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 كاربرد ژئومورفولوژي در مكان گزيني شهرها و پيامدهاي آن
 

 دكتر حسين نگارش 
 استاديار  جغرافيا دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 
 

 چكيده
اصوالً استقرار و پيدايش يك شهر بيش از هر چيز تابع شرايط محيطي و موقعيت جغرافيايي                   

وارض و پديده هاي طبيعي در مكان گزيني، پراكندگي، حوزة نفوذ، توسعة فيزيكي،               است، زيرا ع  
مورفولوژي شهري و امثال آن اثر قاطعي دارند و گاه به عنوان يك عامل مثبت و زماني به صورت يك                     

در هنگام احداث شهرها بايد به ديناميسم محيط طبيعي مثل           . عامل منفي و بازدارنده عمل مي كنند     
لذا . توجه كافي مبذول داشت وگرنه شهر در آينده دچار مشكل خواهد شد           ... لزله ، باد، گسل     سيل، ز 

شايسته است قبل از وقوع حوادث تلخ، دردناك و پرهزينه، مسووالن در هنگام احداث شهرها نسبت                
بر به پيش بيني وقوع وقايع اتفاقيه دغدغة الزم را داشته باشند و احساس مسووليت كنند و عالوه                   

 .اهميت دادن به مطالعات ژئومورفولوژي، كار را به متخصصان امر بسپارند
البته  ناگفته نماند كه عالوه بر مطالعات ژئومورفولوژي، ساير مطالعات جغرافيايي نيز در                    
مكان گزيني شهرها و برنامه ريزي شهري اهميت فوق العاده اي دارند و بي توجهي به آن ها خسارات                 

 . را در آينده به وجود خواهد آوردجبران ناپذيري
در اين تحقيق سعي بر اين خواهد بود كه پديده ها و فرآيندهاي ژئومورفيكي كه بر مكان گزيني                 
شهرها مؤثرند، به طور مختصر تحليل و پيامدهاي عدم  توجه به آن ها به برنامه ريزان شهري يادآوري                

 .شود
 

  شهري، اراضي شهري، مكان گزيني شهر، حركات دامنه اي ژئومورفولوژي، برنامه ريزي: واژگان كليدي
 
 مقدمه

نياكان ما در گذشته در مكان گزيني شهرها، بيشتر به تجربه تكيه داشتند كه در                
بسياري از مواقع با علم روز  هماهنگ نبود، ولي امروزه زندگي سادة آن زمان به زندگي                 

ته و صنعتي با سيستم       پيچيدة شهري تبديل شده است و مردم شهرهاي پيشرف             
در زمان هاي قديم اگر مكاني دور از        . مأنوس شده اند ... فاضالب، مترو و آسمانخراش و    
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

دسترس سيل بود يا موقعيت پناهگاهي و يا سوق الجيشي مي داشت، ساير عوامل مؤثر              
در مكان گزيني شهر را تحت الشعاع قرار مي داد و يا مورد بي توجهي قرار مي گرفت؛ اما                

 عصر جديد، ژئومورفولوژي شهري براي مسووالن و مردم اهميت زيادي دارد و در                 در
 .صورت غفلت و بي توجهي به آن خسارات جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت

اهميت ژئومورفولوژي شهري وقتي آشكار مي شود كه خسارات وارده زياد و خارج              
ي ساده و كپري را خراب مي نمود، اثاث        سيل اگر در گذشته خانه ا    . از تحمل انسان باشد   

بسيار مختصر و سادة زندگي انسان ها را خراب مي كرد و با خود مي برد، اما امروزه به                   
خسارات ... لحاظ گستردگي شهرها و پيچيدگي زندگي مدرن و توسعه تأسيسات شهري        

سيعي به  امروزه ساختمان ها ابعاد و   ). ٢٠٨: ١٣٧٣رجايي،   (زياد و كمرشكن خواهد بود     
خودگرفته اند؛ شهرها وسعت قابل توجهي پيدا كرده اند و در حاشية اكثر شهرها                    

بنابراين كوچكترين مسامحه و اشتباه در شرايط          . تأسيسات صنعتي توسعه  يافته اند    
كنوني ممكن است خسارات جبران ناپذيري را به بار آورد؛ از اين رو بايد قبل از ايجاد                  

قاوم، در مكان گزيني شهرها و انتخاب محل مناسب براي            ساختمان هاي مطمئن و م    
). ١٩١: ١٣٧٩نادرصفت،(توسعة ساختمان ها مطالعات و پژوهش هاي دقيقي صورت گيرد         

مطالعة فضاي فيزيكي از مهم ترين وظايف برنامه ريزان شهري است و بايد قبل از هر                  
ي اين مطالعه انجام     مطالعة ديگري صورت گيرد زيرا برنامه ريزي هاي بعدي بر مبنا            

در مطالعة فيزيكي شهرها بايد شرايط ژئومورفولوژيكي، آب و هوايي،                   . مي شود
مطالعه گردد و ارتباط و تأثير متقابل اين پديده ها بر            ... هيدرولوژيكي، زمين شناسي و  

البته الزم به ذكر است كه برخي پديده هاي         . )٢٧٦: ١٣٧٣رجايي،  ( يكديگر بررسي شود  
لوژيكي نه تنها هميشه به عنوان عوامل مخرب و بازدارنده در استقرار و توسعه               ژئومورفو

شهرها محسوب نمي شوند، بلكه اگر برنامه ريزان شهري آگاهي كامل از نوع و كاربرد                 
همه جانبة ژئومورفولوژيكي اين پديده ها داشته باشند، آن ها را به عاملي مثبت در                  

هند ساخت و استفاده اي بهينه و معقول از آن ها به           استقرار و توسعة شهرها تبديل خوا     
 .عمل خواهند آورد

 
 مواد و روش ها

با توجه به چند سال سابقة تدريس در اين زمينه و مشاهدات ميداني متعدد در                  
داخل و خارج از كشور و همچنين مشاهدة مكرر بي توجهي برنامه ريزان و طراحان                  

 شناسي و هيدرولوژيكي، ضرورت پرداختن به       شهري به مسائل ژئومورفولوژيكي، زمين     
اين موضوع احساس شد، از اين رو ابتدا مطالعات كتابخانه اي و سپس جهت روشن                   
ساختن نقش و كاربرد ژئومورفولوژي در مكان گزيني شهرها، بحث حول دو موضوع                 
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بر فرآيندهاي ژئومورفيك مؤثر    (( و   ))پديده هاي ژئومورفيك مؤثر در شكل گيري شهرها     ((
 . تقسيم و به شرح هر يك از آن ها پرداخته شد))اراضي شهري

 
  پديده هاي ژئومورفيك مؤثر در شكل گيري شهرها-١

پديده هاي ژئومورفولوژيكي بسته به موقعيت شان تأثيرات متفاوتي در شكل گيري و          
ه توسعه شهرها در پي خواهند داشت كه با توجه به تنوع زياد آن ها، فقط به چند نمون                 

