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  چكيده

ن علوم محيطي از جنبه تخصصي خود ا اما محقق،رسد  آشنايي به نظر مي، واژهركاراناند هر چند واژه بيابان براي اغلب دست
در اين مقاله قلمرو بيابانهاي استان هرمزگان از جنبه زمين شناسي مورد . اند تعاريف و ويژگيهاي متفاوتي براي آن بر شمرده

، محدوده آنها نيز تعيين شده اند گيهاي زمين شناسي كه در ايجاد و توسعه آنها موثر بودهژررسي قرار گرفته و با توجه به ويب
ي سسازمان زمين شنا 1: 1,000,000و  1 : 100,000 ، 1:250000 يسي زمين شناها از نقشهبراي اين كار ابتدا با استفاده . است

 رقومي GISي شور و تبخيري در محدوده استان شناسايي و در محيط ختسازندهاي زمين شنا، كشور و شركت ملي نفت ايران
يي كه حاوي ها ي آبخيز رودخانهها با ترسيم شبكه زهكشي حوضه. اند  و تحت عنوان بيابانهاي اوليه معرفي شدهاند شده

طريق جريانهاي سطحي به گچ و نمك آلوده سازندهاي تبخيري بوده و سپس تعيين مناطق پايين دست سازندهاي تبخيري كه از 
. از تلفيق دو اليه مذكور گسترش بيابانهاي استان هرمزگان مشخص شده است. ، بيابانهاي ثانويه استان تعيين گرديده استاند شده

ه خود ي بختاز مساحت كل استان را بيابانهاي زمين شنا)  درصد1/53( كيلومتر مربع، 8/36571نتايج حاصل نشان داد كه  
  .  كيلومتر مربع را بيابانهاي ثانويه تشكيل مي دهند5/19278 كيلومتر مربع را بيابانهاي اوليه و 3/17293 كه اند اختصاص داده

  

  هرمزگانسازند تبخيري، كواترنر،  ، اوليه و ثانويهبيابان، بيابان :هاي كليدي واژه

  

  

  مقدمه

ن را در  بياباپيدايشزمين شناسان بايد  بيشتر عقيدهبه 
ي و موقعيت ناهمواريهاي سطح زمين ختشرايط زمين شنا

جستجو كرد كه در طول زمان اثر عمده ) ژئومورفولوژي(
 يسداشته و امروز ما وارث آن شرايط گذشته زمين شنا

له بيابان و بياباني شدن مربوط به أ مسينبنابرا. باشيم مي
ريخي اي عميق در تا  ريشهپديده اين .امروز و ديروز نيست

ي و الاقل در ساي طوالني در حد زمين شنا دور و گذشته
  .ن و كواترنر داردژحد نئو

ي گوناگون داشته ها تواند علل و زمينه بياباني شدن مي
تواند باچهار پديده اصلي   باشد كه تظاهرات آن مي

 خشكي ،آب و خاك فرسايش شديد ، پيشروي شوري در
 قابليت . شودماسه ظاهر پيشروي  خاك وكييژفيزيولو

يستازي كه امكان رهاي رگ بياباني شدن در ايران با دوره
شود و در  رسد منطبق مي  ميايجاد بيوماس به حد اقل

رآن فراهم است دوره بيوستازي كه گسترش پهنه حيات د
زمين  يبا توجه به اهميت سازندها .كند  ميتكامل حاصل

ن منطقه اي در بياباني شد توانند نقش عمده ي كه ميختشنا
 شوري و سازوكارداشته باشند و همچنين تعيين كننده 

بيابان زايي بوده و يكي از عوامل اصلي در تعيين 
 بررسي و ،شوند  ميجغرافيايي محدوده بيابان محسوب

در طرح تحقيقاتي  بنابراين .ارزيابي آنها ضروري است
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده بيابانهاي استان هرمزگان 

ز ديدگاههاي تقسيم بندي نواحي بياباني، تعيين يكي ا
در . ي بودختمحدوده بيابانها با استفاده از ديدگاه رمين شنا

   يسشناي زمين ها  از نقشهتحقيقاين 
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 كه توسط 1:1000000 و 1:100000 ،1:250000
ه  ايران ب كشور و شركت ملي نفتيسشنا سازمان زمين
احل انجام اين كليه مر . است استفاده شده،چاپ رسيده

 ILWIS و با استفاده از نرم افزارGISتحقيق در محيط 
  . انجام پذيرفته است
 و يسشنا بررسي زمين  تحقيقهدف از انجام اين

 پويايپراكندگي جغرافيايي سازندهاي تبخيري و نقش 
ي داخلي ها در پيدايش وتحول شكل چالهو بيروني دروني 

گان از ديدگاه زمين و تعيين قلمرو بيابانهاي استان هرمز
  .باشد  ميشناختي

  هاروشمواد و 

  موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه
 كيلومتر مربع در 68774استان هرمزگان با مساحت 
 59 دقيقه تا 41 درجه 52محدوده جغرافيايي طول شرقي 

 34 درجه و 25 دقيقه و عرض جغرافيايي 15درجه و 
اين . اقع شده است دقيقه شمالي و57 درجه 28دقيقه تا 

