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  استان بوشهر زییرربانهمو سازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر
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  شرح خدمات 2-1-2-1و  1-1-2-1مرحله اول، گام دوم، فصل اول منطبق با بند ارتباط با شرح خدمات: 

 وضعیت منابع طبیعی تحلیل و بررسیگروه: 

   5002212B0021300302RE103960425 :شناسه گزارش

 تيم مطالعاتي برنامه آمایش:

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

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

 بهزاد بهروزیناظر کيفي: 
 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:
 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

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

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب
 رضا جاللیاداری و سازمانی: -بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:
 مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 رامین ساعد علم و فنآوری:بررسی و تحلیل حوزه 
 بهزاد بهروزیبررسی و تحلیل بخش گردشگری: 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و
 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی
 طاها ربانی: آینده نگاری 
 GIS ،IT  و گرافیک: مرتضی بیدگلی 
 تلفیق و آینده نگاری: رضا احمدیان 

 آدرس کارفرما:

 استان بوشهر ریزیبرنامهبوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و 
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 51خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 

 133634335پستی: کد 66355623دورنگار:  66355623-4تلفن: 

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 
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 برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان
 :کیفیمدیر اجرایی:                       ناظر  مدیر فنی: دکتر فیروز توفیقمشاوران عالی: 

 سونیا کریمی                      بهزاد بهروزی آرمان خواجه برج سفیدی حسین آرامی و دکتر مجتبی رفیعیان

 گروه بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:
  گروه 

 بررسی و تحلیل سیاسی اداری و سازمانی:
 ها:بررسی و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه گروه 

 کمالیمدیر گروه: کوروش 

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 یرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حمید محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایی:گروه تحلیل ویژگی محیط زیست:گروه بررسی و تحلیل 

 مدیر گروه: صدیقه فیضی مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسی و تحلیل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : میثم نصیریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:

 و گرافیک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلی محمدی

 مدیر گروه:مرتضی بیدگلی سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جالل وندی گروه بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 رامین ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 بیتا شهیدی

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 ذوالفقاریسلیم 

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفیق و های جمعیتی:گروه بررسی و تحلیل ویژگی

 مدیر گروه: رضا احمدیان گروه: حمید حسین نسبمدیر 

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 مجتبی رفیعیان بهزاد بهروزی اصفهانی

 آرمان خواجه برج سفیدی گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی:

 حسین آرامی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی :آینده نگاریگروه 

 کاردانهافشین  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 رامین ساعد موچشی یحیی جعفری منصور صنیعی

 میرطاهرموسوی مرتضی بیدگلی نیلوفر دهقان شعار

 میرزایی اهللحجت آذین باقرنیا 

 بهزاد بهروزی اصفهانی شعار نیلوفر دهقان گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 مسعود جودت اصل  بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی:گروه  بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 مرتضی ثابت قدم مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1324برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شركت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

آن در  ينیآفرنقشی خاص این استان و هايژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین تمتفاوت است، از آن جمله  هااستاناست كه در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشكمقیاس ملي از مراحل مختلفي  

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  يپژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیاني است. سطح راهبردی با الگوی 

یاتي به عمل و سطح كنديمي مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملي  و  پردازديم در استاناقدامات كلیدی 

 .پردازديمی مختلف استان هاشهرستانر سطح د ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

رح اصلي ش و اركان.مراحل پردازديم شدهينیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابي اقدامات و تحوالت ناشي از 

 خدمات به شرح زیر است:

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل ميگام اول این مرحله كه به تدوین سند اولیه آمایش مي

ربیات جهاني و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسي مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسي و ارزیابي مي فرادست

یش های مكاني آمانیازها و تشكیل بانک اطالعاتي پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومي را به انجام اجماع سازهمكاری و   يدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیي شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در اولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسي و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به مي

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

سناد های مطالعاتي الزم برای تهیه اهدایت طرحفصل هشتم نیز به معرفي و ارزیابي سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتي استان

یعي و بررسي و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسي و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازماني، ا -سي و تحلیل سیاسي، بررسي و تحلیل اجتماعي و فرهنگي، بررسي و تحلیل اقتصادی، بررستیزطیمح

بررسي و تحلیل مشاركت شهروندی، بررسي و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسي و تحلیل بخش گردشگری، بررسي و 

ها، بررسي و تحلیل تحلیل نظام سكونتگاهي استان و ساختار فضایي آن، بررسي و تحلیل پیوندهای اصلي بین سكونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتي در آمایش استان و جمع –عي مالحظات ایمني، دفا

 دهد.قرار مي يموردبررساستان را 



 

 ب

توسعه فضایي اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایي  یوهایسنارو طراحي  اندازچشمگام سوم به تبیین 

و تدوین  توسعه فضایي استان یوهایسناری استان، شناسایي هاتیمأموركالن و  اندازچشم و تحلیل اهداف بنیادین، تبیین

 باشد.راهبردهای توسعه استان مي

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

های كالن (، شامل توزیع مكاني سیاستPolicy Mapها )نقشه سیاستهای ویژه موضعي و موضوعي توسعه، ارائه پروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومي توسعه را شامل مي

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایي و برآورد منابع مالي سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه مي

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه مي برنامه شراكتریزی مشاركتي، توسعه استان، كلیات بودجه

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

ه ي برنامافزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد اركان و تشكیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحي و تهیه نرم

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طي پنج گام، طرح عملیاتي آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه طراحي مي

ت تفصیلي او شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالع پردازديمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلي آمایش 

ررسي شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعي و موضعي در برنامه آمایش، بررسي تفصیلي قابلیت اراضي 

مدخالن(،  های اجرایي استان، بررسي تجربه مشاركت شهروندی ) مشتمل بر كلیه ذیها و منابع مالي دستگاهها، برنامهطرح

از مطالعات تفصیلي و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم بندی كمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.مي

گام دوم به بازنگری و كنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و كنترل اهداف كالن، بازنگری و 

ین های كالن و تدول سیاستكنترل اهداف خرد، بازنگری و كنترل راهبردهای دستیابي به اهداف، بازنگری و كنتر

 های اجرایي توسعه است.سیاست

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

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتي توسعه ميهای ویژه موضوعي و موضعي توسعه، نقشه سیاستمعرفي طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلي طرح گردديمام چهارم برنامه عملیاتي توسعه تهیه در گ

، روش جرااهای توسعه به تفكیک شهرستان )شامل نوع، مكان، عملكرد طرح، مشخصات كلي، برآورد كلي هزینه و پروژه

ها، ي پروژهبندی زماني و مالهای توسعه، اولویتاني برای اجرای پروژهمنابع مالي و سازم نیتأممالي(، بررسي  نیتأمپیشنهادی 



 

 ت

نگي ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحي برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

 ص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختارگام پنجم نیز كه به طراحي نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه اختصا

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

 باشد.اجرایي پایش، ارزیابي و بازنگری مستمر برنامه مي

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. رحله طي دو گام، پایش و ارزیابي برنامه آمایش استان انجام ميدر این م

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

یابي برنامه، بررسي پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابي برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابي برنامه، تهیه نرم

های اجرایي استان با برنامه عملیاتي آمایش، بررسي تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، كنترل برنامه

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

 باشد.مي

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

 عي و كوچکهای موضپذیری برنامه آمایش، بررسي كمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسي تحققتعیین

 های اساسي در برنامه آمایش است.نگریمقیاس در برنامه و پیشنهاد باز

 ضعیتو گروه تحلیل از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است كه دربرگیرنده بخشي  از مجموعهگزارش حاضر 

ل موقعیت استان و تحلی) و محیط زیست تحلیل وضعیت منابع طبیعيبررسي و با عنوان گزارش  طبیعي و محیط زیستمنابع 

 .شرح خدمات است 2-1-2-1 و 1-1-2-1 هایو بند (پستي و بلندی ها

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ث

 دوم گزارش شیرایبر و یمقدمه ا

در خصوص  13/18/1321 ای مورخجلسهدر استان بوشهر  شیناظر محترم آما صورت گرفته با نظرات تبادل توجه به با

 یموارد دیمقرر گرد ،(اهیو بلند ياستان و پست تیموقع لی)تحل ستیز طیو مح يعیمنابع طب تیوضع لیتحل و يبررس گزارش

 شود.  اصالحانجام و  حاصل شده است، توافقدر جلسه مذكور بحث شده و كه 

مامي ت كه در این ویرایش های تولیدی بوده استبندی نقشهرنگگریدبندی و ترین نقطه نظرات ناظر مربوط به عمده

 بندی وریدگ اعم از "هایو بلند ياستان و پست تیموقع لیتحل"آمایش بوشهر در ارتباط با گزارش  محترم موارد مد نظر ناظر

 ذیالً ارائه گردیده است: فرم پاسخ به نقطه نظرات ناظر و  است انجام شدهها بندی مناسب نقشهرنگ

 

 استان بوشهر شیپاسخ به نقطه نظرات ناظر محترم برنامه آما

 از آمار و اطالعات آورده شود. کیكه منابع و مآخذ هر  دیگردمقرر  :نقطه نظر -1

 شد.ارائه  در متن گزارش از آمار و اطالعات کیمنابع و مآخذ هر  :پاسخ

 
 شود. یشتریها )مخصوصاً در رنگها( تمركز بنقشه یكه در رو دیمقرر گرد :نظر نقطه -2

 اصالحات انجام شد. :پاسخ

 
ارائه  utmمختصات هماهنگ و به صورت  یدبندیثابت باشد و در گر اسیكه در نقشه مق دیمقرر گرد :نظر نقطه -3

 گردد.

 شد.ارائه  utmمختصات هماهنگ و به صورت  یدبندیو در گر ها یكسان شدنقشه اسیمق :پاسخ

 
 گردد. لیكه در كل گزارش واژه خارک به خارگ تبد دیمقرر گرد :نظر نقطه -4

 شد. مورد نظر اصالحدر كل گزارش واژه  :پاسخ

 
 گردد. تیها رعاها، سلسله مراتب سازندهكه در نقشه دیمقرر گرد :نظر نقطه -1

 .شد ها رعایتهنده نقشزسلسه مراتب سا :پاسخ
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 ستیزطیمحبررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی و  -1-2-1

 موقعیت استانتحلیل  -1-2-1-1

و  فارسجیخل نیبکیبارنواری  به صورتكیلومترمربع  14/23132استان بوشهر در جنوب غربي ایران با مساحتي برابر با 

دقیقه  13درجه و  31دقیقه تا  16درجه و  23(. گستره جغرافیایي استان بین 1است )نقشه  قرارگرفتههای زاگرس كوهپایه

 است. شدهواقعجنوب شرقي  -دقیقه طول شرقي در امتداد شمال غربي 13درجه و  12قه تا دقی 6 درجه و 11عرض شمالي و 

ای كه به جهت های بالفعل و بالقوهها و توانمندیها، قابلیتتوان بر اساس مجموعه مزیتجایگاه جغرافیایي استان را مي

 موقعیت نسبي آن وجود دارد ارزیابي نمود.

روجي یكي از مبادی ورودی و خ به عنوانبا توجه به داشتن مرزهای دریایي و بنادر تجاری  استان بوشهر در پهنه سرزمین

ای ایفا نماید. برخورداری از تواند نقش مؤثری در توسعه مناسبات تجاری در سطح ملي و منطقهكاالها و خدمات مي

بندر به  نیترکینزدبعد از بندر امام خمیني و از طرفي تا تهران كه  طرفکیمسیر تا بنادر كشورهای عربي از  نیتركوتاه

های آن را و رونق تجارت و سایر مؤلفه ونقلحملهای تواند موجبات كاهش هزینهپایتخت از جنوب كشور است؛ خود مي

مچنین ارتباط و ه فارسجیخلفراهم آورد. بندر بوشهر به لحاظ شرایط جغرافیایي مناسب و نزدیكي به عمده كشورهای حاشیه 

در بازرگاني خارجي كشور داشته است.  يتوجهقابلهای بزرگ همچون فارس و اصفهان نقش با استان هیدوسونزدیک و 

ت. سابقه بندر بوشهر متكي بوده اس تیمحوروضعیت اقتصادی، اجتماعي استان تا حدود زیادی به فعالیت تجاری خارجي با 

ای آن است كه در این بندر و سایر بنادر استان خود گواه بر جایگاه ارزشمند فرا منطقه دیرینه و تاریخي بازرگاني خارجي

مجاورت منطقه ویژه اقتصادی با بندر بوشهر از  چراكهبندری تقویت نمود  یهارساختیزتوان با توسعه این جایگاه را مي

 يتوجهابلقه اختصاصي و اجرای طرح توسعه زمینه و ارتباط بدون واسطه آن با دریا و برخورداری از اسكله و پایان سوکی

های تخلیه، بارگیری و نگهداری كاال در بندر بوشهر فراهم آورده است. امكانات توسعه صیادی و را برای توسعه ظرفیت

ه، وجود انرژی پارس جنوبي در منطقه عسلوی -منطقه ویژه اقتصادی ژهیبه و، برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز يرانيكشت

پایانه صادراتي نفت و ... همگي داللت بر موقعیت ممتاز جغرافیایي استان از لحاظ اقتصادی  نیترمهم به عنوان گخارجزیره 

دارد. از طرفي عرض كم استان و فاصله ناچیز بنادر تا معادن استان نیز به امر توسعه صادرات معدني از طریق دریا كمک 

سب كشت نخیالت كه نتیجه موقعیت جغرافیایي این منطقه از كشور است موجب توسعه سطح نماید. همچنین اقلیم منامي

 زیر كشت آن و ایجاد صنایع تبدیلي وابسته گردیده است.