 : مهم اشاره خواهد شد
 

  ارتفاعات و تپه ها-١-١
اصوالً شهرها در آغاز تشكيل، منطقة كوچكي از زمين ها  را به خود اختصاص                   
مي دهند و هر قدر توسعة بيشتر پيدا كنند، احتماالً با واحدهاي توپوگرافي و                        

د و از   شهرها در بستر مكان شكل مي گيرن      . ژئومورفولوژي بيشتري برخورد مي نمايند    
مورفولوژي مكان تبعيت مي كنند و چون توپوگرافي مكان ها با هم متفاوت است،                   

در ابتدا، ارتفاعات و تپه ها در حاشية        . بنابراين سيماي متفاوتي از خود بروز مي دهند       
شهرها قرار دارند، اما به مرور زمان كه شهرها توسعه فيزيكي بيشتري پيدا مي كنند، و                

 شيب دامنه ها اجازه دهد، به زيرساخت و ساز شهري مي روند و به              بتدريج تا جايي كه   
اشغال شهرها درمي آيند و چنانچه اشغال اين اراضي بدون مطالعه و برنامة قبلي باشد،               

 .مشكالت زيادي را براي ساكنان و همچنين دولت ايجاد خواهد كرد
براي احداث شهر   معموالً بعضي از واحدهاي توپوگرافي به خاطر انگيزه هاي خاصي          

مثالً برخي از اشكال ژئومورفيك به دليل دارا بودن نقش امنيتي،               . انتخاب مي شوند 
دفاعي و نظامي ويژه اي مورد توجه و گزينش قرار مي گيرند، به عنوان مثال چاله ها و                  

دره هاي  ...) ١نمونه شهرهاي شيراز، آنكارا، گوموش خانه    (فرورفتگي هاي بسته و محصور     
تپه ها و برجستگي هاي نسبتاً     ...) نمونه ماكو، كالت نادر    (با جدارهاي پرشيب     باريك  
و يا نقاط كوهستاني و       ...) ٢نمونه آكروپوليس در شهر آتن در كشور يونان          (مرتفع  

كه دشمن نمي توانسته   ....) نمونه شهر يا قلعه الموت مربوط به حسن صباح       (صعب العبور  
 ).٢٣: ١٣٧٨زمرديان،  (هدف انتخاب شده اندبراحتي در آن نفوذ كند، با اين 

اصوالً ارتفاعات و اراضي تپه ماهوري با وجود داشتن محاسن متعدد، به دليل وجود              
شيب زياد معابر، زمين هاي صخره اي و سنگالخي، ناهموار و صعب العبور بودن،                     
                                                      

 مشاهدات عيني نگارنده در گردش علمي اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و                        -١ 
 . به كشورهاي تركيه، سوريه و لبنان١٣٧٩آبشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان در تابستان 

گارنده در گردش علمي اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و                    مشاهدات عيني ن     -٢ 
 . به كشورهاي تركيه، يونان، ايتاليا و واتيكان١٣٨٠آبشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان در تابستان 

...گزيني  لوژي در مكانكاربرد ژئومورفو
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

ودن محدوديت فضا و زمين، فقدان خاك مناسب، شرايط نسبتاً سخت اقليمي، محدود ب            
حوزة نفوذ شهري، مشكالت حمل و نقل شهري و مترو، مشكل دفع آب هاي سطحي و                

براي استقرار شهرها و ساير سكونتگاه هاي انساني خيلي مناسب              ... شبكة فاضالب 
 .نيستند و در هنگام مكان گزيني شهرها بايد اين مسأله را همواره مدنظر داشت

 
  دامنه ها-٢-١

اقعي كه شهر براي توسعة فيزيكي با محدوديت اراضي مواجه دامنه ها،  عموماً  در مو
مي شود، مورد اشغال قرار مي گيرند و اين امر اصوالً بيشتر در مناطق كوهستاني كه با                 

خيابانهاي شيب دار، كوچه ها و گذرگاه هاي     . محدوديت فضايي  مواجه اند، اتفاق مي افتد     
ي سطحي و فاضالب خانگي، رشد        تنگ و باريك، بناهاي پلكاني، مشكل دفع آب ها          

نامنظم و بي قوارة شهر به دليل محدوديت زمين و فضا، بافت شهري مغشوش و                      
 .از جمله خصوصيات اين مناطق است... ناهمگن، مشكالت خدمات رساني به اين مناطق

اكثر دامنه ها از استحكام و پيوستگي مناسبي برخوردار نيست و مواد دامنه اي در               
اي ديناميكي، فرآيندهاي هوازدگي، نيروي ثقل و شيب دامنه تحت تأثير             اثر فعاليت ه 

قرار گرفته و به سمت پايين حركت مي كنند و چون اكثر شهرها و آبادي ها در                        
پاي كوه ها واقع شده اند، بر اثر فعاليت اين فرآيندها با آسيب هاي جدي روبرو هستند و               

گرچه . )٦٢: ١٣٧٩نادرصفت،  (  زلزله نيست  گاهي خسارات وارده به وسيلة آن ها كمتر از       
برخي اوقات حركت مواد بر روي دامنه آرام و بتدريج صورت مي گيرد؛ ولي در اثر وقوع                 
بارندگي شديد يا فعاليت هاي تكتونيكي، يكباره خطرناك مي شوند و خساراتي را به بار              

ي قرار گيرد تا شهر     مي آورند، لذا در مكان گزيني شهرها بايد اين مسأله مورد توجه جد          
 .در آينده با مشكل مواجه نشود

 
  مخروط افكنه ها-٣-١

معموالً مخروط افكنه ها حاصل سيالب و طغيان هاي عظيم رودخانه ها در طول               
دوره هاي باراني و يا رگبارهاي شديد مناطق خشك و نيمه خشك هستند و چون از                  

ذپذيري نسبتاً خوبي برخوردارند؛    ذرات شن و ماسه و قلوه سنگ تشكيل شده اند، از نفو          
از اين رو در برابر وزن زياد سازه هاي بزرگ، آسيب پذير و در مقابل زلزله  نيز داراي                     

 .مقاومت بسيار كمي هستند
اصوالً سطح آب هاي زيرزميني در مخروط افكنه ها باال است و بر روي ساختمان ها و             

ب خانگي و صنعتي كه در رأس         آب بارندگي، فاضال  . مناطق مسكوني اثر منفي دارد     
مخروط افكنه نفوذ مي كند، مجدداً در پايين دست آن باال مي آيد و مسايلي نظير                    
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آب گرفتگي، نم كشيدگي وتخريب تدريجي بناهاي پايين دست و همچنين آلودگي محيط  
 ).١٦: ١٣٧٨زمرديان،  ( زيست و بيماري هايي نظير روماتيسم را به دنبال خواهد داشت           

