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 چکیده

ویاژه توپاوگرافی و مورفولاوژی زماین اسات کاه        محل استقرار هر سکونتگاه انسانی تحت تأثیر عوامل محیطی به

گزینی کاربری اراضی شهری با مورفولوژی خاص  سکونتگاه بر مبنای آن محیط و وضعیت شکل گرفته و باعث مکان

 ،بینی تغییرات آتی آن در گرو شاناخت ایان عوامال    و پیش وجود و مشکالت فعلی شهرشناخت وضع مشده است. 

هاای موقات شاهری     هادف بررسای محایط طبیعای رودخاناه      پژوهش حاضر با .استنیروها و مکانیزم عمل آنها 

سای در  دار انجام گرفته است. ایان برر  کالبدی شهر گله -در توسعۀ فیزیکی آن فرایندهای )هیدروژئومورفولوژی( و

تحلیلای مبتنای بار     -فضایی، کالبدی و ساختاری شهر، باا اساتفاده از روش توصایفی    دهی سامان و بهبود راستای

 و رفاع تنگناهاای توساعۀ    شهر توسعۀ پایدار در اسنادی و بازدیدهای مکرر میدانی -ای تاریخی، کتابخانه مطالعات

ژئومورفولاوژی   تمی )محیط مصنوع، هیدرولوژی،سیس نگرش های پژوهش با اعمال شهر صورت گرفته است. یافته

شاهری باا خطاوط     شبکۀ مسیل و حوضۀ آبخیز مصنوعی درون کمی و با در نظر گرفتن انطباق بین صورت شهر( به

ها( که معابر اصلی و فرعی شهر هم جهات باا شایب عماومی      ها و کوچه قدیمی درون شهر )خیابان شبکۀ ارتباطی

نظمای  »یابد( است و موجب  دار )شیب از جنوب به سمت شمال کاهش می ر گلههای سطحی به طرف شمال شه آب

های  است. بر این اساس، با توجه به هسته  شده «و ساختار و بافت شهر در ارتباط با محیط طبیعی هدفمند در کالبد

فضاایی   ، آرایشدار گله شهر فیزیکی توسعۀ ها و همچنین دینامیک های زمانی و انفصال هسته مختلف شهر در دوره

 ،یریا گ در شاکل های موقات شاهری    محالت )توسعۀ پراکنده( و توسعۀ کالبدی شهر بیانگر تأثیر مستقیم رودخانه

 انسانی زیرسیستم و طبیعی حوزة زیرسیستم دو عناصر متقابل است. عملکرد دار شهر گله ییتوسعه و ساختار فضا

آن  کنتارل  و شهر در گذشته پویایی هیدروژئومورفولوژی ها و  زیرسیستم در شهر در گذشته همراه با تعادل محدودة

 و ژئومورفولاوژی  طبیعای  عامال  دو بساتر  شاهری در  بوده است. ولی در وضعیت فعلی، با توسعۀ شاتابان فضاای  

 رود. پیش می تعادلی بی سمت به هیدرولوژی )اقلیم( سیستم
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 مقدمه

عوامـل و نیروهـای   از ای  از مجموعـه  ثرأآن مت  رشد و توسع گیری، تداوم، حیات و تغییرات ظاهری باف  شهری و شکل

هـا ضـمن تأثیرپـذیری از     . ساختار ن ام استقرار سکونتگاهتکنولوژی اس  طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و

طـی تـاریخ، بشـر     (.29: 1390های طبیعی شکل گرفته اسـ  )یمـانی و همکـاران،     های انسانی، در ارتباط با بنیان بنیان

متقابـل بـین انسـان و محـیط وجـود        همواره در ارتباط و جدال با محیط طبیعی بوده و لذا در حیات شهرها، از ابتدا رابط

 عمـدۀ  هـای  کـانون  از یکـی  .(Mashna, 2003: 4-5) .مل کرده اسـ  کننده ع ای تعیین عنوان پدیدهه و محیط ب هداشت

 -توسع  شهری و ارتباط و تأثیرات آن با محیط طبیعی )ارتباط محیط فیزیکـی  به پرداختن محیط و انسان روابط مطالعات

لوژی شـهری  های انسانی( در زمین  ژئومورفولـوژی و هیـدرو   ساخ  و تأثیرات آن روی فعالی  های انسان طبیعی با محیط

 اس .

ریزی و آمایش سرزمین در نقاط مختلف داشته  ای در برنامه کننده اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی نقش بسیار تعیین

شان تا حدود زیادی به ایـن مقولـه مربـوط بـوده اسـ        های بشری رشد و شکوفایی طوری که بسیاری از تمدن و دارد. به

که  بوده شهرها سنجیدۀ توسع  ،1توسع  پایدار شهری مهم های معیارها و شاخص از ی(. یک27: 1390)رنجبر و رشیدزاده، 

 شناسـی،  زمـین  ژئومورفولوژیك، شرایط فیزیکی شهرها، مطالع  در های( اس . شهری )ویژگی توسع  متکی بر محورهای

 (.32: 1388ایان و همکاران، شود )ش می بررسی یکدیگر ها بر پدیده این تأثیر متقابل و ارتباط و و... هواشناسی آب،

شهر، توجه بیشتری را به خود معطوف داشته و به عنوان یکـی از    اخیر، رعای  عوامل محیطی در توسع  دهچند در 

در این رابطه رعای  عوامـل طبیعـی و مطابقـ  دادن     شود. مناسب شهرها معرفی می  توسع در راستای های اساسی، پایه

زلزله،  ت طبیعی ن یر سیل،امقابله با حوادث طبیعی و حتی ممانع  از مخاطر برایمات اساسی شهرها با آن از اقدا  توسع

 .(27: 1375عزیزپور، ) رود های زیرزمینی، کمبود آب و... به شمار می آلوده شدن آب

رونـد   خشك بـه شـمار مـی    ویژه در مناطق خشك و نیمه های انسانی به ها شاهرگ حیاتی برای تمرکز فعالی  رودخانه

های ایجاد مخـاطرات گونـاگون    تواند زمینه شهرها می  سازگاری محیط طبیعی در توسع(. نا156: 1391)یمانی و فخری، 

هـوا و...   آب و ،شـیب  خـاک،  قادر اس  در رابطه با عوامل آب و 2همچنین از آنجا که بستر طبیعی .دآورطبیعی را فراهم 

هـای مختلـف    جنبـه  پـژوهش حاضـر   در، (68 :1382، شیعهد )کنرها ایجاد فیزیکی شه  را در برابر توسع یهای محدودی 

هـای   هیـدروژئومورفولوژی رودخانـه   های ناشی از آنها در رابطه با محدودی  های مختلف طبیعی و شهری و پدیده  توسع

شـود.   مـی  تشـریح  فیزیکی  توسع برایبررسی و توان محیط طبیعی از ن ر گنجایش  دار گلهشهر   توسعموق  شهری و 

 1365و در منطق  روستای قلعه سحرگاه  1375دار بیانگر سیالب شهری در سال  بررسی سابق  سیل در شهر و منطق  گله

 پذیری منطقه و شهر به دلیل بارندگی سیالبی )شدید و رگباری( اس . ای از سیل نمونه

 و رشـد نـامن م   خـانگی،  فاضالب و طحیس های آب دفع مشکل های باریك، گذرگاه ها و کوچه دار، شیب های خیابان

 جملـه  از رسـانی  خدمات مشکالت و ناهمگن و مغشوش شهری باف  های موق ، برخورد با رودخانه دلیل به شهر پراکندۀ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sustainable development  

2. Natural bed 
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 شـده و سـیر تحـوالت    ای متحـول  سابقه بی نر  با اخیر قرن نیم در دار شهر گله دار اس . شکل کلی شهر گله خصوصیات

رود. نتـایج   نـوین پـیش مـی    هـای  ریزی برنامه محیط طبیعی بر مبنای با انطبا  به سم  عدم شهرباف   شکل و کالبدی

مـؤثر   دار گلهفیزیکی شهر   توسع )هیدروژئومورفولوژی( به چه صورت در روند نشان خواهد داد که محیط طبیعی پژوهش

در رابطـه بـا امکانـات محـیط     کاربری اراضی( )متناسب یا نامتناسب شهر   انگر توسعبیها  شناخ  این پدیده بوده و اس .

  بینـی رونـد توسـع    ثر بر تغییـرات فیزیکـی بـه من ـور پـیش     ؤشناخ  عوامل م» طبیعی خواهد بود. این تحقیق به دنبال

 .«اس  آن ۀکنند هدای  عوامل تعیین در آینده و کنترل و دار گلهشهر

 

 پیشینۀ تحقیق

تاریخ بر اثر همین  در طول شهرها ی ازبسیارو های بشر سازگار نبوده  گاهو سکونت شهرها  محیط طبیعی همیشه با توسع

بـیش از حـد از منـابع     ۀها نیز در بعضی مواقـع بـا اسـتفاد    خود انسان ،از طرفی .اند متروک شده )شهر سوخته(ناسازگاری 

شـهرها    تأثیرگذار بر توسع ترین عوامل طبیعی مهم اند. هم خوردن تعادل محیط طبیعی و انهدام آن شدهه طبیعی باعم ب

 .شناسی، هیدرولوژی و ژئومورفولوژی از: توپوگرافی، آب و هوا، زمین عبارتند

(. 8: 1383استقرار و پیدایش یك شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیـ  جغرافیـایی اسـ  )زمردیـان،     

یابی، جـایگزینی شـهر و تعیـین سـم  توسـع        نعامل محیط طبیعی در تکوین تاریخی شهر )تولد/ نطفه(، پیدایش، مکا

 فیزیکی آن مؤثر بوده اس .