تحل   یربرس  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
  ستی ز طی و مح  یع ی منابع طب  تی وضع   لی و

 

 5002212B0021300302RE103960425   م  

 
2 

های خوزستان و هرمزگان های ساحلي و عامل ارتباطي استانمركزیت نسبي استان به عنواندر جنوب كشور این استان 

های ماهیگیری و پرورش میگو ني و بسترهای مناسب اراضي مجاور سواحل، امكانات فعالیتاست كه با داشتن سواحل طوال

آوری آبزیان خود گواه استان بوشهر در تولید، صید و عمل توجهقابلو گسترش صنایع شیالتي را فراهم ساخته است. سهم 

و خوزستان  راحمدیبوهای فارس، كهكیلویه و های حاصلخیزی مانند استانبر این موقعیت است. از طرفي همسایگي با استان

سازد. همچنین وجود سواحل هموار و ها را از طریق استان بوشهر فراهم ميامكان صادرات محصوالت كشاورزی این استان

 هارساختیزای كه با توسعه گونهتواند زمینه توسعه صنعت توریسم را فراهم آورد، بهو گسترش آن مي یساحل سازامكان 

و بویراحمد و سایر مناطق را  هیلویكهكهای فارس و شیراز، گردشگران استان-راه بوشهر ژهیبه وهای ارتباطي راه ازجملهو 

عه فارس و اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایي و توس ازجملهجذب نماید. همچنین فاصله نزدیک با مراكز مهم صنعتي كشور 

بختیاری  چهارمحالو  راحمدیبوهای خوزستان، كهكیلویه و ر تقویت ارتباط زمیني استانتواند نقش استان بوشهر را دها ميراه

بار  ونقلحمل ٔ  نهیدرزمهای مذكور را هایي از استان اصفهان با استان هرمزگان ارتقاء بخشد و ارتباط افقي بین استانو بخش

 ازد.موجبات توسعه بخش خدمات را فراهم س جهیدرنتو مسافر افزایش دهد و 

محور ارتباط بین اروپا، آفریقا و آسیای جنوبي و جنوب شرقي است و از نظر استراتژیک در منطقه خاورمیانه  فارسجیخل

 ترانهیمد یاهایدهد كه دريم لیرا تشك يارتباط ستمیس کیاز  يبخش سه قاره است و مركز ارتباطي میان نیترمهمبه عنوان 

های قدرت موردتوجهبه همین جهت این موقعیت از روزگاران پیش  .ونددیپيو اطلس را به هم م ریهند  و كب انوسیو سرخ و اق

به سواحل  ازآنجاكردند و حمل مي فارسجیخلجهاني بوده است و تجار و بازرگانان كاالها را از شرق و جنوب آسیا به 

های متقابل ساكنان جنوب غرب آسیا و ساكنان شرق و شمال آفریقا و همچنین بردند. نیازمندیمدیترانه و اروپا و بالعكس مي

 فارسجیلخهمواره كانون همگرایي بازرگاني و تجارت باشد. چنانكه امروز نیز  فارسجیخلجنوب آسیا باعث شده است كه 

اكنان جنوب غرب آسیا برای های صادراتي سها و نیز گردآوری و توزیع فرآوردهكانون تهیه و پخش كاالها و نیازمندی

 همدیگر و نیز برای سایر نقاط است. 

 ، كشورهای آسیایي جنوب شرقي وفارسجیخلكیلومتر مرز آبي از دیرباز با اكثر كشورهای حوزه  621استان بوشهر با 

قش بندر جایي، نشرق دور سابقه دیرینه در امر تجاری و بازرگاني داشته است. به هنگام تعطیلي بنادر خرمشهر و شهید ر

اش را با اقیانوس كشورهای حاشیه فارسجیخل كهیيازآنجابوشهر در مبادالت تجاری كشور بسیار ارزنده بود. از طرف دیگر 

 قرار گیرد توجه موردهای نظامي كند باعث شده است تا همواره به صورت یک منطقه عملیاتي در استراتژیهند مرتبط مي

جهان  در سرنوشت اقتصاد یاكنندهنییتعمخزن نفتي جهان نقش  نیترمهمبه عنوان  فارسجیخلهمچنین . (1381، زادهيقتم)
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( و در 2113، جام جمشود )تأمین مي فارسجیخلدرصد نفت جهان از منطقه  31در دنیای صنعتي دارد كه در حدود  ژهیبه و

 نقش اصلي را به عهده دارد. ، تأمین انرژی آینده جهان 

درصد از ذخایر كل گاز جهان  8مخزن گازی دنیا كه در حدود  نیتربزرگوجود منطقه عسلویه )پارس جنوبي( به عنوان 

های موقعیت جغرافیایي مزیت نیترمهم ازجملهتواند در تأمین انرژی كشور و دنیا نقش بسزایي ایفا نماید را در خود دارد و مي

 .گردداستان به لحاظ اقتصادی محسوب مي

از امارات متحده عربي، ایران، بحرین، عراق، عربستان  اندعبارتكشور وجود دارد كه  8مجموعاً  فارسجیخله زدر حو

كیلومتر  1331اند. ایران با بخشي از سواحل آن را به خود اختصاص داده هاآنسعودی، عمان، قطر و كویت كه هر یک از 

های آزاد را طول ساحل مرتبط با آب نیترشیب( فارسجیخلدرصد كل سواحل  3/41تا دهانه فاو )یعني  بندرعباسطول از 

كیلومتر مرز آبي معادل  621با  فارسجیخلدر اختیار دارد. در این میان استان بوشهر در حاشیه ساحلي شمال  فارسجیخلدر 

تواند نقش و در باال مي شدههاشارهای درصد از كل مرز ساحلي را به خود اختصاص داده است كه با توجه به مزیت 41

، زادهيقتم) دایفا نمای فارسجیخلدر سطح ملي و منطقه  کیتیژئوپلرا هم به لحاظ ژئواكونومیک و  یاارزندهجایگاه بسیار 

1381).  

 )مساحت، وسعت و ...( های استانتحلیل تقسیمات كشوری و همجواری -1-2-1-1-1

استان بوشهر از شمال به استان خوزستان و قسمتي از استان  (1324 كشور،)وزارت بر اساس آخرین نقشه تقسیمات كشور 

كهكیلویه و بویر احمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمتي از استان هرمزگان، از مشرق به استان فارس و از مغرب به خلیج 

زدهمین و از نظر وسعت نوود اختصاص داده درصد از مساحت كل كشور را به خ 4/1فارس محدود است. استان بوشهر حدود 

های گذشته شاهد تغییراتي زیادی در هایي است كه در دههشود. استان بوشهر ازجمله استاناستان كشور محسوب مي

ثابت بوده است اما تغییرات در تقسیمات  1321تا  1331ي موردبررستقسیمات داخلي بوده است. محدوده استان در سه دوره 

ی كه اگونهبههای این استان مشاهده كرد شهرستان 2توان در افزایش تعداد ین این تغییرات را ميترداخلي داشته است. مهم

یابد. مطابق نتایج شهرستان افزایش مي 2كه در آخرین سرشماری به  شدهلیتشكشهرستان  8از  1361استان بوشهر در سال 

 23شهرستان،  2نفر از  1132242انجام شد، استان بوشهر با جمعیت  1321 در سالاین سرشماری كه توسط مركزآمارایران 

( موقعیت 1شهر است. نقشه  ) 32بوشهر شامل  در استانهای انساني گاهاست. همچنین سكونت شدهلیتشكدهستان  36بخش ،

 دهد. های همجوار را نشان مياستان بوشهر نسبت به استان
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است، استان بوشهر به  شدهمشاور ارائهی كارفرما به از سوكه  1324مطابق آخرین تقسیمات سیاسي استان بوشهر در سال 

ها مشخصات عمومي شهرستان 1جدول شماره یابد.مي دارای جمعیت تغییر هایآبادیپارچه  618و شهر  33شهرستان ،  11

 دهد.تا سطح دهستان را نشان مي 1324را بر اساس آخرین تقسیمات كشوری در پایان سال 

مربع را در بر گرفته و شهرستان كنگان  لومتریك 32/6323برابر با  يشهرستان استان، دشتستان است كه مساحت نیبزرگتر

های استان بوشهر و ( موقعیت شهرستان2نقشه )شود. يشهرستان محسوب م نیمربع به عنوان كوچكتر لومتریك 13/464با  زین

 دهد.های آن را نشان ميتقسیمات مربوط به دهستان

  1433: تقسیمات استان بوشهر تا سطح دهستان در پایان سال 1جدول 

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش مساحت )كیلومتر مربع( شهرستان

 2 4 1 21/1311 بوشهر

 4 3 2 12/1242 تنگستان

 12 2 6 32/6323 دشتستان

 3 4 3 31/1121 دشتي

 6 1 3 12/2222 دیر

 4 2 2 31/1312 دیلم

 2 3 1 13/464 كنگان

 2 2 2 13/1862 گناوه

 1 3 2 38/1443 جم

 4 2 2 22/344 عسلویه

 48 33 24 14/23132 كل استان

 1534، رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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توان به مواردی از قبیل عالوه بر اشتراكات مرزی مي جوارهمهای در ارتباط با اشتراكات طبیعي استان بوشهر با استان

 شناسي و توپوگرافي و اشتراكات اقلیمي نیز اشاره نمود.ها، زمینرودخانه های آبریز وحوزه

ه و دریای عمان قرار دارد ك فارسجیخلآبریز درجه یک  حوزه محدودهآبریز در  حوزهاستان بوشهر به لحاظ تقسیمات 

آبریز حله كه شامل دو  حوزه. ردیگيبرممهران را در -كل حوزه، مند و های حلهآبریز درجه دو رودخانه حوزه 3بخشي از 

رودخانه بزرگ شاپور و دالكي است حدود نیمي از مساحت آن در داخل استان بوشهر و مابقي در استان فارس قرار دارد. 

