هایپرترمیک مش خاک، در استان حرارتی رژیم بندیتقسیمبه  با توجهبنابراین . است

 گردد.می

 

 1هابندی خاکطبقه 

مشابه در نواحی مختلف به وسیله  هایمختلف در یک ناحیه و یا وجود خاک هایدرک ساده و منطقی از وجود خاک

های دور از هم ولی با مشابه در نواحی سرزمین هایوجود خاک ها،بندی خاکشود. طبقهیر میپذامکان هابندی خاکطبقه

 هابندی خاکدهد. برای طبقههای مختلف زمین در هر ناحیه را به خوبی نشان میاقالیم مشابه و همچنین تغییرات خاک در شکل

بندی در اغلب کشورهای جهان های طبقهکن تعدادی از روشهای گوناگون وجود دارد، لیهای پیشرفته جهان روشدر کشور

ندی جامع بروش طبقه ها،بندی در خاکهای طبقهترین روشمورد پذیرش قرار گرفته و کاربرد آنها تقریباً جهانی است. مهم

جهان نیز قرار  شرفتهبندی که مورد پذیرش اغلب کشورهای پیبندی آمریکایی است. مفاد این روش طبقهیا روش طبقه هاخاک

چاپ و منتشر گردیده است. در مفاد این  2توسط سازمان حفاظت خاک و منابع طبیعی آمریکا 1275دارد اولین بار در سال 

شود. آخرین نسخه تجدید نظر که در دسترس قرار دارد ویرایش دوازدهم بار تجدید نظر حاصل میبندی چند سال یکطبقه

مد نظر قرار دارند که در تشکیل و تکامل  هاصفات و عواملی در خاک 3بندی آمریکاییباشد. در طبقهمی 2111مربوط به سال 

و هر  تقسیم 1رده 12به  هابندی خاکگیری نیز باشند. در این طبقهو رشد و نمو ریشه گیاهان مؤثر بوده و قابل اندازه هاخاک

رده  12در بین اند. بندی شدهتقسیم 2و سری خاک 7، فامیل7، تحت گروه1بزرگ، گروه 5ردهها نیز به چندین تحتیک از رده

 اند که عبارتند از: بندی آمریکایی تنها سه رده در استان بوشهر شناسایی شدهموجود در طبقه هایخاک

  Entisolsبدون تکامل پروفیلی یا رده  هایخاک -الف

  Inceptisolsتکامل یافته یا رده کم  هایخاک -ب

 Aridisols خاکهای مناطق خشک یا رده -ج

                                                      
1 Soil Classifications  
2 Natural Resource Conservation Servise (NRCS)  
3 USDA Soil Taxonomy  
1 Orders  
5 Sub-Orders 
1 Great Soil Groups 
7 Sub- Groups  
7 Family  
2 Soil Series  
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 الذکر به طور خالصه به شرح زیر است: های فوقمشخصات عمومی هر یک از رده

  1بدون تکامل پروفیلی هایخاک رده -الف

بوده و فاقد  2سول تنها دارای افق شناسایی سطحی اکریک     رده انتی هایتکامل پروفیلی وجود ندارد. خاک هادر این خاک

جدید، به   شناسی  در کلیه اقالیم و در تشکیالت زمین  هاهر نوع افق شناسایی دیگر در طبقات زیرین خاک است. این خاک   

شیب  شین می       ویژه در  سایش یافته ته ن شدید بوده یا در نواحی که مواد فر سایش  گردند. یشوند، یافت م های تندی که فر

ــکال م دامنه ــیب، وجود اش ــایش و جابجایی مداوم خاک در برخی از مراتع که تحت چرای مداوم دام های پرش ختلف فرس

ــکیل افق در خاک بوده ــلی عدم تش ــت. تحت گروه هایاند، از علل اص ــده در این رده   این مناطق اس ــخیص داده ش های تش

  عبارتند از:

Ustic Torripsamments Typic Xerofluvents Typic Ustorthents 
Ustic Torrifluvents Typic Torrifluvents Typic Torriorthents 
Typic Torriorthents Aridic Ustorthents Typic Ustifluvents 
Lithic Torriorthents Typic Endoaquents Typic Xerorthents 

 
 3ی کم تحول یافتههارده خاک -ب

ــوند. این  این رده در اقالیم مختلفی یافت می    های خاک  های کم تحول یافته بوده که عمل       ها جزء خاک  نوع خاک شـ

ها دارای  شــســتشــو در آغاز مرحله شــروع اســت، و تاثیر عوامل محیطی در گوناگونی انواع آن نقش عمده دارد. این خاک 

ــد و فاقد افق    می Xeric ،Ustic ،Udicهای رطوبتی  یکی از رژیم ــه   باشـ ــخصـ ، Spodic ،Oxid ،Argillicهای مشـ

Natric ،Salic  و دارای افق هایCambic ،Calcic ،Gypsic باشــند. بافت خاک میloam very fine Sand  و

داده شده   های تشخیص تحت گروهگیرند. دیم و آبی مورد استفاده قرار می ، ها به صورت مرتع تر است، این خاک سنگین یا 

  در این رده عبارتند ز:

Aridic Haplustepts , Typic Haploxerepts 

 

 1ی مناطق خشکهارده خاک -ج

                                                      
1 Entisols  
2 Ochric Epipedon  
3 Inceptisols   
1 Aridisols 
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و زمانی   بوده مرطوبروز پیوسته  21باشد، لذا کمتر از می Aridic رطوبتی رژیم دارای ها اغلبخاک این اینکه نظر به

شد گیاه  برای خاک حرارت درجه که سب  ر ست  منا ست     بقدری خاک وجود ندارد، یا محلول کافی رطوبت ا   هک شور ا

ستفاده  قابل گیاه برای ست  ا سیله  آب جذب چون . از طرفینی شت می صورت  کندی ها بهخاک این بو  ر نزوالتگیرد لذا بی

و مورد   نفوذ کرده در خاک کمتری مقدار آب شـــود؛ در نتیجهمی جاری خاک ســـطحر د هرز آب به صـــورت آســـمانی

ستفاده  شک  خاک کوتاهی از مدت گیرد. بعدقرار می گیاه ا شار بیش  ها آبخاک این شده بطوری که  مجدداً خ از   را با ف

  االرض تحت آب موارد باالبودن سازند. در بعضی  می مشکل  گیاه را بوسیله  آب دارند و جذبمی اتمسفر در خود نگه  15

  های تشخیص داده شده در این رده عبارتند از:گروه کند. تحتمی کمک خاک کمبود رطوبتی در رفع ایاندازهتا 

Ustic Haplocalcids Sodic Ustic Haplocambids Ustic Calcigypsids 
Typic Haplosalids Ustertic Haplocambids Typic Calcigypsids 
Typic Natrargids Typic Aquicambids Typic Haplogypsids 

 Typic Haplocambids Ustic Haplogypsids 

 

 اراضی تناسب -1-2-1-3-2-3-3

مرتفع نماید،  ی رابه خصوصی باشد که احتیاجات یا نیازهای نوع کاربری اگونهبهچنانچه مشخصات نوع معینی از اراضی 

زمین برای نوع کاربری مورد نظر مناسب خواهد بود. به عبارتی تعیین تناسب اراضی شامل بررسی چگونگی هماهنگی و 

ی نوعهبدر اغلب حاالت مشخصات اراضی  است یهیبدباشد. های نوع کاربری مورد نظر میتطابق مشخصات اراضی با نیاز

ها نشان دهنده و بیش محدودیت ایجاد خواهد نمود. میزان و درجه این محدودیت است که برای کاربری مورد نظر کم

درجات مختلف تناسب اراضی خواهد بود. به عبارت دیگر برای آنکه در یک زمین با مدیریت صحیح حداکثر محصول یا 

 جاد ننماید. گونه محدودیت قابل مالحظه برای کاربری مورد نظر ایعایدی کسب شود باید مشخصات زمین هیچ

 باشد بلکه شامل مشخصات دیگریشود که منظور از مشخصات زمین تنها منحصر به مشخصات خاک نمییادآوری می

ر شناسی، آب و هوا و هر آنچه بر روی تناسب اراضی اثمانند وضع توپوگرافی و شکل زمین، شیب، فرسایش، موقعیت، زمین

اعی و حتی سیاسی حاکم بر اراضی نیز در سطح مطالعات تفصیلی بر روی شود. وجوه اقتصادی و اجتمگذارد نیز میمی

 چگونگی تناسب اراضی اثر دارند. 
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 بندی تناسب اراضیطبقه 

  1تناسب اراضی در شرایط فعلی-

عیین بینی انجام هر گونه عملیات اصالحی تاین نوع تناسب اراضی بر پایه مشخصات فعلی اراضی و بدون انجام و یا پیش

 شوند. بندی میو درجه

  2تناسب اراضی در شرایط آتی-

 دهای موجودر این نوع ارزیابی مشخصات اراضی را پس از انجام عملیات اصالحی اصلی جهت رفع یا کاهش محدودیت

 نمایند. بینی( میبینی شده درجات تناسب اراضی را نیز در شرایط آتی مشخص )پیشبینی نموده و بر پایه مشخصات پیشپیش

 سطوح تناسب اراضی  

طالعات شود. مطور کلی ارزیابی تناسب اراضی در چهار سطح تعیین رده، کالس )درجه(، تحت کالس و واحد انجام میبه

ای اغلب شامل تعیین رده و در برخی موارد شامل تعیین کالس های کوچک ملی و منطقهمقیاس اجمالی تناسب اراضی در

وند. مفاهیم ش)یا درجه( تناسب اراضی است. در مطالعات تفصیلی و در مقیاس بزرگ واحدهای تناسب اراضی نیز تعیین می

 از: تند طور خالصه عبارهر یک از سطوح مطالعاتی به

 : 3ضیهای تناسب ارارده

رده شامل رده  2این سطح از مطالعه تنها مشخص کننده تناسب یا عدم تناسب اراضی برای کاربری مورد نظر است. تعداد 

 وجود دارد.  (Not Suitable=N)و نامناسب  (Suitable=S)مناسب 

 : 1های تناسب اراضیها یا کالسدرجه

درجه و در  3تعداد  (S)شوند. در رده مناسب های مختلف اراضی تقسیم میهای تناسب اراضی به درجههر یک از رده

اند، که اسامی، عالئم و درجه برای نشان دادن درجات مختلف تناسب اراضی در نظر گرفته شده 2تعداد  (N)رده نامناسب 

 باشد:ها به شرح زیر میمفاهیم هر یک از آن

 ( S1) 5خیلی مناسب: 1س کال

                                                      
1 Land Suitability Current 

2Potential Land Suitability 

3  - Land Suitability Orders  

1  - Land Suitability Classes  

5  - Highly Suitable 
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 گونهچیهنموده و  نیتأمهای اساسی نوع استفاده مورد نظر را ی است که تمامی نیازمندینوعبهمشخصات این اراضی 

ریزی به عبارت دیگر کاربری نوع استفاده در اراضی تحت برنامهنماید. آمیز آن ایجاد نمیمحدودیتی برای کاربرد موفقیت

 د. تولید نمایدر این اراضی تواند حداکثر محصول و یا عایدی را و مدیریت صحیح می

 (S2) 1تناسب متوسط: 2کالس 

ی کاربرد اها مقدار کمی محدودیت برهای مؤثر آنشود که یک یا چند کیفیت از کیفیتاین کالس به اراضی اطالق می 

ها باعث مقداری کاهش در میزان محصول و با عایدی نوع استفاده در اراضی ایجاد نمایند، به عبارت دیگر این محدودیت

 خواهد داشت.  S1 ریزی و مدیریت صحیح نسبت به اراضی کالستحت برنامه

 (S3) 2: تناسب کم3کالس 

در مجموع مقدار متوسطی محدودیت برای کاربرد نوع  های مؤثر آنشود که کیفیتاین کالس به اراضی اطالق می

 ریزی صحیح در جهت نوع استفاده اقتصادی استبرداری از این اراضی تحت مدیریت و برنامهنمایند. بهرهاستفاده ایجاد می

از  عایدی یا عملکرد حاصلخواهد داشت.  S2ای نسبت به اراضی کالس ولی مقدار محصول و عایدی کاهش قابل مالحظه

ر های انجام شده است. به عبارت دیگکننده اقتصادی هزینهکاربری مورد نظر در این نوع اراضی تنها به مقدار کمی توجیه

 باشند.می "هاداده"در این اراضی تنها به مقدار کمی بیش از  "هاستانده"مقدار 

 (N1) 3: نامناسب در شرایط فعلی1کالس 

ود شوند. محدودیت موجباشند که مانع کاربرد اقتصادی نوع استفاده از خود میاین اراضی دارای برخی مشخصات می

د در نیست، امکان دار صرفهبهها با تکنولوژی و امکانات فعلی مقرون سازی آندر این اراضی خیلی زیاد است و برطرف

برداری شرایط فعلی امکان بهره گردد. در هر صورت در صرفهبهها مقرون سازی آنآینده و با پیشرفت تکنولوژی برطرف

 اقتصادی در جهت کاربرد نوع استفاده مورد نظر در این اراضی وجود ندارد.

 ( N2) 1: نامناسب دائمی5کالس 

ها دیتنمایند. محدوبـاشند کـه بـرای کـاربـرد نوع استفاده محدودیت شدید ایجاد میاین اراضـی دارای مشخصـاتی می

هیچ وجه و در هیچ زمان قابل کاهش و یا برطرف سازی نبوده و امکان کاربرد اقتصادی نوع کاربری به نحوی هستند که به 

طور مورد نظر را در هر زمان از بین برده است. مانند محدودیت شدید اقلیمی موجود در مناطق بیابانی برای کشت دیم. به

                                                      
1  - Moderate Suitable 

2- Marginally Suitable 

3- Currently Not Suitable 

1  - Permanently Not Suitable 
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 لها با درجات تناسب اراضی در جدوده که ارتباط آنهای اساسی موجود در اراضی به پنج دسته تقسیم شخالصه محدودیت

 آمده است. ( 12)

 های تناسب اراضیها و نام کالسبندی محدودیتدرجه: 13جدول 

 عالمت کالس های تناسب اراضیکالس درجات محدودیت

 1S خیلی مناسب بدون محدودیت -1

 2S تناسب متوسط با محدودیت کم -2

 3S تناسب کم با محدودیت متوسط -3

 1N نامناسب در شرایط فعلی زیادبا محدودیت  -1

 2N نامناسب دائم با محدودیت شدید -5

 632مأخذ: موسسه تحقیقات خاک و آب، نشریه 

 

 

(III) 1های تناسب اراضیها یا تحت درجه: تحت کالس  

ها باعث تعیین درجه و یا کالس اراضی شده و ( که وجود آن3یا کیفیت2های موجود در اراضی )خصوصیتمحدودیت

ها در اغلب موارد شامل یک یا دو باشند. تحت کالسهای تناسب اراضی میخود معرف تحت درجات و یا تحت کالس

ر طوها بهها موجب کاهش درجه تناسب اراضی شده است و عالئم آنباشند که وجود محدودیت در آنکیفیت از اراضی می

تواند معرف می S2eشود. مثالً: قراردادی با حروف کوچک التین است که در جلوی درجات تناسب اراضی نوشته می

معرف فرسایش آبی( علت  eکه وجود محدودیت کم در فرسایش آبی )طبق قرار  S2اراضی با درجه تناسب متوسط باشد، 

های مهم که در تعیین تناسب د. عالئم قراردادی محدودیتباشنفاقد تحت کالس می S1باشد. اراضی خیلی مناسب آن می

 اند: اند. به شرح زیر انتخاب شدهاراضی مؤثر شناخته شده

a معرف محدودیت شوری خاک : 

t معرف محدودیت توپوگرافی : 

r معرف رخنمون سنگی : 

e معرف فرسایش آبی : 

c معرف محدودیت اقلیم : 

d معرف محدودیت عمق خاک : 

                                                      
1Land Suitability Sub-Classes  
2Land characteristic 
3Land quality 
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g معرف سنگریزه و یا سنگالخی بودن اراضی : 

m(در خاکها )عدم وجود رطوبت قابل استفاده : معرف محدودیت در وجود خشکی حاکم بر خاک 

xمعرف محدودیت بافت و نفوذپذیری خاک : 

v محدودیت ضعف پوشش گیاهی : 

 شود. ام میانج  2و آتی 1بندی تناسب اراضی در شرایط فعلیدر مطالعات تناسب اراضی طبقه

(IV)3: واحدهای تناسب اراضی 

اند. تعیین تر را واحدهای تناسب اراضی نامیدههای تناسب اراضی به اجزای کوچکتقسیمات تحت درجه یا تحت کالس

شود. این اختالف معموالً در نحوه واحدهای مختلف تناسب اراضی بر پایه اختالفات موجود در هر تحت کالس انجام می

ها است. واحدهای تناسب اراضی تنها در اضی و نوع و مقدار کمی عملیات اصالحی الزم در هر یک از آنمدیریت ار

 مطالعات تفصیلی قابل تفکیک و ارائه هستند. 

