
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1 
 

دهستان :مطالعه موردي  -عوامل موثربر توزيع فضايي سكونتگاه هاي روستايي 

 )استان زنجان–شهرستان ماهنشان (ماهنشان

                     

  * محمد جعفري 

 ** دكترمحمدسلماني مقدم

   :چكيده

مطالعات انجام .ايي به دودسته بنيان هاي طبيعي وانساني تقسيم مي شوندبه طور كلي بنيان هاي جغرافي

بنيان هاي  دهدكه ساختار نظام استقرار ضمن تاثير پذيري از بنيان هاي انساني درارتباط با گرفته نشان مي

گسترده تري است كه درسطح ملي  ئلمسأله سكونتگاه هاي روستايي بخشي ازمسا .طبيعي شكل گرفته اند

اين  ،به تبع اين ضرورت.طقه اي نمود پيدا مي كند والزم است درتمامي ابعاد ان پژوهش صورت گيردومن

تا به مطالعه،شناخت وتحليل عوامل موثر براستقرار وپراكندگي فضايي سكونتگاه هاي  ن است آپژوهش بر

است وجهت لي تحلي - اين پژوهش ازنوع مطالعات پيمايشي.روستايي درسطح دهستان ماهنشان  بپردازد

ضمن  استفاده  درانجام اين مطالعه،. ميداني استفاده شده است- جمع اوري اطالعات آن از روشهاي اسنادي

جهت تجزيه وتحليل ،جمع بندي داده هاوتلفيق وتركيب ( GIS ) سيتسم اطالعات جغرافيايي  افزار ازنرم

ندال،پيرسون واسپيرمن استفاده شده ماري نظير ضريب همبستگي كآازروش هاي كمي ،اليه هاي اطالعاتي 

  .است

نتيجه كلي اين كه،توزيع فضايي سكونتگاه هاي روستايي دهستان ماهنشان بيشتر تحت تاثير عوامل 

بوده ) شبكه ارتباطي(وهمچنين عوامل انساني نظير زير ساخت ها)توپوگرافي،شيب،اقليم،هيدرلوژي(طبيعي

  است

اني ،نظام استقرار،ضريب همبستگي، سكونتگاه هاي روستايي بنيان هاي طبيعي و انس: واژگان كليدي

   ،دهستان ماهنشان

  

  واحد تهران مركزي-كارشناس ارشدجغرافيا وبرنامه ريزي روستاييدانش آموخته  *

  يسبزوار حكيمدانشگاه عضوهيات علمي  **

  20/10/90:تاريخ  پذيرش مقاله           1/5/90:  تاريخ دريافت مقاله 
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  : مقدمه 
با نگاهي گذرا به جامعه روستايي كشور  در مي يابيم كه اين جامعه از گذشته تا به حال همواره با مسايل  و 

مشكالتي از جمله كمبود امكانات زيربنايي ، كيفيت  نامناسب محيط زيست ، كمي . مشكالتي روبرو است 

اليت ها ، كوچك بودن آبادي ها ، عدم درآمد ، نظام نامناسب استقرار و پراكندگي  بيش از حد جمعيت و فع

  ) 48ص  1375شيرازيان ، .... ( امكان سرمايه گذاري  مطلوب در اين مكان ها و 

از طرفي پراكندگي  جمعيت و به موازات آن توزيع سكونتگاه ها در سطح بخش قابل سكونت زمين به طور 

فن آوري هنوز هم نواحي قابل سكونت  همگون صورت نگرفته و امروزه به رغم پيشرفت هاي همه جانبه در

  )  128ص  1383كاظمي و بدري ، (  .محدود است  و تنها بخش معيني از زمين را به خود اختصاص مي دهد 

شهرستان ماهنشان و به تبع آن دهستان ماهنشان  همانند استان زنجان و كشور كم و بيش از نابساماني در 

  . روستايي رنج مي برد  عملكرد  نظام فضايي استقرارگاه هاي 

هاي بسيار در نظام سلسله مراتب  هاي اقتصادي موجب بروز نابسامانيتنگناهاي طبيعي و در پي آن ضعف بنيان 

استاي  رلذا در.  توسعه زيربناها و خدمات گشته استسكونتگاه هاي روستايي محدوده مورد مطالعه از لحاظ 

ه مطالعه و برنامه ريزي به منظور تغيير و تحول در مجموعه هاي تحقق توسعه پايدار روستايي و انجام هرگون

. روستايي مستلزم بررسي دقيق و همه جانبه جهت دستيابي به شناخت صحيح از الگوي پراكندگي  آن هاست  

در اين پزوهش سعي بر آن است  تا با مطالعه و تحليل عامل ها و روندهاي اثرگذار بر  ،بنا بر ضرورت فوق

فضايي سكونتگاه هاي روستايي دهستان ماهنشان  بپردازد ، به عبارت ديگر  در اين مقاله با هدف پراكنش 

از استفاده   عالوه بر روستايي حوزه مطالعاتي يهاي جغرافيايي در نظام استقرار سكونتگاه ها بررسي  نقش بنيان  