(، اشاره کرد که به مطالعات کالبدی و بررسی وضعی  1384پژوهش رهنمایی و شاه حسینی ) به توان می راستا این در

وسـازها،   ها، ارزیابی ن م شـهری ناشـی از سـاخ     وسازهای شهری و شبک  گذرگاهی، فیزیك و هندس  ساختمان ساخ 

( در ارتباط با محیط طبیعـی اختصـاص   165: 1384تحلیل و شناسایی بناهای با ارزش حفاظتی )رهنمایی و شاه حسینی، 

های ژئومورفولوژیکی توسع  فیزیکی شـهر ایـالم توسـط انصـاری و      ها و محدودی  دارد. پژوهش دیگر مربوط به قابلی 

به انتخاب مکـان مناسـب بـرای توسـع  شـهرها، چگـونگی اسـتقرار        ( اس  که با بیان مشکالت مربوط 1390همکاران )

اند )انصـاری و   های اطراف در ژئومورفولوژی شهری را تبیین کرده ها و زمین ها و اثرات توسع  شهر روی لندفرم سکونتگاه

ا در راسـتای  های محیط و تـأثیر ژئومورفولـوژی در توسـع  شـهره     (. آنها با شناسایی و تحلیل ویژگی2: 1390همکاران، 

جلوگیری از بروز مخاطرات، استفادۀ مناسب از اراضی و امکان )ژئومورفولوژی و توسع  شهری/ ژئومورفولوژی و تغییـرات  

 کنند. کاربری اراضی شهری( استفادۀ هر چه بیشتر و بهتر از محیط در جه  آسایش بیشتر شهروندان را مطرح می

 اس  که از) 1389فسا )هاشمی،  ژئومورفیك شامل بررسی حوزۀ فارس ستانا گرفته در مطالعات انجام در این زمینه،

(. 1390اسـ  )هاشـمی،    تبیـین گردیـده   ای مقاله در نیز  حوزه همین اقلیمی تحوالت سیر و شده مطالعه سیستمی دیدگاه

کمانـه و همکـاران او    شـیراز( را  شـهر  کالن موردی: شهری )مطالع  توسع  ریزی برنامه در ژئومورفولوژی و اقلیم بازخورد

 معلوم نتایج به توجه با و گردید شیراز محاسبه شهر فیزیکی توسع  و اقلیم بر حاکم ساختارهای مقاله این اند. در داده  انجام

کنـد )کمانـه و همکـاران،     مـی  تبعیـ   برخالی و ن ام آشوبی از مطالعه تح  محدودۀ انسانی و طبیعی ساختارهای که شد

1394.) 
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 ی تحقیقمبانی نظر

محل استقرار هر سکونتگاه انسانی تح  تأثیر عوامل محیطی به ویژه توپوگرافی و مورفولوژی زمین اس  که سـکونتگاه  

 گزینی کاربری اراضی شهری با مورفولوژی خاص شده اس . بر مبنای آن محیط و وضعی  شکل گرفته و باعم مکان

 محیط جغرافیایی اس  که به تناسب امکانـات  در واساسی ا های فضای ایفای نقش انسان و شهر محل تجسم و تبلور

از  وهای تمدن جدیـد   ترین جنبه شهری یکی از عمیق  پذیرد. شهرنشینی و توسع و توسعه می گیرد میاستعدادها شکل  و

 (.Kaiser Edward, 1998: 2) عوامل مهم و اصلی تغییر محیط اس 

( و ن ریـ  سـاخ  طبیعـی شـهر/     141: 1387ایش شـهر )شـکوئی،   گرایـی در پیـد   ن ری  هیدرولیك یا مبنای محیط

گیری و ساخ  شهر اس . دیدگاه جغرافیا  های مرتبط با شکل ترین ن ریه ( از مهم529 های جغرافیای شهر )همان، ویژگی

ی  منسجم های انسانی در یك کل شناسی انسان، تأثیرات انسان بر محیط طبیعی و تأثیرات محیط بر رفتار و فعالی  و بوم

شناسی شهری یکی از محورهـای   ( و در واقع تحلیل بوم225: 1386های اساسی جغرافیا اس  )شکوئی،  همواره از شالوده

 طـوری  بـه  (،71: 1387این ن ریه اس . موقعی  مطلق در گذشته بیش از امروزه در سرنوش  شهرها مؤثر بوده )شکوئی، 

ینـدهای مختلـف   اای از فر طبیعی سازمان پیچیده شوند که محیط متوجه می ریزان شهری برنامه ،به بعد 1960که از سال 

ـ   ادام  این تعادل خطراتی در زمینخوردن هم بربا قوانین مخصوص به خود اس  و   دنبـال خواهـد داشـ    ه حیات بشر ب

(Hebert, 1982: 289). 

 

 روش تحقیق

ریزی شهری و نقش عوامل طبیعـی   متون برنامه  طالعدر ابتدا پس از م اس . کاربردی –صورت بنیادی  هالگوی تحقیق ب

ـ     رابط ،شهری و تالش در تلفیق این دو شاخه  در روند توسع   مین موانـع توسـع  أبین فضا، مکان و شـرایط موجـود در ت

گیـری از مطالعـات    و تاریخی بـا بهـره  « تحلیلی - توصیفی» روش ،برای انجام پژوهش حاضر .ه اس شدشهری بررسی 

و  1:50000هـای توپـوگرافی    نقشـه  ،های هوایی عکس ،ابزار فیزیکی ،بازدیدهای میدانی ،یا سنادی و کتابخانها ،شناختی

شناسـی   سـازمان زمـین  به  مربوط ایران شناسی زمین های مسلح و نقشه مربوط به سازمان جغرافیایی نیروهای 1:250000

ها و  دن ویژگیکر برای مشخص ،1یا تصاویر ماهوارهاز  ینکار گرفته شد. همچن به ها هدر شناسایی عوارن و سازند ،کشور

 شد.شناسایی و تطبیق عوارن روی زمین استفاده 

مطالعه و  تح  ۀتاریخی استقرار سکونتگاه انسانی در محدود - متدولوژی تحقیق بر تحلیل جغرافیایی از سیر تکوینی

 - گیری، توسـعه و تحـوالت سـاختار فیزیکـی     در شکل های مختلف و بررسی متغیرهای مؤثر دار در دوره شهر گله  توسع

عوامـل   ،دما ،بارش مانندعوامل اقلیمی  ۀدار با تأکید بر ارتباط شهر و طبیع  در برگیرند کالبدی )ساختار فضایی( شهر گله

و خـاک   ،ژئومورفولوژی شـیب  ،آبخیز مصنوعی  آبخیز طبیعی و حوض  حوض ر،های موق  شه رودخانه مانند هیدرولوژی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6Google Earthافزار  . نرم1
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 شکل توصیف جه  در را نه شهری کالبدی باف  - فیزیکی های ویژگی کوشد می پژوهش ایناس .  استوار شناسی زمین

 د.کنباف  و ساختار شهر بررسی و ارزیابی  بندی مؤثر طبقه و ریزی برنامه جه  در بلکه ،شهر

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

 39 و درجـه  27 در جنوب ایران در عـرن جغرافیـایی   ،استان فارس عاز تواب ترین شهر شهرستان مُهر بزرگ 1دار شهر گله

در  ،متری از سطح دریا 475در ارتفاع  ،شرقی  ثانی 24 و دقیقه 39 و درجه 52شمالی و طول جغرافیایی   ثانی 47و دقیقه 

 (.8 :1392اس  )ساالری سردری،  کیلومتری جنوب شیراز واقع شده  475حدود   فاصل

 

 (.1392دار در شهرستان مُهر و استان فارس )نگارندگان،  عیت شهر گله. موق1نقشۀ 

 

 2(کـویری  جـزء اقلـیم   -بیابـانی  نیمه  دار در تابستان گرم و خشك و در زمستان سرد و خشك )منطق آب و هوای گله

 17و حـداقل   درجـه  34گراد اس . میانگین دمای حداکثر نیـز حـدود    درج  سانتی 5/23میانگین ساالن  دما حدود  .اس 

 168دار برابـر بـا    شهر گلـه   سال 10متوسط بارندگی گراد اس  که نشان از دمای باال و طبیع  گرم آن دارد.  درج  سانتی

ژانویـه   ،ترین ماه (. پرباران8 :1392)ساالری سردری، اس   درصد در سال 42 ،رطوب   متر و همچنین متوسط درج میلی

گیـرد.   ( اسـ  کـه هـیچ بارشـی صـورت نمـی      تیـر ) و اوت ژوییه ،ترین ماه انبار تر و کمم میلی 54( با میانگین حدود دی)

بـر   اسـ . درصد  4ترین فصل، بهار با سهم نسبی حدود  بارش درصد و کم 67ترین فصل، زمستان با درصد نسبی  پربارش

تیمـوری   ) اسـ .  4خشـك دارای اقلیمی گرم و  مناطق وجز 3(BWh) ندی کوپنب اقلیم منطقه بر حسب طبقه ،این اساس

 (1394 ،11 ،سردری و علوی ساالری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Galehdar 

2. BW. 

3. Koppen. 

4  . BWh. 
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 (1392)سرشماری عمومی شهرستان المرد و مُهر(، )نگارندگان،  1390تا  1335دار از سال  . جمعیت شهر گله1نمودار 

 

 های تحقیق  یافته

 دار ( شهر گلهفیزیکیگیری و توسعۀ ) بررسی و تحلیل نقش عوامل محیطی در شکل

عـاملی بـه شـرایط طبیعـی مکـان شـهر بسـتگی دارد. در        گیری توسع  افقی و عمودی شهر در آینده بیش از هـر   جه 

کننده دارد. بر  ها بیش از عوامل دیگر نقش تعیین اند، مسیر رودخانه وجود آمده مورفولوژی شهرهایی که در کنار رودخانه به

 هـای  هـا و کـوی   هـای درون شـهر محلـه    های فرعی و مسیل گیرد و شاخه این اساس، در کنار مسیر رود، شهر شکل می

دهـد )شـکوئی،    های متعدد شکل دیگری از مورفولـوژی شـهر را نشـان مـی     دهد و پل شهری را در مسیر معینی قرار می

1387 :258.) 

