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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(غرافيا ج

  1390بهار ، 28شماره ، سال نهمدوره جديد، 

    

  نقش ژئومرفولوژي در استقرار كانونهاي جمعيت وفعاليت شهرستان خلخالنقش ژئومرفولوژي در استقرار كانونهاي جمعيت وفعاليت شهرستان خلخال
  

  1دكتر محسن رنجبر

 

  چكيده

فعاليت عمدتاً به هاي مختلف ژئومرفولوژي در ارتباط با نظام استقرار جمعيت و ضرورت شناخت پهنه

يكي از اصول وضرورتهاي . دليل تاثيراتي است كه اين اشكال در مكانيابي ونظام استقرار وفعاليت  دارد

ريزي و مديريت  ريزي و آمايش سرزمين  شناخت بستر محيطي و دخالت آن در برنامه اساسي برنامه

. است ارتباط در طبيعي محيط ميسمدينا و پويايي با هميشه ژئومورفولوژي واحدهاي .باشد سرزمين مي

 در و مذكور ديناميسم و پويايي با نحوي به روستاها و شهرها عمران و توسعه راستاي در اقدام هرگونه

 وتعيين فعاليت و جمعيت استقرار نظام به ساماندهي. نمايد مي تالقي ژئومورفولوژي هاي پديده با نهايت

 در خصوص به..) .ومرتعداري ،تفرج ،شهرسازي ،نگلداريج ،كشاورزي،  وريستي، تصنعتي( ربريهاكا

 پيش از بيش جمعيت رشد موازات وبه اي منطقه و ملي سطح در بويژه محيطي هاي پتانسيل داراي نواحي

 توپوگرافي و تالش ارتفاعات غربي يها دامنه در گرفتن قرار با خلخال شهرستان .كرده است پيدا اهميت

 و گرم وآبهاي طبيعي فرد به منحصر اندازهاي چشم وجود و بودن ستانيكوه و خاص ژئومرفولوژي و

 قابليتها العبور صعب يها وگردنه متعدد آبشارهاي و شاهرود و اوزن قزل عميق يها دره و متعدد يها غار

 ومحدوديتها قابليتها اين به توجه به .است نموده ايجاد فعاليت و اسكان جهت زيادي هاي محدوديت و

 به توجه وبا طبيعي يها عرصه در وفعاليت جمعيت واستقرار توزيع نظام در ژئومرفولوژي ثراتا بررسي

نوشتار با  اين در كه دارد ضرورت توسعه و ريزي منظوربرنامه به ژئومرفولوژي فرايندهاي و اشكال

 منظر از و اي توسعه رويكرد با افزار و هاي توپوگرافي وبا استفاده از نرم استفاده از مطالعات ميداني ونقشه

  .است گرفته قرار بررسي مورد وفعاليت جمعيت واستقرار توزيع كاربردي مرفولوژي ژئو

  
  ريزي  برنامه ،خلخال ،ژئومرفولوژي ،نظام استقرار جمعيت و فعاليت ،ساماندهي: كليدواژگان

                                                
 
  .عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري.  1
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  مقدمه

نگي هاي دور نقش بسيار بارزي در چگو اشكال و فرايندهاي ژئومرفولوِي از گذشته
استقرار جمعيت و همچنين پراكندگي جمعيت در نقاط مختلف جهان داشته است بطوري 
كه بسياري از تمدنهاي بشري رشد وشكوفاييشان تا حدود زيادي به اين مقوله مربوط بوده 

. هاي استفاده از زمين است امروزه نيز مطالعات ژئومرفولوژي پايه و اساس بررسي. است
هاى سطح  نظر از اينكه از چه منشايى باشند بعنوان عارضه هژى صرفهاى ژئومورفولو پديده

براى مثال يك رودخانه در مسير خود  .گذارد گيرى مراكز جمعيتى تاثير مي زمين بر شكل
مراكز جمعيتى بسيارى از آن سيراب  و كند از كنار روستاها وشهرهاى متعددى عبور مي

 .شوند مي

شهرها  وسوى توسعه روستاها و سمت و توسعه، رى،گي شكل در ژئومورفولوژيكى عوارض
هاى كوهستانى از جمله عوارض  دامنه و دشتها) 1373رجايي( .اى دارد كننده نقش تعيين

به تبعيت از و شهرها بافت برخى روستاها  .باشند باشند كه در اين زمينه مؤثر مي مهم مي
 بطورى كه روستاها .قرار دارندها در تقابل با يكديگر  دامنه عوارض مورفولوژيكى دشت و

ى دشتى از گستردگى در سطح برخورداراند ومعموال بافت شعاعى يا شطرنجى شهرها و
اى از اين ويژگى برخوردار نيستند وداراى بافت پلكانى  دارند در حالى كه روستاهاى دامنه

مطالعه روستاي  ماسوله و در منطقه مورد –توان ابيانه  هايى از آن را مي كه نمونه. شوند مي
بعالوه در مناطق دشتي عمدتاً فعاليتها بر پايه كشاورزي و تا حدودي . كزج مشاهده نمود

دامداري و در مناطق كوهستاني عمده فعاليتها برپايه باغداري و دامداري و كشاورزي 
  ). 1388رنجبر(استوار است 

  
  منطقه مورد مطالعه

. است و مركز آن شهر خلخال است شده شهرستان خلخال در جنوب استان اردبيل واقع
اين شهرستان از طرف شمال به شهرستان كوثر از طرف شرق به استان گيالن از طرف 

 48خلخال در . شود جنوب به استان زنجان و از طرف مغرب به شهرستان ميانه حدود مي
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ه الي دقيق 7درجه و  37طول جغرافيايي شرقي و  هدقيق 54درجه و48 يدقيقه ال 1درجه و 
  . دقيقه عرض جغرافيايي شمالي واقع شده است 56درجه و 37

