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 ش استان بوشهرهمکاران برنامه آمای

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایي:                        مدیر فني: ،مجتبي رفيعيانفيروز توفيقمشاوران عالي: 

 سونيا کریمي                       آرمان خواجه برج سفيدی حسين آرامي و رتضي ثابت قدمم

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

 مدیر گروه: کوروش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 يرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 نوراییپرنیان 

 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 : ميثم نصيریمدیر گروه ین زادگان عبدیرضا عابد

 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

 مرتضي بيدگليمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 شيموچ رامين ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ید آتشیناه

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفيق و 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:

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

 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  ری:گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگ

 صدیقه فیضی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

 علی اصغر محمدی پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 3 .............................................................................. پالئوزوییک -کیپروتروزوئ دوران -1-2-5-1-1-1
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 14 ................................................................. پالئوسن-کرتاسه دوره سنگی واحدهای -1-2-5-1-1-2-5

 15 ..................................................................................................... کیسنوزوئ دوران -1-2-5-1-1-5

 15 .............................................................. گوسنیال -پالئوسن دوره سنگی واحدهای -1-2-5-1-1-5-1

 15 ................................................................. وسنیم-گوسنیال دوره سنگی واحدهای -1-2-5-1-1-5-2

 15 ................................................................................ وسنیم دوره سنگی واحدهای -1-2-5-1-1-5-5

 21 ............................................................................... وسنیپل دوره سنگی واحدهای -1-2-5-1-1-5-4
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 11 ...... یدار گله به هیعسلو جاده ریمس در استان شرق جنوب در پابده سازند مارن و لیش یها هیال رخنمون: 2 ریتصو

 15 کنگان شهرستان در نویریش یروستا شرق شمال بخش در بنگستان گروه از سروک های آهک رخنمون: 5 ریتصو

 13 ............... آبدان یروستا شمال رید شهرستان شمال در آسماری سازند برجسته های آهک توده رخنمون: 4 ریتصو

 13 .................................... یشرق رمحدودهید شهرستان درشمال سازندگچساران آهکی های مارن رخنمون: 5 ریتصو

 21 ..................... خیش باغ یروستا اطراف محدوده استان یجنوب بخش در آغاجاری سازند رسی های مارن: 3 ریتصو

 احشام یروستا غرب در آغاجاری سازند لهبری بخش در هوازده های سنگ ماسه و ها رنما الیه  رخنمون:  5 ریتصو

 21 ........................................................................................................................ رید شهرستان یمرکز بخش نودر

 شمال در اقعو آبدان یروستا غرب شمال در ارتفاع کم های تپه صورت به بختیاری کنگلومرای رخنمون:  6 ریتصو

 22 ...................................................................................................................................................... رید شهرستان

 41 ............................................................................................................... استان در جاشک نمکی گنبد: 3 ریتصو

 42 .................................................................................  استان در فارس خلیج حواشی پرتگاهی سواحل: 13 ریتصو

 45 ................................................................................................................... استان در حرا های جنگل: 11 ریتصو

 45 ........................................................................................................  استان در کوهستانی های پرتگاه: 12 ریتصو

 44 ................................................................................................ استان یآهک مناطق در کارست پدیده: 15 ریتصو

 45 .................................................... استان یابانیب مناطق در باد عملکرد از ناشی شده ایجاد های ماسه تل: 14 ریتصو

 43 ............................................................................. جان براز شهرستان در گرم آب های چشمه برونزد: 15 ریتصو

 33 ............................................ (1555 نبوی)ایران ساختی زمین واحدهای بندی میتقس در منطقه موقعیت: 13 ریتصو

 52 ........................ (1566)معماریان – زارع بندی تقسیم در ساختی زمین لرزه مختلف هایپهنه یهااستان: 15 ریتصو

 



 

 

 هافهرست نقشه

 25 ................................................................................................................. استان یشناس نیزم یسازندها: 1 نقشه

 53 ...........................................................................یشناس نیزم سازندهای در شیفرسا به  حساسیت درجه: 2 نقشه

 31 ................................................................................................. استان درسطح ها گسله گسترش تیموقع: 5 نقشه

 35 ....................................................................... هاآن متری 533 و 533  میحر و اصلی های گسله تیموقع: 4 نقشه

 35 ............................................................................................................... بوشهر استان شتاب هم یپربند:  5 نقشه

 36 ....................................................................................... بوشهر استان در لرزه نیزم خطر یبند پهنه نقشه: 3 نقشه

 یبزرگا براساس داده رخ یها زلزله پراکنش: 6 نقشه آن رخداد خیتار براساس زلزله یها کانون پراکنش:  5 نقشه

 33 .................................................................................. استان در داده رخ لرزه نیزم تراکم و شدت نقشه: 3 آننقشه

 135 .............................................................................. بوشهر استان سطح در موجود معادن انواع پراکنش: 13 نقشه

 154 ......................................................................................................... استان در هالغزش نیزم پراکنش: 11 نقشه

 156 .............................................................. شده اصالح نیلسن روش به استان یداریناپا طیشرا یبند پهنه:  12 نقشه



 

 أ

 

 مقدمه ای بر  ویرایش سوم 

ح آمایش با تشکر از حسن نیت و دقت نظر ناظر محترم بررسی کننده گزارش زمین شناسی و قابلیت های معدنی طر

تحویل  31/36/33استان بوشهر و با توجه به ذکر ایرادات مشخص در گزارش مکتوب ارسالی مشاور که در جلسه مورخ 

 گردد:  مشاور گردید ذیال اهم تغییرات و اصالحات انجام گرفته در قالب ویرایش جدید به شرح ذیل  ارسال می

 : اصالح گردید زاگرس چین خورده ساده.2صفحه 

 موقعیت محدوده استان بر روی نقشه ساختاری منطقه است و درست می باشد.  1: منظور از تصویر شماره 4صفحه 

 : اصالح گردید.14صفحه 

 : گنبدهای نمکی اصالح و رفرنس ارائه گردید.52صفحه 

 : اصالح و ارائه گردید.54صفحه 

ه نقاط ارتفاعی برگرفته از نقشه های زمین ضمن اینک : اصالح و رفرنس ها در بخش های مختلف ارائه گردید55صفحه 

 شناسی و تصاویر ماهواره ای منطقه است.

 : جهت تاقدیس مند اصالح گردید.53صفحه 

 ( 56: تاقدیس داالن به گزارش اضافه گردید. )در صفحه 56صفحه 

 : نمک خورموج اصالح و ارائه گردید.56صفحه  

 : کام برین اصالح و ارائه گردید.43صفحه 

 : گنبد نمکی جاشک اصالح و ارائه گردید.42ه صفح

 :تصاویر مختلف از سازندها و عوارض خاص تهیه و در گزارش ارائه گردید. 45الی صفحه  45از صفحه 

 : عمده چشمه های آبگرم شناخته شده استان تهیه و ارائه گردید. 46و  45صفحات 

 : نقشه حساسیت به فرسایش سازندها ارائه گردید.51صفحه 

: گزارش مجدداَ بازخوانی و ایرادات مرتفع گردید، ضمن اینکه نقشه گسله های استان با 32تا صفحه  52از صفحه 

( تصحیح و کلیه مشخصات فنی گسله ها با استفاده از این منبع، در 1535استفاده از کتاب گسله های ایران )شیخ االسالمی

 این بخش ارائه گردید.

 ردید.اصالح و رفرنس ها  ارائه گ 

 .گسله ها ی جدید جایگزین و جدول مشخصات انواع گسله های پورکرمانی حذف گردید 

 : نقشه گسله ها اصالح، جایگزین و نام گسله ها ارائه گردید گردید.32صفحه 



 

 ب

:جدول حریم گسله های پور کرمانی حذف و نقشه حریم گسله ها بر اساس مقاله زارع)رفرنس ارائه شده(  34صفحه 

 جایگزین گردید و تعیین حریم تک تک گسله ها خارج از چهارچوب این مطالعه است.اصالح و 

 : وضعیت لرزه خیزیو موقعیت ساختاری  اصالح گردید. 33و  35صفحه 

 اصالح و جایگزین گردید. 13: تصویر 35صفحه 

 : اصالح و ارائه گردید. 33و صفحه  36صفحه 

 : ایرادات نگارشی اصالح گردید.55صفحه 

برای این بخش ارائه گردید که و در نوشته  1566معماریان -: نقشه ایالت های زمین ساختی زارع55و صفحه  52هصفح

 های این مبحث، جزء رفرنس های معتبر است .

 : اصالح گردید.55صفحه 

در مرجع اصلی به صورت جداگانه  2: اصالح  و جداول زمین لرزه های تاریخی استان، گردآوری شده از 55صفحه 

 این بخش ارائه گردید.

 : اصالح  و تصویر موقعیت زمین لرزه ها حذف گردید.53صفحه 

: جدول جدید زمین لرزه های دستگاهی و حاوی اطالعات زمان رخداد زمین لرزه برگرفته از  66الی صفحه  56صفحه 

 پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله جایگزین گردید.

 .: اصالح گردید66صفحه 

ریشتر که ثبت شده و حاوی خسارات  4.5: موارد ایراد نگارشی اصالح و زمین لرزه های با بزرگی بیش از 63صفحه 

 بوده اند از قبیل زمین لرزه شنبه در این قسمت اضافه گردید.

 : اصالح و ارائه گردید.33صفحه 

( تصحیح و 1535ان )شیخ االسالمی: گسله های استان با استفاده از کتاب گسله های ایر35تا صفحه  31صفحه 

 مشخصات فنی گسله ها با استفاده از این منبع، در این بخش ارائه گردید.

 : جدول بزرگای سطحی با استفاده از سطح گسترش گسله ها و فرمول های جدید برآورد و ارائه گردید. 34صفحه 

 : جدول بیشینه شتاب محتمل در استان اصالح ارائه گردید.36صفحه 

: پهنه بندی خطر لرزه خیزی استان با استفاده از نقشه تهیه شده توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 36فحه ص

مهندسی زلزله  تهیه و  همچنین بر اساس تراکم و بزرگی زمین لرزه های دستگاهی نقشه وضعیت لرزه خیزی استان تهیه و 

 ارائه گردید.



 

 ت

ریشتر  و دارای  4.5شنبه در بخش زمین لرزه های دستگاهی با بزرگی بیش از : زمین لرزه 131تا صفحه  33صفحه 

 خسارت ثبت شده ارائه گردید.

 : منابع و اطالعات جدید برگرفته از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این بخش جایگزین گردید.134صفحه 

 در حوصله این مطالعات نمی گنجد.: زمین شناس جزایر خارج از چهارچوب این مطالعات است و 141صفحه 

: زمین شناسی سواحل جزء مطالعات ژئوتکنیکی و بزرگ مقیاس بوده و در چهارچوب این مطالعه نمی 145صفحه 

 باشد و سواحل استان به عنوان عوارض زمین شناسی در بخش عوارض زمین شناسی استان اضافه گردید.

 . : منابع بررسی، اصالح و اضافه گردید145صفحه 

*با توجه به عدم امکان تولید اطالعات و تهیه نقشه استانی، نقشه شتاب لرزه خیزی استان با استفاده از نقشه تهیه شده 

توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناشی و مهندسی زلزله با عنوان نقشه پربندی هم شتاب ایران که برای دوره بازگشت 

ساله )برحسب درصد شتاب زمین( در مقیاس ملی تهیه شده است با انطباق الیه  53درصد احتمال وقوع  13ساله معادل  455

 . مذکور در استان بوشهر مورد تدقیق قرار گرفته است
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 پیشگفتار

از طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و برنامه ریزی  1534برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 هر(به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.استان بوش

ی خاص این استان و نقش آفرینی آن در هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

متفاوت است، از آن جمله  هااستانتشکیل شده است که در قیاس با شرح خدمات سایر  مقیاس ملی از مراحل مختلفی

آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی آینده پژوهی به تدوین چشم انداز تدوین برنامه 

 و سطحکندیمی مشخص المللنیبو  و جایگاه این استان را در سطح ملی پردازدیم در استاناهداف و اقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستانی مورد نیاز در سطح هاپروژهو  هاطرح ارائهعملیاتی به 

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

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

 زیر است: خدمات به شرح

 مرحله اول:تدوین سند آمایش

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

و تجربیات  هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می اسناد فرادست

های مکانی آمایش نیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیشجهانی ا

ی عمومی را به انجام اجماع ساز، تدوین ساختار، سازماندهی همکاری ونفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در منظور اولویتان بهاست مسائلبندی شناسی و طبقهرساند. فصل پنجم به مسالهمی

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

رای تهیه های مطالعاتی الزم بفصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحاولیه آمایش براساس ارزیابی سریع انجام خواهد شد و 

 اختصاص دارد. اسناد توسعه راهبردی و عملیاتی استان

بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی و گام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

مانی، اداری و ساز -محیط زیست، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی

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

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

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

 دهد.موجود استان را مورد بررسی قرار می



 

 ب

های توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: گام سوم به تبیین چشم انداز و طراحی سناریو

ی توسعه فضایی استان وهایسنا ری استان، شناسایی اهتیمأمورشناسایی و تحلیل اهداف بنیادین، تبیین چشم انداز کالن و 

 باشد.و تدوین 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 سیاست(Policy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

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

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

 باشد.بردی توسعه میو برنامه راه ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

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

افزار پایش و ارزیابی برنامه پایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 ه طرح عملیاتی آمایشمرحله دوم:تهی

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

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

شده و مدارک مطالعات انجام بر اساسرنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی تفصیلی موضوعی و موضعی در ب

های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهجدید، بررسی طرح

ای تغییر در سند آمایش استان در بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهذیمدخالن(، کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.صورت لزوم می

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

های کالن و تدوین کنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 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.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی  گرددیمهیه در گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه ت

های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه ها و پروژهطرح

بندی زمانی ه، اولویتهای توسعمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأماجراء، روش پیشنهادی تاٌمین مالی(، بررسی 



 

 ت

ساله ششم توسعه اقتصادی، پنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهها، طرحو مالی پروژه

 اجتماعی و فرهنگی استان است.

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

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

 باشد.های اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه میسیاست

 مرحله سوم:پایش و ارزیابی برنامه آمایش

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

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

پایش توسعه و ارزشیابی برنامه،  دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ و ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی ساله دستگاههای توسعه یکبررسی برنامه آمایش، کنترل برنامه

ای دورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتحوالت و تغییرات در محیط

 باشد.آمایش استان می

های معیارها و شاخص بر اساسساله آمایش زیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنجگام دوم با عنوان ار

های موضعی و پذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 ست.های اساسی در برنامه آمایش امقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگریکوچک

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

های معدنی( و منطبق با بند وضعیت منابع طبیعی با عنوان گزارش تحلیل وضعیت منابع طبیعی )تحلیل زمین شناسی و قابلیت

 شرح خدمات است. 1-2-5
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 های معدنیقابلیت تحلیل زمین شناسی و -1-2-5

های مختلف دارند زیرا با استفاده از نتایج نقش اساسی را در طرح ،شناسی به عنوان مطالعات پایهمطالعات زمین

 گردد.ریزان امکان پذیر میها، طراحان و برنامههای سایر بخشهای انجام شده، هدایت گروهبررسی

رایط زمینی حاکم بر منطقه مورد مطالعه منجر به ارزیابی و بررسی این مطالعات با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و ش

ها نظیر زمین لغزش، سیل خیزی، تخریب، استعدادهای طبیعی محدوده و مشخص شدن مسائل و مشکالت عارض بر آن

رسایش، شناسی نظیر جنس، سنگ، مقاومت آن در برابر فگردد. از طرفی دیگر عوامل زمینپوشش گیاهی، کم آبی و... می

منطقه، امکان لرزه خیزی و ... نقش اساسی در تعیین  گسله هایها، فاصله و بازشدگی درزها، موقعیت روند و نوع شکستگی

های مختلف محیطی یک های مختلف دارد. همچنین عوامل ژئومورفولوژی سبب شناسایی پتانسیلموقعیت مکانی پروژه

جهت کمی و کیفی امری اساسی در تعیین نوع برنامه ریزی و اجرای اقتصادی  شوند که شناسایی این فاکتورها ازمنطقه می

 ها است.آن

ها به صورت جدول و نقشه خواهد بود که امکان بررسی و تحلیل تمامی نتایج حاصل از این مطالعات خروجی داده

ترین ابزارهای مدیریتی در سطح یها و جداول به عنوان یکی از اصلنقشه .عوامل از طریق این نتایج فراهم خواهد گردید

ساخت به راحتی انجام پذیر  ها هیچ پروژه زیرباشند، بدون وجود این دادهخرد و کالن مورد استفاده قرار گرفته و مطرح می

های موضوعی بزرگ مقیاس و توجه ویژه به ایجاد زیر و لذا نیاز کشور در مرحله توسعه و سازندگی به نقشهنبوده 

بر این اساس در برنامه آمایش سرزمین استان بوشهر، دستیابی به این  ،ها کامالً ضروری استزم برای تهیه آنهای الساخت

ها به عنوان اساس و مبنای های مختلف زمین شناسی استان و تحلیل توصیفی آنهای بخشها به خصوص نقشهداده

 باشد.ای مختلف دیگر از اهداف اصلی میهریزی جهت شناخت وضع موجود و ارائه راهکار جهت بخشبرنامه

قرار گرفته است.  چین خورده ساده با توجه به وضعیت زمین ساخت منطقه، استان بوشهر کالً در تشکیالت زاگرس

رسوبات موجود در دریای تیتان از اوایل پالئوزوئیک روی هم انباشته شده و این رسوبات در اثر پیشرفت و جابجایی قاره 

طور کلی رشته های زاگرس را به وجود آورده است. بهاوراسیا در پلیوسن و کواترنری چین خورده و رشته کوه افروعربیا و

زاگرس از برخورد دو صفحه ایران و عربستان حاصل گردیده است. در اثر فرو ریختن صفحه عربستان در زیر  هایکوه

فحه حاصل گردیده که این امر تا اواسط کرتاسه ادامه یافته صفحه ایران گودی عمیقی به نام گودی اقیانوسیه بین این دو ص

ساده در ارتفاعات  گسله هایو  روراندهاست. ادامه حرکت صفحه عربستان به طرف شمال در ترشیاری باعث ایجاد گسل 

ها ناین واحد گردیده است. ارتفاعات شمال شرقی استان از نوع ساختمانی قله طاقدیس بوده و جنس عناصر سازنده آ
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های طولی، هم جهت با روند عمومی زاگرس بوده و از رسوبات آبرفتی های دشتآهکی بوده است و ناودیس اًعمدت

 .ندکواترنری پوشانیده شده ا

 تحلیل زمین شناسی عمومی -1-2-5-1

های مختلف کشور ما در طول زمان با رسوبی فعلی ایران معرف این واقعیت است که بخش –وضع پیچیده ساختمانی

شناسی متفاوتی نسبت به هم پیدا کرده و از هم متمایز شده است. بر این اساس واحدهای زمین شناختی و های زمینیویژگ

 تر کشور ایران پیشنهاد گردیده است.ساختمانی متعددی جهت بررسی دقیق

ی زاگرس چین زمین ساخت براساس تقسیمات زمین ساختی، به اتفاق نظر تمامی زمین شناسان، استان بوشهر در زون

اتفاق نظر وجود  بین زمین شناسان ،زاگرسبارة مرز شمال خاوری درقرار گرفته است. طبق نظر آقا نباتی،  ساده خورده

(، بخش شمال خاوری زاگرس 1331(، علوی )1365(، بُرو )1354کوییلن )(، مک1331شناسانی مانند فالکن )ندارد. زمین

فراگیر از آن  یاگونهشناسی ایران، بهدانند که در فرهنگ زمینهای دگرگونی میسنگ را زونی با ساختار پیچیده همراه با

( مرز شمال خاوری زاگرس را کمربند 1334( و علوی )1356شود. فرهودی )یاد می« سیرجان  –زون سنندج » به عنوان 

م کمانی کوه زاد زاگرس است که با خط دانند. به نظر فرهودی، این کمربند بخشی از سیستبزمان می –فشانی ارومیه آتش

(، نبوی 1336) شناسی، از جمله اشتوکلینای زمینهشود. ولی، بسیاری از گزارشعمان از سیستم کمانی مکران جدا می

دگرگونی،  –ساختی، ماگماتیسم ( با استناد به تحوالت زمین1553) ی(، آقا نبات1361(، بربریان )1553(، افتخار نژاد )1555)

شرایط رسوبی متفاوت دو سوی راندگی اصلی زاگرس، مرز شمال خاوری این پهنه را بر راندگی اصلی زاگرس منطبق و 

ای میناب )گسل زندان( از حوضة فلیش مکران قارهدانند. دنبالة جنوب خاوری پهنة زاگرس توسط گسل ترادیس درونمی

های خاور عراق و جنوب خاور ترکیه دنبال کرد. به تا بلندیتوان شود، ولی به سمت شمال باختر، زاگرس را میجدا می

های سنگی و الگوی شناختی زاگرس با اندک تغییراتی در رخسارههای زمینجنوب باختر، ویژگی –سوی جنوب 

از  های متعدد و بسیار غنیهای آذرین، وجود مادر سنگساختاری تا خلیج فارس و سکوی عربستان ادامه دارد. نبود فعالیت

مناسب، شرایط منحصر به فردی را برای تولید و  یهامتخلخل و تراوای متعدد با سنگ پوش هایمواد آلی، سنگ مخزن

آقانباتی به نقل از ) های رسوبی دنیا باشدخیزترین حوضهانباشت هیدروکربن در زاگرس فراهم کرده تا این پهنه از نفت

 .(1563افشارحرب، 

و بخش « حوضة هرمز » های نمکی سری هرمز، زاگرس را به دو بخش جنوب خاوری، یا انباشته ( بر پایة1355بربریان )

از نظر  کازرون است. –کند که مرز جدایی این دو، بر خطوارة قطر تقسیم می« حوضة اهواز»شمال باختری، یا 
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 خوردهخلی(، زاگرس چینشناسی از شمال خاور به جنوب باختر، زاگرس شامل زاگرس مرتفع )زاگرس داریختزمین

زاگرس شامل زون  )زاگرس بیرونی( و دشت خوزستان است. از نظر الگوی ساختاری از شمال خاور به جنوب باختر،  ساده

 خورده، فروافتادگی دزفول و دشت آبادان است.ها، کمربند چینراندگی

که در دنیا به نام  هاستیخوردگمهم چین  ها، زاگرس یکی از انواعساختمان طبقات در شکل ظاهری کوه ریتأثاز نظر 

شود. منشأ نمونه ژورائی حاصل مطابقت شکل ناهمواری با تغییر شکل زمین ساختی است چین خوردگی ژورائی شناخته می

ها ها و درهها است. به عبارت دیگر در این واحد کوهها منطبق بر ناودیسها و چالهها منطبقبر طاقدیسکه در آن کوه

ها ها بازتر شده، ناهمواریهر جا چین باشد.تمانی هستند و شکل ظاهری در ارتباط با نوسان امواج چین خوردگی میساخ

اند. این شرایط در تشکیل ارتفاعات، های تند ایجاد کردهو شیب ترمشخص هاتر و هر جا فشردگی زیادتر بوده، کوهمالیم

 دهد.زی خود را نشان میهای میانکوهی استان به شکل بارجلگه و دشت

کیلومتر تخمین زده شده است. روند عمومی این منطقه تقریباً شمال  253تا  153پهنای این واحد ساختمانی در حدود 

طور هم شیب روی هم قرار دارند. این جنوب شرقی است و در آن رسوبات پالئوزوئیک، مزوزوئیک و ترسیر به -غربی

که در پلیوسن تغییر شکل یافته و چین  انددادهمیی مشرق پالتفرم عربستان را تشکیل اهای حاشیه قارهرسوبات پوشش

 خورده است.

هزار متر رسوب است که جنس این رسوبات اصوالً کربناته 12سلسله جبال زاگرس در واقع میوژئوسینکالینی با حدود 

عات این سلسله جبال را اغلب سازندهای آهکی مثل شود. ارتفابوده و در آن مارن، ماسه سنگ و شیل نیز کم و بیشدیده می

دهند. این ارتفاعات سروک، میشان، آغاجاری، بختیاری و ... تشکیل می-جهرم، ایالم -گورپی، آسماری -بنگستان،پابده

. سلسله جبال زاگرس از اندآمدهجنوب شرق چین خورده و باال  -تقریباً همگی به صورت تاقدیس و با روند شمال غرب

های فارس، بوشهر، خوزستان، چهار محال زدیکی بندرعباس و میناب )خط واره عمان( آغاز گردیده و با عبور از استانن

 پیوندد.بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان وارد عراق و سپس ترکیه گشته و به سلسله جبال آلپ می

(بوده است. رخنمون سازندهای Epicontinentalم عمق )حوضه رسوبی زاگرس تا تریاس به صورت یک دریای ک

های مزوزوئیک، سنوزوئیک و ها مربوط به سازندپرکامبرین و پالئوزوئیک در زاگرس بسیار اندک بوده و بیشتر رخنمون

کواترنری است. میوژئوسینکالین زاگرس از تریاس به بعد تشکیل شده و با نشست مداوم کف حوضه رسوبی موجب 

 کیلومتر رسوبات مختلف)عمدتاً کربناته، ماسه سنگ، مارن و شیل( گردیده است. 12 انباشت

ترین حرکات تکتونیکی جنوب غرب ایران بوده که از میوسن پایانی شروع و تا دوران یی زاگرس یکی از مهمکوه زا

های ها و ناودیسیسچهارم ادامه داشته است. این حرکات تکتونیکی منجر به چین خوردگی رسوبات به صورت تاقد
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ی زاد )اپیروژنیک( در حوضه رسوبی زاگرس خشکحرکات  و جنوب شرق گردیده است -متفاوت با روند شمال غرب

این نبودهای چینه شناسی در  ،یی در توالی رسوبی زاگرس گردیده استهایبیدگر شهای چینه شناسی و موجب ایجاد نبود

 :به شرح زیر استطور خالصه تمامی توالی رسوبی زاگرس به

 پایه سازند فراغان به سن سیلورین پایانی و دونین پائینی

 پایه سازند داالن به سن پرمو کربنیفر

 پایه سازند نیریز به سن تریاس پایانی

 پایه انیدرید هیس و یا باالی سازند سورمه به سن ژوراسیک پایانی

 اخر تورونیننبودهای چینه شناسی درون سازند سروک به سن سنومنین و او

 پایه سازند گورپی به سن سانتونین

 پایه سازند پاپده به سن الیگوسن

 مرز سازندهای آسماری و جهرم به سن ائوسن پایانی

 پایه سازند کنگلومرایی بختیاری به سن پلیوسن

ی که منجر به این حرکات تکتونیکی گردیده است از قدیم به جدید شامل فازهااصلی  ییکوه زاهای فعالیت

 میانی و پایانی است. هرسی نین و آلپ آغازین،  کاتانگایی، کالدونین،

ای از حرکات های چینه شناسی کوتاه مدت، نشانهکه مطرح گردید برخی از نبود طورهمانوجود رسوبات تبخیری و 

در این حوضه  نوع فعالیت ماگماتیسم و دگرگونی، طی فاز آلپی چیو هقائم)خشکی زایی( در این حوضه رسوبی است. 

 دهد.موقعیت محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه ساختاری ایران را نشان می 13 ریتصو .شودمشاهده نمی

کرتاسه، کرتاسه،  -های ژوراسیکدوره متعلق بههای انواع رخساره استاناین  مبتنی بر مطالعات چینه شناسی، در

پراکندگی  توسعه و NW-SEهای چین خورده با راستای عمومیروی ساختمان برسن و کواترنر پالئوسن، میوسن، اولیگو

 ها شامل سازندهای زیر است:این رخساره دارند.

MPlajسازند آغاجاری، ماسه سنگ و مارن قرمز : 

Plbkسازند بختیاری: کنگلومرا، ماسه سنگ : 

Qرسوبات آبرفتی عهد حاضر و سخت نشده : 

Mgsچساران: مارن، انیدریت و نمک: سازند گ 

Mmnسازند میشان: مارن، سنگ آهک شیلی : 
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OMas-jaجهرم سنگ آهک -: سازند آسماری 

EKpdguگورپی شیل و آهک رسی -: سازند پابده 

Kguسازند گورپی:شیل، مارن خاکستری و آهک : 

JKkgp:  ایهای الیهگروه خامی:شامل سنگ آهکسازندهای 

Kbgp:سنگ آهک و شیل، آلبینستانسازندهای گروه بنگ: 

OMr: شامل مارن سیلتی سنگ آهک سیلتی و ماسه سنگ آرژیلیکی :سازند رازک 

pC-Ch: سازند هرمز: نمک، گچ و توده مواد رسوبی 

KPeamسازند امیران: ماسه سنگ، سیلتستون،آهک : 

ادامه گزارش در بخش مربوطه ارائه های تشکیل شده به تفصیل در ها و دورهسازندهای ساختاری استان به همراه دوران

 گردد.می

 هاتحلیل سازندها و دوران -1-2-5-1-1

های مختلف سنگ ( است که نقش مهمی در زمینهFormationیکی از تقسیمات اصلی در زمین شناسی، واحد سازندها)

سی و ژئومورفولوژی کند و به عبارتی دیگر سازندها پایه مطالعات زمین شناساخت منطقه ایفا می شناسی، تکتونیک و زمین

 د.نآیبه شمار می

 :اهداف اصلی ذیل مطرح می باشند منطقه یمطالعات سازندهادر لذا 

 ها.های تشکیل دهنده آنها و موقعیت الیهشناسی هریک از آنبررسی وضعیت ساختمانی سازندها و سن زمین -

های ژئومورفولوژیکی تلف رخسارهدستیابی به جنس واحدهای مختلف سنگ شناسی به منظور ارزیابی شرایط مخ -

 خیزی و ...های هیدرولوژیکی، سیلو جریان

سازند موجود  نیتریمیقدگونه که گفته شد محدوده مورد مطالعه در زون زاگرس چین خورده قرار گرفته است. همان

ل و در دوران مزوزوئیک در باشد. در این دوره سازند هرمز تشکیکامبرین می -مربوط به دوره پرکامبرین ،در این محدوده

کرتاسه سازند گروه خامی تشکیل و در دوره کرتاسه سازندهای کژدمی، امیران، بنگستان، گورپی و سپس در  -ژوراسیک

جهرم، گچساران، میشان، آغاجاری و بختیاری تشکیل شده است. بخش  -های گچساران، رازک، آسماریترسیر سازند

 رفتی کواترنر تشکیل داده است.حوضه را نیز رسوبات آب ازوسیعی 
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های سنگی و آبرفتی واحدهای چینه شناسی منطقه از قدیم به جدید بر حسب سازندهای فوق، شامل انواع رخساره

رخدادهای زمین ساختی و فرآیندهای تکتونیکی به وقوع پیوسته  متعلق به ادوار مختلف زمین شناسی است که تحت تأثیر 

های آذرین تقریباً تدریجی موجود در استان نسبت به سازندهای مجاور به علت عدم وجود سنگاست. مرز تمام سازندهای 

زمین شناسی استان به ترتیب از قدیم به جدید به شرح ذیل  ها و سازندهایو مالیم است. در این مبحث مشخصات دوران

 گردند:ارائه می

 پالئوزوییک -دوران پروتروزوئیک -1-2-5-1-1-1

 کامبرین -مبرینواحدهای سنگی دوره پرکا -1-2-5-1-1-1-1

 سازند هرمز

های مختلف، انیدریت، ژیپس و کامبرین بوده و از سنگ نمک به رنگ -این سازند مربوط به دوره پرکامبرین

های قرمز، شیلهای رنگ و دولومیتهای چرتی، ماسه سنگهای رسوبی مانند آهک نازک الیه سیاههایی از سنگبلوک

های آذرینی چون بازالت، در جزیره هرمز این توالی شامل سنگ فته است.های قرمز رنگ تشکیل یارنگارنگ و رس

 .شودیمهای گرونادار نیز ریولیت، کراتوفیر، تراکیت، گرانیت میگماتیتی، گابرو و آهک

 گسترش سازند هرمز در استان بوشهر

که در  طورهمانه است، سازند هرمز که رخنمون آن در استان به صورت گنبدهای نمکی با مورفولوژی فرسایش یافت

دیربا  -های تنگستان، دشتی و بین دشتی بحث گنبدهای نمکی استان تشریح گردید در سه ناحیه مرکزی استان در شهرستان

ده الیه رسوبی در زاگرس بو نیتریمیتوده نمکی آن قد(، 1جدول شود)هکتار نسبت به کل استان دیده می 4352مساحت 

باشد و از نظر قدمت زمین باشد و حاصل تبخیر باقیمانده دریای تتیس در فالت ایران میکه به سازند هرمز مشهور می

های غیرسیلیکاته از جمله پیریت، کلکو پیریت، های متبلورو کانیکانیبوده وحاوی  کامبرین -شناسی مربوط به پرکامبرین

های مختلف، انیدریت، و ژیپس و به صورت ترکیب درهم سنگ نمک به رنگباشد. سازند هرمز عمدتاً می…فلورین و 

های قرمز، شیلهای رنگ و دولومیتهای چرتی، ماسه سنگهای رسوبی مانند آهک نازک الیه سیاههایی از سنگبلوک

حد فاصل  ی، درنمکترین رخنمون این سازند به صورت گنبد ی قرمز رنگ رخنمون یافته است. بزرگهاو رسرنگارنگ 

 شود.دشتی با دیر و در مجاورت روستای جاشک قابل مشاهده است که به صورت توده دیاپیری مشاهده می

 عمدتاًبا توجه به رخنمون محدود این سازند نسبت به سازندهای دیگر در استان از آنجا که مصالح تشکیل دهنده آن  

یابد. این سازند طبق واکنش منفی نشان داده و فرسایش می تبخیری بوده به شدت در مقابل فرایندهای بیرونی از خود
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در رده حساسیت زیاد تا خیلی زیاد واقع و  5جدول حساسیت سازندهای استان به فرسایش به تحت عنوان  4جدول 

کنند تحت تأثیر امالح نمکی این سازند قرار گرفته و کیفیت میاین مناطق را زهکش  عمدتاًهای اهرم، باغان که رودخانه

 کند.ها نسبت به قبل از عبور از این سازند افت میشیمیایی آن

متری که باالترین سطوح ارتفاعی این سازند در  1433رخنمون نمکی این سازند در اطراف روستای جاشک، با ارتفاع 

ه فردی از جمله آبشارهای نمکی، استالگتیت و استالگمیت نمکی، غارهای های منحصر بباشد، حاوی پدیدهاستان می

ای در استان و حتی باشد که از لحاظ ژئوتوریسم جایگاه ویژهنمکی و عوارض فرسایشی نظیر دودکش جن و تخت دیو می

 تواند داشته باشد.کشور می

 مز در مسیر شمال شهرستان دیر به سمت خورموجرخنمون گنبدهای نمكی سازند هر: 1 ریتصو
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 دوران مزوزوئیک -1-2-5-1-1-2

 کرتاسه-واحدهای سنگی دوره ژوراسیک -1-2-5-1-1-2-1

 گروه خامی

، فهلیان و داریان است. عمدتاً از آهک دولومیتی و دولومیت تشکیل شده است. ثدربرگیرنده سازندهای سورمه، هی

 باشند:د.سازندهای تشکیل دهنده گروه خامی به شرح ذیل میباشسن گروه خامی از ژوراسیک میانی تا کرتاسه پایینی می

 سازند سورمه:

طور های کربناتی بسیار همگن است که بهباالیی از نوع سنگ –های ژوراسیک میانی ، سنگبوشهراز  ییهادر گستره

کیلومتری  123)کوه سورمه، ( است. در محل بُرش الگو ثهای انیدریتی )سازند هیای در باالترین بخش، دارای نهشتهناحیه

متر ستبرا، سنگ آهک دولومیتی و دولومیت است که یک بخش از سنگ  532جنوب باختری شیراز(، سازندسورمه با 

رسی مذکور، سازند سورمه  یهاآهک رسی نازک الیه و با مقاومت ضعیف، در قسمت میانی دارد. در اثر سنگ آهک

شود. همبری باالیی ای لیتیوتیس مشخص میهای دارای دو کفهد سورمه با الیهسیمای سه قسمتی دارد.قسمت آغازین سازن

 یهاسازند سورمه یکسان نیست. گاهی این مرز به سازند انیدریتی هیث )ژوراسیک باالیی( است و گاهی به سنگ آهک

تدریجی است و سنگ سازند فهلیان )کرتاسة پایینی( است. در حالت دوم، گذر از ژوراسیک باال به کرتاسة پایین 

، که معرف محیط دریایی ژرف است، به عنوان مرز Thintinnidهای حاوی ائولیتی سازند فهلیان و یا الیه یهاآهک

 شود.انتخاب می

 :سازند آنیدریتی هیث

مشابه در های های انیدریتی باالی سازند سورمه، به دلیل شباهت با نهشتهبه سوی خلیج فارس و عربستان، نهشته بوشهراز 

 یهاهیال انیهای سطحی این سازند شامل انیدریت با مگذاری شده است. در ایران، رخنمونعربستان، به نام سازند هیث نام

کرتاسة  –طور دقیق تعیین سن نشده است. سن تیتونین و یا سن ژوراسیک متر است که به 153تا  53کربناتی، به ستبرای 

های هیث را دید. در کوه سورمه به جای توان انیدریتسلویه و کوه گاوبست میپیشین قابل پذیرش است.در کوه ع

 –های تبخیری ژوراسیک باالیی متر دولومیت برشی وجود دارد. سازند انیدریتی هیث، یادآور نهشته 25انیدریت، حدود 

های شاغولی مثبت و یا حاصل تنشتواند معرف ای از کشورهای همسایه است و میکرتاسة پایینی دیگر نواحی ایران و پاره

 ها باشد.های سطح آزاد آب در اقیانوسنوسان
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 :سازند آهكی فَهلیان

کیلومتری خاور دوگنبدان )گچساران(، سازند فَهلیان شامل  33در کوه دال )بُرش الگو( نزدیکی روستای فَهلیان، در 

ای خاکستری با ریخت خشن است که یکی از قهوهای به رنگ های ائولیتی متورق تا تودهآهکمتر سنگ 535تا  533

طور محلی، برش انحاللی وجود دارد که ممکن است معادل باشد. در پایین این سازند، بههای گروه خامی میسنگ مخزن

 سازند هیث باشد.

شد. اگر فَهلیان مرز پایینی سازند فَهلیان ممکن است به سازند سورمه )ژوراسیک باالیی( و یا سازند انیدریتی هیث با 

روی هیث باشد شناسایی مرز ساده است. در جایی که هیث وجود ندارد )به ویژه در شمال شیراز(، تفکیک فَهلیان و سورمه 

است، مشخص کنندة مرز  Berriasellaفراوان که معادل شیل Tintinnidدشوار است، ولی واحدهای آهکی دارای 

 کرتاسه است. –ژوراسیک 

 كی گَدوان:آه –سازند شیلی 

سازند گَدوان یک واحد بارز شیلی در میان دو آهک خشن فَهلیان )در زیر( و داریان )درباال( است بُرش الگوی این 

های خاکستری مایل متر، شامل تناوبی از شیل 123کیلومتری شمال خاوری شیراز به ضخامت  43سازند در گوه گَدوان در 

 تری از سنگ آهک رُسی، دارای خرده صدف است.خاکس یهاهیال انیبه زرد یا سبز با م

های موجود، سن سازند گَدوان نئوکومین باالیی تا آپتین است. در خوزستان و شمال باختری فارس، بر اساس سنگواره

 یاگونهشود بههای آهکی تبدیل میاین سازند بیشتر شیلی است، ولی به سوی جنوب خاوری )فارس(، به تدریج به رسوب

» فارس ساحلی، شناخت آن از سازند رویی )داریان(، دشوار است.در میانة سازند گَدوان، یک آهک بارز، به نام  که در

گیری شده و شامل متر، اندازه 15شناسایی شده است که بُرش آن در جزیرة خارک، به ضخامت « بخش آهکی خلیج

های نفتی منطقة زاگرس خلیج در برخی از میدان آهک بی رُس متعلق به محیط دریایی کم عمق و باز است. بخش آهکی

شوند، گاهی گَدوان پایینی و گَدوان باالیی های گَدوان که در پایین و باالی آهک خلیج دیده میدارای نفت است. به شیل

ولید نیز به کند و از مواد آلی نیز غنی است و در تشود.سازند شیلی گَدوان، سنگ پوش مخازن فَهلیان را تأمین میگفته می

 عنوان سنگ مادر نقش دارد.

 گروه خامی در استان

آبدان، آبکش، کاکی، کوری حیاتی، مناطق مسکونی ها در اطراف موجود، این سازند 1:253333های بر اساس نقشه

هر ها در بوشرخنمون دارد. جنس این سازند ،های مرکزی استان واقع انددر بخش عموماًجم، طاهری، شنبه، کلمه که 

های سفید و مارون است. شایان ذکر آن که در های رسی چهره ساز، آهکی، آهکاقهوههای کرمی و عمدتاً شامل آهک
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ها را به صورت یک واحد ، امکان تفکیک این سازندها از یکدیگر وجود نداشته و به همین دلیل آن1:253333مقیاس

ی روشن با سطح اقهوهکلمه به صورت نازک الیه  منطقهطراف گیرند. رخنمون این گروه در نواحی امشترک در نظر می

آبکش و کاکی، کوری باغی، جم و طاهری به صورت نواحی با شیب تند و  مناطق مسکونیی مالیم بوده و در برون زدگ

مشاهده ها هایی در سطح الیهحفره وهای این گروه نامنظم است باشد و هوازدگی در الیهدارای پرتگاه و صخره ساز می

 دهد.هکتار از مساحت استان را به خود اختصاص می 23355شود. این گروهمی

 13از  5 درحد متوسط و در کالس،  4سازندهای گروه خامی در استان طبق جدول شمارهبه فرسایش از نظر حساسیت 

این گروه به دلیل  دهد. سازندهایواقع گردیده است که نسبت به شرایط فرسایش مقاومت متوسطی از خود نشان می

 تشکیل دهنده خود، بوده و با توجه به عناصر یی خوبآب دهو مناسب  ترکیب لیتولوژیکی خود از آهک دارای مخازن

 باشند.سطحی متوسطی می وکیفیت آب زیرزمینی  و دارای تجزیه شیمیایی متوسط به باال

 واحدهای سنگی دوره کرتاسه -1-2-5-1-1-2-2

 :گورپی-پابدهسازند

ی هالیفسیب و درهم تنیدگی دو سازند پابده و گورپی بوده و در مناطقی که امکان تفکیک بودن این سازند از ترک

گردد. در ادامه به ذکر خصوصیات هر دو زمین شناسی ارائه می باشد، به صورت یکجا در نقشهقابل تشخیص این دو نمی

 شود.سازند پرداخته می

 سازند شیلی پابده:

های به نام یررسمیهای آهک رُسی دریایی است که دو بخش غهای خاکستری و الیهمتر مارن و شیل 633حدود 

های گنو، مارنهایی همچون سریدارد. در گذشته، از این سازند با نام« های چرتیبخش آهک»و « بخش شیل ارغوانی»

معرف این واحد سنگی « پابده »اژة شد، ولی امروزه وهای ائوسن یاد میارغوانی ائوسن و مارن –های آبی گلوبیژرینا، شیل

متر، مطالعه شده  5/536است که بُرش الگوی آن در تنگ پابده واقع در شمال میدان نفتی اللی مسجدسلیمان، به ضخامت 

« شیل ارغوانی»طور رسمی به آن متر( از جنس شیل و مارن آبی و ارغوانی است که به 143است. بخش پایینی سازند پابده )

دار است. در صد شیل و های آهک رُسی و گاهی چرتهای خاکستری و الیهآن، شیل ماندهیود. ولی بخش باقشگفته می

 آهک رُسی یکنواخت نیست، گاهی شیل و گاه آهک برتری دارد.

های آهکشامل سنگها و مارنها برونزد یافته و گورپی به صورت رخنمونهایی در میان شیل -این بخش از سازند پابده

باشد. از آنجا که رخنمون سازند گورپی به صورت مستقل در میرخسارة کم عمق دارایاست و  فسیلای رنگ دارای هقهو
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شود، لذا از ذکر خصوصیات این در ادامه گزارش به ذکر خصوصیات آن پرداخته میشود و سایر نواحی استان یافت می

 گردد.سازند در این بخش خودداری می

 در استان:گورپی -پابدهسازند

 مناطق مسکونیهای مرکزی و جنوب شرقی بوده و در گسترش این سازند در محدوده استان مورد مطالعه در بخش

دالکی، ارم، حومه، بوشکان، طسوج، شنبه، انارستان، ریز، دوراهک،آبدان، تشان، جم، طاهری، عسلویه، چاه مبارک و 

 ارائه شده است.2ی استان در جدول شمارههاشهرستاندر اخند رخنمون یافته است و میزان و درصد گسترش آن 

نوارهای ممتد و پهن ظاهر  به شکلهکتار از مساحت استان را به خود اختصاص داده است،  43513این بخش سازند که

ر تشکیل شده است. در فسیل دا یاای متوسط تا تودهخاکستری الیه -یاسنگ آهک قهوهشود و عمدتاً از شیل و می

های تشکیل دهنده این بخش ناهموار در سطح زمین رخنمون دارد. الیه نسبتاًی نقاط استان این سازند با توپوگرافی برخ

قرار  3کلی حساسیت آن در استان متوسط و در درجه  در حالتبوده و باال حساسیت متوسط به دارای  نسبت به فرسایش

 گیرد.می

 از تغذیه میزانکم ارتفاع از سازندهای تقریباً مالیم در استان بوده و  سبتاًناین سازند به دلیل دارا بودن توپوگرافی 

و عناصر حساس به به دلیل وجود مارن  می باشد.متوسط آن نیز ی آب دهمیزان  و ی سطحی در این سازند متوسطهاآب

 باشد.دارای کیفیت شیمیایی آب متوسط تا ضعیف می ،هاالیه در میانتجزیه شیمیایی 

  الیه های شیل و مارن سازند پابده در جنوب شرق استان در مسیر جاده عسلویه به گله داری رخنمون  :2 ریتصو
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 گروه بنگستان

(، از آلبین تا کامپانین، یک چرخة رسوبی از سازندهای کژدمی، سَروَک، 1335بر اساس گزارش جیمز و وایند )

توان در زاگرس شناسایی کرد. به مجموعة سازندهای یاد شده گروه بنگستان نام داده شده که نام آن می سورگاه و ایالم را

ی تیره با الیه بندی گرهی، ریزدانه تشکیل هاآهک. قاعده این سازند از از کوه بنگستان در شمال بهبهان گرفته شده است

های آهکی وجود ای نازک که از مارن خاکستری در میان الیههشوند. الیهشده که آمونیتهای کوچک نیز در آن دیده می

 دارد.

پایینی سازند سروک با سازند کژدمی  (Contact)باشند. همبری های گروه بنگستان نسبت به فرسایش مقاوم میالیه

روک در است. ضخامت سازند س (sharp)باشد. همبری باالیی سازند سروک با سازند گورپی قاطع همساز و تدریجی می

 متر است که این برش در کوه بنگستان واقع در شمال باختری شهرستان بهبهان قرار دارد. 621برش نمونه حدوداً 

 گروه بنگستان در استان

کلمه، شنبه، بوحیری، کاکی، آبدان، انارستان، دوراهک،کوری حیاتی،  مناطق مسکونیگروه بنگستان در استان در 

های تشکیل دهنده این گروه مذکور عمدتاً در نیمه شمالی اه مبارک رخنمون دارد. سازندجم، بنک، طاهری، عسلویه و چ

ی، اتودههای از آهک گروهاز نظر لیتولوژی بخش میانی این ، شودالعبور دیده میو صعب طولیهای هاستان به شکل کو

هایی نازک از مارن، تشکیل شده که الیه ی تا قرمز رنگ با الیهاقهوهی روشن و خشن به همراه گرهکهای سیلیسی اقهوه

های خیلی ضخیم تا ضخیم الیه بندی چلیپایی در قسمت میانی این بخش وجود دارد. بخش باالیی این سازند از آهک

هایی حفره وهای مذکور نامنظم است شود. هوازدگی الیهها دیده میتشکیل شده که اکسیدهای آهن در سطوح این الیه

 دهد.هکتار از مساحت استان را به خود اختصاص می 35336شود. این گروه ها مشاهده میدر سطح الیه

هایی از طور که مطرح گردید عمدتاً از آهک با سطوح خشن و میان الیهاین گروه در استان همان تشکیالت ساختاری

تحمیل و گروه ساختاری این های و خشن را بر رخنمون مارن نازک الیه تشکیل شده که این وضعیت شرایط پرتگاه

های شمالی کوری در بخش جملهنمهای سنگی را بر سطوح مارنها در اکثر نواحی برونزدی خود هایی از بلوکریزش

 ،ی آهکاتودهای تا های تشکیل دهنده این سازندها در استان به دلیل سطوح ضخیم الیهاست. سنگ منجر شدهحیاتی و... 