استان از سمت مشرق و جنوب شرقي با استان سيستان و 
بلوچستان، از سمت شمال، شمال غرب و شمال شرق با 
استانهاي كرمان و فارس، و از سمت غرب با استان بوشهر 

  .همسايه است
  

  

  

  

  

  

  

  

   موقعيت منطقه مورد مطالعه-1شكل 

  

  روش تحقيق

 1:250000 سيشنازمين ي ها  از نقشهتحقيقدر اين 
موجود شامل شش برگ نقشه چهار گوش ميناب، 

طاهرويي، فنوج، بندر عباس، حاجي آباد و غرب استان كه 
شركت ملي نفت   كشور ويسشناتوسط سازمان زمين 

به علت عدم . ايران به چاپ رسيده استفاده شده است
محدوده بندر  1:250000 يسشنا زمين يها وجود نقشه

ساحل شرقي ( وده جنوب نقشه طاهروييمحد لنگه و
 و 1:1000000ي ها اطالعات مورد نياز از نقشه) استان

استخراج و مورد  كشور يسشناسازمان زمين  1:100000
كليه مراحل اين تحقيق در محيط  .استفاده قرار گرفته است

GISو با استفاده از نرم افزار ILWIS انجام پذيرفته است .
ازي عالوه بر سيستم مختصات در مرحله زمين مرجع س

Lat Lon) منظور برآورد ه ب) عرض و طول جغرافيايي
 نيز UTMمساحت سازندها از سيستم مختصات متريك 

  . استفاده شده است
  

  مراحل انجام تحقيق
 و استان يسشناي زمين ها  نقشهرقومي سازي •

با  GISدر محيط  شبكه هيدروگرافيي ها نقشه
 .)3 و2  شكل( ILWISاستفاده از نرم افزار

  استان هرمزگان ويسشنا واحدهاي زمين بررسي •
 گسترش سازندهاي تبخيري در آنها

سازندهاي حاوي (سازندهاي تبخيري تهيه نقشه  •
هاي تبخيري از قبيل نمك، ژيپس، انيدريت، و  كاني
  . رقومي شده يسشنااز روي نقشه زمين ...) 

 زمين سازندهاي كواترنر از روي نقشهتهيه نقشه  •
با نقشه سازندهاي انطباق آن و رقومي شده  يسشنا

  تبخيري

 نقشه شبكه هيدروگرافي استان با نقشهتلفيق  •
 سازندهاي كواترنر و نقشه سازندهاي تبخيري

 سازندهاي تبخيري و شور در محدوده مورد ييشناسا •
 ).بيابانهاي اوليهعنوان (مطالعه 

ق شبكه طري  بخشهايي ازسازندهاي كواترنر ازتعيين •
 شوند هاي تبخيري شور مي هيدروگرافي توسط كاني

 ).نهاي ثانويهابياب(
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محدوده و تعيين تلفيق نقشه بيابانهاي اوليه و ثانويه  •
  هرمزگان  استان يجغرافيايي بيابانها

محدوده كنترل و اصالح  ،انجام عمليات صحرايي •
 .ي استان هرمزگانبيابانها

  

  شناسي  زمينمي شده رقو 1:250000 نقشه -2 شكل 

   استان هرمزگان)موجود 1:250000ي ها برگبر اساس (

  

  

 1:1000000 با مقياس  رقومي شده  نقشه زمين شناسي -3شكل 

  استان هرمزگان

  

  نتايج

واحدهاي زمـين سـاختي اسـتان هرمزگـان وگـسترش           

  سازندهاي تبخيري در آنها 
 طقهمناستان هرمزگان از نقطه نظر ساختاري در دو 

ساختاري زاگرس در شمال، شمال غرب، شمال شرق و 
 غرب و مكران در شرق و جنوب شرق واقع شده است

 در اين بخش از پژوهش به بنابراين. )1378سوري نژاد، (
 و تقسيم بنديهاي ارائه منطقهبررسي ساختاري اين دو 

 مزبور و مناطقشده در آن دو پرداخته شده و ارتباط بين 
  . گيرد  ميري مورد بحث و بررسي قرارسازندهاي تبخي

   ساختاري زاگرس منطقه -1

   زاگرس چين خورده منطقه: الف

جنوب غرب ايران قرار دارد و جنوب و  در منطقهاين 
از قسمت شرق به گسل ميناب  محدود شده و در بعضي 

 روند .از قسمتها به زير زاگرس رورانده كشيده شده است
 جنوب شرقي بوده -ال غربي  تقريبا شممنطقهعمومي اين 

 هاي رسوبمنطقهدر اين . كه همان روند زاگرس است
طور هم شيب روي هم قرار ه دوران اول ،دوم و سوم ب

 و اند دارند كه در پليوسن تغيير شكل يافته و چين خورده
ي نمكي ها در بخش جنوبي زاگرس چين خورده گنبد

  باالكامبرينپرشود كه بسياري از آنها به  فراواني ديده مي
جزيره (تعلق دارند چنانكه بيشترجزاير مياني و جنوبي 

  باالكامبرينپردرنتيجه دياپيريسم همين نمكهاي  )هرمز
؛ 1370؛ تهراني، 1370زاده،  درويش (اند بوجود آمده