 شاهرود و، خلخال در جنوب شرقي استان اردبيل واقع شده و رودهاي هروآباد و آپارچاي
اي كوهستاني با آب و هواي معتدل و نسبتاً  خلخال منطقه. اوزن در آن جريان دارند قزل

در شرق خلخال از شمال به جنوب در حكم كوهستان جنگلي و بلند طالش . باشد سرد مي
نظر سياسي به سه  شهرستان ازاين . استاردبيل سدي ميان درياي خزر و استان گيالن و 

  :كه عبارتند از بخش وهشت دهستان تقسيم مشود
  بخش مركزي خلخال با مركزيت شهر خلخال •

  خورش رستم با مركزيت شهر هشتجين بخش •

   به مركزيت  شهركلور بخش شاهرود •
طول شهرستان از شمال به جنوب  .باشد كيلومتر مربع  مي 3979 مساحت شهرستان خلخال

  .كيلومتر است 90تا  48كيلومتر و عرض آن از  120از حدود اردبيل تا زنجان و ناحيه طارم 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقشه موقعيت جغرافيايي شهرستان خلخال: 1شكل  
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، تراكم نسبي جمعيت شهرستان خلخال، 1385س سرشماري عمومي نفوس و مسكن براسا

 23.2نفر است،  92315كيلومترمربع و جمعيت آن  3979با توجه به اين كه مساحت آن 

هاي با تراكم  كم استان اردبيل  شهرستان خلخال از قسمت. باشد نفر در هر كيلومترمربع مي

توان به گستره كوهستاني  ت در مقايسه با استان مياز جمله عوامل تراكم كم جمعي. است

  . منطقه مورد مطالعه اشاره كرد

شود و پس از  ميخلخال با اكثريت جمعيت بزرگترين كانون جمعيتي شهرستان محسوب 

بخش مركزي خلخال بيشترين . آن شهر هشتجين وكلور با بيشترين جمعيت قرار دارند

  .باشد تان دارا ميجمعيت را در ميان ساير بخشهاي شهرس

  

جمعيت شهرستان خلخال به تفكيك بخش ودهستان: 1جدول    

 نام شهرستان نام بخش  جمعيت  مركز نام دهستان جمعيت

  خورش رستم شمالي 4284
  خورش رستم 14577  هشتجين

 خلخال

 خورش رستم شمالي 5775

  خانندبيل شرقي 15102

 خانندبيل شرقي 5572  مركزي 64037  خلخال

  سنجبد شرقي 4842

  پلنگا 5067

  شال 4390  شاهرود 13071  كلور

  شاهرود 1864

  1385سرشماري عمومي نفوس ومسكن : ماخذ   

  

ترين  كهن .باشد منطقه مورد مطالعه محدوده كوچكي از زون ساختاري البرز آذربايجان مي
دگرگوني شامل شيستهاي و سنگهاي . سنگهايي كه در منطقه مورد مطالعه ديده شده است

كه با توجه به قرار گرفتن آهكهاي كرتاسه به .باشد هاي آهك بلورين مي فيلتهاي حاوي اليه
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تر از كرتاسه داشته و شايد بتوان آنها را  صورت دگر شيب برروي آنها مسلماً سني قديمي
هاي  تاثير فعاليت .اند معادل سازند كهر در نظر گرفت اين سنگها پي سنگ منطقه را تشكيل داده

خورده  تكتونيكي در منطقه مورد مطالعه عالوه بر موارد ذكر شده به صورت ساختمانهاي چين
به صورت تاقديس و ناوديس مانند تاقديس ميل آغاردادن، تاقديس اوجيغاز، تاقديس 

  . شود پيراني و ناوديس بوغر و داغ ديده ميمورستان، تاقديس تيرف، تاقديس ازنو، ناوديس 
 به كه است سرگذرانده از را مراحلي ساختي، زمين تكوين فرآيند در منطقه مورد مطالعه

  : شوند مي خالصه زير شرح
 شدن نهشته و پسين پركامبرين در گندوانايي نوع از قارهاي پوسته با سنگ پي تشكيل )الف

    .آنو روي مياني ترياس ـ پالئوزوئيك پالتفرمي رسوبات
 با راستا هم و همپا كرتاسه ـ مياني ژوراميك زمان در كهن گرفته شكل سنگ پي) ب

 و رخساره شمالي يها بخش در و گشته متاثر تتيس شدن اقيانوسي و ساختاري يها پديده
ايجاد گسلش و  .است آمده بوجود قفقاز اقيانوسي سازندهاي با همسان ييها سازند

شرق  جنوب -غرب لخورده يعني شما شكستگيهاي بزرگ و كوچك ساختمانهاي چين
ترين گسلهاي موجود در  اصلي). 1977كالرك، جونز، حمزه پور(توسعه و پراكندگي دارند 

  :محدوده مطالعاتي عبارتند از
  گسل هروآباد،  −
  گسل نئو، −
  گسل مجره، −
  گسل فيروزآباد، −
  گسل تراستي شيخ جانلو، −
  گسل تراستي نيكي، −
  هاشم باال و  گسل −
 ).مددي(گسل متقاطع غرب منطقه  −
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با توجه به . به طور كلي، از نوع آب و هواي معتدل كوهستاني است :آب و هواي شهرستان

 به علت. تنوع شرايط طبيعي در اين منطقه، ميزان دما وبارش در نواحي مختلف آن متفاوت است
باشد ولي  ميهاي سرد و پربرف  داراي زمستان حاكميت شرايط توپوگرافي مرتفع و كوهستاني

ها كاسته شده  و هر چه از جنوب به سمت شمال برويم، از ارتفاع كوه. معتدلي داردهاي  تابستان
  ).1388رنجبر(يابد  شود وبرعكس، مقدار بارش كاهش مي و به ميزان دما افزوده مي

هاي هوا  زا با اين ارتفاعات، توده هاي باران به علت مرتفع بودن شهرستان  خلخال و برخورد توده