های سطحی در کیفیت تغذیه آب .دهدو در برابر فرسایش مقاومت خوبی از خود نشان می دارای حساسیت کمتری بوده

ها و عناصر حساس به این سازندهای استان خوب تا عالی با میزان آب دهی خوب بوده اما به دلیل وجود مارن در میانالیه

 باشند.تجزیه شیمیایی دارای کیفیت شیمیایی آب متوسط می
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 ان کنگانتدر بخش شمال شرق روستای شیرینو در شهرس : رخنمون آهک های سروك از گروه بنگستان3 ریتصو

 

 

 

 

 

 سازند گورپی

ترین بخش آن شیلها و مارنهای خاکستری متمایل بهه آبهی و ارغهوانی    های متنوعی دارد که معروفسازند گورپی بخش

)گهورپی( دارای دو عضهو آهکهی رسهمی )امهام       ایهن سهازند  شهود.  خش نیز دیده مهی در این بنیز از آهک  یهایالیه و است

متهر   114« عضهو آهکهی امهام حسهن     »  (.1552حسن، سیمره( و یک عضو غیر رسهمی )آههک منصهوری( اسهت )مطیعهی،      

در درون ههای مهارن اسهت. بهه دلیهل سهختی بیشهتر،        الیهه رُسی، ستبرالیه، ریز دانه و خاکستری بهه همهراه میهان    آهکسنگ

 های گورپی برجستگی دارد. این عضو بیشتر در لرستان و فروافتادگی دزفول دیده شده است.شیل

های نوع لوفا اسهت و در مقایسهه بها بخهش     ایای رنگ دارای دو کفههای قهوهآهکشامل سنگ« عضو آهکی سیمره » 

 تری دارد.آهکی امام حسن، رخسارة کم عمق

آهک نریتیک منقطع در سازند گورپی است کهه در بهاختر خوزسهتان برونهزد دار،     نگیک س« عضو آهکی منصوری » 

 (.1565)آقا نباتیشودولی به سمت شمال خاوری ناپدید می

همبری پایینی سازند گورپی با سازند سروک قاطع است که یک زون هوازده بین این دو سازند وجود دارد و  

 باشد.همساز میهمبری باالیی با سازند امیران تدریجی و 

 سازند گورپی در استان:

به گسترش سازند گورپی در محدوده استان مورد مطالعه نسبتاً محدود بوده و تنها در سه ناحیه رخنمون یافته است که 

های رسی تشکیل شده است. شود و عمدتاً از شیل، مارن کرمی مایل به آبی و آهکنوارهای ممتد و باریک ظاهر می شکل

 نقاط استان این سازند با توپوگرافی مالیم در سطح زمین رخنمون دارد. در بیشتر
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ی یا برجسته دارند که اغهیتشود دارای رخنمون اما بخش آهکی این سازند که در تمام رخنمونها در استان دیده می

شنبه استان رخنمون  بوحیری، کلمه و مناطق مسکونیدلیل مقاومت این بخش نسبت به فرسایش است. سازند گورپی نیز در 

 4563به صورت نواری گسترش بیشتری دارد. و دشتی  بوحیری واقع در شهرستان  منطقهدارد که این رخنمون عمدتاً در 

 دهد.هکتار از مساحت استان را به خود اختصاص می

بخش آهکی این ی دارد اما االعادهفوقبخش شیل و مارن نسبت به فرسایش حساسیت  به خصوصهای این سازند الیه

این سازند را تا حدودی کاهش  به فرسایش باشد. و میزان حساسیتسازند دارای حساسیت متوسطی به فرسایش می

 گیرد.قرار می 5این سازند در استان باال و در درجه  به فرسایش کلی حساسیت در حالتدهد. می

های ه ساز خشن در استان نبوده و کیفیت تغذیه آباین سازند به دلیل دارا بودن توپوگرافی مالیم از سازندهای چهر

ها و عناصر سطحی در این سازندهای استان متوسط تا ضعیف با میزان آب دهی کم بوده و به دلیل وجود مارن در میانالیه

 باشد.حساس به تجزیه شیمیایی دارای کیفیت شیمیایی آب ضعیف می

 پالئوسن-واحدهای سنگی دوره کرتاسه -1-2-5-1-1-2-3

 انسازند امیر

ای و مقداری سنگ به رنگ سبز زیتونی تیره تا قهوهمتر سیلت سنگ و ماسه 651سازند آواری امیران شامل حدود 

شود. در های امیران از آن یاد میرو، گاهی با نام فلیش نیو کنگلومرا با رخسارة فلیش گونه است، به هم سنگ آهک

اند.بُرش نام داده« آباد بخش کنگلومرای خرم» ومرایی است که به آن های امیران کنگلآباد، بخش پایینی فلیشحوالی خرم

گیری شده است. مرز آباد )نزدیک روستای معموالن( اندازهخرم –الگوی آن در تاقدیس امیران، در کنار راه اندیمشک 

ممکن است به شیب و تدریجی است. مرز باالیی آن های خاکستری رنگ سازند گورپی همپایینی امیران با مارن

طور جانبی به سازندهای گورپی و پابده تبدیل باشد. امیران به« کنگلومرای کشکان»و یا « رنگهای تلهآهکسنگ»

 .شودمی

 سازند امیران در استان

انارستان و ریز با  مناطق مسکونیاین سازند در استان در تنها در یک ناحیه در ابتدای رودخانه باغان و حد فاصل 

تشکیل شده و شامل سیلتستون، ماسه سنگ، کنگلومرای  (Clastic)هکتار رخنمون یافته و از رسوبات آواری  432مساحت 

هایی از آهک شیلی به همراه سنگواره پوسته جانوران در سازند مذکور نیز باشد. الیهی روشن میاقهوهچرت دار با رنگ 

های سازند امیران شوند. الیهچرت در سازند مذکور دیده مییی از هاسنگهای کنگلومرا حاوی قلوه وجود دارد. سنگ
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به های این سازند در آن رخنمون دارند یی که الیههانیزمقرار دارند  3نسبت به فرسایش حساسیت متوسط و در درجه

 شوند.های کم ارتفاع و با توپوگرافی مالیم دیده میتپه شکل

 دوران سنوزوئیک -1-2-5-1-1-3

 الیگوسن -واحدهای سنگی دوره پالئوسن -1-2-5-1-1-3-1

 جهرم: -سازند آسماری

 سازند آسماری:

این  یهانیچای بر روی خواص سنگترین سنگ مخزن پهنة زاگرس است و به همین دلیل، مطالعات گستردهجوان

هایی مانند سازند آهکی جریب، سازند آهکی کَلهُر و سنگ سازند انجام شده است. در گذشته از این واحد سنگی به نام

 نیا یاست و تمامشد، ولی سازندهای یاد شده، تنها با بخشی از بُرش الگوی سازند آسماری مترادف اد میآهک خمیر ی

گیرند. نام این سازند از کوه آسماری )جنوب خاوری مسجد سلیمان( اقتباس و بُرش الگوی آن در تنگ سازند را در بر نمی

 گیری شده است.ترش همین کوه اندازهگل

شناسی ای رنگ با ریختهای مقاوم، کرم تا قهوهآهکمتر ستبرا، شامل سنگ 514سازند آسماری با  در بُرش الگو، 

شیلی دارد و به داشتن درزة فراوان شاخص است. در بُرش الگو، سازند آسماری سن  یهاهیال انیساز است که کمی مکوه

شود. ولی، بُرش مکمل این سازند ند پابده، دیده نمیمیوسن دارد و قسمت پایین آن، به لحاظ تغییر رخسارة جانبی به ساز

 های کامل این سازند است.کیلومتری بهبهان، نشانگر ویژگی 53در تنگ تکاب کوه خَویر، در 

ترین سنگ مخزن حوضة رسوبی زاگرس ایران است و چون برای نخستین بار در خاورمیانه سنگ آهک آسماری مهم

دهی یک چاه متوسط در یک میدان نفتی به نسبت خوب، در جهانی دارد. بهره در آن نفت کشف شده است معروفیت

 .بشکه در روز است 25333حدود 

واقع در پهلوی شمالی کوه جهرم مطالعه شده است. « تنگ آب»بُرش الگوی این سازند در  سازند دولومیتی جهرم:

متر دولومیت نازک الیه در  132ای در پایین، تودهای متر دولومیت قهوه 5/55متر ضخامت بُرش الگو،  5/435از مجموع 

سازند دولومیتی جهرم ممکن است، مانند  ای، خشن و برجسته در باال است.متر سنگ آهک دولومیتی توده 253وسط و 

یینی طور محلی بر روی سازندهای کشکان، تاربور و پابده باشد. در همه جا مرز پابُرش الگو، بر روی سازند ساچون و یا به

سازند جهرم ناگهانی است ولی فصل مشترک آن با سازند پابده تدریجی است. مرز باالی سازند جهرم با سازند آسماری 
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های دارای ترکیبات آهن، و یا به صورت ناپیوستگی ناپیوسته است که ممکن است از نوع دگرشیبی موازی، همراه با آواری

 با سازند رازک پوشیده شده است. بیطوردگر شارس داخلی، سازند جهرم بهباشد. ولی در ف Paraconformityنما وستهیپ

در نقاطی که پیوند دو سازند جهرم )در زیر( و سازند آسماری )در باال( از نوع پاراکانفورمیتی است، تفکیک دو سازند 

لئوسن تا ائوسن میانی است. ولی، باشد.سن سازند جهرم در محل بُرش الگو، از پاپذیر میشناسی امکانتنها از طریق دیرینه

 است. اولیگوسندر فارس ساحلی بخش باالیی جهرم به سن 

 جهرم در استان –سازند آسماری 

تشکیل و  1343ی تنگستان و دشتی با ارتفاع هاشهرستاناین سازند از بلندترین نقطه ارتفاعی استان را در حد فاصل 

تنگ  مناطق مسکونید عمده گسترش این سازند در بخش مرکزی استاندر باشترین سازندهای چهره ساز استان میازمهم

یی،بوشکان، سرمک، بوحیری،کاکی، طاهری،شنبه،آبدان،دوراهک،بنک و بالویه به صورت نواری پهن ممتد با بازوارم،

اف دارهمراه ی و درز و شکاقهوههای آهکی با رنگ کرمی تا هکتار گسترش یافته و دارای لیتولوژی الیه113565مساحت 

ها وجود دارد. الیه بندی سازند، متوسط تا ضخیم الیه است. طبقاتی شیلی باشند. فسیل فراوانی در این الیههامیبا دولومیت

شوند که های سازند آسماری تشکیل میالعبور از سنگی مرتفع و صعبهاکوهشود. های آهکی دیده مینیز در میان الیه

باشد. و به علت مقاومت باالتر نسبت به سازندهای زیرین و فوقانی نسبت به فرسایش می هاسنگحاکی از مقاومت این 

شود و در اکثر نقاط استان رخنمون ی به صورت یک پشته مشخص دیده میانهیچخود )سازند پابده و گچساران( در توالی 

 دارد.

بوده ومقاومت خوبی  4حساسیت متوسط با درجه  این سازند به دلیل لیتولوژی متوسط تا ضخیم الیه و دولومیت دارای

های سطحی در این سازندهای استان خوب با میزان آب دهی دهد کیفیت تغذیه آبنسبت به فرسایش از خود نشان می

 باشند.باشد و به دلیل تشکیل یافتن از آهکدارای کیفیت شیمیایی آب مناسب میمناسب می

 شمال شهرستان دیر شمال روستای آبدان رخنمون توده آهک های برجسته سازند آسماری در : 1 ریتصو
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 میوسن-واحدهای سنگی دوره الیگوسن -1-2-5-1-1-3-2

 رازك آواری سازند

خورده( به سمت شمال خاوری این ارتفاعات )زاگرس بلند(، سازند تبخیری از جنوب باختری زاگرس )زاگرس چین

رو رسد. به همینمی« سازند رازک»رنگی به نام های آواری سُرختدریجی، به ردیفگچساران با حضور یک واحد 

 داشت.« سنگی گچسارانرخسارة ماسه»شد و گاه نیز عنوان بندی میدرگذشته رازک درون سازند گچساران دسته

ی کوه جهرم، به است که بُرش الگوی آن در پهلوی شمال یهای آواری یک واحد سنگی رسمدر حال حاضر این نهشته

های سُرخ رنگ، سبز تا خاکستری سیلتی با هوازدگی کم، همراه با مقداری آهک متر، متشکل از مارن 4/544ضخامت 

از سازند میشان قرار دارد. « عضو آهکی گوری»در روی سازند آهکی آسماری و در زیر  بیطورهم شسیلتی است که به

ان نیست. برای نمونه در لرستان، سازند رازک در زیر سازند آغاجاری است و یا ولی، مرز باال و پایین آن در همه جا یکس

در شمال بندر عباس این سازند روی مجموعة نمکی هرمز و در زیر آهک گوری قرار دارد. ضخامت سازند رازک نیز 

 گیری شده است.متر اندازه 1533متر و گاهی تا بیش از  53متغیر است. گاهی کمتر از 

 رازك در استانسازند  

جم و  مناطق مسکونیو حد فاصل  شنبه، کلمه مناطق مسکونی این سازند در استان به صورت محدود در سه ناحیه در 

هکتار رخنمون یافته و از رسوبات آواری تشکیل شده و شامل مارنهای سیلتی قرمز، سبز و  1314طاهری با مساحت کلی

های تشکیل باشد. سنگیمیاقهوهی ریز دانه زاویه دار با رنگ کرمی تا هاهای مارنی و ماسه سنگخاکستری با آهک

مناطق دهنده این سازند که عمدتاً آواری سست بافت بوده و همبری آن در بخش جنوب شرقی استان در حد فاصل 

رسایش جهرم است. مصالح تشکیل دهنده این سازند نسبت به ف -جم و طاهری با سازندهای میشان و آسماریمسکونی 

های کم تپه به شکلهای این سازند در آن رخنمون دارند یی که الیههانیزمقرار دارند  3حساسیت متوسط و در درجه

 شوند.ارتفاع و با توپوگرافی مالیم دیده می

های سطحی در این سازندهای استان متوسط تا ضعیف با میزان آب دهی کم بوده و به دلیل وجود کیفیت تغذیه آب

 باشد.ها و عناصر حساس به تجزیه شیمیایی دارای کیفیت شیمیایی آب ضعیف میدر میانالیهمارن 

 واحدهای سنگی دوره میوسن -1-2-5-1-1-3-3

 سازند میشان

های رسی مملو از پوسته و صدف متر مارن خاکستری و آهک 513سنگ شناسی این سازند در برش نمونه مرکب از 

ی صدف دار مشهور هاآهکمتر پایینی سازند بیشتر شامل  33تا کرم رنگ.  زرد هوا زدهسخت به رنگ  نسبتاًها و سنگواره
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شود و باقی ردیف های ریفی میدر تناوب بامارنهای خاکستری است که به صورت جانبی تبدیل به آهک Worm bedsبه 

 شود.و صدف دار دیده می ترمتراکمی رسی هاآهکهای خاکستری است که در البالی آن شامل مارن

تا مارنهای سبز زیتونی و  متر مارنهای خاکستری، متخلخل 553نگ شناسی این سازند در محدوده مورد بررسی شامل س

میوسن میانی  در حدودباشد. سن این سازند های صدف و پوسته شکم پایان و نیز آثار کرم میزرد و سرشار از خرده

 باشد.می

 سازند میشان در استان

هکتار با گسترش وسیع بوده و عمدتاً در نواحی  255455ی مطرح در محدوده استان با مساحت سازند میشان از سازندها

شود و عمدتاً از مارن خاکستری و آهک ی ظاهر میاپهنهمرکزی و جنوب شرقی استان به صورت گسترش ممتد نواری و 

کلمه، کوری حیاتی، تنگ ارم،  یمناطق مسکونای تشکیل شده است. عمده گسترش این سازند در استان در شیلی الیه

بنک، دهرود سفلی، تشان و وحدتیه  دوراهک، آبدان، شنبه، کاکی، طاهری، یی،جم، بوشکان، سرمک، بوحیری،بازو

 با توپوگرافی مالیم تپه ماهوری خاکدار و در برخی نواحی به شکل بدلند در سطح قابل مشاهده است. باشد عمدتاًمی

و در حالت کلی از های چهره ساز خشن در استان نبوده ودن توپوگرافی مالیم از سازنداین سازند به دلیل دارا ب

 .باشدمی 5باال در استان با درجه  به فرسایش های دارای حساسیتسازند

 ،های سطحی در این سازند استاناین سازند در مقابل فرسایش دارای مقاومت کم تا خیلی کم بوده و کیفیت تغذیه آب

ها و عناصر حساس به تجزیه شیمیایی دارای کیفیت یزان آب دهی کم بوده و به دلیل وجود مارن در میانالیهضعیف با م

های سطحی با حوزه آبگیری در خود را تا حد زیاد تحت تأثیر باشد. این سازند نیز کیفیت آبشیمیایی آب ضعیف می

 دهد.منفی قرار می

 سازند گچساران

  مناطق های نفتی آسماری نخستین سازند گروه فارس است که دروش سنگ میدانسازند گچساران به عنوان پ

که مرز پایینی آن در  یاگونهگذر است بهلرستان تا حوضة خلیج فارس گسترش دارد. این سازند زمان -فروافتادگی دزفول

 )میوسن پیشین( دارد.حوالی جزیرة قشم به الیگوسن و شاید ائوسن برسد ولی در نواحی شمالی سن بوردیگالین 

دهد ولی در نواحی مجاور های چهل، چَمپه و مول تغییر رخساره می، این سازند به بخششمال شرق استاندر ناحیة 

از نگاه مهندسی، سازند تبخیری گچساران یک واحد سنگی با رفتار  شود.راندگی زاگرس، به سازند رازک تبدیل می

های میدان گچساران به عنوان برش الگو زمین بُرش کامل ندارد و برش تلفیقی چاهرو، در سطح  نیپذیر است، به همشکل

های رنگارنگ، سنگ آهک و متر ستبرا دارد. سنگ نمک، انیدریت، مارن 1333عضو و  5( دانسته شده که یررسمی)غ
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های شناسی بخشو سنگای، واحدهای اصلی سازند گچساران هستند.  ضخامت دار، بدون نظم چینهمقداری شیل بیتومین

رو در بیشتر نواحی این سازند )گچساران( قابل  نیهفتگانة برش الگو و عضوهای سه گانة منطقة فارس ثابت نیست. به هم

 شود.بندی نیست و با نام کلی گچساران از آن یاد میبخش

 سازند گچساران در استان 

 کاکی، طاهری، یی، سرمک، بوحیری،بازو، تنگ ارم، کلمه، کوری حیاتی مناطق مسکونیاین سازند که عمدتاً در 

هکتار قابل مشاهده  145535سرکره، عسلویه و چاه مبارک به وسعت کلی  بنک، دهرود سفلی، دوراهک، آبدان، شنبه،

های گچ )ژیپس(، ارائه شده است. شامل سنگ 2نیز در جدول شماره  هاشهرستاناست. وسعت این سازند در هر یک از 

های این سازند نسبت به فرسایش زیاد باشد. حساسیت سنگهایی از نمک طعام می، مارن و آهک همراه با الیهانیدریت

عمدتاً ، اندافتهدر نیمه جنوب شرقی و نواحی مرکزی استان گسترش ی شتریبهایی تشکیل دهنده این سازند که باشد. زمینمی

 سازند.مییمی شکل تپه ماهور و یا توپوگرافی مال کم ارتفاع و به

های انیدریت که در سطح زمین به قرار دارند و الیه 3حساسیت متوسط و در درجهدارای این سازند نسبت به فرسایش 

استخراج  ، امامواد خام بسیار مهمی در تولید گچ ساختمانی است ،دنشوصورت ژیپس و مخلوط ژیپس و انیدریت یافت می

بوده و عامل اصلی  سازمسئلهی زیرزمینی هاآبشود. این سازند از نظر کالن انجام نمیها در استان بدین منظور در حد آن

برداری به عمل نیامده و در ی زیرزمینی است. از کلرور پتاسیم موجود در این سازند تاکنون بهرههاآبتلخی و شوری 

های نمک موجب تلخی و شوری چشمه حل اقتصادی در تولید آن موجود نیست. وجود کلرور پتاسیم وشرایط کنونی راه

های متعدد در این استان شده است. پوشش سطحی قابل مالحظه این استان توسط این سازند موجود در این سازند و تلخاب

در بخش  به خصوص آمدن کیفیت شیمیایی آنها نییپامحدودیت این استان یعنی شوری منابع آب و  نیترمهمسبب شده تا 

 ی استان اتفاق بیفتد.قجنوب شرمیانی و 

 شمال شهرستان دیرمحدوده شرقی های آهكی سازندگچساران در : رخنمون مارن5 ریتصو

 روستای گشی
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 سازند آغاجاری:

ی تا خاکستری و مارنهای اقهوههای آهکی متر تناوب ماسه سنگ 233 3سنگ شناسی این سازند در برش نمونه شامل 

حالت فرسوده برجسته ولی  هاسنگماسه  معموالًباشد. ی ژیپس و باالخره سیلتستون قرمز رنگ میهارگه بارنگ قرمز 

در  1336بنا به شرح فولک  توانیمهای سازند آغاجاری را مارنها و سیلتستونها دارای فرسودگی عمیق هستند. ماسه سنگ

طبقه بندی نمود. سازند آغاجاری در زاگرس با دو رخساره مشخص ها رده کالک لیتیت تا چرت آرنیت از گروه لینارنیت

ی توسعه دارند. رخساره اول سازند آغاجاری همانند آنچه در محدوده مورد مطالعه ما دیده اهیناحکه هر کدام در  شودیم

شیل  –کنگلومرامتر  333شود، بیشتر ماسه سنگی است. رخساره آواری سازند آغاجاری در گستره مورد پژوهش شامل می

و مارن ساخته شده  ی گچهابارگهی همراه اقهوه های خاکستری تا قرمزفورش سنگ و ماسه سنگ –های آهکی سنگ –

های سیلیسی های آهکی آن بر دانهباشد که میزان دانهسیلیسی می –های آهکیسازند ماسه سنگ های ایناست. ماسه سنگ

تمیز تا حدی خوب گرد شده  نسبتاً هایدرصد است. ماسه سنگ 33تا  53بین فزونی چشمگیر دارد. درصد مواد آهکی 

ساختارهای رسوبی قابل مشاهده است. این  نیترجیراچلیپایی  ریپل مارک و چینه بندی ،اکسید آهن ،باشند. آثار گیاهیمی

ساس محتوی زیستی این سازند به . بر اندینشیمسازند با همبری تدریجی و همساز بر روی سازندهای گچساران و یا میشان 

 سن میوسن تا پلیوسن است.

 سازند آغاجاری در استان

کلمه، کوری  مناطق مسکونیی در تمام نواحی استان عمدتاً در اپهنهاین سازند در استان به صورت گسترده و به شکل 

، دهرود سفلی، شبانکاره، محمد یی، سرمک، بوحیری، کاکی، طاهری، شنبه، آبدان، دوراهک، بنکبازوحیاتی، تنگ ارم، 

هکتار رخنمون  434136دلوار و شورکی با مساحت کلی صالحی، والفجر، سیاه مکان، عامری، بالوئیه، درازی، بوالخیر،

باشد. می یاقهوههای کمی هوازده، ژیپس و مارن، سیلتستون با رنگ کرمی تا یافته و از رسوبات شامل ماسه سنگ

ین سازند که عمدتاً سست بافت بوده و همبری آن در بخش جنوب شرقی استان در حد فاصل های تشکیل دهنده اسنگ

جهرم است. مصالح تشکیل دهنده این سازند نسبت به  -جم و طاهری با سازندهای میشان و آسماریمناطق مسکونی 

 به شکلدر آن رخنمون دارند  های این سازندیی که الیههانیزم .قرار دارند 3حساسیت متوسط و در درجهدارای فرسایش 

دیده  یاصخره، کمی شیب دار و هاسنگهای کم ارتفاع و با توپوگرافی مالیم و در برخی نواحی توسعه یافته ماسه تپه

 شوند.می

های سطحی در این سازندهای استان متوسط تا ضعیف با میزان آب دهی کم بوده و به دلیل وجود کیفیت تغذیه آب

 باشد.ها و عناصر حساس به تجزیه شیمیایی دارای کیفیت شیمیایی آب زیر زمینی ضعیف مییهمارن در میانال
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 بخش جنوبی استان محدوده اطراف روستای باغ شیخهای رسی سازند آغاجاری در  : مارن6 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غرب روستای احشام نودر  رماسه سنگ های هوازده در بخش لهبری سازند آغاجاری د ها و : رخنمون  الیه مارن 7 ریتصو

 بخش مرکزی شهرستان دیر

 

 

 

 

 واحدهای سنگی دوره پلیوسن -1-2-5-1-1-3-1

 سازند بختیاری:

سازند این پهنه سازند بختیاری است که بیشتر از کنگلومرا و ماسه سنگ ساخته شده است. این سازند با یک  نیترجوان

های آواری سازندهای های سازنده کنگلومرا بیشتر از دانه. دانهردیگیمزاویه دار بر روی سازندهای کهتر قرار ناپیوستگی 

. اگرچه سیمان آهکی این سازند سخت است. اما اندشدهسروک و آسماری است که با یک سیمان آهکی به هم پیوسته 

ی از موارد که فرایند اپارهی این سازند است؛ به همین دلیل در های ریزدانه نیز عاملی در افزایش سختی سنگاماسهزمینه 

های این سازند از استحکام خوبی برخوردارند. در کوه هلن سازند بختیاری ی انجام نگرفته است سنگبه خوبسیمانی شدن 

 ،ی بوده استگذارسوبری که مواد کربناته در آن در حال احوضه به درونمواد آواری  طورظاهراًبهرخساره جالبی دارد؛ 

های های گرد و درشت آواری را به وجود آورده است که گاه تراکم دانهو یک سنگ آهک واجد دانه اندختهیفرور



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

22 

در پهنه محدوده سنی کمتر از  اما تشکیالت این سازند گاهاَ . سن سازند بختیاری پلیوسن استشودیمآواری آن بسیار کم 

 کواترنری دارد. 

سیمان سست آن این چین  لیبه دلمتحمل یک فاز چین خوردگی شده ولیکن  ،لپین کنگلومرای بختیاریفاز آ پس از

 مرز مشخصی برای تمایز این دو کنگلومرا از یکدیگر تشخیص داد. توانینم نیبنابرا، خوردگی به خوبی مشخص نیست 

 سازند بختیاری در استان

ه گسترده و به شکل نواری ممتد در تمام نواحی مرتفع استان عمدتاً این سازند در استان به صورت رخنمونهای پراکند

یی، سرمک، کاکی، طاهری، شنبه، دوراهک، دهرود سفلی، شبانکاره، بازوکوری حیاتی، تنگ ارم،  مناطق مسکونیدر 

کتار ه 253353سرکره، شورکی، دالکی، بردخون و آبکش با مساحت کلی سیاه مکان، وحدتیه، محمد صالحی، والفجر،

 ی تشکیلاقهوهبا رنگ   ،هوا زدههای برش خورده کمی ی و ماسه سنگاتودهشامل کنگلومرای  رخنمون یافته و از مصالح

در بخش مرکزی و جنوبی ، های تشکیل دهنده این سازند که عمدتاً دارای بافت محکمی بودهسنگهمبری . شده است

 دارای واترنر است. مصالح تشکیل دهنده این سازند نسبت به فرسایشآغاجاری و رسوبات ک ،گچساران استان با سازندهای

های کم تپه به شکل ،های این سازند در آن رخنمون دارندیی که الیههانیزم و قرار دارند 5حساسیت متوسط و در درجه

زیر زمینی حائز اهمیت  یهاآبشوند. سازند بختیاری از نظر دیده می تر رسوبیارتفاع و با توپوگرافی سنگی یا نواحی کم

باشد، چون دارای تخلخل کافی است و میزان تخلخل آن توسط عوامل دیاژنتیک مانند سیمانی شدن و انحالل طبیعی می

های دائم قرار گیرد، محیط . در نقاطی که این سازند در کنار بستر و یا در بستر رودخانهگرددیمها کنترل سیمان و دانه

. در صورتی که درصد چرت آن باال باشد، از آن برای تولید آوردیمی فلمن به وجود هاچاه مناسبی را جهت احداث

وجود و به دلیل عدم  شود. کنگلومرای بختیاری یکی از بهترین منابع تأمین شن و ماسه طبیعی استاستفاده می 5سیمان نوع 

دارای کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب  ،هنده آنآالینده طبیعی وعدم حساسیت به تجزیه شیمیایی مصالح تشکیل د عناصر

 باشد.زیر زمینی مناسب می

شمال غرب روستای آبدان واقع در شمال : رخنمون کنگلومرای بختیاری به صورت تپه های کم ارتفاع در  8 ریتصو

 شهرستان دیر 

 

 

 

 

 



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

25 

 های کواترنرینهشته -1-2-5-1-1-3-5

رسوبات 1جدول اختصاص داده است  به خودهکتار( را  365351کل استان ) عظیمی از مساحت بخشاین رسوبات 

مخلوطی از ذرات درشت و ریزدانه است که درصد ذرات درشت در نواحی شمالی  به شکلکواترنر در عموم عمدتاً 

شده و واحی جنوبی این نسبت برعکس در ن لیمی باشد ودانه  محدوده رخنمون این رسوبات بیشتر از درصد ذرات ریز

یابد. رسوبات مذکور که تمامی نواحی دشتی و جنوب غرب افزایش می به سمت شمال شرقدر استان از  آنها ضخامت

ی محدود و هادشتهای کوهستانی استان به صورت عمدتاً در نواحی میانکوهی بخش، دهندیمی استانی را تشکیل اجلگه

ی آبرفتی که از عوارض هاافکنهی مخروطه کوهیپاهای ی در بخشاجلگهنر بوده و در نواحی جدید از رسوبات کواتر

رسوبات کواترنری با  ،دهدهای جنوبی که عمده مساحت جلگه را تشکیل میایجاد و در بخش ،ی سطحی استهاآب

 .اندافتهمورفولوژی مسطح و منظم تکوین ی

ها حضور دارد که عمدتاً از مواد آبرفتی با دانه و پرشدگی ناودیس هادشت به صورتدوران چهارم در استان بوشهر 

ی تشکیل هادر تمام دشت تشکیل شده است.  ،های دیگربیرون زدگی سازندفرسایش از ناشی بندی مختلف و مواد ریزشی 

شود. برخی ت یافت میی دانه ریز در مرکز دشهاآبرفتمواد دانه درشت در حاشیه و  ،دوره کواترنری شده از  رسوبات 

 .ندمورد بررسی قرار گرفته ا ،هادر مبحث زمین ریخت شناسی دشت  های مهم استاندشت

متشکل از رس، ماسه وسیلت به هم پیوسته با مقاومت کم و درجه سیمان شدگی  رسوبات آبرفتی قدیمی: -

متر خاک زراعی لیمون قرار دارد و دارای  1 تا متریسانت 53ها معموالً قشر نازکی به ضخامت ضعیف است که بر روی آن

 .باشندیمهای قدیمی از این نوع های آبرفتی و مخروط افکنه. پادگانهباشندیم نفوذ پذیری ضعیف ولی تخلخل زیاد

های آبرفتی به صورت ها و مخروط افکنهدر دامنه ارتفاعات به صورت پادگانه رسوبات آبرفتی جدید:-

ی و قطعات ریز و درشت مدور و بدون گوشه بوده که معموالً دارای جور شدگی و نفوذ اماسهمان کنگلومرای سست با سی

 .باشندیمپذیری خوب 

ها و از قطعات سنگی بزرگ و در بستر، حاشیه، دشت سیالبی و پوینت بار رودخانه ی:ارودخانهرسوبات جوان  -

وان سیمان بین این قطعات قرار داشته و عموماً دارای ی به عنارودخانهشن و ماسه . اندشدهکوچک مدور تشکیل 

 .باشندیمنفوذ پذیری و تخلخل عالی  ،گردشدگی، جور شدگی

این تراسها از مواد دانه درشت قلوه سنگ همراه سیمانی از رسوبات ریز دانه مارنی و رسی  تراسهای قدیمی: -

دهنده دوره آرامش جریان  که نشان رسدیموقانی تراس متر در بخش ف 5تشکیل شده و گاهی ضخامت مواد ریز دانه به 

 باشد.آب می
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یی از مواد دانه درشت، هایعدسها اکثراً دانه ریز همراه با  جنس مواد تشکیل دهنده این تراس های جوان: تراس -

 .باشندیمهای مختلف شن، قلوه سنگ قطعات بزرگ از سنگ

 
 اختصاصی تشكیالت زمین شناسی استان یهایژگیو: 1جدول 

عالمت 

 اختصاری
 سازند لیتولوژی هكتار دوران دوره

EOas-ja 
 -پالئوسن

 اولیگوسن
 113562.55 سنوزوئیک

ای والیه یاجهرم سنگ آهک توده-تفکیک نشده آسماری

 هاضخیم بدون در نظر گرفتن ناپیوستگی آن

 -آسماری

 جهرم

JKkgp 
 -ژوراسیک

 کرتاسه
 23352.53 مزوزوئیک

گروه خامی تفکیک نشده از سازندهای سورمه، انیدریت، فهلیان، 

 ای ضخیمهای الیهگدوان و داریان شامل سنگ آهک
 گروه خامی

Kbgp 35335.36 مزوزوئیک کرتاسه 

گروه بنگستان تفکیک نشده، متشکل از سازندهای 

طور عمده سنگ آهک و کژدمی،سروک، سورگاه و ایالم به

 شیل، آلبین

 گروه بنگستان

KEpdgu 
کرتاسه 

 تحتانی
 43513.15 مزوزوئیک

 یاای متوسط تا تودهو خاکستری الیه یاسنگ آهک قهوهشیل با 

 فسیل دار
 گورپی -پابده

Kgu 4566.32 مزوزوئیک کرتاسه 
مارن خاکستری مایل به آبی با تناوبی از شیل نازک الیه و با 

 ایزیربنای آهک آرژیلیتی الیه
 گورپی

KPeam 
 -کرتاسه

 پالئوسن

 -مزوزوئیک

 سنوزوئیک
432.55 

همراه باسیلتستون هوا زده و اندکی از چرت و  یاماسه سنگ قهوه

 صدفی سنگ آهک شیلی )امیران
 امیران

Mgs 145535.36 سنوزوئیک میوسن 
نمک، مارن خاکستری و قرمز با تناوبی از ژیپس،انیدریت، 

 انیدریت، سنگ آهک رسی و آهک
 گچساران

Mmn 255455.63 سنوزوئیک میوسن 
هایی عمدتاً از سنگ های خاکستری هوازده متناوب با الیهمارن

 آهک شیلی
 میشان

MuPlaj 434135.35 سنوزوئیک میوسن 
تا  یاترکیبی از ماسه سنگ همراه با گچ، مارن و سیلتستون قهوه

 خاکستری
 آغاجاری

OMr 
 -میوسن

 اولیگوسن
 1315.55 سنوزوئیک

لتی قرمز، خاکستری،سبز با تناوبی از سنگ آهک سیلتی و مارن سی

 ماسه سنگ جزئی
 رازک

pC-Ch 
-پرکامبرین

 کامبرین

 -پروتروزوئیک

 پالئوزوئیک
4352.33 

سنگ نمک، گچ همراه با اندکی مواد رسوبی مانند سنگ آهک 

 ، ماسه سنگ شیل و آذرینیاسیاه و سفید بودار، دولومیت قهوه
 هرمز

Plbk بختیاری کنگلومرا و ماسه سنگ متناوب سخت شده و هوازدگی کم 253353.42 وزوئیکسن پلیوسن 

Qft2 مسطح یاو تراسهای آبراهه یارسوبات آبرفتی نهشته 353235.36 سنوزوئیک کواترنر - 
Qt5 ساحلی یارسوبات نهشته 15555.55 سنوزوئیک کواترنر - 
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 مین شناسی مختلف استانها با مناطق زتحلیل ارتباط ساختاری سكونتگاه -1-2-5-1-1-1

یی که هاتیمحدودتأثیر عوارض عمده زمین شناسی و توپوگرافی بر سازماندهی فضایی استان را در امکانات و 

ی هاتیفعال ی کشاورزی و شیالتی،هاتیفعال های مراکز زیست شهری و روستایی،در توسعه استان در زمینه تواندیم

 به شرح ذیل جستجو نمود. توانیمفراهم نماید  ی بازرگانی و ...هاتیفعالصنعتی و 

ی متمایز اکولوژیک از ساختارهای فضایی متنوعی برخوردار است. عواملی هایژگیومحیط جغرافیایی استان به دلیل  -

چون پستی و بلندی وضعیت زمین، آب و هوا و شرایط اقلیمی، منابع آب و سایر عوامل طبیعی در شکل گیری فضاهای 

ی و ساحلی استان بیش از سایر شهرها از اجلگه. بطوریکه شهرهای باشندیمها مؤثر روستایی و استقرار و رشد آنشهری و 

و  هادشتی و اجلگهدرصد از روستاهای استان در بخش  63. همچنین بیش از اندافتهلحاظ ساختار فضایی رشد و توسعه ی

ی و دشتی به اجلگهدهد که روستاهای و نشان می اندافتهاستقرار یها درصد نیز در بخش کوهستانی و کوهپایه 23حدود 

وروستاهای کوهستانی نیز به دالیل ناهمواری وضعیت  اندافتهلحاظ عدم محدودیت توپو گرافی و زمین شناسی توسعه ی

های متراکم لکه . وجوداندداشتهی توپوگرافی )نواحی شرقی استان ( رشد و توسعه کمتری هاتیمحدودپستی و بلندی و 

ی سست و پست هانیزمدریا و  ی از تأثیر این عوامل است. البته به لحاظ وجودانمونهی استان اجلگهروستایی در نواحی 

 ها را فراهم نموده است.بوشهر این عامل محدودیتی برای گسترش فیزیکی آن ژهیبه وساحلی در تعدادی از شهرها 

ات در نواحی یهای مناطق شرقی و کوهستانی و توسعه نخلهای میانکوهی ناودیسی زراعی در دشتهاتیفعالتوسعه  

ها با توجه به ها و به زیر کشت بردن آنی استان و همچنین امکان استفاده از اراضی حاشیه رودخانههادشتی و اجلگه

 .هادشتی و اجلگههموار بودن اراضی 

 ترمهمهای دریایی و از همه ، فرآوردهآزادیهاآبرس، دسترسی به کیلومتر مرز آبی ساحلی با خلیج فا 325وجود -

ی آبزی پروری هاتیفعالوجود اراضی هموار و مساعد مجاور دریا در محدوده وسیعی از نوار ساحلی استان، امکان توسعه 

ست مورد توجه خاص در ی وابسته به آن را که یکی از محورهای توسعه بلند مدت استان اهاتیفعالپرورش میگو و  ژهیبه و

 ی قرار داده است.امنطقهسطوح ملی و 

در بخش وسیعی از نواحی ساحلی  ژهیبه وی زیر زمینی، سستی خاک و ... هاآبشیب بسیار کم، باال بودن سطح  -

نگیزه ا نیبنابراهای بسیار باالیی به این بخش تحمیل شود و های صنعتی هزینهباعث شده است تا برای ایجاد زیر ساخت

 ایجاد و توسعه صنایع را در این مناطق کاهش دهد.

ها به استثنای بندر بوشهر محدودیت توسعه بنادر ی زیاد ناشی از رودخانهگذاررسوبکم بودن عمق سواحل استان و  -

تجاری را به لحاظ پهلوگیری شناورهای بزرگ و با ظرفیت باال در استان فراهم نموده است و باعث گردیده است 
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ی کوچک محدود شود. البته این سواحل هااسیمقیتجاری و بندری با توجه به این عامل در بنادر استان تنها به هاتیفعال

 .اندساختهی شیالتی و صیادی را فراهم هاتیفعالامکان توسعه بنادر در زمینه 

نواحی را در مقایسه با مناطق  ی مناسب زمینه توسعه اینهاراهکوهستانی بودن محدوده شرقی استان و عدم وجود  -

 ی استان محدود نموده است.اجلگه

های گوگردی آبگرم معدنی در محدوده وسیعی از بخش کوهستانی باعث تخریب وجود گنبدهای نمکی و چشمه -

 خود را به حداقل رسانده است. جوارهمی سطحی و زیر زمینی شده و امکان توسعه اراضی کشاورزی هاآبکیفیت منابع 

به های ناشی از رسوبات مناطق کوهستانی و منابع آب بالنسبه خوب زیر زمینی موجود در آن وجود مخروط افکنه -

در منطقه دشتستان امکان خوبی را جهت توسعه کشاورزی و در نتیجه استقرار جمعیت ایجاد نموده است. ژهیو
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 های استان) بر حسب هكتار(مساحت و درصد گسترش تشكیالت زمین شناسی استان در هر یک از محدوده: 2دول ج
 سازند

 شهرستان و جزایر

 جمع کل گچسارن امیران گورپی کژدمی گروه بنگستان گروه خامی جهرم -آسماری
H % H % H % H % H % H % H % H % 

 3.54 15366.35 عسلویه
 

3.33 11233.43 3.43 3253.53 3.25 
 

3.33 
 

3.33 5156.23 3.51 41563.43 1.63 

 بوشهر
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 3.33 3.33 

 3.42 3365.33 3.35 15153.55 3.23 4565.65 3.62 13316.45 دشتستان
 

3.33 
 

3.33 53352.55 2.13 36541.25 4.25 

 3.16 4255.53 3.52 5433.65 1.23 23335.43 3.54 5636.55 1.43 55653.15 دشتی
 

3.33 55535.55 1.54 113333.31 5.15 

 دیلم
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 3.33 3.33 

 3.55 12516.31 3.56 6561.52 3.15 5453.45 3.45 13563.45 دیر
 

3.33 
 

3.33 3525.16 3.26 41465.32 1.53 

 گناوه
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 3.33 3.33 

 5.32 53331.33 3.64 13545.33 3.32 433.31 3.31 255.55 3.53 5346.33 1.31 25551.55 3.33 1413.55 3.55 15651.34 جم

 جزیره خارگ
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 3.33 3.33 

 3.26 3544.54 3.23 4543.45 3.15 5535.15 3.24 5456.63 کنگان
 

3.33 
 

3.33 6556.53 3.53 26535.55 1.25 

 3.23 3351.35 تنگستان
 

3.33 253.34 3.31 
 

3.33 62.15 3.33 
 

3.33 15553.41 3.55 24533.61 1.35 

 18.27 123722.24 3.24 144613.24 3.32 433.31 3.23 4551.41 2.12 43252.63 4.35 35433.43 3.33 23655.56 4.55 113264.33 جمع کل

 سازند

 شهرستان و جزایر

 جمع کل نهشته های رسوبی آبرفتی کواترنر بختیاری هرمز رازك آغاجاری میشان

H % H % H % H % H % H % H % H % 

 3.13 2553.54 3.33 1515.64 عسلویه
 

3.33 
 

3.33 3562.35 3.23 21355.23 3.35 525.31 3.31 52555.61 1.41 

 بوشهر
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 355.45 3.34 126353.35 5.53 4564.33 3.21 154553.36 5.61 

 3.32 553.25 4.53 111153.13 5.46 125313.55 دشتستان
 

3.33 135643.32 4.46 131313.34 6.23 
 

3.33 435156.55 15.55 

 5.54 153533.53 1.34 44352.35 3.15 5551.53 3.31 145.65 4.53 134264.11 2.21 51525.43 دشتی
 

3.33 552515.51 14.55 

 2.15 53535.35 3.35 555.65 دیلم
 

3.33 
 

3.33 15533.23 3.53 133566.53 4.53 643.63 3.34 152165.54 5.42 

 1.56 41235.21 3.14 5531.55 دیر
 

3.33 1333.14 3.35 55456.63 1.44 134133.52 4.43 1243.55 3.35 164315.64 5.33 

 وهگنا
 

3.33 25355.41 1.13 
 

3.33 
 

3.33 14541.53 3.32 142643.16 3.13 4355.32 3.15 166653.56 6.14 

 3.35 542.56 3.24 5524.64 1.33 25156.53 جم
 

3.33 22235.53 3.33 22535.52 3.35 
 

3.33 54263.43 5.23 

 جزیره خارگ
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 
 

3.33 2353.24 3.33 3.33 3.33 2353.24 3.33 

 3.32 423.31 3.15 5113.13 3.23 3635.65 کنگان
 

3.33 1634.53 3.36 5562.56 3.25 6.36 3.33 16335.56 3.56 

 2.55 35531.63 1.15 25345.54 3.31 133.45 3.33 26.53 2.43 55152.23 3.33 22325.13 تنگستان
 

3.33 153331.33 5.53 

 81.73 1826415.85 3.55 15516.52 41.53 335533.52 11.33 233155.33 3.23 4352.55 3.36 1334.14 15.55 432355.53 13.23 253333.13 جمع کل

1534:محاسبات مشاور سال مأخذ
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 های زمین ساختیتحلیل رخساره -1-2-5-1-2

های ساختاری زاگرس چین خورده و زاگرس مرتفع قرار دارد. واحد استان بوشهر در تقسیمات زمین شناسی در زون

کیلومتر در جنوب غرب ایران واقع است و روند عمومی آن  253تا  153نی زاگرس چین خورده با پهنای در حدود ساختما

هم شیب روی هم قرار  طوربهباشد و در آن رسوبات پالئوزوئیک، مزوزوئیک و ترشیر شمال غرب به جنوب شرق می

 دارند. رخسارهاین واحد ساختمانی طی سه مرحله تکامل یافته است:

 

ها رسوباتی مشابه با که از اینفراکامبرین تا تریاس میانی طول کشیده و در طی آن مرحله اولیه یا پالتفرم: -الف

اینفراکامبرین در شرق و جنوب زاگرس شبیه  دارنمکاست به عالوه رسوبات ایران مرکزی و البرز برجای گذاشته شده 

هایی از آن از آب خارج بوده چه ه است. در طی این مدت بخشنشین گردیدرسوباتی است که در مشرق عربستان ته

است. در اوایل پرمینبه وسیله رسوبات های نفتی یافت نشدهرسوبات سیلورین تا پرمین در بعضی از نقاط حتی در حفاری

ای کوالبی تا هعمق همراه با شیل و رخسارهای پوشیده گردید که بعداً رسوبات آهکی مربوط به دریای کمتخریبی قاره

 .شده استتریاس میانی در آن گذاشته 

 

این قسمت یا این واحد از سایر مناطق ایران جدا شده و به صورت  مرحله بزرگ ناودیس تریاس تا میوسن: -ب

ای )حوزه رسوبی زاگرس یا بزرگ ناودیس زاگرس( که دائماً در حال نشست بوده درآمده که در آن حوزه فرورفته

است. جنس این رسوبات اصوالً کربناته و متر رویهم انباشته شده  13333یک تا نئوژن با ضخامت بیش از رسوبات مزوزوئ

شناسی شود. وجود رسوبات تبخیری و بعضی از نبودهای چینهسنگ و شیل نیز کم و بیش دیده میدر آن مارن، ماسه

طور بی است. چنانکه گفته شد تمام این رسوبات بهزایی( در این حوزه رسوای از حرکات قائم )خشکیمدت، نشانهکوتاه

خوردگی پیدا نمود و از آب شیب بر روی رسوبات پالئوزوئیک قرار دارد و در طی آخرین فاز کوهزایی آلپی چینهم

 شود.خارج گردیده است. هیچ نوع فعالیت ماگماتیسم و دگرگونی در طی فاز آلپی در این حوزه مشاهده نمی

 

ها و خوردگیپلئیستوسن، چین–همزمان و پس از کوهزایی پلیو د با مرحله پس از کوهزایی:مرحله جدی -ج

روی  بیدگر شطور. ضمناً فرسایش شدید ارتفاعات، کنگلومرای بختیاری را بهآمده استها در زاگرس پدید روراندگی

 رسوبات قبلی قرارداده است.
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لیوسن زاگرس و تمام فالت ایران فاز کوهزایی پاسادنین را پشت پ -همزمان با ته نشینی کنگلومرای بختیاری طی میو

 سر نهاد و چین خوردگی پیدا کرد.