بندی تناسب اراضی در شرایط آتی میسر و تسهیل شود، درجات تناسب فعلی که درجهدر این پروژه مطالعاتی برای آن

. به اندطور کیفی تعیین و مشخص شدههای تناسب اراضی بهتا حد تحت درجه یا تحت کالس اجزای واحدهای اراضی

های اصلی نیز که شامل عالئم مندرج در تحت درجات های تناسب اراضی، نوع محدودیتعبارتی عالوه بر تعیین رده و درجه

جود های اصلی موننده نوع و شدت محدودیتاند. بدیهی است این امر بیان کتناسب اراضی است، مشخص و نشان داده شده

بندی تناسب اراضی در شرایط آتی با توجه به نوع و شدت در هر یک از اجزای واحدهای اراضی خواهد بود. در درجه

های موجود قابلیت کاهش یا رفع داشته باشند( نوع و حجم عملیات که محدودیتهای موجود )به شرط آنمحدودیت

لی های اصطور قراردادی برای نشان دادن محدودیتبهبود درجات تناسب اراضی مشخص خواهد بود. بهاصالحی الزم برای 

( 21های تناسب اراضی، حروف کوچک انگلیسی التین به شرح جدول )تحت کالس موجود در اجزای واحدهای اراضی در

 اند. مورد استفاده قرار گرفته

 هاهای اصلی موجود در اراضی و عالئم آنمحدودیت: 21جدول 

 عالمت تحت کالس نوع محدودیت عالمت تحت کالس نوع محدودیت

 d محدودیت عمق خاک t شیب و پستی و بلندی
 V محدودیت پوشش گیاهی e فرسایش آبی

 m کمبود رطوبت قابل استفاده در خاک g محدودیت سنگریزه و سنگالخی
 f یریگ لیس r رخنمون یا رخساره سنگی

                                                      
1Current land suitability calssification 
2Potential land suitability classification 
3Suitability units 
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 عالمت تحت کالس نوع محدودیت عالمت تحت کالس نوع محدودیت

 a شوری و قلیائیت خاک o نوع مواد مادری
 I نفوذ سریع w محدودیت آب زیرزمینی
 i نفوذ آهسته c محدودیت آب و هوایی

 (e) فرسایش بادی q رویهمحدودیت چرای بی
 U یآب ماندگ p فعالیت زیاد زراعی

 -- -- x و نفوذپذیری خاک بافت

 مأخذ: موسسه تحقیقات خاک و آب

های کم، متوسط و زیاد برای اراضی واقع در عملیات اصالحی در حجم، مبحث تناسب اراضی در شرایط آتیدر 

شوند. مفاهیم کلی هر یک از سطوح عملیات از عملیات اصالحی اصلی محسوب می همگیهای تناسب توصیه شده و کالس

 اند. خالصه شده جدولدر طور خالصه اصالحی به

 

 مفاهیم کلی هر یک از سطوح عملیات اصالحی اصلی:21جدول 

حجم عملیات 

 اصالحی

درجات 

 تناسب فعلی

شدت 

محدودیت 

 اصلی

 حجم عملیات اصالحی و مفهوم آن
 درجه تناسب

 آتی

- 1S - - 1S 

 کم 2S متوسط
گذاری و نیروی متخصص در حجم ریزی، سرمایهمتوسط: دولت، برنامه

 نماید.متوسط فراهم می متوسط و مدت کم تا
1S 

 متوسط 3S زیاد
ریزی، تأمین سرمایه و متخصص الزم را در حجم زیاد: دولت راساً برنامه

 و مدت نسبتاً زیاد بایستی فراهم نماید.
2S 

 زیاد 1N ) نامشخص(
امکانات اقتصادی و رفع  نامشخص: نیاز به مطالعات بیشتر در زمینه

 ها وجود دارد.محدودیت
 نامشخص

- 2N 2 ناممکن شدیدN 

 مأخذ: موسسه تحقیقات خاک و آب

های شود عملیات اصالحی تنها در سطوح متوسط و زیاد برای اراضی واقع در کالسمشاهده می جدولگونه که در همان

باشند. الزمه توصیه این سطوح از عملیات اصالحی وجود امکانات الزم برای رفع یا قابل توصیه می 3Sو  2Sتناسب فعلی 

های اصلی قابل رفع یا کاهش نباشند )مانند های اصلی است. بدیهی است در مواردی که نوع محدودیتکاهش محدودیت

بینی یا توصیه انجام عملیات خاک( پیش های درونهای آب و هوایی یا کمی عمق خاک و یا وجود سنگریزهمحدودیت

اصلی مفهوم نخواهد داشت. در شرایطی که عملیات اصالحی قابل توصیه باشد بهبود درجات تناسب اراضی تنها به مقدار 

 شود. بینی مییک درجه پیش



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 

 

 5002212B0021300302RE104971114   م  

 
135 

 در این است. شده ستفادها  22جدول یک کالً از  مختلف هایاستفاده برای اراضی تناسب دادن در نشان سهولت برای

 فادهزیر است صورت به مورد نظر از چهارگوشی هایاستفادهبرای  اراضی از واحدهای هر یک تناسب دادن نشان برای جدول

 :شودمی

 راهنمای تدوین کالس اراضی در شرایط فعلی و آتی: 22جدول 

 کالس تناسب اراضی در شرایط آتی کالس تناسب اراضی در حال حاضر به عنوان مثال

 NR NR 1.1واحد اراضی 

 

 حدودیتیم گونههیچ و بدون رفع فعلی در شرایط اراضی ، تناسبچپ شود در سمتمی دیده فوق در چهارگوش کهچنان

اراضی در شرایط آتی و پس از انجام عملیات عمرانی مورد لزوم واقع شده  تناسب کالس راست و در سمت گردیده بیان

 .است شده استفاده NR (Non Relevant)ندارند از حروف  تناسبی گونههیچ که واحدهایی است. برای

 برای زراعت آبی  فعلی در شرایط از اراضی تناسب استفاده 

و  پستی کم تیمحدودوجود  جهت قرار دارد به و آبرفتی ایدامنه هایاساساً در دشت که 4.2واحد اراضی  - 

 برای اراضی بندیطبقه I کالسدر  موجود در آن هایها(، خاکقسمت )در بعضی یجزی فرسایشو  سنگین و بافت بلندی

 د. ندار آبی هایزراعت برای خوب خیلی و قابلیت قرار گرفته آبیاری

یا  تمحدودی گونهباشند و فاقد هرمی آبی هایعتزرا برای خوب قابلیت دارای 5.6و  4.1اراضی  واحدهای - 

 اند.گردیده بندیطبقه II کالس هستند و جزء اراضی کم خیلی هایمحدودیت دارای

باال  ینیرزمیآب ز و سطح ، زهکشیشوری هایمحدودیت دارای که 7.3و  4.3، 5.3/4، 5.3اراضی  واحدهای - 

 بیآ هایزراعت برای تا کم متوسطقابلیت  دارای فعلی و در شرایط شده بندیطبقه IV,III کالس باشند جزء اراضیمی

 باشند.می

 V جزء اراضی باال است زیرزمینی آب و سطح و زهکشی شوری هایمحدودیت دارای که 5.4واحد اراضی  - 

 د.باشمی آبی هایزراعت جهت کم تا خیلی کم قابلیت دارای فعلی و در شرایط شده بندیطبقه
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 آبی هایزراعت برای آتی در شرایط از اراضی تناسب استفاده 

 یچندان هایباشد و محدودیتمی فعلی در شرایط آبی هایزراعت برای خوب قابلیت دارای که 4.2و  4.1واحد اراضی 

 ز اینا توانمی زراعی به هایروش انجامو  سطحی خاک فیزیکی و بهبود وضع آلی از کودهای استفاده ندارند در صورت

 خواهد بود. خوب تا خیلی خوب ها همچنانآن و قابلیت را انتظار داشت کامالً مطلوب استفاده اراضی

 کم قابلیت و دارای بودهنسبتاً زیادی  هایمحدودیت دارای فعلی در شرایط که 7.3و  4.3، 4/5.3، 5.3اراضی  واحدهای

 الحو اص زهکشی از جمله مورد لزوم و عمرانی اصالحی عملیات انجام باشند در صورتمی آبی هایزراعت برای تا متوسط

و  یزراع به هایروش و انجام خاک فیزیک شرایط شدن بهترجهت  آلی از کودهای ( و استفادهخاک )شستشوی اراضی

 فعلی در شرایط 5.4و  4/5.3اراضی  از واحدهای گردند. قسمتیمی تبدیل تا نسبتاً خوب متوسط با قابلیت یاراض به، آبیاری

 باشند و احتیاجمی VIو  V کالس جزء اراضی شده انجام بندیطبقه زیاد در مطالعاتخیلی  هایمحدودیت دارا بودن علت به

 . دارند تریدقیقمطالعات  به

 تشخیص تناسب دارای آبی هایزراعتبرای  7.3و  4.1، 4.2، 4.3، 4.5.3، 5.3، 5.4، 5.6اراضی  طور کلی واحدهایبه

خوب  تناسب یدارا  5.6، و 4.3اراضی  و واحدهای بوده S1 خوب تناسب خیلی دارای 4.2واحد اراضی ، کهاست شده داده

S2 تا کم متوسط تناسب دارای که 7.3و  5.3،4.3،.4.3اراضی باشد. اما واحدهایمی S3 هایمحدودیت هستند، دارای 

 عملیات با انجام بوده که و سیل گیری ، فرسایشسنگین تا خیلی سنگین ، بافتو بلندی یپست یکم، ، ماندابیو قلیائیت شوری

فوق،  عملیات بر انجام قرار گیرند. عالوه  S2و  S1 با تناسب S هایتوانند درکالسمی اراضی و اصالح ، زهکشیتسطیح

 از اولویت و خاک آب صحیح و مدیریت آلی از کودهای ، استفادهزراعی به ، عملیاتآبیاری صحیح هایاجرای روش

اصالحی  عملیات کلیه بوده و بایستی S3 کم تا خیلی کم اراضی تناسب دارای 5.4. واحد اراضی برخوردار است خاصی

 شود.  مذکور نیز در آن انجام

 برای زراعت دیم فعلی در شرایط از اراضی تناسب استفاده 

 دیم کشت برای تا کم متوسط اراضی این قابلیتاست.  قرار گرفته سه در درجه دیم بندیاز نظر طبقه 3.2واحد اراضی 

 .است

 برای زراعت دیم آتی در شرایط از اراضی تناسب استفاده 

باشد می نیسنگ یلیختا  سنگین و بافت خاک ، عمقو بلندی پستی هایمحدودیت دارای که 3.2از واحد اراضی  بخشی

 و رعایت از فرسایش و جلوگیری خاک حفاظتاصول  و رعایت خاک فیزیک بهبود وضع برای آلی از کودهای با استفاده
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 صورت را بهبود بخشید، در این اراضی این دیم بندیطبقه درجه تواننسبتاً هموار می مناسب قطعات و انتخاب شخم جهت

 خواهد شد. تا خوب متوسط غالت میزراعت د برای اراضی قابلیت

 فعلی برای چراگاه ایطدر شر از اراضی تناسب استفاده 

 هاییمحدودیت بهها قرار دارند با توجه ها و واریزهها، فالتتپه در تیپ ترتیب به که 8.1و  2.3، 3.4 اراضی واحدهای

قرار  IV ، در کالسمناسب گیاهی پوشش و عدم و بلندی و پستی ، شیب، فرسایشو سنگریزه ، سنگعمق خاک کم چون

 دند. گرمی تغییر کالس عمدتاً باعث فوق یهاتیمحدودو  بوده کم قابلیت دارای چراگاه جهت اراضی گیرند. اینیم

، یزهو سنگر و سنگ خاک و بلندی، عمق نظیر پستی هاییمحدودیت به با توجه  8.2و  9.1، 3.7،  3.2اراضی  واحدهای

 باشند.می مرتع برای متوسط قابلیت گیرند و دارایقرار می  IV , III درکالس و فرسایش گیاهی پوشش

 آتی برای چراگاه در شرایط از اراضی تناسب استفاده 

و  مرتع برای تا متوسط کم قابلیتفعلی  در شرایط که 2.3و  9.1، 3.2، 3.4،  3.7، 8.1، 8.2اراضی  واحدهای در تمام

، اجرای انواع عملیات اصالحی خاک حفاظت، مرتع داری هایطرح اجرای در صورت شده داده ها تشخیصآن برای چراگاه

قرار  S3و  S2 تناسب هایدر کالس برخوردار خواهند شد و بهتریاز قابلیت  مرتع و بذرپاشی جهت قرقآبخیزداری، 

 تفکیک جهت قرار گیرد که آبیزراعت  تواند مورد استفادهمی 3.2و  8.2اراضی  از واحدهای هاییگیرند. ضمناً قسمتمی

 باشد.می تریبیشتر و دقیق مطالعات به احتیاج اراضی گونهاین

 برای جنگل  فعلی در شرایط از اراضی تناسب استفاده 

 درختان تا متوسط کم با پوشش تا نسبتاً مرتفع مرتفع هایکوه هکتار شامل 12115 مساحت به 1.5واحد اراضی  

 ضمناً باشد.می لجنگ برای تا متوسط کم حاضر قابلیت باشد و در حالمیارس، پسته، بادام، کیکم و زالزالک ، بلوط جنگلی

 .است نابود شده یطورکلبهو یا  درآمده بلوط درختان کم با تراکم ایو  مخروبه به صورت هاقسمت ضیدر بع جنگلی پوشش

 برای جنگل آتی در شرایط از اراضی تناسب استفاده 

اء احیو  رود با توسعهانتظار می. دارد کاریجنگل برای تا متوسط کم حاضر قابلیت در حال 1.5واحد اراضی  

 تاندرخ رویهبی و جلوگیری از قطع ، آبخیزداریخاک از نظر حفاظت کاریجنگل هایطرح در قالب جنگلی هایگونه

 ،نهال غرس و سپس هرز آب آوریها و جمعها و تپهخاکدار کوه هایدر دامنه بندیبانکت سیستم احداثو همچنین  جنگلی

رایط در شتواند الذکر میفوق واحد اراضی ،روش با این. نمایددر این واحد اراضی  متراکم اد جنگلایج به مؤثری کمک

 باشد. داشته تا خوب متوسط قابلیتآتی 
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 ها سایر کاربری برای اراضی تناسب 

، و ماندابی زهکشی ، مسائلو قلیائیت نظیر شوری زیادی هایمحدودیت به دلیل 7.4و  6.1، 6.2، 7.2اراضی  واحدهای

 هایز استفادها کیچیه ها برایآن حاضر تناسب و در حال بوده تریبیشتر و دقیق نیازمند مطالعات یریگ لیسو  فرسایش

از  هاییقسمتدر  آبی زراعت مورد نیاز امکان اصالحی عمرانی و عملیات مطالعات . با انجاماست نشده داده تشخیص اصلی

 محیط از لحاظ اراضی نمودن و آماده و خاک و هوایی آب ، با شرایطمناسبوجود دارد. ایجاد پارک   7.2واحد اراضی

 خوب قداماتتواند از ااند نیز میقرار گرفته فارس خلیج در مجاورت اراضی اینکه بخشی از اینبه  با توجه پرندگان زیست

 مار رود. ش به

 آبخیز  حوزه حفاظت برای اراضی تناسب 

اراضی  گردند. واحدهایمی محسوبآبخیزداری  حفاظتیجزء اراضی  X.1و  1.1، 1.3، 1.4، 2.1، 2.4اراضی  واحدهای

 خیلی و گیاهی خاکی پوششبا و یا  گیاهی و پوشش فاقد خاکهای ها و کوهتپه جزء اراضی که2.4 و 1.3 ، 1.1، 1.4، 2.1

تناسب فعلی و آتی هر یک از واحدهای ( درجه 23جدول ). است آبخیز منظور گردیده حوزه حفاظت باشند برایمی کم

دهد. الزم به ذکر است که درجه تناسب هر یک از واحدها برای هر یک از های مورد نظر را نشان میاراضی برای استفاده