همبستگي پيرسون، اسپيرمن و تحليل ضريب (هاي كمي آماري نظير،از تكنيك سيستم اطالعات جغرافيايي 

.نيز استفاده شده است)كندال  

 

  بيان مسئله 
آنچه در شكل گيري و استقرار سكونتگاه هاي روستايي در پهنه ي سرزمين به عنوان عامل اصلي و كليدي ايفاي 

ي ، مي دهند ، مي توان عوامل اكولوژيك ، اجتماعشكل  مكاني  را –نقش نموده و به عبارتي ساختار فضايي 

اقتصادي ، تاريخي ، ساخت حكومتي و ايدئولوژي حاكم و سياست گذاري  دانست كه به صورت متغيرهاي 

مختلف به يكديگر اثر متقابل دارند و به صورت نظام سلسله وار باعث پيدايش و استقرار سكونتگاه هاي انساني 
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 ،و مناسبات متقابل بين سكونتگاه هادر پهنه ي از سرزمين شده كه اين عوامل و فرآيندها به همراه تعامل 

  .شكل مي دهند ) سيستم ( ساختار فضايي ويژه اي را به صورت يك نظام 

به عبارتي ديگر نظام استقرار و نحوه قرارگيري سكونتگاههاي روستايي تابعي است از عوامل مختلف و اگرچه 

اسي داشته باشد اما در عين حال گاهي ممكن است يك عامل به تنهايي در انتخاب  محل استقرار نقش اس

فرهنگي ، اقتصادي و مذهبي  به سكونتگاه ها شخصيتي خاص مي  –مجموعه عوامل مختلف اعم از طبيعي 

  گرگوني اهميت و نقش آن منجر شود در چنين چارچوبي تغيير هر يك از عوامل يا رشد مي تواند به د. بخشند 

  و استقرار سكونتگاهها ، معموالً عوامل و  بر شكل پذيريدر بين عوامل مختلف اثرگذاري 

ويژگي هاي طبيعي نسبتاً ثابت و از لحاظ ريخت شناسي در معرض ديد و مشاهده و قابل بررسي است ، در 

، پويا و دائماً در حال دگرگوني است ) به مفهوم عام ، فرهنگ مادي و معنوي ( حالي كه عوامل محيط فرهنگي 

بنابراين تبيين شكل و . بيل ويژگي هاي سكونتگاه ها با پيچيدگي بيشتري همراه است از اينرو شناسايي اين ق. 

نحوه استقرار و در مجموع علت وجودي سكونتگاه هاي روستايي نيازمند يك بررسي دقيق و همه جانبه است 

  )ص43،  1385سعيدي ، . ( چرا كه سكونتگاه هاي روستايي به صورت گوناگون برپا شده و شكل مي گيرد 

  

  

  : روش تحقيق 
مي باشد  و جهت جمع آوري داده هاي آن از روش هاي  يتحليل –اين پژوهش از نوع مطالعات پيمايشي 

در انجام مطالعه ابتدا اطالعات موجود در مورد موضوع و منطقه از كتب . ميداني  استفاده شده است  –اسنادي 

وري و سپس از آرنامه هاي موجود در سازمان اسناد جمع و اسناد ، مجالت ، اينترنت ، نقشه هاي پايه و آما

طريق مطالعات ميداني ،  تهيه عكس و نقشه ، مشاهده و مصاحبه و مراجعه به منطقه ي مذكور تهيه گرديد و در 

تجزيه و تحليل ، تلفيق و تركيب  GISادامه بر اساس روش  فرايندي با استفاده از رايانه و در محيط نرم افزاري 

هاي اطالعاتي  صورت گرفته و ميزان همبستگي  متغيرها براساس ضريب همبستگي  پيرسون ،كندال و  اليه

  .اسپيرمن بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است  

  : هدف تحقيق 
تدوين و تبيين عوامل موثر بر پراكنش سكونتگاه ها در واقع توجه به خصيصه هاي طبيعي و انساني  روستاها و 

نقاط  يدهاي  اثرگذار بر توزيع  فضايي به منظور شناخت اين عوامل و پي بردن به قابليت ها و تنگناها رون

  .روستايي جهت گام برداشتن در مسير توسعه پايدار هدف اصلي پژوهش حاضر  است  
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  : قلمرو تحقيق 
روستا و در سمت مشرق  34ي قلمرو تحقيق شامل دهستان ماهنشان  از توابع شهرستان ماهنشان  است كه دارا 

  . شهرستان واقع است 

 107ودخانه پر آب قزل اوزن  واقع شده و از مركز استان راين دهستان با مركزيت شهر ماهنشان در كنار 

  .كيلومتر فاصله دارد  

   :مراحل كار 

  : تشكيل پايگاه اطالعات سكونتگاه هاي روستايي دهستان  - 

 ARCGISدر نرم افزار )  2شكل شماره( تان ماهنشان سكونتگاه هاي دهس  در اين مرحله نقشه ي پراكندگي