کمتر بوده و حالت اولیه خود را نیز از دست نداده است. در این ناحیه قلل و  بوشهرچین خوردگی در استان 

های لرستان و فارس بر روی سنگ بوشهر،اند زاگرس در نواحی خوزستان،ها اغلب به موازات یکدیگر واقع شدهفرورفتگی

تر متعلق به دوره کرتاسه شیست ومارن تشکیل شده که دارای سنگواره پالئوسن شیستی، آهکی و مارنی و تشکیالت جوان

باشند. در های آهکی به وجود آمده همراه با مارن و شیست میشده و الیه ترقیباشد. بعد از مدتی محیط رسوبی عممی

بی زاگرس رسوب گذاری از دوره الیگوسن به میوسن هم چنان ادامه داشته و سازند آهک آسماری تشکیل حوضه رسو

در این سازند دو بخش تبخیری و ماسه سنگی شناخته شده است. بر روی سازند آهک آسماری، سازند فارس   .شده است

ج مواد نفتی شده است. در سازند فارس طور هم شیب قرار دارد که قسمت زیرین آن گچی بوده و مانع اصلی خروبه

طور کلی ها مختلف دیده شده است. بنابراین سن گروه فارس بهها و میکرو فسیلتنان، خار پوستان، مرجانهای نرمرخساره

های زاگرس را ساختی، سنگهای سنگی و پیامد رویدادهای زمینبا توجه به رخساره .باشدمیوسن و قسمتی از پلیوسن می

 شناختی:چینه -ساختیواحدهای زمینبه 

 تریاس میانی. –های سکویی قاره گندوانا به سن کامبرین پسین رخساره -

 کرتاسه. –های فالت قاره جنوب تتیس جوان به سن ژوراسیک رخساره -

 یی( تقسیم کرده است.ایدر ریغسنوزوئیک )دریایی و  Fore landی پیش خشکی هارسوب -

 های زمین ریختی استانخسارهو تحلیل ر هایژگیو -1-2-5-1-2-1

های زمین ریختی عبارت است از سیماهای موفولوژیکی و مورفوتکتونیکی موجود در سطح زمین که قابل رخساره

ها به انواع رسوبی، ها را از نظر ژنز آن. شاید بتوان رخسارهاندنیزمیگذشتهمشاهده و مطالعه و تفسیر و حاکی از حوادث 

های با رفوتکتونیکی طبقه بندی نمود. آنچه مسلم است تمام شواهد موجود حاکی از وجود رخسارهآذرین، دگرگونی و مو

 باشد.خاستگاه رسوبی و تکتونیکی در استان بوشهر می

 های رسوبیالف: رخساره

 های عادی:رخساره 

ها شامل کلیه اشکال و ارههای چینه شناسی دارند. این رخستطابق خاصی با ستون هستند کههایی در واقع همان رخساره

تشکیالت رسوبی است که در ادوار مختلف زمین شناسی رسوب گذاری کرده، از آب خارج شده، چین خورده و در 
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ها و ها را در مبحث سازندباشند. این رخسارههای زمین شناسی میی تاریخ زمین و پدیدهگذشتهسطح زمین بیانگر حوادث 

 دادیم.ها مورد مطالعه قرار دوران

 ی:رعادیغهای رخساره

 چینها و گاه در امتداد شکستگیهادر هسته تاقدیسها، ناودیسها، پهلوی ها و گنبدهای نمکی )رویش و بیرون زدگی ستون

های های غیرعادی گردیده و تطابق خاصی با ستوندر حین رسوب گذاری موجب به وجود آمدن رخساره (1563)فخری 

و این فعالیت مداومت  تریمیقدهادهند. هرچه بیرون زدگی یا به سطح رسیدن نمکشان نمیچینه شناسی شناخته شده ن

ی بیشتر است چون داستان و سرگذشت هر گنبد نمکی منحصر به خود آن رعادیغهای داشته باشد، تعداد این رخساره

ت باشد. در هر صورت انواع رخساره سنگ تواند متفاوها از یک گنبد به گنبد دیگر میاست، لذا تعداد و انواع این رخساره

ها تابع عمق دریا، محیط رسوب گذاری، نوع حرکت نمک، پریود حرکت، نقطه اثر نیروی عمودی شناسی و ضخامت آن

 :باشدزیر می به شرحی قابل طرح در استان بوشهر رعادیغهای و غیره است. انواع رخساره

  ی خورموجرعادیغرخساره 

ل ته نشست مجدد ذرات سری هرمز در تمامی ادوار زمین شناسی از کرتاسه زیرین )نئوکومین( تا ها شاماین رخساره

شود. این های بیرون زده دیده میعهد حاضراست. این پدیده در مرز بالفصل بیرون زدگی گنبد نمکی تمامی سازنده

 های آسماری و جهرم به وسعت جانشین گردیده است.رخساره در سازند

 یرخسارهBoulder 

مانند گروه فارس در بر گرفته شده  ترجوانهای این رخساره شامل قطعات بزرگ از سری هرمز است که توسط سازند

 باشد.ی جنوب غربی گنبد خورموج قابل مطالعه میلبهاست. این رخساره در 

 ی سورگاه ) الفان (رخساره 

باشد و الیه های سروک و ایالم میی سازندکنندهجدا با وجودی که سازندسورگاه در استان لرستان شناخته شده و 

ی شیلی در حوالی خورموج هیالی ظهور این اپارهشود، به اعتقاد شیلی هم عرض آن در خلیج فارس الفان خوانده می

ی آید. هرچند همایون مطیعی و اسماعیل صداقت معتقدند که شواهد زیر سطحی مبین عادمی حساببه یرعادیغ یادهیپد

 بودن آن و گسترش وسیع این الیه از مشخصات طبیعی بودن توالی است.
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 ی آسماریرعادیغ رخساره 

ای از آسماری که بیشتر باشد که در زیر الیههای مارن و شیل قرمز رنگ و ژیپس میاین رخساره شامل تناوبی از الیه

. با توجه به وضعیت رسوبی اندخواندهی گچساران رعادیغرخسارهی نام این رخساره را اپارهگیرد. دولومیتی است قرار می

های های میکروسکپی در تشخیص واحدصداقت اتکا به سنگواره –در استان بوشهر به اعتقاد مطیعی آسماری –گچساران 

 گردد.ی آسماری اکتفا میرعادیغرخسارهی موجه نبوده و لذا به انهیچسنگ 

 ی میشاناماسه رخساره 

های مارنی محتوی مقادیر زیادی ماسه است گیرد و شامل الیهبالفاصله بعد از بخش آهکی گوری قرار می این رخساره

 نسبتاًهای های مختلف متفاوت و گاهی الیهو شاید بتوان آن را به صورت ماسه مارنی توصیف کرد. درصد ماسه در برش

 ن زدگی گنبد نمکی دارای گسترش است.خالص ماسه سنگ نیز قابل تشخیص است. این پدیده در شمال بیرو

 ی بختیاریرعادیغ رخساره 

شمال و بالفصل تا قدیس خورموج به دو  سیدر ناودی تلخ آب دهکدهسازند بختیاری در تنگ تلخ آب واقع در شرق 

اسان ی بعضی از زمین شندهیعقصداقت ( به  –شود ) مطیعی می تقسیم 2-و بختیاری 1-به نام بختیاری یررسمیغبخش 

صداقت تغییر  -کنند ولی به اعتقاد مطیعیی را در عواملی چون گنبدهای نمکی جستجو میررسمیغپیدایش این واحدهای 

از آن است که تنها به رویش گنبد نمکی بسنده کنیم. در این صورت نیاز به  ترعیوسی بختیاری در این ناحیه بسیار رخساره

 باشد.تحقیقات بیشتر می

 ی مورفوتكتونیكیهاب: رخساره

عملکرد تکتونیک فعال و باال آمادگی مستمر در استان بوشهر موجب شده است تا در برخی قسمتها رسوبات جوان 

توان از دیدگاه طور محلی شیب زیادی پیدا کنند. استان بوشهر را میاز کنگلومرای بختیاری( به ترجوان) عهد حاضرعمده 

 عات، جلگه تقسیم نمود.اصلی: ارتفا دو بخشتوپوگرافی به 

 ها(ارتفاعات )عمدتاً تاقدیس -الف

 مناطق مرتفع-1

دهد، این واحد از ارائه گردید کل استان بوشهر را پوشش می قبالًطور که رشته ارتفاعات چین خورده زاگرس همان

یک به هم با سطح عمودی های فشرده و نزدنظر زمین شناسی و ژئومورفولوژی در استان، عمدتاً شامل تناوبی از تاقدیس

باشد، این ارتفاعات از شمال غرب استان جنوب شرق( می –)شمال غرب  NW-SE)کم و بیش قائم(، با روند عمومی کلی 

 نیترمهمجنوب شرق محدوده سیاسی استان ادامه دارد و  هیالیمنتهدر  هیعسلو)شمال بندر دیلم و بندر گناوه( تا شمال بندر 
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متر( و 1333گیسکان ) یهاترین قله استان بوشهر( در شهرستان دشتی، کوهمرتفع 1633رموج )با ارتفاع شامل: کوه خوهاآن

متر( در شهرستان 1225متر( در دشت پلنگ، کوه درنگ )1533متر( در شرق برازجان، کوه سیاه )1423بزپر یا پشت پر )

. از نظر جنس عمدتاً شامل بوشکان و پازنان استمتر( در تنگستان و ارتفاعات 553متر( و بوریال )1335دیر، گچور )

باشد. عوامل فرسایش های نرم شیلی و مارنی و کواترنر میهای آهکی، دولومیتی، کنگلومرائی، ماسه سنگی و سنگسنگ

 های نرم شیلی و مارنیهای سفت که مقاومت باالتری دارند، تأثیر کمتری داشته اما سنگسنگ یبر روفیزیکی و شیمیایی 

های ی است که در محل رخنمون سنگاگونهرا به سرعت تخریب و حمل نموده است، حاصل این شرایط فرسایشی به 

 کنیم.ها و تپه ماهورها را مشاهده میها، دشتسخت ارتفاعات و در محل رخنمون سازندهای نرم، دره

های ی موازی با کنارههاکوهشامل رشته ارتفاعات غربی استان از سواحل تنگستان در حاشیه خلیج فارس شروع شده و 

پست و باریک است که به سمت جنوب امتداد یافته و در بعضی مناطق به دریا نزدیک شده تا جایی که به داخل دریا نیز 

گردند. این ارتفاعات هر چه بیشتر به سمت شود و نهایتاً به ارتفاعات گاوبندی در استان هرمزگان محدود میکشیده می

شوند و شکل سواحل میترکینزدشرقی کمتر شده و به ساحل ناحیه شمال  یهاکوهادامه یافته فاصله آن با رشته جنوب 

ترین قلل شوند. معروفهای آبرفتی ساحل قطع میها توسط جلگهها دارد و گاهی رشتهدریا ارتباط نزدیکی با برجستگی

متر در  653نگستان و در رشته کوه کارتنگ، قله کالت به ارتفاع متر در سواحل ت 1225این منطقه قله درانگ با ارتفاع 

 باشد.متر در ناحیه کنگان می 1335ناحیه جنوبی تنگستان و قله کچور به ارتفاع 

توان به مواردی  می ،ارتفاعات استان بوشهردر خوردگی های مرتبط با گسله  از جمله ساختارهای چین خورده و چین

 .اشاره نمودخورموج، چاه پیر، گل خاری، سیاه،گیسکان، نرگسی و خشت و...  های کاکی،چون تاقدیس

ها در محدوده استان بوشهر قرار هایی از آنی هستند که تمام یا بخشاخوردههای چین ساختمانتاقدیس های قید شده 

 گیرد.می

 تاقدیس کاکی

هایی با شیب متقارن و گنبدی شکل با یال امالًکتاقدیس کاکی در فروافتادگی پیشین زاگرس قرار دارد و ساختمانی 

سازند آغاجاری است. بخش لهبری و  ،ترین سازند رخنمون یافته در این تاقدیسباشد. قدیمیدرجه می 25تا  23مالیم بین 

 این تاقدیس برونزد دارند. تریخارج هایکنگلومرای بختیاری در بخش

 تاقدیس خورموج

سازند رخنمون یافته در این تاقدیس  نیتریمیقدچین خورده ساده زاگرس است و  تاقدیس خورموج متعلق به بخش

باشد. در طرف جنوب غرب خورموج، طبقات پر شیب آسماری تاقدیس سازند سروک )به غیر از گنبد نمکی هرمز ( می
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باشد. میل سی میدرجه( معرف تظاهر سطحی گسل پیشانی کوهستان در این بخش از ایاالت زمین شنا 55 -35خورموج )

یک گنبد فعال از نمک هرمز وجود  ،شمال غربی این تاقدیس به طرف گسل برازجان است. در میانه تاقدیس خورموج

پی سنگی مرتبط با گسل  گسله های یواسطهدارد. جایگیری این گنبد نمکی در موقعیت محوری تاقدیس، احتماالً به 

. جا به جایی اثر سطح محوری تاقدیس خورموج در طرفین این گنبد نمکی بر باشدپیشانی کوهستان و یا گسل برازجان می

 ی کامالً قابل مشاهده است.اماهوارهروی تصاویر 

 تاقدیس سیاه

ترین سازند رخنمون یافته در این قدیمی تاقدیس سیاه یک ساختمان تاقدیسی نیمه موازی با تاقدیس خورموج است.

 . میل شمال غربی ساختمان در مجاورت گسل برازجان قرار گرفته است.باشدجهرم می -بخش سازند آسماری

 تاقدیس چاه پیر

های تاقدیسی متعلق به کمربند مورفوتکتونیکی چین خورده ساده استان بوشهر است. تاقدیس چاه پیر از جمله ساختمان

های رای هندسه و جهت گیری چینشود و دااین ساختمان تاقدیسی به صورت نیمه موازی با اثر گسل برازجان دیده می

 .اندشدهایجاد  راست گردامتداد لغز  گسله هاینردبانی است که در اثر حرکت 

 تاقدیس گیسكان

باشد. اثر سطح محوری تاقدیس گیسکان یک ساختمان چین خورده متعلق به کمربند چین خورده ساده زاگرس می

( شده و به  Draggingگرد گسل برازجان دچار کشیدگی ) جنوب شرقی این تاقدیس در اثر حرکت راست -شمال غرب

جنوبی در آمده است. عملکرد منطقه گسلی برازجان بر روی این بخش از یال غربی تاقدیس گیسکان به  -صورت شمالی

 جهرم گردیده است. -دولومیتی آسماری -وضوح باعث خردشدگی و برشی شدن واحد آهکی

 تاقدیس بینک

خلیج فارس و در بخش فرو افتاده زاگرس در شمال بندر گناوه و دیلمقرار گرفته که پهنای آن  تاقدیس بینک در کنار

ترین رخنمون آن سازند آغاجاری کیلومترو قدیمی 23کیلومتر و طول آن در سطح زمین حدود  6در سطح زمین حدود 

 متقارن است. نسبتاًباشد. این تاقدیس می

 پرپشت تاقدیس 

رورانده زاگرس قرار داشته و در سمت شمال شرق گسل پیشانی کوهستان جای گرفته است.  این ساختمان در زون

ترین رخنمون آن کیلومتر است. قدیمی 6کیلومتر و پهنای آن در سطح زمین حدود  43طول آن در سطح زمین حدود 
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از شیب یال شمالی است ) حداکثر  نامتقارن بوده و شیب یال جنوبی آن بیشتر نسبتاًباشد. این تاقدیس سازند گچساران می

 باشد.میN45Wباشد (. امتداد سطح محوری تاقدیس درجه می 55درجه و حداکثر شیب یال جنوبی  15شیب یال شمالی 

 تاقدیس مند

 12کیلومتر و پهنای آن در سطح زمین حدود  33این ساختمان تاقدیسی بزرگ است که طول آن در سطح زمین حدود 

باشد و در ترین رخنمون آن سازند گچساران میگیرد. قدیمیر بخش چین خورده ساده زاگرس قرار میکیلومتر است و د

باشد که مطابق با سمت شمال شرق گسل پیشانی زاگرس جای گرفته است و شکل آن دارای تحدبی به سمت غرب می

باشد. امتداد درجه می 143ی بین یالی حدود هیزاومتقارن بوده و دارای  نسبتاًزبانه گسل پیشانی زاگرس است. این تاقدیس 

 است. N25W ی آن محور ساختمان

 تاقدیس بوشگان

کیلومتر است و در بخش زون رورانده  12کیلومتر و پهنای آن در سطح زمین حدود  55طول آن در سطح زمین حدود 

باشد و مون آن سازند میشان میترین رخناست. قدیمی N45Wگیرد. امتداد سطح محوری تاقدیس حدود زاگرس قرار می

نامتقارن بوده و شیب یال شمالی آن بیشتر  نسبتاًدر سمت شمال شرق گسل پیشانی کوهستان جای گرفته است. این تاقدیس 

 باشد (.درجه می 13درجه و حداکثر شیب یال جنوبی  26از شیب یال جنوبی است ) حداکثر شیب یال شمالی 

 تاقدیس کنگان

کیلومتر و پهنای آن در سطح زمین حدود  133اقدیسی بزرگ است که طول آن در سطح زمین حدود این ساختمان ت

البته در باشد )ترین رخنمون آن سازند سورمه میگیرد. قدیمیکیلومتر است و در بخش رورانده زاگرس قرار می 13

ن در سمت شمال شرق گسل پیشانی زاگرس این ساختما نزدیکی پالنژ شمال غربی ساختمان گنبد نمکی نیز رخنمون دارد(

باشد. امتداد سطح محوری تاقدیس درجه می115متقارن بوده و دارای زاویه بین یالی  نسبتاًجای گرفته است. این تاقدیس 

 باشد.میN45Wکنگان حدود 

 تاقدیس دارنگ

ترین رخنمون آن یرد و قدیمیگهای متعلق به بخش چین خورده ساده زاگرس قرار میاین ساختمان در گروه ساختمان

کند. طول ساختمان در درجه تجاوزنمی 16های آن از متقارن بوده و شیب یال نسبتاًباشد. این تاقدیس سازند جهرم می

کیلومتر است. امتداد سطح محوری این تاقدیس  12کیلومتر و پهنای آن در سطح زمین حدود  33سطح زمین حدود 

کیلومتر( سپس به سمت  25 غربی است ) -شرقی باًیتقرکه از جنوب به شمال ابتدا دارای روند ی اگونهباشد به متغییرمی

 کیلومتر (. 16گردد ) شمال شرق می -کیلومتر ( و در آخر روند آن جنوب غرب 15شود ) شمال متمایل می
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 تاقدیس نار

ترین رخنمون آن سازند گیرد و قدیمیهای متعلق به بخش رورانده زاگرس قرار میاین ساختمان در گروه ساختمان

نامتقارن بوده و شیب یال شمالی آن بیشتر از شیب یال جنوبی است ) حداکثر شیب یال  نسبتاًباشد. این تاقدیس سورمه می

کیلومتر و پهنای  53باشد (. طول ساختمان در سطح زمین حدود درجه می 43درجه و حداکثر شیب یال جنوبی  55شمالی 

 باشد.میN60Wکیلومتر است. امتداد سطح محوری تاقدیس  6مین حدود آن در ز

 تاقدیس عسلویه غربی

کیلومتر است که در بخش  12کیلومتر و پهنای آن در سطح زمین حدود  53طول این ساختمان در سطح زمین حدود 

ترین رخنمون آن سورمه باشد. قدیمیمیN55Wگیرد. امتداد سطح محوری تاقدیس حدود زون رورانده زاگرس قرار می

نامتقارن بوده و شیب یال  نسبتاًباشد و در سمت شمال شرق گسل پیشانی کوهستان جای گرفته است. این تاقدیس می

درجه  63درجه و حداکثر شیب یال جنوبی  56جنوبی آن بیشتر از شیب یال شمالی است ) حداکثر شیب یال شمالی 

 باشد (.می

 تاقدیس عسلویه شرقی

کیلومتر است که در زون  14کیلومتر و پهنای آن در سطح زمین حدود  63این ساختمان در سطح زمین حدود طول 

ترین رخنمون آن سازند سورمه باشد. قدیمیمیN60Wگیرد. امتداد سطح محوری تاقدیس حدود رورانده زاگرس قرار می

نامتقارن بوده و شیب یال  نسبتاًاین تاقدیس باشد و در سمت شمال شرق گسل پیشانی کوهستان جای گرفته است. می

باشد درجه می 33درجه و حداکثر شیب یال جنوبی  55جنوبی آن بیشتر از شیب یال شمالی است )حداکثر شیب یال شمالی 

.) 

 تاقدیس مدار

 33 گیرد. طول این ساختمان درسطح زمین حدودی استان بوشهر قرار میمحدودهانتهای غربی ساختمان مدار در 

باشد. میN65Wکیلومتر است. امتداد سطح محوری تاقدیس حدود  3کیلومتر و پهنای آن در سطح زمین حدود 

نامتقارن بوده و شیب یال جنوبی آن بیشتر از شیب یال  نسبتاًترین رخنمون آن سازند آغاجاری است. این تاقدیس قدیمی

 باشد(.درجه می 55شیب یال جنوبی  درجه و حداکثر 15حداکثر شیب یال شمالی  شمالی است. )

 تاقدیس گاوبندی

کیلومتر و  63گیرد. طول این ساختمان در سطح زمین حدود ی بوشهر قرار میمحدودهانتهای غربی این ساختمان نیز در 

یب یال نامتقارن بوده و شیب یال جنوبی آن بیشتر از ش نسبتاًکیلومتر است. این تاقدیس  5پهنای آن در سطح زمین حدود 
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باشد(. امتداد سطح محوری درجه می 55درجه و حداکثر شیب یال جنوبی  53/15شمالی است )حداکثر شیب یال شمالی 

 ترین رخنمون آن سازند فهلیان در گروه خامی است.باشد. قدیمیمیN65Wتاقدیس حدود 

 تاقدیس داالن

گیرد. ی بوشهر قرار میمحدودهدر  آنغربی تهای این تاقدیس در بخش بیرونی شمال شرق استان واقع بوده و بخش ان

 این ساختماناست.   گسترش این تاقدیس در محدوده زاگرس رورانده و چین خورده بوده و از میادین ذخیره گاز بوده

به سمت دهرم و چنیر دو طرف  در هردر حال رشد  تحت تاثیر صفحه عربیبوده و  N50Wامتداد سطح محوری  دارای

متر 1333بلندترین ارتفاع تاقدیس داالن  رشد باعث جابجایی رودخانه چنیر در طول زمان شده است.و این هست 

این (. 1566)زارعی متر از سطح آبهای آزاد قرار دارد 443رودخانه دهرم با ارتفاع  وگودترین بخش منطقه در کنار

 .گسسته است سازوکار چین دارای همچون عمده تاقدیس های زاگرس تاقدیس 
 

 مناطق نیمه مرتفع -2

مرتبط با کمر بند مورفوتکتونیکی فرو افتادگی پیشین  مناطق نیمه مرتفع در بخش جنوبی استان شامل ساختارهای قدیمی

متر از  533های قدیمی با ارتفاع متوسط های آبرفتی و مخروط افکنهزاگرس )مانند کوه کاکی( مناطق پای شیب، پادگانه

گذارند. فرسایش تالف ارتفاع و توپوگرافی فاحشی را با بخش مرتفع غربی از خود به نمایش میسطح دریا هستند که اخ

سبب به وجود آمدن اشکال فرسایشی  ،پذیری طبقات نامقاوم گروه فارس )گچساران، میشان،آغاجاری( و سازند بختیاری

نامقاوم سازند میشان و سایر خاصی در سراسر استان شده است. فرسایش، آب شستگی و پوک شدگی در مارنهای 

 شود.سازندهای مشابه در سراسر استان دیده می

به موارد ذیل اشاره  توانیمها و عوارض بخش کوهستانی غیر از عوارض مطرح استان ترین پدیدهدر مجموع از مهم

 .گردندیمدر ادامه گزارش ارائه  الًیتفص نمود که

در منطقه کوهستانی  ژهیبه وهای هموار الی شرقی به صورت دشتها در منطقه کوهستانی شموجود ناودیس -

 های دشتستان و دشتیشهرستان

گنبد و نمونه بارز آن  اندبه وجودآمدهی اینفراکامبرین هانمکوجود گنبدهای نمکی فراوان که در نتیجه دیاپیریسیم  -

 است. نمک جاشک

که ناشی از فعالیت گسل های  هادشتای مناطق کوهستانی و ههای آبگرم معدنی حد فاصل بین کوهپایهوجود چشمه -

 اهرم و میر احمد نمونه بارزی از این عوارض است. ،های معدنی و آبگرم برازجانچشمه باشند.می بزرگ
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ترین به صورتی که مرتفع ،باشدطور کلی شیب عمومی استان از نواحی شمال و شمال شرق به سمت جنوب غرب میبه

و  ،متر از سطح دریای آزاد حد واسط و تفکیک کننده شهرستان تنگستان و دشتی 1343با ارتفاع در حدود  نقطه استان

از سطح دریای آزاد کشورمان های جنوبی استان که نقطه شروع ارتفاعی در سواحل شهرستان استان نقطه نیترپست

 .، قرار گرفته استباشدمی

 جلگه بوشهر -ب

دیت جلگه بوشهر، اختالف ساختمان زمین شناسی و زمین ساخت در درجه اول حائز اهمیت توسعه یا محدو در تشکیل،

توسعه جلگه در حد چشمگیر  ،های مالیم و باز تا نوار خط ساحلی. در این جلگه در نواحی با چینمی باشدو تعیین کننده 

 ،همچنین در برخی نواحی .گرددیمها فشرده شده و توسعه جلگه نیز محدود بوده و به سمت نواحی شمال شرق، چین

ها شکل گرفته یا از نفوذ آب خلیج فارس توسعه بخش ساحلی اطراف مغرب خور موج از فرسایش مستقیم دامنه تاقدیس

از طریق فرود محوری فرسایش یافته  ،های اطراف آنهای ناودیسی در بخش جنوبی کبگان و بخشبر روی چاله

شرکت داشته، از برخورد امواج با  هاسیتاقدهای سست در ساختمان هر جا سنگ عاًطب، تشکیل شده است. هاسیتاقد

ی هاسیناود بعضاًگونه موارد  نیدر اها از بین رفته و نوار ساحلی عرض قابل توجهی یافته ها بخش عظیمی از کوهدامنه

ها، گسترش عرضی جلگه را ر چالهد هاآبرفتقسمت پس کرانه در مجاورت ساحل قرار گرفته و بدین ترتیب با گسترش 

از عوامل محدود  ،هاسیتاقد ساختمانمقاوم در  نسبتاًهای وجود الیه ،سبب شده است ولی در نواحی اطراف شهرستان دیر

 باشد. تواندیمکننده گسترش عرضی جلگه 

و تعیین کننده است.  مؤثردر تحول این جلگه عالوه بر مباحث مطرح، نقش عمق خلیج فارس و رودها نیز از عوامل 

متر بوده و از شمال غرب به سمت جنوب شرق در سواحل  23تا  16بدین نحو که عمق خلیج فارس در منطقه ساحلی بین 

اینکه  ژهیبه و،  گرددیم. بدیهی است در چنین شرایطی تراکم آبرفت به سرعت منجر به توسعه جلگه ابدییمافزایش  ایران

ی زیادی در بستر هارسوبو همه ساله  گردندیملکی و مند که از این استان وارد خلیج فارس های بزرگی مانند داجریان

سواحل در کف خلیج فارس را  چنانآن هاآبرفت. در حال حاضر نیز تراکم سازندیمنواحی کم عمق خلیج فارس متراکم 

های کوچک امکان طبیعی جز وسیله قایقطور خوزستان و در برخی از سواحل شمال غربی استان باال آورده است که به

 دسترسی به سواحل خلیج فارس وجود ندارد و در اصل پیدایش جلگه بوشهر را باید حاصل فعالیت رودهایی دانست که از

در دهانه تمامی رودهایی که از  ،های توپوگرافی استان. بر این اساس بررسی نقشهشوندیم خلیج فارس سمت شمال وارد

است و اگر چه عرض زیاد جلگه بوشهر را  تیرؤپیشرفتگی جلگه به روشنی قابل  شوندیمه خلیج فارس وارد این استان ب

 انکار است. رقابلیغساختمان زیربنای آن تعیین کرده است، ولی نقش رودهای دالکی و مند در توسعه جلگه 
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باشد کیلومتر می 123امتداد رود مند دارای  کیلومتر و در 53دارای عرض جلگه  ،در امتداد رود دالکی و دهانه رود حله

تا  1ها تا ساحل دریا بسیار کم و مالیم با شیب عمومی شیب این نواحی از کوهپایه .و اغلب خاک منطقه شور و قلیایی است

 باشد.متر می 25درصد و اختالف ارتفاع سطح اراضی کمتر از  5

جلگه )عمدتاً و ها(ارتفاعات )عمدتاً تاقدیس شاملکه لی استان الزم به ذکر است عالوه بر سیماهای ریخت شناسی اص

توان می ،دهندساختمان اصلی زمین ریخت شناسی )ژئومورفولوژی( استان را تشکیل میبوده و  مالیم و باز( هایناودیس

 عوارض ریخت شناسی دیگری را نیز در سطوح مختلف استان به شرح ذیل مشاهده نمود:

 

 یی میانكوههادشت -

اند که از این میان ها پدید آمدههای متعددی در میان کوههای حاشیه خلیج فارس، دشتر استان بوشهر عالوه بر جلگهد

توان به دشت الور )شهرستان دشتی(، دشت پلنگ )شهرستان دشتی(، دشت ارم )شهرستان دشتستان(، دشت بوشکان می

های استان را دشتاکثر  خیز و منابع غنی آب،خاک حاصل اره نمود.)شهرستان دشتستان( و دشت آبدان )شهرستان دیر( اش

 به مرکز تولید محصوالت کشاورزی تبدیل نموده است.

استان بوده که عمدتاً ساختمانی بوده و زیر بنای تشکیل و  مؤثری میانکوهی استان از عوارض ژئومورفولوژی هادشت

، ایجاد گردندیمهای قائم فشرده در اطراف محدود ضی که توسط چینی مالیم و کمی باز عرهاسیناودها را تکوین آن

نیز از  هادشتجنوب شرق( بوده و گسترش نسبی  –)شمال غرب  NW-SEها با روند عمومی کلی نموده است. این چین

و شیمیایی افتاده به مرور توسط رسوبات تشکیل شده از طریق فرسایش فیزیکی . این نواحی فروکندیم تیتبعاین روند 

ها به دلیل وضعیت آبراهه و اندگشتهی عرضی میانکوهی هادشتو منجر به تشکیل  شده مصالح و رسوبات آبرفتی انباشته

 کنند.وگرافی در آن ساکن و منطقه را تغذیه و زهکشی میپتو

 گنبدهای نمكی -

در علم زمین شناسی  دیاپیرسیم ردیگینبدهای نمکی پدیده ای زمین شناسی بوده که بر اثر فعالیت دیاپیرسیم شکل مگ

های نمکی از آن جمله باشد که تودههامیها از اعماق به سمت باال از طریق منافذ و درز و شکافبه معنی حرکت توده

 .ردیگیباشد و در نهایت گنبدهای نمکی در سطح زمین شکل ممی

دشتی و بین دشتی و دیر به صورت گنبدهای  -نهای تنگستاگنبدهای نمکی در سه ناحیه مرکزی استان در شهرستان

باشد و الیه رسوبی در زاگرس بوده که به سازند هرمز مشهور می نیتریمیتوده نمکی آن قد. اندافتهنمکی رخنمون ی

 نیبرکام -از نظر قدمت زمین شناسی مربوط به پرکامبرین می باشد. حاصل تبخیر باقیمانده دریای تتیس در فالت ایران 



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

43 

باشد. رخنمون می…های غیرسیلیکاته از جمله پیریت، کلکو پیریت، فلورین و های متبلورو کانیکانیحاوی  ه وبود

 :باشندیمگنبدهای نمکی به شرح ذیل 

 ستون نمكی چاهپیر-1

بازی  هاینفوذ کرده است. سنگه همین نام در شمال شرق شهر اهرم، قدیسی بیک دپابیر حقیقی است که در هسته تا

شود. تنها آثار دیده می ورغوطهبه صورت  ،های آذرین و متامورفیک به همراه این ستون نمکیو سایر انواع سنگیانی جر

آمده  به وجودهای شرقی آمفی تئاتری که از تخلیه نمک باقی مانده از این ستون نمکی به صورت پالستر روی دیواره

به ی مجدد ذرات و قطعات خرد شده سری هرمز گذاررسوبی و آثار ارخساره یهایناهنجارو  کندخود نمایی می ،است

ستون نمکی قبل از ستومانین به سطح زمین رسیده باشد و وجود آن در  شود. احتمال دارد که اینیافت می در آن یفراوان

پالستر شدن ذرات هرمز  دهد. آثارسطح از زمان آغاز و تا امروز ادامه دارد ولی اکنون ارتفاع و پهنای خاصی را نشان نمی

 ی اطراف باالتر است.هانیزممتر از  153های شرقی تا حدود در دیواره

 ستون نمكی خورموج -2

:04,28,:03,51گنبد نمکی خورموج در شمال شهر خورموج با مختصات جغرافیایی     EN قرار دارد. گنبدی

کیلومتر  5/4کیلومتر عرض و  5نفوذ کرده است و دارای  است فعال از نمک هرمز که در میانه تاقدیس خورموج به سطح

پی سنگی  گسله هایقدیس مذکور، احتماالً به واسطه عیت محوری تای این گنبد نمکی در موقریگ یجاباشد. طول می

ند داباشد و سن بیرون زدگی این گنبد نمکی را همزمان بختیاری میمرتبط با گسل پیشانی کوهستان یا گسل برازجان می

 ولی در برخی از منابع سن این بیرون زدگی را به قبل از کرتاسه زیرین )نئوکومین( نسبت داده است.

پدیده کمانش قبل از به سطح زمین رسیدن نمک در این گنبد نمکی قابل مطالعه نیست. چون در تمام سازندهایی که  

های بیرون سنگن یتریمیقدشود. والی هرمز دیده میدر حوالی آن رخنمون دارند آثار ته نشینی مجدد مواد غیر محلول ت

قبل از زمان  هانمکشود. احتماالً کومین است که به صورت رخساره خورموج دیده میمتعلق به نئوزده این تاقدیس 

گردد کم عمق بودن آن دریا با مطالعه رخساره مذکور مشخص می و نئوکومین به کف دریای آن زمان نفوذ کرده است

این گنبد نمکی  .باشد(ی نمکی کف خلیج فارس مانند جزیره هرمز و الرک و ... میهاستون آن، ده مشابه امروزی)پدی

در کف دریا بیشتر از مقدار  هانمکآمده است. بنابراین مقدار باال آمدن میلیون سال باقی بوده و باال می 153زمانی پیش از 

آمده  به وجوداست. از اشکوب سنومانین تا ائوسن یک برجستگی ساختاری  نشستهدر هر زمان بر آن می رسوبی بوده که

   .است که بعداً تحت تأثیر چین خوردگی زاگرس دوباره چین خورده است



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

41 

 گنبد نمكی جاشک -3

:24,15,:61,82این ستون نمکی با مختصات جغرافیایی     NE در نزدیکی روستای جاشک از توابع شهرستان دیر

 باشد.میری بندر دیرکیلومت33و

و  53تاکنون توسط زمین شناسان متعدد ایرانی و خارجی مطالعه شده است. این ستون نمکی در تاقدیس کنگان با طول 

ی هانیزممتر از  1553کیلومتر عرض و  4کیلومتر طول،  12کیلومتر باال آمده است. این گنبد نمکی دارای  15عرض 

از این ستون به جوانب شمال شرقی و جنوب غربی اتفاق افتاده و  (Salt Glaciers) مکشارناطراف خود ارتفاع دارد. پدیده 

معادن سنگ نمک و نمک آبی جاشک در  و نمک قابل دسترس و بهره برداری است ،باشد. در این جهاتقابل مشاهده می

 ه است.قسمت جنوب غربی و معدن نمک درویشی در شمال شرقی توده نمکی به بهره برداری رسید

گروه  داین ستون نمکی در شمال غربی با سازندهای خامی فوقانی شامل داریان و فهلیان و دریال جنوب شرقی با سازن

های کامبرین در حوالی این گنبد باشد. سنگسازند دشتگ در تماس میبا کازرون،  از گروهخامی تحتانی شامل سورمه و 

 متر، 33-53های)شیل( ارغوانی و سبز به ضخامت پلمه سنگ متر، 53-55ی قرمز رنگ به ضخامت اماسهشامل مارنهای 

و از نریتیکها  Anommcareمتر حاوی تریلوبیت  55به ضخامت  oolithicی آبی رنگ تا خاکستری تیره هاآهک

Annelieds ی نازک الیه حاوی هاآهک، شیلهای آبی رنگ خرده شده و Lingulellaارای های این ستون دنمک باشد.می

به باشد. قطع رسوبات کامبرین میانی های سیاه رنگ و مقدار خیلی ناچیز سایر عناصر میهای اکسید آهن، آهکناخالصی

باشد و بنابراین سن این توده نمکی را به کامبرین زیرین نسبت تر بودن توده نمکی میقدیمی دیمؤ ،این توده نمکی لهیوس

 در آن کمانش ایجاد شده است. ،ی نمکی است که قبل از خروج از طبقاتهاستون. کوه نمک از زمره اندداده

های منحصر به فردی از جمله آبشارهای نمکی، استالگتیت و استالگمیت نمکی، غارهای این گنبد نمکی حاوی پدیده

استان و حتی ای در باشد که از لحاظ ژئوتوریسم جایگاه ویژهنمکی و عوارض فرسایشی نظیر دودکش جن و تخت دیو می

 تواند داشته باشد.کشور می

 : گنبد نمكی جاشک در استان2 ریتصو
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 دریا بار)سواحل پرتگاهی( -

که آب خلیج فارس  گرددیممهم ساحلی است و زمانی ایجاد  دریا بار یا سواحل پرتگاهی از عوارض ریخت شناسی

شود که در این گونه موارد ها باشد. این عارضه در سواحل بوشهر دیده مینای تاقدیسدر ارتباط با سنگ زیر ب ماًیمستق

های سخت به صورت های سست آن به کلی از بین رفته و الیهه که الیهدآم به وجودخطوط ساحلی با نوارهای موازی هم 

 نیتریجنوبهای سواحل استان تا قسمتی ساحلی در عمده هاپرتگاه. اندگرفتههای موازی باالتر از سطح آب قرار تیغه

 باشد.های جالب خط ساحلی استان میمحسوس بوده و از چهره هیعسلوسواحل استان 

  : سواحل پرتگاهی حواشی خلیج فارس در استان14 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی حرا:هاجنگلپهنه  -

ظر زمین ساخت جزء زاگرس چین خورده بوده و از نظر تکتونیکی از ن ،این منطقه در بخش جنوب غربی عسلویه واقع 

تاثیراین عامل زمین شناسی را تائید  ،های اطراف محدودهچین خوردگی بطوریکه نبوده است ریتأثیبهای عربی در آن پلیت

 کند.می

ی از عملکرد فرسایش از: رسوبات ناش اندعبارتهای حرا دو عامل حائز اهمیت است که در زمین شناسی بستر جنگل

 باشد.حوزه آبخیز مهران در طی دوران چهارم و فرایند جزر و مد که عاملی مهم در تثبیت این رسوبات می

 -تشکیل، رسوبات این محیط طبیعی با توجه به سازندهای اطراف خود مربوط به پرکامبرین پسیناز نظرمنشاء

رسوبات اصلی این پهنه را تشکیل  ،سازندها پس از عملکرد فرسایشد که این نباشکواترنر می – سنوزوئیک -پالئوزوئیک

رم به حداکثر فعالیت خود ااین سازندها مربوط به دوران سوم زمین شناسی است و در دوران چه نیترعمدهدهند. می
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ز طریق جزر و هنوز هم فعال و به رشد خود ا این بسترطوریکه مورفولوژی کنونی منطقه را تعیین کرده است. رسد بهمی

 دهد.مدو نیروهای تکتونیکی با جابجا کردن و تثبیت رسوبات ادامه می

 : جنگلهای حرا در استان11 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 (Scarp) هاپرتگاه -

ه باشند. این عارضقابل مشاهده می وفوربهاز عوارض ریخت شناسی کوهستانی هستند که در زون زاگرس  هاپرتگاه

نرمال، رورانده و یا امتداد لغز  گسله هایمورفولوژیکی از نظر ژنز و شکل، تنوع زیادی دارد و عمدتاً نیز ناشی از عملکرد 

(با مقاومت مکانیکی متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند مانند Informationهستند، البته در نقاطی که دو سازند) 

های دشتستان، دشتی، جم و...، تفاوت اری در کنار میشان در نواحی شمالی شهرستانآغاجاری یا بختی –آسماری، جهرم 

 شود.ها نیز موجب ایجاد این عارضه مورفولوژیکی میدر سرعت فرسایش آن

  : پرتگاههای کوهستانی در استان12 ریتصو

 

 

 

 

 

 



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

44 

 (Karast landformsعوارض کارستی) -

سازندهای دارای رخنمون در سطح استان  نیترگستردهفته شد سازندهای آهکی سطح استان از ی که گطورهمان

های جاری واکنش نشان داده و حاصل از فساد مواد آلی و آب Co2جو یا  Co2باشند. سازندهای آهکی در مجاورت می

های اللی، شیارهای انحاللی، کانالهای انحهای حاصل از این فرایند شامل حفرات انحاللی، گودالشود، عارضهحل می

شوند. این باشند و در نقاط مختلف کوهستانی استان یافت میانحالل، غارهای کارستی سطحی و زیر زمینی و ... می

دهد و از سوی دیگر به عنوان یک منبع مهم آبی استان عوارض از یک سو ریخت و شکل خاصی به ارتفاعات استان می

 کند.عمل می

 مناطق آهكی استان  : پدیده کارست در13 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Wind Iandformsعوارض بادی ) -

ی از گسترده استان که سیمای مورفولوژیکی کوهستانی دارد، معموالً آثاری از عوارض بادی مشاهده اعمدهدر بخش 

ی )عمدتاً نواحی جنوبی و جنوب شرق ( عوارض الگهجدر نواحی شمال شرق( اما در نواحی دشتی و  ژهیبه وشود )نمی

 هایی قابل مشاهده است.(یا تل ماسهdeflationمورفولوژیکی بادی از جمله باد بردگی )
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 استانمناطق بیابانی : تل ماسه های ایجاد شده ناشی از عملكرد باد در 11 ریتصو

 
 

 

 های جاریعوارض حاصل از آب -

های دائمی باشند، تقریباً تمام رودخانههای استان بوشهر کم ارتفاع بوده و قادر به جذب رطوبت نمیدلیل این که کوهبه 

گیرند و به علت شرایط نامناسب طبیعی کهگیلویه و بویراحمد سرچشمه می های فارس وی این استان از استانو فصل

های نمکی، نسبتاً شور و یا کامالً شور شده و ر و وجود گنبدها و کوهها، میزان باالی تبخیهمچون اقلیم گرم، جنس سنگ

 شوند.غیرقابل شرب می

ها، به دلیل کاهش شیب، از سرعتشان ها و جلگهرودها در مناطق کوهستانی، شیب زیادی دارند و بعد از ورود به دشت

 شود.و هموار کنار این رودها می ایگیری مناطق دشتی و جلگهشود و معموالً این عامل سبب سیلکاسته می

های جاری دائمی و ، آباندنمودههای جاری در گستره استان سیماهای مورفولوژیکی و ریختی زیادی ایجاد آب

های تنگستان، در نواحی شمالی، شمال شرق استان شامل شهرستان ژهیبه ودر نواحی کوهستانی استان  ژهیبه وفصلی 

های تنگ، کم که حاصل آن ایجاد دره انددادهو ... در مسیر خود کف بستر را سریعاً فرسایش  دشتستان، دشتی، جم، گناوه

توان مشاهده نمود ها آبشارهای متعددی را میباشد. در امتداد این درهشکل با شیب بستر و شیب دامنه تند می Vعرض و 

در شهرستان اهرم، تنگ مخدان در شهرستان دیر  توان به تنگ بنیونها شاخص این عوارض ریخت شناسی میکه از نمونه

های و ... اشاره نمود. در نواحی دارای توپوگرافی مالیم و مناطق پست خصوصاً در نواحی جنوبی ساحلی استان، رودخانه

 های عریض باهای جاری درهمسیری پر پیچ و خم و مآندری با شیب بستر مالیم دارند، در مسیر این آب فصلی و دائمی

های جاری، به یک باره در مسیر مآندری خود بار شود و در مواقع سیالبی بودن آبشیب دامنه و شیب بستر مالیم ایجاد می

نمایند. از سوی دیگر در فصل های سیالبی )سیمای مورفولوژیکی کم ارتفاع( ایجاد میرسوبی را ته نشین کرده و دشت

کنند های جاری که از باال دست دامنه بار رسوبی زیادی را با خود حمل میبها( آ)پای دامنهها دشتمشترک ارتفاعات و 
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کنند و یک عارضه ته نشین می بارهکیبهرسند به دلیل کاهش شیب، با رسوبی خود را وقتی به پای دامنه یا دشت می

مایند که با نام مخروط نشکل باد بزنی )رأس به سمت دامنه و قاعده به سمت دشت( ایجاد می هریخت شناسی مشخصی ب

توان مشاهده نمود که از جمله به می در استان از این عارضه مورفولوژیکی به وفور شود.( شناخته می Alluvial fanافکنه )

 توان اشاره نمود.دامنه شمالی براز جان، دامنه شمالی بندر گناوه، دامنه شمالی خورموج و ... می

 های آبگرمچشمه -

، شیب  های معدنی از جمله آثار و شواهد سطحی مشهود تکنونیک فعال منطقهزا یا به عبارتی چشمه های گوگردچشمه

 ،SH2ی، وجود گازرعادیغد. درجه حرارت نباشی منطقه میاهسته یهاواکنشمخازن هیدروکربوری و  ،حرارتی زمین

ها ارتباط باشد. بنابراین این نوع چشمهمی های فوقهای آب گرم خود مؤید پدیدهسیلویت و عناصر رادیو اکتیو در چشمه

 یابند.های گسلی از اعماق به سطح زمین راه میشکستگی فعال منطقه دارند و از محل همین گسله هایمستقیم با 

 شهرستان براز جان : برونزد چشمه های آب گرم در 15 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از: اندعبارت ها آن های اصلی و انشعاباتمتأثر از گسل  در استان بوشهر چشمه آبگرم

 چشمهاین  آب آن تا حدودی گرم است. در دهانهد و باشمیH2S دارای مقدار زیادی گاز  چشمه آبگرم دالكی:

در آن  H2Sبوی بسیار بد و نامطبوعی دارد که حاکی از درصد باالی گاز و  های نازک گوگرد رسوب کرده استالیه

 کنند.ی پوستی از آن استفاده میهایماریبطور سنتی برای درمان افراد محلی به. است

        باشد. مردم میترگرمآن کمتر از دالکی ولی آب آن  H2Sمقدار چشمه آبگرم شرق اهرم )امامزاده جعفر(:

  نمایند.ی پوستی و رماتیسم از آن استفاده میهایماریبمحلی برای درمان 
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گردد که های آبگرم در سازندگچساران مشاهده میدر تنگ گوگردی آثار چشمه :اهرمشمال  چشمه آبگرم -

 دارای مقداری گوگرد است ولی ارزش اقتصادی ندارد.

در منطقه امامزاده آقا میر احمد دو چشمه آبگرم وجود دارد. یکی در نزدیکی چشمه آبگرم های میراحمد:  -

 H25دارای  و ها گرمآیند. آب آنبی بیشتر در محل امامزاده از زیر زمین باال میمعدن گچ آقا میر احمد و دیگری با د

زاده جعفر است و مردم استان از خواص درمانی این آب بهره م ها نیز مشابه آبگرم اماآن H25باشد. مقدار حرارت می

 همچنین سایر چشمه های استان به شرح ذیل ارائه می گردد: برند.می

 در کوه نمک موجود  زا  آبگرم گوگرد 

 کیلومتری جاده برازجان به کازرون 12آبگرم برازجان در 

 کیلومتری روستای خانیک در برازجان 1آبگرم خانیک در 

 کیلومتری جنوب غربی اهرم 5بندرعباس در  -آبگرم قورچاک در مسیر جاده بوشهر

 بندرعباس -آبگرمنیکو در شمال خورموج و در مسیر جاده بوشهر

 دیر و در حوالی روستای گنوبه-م گنوبه در کنار جاده خورموجآبگر

 .آبگرم میانلو در شمال شهرستان کنگان

 ساحلی های محیط -

 باشد. می امواج اثر و دریا آب تأثیر محل ساحلی محیطهای تأثیر تحت که است آبرفتی اراضی ساحلی، های محیط

 میزبان که است ساحلی محیط یک اصلی بخشهای مدی( و ذرج سوپرتایدل )فوق مدی( و و اینترتایدل )جذر های محیط

 قرار نقطه باالترین در که شود می گفته دریایی رسوبی محیط از نواحی به اینترتایدل های محیط باشد.  می بیابانی اراضی

 و جذر عوامل و( اینترتایدل) دریا امواج تأثیر تحت مستقیم یا نواحی این. شود می شامل را امواج حداکثر آخرین و گرفته

 نوع .(سوپرتایدل) گردند می متأثر زیرزمینی آب توسط (مد) دریا آب آمدن باال زمان در غیرمستقیم طور به یا است مدی

 هم رسی یا سیلتی و سنگی قلوه ای ماسه رسوبات . است رسی و سلیت یا ای ماسه ای، قلوه رسوبات ،نواحی این رسوبات

 ساحلی ناحیه در بستر سنگ فرسایش محصول یا و باشد گرفته منشا (تر قدیمی سازندهایر)باالت های حوضه از توانند می

 محیط با رسوبات هرچه و گرفته خود به بیابانی اراضی شکل ساحلی های محیط باشد تر ریزدانه رسوبات هرچه باشد. 