ها در شرایط فعلی و آتی در یک مستطیل درج گردیده که در سمت چپ آن درجه تناسب فعلی و در اریبردانواع بهره

سمت راست آن درجه تناسب آتی نشان داده شده است. در پیوست گزارش نیز راهنمای ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان 

 است.( آمده 21بوشهر )جدول 

 اراضی استان بوشهر مختلف در واحدهای اراضی تناسب  : 23جدول 
 واحد اصـلـي کاربری

 آبيزراعت زراعت دیم و چراگاه مرتع جنگل طبيعي اراضي

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

1NR 
NR 

1.1 

de1N 

1N 
de1N 

1N 
NR 

NR 
NR 

NR 1.2 

tde1N 

1N 
tde1N 

1N 
NR 

NR 
NR 

NR 1.3 

ae1N 

1N 
ae1N 

1N 
NR 

NR 
NR 

NR 1.4 

ae3S 

2S 
ae3S 

2S 
NR 

NR 
NR 

NR 1.5 

NR NR NR NR 2.1 

                                                      
ترین استفاده از یک زمین خاص از جمله اهداف اساسی ای خاص و تعیین مناسبترین اراضی برای استفادهانتخاب مناسباز آنجا که  1

ما در برخی ا باشد؛ برای تحقق این اهداف باید تناسب اراضی برای هر نوع استفاده مورد نظر ارزیابی و سپس مقایسه شود.بندی اراضی میطبقه

های اراضی برای نوع استفاده مورد نظر مشخص و بدیهی باشد. در چنین حالتی ان دارد بنا به دالیلی عدم تناسب بعضی از قسمتمواقع امک

( نشان Not Relevant) NRها و جداول مربوطه بوسیله عالمت ها نبوده و نقشهبندی تناسب اراضی در این قسمتنیازی به مطالعه و طبقه

 شوند.داده می
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NR NR NR NR 
NR 

NR 
ae1N 
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NR 

NR 
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NR 

de2N 
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NR 
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2S 
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NR 
NR 

xg2S 

2S 
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1S 
xg2S 

1S 4.1 

NR 
NR 

x2S 

x2S 
x2S 

x2S 
1S 

1S 4.2 

NR 
NR 

xa3S 

x2S 
xa3S 

x2S 
xa3S 

x2S 4.3 

NR 
NR 

xaw3S 

a2S 
xaw3S 

a2S 
xaw3S 

a2S 
4/5.3 

NR 
NR 

x3S 

2S 
X1N 

3S 
x3S 

2S 5.3 

NR 
NR 

aw3S 

a2S 
aw1N 

a3S 
aw1N 

a2S 5.4 

NR 
NR 

2S 

2S 
2S 

2S 
1S 

1S 5.6 

NR 
NR 

aw1N 

a3S 
NR 

NR 
NR 

NR 6.1 

NR 
NR 

aw1N 

aw1N 
NR 

NR 
NR 

NR 6.2 

NR 
NR 

aw3S 

a2S 
aw1N 

aw1N 
aw1N 

a3S 7.2 

NR 
NR 

aw3S 

a2S 
aw1N 

a3S 
aw3S 

a2S 7.3 

NR 
NR 

axw1N 

axw1N 
NR 

NR 
NR 

NR 7.4 

NR 
NR 

gd3S 

d2S 
NR 

NR 
de1N 

de3S 8.1 

NR 
NR 

eg3S 

g2S 
de1N 

de3S 
eg3S 

e2S 8.2 

NR 
NR 

eg3S 

e2S 
NR 

NR 
NR 

NR 9.1 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR X.l 
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 بندیجمع -1-2-1-3-2-3-4

تدابیر مامی نمایند. تخاک به عنوان بستر توسعه نقش بسیار مهمی در شکل دهی مناطق و تضمین ابعاد آن ایفا میآب و  

 به منظور ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه تولید در بخش های مختلف آب و خاکزمینهای در و تمهیدات برنامه

یمای سنگاهی به د. نمایبخش عینیت پیدا میاین  یها در میزان تولیدات کشاورزشود و عملکرد آناتخاذ میکشاورزی 

هکتار اراضی مستعد کشاورزی است که حدود هزار  313دارای بیش از دهد که این استان نشان می 1کشاورزی استان بوشهر

کشاورزی استان از نظر نوع محصوالت تولیدی و روش  .درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است 13

های تولید به دو قسمت محصوالت زراعی و محصوالت درختی تقسیم می شوند. مهم ترین محصوالت زراعی را گندم، جو 

ان بوشهر امکانات داری استزمینه باغ د. درنپیاز، کنجد، سبزی، صیفی و نباتات علوفه ای تشکیل می ده آبی و دیم، تنباکو،

چنین باغ های محدود و کوچک مرکبات نیز به هم. زیادی ندارد. بیش ترین باغ های منطقه را نخلستان ها تشکیل می دهند

تولید و  هزار هکتار 112حدود  25-21سال زراعی  طور پراکنده به چشم می خورند. سطح زیر کشت زراعی استان در

 211تولید محصوالت باغی و  هزار هکتار 37سطح زیر کشت محصوالت باغی بوده است.  هزار تن 215محصوالت زراعی 

میزان تولید و  هکتار 33111 ا در استان سطح زیر کشت خرممی باشد.  هزار تن 1112کل تولیدات زراعی و باغی و  هزار تن

سطح زیر کشت است. همچنین  تن 53211میزان تولید مرکبات و  هکتار 1277سطح زیر کشت مرکبات ، تن 117171ما خر

میزان تولید گندم و  هکتار 111117سطح زیر کشت گندم ، تن 523میزان تولید گیاهان دارویی و  هکتار 12گیاهان دارویی 

 می باشد.  تن 522171میزان تولید گوجه فرنگی و  هکتار 13257سطح زیر کشت گوجه فرنگی ، تن 111715

تعداد واحدهای صنعتی و  واحد دامی 1253717جمعیت دامی استان و  هزار تن 77بالغ بر نیز دامی استان بوشهر تولیدات 

تولید و  واحد 221تعداد واحدهای مرغداری صنعتی و  تن 7211 تولید گوشت قرمزکه میزان  واحد 271دامداری استان 

ضریب می باشد.  تن 271251تولید ساالنه عسل و  کندو 31111تعداد کندوی زنبور عسل و  تن 31211نه گوشت سفید ساال

ی زراعدر بخش های  تعداد شاغالن بخش کشاورزی استاناست.  اسب بخار بر هکتار 11/1نیز  مکانیزاسیون کشاورزی استان

در ادامه به می باشد.  نفر 1153شاغلین صنایع کشاورزی و  نفر 2127شیالت ، نفر 7751دامی ، نفر 2111باغی ، نفر 1717

 شود. میر به طور مختصر اشاره موجود در موضوع گزارش حاض ایتهدیدهو  هاها، فرصتها، ضعفقوت

 قوتنقاط 

 هایرودخانه آب و کیفیت ، کمیتاراضی و قابلیت منابع ، ارزیابیاراضی بندیو طبقه یشناسخاک مطالعات به با توجه

 قفو عوامل به حاضر بسته در حال استان ، اینشناسی زمین و سازندهای و هوایی آب ، شرایطزیرزمینی های، آبجاری

                                                      
 رفته از سایت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهبرگر 1
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 باشد. همچنین برخورداریآبخیز می حوزه و حفاظت ، جنگلو چراگاه رتع، مغالت کاری، دیمآبی زراعت قابلیت دارای

و  های گردشگری دریاییهای حرا برای توسعه فعالیتهای مستعد، به ویژه جنگلاز نوار سواحلی مناسب و اکوسیستم

 ژهیه وبمسیری جات و کشت انواع محصوالت گربرخورداری از شرایط اقلیمی مناسب برای کشت خارج از فصل صیفی

خرما با قابلیت صادراتی و برخورداری از قابلیت تولید محصوالت متنوع زراعی، باغی و دامی به ویژه گندم از جمله نقاط 

 یاریآب انجام و جدید های فناوری با دیم گندم کشت علمی توسعه و همچنین بهبود شود.قوت محدوده طرح محسوب می

 مکانا تکمیلی، انجام یک تا دو بار آبیاری حله و با همچون هایی رودخانه نامتعارف های آب منابع مجاورت در تکمیلی

  آبی وجود خواهد داشت. گندم مزارع از تولید دیم بیش

 ضعفنقاط 

اکثر موجود حد اراضی منابع بالقوه از امکانات که گردیده سبب مطالعاتی محدوده در این مختلف هایوجود محدودیت

ی، پایین بودن راندمان آبیار، محدودیت منابع آب شیرینوجود آب و هوای گرم و نسبتاً خشک، . نیاید عمل به استفاده

افزایش روند موجود، گذاری در مخازن سدهای و افزایش روند رسوباین استان یز های آبخفرسایش شدید خاک در حوزه

از  بیش ها،  چراینآ استعداد و قابلیت به توجه بدون اراضی رویهبی و تبدیل استفاده، زایی و کاهش توان بیولوژیکبیابان

 از منابع حصحی استفاده عدم کشاورزی، صحیح مدیریت ، عدمهرویبی و شخم جنگلی درختان رویهبی ، قطعحد مجاز مراتع

 ولیمحص تک و کشت زراعی تناوب رعایت عدم مقدار کافی، به شیرین وجود آب و عدم و خاک، کمبود بارندگی آب

و آب محدوده  خاک از منابع لوبمط وریبهره مانع و ... از جمله عواملی است که و اجتماعی اقتصادی و سایر مشکالت

 ها مشاهده شود.خاک فرسایش و در نتیجه فقر حاصلخیزی شود کهمی سبب فوق عوامل طور کلیگردد. بهطرح می

. باشدمیگندم  بستن دانه بهار جهت لیاوادر  در این محدوده کمبود رطوبت غالت دیم زراعت محدودیت ترینمهم

موجود در  مرتعی اراضیدارد.  کخا و خصوصیات اطالعات نیاز به در خاک رطوبت و ذخیره حفاظتی هایطرح اجرای

 انجام کهاین به باشند. با توجهمی تا مناسب کم یلیخ قابلیت دارای و هوایی آب تغییرات علت نیز به مطالعاتی محدوده

در حد  یاراض و قابلیت منابع ارزیابی مطالعات کند، لذا انجامها را نمینیاز طرح تکافوی ختشنا در مرحله خاک مطالعات

، خاک با عمق اجرایی خصوصاً در رابطه هاینیاز طرح برای 1:51111( در مقیاس Land Component) اجزاء واحد اراضی

 مورد نیاز است.  ماندابی و مسائل ، شوریاراضی ، شیبمقدار سنگریزهی، ریپذ شیفرسا، ساختمان، بافت

 هافرصت

استفاده  ، حفظ، احیاء وارزش باتوسعه و گسترش سطح زیر کشت محصوالت ، های کشاورزیوری فعالیتافزایش بهره

نگری ( و تقویت یکپارچهبادیو  )آبی از فرسایش و جلوگیری خاک از منابع پایه آب و خاک و پوشش گیاهی، حفاظت

 شوند.  مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست در جهت ایجاد توسعه پایدار فرصتی برای محدوده مطالعاتی محسوب می
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 ،افزایش تقاضا برای محصوالت بخش کشاورزی، در بخش کشاورزیهای شور خاکامکان استفاده از اصالح اراضی و 

امکان افزایش ارزش محصوالت کشاورزی از طریق بهبود کیفیت ، ر محصوالت کشاورزیامکان افزایش تولید و عملکرد د

ز جمله اهای کشاورزی و منابع طبیعی التحصیالن رشتهآموختگان و فارغوجود تعداد قابل توجه دانشو و فرآوری مناسب 

  باشد.های موجود میدیگر فرصت

 تهدیدها

کمی و  افت، فقدان برنامه جامع آمایش سرزمینسطح استان، کمبود و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی در 

دار شدن اراضی در بخش کشاورزی و افزایش فرسایش، تخریب، شوره و زه ،هاکیفی منابع آبی و عدم تعادل در آبخوان

ضی افزایش روند تغییر کاربری ارااستان، لودگی منابع آب و خاک افزایش بار آسطح استان، زایی در تداوم روند بیابان

 خاک و آب منابع افزون روز شدن شوند. همچنین شورهای موجود محسوب میتهدیداز جمله  کشاورزی و منابع طبیعی

ی منابع گردیده، تهدیدی برا اراضی عملکرد کاهش به منجر که شوری مشکل دلیل به خاک و آب پایین کیفیت و استان

 ( خالصه جمع بندی تحلیل خاکشناسی استان بوشهر آمده است. 21ل )جدودر خاک و آب استان محسوب می شود. 

 

 خالصه جمع بندی تحلیل خاکشناسی استان بوشهر: 24جدول 

 ردیف مسایل و مشکالت -خصوصيات ارایه عوامل داخلي دسته بندی عوامل

Strenghts نقطه قوت 
 و حفاظت آبی و دیم، جنگل و مرتع توسعه زراعت

 آبخیز حوزه
و  ، وجود مرتعغالت کاری، دیمآبی زراعت قابلیت

 ، جنگلچراگاه
1 

Weaknesse 
نقطه 

 ضعف
 هاخاک فرسایش و در نتیجه فقر حاصلخیزی

 اضیار رویهبی و تبدیل استفاده، فرسایش شدید خاک

 رعایت ها، عدمآن استعداد و قابلیت به توجه بدون

 محصولی تک و کشت زراعی تناوب

2 

Threat زاییتداوم روند بیابان تهدید 

، دار شدن اراضیافزایش فرسایش، تخریب، شور و زه

افزایش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع 

 یطبیع

3 

Threat تهدید 
برداری بی رویه از منابع خاک و آب و افزایش بهره 

 آنها شدن روند شور

 و استان خاک و آب منابع افزون روز شدن شور

 هک شوری مشکل دلیل به خاک و آب پایین کیفیت

 .است گردیده اراضی عملکرد کاهش به منجر

4 

Opportunity فرصت 
توسعه و گسترش سطح زیر کشت و افزایش 

 کشاورزیهای وری فعالیتبهره

در های شور خاکامکان استفاده از اصالح اراضی و 

 بخش کشاورزی
3 

Opportunity فرصت 
توسعه و گسترش سطح زیر کشت و افزایش 

 های کشاورزیوری فعالیتبهره

و  نامتعارف آب هایبهره گیری از خاک های شور و 

 کشت و صنعت شورورزیتوسعه 
3 

 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 

 

 5002212B0021300302RE104971114   م  

 
111 

 پیشنهادها -1-2-1-3-2-3-0

 عهو حفر و مطال خاک به تفکیک هر یک از واحدهای اراضی شیمیایی - یفیزیک خصوصیات جامع انجام مطالعات

شود. هاد می، پیشناست اراضی واحدهای پروفیلی خصوصیات فاقد شرحولی  شده ارزیابی که در مناطقی پروفیل تعدادی

ی به ضرور شده انجام یشناسخاک مطالعات و بازنگری نشده و تکمیل مطالعه هایدر قسمت یشناسخاک مطالعات انجام

می تواند  1استانکشت و صنعت شورورزی در و توسعه  نامتعارف پتانسیل آب هایهمچنین بهره گیری از رسد. نظر می

ایی شناسهای نامتعارف،  مدیریت آب شور و خاک های شور استان مطرح شود. زهاب هایفرصتی برای استفاده از آب ها و 

و معرفی پتانسیل این منابع در کشور و بخصوص در استان بوشهر یکی از مسائل مهمی است که بایستی در نظر گرفته شود. با 

درصد از آبهای نامتعارف کشور در اختیار استان بوشهر است می توان با سرمایه گذاری در بخش پژوهش،  21توجه به اینکه 

 1/2استان بوشهر با داشتن بیش از رد. این آبها را بخصوص در صنعت شورورزی فراهم آو زمینه استفاده بهتر و اصولی از

ابل مکعب پساب شهری و زهاب کشاورزی و نیز منابع قف سطحی و بیش از نیم میلیارد مترمکعب آب های نامتعارمتر میلیارد

عظیمی از آب های نامتعارف را در خود  توجه آب های نامتعارف زیرزمینی و قرارگیری در مجاورت خلیج فارس، پتانسیل

ستند. ههای این استان به دلیل شوری خاک یا شوره زارها بال استفاده  عالوه بر این پهنه های وسیعی از دشت. جای داده است

مچنین به دلیل برداشت بیش از حد بخش کشاورزی از آب های شیرین و متعارف و استراتژیک استان و حفر چاه های ه

ز و بهره وری پایین آب در بخش کشاورزی استان و نیز بروز خشکسالی و تغییر اقلیم، بحران شدیدی بر منابع آب غیرمجا

فرماست که باعث از بین رفتن حجم عظیمی از آب های شیرین و استراتژیک استان و خشک شدن برخی از  استان حکم

با توجه به موارد مذکور که شامل بحران آب، بیالن  ت.آبخوان های مهم و کم آب شدن تمامی دشت های استان گردیده اس

متعارف موجود در استان و نیز مرغوب و شور، حجم عظیم آب های نامنفی آبخوان ها، وجود پهنه های وسیع خاک های نا

یک ژراه حل اساسی استان برای حل بحران آب و مدیریت منابع آب استرات؛ حضور صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشند

عالوه بر آن توسعه کشاورزی نوین و رشد و توسعه پایدار صنعت و کشاورزی استان و ایجاد اشتغالزایی مناسب، و  استان

 استفاده از منابع عظیم و خدادادی آب های نامتعارف و توسعه کشت و صنعت شورورزی است.

