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  چكيده     

هاي اقتصادي مناطق روستايي تحث تاثير عوامل مختلفي قرار دارد. در اين ميان  عوامل فعاليت

گزيني مناطق اقتصادي و مكان هايفعاليتنوع يرگذار در تأثين عوامل ترمهمژئومورفولوژي يكي از 

هاي اقتصادي ير عوامل ژئومورفولوژي در نوع فعاليتتأثشود. در تحقيق حاضر يمروستايي محسوب 

- بر مبناي روش ، بنابراين اين پژهشروستاهاي شهرستان مريوان مورد ارزيابي قرار گرفته شده است

 يمتون و محتو يو بررس ايمطالعه كتابخانهامل هاي آن شباشد و دادههاي توصيفي و تحليلي مي

ابزارهاي  .استو مشاهده  همانند پرسشنامه، مصاحب يدانيم هايروش نيز و هامطالب و نقشه

افزاري مشاهده و مصاحبه) و نرم ،ها به دو دسته ابزارهاي ميداني شامل (پرسشنامهگردآوري داده

)arc gis, spss,google earth( م هستند. در اين پژوهش ابتدا نقشه ژئومورفولوژي قابل تقسي

- منطقه تهيه و موقعيت ژئومورفولوژيكي روستاها مورد ارزيابي قرار گرفته شده است و سپس كاربري

هاي هر بخش به صورت جدا در ارتباط با عوامل ژئومورفولوژي مورد ارزيابي قرار گرفته شده است. 

آوري بندي منظم اقدام به جمعبرداري طبقهنمونه روشه و به در مرحله بعد با استفاده از پرسشنام

ها بيانگر هاي اقتصادي روستاييان شده است. نتايج حاصل از ارزيابي دادهاطالعات در مورد فعاليت

تر مردم هاي زراعي، بيشاين است كه در بخش سرشيو با توجه به كوهستاني بودن منطقه و نبود زمين

اند ولي در ترين مهاجرت به شهر را داشتهداري و دامداري اشتغال دارند و بيشهاي باغبه فعاليت

هاي مركزي و خاووميرآباد با توجه به وجود مناطق مسطح و قابل كشت درصد زيادي از بخش

  اند.تري داشتهروستاييان به زراعت اشتغال دارند و درصد مهاجرت كم

  ، شهرستان مريوانقتصادي، مناطق روستاييهاي افعاليتژئومورفولوژي،  كلمات كليدي:
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  مقدمه

بستر  در مختلفي عوامل تأثير تحت جغرافيايي، واحد ينتركوچك عنوانبه روستايي هايسكونتگاه

 يرتأثتحت ؛ و )1386اند (مواليي هشجين، گرفته شكل محيط و انسان روابط قالب در و جغرافيايي

)، در اين 1390زاده، (رنجبر و رشيد اندبودهدر حال تغيير و تحول عوامل دروني و بيروني همواره 

كه در  باشديم هابر روند توسعه روستا يرگذارتأثعامل  ينترمهمميان عوامل ژئومورفولوژي به عنوان 

 هاييدهپد). 1390، زادهو فتح اهللا (ثروتي كنديمايفا  ياعمدهنقش  يزيربرنامهفرايندهاي 

 يريگشكلهاي سطح زمين بر عارضه عنوانبهباشند  يمنشائرف نظر از اينكه از چه ژئومورفولوژي ص

). براي مثال 1389و استفاده از سرزمين ثاثير گذارند (رشيدزاده،  هايكاربرمراكز جمعيتي، انواع 

اقتصادي شود و شرايطي را  هاييتفعالسبب محدوديت  توانديميك كوهستان و شيب آن  يهادامنه

بنابراين، شناخت ؛ )1373ه توسعه در اين منطقه با هزينه زيادي همراه باشد (رجايي، كد نكند ايجا

- هاي توسعهريزيانجام برنامه منظوربهها جامع از چگونگي پراكندگي، موقعيت و جمعيت سكونتگاه

 بعد در عوامل طبيعي از كدام هر كه كرد توجه نيز نكته اين به اي، امري ضروري است و بايستي

- با توجه به موارد مذكور مي ).1389شوند (شكويي، واقع مي مؤثر انساني هايسكونتگاه از خاصي

  عوامل ژئومورفولولوژي قرار دارد.ا اقتصاد نواحي روستايي به طور مستقيم در ارتباط ب كه توان گفت

ر جاذب جمعيت و هاي اخيمناطقي كه از نظر عوامل ژئومورفولوژيكي شرايط مناسبي دارند در سال

عمدتا داراي و همچنين مناطقي كه شرايط نامناسبي دارند  اندهاي اقتصادي مثبت بودهداراي فعاليت