   .)1372مطيعي، 
ي ميناب و ها گنبدهاي نمكي مزبور درحد فاصل گسله

دها در محدوده ياد  تعداد اين گنب.كازرون گسترش دارند
ويژه در شمال بندر كنگان و در شمال بندر لنگه ه شده ب

به فرو نشيني حوزه در امتداد گسلها و شكستگيها و كمبود 
يا نبود گنبد در شرق گسل ميناب در منطقه مكران و غرب 
 گسل كازرون بوجود يك هورست احتمالي قديمي مربوط

 پرمين تا اوايل  ازها طور كلي در تمام دورهه ب. شود مي
ميوسن درياي كم عمق در تمام منطقه خليج فارس وجود 

كم  داشته و در اواسط ميوسن دريا پسروي كرده و كم

 تبخيري نمك و گچ سازند گچساران و سپس هايرسوب

اي آغاجاري رسوب  دريايي كم عمق و قارههاي رسوب

  .)1369احمدزاده، هروي و هوشمندزاده،  (اند كرده
ربي استان تقريبا از حوالي  نصف ا لنهار ت غم در قس

  درجه  شرقي  به سمت غرب از ميوسن پسـين تا 57
همزمان با رسوب (پليوسن مياني باال آمدگي توده نمكي 

گذاري سازند  ميشان  و بخش عمده اي از سازند 
 به طور مرحله اي افزايش يافت و در نتيجه )آغاجاري
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در اين دوره  تحقق پيدايش پاره اي از گنبدهاي نمكي 
  .)1369صمديان،  (يافته است

آخرين حركت از نوع اپيروژني بوده و باعث بوجود 
ي ها  با رديفبيشتري كوچك ميان كوهي كه ها آمدن حوزه

ي پليوسن پوشانده شده ها كنگلومرا ماسه سنگ و نهشته
 تراسهاي مرتفع و كم ارتفاع، ها اين نهشته. است
ي ها  و پهنهها ي، كف درها ي مخروط افكنهها نهشته

ي ها رديف سني اين نهشته. اند پايكوهي را فرا گرفته
ي مربوط ها نهشته. سطحي پليوسن تا عصر حاضر است

سوري  (ي رسي و شنهاي روان نيز وجود داردها به كفه
  ).1378نژاد، 

  

   زاگرس مرتفعمنطقه: ب
نوار چين خورده زاگرس به تدريج در سمت شمال 

تراست يا (شود   ميطقه رورانده منتهيشرقي به يك من
 به شدت خرد شده و اي منطقه در نتيجه )راندگي زاگرس

آيد كه به صورت نوار باريك و كم   ميگسل خورده پديد
 سيرجان و -سنندج منطقه  بين ) كيلومتر70 تا 10(عرضي 

 كه بخش منطقهاين . گيرد  ميزاگرس چين خورده قرار
ن هرمزگان در نقشه زمين محدودي از آن در شمال استا

 چهار گوش حاجي آباد گسترش دارد، عميق ترين يسشنا
يك و اوايل يفرو رفتگي زاگرس را طي مزوزو قسمت

ه  بمنطقه حد شرقي اين .داده است ترشير تشكيل مي

  .)1370تهراني، (شود وسيله گسل ميناب محدود مي

  

   سيرجان- سنندج منطقه: ج
ا گسل معروف حد شمال شرقي كوههاي زاگرس ر

 جنوب -كند كه با راستاي شمال غربي  ميزاگرس محدود
صورت يك خط مستقيم اين ناحيه را از ه شرقي و تقريبا ب
 - سنندج منطقه. كند  سيرجان جدا مي-كمربند سنندج 

 تفاوت اساسي با شناختيگيهاي زمين ژسيرجان از نظر وي
 زاگرس دارد و گسترش سنگهاي دگرگوني در اين منطقه
احمدزاده هروي و هوشمند زاده،  (باشد  زياد ميمنطقه

 قسمتهاي محدودي در منتهي اليه شمال استان .)1369
هرمزگان در محدوده نقشه چهار گوش حاجي آباد در اين 

  .گردد  واقع ميمنطقه
  

   مكران منطقه -2

امتداد شرقي منطقه كه از شرق  تنگه هرمز شروع  
 يابد مكران ناميده  ميمهشده و تا مرز كشور پاكستان ادا

منطقه  مكران و زاگرس در تمام جهات . شود مي
جغرافيايي با يكديگر متفاوتند و اين تفاوت ناگهاني در 

. شود   ميگيرد كه به آن خط عمان گفته  ميمحلي صورت
شد كه بعدها   مي گسله زندان  ناميدهدر سابقاين خط 

سوري  (گسله ميناب ناميده شد) 1976(توسط بربريان 
  .)1378نژاد،  

منطقه مكران در مقايسه با منطقه زاگرس از نظر زمين 
ساخت و چينه شناسي از ويژگيها و پيچيدگيهاي خاصي 
 برخوردار است كه آن را كامال از مناطق مجاور متمايز

از جمله عدم وجود گنبدهاي نمكي در اين . سازد مي
 رسوبهايمحدوده كه درغرب گسل ميناب يكي از 

  . آيد  ميخيري و مخرب بحسابتب
  

  

 نقشه شماتيك تقسيمات ساختماني ايران از نظر - 4 شكل 

  اشتوكلين و روتنر

  )1972اقتباس ازعلوي نائيني(
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 تهيه نقشه سازندهاي تبخيري 

