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  چكیده

ی برای توسعه وگسترش شھرھا در درجه ي اول نیازمند شناخت ویژگی ھای زیر بنای شھری برنامه ریز
دست یـابی بـه اھـداف    . این بر نامه ریزی مي تواند در به تصوير كشیدن آينده اھمیت زيادي داشته باشد. است

بنـابراين، اگـر    .برنامه ھاي توسعه در ھر زمینه اي موكول به اجراي آن در سطوح مختلف منطقـه اي مـي باشـد   
برنامه ھاي توسعه نتواند  کار بری ھا را متناسب با قابلیت اراضی و فضای کالبدی طراحی و مکان گزینی نماید، 

در اين پژوھش بـا اسـتفاده از روش كتابخانـه اي اطالعـات و     . نابسامانی در توسعه آتی دور از انتظار نخواھد بود
از عكس ھای ھوايي و انواع نقشه ھای توپوگرافی و زمـین شناسـی   . داده ھای مورد نیاز گرد آوری شده است

به عنوان ابزار ھای اصلی استفاده شده و بخشی از داده ھا نیز از طریق کار ھای میدانی و مصاحبه جمع آوری 
تکنیک اصلی کار، تلفیق وضع موجود با شاخص ھای توسعه شھری و قابلیت ھای اراضی شـھری الر  . شده اند

مقايسـه ي داده ھـا از طریـق نقشـه ھـاي مختلـف، از قبیـل سـیر گسـترش تـاریخی شـھر، زمـین             . بوده اسـت 
سپس به لحاظ مخاطرات طبیعی منطقه .  شناسي و توپوگرافی  مورد بررسي و تجزيه و تحلیل قرار گرفته است

ر ھـای رایانـه ای پھنـه    نظیر ناپایداری ھای  دامنه اي، زلزله و سیل، محدوده ي شھری الر با استفاده از نرم افزا
ھمچنین با استفاده از مدل ھاي مختلف و به لحاظ نـوع آب و  . بندي و مناطق در معرض مخاطره تفکیک شده اند

ھوا، درجه شوري آب و نوع خاك منطقه و سایر پارامتر ھای تاثیر گذار، جھات توسعه مطلوب شھری تعیین شده 
ت شـمال و شـمال غـرب و نیـز جنـوب بـه علـت برخـورد بـا          نتایج نشان می دھد که توسعه شھر به سم. است

ارتفاعات محدودیت داشته و با توجه به يكپارچه بودن اراضی، توپوگرافی ھموار و سایر عوامل متناسب با شاخص 
  .ھای توسعه، بخش ھای غربی شھر، بھترين جھات توسعه و گسترش شھری  الر به حساب می آید
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  مقدمه 
در سالھاي اخیر موضوع توسعه پايدار در نواحي شھري از مھم ترين مباحث مطرح در بین صـاحب نظـران   

مسأله آن است که منابع و امكانات موجود چگونه می توانند در بر نامه ریزی  توسعه و گسـترش  . شھری است
رویکردکـه برنامـه ریـزی ھـا و تعیـین کـار بـری ھـای مختلـف شـھری موجـب بـروز             شھر تاثیر گذار باشند؟ با ایـن  

از سویی دیگر این برنامه ریزی و طراحی کالبدی شھر ضمن . مخاطرات ژئومورفولوژیک یا زیست محیطی نشوند
. رعایت استاندارد ھای شھری، توزیع خدمات شھری را ساماندھی نموده و آسـايش شـھروندان را تـامین نمایـد    

ت یابی به این اھداف عمدتًا وابسته به برنامه ریزی کاربری بھینه زمین در فضاھای درون یا حاشـیه شـھری   دس
این برنامه ریزی نیازمند مجموعه اي از اقدامات ھدفمند است که  محیط شـھری را بـه گونـه ای طراحـی     . است

. نیز تمایالت شھروندان پایه ریـزی نمایـد  کند که توسعه را ھم گام با ضوابط مدیریت شھری و بر مبنای  قوانین و 
به گونه ای که ساماندھي فضايي و مكاني فعالیت ھا و عملكردھاي شھری از يكسو در تناسب و ھماھنگي بـا  

تـا کنـون مطالعـات زیـادی در زمینـه      . يكديگر و از سوي ديگر در ارتباط منطقي با سیستم ھاي شھري قرار گیرند
. ھری بر روی کاربری اراضی شھری در سطح ملی و بین المللی انجام گرفته استتاثیرات محیطی و زیر بنای ش

و  ١از جمله آنھامطالعات بنیادی است که در خصوص تاثیرات محیطی بر روی فعالیتھای انسانی از سوی سـرکار 
و ) ١٣٨٦(ھمچنـین مقیمـی  . انجـام شـده اسـت   ) ١٩٩٧(و ھمکار ٣و الرسن) ١٩٩٤( ٢، مونتگمری)٢٠٠٣(ھمکار

عمدتًا در زمینه تاثیرات عوامل طبیعی در کاربری ھـا و مخـاطرات شـھری مطالعـات بنیـادی      ) ١٣٧٨(صغری مقدما
عالوه بر این به طور موردی پایان نامه ھای متعددی در خصوص تاثیرات عوامل طبیعی بر پایدار سازی . داشته اند

ات دامنـه ای یـا سـیل خیـزی اراضـی      اراضی شھری و کاھش مخاطرات طبیعی از جملـه روان گرایـی ھـا و حرکـ    
از جملـه آنھـا کارھـایی اسـت کـه توسـط       . شھری و نیز راه ھای ارتباطی از دید گاه کـار بـردی کـار شـده اسـت     

ــاران  ــتاقی و ھمکـ ــار )١٣٨٦(کالرسـ ــار و ھمکـ ــالح تبـ ــار )١٣٧٩( ، فـ ــور و ھمکـ ــی پـ ــدی و )١٣٨٧(، قدسـ ، احمـ
رین مطالعات شھری در ایران از سوی وزارت مسکن و مھم ت.  کار شده است) ١٣٨٦(و صفاری ) ١٣٨٢(ھمکاران