درصد از مساحت این  18های مند، باغان، دشت پلنگ و .... است حدود آبریز مند نیز كه شامل رودخانه حوزههمچنین در 

ان دارد مهر-كل حوزهدرصد نیز در استان فارس واقع است. استان كمترین اشتراک طبیعي را با  82وشهر و در استان ب حوزه

 درصد(. 1)حدود 

دارد. استان  راحمدیبوو  هیلویكهكهای فارس و و توپوگرافي استان بوشهر وجوه اشتراک زیادی با استان يشناسنیزم

یخ است كه این ناحیه از نظر تار قرارگرفتهیا زاگرس خارجي  خوردهنیچ بوشهر از نظر تقسیمات ساختماني ایران در زون

قارن نیمه مت به صورتزاگرس  خوردهنیچاست. كمربند  ترجواناز دیگر نواحي زاگرس  یيكوه زاهای و جنبش يشناسنیزم

ت ت كه از لحاظ تشكیالاز دهدشت تا بهبهان در شمال غربي حوزه بوشهر تا كازرون و برازجان در جنوب كشیده شده اس

مد حو بویرا هیلویكهكهای فارس و های زیادی بین این بخش از استان بوشهر با استانشناسي و توپوگرافي مشابهتزمین

گچساران، میشان، آغاجاری و بختیاری  ازجملهشناسي دوران سوم زمین ژهیبه ووجود دارد. وجود سازندهای دوران دوم و 

های مذكور است. در این بخش از زاگرس ساختمان ای از مشابهتبا لیتولوژی متفاوت و پراكنده در این سه استان نمونه

ها در محل ها و ارتفاعات و كوهها در محل ناودیسها و گودیشبیه ساختمان ژورایي است كه دره هايخوردگنیچ

منتهي با كاهش ارتفاع از شمال شرق به جنوب غرب امتداد  يدرپيپها های منظم و طاقدیسار دارند. چینها قرطاقدیس

 ودریهمنطقه تابعي از شبكه  يگراف درویهگردند. شبكه ها محو مياز دیده كمكمدارند تا اینكه خود را به دریا رسانده و 

ها بر محور ها جریان دارد و خط الرأسها در محور ناودیساست. در این سیستم رودخانه خوردهنیچزاگرس  يگراف

 ها انطباق دارد؛ این ویژگي تقریباً در این بخش مشترک است.طاقدیس

دارد كه  راحمدیبوهای فارس و كهكیلویه و به لحاظ اشتراكات مرزی طبیعي، این استان مرز كوهستاني با استان

های خوزستان و هرمزگان است كه با استان مرزهمد و به لحاظ ساحلي نیز های توپوگرافي آن در باال ذكر گردیویژگي

شكال متناوب و ا طوربهای ای و صخرهشباهت بسیار زیادی از نظر ژئومرمولوژی ساحلي با همدیگر دارند. وجود سواحل ماسه

 آید.ياز استان خوزستان به هرمزگان نمونه بارزی از این اشتراكات بشمار م هاآنموجود در 



تحل   یربرس  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
  ستی ز طی و مح  یع ی منابع طب  تی وضع   لی و

 

 5002212B0021300302RE103960425   م  

 
8 

های بسیار نزدیكي از نظر اقلیمي و به لحاظ پارامترهای جوی نظیر دما، رطوبت، باد، بارندگي و ... استان بوشهر مشابهت

ها در نوار ساحلي استان كامالً مشابه استان خوزستان و هرمزگان و در های همسایه خود دارد. وضعیت این شاخصبا استان

ر تابستان، د ژهیبه ومناطق غیر ساحلي نیز شبیه استان خوزستان و جنوب استان فارس است. رطوبت باال و گرمای شدید 

اقلیمي این محدوده از كشور های مهم مشخصه ازجملهباشند ، بادهای غربي كه بادهای غالب این مناطق ميآسالیسهای بارش

 آید.مي حساببه

 هاتحلیل پستی و بلندی -1-2-1-2

های جوی، وضعیت پوشش گیاهي، تبخیر و پستي و بلندی استان عاملي است كه نقش مهمي در مقدار و نوع ریزش

 دارد.  گراف درویهشكل  تیدرنهاتعرق، رواناب و 

، شكل ظاهری پستي 1:  111111ساس نقشه توپوگرافي در مقیاس است. بر ا شدهارائه 3توپوگرافي استان بوشهر در نقشه 

های توان به دو بخش متمایز كوهستاني )شامل بخشهای ساختماني و مورفولوژیكي استان بوشهر را ميها و ویژگيو بلندی

ن كوه سیاه در دشت های استاكوه نیترمهمبندی نمود. های ساحلي )بخش غربي استان( تقسیمها و جلگهشرقي استان(، دشت

باشد و متر مي 1421متر و كوه بزپر در شرق برازجان به ارتفاع  1611سیكان  با ارتفاع كمتر، كوه  1111پلنگ به ارتفاع 

متر است. با توجه به شرایط آب و هوایي استان كه ریزش باران محدود و  1246استان، قله خورموج با ارتفاع  ترین قلهمرتفع

تاني از مناطق كوهس آلودگلآید، خروشان و ها به وجود ميهای موقتي كه در اثر این بارندگياست، سیالباغلب ناگهاني 

 افتهیكاهشها به علت كم شدن شیب عمومي و افزایش پهنای بستر، نیروی خالص آب و به محض ورود به دشت شدهخارج

گذارد و مخروط ها بر جای ميها و ابتدای دشتر مدخل درهو اجباراً موادی را كه از مناطق كوهستاني به همراه داشته د

رار ها قها مواد درشت نزدیک ارتفاعات و مواد ریزتر در انتهای آن به سمت دشتكند. در مخروط افكنهها را ایجاد ميافكنه

 دارند.

طق ها هنگام حركت از مناسیالب آیند.های موجود منبع عظیمي از لحاظ مواد ریز دانه در استان به شمار ميمخروطه افكنه

 ها در اثر برخورد و سایش با كف بستر، دائماً به قطعاتنمایند و دانههای مسیر خود را كنده و با خود حمل ميكوهستاني زمین

 شوند.ها كشانیده ميها به دشتمعلق یا محلول همراه طغیان به صورتو  شدهلیتبد یتركوچک
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 ژئومورفولوژی تحلیل  -1-2-1-2-1

ای نهكاری منابع طبیعي كه زمی نهیدرزماست و  داكردهیپاهمیت خاصي  دشوندهیتجددر مطالعات  ژئومورفولوژی امروزه 

ل علم بررسي و شناسایي اشكا ژئومورفولوژی گیرد. و توجه قرار مي موردبحثها گسترده است به عنوان یكي از شاخه

ان و ها در طول زمتكامل آن نحوهآورنده این اشكال و نیز  به وجودزمین، تحلیل عوامل دروني و بیروني  پوستهناهموارهای 

احدهای شیب، حساسیت و توپوگرافي، ،در زندگي و فعالیت انسان است. در بررسي شكل ظاهری زمین هاآنارزیابي نقش 

غییر هر یک از ت ازآنجاكهشود. دقیق واقع مي يموردبررس، حوزهای رخنمون یافته نسبت به فرسایش و تراكم شبكه آبراهه

پارامترهای مذكور در نوع و چگونگي تأثیر عوامل جوی و همچنین پوشش گیاهي منطقه تأثیر بسزایي دارد. لذا در میزان 

، معرف اثر عملكرد عوامل مختلفي چون تكتونیک ژئومورفولوژی نمایند. نقش مهمي را ایفا مي حوزه تولید رسوب و رواناب

شكل  گیرند.قرار مي موردبحثهر كدام  موقعبهباشد كه های انساني ميعوامل جوی و شرایط اقلیمي گذشته و فعالیت

های فوق در وضعیت كنوني است. واضح است كه نوع ظاهری زمین راهنمایي جهت تعیین میزان عملكرد هر كدام از پارامتر

فرسایش، پوشش گیاهي، تولید هرزآب و بسیاری از مسائل دیگر در یک واحد سنگي با لیتولوژی مشخص، كه در یک 

 باشد.است یكسان نمي شدهواقعای مسطح قرار دارد با واحدی با همان مشخصات كه در منطقه بیپرشدامنه 

شامل  خشکمهینمناطق خشک و  ژئومورفولوژی بر پایه واحد، تیپ و رخساره استوار است.  ی ژئومورفولوژمطالعات 

سه واحد اصلي كوهستان، دشتسر و پالیا است، این در حالي است كه در مناطق مرطوب واحد پالیا وجود ندارد )احمدی، 

ری تهای همگناشد و هر تیپ از زیرمجموعهبتر بنام تیپ ميهای همگنشامل زیرمجموعه ژئومورفولوژی (. هر واحد 1384

 است.  شدهلیتشكبنام رخساره 

ومي شیب، های رقهای ساختماني و مورفولوژیكي استان بوشهر بر اساس نقشهها و ویژگيشكل ظاهری پستي و بلندی

 شود.كه ذیالً تشریح ميو تحلیل قرار گرفت،  يموردبررسهای اراضي، تا سطح تیپ منابعطبقات ارتفاعي و نقشه ارزیابي و 

های نقشه جهت تدقیق واحد و تیپ Google Earth افزارنرمای و همچنین الزم به ذكر است كه از تصاویر ماهواره

 است. شدهاستفادهاستان بوشهر  ژئومورفولوژی 

 واحد كوهستان -1-2-1-2-1-1

ن شود. مساحت واحد كوهستاواحد كوهستان عمدتاً در استان بوشهر در حاشیه شرقي، شمالي و میاني استان مشاهده مي

های استان را تشكیل داده است و در حقیقت درصد از كل عرصه 1/42كیلومترمربع بوده كه در حدود  11/11331بالغ بر 

شوند. درصد را شامل مي 21. این مناطق عمدتاً طبقات شیب باالی (2استان است )جدول  ژئومورفولوژی واحد  نیتربزرگ
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عمق پوشش خاک در واحد كوهستان بسیار كم و محدود است، بطوریكه با افزایش برونزدهای سنگي سطوح دارای پوشش 

ي مشاهده ی سنگهاواریزه هاآنها و گاهي در سطح یابد. به علت عملكرد فرایندهای تكتونیكي در پای دامنهخاک كاهش مي

شكل،  Uهای مستقیم یا خطي با مقطع عرضي شناسي متداول همچون درهشوند. واحد كوهستان شامل اشكال زمین ریختمي

های ریزشي محدود، الگوی ای، قطعات و بلوکهای دامنههای سنگي مرتفع، واریزههای گیلویي و دیوارهاشكال و رخساره

 است.ای های دندریتي یا شاخهآبراهه

رس یا زاگ خوردهنیچارتفاعات استان بوشهر از لحاظ تقسیمات واحدهای زمین ساختي ایران در واحدی بنام زاگرس 

 21جنوب شرقي و شیب متوسط آن بیشتر از -است كه روند عمومي ارتفاعات آن تقریباً شمال غربي قرارگرفتهخارجي 

توان های استان را ميباشد. ناهمواریمتر مي 1111و  111موماً بین متر و ع 111درصد و اختالف ارتفاع سطح اراضي بیش از 

 (.4با توجه به موقعیت جغرافیایي آن به دو منطقه شمالي ـ شرقي و غربي تفكیک نمود )نقشه 

ي و اصلي بیشتر محدوده شمال یهاكوهرشته به عنوانزاگرس فارس است و  یهاكوهرشتهشرقي دنباله  -ناحیه شمالي

باشد كه از ناحیه ماهور شرقي مي -. در این بخش جهت عمومي و امتداد ارتفاعات عموماً غربي اندبرگرفتهشرقي استان را در 

گذرد. رودخانه مند در و از شمال شرقي برازجان و شمال غربي ناحیه اهرم و خورموج مي شدهشروعدر شهرستان كازرون 

كند و مجدداً در ساحل جنوبي این رودخانه، ارتفاعات ادامه یافته و به ارتفاعات لیتو در وج این رشته را قطع ميجنوب خورم

ترین قله استان، قله خورموج با شود كه ارتفاعات گچ ترش نام دارد. مرتفعشمال شهرستان الر در استان فارس منتهي مي

متر، كوه  1111قلل این رشته، كوه سیاه در دشت پلنگ به ارتفاع  نیترممهمتر در همین منطقه واقع است.  1246ارتفاع 

 باشد.متر مي 1421متر و كوه بزپر در شرق برازجان به ارتفاع  1611گسیكان با ارتفاع 

های ارهموازی با كن یهاكوهرشتهو شامل  شدهشروع فارسجیخلارتفاعات غربي استان از سواحل تنگستان در حاشیه 

و در بعضي مناطق به دریا نزدیک شده تا جایي كه به نزدیک دریا نیز  افتهیامتدادباریک است كه به سمت جنوب پست و 

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

 شوند.مي ترکینزدشرقي كمتر شده و به ساحل  -شمالي ناحیه  یهاكوهرشتهجنوب ادامه یافته فاصله آن با 

شوند. های آبرفتي ساحل قطع ميها توسط جلگهها دارد و گاهي رشتهشكل سواحل دریا ارتباط نزدیكي با برجستگي 

 831اع تفكارتنگ، قله كالت به ار كوهرشتهمتر در سواحل تنگستان و در  1223قلل استان قله درانگ با ارتفاع  نیترمعروف

ها و پدیده نیترمهمباشد. در مجموع از متر در ناحیه كنگان مي 1613متر در ناحیه جنوبي تنگستان و قله كچور به ارتفاع 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:عوارض واحد كوهستاني استان مي
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در منطقه كوهستاني  ژهیبه وهای هموار شرقي به صورت دشت-ها در منطقه كوهستاني شماليوجود ناودیس

 های دشتستان و دشتي.شهرستان

ن كوه اند و نمونه بارز آآمده به وجودهای اینفراكامبرین دیاپیریسیم نمک جهیدرنتوجود گنبدهای نمكي فراوان كه 

نمک خورموج است كه با شكافتن ضخامت رسوبات دوران دوم و سوم خود را به سطح زمین رسانیده و فشار حاصل از 

 آورده است.  به وجودگنبدهای طاقدیسي محلي را  اهآن

قطر -ها كه ناشي از فعالیت گسل بزرگ كازرونها و دشتهای آبگرم معدني حد فاصل بین كوهپایهوجود چشمه

  های معدني و آبگرم برازجان و اهرم و میر احمد نمونه بارزی از این عوارض است.باشند. چشمهمي