شناخت دقيق واحدهاي زمين ساختي و پس از بررسي 
هاي تبخيري  سازندهاي حاوي كاني(ي تبخيري ها سازند
 و ثبت عالئم ...)بيل نمك، ژيپس، انيدريت، و از ق

 رقومي شده سيشنا اختصاري هر سازند از نقشه زمين
استفاده از نرم اقدام به تهيه نقشه سازندهاي تبخيري با 

  . )5  شكل( گرديد ILWIS افزار

  

   نقشه پراكنش سازندهاي تبخيري در استان هرمزگان-5شكل 

در  سـازندهاي تبخيـري      بررسي وسـعت و پراكنـدگي     

 استان هرمزگان

 همزمان با رويداد يسشنادر طول زمان زمين 
هاي موجود  فرآيندهاي تكتونيكي و كاهش عمق حوضه

با توجه به . اند سازندهاي تبخيري مختلفي تشكيل گرديده
خصوصيات ساختاري و روند تكامل ساختاري مختلف 

ندهاي يندهاي مختلف سازآ زاگرس و مكران طي فرمناطق
 كه در محدوده جغرافيايي استان اند شده متفاوتي تشكيل

با  .اند تعدادي از آنها رخنمون يافته) 5  شكل(هرمزگان 
و بررسيهاي زمين توجه به اهميت سازندهاي تبخيري 

 دو منطقه با استان هرمزگان بهدر اين پژوهش ساختي 
و مورد بررسي قرار گرفته  خصوصيات مختلف تقسيم 

  .تاس
بررسي سازندهاي تبخيـري در غـرب گـسل مينـاب           : الف  

 ) زاگرس(

 استان هرمزگان را شامل شده و شامل بيشتر ،اين بخش

باد، آ چهار گوش بندرعباس، حاجي يسشنا ي زمينها نقشه

 و) جنوب شرقي وجنوب  غربي فارس(غرب استان 

قسمتي از نقشه چهارگوش ميناب بوده و در ضمن 
 يسشنا زمين 1:250000اقد نقشه محدوده بندر لنگه ف

سازندهاي تبخيري موجود در بررسي براي باشد كه  مي
 سازمان زمين 1:1000000ي ها  از نقشهمحدودهاين 

و مطالعات طرح جامع استان  )3 شكل (  كشوريسشنا
سازندهاي تبخيري موجود .  استفاده شده استهرمزگان

 گيرند مي راشرح ذيل مورد بررسي قره در اين بخش ب
  :)1 جدول (

  پا لئوزوئيك

 قديميترين سازند تبخيري ):SPH(  هرمزسازند

موجود در استان هرمزگان سازند نمكي هرمز است كه نام 
ن از جزيره هرمز در مدخل خليج فارس گرفته شده آ

رديف كاملي از  اين سازند فاقد برش نمونه است و.است 
 كوههاي زاگرس حتي ن در هيچ منطقه اي از استان وآ

  .)1372مطيعي،  (رخنمون ندارد
سنگ شناسي اين سازند مشتمل بر سنگ نمك به 

ژيپس و بلوكهايي از سنگهاي  رنگهاي مختلف، انيدريت و
ي ها دولوميت رسوبي مانند آهكهاي نازك اليه سياهرنگ و

ماسه سنگهاي قرمز، شيلهاي رنگارنگ،  متعفن چرتي،
ين مانند بازالت، سنگهاي آذر رسهاي قرمز رنگ و

مطابق  . باشد  ميهمراه اين نمكبه .....  وتراكيت، ريوليت
اساس بررسيهاي انجام يافته  نقشه تشكيالت تبخيري و بر

 گنبد نمكي بزرگ و كوچك در استان 70نزديك به 
 1040هرمزگان وجود دارند كه سطحي بالغ بر 

 درصد از سطح كل استان را اشغال 5/1و كيلومترمربع 
ليونها هكتار دشتهاي پايين ي و عالوه بر آن  ماند ودهنم

ين  ا.اند دست و منابع آب موجود را مورد هجوم قرار داده
گنبدهاي نمكي در قسمتهاي غربي و شمال غربي داراي 
بيشترين تراكم بوده و به سمت شرق و شمال از تراكم آنها 

كه در قسمتهاي شرقي بعد از  طوريه  ب،گردد كاسته مي
برخي  . ميناب، آثاري از اين گنبدها ديده نمي شود گسل

نكه آيا  اهميت بيشتري برخوردارند واين گنبدها كه از از 
توان به   مياز جمله اند بيشتر مورد بررسي قرار گرفته
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هاي بياباني استان هرمزگان قلمرو محدوده  

22  از ديدگاه زمين شناختي

مساحت با گنبدهاي نمكي نمكدان در جزيره قشم 
 40 گنبد نمكي گچين در ، كيلومتر مربع42تقريبي 

 25رعباس با وسعت تقريبي حدود كيلومتري غرب بند
يس قديال جنوبي طا  گنبد نمكي انگوران در،كيلومتر مربع

 45 گنبد نمكي پل در ،ا نگورا ن واقع در شمال بندرعباس
 50كيلومتري غرب بندر عباس و با مساحت تقريبي 