علوفه، ماهی و میگو، برق، نمک و سوخت زیستی شورورزی به معنی استفاده از آب شور و خاک شور برای تولید گیاه، 

در نمونه های اجرا شده در  و مواد معدنی برای خوراک پتروشیمی ها و صنایع دارویی و بهداشتی و دامپروری و ... می باشد.

تن علوفه  25دنیا با این روش با آبیاری توسط آب شور یا نامتعارف یا آب دریا از هر هکتار زمین شور یا شوره زار حدود 

تن در هکتار آن هم با استفاده از آب  11دامی قابل استحصال می باشد )در حالی که متوسط برداشت یونجه در استان حدود 

                                                      
 ، شرکت آب منطقه ای استان بوشهر.، گستره اراضی شور و باتالقی در استان بوشهر1323، جابر مظفری زاده1 
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کیلو در هکتار است در  375شیرین و در زمین های مرغوب است(. همچنین متوسط برداشت روغن نباتی از سویا در کشور 

کیلو در هکتار می  111سالیکورنیا که در خاک شور و با آب شور می روید حدود  حالی که میزان استحصال روغن از گیاه

متر امکان تولید مقادیر قابل توجهی برق وجود  5/1باشد. همچنین در این صنعت از هر هکتار زمین شور و با آب شور به عمق 

ی توان مد و حوالی گنبد نمکی جاشک در پایین دست حوضه منر بویژه استان بوشهدر دارد. با توجه به موارد ذکر شده 

 توسعه داد.را مطالعات کشت و صنعت شورورزی 

 

ورزی و توسعه بخش کشا خاک از فرسایش جلوگیری، و آب خاک بهتر از منابع برداریو بهره به منظور اصالحدر ادامه 

 گردد:زیر پیشنهاد می هایاستان، توصیه

 خیزیحاصل ، حفظخاک بندیو دانه فیزیکی خواص به منظور اصالح حیوانی و کودهای از مواد آلی استفاده 

 ،خاک از فرسایش و جلوگیری خاک

 زراعی به عملیات و اجرای صحیح با مدیریت آبیاری انجام، 

 و بادی آبی از فرسایش به منظور جلوگیری الزم عملیات اجرای، 

 آب دنو باال آم اراضی از شور شدن به منظور جلوگیری صحیح آبیاری و انجام سنتی آبیاری هایروش اصالح 

 ،آن و هدر رفتن االرض تحت

 های نوین آبیاری،توسعه سامانه 

 بافت دارای که هاییخاک خصوص به اراضی و تقویت خاک فیزیکی خواص اصالح کود سبز جهت کشت 

  ،باشندمی سنگین خیلی

 شدن و ماندابی اراضی از شور شدن منظور جلوگیری به زهکشی هایشبکه احداث، 

  در استان، کشت و صنعت شورورزیتوسعه 

 زهکشی عمقی و مشکل آب تلفات کاهش و در نتیجه آبیاری و فرعی اصلی هایکانال سیمانی پوشش، 

 زایشو در نتیجه اف کشاورزی آالت ماشین کاربرد و راندمانسطحی به منظور افزایش  هایسنگریزه آوریجمع 

 ،محصول

 هاخاک و خصوصیت عمق به با توجه بارانی آبیاری جهت اراضی تسطیح، 

 ریدامرتعهای طرح موجود، اجرای گیاهی هایو احیاء پوشش و حفظ گیاهی هایاز نابودی پوشش جلوگیری 

 ،مناسب هایگونه و توصیه تو کش مراتع و قرق
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 خشکی به و مقاوم منطقه و هوایی آب با شرایط و مناسب شده از بذور اصالح استفاده، 

 نواری و کشت هیرویب هایاز شخم ، جلوگیریخاک فرسایش مسائل به توجه، 

 اعیزر عملیات به و انجام رطوبت ذخیره و حفظ عملیات ، انجامکاریدیم مخصوص آالت از ماشین استفاده 

 ،دیم و اراضی

 دیم اراضی حاصلخیزی حفظ جهت و آلی ییایمیش از کودهای استفاده، 

 (.کافی وجود آب )در صورت در سال دو محصول و کشت زراعی تناوب بررسی 

نیز حائز اهمیت ویژه و تبعات ناشی از آن  مقابله با فرسایش خاکآب و  خاک وتوامان  حفاظتهمچنین توجه به 

، حفاظت خاک بدون توسعه پایدار پوشش گیاهی از طریق منطقه طرحاقلیم خشک و نیمه خشک باشد. با توجه به می

های جدایی، در زمینه شناخت پدیدهانجام تحقیقات کاربردی و کاربست نتایج آن استحصال و حفاظت آب عملی نیست. 

های روش با تاکید بر اصالح کارهای بهینه حفاظت خاکذرات خاک، آلودگی منابع آب و خاک و یافتن راهانتقال و ترسیب 

شی از ها و خطرات ناهای نوین از طرف دیگر با هدف توسعه پایدار و کاهش خسارتسنتی از یک طرف و تکیه بر فناوری

تواند عملیات اصالحی پیشنهادی در مبحث تناسب اراضی نمیبایست مورد توجه قرار گیرد. الزم به ذکر است انجام میها آن

برداری از اجزای واحدهای اراضی مورد نظر باشد. منابع اراضی نیاز به محافظت، مراقبت و حتی به تنهایی ضامن حداکثر بهره

ان تولید ی اراضی توپاید که واحدهارویه، دیری نمیهای فعلی تناسب اراضی دارند. زیرا در صورت استفاده بیحفظ کالس

برداری سیر قهقرایی را طی خواهند نمود. بنابراین انجام عملیات اصالحی فعلی را نیز نداشته و از نظر میزان تولید و توان بهره

شک در این راستا توجه به دانش بومی و تلفیق آن با دانش نوین و همچنین توجه به باشد. بی "با مردم و برای مردم"باید 

یری از در ادامه به دو نمونه دانش سنتی و نوین  بهره گدیریت مشارکتی  مبتنی بر سازگاری می تواند کارگشا باشد. مقوله م

 :اشاره می شود بوشهر استاندر  منابع خاک و آب

  1دانشِ بومی حفاظت خاک و آب در استان بوشهر سنگچال -1

ها و یا حفر چاله و گودال ها، بستن مسیر آبراههدشتاز طریق احداث کرت در آن  اجرایکه روش کشاورزی با رواناب 

اشد که بها موکاری در منطقه گرمسیر بوشهر میباشد. یکی از این روش، دارای قدمت طوالنی میباشددر مسیر رواناب می

 511ال س ابن بلخی، مستوفی دیوان فارس در زمان سلطان محمد سلجوقی در کتاب فارسنامه که بهبه سنگچال مشهور است. 

ران نواحی ایراهستان و ک "کند: هجری تالیف کرده، در مورد پرورش خرما در ایراهستان )دشتی و تنگستان( چنین یاد می

همه در بیابان است ..... و گرمسیر به غایت، چنانک به تابستان جز مردم آن والیت آنجا مقام نتوانند کردن از صعبی گرما و 

                                                      
 برگرفته از کتاب روش های سنتی حفاظت خاک و آب در ایران، نویسندگان: محمود عرب خدری و کورش کمالی1 
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نه کاریز .... و جز درخت خرما هیچ میوه ندارد. درختستان خرمای ایشان بر روی زمین نباشد. پس هیچ آب روان نباشد .... و 

به اندازه درختان خرما گودی عظیم هر جای زمین فرو برده باشند و خرما در آن گودها نشانده، چنانک جز سر درخت پدید 

  ".درختان سیراب باشند و این از نوادر استها گودها از آب باران پر شود؛ و همه ساله نباشد. تا به زمستان

ارستون کاز قدیم در سواحل خلیج فارس معمول بوده است.  دهد که شیوه کاشت سنگچالگزارش ابن بلخی نشان می

اش از شیوه موکاری بوشهر میالدی( به ایران آمده است، در سفرنامه 1715زند ) نیبور جهانگرد آلمانی که در زمان کریمخان

نار این های کخوردیم، اما دهکدهگاه به نخلستانی بر میامروز از بوشهر تا تنگسیر آمدیم. در راه گه "کند: یاد می چنین

شت بسیار کم آمد؛ مزارع زیر کها، یا به کلی ویران بودند یا نیمه ویران و یا اینکه طبیعت زمین حاصلخیز به نظر مینخلستان

به موستان هم برخوردم، موها روی قشر تخته سنگی، در  -که از این منطقه گرم داشتیمبرخالف انتظاری -بود. در گرمسیر

ها قرار داشتند. برای اینکه های اطراف چالههای باالی موها روی سنگها قرا داشتند. شاخهحدود شش تا ده پا دورتر از چاه

ها دقیقی کنده شده است و آب  باران از این جویهای های انگور به خاطر رطوبت از بین نروند، در کنار موها جویخوشه

 "شود.ها هدایت میبه ساقه

بهار در اعماق زمین برای موکاری  ای ناشی از بارش در فصل زمستان وههدف از اجرای روش موکاری ذخیره رواناب

نیز  رواناب به خلیج فارسزیرزمینی و جلوگیری از هدر رفتن به منابع آب است. عالوه بر آن ممانعت از پیشروی آب شور 

هایی چهارگوش و یا گرد کارند که غالباً دهانههایی میباشد. در این روش انگور را در چاهاز اهداف دیگر این روش می

های سنگی وجود دارد که در شرایط طبیعی مانع از گسترش ریشه به اعماق خاک دارد. در چند متری زیر سطح زمین الیه

متر و عمق پوسته سنگ از  2تا  5/1شود. قطر این دهانه اغلب بین ها در سنگ حفر میت بخشی از چاهشود. به این جهمی

ند که در رسها پس از حفر زمین و گذشتن از پوسته سنگی به خاک رس میمتر متغیر است. برای احداث این باغ 1تا  7/1

تر کنند تا چاه به سطح آب زیرزمینی نزدیکخارج میها را از چاه گویند. خاکمی خاک چربشُل یا  زبان محلی به آن

اند تر باشد و آبخور آن بیشتر، پایه )بنه( انگوری که در آن کاشتهمتر نوسان دارد. هر قدر چاه عمیق 17تا  1شود. عمق چاه 

دایت اند، به درون چاه ههایی که پیرامون چاه کندهجویبه وسیله های آبگیر )سرآب( دهد. باران نیز از محوطهبهتر میوه می

متر طول دارد، از کمر در خاک  2تا  5/1های بزرگ انگور که از پایه ته(کنند. در اسفندماه سال دوم یک نهال )پیمی

اسفند سال بعد، این شاخه را که در زمین ریشه دوانده است از زمین  15تا  11ریزند. در فاصله نشانند و روی آن خاک میمی

را در باالی چاه گذاشته تا به سرعت جوانه بزند و شاخه تولید کند. این کارند و نوک آنهای آماده میدر چاه خارج نموده و

نامند. تیم باید با ریشه اصلی در چاه قوت گرفته دهد. این نهال را تیــم میکیلوگرم انگور می 3تا  2شاخه در سال اول تقریباً 

متری سطح خاک  5/1ای از پایین به آن افزوده شود. شاخه از ای یا شاخهدهند جوانهو رشد کند. بر همین اساس اجازه نمی
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های سنگی قرار تدریج روی پایهه ها را پس از خروج از چاه، بدهد. جوانهزند و از چاه بیرون آمده و میوه میجوانه می

ل که های مکعب شکچینی هستند متشکل از قالبها سنگنخَ گویند.ند( میخَ)یا خَن دهند که در اصطالح محلی به آن می

بعد  پوشانند ومیکُنار  هایها را غالباً با شاخهچینند. روی خنو روی هم می کنندها را از طبقات رسوبی فسیلی جدا میآن

ا با پایه انگور ر قول کشاورزان محلی، بخار زمین باال نیاید و بنه را نسوزاند. دوره گذارند تا بمیو را روی آن های مشاخه

ز . در ساخت این دیواره اگویندخشکه بردی می این دیوارهبه کنند. ای اغلب دایره یا مستطیل شکل محصور میمحدوده

متر بوده  2تا  5/1چین حدود دیواره سنگ بلندیشود. استفاده می رودکار میه بنیز ها های رسوبی که در ساختن خنسنگ

حیوانات به داخل محدوده هر پایه انگور ورود  پوشانند و خارها را محکم به سنگ بسته تا ازمینار ر کُروی دیواره را با خا

 جلوگیری شود. 

تر از روی زمین است. اصوالً همه کشاورزان منطقه گرمسیری عقیده دارند که کشت درخت در چاله و چاه مناسب

ها “سنگچال”های متمادی خاک رس به داخل میله باشند. سالبزرگ و عمیق میی احداثی به منظور کاشت انگورها هاچاه

شده  آوری فراخها به طرز شگفتدر نتیجه تنوره چاه، اندرا از چاه خارج کردهتدریج آن ریزش کرده و هربار کشاورزان به

ای ریشه انگور باید دهد که این شیوه کاشتها اطالعی ندارند. شواهد نشان میاغلب کشاورزان از عمر و قدمت چاه است.

 بسیار کهن داشته باشد و چه بسا که سابقه آن به دوران تمدن ایالمی برسد.

توان به همه اراضی آزاد منطقه بوشهر و سایر نواحی مشابه گسترش داد. نحوه توصیه ترویجی: این شیوه موکاری را می

موقعیت اقلیمی این خطه است. مردم بومی منطقه با توجه به کاشت و بارآوردن انگور نمایش گویایی از همسازی با محیط و 

یای اند، در نتیجه احگسترش تاسیسات پایگاه هوایی و دریایی در منطقه به کارهای بخش ساختمان و خدمات روی آورده

توجه خاص  وردباشد؛ و می بایست این دانش بومی ماین روش جز با تغییر رفتار و ترویج این شیوه در میان آنان میسر نمی

 ه نابودی است.سرعت رو بقرار گیرد. امروزه این دانشِ شفاهی که از نسلی به نسل دیگر سینه به سینه انتقال یافته است، به



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 

 

 5002212B0021300302RE104971114   م  

 
112 

 
 1نمایی از درختان انگور کاشته شده در داخل گودال و دیواره سنگی اطراف آن: 2 ریتصو

 

 
 نمای دیگری از موقعیت چاه و درخت انگور کاشته شده در داخل آن: 3 ریتصو

  

                                                      
 جعفری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ها از آقای علیعکس 1
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  1خاک در استان بوشهرآب و پخش سیالب دانشِ نوین حفاظت  -2
 های مشخص برایها در عرصهب سطحی و متمرکزکردن سیالبااستحصال، پخش روانعبارت از سیالب  پخش

های سبز، اصالح خاک، احیای مراتع، تولید علوفه و تولید چوب و ایجاد محیطمقاصد چند منظوره شامل زراعت سیالبی، 

های سترش آبو گکنترل پخش سیالب عملیاتی است که منجر به باشد. میها( )آبخوان تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی

های گیاهی و تغذیه سفرهکند. این امر در بهبود وضع آب، خاک، پوشش غیر متمرکز شده و از بروز سیل جلوگیری می

ت مهار سیالب و کاهش خسارا هایاز روش پخش سیالب یکی نماید.زیرزمینی مؤثر بوده و از هـدر رفتـن آب جلوگیری می

و  ود منحرفخ از مسیر اصلی ،از سیالب بخشی یا تمام انحرافی کانال و آبگیری ساده هایسازهبا بکارگیری  .باشدمین آ

عبارت دیگر، مهار سیالب و پخش آن هبگردد. می تخلیه مصنوعی تغذیه هایحوضچهو  دیمزارها ،پست، مراتع یدر اراض