 

 

 (.1392دار،  . برنامۀ کاربری اراضی و توسعۀ آیندة شهر )شهرداری گله2نقشۀ 
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 رگرفته برای توسع  آینـدۀ شـهری،   هکتار اراضی درن 1500شده و  هکتار مساح  ساخته 470دار با  شهر امروزی گله

شمسی( که مال فریدون خان لُر با هزار خانوار از منطق  کهگیلویه به دشـ    1048قمری/  1070در سدۀ یازدهم قمری )

کیلومتری غرب پال )فـال امـروزی(    6نشینی در  ریزی ایلی( و پس از مدتی کوچ آید )مهاجرت بدون برنامه فال و اسیر می

هـایی بودنـد، بـه     ها و رمه اش دارای گله آید و از آنجا که مال فریدون و قبیله وجود می )یکجانشینی(، به گزیند سکون  می

(. هر چند بر مبنای تحقیقات، مبنای ورود مال فریدون و نام 25: 1388شد )صداق  کیش،  دار داده  سکونتگاه آنان نام گله

 دس  آمده اس . دار پیش از این تاریخ به گله

 1390 – 1335 سال از دار گله مساحت شهر روند رشد جمعیت و .1 جدول

 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال

 14000 9982 10185 8323 3458 1942 2400 جمعی 

 44/3 -20/0 03/2 18/9 93/5 -09/2 - (٪نر  رشد )

 4012 -203 1865 4865 1516 -468 - تغییرات نسب  به ده  قبل

 1500 550 500 450 300 207 150 ر()هکتا مساح 

 1392منبع: نگارندگان، 

 

 دار ها و اثرات ژئومورفولوژیک طبیعی مؤثر در توسعۀ فیزیکی و کالبدی شهر گله . مؤلفه2جدول 

 نوع تأثیرگذاری ها ویژگی مؤلفه ردیف

1  

 شناسی زمین

ن به سازند بختیاری دورۀ کواترنر، سازندهای دارای رخنمون از جوا -زاگرس

 قدیم از سازند بختیاری تا سازند فهلیان

ــك  ــل کم ــه   عام ــده ب کنن

 فرسایش انحاللی

2  

 ها نوع سن 

هـای   کواترنر، کژدمی سـروک سـورگاه ایـالم، ارتفاعـات باالدسـ  سـازند      

 های مارنی و رسی الیه -آسماری و جهرم

ها در  پذیر بودن سن  آسیب

 برابر فرسایش و تخریب

تپـه مـاهوری در باالدسـ  و اشـکال      -بدلنـدی  -سـاختار آهکـی   رسوبی/ ساخ  زمین 3

های آهکـی، گچـی، نمکـی و     کارستی، آغاجاری و میشان، گچساران، مارن

 ای و شیل ماسه

مؤثر در سـاخ  و رسـوبات   

 دش  و مورفولوژی شهر

4 

 

 

 شیب

 درصد 40حوض  آبریز باالدس  شهر 

 درصد 10شهر  درون

 شمالشیب عمومی زمین از سم  جنوب به 

تأثیرگذار بر حرکات عمودی 

 و رواناب سطحی

 تأثیرگذار بر حرکات عمودی کناری بیابانگرم و خشك/  اقلیم 5

 (.1392منبع: )نگارندگان، 

 

: اسـ   هـا  ایـن سـازند   دارای آن اطراف و دار گله شناسی، چینه ن ر (، از3شناسی منطقه )نقش   با استناد به نقش  زمین

 سـن  بـا  (Gsن )گچسـارا  میوسنسـازند  -الیگوسـن  سـن  با، (As-Ja) جهرم آسماری (، سازندPd-Guه )پابد گورپی سازند
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و  ساختاری رسوبیدار )قلعه و هورو( با  های موق  شهر گله   رودخانهحوض س وفارۀ خورد چین ،زاگرسمیوسن، ارتفاعات 

هـای   سـن  و کنگلـومرا( و بخـش   شـده )آهـك، ماسـه     بختیاری آغاجاری میشان با سازندهای سخ  و سیمانی پالتفرم

 دار از شیل و ماسه سن  سس  تشکیل شده اس . شناسی و سطحی مقر شهر گله ارتفاع سازندهای زمین کم

شناسی ساده و مالیم دارد و شامل  خورده اس  که ساخ  زمین ساخ  زاگرس چین دار بخشی از زون زمین منطق  گله

فشرده با سطح محوری معموالً قائم و جه  شـمال غربـی بـه جنـوب      های نزدیك به هم ای از رشته طاقدیس مجموعه

هـای آسـماری در آن    دهندۀ ارتفاعات باالدس  شهر بیشتر از نـوع آهکـی بـوده و آهـك     شرقی اس . سازندهای تشکیل

 بیشترین رخنمون را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1392دار )نگارندگان،  شناسی منطقۀ گله . زمین3نقشۀ 

 

روی سازندهای بختیاری و گروه فـارس و رسـوبات حاصـل از     ،خورده در یك دش  زاگرس چین زوندار در  شهر گله

های موجـود   واقع شده و سن  «گورپی»و  «پابده»و  «آسماری»های  گروه فارس و نیز آهك  سازند بختیاری و مجموع

هـای   نشامل مـار  ،گچساران( ان،سازندهای گروه فارس )آغاجاری و میش ،های رسوبی( شناسی )سن  در آن از ن ر زمین

پـذیر شـیل و    وجود رسوبات نفوذپذیر، سازندهای نرم و فرسایش یافته اس . ی و شیل توسعها نمکی و ماسه ،گچی ،آهکی

مارن و سازندهای گورپی و پابده در ارتفاعات جنوبی و نیز سازندهای گروه فـارس و آغاجـاری، سـازند میشـان و گـوری      

خیـزی در شـهر شـده اسـ . شـهر روی       خیزی باال را سبب شده و خود موجب افـزایش سـیل   نفوذپذیری ضعیف و سیل

درصد با قرارگیـری بـر روی حاشـی  دشـ       3دار با شیب حداکثر تا  ای در سر دش  گله افکنه های رسوبی مخروطه نهشته

  .ساختمانی )شهر دش  پایکوهی( که یك دش  حاصلخیز )در سم  شمال شهر( اس ، قرار گرفته اس

جهرم با توجه به نفوذناپذیری آنهـا بیشـتر    -های آهکی آسماری  های مارنی نسب  به سن  ها در سن  تراکم آبراهه

دسـ    صورت درش  دانـه در مسـیر رودخانـه و ریزدانـه در پـایین      دار به های موق  شهر گله شده اس . رسوبات رودخانه

هـای انسـانی و    نقـش مهمـی در فعالیـ      افتد که این اتفـا   یرودخانه )کاهش شیب و کاهش میزان بار رسوبی( اتفا  م

 .(1394، سردری و علوی ساالریتیموری  ) استقرار آن داشته اس 
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مشـکالت  دار از دو من ر قابل بررسی اسـ   دیـدگاه اول متکـی بـر      تحلیل نقش عوامل محیطی در توسع  شهر گله

در کنـار  اطق مسکونی و وجود سه رودخان  خطی )من موقعی  طبیعی نامناسبدار اس .  گلهفیزیکی شهر   مربوط به توسع

شـهر  مـدیری   را برای  زیادیمشکالت واقع شده( موجب انفصال توسع  پیوسته و ارگانیك شهر شده و ها  حریم رودخانه

در  کشـاورزی هـای   ، کاربریمرکز و شر  در ی موق ها رودخانهآورده اس . وجود  بهنمون  گازرسانی(  -ها  )اجرای پروژه

دیـدگاه   .ها اسـ   در این جه دار  گلهگسترش شهر اصلی  انعوم جنوبدر  های زاگرس همرتفع سلسله کوو اراضی  شمال

دهی مسیر و ساختار فضـایی شـهر،    در ایجاد، ساخ  و جه  بیانگر این نکته اس  که شهری و عوامل طبیعی  توسعدوم 

ت میـدانی، تـاریخی و اکتشـافی    گیری از محیط طبیعی در روند توسع  پایدار مؤثر اس . با توجه به مطالعـا  چگونگی بهره

صورت فصلی بوده و نقش آب آن در ایجـاد شـهر    دار در گذشته به های موقتی امروزی شهر گله توان گف  که رودخانه می

هجـری قمـری نیـز     1070بسیار بااهمی  )آشامیدن، ساخ  بناها و دامداری و کشاورزی( بوده اس . برای نمونه در سال 

خان )مهاجرت ایلی/ عشایر کوچنده و استقرار در سکونتگاه( منجر به سکون  در کنار رودخان   زندگی گروهی مال فریدون

فصلی در حال  اولیه و سپس موق  در حال  ثانویه در دش  حاصلخیز متکی بـر دامـداری هسـت  ایلـی در کنـار هسـت        

 روستایی شهر شده اس .