  .در آن ذخيره گرديد .... ترسيم و اطالعات هاي مهم شامل موقعيت ، جمعيت، نام سكونتگاه ها و 

ترسيم نقشه هاي تقسيمات اداري و سياسي ،  توپوگرافي ، شيب ، هيدرولوژي ، پهنه بندي اقليمي و شبكه  - 

  .كه احتمال مي رفت در شكل گيري و پراكنش سكونتگاه هاي دهستان نقش داشته باشند  ارتباطي

  .سكونتگاه ها و تحليل آنها ) موقعيت ( تركيب نقشه هاي مذكور با نقشه ي پراكندگي   - 

عالوه بر انطباق و روي هم اندازي نقشه هاي مذكور با نقشه موقعيت سكونتگاه ها براي رسيدن به نتايج  - 

طقي و بيان روشن تر از نحوه ارتباط  بنيان هاي جغرافيايي و نظام استقرار سكونتگاه ها از روش هاي آماري من

   .استفاده شده است   ..استنباطي نظير تحليل ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون و

  :سوال تحقيق 
  .سوال اصلي در اين تحقيق به شرح زير مي باشد 

 و نظام استقرارسكونتگاه هاي )طبيعي و انساني ( بنيان هاي  جغرافيايي نظير ن بنيان هايچه ارتباطي بي« 

  .» دهستان مورد مطالعه وجود دارد  روستايي

  : فرضيه 
  . به نظر مي رسد  رابطه ي معني داري بين بنيان هاي جغرافيايي و توزيع سكونتگاه ها وجود دارد  

  

  : معرفي كلي منطقه مورد مطالعه

 586اين دهستان با مساحتي حدود . سكونتگاه هاي روستايي دهستان ماهنشان  است ،تحقيق عرصه ميداني 

  .كيلومتر مربع ، در قسمت مشرق شهرستان ماهنشان  واقع است  
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اين . نفر مي باشد   10168جمعيت دهستان بالغ بر  1385براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

ان شرقي از مشرق به شهرستان زنجان ، از جنوب به دهستان قزل گچيلو و از دهستان از شمال به استان آذربايج

  . طرف مغرب به دهستان هاي اورياد و انگوران محدود مي شود 

دهستان ماهنشان  به دليل دارا بودن ويژگي هاي خاص جغرافيايي و توپوگرافي از لحاظ آب و هواي متنوع بوده 

  .. رد و اقليم هاي متنوعي  در آن وجود دا

   نقشه موقعيت جغرافيايي دهستان در شهرستان،استان وكشور

  GISترسيم با-نگارنده:ماخذ                                   موقعيت دهستان ماهنشان در شهرستان واستان     : 1شكل      
         

 : چارچوب نظري و ادبيات تحقيق 
مكاني سكونتگاه هاي روستايي را مي توان به دو دسته تقسيم عوامل موثر بر نحوه شكل پذيري و پراكندگي  

  . كرد  
  )جغرافيايي( عوامل طبيعي و محيطي 

  الگوي اسكان در سكونتگاه هاي روستايي بيش از هر چيز انعكاس ويژگي هاي محيط طبيعي مي باشد 

  .نظر داشت   در بررسي عوامل طبيعي موثر بر استقرار اين سكونتگاه ها بايد موارد زير را در
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ريزش هاي جوي  ، باد ،  دما و رطوبت ، تابش آفتاب ، روزهاي يخبندان و : عوامل اقليمي كه شامل ) الف 

  .مي باشد  ....... 

 1378بدر ،  . ( مي توان اشاره كرد  ...... مسيل ، خاك ومنابع آبي و ،ارتفاع ، شيب ، گسل :  عناصر طبيعي ) ب 

  ) 15ص 

وهشگران زيادي در جهان شكل گيري تمدن هاي نخستين را منوط به اين عناصر دانسته و بر به گونه اي كه پژ

  . اين باور هستند كه بدون وجود اين عناصر هيچگونه شكل گيري كالبدي ممكن نبوده و نمي باشد  

  ) پستي و بلندي ( اشكال ناهمواري ها  - 

 آب و هوا و پوشش گياهي و محيط زيست  - 

 ابع آب و خاك نحوه دسترسي به من - 

بها ، كيفيت خاك هاي در دسترس و مانند آن به نحوي بارز موقعيت سكونتگاه آنحوه پراكندگي مكاني شبكه ي 

،  1385سعيدي ، . ( هاي روستايي را تحت تاثير فوق قرار داده و باعث  شكل گيري الگوي خاص مي بخشد  

  ) 45ص 

  : عوامل اجتماعي و فرهنگي 

ز سكونتگاه هاي روستايي ؛ عالوه بر عامل طبيعي ، بر اساس عوامل و انگيزه هاي  انتخاب محل هر يك ا

تاثير عوامل فرهنگي  در مسكن و برنامه ريزي روستايي چنان گسترده است كه هيچ . متنوعي صورت مي پذيرد 

  .يك از عناصر مختلف روستايي را نمي توان فاقد تاثير از چنين عواملي تصور كرد  

اسي ، اجتماعي و اقتصادي غالباً نقش و اهميت عوامل گوناگون را در شكل دهي و نحوه ي استقرار تحوالت سي