ثر واقع شود و ها مؤگیاهی و تغذیه آبخوانپوششافزایش وسیله عملیات مکانیکی در سطح زمین به نحوی که بتواند در هب

ی دقت و مالحظات مهندس د بابای سیالب سیستم پخشد. شوده میمانع هرز رفتن بیهوده آب گردد، پخش سیالب نامی

سیالب در مناطق خشک و احداث سیستم پخش منظور. بهریزی و احداث گردد تا در مقابل سیالب مقاوم باشدطرح

ا گیر بسیلهای کردن و وجود دشتبار وقوع سیل در سال به منظور پخش 3تا  2خشک باید دو نکته مهم، شامل حداقل نیمه

چند  ها یک حرکتاز آنجا که پخش سیالب بر آبخواند. ، خاک مناسب و پوشش گیاهی مورد توجه قرار گیرمالیم شیب

 توان از آن انتظار داشتای را نیز میجانبه در زمینه مبارزه با کم آبی و حفاظت از آب و خاک است، لذا اهداف چند منظوره

 ت:شده اسها اشاره که ذیالً به آن

  ،مقابله با کم آبیمناسب به منظور  کاریهرا (1

  ،آنوسیع ناشی از های خسارتهمراه با کاهش سیالب کم هزینه  و و مهار سریعکنترل  (2

 های کم ارزش، در زمین های آب زیرزمینیتغذیه سفره (3

  ،انبوه هایو بیشه های افکنه به مراتع مشجرهای درشت دانه و مخروطآبرفت دره تبدیل اراضی غیر قابل استفاد (1

به اراضی ها آن های تبدیلفراهم نمودن زمینهو  ها و اراضی بایر و بیابانی پایین دستجلوگیری از گسترش بیابان (5

 مناسب.کشاورزی 

  در استان بوشهر اهرمایستگاه پخش سیالب 

 15ر دنمونه ای از سامانه بهره گیری از منابع خاک و آب در استان بوشهر است. این ایستگاه  اهرمایستگاه پخش سیالب 

(. 1)شکل  باشدهکتار می 3111ه پخش سیالب اجرا شده در این منطقه حدود وسعت عرصدارد.  قرارکیلومتری شهر بوشهر

                                                      
 برگرفته از کتاب مبانی پخش سیالب بر آبخوان، نویسنده: کورش کمالی و همکاران 1
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 11در موقعیت  1371این ایستگاه در سال دهد. ( نیز نمایی از عرصه پخش سیالب بر آبخوان اهرم را نشان می2شکل )

 هکیلومتری اهرم احداث شده است. ایستگاه اهرم با هدف اصلی ایجاد کمربند سبز در امتداد شاهرا 11کیلومتری بوشهر و در

ها های مرکب، ایجاد جبهه آب شیرین برای مقابله با نفوذ آب شور به اراضی، بررسی سیالباصلی، بررسی رفتارهای حوضه

ا های برجسته و ناهموار و بها، ارائه الگوی پخش و آبخوانداری در توپوگرافیهای پخش و انتقال در مسیر آبراههبا روش

ها با گیری از مدیریت سیالب، امکان استفاده از سیالباهداف فرعی از قبیل بررسی کاهش خسارات خشکسالی با بهره

ی گیاهی مختلف احداث شده است. حجم عملیات مکانیکی اجرا شده هابررسی پوششو  های میانیوسعت محدود حوضه

اصله درخت  21111های دست کاشت با کاشت توسعه جنگل .باشدمیلیون مترمکعب می 15/1در زمان احداث ایستگاه اهرم 

 باشد.یقاتی میحقاین ایستگاه انجام شده است. این ایستگاه دارای یک ایستگاه هواشناسی است و مستعد اجرای طرح های ت در

 
 

 

 

 

 

 

 

 پخش سیالب در اهرم بوشهر موقعیت جغرافیایی محدوده اجرای طرح: 4 ریتصو
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 نمایی از عرصه پخش سیالب بر آبخوان اهرم: 0 ریتصو

  

لگیری بیشترین حجم سی ،های مختلف آماربرداریاهرم از زمان اجرا تاکنون در سال بر آبخوان در ایستگاه پخش سیالب

باشد. ( می25طبق جدول ) 1371-77های مورد طی سال 12اتفاق افتاده است. بیشترین رخداد سیل به تعداد  1371در سال 

 دهد.وضعیت سیلگیری در ایستگاه اهرم را نشان مینیز ( 2نمودار )

رنر مناسب طبقه بندی نهشته های کوات”  لی می توان گفت که بر اساس نتایج تحقیق انجام شده با عنواندر جمع بندی ک

هم نهشته های سهای کواترنر با کاربری غیرکشاورزی در استان بوشهر، از سطح نهشته“  برای پخش سیالب در سطح کشور

هزار 21هکتار می باشد؛ که مجموعاً بالغ بر    52112و  31312، 231به ترتیب کامالً مناسب، مناسب و نسبتاً مناسب  کواترنر

خیزی  بررسی مطالعات سیلهکتار مساحت می تواند برای احداث سامانه های پخش سیالب در استان بوشهر اختصاص یابد. 

ه مند ر حوضد مطالعاتی برازجان، دهد که در حوضه حله محدودهنشان مینیز گیری در برنامه آمایش استان بوشهر  و سیل

ترین توان تولید سیل را به خود دار بیش های مطالعاتی گله مهران محدوده -مطالعاتی باغان و در حوضه کلمحدوده 

  ند.ا اختصاص داده
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 88وضعیت سیلگیری ایستگاه پخش سیالب اهرم از زمان احداث تا سال  :20جدول 
 MCMبرآورد حجم تغذیه  MCMی سیلگیرحجم  تعداد رخداد سیل سال

1371 3 1.15 1.15 

1377 1 1.5 1.5 

1377 1 1.1 1.1 

1372 3 1.7 1.7 

1371 1 1 1 

1371 12 1.11 1.11 

1372 12 1.22 1.22 

1373 12 1.11 1.11 

1371 12 1.37 1.37 

1375 12 1.21 1.21 

1371 12 1.22 1.22 

1377 12 1.17 1.17 

1377 12 1.22 1.22 

 11.51 11.51 115 مجموع

 1333، گیری طرح های پخش سیالبماخذ: گزارش خالصه وضعیت سیل                                        

 

 
 تغییرات میزان حجم سیلگیری در اهرم: 2نمودار 
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 سیالب اهرم بوشهر نمایی از عرصه پخش: 6 ریتصو

 

 
 در آن اندازه گیری نفوذپذیری خاکعرصه پخش سیالب اهرم بوشهر و ز نمایی دیگری ا: 7 ریتصو
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 منابع مورد استفاده در گزارش مطالعات پوشش گیاهی

های گیاهی منطقه بندر لنگه، طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور، ، تیپ1321اسدپور، رحمان و همکاران،  (1

، 1321-132و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شماره انتشار  هاجنگلموسسه تحقیقات 

 تهران.

 ص. 112و مراتع، تهران،  هاجنگلیقات ی مرتعی منطقه رامهرمز، موسسه تحقهاپیت، 1372برهانی، مسعود،  (2

 برداری ارتش جمهوری اسالمی ایران. ، سازمان نقشه1:251111های توپوگرافی. نقشه1352، نامیب (3

 برداری ارتش جمهوری اسالمی ایران. سازمان نقشه1:51111های توپوگرافی. نقشه1371، نامیب (1

های هوایی مقیاس با استفاده از عکس 1: 25111رس در مقیاس مطالعات تهیه نقشه مناطق جنگلی زاگ، 1371، نامیب (5

 .در استان فارس، مهندسین مشاور یکم 1: 11111

، 1377سال   Landsat5-TM ایطرح تهیه نقشه پوشش گیاهی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره، 1373، نامیب (1

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل ،دفتر مهندسی

 .سنتز مطالعات جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی، استان بوشهر، مهندسین مشاور یکم، 1372، نامیب (7

 ص. 153و مراتع، تهران،  هاجنگلی مرتعی منطقه کازرون، موسسه تحقیقات هاپیت، 1377ی، مرتضی، داقلخ (7

 ص. 132و مراتع، تهران،  هاجنگلی مرتعی منطقه بهبهان، موسسه تحقیقات هاپیت، 1377خداقلی، مرتضی،  (2

های گیاهی منطقه شیراز، طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور، موسسه ، تیپ1377خلیلی، علی و همکاران،  (11

 ، تهران.1377-321و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شماره انتشار  هاجنگلتحقیقات 

 ص. 72و مراتع، تهران،  هاجنگلطقه گناوه، موسسه تحقیقات ی مرتعی منهاپیت، 1372رشیدی، جواد،  (11

 1321،117 در سال بوشهر استان آماری سالنامه اطالعات،  و آمار بوشهر، معاونت استان بودجه و برنامه سازمان (12

 صفحه.

، پوشش گیاهی منطقه جهرم، طرح ملی شناخت 1373قنبریان، غالم عباس، محمد طیبی خرمی و مسعود شکوئی،  (13

 و مراتع کشور. هاجنگلمناطق اکولوژیک کشور، موسسه تحقیقات تحقیقات 

 صفحه. 22، بوشهر ، استان1323کشاورزی  عمومی سرشماری تفصیلی ایران، نتایج آمار مرکز (11

 های مهم مرتعی، انتشارات دفتر فنی مرتع، تهران.برخی از گونه مقیمی، جواد، معرفی (15

 ی، فرهنگ معاصر، تهران.گیاهان ایران، التینی، انگلیسی، فارس یهافرهنگ نام، 1375مظفریان، ولی اهلل،  (11

 ی ایران، فرهنگ معاصر، تهران.هادرختچه، درختان و 1373مظفریان، ولی اهلل،  (17
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ریز، طرح ملی شناخت های گیاهی منطقه نی، تیپ1373حمد، شکوئی، مسعود، ناصری، احمد و پورمیرزائی، ا (17

ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مناطق اکولوژیک کشور، موسسه تحقیقات جنگل

 ، تهران.1373-317شماره انتشار 

 ور.ها، مراتع و آبخیزداری کشهای پوشش گیاهی دفتر مهندسی سازمان جنگلنقشه (12

های گیاهی منطقه خورموج، طرح ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور، ، تیپ1377هویزه، حمید و همکاران،  (21

، 1377-111ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شماره انتشار موسسه تحقیقات جنگل

 تهران.

ملی شناخت مناطق اکولوژیک کشور، های گیاهی منطقه کنگان، طرح ، تیپ1321هویزه، حمید و همکاران،  (21

 ، تهران.1321ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شماره انتشار موسسه تحقیقات جنگل

 

 منابع مورد استفاده در گزارش مطالعات خاک شناسی

 ، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران.1375رفاهی، حسینقلی،  (1

 http://www.sci.org.ir -ریزی کشور، مرکز آمار ایران و برنامه سازمان مدیریت (2

انتشارات سبحان های سنتی حفاظت خاک و آب در ایران، ، روش1377 عرب خدری، محمود و کورش کمالی، (3

 صفحه. 111چاپ سالم،  با همکاری انجمن آبخیزداری ایران،

یم الدینی، نجفقلی غیاثی و ابراهمحمدصادق جالل ، علیرضا اسالمی، نادر جاللی، اباذر مصطفائی، کمالی، کورش (1

 231، مبانی پخش سیالب بر آبخوان، انتشارات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، نشر آبخیز، 1377سیدی، 

 صفحه.

قات، آموزش و ترویج کشاورزی، ، راهنمای شناسایی خاک، انتشارات سازمان تحقی1377متقی، محمد مهدی،  (5

 صفحه.  511

گیری طرح های پخش سیالب، پژوهشکده حفاظت خاک ، گزارش خالصه وضعیت سیل1321مصطفائی، اباذر،  (1

 صفحه.  125و آبخیزداری، 

 .1:251111شیت(، مقیاس   3های ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان بوشهر ) موسسه تحقیقات خاک و آب، نقشه (7

بندی اراضی منطقه شناسی و طبقهگزارش مطالعات اجمالی خاک، 1352 شناسی و حاصلخیزی خاک،خاک موسسه (7

 .577تان بوشهر، نشریه فنی شماره موند و دشتی اس

http://www.sci.org.ir/
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سنتز مطالعات جامع احیاء و توسعه کشاورزی ، گزارش 1371ریزی و اقتصاد کشاورزی، های برنامهموسسه پژوهش (2

 بوشهر.  و منابع طبیعی در استان

کتاب اول: شناخت وضع موجود و منابع )مبانی  -، خاک1371ریزی و اقتصاد کشاورزی، های برنامهموسسه پژوهش (11

 . فحهص 151الیحه قانون جامع خاک کشور(، انتشارات تابان، 

 لهساپنج، سند ملی توسعه استان بوشهر در برنامه 1371ریزی و اقتصاد کشاورزی، های برنامهموسسه پژوهش (11

 چهارم توسعه و سند توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ستاد برنامه وزارت جهاد کشاورزی.

   /http://www.agri-peri.ir -ریزی و اقتصاد کشاورزی های برنامهموسسه پژوهش (12

 .155سسه تحقیقات خاک و آب، نشریه شماره ، مبانی ارزیابی اراضی، مؤ1313مهاجر شجاعی، محمدحسن،  (13

14) Soil Survey Staff. 2014. Keys to Soil Taxonomy. Twelfth Edition. USDA, NRCS. 
 

http://www.agri-peri.ir/
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 جدول راهنمای ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان بوشهر : 1شماره  پیوست

 

