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  عوامل ژئومرفولوژيكي باز دارنده در آمايش فضايي شهر الر
 

  ∗عبدالرسول قنبري

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي الرستان

  مرضيه موغلي

  دانشگاه آزاد اسالمي الرستان استاديار

  يوسف آبي

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي الرستان
  

  چكيده
ان است كه تاريخ شهرنشيني آن بالغ بر سه هزار سال مي باشد و روند رشد       شهرستان الرستان يادگاري از ايران باست     

 ه اسـت و موقعيـت اسـترانژويي ايـن    رخوردار بـود شهري آن در طي اين مدت طوالني از سيري صعودي و نزولي ب     

و و  پارسـيان و داالن از يكـس  –هاي عظيم نفتي در بنادر عسلويه شهرستان به علت همجواري با محل احداث پروژه    

صورت چشمگير شده است و ه  الرستان بنزديكي به مبادي ورود و خروج كاال ازسوي ديگر موجب رشد شهرنشيني

البته هر چند كه  .شودها كامال احساس مي نياز به واگذاري زمين و تغيير كاربري آنبي شك همراه با رشد شهرنشيني

اما با شناخت و آگاهي از  ها جنبه و ماهيتي منفي دارند،ثر آنبا پيامدهاي خاص است كه متاسفانه اكتوام اين تغييرات 

  هـاي جديـد   كارگيري و استفاده بهينه از علوم وفـن آوري ه نواحي و بررسي پارامترهاي مسلط به ناحيه و منطقه و ب    

ـ    د و پرواضح اسـت كـه جغرافيـا و شـاخه           كرتوان به سمت توسعه پايدار حركت       مي ويـژه  ه هـاي بـسيار مهـم آن ب

تواند در اين فرآيند نقش بسيار مهمي را ايفا كند چرا كه شهرها عنوان علم تخصصي و كاربردي ميه ژئومورفولوژي ب

دهـد كـه   محيطي رخ مي ها درگيري آنهمواره متاثر از پديده هاي ژئومورفولوژي مي باشند و عمدتا موقعيت شكل  

 واحدهاي مختلف ، در راستاي توسعه روز افزون خود همچنين شهرها.هاي ژئومرفولوژي استعرصه عملكرد پديده

هـاي   لـذا امكـان متـاثر شـدن از پديـده     .دهندژئومرفولوژيكي و اراضي متفاوت توپوگرافي را به خود اختصاص مي   

 اگر برخـي از اصـول و   ، در اين برخورد.دشويا ميه بيشتر از قبل براي شهرها م      ،ژئومرفولوژي و مسائل ناشي از آن     

 شهرها را تهديد مي كند و ،ي رعايت نشود، تعادل مورفوديناميك به هم خواهد خورد و خطرات بزرگينكات ضرور

 ،رجايي(د كرامكان دارد گاهي شدت اين خطرات و باليا و حوادث به حدي برسد كه نتوان خسارت وارده را جبران 

 و غيرهها  پيامدهاي زمين لرزه،ات دامنه اي انواع حرك،ايهاي رودخانهها و طغيانچون سيالبهايي همپديده .)1373

تهديد قرار مي دهنـد، از عـواملي هـستند كـه مـستقيما و يـا بـه طـور غيـر مـستقيم بـه             كه شهرها را همواره مورد    

 بـه  ، در اين مجال سعي شده تا عوامل ژئومرفولوژيكي باز دارنده توسعه و عمران شـهر الر            .اندژئومرفولوژي وابسته 

 ،بي مهري سياسي قرار گرفته استمورد  فرهنگي جنوب كشور كه متاسفانه در حال حاضر ،م تجاريعنوان مركز مه

 براي ،هاي عمراني شهر جهت برنامه ريزي،د تا شايد به عنوان مطالعات مقدماتي شو و مطرح    ،تا حد امكان شناسايي   

   .مسئولين محترم ذيربط مورد استفاده قرار گيرد
  

   .اي حركات دامنه، زلزله، حوضه آبريز، شهر الر، عمران و توسعه،لوژي شهريژئومرفو :واژگان كليدي 
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  مقدمه

 باعث ايجاد انواع مشكالت ،ويژه در عصر حاضره  ب،محدود از منابع محدود و تمام شدني كره زميناستفاده نا

آينده  شان ونيك اندي ، در چنين شرايطي وظيفه دانشمندان    .هاي محيطي و زيست محيطي شده است      و بحران 

ي روشن از واقعيات به دست آورند و ثانياً براي بقاء در چنين دنياي پر تحول شكل ،سازان است، كه اوالً خود

  .كارهاي مناسب بينديشيد و به كار بندندراه

بلكه عوامـل سـاخته و پرداختـه خـود      محيط زيست انسان نه تنها شامل چشم اندازهاي طبيعي مي شود، 

فضايي كه به وسـيله  . شهر و فضاي شهري است  ، بر مي گيرد يكي از چشم اندازهاي انساني        انسان را نيز در   

 مراكز جمعيتي ، كه به دليل كاركرد درونيدشوشهرها اشغال مي شود بخشي از فضاي جغرافيايي محسوب مي

 ،هـا شـبكه راه ها، اين فضا مشتمل است بر محدوده هاي ساخته شده، سكونتگاه .مورد استفاده قرار مي گيرند  

  . يعني آن بخش از فضا كه در دسترس شهرنشينان قرار داردهامانند آن اماكن گذران اوقات فراغت و

 زمـين و امتيـازات ناشـي از موقعيـت و           محدوديت سطح  با توجه به توسعه روزافزون فضاهاي شهري و       

اي  شـهري جايگـاه ويـژه   زمين و فضاهاي شهري بسيار گرانبهـا و بـا اهميـت بـوده و در آمـايش             ،تجهيزات

   .)1374 ،سهامي(دارند

هاي مختلف علوم محيطي و انساني با هم در ارتبـاط   ژئومرفولوژي شهري، رشته اي است كه در آن جنبه        

 .)1382 ثروتـي، (بوده و مي تواند براي مديريت منابع و مـديريت بحـران محيطـي بـسيار مفيـد واقـع شـود                     

ها با همديگر و با ا و فرايندهاي سازنده و مخرب و نحوه ارتباط آنرونده ، اشكال زمين،ژئومرفولوژي شهري

ها و اراضي كه شهر در حال حاضر برآن بنا نهاده شده و يا رشد شهري آن اراضي را در آينده قابل             ناهمواري

ژئومرفولوژي شهري در واقـع اثـرات متقابـل شـهر و     . دهدپيش بيني اشغال مي كند، را مورد مطالعه قرار مي      

هاي ژئومرفولوژي را در اراضي تحت سيطره كنوني شهرها و اراضي كه در آينـده بـه اشـغال شـهر در               پديده

انجام بهينه اين وظيفه به درك زمان حاضر و توان پيش بيني آينده     .را مورد بررسي قرار مي دهد      ،خواهد آمد 

  .)1373 زمرديان،(نياز دارد

كمك به يافتن مكاني مناسـب و    ،گسترش شهر  از توسعه و   قبل   ،از مهمترين اهداف ژئومرفولوژي شهري    

 در چهـارچوب ايـن هـدف،    .به دور از خطرات محيطي و زيست محيطـي بـا منـشأ ژئومرفولـوژيكي اسـت         

  :ها بيشتر وظيفه خود را در موارد ذيل دنبال مي كنندژئومرفولوگ

  ؛شد و توسعه شهرها ممانعت از نابود و ناكارآمد كردن منابع با ارزش زمين همراه با ر-1

