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های سکونتگاهتحرکات جمعیت بررسی تاثیرات رشایط جغرافیای طبیعی بر برای  GISیک تحلیل مبتنی بر 

 انسانی در شهرستان فریدونشهر

  ٢سمیراالسادات صالح، ٢، صباح معتمدی٢، محمد ملکی١امین مستعلیزاده

 ریزی روستایی دانشگاه خوارزمیکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه .۱

 جش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی دانشگاه خوارزمیکارشناس ارشد سن .۲

  

:چکیده  

این تاثیرگذاری . پذیری آنها تاثیر داردهای انسانی و میزان جمعیتبر مقر سکونتگاه تاکنون طبیعی از گذشته جغرافیای

کان این تاثیر زیاد در گذشته بیشرت از امروزه بوده است، اما در روستاها به دلیل کمرت توسعه یاف عوامل انسان ی ک

ها طبیعی یعنی شیب، ارتفاع، تبخیر، دما، بارش و چشمه در این تحقیق شش عامل جغرافیایبرای این منظور . است

گریزی روستاهای شهرستان فریدونشهر استان اصفهان بررسی پذیری و جمعیتدرنظر گرفته شد و تاثیر آن بر جمعیت

، تعداد روستاهای قرار گرفته و بندی شده و در هر طبقهوامل به کالسهایی طبقهعدر مرحله اول هر یک از  .گردید

در . های مختلف هریک از عوامل محاسبه گردیددر مرحله بعدی تراکم جمعیت در کالس. جمعیت آنها مشخص شد

در  تراکم بیشرتین درصد قرار گرفت، ٢٥درصد و کمرتین تراکم در باالتر از  ٥تا  ٠عامل شیب بیشرتین تراکم در بین 

مرت  ٢٥٠٠تا  ٢٣٠٠در ارتفاع  .مرت بارش بودمیلی ١٣٠٠تا  ١١٠٠مرت بارش و کمرتین تراکم در میلی ٧٠٠تا  ٥٠٠

مرت تراکم برابر صفر بود، بیشرتین تراکم جمعیت در دمای ساالنه هشت تا نه  ٢٨٠٠بیشرتین تراکم جمعیت و باالتر از 

مرت میلی ١٧٢٠تا  ١٦٨٠بیشرتین تراکم در تبخیر ساالنه . در دمای نه تا ده درجه بود درجه سانتیگراد و کمرتین تراکم

 ٥٠٠در فاصله  از جمعیت درصد ٦٠و در نهایت بیش از . مرت قرار داشتمیلی ١٦٨٠تا  ١٦٤٠و کمرتین تراکم در 

  .  قرار داشتندها مرت چشمه ١٠٠٠درصد جمعیت در فاصله بیش از  ٩ها قرار دارند و حدود مرتی چشمه

 

   GISپذیری، فریدونشهر، های روستایی، جمعیتجغرافیای طبیعی، سکونتگاه :کلید واژه
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:مقدمه

عي هايبرنامه در عنارصبنيادي از ي جمعيت  و چند از اساس،آگاهي براين . ميشود شمرده وفرهنگي اقتصادي،اجت

روستا نشینی در ایران ). ١٣٨٦موالئی هشجین، ( استه نآ  فضايي وگسرتدگيد ابعا ساختار، شناخت و جمعيت چون

دی شکل گرفته است و طی این زمان، روستاها پیوسته دستخوش  ۹سابقه بیش از  هزار سال دارد که طی سالیان مت

به دلیل  ودن مجدد روستاییان ساکندر رشایط کنونی بازگرداندن و . عوامل طبیعی و انسانی قرار گرفته است

عی و طبیعی به سادگی ها و عوامل تاثیرگذار جدید از جمله محدودیت مهدوی و (نیستمیرس اقتصادی، اجت

  .)۱۳۸۳همکاران، 

عی، اقتصادی و محیطی را که از تجهیزات خارجی و بیرونی متاثر است مو طرح فشارهای ناشی از عوامل مو آدا ثر اجت

اید که  در نگهداری طوالنی مدت جمعیت در جوامع روستایی جهان در جوامع "سوم مشکل دانسته و مطرح می 

" ؟روستایی نباید پرسید که چرا مردم روستاها را ترک می کنند بلکه باید پرسید که چرا در روستاها باقی می مانند

در گذر زمان ممکن است بعضی از عوامل طبیعی اهمیت خود را از دست دهند و یا بعضی دیگر دارای ). ۲۰۰۳آدامو، (