ترین فرایندهای ژئومورفولوژیـك و هیـدرولوژیك    جمله مهم های شهری( از ها و مسیل های )رودخانه فرایندهای آبراه

 نقـش  عوامـل  دیگـر  از بـیش  رودهـا  مسـیر  انـد،  آمـده  وجـود  به رودها کنار که در شهرهایی مورفولوژی شهرها اس . در

 (.144: 1382)نگارش،  کننده دارد تعیین
 

 دار لههای موقت شهر گ های )خصوصیات فیزیکی( رودخانه . مشخصات و ویژگی3جدول 

نام 

 رودخانه

طول به 

(m) 

عرن 

متوسط به 

(m) 

عمق 

متوسط به 

(m) 

حوزۀ 

آبریز 

km2 

شیب 

 ٪متوسط

زمان 

تمرکز 

 )دقیقه(

ارتفاع رودخانه در 

باالترین نقطه 

 (m) +شهر 

ارتفاع رودخانه در 

ترین نقطه  پایین

 - (m)شهر 

 463 1400 40 18 20 15 20 3450 قلعه

 463 1250 37 12 14 12 15 1948 هورو

 470 1000 27 10 8 5 10 1320 انجیران

 470 1000 30 11 16 7 13 1780 گیلون

 1392منبع: نگارندگان، 
 

بررسـی  ای دارنـد.   کننـده  نقـش تعیـین  ( مناسـب نافضـای  )شـهرها    به لحاد محدودی  در ایجاد و توسعها  رودخانه

روژئومورفولوژی بـدین گونـه اسـ  کـه توسـع  فیزیکـی/       دار از لحاد هیـد  ها و موانع توسع  فیزیکی شهر گله محدودی 

صـورت   های مختلـف شـهر بـه    رودخان  موق  شهری در قسم  3کالبدی شهر )ساختار فضایی شهر( به دلیل برخورد با 

پراکنده و گسسـته/ خطـی(. بـر ایـن اسـاس، ایـن         توسعبخشی شده اس  ) خطی کشیده، دچار پراکندگی و انفصال بین

رودخان   2رسانی، تأسیسات و تجهیزات شهری شده اس .  ئل و مشکالتی گوناگونی در عرص  خدماتموضوع موجب مسا

 قسم  شرقی، مرکزی و غربی شده اس . 3دار به  اصلی شهر یعنی هورو و قلعه باعم جدا شدن شهر گله
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 (1392متر(، )نگارندگان،  1200 - 490دار ) های موقت )ارتفاعات( جنوب شهر گله . توپوگرافی حوزة رودخانه4نقشۀ 

 

های آبریز بزرگ شهر، رودخانـ     دار به همان صورت کشیده در شکل حوزه های آبریز شهر گله  شکل هر کدام از حوزه

ده( و هورو اس   اما در باالدس  شهر حوزۀ آبریزهای گرد با فاصـل  کوتـاه و کمتـر از     موقتی قلعه، گیلون، انجیران )میان

صـورت رگبـاری و شـدید و زمـان تمرکـز       که با توجه به ویژگی بارش در مناطق جنوبی کشور که به متر وجود دارد 300

هـای شـهری    گرفتگـی و مسـیل   گیـری سـیالب، آب   دقیقه به همراه نفوذناپذیری شهری اس ، موجب شکل 20کمتر از 

 گردد. می

د، مسـیل قلعـه اسـ  کـه از عوامـل      رسـان  دار که به باف  قـدیم آن آسـیب مـی    ترین رودخان  اتفاقی شهر گله اصلی

شود. این رودخان  موقتی از ارتفاعات جنوبی )کوه  دار )شهرک فرهنگیان( نیز محسوب می کنندۀ باف  جدید شهر گله تهدید

گیـرد و   متری سرچشـمه مـی   1200کیلومتری در ارتفاع  9وتن  بندری/ کنار سوز، تن  تاریك( و سرشاخ  آن از فاصل  

 یابد. درصد جریان می 70تا  50کیلومترمربع اس  که با شیب متوسط  20رای وسعتی حدود حوزۀ این مسیل دا

 بـه سـم  گسـترش خطـی     متمرکز و متراکمخود از شکل و توسع  فیزیکی مراحل مختلف گسترش  در دار شهر گله

و  صـورت پراکنـده   به ساخ  )محورهای ارتباطی/ ن ری  باروک( تح  تأثیر محیط فیزیکی )هیدروژئومورفولوژی( و انسان

 اسـ . شـهر  ر د رودخانـه  3 وجـود شـهر  ثیرگذار بر رشد و گسـترش  أترین عامل ت حرک  کرده اس . مهمگسسته )افقی( 

گزینی اجتماعی و اقتصادی به همـراه داشـته کـه     به همراه خود نوعی جداییغرب و شر  به سم   دار شهر گلهگسترش 

اسـ .  شهر مؤثر بوده کیلومتر(  2کیلومتر و عرن  6)طول گسترش خطی و کنار عوامل طبیعی در رشد  له درئهمین مس

 صورت مستقیم تح  تأثیر قرار داده اس . در واقع، جغرافیای طبیعی شهر و منطقه، مورفولوژی و ساخ  شهر را به

توسـع   یـابی و   دار در مکـان  های فصلی در شـهر گلـه   های شهری/ رودخانه های ناشی از فرایندهای مسیل محدودی 
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 راهنمای نقشه 

 

 جهت حرکت در

 ی شهرها رودخانه
 

 

 

 

 یها آبجهت حرکت 

 شهر ارتباطی ۀسطحی در شبک

 
 

 نقاط بحرانی

و هسـت  اولیـه/    1های آینده توجه گردد. قسم  اع م بخش مسـکونی  ریزی فیزیکی مؤثر بوده و بایستی به آن در برنامه

 موانـع  و عـوارن  وجـود  های موق  شهر قرار گرفته اس  که به عل  مرکزی و پیرامونی/ میانی شهر در حاشی  رودخانه

افقی و توسع  کالبـدی پیوسـته شـهر را منفصـل )اغتشـاش       گستردگی در شهر، ویژه دو رودخان  موقتی موجود به طبیعی

 کالبدی( کرده اس .

وساز و غیر قابل نفـود کـردن    های اخیر به دلیل ساخ  های سطحی در سال شهری ناشی از رواناب حوض  آبریز درون

شده، از بـین رفـتن    ل ساز به سم  باالدس  شهر(، گسترش سطوح آسفا و زمین از طریق افزایش تراکم مسکونی )ساخ 

ها، غیر قابل نفوذ شدن  ها و مسیل برداری از اراضی، فرسایش سطح اولی  خاک و مسدود شدن آبراهه پوشش گیاهی، بهره

ها به معابر و آسفال  بودن معابر شـهر جریـان روانـاب در     کاری( و هدای  رواناب های مسکونی )موزاییك و سیمان حیاط

هـای هـدای  و انتقـال آب )افـزایش      قدرت و حجم( و میزان خسارات به دلیل نبود کانال سطح شهر بیشتر شده )سرع ،

خیزی و بروز خطرها( افزایش یافته اس . بر این اساس، این حوزه تح  تأثیر دینامیك آبخیز مصنوعی درون  احتمال سیل

هـای سـطحی در سـطوح     روانـاب  های رگباری و شدید و تمرکز سریع های ارتباطی ناشی از بارش شهری در مسیر شبکه

 5/1ویژه بلوار کوثر در حاشی  خیابان به عرن  گیری فرسایش خطی در شبک  ارتباطی شهر، به جاده موجب ایجاد و شکل

های جاری و مواد معلق به مرکز شهر شده اس  و عوامل ذکرشده در سـرع  و   متر از سم  جنوب به شمال و انتقال آب

 ه اس .ها مؤثر بود جریان رواناب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار متأثر از شبکۀ هیدرولوژی و ژئومورفولوژی منطقه  شهری بخش مرکزی شهر گله . وضعیت شبکۀ ارتباطی درون1شکل 

 (1392های شهری( )نگارندگان،  دار مبتنی بر مسیل )شبکۀ ارتباطی بخش میانی و هستۀ چهارم گله

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Residential 
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هـای   گیری و توسع  شهر دارند و سـاختار طبیعـی رودخانـه    شکلهای موق  امروزی نقش شایان توجهی در  رودخانه

های شهر  شهری/ آبراهه ای که شبک  هیدرولوژی درون کننده بوده اس . به گونه دار تعیین موق  در ساختار کالبد شهر گله

شـهری   طی درونکنندۀ نوع، شکل و ساختار شـبک  ارتبـا   دار منطبق بر شیب و توپوگرافی غالب منطقه که عامل ایجاد گله

 صورت خاص اس . دار به شهر گله

ژئومورفیك خود سبب این محدودی  شده و مشکالت روند توسع  نامتوازن  های هیدرولوژیك و محدودی  فرایندهای

هـایی از   ها و اراضی مستعد موجب گردیده اس . وجود دو مسیل اصلی و چندین آبراه  فرعی که تـا بخـش   را روی دامنه

هـای رونـد توسـع      اند، از موانـع و محـدودی    اند و به نوعی بخشی از حوض  آبریز دو رودخان  اصلی یافته شهر نیز توسعه

 شوند. شهری محسوب می

کنند. بدین گونـه،   می تبعی  مکان از مورفولوژی و گیرند می شکل مکان بستر در های توسع  فیزیکی شهرها محدوده

قـدیمی درون شـهر    شـهری بـا خطـوط شـبک  ارتبـاطی      مصنوعی درون شبک  مسیل و حوض  آبخیز انطبا  مناسب بین

های سـطحی بـه طـرف شـمال شـهر       جه  با شیب عمومی آب ها( که معابر اصلی و فرعی شهر و هم ها و کوچه )خیابان

و سـاختار بافـ  شـهر در     ن می هدفمند در کالبـد »یابد( اس ، موجب  دار )شیب از جنوب به سم  شمال کاهش می گله

 اس .  شدهتوسع  شهر( هماهنگی و تعادل بین بستر طبیعی و ) «ط با محیط طبیعیارتبا

دار )یك آبخیز مصنوعی( متأثر از هیدروژئومورفولوژی  شهری شهر گله دهندۀ شکل شبک  ارتباطی درون نشان 1شکل 

دار مبتنـی بـر    گلـه  )شبک  هیدورلوژی و ژئومورفولوژی( منطقه )شبک  ارتباطی بخش میانی و هست  چهـارم محلـ  شـهر   

هـای اصـلی و    ها/ خیابـان  های شهری( اس . مردم در گذشته با توجه به شرایط محیطی منطقه به قرارگیری کوچه مسیل

انـد )دانـش    ها )نقط  تمرکز در شبک  ارتباطی مسجد امام شافعی شهر( توجه کرده ها، هرزآب فرعی در شیب موافق مسیل

های  وضوح مشخص اس  که شکل نامن م و ماندرابی رودخانه در شهر این نکته بهشناسی شهری(.  بومی شهرسازی/ بوم

گیـری   شناسی شهری و شکل موق  شهر بر ن م، فشردگی باف  شهری در محالت دهنو و بخش مرکزی در راستای بوم

توجهی  . بیدر مسیر شبک  ارتباطی فرعی و اصلی اثرگذار بوده اس « شهری شبک  درختی حوض  آبخیز مصنوعی درون»

شـود. بنـابراین    های سیالبی شهر و مجاور شهر موجب بروز سیالب در شهرها مـی  های سطحی و حوزه به شبک  دفع آب

دار بایستی مد ن ر قـرار گیـرد.    های موق  شهر گله کنترل کاربری و نحوۀ استفاده از اراضی در محدوده و حاشی  رودخانه

دار ناشی از توپوگرافی شهر اسـ ، تـا آنکـه وابسـته بـه       صنوعی در شهر گلهعامل سیالب شهری و ایجاد حوض  آبخیز م

آوری آب و  هـای جمـع   گرفتگی معابر شهر به دلیل نبـود کانـال و شـبکه    ها، آب مطابق بررسی شدت و مدت بارش باشد.