خروط افكنه ها در محل خروج رود از كوهستان تشكيل مي شوند، بنابراين در               چون م 
فصول باراني و طغياني و يا ريزش رگبارهاي شديد، سيالب هاي عظيم و مخربي جاري               
مي گردد كه باعث ايجاد خسارات عديده اي به شهرها و ساكنين آن ها مي شود و شايسته 

جه به محاسن مخروط افكنه ها، معايب آن ها را        است كه برنامه ريزان شهري عالوه بر تو       
 .نيز همواره مدنظر داشته باشند

سابقاً بسياري از شهرهاي بزرگ و كوچك با توجه به مصالح يا عواملي بر روي                    
مخروط افكنه ها به وجود آمده اند، كه البته اغلب از مناظر و چشم انداز خوبي نيز                     

كافي برخوردار نيستند؛ چون هميشه در مسير        برخوردارند، ولي اين مناطق از امنيت        
 شميرانات كه به دنبال     ١٣٦٦مانند حادثة سيل مهيب در تابستان       (سيالب ها قرار دارند    

 ).٢٠٠: ١٣٧٩نادرصفت، () يك رگبار شديد در مخروط افكنه تهران به وقوع پيوست
 
  مسيل ها-٤-١

 كه در طول سال      مسيل ها در واقع مجراي عبور جريان هاي آب موقتي هستند           
معموالً چند ساعت يا چند روز بيشتر آب ندارند و ناشي از رگبارهاي شديد و يا ذوب                   

اين اراضي نسبتاً ارزان قيمت و وسوسه انگيز، براي بورس  بازان   . برف درنواحي مجاوراست  
و دالالن زمين شهري داراي ويژگي هاي منحصر به فردي هستند كه اگر بدون مطالعه               

 ساخت و سازهاي گوناگون در آن ها اقدام شود، خسارات جاني و مالي فراواني                به انجام 
از خصوصيات بارز اين اراضي مي توان به بافت سست، غيرمتراكم           . در پي خواهد داشت   

و دانه درشت كه داراي نفوذپذيري زياد و مقاومت كم هستند و باعث نشست و شكست               
اصوالً اين اراضي نسبت به زمين هاي اطراف        . ديوارها و سازه ها مي گردند، اشاره نمود      

. پست تر و در مواقع سيل، اولين مكان هايي هستند كه در معرض سيل قرار مي گيرند               
در مسيل ها اسكان   ... متأسفانه بيشتر مهاجرين تازه وارد به شهرها و همچنين كولي ها          

 ) و برق مشهد    در كوي آب    ١٣٧١مثل سيل خرداد    (پيدا مي كنند و خسارت مي بينند      
 ).٦٤: ١٣٧٨زمرديان، (

 
  بستر رودخانه ها-٥-١

تحقيقات نشان داده است كه شهرها و تمدن هاي نخستين در كنار رودها شكل                
رودخانه ها ضمن اين كه چشم انداز بسيار زيبايي براي شهرها ايجاد مي كنند،           . گرفته اند

كنين شهر، خطرآفرين خواهند     اگر حريم آن ها رعايت نگردد، در هنگام طغيان براي سا         
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

اگر ساخت و ساز اماكن و استقرار تأسيسات و سازه هاي ثابت در كنار رودها با                   . بود
حفظ حريم و آگاهي از دوره هاي طغيان و ميزان آن نباشد، تمام اين سازه ها دائماً مورد                

 .تهديد رودخانه قرار خواهند گرفت
 
  فرآيندهاي ژئومورفيك دروني-٢

آيندهاي ژئومورفيك به دو دسته فرآيندهاي دروني و بيروني تقسيم               اصوالً فر 
 : مي شوند كه ذيالً به اختصار به آن ها اشاره مي شود

 
  فرآيندهاي ژئومورفيك دروني-الف

معموالً  فرآيندهاي دروني در مقايسه با فرآيندهاي بيروني زمين خيلي كند عمل              
 اثرات آن ها هويدا گردد؛ و برخي از آن ها         مي كنند و شايد ميليون ها سال طول بكشد تا       

ممكن است به طور سريع و آني عمل كنند و اين مسأله بايد            ... نيز مثل آتشفشان، زلزله   
فرآيندهاي ژئومورفيك دروني متعددند كه مهمترين       . مدنظر برنامه ريزان شهري باشد   

 :آن ها به قرار زير است
 

  حركات زمين-١
 چين خوردگي،  ٢ باالآمدگي، ١فولوژيكي  اين    حركات، فرونشيني،   عمده ترين شواهد ژئومور  

است كه به لحاظ اهميت گسل ها در برنامه ريزي شهري، در اين نوشتار بيشتر               ... گسل
 .به گسل ها خواهيم پرداخت

گسل ها يكي از پديده هاي مهم ژئومورفولوژيكي هستند كه از حركات تكتونيكي              
اليت و حركات خود عالوه بر اين كه مي توانند ايجاد زلزله            گسل ها با فع  . ناشي مي شوند 

كنند، باعث جابجايي عمودي يا افقي در منطقه نيز مي شوند و اثرات تخريبي زيادي بر                
به طور كلي انسان قادر به پيش بيني دقيق        . روي ساختمان ها و ساير مستحدثات دارند     

فيف يا از وقوع آن ها پيشگيري       حركات تكتونيكي نيست و نمي تواند اين حركات را خ         
نمايد؛ ولي مي تواند در مكان گزيني شهرها، مناطق گسل خيز را شناسايي نمايد و در                
اجراي پروژه هاي شهري به شدت، تعداد، ابعاد، سن و منشاء اين فرآيندها دقت كامل                

 .داشته باشد و نكات فني و ايمني را در ساخت سازه ها و تأسيسات مد نظر قرار دهد
متأسفانه در خيلي از مناطق كشور، شهرها و آبادي ها بر روي خطوط گسلي و نوار                

مثل تهران، تبريز، سفيدابه، اردبيل، طبس، رودبار و منجيل،              (زلزله ايجاد شده اند     

                                                      
1 Subsidence 
2 Uplifting 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 

 
139  

؛ چون كشور ما از چند طرف تحت فشارهاي افقي نيروهاي تكتونيك                     ...)گلباف
كثراً فعالند و ايران از لحاظ تكتونيكي، فعال         صفحه اي است، بنابراين گسل هاي ايران ا      

ايران بر روي كمربند زلزلة آلپ ـ هيمااليا واقع شده و با وجود گسل هاي متعدد،               . است
مطالعات انجام شده در تهران نشان مي دهد،        . پتانسيل زلزله در كشور بسيار باال است       

 و فاجعة انساني كه روي       چنانچه گسلي فعال شود و زلزله اي رخ دهد، ابعاد خرابي ها           
گسل هايي كه در   ). ٥: ١٣٨٠اطالعات،   (خواهد داد، در تاريخ بشريت كم نظير خواهد بود       

اطراف شهر تهران وجود دارد، داراي توان لرزه اي نهفته اي هستند و لرزه زا مي باشند،                
 ناشي از   بنابراين تهران به عنوان بزرگ ترين شهر ايران احتمال دارد بر اثر وقوع زلزله              