در واقع در مناطقي كه اند. شرايط نامناسب اقتصادي و مشاغل كاذب از جمله قاچاق كاال و ... بوده

هاي كافي ند به سبب نبود زميناتري داشتهتر بوده و توپوگرافي خشنها بيشميزان فشردگي چين

(مهدوي  ترين مهاجرت صورت گرفته استهاي شغلي كافي بيشبراي كشت و در نتيجه نبود فرصت

ي هاسال، مهاجرت روستاييان شهرستان مريوان طي هامهاجرتنمونه بارز اين ) كه 1383و همكاران، 

يط ژئومورفولوزيكي نامناسب و جهت است كه درصد بااليي از روستاييان به دليل شرا 1390تا  1375

. با توجه به موارد مذكور در اين تحقيق به اندكردههاي اقتصادي به شهر مهاجرت يتفعالدستيابي به 

ارزيابي نقش عوامل ژئومورفولوژي در وضعيت اقتصادي روستاهاي شهرستان مريوان پرداخته شده 

تحقيقاتي مختلفي صورت  هاسكونتگاهر روي ير ژئومورفولوژي و عوامل طبيعي بتأثدر مورد  است.

  پردازيم:ها مياي از آنگرفته است كه به تشريح پاره

هاي روستايي شهرستان ) نقش عوامل طبيعي در آرايش فضايي سكونتگاه1393استعالجي و جعفري (

ي (ارتفاع و هاي محيطها بيانگر اين است كه بين عاملاند. نتايج تحقيقات آنماهنشان را بررسي كرده

ها ها همبستگي معكوس ناقص و بين نوع اقليم و استقرار سكونتگاهشيب) و پراكندگي سكونتگاه
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بر تراكم روستاها و تهيه  مؤثرعوامل طبيعي  )1392همبستگي مستقيم وجود دارد. جوكار سرهنگي (

 از تحقيق اين د. درانرا مورد ارزيابي قرار داده مازندراننقشه توان توسعه بخش كوهستاني استان 

 هاياليه عنوانبه رودخانه از فاصله و دما، بارش زمين، جنس دامنه، جهت شيب، ارتفاع، عوامل

 20تا  10متر، شيب  1000تا  500ارتفاعي  طبقه كه است آن بيانگر نتايج .است شده استفاده اطالعاتي

 تردرجه سانتيگراد، بارش بيش 15تا  10كواترنر، دماي  هايآبرفت جنس جنوبي، دامنه درصد، جهت

تري بيش تناسب روستايي توسعه براي هارودخانه تا متري 550از  تركم فاصله و ميليمتر 550 از

هاي روستايي در پراكنش و استقرار سكونتگاه مؤثر) عوامل طبيعي 1393نيا و همكاران (دارند. فاضل

معيار طبيعي شامل، ارتفاع، شيب،  5در اين پژوهش در شهرستان سيرجان را مورد ارزيابي قرار دادند. 

ها انتخاب شده در استقرار سكونتگاه مؤثرعوامل  عنوانبهيب و عناصر اقليمي (بارش و دما) جهت ش

اند. و شاخص موران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته GISهاي آماري در محيط و با استفاده از روش

هايي روستايي استان ، جايگاه عوامل طبيعي در استقرار سكونتگاه)1392پناهي (راد و شريعتغالمي

 طبيعي عامل 8 اين منظور، اند. برايمورد ارزيابي قرار داده AHPكرمانشاه را با استفاده از روش 

 ليتولوژي، شيب، ارتفاع، دما، تبخير، بارش، جمله از عناصر اقليمي گسل، اصلي، هايرودخانه شامل

گذاري هر كدام از ها انتخاب شده است و پس از ارزشسكونتگاه يابيمكان در ثرمو عوامل بعنوان

تر ها صورت گرفته است. نتايج تحقيق بيانگر اين است بيشهمپوشاني اليه GISها، از طريق اليه

اند. موسوي و همكاران در مناطق نامناسب واقع شده 9/2روستاها در مناطق مناسب قرار دارند و تنها 

هاي شهري را با استفاده از ) نقش عوامل طبيعي در توزيع جغرافيايي جمعيت و سكونتگاه1392(

GIS   وGeoda ترين ميزان جمعيت در ها نشان داده است كه بيشبررسي كردند. نتايج بررسي آن

رين تمتر قرار دارند و عامل آب و هوا و نزديكي به رودخانه بيش 1400تا  1000اين استان در ارتفاع 

هاي يتمحدودها و يتقابل) 1390اند. رنجبر (تاثير را در پراكندگي جمعيت شهري استان داشته

ژئومورفولوژيكي توسعه شهرستان خلخال را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده كه 

يري و توسعه روستاها و شهرهاي منطقه نقش مهمي داشته گشكلعوارض ژئومورفولوژيكي در 

ي زيرزمين وضعيت هاآبهاي قابل كشت است و از نظر ينزمكه در مناطقي كه داراي يطوربه است.