 افز ساحلی، رسوبی محیط بودن دانه درشت که چرا بود.  خواهد بیابانی ویژگیهای فاقد باشد تر دانه درشت ساحلی های

 محیط مجاورت در را زیرزمینی آبهای مطلوب مخازن آبرفتی رسوبات این طوریکه به داشته دنبال به را نفوذپذیری ایش

 رسوبی های محیط رو، این از(. بوشهر و کنگان شهرستان ساحلی ناحیه سنگی قلوه رسوبات) دهند می تشکیل دریایی های
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 شوری و نفوذپذیری عدم دلیل به است تخریبی ریزدانه رسوبات حاوی بیشتر و بوده دانه درشت رسوبات فاقد که ساحلی

 می متمرکز اینترتایدل و (سبخایی سوپرتایدل) نواحی در اراضی این آیند. می شمار به بیابانی اراضی عنوان به زیاد

 .(1563)فخریباشند

سازندهای تشکیل دهنده استان ارائه رخساره اصلی انواع  ی هیدرولوژیکی با محل رخنمونهاویژگی5جدول در 

اصلی سازندی  رخسارهای (2)نقشه شمارهنقشه درجات مختلف حساسیت به فرسایش در ادامه بحث گردد. همچنینمی

 .گرددیمارائه  استان

 نمون انواع سازندهای زمین شناسی در استانهیدرولوژیكی و محل رخ یهایژگی: و3جدول 

عالمت 

 اختصاری
 هیدرولوژیكی یهایژگیو لیتولوژی سازند

محل شهرستان 

 رخنمون

EOas-ja 
آسماری

 جهرم -

 یاجهرم سنگ آهک توده-تفکیک نشده آسماری

 هاای ضخیم بدون در نظر گرفتن ناپیوستگی آنوالیه

تغذیه ترین سازندهای آبدار بوده و در از مهم

 نقش مهمی دارد. هادشت

گسترده در دشتستان،  

تنگستان، دشتی، دیر، 

 هیعسلوجم، کنگان، 

JKkgp 
گروه 

 خامی

گروه خامی تفکیک نشده از سازندهای سورمه، 

انیدریت، فهلیان، گدوان و داریان شامل سنگ 

 ای ضخیمهای الیهآهک

ترین سازندهای آبدار بوده و در تغذیه از مهم

 قش مهمی دارد.ن هادشت

پراکنده دردشتستان، 

 دشتی، دیر، جم، کنگان

 

Kbgp 
گروه 

 بنگستان

گروه بنگستان تفکیک نشده، متشکل از سازندهای 

طور عمده سنگ کژدمی،سروک، سورگاه و ایالم به

 آهک و شیل، آلبین

ترین سازندهای آبدار بوده و در تغذیه از مهم

 نقش مهمی دارد. هادشت

تان، گسترده در دشتس

دشتی، دیر، جم، کنگان، 

 هیعسلو

Kepdgu 
 -پابده

 گورپی

ای و خاکستری الیه یاسنگ آهک قهوهشیل با 

 فسیلدار یامتوسط تا توده

 هادشتاز سازندهای آبدار بوده و در تغذیه 

 نقش مهمی دارد.

گسترده در دشتستان، 

دشتی، دیر، جم، کنگان، 

 هیعسلو

Kgu گورپی 
آبی با تناوبی از شیل نازک  مارن خاکستری مایل به

 ایالیه و با زیربنای آهک آرژیلیتی الیه

به دلیل داشتن ترکیبات رسی به عنوان یک 

که عالوه بر  کندیمسازند نفوذ ناپذیر عمل 

جلوگیری از ورود آب سازندهای آهکی به 

یی که با هاآبدشت موجب کاهش کیفیت 

 .باشدیمآن در تماس هستند نیز 

شهرستان پراکنده در 

 دشتی

KPeam امیران 
همراه باسیلتستون هوازده و  یاماسه سنگ قهوه 

 اندکی از چرت و سنگ آهک شیلی )امیران

ذیری مناسب و از لحاظ کیفیت آب ÷نفوذ

 باشدزیرزمینی خوب می

در  نقطهرخنمون در یک 

 شهرستانجم

Mgs 
گچسارا

 ن

انیدریت، نمک، مارن خاکستری و قرمز با تناوبی از 

 یدریت، سنگ آهک رسی و آهکان

نفوذ ناپذیر بوده و مانع جریان یافتن آب 

شده و در  هادشتسازند آبیاری جهرم به 

 است. مؤثرتخریب کیفیت آب زیرزمین 

گسترده در دشتستان، 

تنگستان، دشتی، دیر، 

 هیعسلوجم، کنگان، 

Mmn میشان 
هایی های خاکستری هوازده متناوب با الیهمارن 

 سنگ آهک شیلی عمدتاً از

نفوذ ناپذیر بوده و باعث افت رقابلیغ

 شودآب میشدیدکیفیت 

گسترده در دشتستان، 

تنگستان، دشتی، دیر، 

و  هیعسلوجم، کنگان، 

 دیلم
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عالمت 

 اختصاری
 هیدرولوژیكی یهایژگیو لیتولوژی سازند

محل شهرستان 

 رخنمون

MuPlaj 
آغاجار

 ی

ترکیبی از ماسه سنگ همراه با گچ، مارن و سیلتستون 

 تا خاکستری یاقهوه

از لحاظ کیفیت  میزان آب زیرزمینی فاقد 

 باشدرزش میا

گسترده در دشتستان، 

تنگستان، دشتی، دیر، 

 هیعسلوجم، کنگان، 

 گناوه و دیلم

OMr رازک 
مارن سیلتی قرمز، خاکستری،سبز با تناوبی از سنگ  

 آهک سیلتی و ماسه سنگ جزئی

نفوذ ناپذیر بوده و باعث افت  عموماً

 شودآب میشدیدکیفیت 

گسترده در تنگستان، 

 دشتی،جم، کنگان

pC-Ch هرمز 

سنگ نمک، گچ همراه با اندکی مواد رسوبی مانند 

، یاسنگ آهک سیاه و سفید بودار، دولومیت قهوه

 ماسه سنگ شیل و آذرین

از لحاظ کیفیت  میزان آب زیرزمینی فاقد 

باشد و موجب افت شدید کیفیت ارزش می

 شودی مجاور در تماس با آن میهاآب

پراکنده در تنگستان، 

 ،دشتی، دیر

Plbk بختیاری 
کنگلومرا و ماسه سنگ متناوب سخت شده و  

 هوازدگی کم

نفوذپذیری مناسب و در صورتی که تحت 

 توانیمتأثیر فرایندهای تکنوتیکی باشد 

 مخزن مناسبی برای آب را تشکیل دهد.

گسترده در تمام 

 ی استانهاشهرستان

Qft2 

هانهشته

ی 

 کواترنر

 مسطح یاسهای آبراههو ترا یارسوبات آبرفتی نهشته

لحاظ نوع دانه بندی  و بهنفوذپذیری مناسب 

و قرار گیری در انتهای تشکیالت پیوسته در 

مخزن  تواندیمصورت داشتن عمق مناسب، 

 مناسبی برای آب تشکیل دهد

گسترده در تمام 

 ی استانهاشهرستان

Qt5 

رسوبات 

ساحلی 

 کواترنر

 ساحلی یارسوبات نهشته

زیاد و دارای حجم آب نفوذپذیر خیلی 

زیرزمینی باال به دلیل مجاورت با دریا و 

قرارگیری در انتهای رسوبات پیوسته و 

 ناپیوسته استان

ی هاشهرستانپراکنده در 

ساحلی دیر، کنگان، 

،بوشهر، گناوه و هیعسلو

 دیلم

 1534مهندسین مشاورمآب سال  :مأخذ

های خود، دارای بر اساس جنس و نوع سنگ از سازندهاشود هر کدام طور که در جدول فوق مالحظه میهمان

های متفاوتی نسبت به فرایندهای فرسایشی از قبیل بر حسب درجه سختی خود، واکنش های هیدرولوژیکی ویژگیو

 دهند.یمفیزیکی و شیمیایی و دیگر فرایندهای مخرب سنگی نشان 

سازندهای استان در نواحی مختلف و در ل دهنده پراکنش سطوح مختلف درجه حساسیت عناصر تشکی2 نقشه شماره

 انواع سازندهای استان را نمایش داده شده است.در درجات مختلف حساسیت به فرسایش  4جدول 
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 : درجات مختلف حساسیت سازندهای زمین شناسی استان به فرسایش1جدول 

عالمت 

 اختصاری
 سازند لیتولوژی درجه حساسیت طبقه درجه

EOas-ja IV جهرم -آسماری ای ضخیموالیه یاجهرم سنگ آهک توده-تفکیک نشده آسماری 4 متوسط 

JKkgp V 5 متوسط 
دریت، فهلیان، گروه خامی تفکیک نشده از سازندهای سورمه، انی

 ای ضخیمهای الیهگدوان و داریان شامل سنگ آهک
 گروه خامی

Kbgp II 2 کم 
گروه بنگستان تفکیک نشده، متشکل از سازندهای 

 طور عمده سنگ آهک و شیل، آلبینکژدمی،سروک، سورگاه به
 گروه بنگستان

Kepdgu VI 3 متوسط 
 یاتا توده ای متوسطو خاکستری الیه یاسنگ آهک قهوه شیل با

 فسیل دار
 گورپی -پابده

Kgu VII 5 زیاد 
مارن خاکستری مایل به آبی با تناوبی از شیل نازک الیه و با 

 ایزیربنای آهک آرژیلیتی الیه
 گورپی

KPeam VI 3 متوسط 
همراه باسیلتستون هوازده و اندکی از چرت و  یاماسه سنگ قهوه 

 سنگ آهک شیلی )امیران
 امیران

Mgs VI 3 توسطم 
انیدریت، نمک، مارن خاکستری و قرمز با تناوبی از انیدریت، 

 سنگ آهک رسی و آهک
 گچساران

Mmn VII 5 زیاد 
هایی عمدتاً از سنگ های خاکستری هوازده متناوب با الیهمارن 

 آهک شیلی
 میشان

MuPlaj VII 5 زیاد 
 تا یاترکیبی از ماسه سنگ همراه با گچ، مارن و سیلتستون قهوه

 خاکستری
 آغاجاری

OMr VI 3 متوسط 
مارن سیلتی قرمز، خاکستری،سبز با تناوبی از سنگ آهک سیلتی و  

 ماسه سنگ جزئی
 رازک

pC-Ch VIII 6 زیاد 
سنگ نمک، گچ همراه با اندکی مواد رسوبی مانند سنگ آهک 

 ، ماسه سنگ شیل و آذرینیاسیاه و سفید بودار، دولومیت قهوه
 هرمز

Plbk V بختیاری کنگلومرا و ماسه سنگ متناوب سخت شده و هوازدگی کم  5 طمتوس 

Qft2 VII های کواترنرنهشته مسطح یاو تراسهای آبراهه یارسوبات آبرفتی نهشته 5 زیاد 

Qt5 VIII ساحلی یارسوبات نهشته 13 زیاد 
رسوبات ساحلی 

 کواترنر

 1534:مهندسین مشاورمآب سال مأخذ

 همنطق گسله هایتحلیل  -1-2-5-2

های ساختی و همچنین تکوین حوضهجایی هستند که بر تحوالت زمینها نوعی ساختار خطی، همراه با جابهگسل

های لی عمده، همزمان با جنبشطو گسله هایاثر میان، این از. اندداشته ای توجه خور در اثر، ایران رسوبی –ساختاری

ساختاری زاگرس نیز جزء این سری معرفی  گسله هایو  استکوهزایی کاتانگایی )پرکامبرین پسین( به مراتب بیشتر 

 اند.شده
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های ساختاری نشانگر آن است که از شمال خاور الگوی ساختاری زاگرس در همه جا یکسان و همانند نیست. بررسی

که از نظر ی اگونه، به اندداشتههای فشارشی واکنش متفاوتی پوشش رسوبی روی پی سنگ در برابر تنش ،به جنوب باختر

 شناسایی کرد. زاگرس کل پهنهرا در لیذ توصیف شده در هایزیر پهنه توانیمساختاری 

. فاز نخست در اواخر کرتاسه وجود داردشواهدی از دو فاز چین خوردگی در این زیر پهنه ها: زیر پهنه راندگی -1

هایی چین ،ار بوده است. این دو فاز چین خوردگیمقد نیترشیبو فاز دوم از اواخر میوسن تا امروز که شدت آن در پلیوسن 

دارند و سطح محوری  NW-SEروند  ها اند. چینهزار متر را ایجاد کرده 6هزار متر و طول موج بیش از  5با دامنه بیش از 

ی پیشین هاطور معمول از انواع بسته هستند نسبت به چینها که بهاست. این چین NEها به سوی ها مورب و شیب صفحهآن

موجود در این  گسله هایها به سوی جنوب باختری است. شوند و جهت راندگی آنو پسین، از طریق روراندگی مرتبط می

است و ریخت شناسی برجسته و همچنین  NEراندگی به سوی  گسله های. شیب اندنرمالبیشتر روراندگی و گاه  ،زیر پهنه

 هاست.تفع پیامد عملکرد راندگیی در زاگرس مراقارهافزایش ستبرای پوسته 

، زردکوه، شامل نواحی جای گرفته میان راندگی گذر کرده از جنوب اشترانکوه زیر پهنه چین خورده: -2

های کمربند چین خورده ، زون منصوری است که به نام، آب تیمور، های سوسنگردسبز و تا لبه جنوبی تاقدیس، دهنگان

های موجود نشانگر آن است که شود. داده( از آن یاد می1355ورده کوهستانی )فاورساده چین خورده و کمربند چین خ

های پنهان، فرو پی سنگی، حضور گنبدهای نمکی، راندگی گسله هایچین خوردگی این بخش از زاگرس به لحاظ تأثیر

 ر است.ی نام زاگرس چین خورده و گسلیده بهتاگونهها چندان ساده نیست و به ها و خمشافتادگی

است  NW-SEهای کشیده در راستای ها و ناودیسپوشش رسوبی روی پی سنگ به صورت تاقدیس پهنه ریزدر این 

 یعمومها سیمای سینوسی باز داده است. اگر چه روند ها مارپیچ مانند، تاب خورده و به چینهای محوری آنکه صفحه

پی سنگ و تغییر  گسله هایهای شکل پذیر میوسن، عملکرد هستند و روند زاگرس دارند، ولی رسوب NW-SEساختارها

تغییراتی را در سیستم و روند  ،جهت بردار حرکتی صفحه عربستان نسبت به ورقه ایران و سر انجام حرکت گنبدهای نمکی

گسل  های محلی در مجاورت گنبدهای نمکی، به ویژه در کنار دودگر شکلی نیترشیب. اندآوردهها به وجود کلی چین

ها منجر به تشدید حرکت چرخشی و خمیدگی ساختاری در آنراست گردهای شود که حرکتکازرون و میناب دیده می

 ها شده است.روند چین

ها را ناشی از عملکرد دو فاز دگر شکلی پی در پی و بسیاری از زمین شناسان، تغییر روند و خمیدگی محور چین

 دانند:جداگانه می

 NW-SEفشردگی و ایجاد روندهای  فاز نخست مرحله
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های خاوری امتداد لغز که منجر به شکل گیری روند گسله هایمربوط به  راست گردفاز دوم، مرحله تغییر شکل برشی 

 دگر شکلی پیوسته باشند. توانند فرجام ساز و کارهامیباختری شده است در حالی که خمیدگی –

(، 1354(، هیتز و مک کوییلن)1336نیست. اشتوکلین) ظرها یکساندرباره ساز و کار و زمان چین خوردگی، ن

بر این باورند که حرکات اصلی مربوط به چین خوردگی زاگرس در اواخر میوسن پایانی و یا پلیوسن ( 1353شرمن)

. (1565)آقانباتی  های زاگرس و ایران مرکزی صورت گرفته استها پس از یکی شدن مجدد لبه ورقهآغازین یعنی مدت

ولی شواهد ساختاری و چینه نگاری گویای آن است که چین خوردگی زاگرس از کرتاسه پسین آغاز شد و در زمان 

درصد 2درصد است ) 23اندازه خود رسیده است که فرجام آن کاهش پهنای اولیه زاگرس به اندازه  نیترشیبپلیسون به 

گفتنی است به دلیل تداوم حرکت پوسته ه(،چین خورد درصد یا کمی بیشتر در زاگرس 13در فرو افتادگی دزفول و 

های قائم بیش از سانتیمتر و حرکت 6/4تا  5/5ی عربستان، چین خوردگی ادامه دارد. جابجایی افقی امروزی در حدود اقاره

هستند و  ها از نظر نوع، بیشتر از نوع دکولمان یا جدایشیچین (.1565)آقانباتی دو میلیمتر در سال برآورد شده است

ها به ها نتیجه حرکت متناوب بین پی سنگ و پوشش سنگ رویی است. گفتنی است که بیشتر چینپیدایش و توسعه آن

در ضمن از شمال خاور به جنوب باختر ضمن کاهش شدت  اندنامتقارندلیل داشتن شیب بیشتر در پهلوی جنوب باختری 

 .ترندجوانهاچین خوردگی چین

های وارده از سوی ایران مرکزی و یکی تنش  (1353نقش داشته باشند )شرمن،  چین خوردگیدر  تواننددو عامل می

دوم قابل  عاملاز آنجا که  .(1565)آقانباتی پایداری ورقه ایران مرکزیو دیگری حرکت پی سنگ به سوی شمال خاوری 

فرو رانش دیگری هرچند نه به ژرفای اولی است، شرمن نتیجه گرفت است که جدا از فرورانش کرتاسه پسین باید  ترقبول

 در زمان پلیوسن روی داده باشد که موارد زیر گواه این نظر هستند:

فشانی مربوط به پدیده فرورانش های آتش بزمان روی داده –حضور آتشفشانهای جوان در کمان ماگمایی ارومیه

میلیون ساله شکل  55ن آتشفشانهای کنونی پس از یک وقفه . بنابرایاندافتهکرتاسه پسین به ظاهر در ائوسن پایانی خاتمه ی

فشانی جوان نتیجه باقی مانده گرمایی از آن است که تصور شود تکاپوهای آتش تریطوالن. این وقفه زمانی اندگرفته

 ترشیاری آغازی هستند.

گر با دور شدن از های عرضی، خلیج فارس نامتقارن است به سخن دیدر برش ریخت شناسی کنونی خلیج فارس: -

ژرفا به  نیترشیبی که در پایانه شمالی خلیج فارس ضمن داشتن اگونهشود، به ساحل عربستان شیب به تدریج زیادتر می

سوی شمال باختر به زیر رسوبات آبرفتی، ستبر بین النحرین چند بار تکرار شده، که آخرین بار همزمان با چین خوردگی و 

 ده است.فراخاست نهایی زاگرس بو



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

54 

 مهم استان بوشهر گسله های -1-2-5-2-1

های ی چون طول گسترش، قطع کردن رسوبات کواترنر و ایجاد زمین لرزههایژگیواستان را براساس  گسله های

توان به دو گروه اصلی)فعال( و فرعی)غیر می ی اساسی تقسیم بندی گسلهاست،هایژگیوبزرگ در اطراف خود که از 

 فعال( تقسیم نمود.

باشند شوند حاصل نیروهای جهت دار در استان میاصلی در استان که به صورت کشیدگی گسترده دیده می گسله های

 گسله هایو  کندیم( تبعیت NW-SEجنوب شرقی است) –از روند ساختاری استان که در راستای شمال غربی  عموماًو 

 گذارند. ریتأثفعال و 

اصلی  گسله هایبرخی از  تیرؤوشیده شده است که این امر امکان های تخریبی پبخش اعظم سطح استان توسط نهشته

 تیرؤ یادامنهاما در نواحی رخنمونهای سنگی لخت و عاری از پوشش  ،سازد مانند گسل پیشانی زاگرسرا غیرممکن می

هستان از مناطق که عمدتاً تفکیک کننده مناطق کو تیرؤاصلی قابل  گسله هایاست.  ریپذامکانها به راحتی و مطالعه آن

ی نشان اماهواره، بررسی تصاویر کندیمگذر  ، در مسیر امتدادی خود از مجاورت شهرهایباشندیممسطح در استان 

احتمالی بر  گسله هایها در نقاط مختلف منطقه با روندهای گوناگون وجود دارند و اکثراً به صورت دهد این خطوارهمی

های هندسی مشکوکی هستند و اظهار نظر ها دارای موجودیت، مکانیسم و مشخصهره. این خطوااندشدهروی نقشه مشخص 

 باشد.لزم مطالعه دقیق تر میستها مدر مورد آن

ی نداشته و اصوالً نقشی در لرزه امالحظهیی قابل جاجابهی هستند که طول و گسله هایفرعی آن دسته از  گسله های

گردند. بررسی دقیق نیز ر حال جزو نقاط ضعف پوسته زمین در آن ناحیه محسوب میولی به ه نمایندخیزی منطقه ایفا نمی

ترین فعال یکی از مهم گسله هایحاکی از وجود تعدادی گسل اصلی فعال و لرزه زا در آن منطقه است. از آنجایی که 

ها در ت، موقعیت و فعالیت آنباشند، به همین دلیل الزم است تا اطالعات کاملی از هر نوع حرکهای لرزه زا میچشمه

هایی از وجود نشانه لحاظو از  اندافتههای مختلف استان گسترش یهاعمدتاً با جهات متفاوت در بخشاین گسله دست باشد.

 قابل توجه باشند. توانندیمهای فیزیکی پوشیده در اطراف خود، نفوذپذیری و ایجاد تخریب گسله های

موقعیت شهرهای مهم 5دهد. نقشه شماره شهرستان استان نشان می 3مطرح در گسله هایمیزان و درصد انواع 5جدول 

 دهد.موجود در استان نشان می گسله هایاستان بوشهر را نسبت به 
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 استان یهادر شهرستان تیقابل رؤ گسله هایمیزان و درصد گسترش انواع : 5جدول 
 گسل

 شهرستان

 جمع کل فرعی اصلی

Km % Km % Km % 

 2.86 60.90 0.42 9.04 2.44 51.86 عسلوئیه
 0.27 5.80 0.00   0.27 5.80 بوشهر

 21.49 457.63 17.30 368.40 4.19 89.23 دشتستان
 24.65 525.00 18.63 396.74 6.02 128.26 دشتی
 4.35 92.71 1.57 33.40 2.79 59.31 دیلم
 10.76 229.20 6.42 136.67 4.35 92.53 دیر

 4.57 97.33 2.70 57.40 1.88 39.93 گناوه
 6.54 139.27 5.56 118.33 0.98 20.94 جم

 3.89 82.81 1.23 26.19 2.66 56.62 کنگان
 20.61 438.85 15.07 320.90 5.54 117.95 تنگستان
 100.00 2129.50 68.89 1467.07 31.11 662.43 جمع کل

 1534:محاسبات مشاور سال ذمأخ

بوشهر کیلومتر،  60.90 هیعسلو یهاشهرستاندر  هاگسل، گسترش کل هاشهرستاندر محدوده  هاگسلبر اساس بررسی 

گناوه  کیلومتر،229.20دیر   کیلومتر، 92.71دیلم   کیلومتر، 525.00کیلومتر، دشتی  457.63دشتستان ، 5.80

 باشد.می کیلومتر،438.85تنگستان  کیلومتر،82.81، کنگان کیلومتر139.27جم  کیلومتر، 97.33

های فراوان اصلی استان بوشهر قرار گیری در سایزموتکنونیکی زاگرس با پیچیدگی گسله هایاز مسائل مطرح و مهم 

ه در آن هایی کترین خواص سایز موتکنونیکی زاگرس آن است که اکثر زمین لرزهباشد. از مهملرزه زمین ساختی ویژه می

دهند. در این سایزموتکتونیک، در کیلومتر را نشان می 15تا  13دهد، فاقد گسل سطحی هستند و اغلب عمق کانونی رخ می

های ها، وجود پوششی از الیهشود)کمبود دادهموجود دیده نمی گسله هایها و روی زمین همبستگی میان کانون زمین لرزه

های بزرگ زمین لرزهعمده  ،های صورت گرفتهمقاوم شکل ناپذیر(. براساس بررسی هایشکل پذیر و تناوب آن با الیه

 گسله هایای در استان، جنبش و در واقع یکی از خطرهای اساسی زمین لرزه اندنبودهزاگرس با گسلش روی زمین همراه 

پی سنگی و  گسله هایگزارش  داده چندانی در دست نیست. در این ،هاپی سنگی پوشیده است که درباره مکان دقیق آن

 شود.ها در زیر توصیف میآن ترینمهم هایمهم مورد بررسی قرار گرفته است که ویژگی گسله های

 Mountain Front Fault (MFF)زاگرس کوهستان گسل پیشانی  -1-2-5-2-1-1

تری تشکیل کیلوم 115تا  15طول: گسله پیشانی کوهستان زاگرس از پاره های گسلی گوناگون با طول های متفاوت 

 (.1335کیلومتر دارد)شیخ االسالمی به نقل از بربریان 1553شده است و در جمع طولی در حدود 



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

53 

 جنوب خاور با شیسب به سوی شمال خاور. –راستا و شیب صفحه گسله: راستای کلی شمال باختر 

 (1335سازکار گسله: راندگی)بربریان

کیلومتر بوده  3در حدود   MFFکه جنبش قائم در طول گسله  میزان جابجایی: شواهد زمین شناسی نشانگر آن است

کیلومتر باال آمده اند در حالیکه پی سنگ  3است به گونه ای که سنگ آهک های کرتاسه در فرادیواره گسله در حدود 

 (.2333کیلومتر جابجا شده است)شیخ االسالمی به نقل از اویسی و همکاران 1.5کمتر از 

ین گسله که در حاشیه جنوبی پهنه چین خورده ساده زاگرس از شمال بندر عباس تا مرز عراق موقعیت جغرافیایی: ا

کشیده شده است در محدوده استان در سه قطعه منفک از هم که به صورت رورانده در بخش جنوب شرقی استان و به 

ورده ساده زاگرس را در صورت گسل پوشیده در بخش شمال غربی گسترده شده است و مرز میان پهنه زاگرس چین خ

 الیگوسن آسماری در جنوب و جنوب باختر تشکیل می دهد. -شمال خود با برونزدهای سازند آهکی ائوسن

که در ادامه به توضیح آن پرداخته می گردد به واسطه جنبش گسله کازرون به گونه  ZFFاین گسله همانند گسله 

عامل اصلی بریدگی  MFFاست. جنبش شیب لغز و فرایش در راستای کیلومتر جابجا شده  143-153راست بر و به مقدار 

اره ÷و تغییر پیچ و خم های رودخانه ها یی است که بسیاری از توالی های سنگ بستر و چین خوردگی ها را قطع کرده اند.

مانند و نیز نبود  در عمق همراه با چین های نامتقارن در سطح زمین هستند و با توجه به ریخت شناسی پله MFFهای گسلی 

)شیخ االسالمی عوارض توپوگرافی و ریخت شناسی در سطح، هندسه پاره پاره این تکه های گسلی در عمق نتیجه می شود

 (.1335به نقل از بربریان

تاثیر گسله بر حوضه رسوبی: این گسله مرز جنوب باختری پهنه چین خورده ساده زاگرس و مرز شمال خاوری حوضه 

گرس را مشخص کرده است و حوضه پیش ژرفای زاگرس در واقع در اثر جنبش این گسله و فرایش پهنه پیش ژرفای زا

 ساده چین خورده زاگرس شکل گرفته است.

اکتبر  13(، 5.6)بزرگی سطحی 1365(، ژوئن 3.6میالدی)بزرگی سطحی 1352سابقه لرزه خیزی : زمین لرزه 

آگوست  23(، 5.5)بزرگای سطحی1353ژانویه  13(، 3.2حجمی )بزرگای1323جوالی  15(، 5.6)بزرگی سطحی 1665

مارس  21(، 5و شدت5.5)بزرگای سطحی1355ژانویه  5(، 3.2)بزرگای سطحی1356دسامبر  14(، 5)شدت1354

( که در اثر جنبش 5.4)بزرگای حجمی1331نوامبر  4( و 5.5)بزرگای سطحی1366مارس  53(، 5)بزرگای سطحی1355

 (.1335ند )شیخ االسالمی به نقل از بربریاناین گسله روی داده ا

( که بر روی پاره خورگئ این گسله روی داده است. این گسله به 5)بزرگای1355مارس  21بزرگترین زمین لرزه ها:

عنوان یکی از گسله های اصلی پنهان در زاگرس است که نقش زیادی در زمین ریخت شناسی این پهنه ایفا نموده استو با 
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( کوتاه شدگی را در 2333توپوگرافی، ریخت شناسی  و لرزه ای خاصی همراه است. اویسی و همکاران )ویژگیهای 

میلی متر در سال برآورد نموده اند. تغییر در مقدار فرایش در پوشش رسوبی و  1.2تا 3.5راستای این گسله در حدود مابین 

ر پوشش رسوبی نسبت به بخش های میانی پوسته نشانگر پی سنگ در ازای جنبش این گسله و نیز نرخ لغزش بیشتر گسله د

آن است که دگرشکلی در راستای این گسله همزمان به صورت نازک پوسته و ستبر پوسته انجام می شود)شیخ االسالمی به 

 (.1335نقل از بربریان

  (ZFF)گسله پیش ژرفای زاگرس -1-2-5-2-1-2

 ل خاور بندرعباس تا درون خاک کشور عراق امتداد دارد.طول: این گسله به طول چندصد کیلومتر از شما

 جنوب خاور با شیب به سوی شمال خاور. -راستا و شیب صفحه گسله: راستای کلی شمال باختر

 (.1335سازوکار گسله: معکوس)بربریا، 

 موقعیت جغرافیایی: در حاشیه خلیج فارس از بندرعباس تا مرز عراق

جنوب شرق بوده و عمدتا به صورت  -ب شرق با راستای گسترشی شمال غرباین گسله در استان در بخش جنو

 پوشیده می باشد که در بخش مرزی استان و در بین آبرفت های ساحلی خلیج فارس گسترش یافته است.

برازجان قرار گرفته است. این گسله  -ساختارهای همراه: این گسله در استان در بخش جنوبی گسله فعال کازرون

ن و در کل گسترش خود به صورت یک خط ناپیوسته و به تقریب موازی با گسله پیشانی کوهستان است که در دراستا

 ارتفاع چند صد متری باالی سطح دریا قرار دارد.

تاثیر گسله بر حوضه رسوبی: گسله پیش ژرفای زاگرس مرز جنوب باختری فروافتدگی دزفول را تشکیل می دهد. این 

بار زاگرس در شمال و شمال خاور از دشت ساحلیزاگرس در جنوب و جنوب باختر می گسله جدا کننده فرو

 (.1335باش)بربریان

 نوع گسله بر اساس توان لرزه خیزی: لرزا.

 ( رویداد زمین لرزه های تاریخی زیر را به کاری شدن این گسله نسبت می دهد:1334سابقه لرزه خیزی: بربریان)

 .6و شدت  3.4با بزرگای گشتاوری میالدی اهواز  643زمین لرزه  -

 .6و شدت  3.4میالدی هرمز با بزرگای گشتاوری  1435زمین لرزه  -

 .5و شدت بیش از  3.5میالدی بندر عباس با بزرگای گشتاوری بیش از  1322اکتبر  4زمین لرزه  -
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 میالدی زرباطیه. 1625زمین لرزه  -

 .6و شدت  3.5ری میالدی هرمز با بزرگای گشتاو 1634دسامبر  5زمین لرزه  -

 .3.5بندرعباس با بزرگای بیش از  1322اکتبر  4بزرگترین زمین لرزه ها: زمین لرزه  -

توضیحات : گسله پیش ژرفای زاگرس مانند گسله پیشانی کوهستان از قطعات گسلی پنهان مختلفی تشکیل شده 

یوسته ای تحت عنوان گسله های است به طوری که در محدوده خوزستان این راندگی از قطعات گسلی متعدد و ناپ

 میش داغ، آغاجاری، مارون و رگ سفید تشکیل شده است. ،اهوا

گسله ژرفی است که پس از برش پوشش رسوبی پوسته سله نیز چون گسله پیشانی کوهستان،این گ نبه گمان بربریا

خمیری می رسد)شیخ باالیی تا پایین ترین بخش های پوسته نیز کشیده شده و در محل موهو به پهنه برشی 

 (.1535االسالمی

 :(Borazjan fault)له برازجانگس -1-2-5-2-1-3

 (.1335کیلومتر)بربریان، 163طول: روی هم 

جنوب  -جنوب خاوری که در بخش شمالی، شمال باختر –راستای و شیب صفحه گسله:راستای خمدار شمال باختری 

جنوب خاور دارد. جهت شیب گسله به  –راستای شمال باختر جنوبی و در بخش جنوبی دوباره   -خاور و سپس شمالی

 سمت خاور تا شمال خاور می باشد. 

 ساز و کار گسله: راندگی.

( 1335موقعیت جغرافیایی: گسله برازجان در نزدیکی براجان در خاور بندر بوشهر و در جنوب گسله کازرون)بربریان,

 واقع شده است.

ده است: گسله برازجان نهشته های پلیوسن باالیی سازند بختیاری،سازند میشان با واحدهایی که گسله آنها را قطع کر

الیگوسن و در بعضی نقاط سازند نمکی هرمز را بریده است.  -ن و سازند آسماری به سن ائوسنسن ائوسن،سازند گچسارا

 گسله در بخش های جنوبی خود سنگهای مزوزوئیک سازند های گورپی و پابده را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

مز و کنگان و نیز تاقدی قلعه ساختارهای همراه: جابجایی راست بر این گسله، بر روی راستای محور تاقدیس های هر

دختر اثر گذاشته است. پرتگاه گسلی برازجان به وضوح از شمال بندر عباس تا خورموج قابل مشاهده است. چندین چشمه 

(. تاقدیسهای  متعدد دیگری شامل 1335سولفوری و آبگرم نیز در دامنه پرتگاه گسلی برازجان ردیف شده اند)بربریان،
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تکاب بین شاخه –کی ، خرتنگ، خاکی و غیره به موازات این گسله قرار دارند. تاقدیس گیسکان تاقدیس های مند، نم

 (.2334های پایانه جنوبی گسله کازرون و پایانه شمال گسله برازجان قرار دارد)باچمانف و همکاران

 نوع گسله بر اساس توان لرزه خیزی: جنبا.

راستایشمالی جنوبی در عرض کمربند زاگرس است که باعث  برازجان گسلی فعال با  -توضیحات: گسله کازرون

برازجان،  -خمیدگی، کشیدگی و دور افتادگی محور چین ها به گونه راست بر شده است. بر اثر فعالیت گسله کازرون

 ( و پیش ژرفایMFFکیلومتر به ترتیب در امتداد گسله های پیشانی کوهستان ) 153و  143جابجایی راست بری در حدود 

زاگرس در طول این سامانه گسلی قابل اندازه گیری است. چنانچه حرکت این گسله پس از رسوبگذاری سازند میوسن 

میلی متر در سال می  5.14میلیون سال(، نرخ متوسط لغزش آن در حدود  13زیرین گچساران آغاز شده باشد)در حدود

 (.1335باشد)بربریان

تکاب،  در زمان پلیوسن  -کیلومتری تاقدیس گیسکان 13یدگی راست بر (، خم2334به گمان باچمانف و همکاران)

میلی متر در سال را  برای گسله برازجان نشان  5الی  4میلیون سال اخیر(، نرخ لغزش درازمدت  2.5الی  2کواترنری) -پایانی

 (.1535)شیخ االسالمیمی دهد

گسلی راستا لغز را تشکیل می دهند که طول آن به حدود ( گسل های کازرون و برازجان یک پهنه 1335به گمان بربریان)

   کیلومتر می رسد .  453

کازرون و برازجان است که –به باور سپهر و گاسکرو سامانه گسلی کازرون در بر دارنده سه پهنه گسلی به نام های دنا 

)شیخ یت می کرده انددر زمان های ژورا سیک و کرتاسه به عنوان گسله های عرضی طی زمین ساخت تتیس فعال

  (.1535االسالمی

 برازجان -سابقه لرزه خیزی گسله کازرون

میالدی  13میالدی و زمین لرزه روی داده در قرن  553-551و  532-235زمین لرزه های روی داده بین سالهای  -

 در بیشا پور .

 .6و شدت   3میالدی شاپور با بزرگای بیش از  1624ژوئن  2زمین لرزه  -

 .5و شدت 5/5میالدی گلگونبا با بزرگای بیش از  1631دسامبر  14ن لرزه زمی -

 . 5و شدت 5/4میالدی با  بزرگای  1335ژانویه 15زمین لرزه   -

 .3و شدت 2/5میالدی با  بزرگای  1336ژوئن  25زمین لرزه -

 .5و شدت 5/4میالدی با  بزرگای   1135اکتبر 25زمین لرزه  -
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 .5و شدت 5/5میالدی با  بزرگای 1363جوالی  12زمین لرزه  -

 :(Khurmuj fault)خورموج لهگس-1-2-5-2-1-1

 کیلومتر . 13طول: 

 جنوب خاور. –راستا و شیب صفحه گسله: راستای شمال باختر 

 ساز و کار : نامشخص.

 موقعیت جغرافیا یی: خاور شهر خور موج در استان بوشهر.

کژدمی، شیل  -:  این گسله  سنگ آهک های سازند های سروک واحد هایی که گسله آن ها را قطع کرده است

 جهرم را بریده است. -گورپی و نیز سنگ آهک های آسماری -های پابده

 ساختارهای همراه: گسله خورموج به فاصله کمی در خاور گسله برازجان قرار گرفته است.

 :(Rag sefid fault)له رگ سفیدگس -1-2-5-2-1-5

 (1333یمه)ستوده نیا و پری،نام دیگر: بی بی حک

 کیلومتر . 115طول 

 جنوب خاوری با شیب به سوی شمال خاور .–راستا و شیب صفحه گسله: راستای خمدار شمال باختر 

 (.1333ساز و کارگسله : معکوس)ستوده نیا و پری،

 یی: بندر دیلم.موقعیت جغرافیا

بب رانه شدن سازند آغاجاری در تاقدیس رگ سفید واحد هایی که گسله آن ها را قطع کرده است :  این گسله س

 بر روی نهشته های کواترنری دشت ساحلی خلیج فارس شده است.

 کازرون است و-در شمال پهنه برازجان  MFFجنوب باختری از گسلهساختار های همراه : گسله رگ سفید شاخه 

 .(2334همکاران، در بخش های شمال باختری خود موازی با گسله آغاجاری است)باچمانف و
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 ها:ه حریم گسل -1-2-5-2-2

گسله  نقشه  باشد. با استفاده ازهامیو رعایت حریم آن هاگسلترین مسائل در امر آمایش استان، شناسایی یکی از مهم

ی اصلی و فرعی در استان شناسایی و در هاهگسل منطقه موقعیتزمین شناسی ( ونقشه های  1535های ایران)شیخ االسالمی 

  GIS، از طریق نرم افزار وضعیت حریم خطی گسله های اصلی استان دید کلی از  و جهت ارائه ارائه گردید 5نقشه شماره 

 .ارائه گردید 4نقشه شماره  متری برای گسله های استان که عمدتاَ فشارشی هستند تعیین و در 533حریم 

ها باید در نظر وساز سازه ای که برای ساخت در صورتی که شکستگی از نوع فشارشی باشد  پهنهقابل ذکر است 

در  . (1324مهدی زارع  وبدی از ایرانیند)متر در فرودیواره است 533متر در فرادیواره و  533گرفت در حدود 

وساز  کیلومتر حریم ساخت 6تا 1و در مجاورت گسلهای شیب لغز قرار گیرد باید صورتی که سازه اهمیت داشته باشد 

گردد مشاهده می 4طور که در نقشه شماره همان (.1361بربریان و همكاران، (نسبت به خط شکستگی رعایت شود 

های همتری گسل533خورموج، بندرکنگان و کاکی در محدوده نزدیک حریم  شنبه، شهرهای سعد آباد، برازجان، اهرم،

د و الزم ننایجاد کدر این شهرها تواند خسارات زیانباری می ،گیرند که در صورت فعال شدن احتمالیاصلی استان قرار می

 است جهت مقابل با حداکثر خسارات در این شهرها تمهیداتی صورت گیرد.
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 بررسی و تحلیل وضعیت لرزه خیزی استان -1-2-5-3

 مقدمه -

 یهایپدیده طبیعی است که معموالً بیش از چند ثانیه طول نکشیده و در همین زمان اندک خراب نیترزلزله مخرب

ز نیز بیش از قدرت به سریع و ناگهانی بودن حرکات زمین با هایآورد و علت بروز این خرابزیادی را به بار می

ها بوده و لذا در مناطقی که گردد.این حرکات اغلب ناشی از تغییرات زمین ساختی در حاشیه گسله و راندگیمی

 ها نیز معموالً تراکم باالتری خواهند داشت.زلزلهاند، های ساختاری مذکور توسعه بیشتری یافتهشکستگی

ریخ تکوین زمین، حرکات و فازهای تکتونیکی مهم و فالت ایران از جمله مناطق بسیار فعال جهان است که در طی تا

اند های عمیق و طویلی در پوسته ایران زمین شدهمتعددی را پشت سرنهاده است و این حرکات باعث بروزگسله وشکستگی

ردار ها در حال حاضر نیز فعال بوده و به جهت عمق، طول و ساز و کار، از قدرت لرزه خیزی باالیی برخوکه بسیاری از آن

اند و که از کتب و نوشتارهای تاریخی استخراج شده ییهاکه به گواه آمار و اطالعات موجود، چه آن یابه گونه.باشندمی

حساب ه خیز جهان بایران در رده مناطق لرزه ،انددهیهای لرزه نگار به ثبت رسچه آنان که در سده اخیر و توسط دستگاه

 یاو تقریباً هر ساله شاهد رخداد زمین لرزه ردهای بزرگ و ویرانگر قرار دالرزه آمده و همواره در معرض خطر زمین

 باشد.مخرب می

احتمال رخداد )ریسک(  برآوردلرزه خیزی و  یهایبررس ستبایعمرانی کشور می یهامطالعات طرحبنابراین در حین 

 (Teleseismic)یاهای حاصل از دور لرزهداده با حساسیت و دقت کافی صورت گیرد. مضافاً اینکه عدم سازگاری زلزله

نیز گویای عدم امکان دسترسی به  ،باشندکه مبنای مطالعات لرزه خیزی می IIEESو  USGSمراکز لرزه شناسی مهم نظیر 

 هایخیزی دقیق و قابل اطمینان و در نتیجه عدم دقت کافی محاسبات بوده و لذا نتایج حاصل از این بررسهای لرزهداده

 ضریب اطمینان کافی همراه گردند.اعمال همواره بایستی با 

های محتمل معموالً در دو مبحث لرزه و برآورد مشخصات زمین لرزههر منطقه  زاییلرزه  بررسی توانطور کلی به

 زمین ساختی گستره طرحزمین شناسی و وضعیت  ،در مبحث لرزه زمین ساخت گردد.ساخت و لرزه خیزی ارائه میزمین

ها آنساز و کار معرفی شده و های مهم و خطواره ها ، گسلهسایرمنابع های زمین شناسی وو با بررسی نقشه عنوان گردیده

های گستره طرح همچون موقعیت، آمار، اطالعات و مشخصات زمین لرزه نیزدر مبحث لرزه خیزی گردد و عنوان می

 .گیردمورد ارزیابی قرار می ی لرزه خیزی منطقهو پارامترها قرار گرفتهبررسی مورد بزرگا و ژرفا 
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پذیرند به این طور دائم از زمین و محیط اطراف تأثیر مینظر از اینکه در کجا واقع شوند بههای مکانی صرفسازه

باید بتوانیم  ،ها از سوی دیگرترتیب برای حل مشکالت ناشی از عملکرد زمین و محیط اطراف آن از یک سو و سازه

 ها داشته باشیم.های حاکم بر آنها، مصالح، زمان و انرژیها، فرایندت کاملی از عناصر سازنده محیط یعنی ساختشناخ

ای متناسب با واقعیت تواند سازهها با سازه مورد نظر میهای متقابل آنها و تحلیل رفتارطراح با درک دقیق این فرایند

و  استانبه این دلیل شناخت ژئودینامیک  ،تلف بر آن سازه به حداقل برسدزمین منطقه طراحی کند که اثرات عوامل مخ

 پیرامون آن اهمیت حیاتی دارد.

ی آماری به عنوان هاروش هابه دلیل پیچیدگی طبیعت و نقص دانش بشر در کنترل فرایندهای طبیعی نظیر زمین لرزه

ی ثبت شده به عنوان اطالعات الرزههای کاتالوگ رخداد رود. از این روشیوه عملی برای مطالعات لرزه خیزی به کار می

های های فوق، زمین لرزهمجموعه این اطالعات جهت بررسی مبنایی نقش اساسی را در این گونه مطالعات بر عهده دارد.

استخراج  های جدید )دستگاهی( بوده که با توجه به مختصات جغرافیایی محدوده از کاتالوگ مربوطهتاریخی و زمین لرزه

 شده است.

