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 ده يچك

هاي مناطق روستايي در استان ايالم با استفاده از سيستم تحليل فضايي پايداري سكونتگاههدف از مطالعه حاضر 

آوري اطالعات ت جمعتحليلي است و جه -اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفيباشد. ) ميGISاطالعات جغرافيايي (

ميداني استفاده شده است. در انجام اين مطالعه ابتدا اطالعات مورد نياز در زمينه موضوع و منطقه  ـ هاي اسنادياز روش

ها و همچنين تلفيق بندي دادهو با استفاده از رايانه، تجزيه و تحليل و جمع سيستميآوري و سپس بر اساس روشي جمع

هاي در ادامه نقش عوامل موثر بر الگوهاي استقرار فضايي سكونتگاه و گرفته العاتي صورتهاي اطو تركيب اليه

ي مساعد كيلومتر مربع) در پهنه 5583درصد استان ايالم ( 42/28نتايج نشان داد، شده است. تحليل  ايالمروستايي استان 

ي نسبتاً مناسب يا متوسط، به لحاظ استقرار . پهنهسكونتگاه روستايي استقرار يافته است 486قرار دارد كه در اين پهنه، 

سكونتگاه روستايي برابر با  423كيلومتر مربع بوده كه  8902هاي روستايي، داراي مساحتي برابر با پايدار سكونتگاه

ظ ي نامناسب به لحاگيرد. همچنين، پهنههاي روستايي استان ايالم است را در بر ميدرصد از كل سكونتگاه 49/39

گيرد كه درصد از مساحت كل استان را در بر مي 24/26كيلومتر مربع يا  5154هاي روستايي، استقرار پايدار سكونتگاه

هاي روستايي در گذشته به صورت شود كه ساكنان سكونتگاهشود. بنابراين مالحظه ميسكونتگاه روستايي مي 162شامل 

  اند. ها توجه كافي نمودهبر پايداري استقرار سكونتگاهتجربي و بومي به درصد بااليي از عوامل مؤثر 

  سيستم اطالعات جغرافيايي، استان ايالمتحليل فضايي، پايداري، سكونتگاه روستايي، واژگان كليدي: 
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  مقدمه

همچون  يخود را با توجه به عوامل يها، سكونتگاهيعملات يتجربست خود بر اساس يز يبشر در روند تكامل

امكان عت، ي، امكان سازش با طبيطيت، مخاطرات محي، امنيستيبه منابع ز ي، دسترسيتوپوگرافت يم، وضعياقل

د كه از يرا برپا نما ينمود سكونتگاهيكرد و تالش ميط و .... انتخاب مينه از محيبه يبردارو بهره يريگبهره

  .باشدبرخوردار  يت و امكانات رفاهيش، امنيآسا

منطقه از جمله  يهايژگيكمربند مرتفع زاگرس واقع شده است. و يران و بر رويا در غرب كشور المياستان ا

ن استان را از لحاظ يا ،هاكوه ن رشتهيز در بيخحاصل ياجلگه يهاها و در كنار آن دشتيارتفاعات، ناهموار

را  ياژهيط ويشرا ها وتيده و محدودكركشور  يهااز استان يلياز موارد متفاوت از خ ياريدر بس يعيمنظر طب

- سكونتگاه يبررسوجود آورده است. ، بهييروستا يهاژه سكونتگاهيو، بهيانسان يهااستقرار سكونتگاه يبرا

ت يگذشته همواره حركت جمع يهادهد كه در طول دههينشان م يتيالم از نظر جمعياستان ا ييروستا يها

 ين روند مهاجرت در دههياست. ان وجود داشته خارج از استا يا شهرهاياطراف و  يبه شهرها ييروستا

را  ييشدن كامل سكونتگاه روستا يتوان خاليم ياز مناطق حت يافته بلكه در بعضيگذشته نه تنها كاهش ن

الم ياستان ا ييت روستايگذشته جمع يدهه يط )1390( رانيبنابر اطالعات و آمار مركز آمار ا مشاهده نمود.

  .بوده است نفر) 557599ت كل استان كه برابر است با ي(با توجه به جمع يهزار نفر يسكاهش شاهد 

و مشكالت  يلين جوامع همواره با مسايكه ا شوديمالم  مشاهده ياستان ا ييروستا يا به جامعهرگذ يبا نگاه

ها، تگاه، نظام نامساعد استقرار سكونيط زندگيت نامناسب محيفي، كييربنايكمبود امكانات ز از جمله يمتعدد

  بوده است. روبرو  .ها و ..تيها و فعالش از حد سكونتگاهيب يپراكندگ

مورد  ين در منطقهيدر سطح بخش قابل سكونت زم هاع سكونتگاهيموازات آن توزت و بهيجمع يپراكندگ

-به يولموجود،  يهايجانبه در فناورهمه يهاشرفتيرغم پطور همگون صورت نگرفته و امروزه بهمطالعه به

كه  اندابعاد واقع شده يت و فقر در همهيها همچنان در محرومن سكونتگاهياز ا ياريعلت موارد گفته شده بس

 يهاشتر سكونتگاهيب يهياز تخل يريجلوگ ين مناطق براين به ايشتر مسئوليو توجه ب يزيرازمند برنامهين

دار يپا يتوسعه يزيراز جمله برنامه يزيرنوع برنامهن گام در هر ياست كه اول يهيبد باشد.يمنطقه م ييروستا

ز يو ن هات سكونتگاهيت و جمعي، موقعيپراكندگ يجامع از چگونگ يداشتن شناخت ييروستا يهاسكونتگاه

با توجه به  نيبنابراباشد. يمبر آنها  يعيو نقش عوامل طب يپراكندگ يالگو ،از ساخت، بافت يقيشناخت دق

 زمين ساختار شيب، ارتفاع، مانند طبيعي عوامل نقش بررسيحاضر  يدف از مطالعه، هفوق يهاضرورت

- مي المياستان ا در روستاها پراكنش و توزيع بر آنها تاثير و روستايي هايسكونتگاه بر...  و منابع آب شناختي،

 مشخص مل دارند،عوا ساير به نسبت بيشتري نقش كه عواملي يا عامل تا است نظر در كه اين مضافاٌ. باشد

 از هدفذكر است، الزم به. عمل آيد به بيشتري تاكيد برتر عوامل روي روستايي هايريزيبرنامه در تا شود

 و پراكندگي بر عوامل اين اثر شناخت بلكه آنها، شناخت صرف فقط نه تحقيق اين در طبيعي عوامل بررسي

 اين در و هدف اين با. است بررسي موضوع اصلي عنوانبه ناحيه سطح در روستايي هايسكونتگاه استقرار
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 دهنده شكل عوامل عنوانبه جغرافياي طبيعي عوامل تا شده سعي جغرافيايي اطالعات سيستم كمك به تحقيق،

 در عوامل از يك هر سپس .شوند بنديطبقه فضايي اطالعات هاياليه صورت به و توصيف جغرافيايي فضاي

 هم با تركيب عوامل در اين مجموع نهايت در و شده تحليل روستايي هايسكونتگاه استقرار و توزيع با ارتباط

 نقاط، جمعيت فضايي استقرار الگوي سازيبهينه و روستايي مراكز بهينه يابيمكان در جغرافيايي فضاي عنوانبه

  .گيرند قرار استفاده مورد روستايي خدمات و

  

  قيتحق ينظر ينه و مبانيشيپ

ن ياان يم كه باشدين ميو شكل زم يت ناهمواريها، وضعت استقرار سكونتگاهيكننده موقعنييتعاز عوامل  يكي

 يهايا ناهمواري يعيت عوامل طبين، وضعيهمچن وجود دارد. يارتباط تنگاتنگ ييروستا يهاتيو فعال عوامل