ها و يتقابل) 1390زاده (ترين مقدار است. رنجبر و رشيدمناسبي دارد، تراكم جمعيت بيش

 نشان هاآناند. نتايج تحقيق هاي ژئومورفولوژيكي شهرستان اهر را مورد ارزيابي قرار دادهيتمحدود

داده است كه با توجه به تنوع و گستردگي واحدهاي ژئومورفولوژي توسعه واحدهاي صنعتي همواره 

هاي ي تنگ و عميق، گسلهادرهير اين واحدها بوده است. توپوگرافي منطقه، ارتفاعات بلند، تأثتحت 

معيت، عامل مهم در جهت جلوگيري از رشد ج عنوانبهي و كوهستاني ماهورتپهفعال و واحدهاي 
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باشد. با توجه به موارد يمرشد ساختارهاي اقتصادي و نيز پراكنش واحدهاي شهري و روستايي 

ير عوامل ژئومورفولوژي بر اقتصاد روستايي شهرستان تأثمذكور هدف از تحقيق حاضر بررسي 

تا ضمن ارزيابي نقش عوامل ژئومورفولوزي در استقرار و پراكنش و موقعيت  باشديممريوان 

در اقتصاد روستاهاي شهرستان و همچنين  مؤثريري روستاها، توانمندهاي ژئومورفولوژي رگقرا

  هاي ژئومورفولوژيكي آن مورد ارزيابي قرار گيرد.يتمحدود

 125شهرستان مريوان از نظر تقسيمات سياسي در استان كردستان و در موقعيت منطقه مورد مطالعه: 

، از ديواندره، از شمال شرقي به سقزقرار دارد. شهرستان مريوان از شمال به  سنندجكيلومتري غرب 

و از غرب كشور هم به  دره شليرو از شمال غربي به  سروآباد، از جنوب شرقي به سنندجشرق به 

). 1شود (شكل كيلومتر مرز مشترك منتهي مي 100كشور عراق با  سليمانيهشهرستان  نجوينپشهر 

دهند كه پيدايش اين تشكيل مي زاگرسهاي هاي شهرستان مريوان را رشته كوهبخش عمده ناهمواري

نطقه مريوان شديداً تحت باشد. ممي ترشياريها در نتيجه حركات كوهزايي اواخر دوره ناهمواري

هاي ها ريزشبودن و برخورد اين جرياناي قرار دارد كه به علت كوهستاني هاي مديترانهتأثير جريان

هاي آب و هوايي متأثر از اقيانوس اطلس و درياي مديترانه كه عامل عمده جوي زيادي دارد. جريان

هاي زاگرس بخشي از رطوبت خود را نطقه و برخورد با كوههاي كشور است ضمن عبور از مريزش

تا  500هاي جوي در شهرستان مريوان ميزان متوسط ريزش دهد.باران و برف از دست مي صورتبه

ميليمتر در سال گزارش شده است كه اين مقدار در طي ساليان اخير به دليل گرمايش جو زمين  900

 تر شده است.كم

  

  
  قعيت منطقه مورد مطالعه: نقشه مو1شكل 
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  هامواد و روش

 يندر ا يقروش تحق ،است ياساس يتاهم يپژوهش دارا يندر ا يلو تحل يفتوص ينكهبا توجه به ا

 ايمطالعه كتابخانههاي آن شامل . داده) استي(اكتشاف يابيينهو از نوع زم يليتحل - يفيپژوهش توص

و  همانند پرسشنامه، مصاحب يدانيم هايروش زني و هامطالب و نقشه يمتون و محتو يو بررس

مشاهده و  ،ها به دو دسته ابزارهاي ميداني شامل (پرسشنامهابزارهاي گردآوري داده .باشديمشاهده م

قابل تقسيم هستند. در اين پژوهش ابتدا  )arc gis, spss,google earthافزاري (مصاحبه) و نرم

وقعيت ژئومورفولوژيكي روستاها مورد ارزيابي قرار گرفته شده نقشه ژئومورفولوژي منطقه تهيه و م

هاي هر بخش به صورت جدا در ارتباط با عوامل است و سپس مساحت و نوع كاربري

هاي ميداني ژئومورفولوژي مورد ارزيابي قرار گرفته شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش

اين منظور عالوه بر مشاهده و مصاحبه از پرسشنامه وري اطالعات شده است. براي آاقدام به جمع

بندي برداري طبقهآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه از روش نمونهاستفاده شده است. براي جمع

حجم جامعه در نظر گرفته شده است.  يحجم نمونه مساو كهطوريبه منظم استفاده شده است.

