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مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

  

  کاربرد ژئوموروفولوژي دربرنامه هاي توسعه

  

  هیات علمی دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران مرکزي: م دکترمحمدرضااصغري مقد

  

  مقدمه 

هربرنامه ریزي که در جهت توسعه منطقه اي و ناحیه اي انجام می گیرد ، در ابتداء بایستی حاوي مطالعات 

زیربنایی بوده باشد و مهمترین دسته ازمطالعات زیربنایی مبتنی برمطالعات جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی 

باشد ، بطوري که می شود گفت که مطالعات زیربنایی درطرح هاي توسعه براساس مطالعات جغرافیایی که با  یم

  .هاي متفاوتی مطرح می گردد، انجام می پذیرد عنوان

بیان و .... شرایط اقلیمی و  –مطالعات جغرافیاي طبیعی هر منطقه نیزبا عناوینی مثل شرایط زمین شناسی 

هاي ژئومورفولوژیکی  شناسی و اقلیمی که پدیدآورنده پدیده دراین میان بعد از بیان شرایط زمین گردد، که مطرح می

باشند شرایط هیدرولوژیکی و خاك و پوشش گیاهی که آن هم برتحوالت ژئومورفولوژیکی موثرند مورد بحث قرار  می

  .می گیرند و سپس شرایط ژئومورفولوژي بیان می گردد 

نکه از اواسط قرن بیستم نقش مطالعات ژئوموفولوژیکی در طرح هاي عمرانی و توسعه در متاسفانه علیرغم ای

اکثر کشورهاي دنیا مورد توجه قرار گرفت مشاهده می گردد که در اکثر طرح هاي زیربنایی کشورمان مثل جاده 

اهمیت زیادي به با توجه به بیان زمین شناسی دیگر .... شبکه هاي هیدرولیکی و  –سد  –راه آهن  –سازي 

 و مطالعات ژئومورفولوژي داده نمی شود ، در حالیکه هرچقدر مطالعات زمین شناسی در یک طرح زیربنایی کاملتر

برخوردار  بوده باشد مطالعات ژئوموروفولوژي از اهمیت بیشتري برخوردار گشته و از اهمیت بیشتري تر عمیق

طبیعی با دقت زیاد انجام شده باشد، نقش ژئومورفولوژي ومطالعه  گردد و چنانچه مطالعات اقلیمی و سایر شرایط می

آن بازهم ازاهمیت بیشتري برخوردارمی گردد،زیراشرایط ژئومورفولوژي  هر منطقه برآیند تأثیر عوامل مختلف 

عریف ه به تاین تأثیرات توجه شده و با توجطبیعی به بستر زمین می باشد که در مطالعات ژئومورفولوژیکی به نقش 

 بررسی و شناخت پدیده هاي طبیعی سطح زمین و فرآیندهاي موثر درتشکیل آنها« ژئومورفولوژي که عبارتست از 

بنابراین اهمیت مطالعه ژئوموروفولوژي که در حقیقت تجلی عملکرد عوامل مختلف » در گذشته ، حال و آینده 

  .برروي پدیده هاي اولیه می باشد شناخته می شود 

  وژي و برنامه ریزي توسعهژئوموروفول

، ها هستند ئومورفولوژي کدام پدیدههاي ژ با توجه به تعریفی که در مقدمه بیان گردید ، باید دید پدیده

و بیرونی ) زمین ساخت( هاي ژئومورفولوژي آن دسته از پدیده ها هستند که دراثر عملکرد نیروهاي درونی  پدیده

طح زمین ایجاد شده اند و پدیده هاي ژئومورفولوژي بصورت اشکال اولیه در درس) بیشتر شامل تأثیر عوامل اقلیمی(

بوجود می آیند  که در ابتدا تقریباٌ .... خشکی زایی ها و  –ها  اثر عملکرد فرآیندهاي زمین ساخت مثل کوهزایی
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عوامل بیرونی از جمله چهره اي یکنواخت و یکسانی ازخود به نمایش میگذارند ، اما بالفاصله پس از پدید آمدن آنها 