فا يرا ا يار مهميطقه نقش بسهر من يگر عوامل ناهموار در گسترش روستاهايها و دها، تپهك منطقه مانند كوهي

-يرا دارا م ينقش مهم ييهر سكونتگاه روستا يداريبرنده در پاشيا پيصورت عوامل بازدارنده و كنند و بهيم

   .)12: 1387و همكاران،  ي(نمك باشند

 يهايزيرو برنامه يعيت منابع طبيريه در مدياول يهااز گام يكي نيز هان لغزشيمستعد زم يشناخت نواح

دهند كه يرخ م يمتعدد يو انسان يعير عوامل طبيها تحت تأثن لغزشي. زمخواهد بود ييتوسعه عمران روستا

خطر آن دارد (كرم و  يبنداحتمال وقوع و پهنه ينيبشيدر پ ييك از آنها، نقش بسزاير هر يتأث يابيارز

 مانند يشيفرسا يهاتيفعال يبرا يط مساعديشود كه شراين لغزش سبب ميوقوع زم ).3: 1384، يمحمود

-دهين پديخطرات حاصل از ا ي. بررسايجاد كندها ب جادهيو تخر يكشاوزر ي، اراضيب مناطق مسكونيتخر

و  يت است (نمكيحائز اهم ييروستا يهاحوزه يـ اجتماع ياقتصاد و هم از جنبه يعيها هم از جنبه طب

 يخطر آن، گاه يبندن لغزش و پهنهيمستعد زم ينواح يبندو طبقه ييشناساهمچنين، ). 13: 1387همكاران، 

و  ييروستا يهات حوزهيريرا در مد يرقابل انكاريشمار رفته و نقش غبه يطيخطرات مح يابيمهم در ارز

 :Sarkar et al., 1995(د ينمايفا ميا هاي روستايياي در سكونتگاههاي توسعهريزي براي آينده فعاليتبرنامه

 يآن دسته از نهادها يمناسب برا يعيط طبيست و محير نيجدا پذ يعيط طبياز مح يطيمح ي. نهادها)15

  ).Hall, 1984: 45(باشد  يعيط طبيبا مح ياست كه در تعارض كمتر يطيمح

هاي هاي مربوط به سكونتگاهريزيهاي سيالبي يكي ديگر از موارد مهم و تأثيرگذار در برنامهسيل و دشت

دخالت داده شود  ييروستا يهاسكونتگاه يزيردر برنامه يالبيك دشت سي يندهايفرا يوقتباشد. روستايي مي

ت به رفاه آنها منجر ين مصونيمصون خواهند ماند و ا يالبيب تحركات دشت سيطور قطع مردم از آسبه

 يهاتگاهسكون يزيراست و برنامه يختين ريده زميك پديها مثال، رانش ساختمان و سازه يخواهد شد. برا

ن ارتباط، يرانش است. در ا يهاصفحه يها رواز قرار دادن ساختمان يا خودداريكنترل  يبه معن ييروستا

 يزيرو برنامه يخت شناختين ريده در دو قلمرو زمين پديتوجه به ا يمعنبه يطيمح يگذاراستيند سيفرآ

و  ن لغزشيخطر زم يبنداز پهنه ييها). هدف ن13: 1387و همكاران،  ياست (نمك ييروستا يهاسكونتگاه
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 ,Grozierباشد (يم ييو روستا يشهر يهاده در حوزهين پديمكان وقوع ا ينيبشي، پهاي سيالبيدشت

1999: 79 .(  

  ييروستا يهاسكونتگاه يياستقرار فضا يو الگوها ينيگزعوامل مكان

 يهازهي، انگي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصاديعيبرا غالباً متأثر از عوامل ط ييروستا يهاسكونتگاه ينيگزمكان

 ؛ دانشپور1382، ي؛ سلطان1386، يدياند (سعدانسته يخيدر بستر تحوالت تار يـ دفاع ي، نظاميـ ادار ياسيس

ن، به ي). همچن1375؛ طالب، 1383، يو بدر ي؛ كاظم1389، يآوارگان يو نوروز يدائي؛ ص1386مرادپور،  و

) و 1976كورت (ي)، ر1977)، مولر (1977از جمله راپوپورت ( يني) محقق1386ور (نقل از دانشپور و مرادپ

-يم يدر جوامع سنت ينيگزن عوامل مكانيرا از مهمتر يو معنو يعيابعدالطبم) عامل 1977و  1976وگت (

ا، از آنه يبخشند، برخيخاص م يتيشخص ييروستا يهاگر به سكونتگاهيكدين عوامل در تعامل با يدانند. ا

. و .. ي، اجتماعي، اقتصادياسيمانند عوامل س ينسبتاً ثابت بوده و برخ يهايژگيو ي، دارايعيمانند عوامل طب

باشد. لذا يمختلف متفاوت م يهاها و زمانك از عوامل در مكانيباشند و سهم هرير مييا و در حال تغيز پوين

ر يپذامكان يچندان به سادگ ييروستا يهانتگاهسكو ياستقرار و در مجموع علت وجود ين شكل و نحوهييتب

  ). 57: 1389، يآوارگان يو نوروز يدائيست (صين

شهرستان شاهرود و  ييروستا يهاسكونتگاه يـ مكان ييفضا ي)، با هدف بررس1375( يج مطالعه رضوانينتا

و  يت ناهمارياز وضع ي، ناشهااستقرار سكونتگاهت ياز عوامل مهم در موقع يكينشان داد كه آنها،  يسازنهيبه

 يهااز سكونتگاه يدهد كه بجز تعداد محدوديشاهرود نشان م يج پژوهش در منطقهيباشد. نتاين ميشكل زم

ها و كوهيشهرستان در پا يهار سكونتگاهياند، ساارتفاعات البرز واقع شده يهاكه در دامنه و دره ييروستا

 يج مطالعهينتا .اندافتهيار را استقيمتر باالتر از سطح در 1500تا  1200طور عمده در ارتفاع ها و بهدشت

ه آالداغ واقع در يناح يكوچك كوهستان يهاسكونتگاه يداريناپا يكه با هدف بررس )1383( يطالشو  يديسع

 ياهه خراسان، سكونتگاهيب در ناحيو ش هاير ناهموارينشان داد كه تحت تأث شمال خراسان انجام شده است،

-فشرده در محدوده يو بلند يب و پستياند كه عامل شصورت پراكنده شكل گرفتهار بزرگ بهيكوچك و بس

  ند.يدار بوجود آيناپا يهاباعث شده كه سكونتگاه يكوهستان يها

 يهاسكونتگاه ييش فضايدر آرا يطينقش عوامل مح يبه بررس يا) در مطالعه1387و همكاران ( ينمك

- دهيعوامل و پد يد برخين مطالعه نشان داد، عملكرد نسبتاً شديج ايز مهاباد پرداختند. نتايخحوزه آب ييروستا

ساخت شده، انسان يهاطيتنها موجب وارد آمدن خسارت به محن لغزش، نهيده زميهمچون پد يطيمح يها

 يكوهستان تيدر موقع ز شده است.ين ييدر مناطق روستا يعيطبط يش و فقر محيب، فرسايبلكه باعث تخر

 يهات حوزهيريعنوان عوامل بازدارنده و محدودكننده در مدب بهيه مورد مطالعه، دو عامل ارتفاع و شيناح

 يهاسكونتگاه يياستقرار فضا يل الگوهاي) در تحل1389( يآورگانيو نوروز يدائيص ند.ينمايعمل م ييروستا

 ييروستا يهاسكونتگاه يياستقرار فضا ياند كه الگودهيجه رسين نتيبه ا يارياستان چهارمحال و بخت ييروستا