روستا در بخش مركزي،  61اند. از اين ميان بندي شدهقهروستاهاي شهرستان مريوان در سه بخش طب

- ترتيب عمليات نمونهينابهروستا در بخش خاووميرآباد قرار دارند.  31روستا در بخش سرشيو و  48

روستاي بخش خاووميرآباد  3و  روستاي بخش سرشيو 5روستاي بخش مركزي،  6برداري در 

 يبراامه بين جمعيت فعال روستا تقسيم شده است. پرسشن 20در هر روستا  ؛ وصورت گرفته است

 يبا استفاده از نظرات برخ يانمراجعه شد و در پا يشينپ يقاتاعتبار سؤاالت پرسشنامه به تحق ييدتأ

 ييموضوع اصالحات نها يناپيشين هاي و استناد به تجربيات مجريان طرح ينو متخصص يداسات

ي كرونباخ استفاده شده است كه ضريب آن برابر آلفاوش براي سنجش پايايي تحقيق از ر انجام شد.

آوري اطالعات حاصل از پرسشنامه، نتايج . بوده است كه در سطح مناسبي قرار دارد. پس از جمع/83

هاي اراضي تطبيق داده شده است و سپس رابطه آن با وضعيت ژئومورفولوژيكي منطقه و نوع كاربري

هاي اقتصادي روستاييان شهرستان مورد ارزيابي قرار گرفته شده يتبين عوامل ژئومورفولوژي با فعال

  است.

  

  هاي تحقيقيافته

  ژئومورفولوژي شهرستان مريوان

 بر اساس منطقه ژئومورفولوژي سيماي هوايي هايعكس فتولوژي و صحرايي مشاهدات پايه بر 

ش كوهستان، ن به بخزمي عوارض مورفولوژي تظاهرات از برخي و شيب ارتفاعي، مشخصات
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باشد. مطابق نقشه كوهي و درياچه قابل تقسيم ميهاي مياناي، دشتهاي رودخانه، پادگانهماهورتپه

ها در تمام جهات جغرافيايي شهرستان وجود دارد كه )، پراكندگي كوه2ژئومورفولوژي (شكل 

هاي آهكي، گرسد. در اين بخش سنو شمال اين واحد به حداكثر ارتفاع مي شمال شرق طرفبه

هاي اسيليتي و فيليتي وجود دارد و اختالف ارتفاع مناطق مرتفع و پست اين هاي نفوذي و شيلتوده

وجود دارند كه ارتفاعات  ماهورتپهاز واحد كوهستان مناطق  تريينپاباشد. متر مي 1900 واحد حدود

 5گرفته است و شيب آن از  باشد كه بعد از كوهستان قرارمتر مي 1500- 2000مختص به اين مناطق 

باشد. در بين مناطق كوهستاني شمال و جنوب شهرستان مريوان، درصد در نوسان و تغيير مي 35تا 

كوهي وجود دارند. دامنه گسترش اين واحد محدود و بيشتر در مناطق مركزي هاي مياندشت

اي هاي كوهپايهاز مخروطمتشكل  غالباًشهرستان و در محدوده شهري مريوان وجود دارد. اين بخش 

در مناطق خاصي از حوضه و در بين مناطق  امنحصرصفر تا ده درصد  احدود يببا شهستند كه 

شدگي ضعيفي ها منفصل و از جورمرتفع واحد كوهستان پراكندگي دارند. رسوبات مربوط به آن

 عمدتاًگسترش خود باشند. اين واحد در محدوده مقعر مي اكثراًها برخوردارند نميرخ طولي آن

  باشند.پوشيده از اراضي زراعتي مي

  
  رستان مريوان: نقشه ژئومورفولوژي شه2شكل 
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  موقعيت ژئومورفولوژيكي و پراكنش روستاها

گيري موقعيت و پراكنش عامل در شكل ينترمهمعوامل ژئومورفولوژيكي در شهرستان مريوان 

هاي از بخش هركدامنش و موقعيت ژئومورفولوژيكي باشد. در زير پراكهاي روستايي ميسكونتگاه

  مجزا تشريح شده است: صورتبهشهرستان مريوان 

 61دهستان و  3به مركزيت شهر مريوان داراي مريوان  مركزي شهرستان خشب :مركزيبخش 

از دهستان سركل به مركزيت شهر  اندعبارتهاي اين بخش باشد. دهستانروستاي داراي سكنه مي

 .دينار، دهستان كوماسي به مركزيت روستاي پيرخضران و دهستان زريبار به مركزيت روستاي نيكاني

تراكم روستاهاي اين نفر جمعيت دارد.  28000حدود مربع مساحت كيلومتر 783بخش مركزي با 

در بخش  هاينچاز نظر وضعيت ژئومورفولوژيكي فشردگي باشد. كيلومترمربع مي 8/12بخش برابر 