 .)٥: ١٣٧٩كيهان، (گسل هاي شمال شهر، شهرري و گسل مشافشم موردتهديدقراربگيرد 
در اطراف تهران گسل هاي متعددي وجود دارد،  اما خيلي از اين ها در مقايسه با                 
گسل هاي مهم ايران اهميت چنداني ندارند، ليكن به خاطر نزديكي به تهران مطالعات              

جام شده است، زيرا كه در اجراي طرح هاي عمراني مانند مترو،           زيادي در مورد آن ها ان     
 ) .١٣٢: ١٣٧٨ساعدي بناب، ( لزوم مطالعة آن ها احساس مي شد... ساختمان هاي عظيم

شهر ماكو در استان آذربايجان غربي در يك درة گسلي واقع شده است و                        
يد شهر مي شوند؛ حركت هاي گسلي همراه با زلزله هاي خفيف باعث سقوط سنگ ها و تهد

از اين رو ساخت شهر ماكو در درة گسلي ماكو با هيچ يك از اصول ژئومورفولوژيكي                     
 ).٢٦١: ١٣٧٣رجايي، ( مطابقت ندارد

 
  زمين لرزه ها-٢

زلزله يكي ديگر ازفرآيندهاي ژئومورفيك دروني است كه آثار تخريبي زيادي دارد             
ند و بي توجهي به آن در مكان گزيني        و برخي از شهرهاي كشور ما را نيز تهديد مي ك           

شهرها، و عدم رعايت نكات فني و ايمني در ساخت تأسيسات و ساختمان ها مي تواند                
 .اثرات زيان باري را به دنبال داشته باشد

كشور ما به داليل گوناگون متأسفانه يكي از كشورهاي حادثه خيز طبيعي جهان               
از . انح و حوادث طبيعي، در آن روي مي دهد       محسوب مي شود كه تقريباً تمامي انواع سو      

اين رو برنامه هاي فراگيري بايد به اجرا درآيد تا از آثار و عوارض حوادث طبيعي، به                    
 كشور رديف اول حادثه خيز جهان است       ١٠ايران جزو   . ميزان قابل توجهي كاسته شود    

ض خطر   درصد در معر   ٥٠ درصد سرزمين ايران در معرض خطر زلزله و            ٧٠و حدود   
 بنابراين جا دارد برنامه ريزان شهري كشور ما قبل از           ).٥: ١٣٧٩كيهان،   (سيل قرار دارد  

احداث هر سكونتگاهي، اين مهم را مد نظر داشته باشند تا از خسارات جاني و مالي                    
 .جلوگيري شود

...گزيني  كاربرد ژئومورفولوژي در مكان
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

نگاهي گذرا به آمار و سوانح طبيعي نشان مي دهد كه زلزله پديده اي شناخته شده              
ايران روي يكي از چهار كمربند       . ان است و همه ساله جان صدها تن را مي گيرد         در اير 

 دشت ١٣٤٧ كشته، زلزله ١٢٠٠٠، بوئين زهرا با    ١٣٤١زلزله دنيا قرار دارد و زلزله هاي       
 گيالن و   ١٣٣٦ كشته، زلزله     ٢٥٠٠٠ طبس با     ١٣٥٧ كشته، زلزله     ١٢٠٠٠بياض با   

اطالعات،  (...دبار و منجيل با هزاران نفر كشته و        رو ١٣٦٩مازندران با صدها كشته، زلزله      
 همه حكايت  از اين امر دارند كه عدم توجه به  زلزله خيز بودن ايران در                   ).١٣: ١٣٦٩

 .برنامه ريزي شهري خسارات جبران ناپذيري را به بار خواهد آورد
ر را به   زلزله نيز هر چند سال يكبار منطقه اي از كشور را ويران مي كند؛ هزاران نف              

كام مرگ مي كشاند؛ خانه هاي بسياري را به آوار تبديل مي كند و گروه بي شماري را                  
مثالً بيشتر ساختمان ها در تهران بدون رعايت استانداردهاي . بي خانمان و آواره مي سازد

 ٩٠فني و مهندسي احداث شده اند، به گونه اي كه در صورت وقوع زلزله نسبتاً شديد،                 
تمركز روزافزون جمعيت و عدم رعايت اصول شهرسازي در         . فرو مي ريزند درصد آن ها    

 سال پيش نموده    ٢٥ برابر آسيب پذيرتر از تهران      ١٠تهران، اين شهر را در حال حاضر        
 ).٥: ١٣٧١كيهان،  (است

اصوالً  زلزله ها در سطح زمين آثار ژئومورفولوژيكي فراواني نظير ايجاد گسل ها،                
دي، ايجاد شكاف هايي به ابعاد مختلف، تحريك و تشديد حركت           جابجايي افقي و عمو   

مواد بر روي دامنه، انسداد و تغيير مسير رودها، باز و بسته شدن چشمه ها، وقوع                      
بنابراين زلزله به طور مستقيم و غيرمستقيم موجب          . به وجود مي آورند ... تسونامي،  

  به آن توجه فراوان كرد        ناپايداري محيط مي شود كه در مكان گزيني شهرها بايد           
  ).٣٩-٤٢، صص ١٣٧٨زمرديان، (

 
 آتشفشان -٣

آتشفشان ها نيز از ديگر فرآيندهاي دروني هستند كه همواره زندگي بشر را مورد               
 ميالدي پس   ٧٩ در سال    ))وزوو((به عنوان مثال آتشفشان     . تهديد جدي قرار مي دهند   

فعاليت كرد و سه شهر پمپئي،        از يك دوره آرامش با فوران بسيار شديد شروع به               
هركوالنوم و استابيس را در زيرباراني از آتش و خاكستر مدفون و از صحنه گيتي محو                 

 .نمود
به طور كلي آتشفشان ها به طور مستقيم توسط مواد پرتابي، جريان هاي گدازه،                

سونامي، و به طور غيرمستقيم ايجاد زلزله، امواج ت      ...  ابرهاي سوزان، باران هاي خاكستر     
، حركت الهار، بستن    )در صورتي كه آتشفشان در زير يخ ها باشد       (ذوب شدن يخچال ها    
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مناطق مسكوني به ويژه شهرها را تحت تأثير قرار        ... مسير رودها و تشكيل سد طبيعي و      
 جذب گردشگر، آب هاي معدني،    خاك غني، (آتشفشان ها داراي اثرات مثبت      . مي دهند

و اثرات منفي زيادي هستند كه در برنامه ريزي شهري بايد به             ...) چشمه هاي ژئوترمال 
آن ها توجه كافي مبذول داشت كه مطمئناً عالج واقعه قبل از وقوع كم هزينه تر و                     

 .منطقي تر است
 

  فرآيندهاي ژئومورفيك بيروني-ب
اصوالً فرآيندهاي بيروني در زمان هاي كوتاه تر و با تناوب بيشتري نسبت به                    