 اس .ها  هدای  سیالب

کنـد و در نهایـ ، آب    حال  باتالقی پیدا می های موق  شهر دس  شهر به دلیل جمع شدن آب رودخانه اراضی پایین

گردد. این مسئله باعم از دس  رفتن قابلی  کشاورزی خاک به خـاطر افـزایش میـزان نمـك خـاک       شده تبخیر می جمع

هـای شـهر، ایجـاد من ـرۀ بـد،       دس  شهر(، تخلی  زبالـه  دار )امالح موجود در خاک/ پایین )شوری و قلیایی( در دش  گله

 شود. به محیط زیس  و در نتیجه شکل نگرفتن توسع  پایدار شهری می تخریب و آسیب
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 تجزیه و تحلیل و بحث

آورنـد. در حقیقـ ، واکـنش     وجـود مـی   انداز جغرافیایی به انسان و طبیع  در رابط  متقابل با هم فضای جغرافیایی و چشم

روابـط  »محیطی طبیعی منطقـه تحـ  تـأثیر     دار در طول زمان به ساکنان اولی  سکونتگاه انسانی در محدودۀ شهری گله

انداز خـاص در   به تحول و دگرگونی فضایی در ساختار، شکل فیزیکی و کالبد شهر )چشم« روابط کنترلی»و « گیری بهره

 ساختار و باف  شهر( در هر دوره منجر شده اس .

 تغییـر  و اسـتمرار  کالبـدی،  التتحو گیری، علل شکل و دالیل شهر کالبد بررسی دار با شناسی شهر گله شکل موضوع

شهری،  کند. در یك بررسی سیستمی درون شهر را بررسی می شکل آیندۀ برای طراحی و ریزی و برنامه تحوالت این روی 

در توسعه، ساختار و کالبد شهر نشان داده  خود از متفاوتی سیمای های مختلف شکل گرفته، های شهر در دوره چون هسته

 اس .

معرف تـاریخ و سـرآغاز تشـکیل شـهر     « تمب پدو»گیرد و بنای تاریخی  های شهر شکل می هستهشخصی  شهر از 

دار تمب پدو  دار )محل سکون ( اس . هست  اولیه و تاریخی )نقط  مبدأ سکونتگاه/ دهکده( در محدودۀ فعلی شهر گله گله

رسـد بـه    م و خطی رودخانه هورو به ن ر می)دورۀ هخامنشیان تا ساسانیان( بوده که با توجه به عمق فعلی و مسیر مستقی

گیـری هسـت  دوم )بافـ      جایی و تحول هست  اولیه و شـکل  دلیل طغیان رودخان  هورو یا زلزله باعم متروک شدن، جابه

 صورت قرینه در غرب رودخان  هورو )ساخ  مجدد شهر در محل  یهودیان( شده اس . قدیمی( به

رشد آرام اولی  آن در مرحل  پیوند و ارتباط میان هست  یهودیان )هست  دوم/ باف  دار و  پیدایش سکونتگاه انسانی گله

قدیمی( و هست  سوم در زمان مال فریدون خان )باف  میانی( که مسلمانان در اطراف و خارج از محل  یهودیان بـه ایجـاد   

 باف  هست  دوم تکمیل شد.هست  جدید شهری روی آوردند، تکامل یاف  و هست  جدید )دورۀ صفویه( با ساخ  و 

 دار شـهر گلـه   ییتوسعه و ساختار فضـا  ،گیری در شکل یدرولوژیهشبک  بر  یمبتن ینقش ژئومورفولوژمطالعات اولی  

سـال قبـل، مبتنـی بـر دامـداری و در سـطوح        350دار در  ( شهر امروزی گلـه siteبیانگر این نکته اس  که هست  اولی  )

ارتفاع با شیب مالیم که از سیالب در امان بود، شـکل گرفتـه اسـ . ایـن      ماهورهای کم توپوگرافی هموار متشکل از تپه

هسته بین دو رودخان  فصلی هورو و قلعه که امروزه به دو رودخان  موق  )رودخانـه در زمـان بارنـدگی دارای آب اسـ (     

ه آب سطحی )رودخانـه( در منطقـه   تبدیل شده، قرار داشته اس . دسترسی به آب و استقرار شهر گویای این نکته اس  ک

 وجود داشته اس .

و  (Dehnow)گیری شهرداری )مدیری  شهری( روستاهای مانند دهنو  پس از انقالب اسالمی در ده  هفتاد با شکل

اند. باف  جدید با ایجاد میدان امام شهر و روند توسع  شهر به سم  جنوب ادامه یافته  ( به شهر پیوستهHurmehهورمه )

 یابد. باف  آیندۀ شهر مبتنی بر طرح شطرنجی و به موازات شبک  ارتباطی رشد می اس .

ای و خطی از شـر  بـه غـرب و متـروک      صورت قرینه های مختلف به صورت مجزا در دوره گیری چند هسته به شکل

بر مبنـای آن در  های مختلف شهر که سکونتگاه انسانی  ماندن هست  قدیمی صورت گرفته اس . پیدایش و استقرار هسته



 396 1394 پاییز، 3مارة ، ش3ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

گیـری فضـاهای شـهری مختلـف نیـز شـده اسـ .         یافته )پراکندگی فضایی(، موجب شـکل  های مختلف توسعه می دوره

کالبدی شهر ناشـی از تـأثیر هیـدروژئومورفولوژی بـر سـاختار       -ترین عامل سیر تحوالت و تغییرات عمدۀ ساختاری مهم

هـای   یابی هسـته  های موق  عالوه بر نحوه و مکان اس . رودخانهدار در طول زمان  فضایی و گسترش و توسع  شهر گله

گیری کالبدی آنها نیز مؤثر بوده اس . بر این اسـاس،   ها و شکل فضایی و چگونگی هسته -مختلف شهر، در توزیع مکانی

 موقع و ساختار فضایی شهر بازتابی از شرایط محیطی آن اس .

گیـری و   دهندۀ این نکته اسـ  کـه شـکل    نشان قلمرو جغرافیای شهر  در توسع)پیکربندی( مورفولوژی شهر   مطالع

فضـایی،   -صورت ارگانیك )پیدایش شهر( بوده و سلسله مراتـب کالبـدی   بندی آن به دار و استخوان ساختار اولی  شهر گله

اس . امـا بـا   وجود آمده  های مسکونی آن منطبق بر شرایط محیطی مسلط منطق  هیدرولوژی به شبک  ارتباطی و کاربری

گذش  زمان و با افزایش جمعی  شهر ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت و توسع  فیزیکی شهر، فضاهای خـالی و حواشـی   

 های منفرد( اس . ها عبور کرده )توسع  جهشی و توسع  قطعه ها اشغال شده و از رودخانه آمیز رودخانه مخاطره

م  شر  به غـرب شـروع شـده اسـ  و در بـین هـر یـك از        های آن از س های گوناگون شهر از هسته توسع  بخش

ن ـر   از دار گلهبندی شهر  استخوانها )واحدهای کوچك متراکم( فاصله، پراکندگی و گسستگی وجود دارد. بنابراین،  هسته

مرکـز شـهر نیـز از ایـن     هـای شـهر و    هسـته  ،موقعی  استقرار و محتوا بارها دستخوش تغییرات شده و به تبع آن شکل،

های جدید به من ور رفع ضعف دسترسی باف  قدیم باعـم از هـم    بندی کشی و شبکه . خیابانییرات مصون نمانده اس تغ

 پاشیدگی باف  قدیم شده اس .

های مختلف )قطعات منفرد و مجزا( مبتنی بر توسع  تدریجی و مداوم با تـراکم پـایین و توسـع      توسعه و ایجاد هسته

ساخ  فضایی پراکندۀ شهر منجر به توسع  فیزیکی ناموزون شهر )کاربری زمین( شده  شطرنجی دو ده  اخیر و گسترش

بـوده و   Aut cityشطرنجی بر اساس فرم شهر ماشـینی  شکل صورت  دار به گلهشهر  شهری در باف  جدید  توسعاس . 

 مشکل اساسی این نوع ساخ  شهر ایجاد تقاطع در شبک  ارتباطی شهر اس .

های  های شهری و رودخانه دار، نحوۀ استفاده و تقسیم زمین گیری شبک  معابر شهر گله ر در شکلترین عامل مؤث مهم

شناسی و مورفولوژی شهر )فـرم، شـکل و طـرح( کـه بیـانگر رشـد و        موق  شهری اس . هیدروژئومورفولوژی در ریخ 

های جاری در  های آب مالیم( شبکه دار )با شیب های فرعی شیب کارکرد شهر اس ، مؤثر بوده اس . بر این اساس، شاخه

هـای فرعـی و    گیری شبک  ارتباطی شهر از سم  جنوب به شمال همانند شکل ارتباط میان سرشاخه شهر منجر به شکل

های فصلی/ موقتی باالدس  شهر شده اس . تجزیه و تحلیل کمی مسائل  اصلی )آبراهه( رودخانه مبتنی بر حوزۀ رودخانه

در نهای  توسع  فیزیکی شهر بیانگر این نکت  راهبردی و اجرایی اس  کـه بـین توسـع  کالبـدی     هیدروژئومورفولوژی و 

 های تاریخی آن )حفظ، بهسازی و نوسازی( ارتباط برقرار اس . جدید شهر و باف 

و  هـا  پذیر و مورد تهدید سیالب اس . اما این آسیب های شدید آسیب هر دو در بارندگی شهرو باف  جدید  قدیمباف  

خطرات در باف  قدیم پایین شهر )محل  یهودیان( با توجه به توپوگرافی و ژئومورفولوژی بیشتر )خیابان انصار نقط  تمرکز 
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دار  های فصلی شهر گلـه  تغییر وضعی  رودخانه نقط  گود و کم ارتفاع( اس . -حوزۀ آبخیز درختی و مصنوعی درون شهر 

های مسکونی )کاربری مسکونی( به حریم  هر تأثیرگذار بوده و در واقع محدودههای موق  بر توسع  کالبدی ش به رودخانه

های مختلف شهر را ایجـاد کـرده    اند، اما جدایی و انفصال در بخش تر شده و حاشی  رودخانه در این تغییر وضعی  نزدیك

 اس .