  ؛ شناسايي و ارزيابي زمين و منابع مورد نياز براي توسعه-2

 ؛هاي ژئومرفولوژي محدود ساختن تأثيرات غير مطلوب توسعه شهري بر روي عوامل و پديده-3

هاي بالقوه سطوح زمين در برابـر توسـعه شـهري و ارزيـابي تـأثيرات بـالقوه خطـرات                پيش بيني واكنش   -4

 .ي بر جامعه شهريژئومرفولوژ
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  كـه بـراي طراحـان، توسـعه دهنـدگان،     يافتـه هـائي   دن اطالعات وكردر وراي اين اهداف نياز به فراهم    

قابل فهم باشد و نشان دادن ارزش اطالعات به آنان نيـز، از ديگـر     مفيد و غيرهمهندسين عمران و شهرساز و    

  .ست اهاهاي ژئومرفولوگدغدغه

ن مبناي تحقيقات قبل از توسعه شـهري در منـاطق خـشك و نيمـه خـشكي            ارزش ژئومرفولوژي به عنوا   

هاي اضافي همچون گياهان چون اشكال زمين عاري از پوششاستوار است كه فرضيه   براين،همچون الرستان

 د وكـر  لذا مستقيماً در سطح نمايان بوده و مي توان اشكال زمين را نسبتاً به آساني طبقه بندي            ،خاك است  و

  .جهت طبقه بندي جامع زمين را در يك چارچوب فضايي فراهم كردمبناي 

  و مديران شهري معموالً نيازمند بـه دانـستن تـأثيرات رويـدادها و    انطراح ، توسعه شهري  همراه با پديده  

ها معطوف پيامدهاي توجه عمده آن. شرايط طبيعي بر جامعه شهري و تأثير توسعه شهري بر محيط مي باشند    

ها بـراي   شد شهري و به حداقل رساندن تأثير مخرب زيست محيطي و اصالح مداوم برنامه             زيست محيطي ر  

هـاي اتخـاذ    توسعه شهري شبيه شيوه    همراه با ها  فعاليت ژئومرفولوگ . ه مي باشد  رسيدن به يك مديريت بهين    

ـ    جا از آن اما .شده در قبل از توسعه شهري مي باشد      كنـد  ر مـي اهميت نسبي پارامترهـاي مـورد بررسـي تغيي

اي كه ها بيشتر فعاليت خود را روي پيش بيني تغييرات فضايي و زماني متمركز مي كنند به گونه               ژئومرفولوگ

  .بدهند امكان واكنش مؤثر و به موقع را انبه برنامه ريز

هاي متمايزي در اداره و مديريت آن هر منطقه شهري داراي ژئومرفولوژي منحصر به فردي است لذا شيوه 

هـاي منفـي بـارز    در ايـن نوشـتار مختـصراً بـه جنبـه      . وجه به فرايندهاي ژئومرفولوژي مورد نيـاز اسـت        با ت 

عوامل مثبت و منفي ژئومرفولوژي مـؤثر  بررسي ژئومرفولوژي مؤثر بر توسعه، براي شهر الر، پرداخته شده و         

طرح ارزيابي  ،هاي منطقه جنس و رنگ سازنده،روند ناهمواري بر عمران شهر الر از جمله شيب، توپوگرافي،

 ، ايجاد فـضاي سـبز شـهري    ،هاي تفريحي موقعيت مكان  ،استعدادهاي اراضي شهر براي مصارف خانه سازي      

را نيازمنـد تحقيقـي    كاهش ترافيك، آلودگي صوتي و هـوايي و غيـره   ، زباله،هاي سطحيدفع فاضالب و آب 

  . مفصل و جداگانه مي باشد

  

  هاروشمواد و 

ـ             ا كـردن مورفـوژنز و مورفوديناميـك در حقيقـت الزمـه هـر گونـه برنامـه ريـزي عمرانــي          شناسـايي و گوي

هـاي  با مقيـاس   ،هاي توپوگرافي شكلدر انجام اين امر مهم از ابزار گوناگون از قبيل           ) 1381،  ثروتي(باشدمي

هـاي  مقيـاس هـاي هـوايي بـا     عكـس 1:250000هاي زمين شناسي بـا مقيـاس   شكل ،1:250000 و  1:50000

ـ ، و از مطالعات انجام گرفته قبلي در رابطه بـا منطقـه مـورد مطالعـه     1:55000 و 1:6000 و   1:10000 ويـژه  ه  ب

  .هت مطالعات اوليه بهره برده ايمهاي دانشجويي جكارهاي تحقيقاتي ادارات و پايان نامه
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       ولـوژي بـوده و بـا انجـام         ليه و انكار ناپذير مطالعـات ژئومرف      واضح است كه پژوهش ميداني از اصول او

  .بازديدهاي مكرر از منطقه سعي شده تا بر استحكام مطالب افزوده شود

 

  منطقه مورد مطالعه

 دقيقه طول شرقي و بـا  20  درجه و54 دقيقه عرض شمالي و 42 درجه و 27شهر الر با مختصات جغرافيايي   

 ايـن شـهر هـسته مركـزي         . باشـد   متر نسبت به سطح دريا مركـز سياسـي الرسـتان مـي             800ارتفاع متوسط   

حوزه . باشدها و منافع اقتصادي حوزه نفوذ وسيع خود مي    اداري و محل تمركز فعاليت     –سازماندهي سياسي   

 بلكه به سبب سابقه ،ها و فضاهاي روستايي و عشايري الرستان استنفوذي كه نه تنها در برگيرنده سكونتگاه

سرتاسر جنوب فارس، شرق بوشهر و شمال غـرب اسـتان            ان كهن و  فراتر از آن، يعني قلمرو الرست      ،تاريخي

 روابط اقتصادي و حتي در مواردي سياسـي را قـرار           ،را در چهارچوب مناسبات فرهنگي    ) 1 شكل(هرمزگان  

  .)31 ،1380 ضياءتوانا،( دهدمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   استان فارس منطقه مورد مطالعه درموقعيت. 1شكل 

حد اكثـر و  گراد و  سانتي22,8 ساالنه ميانگين درجه حرارت )1957-2002(ه   سال 45در يك دوره آماري     

 مطلق حداقل و 47,4مي باشد در صورتي كه حداكثر مطلق دما 14,7و  30,6حداقل متوسط ماهيانه به ترتيب 

ن و اي كندپديده يخبندان بسيار اتفاقي بوده و از چند روز در سال تجاوز نمي. مشخص شده است 11,5-دما 

متوسـط بـارش ايـستگاه الر     .پديده بيشتر از نوع تشعشعي بوده و محدود به نيمه شب تـا اوايـل روز اسـت      

 كه بيشتر حاصل هجوم توده هواي   ،آن مربوط به دوره سرد سال بوده      % 80متر است كه بيش از       ميلي 205,14

بارش ساالنه را به خـود  % 8 ستان خشكترين فصل سال است و حدود   فصل تاب  .باشداي به منطقه مي   مديترانه

    هاي موسمي جنـوب شـرق و زهكـشي آن بـه طـرف الرسـتان              اليتاين بارش حاصل فع   . دهداختصاص مي 