بخش عمده ایـن مطالعـات در قالـب طـرح ھـای جـامع و تفصـیلی شـھری انجـام          . شھر سازی انجام شده است
این طرح ھا غالبًا بر روی تعیین کار بری ھای اراضی شھر با توجه به متغیـر ھـای   . پذیرفته یا در حال انجام است

استانداردھا و ضوابط توسعه و مدیریت شھری تـدوین شـده و کـار بـردی تـرین طـرح ھـای        تاثیر گذار و بر اساس 
ھدف اصلي از اين تحقیق شناخت و سپس تجزيـه و تحلیـل شـرايط طبیعـي     . شھری در ایران به شمار می رود

است که مسأله اصلی تحقیق آن . محدوده شھر الر و نیز امكانات بالقوه آن به به منظور توسعه بھینه مي باشد
پراکندگی ساخت و ساز ھا در محدوده ي شھری بیش از حد انتظـار و خـارج از اسـتاندارد ھـا و ضـوابط مـدیریت       

به طوری که با توجه به تراکم و رشد جمعیت، شھر از انسجام الزم برخوردار نبوده و فضای . توسعه شھری است
بـا وجـود   . ی به چشم انداز شـھری داده اسـت  خالی و بایر در بین ساخت و ساز ھا چھره ي بسیار ناخوش أیند

سابقه ي تاریخی، پس از وقوع زلزله در منطقه الر و انتقال شھر جدید الر به محل کنـونی بـه ایـن گسـتردگی و     
از طرفی  الگوی توسعه ي شھری بسیار بی نظم بوده و بـه تبعیـت آن شـبکه    . عدم انسجام کمک نموده است
ھمین مسأله موجب . نسجمی که الزمه دسترسی شھری است پیروی نمی کندمعابر آن نیز از قواعد خاص و م

شده است که بعضًا دسترسی معابر بـه خـدمات معـین و کـاربری ھـای عمـومی مسـتلزم پیمـودن کیلـومتر ھـا           
این پژوھش برای شناسایی و تعیین قابلیت ھای زیر بنایی بـا تاکیـد بـر ویژگـی ھـای طبیعـی و       . مسافت باشد

شرایط اقلیمی نامناسب، آب و خاك شور، فاصله ي زياد تا مناطق مركزی و . شھر الر می باشد محیطی محدوده
با وجود این، امکانات و . در دسترس نبودن داده ھای الزم برای  پژوھش محدودیت ھای عمده به شمار می روند

توزیع کار بری ھای شـھری   قابلیت ھای محیطی که بر پایه ي آنھا بتوان الگوی شھر را سامان داده و نسبت به
نظم و نسق بھتری بخشید فرضیه اصلی تحقیق را تشکیل داده است، زیرا در کنار این محدودیت ھا تـوان ھـای   
بالقوه ای وجود دارد که ھمواره این شھر را از گذشته تاکنون به عنوان مھم ترین مرکز شھری در زاگرس مرکـزی  

امید است بتوان نسبت به سامان دھی وضع موجود این شھر به . ستفارس پا برجا نگه داشته و اھمیت داده ا
  .عنوان يكي از مناطق محروم كشور اقدام نمود

  
  موقعیت و حدود منطقه 

دقیقه  ٤٨درجه و  ٢٧عرض جغرافیايي آن  . شھر الر در بخش مركزي شھرستان الرستان واقع شده است
ثانیـه   ٦دقیقـه و   ٢٧درجـه و   ٥٤دقیقه تا  ١٧درجه و  ٥٤الي و ثانیه شم ٣٧دقیقه و  ٤١درجه و  ٢٧ثانیه تا  ١٨و 

این شھر از شمال به دھستان دھكويه از شرق به دھستان حومه . طول شرقي از نصف النھار گرينويچ می باشد
شھر الر در يك .  و از جنوب به روستاي خور و ارتفاعات طاقديس گچ محدود می شود) روستاھاي لطیفي و براك(

  ). ١شکل .(ودیسی باريك و طويل در جنوب استان فارس استقرار یافته استدشت نا
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  )مركز آمار ايران: ماخذ( موقعیت الرستان در استان فارس : ١شکل 
  

   مواد و روش ھا
روش تحقیـق بـر پایـه    . داده ھای اين تحقیق از منابع كتابخانه اي، میداني و آماری گرد آوری شـده اسـت  

. توصـیفی انجـام شـده اسـت     -جربی استوار بوده و تجزیه و تحلیل داده ھـا بـر اسـتفاده از روش تحلیلـی    روش ت
، نقشـه زمـین    ١: ٢٥٠٠٠٠و  ١: ٥٠٠٠٠ابزارھـاي اصـلی پـژوھش را  نقشـه ھـاي توپـوگرافي در مقیـاس ھـاي         

عالوه بر این . ندتشکیل داده ا  ١٣٧٢و  ١٣٣٤وزارت نفت و نیز عكس ھاي ھوايي سالھاي  ١: ٢٥٠٠٠٠شناسي 
از داده ھای ھواشناسی ايستگاه سینوپتیك الر، آمار ھای سازمان آب و اداره آب و فاضالب شھرستان الر و سایر 

اطالعـات و داده ھـای   . اطالعات مرتبط با موضوع از جمله گیاه شناسی و خـاک منطقـه جمـع آوری شـده اسـت     
رقـومی و در قالـب نقشـه ھـای کمـی      ) Auto CAD  ،Excel  ،Photoshop(مذکور توسط نرم افزارھـاي رايانـه اي   

تکنیک اصلی کار را مقایسه تغییرات زمانی و مکانی با استفاده از ابزار ھای فیزیکـی  . تجزیه و تحلیل شده است
تغییرات وسعت . و مفھومی مورد اشاره تشکیل  داده و طی آنھا، کار بری اراضی تفکیک و پھنه بندی شده است

ساله انجام شده و سرانجام با  ٤٠ی ھا با مقایسه عکس ھای ھوایی دو دوره با فاصله زمانی حدود و نوع کاربر
در نھایـت، نتـایج بـا اسـتناد بـه ضـوابط و       . کمک روش مصاحبه به موضوع توسعه ي شھری پر داخته شده است