 ين عوامل انسانيم، رودخانه) و همچنيها، اقلي(ناهموار يعير عوامل طبيشتر تحت تأثياستان مورد مطالعه ب
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چند عامل، سامان  يبير تركيتأث يت آنان) و در مواردير و مالكيالت و عشايا ي(ساختار و سازمان اجتماع

  است. يپراكنش آنها عمدتاً از نوع خط يگواند و الگرفته

در حال گذار با استفاده از  يروستاها ييفضا ين الگوييبه تب يا) در مطالعه1383( ين افتخاريالدركنو  يگل

GIS و منابع  يكوهيپا يهاهموار، دشت ياند كه اراضشمال غرب كشور پرداختند. آنها نشان داده يدر منطقه

معصوم يريو قد ياستعالج يج مطالعهينتا است. ييروستا يهاسكونتگاه يريگشكل آب از عوامل مؤثر در

كه در  يكم يهاكيد بر تكنيها با تأكدر نظام استقرار سكونتگاه ييايعوامل جغراف ي)، با هدف بررس1384(

در ارتباط  يانسان يهاانياز بن يريرپذين انجام شده، نشان داد كه ساختار نظام استقرار، ضمن تأثيشهرستان نم

ن يدار و بيم و معنيمستق يها همبستگع سكونتگاهيو توز يپ اراضين تياند و بشكل گرفته يعيطب يهاانيبا بن

 يبه بررس يا) در مطالعه1375طالب ( دار وجود دارد.يمعكوس و معن يها، همبستگع سكونتگاهيارتفاع و توز

د يجه رسين نتيالن و زنجان پرداخته و به ايگ يهااستان ييستامساكن رو يهاو گونه ينيگزسكونت يهاوهيش

  ن موضوع مؤثرند.يمرتبط بر ا ياصورت مجموعهبه يو مصنوع يعيط طبيكه عوامل مختلف مح

  

  مورد مطالعه يمنطقه

ه و هاي لرستان، كرمانشاكيلومتر مربع در غرب ايران و در همسايگي استان 19639استان ايالم با وسعتي معادل 

طور كلي قسمت كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق دارد. به 425خوزستان قرار گرفته است و از سمت غرب 

بندي شرقي استان، مناطق كوهستاني هستند كه دنباله رشته كوه زاگرس است كه در تقسيمشمال و شمال

سرشماري  بر اساس آخرين .آيندهاي ايران، اين ارتفاعات جزء زاگرس شمال غربي به حساب ميناهمواري

 356896 نفر بوده كه از اين جمعيت 557599اين استان داراي جمعيتي بالغ بر  1390نفوس و مسكن در سال 

كنند (آمارنامه درصد) در نواحي روستايي زندگي مي 74/35نفر ( 199327 درصد) در نواحي شهري و 64نفر (

  ). 1390الم، ياستان ا

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 ييروستا يهاسكونتگاه يپراكندگ ييايت جغرافيموقع -2 شكل              الم نسبت به كشوريت استان اموقعي - 1شكل 

  المياستان ا
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  هامواد و روش

بستر  ياو كتابخانه يو مطالعات اسناد يو خارج يمنظور انجام پژوهش حاضر در ابتدا با مرور منابع داخلبه

و مورد  يآوربا موضوع منابع الزم جمع يباط منابع مورد بررسد. سپس به فراخور ارتيپژوهش فراهم گرد

ن يدر ا ييفضا يهادادهاند. از بودهيمورد ن ييمختلف فضا يهان مطالعه، دادهيانجام ا يبرااستفاده قرار گرفتند. 

ب، ارتفاع، يشعبارتند از: نقشه  يبوده و با توجه به تنوع اطالعات مكان يرنده اطالعات مكانيمطالعه كه در برگ

 يهاع سكونتگاهي، توزيالبيس يها، پهنهيارتباط يهافاصله از رودخانه، راهن لغزش، يفاصله از گسل، زم

 يموضوع يهال آن به نقشهيه و تبديپا يهان نقشهيه و تدويته يبرا. ، نوع خاك و ...ياراض ي، كاربرييروستا

 ين اساس، بررسيت و بر هميستفاده شده است. در نهاا GISافزار ها از نرمل دادهيه و تحلين تجزيو همچن

  دند.ين و مشخص گردييالم تبياستان ا ييروستا يهاعوامل و مدل پراكنش سكونتگاه

  

  پژوهش يهاافتهي

  ييروستا يهاسكونتگاه يياستقرار فضا يو الگوها ينيگزعوامل مكان

- ن نقش عوامل مختلف بهيين و تعييتب ،الميا در استان ييروستا يهااستقرار سكونتگاه يالگوها يبررس يبرا

ر يبه شرح ز )GIS( يياياطالعات جغراف يهاط سامانهياستقرار در مح ين الگوهايدر ا ،يعيژه عوامل طبيو

  ل قرار گرفته است.يه و تحليمورد تجز

  يتوپوگراف -1

 ييروستا يهاسكونتگاهرا جهت استقرار و توسعه  يمتفاوت ينه و بسترهاي، زميمختلف توپوگراف يواحدها

ل يابند، به دلييها توسعه مكه روستاها عمدتاً به موازات دره يدر مناطق كوهستان ،يبه عبارت .آورنديفراهم م

خواهند داشت. در بخش  يفيو ك يجهت امر توسعه، اثرات محدود كننده كم يط توپوگرافيمحدود بودن شرا

 ييت فضايمحدود ياو جلگه يدر مناطق دشت يكمتر بوده ول ينسبت به كوهستان ييت فضاي، محدوديكوهيپا

ت يدهنده وضعنشان 3شكل شتر خواهد بود. يب يين واحدها كمتر و امكان گسترش و توسعه روستايدر ا

  .  استالم ياستان ا يدر ارتباط با عوارض عمده توپوگراف ييروستا يهاپراكنش سكونتگاه

  بيش -1-1

 يهابيها مؤثر است. شباشد كه در توسعه و عدم توسعه سكونتگاهين ميب زمي، شياز عوامل توپوگراف يكي

ژه يوها، بهتوسعه سكونتگاه ينامناسب برا يهابيز جزو شيار ناچيبس يهابيك طرف و شياد از يار زيبس

  ).87: 1384، يبيخط ياتيو ب يباشند (رجبيم ييروستا يهاسكونتگاه

 خطوط هايدكل ها،ديم، جاده كشت يا شده بنديتراس اراضي در كشاورزي نظير انسان هايفعاليت از برخي

 آنجا از. هستند) هادامنه( هاشيب روي روستايي بر هايسكونتگاه از بخشي و آبرساني هايپروژه نيرو، انتقال

 رواناب و ثقل نيروي ،)تخريب و هوازدگي( آغازين تسلط فرآيندهاي و دخالت سبب به سطوح اين كه

) آن ونظاير جريان و لغزش خزش، ريزش،( ايدامنه حركات انواع لذا پويا هستند، و ديناميك بسيار طحي،س
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 وقوع و هابارندگي دنبال، به تا است شده سبب مناسب هايشيب موضوع به توجه گردند. عدممي متحمل

  ). 48: 1386، يتيو وال يقلهستند (اكبر همراه جاني و مالي خسارات با كه بيفتد اتفاق هاييلغزش زلزله،

باشد. الزم يم يبه سمت جنوب و جنوب شرق ياستان از شمال و شمال غرب يب عموميش ،4شكل بر اساس 

در جهت غرب،  يموضع يهابيمورد مطالعه، ش يها و ارتفاعات منطقهت كوهيبه ذكر است، بسته به موقع

 يهاع سكونتگاهيب و توزين شيل بهتر رابطه بيمنظور تحلباشد. بهيقابل مشاهده م يشرق و جنوب غرب