ي دروني اتفاق مي افتند و انسان و فعاليت هاي وي را تحت تأثير قرار مي دهند              فرآيندها
اين عوامل در واقع هم      . و در زندگي روزمره انسان ملموس تر و با اهميت تر هستند            

سمت و سوي توسعه شهر را تعيين مي كنند و هم گاهي به عنوان يك عامل بازدارنده                  
 نمايند و اغلب به صورت عوامل مخرب و           در برنامه ريزي و طراحي شهري عمل مي        

مخاطره آميز ايفاي نقش مي كنند و عمدتاً از نيروهاي دروني هم متأثر هستند كه ذيالً               
 :به نقش برخي از آن ها در مكان گزيني شهرها اشاره مي شود

 
 ١ لنداساليد-١

لنداساليد يكي از شايع ترين و پرخطرترين انواع حركت توده اي مواد بر روي                   
اين پديده كه بيشتر در رسوبات متوسط تا دانه درشت اتفاق           . دامنه هاي شيب دار است  

مي افتد، به علت جذب رطوبت و نيروي ثقل مواد به همراه مساكن، باغ ها و ساير                      
تأسيسات به طور يكجا و سريع بر روي دامنه حركت مي كند و ساختمان ها، درختان،                

 دهد و موجب بسته شدن جاده ها و رودخانه ها و            را مورد تهديد قرار مي     ... تأسيسات
مثل لنداساليدهاي سال هاي اخير در استان        (خسارات مالي و تلفات جاني مي شود         

با توجه به اين كه آب يكي از عوامل         ...). چهارمحال و بختياري و تلفات جاني وارد شده       
، ساختمان هاي بلند، اصلي ايجاد لنداساليد است،  لذا بايد دانست كه احداث نهرهاي آب

آبياري مزارع و درختان در روي دامنه ها و همچنين نيروهاي تكتونيكي و زلزله از                    
عوامل تحريك كننده آن ها محسوب مي شوند و گاهي اوقات ابعاد لنداساليدها به قدري             
زياد است كه عالوه بر ايجاد خسارت، زمين لرزه هاي نسبتاً خفيف و محلي را موجب                  

 بنابراين لنداساليدها عالوه بر آن كه خطرناك هستند،            ).١٣٧١:٥٨زمرديان،( مي گردند
گاهي اوقات به خاطر انباشته شدن آب در پشت آن ها خطر مضاعفي را به وجود                      

                                                      
1 Land Slide 
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

مثل لنداساليد دره السم واقع در (مي آورند و مناطق پايين دست خود را تهديد مي كند  
 ...).جادة هراز

مثالً تنها در اياالت متحده آمريكا اين       . معموالً باال است  خسارت مالي لنداساليدها    
خسارت بيش از  يك ميليارد دالر و در ايتاليا يك ميليارد و صد و چهل ميليون دالر در 

 ).٢٠٢: ١٣٧٧گودرزي نژاد، (سال تخمين زده شده است 
 

  ريزش-٢
قع در  ريزش كه بيشتر بر اثر تخريب فيزيكي اتفاق مي افتد، براي شهرهاي وا                 

معموالً ريزش . پاي كوه ها، يكي از خطرناك ترين و مرگ بارترين حوادث محسوب مي شود
 درجه باشد و هر چه ٣٠-٩٠در دامنه هايي فعاليت دارد كه شيب آن ها زياد و در حدود   

اصوالً . دياكالزهاي سنگ زيادتر باشد، خطر ريزش شهر را بيشتر تهديد مي كند                 
امنه هاي پرشيب واقع شده اند، از شرايط ناهنجاري            شهرهايي كه در پاي اين د         

مثل شهر  (برخوردارند و هميشه در معرض سقوط سنگ ها و ريزش دامنه اي قرار دارند             
  در اطراف سد     ١٣٦٩ماكو در آذربايجان غربي و همچنين ريزش در اثر زلزله خرداد              

سنگ ها براي   اين بي ثباتي     ؛ و )٢٦١: ١٣٧٣رجايي،  () منجيل و آبادي هاي اطراف    
مساكن شهري، تأسيسات و كارخانجات صنعتي،  پل ها و جاده هاي واقع در پاي دامنه ها             

 .خطر بزرگي محسوب مي شود
ريزش عالوه بر خسارات مالي، تلفات جاني هم دارد كه به طور نمونه مي توان به                 

 در كشور    ١٨٨١ كشته در سال       ١١٥ در كشور پرو،       ١٩٧٠ كشته در سال    ٢٥٠٠٠
. بزرگي و سرعت برخي از ريزش ها موجب شگفتي انسان مي شود          .  اشاره نمود  سوئيس

 متر  ١٣٣( كيلومتر در ساعت     ٤٨٠به طوري كه ريزش ممكن است با سرعتي بيش از            
مثالً در يك سكونت گاه معدني در كشور كانادا         . چندين كيلومتر جابه جا شود  ) در ثانيه 

 كيلومتر  ٣/١ متر در ثانيه      ١٣رعت   ثانيه يعني با س     ١٠٠ ميليون تن سنگ در        ٩٠
 . نفر از سكنه را كشت٧٦جابه جا شد و 

 
 ١ سوليفلوكسيون-٣

سوليفلوكسيون يا گلُسره نوع ديگري از حركت توده اي مواد بر روي دامنه هاي                 
شيب دار است كه معموالً در رسوبات ريزدانة رسي، مارني و ليموني اتفاق مي افتد و بر                 

و استحكام خود را از دست مي دهد و از زير بناي ثابت خود جدا              اثر جذب رطوبت ثبات     
مي شود و با توجه به شيب دامنه، مقدار رطوبت جذب شده و نيروي ثقل مواد به تدريج                 
                                                      
1Solifluction 
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به سمت پايين حركت مي كند و بعضاً موجب تخريب ساختمان ها، كارخانجات، بستن              
قي كه به طور دائم با حركت          اصوالً در مناط   . مي شود... پل ها و راه هاي ارتباطي     

سوليفلوكسيون درگير هستند، نبايد اقدام به ساخت بناهاي مدرن و عظيم و تأسيسات             
 گرچه حركت    .)٢٥٢: ١٣٧٣رجايي،  (صنعتي نمود،  زيرا احتمال خطر وجود دارد             

سوليفلوكسيون ها خيلي سريع نيست اما بايد توجه داشت كه چون حركت آن ها به                  
از اين رو   . ت،  احتمال دارد براي ساكنين  شهرها خطرساز باشند           صورت توده اي اس  

 .انتظار مي رود برنامه ريزان شهري به اين مسأله توجه داشته باشند
 

 ١ خزش -٤
خزش نوعي حركت كند مواد بر روي دامنه هاي كم شيب است كه به صورت دانه                

هستاني به وجود   به دانه صورت مي گيرد و بيشتر در آب و هواي معتدل و سرد كو                  
بيشترين حركت اين فرآيند مربوط به دامنه هاي فاقد پوشش نباتي و تحت                . مي آيد