هايي كم و بيش دشت يريگشكلكمتر هست به همين دليل سبب  هابخشنسبت به ساير مركزي 

روستاهايي بررسي موقعيت قرارگيري ها پوشيده شده است. افكنهوسيع شده است كه توسط مخروطه

هاي روستا در دره 18ها، افكنهروستا بر روي مخروطه 21 بيان كننده اين است كه بخش مركزي

 اند. روستا در مناطق پايكوهي استقرار يافته 22ستاني و پايكوهي و كوه

دهستان به اسامي سرشيو به مركزيت  2خش سرشيو به مركزيت شهر چناره داراي ب بخش سرشيو:

 روستاي داراي سكنه است. 48شهر چناره و دهستان گلچيدر به مركزيت روستاي جانوره و تعداد 

باشد. تراكم روستاها ينفر م 9000 يباجمعيت آن تقر كيلومترمربع و 1214مساحت اين بخش حدود 

كيلومترمربع  3/25تر است و برابر نسبت به بخش مركزي به دليل شرايط ژئومورفولوژيكي خشن كم

ين بخش و ترمرتفعباشد. بخش سرشيو در محدوده شمالي شهرستان مريوان قرار دارد. اين بخش يم

. وجود منطقه كوهستاني مرتفع و پرشيب سبب شده شوديمين بخش شهرستان محسوب ترفشرده

يري روستاهاي بخش سرشيو قرارگي مسطح و هموار باشد. بررسي موقعيت هادشتاين بخش فاقد 

افكنه واقع شده و همچنين روستا بر روي مخروطه 3بيانگر اين است كه در بين روستاهاي اين بخش، 

هاي پايكوهي و ها و درهر روستاها در كوهستانروستا داراي موقعيت پايكوهي است و ساي 6

 . اندشدهكوهستاني واقع 

رشه داراي يك دهستان به اسم ميرآباد به مركزيت شهر بردهوبخش خاو بخش خاووميرآباد:

باشد. مساحت اين بخش روستاي داراي سكنه مي 32رشه و تعداد خاووميرآباد به مركزيت شهر برده

بخش خاووميرآباد در غرب  .باشدينفر م 12000 يباجمعيت آن تقر كيلومترمربع و 320حدود 

ي هاكوهستاناي با يهحاششهرستان مريوان قرار دارد. از نظر وضعيت ژئومورفولوژيكي به دو قسمت 

توان گفت روستاهايي قسمت يم درواقعشود. يمي كم و بيش وسيع تقسيم هادشتبلند و داخلي با 
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اي يهحاشمستقر هستند و روستاهاي قسمت  هاكوه يپاها و در افكنهروطهبر روي مخ عمدتاًداخلي 

باشد. بررسي يلومترمربع ميك 10ي و كوهستاني هستند. تراكم روستاها در اين بخش برابر ادره عمدتاً

- روستا بر روي مخروطه 8كننده اين است كه يانبيري روستاهاي بخش خاووميرآباد قرارگموقعيت 

هاي پايكوهي و روستا داراي موقعيت پايكوهي و ساير روستاها در دره 12اند، ار يافتهافكنه استقر

ي كم و بيش وسيع سبب شده بخش خاووميرآباد نسبت به هادشتاند. وجود كوهستاني استقرار يافته

 1در جدول  بخش سرشيو از نظر مناطق مسطح و اراضي زير كشت موقعيت بهتري داشته باشد.

توان اركرد برخي از روستاهاي شهرستان مريوان تشريح شده است. كه بر اساس آن ميموقعيت و ك

گيري نوع ترين عامل در شكلگفت نوع ژئومورفولوژي منطقه و موقعيت قرارگيري روستاها اصلي