ده يگرد يبندگروه عمده طبقه 5ب در يعمده ش ي، واحدها4شكل مورد مطالعه، مطابق با  يدر منطقه ييروستا

دهد كه از ينشان م نتايجآورده شده است.  1جدول د كه در يع روستاها در هر طبقه محاسبه گرديو توز

  ب مناسب قرار دارند. يدر ش ييسكونتگاه روستا 428الم، ياستان ا يهسكن يدارا يمجموع روستاها

  

  الم و درصد آن در هر طبقهياستان ا ييروستا يهاو تراكم تعداد سكونتگاه يب و ارتفاعي. طبقات ش1جدول 

  تيوضع  درصد  تعداد سكونتگاه  طبقات ارتفاع  تيوضع  درصد  تعداد سكونتگاه  بيطبقات ش

  متوسط  32/19  207  متر و كمتر 300  عدار مسايبس  74/7  83  1

  متوسط  08/10  108  متر 600تا  300  مساعد  21/32  345  2

  مساعد  66/21  232  متر 900تا  600  متوسط  39/18  197  3

  مساعد  87/29  320  متر 1200تا  900  نامساعد  7  75  4

  مساعد  52/16  177  متر 1500تا  1200  ار نامساعديبس  64/34  371  5

  نامساعد  33/2  25  متر 1800تا  1500  -  -  -  6

  نامساعد  09/0  1  متر 1800شتر از يب  -  -  -  7

  -  100  1071    -  100  1071  جمع كل

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
استان  ييروستا يهات پراكنش سكونتگاهي. وضع4شكل  ي   الم و خطوط توپوگرافياستان ا ييروستا يها. پراكنش سكونتگاه3شكل 

  ب منطقه يشالم و يا
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  ارتفاع -2-1

 يتوان به انواع مختلفيمورد نظر را م يمنطقه ي، ارتفاع است كه براساس آن روستاهايگر توپوگرافيعامل د

 يها، سكونتگاهيكوهستان يهان مورد، شامل سكونتگاهيمرسوم در ا يهايبنداز طبقه يكينمود.  يبندطبقه

 ). عامل87: 1384، يبيخط ياتيو ب ياست (رجب ياجلگه يهاكونتگاهو س يكوهيپا يها، سكونتگاهيكوهانيم

استقرار  بر تواندمي مستقيم صورت به و داشته اثر تبخير و بارش دما، نظير اقليمي عوامل برروي ارتفاع

مؤثر  عوامل مهمترين از يكي )زاگرس هايناهمواري( كوهستاني درمناطق ارتفاع. باشد ثيرگذارأت هاسكونتگاه

 و خاك اقليمي، توليد برعناصر ثيرأت بر عالوه ذكرگرديد ارتفاع كه گونههمان زيرا است هااستقرار سكونتگاه بر

  باشد.مي گذار اثر سكونت يا نامناسب مناسب شرايط

الم، از نظر يدر استان ا ييروستا يهاسكونتگاه يدارينقش عامل ارتفاع در استقرار و پا يح چگونگيتشر يبرا

عمده و  يهاسه گروهي، انتخاب شده است. مقا5و شكل  1برابر با جدول  يطبقه ارتفاع 7، يبلند و يپست

را به  ييروستا يهاع سكونتگاهياز رابطه ارتفاع و توز ياترير گويمستقر در هر كدام، تصو يهانسبت سكونتگاه

مورد  يمنطقه ييروستا يهادرصد از كل سكونتگاه 4/29شود، يطور كه مشاهده مگذارد. همانيش مينما

مشاهده  5طور كه در شكل اند. همانمتر واقع شده 600تا  300متر و  300كمتر از  يمطالعه در طبقات ارتفاع

 يهاياستان قرار دارند و براساس بررس يها عمدتاً در جنوب و جنوب غربن گروه از سكونتگاهيشود، ايم

 05/68ن، يقرار دارند. همچن يسكونتگاه يداريمتوسط از لحاظ پا ي، در پهنهين طبقات ارتفاعيانجام شده، ا

متر قرار دارند كه مطابق با  1500متر تا  600 يالم در طبقات ارتفاعياستان ا ييروستا يهادرصد سكونتگاه

 5 و شكل 1ج جدول يقرار دارند. نتا يسكونتگاه يداريمساعد از لحاظ پا ين مطالعه در پهنهيدر ا يبندميتقس

اند متر واقع شده 1500شتر از ياستان در ارتفاع ب ييروستا يهادرصد از سكونتگاه 5/2دهد، كمتر از ينشان م

شود كه ين، مشاهده مياند. بنابراقرار گرفته يسكونتگاه يدارينامساعد به لحاظ پا ين مناطق در پهنهيكه ا

 يير بااليداشته و تأث ييروستا يهاسكونتگاه ياكندگبر پر ير آشكاريمورد مطالعه، تأث يمنطقه يو بلند يپست

 ييش فضايدهد كه آرايمطالعه حاضر نشان م يج آماريداشته است. نتا يتينقاظ جمع يريگدر شكل

مورد مطالعه به لحاظ  يهاشتر سكونتگاهيباشد كه بيم يامورد مطالعه به گونه يمنطقه ييروستا يهاسكونتگاه

مره) يه رودخانه سي(حاش ياجلگه يو نواح يكوهيپا يدر دشتها يعيط مساعد طبيت و شرايجمع يفشردگ

  اند.گرفته يجا
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  الم و ارتفاعياستان ا ييروستا يهات پراكنش سكونتگاهيوضع .5شكل 

  

  ن لغزشيها و زمگسل -2

انواع  يا محدود كننده برايط مساعد و يتواند شراير عوامل ميا در ارتباط با سايو  ييبه تنها يطيهر عامل مح

 يژه كاربريها، به ويدر كاربر ين رابطه نقش و اثر ژئومورفولوژيد و در ايجاد نماين ايزم يهايكاربر

ندها و يشامل فرا يها در حالت كلندين فرايفعال آن است. ا يندهاي، اغلب متأثر از فراييروستا يهاسكونتگاه

- ين) ميزم يدورن يروهايزاد (عملكرد ندورن يندهاين) و فرايزم يرونيب يروهايزاد (عملكرد نعوامل برون

  ). 90: 1384، يبيخط ياتيو ب يباشد (رجب

 يناسشنيزم يها متأثر از سازندهادهين پديبوده كه ا يشناسختين ـ ريزم يهادهين لغزش از جمله پديزم

ن لغزش همواره به ين، زميدارد. همچن ييروستا يهاسكونتگاه يع و پراكندگيدر توز يباشد و نقش مهميم

 6شكل طور كه در عمل كرده است. همان ييروستا يكننده در توسعه نواحك عامل بازدارنده و محدوديعنوان 

ن لغزش ياستان از نظر خطر زم ييروستا يهااز مجموع كل سكونتگاه ييسكونتگاه روستا 255مشخص است، 

استان  ين لغزش در شمال غربين، مناطق عمده زميباال) قرار دارند. همچن يري(خطرپذ يت نامناسبيدر موقع

  ده شده است.يز كشين يت به سمت جنوب شرقين وضعيباشد كه دامنه ايم

 شرقي جنوب - غربي د شمالرون منطقه داراي هايگسل ترينعمده. دارد وجود منطقه در متعددي هايگسل

 بايستمي لرزه زمين احتمال به دليل دارد، وجود فعال، گسل ويژه به گسل، كه مناطقي در. )7باشند (شكل مي

 لحاظ به منطقه نامناسب و مناسب سطوح تعيين جهت در اين مطالعه، .نمود اجتناب سكونتگاه استقرار از

هاي موجود به لحاظ پايداري با توجه به حريم گسل .گرديد گذاري ارزش اليه گسل گسل، از فاصله