 باشد.های نسبتاً مرتفع و تپه ماهور و اینسلبرگ ميناهمواری كوه واحد كوهستان شامل دو تیپ

 های نسبتاً مرتفعتیپ كوه -1-2-1-2-1-1-1

 211درصد متغیر است و اختالف ارتفاع تا بیش از  61تا بیش از  21های مرتفع بین ها در تیپ كوهتغییرات شیب دامنه

خط القعر  ها اغلب با شیب تندی بهباشد. درهی ستیغ ميهابرونزد سنگي با رخساره به صورت. رأس قلل ردیگيبرممتر را در 

 نیترشیبشكل است. این تیپ  U هاآنها عمدتاً خطي، كم عرض و مقطع عرضي شود. امتداد آبراههها منتهي ميآبراهه

را شامل های استان درصد از سطح عرصه 2/41معادل با  لومترمربعیك 1/2281سطح را به خود اختصاص داده است كه حدود 

 (.4، نقشه  2شود )جدول مي

 های منفردو قله ماهورتیپ تپه  -1-2-1-2-1-1-2

رسد( و اختالف ارتفاع درصد مي 41های خاص تادرصد )كه در رخساره 21تا  21های با شیب تیپ تپه ماهور شامل دامنه

، هر چند در مناطق ردیگيبرمدر  متر كه گستره نسبتاً وسیعي است كه بیشتر نیمه جنوبي استان را 211متر و كمتر از  11بیش از 

په در واحد ت شود.و همچنین در مناطق شمالي نیز این تیپ دیده مي )بوشكان و تنگ ارم( در محدوده پشت كوهمركزی 

گردد. شناسي میوسن برميشود كه سن این تیپ به دوران زمینهای منفرد دیده ميهای بدلند، كنگلومرا و قلهماهور رخساره

 8/8كیلومترمربع معادل با  6/2144مرتفع بیشتر است. این تیپ حدود  یهاكوهخاک در تپه ماهور نسبت به عمق پوشش 

 (.4، نقشه 2شود )جدول درصد از اراضي استان را شامل مي

 واحد دشتسر -1-2-1-2-1-2

درصد و  21و گاهي تا  16تا  1و مقعر در دامنه ارتفاعات و ادامه كوهستان، كه شیب طولي آن  داربیشدشتسر سطحي 

از عناصر آبرفتي و كوهرفتي در ابعاد گوناگون است. واحد دشتسر با خط  دهندهلیتشكباشد و عناصر شیب عرضي ناچیز مي
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، ود. در دشتسر از باال به پایین قطر رسوبات كاهشششود و با رسوبات دوران چهارم پوشیده ميكنیک از كوهستان جدا مي

 یابد.ضخامت رسوبات افزایش، فرسایش آبي كاهش، فرسایش بادی افزایش و عمق خاک افزایش مي

تر های كم شیب و فرسایش یافته، بسای، بسترهای سیالبي كوچک، دامنههای آبرفتي كوهپایهاین واحد شامل پهنه

ها به سمت ها است كه حد فاصل بین كوهپایهای و مخروط افكنههای كوچک رودخانهای، تراسهای اصلي و رودخانهآبراهه

 است. افتهیامتدادجنوب و جنوب شرقي  یبه سوو  شدهشروعاز شمال و شمال غربي استان  فارسجیخلسواحل 

های گذشته ریایي در دورانهای استان در كواترنر و رسوبات ددشتسر در حقیقت حاصل رسوبات آبرفتي رودها و مسیل

های . یكي دیگر از عوامل توسعه و گسترش دشتسر، تخریب مخروط افكنهاندشدهگذاشتهاست كه طي سالیان متمادی بر جای 

ها بیشتر به صورت هاست. این مخروط افكنهفرسایش شدید آب ناشي از سیالب به خصوصقدیمي توسط عوامل فرسایش 

خریب نموده و را ت هاآنشوند كه به تدریج فرسایش آبي پای ارتفاعات مناطق كوهستاني مشاهده ميدر  دهیبردهیبرهای تپه

ها ها شده است. زیرا كه این مخروط افكنهتر بر جای گذاشته و باعث افزایش وسعت دشتمواد حاصل را در نواحي پست

اعات از ارتف مرورزمانبه، هاآنبودن بافت خاک های حاصل از بارندگي بوده و به علت سست و ناهمگن محل عبور سیالب

 .اندشدهلیتبدكاسته شده و با یک روند فرسایشي خاص، به سطحي نسبتاً صاف و شیب مالیم 

متر است و در حقیقت ادامه جلگه خوزستان است. مساحت واحد دشتشر بالغ  311ارتفاع این واحد از سطح دریا كمتر از 

های استان را تشكیل داده است. واحد دشتسر بر اساس درصد از كل عرصه 6/44بوده كه در حدود  لومترمربعیك 2/11224بر 

 است. دهشکیتفكها به سه تیپ دشتسر فرسایشي یا لخت، دشتسر اپانداژ و دشتسر پوشیده شیب و نقشه ناهمواری

 تیپ دشتسر فرسایشی یا لخت -1-2-1-2-1-2-1

ها وقتي در ساختمان اولیه منطقه، سنگ مقاوم ها و یالها، دامنهیدر نزدیكي ناهموار ژهیبه وهای سست و نرم در سنگ

هزار دره،  به صورتهایي آید. در این محدوده ناهمواریمي به وجودو سخت وجود نداشته باشد، دشت سر فرسایشي 

د و گاهي شوگردد. سطح دشت سر، لخت دیده ميهای درشت مشاهده ميو سنگفرش يسنگقلوههای مخروط افكنه، مسیل

متر است و رخنمون  3تا  1های آن پوشیده از خاک یا سنگ است. عمق سنگ بستر كم یا رخنمون است. ضخامت رسوب

 دستنییاپسنگي دارند ولي در مناطق  یهايبرون زدگنامنظم در اثر  رخمینشود. اینسلبرگ دیده مي به صورتسنگ بستر 

كه عمدتاً  %21درصد و گاهي تا  16تا  8شود. شیب تر و رخساره دامنه منظم با آثار فرسایش بادی دیده ميرسوبات ریزدانه

 های دشتسر فرسایشي است.مقعر است از ویژگي
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های انریای است و عموماً توسط جهای واریزههای كم شیب در دامنه ارتفاعات، با نهشتهتیپ دشتسر فرسایشي شامل پهنه

ه منشأ و دار بوده كه ناشي از نزدیكي ببسیار زاویه عموماًشوند. ذرات رسوبي این مناطق ثقلي و چگال )كلوویال( پوشیده مي

كیلومترمربع بوده كه  1/3413است. مساحت این تیپ  هاآن یگذاررسوبحداقل دخالت جریان آب در تخریب، حمل و 

 (.2د )جدول باشدرصد از كل استان مي 1/11معادل 

 یا دشت سر انتهایی شبکه آب تیپ دشتسر اپانداژ -1-2-1-2-1-2-2

و ضخامت آبرفت روی آن بیشتر است. ذرات رسوب  %8تا  3این تیپ بعد از دشتسر فرسایشي قرار دارد كه دارای شیب 

 رخمینای با شبكههای مارپیچ یا سنگي در این تیپ كمتر شده و آثار فرسایش آبي از نوع شیاری، آبراهه يزدگرونیبریزتر و 

و فقط چند خشكه رود وجود  افتهیكاهشها شود. در بخش انتهایي دشتسر اپانداژ، آبراههمقعر در دشتسر اپانداژ مشاهده مي

ها است كه مادر های منطقه كوهستاني برای تغذیه آبخواندارد كه منطقه مناسبي برای پخش سیالب و كنترل و هدایت آب

درصد از  2/11حدود  لومترمربعیك 3/2343گردد. ر این قسمت )بخش انتهایي دشتسر اپانداژ( حفر ميچاه قنوات معموالً د

 (. 2كل اراضي سطح استان مربوط به دشتسر اپانداژ است )جدول 

 یا دشت دهیسرپوشتیپ دشت  -1-2-1-2-1-2-4

بوده و ضخامت رسوبات كه دارای خاک عمیق با بافت ریز  %4تا  1ای با شیب بین دشتسر پوشیده )یا دشت( شامل اراضي

ها و ای، جلگههای ماسههای رسي، تپه و پهنهرسد. اراضي كشاورزی، شهرها، روستاها، دشتمتر مي 111آن به بیش از 

های ساحلي بر روی دشتسر پوشیده قرار دارند. عرض آن از شمال استان تا نزدیكي رودخانه مند زیاد و پس از آن نیز دشت

 د.شوكم عرض و باریک مي

ایي و و انباشته شدن رسوبات دری يشناسنیزمدر دوران چهارم  فارسجیخلاین تیپ در استان بوشهر بر اثر پسروی آب 

های دالكي، مند، و گل رس رودخانه دارنمکهای واقع در این بخش اكثراً از رسوبات است. دشت گرفتهشكلای رودخانه

ها در نواحي شمالي و شرقي كه به وسیله رودخانه خوردهنیچفرسایشي مناطق اند. همچنین مواد اهرم و شاپور پوشیده شده

 اند بر ضخامت رسوبات آبرفتي افزوده است. نشین شدهاین نواحي ته

تجمع رسوبات آبرفتي در دشتسر پوشیده تابع مقدار و سرعت آب است. بنابراین در مواقع طغیاني با افزایش آب، سطح 

شود و های اصلي رود انجام ميفقط در قسمت یگذاررسوبگیرد و در مواقع عادی آبرفت قرار ميها زیر وسیعي از دشت

افزایش  دشت سردهند. در این محدب را نشان مي شكلکیهمیشه  يكوه یپاهای توپوگرافي آبرفت رخمینبه همین علت 

. ددارننگه در خودخل كمتری داشته و آب را ها، موجب شده است كه این نوع رسوبات تخلمقدار ذرات ریز و مخصوصاً رس
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های مند، شور اهرم و های آبرفتي رودخانهای و دشتهای رسوبي رودخانههای دشتسر پوشیده، دشتقسمت نیترمهماز 

 های عمیق تا سنگین هستند.ای حله است كه با شیب بسیار مالیم دارای خاکهای رسوبي رودخانهدشت

ای در مناطق های ماسهشود. وجود تپهچندان آثار ساختماني و مورفولوژیكي خاصي مشاهده نميدر تیپ دشتسر پوشیده 

ها تا نزدیكي سواحل ای از عوارض موجود بیابان ساحلي است. در مناطقي كه كوهستانداخلي و ساحلي استان نمونه

 ظاهرشدههای هموار ها و دشته صورت جلگهو گاهي كه توپوگرافي ب افتهیكاهشای های ماسهعرض این تپه اندآمدهشیپ

ای از شمال تا جنوب استان ی ماسههااست. محدوده این تپه افتهیتوسعهای به چندین كیلومتر های ماسهعرض این تپه

 ای مناسبي را ایجاد كرده است. مجاورت كوه و دریا، سواحل هموار و ماسه لیبه دلو در بعضي مناطق  افتهیگسترش

های سیالبي است تشكیل ای و دشتهای رسوبي رودخانهوسیعي از استان را تیپ دشتسر پوشیده كه شامل دشتبخش 

درصد از كل مساحت استان را به خود اختصاص داده است  1/12یا حدود  لومترمربعیك 1/4482كه  طوریه داده است، ب

 (.2)جدول 

 واحد پالیا -1-2-1-2-1-4

ترین سطح شود. به عبارت دیگر پایینمركزی یا چاله داخلي تلقي مي حوزهیک  نبه عنواپالیا به اسپانیایي یعني ساحل و 

ای است كه مقدار تبخیر در پوشیده شده است و منطقه زدانهیرهای های افقي )سطح هموار( كه با نهشتهزهكشي كه با الیه

ه كه آب و هوایي شبیه ب خشکمهینهای شور و تبخیری در مناطق خشک و آن بیش از نزوالت جوی است. پیدایش زمین

و جدید نیست زیرا كه معموالً جنس زمین، شوری آب، دمای محیط، میزان بارندگي و  نوظهورای استان بوشهر دارند پدیده

 لومترمربعیك 3/1443 ژئومورفولوژی كند. مساحت این واحد بقیه عوامل محیطي چنین چیزی را در مناطق خشک ایجاب مي

های عمیق با بافت سنگین تا درصد از وسعت كل استان را به خود اختصاص داده است. این واحد دارای خاک 3/6است كه 

صول بارندگي خیلي زیاد در ف یي بودنایقلزهكشي خیلي ضعیف و  لیبه دلخیلي سنگین و شوری بسیار زیاد است و معموالً 