تاکیـد بـر ویژگـی ھـای     استاندارد ھای توسعه ي شھری و کاربری ھا تطبیق داده شده و قابلیت ھای توسعه با 
 .ژئومورفولوژیک منطقه پیشنھاد شده است

 
  یافته ھای تحقیق

  عوامل طبیعی تاثیر گذار
در این . از دیدگاه ساختمانی شھر الر در یک دره ي ناودیسی و در زون زاگرس چین خورد قرار گرفته است

رتفع و پرشیب که در نتیجـه  تیغه ھای م).  ٢شکل(جنوب شرقي است -بخش، چین ھا دارای روند شمال غربي
ي فرسایش تفریقی دامنه ھای طاقدیسی ایجاد شده اند به شـھر الر مشـرف بـوده و شـبکه زه کشـی از دره      

داده ھای ساختمانی نشـانگر وجـود يـك    .  ھای حد فاصل آنھا به صورت ھم گرا به این دشت منتھی می شوند
ز قسمت شرقي تا مركزی شھر كشیده شده و پـس از  گسل فرعي رورانده می باشد که امتدادآن در شھر الر ا

كیلـومتر از   ٢٥نزديك ترين گنبد نمكـي حـدود   . ايجاد یک خمیدگي به سمت شمال و مغرب تغییر جھت مي دھد
اما در شور شدن اراضی اطراف خود و محـدوديت در امـر كشـاورزي تـاثیر گـذار بـوده اسـت        . شھر الر فاصله دارد

  ) .٢١و٢٠، ص١٣٨٢درتاج، (
  

  
  

   )سازمان زمین شناسي كشور: ماخذ(زمین شناسي محدوده شھر الر  : ٢شکل 



قنادي، (تاقديس نسبتًا طویل فیشور در شمال و تاقديس گچ از جنوب شھر الر را از دو سو احاطه کرده اند 
. واريزه ھاي ناشي از تخريب مكانیكي در پاي دامنه ھای ایـن دو طاقـديس تشـکیل شـده اسـت     ). ١١،ص١٣٧٥

شھر الر در محدوده دشت ھای آبرفتی الر بر روی رسوبات ریز دانه ای استقرار یافته است که توسـط شـبکه زه   
شـکل  (کشی مورد اشاره از طاقدیس ھای مجاور به این دشت منتقل شده و زیر بنای شھر را تشـکیل داده انـد  

طولی و  باريكی تشـکیل شـده    حد فاصل تیغه ھا ی فرسایش یافته و منطبق با الیه ھای سست دره ھای). ٣
است که بخشی از اراضی زراعی، ساخت و سازھا  و راه ھـای ارتبـاطی در آنھـا توسـعه یافتـه و مکـان گزینـی        

  ). ٧٤، ص ١٣٨٢درتاج،(شده است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )سازمان جغرافیايي نیروھاي مسلح: ماخذ(توپوگرافي محدوده شھری الر:  ٣شکل 
  

عوامـل  . طقه ای عوامل  موثر بر اقلیم شھر به دو گروه بیرونی و محلی تقسیم  مـي شـوند  از دید گاه من
در زمستان توده . بیروني شامل توده ھاي ھواھای سوداني، مديترانه اي و جنوبی با منشا عربستان می باشند

را تشکیل می ھوای مدیترانه ای موجب ريزش باران ھای زمستانی می شود که تیپ غالب بار ش ھای منطقه 
گروه دوم توده ھوای موسمي است که در تابستان ھا با شدت باال و مدت کوتـاه بـه صـورت رگبـاری مـی      . دھند
گروه سوم نیز رگبارھای کوتاه مدت اتفاقی است که از توده گـرم و خشـك جنـوبی منشـا گرفتـه و موجـب       .  بارد

به صورت موازی و عمـود بـر جریـان     ٤و فیشورقرارگیري طاقديس ھاي گچ . گرماي بیش تر در تابستان می شود
ھای مرطوب جنوبی، ھم چنین كاھش ارتفاع از شمال غرب به سمت جنـوب شـرق و نیـز قرارگیـري منطقـه در      

عوامل محلي .  محدوده پرفشار جنب حاره موجب شده است که منطقه الر از رطوبت خلیج فارس بی بھره بماند
درجـه   ٢٧متر و عرض جغرافیـايي   ٩١٥اع منطقه از سطح دريا به طور متوسط ارتف. موثر بر اقلیم منطقه متعددند

ھم چنین باال بودن طول . موجب قرار گیری آن در نوار گرم و خشك و تحت تاثیر پرفشار جنب حاره اي شده است
ھم ساخته روز و شدت تابش خورشید و نیز  باال بودن میزان تبخیر و تعرق موجبات گرم و خشك بودن اقلیم را فرا

طبق اين . بسیار باالست ٥به طوري كه دامنه تغییرات تبخیر و تعرق واقعي و بالقوه طبق روش ترنت وايت. است
میلي متر مي باشد كه دامنه تغییـرات   ٥/١١٩٨و تبخیر و تعرق بالقوه  ٢/٢٣٣روش تبخیر و تعرق واقعي ساالنه 

درجـه سـانتي گـراد، متوسـط      ٦٣/٢٢توسط دمـا  م).١٩٨٥-٢٠٠٠آمار ھواشناسي سال ھاي (است  ٦٨/٩٦٤آن 
جھـت طبقـه بنـدي    . میلي متر، جھت غالب باد غربـي و رطوبـت نسـبي ھـوا عمومـًا پـايین اسـت        ٢١٤بارندگي 

اقلیمي با استفاده از روش ھاي مختلف از جمله آمبرژه اين نتیجه به دست می آید كه اقلیم شھر الر از نوع گرم 
منطقه آسايش بـه منطقـه اي    ٦با توجه به روش اولگي. ون از نوع بیاباني استو خشك و با روش اقلیمي دمارت

درجه باشـد و بـا توجـه بـه ايـن       ٢١-٢٧درجه و در فصل گرم بین  ٢٠-٢٤گفته مي شود كه دما در فصل سرد بین 
یل مسأله، شھر الر در ارديبھشت و مھـر از شـرایط آسـایش برخـوردار بـوده و  بقیـه ي ايـام سـال نیـاز بـه وسـا           

