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  شهر الر ي نقش كاربري بهينه زمين در توسعه
  30/2/89 :تاريخ پذيرش مقاله                        15/2/89:تاريخ دريافت مقاله

 
 )استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان(∗دكتر احمد انصاري الري

  )كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي(مهين تاج صدري زاده
  

  چكيده
اول نيازمند شناخت ويژگي هـاي زيـر    ي براي توسعه وگسترش شهرها در درجهبرنامه ريزي 

. اين بر نامه ريزي مي تواند در به تصوير كشيدن آينده اهميت زيـادي داشـته باشـد   . بناي شهري است
دست يابي به اهداف برنامه هاي توسعه در هر زمينه اي موكول به اجراي آن در سطوح مختلف منطقه 

نابراين، اگر برنامه هاي توسعه نتواند  كار بري ها را متناسب با قابليت اراضي و فضـاي  ب. اي مي باشد
در ايـن  . كالبدي طراحي و مكان گزيني نمايد، نابساماني در توسـعه آتـي دور از انتظـار نخواهـد بـود     
عكس  از. پژوهش با استفاده از روش كتابخانه اي اطالعات و داده هاي مورد نياز گرد آوري شده است

هاي هوايي و انواع نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي به عنوان ابزار هـاي اصـلي اسـتفاده شـده و     
تكنيـك اصـلي كـار،    . بخشي از داده ها نيز از طريق كار هاي ميداني و مصاحبه جمع آوري شـده انـد  

 ي مقايسـه . الر بـوده اسـت   هاي اراضي شهري قابليت شهري و هاي توسعه موجود با شاخص وضع تلفيق
داده ها از طريق نقشه هاي مختلف، از قبيل سير گسترش تاريخي شـهر، زمـين شناسـي و توپـوگرافي      

ـ  .  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته اسـت  لحـاظ مخـاطرات طبيعـي منطقـه نظيـر       هسـپس ب
هـاي رايانـه اي   شهري الر با استفاده از نـرم افـزار    ي ناپايداري هاي  دامنه اي، زلزله و سيل، محدوده

 بـه همچنين با استفاده از مدل هاي مختلـف و  . پهنه بندي و مناطق در معرض مخاطره تفكيك شده اند
لحاظ نوع آب و هوا، درجه شوري آب و نوع خاك منطقه و ساير پـارامتر هـاي تـاثير گـذار، جهـات      

شـمال و شـمال   نتايج نشان مي دهد كه توسعه شهر به سمت . توسعه مطلوب شهري تعيين شده است
غرب و نيز جنوب به علت برخورد با ارتفاعات محدوديت داشته و با توجه به يكپارچه بودن اراضـي،  
توپوگرافي هموار و ساير عوامل متناسب با شاخص هاي توسعه، بخش هاي غربي شهر، بهترين جهات 

  .توسعه و گسترش شهري  الر به حساب مي آيد
  

  كليديه هاي واژ
  .بري زمين، برنامه ريزي شهري، الرتوسعه شهري، كار

                                                 
 ansari_un@yahoo.com :نويسنده رابط ∗
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  مقدمه 
تـرين مباحـث مطـرح در بـين      در سالهاي اخير موضوع توسعه پايدار در نواحي شهري از مهم

له آن است كه منابع و امكانات موجود چگونه مي تواننـد در بـر نامـه    أمس. صاحب نظران شهري است
رويكردكه برنامه ريزي هـا و تعيـين كـار بـري     ريزي  توسعه و گسترش شهر تاثير گذار باشند؟ با اين 

از سويي ديگـر  . هاي مختلف شهري موجب بروز مخاطرات ژئومورفولوژيك يا زيست محيطي نشوند
اين برنامه ريزي و طراحي كالبدي شهر ضمن رعايت استاندارد هاي شهري، توزيع خدمات شـهري را  

ت يابي به اين اهداف عمدتاً وابسته به برنامـه  دس. ساماندهي نموده و آسايش شهروندان را تامين نمايد
اين برنامه ريزي نيازمنـد مجموعـه   . ريزي كاربري بهينه زمين در فضاهاي درون يا حاشيه شهري است

اي از اقدامات هدفمند است كه  محيط شهري را به گونه اي طراحي كنـد كـه توسـعه را هـم گـام بـا       
به گونـه اي كـه   . نيز تمايالت شهروندان پايه ريزي نمايدضوابط مديريت شهري و بر مبناي  قوانين و 

ساماندهي فضايي و مكاني فعاليت ها و عملكردهاي شهري از يكسو در تناسب و هماهنگي با يكديگر 
تا كنون مطالعات زيادي در زمينـه  . و از سوي ديگر در ارتباط منطقي با سيستم هاي شهري قرار گيرند

هري بر روي كاربري اراضي شهري در سطح ملي و بـين المللـي انجـام    تاثيرات محيطي و زير بناي ش
از جمله آنهامطالعات بنيادي است كه در خصوص تـاثيرات محيطـي بـر روي فعاليتهـاي     . گرفته است

انجام شده ) 1997(و همكار 3و الرسن) 1994( 2، مونتگمري)2003(و همكار 1انساني از سوي سركار
عمدتاً در زمينه تاثيرات عوامل طبيعي در كاربري ) 1378(صغري مقدمو ا) 1386(همچنين مقيمي. است