گردند، رژيم  كنند و موجب بارش سنگين در اين ارتفاعات مي ا ميخاصيت سيكلوني پيد

باشد و ساير  ترين فصل سال منطقه، بهار مي بارندگي حاكم بر منطقه طوري است كه  پرباران

فصول پربارش به ترتيب پاييز و زمستان است؛ در ايستگاه خلخال بر اساس آمار بارندگي ماهانه، 

ردين منطبق است و اين روزها در دي و آذر بسيار كمتر است؛ به حداكثر روزهاي باراني بر فرو

ها، بيشترين  هاي گرم سال فاقد روزهاي باراني است از لحاظ توزيع زماني بارش كه ماه طوري 

 .پذيرد ميزان آن در فصل بهار سال صورت مي

كه با باشد  شهرستان مي  ترين منابع آب سطحي ها، نهرها و جويبارها از عمده رودخانه

  وهوايي و وسعت منطقه، داراي آب  هاي توجه به وضعيت توپوگرافي و شيب زمين، ويژگي

  .درج شده است 2مهمترين رودهاي شهرستان در جدول. اهميت هستند
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  هاي جاري در شهرستان خلخال رودخانه: 2جدول 

  اوزن قزل رودخانه
اريك وپس از عبور از طارم به سفيدرود هاي بسيار تنگ و ب در بخش خورش رستم پس از عيور از دره

  . پيوندد مي

  رود شاهرود

هاي غربي كوههاي تالش  الراس ارتفاعات شرقي منطقه در روستاي خمس در دامنه رود شاهرود از خط

هاي عميق شال و كلور و روستاهاي درو، ديزو و قشالق تيل و  سرچشمه گرفته و پس از عبور از دره

  .پيوندد ميكلوج و ميانسر رود قزل اوزن  زاويه جعفرآباد در محل

  هروآباد
داغ و تالش سرچشمه گرفته و بعد از عبور از تنگه دره ازناو و مشروب شهر خلخال به  از كوههاي آق

  .گردد رود آرپاچاي ملحق مي

  كندروق
ستلو، داغ سرچشمه گرفته و پس از عبور از روستاهاي تراورج، بورگهيسم، بيرق، دو هاي آق از دامنه

  .گردد اردبيلق، كندرق در نزديكي مزرعه به قزل اوزن ملحق مي

  ميانرودان
در بخش امامرود از روستاي ميانرودان واقع در دامنه شرقي كوه آق داغ سرچشمه گرفته و پس از عبور 

  .گردد از روستاي تالش درق، كرنق و سفيد آب به رود قزل اوزن ملحق مي

  .باشد هاي شاهرود مي واز زيرحوضه در بخش سنجبد شرقي  آرپاچاي

  چليقوشان

در بخش خورش رستم از روستاي كهيل و سوسهاب واقع در دامنه كوه آق داغ سرچشمه گرفته و پس 

از عبور از مرجين، قره تكان، زاويه گيوي، زاويه، دمدل و چليقوشان در روستاي نمهيل به قزل اوزن 

  .پيوندد مي

  نيافرم
نزديكي روستاهاي ترزنق وقزل درق سرچشمه گرفته و پس از عبور از  در بخش خورش رستم از

  .پيوندد ميروستاهاي گرمخانه، نيافرم و بنه خلخال به رود آرپاچاي 

  1388رنجبر : ماخذ   

  
بجز رودهاي فوق بقيه رودهاي منطقه خلخال داراي جريان غير دائمي بوده و در فصول 

هاي مجدر، زاويه كرد، كرنق، االنكش،  رودخانه: گردد عبارتند از گرم آب آنها خشك مي
آباد، تبريزيق، قشالق، اوچبالغ، پيربوداغ، صوفلو، زرج  شوير، بنيادآباد، چيرآغاج، حاجي

ترين منابع آب  البته شايان ذكر است كه به جز رودها مهم. آغاجو و غيره قره ،آباد، سنجبد
البته تعدادي از قنوات و چاهها . تندها هس منطقه كوهستاني خلخال به طور طبيعي چشمه

كوهستاني بودن منطقه و وجود قلل برفگير كه به ايجاد (در منطقه ناشي از وضع طبيعي 
  .باشد مي) كند ها كمك مي چشمه
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 روش تحقيق

رويكرد حاكم بر اين  ،هاي مورد بررسي  ماهيت موضوع  و اهداف تحقيق با توجه به مولفه
هايي كه براي  جامعه آماري  شهرستان  خلخال بوده و داده. استتحليلي  - پژوهش توصيفي

تجزيه وتحليل وضعيت مرفولوژي شهرستان در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است 
هاي  نقشه ،شهرستان و استان اي تصاوير ماهواره ،هاي پايه استان اردبيل شامل نقشه

توپوگرافي  1:50000هاي و نقشه خلخال 1:100000بندرانزلي و 1:250000شناسي زمين
سرشماري عمومي نفوس و مسكن و اسناد و مدارك  آمارهاي جمعيتي ،پوششي شهرستان

 ilwis و GIS ARC هاي پايه ونرم افزارهاي سپس با استفاده از نقشه .اي  بوده است كتابخانه
قش اين اشكال ن اشكال و فرايندهاي ِئومرفولوِي در منطقه خلخال مورد بررسي قرار گرفته و

  .فعاليتها مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد فرايندها در پراكندگي كانونهاي جمعيت و و
  

  ي شهرستان خلخالها هاي فيزيكي و كالبدي سكونتگاه ويژگي

 ينقاط. گردند قلمداد مي   شهرستانهاي  منابع آب به عنوان عامل اصلي شكل گيري سكونتگاه
 باشند اسب براي فعاليت كشاورزي مينهاي مت زمينفراوان و همچنين    كه داراي آب