در ابتداء شرایط آب و هوایی اعم از بارندگی ها و تغییرات درجه حرارت وارد عمل شده و تخریب و تغییر چهره آنها 

چهره یکنواخت اولیه را تغییر داده و پدیده ها و اشکال .... بادها و  –یخچال ها  –را آغاز می کنند و سپس رواناب ها 

  .آوردند  ی را که تحت عنوان اشکال ثانویه نامیده می شوند بوجود میمتفاوت ژئومورفولوژیک

با توجه به مطالب گفته شده اشکال و پدیده هاي ژئومورفولوژي را می توان در دو دسته اشکال کاووشی و 

درونی بدینصورت که اشکال و پدیده هاي اولیه که بیشتر در اثر فعالیت فرآیندهاي . اشکال تراکمی دسته بندي نمود

و بعبارت دیگردراثرجریان انرژي هاي درونی در سطح زمین ایجاد و ظاهر شده اند شدیداٌ تحت تأثیر فرآیندهاي 

مورد تخریب و تغییر ) عواملی که دراثر انرژي تابشی ایجاد می شوند که همان شرایط اقلیمی می باشند(بیرونی 

ما مواد ناشی از تخریب این اشکال ثابت نمی مانند بلکه ا. شکل قرار گرفته و اشکال کاووشی را پدید می آورند 

دستخوش حرکت و جابجایی می گردنـد ، این حرکت و جابجایی نیز نتیجه عملکرد انرژي فرآیندهایی مثل 

بادها و یخچال ها انجام می باشد و از محل ایجاد خود دور شده و زمانی که انرژي فرآیند حمل کاهش  –ها رواناب

تل ماسه ها و  –مواد از حرکت بازمانده متراکم می شوند و اشکال تراکمی مانند مخروط افکنه ها  می یابد این

ایجاداین دسته از پدیده ها که پدیده هاي غالب ژئومورفولوژي هستند تحت . هاي پیشانی را بوجود می آورند  مورن

ي ژئومورفولوژ«:گوید روبرومی سازد که می ولوژيمارابا تعریف دیگري ازژئومورف. عنوان اشکال ثانویه نامیده می شوند 

  » عبارتست از جریان انرژي و مواد

با دقت بیشتر در مطالب فوق صحت تعریف مشخص تر می گردد ، زیرا جریان انرژي در درون زمین اشکال 

شود  رسایشی میاولیه را پدید می آورد و جریان انرژي تابشی خورشید که تبدیل به انرژي عوامل اقلیمی تخریبی و ف

، در بیرون اشکال کاووشی را ایجاد کرده اند ، بنابراین این پروسه را اینطور می توان بیان کرد که دراثر جریان انرژي 

در درون زمین مواد جریان یافته  وبه سطح زمین رسیده و پدیده هاي اولیه را ایجاد نموده و سپس جریانات انرژي 

تخریب پدیده هاي اولیه پرداخته و دراینجا نیزمواد ناشی از تخریب اشکال کاووشی با ناشی از فرآیندهاي بیرونی به 

  .کمک انرژي ، تبدیل به جریان موادگردیده و اشکال تراکمی را بوجود آورده اند

با توجه به  مطالب مذکوربه اهمیت شناخت اشکال سطح زمین و فرآیندهاي موثر برآن ها که قسمت اول 

شنا می شویم، در مرحله دوم باید گفت ، پدیده هاي ژئومورفولوژیکی پدیده هایی هستند پویا و تعریف اول است آ

فعال که از بدو ایجادشان مرتباٌ درحال تغییر هستند و این پویایی آن ها ناشی از همان جریان انرژي و مواد است که 

  .اد می باشد امروزه می توانیم بگوئیم سیکل دیویس نیز ناشی از جریان انرژي و مو

ي ژئومورفولوژي که نتیجه جریان انرژي و مواد است در طول حیات پدیده ها یکسان ها پویایی اشکال و پدیده