 سكونتگاه ها تحت تاثير قرار مي دهد

 

  تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

در بررسي استقرار سكونتگاه هاي جغرافيايي ، علل و انگيزه هاي متفاوتي وجود دارد كه گاهي  به صورت 

در اغلب موارد مجموعه اي از آنها مي توانند در چگونگي  استقرار و شكل گيري سكونتگاه موثر  انفرادي و

  )125،ص1386قديري معصوم،- استعالجي.(هارا باعنوان بنيان هاي جغرافيايي مي شناسيم نآباشند وما

 

  الگوي استقرارفضايي سكونت روستايي دهستان ماهنشان
ن به عوامل وشرايط آي به دليل وابستگي اكثر فعاليت هاي توليدي استقرارفضايي وسكونت روستاي الگوي

ن است تانشان آطبيعي،بيش از سكونت شهري تحت تاثير عوامل طبيعي است ازاين رو دراين تحقيق سعي بر

باديهاي روستايي با بنيان هاي جغرافيايي درسطح دهستان چه ارتباطي داشته آداده شود كه سكونت واستقرار
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براي شناخت ميزان اثر گذاري هريك ازعوامل طبيعي وانساني دراستقرار فضاها .ويي پيروي كرده استوازچه الگ

گرديده وسپس )GIS(وپراكندگي انها ،ابتدا هركدام از اين عوامل به صورت يك اليه اطالعات فضايي وارد سيتم

هامي توان به نتايج سودمندتري  از طريق روي هم اندازي و تحليل اين اليه ها بااليه نقشه موقعيت سكونتگاه

  .دست يافت

  رابطه توزيع فضايي روستاها با ارتفاع - 1
ارتفاع .شكل وچهره زمين وباالخص عامل ارتفاع درتوزيع وشكل گيري روستاهاي كشور بسيار موثر مي باشد 

در زمين  .عامل محدود كننده مهم و استقرار فضايي سكونت به طور كلي و از جمله سكونت روستايي است 

يد،كاهش آبراي سكونت وفعاليت پديد مي .. هاي مرتفع عالوه بر مشكالتي كه از نظر اقليمي ، حمل و نقل و 

از اينروسكونت در ارتفاعات باال به نحو . تدريجي اكسيژن نيز موجب اختالل بيولوژيكي درانسان مي شود

بادي هااز ارتفاع آدهد،استقرارفضايي  به طوري كه تجربه درايران نشان  مي .چشمگيري كاهش مي يابد 

عظيمي ، ( متر تدريجا كاهش محسوسي مي يابد و تنها به استقرار آبادي هاي كوچك محدود مي شود 2000

  )75، ص  1382

كاهش زياد جو و در نتيجه كاهش اكسيژن كه در ارتفاعات بروز مي كند براي زيست بشر خطرناك است ، 

در ،براين اساس . اند حد نهايي طبيعي را براي سكونت انسان ها مشخص نمايد بنابراين عامل ارتفاع مي تو

تبيين نظام استقرار سكونتگاه ها و فعاليت ها در سطح فضايي جغرافيايي ، عامل توپوگرافي به عنوان اولين عامل 

ت  و بر اين مطرح است ، توپوگرافي نامناسب يكي از عوامل محدودكننده در پيدايش و توسعه سكونتگاه هاس

  .مبنا ناهمواري  ها يكي از عوامل مهم در مكان يابي استقرار نقاط شهري  و روستايي است

 به منظور بررسي نحوه توزيع فضايي نقاط روستايي در رابطه  با عامل ارتفاع در سطح دهستان ماهنشان 

هاي كوچكتري تقسيم بندي  محدوده مذكور  بر اساس خطوط هم ارتفاع به پلي گون) ناحيه مورد بررسي (  

و اليه نقشه طبقه بندي  ارتفاعي  ) موقعيت ( سپس با روي  هم اندازي اليه نقشه پراكندگي روستاها . شده اند 

الگوي توزيع فضايي نقاط  روستايي در رابطه با عامل ارتفاع مورد تجزيه و  ،سكونتگاه ها و تلفيق اين دو نقشه

  . دشدتحليل قرار گرفته  ومشخص خواه
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      بااليه خطوط توپوگرافي نقشه سكونتگاه هاي روستايي روي هم گذاري:3شكل              دهستاننقشه پراكندگي سكونتگاه ها ي روستايي :2شكل

 
  

  

 دهستان ماهنشان -توزيع فضايي سكونتگاه هاي روستايي دررابطه باعامل ارتفاع )1(جدول

 

 
 
 

  تعدادسكونتگاه ها  طبقات ارتفاعي
كيلومتر (مساحت هرپلي گون

  )مربع
  درصد

1500- 1195  18  183.5  52  

1800 – 1500  

  
8  155  23  

  