دهی مجدد این عوامل گردد و سازمانیت شوند، همچنین ممکن است رضوریات جدید باعث تغییرات اهم

)Anabestani, 2011 .( عی، فرهنگی و زیستی و عدم برآورده شدن نیازهای رضوری محرومیت های اقتصادی، اجت

ها در نواحی روستایی، جراتدر واقع اغلب مها)۱۳۸۰حسینی، .(موجب مهاجرت و در نهایت تخلیه روستا ها می گردد

ندی). ۱۳۸۳مهدوی و همکاران، (می باشد  العمل طبیعی روستاییان به رشایط نامطلوب زیستیعکس های توا

آورد و ساختار فضایی می های انسانی را در فضاهای جغرافیایی فرآهم های استقرار سکونتگاه، بسرت الگوهایمحیطی

 درحقیقت).Coats & others, 1977(عه انسانی و محیط فیزیکی پیرامون آن است هر مکان تجلی کنش متقابل بین جام

 اقتصادی، طبیعی، عوامل جمله از مختلفی ً◌متأثرازعوامل غالبا روستایی، هایسكونتگاه پراکنش و گزینی مكان

عی مرتبط  عنارص ازجمله دهد، می نشان موجود ادبیات بررسی، باشند می اداریـ  سیاسی هایانگیزه نیز و اجت

 عوامل زمین شناختی، همچون مؤلفه هایی به توان می روستایی هایسكونتگاه پراکنش و مؤثردراستقرار طبیعی وعوامل

دارایی، ( کرد اشاره اقلیم و آب منابع گیاهی، پوشش خاك، وکیفیت جنس ،)بلندی و پستی( ناهمواری و توپوگرافی

 متأثر ازعوامل هرچیز از بیش روستایی هایسکونتگاه گزینی سکونت ویبه این ترتیب می توان گفت که الگ ).١٣٧٧

 و عوامل انعکاس بنیادی، لحاظ از را روستایی هایسکونتگاه اسکان الگوی که تاجایی است، اکولوژیک – محیطی

رآورده طبیعی محیط نیروهای   ).١٣٨٨حسینی حاصل،  سعیدی و( اند به ش

 تواندمی  - روستایی و شهری از اعم –ها سکونتگاه فضایی انتظام راستای در شکوشبر این اساس می توان گفت که 

ر آید به گوناگون سطوح در توسعه برنامه های پیشربد ساززمینه قابلیت  و ظرفیت ها شناخت یکسو، از راستا دراین. ش
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    بهره منظور به آنها ناسب بهم خدمات ارایه نحوه بسامان و صحیح تنظیم دیگر سوی از و های روستاییسکونتگاه های

 ،سعیدی(شود  برداشته استوار و متین نحوی به باید که اساسی است و اولیه گام های از قابلیت ها، ازاین عقالیی گیری

- نعرصه میا موجود فاصله تعدیل یا برداش میان از و روستایی توسعه راهربد هرگونه بخشی ر ترتیب،  این به). ١٣٨٨
 آنها نیازهای و فضایی – مکانی وامکانات هاقابلیت براساس روستاها بندی سطح به منوط روستایی، و شهری های

  ).١٣٨٨سعیدی (است همسو و یکپارچه سکونتگاهی نظام یک درقالب

 حضور و وجود و کنند تبیین می را جمعیت و هاسکونتگاه تفرق و تراکم طبیعی متفاوت عوامل درمکانهاي درهرحال،

ي زیستی نظر از را نامطلوب رشایط دیگر بعضی و تاثیرگذاري مناسب رشایط زآنهاا بعضی  می توجیه چگونگی سی

 هستند؛ بررسی و قابل مشاهده استقرار نظام کننده تعیین طبیعی هايپدیده که آن است لحاظ به تشخیص واین ایند

 موقعیت با واحدهاي سکونتگاهی. دنیستن شناخت بلقا آسانی به دارند تحولی مرتبا روند که فرهنگی محیط عوامل اما

 براساس به عبارتی شوند می تعیین استقرار چگونگی طبیعی، موقعیت بر مبناي یعنی. هستند ارتباط در کامال طبیعی

ن  و جمعیتی خصوصیات طبقه هر هايویژگی و) اي،دشتیکوهستانی،کوهپایه(شوند  می بندي طبقه موقعیت ه

:  ١٣٨٩سعیدي، (اید  می تبیین را کردي کار موقعیت نهایت در و جمعیت یا دفع پذیرش و توسعه یچگونگ و فعالیت