 بوشهر استان اراضی منابع و قابلیت اراضی در نقشه ارزیابی واحدهای راهنمای: 26جدول 

قابلیت 

اراضی بعد 

از انجام 

 اقدامات
 اصالحی

اقدامات 

 مورد لزوم

قابلیت 

استفاده از 

اراضی در 

 حال حاضر

های محدویت

 اراضی
 مشخصات سایر

گیاهان طبیعی و 

کاربرد عمده 

 کنونی

مشخصات 

 هاخاک
مشخصات واحد 

 اراضی
واحد 

 اراضی
تیپ 

 اراضی

 ،اراضی بایر

منطقه 

حفاظتی از 

 نظر

 آبخیزداری

حفاظت 

های حوزه

 آبخیز

 
 اراضی بایر

  ،شیب خیلی تند

عدم پوشش 

 خاکی

ی عمودی هاهوارید

 در 

 هاکنار دره

اراضی بایر عموماً 

 بدون پوشش گیاهی

 بدوناغلب 

پوشش خاکی در 

ا ها ببعضی قسمت

خاک خیلی کم 

عمق و 

 دارسنگریزه
Lithic 

Torriorthents 

های بسیار کوه

 و مرتفع با قلل تیز

کشیده متشکل از 

های آهکی سنگ

تا  11سخت، شیب 

ارتفاع  ،درصد 111

 متر 2512تا  1511

 از سطح دریا

1.1 

 هاکوه

 ،اراضی بایر

منطقه 

حفاظتی از 

نظر 

 آبخیزداری

قرق و 

جلوگیری 

  ،از چرا

انجام 

عملیات 

حفاظت 

 خاک

 
قابلیت کم 

  ،برای چراگاه

 اراضی بایر

 ،شیب تند

محدودیت عمق 

فرسایش  ،خاک

 زیاد

بیرون زدگی سنگی 

خیلی زیاد و 

ر دتشکیالت مارنی 

 های قسمتبعض

و در اراضی بایر 

ها بعضی قسمت

پوشش گیاهی کم تا 

متوسط گیاهان علفی 

یک ساله در حاشیه 

ها و چراگاه دره

 اتفاقی

بدون پوشش 

و در  یخاک

ها بعضی قسمت

خاک  دارای دامنه

کم عمق و 

 دارسنگریزه
Lithic 

Torriorthents, 
 

Typic 
Torriorthents 

های کم ارتفاع کوه

تا مرتفع با قلل مدور 

و مضرس و 

ل متشک دهیبردهیبر

های آهکی از سنگ

ای و و ماسه

کنگلومرا بر روی 

های گچی و مارن

تا  11سیلتی، شیب 

ارتفاع  ،درصد 111

متر از  2111تا  711

 سطح دریا

1.3 

 ،اراضی بایر

منطقه 

حفاظتی از 

نظر 

 آبخیزداری

جلوگیری 

 ،از چرا

انجام 

عملیات 

حفاظت 

 خاک

 اراضی بایر 

در بعضی و 

ها  قسمت

چراگاه 

 اتفاقی

  ،شیب تند

محدودیت عمق 

در  ،خاک

ا هبعضی قسمت

 ،شوری زیاد

 فرسایش شدید

ها در بعضی قسمت

گنبدهای نمکی، در 

ها بعضی قسمت

های ها با خاکدامنه

نیمه عمیق تا عمیق 

 دارسنگریزه

اراضی بایر و در 

ها قسمتبعضی 

پوشش کم تا متوسط 

 گیاهی

عموماً بدون 

پوشش خاکی و 

یا با خاک بسیار 

کم عمق 

 غیریکنواخت
Lithic 

Torriorthents 

 های نسبتاً مرتفعکوه

ل متشک دهیبردهیبر

از مواد مارنی ـ 

گچی ـ آهکی، 

 111تا  11شیب 

 1111درصد، ارتفاع 

از سطح متر  2111تا 

 دریا

1.4 

قابلیت 

 متوسط برای

جنگل و 

 ،چراگاه

منطقه 

حفاظتی از 

نظر 

 آبخیزداری

 واحیاء 

جلوگیری 

از قطع 

 درختان

جنگلی، 

جلوگیری 

، از چرا

جام ان

عملیات 

حفاظت 

 خاک

قابلیت کم 

برای 

 ،جنگلداری

قابلیت کم 

 برای چراگاه

  ،شیب تند

محدودیت عمق 

 ،خاک

 فرسایش زیاد

ها در بعضی قسمت

زدگی سنگی بیرون

بسیار زیاد با خاک 

کم عمق 

 دارسنگریزه
Lithic 

Torriorthent 

م کاکثراً با پوشش 

 ،جنگلی بلوط و بنه

ارس، پسته، بادام، 

ا بو کیکم و زالزالک 

ط متوسکم تا تراکم 

 گیاهان مرتعی

ها کم عمق خاک

تا نیمه عمیق با 

بافت سبک و 

مقدار زیاد سنگ 

 و سنگریزه
 

Typic 
Torriorthents 

فع مرتهای نسبتاً کوه

ل تا بسیار مرتفع با قل

مدور و مسطح 

متشکل از 

های سخت و سنگ

تا  11شیب ، سست

ارتفاع درصد،  111

متر  3111تا  1511

 از سطح دریا

1.5 
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قابلیت 

اراضی بعد 

از انجام 

 اقدامات
 اصالحی

اقدامات 

 مورد لزوم

قابلیت 

استفاده از 

اراضی در 

 حال حاضر

های محدویت

 اراضی
 مشخصات سایر

گیاهان طبیعی و 

کاربرد عمده 

 کنونی

مشخصات 

 هاخاک
مشخصات واحد 

 اراضی
واحد 

 اراضی
تیپ 

 اراضی

 ،اراضی بایر

منطقه 

حفاظتی از 

نظر 

 آبخیزداری

جلوگیری 

از چرای 

  ،هادام

انجام 

عملیات 

حفاظت 

 خاک

 
 اراضی بایر

 ،شیب تند

محدودیت عمق 

 ،خاک

 فرسایش متوسط

در بعضی از 

 هاقسمت

 خاک کم عمق
Typic 

Torriorthents  

اراضی بایر اغلب 

 بدون

 پوشش گیاهی

بیرون زدگی 

سنگی و 

های خاک

سنگالخی بسیار 

 کم عمق
Lithic 

Torriorthents 

ع های نسبتاً مرتفتپه

 هایبا بیرون زدگی

سنگی زیاد متشکل 

های سخت از سنگ

-21شیب  ،آهکی

 درصد 11

2.1 

 

 هاتپه

قابلیت 

متوسط برای 

چرای تحت 

 کنترل
 

کنترل 

 چرا،

 یاحیا

 ،مراتع

جلوگیری 

از 

 فرسایش

 
قابلیت کم تا 

 متوسط

 برای چراگاه

 ،شیب تند

محدودیت عمق 

 ،خاک

فرسایش متوسط 

تا شدید در 

 اهقسمتبعضی 

در بعضی نقاط 

بیرون زدگی سنگی 

زیاد و در بعضی 

ها تعداد قسمت

های بریدگیزیادی 

 نیمه عمیق

پوشش گیاهی کم تا 

 ،متوسط

 چراگاه فصلی

های کم خاک

عمق تا نیمه عمیق 

 دارسنگریزه
 

Typic 
Torriorthents 

های کم ارتفاع تپه

ای و بقای دهیبردهیبر

های قدیمی فالت

متشکل از 

های آهکی ـ سنگ

مرا و سنگ نگلوک

های سمنته ریزه

 31تا 15شیب  ،شده

 درصد

2.3 

 اراضی بایر،

منطقه 

حفاظتی از 

نظر 

 آبخیزداری

قرق، 

جلوگیری 

از چرای 

دام، انجام 

عملیات 

حفاظت 

خاک و 

 فرسایش

 
 اراضی بایر

فرسایش آبی 

 شدید،

محدودیت عمق 

 خاک،

 شیب زیاد 

فرسایش بسیار شدید 

 و

ها و و در بعضی دره

 هامسیل

 .شوری وجود دارد

ها  در بعضی قسمت

پوشش گیاهی کم تا 

متوسط و در بعضی 

 ها  فاقدقسمت

 پوشش گیاهی،

 اراضی بایر

های کم خاک

عمق تا نیمه عمیق 

 با بافت متوسط

مخلوط با مواد 

 گچی
Typic 

Torriorthents 

 های کم ارتفاع تاتپه

 نسبتاً مرتفع فرسایش

بر  دهیبردهیبریافته و 

ی تشکیالت رو

ی و و آهکمارن 

گچی و شنی، شیب 

 درصد 11تا  11

2.4 

نسبتاً مناسب 

برای چرای 

 ،تحت کنترل

قابلیت 

متوسط برای 

زراعت آبی 

و دیم و 

 غالت

کنترل 

چرا، 

 یاحیا

 ،مراتع

جمع 

آوری 

 زهیسنگر

 ،سطحی

انجام 

عملیات 

حفاظت 

 خاک

قابلیت 

متوسط برای 

چراگاه 

در ، فصلی

بعضی 

 ها قسمت

قابلیت کم تا 

متوسط برای 

زراعت آبی و 

 دیم غالت

 ،پستی و بلندی

 ،فرسایش

ط متوس سنگریزه

 تا زیاد
 

 دارای مقدار متوسط

انشعابات اصلی و 

 فرعی

ها، در بعضی آبراهه

 ها قسمت

 در خاک سنگریزه

پوشش متوسط 

 گیاهان

مرتعی، در بعضی 

 ها قسمت

زراعت آبی و دیم 

 ،غالت

 چراگاه فصلی

های کم خاک

عمق تا نیمه عمیق 

دار با سنگریزه

بافت متوسط تا 

ا مخلوط بسنگین 

 مواد آهکی
 

Typic 
Torriorthents 

های ها و تراسفالت

فوقانی با پستی و 

بلندی و فرسایش 

کم تا متوسط دارای 

 سنگریزه 

3.2 

 هافالت

و 

 هایتراس

 فوقانی
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قابلیت 

اراضی بعد 

از انجام 

 اقدامات
 اصالحی

اقدامات 

 مورد لزوم

قابلیت 

استفاده از 

اراضی در 

 حال حاضر

های محدویت

 اراضی
 مشخصات سایر

گیاهان طبیعی و 

کاربرد عمده 

 کنونی

مشخصات 

 هاخاک
مشخصات واحد 

 اراضی
واحد 

 اراضی
تیپ 

 اراضی

قابلیت 

متوسط برای 

چرای تحت 

 ،کنترل

در اراضی 

مخروبه 

منطقه 

حفاظتی از 

نظر 

 آبخیزداری

احیاء و 

توسعه 

 ،مراتع

کنترل 

، چرا

حفاظت 

 خاک

قابلیت کم 

برای چراگاه 

 فصلی

پستی و بلندی 

 ،کم تا متوسط

، شوری متوسط

محدودیت عمق 

در بعضی  خاک

  ،هاقسمت

فرسایش نسبتاً 

 شدید

ها  در بعضی قسمت

خاک عمیق،  در 

ها  بعضی قسمت

سنگریزه سطحی و 

 ،عمقی به مقدار زیاد

زیاد  مقداردارای 

انشعابات اصلی و 

 هافرعی آبراهه

پوشش کم تا متوسط 

گیاهان مرتعی و  در 

ها بعضی قسمت

گیاهان مقاوم به 

 ،شوری با پوشش کم

ها در بعضی قسمت

، چراگاه اتفاقی

زراعت دیم در 

 قطعات کوچک

های کم خاک

عمق تا نیمه عمیق 

با بافت سبک تا 

متوسط مخلوط با 

مواد آهکی و 

گچی و شوری 

 کم تا متوسط
Typic 

Torriorthents 

های ها و تراسفالت

فوقانی با پستی و 

بلندی کم تا 

متوسط، فرسایش 

نسبتاً شدید بر روی 

 ،مواد گچی و مارنی

 2تا  1شیب کلی 

شیب و درصد 

 درصد12ا ت 5جانبی 

3.4 

قابلیت 

متوسط برای 

زراعت آبی 

، دیم و

قابلیت 

تا متوسط 

برای  مناسب

چراگاه 

 لترتحت کن

احیاء و 

توسعه 

 ،مراتع

کنترل 

، چرا

حفاظت 

 ،خاک

ایجاد سیل 

، بند

 تسطیح

قابلیت کم تا 

 متوسط

 برای چراگاه

 ،پستی و بلندی

فرسایش آبی و 

بادی متوسط تا 

 زیاد

ها در بعضی قسمت

های نسبتاً بریدگی

زیاد همراه با بیرون 

زدگی سنگی، 

فرسایش بادی، در 

ها با بعضی قسمت

 شوری کم

در و چراگاه فصلی 

ها بعضی قسمت

 و دیم زراعت آبی

های کم خاک

عمق با بافت 

سبک تا متوسط 

همراه با مواد 

گچی و آهکی در 

 طبقات
 

Typic 
Torriorthents 

های ها و تراسفالت

فوقانی با پستی و 

بلندی متوسط تا 

 ،زیاد

شیب کلی در 

 درصد 2-1طبقات 

 5تا  1شیب جانبی و 

 درصد

3.7 

برای مناسب 

های زراعت

 آبی

تسطیح و 

آوری جمع

سنگریزه 

در بعضی 

 ها قسمت

نسبتاً مناسب 

برای 

ی هازراعت

 آبی

پستی و بلندی و 

 سنگریزه سطحی

 ،زهکش خوب

 میق،آب زیرزمینی ع

ها در بعضی قسمت

 دارای

 سنگریزه

های آبی و زراعت

در بعضی ، دیم غالت

ها قسمت

ی کاردرخت

 )درختان خرما(

های کم خاک

عمق با بافت 

متوسط تا سنگین 

همراه با تجمع 

آهک و شوری 

 کم
Ustertic 

Haplocambids 

ای با نههای دامدشت

 شیب مالیم، 

سنگریزه سطحی 

 2تا  1شیب ، کم

 درصد

4.1 

 های دشت

 یادامنه

مناسب برای 

های زراعت

 آبی

تسطیح در 

بعضی 

 ،هاقسمت

شستشوی 

امالح و 

اصالح 

 خاک

مناسب برای 

های زراعت

 آبی

پستی و بلندی 

کم و شوری کم 

تا متوسط در 

 اهبعضی قسمت
 

زهکشی خوب تا 

نسبتاً خوب، آب 

 در ،زیرزمینی عمیق

ها بعضی قسمت

 متوسطشوری کم تا 

و زراعت آبی و دیم 

ها در بعضی قسمت

 یکاردرخت

 )درختان خرما(

های کم خاک

عمق با بافت 

متوسط تا سنگین 

همراه با تجمع 

و شوری آهک 

 کم
Ustertic 

Haplocambids 

ای با های دامنهدشت

شیب مالیم و تقریباً 

 5تا  1ب شی، مسطح

 درصد

4.2 
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قابلیت 

اراضی بعد 

از انجام 

 اقدامات
 اصالحی

اقدامات 

 مورد لزوم

قابلیت 

استفاده از 

اراضی در 

 حال حاضر

های محدویت

 اراضی
 مشخصات سایر

گیاهان طبیعی و 

کاربرد عمده 

 کنونی

مشخصات 

 هاخاک
مشخصات واحد 

 اراضی
واحد 

 اراضی
تیپ 

 اراضی

احتیاج به 

مطالعات 

بیشتری دارد. 

اما برای 

ی هازراعت

)گیاهان آبی 

مقاوم به 

 شوری(

مناسب 

 است.

مطالعات 

 بیشتری در

مورد 

زهکشی و 

شستشوی 

امالح و 

اصالح 

اراضی 

 .الزم است

، اراضی بایر

چراگاه 

در ، فصلی

بعضی 

ها  قسمت

قابلیت کم تا 

متوسط برای 

ی هازراعت

آبی )گیاهان 

مقاوم به 

 شوری(

شوری متوسط تا 

بافت  ،زیاد

 ،سنگین

 زهکشی ضعیف

بعضی  در

های آب قسمت

، زیرزمینی باال

 زهکشی ضعیف

گیاهان ، اراضی بایر

، مقاوم به شوری

پراکندگی کم تا 

متوسط در بعضی 

زراعت ، هاسمتق

، آبی و دیم غالت

 چراگاه فصلی

خاک عمیق با 

بافت سنگین تا 

خیلی سنگین با 

شوری متوسط تا 

 زیاد
Ustertic 

Haplocambids, 
 

 Typic 
Haplosalids 

ای های دامنهدشت

 تقریباً مسطح با شیب

 بسیار مالیم 

 5تا  5/1شیب )

 (درصد

4.3 

نسبتاً مناسب 

برای 

های زراعت

)گیاهان آبی 

مقاوم به 

 شوری(

به 

مطالعات 

بیشتری 

 .نیاز دارد

شستشو و 

زهکشی 

 .اراضی

قابلیت کم تا 

 متوسط

برای زراعت 

 آبی

گیاهان )

مقاوم به 

 شوری(

بافت سنگین، 

شوری متوسط تا 

زیاد، زهکشی 

 ، خطرضعیف

سیل گیری و 

آب زیرزمینی 

 باال

ها در بعضی قسمت

آب زیرزمینی باال با 

شوری و زهکشی 

 ضعیف

 ،اراضی بایر

ها در بعضی قسمت

های آبی و زراعت

 دیم غالت

خاک عمیق با 

بافت سنگین تا 

ا ب، خیلی سنگین

شوری متوسط تا 

خیلی زیاد و 

تجمع مواد آهکی 

 و گچی
Ustertic 

Haplocambids 

های آبرفتی دشت

تقریباً مسطح و شیب  

 بسیار مالیم

 5تا  5/1شیب )

 (درصد

4/5.3 
 هایدشت

 آبرفتی 

مناسب برای 

های زراعت

 آبی

زهکشی و 

اصالح 

اراضی در 

بعضی 

 ها قسمت

نسبتاً مناسب 

برای 

های زراعت

 آبی

محدودیت 

ی کم تا شور

 متوسط

 ،زهکشی مناسب

 آب زیر زمینی عمیق

زراعت آبی در 

ها بعضی قسمت

ی و کاردرخت

 کاریدیم

های عمیق خاک

با بافت متوسط تا 

 با توأمسنگین 

شوری کم تا 

 متوسط
Typic 

Haplocambids 

های رسوبی دشت

ای تقریباً رودخانه

مسطح با شیب بسیار 

 1 تا 5/1 مالیم

 صددر

5.3 

 هایدشت

 آبرفتی   

 ایرودخانه

بعداً تعیین 

 .گرددمی

به 

مطالعات 

بیشتری 

 نیاز دارد.