رار ق مورداستفادهچراگاه فصلي و قابلیت كم برای زراعت آبي  وانبه عنتواند آید و تنها ميپیش مي هاآنحالت ماندابي در 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:گیرد. از علل اصلي پیدایش مناطق شوری و تبخیری استان مي

های تبخیری استان زارها و زمین، اولین عاملي است كه بر پیدایش و توسعه شورهيشناسنیزم منشأجنس زمین یا شوری از 

باشد. جنس ارتفاعات اطراف كویرهای نمكي استان بیشتر از رسوبات نئوژن شامل ژپیس، مارن، آهک، رس، ر ميمؤث

 وارجهمزارها از ارتفاعات اطراف و مناطق این شوره دهندهلیتشكمواد اولیه  رونیازاسنگ، كنگلومرا و غیره است. ماسه

كویرهای نمكي بیشتر از جنس گچ و نمک كه از انباشته شدن كلرورسدیم شود. در اكثر موارد ارتفاعات مجاور این تأمین مي
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 ماندهياقباند. این مواد رسوبي به حالت اولیه خود های رس و مارني كه خود پر از مواد تبخیری بوده به وجود آمدههمراه با الیه

 گردند.جدید ميهای كنند و منشأ رسوبهای مجاور خود را به گچ و نمک آغشته ميو بعضاً رسوب

باشد. آب و هوای های تبخیری استان مؤثر ميزارها و زمینعامل اقلیم، دومین عاملي است كه در پیدایش و توسعه شوره

جایي و همچنین انباشتگي و تراكم مواد تبخیری فراهم كرده است، زیرا كه كم باران استان مساعدترین شرایط را برای جابه

یم مشترک جابجایي و تراكم مواد شور كننده سازگاری كامل دارد. آب و هوای استان دارای این نوع اقلیم با مكانس

خشک طوالني )بهار، تابستان و  دورهآسا، یک های شدید و سیلای از قبیل رژیم نامنظم بارندگي، بارانهای عمدهویژگي

باشد. زارها مؤثر مينیمي از پاییز(، حرارت و تابش شدید خورشید و تبخیر زیاد است كه در پیدایش و گسترش شوره

كند. آب را از محل اولیه خود دور مي هاآنهای تند و شدید منطقه موجب حل شدن مواد تبخیری سطح زمین شده و باران

بخیر آورد. در دوره خشک، ترا باال مي ينیرزمیزهای آزاد و سطح آب سفره ردیگيبرمو نقاط پست را در شور جریان یافته 

شده و منتهي به تشكیل شورک و سفیدک در سطح زمین  دارنمکو باال آمدن آب بر اثر پدیده موئینه سبب صعود مواد 

و سطحي  عمقكماز یک سفره آب آزاد شور زیرزمیني  گردد كه تبخیرگردد. حداكثر این شوره سطحي وقتي پدیدار ميمي

 صورت بگیرد.

كند. اول بر زارها به دو صورت عمل ميباشد. باد در مورد شورهعامل اقلیمي دیگری كه در این امر مؤثر است باد مي

ای شدید دهد یعني بادهای به نقطه دیگر صورت تواند حمل نمک را از نقطهافزاید. دوم اینكه باد ميشدت تبخیر منطقه مي

ه باندازند، قادرند امالح محلول سطح زمین را های شدید، گرد و خاک به راه ميدر تابستان كه همواره با طوفان ژهیبه و

رسوبات نئوژن واقع در سطح زمین به هر صورت  طورنیاهای نرم محتوی نمک و هم پوسته و پودر نمک یا خاک صورت

 اط دیگر حمل و انباشته سازند.باشند به نق حملقابلكه 

های تبخیری مؤثر است. ریزش زارها و زمینپیدایش و توسعه شوره درسطحي، سومین عاملي است كه  یهاآبرژیم 

ها ضمن جاری شدن به شود كه این آبهای گوناگون از ارتفاعات ميهای شدید و رگباری باعث جاری شدن تند آبباران

های گذارند و سطح آبها بر جای ميشوند و مواد خود را در گودیهای اطراف ميشوی كوهسوی مناطق پست، باعث شست

های سطحي، نمک موجود به صورت شورک و سفیدک در سطح زمین ظاهر آورند كه پس از تبخیر آبزیرزمیني را باال مي

 گردد.مي

باشند. بخش عظیمي زارهای استان دخیل ميهای شور زیرزمیني، چهارمین عاملي است كه در ایجاد و توسعه شورهآب

های در دشت ژهیبه وها ضمن حركت كند خود از شرق به غرب استان ، شور و لب شور هستند. این آبينیرزمیزهای از آب

ر رسیم، شورتها ميموادی از قبیل گچ، آهک و ... را در خود حل كرده و هر چه به انتهای این دشت جیبه تدرمجاور سواحل 
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به سطح  ينیرزمیزهای شور و شوند. نزدیک شدن آبهای زیرزمیني به سطح زمین نزدیک ميكه آبیي جاشوند تا يم

و  های فراوان در سطح زمین گسترش یابندزمین موجب شده است كه بر اثر تابش شدید خورشید، آب تبخیر شده و نمک

ناطق را در این م وسازساختهای در افزایش هزینه ژهیبه وباال آمدن سفرهای آب زیرزمیني و ایجاد باتالق مشكالت زیادی 

 ایجاد نموده است.

جلگه رسي )شامل دلتاهای رسي نمكي( و حاشیه مرطوب  ژئومورفولوژی د پالیا شامل دو تیپ در استان بوشهر واح

 است. 

 تیپ جلگه رسی -1-2-1-2-1-4-1

شوند و مواد محموله های داخلي مربوط ميهای آبي مناطق كوهستاني به وسیله یک یا چند خشک رود به چالهجریان

دهند. تشكیل مي % 1به تدریج دشتي هموار با شیب حدود  گذارند وباشد بجا ميخود را كه شامل رس و الی و سیلت مي

های رسي سنگین و شوند. خاک جلگههای قدیمي است كه به دریاچه یا دریا منتهي ميدلتای رودخانه درواقعجلگه رسي 

سازد. این باشد كه عامل اصلي ناپایداری این اراضي را فراهم ميسدیم مي كرور ژهیبه واغلب همراه مقدار زیادی امالح 

های مئاندری است. جلگه رسي در استان متر با الگوی رودخانه 11تا 1اراضي دارای پوشش شور پسند و عمق سفره آبي 

 (. 2گیرد )جدول درصد سطح استان را دربر مي 3/4حدود  لومترمربعیك 4/1113بوشهر سطحي برابر با 

 تیپ حاشیه مرطوب -1-2-1-2-1-4-2

پالیا است كه این تیپ اراضي حاشیه كویر، دریاچه و دریا را  ژئومورفولوژی حاشیه مرطوب تیپ دیگر مربوط به واحد 

طح این س بوده كه با مشكالت زهكشي و شوری مواجه هستند. دارای سطح ایستابي باال این اراضيمعموال  .ودششامل مي

 دهد.خود اختصاص مي درصد از سطح استان را به 6/1كیلومترمربع بوده كه حدوداً  3/332اراضي در استان بوشهر 

ها، درصد از مساحت استان را كوه 2/41استان را نشان مي دهد. طبق جدول حدود  ژئومورفولوژی ( مشخصات 2جدول )

درصد را دشتسر  1/12درصد را دشتسر اپانداژ،  2/11درصد را دشتسر فرسایشي،  1/11درصد را تپه ماهور و قله منفرد،  8/8

 ژئومورفولوژی نقشه  4دهد. نقشه درصد را مناطق حاشیه مرطوب تشكیل مي 6/1را جلگه رسي و درصد  3/4پوشیده یا دشت، 

 دهد.استان بوشهر را نشان مي
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 استان بوشهر ژئومورفولوژی : مشخصات 2جدول 

 مساحت به درصد لومترمربعیكمساحت به  ژئومورفولوژی تیپ  ژئومورفولوژی واحد 

 كوهستان
 2/41 1/2283 كوه مرتفع

 8/8 6/2144 تپه ماهور، قله منفرد

 دشتسر

 1/11 1/3413 دشتسر فرسایشي یا لخت

 2/11 3/2343 دشتسر اپانداژ

 1/12 1/4482 دشتسر پوشیده

 پالیا
 3/4 4/1131 جلگه رسي

 6/1 3/332 حاشیه مرطوب

 1534محاسبات مشاور، مأخذ: 

  





تحل   یربرس  ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و   
  ستی ز طی و مح  یع ی منابع طب  تی وضع   لی و

 

 5002212B0021300302RE103960425   م  

 
21 

 شیب و جهت شیب  -1-2-1-2-2

ها و میزان فرسایش خاک و میزان پوشش گیاهي دارد. شیب نقش اساسي در میزان رواناب، میزان نفوذ، شدت سیالب

نند برداری از زمین ماهای بهرهدارد و عالوه بر آن در بسیاری از طرح ژئومورفولوژی نقشه شیب كاربرد زیادی در مطالعات 

ریزی های آمایش سرزمین یكي از ابزارهای برنامهدر طرح ژهیبه وداری، جنگلداری، آبخیزداری و های كشاورزی، مرتعطرح

تفاده نمود ع اكولوژیكي هستند استوان از آن برای تشكیل واحدهای شكل زمین كه اساس شناسایي منابآید و ميمي حساببه

 ریزی استفاده از سرزمین پرداخت.تر به ارزیابي و سپس برنامهو راحت

متر و نقشه محدوده استان استفاده  31 رزولوشنیا مدل رقومي ارتفاعي با  DEM ASTERبرای تهیه نقشه شیب از نقشه 

طبقه  8ه شامل ك ستیزطیمحارزیابي توان اكولوژیكي  بندی شیب به لحاظترین طبقهترین و معمولشد. سپس از مناسب

 است و مساحت و درصد هر طبقه ارتفاعي نیز مشخص گردیده است. شدهاستفاده( 3شیب است )جدول 

درصد است كه  1-2درصد( دارای شیب بین  2/22)معادل  لومترمربعیك 41/1221مساحت استان در حدود  نیترشیب

 لومترمربعیك 14/131ست و كمترین آن نیز با مساحتي در حدود ا هاهای داخلي و پادگانههای ساحلي، دشتشامل دشت

درصد از  8/61شود. تقریباً درصد از مساحت استان را شامل مي 3/2درصد با مساحت برابر با  61های بیش از مربوط به شیب

های صاف و هموار درجه( دارند كه زمین 3درصد ) 11شیبي كمتر از  لومترمربعیك 2/11121سطح استان چیزی در حدود 

درصد(  1/14) لومترمربعیك 26/3243درصد،  11-31دارای شیب  لومترمربعیك 18/4128درصد معادل  8/13باشند. حدود مي

درصد  61ش از نیز دارای شیب بی لومترمربعیك 14/131معادل درصد از مساحت استان 3/2درصد و  61تا  31دارای شیب 

 دهد.وضعیت شیب را در استان بوشهر نشان مي 1باشد. نقشه مي

 1تا  1درصد از مساحت استان دارای شیب  2/44 ژئومورفولوژی بندی متداول در مطالعات بر اساس طبقه يطوركلبه

درصد قرار  11تا  1شیب درصد از مساحت استان نیز بین طبقه  2/21گیرد. بندی شیب كم قرار ميدرصد است كه در طبقه

درصد  1/14درصد دارای شیب نسبتاً زیاد،  31تا 11درصد بین طبقه  8/13باشند. همچنین دارد كه دارای شیبي متوسط مي

 باشد.درصد نیز دارای شیب خیلي زیاد مي 3/2شیب زیاد و 

در این روش كه با استفاده از رابطه باشد. درصد مي 3/11بر اساس روش استفاده از نقشه شیب، شیب متوسط استان معادل 

 شیب متوسط محاسبه گردیده است. 1

A                                                                                                 (   1رابطه )

Aisi
S
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: مساحت كل A: شیب متوسط هر طبقه به درصد و Si، لومترمربعیكمساحت هر كدام از طبقات شیب به  Aiكه در آن : 

 باشد.استان به كیلومترمربع مي

 : طبقات شیب، درصد و مساحت هر طبقه ارتفاعی در استان بوشهر 4جدول 

 درصد مساحت  (لومترمربعیكمساحت ) درصد شیب كالس شیب

1 2-1 41/1221 2/22 

2 1-2 34/1132 1/22 

3 8-1 41/1861 1/8 

4 12-8 61/1338 3/3 

1 11-12 28/1131 1/1 

6 31-11 18/4128 8/13 

3 61-31 26/3243 1/14 

 3/2 14/131 61بیش از  8

 (1534محاسبات مشاور،  )مأخذ:
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شیب از نظر جذب نور آفتاب عامل اصلي در میزان رطوبت، تحول خاک و استقرار های جغرافیایي جهت شیب یا جهت