 شـهر  ،و بر اساس روش تقسيم بندي اقليمي كوپن.  روز باراني دارد38باشد به طور متوسط منطقه ساالنه       مي
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    ) نيمـه خـشك گـرم    -اسـتپ عـرض پـايين   (اي گرم هيعني بياباني جنب حار    ،Bwhالر داراي اقليمي از نوع      

 برابر ميزان بارش محل است و بر طبق شرايط اقليمي خشك و نيمه خشك از 15ميزان تبخير حدود  .باشدمي

موقعيـت ايـن شـهر در       . رسـد با اين وجود به نظر مي      .يك رژيم حرارتي و رطوبتي نامنظم بر خوردار است        

در تابستان بر سواحل خليج فارس براي سكني گزيني جوامع بشري از دير باز       شرجي   مقايسه با اقليم گرم و    

  .تر بوده است و از يك تاريخ ثبت شده بيش از سه هزار سال برخوردار استمناسب

هاي عهد حاضـر در الرسـتان بـرون زد يافتـه            تا آبرفت ) سري هرمز (رسوبات مربوط به دوره پركامبرين      

و از  .شـود دي ژئومرفولوژيكي جز زون زاگـرس چـين خـورده محـسوب مـي             الرستان از نظر زون بن     .است

اين . منظم تشكيل شده است   ) هايناوديس(اي  و نقاط پست و چاله    ) هادر واقع طاقديس  (يكسري ارتفاعات   

ها به موازات مدارات بوده و جهتي شرقي غربي دارند، لذا نسبت طول اين عوارض تناوب منظم از ناهمواري   

طويـل   هـاي باريـك و  د و همواره در منطقـه شـاهد نـاهمواري     كرتوان فرض   ها مي تر از عرض آن   بسيار بيش 

. هاي باريك و طويل واقـع شـده اسـت   شهر الر به عنوان مركز سياسي الرستان در يكي از اين دشت  . هستيم

شـهر  دو بافت عمده اين شهر تحـت عنـوان شـهر قـديم و      ،بافت، شهري است چند قسمتي شهر الر از نظر

 هسته اوليه ايـن شـهر احتمـاالً در حاشـيه     . شهر قديم همان شهر باستاني و تاريخي الد است ،باشدجديد مي 

 تحـت عنـوان   ،هاي محكم و استوار داشتهدر پاي دو كوه كه هر دو بر فراز خود قلعه       شمال غربي دشت الر،   

هـاي جنـوبي   هر جديد در پـيش كـوه  اما ش .پيكر ايجاد شده و به اطراف گسترش يافته است         قدمگاه و اژدها  

 طرح 1339كيلومتري شهر قديم بر روي مخروط افكنه تنگ اسد بعد از زلزله سال               دشت الر به فاصله چهار    

علـت سـاختار سـازه اي    ه  ب1339بعد از زلزله سال گسترش و توسعه يافت رشد اين قسمت از شهر         ريزي،

  .گير و تسريع بوده استبسيار چشم

ايي و عوامل تأثير گذار بر روند توسعه شهري تأثيرات سازنده و مخربي بر چهره شهر الر موقعيت جغرافي 

از عمده ترين عوامل ژئومرفولـوژيكي  . هاي ژئومرفولوژي نيز، در اين راستا بي تأثير نبوده اند  داشته كه پديده  

ـ  ها و حركات دامنه   زمين لرزه  ها،توان از سيالب  مخرب مؤثر بر شهر الر مي      در ايـن مجـال بـه     ام بـرد و اي ن

  : پردازيمهاي فوق الذكر مي هر يك از اين پديدهبررسي
  

  ها در محدوده شهري الرميكي سيالبنقش مورفودينا

 ،بهبهـاني و همكـاران  ( منشأ برون شهري سيل گيري شهرها بستگي به همجواري شـهرها بـا منـابع آب دارد            

1371(.    يكـي از ايـن    واندهاي انساني در كنار منابع آب گسترده شده   اكثر سكونتگاه  ،ت آب  با توجه به اهمي 

سفانه در برخي از موارد طرز معيشت اشتباه انـسان و گـسترش      أمت. باشندميها  مسيل ها و رودخانه ،منابع آبي 

ها كـه خـود عامـل      هاي او، بدون در نظر گرفتن مسائل تدافعي و امنيتي باعث شده كه رودخانه             دامنه فعاليت 

در خاطره نوع بشر چنان تصور هول انگيزي را باقي      در شكل گيري سكونتگاه انساني مطرح بوده اند،       اصلي  

هـا  مـسأله سـيالب   .قـرار مـي گيـرد    ،گذاشته كه در صدر فهرست بالياي طبيعي تهديدكننده حيـات جمعـي   
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ا در منـاطقي  هـ سـيالب . ادواري تلقـي كـرد   توان به عنوان معضلي مـزمن و     هاي اخير را مي   خصوصاً در دهه  

باشـد،  پوشش گيـاهي انـدك مـي       همچون الرستان كه داراي اقليمي گرم و خشك با بارش شديد رگباري و            

هم شهر قديم و هم شهر جديد در كنار دو مسير آبي مهم دشت الر قـرار   . ابعادي فزاينده و قابل توجه دارند     

تنگ خانه هر جديد روي مخروط افكنه رودو انشعابات آن و ش  وروندخانههاي رودشهر قديم در كناره. دارند

 و 2 شـكل (شوندهايي هستند كه به صورت اتفاقي آبدار مي       اسد گسترش يافته است اين دو مسير آبي مسيل        

3(.   

  

  
   توپوگرافي شهر الرشكل .2شكل 
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  هاي موجود و فعال شهر الر مسيل.3شكل 

شهر جديـد  و يم متأثر از طغيان رود وروند      بايد گفت كه شهر قد     ،در مورد منشأ سيل گيري برون شهري      

فاصـل بـين كـوه اژدهـاپيكر و كـوه       رود وروند از دو مسير عمده يكي حـد      . متأثر از حوضه تنگ اسد است     

ل بستر حقيقي بوده و مسير او. شودقدمگاه و ديگري بين كوه اژدهاپيكر و كوه بعك بعك وارد شهر قديم مي         

اراضي اطراف آن گسترده بوده و   اول بستري عميق ومسير. باشدان ميمسير ديگر نهري حفر شده توسط انس  

با حفظ حريم رودخانه به شهر سازي اختصاص داده شده بود ولي متأسفانه در حال حاضر معلوم نيست كـه           

چرا در ميان آن همه اهميتي كه اين مسأله در توسعه و رشد شهر دارد، مسئولين شـهر از ايـن رود و مـسائل                

تـوان از شـهرك   هاي بارز اين بـي تـوجهي مـي    آن غافل بوده و بسيار به آن بي توجه هستند از مثال   ناشي از 

سازي در دشت سيالبي شاخه اصلي در حاشيه شرقي شهر قديم تحت عنوان شهرك امام خميني يـا اراضـي             

ز رود اصـلي  اي فرعـي ا مسير دوم شاخه. اوقافي و قطب آباد نام برد كه همواره در معرض هجوم سيل است          

د ايـن مـسير كـم    شـو اصلي منشعب مـي  بوده كه در حدود هفت كيلومتري شهر توسط بندي قديمي از بستر  

انرژي و سرعت رود كاسته    ،قدرت ،در اين مسير از حجم    . است  از شيب ماليمي برخوردار    ،عرض و باريك  

و بعد از هر جريان توسط . ستشده لذا امكان رسوبگذاري بار جامد همواره نسبت به مسير اصلي فراهم تر ا