سلطه يخبندان و ذوب است و موجب خم شدن درختان،  تيرهاي برق، ديوارها و                     
گرچه حركت خزش كند است و خطر زيادي ندارد ولي در            . مي شود... سنگ هاي قبر و  

د و خساراتي را به ساختمان ها و تأسيسات وارد سازد           درازمدت مي تواند مشكل ساز شو   
 .لذا در برنامه ريزي شهري و مكان گزيني شهرها نبايد از آن غافل شد

 
 بهمن -٥

اصوالً  شهرهايي كه در مناطق سرد و كوهستاني بر روي سطوح شيب دار واقع                   
د شهر در   شده اند، از مكان هاي بحراني و بهمن خيز محسوب مي شوند و قبل از ايجا               

عامل . اين گونه مناطق، بايد بررسي هاي الزم توسط كارشناسان و اهل فن صورت گيرد            
 درجه ايجاد    ٢٣شيب براي ايجاد بهمن زياد مؤثر است و در شيب هاي كمتر از                    

، ٤٥شيب هاي. نمي شود، مگر حجم برف زياد باشد يا عوامل خارجي آن را تحريك كنند           
 . سانتيمتر باشد١٠سب هستند، حتي اگر ضخامت برف  درجه براي بهمن منا٦٠ و ٥٠ 

برخي از بهمن ها قادرند تودة بزرگي از برف را به حركت درآورند و بر روي شهرها،                
آبادي ها، جاده ها و پل هايي كه در پاي آن ها واقع شده اند، بريزند و سبب بروز حوادث و 

كشور ما همه ساله سقوط بهمن      در   ).٦٣: ١٣٧٩نادرصفت،  ( سوانح جبران ناپذيري گردند  
در جادة هراز و چالوس تلفات و خسارات مالي فراواني وارد مي سازد و گاهي موجب                   

بايد در كشورهاي سردسير  و كوهستاني به بهمن و مسائل و                . راه بندان نيز مي شود  
 .مشكالت ناشي از آن توجه فراواني داشت

                                                      
1 Creeping 
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 رودخانه ها و تغيير بستر آن ها-٦
 قبالً نيز اشاره شد، امروزه متأسفانه در مكان گزيني شهرها و احداث             همان طور كه 

ساختمان ها و تأسيسات شهري بيشتر به سيماي ظاهري و چشم انداز طبيعي آن توجه              
شايد بتوان  . مي شود و به نيروهاي محيطي و ژئومورفولوژيكي زياد عنايتي نمي شود             

ي سطحي، سطح زمين را حتي در         گفت هيچ عامل ژئومورفولوژيكي به اندازه آب ها         
يعني سيستم هاي رودخانه اي معموالً محيط هاي      . نواحي خشك تغيير شكل نمي دهد     

اصوالً در . ناپايدار و ديناميكي را به وجود مي آورند و مورفوژنز را بر پدوژنز غلبه مي دهند
 آن ها  اكثر مناطق و به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك رودخانه ها و اراضي حواشي             

از اراضي وسوسه انگيز به شمار مي روند و به خاطر نياز شديد به آب، شهر به تدريج                    
 ).٥٣: ١٣٧٣فريد،  (به سمت رودخانه كشيده مي شود و اراضي جانبي آن را اشغال مي كند

برنامه ريزان شهري بايد تغييرات دوره اي و ادواري رودخانه ها را مطالعه كنند؛ زيرا             
ودخانه سال هاي سال طغيان نكند و در دوره آرامش به سر ببرد و               ممكن است يك ر   

حتي مراكز مسكوني و صنعتي هم در حاشيه آن احداث شود، ولي ناگهان دورة طغياني               
اصوالً رودخانه ها به لحاظ شرايط       . رودخانه شروع شود و خساراتي را به بار آورد             

طغيان رودخانه ها  .  بياورند ديناميكي خود خطرات قابل توجهي را ممكن است به بار            
موجب خسارت اقتصادي و همچنين فرسايش نواحي پيرامون آن ها مي گردد و ساحل              

پل ها . رودخانه عقب نشيني مي كند و خساراتي را به تأسيسات اطراف وارد مي سازد              
 ).٦٢: ١٣٧٨زمرديان،  ( تخريب مي شوند و زمين هاي كشاورزي به زير آب مي روند             

ا حفر،  حمل و رسوب گذاري مواد باعث تغييرات زيادي بر اراضي شهري               رودخانه ها ب 
مي گردند و در مواقع طغياني بر كرانه ها هجوم مي برند و بر اثر سرريز آب، به داخل                    
شهرها نفوذ مي كنند كه باعث مختل شدن فعاليت هاي روزمره مردم و وقوع خسارات               

قع ايجاد سازه ها و تأسيسات و بناهاي         بنابراين در موا  . سنگيني به شهرها مي گردند    
مسكوني بايد به تمام خصوصيات رودخانه از جمله ميزان دبي، دوره هاي طغيان، سرعت       
جريان و حفظ حريم رودخانه توجه داشت كه در صورت عدم توجه به انجام مطالعات                 

ي كه  در مورفولوژي شهرهاي  . دقيق در اين زمينه خسارات جبران ناپذيري رخ خواهد داد        
در كنار رودها به وجود آمده اند، مسير رودها بيش از ديگر عوامل، نقش تعيين كننده                 

شاخه هاي فرعي رود، محله ها و كوي هاي      . شهر در كنار مسير رود، شكل مي گيرد      . دارد
شهر را در مسير معيني قرار مي دهد و پل هاي متعدد رود، شكل ديگري از مورفولوژي                

 ). ٢٥٨: ١٣٧٣شكويي، ( شهري را نشان مي دهد
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 

 
145  

  طوفان هاي شن و ماسه-٧
طوفان هاي شن و ماسه يكي ديگر از بالياي طبيعي است كه همواره خسارات                  
مادي و تلفات جاني را به همراه دارد و كشور ما نيز همه ساله از اين رهگذر زيان هايي را        

ه ريزان شهري قرار   متحمل مي شود، و شايسته است اين امر نيز در كانون توجه برنام              
اصوالً طوفان هاي شن و ماسه با هجوم خود به مناطق مسكوني شهري و                     . گيرد

روستايي، اراضي كشاورزي، انهار، خطوط مواصالتي، فرودگاه ها، تأسيسات اقتصادي و            
مشكالت عديده اي را براي مردم فراهم مي كنند و به           ... حياتي، كانال هاي آب رساني و   

به عنوان مثال  . ني و زيربنايي هر منطقه لطمات جبران ناپذيري مي زنند       فعاليت هاي عمرا 
در استان سيستان و بلوچستان حركت پايان ناپذير توده هاي شن و خاك به صورت                  

به طوري  ).٥: ١٣٧٧اطالعات،  ( مشكل بزرگي براي مسووالن و مردم منطقه درآمده است        
ان ها و وسايل نقليه قادر به حركت         كه گاهي اوقات آسمان تيره و تار مي شود و انس            