 قابلیت کم

برای 

های زراعت

گیاهان )آبی 

مقاوم به 

 (شوری

محدودیت 

  ،شوری زیاد

خطرات سیل 

 گیری

ها در بعضی قسمت

مقدار زیادی 

 انشعابات مسیل

 ،اراضی بایر

ها در بعضی قسمت

ی آبی و هازراعت

دیم غالت و باغات 

 خرما

های عمیق خاک

با بافت متوسط تا 

 با توأمسنگین 

شوری زیاد تا 

 خیلی زیاد
Typic 

Natrargids 

دشت رسوبی 

ای تقریباً رودخانه

 شیب مالیممسطح با 

 درصد 1 تا 5/1

5.4 

مناسب برای 

 هایزراعت

آبی و 

 نخلستان

اصالح 

 اراضی

نسبتاً مناسب 

 برای

های زراعت

آبی و 

 درختان خرما

شوری کم تا 

 متوسط

ا ها بدر بعضی قسمت

شوری و قلیائیت 

 زیاد

 ،های آبیزراعت

 باغات خرما

خاک عمیق با 

بافت متوسط تا 

سنگین و شوری 

 کم تا متوسط
Ustertic 

Haplocambids 

های رسوبی  دشت

ای تقریباً رودخانه

 مبا شیب مالی مسطح

 درصد  1تا  5/1

5.6 

بعداً تعیین 

 .گرددمی

به 

مطالعات 

بیشتری 

 نیاز است

 اراضی بایر

شوری خیلی 

 زیاد

محدودیت آب 

 زیر زمینی

های بعضی قسمت

سطح زمین پف 

زهکشی ، کرده

 ضعیف 

اکثراً ، اراضی بایر

فاقد پوشش و یا 

پوشش کم با گیاهان 

، مقاوم به شوری

 چراگاه اتفاقی

خاک عمیق با 

بافت سنگین تا 

خیلی سنگین و 

 شوری خیلی زیاد
Typic 

Natrargids 

اراضی پست و 

گود، مسطح و نسبتاً 

شیب کمتر  با مقعر

 درصد 5از 

6.1 

 هایدشت

 پست  

 و گود
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قابلیت 

اراضی بعد 

از انجام 

 اقدامات
 اصالحی

اقدامات 

 مورد لزوم

قابلیت 

استفاده از 

اراضی در 

 حال حاضر

های محدویت

 اراضی
 مشخصات سایر

گیاهان طبیعی و 

کاربرد عمده 

 کنونی

مشخصات 

 هاخاک
مشخصات واحد 

 اراضی
واحد 

 اراضی
تیپ 

 اراضی

فعالً مشخص 

نگردیده 

 است.

احتیاج به 

 مطالعه

بیشتری 

 .دارد

 اراضی بایر

شوری و قلیائیت 

، خیلی زیاد

 محدودیت آب

 زیر زمینی

زهکشی ضعیف تا 

آب  ،خیلی ضعیف

 زمینی باالزیر

 گیاهان، اراضی بایر

با مقاوم به شوری 

 ،کم گیاهی پوشش

 چراگاه اتفاقی

خاک عمیق با 

بافت سنگین تا 

خیلی سنگین و 

شوری و قلیائیت 

با  توأم، زیاد

محدودیت آب 

 زیر زمینی
Typic 

Haplosalids  

اراضی پست و 

گود، مسطح و نسبتاً 

شیب کمتر با مقعر 

 درصد 5از 

6.2 

بعداً تعیین 

 .گرددمی

به 

مطالعات 

بیشتری 

 .نیاز است

 ،اراضی بایر

چراگاه 

 اتفاقی

شوری خیلی 

 خطرات، زیاد

ال با، سیلگیری

 بودن آب

 ،زیر زمینی

 بافت سنگین

ها انشعابات مسیل

 ،زیاد

زهکشی خیلی 

 ،ضعیف

 آب زیرزمینی باال

 گیاهان، اراضی بایر

 مقاوم به شوری با

چراگاه ، پوشش کم

 اتفاقی

با خاک عمیق 

بافت سنگین تا 

خیلی سنگین، 

شوری بسیار زیاد 

و در بعضی 

ها آب زیر قسمت

 زمینی باال
Typic 

Haplosalids 

های سیالبی دشت

مسطح با  تقریباً

انشعابات و 

ی زیاد و هالیمس

شیب بین  ،آبگیر

 درصد 5تا  5/1

7.2 

 های دشت

 سیالبی
نسبتاً مناسب 

برای 

های زراعت

 آبی

شستشوی 

امالح و 

اصالح 

، اراضی

حفاظت 

خاک و 

جلوگیری 

از سیل 

 گیری

قابلیت کم تا 

متوسط برای 

ی هازراعت

یاهان گ ،آبی

مقاوم به 

 شوری

شوری متوسط تا 

 ،زیاد

خطرات سیل 

 گیری متوسط

ها در بعضی قسمت

فرسایش خندقی 

در بعضی ، زیاد

ها شوری قسمت

 زیاد

ی هازراعتکشت 

، آبی و دیم غالت

پوشش گیاهان مقاوم 

چراگاه ، به شوری

 فصلی

خاک عمیق با 

بافت متوسط تا 

ا ب توأمسنگین  

 ات شوری متوسط

 زیاد
Sodic Ustic 

Haplocambids,  
 

Typic 
Haplosalids,  

 
Aridic 

Haplustepts, 
 

Typic 
Torrifluvents 

های سیالبی دشت

تقریباً مسطح با 

، ی متوسطهالیمس

 5تا  5/1شیب 

 درصد

7.3 

بعداً تعیین 

 .گرددمی

به 

مطالعات 

بیشتری 

 .نیاز است

 اراضی بایر

شوری خیلی 

زیاد، سیل گیری 

زیاد، باال بودن 

 آب زیرزمینی

مقدار زیادی 

و  انشعابات اصلی

 هافرعی مسیل

گیاهان مقاوم به 

شوری با تراکم 

چراگاه ، متوسط

 فصلی و اتفاقی

خاک عمیق با 

بافت متوسط تا 

سنگین و شوری 

 زیاد
Typic 

Haplosalids 

های سیالبی دشت

 تقریباً مسطح

با انشعابات 

 ی زیادهالیمس

7.4 

ا قابلیت کم ت

 متوسط

برای چرای 

 تحت کنترل

حفاظت 

خاک و 

توسعه 

 ،مراتع

 کنترل چرا

قابلیت اراضی 

برای 

های زراعت

آبی معلوم 

نگردیده 

چراگاه ، است

 اتفاقی

پستی و بلندی و 

فرسایش 

متوسط، 

های محدودیت

 ،عمق خاک

و  سنگ

 سنگریزه زیاد

پستی و بلندی 

سنگریزه ، متوسط

 ،سطحی خیلی زیاد

های وجود آبراهه

و  کم عمق

 های فصلیمسیل

پوشش گیاهی کم تا 

چراگاه ، متوسط

 اتفاقی

خاک کم عمق با 

های ریز سنگ

 ،درشت

بافت سبک تا 

 متوسط
Typic 

Torriorthents 

اراضی متشکل از 

های واریزه

 دار با شیبگریزهنس

 5تا  2 متوسط

 درصد

8.1 

 هایواریزه

بادبزنی  

شکل 

 اردسنگریزه
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قابلیت 

اراضی بعد 

از انجام 

 اقدامات
 اصالحی

اقدامات 

 مورد لزوم

قابلیت 

استفاده از 

اراضی در 

 حال حاضر

های محدویت

 اراضی
 مشخصات سایر

گیاهان طبیعی و 

کاربرد عمده 

 کنونی

مشخصات 

 هاخاک
مشخصات واحد 

 اراضی
واحد 

 اراضی
تیپ 

 اراضی

نسبتاً مناسب 

برای چرای 

 ،تحت کنترل

در بعضی 

ها قسمت

مناسب برای 

 یکاردرخت

رعایت 

اصول 

 ،مرتعداری

کنترل 

جمع  چرا،

آوری 

 سنگریزه

قابلیت 

متوسط برای 

در  ،چراگاه

بعضی 

تاً نسب هاقسمت

مناسب برای 

 یکاردرخت

پستی و بلندی و 

فرسایش 

، متوسط

محدودیت عمق 

 خاک

 ،پستی و بلندی کم

های کم عمق آبراهه

 ی فصلیهالیمسو 

پوشش گیاهی 

چراگاه ، متوسط

در بعضی ، فصلی

 هاقسمت

 یکاردرخت

خاک عمیق تا 

نیمه عمیق 

دار با سنگریزه

بافت متوسط تا 

سنگین بر روی 

 سنگریزه
Typic 

Torriorthents 

اراضی متشکل از 

های واریزه

 دارگریزهنس

 3تا  1 با شیب مالیم

 درصد

8.2 

ا تقابلیت کم 

متوسط برای 

چرای تحت 

 کنترل

جلوگیری 

از 

فرسایش 

 ،خاک

 ءاحیا

مراتع و 

جلوگیری 

 از چرا

قابلیت کم 

 برای چراگاه

)چراگاه 

 اتفاقی(

محدودیت عمق 

پستی و خاک، 

بلندی و 

فرسایش 

وجود  ،متوسط

سنگ و 

سنگریزه به 

 مقدار زیاد

مقدار زیادی 

 انشعابات

اصلی و فرعی 

 هامسیل
 

 ،پوشش گیاهی کم

 چراگاه اتفاقی

 خاک کم عمق

با  دارسنگریزه

بافت سبک تا 

ه  )سنگریزمتوسط 

 مدور(
Typic 

Torriorthents 

های بادبزنی آبرفت

با  دارشکل سنگریزه

پستی و بلندی 

تا  1متوسط و شیب 

 درصد 3

9.1 

 هایآبرفت

بادبزنی  

 شکل

سنگریزه  

 دار

 ،اراضی بایر

حفاظت 

ی هاشن

 روان

حفاظت 

خاک و 

جلوگیری 

از حرکت 

های شن

 روان

 اراضی بایر

فرسایش و 

افزایش بادی 

 بسیار شدید

ها در بعضی قسمت

تثبیت نشده و  هاشن

با جریان باد حرکت 

 .کندمی

 اراضی بایر

های عمیق خاک

 با بافت سبک

Typic 
Torriorthents 

 های شنی تثبیتتپه

شده با پستی و 

 بلندی
X.1 

 اراضی

 متفرقه 

 1354ذ: موسسه تحقیقات خاک و آب، مأخ
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 کشاورزی و خاک اراضی، منابع ارزیابی استخراج شده از گزارش موضوعی های: نقشه2پیوست شماره 

 1331مند،  آبریز حوضه در کشور آب جامع طرح سازی بهنگام آب، مطالعات مصارف و

 

 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 

 

 5002212B0021300302RE104971114   م  

 
115 

 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 

 

 5002212B0021300302RE104971114   م  

 
111 

 : فهرست گزارشات استفاده شده موسسه تحقیقات خاک و آب 3پیوست شماره 

 بوشهر استان

 113:     نشریه شماره

 کنگان بخش از ریز و جم منطقه اجمالی خاکشناسی مطالعات گزارش:  نشریه عنوان

 محمد آرا،فرمان:     نویسنده نام

 1343:     انتشار سال

 اجمالی:    مقیاس و مطالعه نوع

 5433   قطعه1(: هکتار به) مطالعه مورد مساحت و نقشه تعداد

************************************************ 
 435:     نشریه شماره

 شبانکاره منطقه تفصیلی نیمه و تفصیلی خاکشناسی مطالعات گزارش:  نشریه عنوان

 بیژن ،ایزدپناه:     نویسنده نام

 1333:     انتشار سال

 1: 23333 تفصیلی:    مقیاس و مطالعه نوع

 13333  آبیاری قابلیت – شوری بندی طبقه – خاک -قطعه 5(  : هکتار به) مطالعه مورد مساحت و نقشه تعداد

************************************************ 
 351:     نشریه شماره

 (بوشهر - فارس) استانهای دالکی شاپور منطقه تفصیلی نیمه خاکشناسی مطالعات گزارش:  نشریه عنوان

 بیژن ،ایزدپناه:     نویسنده نام

 1333:     انتشار سال

 1: 23333 تفصیلی نیمه:    مقیاس و مطالعه نوع

 5356   قطعه 53(: هکتار به(مطالعه مورد مساحت و نقشه تعداد

************************************************ 
 366:     نشریه شماره

 موندودشتی منطقه اراضی بندیطبقه و خاکشناسی اجمالی مطالعات گزارش:  نشریه عنوان

 عباس فرشاد،:     نویسنده نام

 1333 :    انتشار سال

 1: 33333 اجمالی :   مقیاس و مطالعه نوع

 513333  راهنما شیت 3 – بندی طبقه – خاک -قطعه 13(: هکتار به) مطالعه مورد مساحت و نقشه تعداد
************************************************ 

 524:     نشریه شماره

 دشت و فاریاب ،بوشکان ،ارم تنگ ،پشتکوه اراضی بندیطبقه و خاکشناسی تفصیلی نیمه مطالعات گزارش: نشریه عنوان

 پلنگ

 خسرو ،رامشنی:     نویسنده نام

 1333:     انتشار سال

 1: 33333 تفصیلی نیمه:    مقیاس و مطالعه نوع

 44333  بندی طبقه – خاک -قطعه 6(: هکتار به) مطالعه مورد مساحت و نقشه تعداد

************************************************ 
 331:     نشریه شماره

 (خوزستان- بوشهر - فارس استانهای (خشک نیمه گرم منطقه خاکهای هماهنگی:  نشریه عنوان

 بیژن ، ایزدپناه:     نویسنده نام
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 1354:     انتشار سال

 :   مقیاس و مطالعه نوع

 (:هکتار به) مطالعه مورد مساحت و نقشه تعداد
************************************************ 

 انگلیسی 321:      نشریه شماره

 برازجان - کازرون منطقه اراضی قابلیت و منابع : ارزیابی     نشریه عنوان

 جواد ،: ابطحی     نویسنده نام

 1353- 1331:      انتشار سال

 CI  444 1: 233333 : ارزیابی    مقیاس و مطالعه نوع

 1331333قطعه یک :  مطالعه )به هکتار( مورد مساحت و نقشه تعداد

***************************************** 
 363:      نشریه شماره

 خورموج - فراشبند منطقه اراضی قابلیت و منابع ارزیابی : مطالعات     نشریه عنوان

 عدنان ،: آذرشب     نویسنده نام

 1334:      انتشار سال

 444CIV 1:  233333 : ارزیابی    مقیاس و مطالعه نوع

 1433433قطعه یک :  مطالعه )به هکتار( مورد مساحت و نقشه تعداد

***************************************** 
 533:      نشریه شماره

 )بوشهر( گناوه بندر منطقه اراضی قابلیت و منابع ارزیابی مطالعات :     نشریه عنوان

 عدنان ،آذرشب :     نویسنده نام

 1336:      انتشار سال

 444DII 1: 233333 : ارزیابی    مقیاس و مطالعه نوع

 هکتار 453333قطعه 1:   مطالعه )به هکتار( مورد مساحت و نقشه تعداد

***************************************** 
 331:      نشریه شماره

 کنگان و دیر منطقه اراضی قابلیت و منابع ابیارزی : مطالعات     نشریه عنوان

 عدنان ،: آذرشب     نویسنده نام

 1353:      انتشار سال

 BII 345 1:  233333 : ارزیابی    مقیاس و مطالعه نوع

 هکتار 336165قطعه یک :  مطالعه )به هکتار( مورد مساحت و نقشه تعداد

***************************************** 

  



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 

 

 5002212B0021300302RE104971114   م  

 
117 

 های تولید شده در مطالعات پوشش گیاهی طرح آمایش استان بوشهرنقشه :4پیوست شماره 
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 ی مرتعیهاگونه: جداول 0پیوست شماره 

 های مرتعی در استان بوشهراسامی فارسی گونه: 27جدول 

 گونه اول گونه دوم گونه سوم نام
    

Aeluropus lagopoides-Suaeda vermiculata - بونو آقطی 

Alhagi camelorum-Ziziphus spina-christi-Prosopis koelziana خارشتر کنار کهور 

Amygdalus eburnea-Astragalus arbusculinus-Platychaete 
mucronifolia 

 بادام کوهی گون ریش پهن

Amygdalus eburnea-Gymnocarpus decander-Convolvulus 
acanthocladus 

 بادام کوهی کروج، دانه باز پیچک

Amygdalus eburnean-Astragalus fasciculifolius-Convolvulus 
acanthocladus 

 بادام کوهی گون پیچک

Amygdalus eburnean-Gymnocarpus decander-Ziziphus spina-
christi 

 بادام کوهی کروج، دانه باز سدر -کنار 

Amygdalus eburnean-Ziziphus spina-christi-Astragalus 
fasciculifolius 

 بادام کوهی کنار گون

Amygdalus.lycioides-Amygdalus.scoparia - بادام کوهی بادام 

Amygdalus.lycioides-Astragalus.glaucacathus - بادام کوهی گون 

Amygdalus.lycioides-Atraphaxis.sp -  بادام کوهی درمنه دشتی 

Amygdalus.lycioides-Pistacia.atlantica - Amygdalus.scoparia بادام کوهی بنه بادام 

Amygdalus.lycioides-Pistacia.khinjuk - بادام کوهی خینجوک 

Amygdalus.lycioides-Ziziphus.spina.chirsti - Pistacia.atlantica بادام کوهی کنار بنه 

Amygdalus.scoparia - - بادام کوهی 

Amygdalus.scoparia- Amygdalus.lycioides - بادام بادام کوهی 

Amygdalus.scoparia-Amygdalus.lycioides - Ziziphus.spina.chirsti  بادام بادام کوهی سدر -کنار 