  ).٨٥، ص١٣٦٦طرح جامع شھر الر، (گرمایش و سرمایش مي باشد 

                                                
4 .Fishvar 
5 . Thronth withe 
6 . Olgi 



گذشـته  . شھر الر مانند بسیاري از شھرھاي جنوب ايران از ديرباز مشکل كمبود آب شرب را داشته است
. از شرایط اقلیمی، درجه غلظت امالح و شوری نسبی آب از عوامل محلی کاھش كیفیت آب به شمار می روند

رد نیاز را در گذشته آب انبارھا تامین می نموده اند كه ھنوز نیز تعدادی از آنھا در سطح شھر قديم از این رو آب مو
براسـاس نقشـه ھـاي سـازمان آب، عمـق سـطح آب زيرزمینـي        ). ١٤، ص١٣٧٠طرح جامع شھر الر، (وجود دارد 

متـر در   ٣٥رزمینـي  حـداكثر عمـق آب زي  . محدوده ي شھر الر  را دو سفره ي آھكي و آبرفتي تشکیل مـی دھـد  
قسمت جنوب غربي و شمال غربي شھر و با نزديك شدن بـه سـمت مركـز و شـرق از عمـق ايسـتابي كاسـته        

  ). ٦١، ص١٣٧٩شرف الري، (متر مي رسد  ٢٥-٣٠شده و به حدود 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ).١٣٧٠طرح جامع شھر الر، (جھات شیب عمومی در محدوده شھر الر قدیم : ٤شکل 

  
میلیون متر مكعب از طريق سـیل،   ٩/٣النه سفره ي آب زيرزمیني براساس برآورد به عمل آمده تغذيه سا

میلیون متر مكعب آب برگشتي از كشاورزي و مقداري نیز از طريـق   ١/٣میلیون متر مكعب از طريق بارندگي  ٩/٢
جنوب و قسمت ھايي نوع آب در ناحیه جنوب غربي بي كربناته، سراسر . فاضالب ھاي شھري و روستايي است

از دامنه ارتفاعات شمالي را آب سولفاته و نواحي مركزي به علت نفوذ فاضالب ھاي شھري سـفره زیـر زمینـی    
ھم چنین استفاده آب شـھر الر جھـت كشـاورزي در طبقـه سـوم بـا درجـه        ). ٥٦،ص١٣٧٤انصاري،(كلروره است 

یـاز بـه شسـت وشـوي زمـین و زه كشـي اسـت        شوري زياد قرار گرفته و براي آبیاري چندان مناسب نیست و ن
  ). ٥شکل)(١-٢٩، صص١٣٧١كردواني، (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ).٢٠٠٠تا  ١٩٨٥آمارسازمان ھواشناسي كشورسال ھای (بیالن آبي الر : ٥شکل
  



  عوامل ژئومرفولوژيك کنترل کننده توسعه شھري 
  

  دينامیك سیالب ھای محدوده الر 
  

نطقه باعث شده كه از دیر باز براي مصارف خانگي و کشاورزی موقعیت خاص جغرافیايي و كمبود آب در م
سـاخت آب انبارھـا در مسـیر آب ھـاي سـطحي و نحـوه آبیـاري        (آب باران را به شیوه ھای مختلف نگھداري كنند

به ھمین علـت در گذشـته دفـع آبھـاي سـطحي در شـھر       ). نخلستان ھا ھمگي تايید كننده اين مورد مي باشد
اما در حال حاضر  با تغییر ساخت و ساز ھـا  . ی موجب آب گرفتگی بخش شھری نمی شدحتی در مواقع سیالب

و مصالح ساختمانی به كار رفته، سیل خیزي افزایش یافته و در حالت ھای بحرانی آب گرفتگی معابر شـھری را  
به حیاط خانه در گذشته وجود خانه ھاي گلي با باغچه ھاي عمیق، ناودان ھاي منتھی ). ٦شکل (به دنبال دارد

لـیکن در حـال حاضـر بـا توجـه بـه       . و سنگ فرش بودن سطح حیاط، شرایط نفوذ پذیری بھتری را فرھم می نمود
استفاده گسترده از مصالح نفوذ ناپذیر و آسفالته شدن معـابر و سـیمانی شـدن کانـال ھـای زه کشـی شـھری        

شھري ناشي از طغیان رود وربند در شھر  منشا سیل گیري برون. میزان نفوذپذیری به مراتب کاھش یافته است
رود وربنـد از دو دره عمـده يكـي دره بـین كـوه      .  قديم و ورود سیالب ھای حوضه تنگ اسـد در شـھرجديد اسـت   

اژدھاپیكر و قدمگاه و ديگري دره حد فاصل بین بعك بعك و اژدھا پیكر وارد محدوده شھری الر قـديم مـي شـود و    
بر روي مخروط افكنه تنگ اسد از پتانسیل سیل گیري بـاالتري نسـبت بـه شـھر      شھرجديد با توجه به قرارگیري

).  ٤شـکل  (جھات شیب عمومی محدوده شھر الر این وضعیت را به خوبی نشان می دھـد . قديم برخوردار است
با نگاھي به عكس ھاي ھوايي منطقه قبل از ايجاد شھرجديد می توان دریافت كه در محدوده اولیه شـھرجديد،  

ایـن انشـعابات بـا ايجـاد شـھرجديد در دو      . نشعابات زياد مخروط افكنه اي با نفوذپذيري باال وجـود داشـته اسـت   ا
ايـن دو مسـیل گنجـایش    ). ٦شـکل  (مسیر اصلي، يكي مسیل باغ انجیر و ديگري مسیل پارك محدود شـده انـد  

بکه دفع آب ھای سطحی شھر الر بررسی ش.  سیل ھای با دبی زیاد را نداشته و ھمواره مخاطره آمیز بوده اند
بخشی از این ایرادات نظیـر عـدم پـاک    . نشان می دھد که ایرادات عمده ای در طراحی و ساخت آنھا وجود دارد