2100 – 1800  
7  146.5  23  

2400 – 2100  

  
1  81  2  

2876  -2401  

  
0  20  0  
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قرار   متر 1195 – 1500ابادي در پهنه ارتفاعي  آ18نقاط روستايي دهستان،34براساس جدول فوق ازمجموع

آب و هواي مناسب ،  ،عامل تجمع سكونتگاهها در اين  پهنه ،  وجود اراضي هموار و حاصلخيز . گرفته اند  

دسترسي به منابع عظيم آب هاي سطحي ،  نزديكي به نقاط شهري و دسترسي آسان به شبكه هاي ارتباطي مي 

ه مي شود به طوريكه در پهنه ارتفاعي  به تناسب افزايش طبقات ارتفاعي از تعداد سكونتگاه ها كاست. باشد

  ..متر تعداد سكونتگاه ها به حداقل  مي رسد  2100 – 2400

  

  تحليل ضريب همبستگي بين عامل توپوگرافي و توزيع سكونتگاه هاي روستايي دهستان) 2( جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضريب همبستگي پيرسون 

N∑xy -  ∑x ∑y                              = -0/9                                           r   =  
     [N ∑x2 – (∑x )2][N∑ y2- (∑y )2]                                                                                        

  

  

 ضريب همبستگي محاسبه شده براي عامل توپوگرافي و توزيع سكونتگاه ها نشان مي دهد كه

مطالعه وجود دارد و بين عامل توپوگرافي  و استقرار سكونتگاه ها در ناحيه مورد  رابطه ي معني دارو ناقص 

بدين معنا كه با افزايش ارتفاع تعداد سكونتگاه ها و در . نوع همبستگي نيز از نوع معكوس ناقص مي باشد  

  .نتيجه آن تعداد جمعيت كاهش  پيدا مي كند 

  درصد  )Y(سكونتگاهها    )X ( ميانگين ارتفاع  طبقات ارتفاعي

1500- 1195  1375  18  52  

1800 – 1500  1650  8  23  

2100 – 1800  1950  7  23  

2400 – 2100  2250  1  2  

2876  -2401  2638  0  0  

  9863  34    
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  رابطه توزيع فضايي روستاهابادرجه شيب - 2
هر مقدار كه بر ميزان شيب . تاها مي باشد شيب هاي تند عامل اصلي ايجاد محدوديت در توسعه و پيدايش روس

در شيب هاي تند كه معموالً دامنه هاي ارتفاعات را . بادي ها كاسته مي شود آنواحي افزوده مي شود از تعداد 

شامل مي شود در اين سطوح از اراضي به علت شيب تند ، ساخت و ساز با مشكل مواجه است و در عين حال 

توسعه زيرساخت ها به دليل مشكالت در ارتباطات و حمل و نقل بيشتر بوده و در . د خاك ها ناپايدار مي باشن

  . نتيجه روستاها نمي توانند به توسعه خود تداوم بخشند 

عامل شيب و تاثير آن بر پراكنش سكونتگاه هاي روستايي دهستان ماهنشان از طريق مقايسه و روي هم اندازي 

  پراكندگي سكونتگاههاي روستايي تهيه شده  با اليه نقشه ي شيب و اليه نقشه ي 

  . قابل بررسي و تحليل مي باشد  )   GIS(نرم افزار سيستم اطالعات جغرافيايي

  

 

 
  شيببااليه خطوط  نقشه سكونتگاه هاي روستايي روي هم گذاري:4شكل            نقشه پراكندگي سكونتگاه ها ي روستايي دهستان            :2شكل
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و توزيع سكونتگاه هاي روستايي دهستانشيب  تحليل ضريب همبستگي بين عامل) 3(ول جد  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

مي توان نتيجه گرفت كه اكثر نقاط روستايي )  4( و نقشه شماره ) 2(با استفاده از انطباق نقشه شماره 

نقاط روستايي 34به عبارت ديگر ازمجموع ).روستا 16(درصد واقع است  70/11دهستان در شيب 

ودرپلي )اروست10(8/11 – 7/21در شيب  ، 0- 11.7درصددر پلي گون شيب 48روستا معادل16دهستان،

سكونتگاهي شكل نگرفته است 106-6/47ودرشيبروستا،6/47،3–1/33،)روستا5(33- 8/21گون شيب   

  

  

  ضريب همبستگي پيرسون 

                        =    -0/9                      N∑xy -  ∑x ∑ y                r =   
                       [N ∑x2 – (∑x )2][N∑ y2- (∑y )2]  

 
محاسبه ضريب همبستگي براي عامل شيب و توزيع سكونتگاه نشان مي دهد كه رابطه معناداري و ناقص بين 

عامل شيب و نحوه توزيع فضايي  سكونتگاه هاي دهستان مورد مطالعه وجود دارد و نوع همبستگي  بين اين دو 

اراضي تعداد سكونتگاه كاهش مي يابد بدين صورت كه با افزايش شيب . متغير از نوع معكوس ناقص مي باشد  

 .  