مال در های شمالي یا رو به شكه دامنه طوریه باشند. بها مؤثر ميپوشش گیاهي و همچنین وضعیت تخریب و فرسایش دامنه

و از رطوبت و پوشش گیاهي مناسبي برخوردار  داكردهیپ، نور و حرارت كمتری را جذب نموده، خاک تحول شرایط متعادل

تر عمل نموده و خاک و پوشش های جنوبي و یا رو به جنوب، عوامل تخریب و فرسایش فعالباشند. برعكس در دامنهمي

 .گیرندتر مورد تخریب قرار ميگیاهي سریع

 شدهاستفادهمتر و نقشه محدوده استان  31 رزولوشنبا  DEM ASTERهای جغرافیایي نیز از نقشه برای تهیه نقشه جهت

 63/3684درصد از مساحت استان ) 3/33دهد. جهات جغرافیایي را در استان بوشهر نشان مي 2مساحت  4است. جدول 

ر حدود باشند. مساحتي دهای ساحلي از شمال تا مناطق غربي استان بدون جهت مي( شامل مناطق واقع در جلگهلومترمربعیك

درصد( نیز دارای جهت شمال غربي  4/3) لومترمربعیك 28/1312درصد( دارای جهت شمالي،  3/3) ومترمربعلیك 36/1382

های جنوبي، جنوب غربي و جنوب شرقي نیز باشند. دامنهدرصد( دارای جهت شمال شرقي مي 1/2) لومترمربعیك 18/2183و 

دهند. همچنین جهت جغرافیایي حت استان را تشكیل ميدرصد( از مسا 6/31درصد )در مجموع  1/6و  1/13، 1/11به ترتیب 

غالب عرصه  درصددرصد از مساحت استان است. در مجموع  6/6و  2/4های غربي به ترتیب های رو به شرق و دامنهدامنه

های وضعیت جهت 6. نقشه های جنوب غربي و جنوبي قرار دارنددامنه بعدازآنبدون جهت بوده و  ،جغرافیایي استان

 دهد.در استان بوشهر نشان ميجغرافیایي را 

 : طبقات جهت جغرافیایی و مساحت هر طبقه در استان بوشهر 3جدول 

 درصد مساحت  (لومترمربعیكمساحت ) جهت جغرافیایی كالس جهت 

1 F 3/33 63/3684 مسطح 

2 N  3/3 36/1382 شمالي 

3 NE 1/2 18/2183 شمال شرقي 

4 E 2/4 38/1143 شرقي 

1 SE  1/6 16/1421 جنوب شرقي 

6 S 1/11 11/2114 جنوبي 

3 SW 1/13 23/2221 جنوب غربي 

8 W 6/6 24/1124 غربي 

2 NW 4/3 28/1312 شمال غربي 

 1534محاسبات مشاور، مأخذ: 
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 و طبقات ارتفاعی مدل رقومی زمین -1-2-1-2-4

دریافتي از )متر  31 رزولوشنیا مدل رقومي ارتفاعي با  DEM ASTERجهت تهیه نقشه ارتفاع از سطح دریا، از نقشه 

است. با توجه به شرایط خاص استان و قرار گرفتن  شده استفاده( 1324، امریكا متحده االتیا يشناسنیسازمان زمسایت 

تفاعي تقسیم شد و سپس مساحت واقع در هر طبقه ار طبقههفتنوسانات ارتفاعي استان به  فارسجیخلاستان در كنار سواحل 

مساحت  نیترشیب  1مساحت استان محاسبه گردیده است. با توجه به جدول  كلبهنسبت  هاآنو درصد  لومترمربعیكبر حسب 

درصد از مساحت استان را به خود  1/33معادل  لومترمربعیك 1/8138كه با  باشديممتر  1-11استان مربوط به طبقه ارتفاعي 

محدوده  لومترمربعیك 6/46باشد كه با متر مي 1111-1246دهد و كمترین مساحت نیز مربوط به طبقه ارتفاعي اختصاص مي

درصد از مساحت استان ارتفاعي  21. در مجموع چیزی حدود ردیگيبرمدرصد را در  2/1ناچیزی از مساحت استان در حدود 

 .دارند ایدرمتر از سطح  1111درصد از آن ارتفاعي باالتر از  1بیشتر از  يمتروكم 1111از  ترنییپا

 11درصد استان، ارتفاعي كمتر از آن و  11درصد، ارتفاعي است كه  11متوسط ارتفاع استان و یا ارتفاع با فركانس 

 آمدهدستبهمتر  322( برابر با 2درصد مساحت استان نیز ارتفاعي بیش از آن داشته باشند. ارتفاع متوسط استان بر اساس رابطه )

 است.

A

ha


(                                                                                       2رابطه )  

 باشد.مساحت كل استان مي Aمتوسط ارتفاع استان در هر طبقه و  hمساحت هر طبقه ارتفاعي،  aدر این فرمول 

 زیر است: به شرحبنابراین خصوصیات ارتفاع استان و مدل رقومي آن 

 متر از سطح دریا 1246ارتفاع حداكثر 

 )برابر با سطح دریا( 1حداقل ارتفاع  

 متر از سطح دریا 322ارتفاع متوسط  

 باشد.متر مي 1111درصد از مساحت استان دارای ارتفاعي كمتر از  3/24 

عات پراكنده در متر است كه شامل ارتفا 1111متر و كمتر از  1111درصد از مساحت استان دارای ارتفاعي بیشتر از  1/1

 دشتي، دشتستان، جم و كنگان است. یهاشهرستان

 شدهاقعوهای دشتي و دشتستان متر دارند كه بیشتر آن در مناطق ارتفاعي شهرستان 1111درصد استان ارتفاعي بیش از  2/1

 است.

 متر از سطح دریا ندارد.  2111از استان ارتفاعي بیش از  یانقطههیچ 
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وضعیت طبقات ارتفاعي استان  3متر از سطح دریا قرار دارند. نقشه  1111در تراز ارتفاعي كمتر از تمام شهرهای استان 

 دهد.بوشهر را نشان مي

 : طبقات ارتفاعی و توزیع ارتفاعات در استان بوشهر5جدول 

 مساحتدرصد  (لومترمربعیكمساحت ) ارتفاع از سطح دریا )متر( طبقات ارتفاعی

1 11-1 1/8138 1/33 

2 111-11 8/1211 1/8 

3 211-111 8/2211 8/2 

4 111-211 2/4144 1/13 

1 1111-111 2/1142 2/21 

6 1111-1111 6/1181 1/1 

3 1246-1111 6/46 2/1 

 1534محاسبات مشاور، مأخذ: 
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 شبکه زهکشی طبیعی -1-2-1-2-3

( درجه یک حوزهو دریای عمان ) فارسجیخلآبریز  حوزهآبریز در محدوده  حوزهاستان بوشهر از نظر تقسیمات كلي 

درصد از وسعت كل كشور را تشكیل داده است كه تقریباً  26حدود  لومترمربعیك 421112با مساحت  حوزهقرار دارد كه این 

 است. قرارگرفتهدرصد از وسعت آن در استان بوشهر  4/1حدود 

-مهران زهحوبزرگ )درجه دو( رودخانه حله، مند و  حوزهاستان بوشهر از نظر شبكه زهكشي طبیعي به عنوان آبخیز سه 

حوزه آبریز استان(،  نیتربزرگ به عنواندرصد ) 4/42و  لومترمربعیك 11413آبریز حله استان با  حوزهباشد. به ترتیب كل مي

درصد از كل مساحت  8/13و  لومترمربعیك 3121كل با -مهران حوزهدرصد و  3/36و  لومترمربعیك 8434مند با  حوزه

 . رندیگيبرماستان را در  لومترمربعیك 1/23132

 فارسجیلخآبریز  حوزههای دائمي، فصلي و اتفاقي است كه به عنوان بخشي از ان شامل رودخانههای سطحي استمنابع آب

 حوزه 3ای این هرودخانه نیترمهمفصلي و اتفاقي بوده و  به صورت هاآنكنند و به علت شرایط خاص اقلیمي بیشتر عمل مي

دارای رژیمي باراني بوده و از دبي  هاآنباشد. تمامي مي های مند، دالكي، شاپور، حله، باهوش، دشت پلنگ و باغانرودخانه

 باالیي برخوردار نیستند. 

 موردمطالعهها و شكل شبكه زهكشي بندی آبراههشبكه زهكش طبیعي استان بوشهر در سه بخش تراكم زهكشي، طبقه

 قرار گرفت.

 تراكم زهکشی -1-2-1-2-3-1

ب تراكم های آبریز استان متفاوت است. ضریحوزهوضعیت تراكم زهكشي طبیعي با توجه به شرایط ارتفاعي و شیب در 

 لومترمربعیككیلومتر بر  31/1شود. این ضریب در استان بوشهر برابر با ها نسبت به سطح بیان ميبه صورت مجموع طول آبراهه

، 32/1های آبریز حله حوزهمتر آبراهه وجود دارد. این وضعیت در  311استان  لومترمربعیكاست و بدین معني است كه در هر 

 است.  لومترمربعیككیلومتر بر  26/1مهران برابر با -آبریز كل حوزهو در  31/1مند  حوزهدر 

های مختلف آن وضعیت شدت و ضعف هرز آب و فرسایش در قسمت دهندهنشانمیزان تراكم زهكشي در استان 

 باال بودن این نسبت دال بر زهكشي خوب و پایین بودن آن حاكي از زهكشي ضعیف است. .باشدمي

توان به نوع سنگ، میزان نفوذ بارش و جریان آن به سمت سطح تراكم زهكشي در استان مي كنندهكنترلاز عوامل مهم 

ر هر كه با افزایش و كاهش تأثی یایستابي، شیب، وضعیت ناهمواری، وجود یا عدم وجود پوشش گیاهي اشاره نمود به نحو

اوم های سخت و مقیابد. تراكم زهكشي در سنگكدام از عوامل مذكور، میزان تراكم زهكشي نیز كاهش و یا افزایش مي

شود ها به سختي انجام ميهای رود و آبراههها عمل فرسایش توسط شاخهپایین است زیرا در این نوع سنگ هاسنگماسهمانند 
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ه از های سست و مناطقي كدر سنگ كهيدرحالباشد مي ترعیوسهای رتبه اول در این مناطق ین طول و مساحت شاخهو بنابرا

 حتي با مقدار كم آب جاری عمل فرسایش باعث افزایش تراكم زهكشي گردیده است. شدهلیتشكشیل و رس 

ر علت گردیده و سبب افزایش شدید تراكم ها میزان آب جاری در سطح زیاد و سستي جنس آن مزید بها و شیلدر رس

 حله گردیده است. حوزهمند و مناطق كوهستاني  حوزهدر دو  ژهیبه وزهكشي 

هایي وزهحتراكم زهكشي مربوط به  نیترشیباست.  توجهقابلروابط بین تراكم زهكشي و مقادیر ارتفاع نیز از موارد 

ي میزان تراكم زهكشي در داخل نواحي كوهستان نیترشیبمقدار ناهمواری است به عبارت دیگر  نیترشیباست كه دارای 

های مند و حله دارای تراكم زهكشي حوزههای نسبي های پرشیب و ناهمواریاست. مناطق كوهستاني با دامنه مشاهدهقابل

نوع  خودی خود تحت تأثیر اختالف موجود درمهران است كه البته این موضوع ممكن است به -كل حوزهبیشتری نسبت به 

ها است. از بیشتر از همه انواع سنگ یامالحظهقابل طوربهها سنگ پدید آمده باشد. در مناطق بدلندی تراكم شبكه آبراهه

 مكه در مناطق با پوشش گیاهي بیشتر تراك ينوعبهعوامل مهم دیگر در این مورد وجود یا عدم وجود پوشش گیاهي است؛ 

اد بودن تراكم . كم یا زیباشدزهكشي كمتر و در مناطق فاقد پوشش گیاهي یا پوشش ضعیف آن تراكم زهكشي بیشتر مي

تأثیر  های ساحلي كهها و جلگهدر دشت ژهیبه وسرعت تخلیه رواناب است. در مناطقي از استان  دهندهنشانشبكه زهكشي 

كم زهكشي مؤثر بوده است عمل تخلیه رواناب و حتي آب حاصل از در جهت كاهش ترا الذكرفوقهر كدام از عوامل 

های واقع شتاست. د شدهلیتبدآبیاری اراضي، به خوبي تخلیه نشده و وسعت زیادی از این اراضي به اراضي شور و باتالقي 

رودخانه حله و مسیل  های حاشیهحوزهویژه كاكي و بردخون، ه در مناطق دیلم، گناوه، آبدان، دیر، حاشیه رودخانه مند ب