  .باشدهاي اقتصادي روستاها ميفعاليت

  شهرستان مريواناي : بررسي موقعيت ژئومورفولوژيكي و كاركردي برخي از روستاه1جدول 

  كاركرد  موقعيت  خانوار  روستا  بخش  رديف

  زراعت و گردشگري  ايافكنههمخروط-پايكوهي  527  ني  مركزي  1

  مذهبي باغداري و   پايكوهي  48  پيرخضران  مركزي  2

  زراعت و گردشگري  ايافكنههمخروط-پايكوهي  138  كاني سانان  مركزي  3

  اغداري و دامداريب  انيكوهست-اي دره  190  گيله  مركزي  4

  زراعت و دامداري  ايافكنههمخروط-پايكوهي  125  بالك  مركزي  5

  دامداري و باغداري   پايكوهي  108  درگاه شيخان  مركزي  6

  باغداري و دامداري  هستانيكو -اي دره  45  شانشين  سرشيو  7

  گردشگريباغداري و   هستانيكو -اي دره  36  بلكر  سرشيو  8

  باغداري و گردشگري  ايهدر  29  قميچان  سرشيو  9

  باغداري و زراعت  پايكوهي  64  گله  سرشيو  10

  زراعت، باغداري و دامداري  ايافكنههمخروط-پايكوهي  233  خوارگجانوره  سرشيو  11

  باغداري، زراعت، و دامداري  پايكوهي  198  برده رش  خاووميرآباد  12

  راعت و گردشگري ز  ايافكنههمخروط-پايكوهي  53  كاني سفيد  خاووميرآباد  13

  زراعت، باغداري و دامداري  يپايكوه -ايدره  300  سردوش  خاووميرآباد  14

  زراعت و باغداري و گردشگري  ايكنهافمخروطه-ايدره  120  بيلو  خاووميرآباد  15

  باغداري و دامداري و مذهبي   كوهستاني  101  انجيران  خاووميرآباد  16

  

  هاي اقتصاديليترابطه عوامل ژئومورفولوژيكي و فعا

- سطح يهاآبداراي  يرگبرفشهرستان مريوان به علت كوهستاني بودن و داشتن ارتفاعات بلند و 

فصلي  يهارودخانهو  هاچشمهاالرضي شهرستان، هاي سطح. عمده منابع آبباشديماالرضي فراوان 
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فعاليت اصلي بسياري از  عنوانبهزراعي و باغداري  هاييتفعال. به همين دليل باشنديمو دائمي 

. با توجه به تنوع واحدهاي ژئومورفولوژي در شهرستان و شوديمروستاهاي اين شهرستان محسوب 

اقتصادي  هاييتفعال، تنوع اندآوردهكه عوامل ژئومورفولوژي به وجود  هايييتمحدودو  هافرصت

هاي مختلف دي بخشهاي اقتصا. در زير نوع فعاليتباشديممختلف متفاوت  ييهابخشدر 

  گيرد:شهرستان در ارتباط با عوامل ژئومورفولوژي مورد بررسي قرار مي

بخش محسوب  ينترمتنوعبخش مركزي مريوان از نظر واحدهاي ژئومورفولوژيكي  بخش مركزي:

كم  يهادشتدر بخش مركزي وجود ) 2اساس جدول تقسيمات كاربري اراضي (جدول  بر. شوديم

كيلومترمربع به اراضي  180 درصد از مساحت آن معادل 23شده تا حدود و بيش وسيع سبب 

 هاييتفعالمناطق پايكوهي  كنار اراضي كشاورزي در روستاهاي در كشاورزي اختصاص يابد.

. نتايج حاصل شوديماز مردمان روستاها محسوب  ياعمدهفعاليت بخش  عنوانبهباغداري و دامداري 

زراعت آن مطابق نشان داده شده است كه  3 شكلو  3جدول ركزي در پرسشنامه در بخش م 120از 

  درصد باالترين درصد را دارد. 41با 

ي توپوگرافشود. وجود يمين بخش شهرستان مريوان محسوب ترفشردهين و ترمرتفع بخش سرشيو:

ي درصد از مساحت بخش به اراض 8/6كيلومترمربع معادل  83خشن در اين بخش سبب شده تا فقط 

باشد. در اين بخش به سبب يمكمترين مقدار  هابخشكشاورزي اختصاص يابد كه نسبت به ساير 

). 6كوهستاني بودن منطقه بخش زيادي از مساحت آن به مراتع اختصاص داده شده است (جدول 

هاي اقتصادي اين بخش متناسب با يتفعالپرسشنامه بيانگر اين است كه نوع  100نتايج حاصل از 

درصد بيشترين درصد را به خود  32كه باغداري با يطوربهباشد، يمت ژئومورمورفولوژيكي وضعي

هاي زراعي و باغداري به دليل وجود مراتع و يتفعالاختصاص داده است. در اين بخش در كنار 

  ي و گردشگري پتانسيل بااليي دارند.زنبوردارهاي دامداري، يتفعالي سرسبز هاكوهستان

كيلومترمربع  115) بيانگر اين است كه 2جدولبررسي جدول كاربري اراضي ( رآباد:بخش خاوومي

درصد از كل مساحت اين بخش به اراضي كشاورزي اختصاص يابد كه نسبت به ساير  36معادل 

اين بخش در كنار عوامل ژئومورفولوژيكي به دليل موقعيت  ها داراي باالترين درصد است.بخش

پرسشنامه در  60نتايج حاصل از هاي ناشي از آن نيز قرار دارد. يتفعال يرثتأمرزي كه دارد، تحت 

هاي مربوط به بازارچه مرزي و واردات كاال يتفعالبيانگر درصد باالي ) 3بخش خاووميرآباد (جدول 