  درصد  )X ( ميانگين شيب  طبقات شيب  )Y(سكونتگاه ها 

16  0 – 7/11  85/5  47  

10  7 /21 – 8 /11  75/16  29  

5  33 – 8/21  5/22  15  

3  6/47 – 1/33  35/40  9  

0  7/47 – 106  77  0  

34   -  5/167   -  
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   رابطه ي توزيع روستاهابا اقليم واسايش- 3

  .اقليم هم به طور مستقيم و هم به طور غيرمستقيم در نظام استقرار سكونتگاه هاي جغرافيايي موثر مي باشد  

وپوشش  طور مستقيم برآب وهوا اثر مي گذارد وبه طور غير مستقيم برناهمواري ها،منابع آب به

  )19،ص1377مهدوي،.(دارد...گياهي،زراعت،دامدلري،توزيع،پراكندگي وتمركزروستاها ومساكن روستايي و

در سطح كشور عموماً سكونتگاه هاي روستايي بزرگ و بسيار وسيع در اقليم هاي مساعدتري  توزيع شده اند و 

مينه در ز. برخوردارند ، به وجود مي آيند روستاهايي كه از اندازه كوچكتري ) سرد و خشك ( در اقليم نامساعد 

ارتباط الگوي فضايي و استقرار سكونتگاه هاي روستايي با اقليم و آسايش  در محدوده دهستان ماهنشان با بهره 

ه گيري از سيستم اطالعات جغرافيايي اليه نقشه ي اقليمي تهيه و از طريق روي هم اندازي و انطباق اليه نقش

مي توان مشخص نمود كه سكونتگاه هاي )  2(با اليه نقشه پراكندگي سكونتگاه هاي شماره ) 5( اقليمي شماره 

  .روستايي تا چه اندازه خود را با اقليم هاي نامناسب و سخت انطباق داده اند 

  

  

  
  بااليه اقليم ونتگاه هاي روستايينقشه سك روي هم گذاري:5شكل            نقشه پراكندگي سكونتگاه ها ي روستايي دهستان            :2شكل
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  توزيع سكونتگاه هاي روستايي دهستان در رابطه با اقليم )  4 (جدول 

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  
 روستايي دهستانبين عامل اقليم و توزيع سكونتگاه هاي   اسپيرمن تحليل ضريب همبستگي )   5( جدول            

  y D D2رتبه xرتبه (y)تعدادسكونتگاه )x(نوع اقليم 

  1  1  1  2  0  خيلي مرطوب معتدل

  0  0  5  5  14  مديترانه اي معتدل

  0  0  4  4  10  لمرطوب معتد

  4  _2  3  1  6  نيمه خشك سرد

  1  1  2  3  5  نيمه مرطوب معتدل

 
 6× d2          6× 6  

                                 Ps  =  1-              =  1-              = 0/7 
   N3N              53-5  

  

  بآروستاهابامنابع  فضايي توزيع رابطه - 4 
ر اقليم،جنس زمين شناسي وتوپوگرافي مي باشدوبه عنوان يكي از بنيان هاي اساسي درتعيين ب تحت تاثيآمنابع 

ب در شكل گيري سكونتگاه هاي جغرافيايي نقش عمده اي ايفا مي آوجود . يدآنظام استقرار به شمار مي 

  )15،ص1373مهدوي،.(به خصوص درمورد روستاها اين عامل شكل موثرتري به خود مي گيرد:كند

  درصد  تعداد سكونتگاه ها  نوع اقليم

  0  0  خيلي مرطوب معتدل

  40  14  مديترانه معتدل

  28.5  10  مرطوب معتدل

  17  6  نيمه خشك سرد

  14.5  5  نيمه مرطوب معتدل
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به عبارت ديگر،عامل رطوبت و دسترسي به منابع آب در نحوه استقرار و رشد و توسعه سكونتگاه هاي شهري   

نحوه پراكندگي مكاني شبكه آب ها ، كيفيت خاك هاي . و روستايي به عنوان مهمترين عامل محسوب مي شود 

ي باشند ، زيرا اصوالً نحوه قابل استحصال از جمله مهمترين عوامل استقرار در سكونتگاه هاي روستايي م

) دهستان ماهنشان (معيشت و اقتصاد روستايي در كشور ايران  عموماً و شهرستان ماهنشان و به تبع آن 

دارد و نقش ) اعم از سطحي و زيرزميني ( خصوصاً به لحاظ شرايط اقليمي ارتباط مستقيمي به وجود منابع آب  

شكل پذيري سكونتگاه ها به شكل بارزي قابل مشاهده و بررسي  گسترش و نحوه ،گونه منابع در ايجاد اين

  .است  

تاثير شرايط هيدروگرافي دهستان ماهنشان بر پراكنش فضايي سكونتگاه هاي روستايي ، از طريق تلفيق و انطباق 

آب هاي و اليه نقشه طبقه بندي  منابع آب اعم از ) موقعيت  ( اليه نقشه ي پراكندگي سكونتگاه هاي روستايي 

  سطحي و زيرزميني منطقه مشخص مي گردد
 
 

             روي هم گذاري نقشه سكونتگاه هاي روستايي بااليه:5شكل                نقشه پراكندگي سكونتگاه ها ي روستايي دهستان            :2شكل