بالطبع تراكم جمعيت بيشتري دارند و همچنين وجود خدمات و تسهيالت . )1387رنجبر(
هاي ارتباطي مناسب نيز نقش مهمي در تمركز جمعيت  زيربنايي به عالوه دسترسي به شبكه

به لحاظ كمبود  هرستانشو جنوب  شهرستانكنند براي نمونه بين شمال  روستايي ايفا مي
ب و عدم مرغوبيت اراضي مراكز سكونتي آخشن، شوري  زيرساختهاي توسعه و طبيعت نسبتاً

اين نكته ضروري  ذكر. باشد زياد مي نسبتاًشود و فاصله بين روستاها  كمتر ديده مي ييو روستا
ه اصولي صورت گزيني بسياري از مراكز سكونتگاهي از ابتدا بدون مطالع سفانه مكانأمت است،

و امروزه تعداد زيادي از اين مراكز در  .اي گرديده است گرفته و باعث مشكالت عديده
تاكنون چندين روستا به  و بايد جابجا و يا از سكنه خالي شوند شهرستانهاي آمايشي  برنامه
از امكانات و خدمات  ها ميزان برخورداري روستا .اند مخارات طبيعي جابجا گرديده خاطر

فاصله  .كيفيت و اندازه مسكن .بافت فيزيكي روستا ...يربنايي، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي وز
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 ين،زم ك، شيبجنس خا آبي خشكسالي و كم ،وع خطرات طبيعياز شهرها، ن زماني - مكاني

  . باشد متاثر از شرايط توپوگرافي ومرفولوژي  منطقه مي  موانع طبيعي توسعه و گسترش فيزيكي
  

  ژئومورفولوژيكي شهرستان خلخالواحدهاي  

از توپوگرافي كوهستاني  شهرستان خلخال در دامنه غربي كوههاي تالش قرار گرفته و
 .مركزي قرار گرفته است ترين نقاط شهرستان در قسمتهاي شرقي و مرتفع .برخوردار است
هاي ارتفاعي، شيب و برخي  شناسي منطقه مورد مطالعه بر اساس مشخصه سيماي ريخت

شناسي عوارض زمين به ترتيب به چهار واحد ژئومورفولوژيكي به ترتيبي  ظاهرات ريختت
  .گردد آيد تقسيم مي كه ذيل مي

  واحد كوهستان •
  واحد تپه ماهور •
  واحد دشت •
 اي هاي رودخانه نهشته •

  
هاي انجام شده بخش اعظم وسعت منطقه از مورفولوژي  دشتي و تپه ماهوري  بر پايه بررسي
هاي كوچك و بزرگ  ار است و احدهاي مرفولوژي ديگر به صورت نوارها و پهنهمرتفع برخورد

  .هاي آبريز منطقه گسترش و پراكندگي دارند در بين اشكال تپه ماهوري يا پيرامون حوضه
واقع ) سفيد كوه(متر از سطح دريا قله آق داغ  3303ترين رقوم ارتفاعي منطقه با ارتفاع  مرتفع

راس قلل و . باشد ميبين خورش رستم و بخش شاهرود منطبق  در جنوب شرق هروآباد،
ها  القعر آبراهه ارتفاعات عموماً به صورت ستيغ، ديواره درهها اغلب با شيب تند به خط

مستقيم يا خطي ) در مناطق كوهستاني(ها عموما  امتداد آبراهه. شود ميمنتهي ) تالوگ(
رتفاع مناطق مرتفع و پست اين واحد از اختالف ا. باشد ميعرض و مقطع آنها وي شكل  كم

قلل موجود در منطقه به دو دسته قابل تفكيك . متر متغير است 600تا كمتر از  3303حدود 
دوم قللي كه در داخل حوزه . هستند نخست قللي كه در حواشي منطقه پراكندگي دارند
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: رتند ازشناسي متداول بر روي اين واحد عبا برخي از اشكال ريخت. گسترش دارند
هاي منظم و نامنظم  رخنمون سنگي و پوشيده بر  اي و اشكال گيلويي دامنه هاي دامنه واريزه

. شود مياساس انتظام دامنه اين واحد كوهستانها به دو تيپ دامنه منظم و دامنه نامنظم تفكيك 
ف درصد و اختال 25تا  8 ميهايي كه از شيب عمو محدوده) خلخال(در منطقه مورد مطالعه 

ماهور متمايز شده و حدگسترش آنها از ساير  متر به عنوان واحد تپه 300ارتفاع كمتر از 
  .شناسي مشخص گرديده است هاي زمين ريخت رخساره

  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  نقشه طبقات ارتفاعي شهرستان خلخال وپراكندگي جمعيت:  2شكل 
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اختالف از ساير واحدهاي هاي شيب و  واحد دشت در منطقه مورد مطالعه براساس شاخص
در منطقه مورد مطالعه پايه اطالعات حاصل از نقشه . ژئومورفولوژيك متمايز گرديده است

درصد و اختالف ارتفاع  8هايي با شيب كمتر از  توپوگرافي و عكسهاي هوايي منطقه عرصه
ي ها متر به عنوان واحد دشت انتخاب شده است اين واحد بر اساس مشخصه 100كمتر از 

ژئومورفولوژيكي جايگاه و ابعاد گسترش به دو تيپ با عنوان دشت ميانكوهي و دشت مرتفع 
هاي مسطح و  اي به صورت پهنه تيپ دشت ميانكوهي و دامنه.و ناهموار تفكيك گرديه است

اي گسترش  هاي آبرفتي با مناظرمخروطه افكنه هموار در پاي دامنه ارتفاعات بر روي نهشته
شوند تيپ  ميپوشيده ) آلوويال(هاي آبرفتي نابرجا  وسط رسوبات و نهشتهو عموما ت.دارد

هستند كه تحت تاثير   ميهاي آبرفتي قدي دشت مرتفع و ناهموار به واقع بقاياي پادگانه
هاي نسبتاً  ساختي با سيماي تپه ماهوري در دامنه ارتفاعات گستره پهنه هاي شديد زمين فعاليت