درصد در رده بعدي قرار  30درصد را به خود اختصاص داده است و زراعت با  35كه يطوربهاست 

  دارد.
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  شهرستان مريوانهاي اراضي : مساحت و درصد مساحت كاربري2 جدول

  نوع كاربري
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ب  
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مر
ع 

رات
م

  

ي
كز

مر
ش 

بخ
  

  km²(  6  184  32  382  23  69  7  80مساحت (

  2/10  ./9  8/8  9/2  8/48  4  5/23  ./8  درصد

يو
رش

 س
ش

بخ
  

  km²(  0  83  45  23  0  11  450  602مساحت (

  6/49  37  ./9  0  9/1  7/3  8/6  0  درصد

باد
رآ

ومي
او

 خ
ش

بخ
  

  km²(  0  115  3  14  0  150  28  10مساحت (

  1/3  7/8  8/46  0  4/4  1  36  0  درصد

 

  

 (منبع: پرسشنامه) روستاييان شهرستان مريواناقتصادي  هاييتفعال: نوع 3جدول 

  جمع كل  ساير  گردشگري  زنبورداري  دامداري  زراعت  داريباغ  نوع فعاليت

  بخش مركزي
  120  34  8  5  10  49  14  فراواني

  100  28  7  4  8  41  12  درصد

  بخش سرشيو
  100  22  4  7  17  19  31  فراواني

  100  22  4  7  17  19  31  درصد

بخش 

  خاووميرآباد

  60  21  2  2  7  19  9  فراواني

  100  35  3  3  12  32  15  درصد
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  هاي اقتصادي بخش مركزي: نمودار نوع فعاليت3شكل 

  

  هاي ژئومورفولوژيكي روستاهاي شهرستان مريوانها و محدوديتتوانمندي

كنـد، در منطقـه مـورد    هايي را ايجاد ميتوانمندهاي و محدوديتدر هر منطقه  عوامل ژئومورفولوژي

طـور  هايي شده است كه در زيـر هركـدام ب  ها و محدوديتتانسيلمطالعه نيز باعث به وجود آمدن پ

  مجزا تشريح شده است: 

 

بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه، مصـاحبه و همچنـين اسـتفاده از نظـر كارشناسـان       :هايتوانمند

ژئومورفولوژيكي روستاها مورد ارزيابي قرار گرفته شده است كه نتايج حاصله از آن در  هاييتوانمند

را بـه   هـايي يتوانمنـد گفت عوامل ژئومورفولوژيكي  توانيم درواقعنشان داده شده است.  4جدول 

  است و اقتصاد روستاها مريوان بر اساس اين توانمندها شكل گرفته شده است. آوردهوجود 
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  هاي اقتصادي مرتبط با آنفعاليتهاي ژئومورفولوژيكي و توانمندي: بررسي 4جدول 

  اقتصادي مرتبط هايفعاليت  توانمندي  رديف

  گردشگري، شيالت، كشاورزي  درياچه زريبار  1

  گردشگري  انداز و طبيعت بكرچشم  2

  زراعت، باغداري، شيالت  سطحي كافي يهاآبوجود   3

  زراعت، باغداري  زيرزميني يهاآبتغذيه مناسب   4

  باغداري، زراعت  و حاصلخير داريبش هايينزموجود   5

  دامداري، گردشگري  مناسب وجود مراتع  6

  صنعتي هاييتفعالگردشگري،   اراضي جنگلي مناسب  7

  معادن، گردشگري  كوهستان  8

  

را نيز براي روستاهاي  هايييتمحدودها، عوامل ژئومورفولوژي در كنار توانمندي :هايتمحدود

 هايينزمت شهرستان مريوان به وجود آورده است. شرايط ژئومورفولوژيكي منطقه سبب محدودي

در روستاهاي كوهستاني شده است كه اين عامل خود سبب شده تا سطح زير  خصوصبهزراعي 

و محصوالت كشاورزي كمتر  ارزش اقتصادي پاييني داشته باشديين باشد، كشاورزي كشت بسيار پا

مين به روستاهاي مناطق كوهستاني بسيار مشكل است به ه يرسانخدماتجنبه صادراتي داشته باشد. 