درصد  16/6ي مورد مطالعه داراي وضعيت نامساعد، روستايي منطقه هايدرصد سكونتگاه 46/7 سكونتگاهي،

 2ها، در وضعيت مساعد قرار دارند (جدول درصد اين سكونتگاه 38/86ها وضعيت نسبتاً مساعد و سكونتگاه

  ). 7و شكل 
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  هاالم نسبت به گسلياستان ا ييروستا يهات پراكنش سكونتگاهيضعو. 2جدول 

  يداريت پايوضع  يدرصد فراوان  تعداد سكونتگاه  م گسليحر

  نامساعد  46/7  80  متر 1000كمتر از 

  نسبتاً مساعد  16/6  66  متر 2000تا  1000

  مساعد  38/86  925  متر 2000شتر از يب

  -  100  1071  جمع كل

  قيحقت يهاافتهيمنبع: 

  

  

  

  

  

  

  

  
استان  ييروستا يهات پراكنش سكونتگاهيوضع. 7شكل ن لغزش   يالم و نقاط زمياستان ا ييروستا يهاپراكنش سكونتگاه. 6شكل 

  ها م گسليالم و حريا

  

  منابع خاك -3

 سنگي يهاانتخاب محل از بايد بنابراين باشد برخوردار و كافي مناسب پذيرينفوذ از بايد انتخابي مكان خاك

 باغداري و براي زراعت كافي خاك حاصلخيزي و قابليت. نمود نفوذ پرهيز غيرقابل هاي خاك از برخوردار

 اهميت از نيز محل انتخابي گياهي پوشش ترتيب همينبه. گيرد قرار تاكيد جدي و عنايت مورد بايد نيز

از  طبيعي درختان و ايدرختچهعلفي،  گياهان از زمين برخورداري به رو توجه اين از. است برخوردار

 خاك، فرسايش از در جلوگيري عاملي تنها نه پوشش گونه اين كه چرا رود،شمار مي به اساسي موضوعات

 نيز و زيست و قابل دلپذير محيط ايجاد در بلكه آيد،مي حساب به مانند آن و غبار و گرد برپايياز  يريجلوگ

 هر در خاك كه ن، از آنجايهمچن .)7: 1387، يديكند (سعمي فااي نقش مهمي ساكنان نزد جديد محل پذيرش

 ناحيه معيشت ساختار نتيجه در كشاورزي است، مختلف محصوالت براي متفاوتي هايقابليت داراي ايناحيه

از  يكي لذا كنند،مي رشد آن در گياهان كه است عاملي خاك چون دهد ومي قرار خود تاثير تحت نيز را

 گسترش علت به منطقه ). در56: 1386، يتيو وال ياست (اكبرقل آن عمق خاك، اساسي و ممه هايويژگي

 گچي مواد و خاك شوري علت به سنگين بافت با هاييو خاك دارسنگريزه عمق نيمه عمق، كم هايخاك زياد
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 اين در و است محدود شده از مناطق بسيار يدر بعض زراعي هايگسترش فعاليت امكان آهكي، هايمارن و

مورد  ييروستا يهااز سكونتگاه 33/47علت  همين به. است مشاهده قابل منطقه در هاييمحدوديت زمينه

 ييروستا يهادرصد از سكونتگاه 53/37نسبتاً مناسب و  يهادرصد در پهنه 12/15نامناسب،  يمطالعه در اراض

  ).8و شكل  3جدول اند (افتهيمناسب استقرار  يالم در اراضياستان ا

  

  الميدر استان ا يواقع در هر طبقه خاك يينوع خاك، تعداد و درصد سكونتگاه روستا. 3جدول 

  تيوضع  درصد   سكونتگاه  مشخصات خاك  پ خاكيت

Entisols/Aridisols جوان و بدون عمق و  يهاخشك، تجمع آهك، خاك ييآب و هوا

 ديجد يهاماسه

  نسبتاًمناسب  8/2  30

Entisols/Inceptisols جوان و  يها، خاكيآتشفشان يخشك، رسوبات خاكسترها يآب و هوا

  ل خاك يشروع تشك يدهندهبدون عمق و نشان

  نسبتاًمناسب  75/0  8

Inceptisols ل خاك و يص بوده و نشان دهنده شروع تشكيقابل تشخ يها به سختافق

  آن هستند يبنددرجه

  نامناسب  76/18  201

Inceptisols/Vertisold از مواد  يكه غن يميار قديهوازده بس يهاجوان تا خاك يهااز خاك

  ليل پروفيق و بدون تكميمه عمين يهاباشد، خاكيم يرس

  مناسب  55/10  113

Bad land نامناسب  19/28  302  دارزهيبدون پوشش خاك، بدون عمق، سنگر  

Dune Lands نامناسب  37/0  4  روان يهاشن  

Rock Outcrops/Entisols نسبتاًمناسب  57/11  124  زدهرونيب يهاجوان، سنگ يهاخاك  

Rock 

Outcrops/Inceptisols 
  مناسب  98/26  289  ليل پروفيق و بدون تكميمه عمين يهازده، خاكرونيب يهاسنگ

  -  100  1071  - جمع كل

  قيتحق يهاافتهيمنبع: 

  

  

  

  

  

  

  

  
الم و طبقات ياستان ا ييروستا يها. پراكنش سكونتگاه9شكل ك منطقه   طبقات خا والم ياستان ا يهات سكونتگاهي. موقع8شكل 

  مياقل
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  مياقل -4

تواند باشد. يم يامختلف در هر منطقه يهاسكونتگاه يداريو پا ييرگذار بر برپاياز عوامل تأث يكيم يعامل اقل

 مناسب در مكان مثال عنوان هب. باشد همراه سال طول زيستي در آسايش با بايد اقليمي شرايط ارتباط همين در

 خنك معتدل و بادهاي حاليكه در. كند جلوه نامناسب و بارش مرطوب فصل در است ممكن خشك فصل

  . آيند شمار به امتياز منفي داراي و نامناسب گرمازا، يا و شديد است بادهاي ممكن آيند،مي شمار به امتياز خود

 6مورد مطالعه شامل  يشود كه منطقهي، مشاهده م9شكل ه به الم با توجياستان ا يميت اقليوضع يدر بررس

الم با توجه به يواقع در استان ا ييروستا يهات پراكنش سكونتگاهيوضع يباشد. در بررسيم يمياقل يپهنه

- ك پهنهيخشك، كه  يليخ يمياقل يدر پهنه ييچ سكونگاه روستاي)، ه5جدول شود (يم منطقه، مشاهده مياقل

-يمشاهده م 9و شكل  4جدول چنانكه در باشد، وجود ندارد. يم يسكونتگاه يداريد به لحاظ پانامساع ي

، با يداريبه لحاظ پا ت نامساعديمورد مطالعه در وضع يمنطقه ييروستا يهادرصد سكونتگاه 87/15، شود

  عد قرار دارند.ت مسايدر وضع 85/49ت نسبتاً مساعد و يدرصد در وضع 36/34، يمياقل يهاتوجه به پهنه

  

  م موجوديت اقليالم نسبت به وضعياستان ا ييروستا يهاتعداد سكونتگاه. 4جدول 

  تيوضع  ها نسبت به كلدرصد سكونتگاه  تعداد سكونتگاه  ميت اقليوضع

  نامساعد  0  0  خشك يليخ

  نامساعد  75/14  158  مه خشكين

  نسبتاً مساعد  36/34  368  فرا خشك

  عدمسا  1/35  376  مه مرطوبين

  مساعد  75/14  158  مرطوب 

  نامساعد  12/1  12  مرطوب يليخ

  -  100  1071  جمع كل

  قيتحق يهاافتهيمنبع: 