  هيدرولوژي                                                                                                                                                                                             
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  .نحوه توزيع سكونتگاه هاي روستايي در ارتباط  با شبكه هيدروگرافي منطقه را نشان مي دهد (6)جدول 

    

  

  

  

  

 

 
تحليل ضريب همبستگي رتبه اي كندال بين عامل هيدروگرافي و توزيع فضايي     سكونتگاه هاي جدول(7)  

 روستايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  درصد  تعداد سكونتگاه ها  منابع آب

  53  18  جريانات سطحي اصلي

  26  9  جريانات سطحي فرعي

  21  7  سفره هاي زيرزميني

  100  34  جمع

  )y(رتبه  )x(رتبه  سكونتگاه ها  طبقه بندي هيدروگرافي

  حي اصليجبريات سط
18  

  

3  

  

3  

  

  

  جبريات سطحي فرعي

  

  

9  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

  سفرهاي زيرين

  

7  

  

1  

  

1  
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نقاط  34از مقايسه دو نقشه ي هيدروگرافي  وموقعيت سكونتگاه ها مي توان نتيجه گرفت كه از مجموع 

رودخانه هاي ( ت سطحيروستا به طور مستقيم و غيرمستقيم متاثر از جريانا 27روستايي دهستان ،معيشت 

   . مي باشد  روستاي ديگر دهستان نيز در ارتباط  با اب هاي زيرزميني 7و ) اصلي و فرعي 

   

 

    2×3  2S 

   =1 I=  I   = 

      3(3-1)  N(N-1) 

 

 

 

 

محاسبه وتحليل ضريب همبستگي  رتبه اي كندال بين عامل هيدرگرافي و توزيع سكونتگاه هاي روستايي 

  .وقوي بين اين دومتغير مي باشد)مستقيم(دار نشان نشان دهنده رابطه ا ي معنيدهستان ماه

 

 

 

  )شبكه هاي ارتباطي ( خت ها زيرساروستاها بارابطه توزيع فضايي 5-  
منظور از ارتباط توزيع فضايي روستاها با زيرساخت ها، مشخصاً ارتباط ميان محل استقرار آبادي ها با شبكه راه 

شده در طرح كالبدي منطقه است كه شامل آزاد راه ها ، بزرگراه ها، راههاي اصلي و فرعي هاي هاي تهيه 

  ) 83ص  1382عظيمي ، ( آسفالته، و ساير راههاي مهم است 

امروزه نقش شبكه هاي ارتباطي درتوسعه پايداروتحوالت اساسي وبنيادي درامور اقتصادي،اجتماعي،سياسي 

دسترسي به محورهاي ارتباطي مناسب به ..ستايي بركسي پوشيده نيست وفرهنگي سكونتگاه هاي شهري ورو

منظور تردد بين محل فعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي و محل سكونت از جمله عوامل اساسي در شكل گيري 

با توجه به وجود مسيرهاي ارتباطي در موقعيت جغرافيايي دهستان ماهنشان ، مي توان . يك سكونتگاه هست 

به .زديكي بين محل استقرار و بخصوص گسترش فيزيكي آبادي هاي و شبكه هاي ارتباطي مشاهده كردارتباط ن

عبارت ديگر،الگوي سكونتگاههاي روستايي دهستان ماهنشان عالوه برديگر عوامل ذكر شده،تحت تاثير شبكه 

بزرگ وپرجمعيت دركنار جاده راههاي ارتباطي بوده وبا اين پديده سازگار يافته اندبه طوري كه اكثر ابادي هاي 

  هاي اصلي شكل گرفته اندوبه تناسب فاصله گرفتن ازجاده هاي اصلي ،تعدادسكونتگاه هاكاهش محسوسي 

  .مي يابد
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  ار روستا و انواع راههاي ارتباطي در دهستان ماهنشانالگوي استقر) 8(جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  درصد  تعداد سكونتگاهها  نوع راه

  راه آسفالته
18  

  

53  

  

  12  4  راه خاكي

  

  راه شوسه

  

12  

  

35  

  

  

  

  راه مالرو

  

0  

  

0  
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  و توزيع فضايي سكونتگاه هاي روستايي ماهنشانبين خطوط ارتباطي  تحليل ضريب همبستگي رتبه اي كندال)9(جدول 

 yرتبه xرتبه yسكونتگاه xنوع راه 

  

  راه آسفالته

18  

  

4  

  

4  

  

  

  راه خاكي

  

4  2  2  

  راه شوسه

  
11  3  3  

  1  1  1  راه مالرو

  
 

 2S  3×2    روش كندال

   =1 I=  I   = 

      3(3-1)  N(N-1) 

 

 

محاسبه وتحليل ضريب همبستگي  رتبه اي كندال بين عامل هيدرگرافي و توزيع سكونتگاه هاي روستايي 

 .وقوي بين اين دومتغير مي باشد)مستقيم(دار دهستان ماهنشان نشان دهنده رابطه ا ي معني