كف رود باال آمده لذا حاشيه نشينان آن مجبورند جهت مبارزه با طغيان بعدي آن را اليروبـي و          ،رسوبگذاري

سازي رسوبات گذاشته مثالً به علت عدم پاك. شودسازي نمايند ولي اخيراً اين مساله چندان رعايت نمي        پاك
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طي بارش  ،هايي از اين مسير از صنعت ساختمان سازي در قسمتشده در چند سال و تخليه ضايعات حاصل

محالت حاشيه اين بستر در معرض سيل گرفتگي قرار گرفت كـه بـا شكـستن و             ،1373شديد تابستانه سال    

تخريب بند قديمي حد فاصل بين شاخه اصلي و فرعي در محل انشعاب و هدايت آن به طرف شاخه اصـلي     

 با مشكالت و مسائلي از جملـه نرسـيدن آب بـه         را از يكسو    شد ولي اين عمل    از اين عمل موقتاً جلوگيري    

 بـا توجـه بـه    از سوي ديگو  و توام بود  شدندآب انبارهايي كه از اين مسير تغذيه مي        ها و باغات، نخلستان 

 باعث افزايش سطح آب و قدرت آب شده لذا رود اصلي پرن بستر شاخه اصلي با سدهاي طولي محدود كرد

  .ده و با انرژي خود توانست قسمتي از سدهاي طولي را خراب كندكرت تر عمل قدر

محدوده شهر جديد نيز با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي خود و قرارگيري بـر روي مخـروط افكنـه                

هاي هوايي دشت الر كه فعالً در دسترس دارد عكس. تنگ اسد، از پتانسيل سيل گيري بااليي برخوردار است

نشان مي دهد كه در محدوده اوليه شهر جديد مخروط افكنه اي با انشعابات زيـاد وجـود داشـته                  ،)4 شكل(

اين انشعابات گسترده را در دو مسير  ، و ايجاد شهر جديد در آن محل، منطقه1339از زلزله سال   و بعد،است

بـا توجـه بـه دريافـت        اند و اين دو مسيل      يكي مسيل باغ انجيري و ديگري مسيل پارك محدود شده          ،اصلي

 27حوضه كوچك تنگ اسـد بـا وسـعتي قريـب     . جرياني بيشتر از ظرفيت خود همواره خطر آفرين بوده اند   

شود و حداكثر  متر مكعب بر ثانيه حدس زده مي       7/2در حالت معمولي دبي آن قريب       ) 5 شكل(كيلومتر مربع 

 سـاله  500اعته كـه طـي يـك دوره     سـ 24 است و حداكثر بارش  m/s 83/9 قريب   Scsدبي محتمل از روش     

 طغيان اين مسيل باعـث وارد  1347در سال . متر برآورد شده است    ميلي 288ممكن است در اين حوضه ببارد       

هنوز يك  كرد و ميليون ريال خسارت به شهر جديد كه مراحل اوليه رشد خود را طي مي2000آمدن بيش از 

متـر   ميلي75ن ذكر است كه اين سيل حاصل بارشي حدود شايا . وارد ساخت،دهه از تاسيس آن نگذشته بود

 شهر جديد  بي شك ببارد و،متر بر حوضه تنگ اسد ميلي 288 ساعت بود و اگر در حال حاضر بارش          24در  

  .كند و ميزان خسارتي كه ببار خواهد آورد فاجعه خواهد بودميه بلوغ نسبي خود رسيده را تهديد كه ب

ها بايد گفت كه در الر قديم ابتدا نفوذ پذيري سطح شهر نسبتاً مناسب  سيالبدر مورد منشاً درون شهري

بوده زيرا كه اكثر پوشش زمين و ابنيه طوري بود كه از ظرفيت نفوذ پذيري بااليي برخوردار بود لذا روان آبي 

  ا در هـ شد كـه آب حاصـل از بـارش بـر سـطح خانـه      كرد و با توجه به اهميت آب سعي مي       كم را ايجاد مي   

. شد ذخيره كرده و بسيار كم آب از منازل خارج مي،هاي عميق كه معموالً در وسط حياط وجود داشتباغچه

، به علت قرار گيـري روي بـستري نفـوذ           )6 شكل(هايي از محله پاقلعه     چون بخش هايي هم ولي در محدوده  

 حجم آب سطحي زيادتر ،لط بر منطقههاي ارتفاعات مسهاي نشأت گرفته از دامنهناپذير و همچنين روان آب

 لذا ساكنين اين نواحي اجباراً آب اضافي را به بيرون از منازل هدايت           ،دكرتوان استفاده   ه  از حدي است كه ب    

مسائل و مشكالت عمـده را در بـر    ،معابر خروج آب از منازل و جاري شدن آن در سطح كوچه و. كردندمي
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هاي سطحي و فاضالب هاي زير زميني كه به طرز بسيار جالب دفع آبكشها و زهداشت اما استفاده از كانال

  .شده بوداز مشكالت  باعث كاهش برخي  تا حدودي،آن قسمت از شهر را به عهده داشت

ها بايد گفت كه بناي شهر جديد بر روي يـك  در مورد محدوده شهر جديد و منشاء درون شهري سيالب 

ويژه از لحاظ ه  نهاده شده است و با تاسيس شهر، تغييراتي در سطح زمين بمخروط افكنه بسيار نفوذ پذير بنا     

منطقه اي كه قبالً نفوذ پذيري شديدي داشت اكنون نفوذ نا پذير يا بـسيار كـم نفـوذ         . نفوذ پذيري ايجاد شد   

 هاي سطحي در اين بخشهاي دفع آبهر چند كه كانال. شدپذير بود و باعث ايجاد جريان سطحي شديد مي

ها نسبت بـه واقعيـت از ظرفيـت كمتـري برخـوردار      از شهر الر از ابتدا چندان مناسب طراحي نشده و كانال  

گيرتر شد  چشم،ها از زماني كه شهر جديد از حاشيه جنوبي توسعه يافت ولي مشكل آفريني اين كانال،بودند

گذاشته شد لذا در هر بارش، حتي بـا  هاي اوليه هاي سطحي اين مناطق نيز به عهده آن كانال     زيرا كه دفع آب   

اي نازيبا به اين شـهر  هاي حاشيه شمالي شهر هستيم كه چهره      ويژه كانال ه  ميزان كم، شاهد سرريز فاضالب ب     

  .راي حاشيه نشينان آن در پي دارددهد و مشكالت فراواني را بزيبا مي

  

  
   عكس هوايي دشت الر.4شكل 
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  ايدخانهحوضه تنگ و رتبه بندي رو .5شكل 

  

  
   عكس هوايي بخشي از شهر قديم الر.6شكل 
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  ها بر شهر الرنقش زمين لرزه

ها همچنين باعث ايجاد تغييرات در سطح آن. ها دارندها و كار آنها اثري ژرف بر بسياري از انسان زمين لرزه 

ـ           ـ          زمين گشته و اطالعات گرانبهايي در مورد ساختار و ماهي     از ميـان تمـام   . دت درون زمـين بـه مـا مـي دهن

ها اثرات زمين شناسي شگرفي دارند و حدود صد زلزله دهد فقط چندتايي از آنهايي كه هر ساله رخ ميزلزله

هـاي  قدر قوي باشد كه باعث ويراني و نابودي بـشر و سـرمايه    آن رخ دهد و   ممكن است در مركز وقوع آن     