  

  يالبيس يهاپهنه -5

 كان و ...يمره، رودخانه چرداول، رودخانه سين رود از جمله رودخانه سيمورد مطالعه توسط چند يمنطقه

ان يو جنوب جر يشمال غرب به سمت جنوب شرقو مال معموالً از سمت شها ن رودخانهيشود. ايراب ميس

توپوگرافي  و هوايي و آب وضعيت به توجه گردند. بايمشروب م آنهااز آب  ياديز يداشته و مناطق كشاورز

 سال فصول در در منطقه شديد هايبارندگي. آيدمي وجود به هابارندگي وقوع اثر در رودها اين سيالب ،منطقه

 و اراضي به خسارت آمدن باعث وارد مواقع بعضي در كه كنند،مي ايجاد سيالب و بهار زمستان در خصوصاً

ان ييروستا يهاهيبر سرما هاسيالبطور كه گفته شد، خطر همان. شودمي مسكوني مناطق حتي و هاباغ

توان يطالعه، ممنطقه مورد م يتوپوگراف يهايژگين، با توجه به ويباشد. بنابرايم )يزراع يهانيخصوصاً زم(
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ها موجب خسارت به است كه اغلب سال ياساس يطيو مح يعياز مخاطرات طب يكي يالبيانات سيگفت جر

 يدائم يهاكه در مجاورت رودخانه يهاشود. سكونتگاهيالم ميدر استان ا ييروستا يهااز سكونتگاه يتعداد

ها و به سكونتگاه ييمعموالً باعث خسارات باالان در فصول زمستان و بهار يقرار دارند به علت طغ يا فصليو 

و محل اتصال آنها به  يفرع يهاكه در مجاورت آبراهه ييهان، سكونتگاهي. همچنشوديمژه به مزارع آنها يوبه

زمستان و  يهاكند، بر اثر بارشيها عبور ماز داخل سكونتگاهها آبراهه نكهيا ايمستقر هستند و  يانات اصليجر

آورد. الزم به ذكر يمها را فراهم ها موجبات خسارت به سكونتگاهن آبراههيت ايش از حد ظرفين بشد يجار

  د.ينماين مخاطره كمك ميد ايز به تشديها نب تند دامنهياست كه ش

درصد) در  67/25سكونتگاه ( 275الم، مشخص شد كه يواقع در استان ا ييروستا يهااز مجموعه سكونتگاه

- در پهنه يداريها به لحاظ پان دسته از سكونتگاهيقرار دارند، كه ا يالبيس يهامتر از پهنه 1000ز فاصله كمتر ا

درصد) در منطقه نسبتاً مساعد و در مجموع  6/8سكونتگاه ( 92ن، يدارند. همچن يا پرخطر جاينامساعد و  ي

جدول ج در ين نتايقرار دارند. ا يسكونتگاه يداريدرصد) در منطقه مساعد به لحاظ پا 72/65سكونتگاه ( 704

  باشد.يقابل مشاهده م 10و شكل  5

  

  يالبيس يها¬الم نسبت به پهنهياستان ا ييروستا يهات پراكنش سكونتگاهيوضع. 5جدول 

  يداريت پايوضع  يدرصد فراوان  تعداد سكونتگاه  يالبيس يهاپهنه

  نامساعد  67/25  275  متر 1000كمتر از 

  نسبتاً مساعد  6/8  92  متر 2000تا  1000

  مساعد  65/7  82  متر 3000تا  2000

  مساعد  07/58  622  متر 3000شتر از يب

  -  100  1071  جمع كل

  قيتحق يهاافتهيمنبع: 

  

  

  

  

  

  

  

  
  يالم نسبت به خطوط ارتباطياستان ا يهات سكونتگاهيموقع .11شكل         يالبيس يهاپهنه والم ياستان ا يهاسكونتگاه. 10شكل 
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  ها)(رودخانه منابع آب -6

 دسترس در در و دايمي آب كافي مقدار به دسترسي محل جديد، انتخاب و مكانيابي هايلفه مؤ مهمترين از

 به ذيربط نيز مردمان و كارشناسان هايمشغولي دل از يكي حال پيوسته عين در موضوع همين. است سال طول

 آب كه فرض اين با اسكان پرداخت، براي مكان انتخاب به) نبايد و( توانكه نمي است آشكار. رودمي شمار

 تأمين نظر مورد محل به جاي ديگر از آن حمل حتي يا و انتقال يا و چاه حفر از طريق توانمي را نياز مورد

 كسب هاآب ريمس از را خود استقرار شكل و اندشده ريدا رودها و هاچشمه كنار در هياول يروستاها. نمود

 استقرار در را مهمي نقش هاسراب و هاچشمه همچون نيز هارودخانه امروز تا دور هايگذشته ازد. انكرده

 ييروستا يهاسكونتگاه ييايجغراف يپراكندگت يوضع 6جدول  .اندداشته عهده به ييروستا يهاسكونتگاه

ها به نزديك بودن سكونتگاهخطرات  دهد. با توجه بهينشان ممربوطه  يهانسبت به رودخانهالم را ياستان ا

مورد  يمنطقه ياز روستاها ياديتعداد ز ،انييروستا يت آب در زندگيل اهمياما به دلهاي اصلي، رودخانه

الم را نسبت ياستان ا ييروستا يهاسكونتگاه يپراكندگ 12شكل ( اندافتهيها استقرار ه رودخانهيمطالعه در حاش

- گاه استقرار سكونتگاهيتر شدن جامنظور مشخص. بهدهد)ياستان نشان م نيا يو فصل يميدا يهابه رودخانه

خطر اقدام به ينسبتاً مساعد و بپرخطر،  يهان سكونتگاهييم رودها و تعيمورد مطالعه در ارتباط با حر يها

گردد، يم مين مطالعه طبقه نامساعد خود به دو دسته تقسيالزم به ذكر است در ا ها شد.م رودخانهين حرييتع

ان رودخانه و نامساعد به لحاظ يم رودخانه و خطرات مربوط به طغيك بودن به حرينامساعد از لحاظ نزد

- همانمصارف گوناگون.  يآن برا استفاده از آب ييو عدم توانا يرستاد از رودخانه و عدم دسيز يليفاصله خ

الم در ياستان ا ييروستا يهادرصد سكونتگاه 65/7گردد يمشاهده م 13و شكل  6جدول طور كه در 

آب  به يدسترسمشكل ل يدر محدوده نامناسب، به دلدرصد  73/65و  متر) 100پرخطر (كمتر  يمحدوده

  قرار دارند. رودخانه،

  

  هارودخانه ين شدهييتع يهاميالم نسبت به حرياستان ا ييروستا يهاتعداد سكونتگاه. 6جدول 

  تيوضع  ها نسبت به كلدرصد سكونتگاه  هتعداد سكونتگا  ن شدهييتع يهاميحر

  (پرخطر) نامساعد  65/7  82  متر و كمتر  100

  نسبتاًمساعد  95/11  128  متر 500متر تا  100

  مساعد  06/6  65  متر 1000متر تا  500

  مساعد  48/4  48  متر 1500متر تا  1000

  نسبتاًمساعد  10/4  44  متر 2000متر تا  1500

  )ي(عدم دسترس نامساعد  73/65  704  متر 2000شتر از يب

  -  100  1071  جمع كل

  پژوهش يهاافتهيمنبع: 
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.  