 استانساختاری  موقعیت -1-2-5-3-1

های ماگمایی و ها فعالیتبر زمین شناسی ایران بر اساس نوع رسوبات و محیط تشکیل آن یاباچهی( در د1555نبوی )

موقعیت  13تصویر شماره  کند.معرفی می لیذ تصویر واحد ساختاری را به شرح 13ها، دگرگونی و ساختاری و دگرشکلی

  دهد.طبق تقسیم بندی نبوی نشان می ،های ساختاری ایراندر زونمنطقه را 
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 (1355بندی واحدهای زمین ساختی ایران)نبوی  میدر تقس: موقعیت منطقه 16 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد مطالعه در زون استانوی براساس تقسیم بندی ساختاری نبشود ( مالحظه می13همانطورکه در تصویر شماره )

 ت.واقع گردیده اس زاگرس چین خورده ساختاری

 رشت                  -گرگان  

 البرزآذربایجان            

 لود                        بینا 

 ایران مرکزی 

 بلوک لوت                         

 خاش               -نهبندان 

 مهاباد             -خوی 

 مکران 

 

 گودالها       

 سیرجان -سنندج    

 توران                           

 آمیزه رنگین   

 کپه داغ       -هزارمسجد 

      پالتفرم عربستان         

 زاگرس چین خورده   

 زاگرس مرتفع   
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کمربند چین خورده زاگرس که استان بوشهر در آن واقع گردیده است، یک کمربند چین خورده فعال محسوب 

ها ارتباط هها و زمین لرزدهد که بین رشد چینشود. مطالعات صورت گرفته در کمربندهای چین خورده فعال نشان میمی

رخنمون  که درسطح زمین اندشدههای پنهان ایجاد ها توسط راندگیزمین لرزه ،در اغلب این نواحی و نزدیکی وجود دارد

های همراه با چین ها به نام زلزلههستند. این زلزله تیرؤنداشته و تنها پس از فرسایش تاقدیس در سطح زمین قابل 

های چینی موسوم هستند. در زاگرس بر خالف سایر مناطقی که لرزه خیزی با گسلش خوردگی سطحی یا به اختصار زلزله

باشد، لرزه زا با مشاهدات صحرایی امکان پذیر می گسله هایمانند ایران مرکزی ( و تشخیص  فعال سطحی همراه است )

لرزه زا با استفاده از  ه هایگسلفعال پی سنگی، تشخیص  گسله هایبه علت پراکندگی الگوی لرزه خیزی و مدفون بودن 

زیاد  بعضاًهای فراوان کم عمق با بزرگی متوسط و مشاهدات صحرایی امکان پذیر نیست. ناحیه زاگرس دارای زلزله

 ها از امتداد امتداد آن بوده وها نشانگر گسلش معکوس یا راندگی با شیب زیاد باشد که سازوکار کانونی این زمین لرزهمی

گسله  متعدد در پوشش رسوبی فانروزوئیک سبب شده است تا گسترش مقاومناکند. وجود طبقات عیت میکلی زاگرس تب

 با گسلش سطحی همراه نباشد. m ~ 6/7هایی با بزرگی عمیق پی سنگی در سطح امکان پذیر نباشد و حتی زمین لرزه های

جنوب غرب پیشانی کوهستان و در حد فاصل پهنه ساحلی در ناحیه 5mbهای بزرگ زاگرس اکثریت زمین لرزه

بدون لرزه هستند و لرزه خیزی در ناحیه شمال  باًیتقردهند. نواحی مرتفع زاگرس رخ می متر 533 ازخلیج فارس و خط تر

شود. علیرغم جدایش پی سنگ و پوشش رسوبی فانروزوئیک طور ناگهانی قطع میبه ،شرق گسل معکوس اصلی زاگرس

ی در مورفوتکتونیک زاگرس نهاده است که آثار آن در اعمده راتیتأثپی سنگی  گسله هایط نمک هرمز، حرکت توس

 وهای بنیادی پنهانی منطبق هستند راندگی باشد. این نواحی برمی تیرؤژئومورفولوژی و توپوگرافی سطحی به وضوع قابل 

 اندعبارتهای بنیادی خی از مشخصات سطحی این راندگیبر کنند.مرز واحدهای مورفوتکتونیکی زاگرس را مشخص می

 از:

 های توپوگرافی( که همراه با سیمای ها و جبههالگوی توپوگرافی نامتقارن )نظیر پرتگاه ایجاد

 ها هستند.رخ رودخانهیر تغییر در پیج و خم، شیب و نیممورفوتكتونیكی خاص نظ

  وتكتونیكی زاگرس آهنگ باالتری از دگر شكلی های مورفدر امتداد حاشیه واحدراندگی ها این

های تاقدیسی های آبرفتی( و یا عدم تقارن ساختمان)کج شدگی و خمیدگی و باال آمدگی پادگانه

 دهند.)با یال جنوب غربی پرشیب، قائم برگشته و یا حتی رانده( از خود نشان می

 ایی با بزرگی متوسط تا باال ( در هدارای تمرکز باالتری از نواحی ماکروسایزمیک ) زمین لرزه

 دیواره هر واحد هستند. امتداد حواشی فرا

 نمایند.ها ساختاری و دگر ریختی هر واحد را مرز بندی میسبک 
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 های رسوبی در لبه فرو دیواره هر ی طویل و باریک و حوضهاهیحاشهای عامل تشكیل فرو افتادگی

  واحد هستند.

  اندشدهاخص زمین شناسی در طول حاشیه واحدها یی بزرگ طبقات شجاجابهموجب. 

یا فرونشست، رسوب گذاری یا پوشیدگی  ها عامل اصلی باال آمدگی، فرسایش، برونزدراندگی این همچنین 

 مزوزوئیک و پالئوژن در واحدهای مختلف هستند. به عنوان مثال به دلیل آهنگ باالتر دگر شکلی -های پالئوزوئیک سازند

فرسایش  ،های کمربند رانده زاگرس مرتفعمیوسن آسماری از بیشتر بخش –فرسایش، سازند الیگو همراه بادگی باال آم و 

میوسن و دوران دوم که در کمربند چین خورده رخنمون دارند در فروافتادگی  -است. همچنین سازندهای الیگو تر یافته

های زاگرس در تمام طول این کمربند پراکنده زمین لرزه پیشین و پهنه ساحلی زاگرس پوشیده هستند. بنابراین اگر چه

ژئومورفولوژیک خاصی  -در امتداد سیماهای ساختمانی ،هایی با بزرگی متوسط تا باالهستند، نواحی مزوسیمال زمین لرزه

 .اندشدهمتمرکز 

ی زاگرس، گسل : گسل معکوس اصلشاملاز سمت شمال شرق به جنوب غرب  در محدوده زاگرس، بنیادی گسله های

گسل پیش ژرفای  و (ZFF( و گسل پیشانی زاگرس )MFFاصلی جدید، گسل زاگرس مرتفع، گسل پیشانی کوهستان)

این ، باشدروند لرزه خیز پهنه زاگرس در گستره استان بوشهر می نیتریجنوب گسل پیش ژرفای زاگرس می باشند.  زاگرس

و مرز جنوب غربی فروبار دزفول را  استت ساحلی خلیج فارس منطبق های کواترنر دشی شمال شرقی نهشتهلبهگسل بر 

 دهد.تشکیل می

 ءها جزهای بنیادی کواترنر بوده و گروه بزرگی از آنهمگی گسله ،بزرگ بررسی شده گستره استان بوشهر گسله های

ها، زایش خمش تاقدیس عوبا ن مرتبطو  در سطح زمینپستی و بلندی  ایجاد کنندهو  بوده کوه و دشتمیان گسله های

ی هستند )بربریان( اهیپاکوه گسله های ،لرزه زای ایران گسله های. با توجه به اینکه هستند های زاگرسها و دشتکوه

 آیند.زا به حساب می های خطرها جزو گسلهبنابراین این گروه از گسله

مهم فشاری دارند. الزم به  مؤلفهبوده و یا  همگی فشاری سطح استان،های بنیادی شناخته شده در سازوکار گسله

ها بوده و زمان بازگشت زمین لرزه تریپرانرژهای راستالغز و کششی های فشاری در مقایسه با گسلهیادآوری است که گسله

و  های بزرگتوانند زمین لرزه، بنابراین میمی باشد بوده و شتاب گرانش افقی زمین بیشتر تریطوالندر راستای آن 

 ویرانگری را به وجود آورند )بربریان(.

های های قاشقی زاگرس، الیههای قاشقی هستند. راندگیاز گونه راندگی استانهای بررسی شده در بیشتر راندگی

کنند. ولی در رسوبات آبرفتی کواترنر و سازندهای بختیاری، آغاجاری و گچساران را با شیب زیاد در روی زمین قطع می
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های سخت مانند سازند های سست مانند گچساران و هرمز و باالی الیهها کاسته شده و در مرز زیرین الیهشیب آنژرفا از 

 توان ها را میروند. در نتیجه این راندگیاز بین می رفتهرفتهها پیروی کرده و آسماری افقی شده و یا از شیب آن

Decollement thrust رسند.یک سطح ناپیوستگی میزیرا در عمق به   ،نیز نامید 

ها رشد کرده و در یال جنوب غربی تاقدیس ،داشتهی شمال شرق شیب به سوهای قاشقی زاگرس بیشتر راندگی

ها را ایجاد ها یا دریاچهتاالب -هادره -هاهای ایجاد شده، دشتدر فرو دیواره راندگی. همچنین اندکردهرخنمون پیدا 

 .اندکرده

ای گسلیده و رانده شده زاگرس، نامتقارن بوده و دارای یال شمال شرق کم شیب و یال جنوب غربی ههمگی تاقدیس

ها چین روشن است که به هنگام وارد آمدن استرس، الیه ها نزدیک به راندگی است. پر شیب تا برگشته بوده و محور آن

ها شکسته و نزدیکی الیه زمین یک یال آنها در و به سبب افزایش استرس و گذر از آستانه خمش چین اندخورده

 .اندکردهها پیشرفت راندگی

ها را در زیر یال پر شیب یا هسته توان وجود آنهای قاشقی زاگرس بر روی زمین نرسیده باشند میچنانچه راندگی

 های نامتقارن حدس زد.تاقدیس

ها در حال فرونشست هستند ها ودشتو ناودیسها و کوهستان زاگرس در حال نمو و باال آمدن از آنجا که تاقدیس

و دگر ریختگی زاگرس به صورت  اندخزشهای نامتقارن نیز در حال های یال تاقدیستوان نتیجه گرفت که راندگیمی

 ها ایجاد نموده است.همراه با جنبش راندگی خوردگی خمشی، چین

در زاگرس قابل تشخیص است که توسط  و جنوب شرقی (ها دو منطقه ) شمال غربی از نظر توزیع مراکز سطحی زلزله

ی لرزه خیزی در زاگرس جنوب شرقی عمدهشوند. فعالیت کازرون از هم جدا می راست برگسل پی سنگی و امتداد لغز 

های باشد. اکثر زلزلهمتمرکز بوده و زاگرس شمال غربی از فعالیت کمتری نسبت به زاگرس جنوب شرقی برخوردار می

افتد)بربریان( و در امتداد گسل معکوس ( اتفاق میMRFمنطقه شمال غربی زاگرس در امتداد گسل جدید اصلی ) بزرگ

 ( زلزله بزرگی ثبت نشده است )بربریان(. MZRFاصلی زاگرس) 

 ترینامتداد لغز پی سنگی زاگرس توسط زمین شناسان ایرانی و خارجی شناسایی شده است. از مهم گسله هایبرخی از 

 هاستآنها با توجه به نوع حرکت جایی و خمش محور چینجا ب ها مهم است،ها که در تشخیص آنهای این گسلویژگی

امتداد لغز  گسله هایقابل مشاهده است. اکثر  وضوحبه یاماهوارههای زمین شناسی و تصاویر که این ویژگی بر روی نقشه

 امتداد لغز بسیار کم است. گسله هایو در منطقه شمال غربی تعداد شناسایی شده در منطقه جنوب شرقی متمرکز بوده 
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ی مستقیمی میان رابطه جا شده آن در پیوند است، با درازای بخش گسلیده و جاب هااز آنجا که توان لرزه زایی گسله

ن ساز و کار گسل، هایی چوهای کواترنر وجود دارد. در این رابطه دادهتوان لرزه زایی و درازای قسمت مستقیم گسله

های لرزه زمین ساختی هر گستره را نباید ی و غیره( و ویژگیاشاخه گسله هایهای هندسی گسل )خمدار بودن گسل، سیما

باید بیشینه توان لرزه زایی گسل  ،از دیده به دور داشت. آنچه روشن است پس از بررسی دقیق لرزه زمین ساختی هر گسل

توان با توجه به فاصله میان تراکم جمعیت و گسل، بیشینه شتاب گرانش افقی ایجاد شده از تعیین و محاسبه گردد، تا ب

پیش بینی نمود. در طرف جنوب غرب خورموج طبقات پرشیب سازند آسماری در یال جنوب  حرکت گسل به شهر را

درجه معرف  15 -23یم درجه( در مقایسه با یال شمال شرقی آن با شیب مال 35 -53غربی تاقدیس خورموج )با شیب 

در سطح توسط نبودها  نامتقارنهای همراه با چین ،تظاهر سطحی گسل پیشانی کوهستان است. قطعات گسلی در عمق

(gapsو پله )( هاییSteps در عوارض توپوگرافی و مورفوتکتونیکی از یکدیگر جدا )گسل پیشانی کوهستان اندشده .

در حاشیه  نامتقارنهای های برگشته و برش خورده تاقدیسدهد که یالکیل میهای توپوگرافی بزرگی را تشاغلب پله

گیرند. ها قرار میجنوب غربی کمربند ساده چین خورده زاگرس از آن تبعیت کرده و خود قطعات گسلی در هسته تاقدیس

دهد که نشان می ،وهستانهای بزرگ تا متوسط در امتداد قطعات مختلف گسل پیشانی کمطالعه نواحی دارای زمین لرزه

ها در مجاورت نبودهای ، به عبارت دیگر زمین لرزهاندشده های سطحی متمرکزها در نبودهایی در رشته چینزمین لرزه

 متمرکز ،ها استدر امتداد قطعات مختلف گسل پیشانی کوهستان که محصور کننده این رشته چین ،گسلش پی سنگی

 .اندشده

ها در طول گسل پیشانی کوهستان نشانگر گسلش رانده مطلق با سطوح گره ای موازی با لهتحلیل سطوح گسلی زلز

ها مبین ای است. مطالعات مورفوتکتونیکی و ساختاری این زلزلههای زمین شناسی ناحیهو سایر ساختمان MFFروند محلی 

هنگی بیشتری دارد. از آنجایی که این مطلب است که سطوح شمال شرقی طول سازوکارهای کانونی با گسلش عمقی هما

کیلومتر کمتر است، قطعات این گسل  115های سطحی پوشاننده قطعات ناپیوسته گسل پیشانی کوهستان اغلب از طول چین

( حاشیه شمال شرقی پهنه ساحلی خلیج ZFF( نیستند. گسل پیشانی زاگرس )~6mهای بزرگ)قادر به ایجاد زمین لرزه

همانند گسل پیشانی کوهستان  ،زاگرس جبههدارای لغزش معکوس است. گسل  اصوالًو  دهدفارس را تشکیل می

. این گسل نیز توسط گسل فعال امتداد اندگرفته ی است که به دنبال یکدیگر قراراوستهیناپهای منفرد ی از راندگیامجموعه

بجایی با افزایش ارتفاع برونزدهای ن جاجابجا شده است و ای راست گردکیلومتر و با حرکت  153لغز کازرون در حدود 

توان در امتداد سطحی گسل پیشانی کوهستان در سمت غربی گسل کازرون همراه شده است. گسل پیشانی کوهستان را می

های های نرگسی، تابناک، عسلویه، کنگان و گل خاری دنبال نمود. حل سازوکار کانونی زمین لرزهیال جنوبی تاقدیس
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طول گسل پیشانی کوهستان نیز معرف گسلش رانده با سطوح گره ای موازی با گسل پیشانی کوهستان و  صورت گرفته در

 سایر ساختارهای منطقه است.

 لرزه زمین ساخت استان -1-2-5-3-2

های لرزه خیزی همچون رو لرزه زمین ساخت نیز پهنه ایران بر پایه ویژگی یهایهمانند مطالعات زمین شناسی، در بررس

ها به پهنه و یا ساختی همانند الگو و ساز و کار گسلهها و مشخصات زمینژرفا و ساز وکار کانونی زلزلهمرکز، بزرگا، 

رد و از یگمیقرار بررسی مورد های مختلف تقسیم گردیده و مشخصات لرزه زمین ساختی هر استان به تفکیک استان

های مختلف پوسته و منجمله پهنه بخش یالرزه هاییخیزی و به طبع آن سطح آگاهی از ویژگهای لرزهآنجایی که داده

تکمیل  ،لرزه نگاری یهاگاهیهای اخیر به دلیل افزایش قابل توجه پاایران به شدت تابع زمان بوده و خصوصاً در سال

در  موجود یهادگاهیفاحشی داشته است، د تغییراتهای لرزه خیزی حجم و دقت دادهافزایش  و های لرزه نگاشتدستگاه

تقسیمات مختلفی ارائه شده است که از جمله  زمینهو در این  بودهزمینه پهنه بندی لرزه زمین ساختی ایران نیز متفاوت 

( 1566) زارع و معماریان و (1555) (ICOLD)کمیته ملی سدهای بزرگ ایران  هایتقسیم بندیبه توان هامیآن ترینمهم

استان لرزه  13و  16به ترتیب  (ICOLD)ملی سدهای بزرگ ایران  و کمیته ریانمعما -زارع که در این میان  اشاره کرد

 .(1566)زارع اندپیشنهاد نمودهبرای ایران زمین ساختی را 

و کمیته ملی سدهای (2تصویر ) معماریان، استان بوشهر در زون زمین ساختی خلیج فارس –زارع براساس تقسیم بندی 

دراستان  مورد مطالعهمحدوده ، از اعتبار بیشتری برخوردار استتریدوره آماری طوالناز استفاده که به جهت بزرگ ایران 

 قراردارد. زاگرسخاور جنوب ساختی لرزه زمین

های دارای بزرگی متوسط و ی نیمه فعال بوده و زلزلهامنطقهایالت لرزه زمین ساخت خلیج فارس از نظر لرزه خیزی، 

های قوی بوده و پیوندد. این ایالت در مقایسه با ایالت لرزه خیز عربی فاقد زلزلهوقوع می باال در آن به نسبتاًفراوانی 

 ی گسترش بیشتری دارد.نظر فراوانهای متوسط تا ضعیف آن از زلزله
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 (1566)معماریان –های مختلف لرزه زمین ساختی در تقسیم بندی زارع های پهنه: استان17 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 میالدی( 1244های تاریخی ) قبل از سال زمین لرزه -1-2-5-3-3

قبل از آن رخ داده های لرزهاند و مشخصات زمینمیالدی ابداع و نصب شده 1333لرزه نگار در سال  یهااولین دستگاه

های ها به زمین لرزهلزلهو لذا این گروه از ز انددهیها، کتب و نوشتارهای تاریخی استخراج گردتنها با استناد به سفرنامه

 باشند.تاریخی معروف می

های تاریخی براساس شرح و وصف اثرات، عواقب تخریبی و تلفات جانی ناشی از رویداد زمین مشخصات زمین لرزه

های مذکور و دخالت مالحظات لرزه زمین های هم شدت منتج از بررسیکتب تاریخی و با استناد به نقشه مندرج درلرزه 

ی استخراج گردیده است و از آنجایی که معموالً شرح زمان رویداد و اثرات تخریبی زلزله در اسناد تاریخی ناقص ساخت

های چشمگیری دارند، قطعاً این مشخصات چندان قابل اعتماد نبوده و خطای برآورد بوده و در کتب مختلف گاهاً تفاوت

ا در تعیین مقادیر بزرگا، شتاب و دیگر پارامترهای هنآکه معموالً از  است یااندازههابهبزرگا و رو مرکز این زمین لرزه

خیزی منطقه و لرزه یهاتیفعال یها تنها شناخت وضعیت عمومشود و هدف از ذکر و بررسی آناستفاده نمی یالرزه

 باشد.برآورد حداکثر بزرگای زمین لرزه محتمل می
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وابستگی زیادی به اوضاع و احوال تاریخی زمان رویداد و موقعیت  در واقع ثبت اثرات و عواقب تخریبی یک زلزله

های گوناگون گذشته یکسان نیست. چرا که از یک سو در جغرافیایی منطقه داشته و لزوماً برای همه مناطق و در طی دوره

عموالً رخداد این تر از زلزله همچون جنگ و خونریزی بر منطقه حاکم بوده است متر و خطرناکشرایطی که اوضاع مهم

از  و بالی طبیعی خصوصاً در شهرها و روستاهای کوچک به فراموشی سپرده شده و در پس حوادث دیگر محو شده است

های شهرهای بزرگ به یادمانده و وصف آن تنها در سوی دیگر اغلب، رخداد و اثرات و عواقب تخریبی زمین لرزه

ارتباطی این نقاط به  یهای آن روزگار و نهایتاً شهرها و روستاهای مسیر راهمحدوده مراکز مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاس

دیگر شهرهای مهم که معبر عبور و مرور جهانگردان و تاریخ نویسان بوده ثبت شده است. چه بسا شهر و روستاهای دور 

ها در تاریخ ند اما نام و یادی از آناتر بوده و دچار تلفات و خسارات بیشتری شدهکه به مرکز زمین لرزه نزدیک یاافتاده

منطقه نمانده است و این امر مسلماً تعیین موقعیت رو مرکز و حتی برآورد بزرگای زمین لرزه را با خطای گاهاً فاحشی 

میالدی که در ری روی داد در قسطنطنیه نیز ثبت شده و یا زمین لرزه  545نماید. به عنوان مثال زمین لرزه سال مواجه می

 میالدی منطقه دامغان به ری نیز نسبت داده شده است. 633ال س

از طرف دیگر احتمال ثبت خبر یک زمین لرزه تابع شدت عواقب و اثرات تخریبی ناشی از این رویداد بوده و لذا این 

نیز بستگی ی زلزله به مشخصات زمین ساختی منطقه، نوع مصالح و فنون ساختمان سازی آن دوره ااحتمال، عالوه بر بزرگ

 داشته و مسلماً در ادوار مختلف تاریخ متفاوت بوده است.

ها را به پیشامدهای ناگوار دیگری های کهن، همواره خرافات، رخداد زمین لرزههمچنین در طول تاریخ، خصوصاً دوره

یخ و زمان دقیق های مهم نسبت داده شده و این امر اغلب تعیین تارهمچون ماه یا خورشید گرفتگی و یا فوت شخصیت

رویداد زمین لرزه را با مشکل مواجه کرده است. مضافاً اینکه این امر گاهی به بزرگ جلوه دادن دریافت و ثبت زمین لرزه 

اند های طبیعی و یا رویدادهای مهم سیاسی همزمان بودهخفیف بی آسیبی که با دیگر پدیده یهاانجامیده و لرزش و تکان

 اند.ثبت و ضبط شده اغراق آمیز یابه گونه

 یابنابراین ثبت و شرح یک زمین لرزه تاریخی بستگی به عوامل زیادی دارد که پیرو قاعده خاصی نبوده و به گونه

وسیعی  ها بهتر است که ناحیةبندی آنهای تاریخی و جمعکنند و لذا در جمع آوری اطالعات زمین لرزهتصادفی عمل می

به های . در بررسیهای مختلف تاریخ منطقه در نظر گرفته شودقتصادی، اجتماعی و سیاسی دورهترین مراکز امشتمل بر مهم

های تاریخی و سده بیستم در گستره استان بوشهر بیشتر در های تاریخی ایران، زمین لرزهآمده از منابع زمین لرزه عمل

گسلی، خمیدگی جبهه کوهستان زاگرس به  هایهای شمالی، شمال غربی و جنوب شرقی آن در اثر عملکرد پهنهبخش

 :باشدهای تاریخی ناحیه شامل موارد زیر میترین زلزله. مهماندوستهیپوقوع 
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سال پیش ( در بندر سیراف ) بندر طاهری فعلی ( که پس  1323میالدی ( ) در حدود  355ه.ش )  555زلزله سال  -

 .اندشدهنفر کشته  133ها تخریب و بیش از روز ادامه داشته و اکثر ساختمان 5ها به مدت لرزه

سال پیش ( در بندر سیراف و نواحی خلیج فارس که باعث  1333در حدود  میالدی ( ) 1333ه.ش )  556زلزله سال  -

 ها و کشته شدن افراد زیادی شده است.طغیان آب دریا در این بندر و از بین رفتن کشتی

 شدید بوده است. نسبتاًی ( در نواحی بوشهر که میالد 1633ه.ش )  1244زلزله سال  -

 میالدی ( در کنگان و عسلویه که از لحاظ مالی و جانی خساراتزیادی بر جا گذاشت. 1664ه.ش )  1223زلزله سال  -

کمارج، شاهپور و کازرون را  مناطق مسکونیمیالدی ( این زمین لرزه  -1624ه.ش ) دوم ژوئن سال  1232زلزله سال  -

شهر برازجان و آبادی کمارج نیز آسیب دیدند. در شیراز  -نفر کشته شد 153ها فرو ریخت و د و بسیاری از ساختمانلرزان

کیلومتر و طول  15 آن راهای آن تا یک هفته ادامه داشت و شعاع و بوشهر نیز این زمین لرزه احساس شده است. پس لرزه

 کیلومتر اعالم کردند. 143 آن را

شدید گزارش شده  نسبتاًیازلزلهمیالدی ( در نواحی شیراز و کازرون  -1624ژوئن سال  25ه.ش )  1232زلزله سال  -

 باشد.های زیادی داشته است که اطالعات دقیقی از آن زمان در دسترس نمی( و خسارت 1353)ویلسون 

 .ارائه می گردد توسط منابع مختلف ول ذیل زمین لرزه های تاریخی ثبت شدهادر جد

کاتالوگ زمین لرزه های تاریخی در پژوهشگاه بین المللی زلزله و  )های زمین لرزه های تاریخی استانداده: 6جدول  

 (مهندسی زلزله

 تاریخ
عرض 

 جغرافیایی
طول 

 جغرافیایی
(Ms) بزرگای

 سطحی
 رفرنس

293-302 29.3 51.51 0 BER 

531-579 29.3 51.51 0 BER 

9780617 27.7 52.3 5.3 AMB 

10th C. 29.3 51.51 0 BER 

1008 27.7 52.3 6.5 AMB 

18831016 27.7 52.3 5.8 AMB 

 ماخذ: کاتالوگ زمین لرزه های تاریخی در پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله
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 رزه های ایران()تاریخ زمین لهای زمین لرزه های تاریخی استان داده:7جدول 

 

 

 تاریخ
 طول جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی
شدت رو 

 مرکز

شعاع منطقه بر حسب 
Km 

شعاع 

دریافت 

پذیری 

(Km) 

بزرگای 

 (Msسطحی)

کیفیت 

تعیین 

جای رو 

 مرکز

1085 50.3 30.7 3     5.8 c 
1806 50.8 29 4       d 
1824 51.6 29.7 3 15 140   b 
1826 51.6 29.6 5       d 
1875 50.5 30.5 3 23 190 5.7 b 
1891 51.6 29.9 3 6 100   b 

 ماخذ: تاریخ زمین لرزه های ایران 

 میالدی(: 1244های دستگاهی ) بعد از سال زمین لرزه -1-2-5-3-1

که عمدتاً در اروپا نصب  ییهامیالدی آغاز شده و توسط دستگاه 13های ایران از اواخر قرن ثبت دستگاهی زمین لرزه

ادامه یافت. با این حال نخستین زمین لرزه ایران که توسط دستگاه ثبت  ،اس معیارهای نوین بسیار نارسا بودندشده و براس

میالدی در منطقه آذربایجان روی داد و یک لرزه نمای نوع  1653اکتبر سال  4دقیقه روز  43و  13شد، در ساعت 

میالدی در پایگاه لرزه نگاری تبریز برپا کرده بود به  1655خانیکوف( در اوایل سال  -توره را که کنسول روس )ن کاچا

ژوئیه  6آغاز شد و زمین لرزه ویرانگر  یتربزرگ ایران به گونه منظم یاثبت رویدادهای لرزه 1632از سال  کار انداخت.

 ثبت شد. ،بودندلرزه نگاری که در آن زمان برپا شده  یهابود که عمالً توسط همه دستگاه یانخستین زلزله 1635سال 

پیش از این تاریخ انجمن  آغاز شده و برای دورة 1314های دستگاهی ایران نیز از حدود سال تعیین رو مرکز زمین لرزه

های بزرگ را با استفاده از اطالعات مه موقعیت رومرکز شمار چشمگیری از زمین لرزه، (BAAS)بریتانیایی پیشبرد دانش 

ه است اما از آنجایی که در بسیاری از موارد، مشاهدات محلی از منطقه رومرکز زمین لرزه در تعیین و منتشر کرد یالرزه

 533به فاصله بالغ بر  یاها در نقطهلرزهزمین این تالش با خطای بسیار فاحشی همراه گردیده و برخی از این  ،دست نیست

 اند.تعیین شده زلزلهکیلومتر دورتر از رو مرکز واقعی 

در فاصله زمانی حدود چند هفته تا چند  (PDE)ها، موقعیت مقدماتی رومرکز زمین لرزه1314پس از  یهالدر طی سا

تعیین شده و موقعیت قطعی نیز با تأخیر زمانی چند ساله  MOSو  BCIS ،USGSماه از زمان وقوع زلزله توسط سه سازمان 

های پس از )طی سال ISC( و 1335تا  1316ای ه)طی سال ISS(، 1315تا  1315 یها)طی سال BAASتوسط مرکز 

 گردید.( تعیین می1335
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لرزه نگاری محلی، موقعیت رومرکز با  یهاستگاهیبه دلیل عدم وجود ا 1333قبل از  یهادر این دوره و در طی سال

ریشتر در اواخر  5/5اوی های با بزرگای بیشتر یا مسکه این خطا برای زمین لرزه یاگونهبه، خطای باالیی همراه بوده است

کیلومتر  15کیلومتر و در حال حاضر به کمتر از  53به حدود  1353کیلومتر بود که در اواسط دهه  533حدود  1313دهه 

و آقایان نوروزی و نبوی تالش زیادی را در تعیین دوباره  ISCسسه ؤاخیر م یهااگفته نماند که در سالن . کاهش یافته است

چندان ثمر  1325های قبل از سال اما الاقل این تالش برای زلزله ،اندهای گذشته بکار گرفتههای دهههرومرکز زمین لرز

بایست با دقت نظر و هامیهای آمار زلزلههای دستگاهی از میان بولتنبنابراین انتخاب زمین لرزه بخش نبوده است.

 مالحظات کارشناسی صورت گیرد.

های هر زلزله مثل بزرگی، عمق، مختصات مرکز سطحی بیشتر ارا بودن دقت باال و ویژگیهای دستگاهی به دلیل دداده

در تعیین بیشینه شتاب افقی و قائم برای پهنه بندی ریسک زلزله بیشتر مفید هستند.  ژهیبه و مورد استفاده قرار گرفته است،

ال و جنوب شرقی از کثرت زیادی برخوردارند ی شمال غربی، شمهاقسمتهای یاد شده در کلی توزیع زمین لرزه طوربه

به صورت زیر  استانهای دستگاهی جدول طبقه بندی شده داده کند.ی بیان میالرزهکه فعال بودن این مناطق را از لحاظ 

 است:
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 استان بوشهرلرزه های دستگاهی در  زمین هایداده: 14جدول 

FID Y M D Lat Long Dept mb Ms Mw Ref Time 

12 1970 5 31 27.39 52.73 0 4.7     ISC 101740 

95 1990 12 23 29.2 51.27 0 4.7     ISC 105 

138 1995 1 25 28.82 51.36 0 4.6     ISC 193627 

139 1995 1 25 28.78 51.4 0 4.5     ISC 193816 

178 1996 4 2 29.332 50.855 0 3.7     ISC 44303 

181 1996 6 9 28.69 51.76 0 3.6     ISC 221417 

219 1999 10 18 28.712 51.486 0 3.9 2.9   ISC 165055 

221 1999 12 27 28.082 51.753 0 3.9 3.5   ISC 11339 

240 1925 12 18 28.54 51.21 0 5.6     B77 55320 

241 1927 7 30 28.7 51.9 0 4.5     MOF 40440 

242 1928 8 26 28.7 51.9 0 4.5     MOF 231621 

243 1928 8 27 28.7 51.9 0 4.7     MOF 41957 

244 1930 2 15 28.7 51.9 0 0     ISS 190706 

248 1952 8 1 29.87 50.27 0 0 5   MOF 103114 

255 2000 3 11 28.92 51.76 0 0 3.9   NEIC 0 

256 2000 3 11 28.67 51.35 0 0 4.6   NEIC 0 

257 2000 3 13 29.2 51.44 0 0 4.7   NEIC 0 

258 2000 3 14 28.9 51.94 0 0 4.3   NEIC 0 

259 2000 5 3 29.66 50.8 0 0 5.1   NEIC 0 

260 2000 5 3 29.56 50.8 0 0 4.8   NEIC 0 

261 2000 5 3 29.5 50.78 0 0 4.4   NEIC 0 

262 2000 8 9 29.57 50.79 0 0 4.1   NEIC 0 

263 2000 9 13 27.87 51.9 0 0 3.9   NEIC 0 

264 2000 9 14 27.86 51.75 0 0 3.9   NEIC 0 

265 2000 9 14 27.85 51.67 0 0 3.7   NEIC 0 

266 2000 9 27 29.6 51.21 0 0 4.1   NEIC 0 

267 2000 10 1 28.81 51.35 0 0     NEIC 0 

268 2000 11 11 27.52 52.69 0 0 3.8   NEIC 0 

269 2000 12 28 28.16 51.35 0 0 4.4   NEIC 0 

270 2001 4 22 29.28 51.27 0 0 3.8   NEIC 0 

271 2001 5 6 29.2 51.39 0 0 4.5   NEIC 0 

272 2001 10 1 28.28 51.36 0 0     NEIC 0 

273 2001 10 16 29.9 50.38 0 0 4.4   NEIC 0 

274 2001 10 16 29.93 50.39 0 0 4.6   NEIC 0 

275 2001 11 23 28.76 51.86 0 0 4.4   NEIC 0 

276 2001 12 18 29.62 50.91 0 0     NEIC 0 

277 2002 1 30 29.74 51.07 0 0     NEIC 0 
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FID Y M D Lat Long Dept mb Ms Mw Ref Time 

278 2002 2 17 28.09 51.76 0 0 5.6   NEIC 0 

279 2002 2 17 28 51.77 0 0 3.8   NEIC 0 

280 2002 2 17 28.24 51.63 0 0 4.2   NEIC 0 

281 2002 2 17 28.2 51.67 0 0 4.3   NEIC 0 

282 2002 3 9 28.1 51.67 0 0 4.6   NEIC 0 

283 2002 3 26 29.23 51.42 0 0 3.7   NEIC 0 

284 2002 4 6 28.11 51.84 0 0 4.5   NEIC 0 

285 2002 4 13 29.02 51.19 0 0 4.6   NEIC 0 

286 2002 4 28 30.06 50.43 0 0 3.8   NEIC 0 

287 2002 6 1 29.49 51.26 0 0 4.9   ISC 0 

288 2002 6 23 29.13 51.22 0 0 4.7   BJI 0 

289 2002 8 22 28.76 51.35 0 0 4.5   ISC 0 

290 2002 9 9 29.36 51.42 0 0 4.6   ISC 0 

291 2002 10 12 29.18 51.46 0 0 4.5   ISC 0 

292 2003 5 27 29.47 51.28 0 0 4.9   ISC 0 

293 2003 6 6 27.94 52.09 0 0 4.6   BJI 0 

294 2003 8 29 28.39 51.53 0 0 5   ISC 0 

295 2003 12 18 29.58 50.91 0 0 4.6   ISC 0 

296 2003 12 18 29.43 50.79 0 0 4.7   MOS 0 

297 2003 12 18 29.54 50.94 0 0 4.5   NEIC 0 

298 2004 1 22 29.68 51.26 0 0 4.6   ISC 0 

299 2004 2 16 27.69 52.26 0 0 4.5   IDC 0 

300 2004 3 2 28.81 51.16 0 0 4.9   ISC 0 

301 2004 11 6 28.53 51.36 0 0 4.5   ISC 0 

302 2004 11 22 28.24 51.87 0 0 4.7   CSEM 0 

303 2005 5 21 29.63 51.23 0 0 4.6   MOS 0 

304 2005 8 28 28.34 51.97 0 0 4.6   CSEM 0 

305 2006 9 14 29.31 51.32 0 0 4.9   ISC 0 

306 2006 12 10 28.66 51.71 0 0 4.6   MOS 0 

307 2007 2 12 29.72 50.61 0 0 4.5   TEH 0 

308 2007 2 24 28.11 51.83 0 0 4.7   BJI 0 

309 2007 3 18 28.17 51.88 0 0 4.5   MOS 0 

310 2007 5 31 29.08 51.27 0 0 4.5   IDC 0 

311 2008 1 28 28.93 51.83 0 0 4.6   BJI 0 

312 2008 2 25 28.44 51.63 0 0 5.1   BJI 0 

313 2008 9 13 27.86 52.19 0 0 4.5   BJI 0 

314 2008 10 24 28.89 51.26 0 0 4.7   ISC 0 

315 2008 11 28 28.18 51.49 0 0 4.9   BJI 0 

316 2009 5 1 29.19 51.63 0 0 4.6   BJI 0 
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FID Y M D Lat Long Dept mb Ms Mw Ref Time 

317 2009 8 8 29.35 51.13 0 0 4.5   BJI 0 

318 2010 5 7 29.2 51.3 0 0 4.6   DSN 0 

319 2010 5 14 29.33 51.48 0 0 5.2   ISC 0 

320 2010 8 6 29.41 50.99 0 0 4.5   ISN 0 

321 2010 8 6 29.37 51.04 0 0 4.6   BJI 0 

322 2011 5 8 29.78 50.95 0 0 4.9   ISC 0 

323 2012 1 5 27.87 52.01 0 0 4.9   NEIC 0 

324 2012 2 5 28.59 51.49 0 0 5   NEIC 0 
325 2012 3 23 28.01 51.81 0 0 4.5   CSEM 0 
326 2012 6 6 29.72 50.87 0 0 4.5   MOS 0 

327 2012 6 8 29.71 50.76 0 0 5   GFZ 0 

328 2012 6 12 29.74 50.71 0 0 4.7   BJI 0 

329 2012 8 18 27.89 52.03 0 0 4.5   NEIC 0 

330 2012 9 26 27.33 52.9 0 0 4.5   GFZ 0 

331 2012 10 19 29.44 51.25 0 0 4.7   BJI 0 

332 2013 4 9 28.43 51.59 0 0     NEIC (Shonbeh-
Khurmoj)      0 

333 2013 4 9 28.81 51.94 0 0 4.5   IDC 0 

334 2013 4 9 28.81 51.77 0 0 4.5   IDC 0 

335 2013 4 9 28.43 51.75 0 0 4.5   IDC 0 

336 2013 4 9 28.4 51.71 0 0 4.7   NEIC 0 

337 2013 4 9 28.37 51.82 0 0 4.6   IDC 0 

338 2013 4 9 28.46 51.56 0 0 5.4   NEIC 0 

339 2013 4 9 28.31 51.68 0 0 4.8   IDC 0 

340 2013 4 9 28.48 51.64 0 0 4.7   NEIC 0 

341 2013 4 9 28.41 51.64 0 0 4.9   MOS 0 

342 2013 4 9 28.49 51.5 0 0 4.5   IDC 0 

343 2013 4 9 28.34 51.65 0 0 4.5   ISN 0 

344 2013 4 9 28.43 51.67 0 0 4.8   NEIC 0 

345 2013 4 9 28.41 51.67 0 0 4.8   NEIC 0 

346 2013 4 9 28.14 51.75 0 0 4.6   MOS 0 

347 2013 4 9 28.43 51.65 0 0 4.7   NEIC 0 

348 2013 4 9 28.45 51.74 0 0 4.5   MOS 0 

349 2013 4 9 28.4 51.61 0 0 4.7   MOS 0 

350 2013 4 9 28.25 51.68 0 0 5   MOS 0 

351 2013 4 9 28.38 51.52 0 0 4.6   ISN 0 

352 2013 4 10 28.32 51.66 0 0 5   MOS 0 

353 2013 4 10 28.36 51.62 0 0 5.6   NEIC 0 

354 2013 4 10 28.01 51.95 0 0 4.9   ISN 0 
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FID Y M D Lat Long Dept mb Ms Mw Ref Time 

355 2013 4 10 28.05 51.95 0 0 4.6   MOS 0 

356 2013 4 10 28.3 51.73 0 0 4.7   GFZ 0 

357 2013 4 10 28.27 51.75 0 0 4.8   NEIC 0 

358 2013 4 10 28.22 51.73 0 0 4.5   GFZ 0 

359 2013 4 10 28.4 51.73 0 0 5.2   NEIC 0 

360 2013 4 10 28.4 51.68 0 0 4.5   MOS 0 

361 2013 4 10 28.37 51.6 0 0 5   GFZ 0 

362 2013 4 10 28.1 51.76 0 0 4.9   MOS 0 

363 2013 4 11 28.39 51.66 0 0 5   MOS 0 

364 2013 4 11 28.16 51.65 0 0 5.4   ISN 0 

365 2013 4 11 28.36 51.76 0 0 4.6   MOS 0 

366 2013 4 11 28.08 51.55 0 0 4.5   ISN 0 

367 2013 4 12 28.34 51.42 0 0 4.5   GFZ 0 

368 2013 4 12 28.25 51.57 0 0 4.5   MOS 0 

369 2013 4 13 28.38 51.78 0 0 4.6   MOS 0 

370 2013 4 13 28.48 51.66 0 0 4.5   MOS 0 

371 2013 4 14 28.44 51.71 0 0 4.5   GFZ 0 

372 2013 4 14 28.26 51.57 0 0 4.5   MOS 0 

373 2013 4 14 28.18 51.83 0 0 4.5   MOS 0 

374 2013 4 14 28.26 51.97 0 0 4.6   MOS 0 

375 2013 4 24 28.46 51.54 0 0 4.6   MOS 0 

376 2013 5 1 28.34 51.76 0 0 4.5   THR 0 

377 2013 5 1 28.31 51.7 0 0 5.5   CSEM 0 

378 2013 5 2 28.07 51.81 0 0 5   MOS 0 

379 2013 5 4 28.23 51.79 0 0 4.6   BJI 0 

380 2013 5 4 28.14 51.88 0 0 4.7   BJI 0 

381 2013 5 6 28.43 51.74 0 0 5   NEIC 0 

382 2013 5 7 28.38 51.62 0 0 4.5   MOS 0 

383 2013 5 13 28.26 51.84 0 0 5   MOS 0 

384 2013 8 10 28.41 51.77 0 0 4.6   IDC 0 

385 2013 8 10 28.38 51.75 0 0 4.8   IDC 0 

386 2013 9 30 29.29 51.29 0 0 4.5   IDC 0 

387 2013 11 19 28.5 51.61 0 0 4.6   IDC 0 

388 2013 11 28 29.22 51.34 0 0 4.6   THR 0 

389 2014 1 15 29.39 51.28 0 0 4.7   GFZ 0 

390 2014 4 16 28.55 51.63 0 0 4.5   IDC 0 

391 2014 5 3 29.52 51.28 0 0 4.6   GFZ 0 

392 2014 5 21 29.58 50.88 0 0 5.1   GFZ 0 

393 2014 5 21 29.49 50.85 0 0 4.5   GFZ 0 
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FID Y M D Lat Long Dept mb Ms Mw Ref Time 

394 2014 5 21 29.66 50.82 0 0 4.9   GFZ 0 

7 1967 2 12 30.16 50.501 2 4.6     ISC 164611 

145 1995 11 14 28.69 51.12 8 4.2     ISC 205014 

117 1992 5 5 29.73 50.84 9 4.2     ISC 143008 

57 1986 5 26 28.94 51.76 10 4.5     ISC 210658 

59 1986 10 1 29.02 51.36 10 4.4 4.2   ISC 35754 

72 1989 11 9 29.01 51.15 10 4.3     ISC 82941 

109 1991 10 28 28.3 51.3 10 3.9     ISC 83841 

121 1992 7 4 29.2 50.7 10 4.4     ISC 200234 

124 1992 8 16 28.5 51.1 10 4.2     ISC 21528 

125 1992 8 16 28.69 51.14 10 4.1     ISC 205019 

202 1998 3 18 27.676 52.392 10 4.1     ISC 172954 

133 1994 3 29 29.15 51.31 13 5.3 4.6 5.1 ISC* 75651 

174 1996 3 31 29.755 50.472 13 4.1 4.7   ISC 211325 

33 1977 5 26 29.71 51.11 14 4.7     ISC 164335 

82 1990 12 16 28.98 51.29 16 5.3 5.5 5.7 ISC* 221850 

137 1995 1 25 28.76 51.33 17 4.3     ISC 192424 

166 1996 3 18 29.45 50.947 18 4.3     ISC 31141 
71 1989 6 26 28.54 51.4 19 4.3     ISC 225340 
91 1990 12 17 29.3 51.2 19 4     ISC 55511 

23 1973 6 9 27.79 52.17 20 4.8     ISC 203610 

76 1990 1 8 29.83 50.46 20 4.2     ISC 225438 

190 1996 12 20 28.55 52.03 20 4     ISC 61230 

224 2000 2 10 28.59 51.8 20 4.2     ISC(ML) 94346 

250 1962 3 15 28.4 51.6 20 0     PDE 150140 

8 1968 5 30 29.7 51.24 22 5.2     ISC 195305 

80 1990 10 12 29.26 51.46 23 4.2     ISC 202449 

144 1995 11 1 29.28 51.54 23 4.4     ISC 4915 

60 1987 1 22 29.33 51.62 24 4.3     ISC 170532 

21 1972 2 28 29.789 50.654 25 4.7 5.1   PDE 184454 

31 1977 3 31 27.941 51.978 25 0     PDE 213600 

130 1993 7 6 28.91 51.25 25 4.7 4.6   ISC 134124 

1 1964 10 18 29.71 50.97 26 5     ISC 223544 

111 1991 12 6 29.15 51.2 27 4     ISC 63448 

216 1999 9 25 28.665 51.256 27 4.7 4.6   ISC 191929 

13 1970 8 20 29.39 51.59 28 4.8     ISC 152953 

106 1991 9 16 28.99 51.32 28 4.9 4.9   ISC 132338 

200 1998 1 4 28.788 51.573 28 4.1     ISC 105321 

177 1996 4 1 29.672 50.565 29 4     ISC 165140 
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6 1966 9 2 27.68 52.41 31 4.9     ISC 111300 

154 1996 1 26 29.441 50.871 31 3.9     ISC 114041 

215 1999 9 24 28.654 51.358 31 5.2 4.7 5.2 ISC* 191714 

46 1982 7 15 29.66 50.65 32 4.9 3.6   ISC 64908 

86 1990 12 17 29.08 51.27 32 4.8 4.3   ISC 21838 

18 1972 2 10 29.558 50.867 33 3.9     PDE 90409 

36 1978 9 8 29.02 51.44 33 4.1     ISC 121201 

37 1979 5 15 28.43 51.35 33 4.4     ISC 2906 

39 1979 10 8 29.24 50.87 33 4     ISC 185358 

40 1980 6 30 27.71 52.35 33 4.3     ISC 210804 

47 1982 11 26 28.93 51.47 33 4.4     ISC 4239 

48 1983 4 28 29.53 50.99 33 4.3     ISC 24710 

49 1983 5 21 29.39 51.4 33 3.9     ISC 23917 

50 1983 6 1 28.99 51.61 33 4.2     ISC 200028 

55 1986 3 15 29.93 50.41 33 4.2     ISC 152057 

56 1986 3 23 28.92 51.6 33 3.9     ISC 132310 

58 1986 7 28 28.3 51.99 33 3.6     ISC 10432 

64 1987 9 21 28.9 51.1 33 4.2     ISC 24154 

68 1988 12 21 30.12 50.5 33 4.5     ISC 62743 

69 1989 1 21 29.768 50.638 33 0     PDE 161902 

70 1989 6 2 30.04 50.5 33 4.1     ISC 44157 

73 1989 12 11 28.66 51.28 33 4.1     ISC 30117 

74 1989 12 22 29.39 51.39 33 3.9     ISC 142055 

77 1990 6 27 28.43 51.18 33 4.1 3.4   ISC 225025 

78 1990 7 29 29.62 51.03 33 4.1     ISC 213056 

79 1990 10 1 29.99 50.45 33 5     ISC 204242 

85 1990 12 16 29 51.2 33 4.1     ISC 233741 

87 1990 12 17 29.2 51.35 33 4.4     ISC 24128 

89 1990 12 17 29.2 51.3 33 4.1     ISC 30707 

90 1990 12 17 29.2 51.2 33 4.1     ISC 45011 

93 1990 12 22 29.296 51.295 33 3.9     PDE 135816 

100 1991 2 14 28.7 51.41 33 4.4     ISC 13660 

103 1991 4 11 29.2 51.4 33 3.8     ISC 185450 

107 1991 9 27 28.806 51.027 33 4.9     PDE 150700 

108 1991 10 27 28.4 51.2 33 3.9     ISC 124739 

110 1991 12 2 29.7 51.1 33 4.3     ISC 101419 

113 1992 4 9 29.7 50.8 33 4     ISC 132236 

114 1992 5 5 29.5 50.95 33 4.1     ISC 802 

119 1992 5 29 28.75 51.4 33 4.3     ISC 101639 
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120 1992 6 23 28.9 51.3 33 4     ISC 94422 

122 1992 7 20 29.3 51.2 33 4.2     ISC 133128 

128 1993 3 28 29.2 51.3 33 3.8     ISC 90710 

134 1994 9 5 29.41 51.28 33 4.8 4.5   ISC 52615 

135 1994 9 20 29 51.7 33 3.7     ISC 222326 

136 1994 9 29 28 51.9 33 3.8     ISC 5403 

143 1995 7 3 27.74 52.36 33 4.3     ISC 50520 

146 1995 11 14 28.43 51.67 33 3.8     ISC 205215 

147 1995 11 14 28.6 51.41 33 4.1     ISC 215333 

148 1995 11 14 28.87 51.03 33 4.3     ISC 222636 

149 1995 12 20 28.59 51.75 33 4.4     ISC 20921 

157 1996 1 28 28.399 51.404 33 3.7     ISC 25831 

159 1996 3 13 28.834 51.165 33 3.8     ISC 35428 

162 1996 3 16 29.403 50.895 33 4.2     ISC 32454 

164 1996 3 16 29.508 50.827 33 4.2     ISC 202142 

170 1996 3 20 29.553 50.718 33 4.2     ISC 222858 

171 1996 3 29 29.388 50.929 33 4.1     ISC 31939 

185 1996 8 22 28.292 51.429 33 4.1     ISC 142130 

188 1996 12 19 29.413 51.03 33 3.9     ISC 232001 

191 1997 1 18 29.197 51.215 33 4     ISC 132017 

193 1997 6 8 28.152 51.736 33 4     ISC 34636 

198 1997 11 3 27.68 52.434 33 4.1     ISC 41009 

203 1998 3 25 27.664 52.464 33 3.8     ISC 183547 

204 1998 6 4 28.726 51.626 33 3.8     ISC 65750 

205 1998 8 19 27.57 52.53 33 4.1     ISC 193859 

207 1998 11 8 29.136 51.531 33 3.8     ISC 191823 

210 1999 5 6 29.22 51.6 33 4.4     PDE 232620 
211 1999 5 17 29.43 51.423 33 3.7     ISC 115219 
214 1999 8 4 28.304 51.861 33 4     ISC 130406 