وم و شدت زمين لرزه از عوامل وارد آورنده صدمات و دهد كه تدا مشاهدات نشان مي.)1370 .مر(ندآنان شو

ها تا حدودي بستگي به نوع زميني دارد كـه         ميزان خسارت وارده به ساختمان     و   ها هستند آسيب به ساختمان  

 عمدتاً موضوعات مورد مطالعـه ژئوفيزيـك و         ،مسائل مربوط به زلزله    .اندها بر روي آن ساخته شده     ساختمان

 .)1373 رجـايي، (شوديل مي دهد ولي در ژئومرفولوژي ساختماني نيز به آن پرداخته مي      زمين شناسي را تشك   

باشد كه متاسفانه هرچند برخورداري از ايـن پديـده       الرستان يكي از زلزله خيز ترين نواحي استان فارس مي         

به صـورت بـسيار   علل آن انجام نگرفته و  ها وكامل از زلزله طبيعي مشهور است اما تا كنون تحقيقي جامع و   

 هـاي ماننـد  و سـازمان  مؤسسه بين المللي زلزله ،گذرا برخي مقاالت تهيه شده توسط سازمان برنامه و بودجه   

 مسكن و شهر سازي و شهرداري به آن اشاره شده است و با استناد به           ، فرمانداري الرستان  ، فارس استانداري

چون قرار گيري در منطقـه رانـش صـفحه          واملي هم نوشته هاي مذكور مي توان زلزله خيزي الرستان را به ع          

  . نسبت داد غيرههاي فعال منطقه و گسل،ها و تكتونيك نمكدياپيريسم ،عربستان به زير پليت ايران

شـود  مشخص مـي  ،)1368(طبق آمار منتشره از سوي موسسه بين المللي زلزله و سازمان برنامه و بودجه              

 زلزله قابل ثبـت در الرسـتان رخ داده اسـت بـا بررسـي            194ي قريب    ميالد 1988 تا   1913هاي  كه بين سال  

  :اطالعات ثبت شده در دوره آماري فوق الذكر نتايج جالبي به دست آمده كه خالصه آن به شرح ذيل است

 در مقيـاس  9/5ها معلوم اسـت زلزلـه اي بـا بزرگـي پـيش از            مورد زلزله اي كه بزرگي آن      120براساس   ∗

 ريشتر ثبت شده كه به شهر 9/5 با بزرگي 1961ريشتر در منطقه رخ نداده است تنها يك مورد زلزله در سال           

 ريـشتر بـوده   5/4هـاي منطقـه كمتـر از     درصد زلزله59بزرگي حدود . قديم الر بسيار خسارت وارد ساخت     

 .است

هاي رخ داده شامل انواع سـطحي و   لرزهها مشخص است زمين مورد آماري كه كانون عمقي زلزله 107از   ∗

 49 ، كيلـومتري بـوده   64 تا   32ها در عمق    هايي كه كانون آن   و فراواني نسبي زمين لرزه    . شود نسبتاً عميق مي  

 .شوددرصد از كل را شامل مي

آيـد كـه    چنين به دست مـي ،ها كانون عمقي و بزرگي زلزله ثبت شده        مورد آماري كه در آن     85اساس   بر ∗

هاي با  كيلومتر قرار داشته اند و كانون زلزله37هاي با بزرگي بيش از پنج ريشتر در اعماق كمتر از             لرزه زمين

  .)1368 - سازمان برنامه و بودجه فارس(هاي عمقي بوده است ريشتر در تمامي گروه5 تا 5/3بزرگي 
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سي بوده كه دامنـه خـسارت    هجري شم1339هاي مخرب تأثير گذار بر شهر الر زلزله سال         يكي از زلزله  

 دقيقه بعد از 48 و 3اين زلزله كه در ساعت . دكر را براي الر فراهم   ، زمينه احداث شهري جديد    ،ناشي از آن  

 ثانيه لرزش، بـيش از نيمـي از شـهر قـديم را         34 در عرض    ،ظهر روز چهارم ارديبهشت ماه به وقوع پيوست       

مدت زلزله الر از شروع . زار نفر مجروح بر جاي گذاشت     نفر قرباني و نزديك به دو ه       400تخريب و قريب    

 ريشتر 9/5شدت آن   ثانيه و34 ثانيه اما جنبش بي امان والينقتع آن 30 دقيقه و 28حركت امواج تا خاتمه آن 

 در پي اين زلزله بالفاصله تحقيقاتي توسط كارشناسـان جمعيـت   .)1382 ، و عليزاده1343 ،كاشفي(بوده است

 آن زمان صورت گرفت كه نتيجه آن، به ارائه پيشنهادي مبني بـر احـداث يـك شـهر جديـد           شير و خورشيد  

  .انجاميد

هاي آسـيب ديـده شـروع    گران شير وخورشيد و صليب سرخ جهاني تحقيقات خود را از قسمت        پژوهش

 ،كردند و با بررسي اين نواحي مشخص شد كه خطرخرابي كلي در مركز شهر و تقريبـاً بـه مـوازات شـمالي            

در منطقه مذكور كه به كلي زير و رو شـده  . رخ داده بود  ) 7شكل  (جنوبي و نسبتاً منطبق بر گسل شهر قديم         

هاي محكـم و  گلي قديمي نبوده بلكه ساختمان  خشتي و،هاي پوسيدهبود خسارات و خرابي تنها شامل خانه    

 رسيدند كه افزايش شدت زلزلـه در        آنان به اين نتيجه    .8 شكل،  نوساز نيز در ناحيه مذكور ويران شده بودند       

خطوط زلزله در برخورد با آن كوه شكـستگي پيـدا كـرده و    .  به علت وجود كوه اژدهاپيكر است،موضع شهر 

  .ه بودكردهاي شرقي و جنوبي به دشت منعكس اثر حركات زمين را در روي دامنه
  

  
   الر1339 اثر زلزله .8شكل 

  

  ران و توسعه شهر الرمورفوديناميك حركات دامنه اي در عم

 اثـرات  ،هـا ها، درز و شكاف موجود در دامنـه هـا و نفـوذ آب در آن      عوامل مؤثر در ريزش را مي توان زلزله       

در حال حاضر گسترش و توسعه شهر قديم الر از شرق و جنوب به        . را در نظر گرفت     غيره  جنس و  ،اقليمي
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مردم را مجبور ساخته بود كه در پنـاه دو كـوه   سمت دشت و نواحي پست است اما در گذشته مسائل امنيتي          

هاي نظامي وجود داشـته كـه مـردم را در     بر فراز اين دو كوه قلعه.)9شكل (قدمگاه و اژدهاپيكر زندگي كنند    

حالت دفاعي وامنيت نظامي منطقه باعث مي شد كه ساكنين خطرات . برابر دشمنان و اشرار محافظت مي كرد 

  . يكي نزديكي بيش از حد به كوه را فراموش كنندحاصل از مسائل ژئومرفولوژ
  

  .7شكل ) الف

  
  .10شكل ) ب
  .سازداي بخشي از حاشيه نشينان شهر قديم الر را متاثر از خود مي حركات دامنه) ب.10شكل ،  گسل شهر قديم)الف. 7شكل 

  

رسـتان را بيـشتر بـه       اي در ال   حركات دامنه  ،م با اقليم خشك   أشرايطي زمين شناسي و ژئومرفولوژيكي تو     

هايي از شهر قديم الر مـسلط      دو كوه قدمگاه و اژدهاپيكر كه بر بخش       . صورت ريزش جلوه گر ساخته است     