نبوده بلکه با توجه به شرایط انرژي و نوع و میزان آن تغییر می یابد ، براي مثال اشکال ژئومورفولوژي درون فالت 

ب یخچالی و زمانی در شرایط بارانی قرار داشته اند و امروز در شرایط ایران که قسمتی ازآن ها زمانی در شرایط جن

بنابراین عکس العمل پدیده ها در هر شرایط مناسب با انرژي که در .آب و هوایی خشک بین یخچالی قرار گرفته اند 

ه می کند آن شرایط برآن ها تأثیر گذاشته متفاوت است و یک ژئومورفولوگ که براي طرح هاي زیربنایی مطالع

حال و آینده و اثر تغییرات انرژي و جابجایی مواد آشنا باشد تا بتواند عکس  –بایستی با شرایط پدیده درگذشته 
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العمل پدیده را در مقابل تغییراتی که بمنظور انجام پروژه هاي توسعه انجام می شود را پیش بینی و راهکارهاي 

  .مناسب را نیز ارائه دهد 

عات ژئوموروفولوژي براي ایجاد یک سد یا یک جاده در کوهستان بایستی با توجه به شرایط براي مثال در مطال

آب و هوایی و هیدرولوژیکی و تحرکاتی که در اثر فعالیت طرح برروي پدیده ها انجام می شود نقاط  –زمین شناسی 

  .حادثه خیزو بحران آفرین را شناسایی و نوع بحران را معرفی نماید 

هاي موردنظر  ف از مطالعات ژئومورفولوژي دربرنامه ریزي براي توسعه ، مکانیابی مناسب براي سازهمهمترین هد

ها می باشد ، درایران طرح هاي متعددي را سراغ داریم که دراثر عدم توجه کافی به شرایط ژئومورفولوژیکی از  طرح

هاي مستمر نگهداري می باشد که در این  کارآیی الزم برخوردار نمی باشند ویاکارآیی آن ها متضمن صرف هزینه

میان حرکاتی که جاده ها و راه ها را مورد تهدید قرار میدهند و تحت عنوان ژئو دینامیک دامنه اي نامیده می شوند 

یکی از مواردیست که سالیانه میلیاردها ریال خسارت و تلفات باقتصاد جامعه وارد می کند شما در نوروز همین 

ایی که از وضعیت راه ها ي کشور ارائه می شد بارها وبارها باخبر بسته شدن راه ها در اثر ریزش کوه امسال در خبره

اخباري که بما می رسد از را هایی است .... جاده فیروز کوه و –بر روي جاده ها روبرو شدید براي نمونه جاده چالوس 

ن حادثه در جاده هاي دیگر کشور نیز کم و بیش که به علت نزدیکی به تهران مورد توجه می باشند ولی نظیر ای

شود  وجود دارد که بصورت اخبار محلی در سایر مناطق شنیده می شود دربررسی نقشه جاده هاي کشور مالحظه می

که تقریباٌ همه جاده هاي کوهستانی کشور با خطر حرکت دامنه هاي مشرف برآن ها روبرو هستند ، بنابراین اهمیت 

رفولوژي در جاده سازي از همین جا روشن می شود ، زیرابا مطالعات ژئومورفولوژیکی و تهیه نقشه مطالعات ژئومو

پهنه بندي نقاط حادثه آفرین مشخص شده وبهمراه احداث جاده عملیات مربوط به ایمن سازي جاده نیز انجام 

  .پذیرد می

در تعیین عمرمفید سد می باشد ، زیرا که احداث سدها نیز مطالعه شرایط ژئومورفولوژي از عوامل بسیارمهم  در

در حوضه آبگیر سدها این پدیده هاي ژئومورفولوژي هستند که شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی رودخانه را تعیین 

  .کنند و عدم توجه به آنان پس ازآبگیري سد می تواند اثرات بسیار نامناسبی را بوجود آورد  می

ه در جهت جلوگیري از فرسایش خاك و نابودي پوشش گیاهی و نهایتاٌ در عملیات آبخیزداري که امروز