سازی کانال ھا، نامتناسب بودن ابعاد کانال ھای شھری با حجم بارش با دوره بازگشت میان مدت، کانال کشی 
ایرادات مھندسـی نیـز از قبیـل عـدم      . م، مربوط به مدیریت شھری استنشدن بعضی از معابر بویژه در شھر قدی

اتصال صحیح تقاطع جوي ھا، عدم ھم آھنگي شیب جوي ھا با شیب كلي شھر يا نامناسب بودن شیب بنـدي  
، و سپس عرض كم )٧شکل (جوي ھا و وجود شكست شیب در بعضي از نقاط شھر و جمع شدن آب در آن نقاط

این عوامل ھمگی موجب میشوند که آب بـاران  . ن آنھا نیز از دالیل مھندسی و سازه استكوچه ھا و خاكي بود
  .از طريق جاري شدن در سطح كوچه ھا و محل گودال ھاي چھره نامناسبي را در سطح شھر بوجود آورد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).١٣٧٠طرح جامع الر،(جھات اصلی مسیر شبکه زه کشی در محدوده شھر الر  : ٦شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بین دوشھر(عدم زه كشي مناسب آبھاي سطحي در پست ترين نقطه شھر  : ٧شکل
  

   تاثیر ناپایداری ھای دامنه اي 
امـا در گذشـته مسـائل    . گسترش کنونی شھر الر در حال حاضر به سوي دشت ھای میان کوھی اسـت 

مگاه و اژدھا پیكـر بـه واسـطه داشـتن قلعـه ھـاي       امنیتي و نظامي ایجاب کرده است كه شھر در پناه دو كوه قد
شده است در محله بیش تر تاثیرات ناشي از حركات دامنه اي كه به صورت ريزش جلوه گر . نظامي استقرار یابد

ريزش ھا  به دلیل تاثیر ھوازدگی و درز ). ٨شکل (پاقلعه و قدمگاه به علت شیب تند منطقه قابل مشاھده است
این پدیده در حین وقوع . و شكاف ھاي موجود در سنگ ھا ی دامنه ای بویژه در زمان نفوذ بارش فعال می شوند

ریزش در پاره ای از . تقل کرده و مخاطره بیش تری را به دنبال داردزلزله حجم عظیمی از مواد را به پایین دامنه من
توسعه ساخت و ساز ھا به سوی دامنه ھا به دلیل محـدودیت  . نقاط دامنه ای محدوده شھرجديد نیز وجود دارد

نمونه ي آن ھا، محالت قـالت خـاني و بـاغ    . فضا، مخاطرات آتی را نیز  به طرف نواحي مرتفع تشدید كرده است
جھت پایدار سازی ). ٢٦٦،ص١٣٧٦قنبري،(انجیر را می توان نام برد كه احتمال ريزش این نواحی را تھدیدمی کند

ريزش ھا و کنترل اين گونه حركات ضمن تعیین حریم از سـوی مـدیران شـھری، الزم اسـت از طریـق روش ھـای       
پروژه ھای غیر مسکونی نیز بایـد   در این خصوص حتی اجرای . مھندسی نسبت به پایدار سازی آنھا اقدام نمود

با مالحظات ژئومورفولوژیکی انجام پذیرد به طوری کـه بـا ايجـاد ديـوار بتنـي مسـلح، زه كشـي ديـواره ھـا، روش          
گابیوني، تغییر مسیر رودخانه و ايجاد پوشش گیاھي می توان نسبت به پایدار سازی این گونه دامنـه ھـا اقـدام    

  ). ٨١،ص١٣٧٨اصغري مقدم، (نمود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ناپایداری دامنه ھا و ریزشی بودن آن در دامنه کوه قلعه تاریخی اژدھا پیکر  : ٨شکل 
  

  مخاطره زمین لرزه در شھر الر
رشته چین خورده زاگرس از واحد زمین ساختی تراست زاگرس توسط گسل سراسري و فشاري رورانده 

. فشار تكنونیكي مھمي در اواخر دوره كرتاسه حاصل شده اسـت  در اين ناحیه. زاگرس از یکديگر جدا مي شوند
اين حرکت فشاری ھنوز ادامه دارد و تداوم لـرزه ھـاي   . گستره ي سنگ ھاي اوفیولیتی از نشانه ھاي آن است



دره ھاي عمیقی كه تاقديس ھا را بريده است . ادواري و فعالیت گسل ھاي جوان  از مھم ترین شواھد آن است
طرح جامع (حركت اين گسل ھا عمومًا در منطقه الر و قیر و كارزين ديده مي شود . ای دیگر آن استاز نشانه ھ
 ١٩٠٠با بررسي آمار زلزله ھاي ايران از سال  ١٩٧١در سال  ٧گودرزي معظمي و آمبريزير).  ١٣،ص١٣٧٠شھرالر،

تر براي ھر شش سال براي نواحي ريش ٥به بعد نتیجه گیري كرده اند كه وقوع حداقل يك زلزله با شدت بیش از 
با بررسي نقشه زمین شناسي اطراف شھر الر مي توان چندین گسل از . الرستان و جنوب كشور محتمل است

جمله گسلي كه از دامنه كوه  قدمگاه را به مركز شھرقديم و در راستاي كوه اژدھا پیكر در جھت شمالي جنوبي 
اما . سایر شواھد ژئومورفولوژیکی زلزله خیزی آن را محتمل می نماید جوان بودن این گسل و. بریده است را ديد

گنبدھاي نمكي منطقه به واسطه ي تاثیر تكتونیك نمكی و ھم چنین رانش پوسته عربي به زير پلیت ايـران كـه   
لـه  از این رو وقـوع زلز . مرز آن از بخش ھای جنوبی زاگرس می گذرد و بر روی تراست زاگرس تاثیر مستقیم دارد

زلزله ھـای گذشـته و گـزارش ھـای موجـود از بخـش ھـای        . ھای متعدد با دوره بازگشت کوتاه قابل انتظار است
آسیب ديده شھر الر نشان مي دھد که نواحي تخریب شده بر حسب شدت خسارت تقريبًا به موازات كوه اژدھا 