  

  

  

  

  

  
  ياصل يهارودخانه والم ياستان ا يهاسكونتگاه. 13شكل    يدروگرافيه هايشبكهالم ياستان ا ييروستا يهاسكونتگاه. 12شكل 

  

  ياراض يكاربر -7

 ناحيه آن در توانندمي كه نه افرادييه را به لحاظ تعداد بهياحك نيرش يت پذيقابل زيادي اندازه تا زمين، قابليت

 يهايژگيب، ويار شيمع 6ن معتقدند كه ي، محققيطور كلبه. كندمي مشخص كنند، معاش امرار و گزينند سكني

-يك منطقه را مشخص مي ياراض ينوع كاربر يين، فاصله از جاده، رودها و مراكز روستاي، جنس زميزهكش

ر در اين معيت ايلذا با توجه به اهم ).Sik Kim & Chung, 2005: 181؛ 57: 1386، يتيو وال يكبرقلد (اينما

- ا عدم پراكنش سكونتگاهيبر پراكنش و  يار گستردهيتأث ياراض يتوان عنوان نمود كه كاربري، مياهر منطقه

الم نسبت به نوع ياستان ا يياروست يهات سكونتگاهيموقع 14شكل در هر منطقه خواهد داشت.  ييروستا يها

ن، نسبت به سه پهنه مناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب نشان داده شده است. يمنطقه و همچن ياراض يكاربر

هاي روستايي درصد از سكونتگاه 6/81شود، مشاهده مي 14و شكل  7گونه كه در تصاوير شماره جدول همان

هاي نسبتاً درصد در پهنه 2/8اند. همچنين، ربري اراضي واقع شدههاي مناسب به لحاظ كااستان ايالم در پهنه

هاي نامناسب به لحاظ ي مورد مطالعه در پهنههاي روستايي منطقهدرصد سكونتگاه 2/10مناسب و حدود 

بيشتر  قابليت از روستايي جمعيت معاش تامين لحاظ به اراضي چه هر واقع اند. دركاربري اراضي واقع شده

 و جمعيت هاسكونتگاه تعداد باشند، باغداري و زراعت استعداد داراي ديگر تعبير به و باشند، ربرخوردا

  .نمايندمي ايفا را موثرتري نقش هاسكونتگاه پراكنش در و نمايندمي جلب خود به را بيشتري

  

در هر نوع ار واقع  ييروستا يهادرصد سكونتگاه الم و تعداد ويدر استان ا ياراض يهايكاربر .7جدول 

  يكاربر

درصد   تعداد سكونتگاه  يانواع كاربر

  سكونتگاه

  تيوضع

، تپه ماهور و مخروطه افكن معتدل و ينسبتاً كوهستان ياراض

  گرم 

  مناسب  45/10  112

  نامناسب  84/0  9  سرد يهامراتع متوسط در كوهستان
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  مناسب  27/10  110  يآب يكشاورز ياراض

  بتاً مناسبنس  21/8  88  ميد يكشاورز ياراض

  مناسب  87/60  652  پراكنده يهامراتع مرغوب با درخت

  نامناسب  33/9  100  ... و يشن يهاتپه و شور يهادشت ژهيو ياهيگ يهاپوشش

  -  100  1071  جمع كل

  قيتحق يهاافتهيمنبع: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ياراض يالم نسبت نوع كاربرياستان ا يهات سكونتگاهين موقعييتع. 14شكل 

  

   يريگجهينت

 تحليل توان افزايش طريق از را ييايط جغرافيمح كه( ،جغرافيايي اطالعات ن مطالعه با استفاده از سيستميدر ا

و  ي، به بررس)كنديم يمدل طرحك يبه صورت  فضايي غير فضايي و مختلف عوامل و اطالعات تركيب و

الم پرداخته شده است. يدر استان ا ييروستا يهاسكونگاه ييفضا يده و ناشناخته الگويچيل روابط پيتحل

كشور عراق  يابانيو خشك خوزستان و در جنوب با مناطق ب مبا مناطق گر يجنوب شرق از المياستان ا

بلوط  يهارشته كوه زاگرس و جنگل يادامه يرندهيشمال كه در برگ يهمجوار بوده و برعكس، در حوزه

 يمتفاوت يهاوهيو ش ييفضا يشاهد الگوهان استان ين رو در اياشود. از يمشاهده م يط متفاوتي، شراباشديم

 يهاسكونتگاه ييع فضايدر توز ي، عوامل مختلفيطور كلبه م.يباشيم ييروستا يهاسكونتگاه ينيگزاز مكان

 ييفضا يعوامل مؤثر بر استقرا الگوها يابتدا به بررس اند كه در ادامهالم نقش داشتهياستان ا ييروستا

 ييروستا يهااستقرا سكونتگاه يـ مكان ييت فضايموقعن استان پرداخته و سپس يا ييروستا ييهاتگاهسكون

    رد.يگيقرار م يمورد بررس يداريالم به لحاظ پاياستان ا

 يهاژه سكونتگاهيا استقرار هر سكونتگاه، به ويد يو انتخاب محل جد يابيمكان يهان مؤلفهياز مهمتر -

به مقدار  يباشد، دسترسياستوار م يو دامدار يه كشاورزيشت آنها كه اغلب بر پايه به نوع معبا توج ييروستا

-سكونتگاه ييه برپاياول يهان، مكانيبنابرا ن عامل در طول سال است.يو در دسترس بودن ا يميآب دا يكاف



  ديجمشيدي و جمشي                     

603 

 

ن استقرار يب يميباط مستقداشته است. لذا، ارت ييباال يز به منابع آب وابستگيالم نياستان ا ييروستا يها

در طور كه هماناستان وجود دارد.  يهاطور عمده رودخانهو به يمنابع آب يها و پراكندگسكونتگاه ييفضا

و به  يالم به صورت خطياستان ا ييروستا يهااز سكونتگاه ييشود، درصد بااليمشاهده م 13و  12شكل 

استان و در  يمره در مرز شرقيس يژه در كنار رودخانهير به ون امياند، اافتهيها استقرار موازات رودخانه

) ين الگو (خطيالزم به ذكر است كه ا. )13شكل ( گرددياستان مشاهده م يچرداول در بخش شمال يرودخانه

  گردد.يشتر مشاهده ميع بيوس يهات دشتياستان) به علت محدود ي(حوزه شمال يكوهستان يدر نواح

 يهاسكونتگاه ييو استقرار فضا يابيرگذار بر مكانيمهم و تأث يهاباز) از مؤلفه يهاآزاد (عرصه يفضا -

افراد  يبرا يقابل استفاده كاف يهاد از عرصهيتواند باشد. مكان مورد نظر اساساً بايم يادر هر منطقه ييروستا

توان عنوان نمود كه عوامل يمورد من ياز آنها برخوردار باشد. در ايسات مورد نيز تأسينده) و نيساكن (حال و آ

طور كه همانبر عهده خواهند داشت.  ياب و ارتفاع نقش عمدهيمانند ش يو عوامل توپوگراف ياراض يكاربر

الم در ياستان ا ييروستا يهاسكونتگاه يين تراكم استقرار فضايشتريشود بيمشاهده م 7و جدول  14شكل در 

ن ين، با توجه به ايبنابرا) قرار دارند. ياراض يرختان پراكنده (به لحاظ كاربربا د يمراتع مرغوب و استپ يپهنه

در  ييروستا يهاسكونتگاه ييگر از عوامل مهم و مؤثر بر استقرار فضايد يكيتوان عنوان نمود كه يجه مينت

باشد يم ياراض يرباشد، عامل كاربيم يه كشاورزيشت غالب آنها كه عموماً بر پايالم، با توجه به معياستان ا

در  ييروستا يهااستقرار پراكنده سكونتگاه ييفضا ياز موارد باعث بوجود آمدن الگو يارين عامل در بسيكه ا

و  يعموماً كوهستان يشمالالم، حوضهياستان ا ييايت جغرافين، با توجه به وضعيهمچن ن استان شده است.يا