عالوه بر اين به طور موردي پايان نامه هاي متعددي . ها و مخاطرات شهري مطالعات بنيادي داشته اند
در خصوص تاثيرات عوامل طبيعي بر پايدار سازي اراضي شهري و كاهش مخاطرات طبيعي از جملـه  

هاي ارتباطي از ديد گاه كـار   ات دامنه اي يا سيل خيزي اراضي شهري و نيز راهگرايي ها و حرك روان
، فالح تبار و )1386(از جمله آنها كارهايي است كه توسط كالرستاقي و همكاران. بردي كار شده است

كار شـده  ) 1386(و صفاري ) 1382(، احمدي و همكاران)1387(پور و همكار ، قدسي)1379( همكار
. رين مطالعات شهري در ايران از سوي وزارت مسكن و شهر سـازي انجـام شـده اسـت    ت مهم.  است

بخش عمده اين مطالعات در قالب طرح هاي جامع و تفصيلي شهري انجام پذيرفته يا در حـال انجـام   
اين طرح ها غالباً بر روي تعيين كار بري هاي اراضي شهر با توجه به متغير هاي تاثير گذار و بر . است

استانداردها و ضوابط توسعه و مديريت شهري تدوين شده و كار بردي ترين طرح هاي شهري اساس 

                                                 
1 . Sarkar, S. & Kanungo, D.  
2  . Montgomery, D. R. 
3 . Larsen .M. C. & Parks, J. E. 
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هدف اصلي از اين تحقيق شناخت و سپس تجزيه و تحليل شـرايط طبيعـي   . در ايران به شمار مي رود
له اصـلي تحقيـق آن   أمسـ . محدوده شهر الر و نيز امكانات بالقوه آن به به منظور توسعه بهينه مي باشد

شهري بيش از حد انتظار و خارج از استاندارد هـا   ي است كه پراكندگي ساخت و ساز ها در محدوده
به طوري كه با توجه به تراكم و رشد جمعيت، شهر از انسجام . و ضوابط مديريت توسعه شهري است

ي بـه  ينـد أ بسيار ناخوش ي الزم برخوردار نبوده و فضاي خالي و باير در بين ساخت و ساز ها چهره
تاريخي، پس از وقوع زلزله در منطقه الر و انتقال شهر  ي با وجود سابقه. چشم انداز شهري داده است

الگـوي توسـعه ي     از طرفي .نموده استعدم انسجام كمك  جديد الر به محل كنوني به اين گستردگي و
نسـجمي كـه الزمـه    شهري بسيار بي نظم بوده و به تبعيت آن شبكه معابر آن نيز از قواعـد خـاص و م  

له موجب شده است كـه بعضـاً دسترسـي معـابر بـه      أهمين مس. دسترسي شهري است پيروي نمي كند
ايـن پـژوهش بـراي    . خدمات معين و كاربري هاي عمومي مستلزم پيمودن كيلومتر ها مسـافت باشـد  

شهر الر مي  محيطي محدوده شناسايي و تعيين قابليت هاي زير بنايي با تاكيد بر ويژگي هاي طبيعي و
زياد تا مناطق مركزي و در دسـترس نبـودن   ي شرايط اقليمي نامناسب، آب و خاك شور، فاصله . باشد

با وجود اين، امكانات و قابليت . داده هاي الزم براي  پژوهش محدوديت هاي عمده به شمار مي روند
توزيع كار بري هاي شهري  آنها بتوان الگوي شهر را سامان داده و نسبت به ي هاي محيطي كه بر پايه

زيرا در كنار ايـن محـدوديت هـا     ،نظم و نسق بهتري بخشيد فرضيه اصلي تحقيق را تشكيل داده است
تـرين مركـز    توان هاي بالقوه اي وجود دارد كه همواره اين شهر را از گذشته تـاكنون بـه عنـوان مهـم    

اميـد اسـت بتـوان نسـبت بـه      . ستشهري در زاگرس مركزي فارس پا برجا نگه داشته و اهميت داده ا
  .دهي وضع موجود اين شهر به عنوان يكي از مناطق محروم كشور اقدام نمود سامان
  

  موقعيت و حدود منطقه 
درجـه   27عرض جغرافيايي آن  . شهر الر در بخش مركزي شهرستان الرستان واقع شده است

درجه و  54دقيقه تا  17درجه و  54ثانيه شمالي و  37دقيقه و  41درجه و  27ثانيه تا  18دقيقه و  48و 
دهكويه  اين شهر از شمال به دهستان. ثانيه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ مي باشد 6دقيقه و  27

و از جنـوب بـه روسـتاي خـور و ارتفاعـات      ) روسـتاهاي لطيفـي و بـراك   (از شرق به دهستان حومه 
شهر الر در يك دشت ناوديسي باريك و طويل در جنوب استان فارس .  طاقديس گچ محدود مي شود

  ). 1شكل .(استقرار يافته است
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  )كز آمار ايرانمر: ماخذ( موقعيت الرستان در استان فارس : 1شكل 
   ها مواد و روش

روش تحقيق . داده هاي اين تحقيق از منابع كتابخانه اي، ميداني و آماري گرد آوري شده است
توصيفي انجام  -بر پايه روش تجربي استوار بوده و تجزيه و تحليل داده ها بر استفاده از روش تحليلي