عمده اشكال اين واحد به صورت دشتهاي . اكندگي دارندمسطح و هموار توسعه و پر
اي واحد  هاي دهانه هاي آبرفتي و مخروط افكنه اي ورخساره پادگانه ميانكوهي ودامنه

عالوه بر اشكال كالن مرفولوِي منطقه . شود مياي در منطقه مشاهده  هاي رودخانه نهشته
  :ولوژيك عبارتند ازهاي زئومورف ترين اشكال به عنوان تيپ و رخساره رايج

  هاي كاتاكلينال اشكال مختلف دره •
  اي با الگوي دندريتي و موازي اشكال مختلف آبراهه •
هاي غربي تالش  ها وبرخي دامنه لغزش اي و اي نظير واريزه حركات دامنه •

  سوليفلوكسيون
هاي  هاي مرتفع حاشيه برخي از رودخانه گيلويي و پرتگاه واقع برروي دامنه •

 ندريمستقيم و ما
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  انواع واحدهاي ژئومورفولوژي در منطقه مورد مطالعه: 3جدول 

  اختالف سطح اراضي  شيب جانبي  شيب عمومي  تيپ اراضي

  درصد 25بيشتر از   كوهستان
در جهات مختلف و 

  نامشخص

متر و اغلب بين  100بيش از 

  متر 1500تا  500

  8-25  تپه
در جهات مختلف و 

  نامشخص

 250متر عمومال  500تا  50

  متر

  متر 100تا  25بين   درصد 40تا   50-25  ها و فالتها مجموع تپه

  فالتها
درصد و عموما  5تا 

  محدب
  متر 5كمتر از   درصد 25تا 

  اي دشتهاي دامنه
درصد و به نذت  1- 5

  درصد 1كمتر از 
  درصد 8تا 

متر و اغلب كمتر از  5كمتر از 

  متر 2

–دشتهاي آبرفتي 

  اي رودخانه
  متر 5كمتر از   درصد1كمتر از   درصد 1اغلب كمتر از 

هاي بادبزني  واريزه

  شكل سنگريزه دار

 5معموال كمتر از 

  درصد و محدب
    درصد5كمتر از 

  

گيري سكونتگاهها و استقرار فعاليتها و فضاها در  عوامل طبيعي و اكولوژيك موثر بر شكل

 شهرستان خلخال

م، نوع خاك، پوشش گياهي، ريزفاكتورهايي شامل عوامل ژئومورفولوژيك، اقلي
هاي تحت تأثير اين عوامل بيشتر سكونتگاه.  گيردرا دربرمي.. .شناسي، منابع اراضي و زمين

اي استقرار و در بستري كوهپايه كوهستانيشهري به شكلي خطي در حد فاصل اراضي 
ن شبكه گيري ايها و در همين راستا كشيده شده در شكل همچنين وجود رودخانه. انديافته

  . نقش بسزايي دارد
محل ها  ودره تالشهاي شود كه كوهپايهستان مشاهده ميشهردر توزيع فضايي شهرهاي 
هاي استان عمدتاً از سكونتگاه جنوبيهاي گسترهكه درحالي . باشداستقرار اكثر نقاط شهري مي

كه منتج از  به نحوي عدم تعادل فضايي خلخال شهرستانلذا در . است كمتري خوردار شهري 
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هاي طبيعي و با بررسي نقشه. باشد وجود داردهاي طبيعي مؤثر بر نظام استقرار ميويژگي
ذكر اين  .به دست آمده است شهرستانريزفاكتورهاي آن نتايج زير در چگونگي نظام استقرار 

نكته حائز اهميت است كه تبديل مناطق شيبدار به مناطق مسكوني و ساخت و ساز و 
و بطور كلي بر هم ... ها، به منظور احداث راه، ساختمان و هاي عمراني بر روي شيب فعاليت

گردد كه پيامدهاي آن، خطرات  هاي بسيار مي زدن توپوگرافي زمين، سبب ايجاد زمين لغزش
بخش خورش رستم  مانند. (ها دارد جاني و مالي براي ساكنان مستقر بر روي اينگونه شيب

هايي كه به اين ترتيب و بر اثر لغزش زمين به  ا با توجه به زيان، لذ)وبخش مركزي خلخال
هاي لغزشي و انجام تحليل پايداري به منظور ارائه  آيد، شناسايي و بررسي توده وجود مي

  .يابد راهكارهاي پايدارسازي آن ضرورت مي
اند و در  فتهقرار گر سرددر اقليم مربوط معتدل و  مناطق شهرستان بندي اقليمي اكثر طبق پهنه

با توجه به نقشه  .هاي شهري پرجمعيت مشهود استعدم وجود سكونتگاه شهرستانهاي پهنه
اي  كوهپايهدر بخش  شهرستانشود كه همه شهرهاي مشاهده ميشهرستان طبقات ارتفاعي 

هاي شهري  هاي كوهستاني فاقد سكونتگاهاند و بخشقرار گرفته ودشتهاي ميان كوهي بلند
قرارگيري اكثر شهرها در كنار . مشهود است شهرستانكه در استقرار شهرهاي  آنچه .باشدمي

با . و براي مقابله با هر حادثه احتمالي بايد برنامه مدوني را تدوين نمود .باشد ها مي روخانه
كنند بايد حريم رودخانه در  ميها از داخل مراكز سكونتگاهي عبور  توجه به اينكه اكثر رودخانه

 ها داراي پيچان رودهاي رودخانه  زيرا .نظر قرار گيرند مطمح  هادي   طرحهاي جامع و تدوين
يا بستر اصلي رودخانه داراي عمق كم بوده است و ممكن است در  زيادي بوده و) مئاندر(