 روزة سيستان در فصل تابستان زندگي عادي مردم چالة سيستان و              ١٢٠باد  . نيستند
طوفان شن و ماسه در     . شهر زابل را مختل مي كند و زيان هاي زيادي را به همراه دارد            

... ساير استان هاي مناطق خشك و نيمه خشك ايران نظير كرمان، يزد، جنوب خراسان و     
نيز مشكالت مشابهي را ايجاد مي كند،  از اين رو جا دارد كه مكان گزيني شهرها در                    

 .مناطق خشك و نيمه خشك با دقت نظر بيشتري به اين مسأله صورت پذيرد
 

 ١كارستيفيكاسيون-٨
اصوالً مناطق كارستي و آهكي به خاطر پديدة انحالل و داشتن غارهاي زيرزميني              

يسات شهري با مشكل مواجه هستند كه از آن جمله مي توان به           براي احداث شهر و تأس    
فرونشيني ساختمان هاي چند طبقه بر اثر نشست زمين هاي آهكي، مانع بودن غارهاي             

مثل شهر زاگرب كه به همين      (زيرزميني براي احداث مترو و ساير تأسيسات زيرزميني         
ر زيرزمين و فروريختن سقف     ، وجود غارها و داالن هاي فراوان د       )دليل فاقد مترو است   

آن ها و صدمه به پل ها و ساير تأسيسات شهري، آلودگي آب هاي زيرزميني به دليل                  
نفوذپذير بودن سنگ هاي آهكي، مشكالت مربوط به فاضالب شهري، كنترل سيالب و             

 ).٥٠: ١٣٧٨زمرديان،  (الگوهاي زهكشي، ساخت پل، تونل و سد اشاره نمود
د، حفره ها و غارهاي زيرزميني مي توانند در زمينه احداث          همان طور  كه اشاره ش    

منشأ اين حفره هاي زيرزميني،    . بنا و استخراج معادن، مسائل و مشكالتي به بار آورند           
مثل معدن كاري، عمليات مهندسي      (چه طبيعي باشد و چه حاصل فعاليت هاي بشر           

                                                      
1 Karstification 
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

ثرهاي سطحي مي شوند،   ، ولي فرآيندهاي مربوط به آن ها كه منجر به ا             ...)عمران و 
اساساً مشابه يكديگر است و ناهمواري هاي سطحي ايجاد شده هم، در واقع مي توانند                

بنابراين عدم توجه به خصوصيات ويژه زمين هاي آهكي مي تواند باعث            . همسان باشند 
وقوع حوادث غيرقابل جبراني در آينده بشود و الزم است در برنامه ريزي شهري به اين                

 .ه شودامر توج
 
  سيل و سيالب-٩

سيل در واقع حركت شديد آب در زمان كوتاه است كه در مناطق خشك و                      
سيل و سيالب همه ساله جان و مال مردم          . نيمه خشك احتمال وقوع آن بيشتر است      

محروم مناطق شهري و روستايي ايران را تهديد مي كند و خسارات هنگفتي را به بار                  
 .مي آورد

به شدت به آب نيازمند است، اما همه ساله به علت عدم مهار جريان          با آن كه كشور ما     
رودخانه ها، شهرها و روستاها و خانه ها و مزارع زيادي تخريب مي شود و به تأسيسات و                

به همين دليل همه ساله بخش قابل       . مراكز مختلف صدمات و خساراتي وارد مي گردد       
 از سيل اختصاص مي يابد كه با         توجهي از بودجه كشور براي جبران ضايعات ناشي          
   ).٥: ١٣٧١كيهان،  (صرف يك دهم آن مي توان از بروز سيل جلوگيري كرد

امروزه هدايت سالم آب هاي سطحي و سيالب ها در اكثر شهرهاي ايران به صورت              
يكي از مسايل و مشكالت شهري درآمده كه هر سال كم و بيش خسارات قابل توجهي                 

شور ما هميشه به محض جاري شدن سيل،كمك هاي نقدي و              در ك . به بار مي آورد  
جنسي فراواني به سمت مناطق سيل زده سرازير مي شود، اما سيل كه فروكش مي كند              
دوباره همه چيز به بوته فراموشي سپرده مي شود تا بروز سيلي ديگر، انسان جلو بارندگي       

كان گزيني درست شهرها   را نمي تواند بگيرد ولي با برنامه ريزي صحيح و منطقي و م              
موقعيت جغرافيايي شهرهاي ايران    . مي تواند خسارات جاني و مالي را به حداقل برساند         

بيانگر اين امر است كه اكثر شهرهاي بزرگ يا در مسير حوضه هاي آبريز خارجي قرار                 
دارند و يا در مسير حوضه هاي آبريز داخلي، بنابراين ضروري است كه پيش بيني هاي                

 براي جلوگيري از وقوع سيالب ها و آب گرفتگي در مناطق شهري به عمل آيد                 الزم  
 ).٥: ١٣٧١كيهان، (

خشكسالي و از بين رفتن پوشش گياهي و كاهش قدرت جذب زمين، خطر بروز                
)) موئيل((سيل در كشور را تشديد كرده است كه نمونة آن سيل ويرانگر منطقه                      

اً رخ داد و به مرگ ده ها نفر و خسارات             مشكين شهر در استان اردبيل است كه اخير        
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 و همچنين سيل اخير استان گلستان، و            ).٥: ١٣٨٠اطالعات،  ( هنگفتي منجر شد   
سيل هاي نكا، ماسوله، گناوه، خوزستان از جمله سيل هاي مخرب سال هاي اخير هستند        

انسان كه جمعاً ميلياردها تومان خسارت به اقتصاد كشور وارد كردند و جان چندين نفر  
 .بي گناه را هم گرفتند

در هر حال سيل و سيالب يك بالي جدي است و در برخي از كشورها نيز اهميت                 
 ٢/١ حدود   ١٩٧٠مثالً در كشور آمريكا ميانگين زيان ساالنة سيل تا سال         . بيشتري دارد 

ميليارد دالر بوده است و حدود ده درصد جمعيت در معرض تهديد سيل قرار دارند و                  
.  ساالنة مرگ ناشي از آن در اين جمعيت، دو نفر در هر يك ميليون نفر است                  ميانگين

 ٣٠٠در شبه قاره هند زيان محصوالت كشاورزي از سيالب ممكن است ساالنه از                    
 ).٣٠٣: ١٣٧٧گودرزي نژاد، (ميليون دالر فراتر رود 

 
  باال بودن سطح آب هاي زيرزميني-١٠

لت عادي مي تواند يكي از مشكالت         باال بودن سطح آب هاي زيرزميني در حا          
برنامه ريزي شهري باشد؛ زيرا كه در برخي مناطق به دليل باال بودن سنگ بستر و                    
ريزدانه بودن رسوبات سطح آب هاي زيرزميني باال مي آيد و موجبات نم كشيدگي                  