 1: 250000و  1: 50000توپوگرافي در مقياس هاي ابزارهاي اصلي پژوهش را  نقشه هاي . شده است
تشكيل   1372و  1334وزارت نفت و نيز عكس هاي هوايي سالهاي  1: 250000، نقشه زمين شناسي 

عالوه بر اين از داده هاي هواشناسي ايستگاه سينوپتيك الر، آمار هاي سازمان آب و اداره آب . داده اند
عات مرتبط با موضوع از جمله گياه شناسي و خاك منطقه جمـع  و فاضالب شهرستان الر و ساير اطال

 Auto CAD  ،Excel(اطالعات و داده هاي مذكور توسط نرم افزارهاي رايانه اي . آوري شده است
 ،Photoshop (تكنيك اصـلي كـار را   . رقومي و در قالب نقشه هاي كمي تجزيه و تحليل شده است

تفاده از ابزار هاي فيزيكي و مفهومي مورد اشـاره تشـكيل  داده و   مقايسه تغييرات زماني و مكاني با اس
تغييرات وسعت و نوع كاربري ها با مقايسـه  . طي آنها، كار بري اراضي تفكيك و پهنه بندي شده است

سـاله انجـام شـده و سـرانجام بـا كمـك روش        40عكس هاي هوايي دو دوره با فاصله زماني حـدود  
در نهايـت، نتـايج بـا اسـتناد بـه ضـوابط و       . ري پر داخته شده اسـت شه ي مصاحبه به موضوع توسعه

هاي توسعه با تاكيد بر ويژگـي   شهري و كاربري ها تطبيق داده شده و قابليتي  استاندارد هاي توسعه
 .هاي ژئومورفولوژيك منطقه پيشنهاد شده است
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  يافته هاي تحقيق
  عوامل طبيعي تاثير گذار

ناوديسي و در زون زاگرس چين خورد قرار گرفته  ي در يك دره از ديدگاه ساختماني شهر الر
تيغه هاي مرتفـع  ).  2شكل(جنوب شرقي است -در اين بخش، چين ها داراي روند شمال غربي. است

فرسايش تفريقي دامنه هاي طاقديسي ايجاد شده اند به شهر الر مشرف بوده ي و پرشيب كه در نتيجه 
داده .  گرا به اين دشـت منتهـي مـي شـوند     فاصل آنها به صورت همكشي از دره هاي حد  و شبكه زه

هاي ساختماني نشانگر وجود يك گسل فرعي رورانده مي باشد كـه امتـدادآن در شـهر الر از قسـمت     
شرقي تا مركزي شهر كشيده شده و پس از ايجاد يك خميدگي به سمت شمال و مغرب تغييـر جهـت   

اما در شور شـدن اراضـي   . كيلومتر از شهر الر فاصله دارد 25ترين گنبد نمكي حدود  نزديك. مي دهد
  ) .21و20، ص1382درتاج، (اطراف خود و محدوديت در امر كشاورزي تاثير گذار بوده است 

  
   )سازمان زمين شناسي كشور: ماخذ(زمين شناسي محدوده شهر الر  : 2شكل 

انـد   شهر الر را از دو سو احاطه كـرده  جنوب از تاقديس گچ شمال و در فيشور نسبتاً طويل تاقديس
واريزه هاي ناشي از تخريب مكانيكي در پـاي دامنـه هـاي ايـن دو طاقـديس      ). 11،ص1375قنادي، (

شهر الر در محدوده دشت هاي آبرفتي الر بر روي رسوبات ريـز دانـه اي اسـتقرار    . تشكيل شده است
كشي مورد اشاره از طاقديس هاي مجاور به اين دشت منتقل شده و زير  يافته است كه توسط شبكه زه
حد فاصل تيغه ها ي فرسايش يافته و منطبق با اليه هاي سست ). 3شكل (بناي شهر را تشكيل داده اند
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هـاي   دره هاي طولي و  باريكي تشكيل شده است كه بخشي از اراضي زراعي، ساخت و سازها  و راه
  ). 74، ص 1382درتاج،(عه يافته و مكان گزيني شده است ارتباطي در آنها توس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح: ماخذ(توپوگرافي محدوده شهري الر:  3شكل 

  
. از ديد گاه منطقه اي عوامل  موثر بر اقليم شهر به دو گروه بيروني و محلي تقسيم  مي شـوند 

در . سوداني، مديترانه اي و جنوبي با منشا عربستان مـي باشـند  عوامل بيروني شامل توده هاي هواهاي 
زمستان توده هواي مديترانه اي موجب ريزش باران هاي زمستاني مي شود كه تيپ غالب بار ش هـاي  

گروه دوم توده هواي موسمي است كه در تابستان ها با شدت باال و مـدت  . منطقه را تشكيل مي دهند
گروه سوم نيز رگبارهاي كوتاه مدت اتفاقي است كه از توده گرم و .  اردكوتاه به صورت رگباري مي ب

قرارگيري طاقديس هاي گـچ  . تر در تابستان مي شود خشك جنوبي منشا گرفته و موجب گرماي بيش
چنين كاهش ارتفاع از شـمال   به صورت موازي و عمود بر جريان هاي مرطوب جنوبي، هم 1و فيشور