ترش آن و تفـاوت فضـایی   دار، رونـد توسـع  فیزیکـی و گسـ     های تاریخی شـهر گلـه   با توجه به تحلیل مکانی هسته

توان گف   های سنتی و جدید می صورت متراکم و نامتراکم و من م و نامن م و نحوۀ باف  مسکونی در بخش ها به فعالی 

دار  هـا در شـهر گلـه    بندی اولیه(، پیکربندی و سلسـله مراتـب کالبـدی و فعالیـ      گیری شهر )اسکل  که الگویابی و شکل

تحلیـل عوامـل و عناصـر سـاختار      های موق  شهر تأثیر پذیرفته اسـ .  ومورفولوژی رودخانهصورت مستقیم از هیدروژئ به

شده در هست  یهودیان، هست  مال فریدون  دار از جمله خیابان معلم/ هست  چهارم )بخش ترکیبی و تداخل فضایی شهر گله

ا تکیه بر این نقط  ثقـل در مسـیر   و دورۀ جمهوری اسالمی( که به عنوان ستون فقرات شهر اس ، گسترش آیندۀ شهر ب

شیراز مبتنی بر ن ری  محوری باروک( و در جهـ  برخـورد بـا عـوارن هیـدروژئومورفولوژی       -فیروزآباد -دار اتوبان )گله

هـای بصـری و    سیر تحوالت شهر در چهار زمین  کالبدی، عملکردی، شبک  دسترسـی و ویژگـی   صورت خواهد پذیرف .

های موق  تأثیر پذیرفته و از خصوصیات باف   دار از رودخانه رزیابی شده اس . باف  شهر گلههای شهری تحلیل و ا نشانه

دهی فضـایی شـهر    های خاص و هماهن  در راستای سازمان کالبدی آن ناهمگنی باف  و محدودی  فضایی اجرای طرح

 هر افزایش یافته( شده اس .بوده که منجر به توسع  شهر در جه  مخالف شیب )در سم  افزایش شیب روند توسع  ش

شـده و سلسـله مراتـب     کنندۀ تغییرات کالبدی شهر بوده که مسیرها به آن منتهی می کنیس  یهودیان عامل مشخص

گرفته اس  و همین نقش را مساجد در دوران پس از ظهور اسالم در شهر بر عهـده   شبک  ارتباطی بر مبنای آن شکل می

رۀ اسالمی تا دورۀ صفویه و اواسط دورۀ قاجاریه ادامه داشته و در دورۀ پهلوی، تخریب گیرند. خند  اطراف شهر در دو می

های انسانی )مردم( در اطراف قلع  مال فریدون خان، متعلق  ها و مسطح کردن آنها( و تجمع سکونتگاه خند  )ریختن زباله

از بین رفتن سند تاریخی شهر، نماد هـویتی  هایی از آن شاهدی بر رشد و توسع  شهر و  به دورۀ قاجاریه و تخریب قسم 

 و فضاهای ماندگار در شهر شده اس .

دار از جمله فشرده بودن باف  متأثر از شرایط ژئومورفولوژی و هیـدرولوژی و   های بصری و دسترسی شهر گله ویژگی

ی با عرن کم و باریك شمال –عدم قرارگیری در مسیل درون شهر باعم باف  متراکم و فشرده و شبک  ارتباطی جنوبی 

صورت پراکنـده و افقـی صـورت گرفتـه اسـ .       در بیشتر نقاط شهر شده و در مقابل، باف  جدید توسعه و رشد شهری به

دهد این ساختار برآیند نیروهای مؤثر و طی زمان  ها در شهر نشان می ن م و رابط  میان عناصر و کاربری 1ساختار فضایی

 (.113: 1389ساالری سردری، گیرد ) در فضا و مکان شکل می
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1. Spatial Structure 
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بنـدی   شناخ  ساختار اصلی شهر کهن مبتنی بر تئوری رشد از درون و همچنین ساختار شهرسازی معاصـر اسـتخوان  

های مسکونی و  دار و سلسله مراتب فضایی آن به عنوان یك سیستم یکپارچه و ارگانیك متشکل از سلول اصلی شهر گله

گیری باف  و معـابر شـهر(    غربی )جه  -های شرقی شمالی بیشتر از خیابان -ی جنوبیها شبک  ارتباطی مبتنی بر خیابان

غربـی(   -اس  که در سطح وسیع و آینده تداوم نیافته )رشد از برون که رشد و توسع  شهر در مسیر شبک  ارتباطی شرقی

فـ  مسـکونی( و تمـایز نحـوۀ     دار )با ها و فضاهای داخلی شهر گلـه  گیری نوع ساختمان اس . مسئل  مهم دیگر در شکل

 اصـلی و  عملکردهـای  و عناصـر  ترکیـب  و گرفتن قرار هم کنار چگونگی عناصر، فضایی های قدیمی، توزیع ساخ  خانه

 چگـونگی  و اندازه دار، با تأثیرگذاری بر شکل، شهر گله های تاریخی مختلف مبتنی بر هسته اس . تقسیمات شهر ساختار

هـای   شهری )باف  مسکونی نامن م هست  یهودیان، آشفتگی فضایی باف  باف  دهندۀ تشکیل اجزای ترین کوچك ترکیب

قدیم یهودیان و مال فریدون خان، شبک  ارتباطی و سلسله مراتب بزرگـی و کـوچکی آن، حجـم رشـد و توسـع  بخـش       

 شهر ایجاد کرده اس . مسکونی( جلوۀ خاصی از ساختار

های پراکنـده اسـ  کـه بـه      صورت هسته اقد شکل هندسی خاص و بهبخش قدیمی شهر با باف  متراکم و نامن م ف

صورت شبک  درختی مبتنی بر حوزۀ آبخیز مصنوعی با معابر باریك و  دلیل محدودی  فضایی شبک  ارتباطی درون شهر به

ه صورت رشـد و توسـع  پراکنـد    دار به عرن تیپولوژی شهر شکل گرفته اس . ویژگی ساخ  فضایی امروزی شهر گله کم

گیری، استقرار و گسترش شهر از عوامل طبیعی و محیطی )توپـوگرافی و هیـدرولوژی(    )افقی( اس . بنابراین، نحوۀ شکل

توان در توسع  آیندۀ شـهر   بیش از عوامل اقلیمی )درج  حرارت، رطوب  و...( تأثیر پذیرفته اس . با توجه به این نکته، می

های سطحی در باف  قدیمی به طرف مسیل به عنـوان یـك    مکان هدای  آبمواردی ن یر شیب طبیعی کنار رودخانه و ا

 گزینی باف  مسکونی قدیمی را مد ن ر قرار داد. کانال طبیعی با در ن ر گرفتن جنس زمین و نیز نحوۀ استقرار و مکان

بنـدی   وانها در فضاهای شهری( در سه مبحم اسـتخ  ساختار کالبدی شهر )عناصر اصلی طبیعی و مصنوعی و فعالی 

هـای مسـکونی و اراضـی بـایر      شبک  ارتباطی(، مزارع حواشی محله -های مسکونی و پیرامون آن )فضاهای تجاری محله

دار تحلیـل شـده اسـ . نتـایج      اطراف آن و روابط این سه بخش در دو الگوی سنتی و الگوی جدیـد )مـدرن( شـهر گلـه    

خطی در یك محـور ارتبـاطی اصـلی     -ای صورت هسته ی بهدهندۀ این موضوع اس  که عنصر اصلی کاربری تجار نشان

 )خیابان معلم( در بخش مرکزی شهر قرار گرفته اس .

وجود آمده و شکل و کلی  قابل رؤی  شهر  صورت و فرم شهر بر مبنای محتوا و ایدۀ تعامل انسان و محیط طبیعی به

مختلف با توجه بـه ایـن رویکـرد شـکل گرفتـه       های های مختلف در زمان ها و فضاهای شهری و هسته )گشتال (، محله

دهندۀ ساختار فضایی شهر و مبتنی بر منابع محیطـی و طبیعـی بـوده اسـ . تغییـرات       اس . در واقع، ساختار سنتی نشان

ویژه گسترش شهر به سم  اراضی کشاورزی در سم  شمال شهر و در سم  شـرقی و غربـی در    ساختار فضایی شهر به

تر و متروک شـدن هسـت     های جدید بدون توجه به هست  قدیمی گزینی فضایی هسته دار، به جدایی ساختار کلی شهر گله

 قدیمی انجامیده اس .