با  ويا. به وقوع به پيوندد ناپذيري، مواقع سيل از بستر خود خارج شود و خسارات جبران
بزرگترين مراكز  .هاي احتمالي جلوگيري نمود از فرسايش و تخريب يرگ هاي سيل ديواره

  . ، كلور و هشتجين)هروآباد(شهرخلخال : جمعيتي شهري شهرستان خلخال عبارتند از
هاي متمادي و به پيروي از ، طي سالشهرستانها در فضاهاي روستايي نظام استقرار سكونتگاه

گرفته و موجوديت خود را تاكنون حفظ نموده شرايط و مقتضيات طبيعي و اكولوژيكي شكل 
  .است
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، با خاك ميان كوهيهاي ، دشت)االرضي و زيرزمينيآبهاي سطح(شرايط اقليمي، منابع آب 
راكنش حاصلخيز و مساعد براي كشاورزي از جمله مهمترين عواملي هستند كه در پ

براساس نحوه توزيع عوامل . اندهاي روستايي منطقه مؤثر بودهها و سكونتگاهفضايي آبادي
. دربرگرفته است اي درهرا تلفيقي از فضاهاي كوهستاني و  شهرستانفوق، قلمرو جنوبي 

ها و ارتفاعات زياد، محدوده مناسبي براي اسكان جمعيت و اين قلمرو به سبب ناهمواري
 كشاورزي محدود و ي ودامدار با  كوهستاني عمدتاًده و به صورت منطقه فعاليت نبو

با اين حال، تعدادي از . گيردو استفاده از هواي مطبوع مورد استفاده قرار مي باغداري
اند، در قلمرو ها شكل گرفتهها و كوهپايههاي كوچك و پراكنده كه در امتداد درهآبادي

  .رددگمشاهده مي شهرستانكوهستاني 
  

  ژئومرفولوژيها و وضعيت استقرار آنها از نظر تعداد آبادي: 4جدول

 تقسيمات جغرافيايي
تعداد كل 

 آبادي

 وضع طبيعي اراضي

 دشتي
جنگلي واقع در 

 دشت

جنگلي واقع در 

 كوهستان

كوهستاني 

 اي وتپه
 اي دره

 3 133 3 18 4 161 شهرستانكل 

 2 43 3 3 4 55 بخش خورش رستم

 2 28 0 3 4 37 رستم شمالي بخش خورش

 0 15 3 0 0 18 بخش خورش رستم جنوبي

 1 32 0 6 0 39 بخش شاهرود

 1 4 0 5 0 10 پلنگا

 0 6 0 0 0 6 شاهرود

 0 21 0 1 0 22 شال

 0 58 0 6 0 64 بخش مركزي

 0 20 0 4 0 24 دهستان خانندبيل شرقي

 24 دهستان خانندبيل غربي
 

2 0 22 0 

 0 16 0 0 0 16 سنجبذ شرقي

  .، مركز آمار ايران1382سرشماري عمومي كشاورزي سال : مأخذ                 
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  نقشه پراكندگي نقاط جمعيتي شهرستان خلخال: 3شكل

  
هاي اصلي ساكنين اين قلمرو عمدتاً دامداري، همراه با زراعت و باغداري محدود فعاليت

هاي معدني نيز در فعاليت. باشدهاي جنگلي ميفرآورده برداري ازو صنايع دستي و بهره
گردد هاي فعاليت و معيشت در فضاهاي مرتفع محسوب ميكنار اين فعاليت از ديگر زمينه

به علت كمبود عرصه اشتغال . ها نيز مؤثر واقع شده استگيري برخي از آباديكه در شكل
نيروي كار به خارج از قلمرو فوق  در قلمرو كوهستاني و جنگلي مهاجرت فصلي و دايمي

عموماً روستاهاي اين . هاي اصلي جمعيت آن استهاي سرد سال يكي از ويژگيدر ماه
قلمرو به لحاظ تسهيالت و تجهيزات زيربنايي جز مناطق تقريباً محروم و يا كامالً محروم 

شهري عرضه  هاي مختلف به بازارهايستان بوده و توليدات آن بيشتر از طريق واسطهشهر
  .گرددمي
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ها و سبب استقرار آباديشهرستان وجود امكانات وخدمات بهتر قلمرو مياني  در
وسيعي شده است، به طوري كه مراكز اصلي  نسبتاً هاي روستايي در سطح سكونتگاه

در اين ) خدماتي، اداري، صنعتي، توليد و بازارهاي فعال اقتصادي(جمعيت و فعاليت 
و منابع نسبتاً حاصلخيزهاي كشاورزي اين قلمرو داراي زمين.استقسمت متمركز شده 

در واقع، كم و كيف اين منابع نقش بسيار . باشدمي) االرضيزيرزميني و سطح(فراوان آب 
  .قلمرو داشته استاين ها در مهمي در تراكم و تجمع آبادي

هاي بسيار زياد آباديگيري موجب شكل ميانرودان  آرپاچاي و، هروآباد، اوزن قزلرودخانه 
هاي روستايي در مسير ها و سكونتگاههمچنين تمركز آبادي. در اين قلمرو شده است

در   .باشدمي شهرستانهاي اصلي اين رودخانه نيز به مراتب بيشتر از ديگر نواحي شريان
. دباشن مياي  هپت از نوع كوهستاني و عمدتاً هاي اين نواحي آبادي شهرستانقلمرو شمالي 

كه مانع از دهستان سنجبد شرقي وجود توپوگرافي كوهستاني عامل بازدارنده سكونت در 
با . هاي پرتراكم و همچنين بستر مناسبي براي استقرار جمعيت و فعاليت استتمركز آبادي

هاي فرعي و هاي كوچك و پراكنده كه در امتداد راهاين حال تعدادي از آبادي
  .گردداند، در اين قلمرو مشاهده ميصلي شكل گرفتههاي اهاي رودخانه سرشاخه