يز قرارگيري منطقه در محدوده پرفشار جنب حاره موجب شـده اسـت   غرب به سمت جنوب شرق و ن

                                                 
1 .Fishvar 
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ارتفاع . عوامل محلي موثر بر اقليم منطقه متعددند.  كه منطقه الر از رطوبت خليج فارس بي بهره بماند
درجه موجـب قـرار گيـري آن در     27متر و عرض جغرافيايي  915منطقه از سطح دريا به طور متوسط 

چنـين بـاال بـودن طـول روز و      هم. تاثير پرفشار جنب حاره اي شده است نوار گرم و خشك و تحت
شدت تابش خورشيد و نيز  باال بودن ميزان تبخير و تعرق موجبات گرم و خشك بودن اقليم را فراهم 

بسـيار   1به طوري كه دامنه تغييرات تبخير و تعرق واقعي و بالقوه طبق روش ترنت وايت. ساخته است
متـر   ميلـي  5/1198و تبخير و تعرق بالقوه  2/233طبق اين روش تبخير و تعرق واقعي ساالنه . باالست

متوسـط دمـا   ).1985-2000هـاي   آمار هواشناسـي سـال  (است  68/964مي باشد كه دامنه تغييرات آن 
نسبي هـوا   متر، جهت غالب باد غربي و رطوبت ميلي 214گراد، متوسط بارندگي  درجه سانتي 63/22

جهت طبقه بندي اقليمي با استفاده از روش هاي مختلف از جمله آمبرژه اين نتيجه . عموماً پايين است
. به دست مي آيد كه اقليم شهر الر از نوع گرم و خشك و با روش اقليمي دمارتون از نوع بياباني است

 20-24ما در فصل سـرد بـين   منطقه آسايش به منطقه اي گفته مي شود كه د 2با توجه به روش اولگي
له، شهر الر در ارديبهشت و مهر از أدرجه باشد و با توجه به اين مس 21-27درجه و در فصل گرم بين 

طـرح  (ايام سال نياز به وسايل گرمايش و سرمايش مي باشـد   ي شرايط آسايش برخوردار بوده و  بقيه
  ).85، ص1366جامع شهر الر، 

هاي جنوب ايران از ديرباز مشـكل كمبـود آب شـرب را داشـته     شهر الر مانند بسياري از شهر
گذشته از شرايط اقليمي، درجه غلظت امالح و شوري نسبي آب از عوامل محلي كاهش كيفيـت  . است

از اين رو آب مورد نياز را در گذشته آب انبارها تامين مي نموده اند كـه هنـوز   . آب به شمار مي روند
براساس نقشه ). 14، ص1370طرح جامع شهر الر، (هر قديم وجود دارد نيز تعدادي از آنها در سطح ش

آهكـي و آبرفتـي    ي شـهر الر  را دو سـفره   ي هاي سازمان آب، عمق سـطح آب زيرزمينـي محـدوده   
متر در قسمت جنوب غربي و شمال غربي شـهر و بـا    35حداكثر عمق آب زيرزميني . تشكيل مي دهد

متـر مـي رسـد     25-30مق ايستابي كاسته شـده و بـه حـدود    نزديك شدن به سمت مركز و شرق از ع
  ). 61، ص1379شرف الري، (

  
  
  

                                                 
1 . Thronth withe 
2 . Olgi 
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  ).1370طرح جامع شهر الر، (جهات شيب عمومي در محدوده شهر الر قديم : 4شكل 
  

ميليـون متـر مكعـب از     9/3آب زيرزميني براساس برآورد به عمل آمـده   ي تغذيه ساالنه سفره
ميليون متر مكعب آب برگشتي از كشاورزي  1/3ميليون متر مكعب از طريق بارندگي  9/2طريق سيل، 

نـوع آب در ناحيـه جنـوب غربـي بـي      . هاي شهري و روستايي است و مقداري نيز از طريق فاضالب
هايي از دامنه ارتفاعات شمالي را آب سولفاته و نـواحي مركـزي بـه     كربناته، سراسر جنوب و قسمت

چنـين   هـم ). 56،ص1374انصـاري، (هاي شهري سفره زير زميني كلـروره اسـت    علت نفوذ فاضالب
استفاده آب شهر الر جهت كشاورزي در طبقه سوم با درجه شوري زياد قـرار گرفتـه و بـراي آبيـاري     

-29، صـص 1371كردوانـي،  (كشـي اسـت    شـوي زمـين و زه  و چندان مناسب نيست و نياز به شست
  ). 5شكل)(1
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  ).2000تا  1985آمارسازمان هواشناسي كشورسال هاي (بيالن آبي الر  :5شكل
  

  عوامل ژئومرفولوژيك كنترل كننده توسعه شهري 
  ديناميك سيالب هاي محدوده الر 

شـده كـه از ديـر بـاز بـراي مصـارف        موقعيت خاص جغرافيايي و كمبود آب در منطقه باعث
هاي  در مسير آب ساخت آب انبارها(نگهداري كنند مختلف هاي را به شيوه آب باران خانگي و كشاورزي

به همين علـت در گذشـته   ). ها همگي تاييد كننده اين مورد مي باشد سطحي و نحوه آبياري نخلستان
امـا در  . گرفتگي بخش شهري نمي شـد  دفع آبهاي سطحي در شهر حتي در مواقع سيالبي موجب آب