Amygdalus.scoparia-Amygdalus.ssp - بادام بادام 

Amygdalus.scoparia-Astragalus.glaucacathus - بادام گون 

Amygdalus.scoparia-Dodonaea.viscosa - بادام ناترک 

Amygdalus.scoparia-Pistacia.atlantica - بادام بنه 

Amygdalus.scoparia-Pistacia.khinjuk - بادام خینجوک 

Amygdalus.scoparia-Pistacia.khinjuk - Pistacia.atlantica بادام خینجوک بنه 

Amygdalus.scoparia-Ziziphus.spina.chirsti -  بادام سدر -کنار 

Amygdalus.ssp-Ziziphus.spina.chirsti -  بادام سدر -کنار 

Arthrocnemum fruticosum-Salicornia europaea-Avicennia marina درمنه تاغچه -قلیا  حرا 

Astragalus arbusculinus-Amygdalus eburnean-Ziziphus spina-
christi 

 گون بادام کوهی سدر -کنار 

Astragalus arbusculinus-Amygdalus scoparia-Ziziphus spina-christi  گون بادام سدر -کنار 

Astragalus arbusculinus-Salsola lachnantha-Centaurea intricata گون علف شور گل گندم 

Astragalus arbusculinus-Stipa capensis-Ziziphus spina-christi  گون شال سدر -کنار 

Astragalus arbusculinus-Zygophyllum atriplicoides-platychaete 
mucronifolia 

 گون قیچ پهنریش 

Astragalus arbusculinus-Zygophyllum eurypterum-Ziziphus spina-
christi 

 گون قیچ سدر -کنار 



تحلیل خاک شناسی و پوشش گیاهی(  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی  
تحلیل وضعیت منابع طبیعی)

 ربسی و 

 

 5002212B0021300302RE104971114   م  

 
175 

 گونه اول گونه دوم گونه سوم نام
Astragalus fasciculfolius-Amygdalus scoparia-Amygdalus 

lycioides 
 گون بادام بادام کوهی

Astragalus fasciculifolius-Amygdalus eburnean-Platychaete 
aucheri-Convolvulus acanthocladus 

 گون بادام کوهی بادام کوهی

Astragalus fasciculifolius-Amygdalus scoparia - گون بادام 

Astragalus fasciculifolius-Convolvolus acanthocladus-Amygdalus 
eburnea 

 گون بادام کوهی بادام کوهی

Astragalus fasciculifolius-Convolvulus acanthocladus - گون پیچک 

Astragalus fasciculifolius-Convolvulus acanthocladus-Amygdalus 
eburnea 

 گون پیچک بادام کوهی

Astragalus fasciculifolius-Convolvulus acanthocladus-Ziziphus 
spina-christi 

 گون پیچک سدر -کنار 

Astragalus fasciculifolius-Convolvulus acanthocladus-Ziziphus 
spina-christii 

 گون پیچک سدر -کنار 

Astragalus fasciculifolius-Cornulaca monacantha-Ziziphus spina-
christi 

 گون پیچک سدر -کنار 

Astragalus fasciculifolius-Hammada salicornica-Ziziphus spina-
Christi 

 گون ترات سدر -کنار 

Astragalus fasciculifolius-Heliantemum kahiricum - 
گل آفتابی آهک 

 دوست
 گون

Astragalus fasciculifolius-Platychaete glacescens-Ziziphus spina-
christi 

 گون ریش پهن سدر -کنار 

Astragalus fasciculifolius-Platychaete sp.-Ziziphus spina-christii  گون ریش پهن سدر -کنار 

Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina-christi -  گون سدر -کنار 

Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina-christii -  گون سدر -کنار 

Astragalus fasciculifolius-Zygophyllum atriplicoides-Ziziphus 
nummularia 

 گون قیچ رملیک

Astragalus fasiculifolius-Convolvolus acanthocladus - گون پیچک 

Astragalus fasiculifolius-Zygophyllum eurypterum-Gymnocarpus 
decander 

 گون قیچ کروج، دانه باز

Astragalus.glaucacathus-Amygdalus.lycioides - گون بادام کوهی 

Astragalus.glaucacathus-Amygdalus.scoparia - گون بادام 

Avicennia.marina - - حرا 

Calotropis.procera - - استبرق 

Calotropis.procera-Ziziphus.spina.chirsti -  استبرق سدر -کنار 

Carthamus tinctorum-Taraxacum wallichii - گل رنگ قاصدک 

Convolvolus acanthocladus-Amygdalus eburnea-Amygdalus 
scoparia 

 پیچک بادام کوهی بادام

Convolvolus acanthocladus-Amygdalus eburnea-Astragalus 
fasiculifolius 

 پیچک بادام کوهی گون

Convolvolus acanthocladus-Amygdalus scoparia-Amygdalus 
lycioides 

 پیچک بادام بادام کوهی

Convolvolus acanthocladus-Centurea intericata-Astragalus 
fasiculifolius 

 پیچک گل گندم گون

Convolvulus acanthocladus-Amygdalus lycioides - پیچک بادام کوهی 

Convolvulus acanthocladus-Astragalus  fasciculifolius-Ziziphus 
spina-christii 

 پیچک گون سدر -کنار 
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Convolvulus leiocalycinus-Tucrium polium - پیچک مریم نخودی 

Dodonaea.viscosa-Amygdalus.scoparia - Astragalus.glaucacathus ناترک بادام گون 

Ebenus stellata-Amygdalus eburnea-Amygdalus scoparia باردلنگ بادام کوهی بادام 

Gymnocarpus decander-Astragalus  fasciculifolius-Amygdalus 
ebornean 

 کروج، دانه باز گون بادام کوهی

Convolvulus acanthocladus - - پیچک 

Gymnocarpus decander-Convolvulus acanthocladus-Ziziphus 
spina-christi 

 کروج، دانه باز پیچک سدر -کنار 

Gymnocarpus decander-Pennisetum orientale - کروج، دانه باز ریش پری 

Gymnocarpus decander-platychaete aucheri - 
پهن ریش 

 کوهستانی
 کروج، دانه باز

Gymnocarpus decander-Platychaete aucheri - 
ریش پهن 

 کوهستانی
 کروج، دانه باز

Gymnocarpus decander-Platychaete aucheri-Astragalus  
fasciculifolius 

 گون
ریش پهن 

 کوهستانی
 کروج، دانه باز

Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia-Astragalus 
arbusculinus 

 کروج، دانه باز ریش پهن گون

Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia-Astragalus 
fasciculifolius 

 کروج، دانه باز ریش پهن گون

Gymnocarpus decander-Platychaete mucronifolia-Limonium 
axillare   کروج، دانه باز ریش پهن 

Gymnocarpus decander-Ziziphus spina-christi-Astragalus 
fasciculifolius 

 کروج، دانه باز سدر -کنار  گون

Gymnocarpus decander-Ziziphus spina-christi-Platychaete aucheri 
ریش پهن 

 کوهستانی
 کروج، دانه باز سدر -کنار 

Gymnocarpus decander-Zygophyllum eurypterum - کروج، دانه باز قیچ 

Halocnemum strobilaceoum - - باتالقی شور 

Halocnemum strobilaceum - - باتالقی شور 

Halocnemum strobilaceum-Aeluropus lagopoides-Atriplex 
leucoclada   باتالقی شور بونو 

Halocnemum strobilaceum-Aeluropus lagopoides-Tamarix 
leptopetala   باتالقی شور بونو 

Halocnemum strobilaceum-Atriplex leucoclada - باتالقی شور سلمه 

Halocnemum strobilaceum-Heliotropium nummularium - 
گل آفتاب 

 پرست
 باتالقی شور

Halocnemum strobilaceum-Seidlitzia rosmarinus - باتالقی شور اشنیان 

Halocnemum strobilaceum-Tamarix leptopetala - باتالقی شور گز 

Hammada salicornica - - ترات 

Hammada salicornica-Astragalus fasciculifolius-Ziziphus spina-
christi 

 ترات گون سدر -کنار 

Hammada salicornica-Gymnocarpus decander-Platychaete 
mucronifolia 

 ترات باز کروج، دانه ریش پهن

Hammada salicornica-salsola spp. - ترات علف شور 
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Hammada salicornica-Sedletzia rosmarinus-Ziziphus spina-christi  ترات اشنیان سدر -کنار 

Hammada salicornica-Ziziphus spina-christi -  ترات سدر -کنار 

Hammada salicornica-Ziziphus spina-christii -  ترات سدر -کنار 

Heliantemum kahiricum - - 
گل آفتابی آهک 

 دوست

Juncus inflexus-Aeluropus lagopoides-Phragmites australis 
ریش پهن 

 کوهستانی
   آقطی

Pennisetum divisum-platychaete macronifolia-Heliotropium sp. نوعی پونه ریش پهن درمنه دشتی 

Pistacia.atlantica-Acer.cinerascens - بنه کیکم 

Pistacia.atlantica-Amygdalus.lycioides - بنه بادام کوهی 

Pistacia.atlantica-Amygdalus.scoparia - بنه بادام 

Pistacia.atlantica-Pistacia.khinjuk - بنه خینجوک 

Pistacia.khinjuk-Amygdalus.lycioides - خینجوک بادام کوهی 

Pistacia.khinjuk-Amygdalus.scoparia - خینجوک بادام 

Pistacia.khinjuk-Amygdalus.ssp - خینجوک بادام 

Platychaete aucheri - - 
ریش پهن 

 کوهستانی

Platychaete aucheri-Astragalus  fasciculifolius-Amygdalus 
ebornean 

 گون بادام کوهی
ریش پهن 

 کوهستانی

Platychaete aucheri-Gymnocarpus decander - کروج، دانه باز 
ریش پهن 

 کوهستانی

Platychaete aucheri-Gymnocarpus decander-Ziziphus spina-christi  کروج، دانه باز سدر -کنار 
ریش پهن 

 کوهستانی

Platychaete aucheri-Ziziphus spina-christi -  سدر -کنار 
ریش پهن 

 کوهستانی

Platychaete aucheri-Zygophyllum eurypterum-Halocharis 
sulphurea   قیچ 

ریش پهن 

 کوهستانی

Platychaete macronifolia-Gymnocarpus decander-Astragalus 
fasiculifolius 

 ریش پهن کروج، دانه باز گون

Platychaete mucronifolia-Astragalus fasiculifolius-Convolvulus 
acanthocladus   ریش پهن گون 

Platychaete mucronifolia-Zygophyllum eurypterum-Astragalus 
fasciculifolius 

 ریش پهن قیچ گون

Platychaete sp.-Gymnocarpus decander-Astragalus fasciculifolius کهور کروج، دانه باز گون 

Prosopis.cineraria - - کهور 

Prosopis.cineraria-Lycium.shawii - Prosopis.koelziana کهور دهیر کهور 

Prosopis.cineraria-Prosopis.juliflora - کهور کهور 

Prosopis.cineraria-Ziziphus.spina.chirsti -  کهور سدر -کنار 

Prosopis.fareta-Ziziphus.spina.chirsti -  کهور سدر -کنار 
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Prosopis.juliflora - - 
کهور  -سمر 

 پاگستانی

Prosopis.juliflora-Prosopis.cineraria - کهور 
کهور  -سمر 

 پاگستانی

Prosopis.juliflora-Prosopis.koelziana - کهور 
کهور  -سمر 

 پاگستانی

Prosopis.juliflora-Tamarix.spp - گز 
کهور  -سمر 

 پاگستانی

Prosopis.juliflora-Tamarix.spp - Ziziphus.spina.chirsti  گز سدر -کنار 
کهور  -سمر 

 پاگستانی

Prosopis.juliflora-Ziziphus.spina.chirsti -  سدر -کنار 
کهور  -سمر 

 پاگستانی

Prosopis.koelziana - - 
 - یاکهور دره

 کتا

Prosopis.koelziana-Prosopis.juliflora - 
کهور  -سمر 

 پاگستانی

 - یاکهور دره

 کتا

Prosopis.koelziana-Pteropyrum.aucheri - 
ریش پهن 

 کوهستانی

 - یاکهور دره

 کتا

Prosopis.koelziana-Ziziphus.spina.chirsti -  سدر -کنار 
 - یاکهور دره

 کتا

Salsola drummondii-Hammada salicornica - علف شور ترات 

Salsola sp.-Hammada salicornica-Heliantemum kahiricum 
گل آفتابی آهک 

 دوست
 علف شور ترات

Seidlitzia rosmarinus - - اشنان 

Seidlitzia rosmarinus-Halocnemum strobilaceum - اشنان باتالقی شور 

Stipa capensis - - شال 

Stipa capensis-Ziziphus spina-christi -  شال سدر -کنار 

Tamarix sp.-Prosopis spicigera-Nannorhops ritchieana گز کهور نخل پا کوتاه 

Tamarix spp. - - گز 

Tamarix.spp - - گز 

Tamarix.spp-Calotropis.procera - گز استبرق 

Tamarix.spp-Hammada.salicornica - گز ترات 

Tamarix.spp-Lycium.shawii - گز دهیر 

Tamarix.spp-Populus.euphratica - گز پده 

Tamarix.spp-Prosopis.juliflora - 
کهور  -سمر 

 پاگستانی
 گز
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Tamarix.spp-Prosopis.juliflora - Calligonum.spp   
کهور  -سمر 

 پاگستانی
 گز

Tamarix.spp-Prosopis.juliflora - Ziziphus.spina.chirsti  سدر -کنار 
کهور  -سمر 

 پاگستانی
 گز

Tamarix.spp-Ziziphus.spina.chirsti -  گز سدر -کنار 

Vitex pseudo-negundo-Tamarix aphylla - پنج انگشت گز 

Vitex.sp - - پنج انگشت 

Ziziphus spina-christi-Zygophylum aphylla - سدر -کنار  قیچ 

Ziziphus.nummularia - - رملیک 

Ziziphus.nummularia-Astragalus.glaucacathus - رملیک گون 

Ziziphus.nummularia-Pistacia.khinjuk - Pistacia.atlantica رملیک خینجوک بنه 

Ziziphus.nummularia-Ziziphus.spina.chirsti -  رملیک سدر -کنار 

Ziziphus.spina.chirsti - -  سدر -کنار 

Ziziphus.spina.chirsti-Amygdalus.lycioides - سدر -کنار  بادام کوهی 

Ziziphus.spina.chirsti-Amygdalus.scoparia - سدر -کنار  بادام 

Ziziphus.spina.chirsti-Amygdalus.scoparia - Pistacia.atlantica سدر -کنار  بادام بنه 

Ziziphus.spina.chirsti-Amygdalus.scoparia - Pistacia.khinjuk سدر -کنار  بادام خینجوک 

Ziziphus.spina.chirsti-Amygdalus.ssp - سدر -کنار  بادام 

Ziziphus.spina.chirsti-Astragalus.glaucacathus - سدر -کنار  گون 

Ziziphus.spina.chirsti-Atraphaxis.sp - سدر -کنار  کاروانکش 

Ziziphus.spina.chirsti-Calotropis.procera - سدر -کنار  استبرق 

Ziziphus.spina.chirsti-Lycium.shawii - سدر -کنار  دهیر 

Ziziphus.spina.chirsti-Periploea.aphylla - سدر -کنار  گیشدار 

Ziziphus.spina.chirsti-Pistacia.atlantica - سدر -کنار  بنه 

Ziziphus.spina.chirsti-Pistacia.khinjuk - سدر -کنار  خینجوک 

Ziziphus.spina.chirsti-Prosopis.cineraria - سدر -کنار  کهور 

Ziziphus.spina.chirsti-Pteropyrum.aucheri - 
ریش پهن 

 کوهستانی
 سدر -کنار 

Ziziphus.spina.chirsti-Tamarix.spp - سدر -کنار  گز 

Ziziphus.spina.chirsti-Ziziphus.nummularia - سدر -کنار  رملیک 

Ziziphus.spina.chirsti-Zygophyllam.eurypterum - سدر -کنار  قیچ 

Zygophyllum atriplicoides-Platychaete mucronifolia - قیچ قیچ 

Zygophyllum atriplicoides-Platychaete sp.-Astragalus 
fasciculifolius 

 قیچ ریش پهن گون

Zygophyllum eurypterum-Astragalus fasciculifolius-Platychaete 
sp. 

 قیچ گون ریش پهن

Zygophyllum eurypterum-Astragalus fasciculifolius-Ziziphus 
spina-christii 

 قیچ گون سدر -کنار 

 