در اطراف  در دهستان خانندبيل شرقي و عمدتاًهاي روستايي اين قلمرو ترين كانونعمده
بيشترين آباديهاي دشتي وجنگلي  واقع در دشت وكوهستان در كل  .باشد شهر خلخال مي

اوزن  نقش بسيار  قزلباشد در اين بخش رودخانه  شهرستان در بخش خورش رستم مي
گيري نظام دومين گروه عوامل مؤثر در نحوه شكل .زيادي در پراكندگي آباديها دارد

باشند كه عمدتاً شامل ساخت مي استقرار شهرهاي استان، عوامل مصنوع و انسان
تحوالت نظام  .باشد، شبكه انرژي و پراكندگي فعاليتها مي)شبكه راه(هاي  دسترسي

باعث تأثيرپذيري  شهرستانهاي اخير و خصوصاً مسيرهاي ارتباطي دهه دسترسي كشور در
زيادي در  روستاهايگيري شده كه نمونه بارز آن شكل شهرستانالگوهاي استقرار در اين 

هاي كشاورزي و ها عمده فعاليتاز نظر پراكندگي فعاليت. باشدمي هاامتداد اين محور
  .اندمتمركز شده شهرستاناي مياني و غربي ههاي وابسته به آن در گسترهزيرشاخه
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  خلخالستان شهردر  سكونتگاهها تحليل نظام استقرار جمعيت و فعاليت

و به تبع آن نيز فعاليتهاي ( خلخالستان شهرهاي شهري و روستايي  استقرار سكونتگاه
هاي شهرستان  صورت  بخش مركزي ودر حاشيه رودخانهبه طور فشرده در ) اقتصادي

ها و حتي تقويت نقش  كه در جذب و سكونتگاه ژئومرفولوژيعوامل  از جدا .استگرفته 
گيري و نوع نظام استقرار جمعيت و فعاليت  نحوه شكل. تاثير به سزا داشته است   آنها

هاي توپوگرافي،  از ارتباطي تنگاتنگ با تقسيمات طبيعي آن شامل ويژگي شهرستان
نظام استقرار جمعيت و فعاليت . رخوردار استيمي و منابع آب و خاك بلهاي اق ويژگي

ئومورفولوژيكي به سه ناحيه شمالي، مباني و ژهاي طبيعي و  بر اساس شاخص شهرستان
  :جنوبي به شرح زير است

هاي روستايي به صورت كوچك و  گيري كانون كه قلمرو شكل شهرستانناحيه شمالي 
شالوده اقتصاد قسمت اعظم . اند رار يافتهها استق ها و دامنه كوه پراكنده در حاشيه رودخانه

. باشد ميهاي گوسفند و بز  ساكنين اين گسترده مبتني بر دامپروري است كه تركيبي از گله
شيوه دامپروري در اين  .باغداري در اين منطقه رواج دارد همچنين كشاورزي سنتي و

خيلي زياد دور گرداني است و دامها معموالً از محل روستا  روستاها به صورت رمه
عالوه بر روستاهاي . شوند و در طول سال در مراتع اطراف روستا به چرا مشغولند مين

هاي اطراف موجبات تشكيل روستاهاي  هاي پراكنده در ميان كوه الذكر وجود چشمه فوق
  .اي را فراهم ساخته است كوچك و پراكنده

وجود دشتهاي حاصلخيز و  پايكوهي در برگفته است دشتهايرا  شهرستانناحيه مياني 
هاي كوچك و بزرگ  گيري آبادي ، سبب شكل)ها بويژه رودخانه(دسترسي به منابع آب 

ها در اين قلمروبه صورت متراكم  آبادي. روستايي در گستره اين سرزمين شده است
در اين . اند استقرار يافته) عمدتاً كانون شهري(پيرامون يك مركز جمعيتي خدماتي برتر 

اعم از شهري و روستايي بر پا  شهرستانهاي زيستي  ترين كانون ترين و اصلي ، مهمقلمرو
ترين قطبهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي استان نيز در اين  همچنين اصلي. شده است

   .ناحيه تمركز يافته است
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شود و به دليل  ميشهرستان و جنگلي  كوهستانيناحيه جنوبي استان كه عمدتاً قلمرو 
هاي پراكنده  ت زياد و پوشش جنگلي وسيع محدوديت آب و خاك داراي آباديارتفاعا

روستاهاي كوچك و پراكنده اين . اند قرار گرفته پراكندهبوده ويا به صورت واحدهايي 
پايين  دشتهاي اند كه جريانات جوي را به سمت هايي ايجاد شده قلمرو عمدتاً در ميسر دره

ها آن جا كه  ها در بخش وسطاي رودخانه كونتگاهتعدادي از س. كنند ميدست هدايت 
ها جايي كه پوشش  اي نيز در بخش علياي رودخانه اند و پاره پوشيده از جنگلهاي انبوه
تر از  ها متنوع مباني اقتصادي اين دسته از آبادي .اند استقرار يافته. گياهي از نوع مرتع است

ه تلفيقي از دامداري و زراعت و گاه زيرا شالوده اقتصاد آنان گا. دو بخش شمالي است
برخي از روستاها نيز صرفاً جنبه سكونتگاهي . باشد ميتلفيقي از كار در جنگل و دامداري 

  .ييالقي دارند –
هاي  آبادي اي و هاي كوهستاني دره به دو گروه آبادي شهرستان روستاهاي كوهستاني

اي عموماً خطي و در  ها دره يشكل استقرار آباد. شوند ميالراس تقسيم  كوهستاني خط
ها وجود جريانهاي آبي  گيري اين نوع آبادي عامل شكل. پلكاني است –برخي موارد خطي 

يابند كه در مواردي به دليل  ميها استقرار  ها در امتداد و حاشيه رودخانه باديآاست و اين 
پلكاني و يا اي، روستاها در عرض وبه سمت ارتفاعات به صورت  ضرورت استفاده حاشيه