 5و  4شكل طور كه در باشد، همانيو گرم و خشك م ينابايبمهيعموماً مسطح، ن يجنوب يمرتفع و حوزه

در استان  ييروستا يهاسكونتگاه يياستقرار فضا يبر الگو يادير زيب و ارتفاع تأثيشود عوامل شيمشاهده م

  اند. الم نداشتهيا

، يشر امكانات آموزيبه امكانات و خدمات گوناگون نظ ي، دسترسييروستا يهادر محل استقرار سكونتگاه -

توان عنوان نمود كه ين، ميباشد. بنابرايرگذار ميو ... از عوامل مهم و تأث يمبادالت ي، بازارهايو درمان يبهداشت

ك سكونتگاه خواهد بود. يو ثبات  يريگدر شكل يمناسب از عوامل اساس يارتباط يبه محورها يدسترس

 يباشد وليالعبور) مو صعب ي(كوهستان يايط سخت جغرافيشرا ياستان دارا يشمال يهرچند كه در حوزه

 يهااز سكونتگاه ياريبه محل استقرار بس يكيارتباط نزد يدارا يارتباط يرهايگردد كه مسيباز مشاهده م

ر يالم ـ كرمانشاه (مسيا ير ارتباطيمس يشمال غرب ين امر در سه منطقهين استان بوده است، كه ايدر ا ييروستا

ر يمس يجنوب شرق يمره) و در حوزهيالم ـ لرستان ـ كرمانشاه (پل سيا ير ارتباطيمس يقالجه)، شمال شرق

 يو در موارد يخط يياستقرار فضا ين مورد الگويشود كه در ايده ميالم ـ خوزستان به وضوح ديا يارتباط

  ).11شكل شود (يده ميد ياستاره

ت يهر منطقه، وضع ييروستا يهاسكونتگاه ييفضاو استقرار  يابيرگذار بر مكانيتأث يهاگر از مؤلفهيد يكي

جهت  يزيها عالوه بر حاصلخاستقرار سكونتگاه يتواند باشد. خاك منطقه مورد نظر برايخاك آن منطقه م
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به دو  يطول ك خطيالم را با ياگر استان او مناسب برخوردار باشد.  يكاف يريد از نفوذپذي، بايكشاورز

 ياستان دارا يشود) خاك حوزه جنوبيمشاهده م 3و جدول  8شكل كه در  طورم (همانيم كنيقسمت تقس

 ياستان از لحاظ منابع خاك يباشد و حوزه شماليو بدون پوشش م ي، كم عمق، شنياز نوع آهك ييدرصد باال

  ). 8شكل م (يباشين حوزه ميدر ا ييروستا يهاسكونتگاه يز شاهد تراكم بااليتر بوده و نيغن

 يطيمحستيمالحظات ز يها، مؤلفهييروستا يهااستقرار سكونتگاه ييفضا ين كننده الگوهاييتع از عوامل -

ل، زلزله و .... باشند. به يمانند س يعيد دور از خطرات طبيالمقدور بايمحل استقرار حت يهاباشد. عرصهيم

در طول سال همراه  يستيش زيآساد با يها بامحل استقرار سكونتگاه يميط اقليتوان گفت كه شرايگر ميان ديب

 يهاميشتر در اقليالم بياستان ا ييروستا يهاگردد، تراكم سكونتگاهيمشاهده م 9شكل طور كه در همانباشد. 

بودن  يبه علت كوهستان ين نواحي. در اباشديرد، ميگيترانه بهره ميم مدياقل يهامرطوب، كه از مساعدت

  گر است.يد يشتر از نواحيب يشت غالب دامپروريبا مع ييهاتر سكونتگاهيمنطقه و مراتع غن

 يالم الگويتوان عنوان نمود كه در استان اين مطالعه كه شرح داده شد، ميا يهاافتهي، بر اساس يطور كلبه -

ن نوع الگو يباشد، كه عامل رودخانه (منابع آب) در ايم يشتر از نوع خطيب ييروستا يهاسكونتگاه ييفضا

استقرار  ييپراكنده فضا يالگوها يو به سمت جنوب شرق يمركز ين كننده بوده است. در نواحييتع شتريب

 يتوان گفت كاربريدست آمده مج بهين نوع الگو، با توجه به نتايباشد كه در ايها قابل مشاهد مسكونتگاه

ر سه منطقه كه اشاره شده به ژه ديمحدود، به و ين، در مناطقين كننده بوده است. همچنيينوع خاك تع ياراض

 ياستاره ييفضا يباشد، الگويه خود ميهمسا يهان استان با استانير ارتباط اي، مسيارتباط يرهايلحاظ مس

  باشد.يقابل مشاهد م

، ممنابع آب و يارتباط يرهايبه رودخانه، مس يمانند دسترس يمورد بررس يهان پژوهش، با توجه به مؤلفهيدرا

ستم اطالعات يالم با استفاده از سياستان ا ييروستا يهاسكونتگاه يابيمكان يتفاع و .... و بررسب، اريخاك، ش

 يمنطقه ييروستا يهاسكونتگاه يبندها)، نقشه پهنهها (مؤلفههيال يبا همپوشان يآمار يهاو روش ييايجغراف

د. يمناسب (نامساعد) استخراج گردمورد مطالعه در سه كالس مناسب (مساعد)، نسبتاً مناسب (متوسط) و نا

مساعد قرار دارد  يلومتر مربع) در پهنهيك 5583الم (يدرصد استان ا 42/28نشان داد،  15و  14 يهاشكلج ينتا

مناسب، به  يپهنه يافته است. عمدهياستقرار  ييسكونتگاه روستا 486، 15شكل ن پهنه، براساس يكه در ا

وان بوده و يشهر، اروان و چرداول، درهيش يها، در شهرستانييروستا يهادار سكونتگاهيلحاظ استقرار پا

دار يا متوسط، به لحاظ استقرار پاينسبتاً مناسب  يشود. پهنهيز شامل ميالم را نياز شهرستان ا يقسمت

ت درصد از مساح 32/45لومتر مربع بوده كه حدود يك 8902برابر با  يمساحت ي، داراييروستا يهاسكونتگاه

آبدانان، مهران، دهلران و  يهااز شهرستان ياديز يهان پهنه شامل قسمتيشود. ايكل استان را شامل م

درصد از كل  49/39كه برابر با  ييسكونتگاه روستا 423 كه باشديالم مياز شهرستان ا يقسمت محدود

دار ينامناسب به لحاظ استقرار پا يپهنهن، ي. همچنرديگياست را در بر مالم ياستان ا ييروستا يهاسكونتگاه

از شهرستان آبدانان، مهران، دهلران و  ييها، شامل قسمت14شكل ج ي، مطابق با نتاييروستا يهاسكونتگاه
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درصد از  24/26 ايلومتر مربع يك 5154ن پهنه يا يطور كلباشد. بهيالم مياز شهرستان ا يقسمت محدود

شود كه ين مالحظه ميشود. بنابرايم ييسكونتگاه روستا 162امل رد كه شيگيمساحت كل استان را در بر م

 يدارياز عوامل مؤثر بر پا ييبه درصد باال يو بوم يدر گذشته به صورت تجرب ييروستا يهاساكنان سكونتگاه

لومتر مربع) از يك 5154درصد ( 24/26د يكه مالحظه گرد يطوراند. بهنموده يها توجه كافاستقرار سكونتگاه

  .اندافتهينامساعد استقرار  ياستان در پهنه ييروستا يهاسكونتگاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دار استقرار سكونتگاهيالم به لحاظ عوامل مؤثر بر پاياستان ا يبندپهنه. 14شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المياستان ا ييروستا يهاسكونتگاه استقرار يداريپات يوضع .15شكل 
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