و همين عامل سبب شده تا از نظر  شرايط نامناسبي دارند هايرساختزدليل اغلب روستاها از نظر 

از اين شرايط سبب شده  يامجموعه ... داراي وضعيت نامطلوبي باشد. مراكز صنعتي، كارخانجات و

اجرين شهرستان به سمت شهر باشيم كه مه ياخير شاهد مهاجرت مردم از روستاها يهاسالتا در 

جمعيت روستاهاي شهرستان  5قشر جوان و جمعيت فعال و جوياي كار هستند. در جدول  ااكثر

نشان داده شده است. مطابق جدول مناطقي از نظر  1393تا  1375 يهاسالمريوان طي 

  دارند داري كمترين درصد كاهش جمعيت بوده است. يترمناسبژئومورفولوژيكي وضعيت 
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  و  1375 هايآباد(منبع: فرهنگ  1393تا  1375 يهاسالهاي شهرستان مريوان بين جمعيت روستا: 5جدول 

  )1393مركز بهداشتي درماني شهرستان مريوان 

  در كاهش جمعيت  1393جمعيت   1375جمعيت   دهستان  بخش

  35/23  9467  12352  بادآميروخاو  بادآخاوومير

  مركزي

  55/4  9390  9838  زريبار

  09/39  3350  5500  كوماسي

  99/44  11128  20230  سركل

  سرشيو
  10/38  4014  6484  سرشيو

  06/25  5238  6990  گلچيدر

  

 گيرييجهنت

در اقتصاد  يرگذارتأثعوامل  ينترمهميكي از  عنوانبهعوامل ژئومورفولوژي  آمده ستبدنتايج  يهبر پا

عوامل  يرگذاريتأث. در تحقيق حاضر ميزان شوديمروستايي شهرستان مريوان محسوب 

مجزا مورد ارزيابي قرار گرفت.  صورتبهژئومورفولوژي در سه بخش مركزي، سرشيو و خاووميرآباد 

و همچنين نقش عوامل ديگر  هابخشبا توجه به متفاوت بودن وضعيت ژئومورفولوژي در هر كدام از 

از  هركدام اقتصادي در هاييتفعالاقتصادي، نوع و درصد  هاييتفعالبازارچه مرزي در  ازجمله

اقتصادي هر بخش مورد  هاييتفعالدر زير نقش عوامل ژئومورفولوژي در . باشديممتفاوت  هابخش

  گيرد:بررسي قرار مي

كم و بيش وسيع در اطراف محدوده شهري مريوان  يهادشتوجود در بخش مركزي  بخش مركزي:

ضي كشاورزي اختصاص يابد كه اين بخش به ارا هايكاربردرصد از  23دينار سبب شده تا و كاني

 توانيمدرصد از روستاييان به زراعت اختصاص يابد، بنابراين  41اين عامل باعث شده تا شغل اصلي 

  ديگر محدوديت كمتري ايجاد كرده است. يهابخشگفت در اين بخش عوامل ژئومورفيك نسبت به 

وشيده شده است و نسبت مرتفع پ يهاكوهبخش زيادي از مساحت اين بخش توسط  بخش سرشيو:

درصد از مساحت آن را اراضي  8/6فقط  كهيطوربهمسطح كمتري دارد  هايينزمديگر  يهابخشبه 

درصد از روستاييان اين بخش به زراعت  18است. به همين دليل فقط فعاليت  برگرفتهكشاورزي در

 يهادامنهصلخيز هاي حااختصاص يافته است. در عوض به دليل وجود منابع آب كافي و خاك

به باغداري اختصاص يافته است. عوامل ژئومورفولوژيكي در درصد از مردم  31 فعاليت ،كوهستاني
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اين بخش بيشترين محدوديت را ايجاد كرده است و همين عامل باعث شده است تا درصد مهاجر در 

  بيشتر باشد. هابخشاين بخش نسبت به ساير 

وه بر عوامل ژئومورفولوژيكي، مرزي بودن منطقه و وجود در اين بخش عال بخش خاووميرآباد:

 كهيطوربهاست.  يرگذارتأثاقتصادي منطقه  هاييتفعالعامل مهم ديگري بر  عنوانبهبازارچه مرزي 

مستقيم به بازارچه و واردات كاال مربوط است. در كنار اين عامل،  طوربهدرصد از مردم  35فعاليت 

به  كهيطوربهبوده است  يرگذارتأثاقتصادي اين بخش بسيار  هاييتفعالدر عامل ژئومورفولوژي نيز 

و همچنين  يبارزركم و بيش وسيع در مناطق مركزي بخش و شمال درياچه  يهادشتدليل وجود 

اقتصادي دارد و در  هاييتفعالمنابع آبي كافي زراعت و باغداري در اين بخش نقش مهمي در 

  .باشديمصد از مردم زراعت و باغداري در 47مجموع فعاليت اصلي 

را براي  هاييتمحدودو  هايتوانمندگفت كه عوامل ژئومورفولوژي  توانيمبا توجه به موارد مذكور 

- اقتصادي نواحي روستايي شهرستان مريوان به وجود آورده است كه الزم است برنامه هاييتفعال

 هاييتفعالنواحي روستايي دارند در جهت توسعه  و توانمندهايي كه هايلپتانسريزان با توجه به 

  اقتصادي آنان گام بردارند. 
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