218 1999 10 6 29.646 51.01 33 3.9     ISC 90925 

225 2000 3 11 28.92 51.76 33 3.9     PDE 15249 

226 2000 3 11 28.67 51.35 33 4.6     PDE 70833 

227 2000 3 13 29.2 51.44 33 4.7     PDE 231619 

228 2000 3 14 28.9 51.94 33 4.3     PDE 211352 

229 2000 5 3 29.66 50.8 33 5 4.5 5 PDE*** 90116 

230 2000 5 3 29.56 50.8 33 4.8     PDE 90608 

231 2000 5 3 29.5 50.78 33 4.4     PDE 102658 

232 2000 8 9 29.57 50.79 33 4.1     PDE 40105 

233 2000 9 13 27.87 51.9 33 3.9     PDE 73246 



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

64 

FID Y M D Lat Long Dept mb Ms Mw Ref Time 

234 2000 9 14 27.86 51.75 33 3.9     PDE 44303 

235 2000 9 14 27.85 51.67 33 3.7     PDE 104815 

236 2000 9 27 29.6 51.21 33 4.1     PDE 160260 

237 2000 11 11 27.52 52.69 33 3.8     PDE 212746 

239 1925 7 30 28.54 51.82 33 5.3     MOF 184316 

245 1935 10 15 28.9 51.31 33 4.5     MOF 170245 

246 1947 1 2 28.49 51.87 33 4.5     MOF 141108 

253 1963 7 14 29.5 50.8 33 0     PDE 74621 

34 1977 10 27 29.7 50.67 34 4.9     ISC 2222 

35 1978 8 31 29.41 51.53 34 4.5     ISC 202404 

104 1991 4 28 28.4 51.5 34 3.6     ISC 34424 

169 1996 3 20 29.375 50.965 34 4.5 4.3   ISC 222404 

186 1996 9 6 27.729 52.406 34 4.4     ISC 123656 

199 1997 12 15 29.143 51.241 34 4.2     ISC 210734 

11 1968 7 8 29.71 51.08 35 4.8     ISC 171527 

24 1973 6 9 28.16 52.06 35 4.8     ISC 203843 

41 1980 11 22 28 52.14 35 4.5     ISC 221621 

101 1991 4 5 29.11 51.36 35 4.9     ISC 53819 

161 1996 3 15 28.832 51.298 35 4.2     ISC 70554 

175 1996 4 1 29.319 50.985 35 4.4 4.6   ISC 142052 

3 1964 11 8 29.63 50.95 36 5.3     ISC 103327 

97 1990 12 26 28.8 51.4 36 4.4     ISC 65544 

98 1991 1 11 29.2 51.3 36 3.9     ISC 181656 

99 1991 1 30 29.05 51.35 36 4.5     ISC 50910 

102 1991 4 5 29.1 51.4 36 5 4.8   ISC 91529 

129 1993 6 15 28.8 51.45 36 4.4     ISC 212532 

163 1996 3 16 29.34 50.989 36 4.5 4.3   ISC 201833 

84 1990 12 16 29.12 51.12 37 4.4     ISC 232853 

179 1996 4 20 27.935 51.868 37 4.2 4.2   ISC 183028 

5 1966 7 29 28.34 51.62 38 4.7     ISC 82046 

115 1992 5 5 29.5 50.84 38 4.6     ISC 101324 

158 1996 3 8 27.931 51.867 38 4.2     ISC 14856 

167 1996 3 19 29.282 50.947 38 4.4     ISC 204042 

43 1981 5 20 28.22 51.78 39 4.6     ISC 233823 

63 1987 7 16 28.51 51.73 39 4.1     ISC 233129 

96 1990 12 24 29.1 51.29 39 4     ISC 70503 

132 1994 1 4 29.19 51.43 39 4.8     ISC 92940 

140 1995 2 15 29.07 51.23 39 4.6     ISC 130520 

254 1963 9 23 29.6 50.9 39 4.7     PDE 183347 
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FID Y M D Lat Long Dept mb Ms Mw Ref Time 

30 1977 3 31 28.13 52.15 40 5.1     ISC 195317 

32 1977 4 9 27.89 52.07 40 4.9     ISC 173421 

83 1990 12 16 29 51.3 40 4     ISC 232504 

94 1990 12 22 28.97 51.36 40 4.7     ISC 232529 

141 1995 3 13 28.62 51.52 40 4.3     ISC 100340 

92 1990 12 18 29.2 51.25 41 4.3     ISC 160333 

127 1992 9 12 28.76 51.26 41 4     ISC 180434 

88 1990 12 17 29.15 51.27 42 4.6     ISC 24536 

131 1993 10 23 29.7 51.07 42 4.2     ISC 132643 

151 1996 1 24 29.493 51.003 42 4.4 4.2   ISC 52807 

16 1972 2 9 29.441 50.781 43 4.3     PDE 142151 

22 1973 5 3 28.14 51.99 43 4.7     ISC 74424 

61 1987 4 26 28.26 51.97 43 4.1     ISC 125448 

208 1998 11 16 28.351 51.577 43 4     ISC 62201 

53 1985 5 19 29.68 51.12 44 4.7     ISC 5512 

62 1987 7 16 29.7 50.64 44 4.6 4.4   ISC 112948 

81 1990 10 26 29.72 50.83 44 4.5     ISC 214055 

116 1992 5 5 29.7 50.84 44 4.5 4.5   ISC 135752 

252 1963 7 13 29.6 51 44 5     PDE 82424 

44 1982 2 13 29.13 51.3 45 4.1     ISC 183504 

54 1986 1 27 28.46 51.44 45 4.5 4.6   ISC 30206 

217 1999 9 27 28.696 51.343 45 4.6     ISC 23126 

150 1996 1 6 29.684 51.234 46 4.2     ISC 103150 

197 1997 8 14 28.997 51.504 46 4.7 4   ISC 193827 

38 1979 5 26 29.73 50.34 47 4.3     ISC 70356 

45 1982 4 17 28.59 51.76 47 4.6     ISC 24205 

142 1995 4 3 29.56 51.18 47 4.2     ISC 200815 

173 1996 3 31 29.61 50.634 47 4.4     ISC 151221 

189 1996 12 20 29.313 51.37 47 4.7 4.2   ISC 1814 

213 1999 6 18 28.488 51.953 47 4.2 3.3   ISC 212252 

249 1960 3 14 29.71 50.4 47 0 4.9   MOF 201448 

25 1973 6 25 29.95 50.44 48 4.9     ISC 102902 

209 1999 2 3 28.049 51.798 48 3.6     ISC 181906 

0 1964 10 18 29.64 50.91 49 5     ISC 132021 

2 1964 11 3 29.62 51.07 49 5     ISC 22551 

19 1972 2 10 29.543 50.931 49 4.1     PDE 164016 

168 1996 3 20 28.422 51.355 49 3.8     ISC 15454 

10 1968 7 1 29.56 51.2 50 4.6     ISC 234223 

112 1992 2 6 28.6 52 50 4     ISC 111659 
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FID Y M D Lat Long Dept mb Ms Mw Ref Time 

126 1992 9 11 29.63 51.09 50 4.4 4.5   ISC 202008 

180 1996 5 29 28.174 51.549 50 4     ISC 92408 

184 1996 8 12 28.207 51.618 50 3.9     ISC 235810 

14 1971 5 27 28.12 51.77 51 4.7     ISC 62018 

66 1988 5 30 28.62 51.39 51 4.4 3.8   ISC 2614 

153 1996 1 25 29.317 50.97 51 4.2 4.6   ISC 180521 

196 1997 7 30 29.754 51.038 51 4.1     ISC 50435 

9 1968 6 22 29.64 51.26 52 4.7     ISC 155649 

15 1972 2 8 29.72 50.96 52 4.5     ISC 195456 

51 1984 9 19 29.83 50.36 52 4.5     ISC 165715 

187 1996 10 4 29.499 51.31 52 3.9     ISC 160721 

42 1980 12 14 29.15 50.91 53 4.6     ISC 123931 

65 1988 5 29 28.5 51.3 53 4.2     ISC 121541 

105 1991 9 14 29.11 51.3 53 3.9     ISC 193819 

4 1964 12 12 29.7 51.1 55 5.2     ISC 70342 

20 1972 2 28 29.536 50.665 55 4.4     PDE 164457 

201 1998 2 8 29.524 50.588 55 3.9 4.1   ISC 202236 

26 1975 1 10 29.41 51.54 56 4.7     ISC 141920 

67 1988 12 7 29.6 51.1 56 4.3     ISC 152854 

152 1996 1 24 29.411 51.02 56 4.6 4.4   ISC 70704 

182 1996 6 25 29.692 50.48 56 4.2     ISC 21909 

206 1998 9 29 29.482 51.351 56 4.3 3.6   ISC 950 

194 1997 6 23 28.055 51.931 57 4.4 4.5   ISC 193136 

75 1990 1 6 27.91 52.09 58 4.5 4   ISC 60135 

123 1992 8 15 28.51 51.18 59 4.4 4.4   ISC 141520 

160 1996 3 13 28.85 51.358 60 4     ISC 80533 

192 1997 5 26 28.622 51.479 60 4.5     ISC 50126 

29 1976 4 5 28.101 51.979 61 4.2     PDE 162116 

52 1984 9 21 29.92 50.27 61 4.8     ISC 4728 

251 1962 9 19 30.14 50.4 62 0     ISS 72843 

28 1976 2 21 29.389 51.398 65 3.7     PDE 191428 

165 1996 3 17 29.294 51.206 66 4     ISC 90017 

118 1992 5 5 29.47 51.09 67 4.3     ISC 155417 

212 1999 6 15 29.227 51.491 67 4.3     ISC 21639 

238 2000 12 28 28.16 51.35 71 4.4     PDE 212705 

247 1951 7 19 28.1 51.89 72 0 4.8   MOF 222737 

176 1996 4 1 29.516 51.023 73 4.2     ISC 142204 

172 1996 3 31 29.619 50.761 75 3.6     ISC 150729 

156 1996 1 26 29.422 51.044 76 4.3     ISC 170221 



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

65 

FID Y M D Lat Long Dept mb Ms Mw Ref Time 
27 1975 4 24 29.533 50.613 77 4     PDE 35952 

222 1999 12 30 29.075 51.356 78 4     ISC 42425 

183 1996 8 6 28.56 51.668 82 4.1     ISC 94513 

220 1999 11 10 29.075 51.644 82 4     ISC 230725 

155 1996 1 26 29.402 51.042 83 4.5     ISC 131119 

17 1972 2 10 29.53 51.12 84 4.6     ISC 64922 

195 1997 7 26 29.768 50.891 150 3.5     ISC 233336 

223 2000 1 16 29.02 51.611 175 3.9     ISC(ML) 183731 

توان گفت که اکثر های دستگاهی میبا توجه به جدول زمین لرزه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مآخذ:

 کیلومتر هستند.  35-5بوشهر دارای عمقی بین  های استانزمین لرزه

 

، پهنه استان بوشهر یکی از مناطق دارای سازوکاربا توجه به وقوع زمین لرزهای تاریخی سده بیستم و دستگاهی دارای  

ن بنابراین استا ،متوسط تا زیاد هستند (Ms)ی است. زمین لرزهای وقوعی عمدتاً کم عمق و دارای بزرگیالرزهپتانسیل 

عمده زمین لرزه لحظه باید منتظر وقوع زمین لرزه در این استان بود.  هربوشهر یکی از مناطق دارای ریسک زلزله است و 

ثبت شده دستگاهی  ریشتر و دارای خسارات قابل توجه که جزء اطالعاتزمین لرزه ای  4.5با بزرگی سطحی بیش از های 

 به شرح ذیل ارائه می گردد: می باشد، استان

تا  5کیلومتری شرق بوشهر در منطقه اهرم با بزرگی  43میالدی ( در حوالی  1325دسامبر  16ه.ش )  1535زلزله سال  -

ریشتر و عمق کانونی آن نامشخص گزارش شده است. بر اثر این زمین لرزه خساراتی به آبادی اهرم و روستاهای  3/5

های این زلزله تا چند روز ادامه داشت و در برداشت. پس لرزهاطراف وارد آمده و تعدادی از منازل در بوشهر شکاف 

 های کنسول فرانسه دیده شده است ) بربریان  (.یادداشت

 ریشتر بوده است. 3تا  5این زمین لرزه بزرگی میالدی( در نواحی بوشهر وبرازجان که  1323ه.ش ) 1534زلزله سال -

 ریشتر بوده است. 3تا  5آن بین بزرگی بندر طاهری و جم و ریز که  میالدی( در نواحی 1355ه.ش ) 1555زلزله سال  -

هایی به پشتکوه حوالی روستای کلمه که خسارت -میالدی( در شهرستان تنگستان 1335ه.ش ) 1551زلزله سال  -

 بخش مسکونی روستاها وارد کرد.

ل آبگرم میراحمد اتفاق افتاد و باعث میالدی( در جنوب شهر اهرم بر روی گس 2333ه.ش ) 1556زلزله مهرماه سال  -

نفر  14ریشتر بوده و  1/5خساراتی به روستاهای آبگرم میراحمد، روستاهای عالی حسینی و گلگلی شده بزرگی این زلزله 

 .اندشدهمجروح 



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

66 

و ریشتر باعث شکاف  5/4میالدی( در روستاهای ده کهنه و در دشت کمارج با بزرگی  1353ه.ش ) 1545زلزله سال  -

 ترک در زمین گردید و باعث خسارت به دو کاروانسرا و ایجاد سنگ ریزش گردید.

ریشتر در حوالی  5/5تا  5/4دفعه پی در پی و با بزرگی بین  6میالدی( با تکرار  1336ه.ش ) 1543های سال زلزله -

 کازرون. کنار تختهروستاهای ده کهنه و قلعه سفید و 

ریشتر در روستاهای ده کهنه و کمارج که باعث تخریب منازل  5/4الدی( به بزرگی می 1351ه.ش ) 1543زلزله سال  -

 گردید.قدیمی

 ی پشتکوه باعث تخریب منازل گردید.منطقهمیالدی( در نواحی شهرستان دشتستان در  1333ه.ش ) 1533زلزله سال  -

ی را تخریب نمود. بر اثر این زمین لرزه میالدی( روستای باغان شهرستان دشت 2332ه.ش ) 1563زلزله بهمن ماه سال  -

 نفر در این روستا کشته شدند. 2

واحد مسکونی را تخریب کرد.همچنین  2333ریشتر در شهرستان دشتی حدود  1/5ه.ش با بزرگی  1562زلزله سال  -

 ارائه گردیده است. 4ی محدوده استان در تصویر شماره جیتدرهای موقعیت برخی از زمین لرزه

شهرستان خورموج از توابع استان  Mnریشتر در مقیاس  4.6زمین لرزه ای با بزرگای  1533بهمن  13در  لرزه ای زمین -

بوشهر را لرزاند، بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران 

،  1532آذر ماه در  .(1533)علیخانزاده برآورد شده است 5بابر  Ioدر نقطه   MSKسیاهکالی مرادی و همکاران در مقیاس

ژرفای ، شهرستان برازجان و روستاهای پیرامون از توابع استان بوشهر را لرزاند MN در مقیاس 5.5زمین لرزه اى با بزرگاى 

  تبرآورد گردیده اس km 5کانونی زمین لرزه 

ریشتر در مقیاس محلی در گستره شهرستانهای دشتی،  3.1بزرگای  با 1532فروردین  23زمین لرزه ای روز سه شنبه  -

نفر از هموطنانمان  در شهر شنبه جان خود را از دست دادند و بیش  55دیر و کنگان رخ داد که در اثر این رویداد متاسفانه 

در پهنه ای با دانسیته کم نفر  در این شهر و روستاهای مجاور آن مجروح شدند. گستره رومرکزی رخداد مهلرزه ای  633از 

 (. 15232، آسیب دیدند.)بلورچی درصد تخریب 133تا  13شهر شنبه و کاکی از  2روستایی واقع گشته که بیشتر روستاها و 

 3ریشتر و تعداد نسبتاً کمی با بزرگی  3تا 4دهد که تعدادی زیادی زمین لرزه با بزرگی ی زاگرس نشان میزسابقه زلزله خی

و  است بوده لومتریک 133کیلومتر و یا کمتر از  53های شدیدتر اغلب بیش از پیوسته است. عمق زلزله به وقوعریشتر  5تا 

یی هایشکستگها مربوط به لذا این نوع زلزله ،کندکیلومتر تجاوز نمی 15با توجه به اینکه حداکثر ضخامت قشر رسوبی از 

مستقیماً ناشی از  ترفیخفهای زمین لرزه ازالبته تعداد زیادی آید. میبه وجودهای زیرین زاگرس است که در سنگ

 باشد.ی زاگرس میهایخوردگهای رسوبی در چین و یا لغزش اصطکاکی در حد فاصل الیه تریسطح یهایشکستگ
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را سادگی ظاهر آن، تعبیر و تفسیر منشأ و چگونگی انتشار امواج زلزله  به رغمپیچیدگی ساختمان زاگرس در عمق،  

ی تبدیل به تاقدیس لومتریکی عمیق نشان داده است که یک ساختمان ناودیسی در عمق یک هایحفارکند. دشوار می

رود. شبه ی از بین میبه کلشود یا اینکه گسل معکوس با زاویه زیاد به رواندگی با زاویه خیلی کم تبدیل شده و یا می

های های بزرگ بر روی نقشهطراف آن، به لحاظ عدم وقوع زلزلهکیلومتر ا 133ی به شعاع امنطقهجزیره بوشهر و 

گردید اما با کم فعالیت و از نظر زلزله خیزی آرام محسوب می از مناطقسیسموتکنونیک عمومی ایران در گذشته، یکی 

زله خیز مطالعه میکروسیسمیک مشخص شد این منطقه که در امتداد رشته کوه زاگرس واقع است یکی از مناطق فعال زل

 26ی بین هاعرضدقیقه شرقی و  55-45درجه و  51ی بین هاطولباشد. در قسمت جنوب شرق استان بوشهر در حدود می

ی شمال شرقباشد که در امتداد جنوب غربی و فعالیت مشاهده شده مربوط به گسل نمک می ،دقیقه شمالی 53-15درجه و 

ت نسبی آن در منطقه کمتر از سایر ان آن را گسلی فعال خواند که مقدار فعالیتومی ،بوده و با توجه به فعالیت مشاهده شده

حداکثر فعالیت مشاهده دقیقه شرقی،  13-45 درجه و 51 ودقیقه شمالی  23-53 درجه و 26بین در منطقهباشد. می هاگسل

در امتداد کازرون تالقی داشته و توان در رابطه با گسل کازرون و شکستگی دیگری که با گسل شود. این فعالیت را میمی

تواند عالوه بر دو گسل ذکر شده تا حدی شمال غربی قرار گرفته است، دانست. در ضمن فعالیت مزبور می -جنوب شرقی

رسند، یعنی می به همای که دو گسل مزبور موجود بین این دو گسل باشد. در ناحیه ترکوچک یهایشکستگنیز مربوط به 

05/28ی هارضعدر منطقه بین    02/29تا   یهاطولشمالی و51  04/51تا  فعالیت چشمگیری  ،شرقی

ایران  بخش های در سایربوده و  شود. این پدیده یعنی تمرکز فعالیت در محل تالقی روندهای تکتونیکی فعالمشاهده می

رسیدن این دو  به همها را گره تکتونیکی نامید. بعد از توان آنکه میاست نیز مشاهده گردیده  تربزرگ در مقیاس

در ناحیه  به خصوصهای کانونی بر روی این گسل باشد. وجود موقعیتگسل کازرون می به صورتشکستگی ادامه آن 

بزرگ مقیاس  و یعمومهای دهد و برخالف نقشهبعد از تالقی دو گسل فعالیت شدیدی را در مورد این گسل نشان می

 هایشکستگو  هاگسلباشد. در قسمت غرب گسل کازرون امتدادهای فعال مشخصی از کامالً فعال می ،لرزه خیزی ایران

در  به خصوصکه دارای امتدادهای جنوب شرق و شمال غرب هستند وجود دارد که دارای فعالیت چشمگیری بوده و 

اتفاق افتاده  1353اوایل سال  ،ریشتر5شدیدتر بوده است بطوریکه چندین زلزله با بزرگی بیش از  1356 حدود اواخر سال

 است.

های ثبت شده در کاتالوگ زلزله های پژوهشگاه بین المللی زلزله با توجه به موقعیت کنونی ،هاتیفعالعالوه بر این 

الی  29یهاعرضجنوب شرق بین  –یت در امتداد شمال غرب شود که یک سری فعالمالحظه می ،زلزله و مهندسی زلزله
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05/29  83/50یهاطولشرقی و    5/51الی  شمالی قرار دارد که هیچ نوع گسل و شکستگی در رابطه با

 شود. فعالیت این منطقه دیده نمی

)  روند گسترش زاگرس چین خوردههای خطی مشخصی در جهت امتداد ETMی اماهوارهه در تصاویر به اینک با توجه

آثار نمایشگر وجود خطوط عمده تکتونیکی عمیق بوده و  گونهنیا است،جنوب شرق( مشاهده گردیده  -شمال غرب

 های بزرگ نیز باشند.توانند منشأ زلزلهمی

یسموتکتونیک با توجه به نتایج حاصله در این مطالعه در مقایسه با اطالعاتی که در زمینه زلزله خیزی محلی و روابط س

باشد توان چنین نتیجه گرفت که این ناحیه بر خالف آرامش ظاهری کامالً فعال میمی ،قبالً از این منطقه موجود بوده است

ی هایشکستگو  هاگسل ییجابجاکت با باشد که در اثر حرو این فعالیت اغلب سطحی بوده ولی دارای بزرگی کمتری می

افتد. همچنین طبق های چین خورده اتفاق میی در حد فاصل الیههالغزشمتعددی که در ناحیه وجود دارد و یا در اثر 

بررسیهای صورت گرفته توسط دکتر زارع و همکاران در مورد میزان لرزه خیزی کف خلیج فارس در محدوده جزیره 

حاشیه  منطقه بودن حاکی از فعال ،لرزه های اخیر در منطقه بقه لرزه خیزی در گذشته و ثبت زمینسابا توجه به  خارک

 .(2314)مهدی زارع و همکاران.از لحاظ لرزه خیزی است جزیره

یی در سطح هایشکستگیا  هاگسلپیوندد که به لحاظ نبودن می به وقوعهایی در ضمن در قسمت شمال بوشهر زلزله

ها را در ارتباط با چین توان نسبت داد. اول اینکه ممکن است گروهی از این زلزلهها را بدو عامل میلهزمین این زلز

سپر عربستان که همواره به این  از حرکتی جدید و در حال تحولی دانست که خود ناشی از نیروی وارده هایخوردگ

های رقومی ی فضائی و دادههاعکسوم اینکه با توجه به دهد. دایران مرکزی سوق می به طرفشود و آن را منطقه وارد می

های پی باشند که های خطی تکتونیکی در سنگتوانند در رابطه با امتدادمیترقیعمهای آمده گروهی از زلزله به دست

و ی پوسته در مقابل این حرکت هایشکستگخطوط ضعیف و  العملعکسها نیز حرکت سپر عربستان و عامل فعالیت آن

 فشار حاصله از آن است. 

 در محدوده رگذاریتأثهای بررسی گسله -1-2-5-3-5

ه های پیشانی های گسل اصلی، گسل اصلی، فعال و لرزه زا موجود در منطقه، گسلبا در نظر گرفتن مشخصه

آنها در بخش مربوط  ویژگیهای است که رگ سفید ،کازرون-برازجان (،ZFF، پیش ژرفای زاگرس)(MFFکوهستان)

 می گردد: ها بشرح ذیل ارائهآن های فنیمشخصههای استان مطرح گردید و برخی به گسله 
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 (MFFزاگرس )کوهستان گسل پیشانی -

کیلومتری تشکیل  115تا  15طول: گسله پیشانی کوهستان زاگرس از پاره های گسلی گوناگون با طول های متفاوت 

 (.1335السالمی به نقل از بربریانکیلومتر دارد)شیخ ا 1553شده است و در جمع طولی در حدود 

 جنوب خاور با شیسب به سوی شمال خاور. –راستا و شیب صفحه گسله: راستای کلی شمال باختر 

 (1335سازکار گسله: راندگی)بربریان

کیلومتر بوده  3در حدود   MFFمیزان جابجایی: شواهد زمین شناسی نشانگر آن است که جنبش قائم در طول گسله 

کیلومتر باال آمده اند در حالیکه پی سنگ  3نه ای که سنگ آهک های کرتاسه در فرادیواره گسله در حدود است به گو

 (.2333کیلومتر جابجا شده است)شیخ االسالمی به نقل از اویسی و همکاران 1.5کمتر از 

اکتبر  13 (،5.6)بزرگی سطحی 1365(، ژوئن 3.6میالدی)بزرگی سطحی 1352سابقه لرزه خیزی : زمین لرزه 

آگوست  23(، 5.5)بزرگای سطحی1353ژانویه  13(، 3.2)بزرگای حجمی1323جوالی  15(، 5.6)بزرگی سطحی 1665

مارس  21(، 5و شدت5.5)بزرگای سطحی1355ژانویه  5(، 3.2)بزرگای سطحی1356دسامبر  14(، 5)شدت1354

( که در اثر جنبش 5.4)بزرگای حجمی1331نوامبر  4( و 5.5)بزرگای سطحی1366مارس  53(، 5)بزرگای سطحی1355

 (.1335این گسله روی داده اند )شیخ االسالمی به نقل از بربریان

  (ZFF)گسله پیش ژرفای زاگرس -

 طول: این گسله به طول چندصد کیلومتر از شمال خاور بندرعباس تا درون خاک کشور عراق امتداد دارد.

 جنوب خاور با شیب به سوی شمال خاور. -خترراستا و شیب صفحه گسله: راستای کلی شمال با

 (.1335سازوکار گسله: معکوس)بربریا، 

 نوع گسله بر اساس توان لرزه خیزی: لرزا.

 ( رویداد زمین لرزه های تاریخی زیر را به کاری شدن این گسله نسبت می دهد:1334سابقه لرزه خیزی: بربریان)

میالدی هرمز با بزرگای  1435.، زمین لرزه 6و شدت  3.4ری میالدی اهواز با بزرگای گشتاو 643زمین لرزه  -

و شدت  3.5میالدی بندر عباس با بزرگای گشتاوری بیش از  1322اکتبر  4، زمین لرزه 6و شدت  3.4گشتاوری 

و  3.5میالدی هرمز با بزرگای گشتاوری  1634دسامبر  5میالدی زرباطیه، زمین لرزه  1625، زمین لرزه 5بیش از 

 .3.5بندرعباس با بزرگای بیش از  1322اکتبر  4، بزرگترین زمین لرزه ها: زمین لرزه 6شدت 
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 :(Borazjan Fault)له برازجانگس -

 (.1335کیلومتر)بربریان، 163طول: روی هم 

 ساز و کار گسله: راندگی.

 نوع گسله بر اساس توان لرزه خیزی: جنبا.

تکاب،  در زمان پلیوسن  -کیلومتری تاقدیس گیسکان 13ت بر (، خمیدگی راس2334به گمان باچمانف و همکاران)

میلی متر در سال را  برای گسله برازجان نشان  5الی  4میلیون سال اخیر(، نرخ لغزش درازمدت  2.5الی  2کواترنری) -پایانی

 (.1535)شیخ االسالمیمی دهد

تا لغز را تشکیل می دهند که طول آن به حدود ( گسل های کازرون و برازجان یک پهنه گسلی راس1335به گمان بربریان)

   کیلومتر می رسد .  453

کازرون و برازجان است که –به باور سپهر و گاسکرو سامانه گسلی کازرون در بر دارنده سه پهنه گسلی به نام های دنا 

رده اند)شیخ در زمان های ژورا سیک  و کرتاسه به عنوان گسله های عرضی طی زمین ساخت تتیس فعالیت می ک

 (. 1535االسالمی

 برازجان -سابقه لرزه خیزی گسله کازرون

میالدی  13میالدی و زمین لرزه روی داده در قرن  553-551و  532-235زمین لرزه های روی داده بین سالهای  -

 1631سامبر د 14زمین لرزه ، 6و شدت   3میالدی شاپور با بزرگای بیش از  1624ژوئن  2زمین لرزه  ،در بیشا پور 

زمین  ، 5و شدت 5/4میالدی با  بزرگای  1335ژانویه 15زمین لرزه  ، 5و شدت 5/5میالدی گلگونبا با بزرگای بیش از 

 ، 5و شدت 5/4میالدی با  بزرگای   1135اکتبر 25زمین لرزه  ،3و شدت 2/5میالدی با  بزرگای  1336ژوئن  25لرزه

 .5و شدت 5/5گایمیالدی با  بزر 1363جوالی  12زمین لرزه 

 :(Rag sefid Fault)له رگ سفیدگس -

 (1333نام دیگر: بی بی حکیمه)ستوده نیا و پری،

 کیلومتر . 115طول 

 جنوب خاوری با شیب به سوی شمال خاور .–راستا و شیب صفحه گسله: راستای خمدار شمال باختر 

 (.1333ساز و کارگسله : معکوس)ستوده نیا و پری،

 ی: بندر دیلم.موقعیت جغرافیا ی
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واحد هایی که گسله آن ها را قطع کرده است :  این گسله سبب رانه شدن سازند آغاجاری در تاقدیس رگ سفید 

 بر روی نهشته های کواترنری دشت ساحلی خلیج فارس شده است.

 :(Khurmoj Fault)خورموج لهگس -

 کیلومتر . 13طول: 

 نوب خاور.ج –راستا و شیب صفحه گسله: راستای شمال باختر 

 ساز و کار : نامشخص.

 موقعیت جغرافیایی: خاور شهر خور موج در استان بوشهر.

کژدمی، شیل  -واحد هایی که گسله آن ها را قطع کرده است :  این گسله  سنگ آهک های سازند های سروک

 جهرم را بریده است. -گورپی و نیز سنگ آهک های آسماری -های پابده

 اهتوان لرزه زایی گسله -1-2-5-3-5-1

ساله  455شناسی و مهندسی زلزله برای دوره بازگشت المللی زلزلهبیننقشه پربندی همشتاب ایران توسط پژوهشگاه

سال )بر حسب درصد شتاب زمین( در سه رده خطر متوسط، خطر باال و خطر خیلی باال  53احتمال وقوع در  %13معادل 

-لرزه در ایران به گونه پربندی )خط میزان( همشتاب و پهنهخطر زمینبرای نشان دادن  برای کشور تهیه شده است. این نقشه

شامل بیشینه  های احتماالتی این نقشههای احتماالتی متداول تهیه شده است. تخمینای با بکارگیری روشبندی خطر لرزه

 25/3های ی، نقشه به بازهاهای خطر لرزهباشد. برای رسم منحنیساله می 455و  55های بازگشت شتاب زمین برای دوره

درجه طولی و عرضی تقسیم گردیده است و مقادیر بیشینه شتاب زمین اعمال شده در هر نقطه شبکه محاسبه شده است. 

ها ممکن است های مهندسی است. افزون بر این نقشهای سازهها ارائه الگویی برای برآورد خطر لرزههدف از تهیه این نقشه

لرزه تواند در تخمین زمینای ایران میای، تخمین بیمه زمین لرزهی، مانند تهیه نقشه خطرپذیری لرزههای دیگربرای هدف

کار گرفته شود. در حالی که نقشه پربندی همشتاب ساله به53های متوسط عمر مفید ای عام برای سازهگونهمبنای طراحی به

ای عمده و های لرزهدهد. از آنجا که فقط چشمهدر هر منطقه نشان میها لرزه محتمل را برای همان سازهایران بیشینه زمین

ای که در تهیه کار گرفته شده است. پرامترهای اصلی برای برآورد احتماالتی خطر لرزهها بهشناخته شده در تهیه این نقشه

 شود:کار گرفته شده است به صورت زیر خالصه میها بهاین نقشه

 های دستگاهی؛تاریخی و داده ایهای مهلرزهداده-1

 ای؛لرزهبندی چشمهمنطقه-2
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 ها است؛خیزی هر چشمه که شامل روابط وقوع مکرر و بیشینه بزرگیاطالعات لرزه-5

 های تضعیف جنبش نیرومند زمین؛رابطه

طی و های خای )چشمهای و مدل خطر لرزهپیشگویی احتماالتی وقوع مکرر که شامل وقوع همگن پواسونی لرزه

 ای( است.ناحیه

های مربوط به استان کلیپ گردید. نتیجه در نقشه در این راستا نقشه مذکور با مختصات استان مطابقت داده شد و بخش

 شماره آورده شده است.





تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

33 

 زلزلهزمين پهنه بندي استان در ارتباط با خطر  -1-2-5-3-6
 ریترسیم نقشه مناطق با تأث ،یاات تخصصی دقیق مکان یابی و شناسایی مناطق پرخطر و دارای توان و پتانسیل لرزهمطالع

پذیری متفاوت و ارائه راهکارهای مقابله با زمین لرزه و کاهش اثرات منفی و خسارات جانی و مالی آن را پهنه بندی 

باشد. هر چه این تحقیق ختصاصات سایز موتکتونیکی منطقه استوار میا اختگویند. این مطالعات بر مبنای بررسی و شنمی

باشد. ارقام تر و با تکیه بر خواص میکروسایزمیک انجام گیرد از دقت و کارایی باالتری برخوردار میکوچک یاهیدر ناح

مطالعات را گوشزد  ونهگنیاخسارات جانی و مالی ناشی از بالیای ناخواسته طبیعی طی یک دوره چند ساله معین لزوم 

ها و پایداری استان بوشهر باهدف کمک به برنامه ریزی برای ایمن سازی سازه یاکند. مطالعه و پهنه بندی لرزهمی

گیرد. از این رو برای شناسایی روستایی، شهری و مراکز اقتصادی و کاهش خسارات جانی و مالی انجام می یهاسکونتگاه

های زیست محیطی و اقتصادی در عملیات میدانی دقت خاصی در شناخت ساز و کار و پهنه بر روی نقاط هارگسلیتأث

ها نظیر روان گرایی، زمین لغزش، سنگ ریزش، پدیده نشست موضعی، ها و مخاطرات ثانوی و پیرامونی آنگسل

 شده است. هاسیشکستگی و شکاف زمین و پدیده باال آمدگی و رشد تاقد

ین جایگاه لرزه زمین مایش استان به منظور تعیآه و پهنه بندی استان بوشهر در راستای برنامه خطر زمین لرز مطالعه

و نیز  هاگسل یهایژگیبه عنوان نقاط مستعد تکوین زمین لرزه مطالعه شده است. تعیین محل و شناخت و ،ساختی استان

قسمت مطالعات این بخش است.  نیتراتی از مهمهای حیها به مراکز جمعیتی و صنعتی و دیگر سازهآن نزدیکیدوری و 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و توسط تهیه شده  لرزهنقشه پهنه بندی خطر زمین بر اساس  استانتوان لرزه زایی 

گرفت  مورد بررسی قرار ،یااستان و دیگر عوامل مؤثر زمین لرزه یاهای زمین لرزهاستفاده از دادهمهندسی زلزله، از طریق 

کلمه، ، توسطشتاب بیشینه  دارایشهرستانهای بوشهر، بوشکان، شنبه، کاکی،آبدان، عسلوئیه و بندر ریگ اساس این  برو 

، سعدآباد، زیاددارای شتاب بیشینه  خور موج،تنگ ارم، شبانکاره،انارستان، آب پخش،جزایر خرک، بندر دیلم و گناوه

 گردند.واقع می خیلی زیاداب بیشینه دارای شت دالکیو  وحدتیهبرازجان، اهرم، 

ها مطرح گردید طور که در بخش گسلگردد، هماناصلی مشخص که مبنای محاسبات واقع می گسله هایبر  عالوه

توانند کل مناطق دقیق در منطقه وجود دارد که در صورت فعالیت احتمالی می ییشناسا رقابلیپنهان و غ گسله های

  .قرار دهد ریثو نیروگاه اتمی بوشهر را تحت تأ هیعسلومسکونی و صنعتی از جمله 

با استفاده  و عرض وقوع زمین لرزه  طولبه با توجه استان زمین لرزه های ثبت شده دستگاهی توان لرزه زایی بر اساس 

ین نقشه شهرهای که در ا (3نقشه شماره) گردید شدت و تراکم زمین لرزه های استاناقدام به تهییه نقشه   GISاز نرم افزار 
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واقع در شهرستان دشتی در باالترین محدوده رخ داده خطر زمین لرزه و مناطق مسکونی شهرستان بوشهر، جم و بندر دیلم 

 .در محدوده کمتر رخ داده زمین لرزه قرار گرفته اند 
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آن از اهمیت ویژه برخوردار است، لذا با توجه به وجود منابع عظیم  ریتأثاز آنجا که بحث زمین لرزه و مناطق تحت 

 ی انتقال آب، تأسیساتهاکانالی گاز ، خطوط انتقال انرژی،صنایع پتروشیمی، سدها و هاشگاهیپاالها و اقتصادی، سازه

ی صنعتی، مراکز تجمعی از هاشهرکعظیم پارس جنوبی، تأسیسات عظیم صدور نفت در جزیره خارک و سایر مناطق، 

گردد جهت مراکز شهری و روستایی پیشنهاد می ترمهم، مدارس و ... و از همه هافرودگاه، هامارستانیب،هادانشگاهقبیل 

حساس مطرح و کاهش خسارات جانی و  العادهفوقحساس تا  شناخت دقیق لرزه خیزی و مخاطرات ژئوتکنیکی مناطق

ی بزرگ دقیق هااسیمقی مناطق مطرح در الرزهی ریز پهنه بندی خطر زلزله و مخاطرات ژئوتکنیک هاطرحمالی احتمالی،

 ی استان تهیه و اقدامات احتیاطی وحفاظتی الزم بر این اساس صورت گیرد.الرزهی صرف زمین هاطرحدر قالب 

 حلیل موقعیت کانسارهای معدنیت -1-2-5-1

 وضعیت ذخایر معدنی ایران -1-2-5-1-1

نوع ماده معدنی یکی از معدود کشورهای دارای تنوع باالی ذخایر معدنی است. ذخایر  35ایران با دارا بودن دست کم 

خایر احتمالی میلیارد تن این رقم را ذخایر قطعی و مابقی را ذ 53میلیارد تن برآورد شده که حدود  55معادن ایران حداقل 

طور کامل صورت نگرفته این مزیت برای سرمایه دهد. از آنجا که برداشت از ذخایر معدنی این کشور هنوز بهتشکیل می

گذاران خارجی وجود دارد تا به ذخایری دسترسی پیدا کنند که به لحاظ عیار در سطح کیفی بسیار خوبی قرار دارد. حتی 

توان در ذخایر مس سرچشمه، های جهانی نیز باالتر است که این وضعیت را میتانداردگاهی عیار ماده معدنی از سطح اس

سرب و روی انگوران و معادن بزرگ سنگ آهن چغارت، چادرملو، گل گهر و سنگان و بخش بزرگی از ذخایر سنگ 

معادن استثنایی و  آهک کشور مشاهده کرد. عیار باال و کیفیت مرغوب این ذخایر باعث شده نام این معادن در جمع

سال گذشته صنایع بزرگ، مهم و استراتژیکی چون فوالد،  53صاحب نام دنیا مطرح شود. وجود این معادن سبب شده طی 

مس، آلومینیوم، سیمان وسرب و روی در ایران پایه گذاری شود تا هم رشد اقتصادی را افزایش دهد و هم باعث باال رفتن 

میلیون تن  533دهد در این کشور ساالنه شود. بررسی وضعیت موجود معادن ایران نشان میمیزان اشتغال و ارزش افزوده 

هزار تن آلومینیوم،  533میلیون تن فوالد خام،  11شود تا این میزان استخراج جوابگوی تولید انواع مواد معدنی استخراج می

ادن بزرگ هم اکنون توسط دولت به بهره برداری هزار تن مس کاتد باشد. اگرچه تعدادی از مع 223میلیون سیمان و  33

درصد معادن این کشور به بخش خصوصی سپرده شده تا این بخش میدان دار تولید  36رسد اما امتیاز بهره برداری می

بهره برداری معادن بزرگی که دست دولت است تا  44موادمعدنی در ایران شود. از سویی با اجرایی شدن قانون اصل 

شود تا این بخش عالوه بر مدیریت معادن کوچک مقیاس و متوسط خود را آینده به بخش خصوصی سپرده می هایسال
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برای مدیریت معادن بزرگ و ملی نیز آماده کند. با توجه به اینکه معادن کشور عمدتاً از طریق بورس و مزایده واگذار 

شود نظر قوای مجریه، قضاییه و مقننه برگزار می تواند در این معامالت که تحتشود بخش خصوصی خارجی نیز میمی

 شرکت داشته و در سرمایه گذاری معادن ایران سهیم شود.

 وضعیت معادن استان بوشهر -1-2-5-1-2

پلوتونیکی ایران مرکزی و سنندج سیرجان و  –استان بوشهر از لحاظ ساختار زمین شناسی، دوری از زون ولکانیکی 

ورده و دشت ساحلی فاقد معادن فلزی بوده و تمامی سازندها از نوع رسوبی قرارگیری در حوضه رسوبی زاگرس چین خ

 معادناسمی  ظرفیتی است. رفلزیغتوان به عنوان ماده معدنی و معدن اتالق نمود از نوع باشند. بر همین اساس آنچه میمی

ترین توان مهماستان می با توجه به خاستگاه رسوبی معادنهاست و  شد آورد میلیارد 55حدود  63سال  در استان

های شناسایی شده در استان که شامل سنگ آهک، ماسه سنگ، واریزه کوهی، شن و ماسه طبیعی، سنگ گچ، اندیس

دهند. مواد معدنی دیگری از ترین منابع معدنی استان را تشکیل میباشند را نام برد که عمدهسنگ نمک، مارن و رس می

میت، قیر طبیعی، بنتونیت، فسفات، بوکسیت، سلستین، التریت، لوماشل، صدف دریایی و جمله سنگ تزئینی مرمریت، دولو

باشند، لذا به علت ذخیره کم و های نازک و یا آلودگی از آن مواد میاکسید آهن نیز وجود دارد که بیشتر به صورت الیه

های عمرانی بزرگ و کوچک و وجود پروژه دهند. با توجه بهتوجیه اقتصادی ندارند و تشکیل کانسار رانمی نییپاعیار 

اند. همچنین زیادی پیدا کرده العادهفوقی نسبی، معادن استان بوشهر ارزش هاتیمزنزدیکی به دریا و سایر 

باشدکهباعیمناسببرایصدورموادمعدنیفرآوریشدهوخامدراستانمیهاموقعیتمناسبساحلیونزدیکیمنابعمعدنیبهساحالزجملهپتانسیل

 رهایموادمعدنیدرکشورهایحوزهخلیج فارس گردیده است.ثگسترشبازا

 های انواع مواد معدنی در سطح استانپراکندگی و ویژگی -1-2-5-1-3

 سنگ گچ -1-2-5-1-3-1

باشد. ضخامت،ذخیره و مرغوبیت سنگ گچ استان بوشهر عمدتاً از سازند گچساران و بندرت از سازند آغا جاری می

. در حوالی بندر کنگان، بندر طاهری و جم ، ضخامت یابدسنگ گچ از شمال به طرف جنوب شرقی استان کاهش می

گردد. معادن عمده ایمیرسد و منحصر به یک تا دو الیه نازک گچ به صورت بین الیههای گچی به حداقل خود میالیه

 .اندشدهخورموج متمرکز  –سنگ گچ در شمال شهرستان دشتستان و حد فاصل اهرم
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 سنگ آهک -1-2-5-1-3-2

ذخایر سنگ  نیترعمدهبندر دیلم تا جنوب شرقی استان تا عسلویه گسترش دارد. ذخایر سنگ آهک از شمال شرق 

.ذخایر عظیم سنگ آهک از نظر اندگرفتهآهک قابل استخراج در شمال شهرستان دشتستان تا جنوب شهرستان کنگان قرار 

معادن از جمله معدن سنگ آهک تفاوت دارند. در برخی از  باهمو سایر پارامترها در مناطق و سازندهای مختلف  Caoعیار 

آقا میر احمد، تنگ زندان، موتمورو ... از درصد خلوص باالیی برخوردار هستند.لذا در تولید آهک صنعتی و کربنات 

ها به عنوان شیمیایی آن-های آهکی بسته به خواص فیزیکیو سایر سنگ هاسنگکلسیم رسوبی کاربرد دارند. از ماسه 

 کنند.کله ، موج شکن ، پل سازی ، ساختمان و ... استفاده میسنگ الشه برای ساخت اس

 دولومیت -1-2-5-1-3-3

باشد.در حال این ماده معدنی در سطح استان بوشهر عمدتاً در زون زاگرس و سازند جهرم قابل شناسایی و اکتشاف می

وده استان گزارش هائی از این ماده معدنی در محدحاضر هیچ معدن فعال دولومیت در سطح استان وجود ندارد، اندیس

شده است اما عدم وجود صنایع عمده مصرف کننده باعث شده است که اکتشاف این ماده معدنی کمتر مورد توجه قرار 

 گیرد.

 سنگ الشه -1-2-5-1-3-1

های زمین شناسی سطح استان، برای تأمین شن و ماسه دانه بندی شده برداشت سنگ الشه یا شن و با توجه به ویژگی

 –سازند آسماری  ژهیبه وگیرد. برداشت سنگ الشه عمدتاً از سازندهای آهکی صورت می ماسه کوهی در سطح استان

گیرد. منابع عظیمی از این ماده معدنی در نقاط جهرم و شن و ماسه کوهی از سازند کنگلومرای بختیاری صورت می

اکتشاف قرار گرفته است. در حال ی از محدوده استان مورد شناسایی و اعمدهمختلف استان با توجه به رسوبی بودن بخش 

میلیون تن در سطح استان وجود دارد.  153معدن فعال سنگ الشه و شن و ماسه کوهی با ذخیره معدنی بالغ بر  45حاضر 

 باشند.ی نیز دارای مجوز از دفتر فنی استانداری میارودخانهمعدن شن و ماسه  53البته تعدادی در حدود 

 شن و ماسه طبیعی -1-2-5-1-3-5

باشد در پهنه استان بوشهر از و ماسه طبیعی که شامل واریزه کوهی و شن و ماسه رودخانه ای و بادی می ذخایر شن

ی انتهایی جنوب شرق استان به صورت مخروط افکنه، هاقسمتبرازجان تا  –گناوه  جاده ریمسحوالی چهار روستایی در 

با ضخامت زیاد بر جای گذاشته شده است. از  های خشک و فصلی به صورت انبوه وهای رسوبی و در درهپادگانه
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باشد که ارزش ترین منابع شن و ماسه طبیعی کنگلومرای آب شیرین و کنگلومرای بختیاری و رسوبات آبرفتی میعمده

 ها دارند.ی برای تولید شن و ماسه دانه بندی ، شسته و شکسته و زیر سازی راه و محوطهاالعادهفوق

 رس -1-2-5-1-3-6

رودخانه مند ، در دشت سیالبی و  به خصوصهای استان عدنی است که در حوضه رسوبی رودخانهرس یکی از مواد م

ی فرودست با ضخامت زیاد رسوب شده است. با توجه به خاستگاه رسوبی تشکیالت باال دست در مسیر هانیزم

یب رس از مرغوبیت مناسبی هااز استان فارس تا بوشهر ، به علت ورود نمک، گچ و سایر عناصر مزاحم در ترکرودخانه

 باشد.نمی برخوردار

 مارن -1-2-5-1-3-7

باشد. در درصد آهک و بقیه رس می 35تا  55گردد. دارای ی متالشی میآسانبهنوعی رس آهکی متراکم است که 

استان بوشهر معادن مارن با ضخامت و ذخایر زیاد در سازندهای میشان و گروه بنگستان در اغلب نقاط استان وجود دارد. 