 گنبدهاي نمكي ،گنبد نمكي شيخ حضور ،كيلومتر مربع
كيلومتري شمال بندر  70 گنبد نمكي سياهو در ،كوه جناح

شمال كيلومتري  115 زاغ در گ گنبد نمكي تن،عبا س

 كيلومتري جنوب 30 گنبد نمكي گهكم در ،عباس بندر

كيلومتري جنوب روستاي  4 اباد وآشهرستان حاجي 
 اشاره نمودگهكم به وسعت حدود سه كيلومتر مربع 

  .)1378سوري نژاد، (
  :سنوزوئيك 

 گچساران، سازندهايل اين گروه شام:)(Fگروه فارس 

نقشه چهار گوش   در.رازك، ميشان و آغاجاري است
بندرعباس اين تشكيالت به صورت تفكيك نشده وجود 

و باشد   مي كيلومتر مربع2223دارد كه مساحت آن بالغ بر 
 درصد از سطح كل استان را به خود اختصاص داده 2/3

   .است

 شامل طور عمده ه اين سازند ب:Mg)(سازند گچساران 

 خاكستري و ،ژيپس ، تداخلهاي بين انگشتي از مارن قرمز
در بسياري از نقاط  انيدريت  . باشد  ميآهكهاي فسيل دار

 ه ضخيم نمك نيزيشود و حاوي ال  ميجانشين  ژيپس
ش سنگ مخازن نفت شزند از نظر پوااين س. باشد مي

احمدزاده هروي  (سازند آسماري بسيار حائز اهميت است
گجساران در قسمتهاي غربي . )1369و هوشمندزاده، 

استان هرمزگان بعد از سازند آسماري و جهرم بيشترين 
گسترش را دارد و بيشتر پوشش خارجي طاقديسهاي 

 وسعت اين سازند در .دهد غربي و شمالي را تشكيل مي
 درصد 7/5و  كيلومتر مربع 2/3896استان هرمزگان بالغ بر 

   . سطح استان را اشغال نموده استاز

 سنگ شناسي اين سازند :) Ma(سازند آغاجاري

اي روشن همراه با  خاكستري تا قهوه شامل ماسه سنگهاي
اين سازند در قسمتهاي غربي و . ي نازك گچ استها اليه
ال غرب بندر عباس م استان گسترش داشته و در شيشمال

در . گيرد  ميرب بر روي سازند ميشان قرايطور هم شه ب
ي موجود سن اين سازند ميوسن پسين ها  و نقشهها نوشته

. )1372؛ مطيعي 1370تهراني،  (در نظر گرفته شده است
و  كيلومتر مربع 3144مساحت اين سازند در استان بالغ بر 

  .گيرد در بر مي از سطح كل استان را 6/4

بررسي سازندهاي تبخيري در شـرق گـسل مينـاب        : ب

    )مكران(

 غربي، - از كرتاسه پسين تا پا لئوسن ارتفاعات شرقي
اند كه از تخريب سريع آن  شمال مكران بوجود آمده

ي دريايي مجاور انباشته ها  نوع فليش در حوزههايرسوب
رسوبگذاري فليش مكران تا زمان اوليگوسن ادامه . شد

 هايداشته است در اين زمان با عقب نشيني دريا، رسوب
 هايرسوب. ي پر ضخامتي بوجود آمدشيلي ماسه سنگ

نئوژن بيشتر از نوع موالسي و دلتائي بوده، در زير و ميان 
ستون دهاي مارني و ما ي مذكور نهشتهي دلتاهايرسوب

ژيپس دار ضخيم به سن ميوسن در حوضه اي كم عمق و 
كه . )1378سوري نژاد،  (در حا ل فرو نشيني تشكيل شد

 مكران منطقه تبخيري در رسوبهايدر اين مبحث به عنوان 
  :)5  شكل(به شرح ذيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت 

 يك واحد چينه اي غير رسمي :)Ms2( واحد سبز

است كه نام  آن ا ز كوه سبز در محدوده نقشه چهار 
گوش ميناب گرفته شده است سنگ شناسي اين واحد 

ي مادستون ژيپسي و رديف فليش ها متشكل از رخساره
سن اين واحد به . باشد  ميطور پراكنده ژيپسه نند و بما

اواخر ميوسن پيشين تاحداقل آغاز ميوسن پسين تعلق 
 درصد 7/1 و كيلومتر مربع 1150اين واحد وسعت . دارد

   .از سطح استان را به خود اختصاص داده است
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  پژوهشي  -علمي  فصلنامة
23  1ة  شمار13 مرتع و بيابان ايران جلد تحقيقات

 اين واحد شامل رسوبهاي: )Mdp(واحد در پهن 

كمي كنگلومرا، ماسه و طبقات مكرر ماسه سنگ و شيل 
باشد   ميسنگ رسي و گل سنگ ژيپس دار و شيل در باال

 مقداري ترديد بي ولي ،ژيپسها اغلب منشا دياژنيك دارند. 
ي  تبخيري ابتدايي احتماال در ها از آنها در رخساره

سبخاهاي مناطق جذر و مدي تحت شرايط آب و هواي 
اي مركزي اين واحد بيشتر در قسمته. اند گرم تشكيل شده