هـر چنـد كـه    . متأثر ساخته اندشيه نشينان خود را از اين پديده       حا ،است، همواره داراي ريزش سنگي است     

  پـا ،)ع(هـاي امـامزاده   اند، اما محلهترش يافتهمحالت قديمي شهر قديم الر عمدتاً در حاشيه اين دو كوه گس     

متأثر شده اند چرا كه در اين نواحي شيب دامنـه كـوه       ر ازحركات دامنه اين دو كوهستان       قلعه و قدمگاه بيشت   

  )4 تصوير (بسيار تندتر از ديگر نواحي شهر است

 به عنوان مثال در طي زلزله هايي ايجاد كرده اند   اي همواره براي مجاورين دامنه ها مزاحمت      حركات دامنه 

 شيراز كه مسير اصلي ارتبـاطي  و جهرم ، ريزش كوه قدمگاه باعث مسدود شدن مسير ارتباطي الر        1339سال  

رساني به زلزله زدگان تاخير انداخت و يا طي بـارش سـنگين     شد و در امداد،الر با مركز استان آن زمان بود    

سـا  آ جدا شد و به سوي شهر روانه شد كه به صورت معجزه        بلوكه سنگي عظيمي از كوه قدمگاه      1371سال  

سيسات موجود در مسير آن از خطر نجات يافت يا در همان سال در دامنه شرقي كوه اژدهـاپيكر         أها و ت  خانه

كه پاي آن پرتگاه  اما به علت اين. دكركه شكلي كوستا مانند داشت، بخشي از كور نيش صخره اي آن ريزش 
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كندي بود، قطعات بزرگ روي اين شيب باقي مانده و فقط قطعاتي كوچك به طرف منـازل    يك شيبي آرام و     

  .مسكوني ريخته شد و باعث خسارت و آسيب به چهارده منزل مسكوني موجود در مسير آن شد

 تا حد امكان سعي مـي كردنـد بـا    ،در گذشته پاي كوه نشينان اژدهاپيكر و قدمگاه جهت مبارزه با ريزش        

هاي مشرف بـر شـهر شـوند و از طرفـي بـا      هاي كوچك مانع از نفوذ آب در لبه پرتگاه       ير آبراهه در مس  تغيير

هـا را بـا مـصالح      هـاي آن  ويژه از مناطقي كه احتمال ريزش داشـت درز و شـكاف           ه  بازديدهاي مكرر خود ب   

اضـر بـا   ها هم اكنون نيز وجود دارند ولـي در حـال ح     ساختماني همچون گچ محكم مي كردند كه اثرات آن        

گونه اقـدامات حفـاظتي در ايـن خـصوص     سفانه هيچأ مت،توجه به پيشرفت فن آوري و همچنين توسعه شهر 

  . گيردانجام نمي

اين  .هايي از شهر در معرض ريزش كوه قرار دارددر محدوده شهر جديد نيز همانند شهر قديم الر قسمت

ي شهر جديد به سمت كوهستان در جنوب شهر، هاي گسترش يافته بعدنواحي بيشتر منطبق است بر محدوده

 ، انتهـاي چهـل متـري بهداشـت       ، خوابگـاه دانـشجويي    ،ايمثل نواحي حد فاصل بين آموزشگاه فني و حرفه        

ها به صورت بسيار    هاي فرسايشي آن   كه همگي در دامنه     غيره  شهرك گلستان و   ،ي از قالت خاني   يهامحدوده

هاي ساختماني فراوان ويژه دردامنهه ها بمال ريزش در تمامي دامنهناچيز جريان گلي در فصول مرطوب و احت

  .10 شكل ،است و زنگ خطري است براي حاشيه نشينان اين نواحي

   محدوده شهر جديد الر كه متاثر.11 شكل) ب    اي از شهر قديم الر در پاي دو كوه قدمگاه نقشه محدوده.9شكل ) الف

  .باشدمي اي  از حركات دامنه                        .نا شده است                 و اژدهاپيكر ب
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  بحث و نتيجه گيري

هاي طبيعي مناطق مـي توانـد تـا حـد بـسيار       شناخت ويژگي،رغم ناتواني انسان در برابر عوامل محيطي  علي

هـاي بـشري تجلـي    د و در تمامي سطوح فعاليتشوزيادي منجر به ترسيم اصول كلي در راهبردهاي توسعه          

هـا  هرچه دامنـه ايـن يافتـه      . هاي علمي انسان در ساختار زيستگاه او بسيار مؤثر است         بدون ترديد يافته  . دياب

شود و در مواردي كه اين توانايي وجود ندارد گسترده تر باشد توانايي مهار و كنترول عوامل طبيعي بيشتر مي   

در . از خسارت و صدمات سنگين برهاند   انسان را    ،هاي اجتنابي مي تواند   و يا بسيار كم رنگ است، سياست      

اي تاكيد بيشتر بر تعادل محيطي و نقاط قوت و امكانات بالقوه منطقه اي اسـت و آمـايش      برنامه ريزي منطقه  

هاي محيطي غافل شد و به همان سرزمين را با چنين محوري مد نظر قرار مي دهند اما نبايستي از محدوديت       

  .دشو دارد، آن نيز بايستي برايشان مهم تلقي اهميترنامه ريزان اندازه كه توانايي محيطي براي ب

 سـه پـارامتر عمـده بـا منـشأ      ، حركـات دامنـه اي و زلزلـه     ،هـا با مطالعه اوليه مشخص شـد كـه سـيالب         

 ژئومرفولوژي هستند كه ظاهراً نقش بازدارنده براي توسعه شهر الر مي توانند داشته باشند ولـي بـا شـناخت           

  .ها مي توان تا حد زيادي از اين نقش منفي كاستر جهت مكانيسم آنها و حركت دآن

 بلكـه  ،ها در صورت كنترول نه تنها نقش بازدارنـده نداشـته   ها مي توان گفت كه سيالب     در مورد سيالب  

ويـژه در  ه با توجه به سيل خيز بودن منطقه ب. توانند عاملي جهت رشد و توسعه منطقه نيز به حساب آيند       مي

 امكانـات و تـوان طبيعـي    نگ اسد و تاثير آن بر بخشي از شهر جديد الر بايستي با بررسي و مطالعه  حوضه ت 

هـاي   بـراي مهـار سـيالب    راه حل هايي كه   . دكر اين پديده طبيعي جستجو      كنترلهايي جهت   راه حل  ،منطقه

  :رسد عبارتند از نظر ميه حوضه تنگ اسد ب

  ؛هاي سطحي پيشگيري از سيل و ذخيره آب ايجاد سد مخزني در تنگ اسد براي)الف  

  ؛ ايجاد سد انحرافي و انتقال سيالب به مكان ديگر)ب  

   ؛ ايجاد تاسيسات و امكاناتي جهت نفوذ اب به زمين و پيش گيري از جريان سيالب)ج  

      ها هاي پيشنهادي نقاط ضعف و قوتي دارند كه مختصراً به شرح آنواضح است كه هر يك از راه

  :پردازيممي

  

  :)محاسن گزينه الف

برخورداري منطقه از موقعيت مناسب جهت ايجاد سد مخزني با توجه به شرايط ليتولوژي و توپـوگرافي                   -1