 399 دار کالبدی شهر گله -بررسی و بازخورد محیط طبیعی در توسعۀ فیزیکی

 

 (.1392دار )نگارندگان،  . تأثیرات هیدروژئومورفولوژی بر توسعه و ساختار فضایی شهر گله2شکل 

ی زمانی بدین صورت اس  که از دورۀ پهلوی ها های مختلف دوره بر حسب ویژگی 1شناسی شهری ساختار و شکل توصیف

( صـورت  1340دار ) هجری شمسی(، تغییرات اساسی همانند دیگر شهرهای کشـور در شـهر گلـه    1320ویژه پهلوی دوم ) و به

 بوده اس . 1370تا  1300های  دهی و بازار( در دهه دار در جایگاه مرکز ثقل منطقه )خدمات گرف . در این دوران شهر گله

صورت  شمسی به بعد اس  که فرم شهری به 70دار )گسترش افقی/ اسپرال( مربوط به ده   یش محدودۀ شهر گلهافزا

اس . وسـع  شـهر   1365در سال  18/9تراکم( با توجه به نر  رشد جمعی  شهر  پراکنش و گستردگی شهری )توسع  کم

تراکم  که ناشی از گسترش توسع  مسکونی کم هکتار رسیده 1200سال  انقالب اسالمی به بیش از  30طی دورۀ تاریخی 

 بـه  حـریم  و هکتـار  595 وسـع   بـه  ای محدوده در 1404 سال افقجنوب و غرب شهر و گسترش توسع  غیرمسکونی )

های با قابلی  توسع  فیزیکی در شهر متناسب با تراکم شـهری نبـوده و    ( اس . بر این اساس زمینهکتار 2066 مساح 

شـهر و ناپیوسـتگی بـین    های مختلـف درون   های خالی در بخش گسترش شهر بیش از حجم جمعیتی اس . وجود زمین

 آن اس . 2شناسی کنندۀ ساختار فیزیکی توسع  شهر و گونه فضاها تعیین

های تاریخی شهر به عنوان مقر شهر در رابطـه بـا عـوارن جغرافیـایی محلـی و شـرایط طبیعـی         گزینی هسته مکان

ـ  ه همـراه تغییـرات کالبـدی شـهر     )محیطی( بوده اس . بنابراین، شرایط توپوگرافی )موقع( و شرایط جغرافیایی )موضع( ب

)شرایط کنونی و آیندۀ شهر( و دگرگونی کالبدی فیزیکی شهر در دوران جمهـوری اسـالمی بـا گسـترش شـیوۀ زنـدگی       

 دار شده اس . گسترده و شطرنجی در ساخ  شهر گله شهری منجر به شکل و الگوی نیمه

صـورت بافـ  فشـرده در بخـش قـدیمی       رفولوژی( بهها به تبع شرایط محیطی )هیدروژئومو دار و خانه باف  شهر گله

)هست  دوم و هست  سوم( اس  و در مقابل آن، باف  جدید بر اساس ن می خاص و هندسی بر موقعی  محیط غالب شده 

اس . این مسئله عالوه بر تضـاد مورفولـوژی فشـرده و نـامن م در بخـش قـدیمی و مورفولـوژی گسسـته و مـن م در          

تـرین عامـل    شهر، در پراکندگی و انفصال فضایی ساخ  و سیمای شهر نیـز وجـود دارد. مهـم    های جدید و نوساز بخش

دار زیرساخ  مکانی و نشستگاه شهر اس  و در واقع، عوامل طبیعی در ساخ ، بافـ  و   تأثیرگذار در مورفولوژی شهر گله

 پذیری )روند توسعه( شهر مؤثر بوده اس . شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Morphological study 

2. Typological Study 
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دار بر حسب رشد فضایی شهر تابع تداوم و تسلسل بوده اس . بر ایـن مبنـا،    ح( گلهمورفولوژی باف  شهر )نقشه و طر

گرایی بوده و پیوند تـاریخی شـهر در ارتبـاط بـا شـرایط طبیعـی بـر ن ـام فضـایی،           ساختار فضایی شهر بر اساس محیط

کان طبیعی خود تأثیر پذیرفته و دار از م های شهر و ن ام داخلی شهر بوده اس . بنابراین، ساختار شهر گله پراکندگی مکان

 های موق  اس . باف  و ساختار کالبدی گسسته در آن ناشی از رودخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای از شرق به غرب و انفصال و پراکندگی  گیری قرینه های تاریخی و شکل دار با توجه به دوره های مختلف شهر گله . هسته3شکل 

 (1392دار )نگارندگان،  دروژئومورفولوژی بر توسعۀ شهر گلهساختار فضایی شهر مبتنی بر اثرگذاری هی

دار بیانگر ن ام فضـایی و موقعیـ  مطلـق شـهر و ن ـام )سـاخ ( داخلـی اسـ .          بررسی جغرافیای تاریخی شهر گله

سـاخ / محـیط فیزیکـی شـهر( متـأثر از عوامـل        همچنین ماهی  و الگوها در حوزۀ کاربری زمین شهری )محیط انسان

گیری و تکامل( در طی زمان مبتنی بر ساخ  طبیعی شهر و تئـوری   ورفولوژیك در ساخ  و مورفولوژی )شکلهیدروژئوم

 رشد از درون شهر )محلی( اس .

فضای شهری یکی از عناصر ساختار فضایی )باف ، کالبد و شبک  ارتباطی( اس  که در سـاختار فیزیکـی شـهر بـین     

دار با توجه به تقسیمات کالبدی و ن م  کننده دارد. شهر گله نقش هماهن  باف  کالبدی مناطق مسکونی و شبک  ارتباطی

وجـود آورده اسـ .    شـهر را بـه   کالبـدی  های موقـ  شـکل گرفتـه و محـیط طبیعـی وضـعی        داخلی، بر مبنای رودخانه

هـای   وانـاب های شهر با تبعی  از شیب زمین و ر صورت کلی و ترکیبی بدین گونه اس  که مسیل هیدروژئومورفولوژی به

گیری حوزۀ آبخیز مصنوعی )شبک  درختی( شده اس . اقلیم کمترین تأثیر را در ساخ  شهر  جاری در شهر منجر به شکل

بارد( بـرای کـاهش    های شیروانی )مخصوص مناطقی که بارندگی زیاد می دار از سقف دارد، اما امروزه در ساخ  شهر گله

 شود. ه استفاده میشد های ایزوگام جذب گرما بر روی پش  بام

هـای مـرتبط بـا     هـا و تلفیـق داده   تحلیل نقشـه  های میدانی، ، برداش دار گله تصویری شهر متون نوشتاری و با مرور

توسع  فیزیکـی شـهر، در   های  ژئومورفولوژی و مشخصه )سطحی و زیرزمینی(، های طبیعی از جمله هیدرولوژی مشخصه

گیـری سـاختار مبتنـی بـر      و توسع  فیزیکـی شـهر منجـر بـه شـکل     بستر طبیعی انطبا  و ارتباط بین  ۀنحویابیم که  می
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کالبـدی شـهر   -ها( شده اس . ساختار محیط فضـایی  هیدروژئومورفولوژی، تغییرات ساختار فضایی شهر و محالت )هسته

هـای   بخـوان ی آبریز و آها زهکه حاصل شکل خاص حو منطقه اس  بستر طبیعی وابسته به فرد منحصربهصورت  دار به گله

هـای موقـ  )آب( بیـانگر کـارکرد      اس . مورفولوژی شهر بر مبنای رودخانـه   باالدس ، هیدرولوژی و ژئومورفولوژی شهر

 اقتصادی مبتنی بر کشاورزی )سیستم آبیاری( اس .

ویـژه   طبیعـی بـه   -شـده( از شـرایط محیطـی    دار )محـیط سـاخته   انداز جغرافیایی شـهر گلـه   فضای جغرافیایی و چشم

دار هیدرولوژی و ژئومورفولوژی بوده کـه ایـن دو    های موق  تأثیر پذیرفته اس . عامل اصلی در ساخ  شهر گله دخانهرو

کالبـدی   -هـای فیزیکـی    وجود آورده اس . ویژگی شناسی شهر را به های کالبدی، شکل، ساخ  و ریخ  عامل مشخصه

هـای اصـلی و    غییر و تحول اس  و با در ن ر گرفتن خیابان)شکل و ساختار شهر( با توجه به این که شهر در حال ت 1شهر

های خالی و بدون  روستایی قرار دارد. زمین عرن بودن آنها، در هست  دوم و سوم شهر با باف  نیمه و همچنین کم 2فرعی

های جدید شهر در سم  جنوب غربـی   گیری باف  استفاده و وجود فضای باز در سم  جنوب و جنوب شر  موجب شکل

های قدیمی از ن ر دسترسی ن م خاصی ندارد و  طور کلی، باف  شهر در بخش شهر، در حاشی  رودخان  قلعه شده اس . به

 شده اس . دهی مناسب از هر ن ر را باعم اصوالً دارای عرن خیلی کم اس ، که عدم سرویس

ف  شهری با الگوی شهرسازی دار )شهرک فرهنگیان و محل  جنوبی دهنو( با در قسم  شر  و جنوب غرب شهر گله

های شهری و حـریم   شطرنجی و مدرن و باز طراحی شده و دارای شبک  اصلی و دسترسی مناسب و کافی اس . رودخانه

آن به عنوان یك فضای شهری زاید، غیرقابل استفاده، ناامن، متروک و بازمانده، یکی از عناصر ساختاری شهر و کریـدور  

تـوان بـا ایجـاد منطقـ  تفریحـی/ گردشـگری        محیطی اس . بر این اساس، می منابع زیس طبیعی شهر در فراهم آوردن 

هـای   صورت خطـی در حاشـی  رودخانـه    )فضای باز شهری( و ایجاد فضای سبز شهری در بخش مرکزی و میانی شهر به

ای زنده و پویا تبـدیل   های شهر را از حال  خاموشی به رودخانه ای در مرکز شهر( رودخانه موق  شهر )فضای سبز حاشیه

 کرد.