سن اين سازند . ي گسترش دارديهروانقشه چهار گوش ط
  و كيلو متر مربع3/2380ميوسن و مساحت آن بالغ بر 

  .شود  ميسطح استان را شاملاز  درصد 46/3

 شامل رديفي از گل سنگ ژيپس :)Mm1(مارن گوشي

ي ها دار خاكستري تا خاكستري تيره، مارن و شيل با ميان اليه
كه . باشد  ميو سيلتستون و گاهي كنگلومرانازك ماسه سنگ 

در نواحي شرقي استان در محدوده بين ميناب تا جاسك 
ي ساحلي به موازات آنها ها در ارتفاعات و در حاشيه جلگه

 كيلومتر مربع و 3460مساحت اين سازند . گسترش دارند
  . شود  مي درصد از سطح كل استان را شامل03/5

رف بيابانهاي اوليه سازندهاي تبخيري مزبور مع
چرا كه به دليل شور بودن خاك سطحي ). 5 نقشه (هستند

آنها تنها گياهان بياباني در آن رشد كرده و امكان كشت و 
سازندهاي . وجود ندارد) در بيشتر موارد(كار در بيشتر آنها 

استان را به خود كل  كيلومتر مربع از سطح 3/17293مزبور 
 درصد از مساحت 1/25 ترتيب بدين. دهند  مياختصاص

  .اند استان هرمزگان را بيابانهاي اوليه تشكيل داده

  

   موقعيت مكاني سازندهاي تبخيري استان هرمزگان-1  جدول

 موقعيت مكاني رخنمون سازند
 در هعالمت مشخص
  يسنقشه زمين شنا

  منطقهنام   دوران نام سازند تبخيري

شمال ،شمال غـرب و غـرب اسـتان          گنبد نمكي در قسمتهاي      70بيش از   
الئ  گنبدهاي نمكي سري هرمز  Sph .گسترش دارند كه به تعدادي از آنها در متن اشاره شده است

پ
زو

و ئي ك
  

  شمال غرب و غرب استان گسترش دارند،در شمال
F  تفكيك نشده( رسفاگروه( 

 گچساران Mg شمال غرب و غرب استان گسترش دارند، در شمال
ك آغاجاري Ma شمال غرب و غرب استان گسترش دارند، در شمال

وئي
وز

سن
  

س
گر

زا
  

 واحد سبز Ms2 در شرق استان در محدوده نقشه چهار گوش ميناب و طا هرويي
 واحد درپهن Mdp در شرق استان در محدوده نقشه چهار گوش ميناب و طا هرويي

رودخانه سـديج در منتهـي   دز شرق استان در محدوده بين رودخانه گز تا    
ك مارن گوشي Mm1  ي ساحليها اليه شرق شهرستان جاسك به موازات جلگه

وئي
وز

سن
  

ان
كر

م
  

  

  تهيه نقشه سازندهاي كواترنر

پس از بررسي واحدهاي زمين ساختي و شناخت دقيق 
ي كواترنر و ثبت عالئم اختصاري هر سازند از ها سازند

 اقدام به تهيه نقشه ،نقشه زمين شناسي رقومي شده
 گرديد ILWISازندهاي كواترنر با استفاده از نرم افزارس
  .)6  شكل(

  
بر ( نقشه پراكنش سازندهاي كواترنر در استان هرمزگان -6 شكل 

  )ي موجودها اساس نقشه
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هاي بياباني استان هرمزگان قلمرو محدوده  

24  از ديدگاه زمين شناختي

   استان هرمزگان   درسازندهاي كواترنرگسترش 
 در طرح 1:250000مقياس از دليل استفاده ه ب

 بياباني استان هرمزگان سعي شد تحقيقاتي تعيين محدوده
ه شوند و براي ي بر اساس مقياس مورد نظر تهها نقشهتا 
ي با مقياس ها نقشه  ازها ن مساحت و محدوده سازندييتع

 بر .استفاده شدرقومي نيز  1:100000 و 1:1000000
آبرفتها ،  2  جدول  وي زمين شناسي مذكورها اساس نقشه

 38/13 كيلومتر مربع 3/9134ي ساحلي با ها و جلگه
  .درصد از سطح كل استان را به خود اختصاص داده است

 سطحي معادل ي ماسه اي باها  بادي و تپهرسوبهاي
ه از سطح كل استان را ب  درصد2/4 كيلومتر مربع 8/2890

خصوص در قسمتهاي شرقي و در محدوده شهرستان 
ي ها صورت تپهه كه ب دهند خود اختصاص ميه جاسك ب

شوند و از نوار ساحلي تا ارتفاعات   مياسه اي فعال ديدهم
 قديمي و بسيار رسوبهاي و حاصل اند كشيده شده

  .باشند  ميفرسايش پذير
در نتيجه تغيير سطح اساس كه ي آبرفتي ها پادگانه

ي ها  جنبش گسلبه طور عام. اند  تشكيل شدهها رودخانه
رانده شدن (ا  و فرو نشيني گودالهها فعال، باال آمدگي كوه
شود كه در امتداد جنبشها   ميباعث) كوهها بر روي دشتها

در نتيجه اين .  تغيير كندبه سرعتسطح اساس رود خانه 
 تغيير و تحول سطوح فرسايشي در ارتفاعات مختلف در