... ديوارها و ساختمان ها، پر شدن چاه هاي فاضالب و قبر مرده ها، آلودگي آب ها و                   
اصوالً در شهرهاي بزرگي    . گردد و قطعاً زيان هاي مالي هم به دنبال خواهد داشت           مي 

رواج دارد و سطح آب هاي زيرزميني      )ساختمان هاي بلند و چندين طبقه    (كه برج سازي   
هم باال باشد، گاهي اوقات به خاطر فشار و وزن زياد اين ساختمان ها، آب در بخش                    

 ها باال خواهد آمد و خساراتي را هم به آن ها وارد ديگري از مناطق مجاور اين ساختمان 
از جمله شهرهايي كه در ايران با مشكل باال بودن سطح آب هاي زيرزميني                . مي سازد

لذا . اشاره نمود ... مواجه هستند، مي توان به زابل، سوسنگرد، ابوزيدآباد كاشان و              
جزئي تر هم توجه داشته    برنامه ريزان شهري بايد به اين گونه مسايل و حتي موضوعات           

باشند، كه گاهي موضوعات جزئي فعلي، در آينده به مشكلي بزرگ و دردسرساز براي                
 .شهرها تبديل خواهد شد

 
 نتيجه گيري 

     اگربپذيريم كه مهمترين هدف برنامه ريزان  شهري تأمين رفاه شهرنشينان به وسيله           
ه است قبل از ايجاد شهرها يا         ايجاد محيطي بهتر، سالم تر و مساعدتر است، شايست          

پروژه هاي سنگين كه به سرمايه هاي كالن و شرايط ايمني بيشتري نياز دارند، عالوه بر              
مطالعات ديگر، به پژوهش هاي زمين شناسي و ژئومورفولوژيكي نيز عنايتي خاص بشود؛           
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چون اغلب فرآيندهاي ژئومورفولوژيكي در شرايط عادي خود را بروز نمي دهند و                   
ه صورت مخفي باقي مي مانند ولي درشرايط مناسب باعث بروز حوادث ناگوار مي گردند            ب
  ).١٩١: ١٣٧٩نادرصفت، (...) مانند زمين لرزه ها، لغزش ها، طغيان رودخانه ها(

ايجاد و توسعه شهرها در گذشته اغلب ديدگاه هاي خاصي را مورد توجه قرار                   
كرد و در مكان گزيني شهرها بيشتر به         مي داد و نقطه نظرهاي مخصوصي را طلب مي         

مطالعات انساني و اجتماعي اكتفا مي شد، ولي امروزه غفلت از مطالعاتي نظير                      
ژئومورفولوژي، زمين شناسي و هيدرولوژي خسارات هنگفتي را براي شهرها در پي                
خواهد داشت كه همواره از طريق رسانه هاي گروهي از اخبار ناگوار آن ها مطلع                     

 مناطق مختلفي از كشور     ١٣٧٣،  ١٣٦٨ كه به طور نمونه مي توان به سيل هاي        مي شويم
با ... مانند سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر، خوزستان، گلستان            

 .صدمات و خسارات سنگين اشاره نمود
با توجه به مطالب اشاره شده، هنوز جاي اين سؤال در كشور ما باقي است كه چرا                  

ز برنامه ريزان شهري و ساير مسووالن براي مكان گزيني شهرها توجه كافي به               برخي ا 
زمين شناسي و ژئومورفولوژي و علوم مشابه ندارند؟ و چرا بعضي از شهرها و تأسيسات               

 وابسته به آن بايد به شيوة نسبتاً سنتي و با تكيه بر شانس و احتمال، احداث شوند؟ 
ه كرد كه آثار و پيامدهاي زيست محيطي و خسارات         در پايان بايد به اين نكته اشار      

جاني و مالي وارد شده به خاطر عدم توجه به دانش و اطالعات ژئومورفولوژيك در                    
برنامه ريزي شهري نه تنها زيان بار است، بلكه بي توجهي آشكار به علوم زمين مي تواند               

 . )٢٦٤: ١٣٧٢زمرديان، (وضعيت شهر را وخيم و فاجعه بار نمايد 
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  : منابع و مآخذ
 

كاربرد ژئومورفولوژي در آمايش سرزمين و مديريت محيط، نشر قومس، چاپ              : ـ رجايي، عبدالحميد  ١
 .١٣٧٣اول، 

كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري و روستايي، انتشارات سازمان              : ـ زمرديان، محمدجعفر   ٢
 .١٣٧٨سمت، چاپ سوم، تهران، 

 .١٣٧٨ شناخت زلزله و پيش بيني زلزلة تهران، انتشارات دانش و فن، چاپ اول، :ـ ساعدي بناب، جواد٣
 .١٣٧٣ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري، انتشارات سازمان سمت، تهران، جلد اول، :  شكويي، حسين-٤

 .١٣٧٣جغرافيا و شهرشناسي، انتشارات دانشگاه تبريز، چاپ سوم، : ـ فريد، يداله٥
ژئومورفولوژي و مديريت محيط، ترجمة دكترشاپورگودرزي نژاد،       : دوركمپ.  سي .آريو و جي  . ـ كوك ٦

 .١٣٧٧ چاپ اول، انتشارات سازمان سمت،

ژئومورفولوژي مناطق شهري، انتشارات سازمان سمت، چاپ اول، تهران،              : ـ نادرصفت، محمدحسين   ٧
١٣٧٩. 

عفر زمرديان، انتشارات سازمان     ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي، ترجمه محمدج       : ام.ج. ـ هوك   ٨
 .١٣٧٢سمت، چاپ اول، تهران، 

 
 *    *         *       :روزنامه ها 

 خردادماه،  ١١، روزنامه كيهان،     ))بسياري از خسارات حوادث طبيعي ناشي از عملكرد انسان ها است            ((ـ  ١
 ١٣٧١. 

، روزنامة كيهان،   ))ي توان كاهش داد  جلوي حوادث طبيعي را نمي توان گرفت اما آثار ويرانگر آن را م            ((ـ  ٢
 .١٣٧٩ مهرماه ٢٦سه شنبه 

 .١٣٨٠ مرداد ماه، ٨،  روزنامة اطالعات، دوشنبه ))چرا در خشكسالي، خطر سيل تشديد مي شود؟((ـ ٣
 .١٣٧٧ ديماه، ٢٠، روزنامة اطالعات، يكشنبه ))سيستان و بلوچستان، جوالنگاه شنهاي روان((ـ  ٤

 .١٣٧١ خردادماه، ١٠، روزنامه كيهان، دوشنبه))احتي خسارت مي زند و تلفات مي گيردسيالب هنوز به ر((ـ ٥
 .١٣٧١ خردادماه ، ٧، روزنامة كيهان، پنجشنبه ))شهرهاي ما در برابر حوادث طبيعي آسيب پذيرند((ـ ٦
 .١٣٨٠اه،  مردادم٧، روزنامة اطالعات، يكشنبه ))نامه سرگشاده سازمان نظام مهندسي به رئيس جمهور((ـ ٧
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