 ينیرزمیزتحت تأثیر چنین وضعیتي قرار دارند به نحوی كه سطح آب  فارسجیخلبرازجان و مناطق وسیعي از مرز استان با 

 در بخش كشاورزی است. ژهیبه واستفاده  رقابلیغدر این مناطق بسیار باال و تقریباً 

های مختلف اطالعي به دست بندی و اتصال شاخهرز شبكهكند و از طتراكم زهكشي تنها طول رودخانه را مشخص مي

 شود. ها استفاده ميبندی رودخانهدهد. برای اطالع از نحوه ارتباط انشعابات مختلف از ردهنمي

 بندی آبراههطبقه -1-2-1-2-3-2

ای رود اصلي یک حوزه آبخیز را نظام و یا ترتیب آبراهه دهندهلیتشكهای مختلف چگونگي انشعاب و الحاق شاخه

های درجه اول گفته هایي كه قابلیت تقسیم ندارند آبراههآبراهه نیتركوچک(. از نظر استراهلر به 1383نامند )علیزاده، مي

آیند. آبراهه درجه هایي كه از الحاق دو آبراهه درجه یک به وجود مياز آبراهه عبارت استهای درجه دوم شود. آبراههمي

 كه حداقل یک آبراهه دیگر درجه دو به آن بپیوندد و ...  شوديمتبدیل  دو زماني به آبراهه درجه سه
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ها در حوزه بندی آبراههتكامل شبكه دهندهنشانها در نقطه تمركز بندی كلي رودخانه و آبراههشماره رده رود در رده

ترین روش تراهلر كه متداولها از روش اسبندی كلي رودخانه و آبراهه(. در رده1381باالدست آن نقطه است )مهدوی، 

در خروجي و مدخل  6های استان رده به رودخانه شدهدادهها است، پیروی شده است و آخرین رده اختصاص بندی آبراههرده

مجموع طول  6دهد. در جدول بندی شبكه زهكشي را در استان بوشهر نشان ميوضعیت طبقه 8دریا بوده است. نقشه 

 است. شدهارائههای درجه یک تا شش استان به كیلومتر آبراهه

 شکل شبکه زهکشی -1-2-1-2-3-4

نامند ها و یا شبكه زهكشي در یک حوزه آبخیز نسبت به یكدیگر را فرم زهكشي طبیعي ميچگونگي قرار گرفتن آبراهه

ي آن و ژئولوژیكدر یک حوزه آبخیز تابع خصوصیات مورفولوژیكي  يگراف درویه(. اصوالً فرم شبكه 1383)علیزاده، 

چنین مقاومت و هم هاآن يخردشدگباشد بدین ترتیب خصوصیات ژئولوژیكي از نظر وجود شكاف، گسل، یكنواختي و مي

نماید كه شبكه زهكشي خاصي به وجود آید. بنابراین سنگ مادر یا خاک سطحي نسبت به فرسایش در یک منطقه ایجاب مي

نسبت به فرسایش و همچنین  هاآنوصیات سنگ مادری و چگونگي مقاومت توان به برخي از خصمي هاآنبا تشخیص 

های بندیشش نوع شبكه آبراهه در تقسیم يطوركلبه(. 1381وضعیت سطحي از نظر فرسایش پذیری پي برد )مهدوی، 

 (.8 شبكه زهكشي در استان بوشهر به شكل شاخه درختي است )نقشه  هاآناستاندارد وجود دارد كه با توجه به 

 های استان بوشهر : مجموع طول آبراهه6جدول 

 مجموع طول در كل استان )كیلومتر( درجه آبراهه

1 3212 

2 1161 

3 681 

4 383 

1 131 

6 263 

 1534محاسبات مشاور، مأخذ: 
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 Landformواحدهای شکل زمین  -1-2-1-2-5

توپوگرافي  درروششود. شناسي انتخاب ميواحد شكل زمین بر اساس تغییرات توپوگرافي و یا بر اساس تغییرات زمین

كه روش مورد عمل در تعیین واحدهای شكل زمین در استان است، واحد شكل زمین بر حسب درصد شیب، ارتفاع از سطح 

 دریا و جهت جغرافیایي تعیین گردیده است.

 منحصر به خود را دارد. یبعدسهشكل زمین شامل واحدهای طبیعي زمین است كه هر واحد و یا بخشي از زمین، شكل 

نقشه نمایش داد كه از آن بتوان در  به صورتزمین را در دو بعد بر روی كاغذ مسطح  یبعدسهآنكه بتوان اشكال  برای

شناسایي منابع اكولوژیكي و همچنین در مقاطع ارزیابي توان اكولوژیكي بهره گرفت، الزم است كه اول شكل زمین به اجزاء 

 آید. وجود بهاز شكل زمین  فردمنحصربهتركیب شوند تا واحدهایي  اصلي آن تجزیه گردد و سپس این اجزاء با همدیگر

های جغرافیایي كه اجزاء های طبقات شیب، طبقات ارتفاع و جهتبر این اساس برای تهیه نقشه واحدهای شكل زمین نقشه

ه واحدهای شكل ه نقشو تلفیق نهایي برای دستیابي ب یگذار همیرویعني عمل  شدهقیتلفآن هستند با همدیگر  شدههیتجز

 زمین انجام پذیرفته است. 

طبقه جهت جغرافیایي  1طبقه( و  3طبقه( و تعداد طبقات ارتفاع از سطح دریا ) 8با توجه به تعداد طبقات درصد شیب )

 واحد مورد انتظار وجود دارد 281واحد از مجموع  233مجموعاً ابتدا  هاآن)مسطح، شمال، شرق، غرب و جنوب( و تركیب 

 و علت آن نیز این است كه در برخي از تركیبات ارتفاع و شیب و جهت واحدهای شكل زمین وجود ندارند.

در  تركوچکیند ادغام سطوح آبا توجه به اینكه تعدادی از واحدهای شكل زمین از سطوح كمي برخوردار هستند، فر

زمین استخراج شد كه واحدهای شكل  شكلواحد همگن  143صورت پذیرفت و در پایان مجموعاً  تربزرگ یهاگن يپل

های درصد شیب، طبقات ارتفاعي و جهات دامنه و كد طبقات نقشه 3جدول  است. شدهارائه 2زمین در استان بوشهر در نقشه 

 دهد.جهت استخراج نقشه شكل زمین را نشان مي مورداستفادهجغرافیایي 

است كه عدد اول هر كد از سمت  شدهمشخص يرقمسهشهر با یک كد هر یک از واحدهای شكل زمین در استان بو

دهنده طبقات ارتفاعي و عدد سوم از سمت چپ دهنده طبقات مربوط به شیب، عدد دوم )دهگان( نشانچپ )صدگان( نشان

 . اندشدهارائه 8باشد كه این واحدها در جدول جهات جغرافیایي مي دهندهنشان)یكان( 

درصد(، طبقه  1-2باشد كه شامل طبقه شیب یک )مي 111كیلومتر مربوط به واحد  11/1836استان با  مساحت نیترشیب

و با مساحت  211است. همچنین واحد دوم با كد  یک یا اراضي مسطحمتر( و طبقه جهت جغرافیایي  1-11ارتفاعي یک )

درصد،  1تا  2های شیب پوشاند كه دارای ویژگياستان را مي محدوده نیترشیب 111بعد از واحد  لومترمربعیك 12/2822

 باشد.ميطبقه جهت جغرافیایي یک یا اراضي مسطح متر از سطح دریا و  11ارتفاع صفر تا 
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كالس  دربردارنده لومترمربعیك 13/1است كه دارای مساحت  362تحت پوشش استان نیز شامل واحدها  كمترین مساحت

 باشد.مي شماليمتر( و جهت جغرافیایي  1111-1111) ششبقه ارتفاعي ط، درصد( 1-8شیب ) سه

 

خراج نقشه جهت است مورداستفادههای درصد شیب، طبقات ارتفاعی و جهات جغرافیایی : دامنه و كد طبقات نقشه7جدول 

 شکل زمین 

 نقشه جهات جغرافیایی نقشه طبقات ارتفاعی نقشه درصد شیب

 طبقات كد طبقه طبقات كد طبقه طبقات طبقه كد

 مسطح 1 1-11 1 1-2 1

 شمال 2 11-111 2 2-1 2

 شرق 3 111-211 3 1-8 3

 جنوب 4 211-111 4 8-12 4

 غرب 1 111-1111 1 12-11 1

6 11-31 6 1111-1111 - - 

3 31-61 3 1111-1246 - - 

8 > 61 - - - - 

 1534اطالعات مشاور، مأخذ: 
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 : ویژگی واحدهای شکل زمین در استان بوشهر 8جدول 

 كد واحد
طبقه 

 شیب

طبقه 

 ارتفاع

طبقه 

 جهت

مساحت 

 علومترمربیك)

كد 

 واحد

طبقه 

 شیب

طبقه 

 ارتفاع

طبقه 

 جهت

مساحت 

 علومترمربیك)

111 1 1 1 11/1836 312 3 1 2 14/1 

121 1 2 1 32/141 314 3 1 4 13/24 

131 1 3 1 62/24 311 3 1 1 36/3 

141 1 4 1 33/22 322 3 2 2 31 

111 1 1 1 38 323 3 2 3 6/8 

164 1 6 4 1/1 324 3 2 4 23/62 

211 2 1 1 12/2822 321 3 2 1 21/12 

212 2 1 2 13/21 332 3 3 2 21/42 

213 2 1 3 24/3 333 3 3 3 34/46 

214 2 1 4 8/162 334 3 3 4 68/112 

211 2 1 1 16/32 331 3 3 1 13/18 

221 2 2 1 16/181 342 3 4 2 48/31 

222 2 2 2 41/21 343 3 4 3 3/11 

223 2 2 3 12/22 344 3 4 4 31 

224 2 2 4 38/112 341 3 4 1 63/14 

221 2 2 1 14/111 312 3 1 2 13/83 

231 2 3 1 33/162 314 3 1 4 13/112 

232 2 3 2 62/22 311 3 1 1 21/32 

233 2 3 3 28/62 362 3 6 2 13/1 

234 2 3 4 24/111 364 3 6 4 46/1 

231 2 3 1 13/111 414 4 1 4 43/3 

241 2 4 1 31/161 411 4 1 1 32/1 

242 2 4 2 31/14 422 4 2 2 32/22 

243 2 4 3 1/23 423 4 2 3 18/12 

244 2 4 4 16/86 424 4 2 4 16/23 

241 2 4 1 36/36 421 4 2 1 44/22 

211 2 1 1 32/233 432 4 3 2 6/64 

212 2 1 2 26/22 433 4 3 3 34/44 

214 2 1 4 26/131 434 4 3 4 32/123 

211 2 1 1 11/82 431 4 3 1 33/23 

261 2 6 1 22/13 442 4 4 2 48/11 

262 2 6 2 11/1 443 4 4 3 22/14 

264 2 6 4 23/13 444 4 4 4 11/138 

261 2 6 1 21/11 441 4 4 1 12/42 

412 4 1 2 13/11 643 6 4 3 13/223 
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 كد واحد
طبقه 

 شیب

طبقه 

 ارتفاع

طبقه 

 جهت

مساحت 

 علومترمربیك)

كد 

 واحد

طبقه 

 شیب

طبقه 

 ارتفاع

طبقه 

 جهت

مساحت 

 علومترمربیك)

413 4 1 3 81/33 644 6 4 4 32/422 

414 4 1 4 12/82 641 6 4 1 13/318 

411 4 1 1 42/31 612 6 1 2 13/323 

462 4 6 2 32/1 613 6 1 3 16/322 

463 4 6 3 33/2 614 6 1 4 13/118 

464 4 6 4 23/2 611 6 1 1 34/342 

461 4 6 1 12/2 662 6 6 2 26/113 

123 1 2 3 18/116 663 6 6 3 68/82 

124 1 2 4 18/13 664 6 6 4 21/133 

121 1 2 1 11/4 661 6 6 1 41/81 

132 1 3 2 81/12 322 3 2 2 13/3 

133 1 3 3 88/1 332 3 3 2 23/14 

134 1 3 4 22/33 333 3 3 3 12/11 

131 1 3 1 13/18 334 3 3 4 61/61 

142 1 4 2 12/12 331 3 3 1 24/12 

143 1 4 3 11/21 342 3 4 2 32/362 

144 1 4 4 32/18 343 3 4 3 62/122 

141 1 4 1 33/3 344 3 4 4 84/183 

112 1 1 2 34/11 341 3 4 1 36/223 

113 1 1 3 68/1 312 3 1 2 82/334 

114 1 1 4 83/11 313 3 1 3 61/324 

111 1 1 1 18/3 314 3 1 4 14/336 

162 1 6 2 32/4 311 3 1 1 44/446 

133 1 3 3 82/8 362 3 6 2 23/214 

614 6 1 4 32/3 363 3 6 3 31/122 

622 6 2 2 31/36 364 3 6 4 12/136 

623 6 2 3 18/4 361 3 6 1 41/23 

624 6 2 4 1/41 332 3 3 2 16/8 

621 6 2 1 33/12 832 8 3 2 13/2 

632 6 3 2 21/164 834 8 3 4 21/2 

633 6 3 3 28/112 842 8 4 2 8/23 

634 6 3 4 61/261 843 8 4 3 68/4 

631 6 3 1 12/86 844 8 4 4 13/63 

642 6 4 2 3/116 841 8 4 1 1 

812 8 1 2 21/43 863 8 6 3 11/3 

813 8 1 3 31/32 864 8 6 4 32/41 
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 كد واحد
طبقه 