حال حاضر  با تغيير ساخت و ساز ها و مصالح ساختماني به كار رفته، سيل خيزي افزايش يافتـه و در  
در گذشته وجـود خانـه هـاي    ). 6شكل (حالت هاي بحراني آب گرفتگي معابر شهري را به دنبال دارد

فرش بودن سـطح حيـاط، شـرايط     انه و سنگگلي با باغچه هاي عميق، ناودان هاي منتهي به حياط خ
ليكن در حال حاضر با توجه به استفاده گسترده از مصـالح نفـوذ   . نفوذ پذيري بهتري را فرهم مي نمود

كشي شهري ميـزان نفوذپـذيري بـه مراتـب      ناپذير و آسفالته شدن معابر و سيماني شدن كانال هاي زه
ي از طغيـان رود وربنـد در شـهر قـديم و ورود     منشا سيل گيري برون شـهري ناشـ  . كاهش يافته است

رود وربنـد از دو دره عمـده يكـي دره بـين كـوه      .  سيالب هاي حوضه تنگ اسد در شهرجديد اسـت 
اژدهاپيكر و قدمگاه و ديگري دره حد فاصل بين بعك بعك و اژدهـا پيكـر وارد محـدوده شـهري الر     
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خروط افكنـه تنـگ اسـد از پتانسـيل سـيل      قديم مي شود و شهرجديد با توجه به قرارگيري بر روي م
جهات شيب عمومي محدوده شهر الر اين وضعيت . گيري باالتري نسبت به شهر قديم برخوردار است

با نگاهي به عكس هاي هوايي منطقه قبل از ايجاد شهرجديد مي ).  4شكل (را به خوبي نشان مي دهد
ياد مخروط افكنه اي با نفوذپذيري باال وجود توان دريافت كه در محدوده اوليه شهرجديد، انشعابات ز

اين انشعابات با ايجاد شهرجديد در دو مسير اصلي، يكي مسيل باغ انجير و ديگري مسيل . داشته است
اين دو مسيل گنجايش سيل هاي بـا دبـي زيـاد را نداشـته و همـواره      ). 6شكل (پارك محدود شده اند
ب هاي سطحي شهر الر نشان مي دهد كه ايرادات عمده اي بررسي شبكه دفع آ.  مخاطره آميز بوده اند

سازي كانال هـا، نامتناسـب    بخشي از اين ايرادات نظير عدم پاك. در طراحي و ساخت آنها وجود دارد
بودن ابعاد كانال هاي شهري با حجم بارش با دوره بازگشت ميان مدت، كانال كشي نشـدن بعضـي از   

ايرادات مهندسي نيز از قبيـل عـدم  اتصـال    . به مديريت شهري استمعابر بويژه در شهر قديم، مربوط 
هنگي شيب جوي ها با شيب كلي شهر يا نامناسب بودن شيب بندي آ صحيح تقاطع جوي ها، عدم هم

، و )7شـكل  (جوي ها و وجود شكست شيب در بعضي از نقاط شهر و جمـع شـدن آب در آن نقـاط   
ايـن عوامـل همگـي    . ز از داليل مهندسي و سازه استسپس عرض كم كوچه ها و خاكي بودن آنها ني

چهـره   يهـا  موجب ميشوند كه آب باران از طريق جاري شدن در سـطح كوچـه هـا و محـل گـودال     
  .نامناسبي را در سطح شهر بوجود آورد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).1370طرح جامع الر،(كشي در محدوده شهر الر  جهات اصلي مسير شبكه زه : 6شكل 
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  )بين دوشهر(عدم زه كشي مناسب آبهاي سطحي در پست ترين نقطه شهر  : 7شكل
  

   تاثير ناپايداري هاي دامنه اي 
امـا در گذشـته   . گسترش كنوني شهر الر در حال حاضر به سوي دشت هاي ميان كوهي اسـت 

ه داشتن مسائل امنيتي و نظامي ايجاب كرده است كه شهر در پناه دو كوه قدمگاه و اژدها پيكر به واسط
تر تاثيرات ناشي از حركات دامنه اي كه به صورت ريزش جلوه گر  بيش. قلعه هاي نظامي استقرار يابد

ريـزش هـا    ). 8شكل (علت شيب تند منطقه قابل مشاهده استه شده است در محله پاقلعه و قدمگاه ب
در زمان نفوذ بارش  به دليل تاثير هوازدگي و درز و شكاف هاي موجود در سنگ ها ي دامنه اي بويژه

اين پديده در حين وقوع زلزله حجم عظيمي از مواد را به پـايين دامنـه منتقـل كـرده و     . فعال مي شوند
ريزش در پاره اي از نقاط دامنه اي محدوده شهرجديد نيـز وجـود   . تري را به دنبال دارد مخاطره بيش

ت فضا، مخاطرات آتي را نيز  به طرف توسعه ساخت و ساز ها به سوي دامنه ها به دليل محدودي. دارد
ها، محالت قالت خاني و باغ انجير را مي توان نـام بـرد    آن ي نمونه. نواحي مرتفع تشديد كرده است

جهت پايدار سازي ريزش هـا و  ). 266،ص1376قنبري،(كه احتمال ريزش اين نواحي را تهديدمي كند
ن شـهري، الزم اسـت از طريـق روش هـاي     كنترل اين گونه حركات ضمن تعيين حريم از سوي مديرا