 باشد.تولید سیمان خاکستری، آجر و سفال می باارزشرن یکی از مواد اولیه و ما

. انددادهها کاربرد صنعتی خود را از دست متأسفانه به دلیل ورود عناصر مزاحم در ترکیب این مارنها در اکثر مکان 

 های دشتستان، تنگستان و دشتی قرار گرفته است.بیشتر مارن استان در شهرستان

 مکسنگ ن -1-2-5-1-3-8

ی نمکی استان بوشهر ، گنبد نمکی جاشک در شهرستان دیر به علت جریان نمک در دو جبهه شمال شرقی هاستوناز 

و جنوبی آن تشکیل معادن سنگ را داده است. به علت وجود ناخالصی اکسید آهن و ... فقط مصرف صنعتی دارد. مصرف 

 شرفته دارد.خوراکی این نمک نیاز به فرآوری و تخلیص با تکنولوژی پی

 نمک آبی -1-2-5-1-3-2

های تبخیری نمک در شهرستان دشتی و تنگستان و دیر تشکیل حوضچه به خصوصهای نمکی در استان بوشهر چشمه

توان نمک آبی تم پسه اهرم ، نمک آبی زرگری،گوهری و نمک آبی را داده است. از جمله معادن نمک آبی استان می

 دار و مصرف خوراکی و صنعتی دارند.جاشک را نام برد که از درجه باالیی برخور
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 قیر طبیعی -1-2-5-1-3-14

و آثار سطحی مواد نفتی است که در استان بوشهر در چندین مکان مشاهده شده  هاتراوشقیر طبیعی یکی از مشتقات ،

 متریسانت 63کیلومتری جنوب شرقی برازجان یک الیه قیر طبیعی به ضخامت تقریبی  25است. در محلی به نام نارستان در 

کیلومتری  3گردد. در ود دارد که در میان رسوبات سازند گچساران به صورت پراکنده در چند مکان مشاهده میوج

شود که به نام مومیایی معروف است و ( ترشح میwaxی نفتی)هامومجنوب شرق برازجان در محلی به نام تنگ میمنه ای 

کیلومتری شرق خورموج نیز الیه ضخیمی از قیر  15ند. در کنها استفاده میاز آن در درمان دردهای مفصلی و شکستگی

ی نفتی هامومطبیعی وجود دارد که گستردگی آن از ناحیه نارستان بیشتر است. در همین منطقه در محلی به نام شاه نشین نیز 

 است. مؤثرشود که در درمان دردهای مفصلی بسیار ترشح می

 بوکسیت -1-2-5-1-3-11

و یی از آن در همبری سازندهای ایالم و سروک هاافقدر زون زاگرس چین خورده و  این ماده معدنی در استان، عمدتاً

باشد، معدن فعالی از این ماده معدنی در سطح استان وجود ندارد و تنها سازند سروک قابل شناسایی و اکتشاف می ای

 یی از این ماده معدنی در محدوده استان گزارش شده است.هاسیاند

 فسفات -1-2-5-1-3-12

دنی در سطح استان، عمدتاً در زون زاگرس و سازند پابده مورد شناسایی و اکتشاف قرار گرفته است. در این ماده مع

یی از این ماده معدنی در استان گزارش شده است اما هاسیاندحال حاضر معدن فعال فسفات در سطح استان وجود ندارد، 

 باشد.حال حاضر اقتصادی نمیو ذخیره کم، استخراج این ماده معدنی در  نییپابه دلیل عیار 

 سلستین -1-2-5-1-3-13

این ماده معدنی در سطح استان بوشهر عمدتاً در زون زاگرس و در گذر دو سازند پابده به آسماری و یا گذر دو سازند 

یی از این ماده معدنی در محدوده استان گزارش هاسیاندگچساران به مشیان مورد شناسایی و اکتشاف قرار گرفته است.

 ا در حال حاضر هیچ معدن فعال سلستین در سطح استان بوشهر وجود ندارد.شده است. ام
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  استان شهرستانهای سطح در معدن بخش های فعالیت و معادن توزیع-1-2-5-1-1
 
 6جدول  در .است شده بررسی بوشهر استان شهرستانهای سطح در معدنی یفعالیتها و معادن توزیع گزارش از بخش این در

 مالحظه 13نقشه  به توجه با.است شده ارائه 1322 سال در بوشهر استان شهرستانهای در معدنی فعالیتهای شاخصهای برخی

 ترتیب به و هستند بوشهر استان شهرستانهای مهمترین دیر و دشتی دشتستان، انهایشهرست معادن، تعداد نظر از که میشود

 .اند داده جای خود در را استان معادن تعداد از درصد 12.29 و درصد 25.24 ، درصد 23.18

 شاغل 1928 از همچنین اند گرفته قرار بعدی های رتبه در گناوه و دیلم جم، تنگستان، کنگان، شهرستانهای نیز آنها از پس

 خود به را سهم باالترین درصد 21.33 و درصد 24.33 درصد، 25.52 سهم با دشتی و دشتستان کنگان، شهرستان سه نیز استان

 ..اند داده اختصاص

 های فعالیت مقایسه های شاخص مهمترین از یکی معادن مساحت معادن، اشتغال و معادن تعداد های شاخص از پس شاید

 .)است داده جای خود در را استان معادن مساحت از درصد 34.29 تنهایی به ه)ک .باشد بوشهر استان های شهرستان در معدنی

 قرارگرفته درصدی 13.62 با دیر و درصدی 16.12 سهم با دشتی درصدی، 25.52 سهم با دشتستان های شهرستان نیز آن پس

 .اند
 1322آن در سال های شهرستانی بخش معدن در استان بوشهر و هافعالیتمشخصات معادن و :8جدول 

ن شهرستا ردیف  ل (گذاری )میلیون ریاسرمایه  تعداد معادن  ل اشتغا  ی تعاون  خصوصی  رفعالیغ  فعال  ( لومترمربعیکمساحت )   

 3   3 3  3  3  3  3  3  بوشهر  1

ان تنگست 2  23 51533.55 65  3 5 12 6 16.355 

 2.35 1 5    3 16 4453.5 4 جم 5

 55.155 21 55 3  3 252 61556.45 53  دشتستان 4

 53.143 13 55 4 3  253 52232.5 52 دشتی  5

 53.534 25 16 2 3  156 53255.35 41 دیر  3

 1.26  3 4   3  15 2521.1 4 دیلم  5

 53.551 12 13 2 3  261 53453.23 26 کنگان 6

 3.25  3 1   3  3 1332 1 گناوه  3

 225.515 64 113 15 3  1336 543356.51 233 جمع 

 2931اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ
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 )درصد( 1322ی بخش معدن استان بوشهر در سال هافعالیتاستان از تعداد معادن و های شهرستانسهم : 2جدول 
ن شهرستا ردیف  ل (گذاری )میلیون ریاسرمایه  اد معادنتعد  ل اشتغا  رفعالیغ فعال   تعاونی  خصوصی  ( علومترمربیکمساحت )   

 3 3 3 3 3  3 3 3.33 بوشهر  1

  

ان تنگست 2  3.51 15.33534541 5.32  3 15.34533 13.54465 3.52561 6.46 

  

 1.16 1.133453 2.563235 3  3 1.34 1.515352532 1.34 جم 5

  

 25.53 25 53.15241 55.23412 3  24.55 25.31563552 25.16  دشتستان 4

  

 13.13 22.31335 26.44626 25.52341  3 21.55 21.23536232 25.24 دشتی  5

  

 15.33 25.56335 15.51524 11.53451  3 13.21 14.54334356 13.33 دیر  3

  

 3.55 3 5.446253 3  3 1.55 3.553453266 1.34 دیلم  5

  

 54.23 14.26551 6.32333 11.53451  3 25.53 22.42355563 15.53 کنگان 6

  

 3.11 3 3.632333 3 3  3.55 3.564233325 3.43 گناوه  3

  

 133 133 133 133  3 133 133 133 جمع 

  

 2931اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ

 1532سال در مختلف معدنی مواد تفکیک به شهرستانها بوشهردر استان معادن توزیع 12جدول و 11جدول ، 13جدول در 

 معادن ادتعد نظر از استان معدنی مواد مهمترین که گچ و الشه کوهی، واریزه میشود مالحظه که همانطور  . است شده ارائه

 دشتی، دشتستان، شهرستانهای همچنین . اند داده خوداختصاص به معادن تعداد از را سهم باالترین شهرستانها اغلب در هستند،

 .دارند اختیار در را استان معادن تعداد از سهم باالترین کنگان و دیر
 

 1322به تفكیک انواع مواد معدنی  هاشهرستانتعداد معادن استان بوشهر و : 14جدول 

ان تنگست بوشهر  استان    ه( کنگان)با احتساب عسلوی دیلم  دیر  دشتی   دشتستان جم   گناوه  
  

 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 آهک 

  

گچ    14 3 2 3 11 1 3 3 3 3 

  

الشه    53 3 12 4 15 16 13 5 13 1 

  

مارن    4 3 1 3 2       1 3 

  

 3 15 1 24 55 25 3 5 3 131 واریزه کوهی 

  

 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 آلویوم 

  

نمک   1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 

  

 1 26 4 41 52 53 4 23 3 233 جمع 

  

 2931اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ
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 )درصد( 1322در سال  هاشهرستانو  سهم مواد معدنی مختلف از تعداد معادن استان: 11جدول 
ان تنگست بوشهر  استان     گناوه  کنگان دیلم  دیر  دشتی   دشتستان جم 

 3.33 13.51 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 1.43 آهک 

گچ    3.63 3.33 13.33 3.33 13.34 1.32 3.33 3.33 3.33 3.33 

الشه    56.55 3.33 33.33 133.33 23.53 54.32 53.32 55.33 55.51 133.33 

مارن    1.34 3.33 5.33 3.33 5.55 3.33 3.33 3.33 5.55 3.33 

 3.33 43.45 25.33 56.54 35.43 44.34 3.33 25.33 3.33 43.35 واریزه کوهی 

 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 5.53 3.33 3.33 3.33 1.43 آلویوم 

نمک   3.43 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2.44 3.33 3.33 3.33 

 133 133 133 133 133 133 133 133 3 133 جمع 

 2931اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ

 )درصد(1322از تعداد معادن استان به تفكیک مواد معدنی مختلف در سال  هاشهرستانسهم : 12جدول 

 گناوه  کنگان دیلم  دیر  دشتی  دشتستان  جم  تنگستان  بوشهر  استان  
  

 3.33 133.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 133 آهک 

  

گچ    133 3.33 14.23 3.33 56.55 5.14 3.33 3.33 3.33 3.33 

  

الشه    133 3.33 15.13 5.33 16.33 22.56 23.25 5.63 12.33 1.25 

  

مارن    133 3.33 25.33 3.33 53. 33  3.33 3.33 3.33 25.33 3.33 

  

 3.33 12.65 3.33 25.53 52.35 24.55 3.33 4.35 3.33 133 واریزه کوهی 

  

 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 133.33 3.33 3.33 3.33 133 آلویوم 

  

نمک   133 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 133.33 3.33 3.33 3.33 

  

 3.43 15.53 1.34 13.33 25.24 25.16 1.34 3.51 3.33 133 جمع 

  

 2931اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ
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 هاشهرستانعمده مواد معدنی از نظر تعداد معادن فعال و میزان اشتغال در سطح  -1-2-5-1-1-1

و  آهک سنگ الشه، مارن، واریزهکوهی، سنگ شامل استخراج، میزان ترتیب بهعمده مواد معدنی در سطح استان 

های به ترتیب در شهرستان هاشهرستانمیزان اشتغال در بخش معدن در سطح  13جدول شماره  بر طبقو  باشدگچ می سنگ

نفر،  62نفر، تنگستان به تعداد 154نفر، دیر به تعداد 255نفر، دشتی به تعداد 235نفر، دشتستان به تعداد 263کنگان به تعداد

 نفر و درسطح شهرستان بوشهر آماری ارائه نشده است. 3نفر، گناوه به تعداد 14ه تعدادنفر، جم ب 23دیلم به تعداد

 هاشهرستانرتبه مواد معدنی از نظر تعداد و میزان ذخیره قطعی در سطح  -1-2-5-1-1-2

صنایع و  معدن( به دلیل وجود امکانات زیربنایی نسبتاً مناسب و وجود 52تعداد معادن در شهرستان دشتستان) نیترشیب

یی ربنایزهای گناوه، دیلم و جم به دلیل عدم وجود امکانات مراکز عمده مصرف کننده و کمترین تعداد معادن در شهرستان

 .اندشدهو عدم احداث صنایع معدنی مصرف کننده واقع 

ی دشتستان، دیر، هابه ترتیب شهرستان 13های استان بر طبق جدول شماره از نظر میزان ذخیره قطعی در سطح شهرستان

دشتی، کنگان، تنگستان، دیلم، جم، گناوه بوده و در سطح شهرستان بوشهر آماری ارائه نشده است. و با توجه به همین آمار 

درصد از کل ذخیره قطعی  25.5شهرستان دشتستان که باالترین حجم ذخیره قطعی معادن استان را در خود دارد حدود 

 ص داده است.معادن استان را به خود اختصا

 وضعیت مختلف معادن شناخته شده در استان -1-2-5-1-5

توان مواد معدنی شناخته شده در استان را ها پرداخته شد، میی که در صفحات قبل به آنعوامل یتمامبا در نظر گرفتن 

تمامی شرایط از جمله های چهارگونه مواد معدنی شناخته شده در استان به چهار گروه تقسیم کرد. در تقسیم بندی گروه

های اکتشافی انجام زمین شناسی، نیاز صنایع مصرف کننده داخلی، میزان تولید در استان، میزان تولید در کشور، فعالیت

 شده و ... در نظر گرفته شده است.

یلی جهت ها در استان شناخته شده ولی انجام عملیات اکتشاف تفصهایی از آنگروه اول: شامل موادی است که اندیس

، نیاز باشندیمکشف شده، صورت نگرفته است. این گروه شامل بوکسیت، فسفات، سلستین و دولومیت و...  ریذخاارزیابی 

به یک سری عملیات اکتشاف تفصیلی جهت ارزیابی کامل میزان ذخیره و در صورت اقتصادی بودن، انجام مطالعات الزم 

و در الویت  باشدیمشاف نیمه تفصیلی و تفصیلی بر روی این مواد نیز ضروری جهت بهره برداری دارند. انجام عملیات اکت

 باید قرار گیرند.
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گروه دوم: سایر مواد معدنی مانند سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ الشه، نمک آبی و سنگی و ... که با توجه به ساختار 

ذخیره داشت و همچنین اکتشاف و  توانیمد زمین شناسی استان، به حد کافی و در حد سهم استان از ذخیره برای این موا

 گیرد.بهره برداری از مواد معدنی این گروه توسط بخش خصوصی انجام می

اکتشاف این گروه در حالت کلی در اولویت قرار ندارد مگر آنکه شرایط جغرافیایی یا احداث صنایع عمده مصرف 

ه معدنی در منطقه محرومی قرار داشته باشد که با اکتشاف و مثال ذخیره ماد به عنوانکننده، ضرورتی را ایجاد نماید. 

 برداری از آن بتوان ایجاد شغل در آن منطقه کرده و از مهاجرت به شهرها جلوگیری نمود.بهره

 تعیین هدف برای تولید مواد معدنی در استان -1-2-5-1-6

د که واقعاً بتواند یک تحول در آن بخش شوجهت رشد اقتصادی یک منطقه، باید مالک و معیاری در نظر گرفته می

بایست مالک، معیار ایجاد کند. در شرایط کنونی دنیای امروز که سرعت رشد، ترقی و توسعه جوامع بسیار زیاد است، می

به هدف مطلوب نخواهیم رسید. توسعه بخش معدن برای بسیاری از کشورها نوعی  وگرنهو اهداف بلندی را در نظر گرفت 

هایی برای رشد پایدار اقتصادی و ع و غالباً مهم درآمد دولتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و فرصتمنبع وسی

آورد، توسعه بخش معدن برای بسیاری از کشورها نوعی منبع وسیع و غالباً مهم درآمد دولتی و سرمایه کاهش فقر فراهم می

آورد، توسعه بخش معدن یا ر اقتصادی و کاهش فقر فراهم میهایی برای رشد پایداگذاری مستقیم خارجی است و فرصت

ی مناسب جهت اشتغال پایدار نیروی کار و توسعه و آبادانی مناطق هاطیمحهر بخش اقتصادی دیگر باید در جهت ایجاد 

ابراین در اینجا از ی استان منظور شود. بنهالیپتانسی نیروی کار و هاعاملمحروم باشد. لذا در مالک و معیار انتخابی باید 

 دو عامل فضای کار )مساحت استان( و نیروی کار )جمعیت استان( استفاده شده است.

در این  حدوداًدرصد مساحت و جمعیت  1.4توجه به اینکه مساحت استان بوشهر همچنین جمعیت این استان حدود 

توسعه  رسدیمباشد و به نظر شور را دارا میدرصد از ک 1.4گفت این استان یک سهم  توانیمباشد، لذا میزان کشور می

اقتصادی )صنعتی و معدنی( استان باید در جهتی باشد که حداقل ساکنین را جوابگو باشدو از جهت دیگر به خاطر شرایط 

 و بقیه جوارهمهایتواند حجم زیادی ارز نیازهای استانطبیعی و موقعیت جغرافیایی و بندرگاهی آن با رشد و توسعه می

 کشور را جوابگو باشد

این شرایط در بخش معدن استان نیز صادق بوده و این بخش عالوه بر میزان وزن خود نسبت به کشور باید توسعه یابد 

در رشد اقتصادی کشور تأثیر  ماًیمستقهمچنین فراتر از آن نیز به خاطر داشتن شرایط مطرح فوقباید توسعه یافته که 

. باتالش در جهت رسیدن به این اهداف عالیه در این بخش نه تنها اطالعات دقیق و صحیح ی خواهد گذاشتاالعادهفوق



تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

115 

آید، بلکه روشن شدن تنگناها جهت اتخاذ تصمیم درست برای رفع نیاز صنایع درباره ذخایر معدنی استان به دست می

ی و امنطقهن اهداف جوابگو در سطح داخلی و ارتقاء و حفظ جایگاه بخش معدن در اقتصاد استان خواهد شد. الزمه رسید

ی الزم برای بهره برداری و ایجاد بستر مناسب جهت هاساختحتی کشوری داشتن ذخایر کافی، برنامه ریزی، وجود زیر 

 باشد.افزایش تولیدات معدنی استان می

 استان تحلیل رانش، ریزش و زمین لغزش -1-2-5-5

هم ژئومورفولوژی بوده و بسته به نوع و سرعت حرکت مواد، های م( یکی از پدیدهMass wastingای )حرکات دامنه

(، ریزش Mudflow(، جریان گلی )Solifluction(، سولیفلوکسیون )Creepای نظیر خزش )حرکات دامنه توانیم

(Slides( افتادن ،)Falls( لغزش تند ،)Slamping( زمین لغزش ،)Land slideنام برد که در بانک اطالعاتی زمین لغزش ) ها

 شوند.بندی می، مراتع و آبخیزداری کشور تمام حرکات باال تحت عنوان زمین لغزش طبقههاجنگلدر سازمان 

ها تجمع یافته است. انباشته شدن هزاران تن های کوهستان تحت تأثیر عوامل مختلف متالشی شده و برروی دامنهسنگ

داری توسط نیروی اصطکاک نگه داشته است بود که در سطح شیب ها و در واقع به مشابه وزن سنگین خواهدمواد در دامنه

حرکات  تواندیمو هر گونه تغییر در میزان اصطکاک مانند بارندگی، خیس شدن رسوبات و کاسته شدن میزان اصطکاک 

چنینی  های اینکه کسانی که برروی دامنه باشندیمای را تشدید نماید. حرکات فوق گاهی چنان بطئی و آهسته دامنه

 شوند.حرکتی نمی گونهچیهمتوجه  کنندیمزندگی 

 باشند:ترین عناصر ناپایداری دامنه شامل موارد زیر میمهم

 :شیب 

دار به وسیله نیروی گرانش )ثقل( است. هرچه میزان شیب ی یک سطح شیببر روترین عامل در حرکت یک توده مهم

 سابد.ی به همان میزان افزایش میاودهتبیشتر باشد با تحریک عامل خارجی امکان حرکات 

 :آب زیرزمینی 

ها دارد. هر زمان که سطح آب یک ها است که نقش منفی در پایداری دامنهیکی از عوامل تسریع کننده حرکات دامنه

یه رفتن سطح آب مخزن در زمان تخل نییپارفتن سطح آب دریا در زمان جزر و یا  نییپابیاید مثل  نییپامخزن به سرعت 

اند گسیخته شود. این پدیده بیشتر در مصالح که بیشتر از آب اشباع شده یی از دامنههابخشسریع یک سد، ممکن است 

. این گونه مواد از زهکشی مشخص برخوردارند. پس از افت آب در مخزن دامنه توسط شودیمریزدانه )الی و رس( دیده 

و همچنین بار موجب حرکت و لغزش رسوبات خواهد شد. در  شودیم آب اضافی که در منافذ به تله افتاده بارگذاری
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. از این رو مقدار کمی آب در یک باشدیمدار عامل ناپایداری نه تنها آب بلکه میزان فشار آن نیز های درز و شکافسنگ

ایسه با مقدار آن دارد. ترین نقش را در مقنیز فشار آب مهم هاخاکفشار رانش زیادی ایجاد کند. در  تواندیمدرز قائم 

یی مواد است که قطعاتی از سنگ که بر اثر هوازدگی از ایمیشآب از طرفی دیگر عامل مؤثری در هوازدگی فیزیکی و یا 

 .باشندیممستعد ریزش  شدتبهشوند دیواره جدا می

 شناسی:ساختارهای زمین 

های رسوبی ای است. در یک توالی از سنگساختارهای نامناسب زمین شناسی از عوامل دیگری در حرکات دامنه

بندی موافق شیب دامنه باشد. در حالت اول بندی مخالف شیب دامنه و یا شیب الیهممکن است شیب الیه داربیش

و جنس سنگ نقش  شودیمگسیختگی احتمالی با توجه به مقاومت سنگ یکپارچه و درزهای موجود در سنگ انجام 

بندی است. برخی در حالت دوم عامل مؤثر در ناپایداری مقاومت برش سطح الیه که یصورتر مؤثری در پایداری دارد، د

ها دارند. وجود یک الیه رسی نفوذناپذیر که به سمت خارج شیب داشته ی دامنهساز یداریناپامواد استعداد بیشتری در 

 ای است.باشد، از عوامل تشدید حرکات دامنه

 :ارتفاع دامنه 

ی یا حفاری در پاشنه آن و یا بر اثر نیروهای تکتونیکی ایجاد شده است که از زیخاک ردامنه به دلیل  افزایش ارتفاع

 آید.ای به شمار میعوامل مؤثر در حرکات دامنه

تصاصاتی چون مکانیسم خباشند. بر اساس اها در مناطق متفاوت مستعد ریزش میمورد مطالعه شیب دامنه استاندر 

توان این حوادث را در ترش، شکل و نوع حرکات، میزان جابجایی و مشخصات سطوح گسیختگی، میعملکرد، دامنه گس

سه گروه عمده حرکات لغزشی، ریزش و جریان دسته بندی نمود. در منطقه مورد مطالعه پدیده حرکاتجریانی مشاهده 

 شود.نمی

 فعالیت انسانى -1-2-5-5-1

 تخریب پوشش گیاهىالف (

هاى باشدت کم، قریب توانند جذب نمایند که در صورت بارشدرصد بارش را مى 25الى  13هاى تاج درختان، برگ

متری( میلى 55درصد در یک بارش  23هاى شدید )حدود اى از بارش در طوفاندرصد بارش و نیز درصد عمده 133

م مکانیکى خاک اى گیاهان نیز سبب استحکاهاى ریشهشود. شبکهگرفته مى نیها، قبل از رسیدن به زمتوسط برگ

کاهند و به لغزش مىهاى گیاهان با جذب آب زیرزمینى و تبخیر و تعرق خود از اثرات آب در وقع زمینگردند. ریشهمى
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به منظور تأمین ها و پوشش مرتعبوتهرویه بى از بین بردن.کنندکیلوپاسکال اضافه مى 23این طریق مقاومت خاک را تا 

گردد تا از تعداد اکثراً به صورت غیرمجاز و در بعضى موارد با مجوز قانونى سبب مى رفیغذای احشام یا سایر موارد مص

طور غیرمستقیم انسان از طریق چراى بهو سطوح خاک از هم پاشیده و لخت گردند و همچنین  پوشش گیاهى کاسته شو

 .شودمى هاروى خاک و تخریب پوشش گیاهى دامنه یرویه دام نیز سبب سم کوببى

 فعالیت معدنى( ب

سبب شده تا در اثر تحریکات طبیعى زمین،توده خاک باالدست مواد معدنیحفر زمین، تغییر شیب و نیز برداشت عوامل 

رویه سنگ از کف رودخانه به جزء چنین برداشت بىحرکت نماید و قسمت حفرشده را پر نماید. هم دستنییبه سمتپا

لغزش شدن سطوح و در نتیجه افزایش پتانسیل زمینگاه شیب و مرتفعکیهسبب حذف ت توسط صاحبان معدن شن و ماسه

سبب ایجاد  مواد معدنی به خارج از محدوده،ح حساس جهت حمل وآالت سنگین از روى سطعبور ماشین.گرددمى

 .گرددلغزش مىهاى مصنوعى در خاک و از هم پاشیدن چسبندگى خاک و افزایش پتانسیل وقوع زمینلرزش

 سازىدهجاج (

به وجود آید و از  تغییراتی میزان شیب دامنه بهسازى سبب گردیده تا اوالً پوشش گیاهى تخریب گردد، ثانیاً جاده

ی طبیعی، هرساله موجب عمدهی به عنوان یکی از مخاطرات اتودهحرکات .لغزش افزوده شودرو بر توان بالقوه زمیناین

ها نقش زیادی در شود. در واقع، زمین لغزشم و غیرمستقیم در مناطق مختلف میهای مستقیخسارات بسیاری به شکل هزینه

های ها، فرسایش و ایجاد رسوب در حوزهتخریب تأسیسات انسانی و گاهی مرگ و میر انسانی، تخریب مراتع و جنگل

های ت ناشی از حرکتی ملی کاهش بالیای طبیعی وزارت کشور ایران، سهم خساراتهیکمآبخیز دارند. براساس گزارش 

میلیارد ریال در سال برآورده شده است. شناسایی و بخش بندی نواحی مستعد لغزش و پهنه بندی  533ی در ایران اتوده

های آبخیز ایفا خطر آن، گامی مهم در ارزیابی خطرات محیطی به شمار رفته و نقش انکار نکردنی در مدیریت حوضه

ی برای مدیریت خطر زمین لغزش به صورت کمی و پهنه بندی آن وجود دارد. هدف از پهنه اندهیفزاکند. امروزه نیاز می

میزان واقعی یا پتانسیل خطر لغزش است.  حسبها بر بندی، تقسیم سطح زمین به نواحی همگن و درجه بندی آن

حی کوهستانی است. مدیریت های مدیریت بحران در نوای وقوع خطر زمین لغزش، ابزاری اساسی برای فعالیتنقشهیهیته

خطر زمین لغزش شامل شناسایی و اندازه گیری خطر لغزش مناطق مستعد یا تحت تأثیر لغزش است. به دلیل تعدد، تنوع، 

 کشور بالخیز جهان قرار گرفته است. 13تکرار و شدت رخداد خطرات طبیعی و ناآرامی محیط، ایران در ردیف 

 و یشناس نیزم  متنوع طیشرا اد،یز یزیخ لرزه و ،ینساختیزم تیفعال  ،یکوهستان تاًعمد یتوپوگراف  به توجه با رانیا

 خسارات انهیسالها لغزش نیزم نیا و داراستها لغزش نیزم از یعیوس فیط جادیا یبرا را یعیطب طیشرا عمده ،یمیاقل
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تمال وقوع هر از چند گاهی قائل شویم، اگر برای بالیای طبیعی دیگر، اح .سازندمی وارد کشور به یفراوان یمال و یجان

میلیارد ریال  533پتانسیل وقوع پدیده لغزش در کشور را باید هر لحظه در نظر گرفت. بر اساس یک برآورد اولیه سالیانه 

شود و این در صورتی است که از بین رفتن منابع طبیعی ها بر کشور تحمیل میهای مالی از طریق زمین لغزشخسارت

های اقتصادی به های کشور موجب خسارتاین پدیده همه ساله در اکثر استان آورده نشوند. حساببهبازگشت  رقابلیغ

ی، تأسیسات معدنی، تأسیسات استخراج، رسانآبهای آبیاری و ها، خطوط آهن، خطوط انتقال نیرو و ارتباطات، کانالراه

های مصنوعی و ها و مراکز صنعتی، سدها و دریاچهکارخانههای حیاتی داخل شهرها، پاالیش نفت و گاز، شبکه شریان

 دهد.ها را مورد تهدید قرار میها و مراتع و منابع طبیعی، مزارع و مناطق مسکونی و روستاها گشته یا آنطبیعی، جنگل

ش در زاگرس جنوب شرقی به دلیل شرایط جغرافیایی و زمین شناسی، از جمله مناطق مستعد برای رخداد زمین لغز

مدیریت خطر  باهدفایران است. با توجه به پتانسیل باالی محیط طبیعی در این نواحی، پهنه بندی رخداد خطر زمین لغزش 

این نواحی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این بخش به ارزیابی استان بر اساس میزان زمین لغزش و تهیه نقشه پهنه 

ی ارائهتأثیر هر یک از عوامل در وقوع آن بررسی شده است که در نهایت منجر به بندی خطر زمین لغزش و شناخت میزان 

بر رخداد زمین  مؤثرعوامل  نیترمهمشود. نخست ی منطقه از نظر وقوع زمین لغزش مینهیبهراهکارهایی برای مدیریت 

شود. نتایج ح شده انجام می، پهنه بندی خطر زمین لغزش استان به روش نیلسن اصالGISلغزش مشخص و سپس در محیط 

نقش را در رخداد  نیترشیبدهد که شیب، لیتولوژی، ارتفاع، فاصله از گسل،فاصله از جاده، فاصله از رودخانه نشان می

های بعدی اشاره شده است. ها در استان دارند. راهکارهای مدیریتی برای مقابله علمی با این مخاطره در بخشزمین لغزش

ی اینپدیدهبه دلیل گسترش اماهوارههای اجمالی استان تهیه شده توسط تصاویر پراکنش زمین لغزشبر اساس نقشه 

های ارتفاعی استان گسترش یافته بخشتمامهای ارتفاعی استان و شرایط یکسان محیطی درسازندهای مستعد در تمام بخش

توان انتظار دهد و در واقع میشتر خود را نشان میو در نواحی دارای استعداد طبیعی بیشتر به زمین لغزش، این پدیده بی

ی در راصولیغطبیعی و در مرحله بعدی انسانی و عمدتاً جاده سازی  منشأی استان ابتدا دارای اتودهداشت که عمده حرکات 

 باشد.سازندهای استان حساس می

 و مارن، شیل لیتولوژی با ندهایوکنگلومرایی و ساز سنگی های ماسهالیه در گچ و مارن یی ازهاتداخل داشتن

معموالً در ارتباط با مناطق کوهستانی شکل  هااگرچه زمین لغزشاست.  زمین لغزش به پدیده ها نسبتسازند مستعدترین

ها در اثر خطای ها وجود دارد. در مناطق کم ارتفاع، زمین لغزشگیرند، اما در مناطق کم ارتفاع نیز امکان رخداد آنمی

ها، گسترش های رودخانههای راه سازی و ساختمان سازی(، گسیختگی دیواره)در حفاری یزیو خاک ر یربرداخاک

ها های متنوعی ازگسیختگی شیبمعادن )به خصوص ذغال( و نمونه هلباط های دپو شدهها، فروپاشی تودهجانبی زمین لغزش
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شرح 14جدول و15جدول  های زمین لغزش درگونه نیترجیرا افتند.در ارتباط با معادن سنگ الشه و معادن روباز اتفاق می

 اند.داده شده

 هاآن نسبی وفراوانی هالغزش زمین انواع: 13جدول 
 وقوع فراوانی یاتوده حرکت

 بسیار فراوان افت سنگ

 بسیارفراوان نشده گسیخته خاکی یهالغزش

 بسیارفراوان لغزش سنگ

 فراوان خاک در جانبی یهاگسترش

 فراوان خاک در چرخشی لغزش

 فراوان خاک در بلوکی لغزش

 فراوان خاکی یهابهمن

 فراوان افت خاک

 معمول متوالی خاکی یهاانیجر

 معمول سنگ در چرخشی لغزش

 رمعمولیغ زیردریایی یهالغزش

 رمعمولیغ آهسته اکیخ یهاانیجر

 رمعمولیغ سنگ در بلوکی لغزش

 رمعمولیغ سنگی بهمن

 خیزداری کشورسازمان جنگل ها، مراتع و آب :مأخذ
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 (1278ها بر مبنای طبقه بندی وارنز )دسته بندی زمین لغزش: 11جدول 

 نوع حرکت

 نوع مصالح

 ی مهندسیهاخاک
 سنگ بستر

 عمدتاً دانه درشت ریز عمدتاً دانه

 سقوط

(Falls) 

 سقوط خاک

(Earth fall) 

 سقوط واریزه

(Debris fall) 

 سقوط سنگ

(Rock fall) 

 واژگونی

(Topples) 

 واژگونی خاک

(Earth topple) 

 واژگونی واریزه

( Debris topple) 

 واژگونی سنگ

(Rock topple) 

 هالغزش

(Slides) 

 قطعات کم دورانی
 در خاکلغزش دورانی 

(Earth dump) 
 (Debris slumpلغزش دورانی در واریزه )

 لغزش دورانی در سنگ

(Rock slump) 

 قطعات زیاد انتقالی

 لغزش بلوکی در خاک

(Earth black slide) 

 لغزش بلوکی در واریزه

(Debris balck slide) 

 لغزش بلوکی در سنگ

(Rock slide) 

 لغزش در خاک

(Earth slide) 

 در واریزه گسترش

(Debris slide) 

 لغزش سنگی

(Rock spread) 

 های جانبیگسترش

(Lateral spreads) 

 گسترش در خاک

 (SpreadEarth) 

 گسترش در واریزه

(Debris flow) 

 گسترش سنگی

(Rock slide) 

 هاروانه

 (Flows) 

 خاکروانه

(Earth flow) 

 روانه واریزه

(Debris flow) 

 روانه سنگی

(Rock flow) 

 خزش در خاک

(soil creep) 

 خزش عمیق

(Deep soil creep) 

 مجموع دو یا چند نوع حرکت عمده های پیچیدهزمین لغزش

 ، مراتع و آبخیزداری کشورهاجنگلمأخذ: سازمان 

 شود.ی اشاره میادامنهدر قسمت زیر به برخی از انواع تعاریف حرکات 

 یادامنهانواع حرکات  -1-2-5-5-2

 :(Rotational slideلغزش چرخشی )

چرخشی و حول  باًیدر این لغزش سطح گسیختگی به صورت یک منحنی با تقعر رو به باالست و جابجایی لغزشی تقر

  افتد.محوری موازی سطح زمین در سراسر عرض لغزش اتفاق می

 :(Translational slideلغزش انتقالی )

  شود.مسطح با چرخش یا واژگونی کم جابجا می باًیدر این نوع لغزش، توده لغزشی در راستای یک سطح تقر

 :(Block slideلغزش بلوکی )

متحرک از یک جنس یا واحدهای بسیار نزدیک به هم تشکیل شده است و به  ییک لغزش انتقالی است که توده

 شود.به هم چسبیده بر روی شیب به طرف پایین جابجا می یصورت یک توده
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 :(Fallفرو ریزش )

های تند و هایی است که از شیبها و تخته سنگهایی از مواد زمین، مانند سنگابجایی ناگهانی تودهفرو ریزش، ج

ها، درزها و سطوح الیه ها مانند شکستگیها در راستای ناپیوستگیها و تخته سنگاند. این جدایش سنگها جدا شدهصخره

قویا به گرانش،  هازشیپرش و یا غلطیدن خواهد بود. فرو ر ها نیز به صورت افتادن آزادانه،دهد. حرکت آنبندی رخ می

 هوازدگی مکانیکی و حضور آب بین منفذی وابسته است.

 :(Toppleواژگونی )

شکستگی واژگونی با چرخش به جلوی یک واحد )یا واحدها( حول تعدادی نقطه محوری در پایین آن، تحت اثر 

 افتد.ها اتفاق میهای سنگشود و یا فشار آب بین منفذی در شکافوارد مینیروی ثقل و نیروهایی که از واحدهای مجاور 

 :(Debris flowجریان واریزه )

از خاک سست و غیر چسبنده، سنگ، مواد  یاجریان واریزه نوعی از جابجایی سریع توده مواد است که شامل مجموعه

های یابد. جریانها جریان میگهانی به طرف پایین شیبباشد و به صورت ناهوا و آب جاری به عنوان روانه گل می  آلی،

به در اثر شدت جریان آب سطحی  معموالًهادرصد خاک و مواد دانه ریز دارند. این جریان 53واریزه کمتر از 

های ریع برف باعث فرسایش و جابجایی خاک غیر چسبنده یا سنگآیند. بارش سنگین تگرگ و یا ذوب شدن سمیوجود

های هایی که بر روی دامنههای واریزه همچنین نسبت به دیگر انواع زمین لغزششود. جریانهای پر شیب میهروی دامن

ها در اندازه سیلت و ماسه اشباع از آب هستند و بخش زیادی از مواد آن باًیهستند، تقر ترجیافتند راپرشیب اتفاق می

های جریان واریزه یابند و نهشتهپرشیب توسعه می یط با آب گذرهاهای واریزه اغلب در ارتباباشد. خاستگاه جریانمی

های دهند. آتش سوزی باعث برهنه شدن دامنههای واریزه ای را تشکیل میاین آب گذرها بادزنه یمعموالً در دهانه

  شود.ها برای جریان واریزه میپرشیب از گیاهان، و مستعد شدن این شیب

 :(Debris avalancheبهمن واریزه ای )

 باشد.شدت سریع میمتنوع از جریان واریزه ای خیلی سریع تا به یاشامل مجموعه

 :(Earthflowجریان یافتن زمین )

یک محدوده افتد وبه حالت روانه در آمده و به راه می یاها شکلی شبیه به ساعت شنی دارند. مواد دامنهاین جریان

در مواد ریز دانه یا  معموالًآورد. خود جریان کشیده و باریک است و به وجود می کاسه مانند یا فرو رفتگی را در باال

های ریانافتد. هر چند که ایجاد جهای با شیب متوسط و تحت شرایط اشباع به راه میهایحاوی گل بر روی دامنهسنگ

 باشد.خشک از مواد ریز دانه نیز محتمل می
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 :(Mudflowروانه گل )

کافی  اندازه( است که در آن مواد برای جریان یافتن سریع بهearthflowت از جریان یافتن زمین )روانه گل یک حال

 درصد ماسه، سیلت و رس تشکیل شده است. 53مرطوب هستند. این روانه حداقل از 

فته ( گmudslideهای خبری به روانه گل و جریان واریزه ای معموالً لغزش گلی )الزم به ذکر است که در گزارش

 شود.می

 :(Creepخزش )

های شیب دار خزش حرکت پیوسته و به صورت نامحسوس آهسته و رو به پایین خاک و سنگ بر روی سطح دامنه

است. این جابجایی در اثر اعمال تنش برشی ای است که برای ایجاد یک تغییر شکل دائمی کافی است اما برای ایجاد یک 

 ول سه نوع خزش وجود دارد:گسیختگی برشی کم است. به صورت معم

افتد که رطوبت و دمای آن تحت تأثیر تغییرات عمق خاکی اتفاق می  در این حالت جابجایی در درون فصلی:الف(

 فصلی قرار دارد.

 کند.ا بر مقاومت مواد غلبه می پیوسته: جایی که تنش برشی متناوبب(

 دهد.وریکه انواع دیگر جابجایی توده رخ میطرسند بهها به نقطه شکست میپیشرونده: جایی که شیبج(

ها و تیرهای کج ها یا دیوارهای نگهبان خمیده، پرچیندرختان، فنس یکج شده یخزش به کمک آثاری چون تنه

 .شوندهای کوچک خاک شناسایی میها و برآمدگیشده، و یا با موج

 :(Lateral Spreadsگسترش جانبی )

افتد. شیوه بارز جابجایی باز شدن جانبی به موازات های مسطح اتفاق میمالیم یا زمینهای بسیار این حالت در شیب

آن رسوبات فاقد  یلهیدهد. فرایندی که به وسهای برشی یا کششی است. شکست به علت روانگرایی رخ میشکستگی

یابند. این شکست شکل میچسبندگی، سست و اشباع از آب )معموالً ماسه و سیلت( از وضعیت جامد به مایع تغییر 

کنیم و یا به صورت القایی و تجربه می لرزهنیحرکت سریع زمین مانند آنچه که در زمان وقوع یک زم یلهیمعموالًبه وس

اند، واحد باالیی مصنوعی ایجاد شود. زمانی که مواد چسبنده، سنگ بستر یا خاک، تکیه گاه موادی باشند که روان شده

روان شده و جریان  ایزشدگی شود و ممکن است دچار فرونشست، برگشتن، چرخش، فروریختن، و متحمل شکستگی و با

 یابند.

طور ناگهانی در یک است. شکستگی به روندهشیهای کم ژرفا معموالًپگسترش جانبی در مواد ریز دانه بر روی شیب

ه یک فرو نشست است؛ اما در برخی مواد یابد. اغلب شکستگی اولیافتد و به سرعت گسترش میمنطقه کوچک اتفاق می
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دهد. ترکیب دو یا بیشتر از انواع لغزش که در باال توضیح داده شد به عنوان یک جابجایی بدون هیچ علت مشخصی رخ می

 (complex landslideزمین لغزش مرکب )

 انواع زمین لغزش در استان

های بانک اطالعات زمین ی استان و همچنین دادهاماهوارههای صورت گرفته از طریق تصاویر بر اساس بررسی

یی در حد اجمالی از نوع لغزش، ریزش یا ترکیبی از این دو حالت)مرکب( شناسای قابل هاحرکتهای استان تمامی لغزش

 گرددیمشرح ذیل ارائه  که بهباشدمی

 حرکات لغزشی:

های غیر آن، قطعات پیوسته تختهسنگی یا توده شود که در نتیجهای اطالق میحرکات لغزشی به نوعی حرکات دامنه

پیوسته خاکو سنگ در امتداد سطح یا سطوح گسیختگی به صورت تدریجی)آرام(و یا ناگهانی )سریع( جابجایی حاصل 

 نماید.می

های طور کلی از میان مجموعه عوامل مؤثر در ایجاد حرکات لغزشی، نقش جنس و مقاومت سنگ، توسعه سیستمبه

و درز و شکاف، الیه بندی کیفیت تناوب طبقات مقاوم و نا مقاوم، میزان شیب در راستای گسترش طبقات نسبت شکستگی 

 های سنگی و رسوبی از اهمیت چشمگیری برخوردارند.به شیب توپوگرافی و ماهیت و برخاستگی رخنمون

های دیلم، شهرستانداربیشم در نواحی در سازندهای نر و حرکات لغزشی ی استاناماهوارهتصاویر های بر پایه بررسی

که در  اندمشاهدهها در بخش قبل ارائه گردید قابل یآنهایژگیوگناوه، دشتستان به شکل عمدتاً چرخشی یا انتقالی که 

 با عنوان )لغزش( ارائه گردیده است. هالغزشنقشه پراکنش زمین 

 حرکات ریزشی:

های خاکی، سنگ و یا گردد که در نتیجه سقوط آزاد و ناگهانی تودهمیای اطالق ریزش به انواعی از حرکات دامنه

 پیوندند.های پرشیب با پرتگاهی، در مقاطع زمانی به وقوع میدامنه یرسوب بر رو

ناشی از حفر  یبردارهای خاکی معموالً در اثر حذف پاشنه شیب در فرسایش کناری رودخانه و یا خاکریزش توده

های سنگی، به عنوان یکی ریزش. شودهای زمین ساختی ایجاد میجاده و در مواردی متأثر از جنبشترانشه جهت احداث 

گونه که در های سنگی مرتفع گسترش و پراکندگی دارند و همانای عموماً در پای رخنمونحرکات دامنه نیترجیاز را

های درز و شکستگی از ر حوزه عملکرد سیستممباحث قبلی نیز اشاره شد به عنوان یک اصل و قاعده کلی این اشکال د

 گسترش بیشتری برخوردارند.
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های زمین شناسی و زمین ریخت شناسی عموماً در پای به تناوب ویژگی ریزش، اشکال مختلف استان بوشهردر 

قرار  در نواحی دارای تناوب سنگی مارن و ماسه سنگ یا به خصوصدارای رخنمون سنگیهای شیب دار ارتفاعات دامنه

بر روی  عموماًهای سنگی موجود در استان . ریزشاندمشاهدهباشند، قابل گیری سازندهای سنگی بر سطحسازندهای نرم می

ی مختلف واژگونی یا ریزش هابهشکل یارتفاعهای سنگی در نواحی مختلف های ارتفاعات دارای رخنمون واحددامنه

 با عنوان )ریزش( ارائه گردیده است. هالغزشپراکنش زمین  6. که در نقشه شماره اندمشاهدهجریانی قابل 

تفکیک  رقابلیغی به صورت ترکیبی و اتودهها در عمده نواحی استان این دو نوع حرکت ها و لغزشعالوه بر ریزش

غزش که تحت عنوان حرکات زمین لغزشی از نوع مرکب جدا سازی و در نقشه پراکنش زمین ل اندییشناساو  تیرؤقابل 

 اجمالی استان ارائه گردیده اند.