  
������� 	
� و��� ��  

 
  مهمترين نتايج به دست امده از اين پژوهش  به شرح زير مي باشد

ضريب همبستگي . درپراكنش فضايي سكونتگاه هاي روستايي دهستان ،تاثير ارتفاع همواره محرز بوده است- 

ر وقوي بين عامل محاسبه شده براي توپوگرافي و توزيع  واستقرار سكونتگاه ها نشان مي دهد كه رابطه معني دا

توپوگرافي وتوزيع سكونتگاه ها در دهستان مورد مطالعه وجود دارد و نوع همبستگي نيز از نوع معكوس ناقص 

  .مي باشد
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درتوزيع فضايي سكونتگاه ها همواره عامل شيب به عنوان يك عامل محدود كننده وتاثير گذار مي - 

زيع  واستقرار سكونتگاه ها همانند ارتفاع نشان دهنده ضريب همبستگي محاسبه شده براي عامل شيب وتو.باشد

  .رابطه معني دار وقوي ونوع همبستگي نيز ازنوع معكوس مي باشد 

ارتباط فضايي سكونتگاه ها با عامل هيدرولوژي وخطوط ارتباطي  درسطح دهستان بيانگر يك نوع رابطه معني - 

  .باشددار وقوي ونوع همبستگي نيز ازنوع مستقيم وكامل مي 

رابطه بين نوع اقليم واستقرارفضايي سكونتگاه هايروستايي دهستان مورد مطالعه از نوع رابطه ي معني 

 داروهمبستگي نيز از نوع مستقيم وناقص مي باشد

 

 :پيشنهادات

 مي شكل زمين بربستر جغرافيايي هاي وپديده باشد مي جغرافيا انساني هاي فعاليت بستر كه ازانجايي

  از  جامعي ،شناخت توسعه هاي ريزي برنامه براي درمطالعات روستايي توسعه گرددمتوليان مي توصيهگيرند،لذا

 دست از پيش و داشته روستايي هاي سكونتگاه پراكندگي والگوي طبيعي ومحدوديتهاي ،توانها جغرافيايي موقع

 خويش كار  راسرلوحه)  نيوانسا محيطي مطالعات(ازقبيل زيربنايي ،مطالعات اقدامي گونه هر به يازيدن

 روستايي ريزي دربرنامه  روستايي هاي سكونتگاه درپراكنش جغرافيايي هاي بنيان نقش به توجه عدم. قراردهند

   .گردد مي شهري نقاط به روستايي جامعه مهاجرت ساز وانرژي،زمينه منابع براتالف عالوه
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  : اخذ منابع و مفهرست 
بررسي عوامل جغرافيايي در نظام استقرار ) .  1384( ستعالجي ، عليرضا و قديري معصوم ، مجتبي ا  - 1

  مجله ) ناحيه ويلكيج از توابع شهرستان نمين : پژوهش موردي ( سكونتگاه ها با تاكيد بر تكنيكهاي كمي 

  . 53پژوهش هاي جغرافيايي ، شماره 

مدي بر جايگاه مطالعات عوامل طبيعي در برنامه ريزي روستايي ، درآ) .  1384( اصغري مقدم ، محمدرضا  – 2

  . چاپ اول ، انتشارات سمت 

ساماندهي سكونتگاه هاي روستايي از مفهوم تا مصداق ، مجموعه مقاالت ) .  1375( شيرازيان ، احمد  – 3

  .سمينار ساماندهي روستاهاي پراكنده ، بنيادمسكن انقالب اسالمي همدان 

جغرافياي شهري و روستاشناسي ، چاپ اول ، تهران ، ) . 1383(، سيدمهدي ، بدري ، سيدعلي  كاظمي – 4

  .انتشارات دانشگاه پيام نور 

  .مباني جغرافياي روستايي ، چاپ هفتم ، انتشارات سمت ) .  1385( سعيدي ، عباس  – 5

بدي منطقه اي ،مركز مطالعات روش شناسي شبكه سكونتگاهها در طرح هاي كال). 1382( عظيمي ، ناصر  – 6

  شهرسازي ومعماري،تهران

  .مباني جغرافياي روستايي ، تهران انتشارات سمت ) .  1377( مهدوي ، مسعود  – 7

  .بررسي جغرافيايي منابع آب روستاهاي ايران ، تهران انتشارات ماجد ) .   1373( مهدوي ، مهدي  – 8

  تحليلي بر الگوهاي استقرار فضايي ).  1389( ي ، اصغر صيدايي ، سيد اسكندر ، نوروزي آورگان – 9

  . 18سكونتگاه هاي روستايي در استان چهارمحال بختياري ، جغرافيا و توسعه ، شماره 

  .كاربرد آمار در جغرافيا،چاپ دوم ، نشر قومس ).1385(مهدوي، مسعود و طاهرخاني، مهدي - 10

  خصوصيات اقتصادي ، اجتماعي و عمومي  –زنجان  سازمان مديريت و برنامه ريزي استانداري – 11

  .آبادي هاي شهرستان ماهنشان 
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