انجام می گیرد ژئوموروفولوژي و مطالعات مربوط به آن داراي اهمیت ... مراتع و –جلوگیري از تخریب دامنه ها 

را ) یکی فیزیکی یا بیولوژ( زیادي است و در حقیقت اطالع از ویژگی شرایط ژئومورفولوژي نوع عملیات آبخیزداري 

  .مشخص می کند

دربرنامه ریزي هاي شهري و روستایی مطالعات ژئومورفولوژیکی در جهت مکان یابی نقاط مناسب از اهمیت 

  .ویژه اي برخوردار است 

دشتی و جلگه اي هرکدام  –دامنه اي و کوهپایه اي  –زیرا واحدهاي ژئومورفولوژیکی کوهستانی و دره اي 

تغییر کاربري  –توسعه شهرها  –ند که در برنامه ریزي براي ایجاد شهرها و روستاها ویژگی هاي خاص خود را دار

باید مورد توجه قرار گیرند ، و عدم توجه به شرایط مذکور باعث بروز حوادث و وقایعی می گردد که در .... اراضی و 

یط ژئومورفولوژیکی در مناطق این مناطق گاهی با تلفات انسانی نیزروبرو می باشد ، از طرف دیگر توجه به شرا
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.... تلفن و –گاز  –آب  –شهري و روستایی می تواند برکاهش هزینه هاي تأسیسات خدماتی مثل شبکه هاي برق 

احداث  –شبکه هاي معابراعم از سطحی و زیرسطحی  –شبکه هاي دفع فاضالب هاي شهري و آب هاي سطحی 

یی داشته باشد ، همچنین شرایط ژئومورفولوژیکی برساخت و ساز تأثیر بسزا.... شبکه هاي راه آهن و فرودگاه و

ساختمان ها و بناهاي شهري و روستایی اعم از عمومی و شخصی تأثیر داشته و در نتیجه نه تنها بر مورفولوژي شهر 

نوع فضاهاي باز تأثیر میگذارد بلکه بر بافت کالبدي شهر،نوع مصالح بکاررفته ، نوع معماري بناها ، نوع چشم اندازها ، 

  .و مراکز خرید و در نهایت برهزینه ساخت و سازها تأثیر میگذارد 

بطورکلی هرچقدر شرایط ژئوموروفولوژیکی ناهمگون تر و متنوع تر باشد ، هزینه هاي آماده سازي زمین 

ن باید بطور کلی هزینه هاي زندگی افزایش می یابد بنابرای –ساخت و ساز هاي شهري  –خدمات رسانی شهري 

گفت در این مناطق ، ژئوموروفولوژي بر اقتصاد شهر بطور غیر مستقیم نیز موثر است ، از طرف دیگر پدیده ها و 

روستا و یا منطقه را تبدیل بیک منطقه توریستی نموده و از این  –چشم اندازهاي ژئوموروفولوژي می توانند شهر 

  .نظر بر اقتصاد شهر تأثیر مثبت ایجاد کند 

  گیري  نتیجه

با توجه به آن چه که گفته شد ، مطالعات ژئوموروفولوژي در طرح هاي توسعه می تواند برنامه ریزان را در      

نحوه سیستم هاي خدمات  –نحوه ساز وکارها  -انتخاب روش هاي کار –انتخاب هاي بهینه در جهت مکان یابی 

ي اجتماعی و اقتصادي و بعبارت دیگر در استفاده بهینه نحوه ایجاد و فعالیت ها –نوع سیستم حمل و نقل  –رسانی 

از اراضی منطقه یاري نماید که از بروز حوادث غیر مترقبه و زیان آفرین از یک طرف جلوگیري نماید و ازطرف دیگر 

  .آسایش و رفاه اهالی را نیزاز جهات دیگر فراهم آورد

    استفاده قرار گرفته استمنابعی که بطورمستقیم و غیرمستقیم در این مقاله مورد 

  1383    انتشارات سرا  مبانی ژئوموروفولوژي  اصغري مقدم محمدرضا  -1
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