 یهاوضعیت کمی و پراکنش زمین لغزش در استان بر اساس بانک اطالعات زمین لغزش -1-2-5-5-3

 کشور

، مراتع و آبخیزداری هاجنگلهای کشور مربوط به سازمان بر اساس آمار دریافت شده از بانک اطالعات زمین لغزش

ح استان در قالب فرم مخصوص ثبت زمین لغزش تکمیل و وارد بانک مورد زمین لغزش در سط 54کشور تاکنون تعداد 

به همراه موقعیت مکانی، طول و عرض جغرافیایی و محل وقوع به  هالغزشاطالعات شده است. فهرست تعداد این زمین 

 منعکس شده است.15جدول تفکیک شهرستان در 

های گسترده استان اقدام به شناسایی این حرکات از طریق تفسیر تصاویر غزشجهت تکمیل اجمالی پراکنش زمین ل

های استان پراکنش زمین لغزش16های استان تهیه و در قالب نقشه شماره ی گردید که وضعیت عمومی زمین لغزشاماهواره

تان از این نقشه به عنوان یکی از . همچنین جهت تهیه پهنه بندی خطر و تحلیل وضعیت ناپایداری اسگرددیمدر ادامه ارائه 

 های اطالعاتی استفاده گردید.الیه
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 های کشورهای استان موجود در بانک اطالعات زمین لغزشاطالعات زمین لغزش: 15جدول 

 ییایعرض جغراف ییایطول جغراف حوزه شهرستان
 خسارت

 )میلیون ریال(
 عمق متوسط عرض سطح گسیختگی طول کل توده نوع حرکت جنس سوم جنس دوم جنس غالب سازند

ان
ست

شت
د

 

 شا
لک

ردا
و

 ی

 3.3 123 53 ریزش/جریانی   مارلستون واریزه * آغاجاری 55.33 231452 515445

 3.3 133 22 ریزش/جریانی   مارلستون واریزه * آغاجاری 5.33 231452 515443

 5.5 131 24 ریزش   سنگ ماسه واریزه * آغاجاری 15.33 231615 512543

 2.3 33 43 ریزش   نمار  ماسه سنگ واریزه * آغاجاری 3.53 232513 512125

 3.3 133 153 ریزش   مارلستون یاآهک ماسه آغاجاری 45.33 232515 512125

 5.5 533 53 انتقالی سیلتستون ماسه سنگ واریزه * آغاجاری 133.33 232525 512152

 4.3 153 65 ریزش   نمار  ماسه سنگ واریزه * آغاجاری 5.33 232544 511515

 2.5 233 53 انتقالی سیلتستون ماسه سنگ مارن سیلت آغاجاری 53.33 232611 512135

 2.2 553 53 انتقالی سیلتستون ماسه سنگ واریزه * آغاجاری 63.33 232611 512345

 3.3 3 53 ریزش سیلتستون سه سنگما واریزه * آغاجاری 53.33 232611 512352

 5.3 55 23 ریزش/جریانی   ماسه سنگ رس * لهبری 23.33 235552 513253

 3.3 11 15 ریزش/جریانی   ماسه سنگ رس * لهبری 2.33 235533 513253

 4.3 53 52 ریزش/جریانی   ماسه سنگ رس * لهبری 5.33 235552 513253

 3.3 233 43 انتقالی   آهک مارنی واریزه * نمیشا 33.33 232523 511523

 1.5 52 22 ریزش/جریانی   ماسه سنگ رس سیلت * لهبری 13.33 235552 513253

 2.3 21 23 ریزش/جریانی   سیلتستون رس * لهبری 12.33 235552 513253

 5.3 33 43 یریزش/واژگون سیلتستون نمار  ماسه سنگ مارن * آغاجاری 1.33 232551 511615

 3.3 133 63 انتقالی سیلتستون ماسه سنگ واریزه * آغاجاری 53.33 232551 515315

 5.3 33 63 ریزش سیلتستون ماسه سنگ واریزه * آغاجاری 23.33 232551 511645

 2.5 26 13 ریزش/جریانی   ماسه سنگ رس * لهبری 1.33 235552 513253

 1.5 21 22 ریزش/جریانی   ماسه سنگ سیلت * رس لهبری 13.33 235552 513253

شاه
نه 

خا
ود

ر
 رو 

 5.3 23 13 یچرخش    ماسه سنگ شیل رس * آغاجاری 3.33 235552 513253

 5.3 55 23 یچرخش    ماسه سنگ شیل رس * آغاجاری 3.33 235552 513253

 4.3 53 22 یچرخش    ماسه سنگ شیل رس * آغاجاری 3.33 235552 513253

 5.5 131 24 یژگون  وا   ماسه سنگ واریزه * آغاجاری 3.33 231654 512553 فازیاب-دالکی

 رودخانه دالکی
 2.5 233 53 یژگونوا سیلتستون ماسه سنگ سیلت-مارن آغاجاری 3.33 232614 512313

 4.3 133 233 انتقالی   سیلتستون مارن  آغاجاری 6.33 254353 522353

کن ان
گ

اح 
س ل  یج
خل

فار   س

 3.3 3 3 انتقالی   مارن آهک رسی میشان 3.33 254543 521352
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 ییایعرض جغراف ییایطول جغراف حوزه شهرستان
 خسارت

 )میلیون ریال(
 عمق متوسط عرض سطح گسیختگی طول کل توده نوع حرکت جنس سوم جنس دوم جنس غالب سازند

 4.3 23 43 ریزش     آهک رسی میشان 3.33 254316 521356

 3.3 15 53 ریزش     آهک رسی میشان 3.33 254543 521352

 3.3 14 15 خاکی   مارن آهک رسی میشان 23.33 254143 522333

 3.3 15 14 هگسترش یافت      کنگلومرا یاریبخت 3.33 254354 521325

 3.3 3 3 جریانی   مارن آهک رسی میشان 3.33 254353 521645

 3.3 14 15 هگسترش یافت      کنگلومرا بختیاری 3.33 254135 521645

1534، مراتع و آبخیزداری کشور سال هاجنگل: سازمان مأخذ
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 بیومهندسی یهاتكنیک با پایدارسازی -1-2-5-5-1

مطرح  ی ساختمانیهاروشاز  دیرتر گرچه ناپایدار، یهاشیب سازی پایدار جهت بیولوژیکی هایشیوه از تفادهاس

 سازی پایدار روش یک عنوان یی بهتنها به اینکه ضمن گیاهی پوشش .اندگرفتهقرار توجه مورد بسیار امروزه اما ،انددهیگرد

 پوشش توانیم همچنین .گردند مطرح فنی هایسازه سایر مفید عمر نطوالنی نمود جهت توانندیم ،شوندیم برده بکار

نظر  از است ممکن اگرچه ی بیومهندسیهاروش. نمود دائمی حتی و طوالنی را عمر پروژه طرح، محل در بومی گیاهی

 اما دهند، ختصاصا به خود ی راتریطوالن زمان مکانیکی هایسازه به ی نسبتمنظر ساز و حفاظتی، پایدارسازی تأثیر جنبه

 مجزا بکار صورت به یا و پایدارسازی روشهای سایر کنار در تلفیقی بصورت توانندو می باشندبادوامتر می و ترارزان غالباً

 مورد بطور خاص بیومهندسی هایشیوه دامنه، پایداری در گیاهی پوشش نقش به کلی اشاره ضمن مبحث این در روند.

 .قرارمیگیرد بررسی

 هادامنه سازی پایدار در گیاهی پوشش منفی و مثبت اثرات -1-2-5-5-1-1

 مثبت اثرات

 توانددرختان می برگ و شاخ توسط بارش وگیرش ریشه توسط تعرق و تبخیر :مسلح کاهش رطوبت خاك

 .گردد منفذی آب فشار موجب کاهش

 دامنه مقابله برشی انیروهایب و نمایند عمل قوسی هایپایه یا شمع مهار صورت به توانندها میساقه ایجاد شمع مهار:

 .نمایند

 گسیختگی پایداری سطح بر عمودی تنش افزایش ازطریق تواندخاص می مواردی در گیاهی پوشش وزن :بارگذاری

 .دهند افزایش را

 در مطالعات آزمایشگاهی میباشد. ریشه توسط خاک نمودن مسلح پایداری، افزایش در درختی پوشش اثر مشهورترین

 افزایش توجهی مقدار قابل شیرابه بر مقاومت الیاف از مقدارکمی دهدکهنشان می ریشه الیاف اظتیحف نقش مورد

 بر را ریشه های زنده، تأثیر مستقیمریشه حاوی خاکهای قطعات برشی هایآزمایش وسیله به تسوروتا و راندو میدهد. 

 به منبیون .است ها متناسبریشه مستقیمًا با تراکم مقاومت افزایش نشاندادکه نتایج اند. کرده اثبات خاک برشی مقاومت

  مطالعه خاک بر مقاومت ها راریشه اثر زنده، هایریشه سیستم هاینمونه روی بر هیآزمایشگا  برشی آزمایشهای وسیله

 افزایش برابر چهار و دو ترتیب تدریجًا ها بهریشه دراثروجود باقیمانده تمقاوم  و حداکثر مقاومت دادکه نشان او  .نمود

 .یابد می
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 اثرات منفی

 ها درکنی آن ریشه یا واژگونی خطر و درختان ظاهری وزن به دامنه پایداری بر درختی پوشش ترین تأثیر منفیمهم

 به نسبت موقعیت درخت به بسته شود، کنده زمین از حجیم ای ریشه توده چنانچه گردد.مربوط می شدید جریانات و بادها

 میکنند رشد کوچک خاکریزهای نسبتًا بر که بزرگی درختان برای موضوع این. دهد کاهش را نهایی اندپایداریتودامنه می

 .باشدبحرانی ترمی

 به وزن اضافی از مهمی بخش هستندکه عمق کم اندازه آن به های خاک ریز معموالدامنه ظاهری، وزن به توجه با

 جهت جالب روش .میدهند افزایش را پایداری حال هر در و ازیمو تا میکنند عمل گسیختگی سطح بر عمود صورت

 درختان تولید که است زنی یا شاخه هرس نوعی زدایی است. شاخه زدایی شاخه عمل گیاهی پوشش منفی اثرات کاهش

 یکهحال در ماندباقی می نخورده دست ای سیستم ریشه روش این در گردد.موجب می قدیمی درختان هایکنده از را جدید

 را و تأثیر باد بارگذاری اثرمنفی دو زدایی عمل شاخه .گرددایجاد می شده قطع قسمت نزدیک کوچک ساقة چندین

 .میکنند حفظ هم را  مثبت اثرات حالیکه در داده کاهش

 

 های تحت تأثیرانواع مكانیزم

 هیدرولوژیکی هایمکانیزم –الف 

 دهند. مثبترا کاهش می خاک به بارش نفوذ وتبخیرآن ذبج با و گیرندرا می بارش درختان برگ و شاخ .1

 .گردندفشارمنفذی می کاهش گردانندو سببباز می جو به تعرق و تبخیر طریق از و گرفته را خاک رطوبت هاریشه .2

 مثبت

 نفوذ ظرفیت نتیجه در و شکاف گردیده ایجاد موجب خاک نمودن خشک ضمن است ممکن خاک رطوبت تخلیه .5

 منفی .الببردبا را

 مکانیکی مکانیزمهای –ب 

 مثبت .گردندمی خاک برشی مقاومت افزایش وموجب نموده مسلح را هاخاکریشه .1

 مثبت .گردند حفاظت خاک وموجب مهارگردیده زیرین سخت الیة به است ممکن درختان هایریشه .2

 مثبت /منفی گردند.برش می و عمودی نیروی افزایش وموجب داده افزایش را دامنه بار درختان وزن .5

 مثبت .میدهند کاهش را فرسایش واحتمال ساخته متصل هم به را خاک ها ذراتریشه .4
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 ی پوشش گیاهیهانقش

 نقش و پوشش گیاهی نوع تعیین .سازدمتأثر می آنرا بعدی ومدیریت گونه انتخاب گیاهی، پوشش از انتظار مورد نقش

 بستگی نظر مورد به نقش مدیریت نوع و استقرار زمین سازی آماده هایهزینه گونه، نوع نتعیی زیرا دارد، اهمیت بسیار آن

 مدیریت اعمال و اجراء رشد برای فصل یک از بیش به سطحی پایداری برای چمنی یهاعلف نقش مثال عنوان به . دارد

 .دارد نیاز درازمدت

 ی کشت پوشش گیاهیهاروش

 ییهاروش .انتخاب گردد مناسبی کشت یهااست روش الزم برسیم گیاهی پوشش بمطلو نتایج به صریحًا آنکه برای

 هایگونه برای مغذی مواد واستفاده از خاک نمودن حاصلخیز ها،ودرختچه درختان پوششی، نباتات کشت از استفاده نظیر

 حاوی یهاخاک انتقال روش، هاترین روش الوصول کنند. سریعدنبال می را هدف همین تمامًا ویژه گیاهی جوامع یا مناسب

 وجود است گیاه رشد ترین مرحلهمهم که روش بذرپاشی دراین باشد.می نظر مورد محل به منفرد گیاهان یا و گیاه و ریشه

 چشم طبیعی، حفاظتی ارزش با بسیار یهامکان به مزبور روش .باشدروش می این معایب از زیاد کار نیروی و ندارد. هزینه

 .گرددمی محدود میشوند استفاده بیومهندسی کاربردهای برای ها بیشترودرختچه درختان جاییکه در مهم اندازهای

 مدیریت و رفتارسنجی

 که همانگونه. باشدمی آن از حفاظت نیز و گیاهی پوشش انتظار مورد نقش از اطمینان حصول اوال مدیریت از هدف

 عدم گیاهی ایجاد پوشش هایبرنامه شکست علل از یکی باشد.می تفاوتم گیاه نوع به بسته استقرار زمان گردید اشاره

 به .باشدمی مدیریت جهت اعمال دستورالعمل و راهنما فقدان و خاص گیاهی یهاپوشش برای مدیریتی نیازهای شناخت

 موجبه ک های اجراییآستانه یا هاشاخص تعیین دیگر، سال به سالی از و دیگر محل به محلی از گیاه رشد زیاد، تنوع علت

 چنانچه یا و گرددمی هارشد علف افزایش موجب وحشی یهاگل روزمره مثالً قطع. باشدالزم می، گرددمی مدیریت اعمال

 .سازد جدی وارد خسارتی وحشی گلهای به میتوانند، شوند قطع دهد گل اینکه از قبل هافوری

 ضروری زمانی که تنها مدیریت دهندکه اطمینان تواننداجرایی می یهاآستانه تعیین جهت رفتارسنجی ساده هایبرنامه

 .گردد اقتصادی صرفه جویی موجب مواقع دربسیاری میتواند و شوداعمال می است

 انتخاب نوع پوشش گیاهی

 لحمس: نظرعبارتند از مورد کنند. وظایفایفا می را بیومهندسی وظایف دیگر انواع از بهتر گیاهان از مشخصی انواع

 ایجاد ها وو آبراهه کناره حفاظت باد، و آب فعال نیروهای و تردد مقابل در سطح حفظ آب، انتقال و جذب خاک، نمودن

بهترایفا  را شمع و مهار نموده و نقش را فراهم بهتری مکانیکی حفاظت وقوی، عمیق هایریشه با درختی پوشش .سایه و ... 
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 بوتهای نزدیک و علف پوشش دیگر باشند. از طرفها بهتر میتوده پایداری رایب درختی گیاهان دلیل همین به .کندمی

مناسبمی  بافرسایش سطحی مقابله برای میکنندکه ایجاد سطحی محکم و متراکم پوشش یک و کرده رشد زمین سطح

 صورت به درختان ونداشت همچ انتظار تواننمی و باشندنمی عمیق هایریشه دارای درختان با ها درمقایسهبوته باشد.

 .کنند عمل مقاوم هایشمع

 های گیاهیکاربرد انواع پوشش

 سطحی پوشش و گردندمستقر می سریع. باشندسازگار می مختلف شرایط با باشند،سبک می و ارزان چمنی گیاهان

ی به خوب رودخانه یهاکنارهبر هانی .دارند نیاز منظم به نگهداری و بوده عمق کم هایریشه دارای .کنندیمایجاد  متراکمی

 استقرار هایسبز .روندیم بین از زمستان درگیاهان  .باشدیم گران آن دستی کشت .کنندیمرشد  سریع و شوندیم مستقر

 ً نسبتا و ها قویدرختچه و هابوته .ندارند سازگاری سخت مناطق به کنند.می ی رشدبه خوبها. علفشودیم تمام ارزان آن

 .دارند نیاز نگهداری کمتری به و ی داشتهترقیعم هایریشه شوند. با بذرکاشته توانندها میباشند. بسیاری ازگونهارزان می

 .گرددمواجه می مشکالتی با هاآن استقرار ی مواقعاپاره  است. ها بسیارگرانکشت آن

 بهن شدند مستقر که هنگامی شوند. اشتهبذر ک با توانندها میآن از برخی باشند.پایا می هایریشه دارای درختان

 برای بیدها. باشندگران می و بوده ها کندرشد آن باشد.الزم می زیادی زمان مدت استقرار جهت .نیاز ندارند گهداری

 .است بذر مشکل ها بارشد آن .باشدای الزم میدقت ویژه مناسب هایگونه انتخاب

 ها درپایداری دامنهنقش ریشه

 انتخاب به لغزش نسبت عمق به توجه با شوندکهبندی می تقسیم عمیق و سطحی هایریشه نوع دو به نفوذ نظر زها اریشه

 53 از و نموده افقی رشد صورت به سطحی هایریشه معموالً بندی تقسیم نوع این در .نمود اقدام باید مناسب گیاه

 متری 23از آن نفوذ و بوده صورت عمودی به عمقی هایشهری ولی شودشامل می را متری دو عمق تا زمین سطح سانتیمتری

 سطح میان از بایستگذارند می جای توجه بر ها تأثیر قابلریشه اینکه برای .ابدییم ادامه بیشتر حتی و متری 53 تا

 درون به خاک پوشش میان از ریشه که گردداعمال می ها زمانیریشه حفاظتی نقش مؤثرترین. نمایند عبور گسیختگی

 انتقالی)میانی(که منطقه یا برجا خاک درون ها بهریشه که یا زمانی و کنند نفوذ زیرین بستر سنگ یهاخردشدگی و هادرز

 .یابد نفوذکنندافزایش می عمق با تراکمی و برشی مقاومت

 مكانیكیی پایدارسازیهاروش -1-2-5-5-1-2

 این .شوندانجام می شیب یک در لغزش ابربر در مقاوم نیروهای افزایش هدف با مکانیکی ی پایدارسازیهاروش

 :باشنددسته بندی می قابل زیر دسته دو به عملکرد نظر از هاروش
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 .شوندیمیی که باعث اعمال نیروهای مقاوم در پنجه توده لغزش هاروش -الف

 .دهندداخلی توده لغزشی را افزایش می یی که مقاومتهاطرح -ب

 جزء همان خاک کردن مسلح و دیافراگم پرده سپری، حائل، دیوار طرح بخش این در بررسی ی موردهاروش میان از

 در خاک یی و بهسازیایمیش تزریق روش و نمایندایجاد می لغزش پنجه در مقاوم نیروی یک واقع در که ی هستندادسته

 .دشونیم لغزنده توده مصالح مقاومت افزایش باعث کهرندیگیمقرار  یادسته

 ی حائلدیوارها-الف 

 دیوارهای حائل وزنی-1

ازجمله کاربردهای  و کننداتکا می خود وزن به خاک طرف از وارده نیروهای با مقابله جهت وزنی حائل دیوارهای

 نظیر به عواملی بستگی دیوار نوع انتخاب. باشدمی هایبند تراس و هاپل جدار ،زهایخاک ر ،داربیش سطوح ها حفاظتآن

 با مطابقت ساختمان، و سهولت سرعت بارگذاری، شرایط عمرالزم، متخصص، پیمانکار به دسترسی مصالح، بودن موجود

 .دارد هزینه و بلندی زمین، تغییرات

 برای ی همچسبندگو زاویةاصطکاک مخصوص، وزن یعنی خاک پایة پارامترهای باید طرح برای دیوار، طراحی در

 از و جانبی طراح، فشار به خاک ریز پشت، مربوط پارامترهای باشد. از ممعلو پایه خاکزیر برای هم و دیوار پشت زیخاکر

 .آورددست می به زیر پایه فشار تحمل برای را خاک مجاز بری بار ظرفیت طراح، پایه، خاکزیر به مربوط پارامترهای

 .ع درآینداشبا حال به است ممکن حائل دیوار مصالح خاک ریز پشت های سطحی،جریان آب و بارندگی علت به

 ی زهکشیهاسوراخاز  استفاده با باید علت همین به شود.دیوار می ناپایداری در نهایت و فشار افزایش باعث خاک اشباع

 وجودآورد. به دیوار پشت زهکشی برای مناسبی شرایط ،سوراخ دار هایلوله یا و دیوار در

 با مصالح بنایی حائلدیوارهای 

 ماهر کار بناهای سنگ وجود علت به و شودیافت می فراوانی به ایران مناطق بیشتر رد که است طبیعی مصالح از سنگ

های وساختمان پل فراوان درساخت کاربرد گذشته از و است معمول بسیار حائل دیوار نوع این ساخت مناسب، دستمزد و

 به که مواردی از. باشدگسترده می ایهها در محدودهاز آن اختصاصی استفاده چندکه دارد. هر حائل دیوارهای و روستایی

 5 باالی در ساختمانی عملیات دیوار، مناسب سازی پی از اندعبارتقرارگیرد  توجه مورد بایدمی حائل دیوار ساخت هنگام

 .باشدمی…و زهکشی بندکشی، سنگ، نمودن ، مرطوبهاازسنگ آلودگی رفع ،گرادیسانت درجه

 ای طره دیوارحائل

 کند.ی عمل میاطرهمانندتیر خود پشت خاک نگهداری جهت باشدکهمسلح می بتن واردی نوعدی یاطره دیوارحائل

 :دارد زیر کاربرد موارد در دیوار نوع این.گرددتأمین می پاشنه روی خاک وزن وسیله به دیوار پایداری از قسمتی
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 متوسط و کوتاه ارتفاع با حائل دیوارهای ساخت درصورت

 دیوار ی پشتزیخاک ر لحاظ به فضایی دیتمحدو وجود صورت در

 عنوان خاک ریز به موجود ازخاک استفاده درصورت

 ظاهردیوار و عمر خاص اهمیت صورت در

 دیوارحائل با پشت بند

 و جهت بستن بندهایی پشت از که تفاوت این با باشند،ی میاطره حائل دیوارهای نظیر بند پشت با حائل دیوارهای

 فشار و دیوار ارتفاع زیاد مورد، دو در بیشتر بنددار پشت دیوارهای کاربرد. است شده استفاده یکدیگر به پی و دیوار اتصال

 و پی با یکپارچه به صورت و دارند قرار یکدیگر از معین فواصل به بندها پشت. باشددیوار می پشت مالحظه قابل خاک

درسمت  بندها پشت برشی دیوارند. چون نیروهای و خمشی مقادیرگشتاورهای کاهش موجب شوند،ساخته می دیوار

 .دیواراست ارتفاع سوم تایک دوم یک محدود بندها پشت بین فاصله نیترمعموالًباصرفهگیرند. قرارمی خاک ریز دیوار

 دیوارحائل گابیونی

 پایداری .اندتهگرفجای  یکدیگر روی بر و اندشده پر سنگ از کههستند یمیس هاییقفسه یسنگی، تور حائل دیوارهای

 مناسب، عملکرد .گرددیمحاصل  حائل دیوار وزن و شده پر مواد بین موجود برشی مقاومت از بیشتر ها،دیواره گونه این

ازجمله  دیوار جسم بودن و زهکش وکارآیی دوام ظاهری، زیبایی محلی، مصالح فراوانی اجزاء، راحتی انعطافپذیری،

 .باشدیم حائلدیوار نوع های اینویژگی

 نباید از دیوار پاشنه طول که نمود توجه باید. کندیم کمک دیوار پایداری به دیوار پاشنه روی بر موجود خاک وزن

 مقابل در پایداری سازه به اضافی بخش شود بیشتر آن ضخامت از دیوار پاشنه طول صورتیکه در. باشد بیشتر آن ضخامت

 .دینمایم مقاومت افقی نیروی مقابل در مهاری عنصری عنوان به تنها و نکرده کمک واژگونی

ی هادر قسمت شده ذکر یهاکنترل شامل کهباشدیم وزنی حائل دیوار نظیر توری سنگی حائل دیوار پایداری آنالیز

 نیازاست. مورد توری شدن پاره مقابل در مقاومت جهت متر 5 تا 2 مهاری عمق خاک ریز طول متر یک .باشدیم قبلی

 ارتفاع به بستگی ها،شبکه طوالین .شود داده جای شده بافته راستای در یعنی خود تاب نیترشیب امتداد در باید یشبکه تور

 دیوارة به و گشته خارج دیواره از متر یک اقالً صفحات باید این دارد. مهاری طول مورد در شده انجام محاسبات و دیوار

 .مهارشوند سنگی توری
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 پیش ساخته حائلدیوار

 بعضی در .شودیم استفاده بتنی حائل دیوار ساختن در که است جدیدی یهاروش از یکی ساخته پیش یوارهاید

 .شودیم صرف وقت کمتری و هزینه دیوارها این ساختن برای موارد،

 Cribدیوارهای نوع-الف 

 استفاده مورد که ستی ااساخته پیش حائل دیوار سیستم نیتریمیقد سال 43حداقل عمر با Crib نوع دیوارهای

 header که بتنی را ساخته پیش تیرهای کارگران نخست .شودیم سوار کابین یک چهارچوب مانند دیوارها . اینباشدیم

 باشند. دیوار برسطح عمود هرکدام ی کهبه طور ،دهندیم قرار شده آماده زیرین طبقه روی مساوی فواصل با شودیم نامیده

جلویی  ردیف header  باالی طول در شودنامیده می Stretcher  که را دیگر ساخته پیش قطعه ردیف ها دوسپس آن

 سنگریزه، با ساخته پیش قطعات این بین سلولی فضای .باشد موازی دیوار روی ها بااز آن کدام هر که یبه طورگذارند می

 .دهدتشکیل می را مرکبی وزنی یوارد یک باهم ساخته نیروهای پیش خاک ریز و .شودتراکم می خاکم یا سنگ شن،

 دیواره دیافراگمی-ب

 دست سال گذشته سی در )ژئوتکنیک( خاکوپی مهندسی عملیات در جا( در بتنی )دیواره دیافراگمی دیوار از استفاده

 هر دنیا نقاط در اغلب و بوده مطرح همواره خاک تثبیت کار در روش این از استفاده بوده است. زیادی تحوالت خوش

 بوده مشکل و پیچیده گذشته بسیار در دیافراگمی، دیوار اجرای تکنیک .شوداستفاده می آن ی ازترگستردهطور  روز به

 هزینه کاهش به منجر که آمده وجود تغییراتی به روش این در آمده دست به تجربیات از استفاده با و زمان گذشت با .است

 در پو رودخانه دلتای در آن از استفاده دیواره دیافراگمی، گسترده کاربرد خیتاری نمونه است. گردیده آن اجرای زمان و

 واقع در کار این است، شده استفاده کانال امتداد در اطراف آب به نفوذ از جلوگیری منظور به آن از باشدکهایتالیا می شمال

 قلوه و وماسه )شن  کانال مجاور خاک دانه درشت و سخت جنس از طرفی و است شده کانال در پوشش اجرای جایگزین

 در بتنی شمع از استفاده روش الذکرفوق پروژه در همچنین بوده است. زمین به داخل سپری دیواره کوبیدن از مانع سنگ(

 دیواره مزایای .بود نشده داده تشخیص مفید آب زیاد تراوش نتیجه در و متوالی هایشمع بین زیاد درزهای خاطر به جا

 :ازاندعبارت خاک حائل هایسازه سایر با سهیدر مقا دیافراگمی

 باالدست موجود سازه حفظ جهت زمین جابجایی درکنترل سازه نوع این مؤثر نقش .1

 .دارد وجود ضربه از ی ناشیهالرزش و سروصدا خاطر به که کوبی شمع منفی اثرات از اجتناب .2

 دیوار سخت جسم در زیاد مقاومت .5
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 حائل به عنوان عمدتاً خاطرگرانی به که هاسپری با مقایسه در خاک حفاظت در دائمی استفاده برای دنبو تریاقتصاد .4

 .گیرنددقرار می مجد استفاده مورد و خارج ازخاک بعداً و شده کوبیده موقتی

 موجود حفاری کمک سیستم های به ی زیادهاعمق تا اجرا قابلیت .5

 این معایب .است استفاده قابل راحتی به نیستند کوبی شمع قابل خاک داخل سخت موانع خاطر به که ییهازمین در .3

 :باشدمی زیر شرح به حفاظتیه ساز نوع

 شود.تغییرات می دچار کار ابعاد اجرا حین در .1

 دارد. ی مجددکاردست به یازر هم نمجاو ترانشه قطعه دو اتصال محل امتداد نیز و شده تمام ناصاف سطح .2

 کامل( بندی آب به نیاز رت)درصو

 محوطه به داخل زیرزمینی آب ورود از جلوگیری اصلی منظور به چنانچه بندی آب درصد 133 حصول حال هر در .5

 .باشدمی بسیارمشکل باشد گودبرداری

 .کاردارد برای زیادی فضای به نیاز دیافراگمی دیواره ایجاد برای ساختمانی عملیات اجرای .4

 .دارد مؤثر و دقیق سازماندهی به نیاز بتنی دیواره نوع این اجرای عملیات در موفقیت .5

 واختالط تزریق لهیوسبه  خاک . تثبیت3

 و رواج سابقه از خاک داخل به تزریق برای مختلف یهاازمخلوط استفاده خاک، تیتثب مختلف یهاروش بین از

 تبادل خاصیت خاطر به آهک بوده و عمدتاً یایی هستند کهشیم یهاپرتلند مخلوط سیمان یاCaCo  برخورداراست. بیشتری

 باال شیب تقویت در سیمان و خاک مخلوط عمدتاً. اندبوده استفاده مورد هاقرن خاک با آن مخلوط شدن سیمانی یونی و

 دارد. کاربرد آب ذخیره استخرهای خاکی و دیواره کف کردن نفوذ قابل ریغ برای همچنین و خاکی سدهای دست

 ویكردهای کاهش خسارات زمین لغزشر -1-2-5-5-1-3

کاهش داد، این  مؤثرتوان با استفاده از برنامه ریزی و مدیریت های اجتماعی و اقتصادی زمین لغزش را میزیان

 از: اندعبارترویکردها 

 الف( محدودیت توسعه در مناطق مستعد زمین لغزش

 کدبندیب( استفاده از حفاری، درجه بندی، محوطه سازی و ساخت و ساز 

 های فیزیکی مانند زهکشی، اصالح مورفومتری شیب، برای جلوگیری از لغزش با کنترل آنج( استفاده از اقدام

 های هشدار دهندهد( توسعه سیستم
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 :استانبررسی وضعیت ناپایداری  -1-2-5-5-5

ز طریق روش های ناشی از آن ابرای تعیین وضعیت طبقات مختلف استان از دیدگاه پایداری و ناپایداری و پتانسیل

( تهیه گردید. این روش توسط نیلسن و همکاران 3لغزش منطقه )نقشه شمارهبندی خطر زمیننیلسن اصالح شده، نقشه پهنه

های زمین شناسی، شیب و ها در منطقه خلیج سانفرانسیسکو، با استفاده از نقشهبرای ارزیابی سریع پایداری شیب 1353در 

 هیه نقشه خطر پایداری شیب نمودند. روش کار نیلسن و همکاران به شرح ذیل است:ی اقدام به تاماهوارهتصاویر 

 %15و بیش از  %15الی  5، بین %15تهیه نقشه شیب در سه رده با شیب کمتر از  -1

 ی هواییهاعکسهای زمین لغزشی با استفاده از تفسیر تهیه نقشه نهشته -2

 سیختگیتهیه نقشه واحدهای زمین شناسی حساس به گ -5

با توجه به مطالب ایرادات مطرح بر این روش، اقدام به انجام اصالحاتی در روش فوق گردید که ضمن حفظ اصول و 

 یی، انطباق بهتری با شرایط موجود منطقه داشت در این روش که به روش نیلسن اصالح شده معروف است:کارا

 گروه افزایش یافته است 4گروه به  5رده شیبی از  

 ها بر اساس مقدار شیب به دو رده تقسیم بندی شده استن لغزهزمی -2

 اندشدهدرجه به عنوان مستعد وقوع سقوط سنگی یا خاکی در نظر گرفته  53های با شیب کل دامنه -5

 رده افزایش یافته است. 5پنج رده تقسیم بندی نیلسن به  -4

لغزش، ای زمینهای اطالعاتی پراکنش نقطهح شده الیهدر این مطالعه جهت تهیه نقشه فوق در قالب روش نیلسن اصال

ها باشد که مختصراً به توضیح هر کدام از آنی و مناطق مستعد روانگرائی نیاز میلغزش ریغهای لغزشی و شیب، نهشته

 پردازیم.می

 لغزش نیزمای پراکنش نقطه -1-2-5-5-5-1

ی استان به هالغزش نیزم پراکنش ی، نقشهاارهماهوها و تصاویر با استفاده از اطالعات بانک اطالعاتی زمین لغزش

: 11نقشه های ریزشی، لغزشی و مرکب تهیه گردیده و به صورت یک نقشه واحد درآمده است که در صورت پهنه

 ارائه گردیده است. ها در استانپراکنش زمین لغزش





تحل  یربرس                                                                                             بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل  یع ی منابع طب  تی وضع  لی و 

 (استان یمعدن  یاه تی و اقبل  یشناس  نی زم  لی )

5002212B0021300302RE104960920م 
 

155 

 

 شیب -1-2-5-5-5-2

مورد توجه قرار گرفته و بر اساس پراکنش  لغزش نیزمیکی از فاکتورهای اصلی و مؤثر در ایجاد  به عنوانعامل شیب 

درصد و  15-53درصد، 5-15درصد،  5و با توجه به روش نیلسن اصالح شده به چهار کالس کمتر از  لغزش نیزمای نقطه

 درصد تهیه گردید. 53بیشتر از 

 پهنه بندی شرایط ناپایداری -1-2-5-5-5-3

شناسی در چهار واحد در هر یک از واحدها و سازندهای زمین هالغزش نیزمالیه مذکور بر اساس درصد پراکنش 

های مستعد روانگرائی در شامل واحدهای سنگی با نهشته لغزشی کم یا فاقد لغزش، واحدهای سنگی مستعد لغزش، نهشته

های زمین لغزشی در منطقة مورد مطالعه بر مبنای روش نیلسن اصالح شده های اصلی و نهشتهها و آبراههنهاطراف رودخا

 نیزمها و نقشه شیب در چهار کالس، نقشه پهنه بندی خطر تهیه گردید و در نهایت پس از تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش

 نسبتاًپایدار،  نسبتاًشده در هشت پهنه پایدار، عموماً پایدار، بر اساس دید کارشناسی و در قالب روش نیلسن اصالح  لغزش

هکتار  4ناپایدار)افت سنگ(، ناپایدار، خیلی ناپایدار و مطرح برای روانگرائی، با حذف پلی گونهای کمتر از  نسبتاًناپایدار، 

 لغزش نیزمآمده است اکثر نقاط استان  لغزش نیزمی خطر پهنه بندی که در نقشه طورهمان(. 15تهیه گردید )نقشه شماره

دهنده میزان دقت نسبی روش نیلسن اصالح شده در منطقه است، البته نقاط لغزشی در پهنه پایدار قرار گرفته است که نشان

ها ناچیز است. نقشه فوق با تعیین های مختلف نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه داریم که تعداد آندیگری را در پهنه

های عمرانی دارای اهمیت قابل توجهی است، در شناسی از نظر ناپایداری و درجات آن در اکثر پروژهمختلف زمین طبقات

 ( آمده است.23در جدول شماره) لغزش نیزمی خطر پهنه بندبرداری بهتر خالصه اطالعات نقشه نهایت برای بهره
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 در استانلغزش نیزمی خطر پهنه بند های مختلف نقشهمساحت پهنه:16جدول 

ر) جزیره-طبقه شهرستان 
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H % H % H % H % H % H % H % H % H % 

 5.21 54523.25 3.12 2554.33 3.32 555.55 3.21 4635.36 3.23 4322.23 3.53 15333.33 3.35 15135.32 3.16 4256.55 1.24 26653.24 عسلویه

 5.61 154553.35 3.12 2621.64 3.33   3.33   3.33   3.33   3.32 455.53 3.34 633.54 5.35 153535.36 بوشهر

 25.26 352553.54 3.53 12322.31 3.35 565.34 2.33 45664.53 2.63 34335.54 1.54 43453.53 3.25 145551.46 5.56 62354.43 13.25 255536.24 دشتستان

 21.35 532346.31 3.56 16355.35 3.34 325.16 1.33 56433.45 1.53 53632.52 2.55 53566.56 5.33 153345.54 2.23 52562.23 3.66 153533.36 دشتی

 5.42 152165.23 3.15 5335.36 3.31 123.52 3.31 113.33 3.32 411.33 3.53 3335.53 2.35 45325.55 3.22 5313.35 4.52 133453.54 دیلم

 3.55 223132.63 3.33 2334.32 3.34 355.55 3.55 6343.55 3.54 5343.33 3.35 15153.53 2.35 35633.53 3.65 23253.53 4.45 135153.32 دیر

 6.14 166653.55 3.55 6523.25 3.33 55.46 3.31 231.56 3.33 1235.43 3.33 2332.46 1.45 55254.43 3.53 3366.51 5.53 154553.55 گناوه

 3.22 144556.62 3.21 4333.33 3.31 233.53 1.31 25435.56 3.35 22553.33 3.63 13325.54 1.35 45113.55 3.54 15222.33 3.45 13633.35 جم

 3.33 2353.24 3.33   3.33   3.33   3.33   3.33   3.33   3.33   3.33 2353.24 گجزایر خار

 2.31 43511.11 3.33   3.32 454.53 3.43 3251.43 3.53 5343.26 3.55 5535.23 3.53 6451.55 3.23 3365.51 3.52 5433.21 کنگان

 6.43 134351.55 3.14 5553.32 3.31 143.34 3.53 16436.51 3.33 15363.36 3.53 15555.65 2.25 51553.35 3.43 11432.45 5.56 56551.43 تنگستان

 133.33 2513545.53 2.52 56454.65 3.15 5352.33 3.52 151266.61 3.66 153342.24 5.33 165153.53 25.56 551555.16 3.35 233551.55 45.23 1332145.56 جمع

1534: مشاور سال مأخذ
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هکتار از  165153.53، 233551.55، 551555.16، 1332145.56آمده است حدود 13جدول ی که در طورهمان

 نیترشیبناپایدار برای افت سنگقرار دارند که  نسبتاًپایدار، عموماً پایدار،  نسبتاًهای پایدار، مساحت استان به ترتیب در پهنه

ناپایدار به ترتیب با  نسبتاًطرح برای روانگرائی، ناپایدار، میزان گسترش را در استان داشته ومناطق خیلی ناپایدار، م

باشند، که از این سطوح هکتار کمترین وسعت را در استان دارا می 153342.24، 5352.33،56454.65،151266.61مساحت

ناپایدار  نسبتاًر و سطح ناپایدا نیترشیبهای دشتی، دیر و دشتستان بوده و سطح خیلی ناپایدار مربوط به شهرستان نیترشیب

های بوشهر، سطوح پایدار به شهرستان نیترشیبباشد. همچنین های دشتستان، دشتی، دیر و جم میمربوط به شهرستان

باشد. توجه به همه وضعیت ناپایداری مبحث مربوطه در موضوع برنامه ریزی و گناوه، دیلم و جزایر خارک مربوط می

 های عمرانی در استان خواهد گردید.دار و احداث اصولی عملیات و اجرای پروژهتوسعه استان منجر به توسعه پای
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 ها و تهدیدها(جمع بندی)تعیین نقاط قوت وضعف، فرصت -1-2-5-6

های معدنیدر استان بوشهر وبه از لحاظ زمین شناسی و قابلیت وسعهو تنگناهای ت هاتیبه منظور ارزیابی و تحلیل ظرف

تعیین و اقدام به استخراج ها و عوامل مربوطه، بندی ساختار ، با طبقهاستانبه راهبردهای کلّی توسعه منظور دستیابی کلی 

 گردد.میها و تهدیدهانقاط قوت وضعف، فرصت

 ی معدنی استانهامنابع و عناصر مطرح زمین شناسی و قابلیت -1-2-5-6-1

های مختلف زمین شناسی، این بخش از مطالعات طبیعی استان دارای منابع مختلفی بوده که بر اساس بررسی بخش

باشند. این عوامل که در این های استانی قابل بهره برداری واستفاده جهت حصول به نتیجه مطلوب میجهت برنامه ریزی

 باشند.می15جدول ها استناد گردید به شرح  ه آنی استان بهای زمین شناسجمع بندی و تعیین قابلیت

 

 های معدنی استانمنابع و عناصر مطرح زمین شناسی و قابلیت: 17جدول 

 فهرست منابع هایمنابع زمین شناسی و قابلیت

 عناصر زمین شناسی

ها و های رودخانهساختمانو قدیمی، جوان آبرفتی هایمخروطگنبدهای نمکی، ، هالیبستر سیالبی رودها و مس

، سطوح دشتی گسترده، سواحل پرتگاهی، سواحل رسوبی، جزایر، سطوح رخنمون گچی و آهکی، های قدیمتراس

اشکال ، هاتنگاشکال انحاللی و فروزمین و فرازمین،  ،معکوس و رورانده، اصلی، فرعیهاگسل، ای های واریزهدامنه

 دوران دوم و سومهای و طاقدیسناودیس ، هاصخرهو ساختمانی نظیر پرتگاه 

 وجود انواع زمین لغزش از نوع ریزش، لغزش و مرکب زمین لغزش

 و مارن هاآبرفتوجود انواع معادن آهک،الشه سنگ، واریزه کوهی، نمک، سنگ گچ، قابلیت معدنی

 1534:مشاور سال مأخذ

 :های معدنی استانزمین شناسی و قابلیت ثرمؤ داخلی عوامل -1-2-5-6-2

 ضرورت به بنا ضعف و نقاط قوت شناسایی جهت مطالعاتی محدوده داخلی محیط آثار سنجش ،مرحله این هدف

 های معدنی استان وبخش زمین شناسی و قابلیت در ضعف موجود و قوت نقاط مجموع ریزیاست. برنامه اهداف به دستیابی

 .است آمده16جدول  در و گرفته قرار بررسی مورد استان توسعه بر مؤثر
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 های معدنی استانزمین شناسی و قابلیت بخش در) وضعف قوت مؤثر)نقاط داخلی عوامل بندی طبقه : ماتریس18جدول 

 قوت

 وجود مخازن نفتی و گازی

 وجود انواع معادن

 و قدیمی جوان آبرفتی هایمخروط

 بستر آبرفتیها و های رودخانهساختمان

 سطوح دشتی گسترده

 سواحل پرتگاهی

 سواحل رسوبی

  جزایر

، هاساختمانی نظیر پرتگاه و صخرهاشکال ، هاتنگاشکال انحاللی و فروزمین و فرازمین،  عوارض زمین شناسی قابل توجه از لحاظ اکوتوریستی)

 (دوران دوم و سومهای طاقدیس وناودیس 

 ضعف

 وجود انواع زمین لغزش

 رخنمون سطوح گچی

 رخنمون سطوح نمکی

 حساسیت زیاد به فرسایش در حد گسترده

 هاگسل

 استخراج منابع زیرزمینی و فعالیت استخراجی معادن بدون مالحظات زیست محیطی هیرویبفعالیت 

 1534: مشاور سال مأخذ

 :های معدنی استانزمین شناسی و قابلیت مؤثر رجیخا عوامل -1-2-5-6-3

 تهدیدهایی و هاشناسایی فرصت جهت مطالعاتی محدوده خارجی محیط آثار سنجش مطالعات، از مرحله این هدف

دربحث توسعه  اثرگذار و موجود وتهدیدهای وضع هافرصت مجموع بنابراین است. مواجه آن با توسعه استان که است

 .است آمده13جدول  و گرفته قرار سیبرر مورد استان
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 وتهدیدها(ها)فرصتمؤثر خارجی عوامل بندی طبقه: 12جدول 

 فرصت

 بهره برداری از میادین نفتی و گازی

 بهره برداری ازانواع معادن استان

 های طبیعیگردشگران طبیعی و اکوتوریستی جهت جاذبه

 ی طبیعیهابندرگاه

 سواحل مالیم کم عمق و توریستی

 بهره برداری مناسب از سطوح گسترده دشتی و آبرفتی

 گسترش سطوح خاکی شیرین در نواحی دشتی و ارتفاعی

 های جزایری از امکانات و جاذبهمندبهره

 تهدید

 یست محیطیهای آب و خاک برداشت از منابع زیر زمینی بدون مالحظات زآلودگی

 های معدنیتخریب سرزمین و ایجاد فرسایش

 گسله ها و زمین لغزش های فعال

 فرسایش و عوارض بادی

 ی شیرین دشتیهاخاکهای شور در نواحی ی جاری زمینهاآبعوارض 

 آبی در سازندهای حساس و از بین رفت سطوح خاکی شیفرسا

 عمق در سواحل بندرگاهی در نواحی مصب رودها و کاهش هاخاکرسوب 

 1534: مشاور سال مأخذ

    تعداد و داخلی ضعف نقطه 3برابر در قوت نقطه 3 تعداد حدوداً استان، سطح در آمده عمل به یهابررسی به باتوجه

 عنوان به فرصت و قوت نقطه 15 تعداد مجموع  در و است شده بررسی و شناسایی خارجی، تهدید 3   برابر در فرصت 6

استان از دیدگاه زمین  توسعه جهت در پیشروی ها وتنگناهاییتمحدودعنوان  تهدیدبه و ضعف نقطه 12 تعداد و هایتمز

توسعه  برای استان بوشهر توان گفتیم ساده تحلیل یک در این ترتیب به است. شناسایی قابل های معدنیشناسی و قابلیت

 .است برخوردار های باالییوپتانسیلهاازقابلیت ی معدنیهااز بعد زمین شناسی و قابلیت ،از جهات مختلف

 

 وپیشنهادات: گیری نتیجه -1-2-5-6-1

 شناسایی و موجود است طبیعی یهاظرفیت و منابع از بهینه استفاده ناحیه، و کشور هر در توسعه ی اساسیهاگاماز

 اصلی ضرورت ،هاتوانمندی کردن بالفعل برای های اصولییزیربرنامه  و های درستیاستس تدوین و موجود یهاپتانسیل

کربورها و معادندارای استعداد بالقوه زیادی بوده بوشهر از نظر مخازن زمینی هیدرو استان باشد.می پایدار توسعه به نیل برای

گیرد، با توجه وضعیت و موقعیت جغرافیایی استان و وجود و بخشی از این منابع در حال حاضر مورد بهره برداری قرار می

 قوت نقاط بنابراین .شوند منجر ساحل آن از استفاده جهت در فرصتی به توانندیمسواحل  مهندسی نظر سواحل که ازنقطه

که  مناطقی در ی دریاییهاسازه احداث هزینه نمونه به عنوان دهند.یم نشان را نظر مورد ساحل طبیعی مزایای واقع در
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 قوت نقطه را ویژگی توان اینیمو  است آن مجاور سواحل از کمتر مراتب به دانشده محافظت امواج برابر در طور طبیعیبه

نمود، در صورت برنامه ریزی اصولی و جذب سرمایه از این بخش به  محسوب صنعتی/تجاری درکاربری ساحل بخش آن

رفتی و دشتی همچنین وجود سطوح آب ،ها کمک شایانی خواهد کردیرساختزیی به توسعه زااستان عالوه بر اشتغال 

های استان با رعایت یرساختزگسترده با سطح مالیم کم شیب یا مسطح عالوه بر توسعه کشاورزی زمینه مناسبی در توسعه 

تواند در صورت برنامه ریزی و مدیریت مناسبمی تواند نقطه عطفی در تحول و مسائل زیست محیطی فراهم نموده و می

 که است کوهستانی و طبیعی مناطق استان بوشهر شامل از قابل توجهی بخش ،طرحتوسعه استان گردد. عالوه بر مسائل م

 تنگناهای موجود، طبیعی منابع و زمین از برداری بهره در مدیریت غیراصولی ها،یتظرفی معرفو مطالعه عدم دلیل به بعضاً

 شود ویمهامحسوب جتماعی آنا -های اقتصادییژگیواز محرومیت طبیعی، از مخاطرات برخورداری و ژئومورفولوژیکی

بنابراین  باقیماندهاست. ناشناخته نواحی این پیشرفت و رشد ین عواملترمهم از یکی عنوان به توریسم طبیعی و کوهستانی

 وضعیت اقتصادی، بهبود در نواحی، این در اکوتوریسم ی مناسبهاپهنه یزر تحلیل و اکوتوریستی هایجاذبه معرفی

 .ی نمایداعمده تواندکمکیم مناطق این پایدار توسعه نهایت در و درآمد یشافزا ایجاداشتغال،

 تنگناهای نظیر انسانی طبیعی و مختلف تنگناهای و مشکالت وجود با که دهدمی ها نشانیبررس نتایج

 خشب در ،کمبودسرمایه گذاریهاآبطبیعی، وجود سازندها گچی و نمکی آلوده کننده  مخاطرات ژئومورفولوژیکی،

 به ... و استخراج منابع زیرزمینی و فعالیت استخراجی معادن بدون مالحظات زیست محیطی هیرویبفعالیت  توریسم، صنعت

انواع  و سطوح دشتی، آبرفتی هایمخروط وجود مخازن نفتی و گازی، وجود انواع معادن، مناسب یهاپتانسیل چون دالیلی

گنبدهای نمکی،اشکال و فرازمین، نیفرو زمجه از لحاظ اکوتوریستی)سواحل، جزایر، عوارض زمین شناسی قابل تو

 آن، در موجود (دوران دوم و سومهای و طاقدیسناودیس ، هاساختمانی نظیر پرتگاه و صخرهاشکال ، هاتنگانحاللی و 

ی صنعتی و هاقطب از  تواند یکییم و دارد وجود استان از بعد زمین شناسی ی در توسعهاالعادهفوق قابلیت و استعداد

 ای رادر اقتصادیژهو جایگاه طبیعی وگردشگری گردی طبیعت ی اخیرهاسال در اینکه به توجه با باشد. کشور گردشگری

 است. لذا با اصالح و رعایت گشته تبدیل اقتصادی عوامل درآمدترین پر از یکی به و داده اختصاص خود به کشورها

 بهبود راستای در اصالحات انجام المللی وینب استانداردهای با ی سازگارمعدن کاری و برداشت از منابع زیرزمین مقررات

آن، تمهیدات اصولی  یی کردناجراو معدنی صنایع و معدن بخش راهبرد زمین، تدوین تصدی حق ومقررات قوانین امنیت،

های سطحی ن، جدا سازی آبالزم برای جاده سازی در نواحی شیب دار و جلوگیری از زمین لغزش و تخریب سرزمی

نواحی لرزه خیز در  هاوگسلحریم مناسب  استانداردها وهای شور و گچی از نواحی دارای جنس مناسب، رعایت زمین

های حمایتی از ای حیاتی استان و کشور، حمایت الزم از اکوتوریسم استان و ارائه بستهساختهساخت و سازها خصوص زیر 
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توان با توجه به زیر بنای مناسب زمین شناسی یا قابل اصالح عوامل نامساعد این بخش در .. میگردشگران طبیعی استان و.

 انجام داد. توسعه و تحول همه جانبه استان اقدامات اساسی
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