اين دسته از روستاها به دليل محدوديت زمين از شبكه معابر . ياند ميبندي گسترش  تراس
الراس روستاهايي هستند كه در  هاي كوهستاني خط آبادي.كم عرض و پرشيب بهره گيرند

اند و مبناي معيشت اين گونه معموال دامداري  بر پا شده شهرستانهاي  الراس كوهستان خط
دام و    به عبارت ديگر عامل مرتع و استفاده از اين منبع در تغذيه. ات دامي استو توليد

ها  شود اين دسته آبادي ميها  سپس زراعت ديم در ارتفاعات، سبب استقرار اين گونه آبادي
هاي اقتصادي از نوع روستاهاي ابتدايي هستند كه مساكن روستايي  به دليل ضعف فعاليت

  .شوند ميصالح ساده و كم دوام ساخته به صورت نامنظم و با م
هاي  هايي كه دردشت شوند، نخست آبادي ميهاي دشتي استان نيز به دو گروه تقسيم  آبادي

هاي مشرف به دشتها شكل  هاي پايكوهي كه در كنار كوه اند، دوم آبادي هموار بر پا شده
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اند و  قرار يافتهاست شهرستان كوچك هاي پايكوهي در حاشيه دشتهاي آبادي. اند گرفته
يابند تا اراضي مستعد زراعي را به زير كشت ببرند  ميعمدتاً در جهت ارتفاعات گسترش 

اند و به دليل  ها و جريانهاي آبي ايجاد شده هاي دشتي در ميانه دشتها و در كنار چاه آبادي
گيري از تنوع شغلي، وضعيت  برخورداري اين روستاها از آب و زمين بيشتر و بهره

به طور كلي ساختار كالبدي  قتصادي اين روستاها از روستاهاي كوهستاني بهتر بوده وا
  .تر است روستاهاي دشتي از انواع ديگر روستاها مطلوب

گيري روستاها، ايجاد و گسترش  وراي نقش عوامل آب و زمين و منابع طبيعي در شكل
اي جديد در كنار اين موجب گسترش و يا پيدايش آباديه ،هاي اصلي و فرعي شبكه راه

گونه روستاها گسترش خطي آنها در مسير  هاي كالبدي اين از مشخصه .ها شده است راه
تاثير  ها از جمعيت بي ها است  موقعيت طبيعي و جغرافيايي در خالي شدن آبادي جانبي راه

هاي خالي از سكنه در فضاهاي كوهستاني قابل مالحظه  به طوري كه تعداد آبادي .نيست
سهم  ،در حاليكه در فضاهاي دشتي ،وده و در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشتهب

  .هاي خالي از سكنه ناچيز است آبادي
ها به  اين آبادي .اند پراكنده شهرستانهاي كوهستاني با شمار جمعيت محدود در پهنه  آبادي

ند به توانند در خود جاي ده ميجمعيت محدودي را  ،دليل محدوديت منابع آب و خاك
هاي دشتي است عالوه بر  ها كمتر ازجمعيت آبادي همين لحاظ جمعيت اين نوع آبادي

كمبود امكانات و  ،هاي كوهستاني محدوديت جغرافيايي و طبيعي و پراكندگي آبادي
ها و ارتباطات موجب تشديد مهاجرت  تسهيالت اجتماعي و اقتصادي مانند شبكه راه

  .جمعيت از آنها شده است
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  توپوگرافي كوهستاني وپرتگاه خورش رستم: 2تصوير             استخر بيله دره اندبيل : 1تصوير                    

  

  

  

  

  

                    
  
  

  ر لرد در بخش شاهرودبستر آبشا: 4تصوير             اوزن      بستر رودخانه قزل: 3تصوير                         

  
  
  
  

  

  

  

  

  رستم روستاي پلكاني كزج در خورش: 6تصوير         روستاي لر در بخش شاهرود      : 5تصوير                   

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   131                        هاي جمعيت و فعاليت شهرستان خلخال نقش ژئومرفولوژي در استقرار كانون

 

 

  گيري و پيشنهادات نتيجه

هاي دور نقش بسيار بارزي در چگونگي استقرار  اشكال وفرايندهاي ژئومرفولوِي از گذشته
عوارض  .كندگي جمعيت در نقاط مختلف جهان داشته استهمچنين پرا و جمعيت

سوى توسعه روستاها وشهرها نقش  و ، سمتتوسعه ،گيرى ژئومورفولوژيكى در شكل
باشند كه در اين  هاى كوهستانى از جمله عوارض مهم مي دامنه دشتها و .اى دارد كننده تعيين

ت از عوارض مورفولوژيكى به تبعيوشهرها بافت برخى روستاها  .باشند زمينه مؤثر مي
به نحوي عدم تعادل  خلخال شهرستان در  .ها در تقابل با يكديگر قرار دارند دشت ودامنه

منابع آب    .باشد وجود داردهاي طبيعي مؤثر بر نظام استقرار ميفضايي كه منتج از ويژگي
اط كه داراي نق .گردند ميقلمداد    شهرستانهاي  گيري سكونتگاه به عنوان عامل اصلي شكل

بالطبع تراكم  .باشند مياسب براي فعاليت كشاورزي نهاي م فراوان و همچنين زمين آب
از طرفي محدوديتهاي ناشي از توپوگرافي وژئومرفولوژي باعث .جمعيت بيشتري دارند

 .شده است كه بيشتر فعاليتهاي در نقاطي متمركز شود كه از قابليت بااليي برخوردار است
هاي پرشيب در معرض تهديد  دامنه ق نيز با قرار گرفتن در مسير رودخانه واما اين مناط

بعالوه وجود گسلهاي متعدد در شهرستان باعث شده  .اي قرار گيرند سيل وحركات دامنه
  .است كه زلزله نيز در اين منطقه باعث بروز خسارتهاي مادي باشد
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