نيز بايد  پروژه هاي غير مسكوني  حتي اجراي خصوص اين در .نمود اقدام سازي آنها به پايدار مهندسي نسبت
كشي ديواره هـا،   با مالحظات ژئومورفولوژيكي انجام پذيرد به طوري كه با ايجاد ديوار بتني مسلح، زه
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روش گابيوني، تغيير مسير رودخانه و ايجاد پوشش گياهي مي توان نسبت به پايدار سـازي ايـن گونـه    
  ). 81،ص1378اصغري مقدم، (دامنه ها اقدام نمود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  ناپايداري دامنه ها و ريزشي بودن آن در دامنه كوه قلعه تاريخي اژدها پيكر  : 8شكل 
  

  مخاطره زمين لرزه در شهر الر
رشته چين خورده زاگرس از واحد زمين ساختي تراسـت زاگـرس توسـط گسـل سراسـري و      

در اين ناحيه فشار تكنونيكي مهمي در اواخـر دوره  . فشاري رورانده زاگرس از يكديگر جدا مي شوند
اين حركـت فشـاري   . سنگ هاي اوفيوليتي از نشانه هاي آن است ي گستره. كرتاسه حاصل شده است

. تـرين شـواهد آن اسـت    د و تداوم لرزه هاي ادواري و فعاليت گسل هاي جوان  از مهمهنوز ادامه دار
حركت اين گسل ها عموماً . دره هاي عميقي كه تاقديس ها را بريده است از نشانه هاي ديگر آن است

گـودرزي معظمـي و    ). 13،ص1370طرح جامع شـهرالر، (در منطقه الر و قير و كارزين ديده مي شود 
انـد كـه    گيري كرده به بعد نتيجه 1900با بررسي آمار زلزله هاي ايران از سال  1971در سال  1آمبريزير

ريشتر براي هر شش سال بـراي نـواحي الرسـتان و جنـوب      5بيش از  زلزله با شدت وقوع حداقل يك
اطراف شهر الر مي توان چندين گسل از جمله گسلي  شناسي با بررسي نقشه زمين. كشور محتمل است

                                                 
1 . ???????? 
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كه از دامنه كوه  قدمگاه را به مركز شهرقديم و در راستاي كوه اژدها پيكـر در جهـت شـمالي جنـوبي     
 آن را محتمل مي خيزي جوان بودن اين گسل و ساير شواهد ژئومورفولوژيكي زلزله. بريده است را ديد

سته عربـي بـه   چنين رانش پو تاثير تكتونيك نمكي و هم ي اما گنبدهاي نمكي منطقه به واسطه. نمايد
زير پليت ايران كه مرز آن از بخش هاي جنوبي زاگرس مي گـذرد و بـر روي تراسـت زاگـرس تـاثير      

زلزلـه هـاي   . از اين رو وقوع زلزله هاي متعدد با دوره بازگشت كوتاه قابل انتظـار اسـت  . مستقيم دارد
ـ    واحي تخريـب  گذشته و گزارش هاي موجود از بخش هاي آسيب ديده شهر الر نشان مي دهـد كـه ن

ايـن امتـداد راسـتاي شـمال     .شده بر حسب شدت خسارت تقريباً به موازات كوه اژدها پيكر بـوده انـد  
مذكور كه طـي آخـرين زلزلـه روي    ي  در منطقه. شرقي داشته و منطبق بر گسل شهرقديم الر مي باشد

تي و گلي داشته داده به كلي ويران شده است، خسارات تنها شامل خانه هاي فرسوده اي كه بافت خش
اند نمي شده است بلكه ساختمان هاي با سازه هاي مقاوم نيز كه در محدوده گسـل مـذكور بـوده انـد     

با توجه تاثيرات گسل مذكور الزم است كه در بر نامه ريزي توسعه  هر گونه ساخت و . ويران شده اند
نظر گرفتن مقاومت مصـالح و   در. ساز بايد  موقعيت و فاصله از گسل مذكور مورد مالحظه قرار گيرد

گزينـي شـهر    له بود كه مكـان أبا توجه به اين مس. هاي مهندسي ضروري است سازه ها نيز از ديد گاه
  ).263،ص1376قنبري، (جديد الر در فاصله دور تري از موقعيت شهر قديم در نظر گرفته شد

در حـال افـزايش   بررسي ها نشان مي دهد كه جمعيت شهر الر به علت روند مهـاجر پـذيري   
بنابراين براي تخمين و برآورد نيازهاي اساسي الزم است از هم اكنون با اسـتفاده از روش هـاي   . است

در ايـن پـژوهش بـا    .  برنامه ريـزي الزم را بـه عمـل آورد    ي هاي مديريت توسعه علمي و از ديدگاه
  ). 1لجدو(جمعيت شهر الر برآورد شده است   Pn=Po(1+r)  ي استفاده از رابطه

  
  پيش بيني جمعيت شهر الر براساس روش هندسي :1جدول 

  1400  1395  1385  1375  سال 

  634332  47660  35810  26906  مرد

  63146  46084  33960  24784  زن

  126578  93744  69770  51690  مرد و زن
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  توسعه كالبدي شهر الر 
بازرگـاني بـا حاشـيه    موقعيت ويژه شهر در نزديكي سواحل خليج فـارس و امكـان ارتباطـات    