 شیب

طبقه 

 ارتفاع

طبقه 

 جهت

مساحت 

 علومترمربیك)

كد 

 واحد

طبقه 

 شیب

طبقه 

 ارتفاع

طبقه 

 جهت

مساحت 

 علومترمربیك)

814 8 1 4 36/83 861 8 6 1 8/33 

811 8 1 1 33/33 832 8 3 2 81/12 

862 8 6 2 33/11 - - - - - 

 1534محاسبات مشاور، مأخذ: 

 دریا یگرافدرویهتحلیل  -1-2-1-2-6

های شود. وجود نقشهها تعریف ميها و رودخانهدریاها، دریاچهها، برداری از اقیانوس، مطالعه، تفسیر و نقشهيگراف درویه

باشند. ای برخوردار ميشناسي فیزیكي از اهمیت ویژهدقیق برای درک مفاهیم ژئوفیزیک دریایي و اقیانوس يابیعمق 

های دریایي و كوه های تند اقیانوسيهای اقیانوسي مانند برآمدگيحوزهها و وضعیت ها و جزر و مدها توسط نقشهجریان

 نرخ فرسایش در ازآنجاكهطور دقیق بسیار اهمیت دارد و همین طوربه يگراف درویهشوند. بنابراین آگاهي از مهار مي

های و فالت الگوی جابجایي منتل، مرزهای صفحات، فرونشست لیتوسفر اقیانوس يابیعمق باشد، های عمیق كند مياقیانوس

بستر  رواقعدشوند. د. فرایندهای بیولوژیكي نیز تا حدود زیادی توسط عمق اقیانوس و زمین كنترل ميدهاقیانوسي را نشان مي

 ازجملهرا برای طیف وسیعي از علوم  يباارزشتواند اطالعات باشد و آگاهي از آن ميهای آب ميدریا سطح زیرین الیه

ر ژئوفیزیک فراهم كند. با توجه به اینكه عمق دریاها ب فیزیكي، بیولوژی دریا و يشناسانوسیاق، يگراف درویهژئودزی، 

باشد، بنابراین يم رگذاریتأثهای مختلف در ارتباط با میدان ثقل زمین مانند آنامولي ثقل، ارتفاع ژئوئید و انحراف قائم كمیت

 ای برخوردار باشد.تواند از اهمیت ویژهشناسي و كاربردهای ژئودتیكي ميبرای اقیانوس

باشد. كه محدودیت زماني و مكاني وجود دارد، دارا ميیي درجاای در عملیات الیروبي اهمیت ویژه يگراف درویه

های و ناوبری، احداث و مدیریت سازه يرانيكشتهمچنین برای مدیریت بهتر سواحل و انجام امور مختلف دریای نظیر 

 مثالعنوانهبساحلي و دریایي و همچنین برای كاربردهای نظامي داشتن اطالعات ژرفایابي مناطق دریایي امری ضروری است. 

های بزرگ را مشخص كرد. با كشتي وآمدرفتتوان مسیر امن مي موردمطالعهدر صورت وجود اطالع از ژرفای منطقه 

توان روند تغییرات بستر دریا، انتقال های مختلف و فواصل زماني مناسب ميزماندانستن اطالعات ژرفایابي مناطق دریایي در 

در مناطق دریایي، خورها، حوضچه بنادر و در اطراف  یگذاررسوبرسوب و متعاقب آن مسائل مربوط به فرسایش یا 

 .قراردادو بررسي  موردبحثهای دریایي را سازه

 يگراف درویه 11های عمقي در دریا شد. نقشه ستان بوشهر اقدام به تعیین پهنهبعد از تهیه خطوط هم عمق سواحل دریایي ا

كه مشخص است در این پهنای  طورهماندهد. كیلومتری از مناطق ساحلي استان بوشهر نشان مي 111دریا را تا فاصله حدوداً 
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با  های مختلفعمقي دریا را در كالس هایپهنه 11باشد. نقشه متر مي 61كیلومتری تغییرات عمق بین صفر تا  111عرضي 

شود. اما این تغییرات عمق در سواحل مناطق دهد كه با دور شدن از سواحل به عمق دریا افزوده ميتغییرات عمق نشان مي

 1متری به فاصله  61های كنگان و عسلویه عمق در مناطق ساحلي شهرستان مثالعنوانبهدهد. رخ مي ترعیسرجنوبي استان 

شود و در مناطق شمالي كیلومتری مشاهده مي 41لومتری از ساحل قرار دارد، كه این عمق در مناطق مركزی در فاصله كی

های كنگان شهرستانتر بودن دریا در كنار سواحل جنوبي استان )بنابراین با توجه عمق(. 11چنین عمقي وجود ندارد )نقشه 

 تواند در این مناطق تعیین گردد.های بزرگ ميكشتي وآمدرفت( مسیر امن و عسلویه
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 )تعیین نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید( یبندجمع -1-2-1-2-7

ویر نسبتاً دقیقي تواند تصفیزیوگرافي با داشتن اطالعاتي از شرایط آب و هوایي منطقه ميجغرافیایي و آگاهي به مطالعات 

مستقیم بر  طورهب فقطنهاز كاركرد كمي و كیفي سیستم هیدرولوژیک آن منطقه به دست دهد. خصوصیات فیزیوگرافي 

ایش خاک و میزان رسوب تولیدی اثر ها، شدت فرسمیزان تولید آبي سالیانه، حجم سیالب ازجملهرژیم هیدرولوژیک و 

غیرمستقیم و نیز با اثر بر آب و هوا و وضعیت اكولوژی و پوشش گیاهي به میزان زیادی رژیم آبي  طوربهگذارد، بلكه مي

 دهد. خود قرار مي ریتأثمنطقه را تحت 

 مل آب و هوایي نظیر درجهتوانند بسیاری از عواجهت شیب مي ارتفاع و ازجملهای از خصوصیات فیزیوگرافي پاره

موجب  يكلطوربهحرارت و تغییرات آن، نوع و میزان ریزش جوی ساالنه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل كنند و 

ی آمایش، آبخیزدار الزم است كه در مطالعات رونیازاای شوند، پیدایش انواع مختلف آب و هوای موضعي و یا حتي منطقه

 قرار گیرد. مطالعه مورد جغرافیایي و فیزیوگرافي قبل از هر چیز خصوصیات و مدیریت جامع،

 پردازیم.فیزیوگرافي استان ميجغرافیایي و ها و تهدیدهای در این قسمت به تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت

 نقاط قوت -1-2-1-2-7-1

نوان محور به ع فارسجیخلارتباط با ) یو بنادر تجار یيایدر یبا توجه به داشتن مرزها نیاستان بوشهر در پهنه سرزم

و خروجي كاالها و خدمات  یورود یاز مباد يكی به عنوان ي(و جنوب شرق يجنوب یایو آس قایاروپا، آفر نیارتباط ب

تا بنادر  ریمس نیتركوتاه. برخورداری از دینما فایا یاو منطقه يدر سطح مل یدر توسعه مناسبات تجار ینقش مؤثر توانديم

نوب كشور از ج تختیبندر به پا نیترکینزد ينیتا تهران كه بعد از بندر امام خم يو از طرف طرفکیاز  يعرب یاكشوره

 آن را فراهم آورد.  یهامؤلفه ریو رونق تجارت و سا ونقلحمل یهانهیموجبات كاهش هز تواندياست؛ خود م

باط نزدیک و همچنین ارت فارسجیخلبندر بوشهر به لحاظ شرایط جغرافیایي مناسب و نزدیكي به عمده كشورهای حاشیه 

و در بازرگاني خارجي كشور داشته  يتوجهقابلنقش تواند ميهای بزرگ همچون فارس و اصفهان با استان هیدوسوو 

 مناطق پردازش صادرات را داشته باشد.بازرگاني و -امكانات ایجاد و توسعه مناطق ویژه صنعتي
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 نقاط ضعف -1-2-1-2-7-2

تان، مهاجر به اس یزاباران یهوا یهاجهت از توده نیبوده و به ا مالحظهقابلارتفاعات استان بوشهر اكثراً فاقد ارتفاع 

دریافت بارش كافي( )عدم استان  یهایو بلند يو پست يتوپوگراف يژگیوبنابراین ندارند.  یجو یهازشیاز ر يمناسب افتیدر

 یي شده است.مناطق روستادر  ژهیبه و يو مرتع يزراع ياراض نییعملكرد پا جبوم

نامناسب  قیدر تلف هاآنكم در  یجو یهازشیاست كه ر دهیسبب گرد هاآناستان و جهت گسترش  یهاارتفاع كم كوه

 نیه اقرار دهد و ب یزیدر حد ناچ هاكوهیارتفاعات و پا نیرا در ا ياهیارتفاعات، گسترش پوشش گ نیا یهاخاک سبا جن

ایش زیاد كه موجب فرس شوديمشاهده م زیناچ ياهیبا پوشش گ ایبه صورت لخت و  باًیاستان تقر یهاجهت اغلب كوهستان

 شود.مي

تقرار تجمعات و اس شهرها ژهیبه وتوپوگرافي ناهموار مناطق كوهستاني در بخش شرقي استان مانع از توسعه مراكز زیست 

  انساني شده است. گسترده

و  يگراف درویهو مستمر در عرصه  عیوس یهایریگاندازهدریا، در استان بوشهر  يگرافدرویهبه اهمیت بحث  با توجه

 وجود ندارد. ایدر يابیژرفا

از  یربي تأثبندری چندان مناسب است كه این موضوع  یهارساختیزاز دیگر نقاط ضعف در استان بوشهر نداشتن 

 ارتفاع كم سواحل استان امكان توسعه بنادر با ظرفیت باال را محدود ساخته است. چراكهخصوصیات فیزیوگرافي نبوده، 

 هافرصت -1-2-1-2-7-4

های خشكي ظرفیتي(، حیتفر یهاوجود سواحل و جاذبههای دریا )استان بوشهر به واسطه موقعیت جغرافیایي، ظرفیت

عه های اطراف زمینه توسو اتصال به استان (جود چشم اندازهای طبیعي اكوتوریسمي در زمستان در مناطق كوهستاني)و

 . باشددارا ميتواند ميگردشگری دریایي و اكوتوریسم را 

و  گویو پرورش م یریگیماه یهاتیمناسب اراضي مجاور سواحل، امكانات فعال یو بسترها يبا داشتن سواحل طوالن

  در استان بوشهر موجود است. يالتیش عیگسترش صنا

های كشتي وآمدرفتهای كنگان و عسلویه( مسیر امن تر بودن دریا در كنار سواحل جنوبي استان )شهرستانقیبا توجه عم

 .باشدتواند در این مناطق بزرگ مي

توسعه  ژهیبه ودرصد جهت توسعه مراكز زیست  1-1شیب  محدودهدرصد از مساحت استان در  41 حدودقرارگیری 

ه به های استان بوشهر كاز دیگر فرصت باشد.شهرها، روستاها و توسعه بخش كشاورزی و صنعت بسیار حائز اهمیت مي

 است؛ امكان استفاده از آب دریا در صنعت و كشاورزی خواهد بود. شدهحاصلجغرافیایي آن  واسطه موقعیت
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 تهدیدها -1-2-1-2-7-3

له رودخانه ح حوزه دستنییپادر  ژهیبه وها های ساحلي و اراضي مجاور رودخانهپایین بودن ضریب زهكشي در جلگه

 .و محدودیت كشاورزی گردیده است زارشورهباعث ایجاد 

از طرف دیگر جنس ارتفاعات اطراف كویرهای نمكي استان بیشتر از رسوبات نئوژن شامل ژپیس، مارن، آهک، رس، 

 جوارهمزارها از ارتفاعات اطراف و مناطق این شوره دهندهلیتشكمواد اولیه  رونیا ازماسه سنگ، كنگلومرا و غیره است. 

 شود. تأمین مي
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