  ).٥ص 

 جغرافیایی فضاهاي بندي سازمان و گیري شکل درشناخت نحوه مکانی-فضایی ساختارهاي در جمعیتی تحوالتاثرات 

 .برخورداراست ویژهاي اهمیت از

 پراکندگی و توزیع و روستاها تعداد ،شهرستان فریدونشهر جمعیت روند یبررس حارض پژوهش از هدف اساس، براین

 بدینصورت تا باشد می) هاشیب، ارتفاع، تبخیر، دما، بارش و چشمه( طبیعی عوامل با ارتباط در آنها فضایی و مکانی

اهای شهرستان روست جمعیتی هاي جابجاییو به طور کلی عوامل طبیعی بر جمعیت پذیری و جمعیت گریزی  تأثیرات

 .لکرد آنها سنجیده شودوامل طبیعی تاثیر گذار و نحوه عمفریدونشهر استان اصفهان ارزیابی شده و مهمرتین ع

 

  :مبانی نظری تحقیق

در این پژوهش به منظور بررسی هرچه بهرت عوامل طبیعی تاثیر گذار بر جمعیت گریزی و جمعیت پذیری سکونتگاه های 

انجام شده در این زمینه تا حد امکان بررسی شده و خالصه ای از مهمرتین پزوهش های  مورد مطالعه، پزوهش های

  .انجام شده در این زمینه بیان می شوند
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نی در سال  تحلیل اثر عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاه ها و "با پژوهشی تحت عنوان  ۱۳۸۳رح

 بستگی چند عواملی به های روستاییسكونتگاه مكانی ساختار و پراکنش به بیان نحوه "جمعیت روستایی شهرستان آمل

عی اکولوژی طبیعی دروندهای و عملكر عینی ود درواقع ساختار این .دارد  این به در پایان و است اقتصادی کواجت

 قرارگیری رشایط با متناسب طبیعی محیط عوامل از از متغیرها یک هر تأثیرپذیری و تبعیت میزان که است رسیده نتیجه

با موضوع  ١٣٨٣ل اهمچنین مهدوی و همکاران در س. دارند باهم زیادی تفاوت ناحیه، جغرافیایی فضای در سطح آن

 طبیعی، چهارسازند اندکهکرده بیان" زنجان استان های روستاییمهاجرت و طبیعی درناپایداری جغرافیای عوامل نقش"

 به قدام در طبیعتا خود نیازهای رفع منظور به هم انسان .کنند می ایجاد را دگیفضای زن کالبدی و اقتصادی انسانی،

 در طبیعی عوامل تأثیرت درنهای و اید؛ می کالبدی به ساخت اقدام برداری بهره جهت و اقتصادی تأسیسات ایجاد

 محدودیت"تحت عنوان یاسوری با پژوهشی  ١٣٨٦در سال  .است بوده موارد سایر از بیش روستاها تو تخلیه مهاجر

 جمعیت گزینی بیان کرده است که مكان" خراسان رضوی استان مناطق روستایی ناپایداری در ونقش آن آب منابع

 که این هاستزیرساخت و طبیعی محیط تأثیرعوامل تحت استان ساختار فضایی و است نگرفته صورت قابلیتها براساس

 داشته دنبال به را توسعه پایه منابع تخریب در نتیجه و برداری بهره انمیز  و منابع ظرفیت بین تعادل عدم سبب امر

 استقرار طبیعی در عوامل جایگاه بررسی"با عنوان  ١٣٨٦اقلی در سال  و اکرب در این زمینه همچنین والیتی. است

 طبیعی در عوامل یگاهجا به این نتیجه رسیده اند که بررسی" داغ کپه ارتفاعات :موردی مطالعه های روستاییسكونتگاه

 به این نتیجه رسیده اند که با توجه به اینکه منطقه" داغ کپه ارتفاعات :موردی مطالعه های روستاییسكونتگاه استقرار

 ها چشمه و بوده مناسب دامداری و زراعت برای این منطقه قرار دارد دامنه ای حرکات معرض در بوده و زیاد شیب دارای

موسوی کوهپر و همکاران نیز در یک تحقیق جالب بر روی سکونتگاه های . مهم هستند اپراکنش روستاه در هم

 پایگاه تشكیل از بعد" تحلیل عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه های باستانی استان مازندران"باستانی با موضوع 

 و دوری جاری، آبهای وهوا، بآ  نوع ارتفاع، متغیرهای به شده نسبت شناسایی باستانی هایمحوطه پراکنش دادهها،