فرسايش و سپس رسوبگذاري به   واند استان ايجاد شده
سوري  (ي آبرفتي صورت گرفته استها صورت پادگانه

 7/3167سطحي بالغ بر با  ها  اين پادگانه.)1378ژاد، ن
 درصد از سطح استان را پوشش 6/4كيلومتر مربع 

  . دهند مي
به صورت سست قابل كه  ها آبرفتهاي بستر رودخانه

به طور مشاهده بوده كه از سمت باالدست به سمت دشت 
به طور جور شدگي در رسوبها . گردد  مي ريز دانه ترعام
آبرفتهاي مزبور در بستر . باشد  مي ساب مچور در حدعام

ي بزرگ استان داراي گسترش نسبتا زيادي ها رودخانه

 3/860كه اين آبرفتها سطحي معادل  طوريه است ب
  .دهند  ميكيلومتر مربع از سطح استان را پوشش

فالتهاي گلي كه در نقشه چهار گوش حاجي آباد در 
 و داراي ندقسمتهاي شمالي استان قابل مشاهده هست

  كيلومتر مربع در سطح استان641مساحتي بالغ بر 
شامل  نواحي پست و كم ارتفاع  و اين فالتها . باشند مي

 ريز دانه تشكيل رسوبهاي از بيشترداراي شيب كم بوده و 
يافته و سطح آب زير زميني در قسنتهاي انتهايي بسيار باال 

شتر توسط رو به افزايش است و بي و شوري در اين خاكها
  . اند طور ثانوي شور شدهه آبهاي سطحي باال دست ب

 اراضي ،ي كم ارتفاعها  و پادگانهها مخروط افكنه
 اراضي ساحلي ،اراضي ساحلي كم ارتفاع ،ساحلي مرتفع

 نوار ماسه اي بين جزر و مدي،  ،و كم ارتفاع مرتفع
فالتهاي گلي بين و باالخره برآمدگيهاي ساحلي و جزاير 

 كواترنر هستند كه در سطح رسوبهاي از ديجزر و م
 .)2  جدول (استان گسترش دارند

 
 گسترش و توسعه سازندهاي كواترنر در استان -2  جدول

  هرمزگان

  مساحت

  )درصد(
  مساحت

km2   

عالمت 

 اختصاري
 سازندنام 

28/13 3/9134 All ي ساحليها آبرفتها و جلگه  

93/0 4/641  Qal2 فالتهاي گلي 

2/4 8/2890 Qs ي ماسه ايها  بادي و تپهرسوبهاي 

25/1 3/860 Qal1 رودخانه ايرسوبهاي  

80/0 57 Qts         خورها و فالتهاي ماسه اي بين جـزر

 و مدي

18/0 122 Qtm فالتهاي گلي بين جزرومدي 

12/0 5/84 Qtr        نوار ماسه اي بين جـزر و مـدي ، بـر

 آمدگيهاي ساحلي و جزاير

28/0 190 Qt2a راضي ساحلي مرتفع و كم ارتفاعا 

47/0 5/322 Qc2 اراضي ساحلي كم ارتفاع 

59/0 406 Qc1 اراضي ساحلي مرتفع 

2/0 1400 Qc2 ــه ــا مخــروط افكن ــاع و ه ــم ارتف ي ك

  ايه دريها پادگانه

6/4 7/3167 Qt ي آبرفتيها  پادگانهو ها مخروط افكنه 

  تعيين محدوده بيابانهاي ثانويه
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  پژوهشي  -علمي  فصلنامة
25  1ة  شمار13 مرتع و بيابان ايران جلد تحقيقات

وده بيابانهاي ثانويه نقشه شبكه براي تعيين محد
ي استان هرمزگان با نقشه سازندهاي كواترنر يكهيدروگراف

 ILWIS با استفاده از نرم افزارو نقشه سازندهاي تبخيري
ي از قبيل يسازندها به طور عام .)6 شكل ( انطباق داده شد

ي آبرفتي، ها ي ساحلي، پادگانهها دشتهاي گلي، جلگه
 و آبرفتهاي بستر ماسه ايي ها تپه  بادي ورسوبهاي
 آبهاي آلوده به گچ و نمكهستند كه تحت تاثير رودخانه 

دهند و در  قرار گرفته و كيفيت اوليه خود را از دست مي
بعضي موارد عالوه بر تغيير كيفيت خاكهاي سطحي سبب 

 سپس با .مي گردند نيز تغيير در كيفيت آبهاي زير زميني
اي از  ي استان محدودهيكروگراف شبكه هيدانطباق نقشه

سازندهاي كواترنر كه در اثر عبور آبهاي گذري از 
 تحت عنوان محدوده اند سازندهاي تبخيري شور شده

  .معين شدند) 7  شكل( بيابانهاي ثانويه
  

 
   محدوده بيابانهاي ثانويه-7 شكل 

  