نشينان جنوبي خليج و كشورهاي عربي امكانات سرمايه گذاري وسيعي را در سطح منطقـه بـه وجـود    
هـر كـدام از ايـن دو بخـش از     . شهر الر از دو قسمت جديد و قديم تشكيل شـده اسـت  . آورده است

هـزار سـاله شـهر    حداقل دو  ي شهر قديم الر با سابقه. ويژگي هاي كالبدي خاص برخوردار مي باشد
اين شـهر از ويژگـي هـاي    . نشيني، مانند ساير شهرهاي مناطق خشك شهري داراي بافت فشرده است

كالبدي و منحصر به فرد اين گونه شهرها برخوردار بوده و به سبب خصوصيات اقليمـي و جغرافيـايي   
مغـازه در هـر    در گذشته وجود يك آب انبار به عالوه يـك مسـجد و  . جزو مناطق درون گرا مي باشد

متاسفانه تركيب فضاي پيوسـته گـذرهاي   . هاي كالبدي آن محله محسوب مي شد محله جزو ضرورت
مرمت نشدن اين بافت و از طرفـي تغييـر سـاختار و عالئـق     . اصلي و محالت شهر فرسوده شده است

الح، توجـه  خانواده ها و دگرگوني روابط خويشاوندي و نيز باال بودن هزينه مرمت و عدم مقاومت مص
بنابر اين مسـائل  . ساكنين بافت قديمي شهر را به زندگي در نواحي مرغوب حاشيه معطوف كرده است

كمبود آب ). 193، ص 2طرح جامع شهر الر، جلد (مذكور به تخليه تدريجي شهر قديم انجاميده است 
ه اي از منطقـه،  وجود آب انبار در سـطح گسـترد  . آشاميدني همواره يكي از مشكالت منطقه بوده است

در گذشته با هدايت آب بارش از طريق مسيل ها به ايـن آب  . خود حكايت از اين مشكل اساسي دارد
ليكن در حال حاضـر بـه علـت عـدم رعايـت      . شد انبارها، بخش عمده اي از آب مورد نياز تامين مي

ايـن گونـه ذخيـره     بهداشت، ماندگي، روباز بودن و دست خوردن مداوم آب و كالً غير بهداشتي بودن
. سازي كاربرد نداشته و هم اكنون به وسيله چاه هاي عميق آب مورد نياز برداشت و توزيـع مـي شـود   

البته اين شيوه نيز با مشكالتي از قبيل شوري، سنگيني، كلر زني نامنظم و كمبود وسايلي چون پمـپ و  
  ). 23و  84، ص 2طرح جامع شهر الر، جلد (لوله و افراد متخصص مواجه است 

شهر الر به عنوان مركز شهرستان، مركز ارتباط هوايي و زميني با نقاط ديگـر كشـور و نـواحي    
اين شهر محل عبور شبكه راه اصلي شيراز به بندر عباس و بندرلنگـه مـي   . مختلف شهرستان مي باشد

ر چه شـهر الر  اگ. ازاين نظر داراي شبكه ارتباطي نسبتاً مناسب در سطح شهرستان و منطقه است. باشد
از لحاظ شبكه ارتباطي به ويژه حمل و نقل هوايي از رقم سرانه بااليي برخوردار است، ولـي عملكـرد   
آن تقريبا كامل نيست و اين مسئله عمدتاً نتيجه مشكالتي همچون شبكه معابر شهري، فقدان پاركينـگ  

  . در نقاط مركزي شهر، فقدان روشنايي مناسب در شب و نظاير آن مي باشد
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براي رفع مشكالت مذكور نيازمند طراحي شـهري بـا الگوهـاي مـدرن و متناسـب بـا شـرايط        
هاي كنـوني و مـرتبط بـا     اكولوژيك، زيست محيطي، فرهنگ بومي، شرايط اقليمي و باالخره نيازمندي

  .اين موارد در قالب انجام يك طرح تفصيلي و كالبدي  قابل اجرا است. يكديگر است
كيلومتري قسمت قديمي شـهري   4هاي كالبدي اش در  يد شهري با ويژگيدر مقابل بافت جد

به طوري كه سيماي آن با بخش قـديمي  .با الگوي شهرهاي  جديد و كالً برون گرا  احداث شده است
اغلب سكونتگاه ها در همجواري يكديگر ساخته شده و مشرف به معبري وسيع . به كلي متفاوت است

. ر خالف قسمت قديمي شهر هيچ گونـه پيـاده رو مسـقف وجـود نـدارد     معابر جديد ب. و طويل است
ايجاد فضاي سبز دو طرف معابر به علت عريض بودن سايه آنها پوشش كاملي براي عابرين ايجاد نمي 

از طرفي معابر و بام ها پوشش آسفالت با رنگ تيره داشته و با توجـه بـه شـرايط اقليمـي ميكـرو      . كند
هي را به گونه اي ساخته است كه ساز گار با استانداردهاي اقليم و معمـاري  كليماي شهري و سكونتگا