 

 گیری نتیجه

 اس . سیستمی مجموع  یك در طبیعی و های انسانی کاربری منطقی چینش شهری توسع  از مدیران ریزان و برنامه هدف

گـردد.   شـهری  مـدرن  توسعه با رویکرد پایـداری و  حد باالترین سبب تواند می شکل ترین مطلوب به ها بین سیستم تعامل

شهرها بیانگر نحوۀ تعامل و روابط متقابل انسان و طبیع  در طول تـاریخ حیـات بشـر در محـیط اسـ .       ساخ  و توسع 

اجتمـاعی   - هـای سیاسـی   عمومـاً تـابع سیسـتم   شهرهای فالت ایـران   ساخ  و مورفولوژیدگرگونی، تغییر و تحوالت 

گـویی بـه نیازهـای     عی در راستای پاسـخ گیری از منابع طبی ، شرایط فرهنگی و اقتصادی، عوامل اقلیمی و بهره)حکوم (

 .بوده اس ساکنان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Form 

2. Major & Minor 
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دار بر اساس دسترسی به آب و دامداری شـکل گرفتـه و عامـل یکجانشـینی )مسـکن       گیری شهر گله ساخ  و شکل

 سال پیش بوده اس . 400های موق  )وجود آب و زمین و خاک مناسب( در  نشینان دامدار مبتنی بر رودخانه ثاب ( کوچ

)نشستگاه و بافـ  شـهری(، موقعیـ      و مورفولوژی ساخ  آن دار شهر گله ارگیریقرو محل  یژگی خاصوبر اساس 

و ساختار باف  شـهر   ن می هدفمند در کالبد»ساختار فضایی شهر مبتنی بر سبب پیدایش ای و دشتی بودن شهر  رودخانه

 اس .  شده «ساختار باف  شهرو  در کالبد پیچیدهن می  بی»و در مقابل آن  «در ارتباط با محیط طبیعی

هیـدروژئومورفولوژیکی اسـ .    -دار عامـل طبیعـی   ساز توسـع  فیزیکـی/ کالبـدی شـهر گلـه      عامل اصلی محدودی 

دار اسـ  کـه بیشـترین     شـهر گلـه   توسـع   کننـدۀ  محـدود  عامـل  ترین شیب مهم و سطحی های آب به مربوط فرایندهای

 بُعـد  بـه  محـدودی  توسـع  فیزیکـی تنهـا     نی مرکز شهر اس . اثراتمحدودی  در بخش مرکزی، میانی و حوزۀ پیرامو

 گیرد. می نیز در بر را اجتماعی اقتصادی، ابعاد بلکه شود، طبیعی محدود نمی و محیطی

شناسی و شـکل شـهر    متغیرهای محیط طبیعی و محیط مصنوع در ساخ ، گونه، ریخ  ها، تحلیل و تجزیه بر اساس

رودخان  خطـی در   3دین گونه اس  که تیپومورفولوژی شهر مطابق مقیاس محیط طبیعی )وحدت محیط طبیعی و شهر( ب

طول زمان فرم شبک  اتباطی درون شهری در بخش قدیمی و اولی  شهر منطبق بر ساختار محیط طبیعی شهر و پیرامـون  

سـاخ    بـل میـان محـیط انسـان    آبریز اس . روابط متقا  آن یعنی شبیه شبک  فرعی و ارتباط آن با رودخان  اصلی در حوزۀ

های شهر( و پیوستگی میان این دو در زمـان و فضـا در    )محیط فیزیکی و ساختار شهر( و عاملی  محیط طبیعی )رودخانه

 مکان شهر تبیین شده اس .

های مختلف شهر  هسـت    ارزیابی تناسب اراضی با عدم محدودی  طبیعی برای توسع  شهری با در ن ر گرفتن هسته

تأثیر نبوده اسـ    گیری و استقرار آن بی شده( که آب رودخان  هورو در شکل ر در محدودۀ تمب پدو )متروک و رهااول شه

عرن(  هست  سوم، قلع  مال فریدون/ رشد  (  هست  دوم، کنیس  یهودیان )مسکونی متراکم و معابر کم27: 1384)امیری، 

ستایی متراکم و با فشردگی باال در مرحل  پیدایش و هسـت  چهـارم   گیری یك هست  اولی  رو غیرارگانیك و نامنسجم با شکل

گیری محالت  خیابان معلم )تجاری/ مسائل و مشکالت آمد و شد( مبتنی بر توسع  کالبدی و فضای شهری و چگونگی جای

کـه  پراکنـدۀ شـهر اسـ      دهندۀ تفاوت ساختارهای مختلف شهری و مناطق مسکونی و توسـع   مسکونی در کل شهر نشان

 شده اس . دار گیری ساختار فضایی گسسته و رشد و پراکندگی فضایی بخش مسکونی شهر گله موجب شکل

دار بدین گونـه   گیری و ساختار شهر گله های گیلون )گیالن( و هورو )هُرو( در شکل طور کلی، نقش و تأثیر رودخانه به

ی متفاوت بوده اس . چرا که هست  اولیـه، تـاریخی و   های مکان های تاریخی مختلف به گونه اس  که ایجاد شهر در دوره

فضای زیستی و سکونتی به نسب  کوچك شهر قبل از اسالم خارج از محدودۀ میانی بین دو رودخانـه )تمـب پـدو( و در    

گیری مجدد شهر در زمان صفویه توسط مال فریدون خان )ن ام ایلـی و تسـلط بـر شـهر( بـه همـراه        مرحل  بعدی شکل

یان در حوزۀ میانی بین دو رودخانه بوده و در اواخر دورۀ قاجاریه به بعد، شهر دولـ  مبتنـی بـر کارکردهـای     زندگی یهود

صـورت گسسـته و    های مختلف بـه  گیری شهر در دوره یابد. بنابراین، شکل سیاسی و ن امی وابسته به حکوم  توسعه می

صورت توسع  منفصل و گسسته و در دورۀ حاضـر   یز بهمنفصل بوده که همین عامل در توسع  شهر در هر دورۀ تاریخی ن

 هورمه، فرهنگیان، گلدش ( مؤثر بوده اس . -تأسیس/ دهنو های تازه نیز )توسع  پراکنده و جهشی محالت و شهرک
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دار )اثرات هیدرولوژی  های قلعه و هورو و میزان آبدهی آن با توسع  سکونتگاهی در شهر گله های طغیان رودخانه دوره

های شهر، زوال  گیری مکانی هسته سازی و توسع  شهری( در ارتباط بوده اس . هیدرولوژی منطقه در شکل ساختمان بین

هـای شـهر و در نتیجـه توسـع  شـهر بیـانگر نقـش هیـدرولوژی بـر           و پراکندگی فضایی آنها مؤثر بوده و در واقع هسته

 های تاریخی منطقه اس . تمدن
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ی  شهر اسالمی با تأکیـد بـر مـدیری     امن (. تحلیل1392ساالری سردری، فرضعلی  بیرانوند، مریم  لرستانی، اکبر  نوری، مهدی  )
مرکـز   ایرانـی  -الگـوی معمـاری و شهرسـازی اسـالمی    دار(، همایش ملی  محوری مساجد )مطالع  موردی: شهر گله محله

 خدمات تخصصی معماری و شهرسازی جهاد دانشگاهی واحد استان قم.

 انتخـاب  در ژئومورفولوژیـك  هـای  محدودی  و مکاناتا (. تحلیل1388شایان، سیاوش  پرهیزکار، اکبر  سلیمانی شیری، مرتضی  )

 ، دانشگاه تربی  مدرس.3، شمارۀ 12، فصلنام  مدرس علوم انسانی، دورۀ )داراب شهر موردی: نمون ( شهری  توسع  محورهای

اپ چهـارم،  هـای جغرافیـایی، چـ    های محیطی و مکتـب  های نو در فلسف  جغرافیا )جلد دوم( فلسفه (. اندیشه1386شکوئی، حسین  )
 مؤسس  جغرافیایی و کارتوگرافی و گیتاشناسی.

 های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، چاپ یازدهم، انتشارات سم . (. دیدگاه1387  )----------

 .ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنع ، تهران ای بر مبانی برنامه ( مقدمه1382)  شیعه، اسماعیل

 دار، انتشارات ایالف، شیراز. (. سفرنام  گله1388صداق  کیش، جمشید  )

دکتـری،    نامـ  ن، پایـا (شـهر تبریـز    فیزیکی شهر )الگوی مناسب توسع  سنجی محیط طبیعی و توسع توان .(1375)  ملکه عزیزپور،
 .دانشگاه تربی  مدرس

یکی شهر: نمون  موردی شهر سـنندج،  گیری در توسع  فیز سنجی و کاربرد سیستم پشتیبانی تصمیم (. امکان1384فردوسی، بهرام  )
 نام  کارشناسی ارشد، دانشگاه تربی  مدرس. پایان

 مطالعـ  (شـهری   توسـع   ریـزی  برنامـه  در ژئومورفولوژی و اقلیم (. بازخورد1394کمانه، عبدالعلی  قادری، حیدر  دهقان، شهیده  )

 .198-187 ،.صص13پاییز  ، 19 شمارۀ پنجم، سال ای، منطقه ریزی برنامه فصلنام ، )شیراز شهر کالن موردی:

کارشناسـی    نامـ  فیزیکی مورد مطالعه شهر تفرش، پایـان   کید بر توسعأپایدار شهر با ت  ریزی توسع برنامه .(1385)  میترا کالنتری،
 .دانشگاه تربی  مدرس شهرسازی،، ارشد

 هرستان المرد و مهر.های متمادی در ش مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال

 ،2 شـمارۀ  اول، گزینی شهرها و پیامدهای آن، فصلنام  جغرافیا و توسعه، سـال  (. کاربرد ژئومورفولوژی در مکان1382نگارش، حسین  )
 .133-1. صص زاهدان،



 405 دار کالبدی شهر گله -بررسی و بازخورد محیط طبیعی در توسعۀ فیزیکی

ران، فصـلنام   (. بررسی عوامل مؤثر در تغییرات الگوی رودخان  جگین در جلگ  ساحلی مکـ 1391یمانی، مجتبی  فخری، سیروس  )
 .34جغرافیا، انجمن علمی جغرافیای ایران، سال دهم، شمارۀ 

(. فرسایش خندقی و تأثیر آن بر توسع  سکونتگاهی در بخش عالمرودشـ ،  1390یمانی، مجتبی  موغلی، مرضیه  کریمی، هادی  )
 .12فصلنام  جغرافیای طبیعی، سال چهارم، شمارۀ 