در منطقـه ي  . قديم الر می باشداین امتداد راستای شمال شرقي داشته و منطبق بر گسل شھر.پیكر بوده اند
مذكور كه طی آخرین زلزله روی داده به كلي ویران شده است، خسارات تنھا شامل خانه ھاي فرسـوده ای کـه   
بافت خشتي و گلي داشته اند نمی شده است بلكه ساختمان ھاي با سـازه ھـای مقـاوم نیـز کـه در محـدوده       

اثیرات گسل مذکور الزم است که در بر نامه ریزی توسعه  ھر گونه با توجه ت. گسل مذكور بوده اند ويران شده اند
در نظـر گـرفتن مقاومـت مصـالح و     . ساخت و ساز بايد  موقعیت و فاصله از گسل مذکور مورد مالحظـه قـرار گیـرد   

با توجه به این مسأله بود که مکان گزینی شـھر جدیـد الر   . سازه ھا نیز از دید گاه ھای مھندسی ضروری است
  ).٢٦٣،ص١٣٧٦قنبري، (فاصله دور تری از موقعیت شھر قدیم در نظر گرفته شددر 

بنابراين . بررسی ھا نشان می دھد که جمعیت شھر الر به علت روند مھاجر پذيري در حال افزايش است
براي تخمین و برآورد نیازھاي اساسي الزم است از ھم اکنون با استفاده از روش ھاي علمی و از دیـدگاه ھـای   

  Pn=Po(1+r)در ایـن پـژوھش بـا اسـتفاده از رابطـه ي       .  مدیریت توسـعه ي برنامـه ریـزی الزم را بـه عمـل آورد     
  ). ١جدول(جمعیت شھر الر برآورد شده است 

  
  پیش بیني جمعیت شھر الر براساس روش ھندسي :١جدول 

  
  ١۴٠٠  ١٣٩۵  ١٣٨۵  ١٣٧۵  سال 
  ۶٣۴٣٣٢  ۴٧۶۶٠  ٣۵٨١٠  ٢۶٩٠۶  مرد
  ۶٣١۴۶  ۴۶٠٨۴  ٣٣٩۶٠  ٢۴٧٨۴  زن

  ١٢۶۵٧٨  ٩٣٧۴۴  ۶٩٧٧٠  ۵١۶٩٠  مرد و زن
  نگارنده: منبع  

  
  توسعه كالبدی شھر الر 

موقعیت ويژه شھر در نزديكي سواحل خلیج فارس و امكان ارتباطات بازرگاني با حاشـیه نشـینان جنـوبي    
شھر الر از دو . ستخلیج و كشورھاي عربي امكانات سرمايه گذاري وسیعي را در سطح منطقه به وجود آورده ا

ھر كدام از این دو بخش از ويژگي ھاي كالبـدي خـاص برخـوردار مـي     . قسمت جديد و قديم تشكیل شده است
شھر قديم الر با سابقه ي حداقل دو ھـزار سـاله شـھر نشـیني، ماننـد سـاير شـھرھاي منـاطق خشـك          . باشد

صر به فرد ايـن گونـه شـھرھا برخـوردار     این شھر از ويژگي ھاي كالبدي و منح. شھري دارای بافت فشرده است
در گذشته وجود يك آب انبار به . بوده و به سبب خصوصیات اقلیمي و جغرافیايي جزو مناطق درون گرا مي باشد

متاسـفانه تركیـب   . عالوه يك مسجد و مغازه در ھر محله جزو ضرورت ھای کالبدی آن محله محسـوب مـي شـد   
مرمـت نشـدن ایـن بافـت و از طرفـی تغییـر       . ر فرسوده شـده اسـت  فضاي پیوسته گذرھاي اصلي و محالت شھ

ساختار و عالئق خانواده ھا و دگرگوني روابط خويشاوندي و نیز باال بودن ھزينه مرمـت و عـدم مقاومـت مصـالح،     
بنـابر ایـن مسـائل    . توجه ساکنین بافت قدیمی شھر را به زندگي در نواحي مرغوب حاشیه معطوف كرده اسـت 

كمبود آب آشامیدني ). ١٩٣، ص ٢طرح جامع شھر الر، جلد (یه تدريجي شھر قدیم انجامیده است مذکور به تخل
وجود آب انبار در سطح گسترده اي از منطقـه، خـود حكايـت از ايـن     . ھمواره يكي از مشكالت منطقه بوده است

بخش عمده ای از آب  در گذشته با ھدايت آب بارش از طريق مسیل ھا به اين آب انبارھا،. مشكل اساسي دارد
لیکن در حال حاضر به علت عدم رعايت بھداشت، ماندگي، روباز بودن و دست خـوردن  . مورد نیاز تامین می شد

مداوم آب و كًال غیر بھداشتي بودن اين گونه ذخیره سازي کاربرد نداشته و ھم اکنون به وسیله چاه ھاي عمیق 
اين شیوه نیز بـا مشـكالتي از قبیـل شـوري، سـنگیني، كلـر زنـي         البته. آب مورد نیاز برداشت و توزیع مي شود

و  ٨٤، ص ٢طرح جامع شـھر الر، جلـد   (نامنظم و كمبود وسايلي چون پمپ و لوله و افراد متخصص مواجه است 
٢٣ .(  

شھر الر به عنوان مركز شھرستان، مركز ارتباط ھـوايي و زمینـي بـا نقـاط ديگـر كشـور و نـواحي مختلـف         
ازاين نظر . اين شھر محل عبور شبكه راه اصلی شیراز به بندر عباس و بندرلنگه مي باشد. اشدشھرستان مي ب

اگـر چـه شـھر الر از لحـاظ شـبكه      . داراي شبكه ارتباطي نسـبتًا مناسـب در سـطح شھرسـتان و منطقـه اسـت      
یبـا کامـل نیسـت و    ارتباطي به ويژه حمل و نقل ھوايي از رقم سرانه بااليي برخوردار است، ولي عملكـرد آن تقر 

                                                
7 . ???????? 