  ؛محل

 ؛هاهاي سطحي با كيفيت مناسب و جلوگيري از به هدر رفتن آنمهار آب -2

ني و حراست بخشي از شهر جديد در  هاي زير زميني و در نهايت كنترل بيشتر جريانات طغيا         تقويت آب  -3

 ؛مقابل خطر سيل
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محل مناسبي براي پرورش آبزيان و همچنين گذران اوقات فراغـت          عنوان  ه  بدرياچه پشت سد مي تواند       -4

  .دكراز آن استفاده مردم 
 

  :) گزينه الف:معايب

  ؛علت تبخير بيش از حد منطقهه اتالف سريع آب درياچه پشت سد ب -1

غير قابل كشاورزي بودن اراضي پيرامون و دوري اراضي كشاورزي از موقعيت سد، آب ذخيره با توجه به  -2

هاي طوالني دارد كه عالوه برهزينه سنگين سـاخت، تملـك    جهت انتقال به اراضي زراعي نياز به كانال        ،شده

 ؛فزايدكند بر هزينه هاي مصرفي بسيار مي اها از آن عبور مياراضي با مالكيت خصوصي كه كانال

 . به علت هزينه باالي اجراي طرح و بازده كم طرح و اقتصادي نبودن طرحبااليهزينه  -3

  : عبارتند از،محاسن گزينه ب

  ؛انتقال سيالب و انحراف آن از نواحي شهري و مسكوني به نواحي كم خطر -1

 ؛آبياري اراضي كشاورزي پايين دست -2

 ؛هاين نوع اراضي با آب شيرين حاصل از سيالبشستشوي اراضي شور و تقليل ميزان نمك ا -3

هاي مناسبي كه بر روي اراضـي تحـت ايـن     در كيفيت خاك با استفاده از آبرفت تغييردن و   شخيز  حاصل -4

 ؛جريان آبياري مي شوند

 .در برداشتن هزينه اقتصادي كمتر نسبت به سدهاي مخزني -5

  

  :را مي توان به شرح ذيل برشمرد :معايب گزينه ب

  ؛عدم امكان احداث چنين سدي با توجه به وضعيت توپوگرافي منطقه -1

عدم امكان ايجاد تاسيسات الزمه چنين پروژه اي با توجه به توسعه شهر و اشغال اراضي مورد نياز توسط  -2

  ؛مالكين خصوصي

 ؛انتقال سيالب به طرف شهر خور و ايجاد خطر سيل گيري براي آن شهر -3

  .ب و عدم فرصت كافي جهت نفوذ و تقويت منابع آب زير زمينيانتقال سريع آ -4

در مناطقي كه امكان ايجاد سدهاي مخزني وجود ندارد و يا جريان آب سطحي چنـدان نبـوده و تلفـات                    

هـاي فـصلي و    بايد روشي براي ذخيـره سـيالب  ،ب زياد باشد سطحي نسبت به حجم كل آتبخير در مخازن 

از اينرو در .  كرد و آب ذخيره شده را براي فصول مورد احتياج نگهداري نمودجلوگيري از طغيان آن انتخاب

 در سفره زير زميني ،ها تغذيه آب بهترين راه ذخيره آن،مناطقي كه آب مناسب براي ذخيره وجود داشته باشد        

ايجـاد   پايين بـودن هزينـه الزم جهـت    ، چرا كه داراي محاسني از جمله نداشتن تلفات ناشي از تبخير         ،است

براي انجام اين طـرح كـه روش   . ست ا را دارا غيره آلودگي كمتر و استفاده طوالني از آب و ،تاسيسات تغذيه 

ـ        ،تغذيه مصنوعي معروف است    هـا  آنتـوان آب در  ه  بايستي تشكيالت زمين شناسي منطقه طوري باشد كه ب
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ز طرفي در كيفيت آب نيز اثر سوء   خاك نيز بايد قابليت نفوذ مناسب داشته و ا        د و همچنين طبقات     كرذخيره  

 همچنين آب تغذيه شده در سفره اي قرار گرفته كه در منطقه .نداشته و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد

رسد كه بهتـرين مكـان در منطقـه مـورد     نظر ميه ب. دشومورد آمايش بتوان از آن بهره برد و از منطقه خارج ن  

هاي تنگ اسد قرار دارد، باشـد،      فاصل كوه  مصنوعي دشت كوچكي كه حد     جهت انجام پروژه تغذيه      ،مطالعه

   مناسب تر از نواحي ديگر است،به داليل زيردشت  انتخاب اين

  .اين دشت در مسير سيالب بوده و احتياج به انتقال آب ندارد *

 تملـك آن در  غير مسكوني و جزء اراضي منابع طبيعي است و هزينه زيادي براي خريـد و  منطقه انتخابي، *

  .بر ندارد

كه شرايط نفوذ را  هاي نفوذپذير رودخانه اي تشكيل شده،پوشش سطحي منطقه تا عمق مناسبي از آبرفت *

براحتي امكان پذير ساخته و همچنين خلل و فرج زياد آن و كف بستري از تشكيالت مناسب مي تواند سفره 

  .گسترده اي را تشكيل دهد

هاي تامين كننده بخشي از آب ز به سمت سفره هاي زير زميني است كه چاهشيب زمين شناسي دشت نيز *

  .ها تغذيه مي كندآن مصرفي شهر الر از

دو روش كلي براي تغذيه سفره آب زيرزميني وجود دارد يكي هدايت مستقيم آب به سـفره زيرزمينـي و      

  ).1368 كردواني،(زيرزمينيسيساتي جهت نفوذ آب به داخل زمين و منتهي شدن به سفره أديگري ايجاد ت

 اسـتفاده از روش هـدايت   ،دليل سيالبي بودن و ايجاد حجم زياد آب و رسوبات در يك لحظـه معـين        ه  ب

روش دوم نيز به چنـد طريـق از   ،هاي تغذيه اي براي منطقه مورد مطالعه پيشنهاد نمي شودمستقيم توسط چاه 

 روش نهـري بيـشتر بـراي    . امكان پذير اسـت ره غيجمله طريق نهري، پخش آب روي زمين، استخر تغذيه و 

در منطقه مورد مطالعه كه  هاي با جريان آب دائمي و نسبتاً صاف همراه با رسوبات كم بكار ميرود و            رودخانه

 هزينه ايجاد و نگهداري  ،علت داشتن مواد معلق و حجم زياد آب در مدت كمه جريان آب آن سيالبي است ب

  شده بر انباشتههايي كه سريع تر از حد انتظار از رسوباتشود و اليروبي كانال  مي گران تمام    ،سيسات الزم تأ

و كـوچكي حوضـه روش    همچنين به علت عدم وجود دشـت وسـيع و صـاف،         . مي افزايد  افزايش هزينه ها  

دن سيالب در استخرهايي كه كرشود اما طريقه استخري كه با وارد پخش آب نيز براي تنگ اسد پيشنهاد نمي    

اندازه و شـكل ايـن    .رسدراي اين منظور ساخته شده آب به اعماق زمين نفوذ كرده و به سفره زيرزميني مي     ب

ديواره اين استخرها را ممكن است با  .استخرها بستگي به نفوذپذيري خاك، وضع زمين و مقدار سيالب دارد

تخر بيشتر باشد با توجـه بـه   هر چه ارتفاع آب موجود در اس .دكرمصالح ساختماني ويا خاك ريزي احداث 

در  .سرعت نفوذ بيشتر است لذا بهتر است ديوار استخر تغذيه نسبتا بلنـد در نظـر گرفـت    قانون نيروي ثقل،