 زمين شناسي در استان     ديدگاه از   يتعيين محدوده بيابان  

  مزگانهر

در طول اين پژوهش سازندهاي تبخيري استان 

از قبيل گنبدهاي نمكي، سازندهاي ) 5  شكل(هرمزگان 

آغاجاري،  سازند گچساران، ،)تفكيك نشده( گروه فارس

كليه سازندها و يا واحدهاي همراه با ژيپس و نمك و 

و ) 3و2  شكل(هاي ديگر تبخيري شناسايي شده  كاني

از قبيل دشتهاي گلي، ) 6  شكل(اترنر سازندهاي كو

 بادي و رسوبهايي آبرفتي، ها ي ساحلي، پادگانهها جلگه

ي شني و آبرفتهاي بستر رودخانه مشخص ها تپه

ي استان يكسپس با رسم مسير شبكه هيدروگراف .اند گرديده

اي از سازندهاي كواترنر كه در اثر عبور آبهاي  محدوده

اند تحت عنوان  ري شور شدهگذري از سازندهاي تبخي

سپس . اند معين شده) 7  نقشه(محدوده بيابانهاي ثانويه

نقشه سازندهاي تبخيري نيز به آن اضافه گرديده و 

محدوده سازندهاي مزبور تحت عنوان بيابانهاي اوليه 

بدين ترتيب مجموع سازندهاي كواترنر . اند معرفي شده

 ازندهاي تبخيريو سشور شده توسط سازندهاي تبخيري 

 قلمرو بيابانهاي استان هرمزگان را تشكيل )بيابانهاي اوليه(

  .)8  نقشه( داده اتد
  

  بحث

 3/17293مطابق نقشه بيابانهاي استان هرمزگان 

 در صد از مساحت استان را بيابانهاي 1/25كيلومتر مربع و 

  كيلومتر مربع از استان را بيابانهاي ثانويه5/19278اوليه و 

سازندهاي ( بيابانهاي اوليه .اند به خود اختصاص داده

در قسمتهاي شمال و غرب استان بيشترين  )تبخيري

اما در . باشد  ميگسترش را نسبت به قسمتهاي شرقي دارا

 - سنندج منطقهمنتهي اليه شمال استان كه در محدوده 

سيرجان قرار گرفته و محدوده آميزه رنگين در قسمتهاي 

 شرق استان كه تا بلنديهاي بشاگرد در شمال شرقي و

 مكران ادامه دارد فاقد هر گونه تشكيالت منطقهمجاورت 

در محدوده تبخيري بوده و از نقطه نظر زمين شناسي 

از طرفي در طول زمان بيابانهاي . قرار نمي گيرندبيابان 

اوليه موجب توسعه و گسترش بيابانهاي ثانويه شده و به 

  .ن مناطق افزوده خواهد شدشدت بياباني شدن اي

) 3   و جدول7  نقشه(مطابق پژوهش صورت پذيزفته 

از كل مساحت ) درصد( 1/53 كيلومتر مربع، 8/36571

. اند استان را بيابانهاي زمين شناسي به خود اختصاص داده

ي مزبور در جنوب، شرق و غرب استان ها گسترش بيابان
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هاي بياباني استان هرمزگان قلمرو محدوده  

26  از ديدگاه زمين شناختي

اي واحد و يكپارچه  بيشتر بوده و به صورت مجموعه

  . شوند  ميديده

بدين ترتيب و با استناد به نقشه قلمرو محدوده 

، بالغ بر )8  شكل(ي استان هرمزگان ها جغرافيايي بيابان

قلمرو واقع  ينا درصد از سطح استان هرمزگان در 78

  .شده است

  

ي استان ها  نفشه قلمرو محدوده جغرافيايي بيابان-8 شكل 

  انهرمزگ

  

   گسترش بيابانهاي زمين شناسي در استان هرمزگان-3  جدول

 بيابانها  )Km2(مساحت   درصد

 بيابانهاي اوليه 3/17293 1/25

  ثانويه بيابانهاي 5/19278  28

 مجموع بيابانهاي زمين شناسي 8/36571 1/53

  منابع مورد استفاده
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Determination of desert areas of Hormozgan province from geological aspect 
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The country of Iran is situated in an arid and semi-arid zone, with an average precipitation of about 

250 mm per year. Hormozgan province in southern Iran, is one of the most arid parts of  Iran  with an  
average annual rainfall  of  only  170mm. The study area is located in the Zagros and Makran geological 
zones.. In the study area the oldest formations are of  Palaeozoic age. Another characteristic of the Zagros 
zone are diapirs. Diapirs rise up from the deepest part of sedimentary rocks, and after cutting through the 
upper layers, they may appear at the surface, which seriously affect groundwater quality and land use. 
Desertification; in Iran has occurred from Neosene and Quaternary. Geological formation have important 
effect on salinisation and desertification. Thus, the geographical investigation of desert area is very 
important. This investigation is based on GIS method Applications, geological map (1:250000) and 
supported by, fieldwork. At the first, prepared and digitizing of geological maps by Ilwis program and 
was carefully checked and corrected where possible. The next step prepared evaporation formation and 
Quaternary maps and its overlying. Prepared cross map of Quaternary and Hydrographic network and 
determination of primary and secondary deserts area. The final step was prepared a cross map of primary 
and secondary desert area map and checked by fieldwork. To comparison between units of desert area 
map, can be result, more than 78 percent of study area is situated in the deserts area. 

Key words: Hormozgan Province, Evapo formation, Quaternary formation, primary desert, secondary 
desert 
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