اين مسئله عمدتًا نتیجه مشكالتي ھمچون شبکه معابر شھری، فقدان پاركینگ در نقـاط مركـزي شـھر، فقـدان     
  . روشنايي مناسب در شب و نظایر آن مي باشد

برای رفع مشکالت مذکور نیازمند طراحی شھری با الگوھای مدرن و متناسب با شرایط اکولوژیک، زیست 
ایـن مـوارد در   . ی، شرایط اقلیمی و باالخره نیازمندی ھای کنونی و مرتبط با یکـدیگر اسـت  محیطی، فرھنگ بوم

  .قالب انجام یک طرح تفصیلی و کالبدی  قابل اجرا است
كیلومتري قسمت قديمي شھری بـا الگـوي    ٤در مقابل بافت جديد شھري با ويژگي ھاي كالبدي اش در 

به طوری که سیمای آن بـا بخـش قـدیمی بـه کلـی متفـاوت       .است شھرھاي  جدید و كًال برون گرا  احداث شده
معـابر  . اغلب سکونتگاه ھا در ھمجواری یکدیگر ساخته شده و مشرف بـه معبـری وسـیع و طویـل اسـت     . است

ایجاد فضاي سبز دو طـرف معـابر بـه    . جديد بر خالف قسمت قديمي شھر ھیچ گونه پیاده رو مسقف وجود ندارد
از طرفي معابر و بام ھا پوشش آسفالت . ھا پوشش کاملی براي عابرين ایجاد نمی کندعلت عريض بودن سايه آن

با رنگ تیره داشته و با توجه به شرایط اقلیمی میکرو کلیمای شھری و سکونتگاھی را به گونه ای ساخته است 
لـزی، نورگیرھـا و   عالوه بر ایـن پوشـش موزائیـك، درھـاي ف    . که ساز گار با استانداردھای اقلیم و معماری نیست

با توجـه  ) . ٣٢١ص  ١٣٧٨كردواني، (پنجره ھاي بزرگ بر اساس استانداردھای اقلیم معماری طراحی نشده اند 
به شرایط اقلیمی منطقه پیشنھاد می شود فضا ھای مسکونی طـوری طراحـی شـده و مصـالح سـاختمانی از      

عالوه بر این، جھت تـابش خورشـید، جریـان    . اشندانواعی انتخاب شوند که حداقل گنجایش و انتقال دما را دارا ب
ھای عمومی باد و نیز شاخص ھای آسایش از دیدگاه اقلیم و معماری در ساخت و ساز ھا و نیز ایجاد فضا ھای 

  . سبز شھری مورد مالحظه قرار گیرد
  

  
  نتیجه گیري 

  
عیت شـھری در دوره ھـای   با توجه به موارد ذكر شده براي سکونت گزینی در سال ھای آتی و برآورد جم

میان مدت و دراز مدت، پیش بینی قابلیت ھای توسـعه فیزيكـي و كالبـدي شـھر جھـت اسـتقرار و گنجـایش بـار         
بررسي ھاي اولیه در خصوص امكانات و موانع توسعه نشان می دھد . افزایش جمعیت شھری ضروری می نماید

ھت جنوب با موانع کوھسـتانی و ارتفاعـات بلنـد    که فضای شھری موجود از جھات شمال و شمال غربي و نیز ج
تنھا در  بخش شرقی شھر آن ھم بـا فاصـله اي نـه    . مواجه بوده و برای توسعه ي آتی محدودیت ایجاد می کند

در شمال و جنوب فرودگاه نیز آبادي ھاي لطیفي و براك استقرار . چندان زياد باند فرودگاه  الر استقرار یافته است
. جنوب شرقي شھر الر و در غرب شھر جديد، آبادي ھای خور و بائن با جمعیت اندك شكل گرفته اند در. يافته اند

تركیب جمعیتي نقاط فوق ھمگون با شھر الر با مسائل فرھنگي و گرايش ھای اجتماعي خاص خود از نظر نـوع  
در واقـع تمـام نقـاط    . نماینـد اشتغال عمدتًا در ارتباط با شھر و در بخش خدمات تجاري و حمل و نقل فعالیت مـی  

این آبادی ھا تا حدی به . فوق جزء مجموعه شھري مي باشند با اين تفاوت كه به حالت ناپیوسته قرار گرفته اند
بنابر ایـن بـه عنـوان اقمـار ھـم      . عنوان شھرك ھاي خوابگاھي نیازمند به خدمات شھري الر محسوب مي گردند

با با توجه به ويژگي ھاي ذکر شده برای آبادي ھـاي  . ي ھادي می باشندجوار با شھر الر نیازمند اجرای طرحھا
فوق، توسعه شھر به سمت شرق و در نھايت پیوستگي آن بـا نقـاط يـاد شـده عـالوه بـر محـدوديت برخـورد بـا          

در . فرودگاه شھر و اراضي محدود كشاورزي موجود، در دراز مدت شاید مشكالت اجتماعي نیز در بر داشته باشد
طه با توسعه پیوسته و امكانات فیزيكي شھر تنھا امكان موجود درناحیه غرب شھر جديد و در پیرامون جاده الر راب
  :مزایای این محدوده پیشنھادی عبارت است از. گراش و اطراف بائن وجود دارد-

توسعه ي ساخت و سازھای شـھری در حـد فاصـل دو بخـش قـديم و جديـد شـھر موجـب يكپـارچگي            -
وجـود فضـا ھـای خـالی موجـود نـه تنھـا        . دوده شھری شده و  فضا ھای خالی موجود را پر می نمایدنسبي مح

منظر شھری را ناخوش آیند ساخته است بلکه در توزیـع خـدمات شـھری و خـدمات ارتبـاطی نابسـامانی زیـادی        
  .ایجاد نموده است

ھای زير بنايي آماده سازي را  توپوگرافی اراضی فوق، ھزينه ھاي دسترسی را کاھش داده و نیز ھزینه -
از طرفـی بخـش عمـده ي اراضـي قابـل توسـعه پیشـنھادي در        . برای توسعه شھري مقرون به صرفه می سازد