 تعادل طبقات خاك منطقه بهم خواهد خـورد  صورتي كه ديواره استخر از خاك برداشتي از كف ساخته شود،  

در كل اين روش از نظر اجرا آسان و هـم هزينـه    .دكر توجه كه اين مسأله نيز در آمايش منطقه بايستي به ان
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اما عمده مشكل ان كم شدن ميزان نفوذ در طي زمـان اسـت چـرا كـه امـالح و       .ست ااقتصادي كمي را دارا

از طرفي خاك بستر استخر در صـورتي   و .رسوبات ريزدانه با گذشت زمان منافذ نفوذي را مسدود مي سازد        

ن ايجـاد  آتغييرات فيزيكي در ساختمان  خود گرفته وه ب بماند حالت هيدرومرف بآكه مدت زيادي در زير     

  .شودمي

د و تـا  كـر اليروبـي   ،چند مدت شايان ذكر است كه كف استخرها جهت برقراري نفوذ پذيري بايستي هر 

ار يـا  بهترين زمان براي اليروبي اواخر بهـ  .حد امكان از باقي ماندن بيش از حد آب در سطح جلوگيري كرد           

توان جهت آبگيـري از بارشـات زمـستانه و    اوايل پاييز است چرا كه استخرها در اين موقع خشك بوده و مي 

 علت شيب نسبتا زياد،ه متاسفانه ميزان مواد معلق در سيالب حوضه آبريزتنگ اسد ب . دكرتابستانه منطقه مهيا    

اري شده از اين مسيل همواره گل آلود با ها ج  زياد بوده و سيالب     غيره بارش رگباري و   پوشش گياهي تنك،  

  .درجه امالح زياد مي باشد

تقويـت پوشـش     هاي منطقه وجـود دارد از جملـه،        براي كاهش مواد معلق در سيالب      بسياريهاي  روش

توانـد از   مي كهها تقويت پوشش گياهي استنآاما اقتصادي ترين  و غيرهايجاد چپر    گابيون گذاري،  گياهي،

شود امـا بايـستي   گين سطحي مي ا حد زيادي بكاهد و همچنين مانع از ايجاد جريانات سهم          فرسايش خاك ت  

وجود جريان آب سـطحي در منطقـه اسـت و در          ه  توجه داشت كه اقليم و شرايط جغرافيايي منطقه ناگزير ب         

 ،دشـو صورتي كه تمامي آب نفوذ و يا توسط برگاب و يا پوشش گياهي تبخيـر شـده و از دسـترس خـارج             

  .دچار اشكال مي شود ،هاي ان وابسته استسيالب يات پايين دست رود خانه كه به جريان سطحي وح

 متمادي براي شهر كهن الر، نه تنها هـر بـار خـسارت بـسيار     ساالنهدر طول  مكرر، هاي پي درپي و   زلزله

. جاي گذاشـته اسـت  ه ببلكه يك نوع دلهره پنهان نيز براي هميشه در دل مردم  مالي و جاني به بار مي آورد،    

بديهي است كه جلو گيري از وقوع زلزله هرگز امكان پذير نيست و پيش بيني زمـان دقيـق آن نيـز در حـال             

مخرب بعد از زلزله مطرح  و بدين سبب مباحث جلوگيري از وقوع حوادث ويرانگر       .غير ممكن است   حاضر

از ايمني  به ويژه نقاط حساس شهر، ،ز زلزلهلذا بايستي روش هايي را به كار برد كه در صورت برو         . مي شود 

 1339زلزله سـال     تحقيقات انجام گرفته توسط كارشناسان جمعيت شير وخورشيد در        . كافي برخوردار باشند  

سيب ديده بودند اين اختالف را به وجـود  آنسبت به نواحي ديگر بيشتر    الر نشان داد كه برخي نواحي شهر،      

 كه در مسير زلزله ايجاد مي كرد و همچنين جنس سازندهاي كه شـهر روي  خميدگي تندي كوه اژدها پيكر و  

هاي آينده در محلي ساخته مي شود كه       لذا ايجاب مي كرد كه بناها و ساختمان       . نسبت دادند  آن بنا شده بود،   

صالح بايد بـا مـ   ها نيز فاصله داشته و از پي سنگي بهتر برخوردار باشد و ساختمان    مذكورچند كيلو مترازكوه    

 در توسعه شهر بايستي به زير بنـايي  .هاي مناطق زلزله خيز بنا شود  اساس شالوده ساختمان   محكم و سبك بر   

نيز همانند اصول مهندسي كه در ساختمان سازي ناگزيربه رعايـت          ،روي آن ساخته شود    كه شهر مي خواهد   

شـمال   يا شرق شهرجديد و در حال حاضر گسترش شهر الر به سمت نواحي غرب و    .دكرتوجه   ،آن هستيم 
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 توان سوق داد تاخسارت جـاني و      مي نظر مي رسد از پي سنگي بهتر برخورداراست،       ه  شرق شهر قديم كه ب    

اي ضـخيم از  علـت وجـود اليـه   ه شايان ذكر است كه ب .هاي مكرر منطقه به حداقل برسدمالي ناشي از زلزله 

قـدرت امـواج     ي كانون زلزله ها در اعماق بيـشتر،       قرارگير كيلومتري منطقه و   15 تا 10نمك در عمق حدود     

طرف ديگر جنس رسوبي منطقه توان ذخيـره   از و. كاهش مي يابد اين اليه بسيار  از عبور با ،كانون منتشره از 

رعايت اصول  كند كه با كمي دقت واما كم قدرتي را ايجاد مي زلزله هاي مكرر انرژي زياد در خود نداشته و  

اغراق شده  مورد آن براي منطقه مورد مطالعه، رسد درنظر ميه ان از اين بالي طبيعي كه بنكات فني مي تو  و

جديد الر از فرايند حركات دامنه اي در  شهر هاي شهر قديم و  هر چند كه برخي قسمت     .دكربه راحتي گذر    

ابتـداي سـاخت و   ويژه در ه ب ،امان نيستند ولي محدوده شهر جديد با توجه به رعايت نسبي حريم كوهستان      

هايي از محدوده محله امامزاده در شهر قديم كه بسيار به تاثير پذيري كمتري داشته اما بخش   ،بنيان گذاري آن  

كـوچ   ن منطقـه، آشوند و شايد بهتـرين راه حـل بـراي    كوهستان نزديك شده اند ازاين پديده بيشتر متاثر مي     

رسـد  نظر مـي ه فضاي سبز باشد چرا كه ب  جنگلي واختصاص منطقه به پارك   ساكنين به نواحي ديگر شهر و     

اي با ايجاد فضاي سبز مي توان محلي براي گذراندن اوقات فراغت مـردم   حل معضل حركات دامنه    عالوه بر 

  .دكرا جا مدفون است مهينآزايرين امامزاده بزرگواري كه در  و

ي مقابله با مشكالت فوق الذكر تنها راه ئه شده برااهاي اردر پايان ذكر اين نكته ضروري است كه راه حل

سي اين منطقه مهم ربر فنون الزم است كه با مطالعه و علوم و متخصصان ديگر بر كارشناسان و و چاره نبوده،

در عـين حـال    و اقتصادي تر ارائه داده و با اين معضالت مهم و عملي تر هاي بهتر،راه حل از جنوب كشور،

  .به مقابله بپردازند قبل از بروز حادثه، ،يا فراموش شده ناشناخته و
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