عالوه بر اين پوشـش موزائيـك، درهـاي فلـزي، نورگيرهـا و پنجـره هـاي بـزرگ بـر اسـاس           . نيست
با توجه به شـرايط اقليمـي   ) . 321ص  1378كردواني، (استانداردهاي اقليم معماري طراحي نشده اند 

د فضا هاي مسكوني طوري طراحي شده و مصالح ساختماني از انواعي انتخـاب  منطقه پيشنهاد مي شو
عالوه بر اين، جهت تابش خورشيد، جريان هـاي  . شوند كه حداقل گنجايش و انتقال دما را دارا باشند

عمومي باد و نيز شاخص هاي آسايش از ديدگاه اقليم و معماري در ساخت و ساز ها و نيز ايجاد فضا 
  . ي مورد مالحظه قرار گيردهاي سبز شهر

  
  نتيجه گيري 

هاي آتي و برآورد جمعيت شهري در  با توجه به موارد ذكر شده براي سكونت گزيني در سال
دوره هاي ميان مدت و دراز مدت، پيش بيني قابليت هاي توسعه فيزيكي و كالبدي شهر جهت استقرار 

رسي هاي اوليه در خصـوص امكانـات و   بر. و گنجايش بار افزايش جمعيت شهري ضروري مي نمايد
موانع توسعه نشان مي دهد كه فضاي شهري موجود از جهـات شـمال و شـمال غربـي و نيـز جهـت       

. آتي محدوديت ايجاد مي كندي جنوب با موانع كوهستاني و ارتفاعات بلند مواجه بوده و براي توسعه 
در . اند فرودگاه  الر استقرار يافتـه اسـت  تنها در  بخش شرقي شهر آن هم با فاصله اي نه چندان زياد ب

در جنوب شرقي شهر الر و در . شمال و جنوب فرودگاه نيز آبادي هاي لطيفي و براك استقرار يافته اند
تركيب جمعيتي نقاط فوق . غرب شهر جديد، آبادي هاي خور و بائن با جمعيت اندك شكل گرفته اند

ش هاي اجتماعي خاص خود از نظر نوع اشتغال عمدتاً در همگون با شهر الر با مسائل فرهنگي و گراي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

در واقع تمـام نقـاط فـوق    . ارتباط با شهر و در بخش خدمات تجاري و حمل و نقل فعاليت مي نمايند
ايـن آبـادي هـا تـا     . جزء مجموعه شهري مي باشند با اين تفاوت كه به حالت ناپيوسته قرار گرفته انـد 

بنابر اين بـه  . ي نيازمند به خدمات شهري الر محسوب مي گردندحدي به عنوان شهرك هاي خوابگاه
با با توجه به ويژگـي هـاي   . جوار با شهر الر نيازمند اجراي طرحهاي هادي مي باشند عنوان اقمار هم

ذكر شده براي آبادي هاي فوق، توسعه شهر به سمت شرق و در نهايت پيوستگي آن با نقاط ياد شـده  
رد با فرودگاه شهر و اراضي محدود كشاورزي موجود، در دراز مـدت شـايد   عالوه بر محدوديت برخو

در رابطه با توسعه پيوسته و امكانات فيزيكي شهر تنها امكان . مشكالت اجتماعي نيز در بر داشته باشد
مزاياي اين . گراش و اطراف بائن وجود دارد-موجود درناحيه غرب شهر جديد و در پيرامون جاده الر 

  :يشنهادي عبارت است ازمحدوده پ
ساخت و سازهاي شهري در حد فاصل دو بخش قـديم و جديـد شـهر موجـب      ي توسعه  -

وجـود فضـا هـاي    . يكپارچگي نسبي محدوده شهري شده و  فضا هاي خالي موجود را پر مـي نمايـد  
ينـد سـاخته اسـت بلكـه در توزيـع خـدمات شـهري و        آ خالي موجود نه تنها منظر شهري را ناخوش

  .ت ارتباطي نابساماني زيادي ايجاد نموده استخدما
توپوگرافي اراضي فوق، هزينه هاي دسترسي را كاهش داده و نيز هزينه هاي زير بنايي آماده  -

اراضـي قابـل توسـعه     ي از طرفي بخش عمده. سازي را براي توسعه شهري مقرون به صرفه مي سازد
ترل توسعه را در اختيار مديريت شهري قرار مـي  پيشنهادي در مالكيت دولت است و آماده سازي و كن

  .دهد
با توجه به بافت و مسائل اجتماعي، جمعيتي و محدود بودن اراضي مورد اشاره،  در طرح هاي 
توسعه شهري هدايت امكانات رشد و توسعه اقتصادي به نحوي خواهد بود كه سـرمايه گـذاري هـاي    

. رفاهي و اجتماعي مناسب تري را به همراه خواهد داشـت تر، بازدهي اقتصادي،  زير بنايي با هزينه كم
بنابر اين به منظور كنترل توسعه ناهمگون و نامتوازن شهر الر براي گنجايش جمعيت پيش بينـي شـده   
در افق توسعه، پر كردن بافت هاي خالي موجود فضاي شهر كنوني در اولويت نخست و توسعه شـهر  

در اجراي موفقيت آميز برنامه هـاي توسـعه و   . عدي قرار داردجديد از طرف جاده گراش در اولويت ب
  . عمران شهري آشنا سازي مردم با اهداف طرح از اقدامات ضروري و بسيار مفيد به شمار مي رود
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