  .مالكیت دولت است و آماده سازي و كنترل توسعه را در اختیار مديريت شھري قرار مي دھد
مورد اشـاره،  در طـرح ھـاي توسـعه     با توجه به بافت و مسائل اجتماعي، جمعیتي و محدود بودن اراضی 

شھري ھدايت امكانات رشد و توسعه اقتصادي به نحوي خواھد بود كه سرمايه گذاري ھاي زير بنايي بـا ھزينـه   
بنابر این بـه منظـور كنتـرل    . کم تر، بازدھي اقتصادی، رفاھي و اجتماعي مناسب تری را به ھمراه خواھد داشت

براي گنجایش جمعیت پیش بیني شده در افق توسعه، پر كردن بافت ھـاي   توسعه ناھمگون و نامتوازن شھر الر
خالي موجود فضای شھر کنونی در اولويت نخست و توسعه شھر جديد از طرف جاده گراش در اولويت بعدي قرار 

در اجراي موفقیت آمیز برنامه ھاي توسعه و عمران شھري آشنا سـازي مـردم بـا اھـداف طـرح از اقـدامات       . دارد
  . وري و بسیار مفید به شمار مي رودضر



  منابع و مآخذ 
بندی خطر حرکت ؛ پھنه)١٣٨٢(نیا و محسن شریعت جعفری،احمدی، حسن، اباذر اسمعیلی، سادات فیض -

مطالعه موردی  حوزه آبخیز : مراتبیای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغییره و تحلیل سلسلهھای توده
  . ۴،شماره۵۶بع طبیعی ایران،جلدگرمی چای،مجله منا

  .ژئومرفولوژي، مسعي) ١(، جغرافیاي طبیعي شھر )١٣٧٨( اصغري مقدم، محمدرضا -
  .ھیدرولوژي و سیل خیزي شھر، مسعي) ٢(، جغرافیاي طبیعي شھر _________________ -
  .مناطق خشك، سرا) ٣(، جغرافیاي طبیعي شھر _________________ -
، توان ھاي طبیعي شھرستان الر، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد )١٣٧۴(د، انصاري الري، احم -

 .اسالمی واحد شھر ري
  .برنامه ريزي كاربري اراضي شھري، وزارت امور خارجه)١٣٨٢(پورمحمدي، محمد رضا،  -
 .اه آزاد اسالمي الر، ژئومرفولوژي طاقديس فیشور، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگ)١٣٨٢(در تاج، ديانا،  -
، آموزش و ترويج كشاورزي مؤسسه تحقیقات )١٣٧۴(رامشني، خسرو، حسن حسن شاھي و فرشید دستور، -

 .٩۵٢خاك و آب نشريه 
 .٥٠٠٠٠؛ نقشه توپوگرافی برگ الر در مقیاس  )١٣٦٥(سازمان جغرافیایی کشور -
 .١:۵٠٠٠٠سسازمان نقشه برداری کشور، عکس ھای ھوایی منطقه الر در مقیا -
، تأثیر اقلیمي و محدوديتھاي آب و خاك در توسعه اقتصادي و اجتماعي شھر )١٣٧٩(شرف الري، عبدالحسین،  -

 .الر، پايان نامه كارشناسي ارشد الر
، تاثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر ناپایداری ھا و واگرایی ھای شھر تھران، رساله دکتری، )١٣٨۶(صفاری، امیر -

 .دانشگاه تھران
؛ تـــــاثیر برخـــــی عوامـــــل جغرافیـــــایی بـــــر راھھـــــای کشـــــور، مجلـــــه )١٣٧٩(فـــــالح تبـــــار، نصـــــراله،  -

  ٣٨پژوھشھای جغرافیایی، شماره
 .،  انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر AHP؛ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)١٣٨٧(قدسی پور، سیدحسن، -
تاكید بر روند يابي سیل حوضه آبريز تنگ اسد،  ، بررسي عناصر اقلیمي الرستان با) ١٣٧۵(قنادي، رحمت اله، -

 .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي الرستان
الر پايان نامه كارشناسي  ١:۵٠٠٠٠، ژئومرفولوژي و آمايش سرزمین در نقشه )١٣٧۴(قنبري، عبدالرسول ،  -

 .ارشد دانشگاه آزاد الر
 .اول، انتشارات و چاپ دانشگاه تھران چاپ چھارم ، مناطق خشك جلد)١٣٧٨(كردواني، پرويز،  -
  .، منابع و مسائل آب در ايران جلد دوم انتشارات قومس)١٣٧١(كردواني، پرويز،  -
ھا در ارتباط با ؛ مطالعه وقوع زمین لغزش)١٣٨۶(نژاد و حسن احمدی، ، محمود حبیب. . . کالرستاقی، عطا -

 .۶٢ه پژوھشھای جغرافیایی،شمارهتغییر کاربری اراضی و جاده ساری ، مجل
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Abstract 

Planning for the development of cities at first needs the recognition of their fundamental 

features. This planning can be of much importance in portraying the future. Attainment of the goals 

of developmental plans on any grounds is due to its enforcement on different regional levels. Thus, if 

the development plans cannot design and locate the landuses proportional to land capabilities and 

physical spaces, we should expect disorders in the future development. In this study, the required 

data and information have been gathered using library method. We have taken benefit of aerial 

images and different types of topographic and geologic maps as the main instruments, and part of 

data has been gathered through filed studies and interviews. The main technique used in this 

research is a combination of the present situation and urban developmental indices and land 

capabilities of Lar city. The Data have been analyzed and examined by the use of different maps such 

as the historical trend of development, geology and topography of this city. Then, the urban limit of 

Lar city has been stratified according to regional natural risks such as hillside instabilities, earthquakes 

and floods using computer softwares, and the areas subjected to risks have been separated. 

Moreover, salinity of water and the type of soil as well as effective parameters have been determined 

by the use of different models and according to the sort of climate for a favorable urban 

development. Results show that the development of this city towards north, northwest, and south is 

restricted because of high lands; therefore, western parts of this city account for the best urban 

development with regard to the integrity of lands, flat topography and other factors correspondent 

with developmental indices. 
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