 و تجزیه از بعد نهایت، در .شد بارش مطالعه میزان و جنگلی و مرتعی گیاهی پوشش اصلی، های رودخانه نزدیكی به

 گیری استقرارهای شكل در محیطی زیست عوامل مؤثرترین و مهمرتین عنوان هوا به و آب و ارتفاع عامل دو تحلیل،

تنگناهای  و محدودیتها"بهرامی با پژوهشی تحت عنوان  ١٣٩٠در سال  .شدند ساییشنا مازندران استان باستانی

 به این نتایج دست یافته است که عوامل" سكونتگاههای روستایی شهرستان سنندج بر ناپایداری آن تأثیر و محیطی

 .است کرده چندان دو نیز را سنندج شهر حاشیه مشكالت معیشتی، و فضایی مكانی محدودیت وجود با طبیعی

 هایپتانسیل توان می درست ریزی برنامه همچنین در عین حال بیان داشته است که با وجود مشکالت موجود با

در تحقیقی با عنوان  ١٣٩١فاضل نیا و همکاران در سال . مختلف را متحول کرد هایزمینه در منطقه محیطی
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وستایی و با انجام مطالعه موردی بر روی شهرستان خشکسالی اقلیمی و پیامدهای مکانی و فضایی آن در مناطق ر "

 در کاهش میلیمرت یک ازای به این موضوع را در شهرستان زنجان بررسی کرده و به این نتایج دست یافته اند که" زنجان

 و انجامد می کشاورزان درآمد کاهش به آمده، پدید هكتار در گندم عملكرد کاهش کیلوگرم سه بارندگی، میزان

در یک تحقیق مشابه در  .شودمی افزوده مهاجران تعداد به نفر چهار بارندگی، سانتیمرتکاهش هر ازای به ن،همچنی

نقش عوامل محیطی در پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی " جعفربیگلو و همکاران به بررسی ١٣٩٢سال 

 درصد 45 از ن صورت به دست آورده اند که بیشابل تاملی را در این تحقیق با ایپرداخته و نتایج ق" ستان تربت جامشهر 

 دارند گانه 4 معیارهای نظر از و متوسطی مناسب موقعیت که شهرستان پهنه از درصد 55 در این شهرستان روستاهای

و در  .دارند استقراریافته اند نامناسبی موقعیت که شهرستان پهنه از درصد 15 در نیز درصد روستاها 15 و هستند مستقر

نقش عوامل طبیعی در پایداری سکونتگاه های " ین تحقیق بررسی شده عنابستانی در پژوهشی تحت عنوانآخر

 روستاها ویژه به و برشی هایسكونتگاه نتیجه گرفته اند که پیدایش)" شهرستان سبزوار: مطالعه موردی( روستایی

 برای اجرایی پژوهش، راهكارهای هاییافته به هباتوج. است بوده استوار مناسب خاك و آب طبیعی مانند عوامل یبرپایه

 روستایی، اقتصاد هایبنیان تقویت خاك، و آب ازمنابع بهینه برداری شامل بهره روستایی هایسكونتگاه پایداری تداوم

.اراضی کشاورزی، تعیین الگوی کشت و اصالح الگوی مرصف آب کشاورزی پیشنهاد شده است مدیریت

.  

  :منطقه مورد مطالعه

استان اصفهان و محل تالقی سه استان اصفهان، لرستان و چهارمحال و بختیاری وقرار  غرب درشهرستان فریدونشهر 

لرشق و رشق به شهرستان داران، از جنوب به چادگان و  . دارد لغرب به شهرستان الیگودرز، از ش ل و ش از ش

 ۲۵۳۰فریدون شهر با ارتفاع . ق به داران و چادگان محدود شده استبه کوهرنگ و از جنوبرش گوهرنگ و از جنوبغرب 

کیلومرت مربع است و در سال  ۲۱۶۰مساحت حوزه در حدود . مرت ارتفاع از سطح دریا، مرتفع ترین شهر ایران می باشد

  . نفر جمعیت بود ۳۰۳۸۳روستا با  ۸۴دارای  ۱۳۷۵
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 نقشه منطقه مورد مطالعه): ۱(شکل  

  :روش شناسی

ها درنظر گرفته شد و تاثیر در این تحقیق شش عامل جغرافیایی طبیعی یعنی شیب، ارتفاع، تبخیر، دما، بارش و چشمه

برای آماده سازی . شهرستان فریدونشهر استان اصفهان بررسی گردید گریزی روستاهایپذیری و جمعیتآن بر جمعیت

برای عامل شیب و . درونیابی شدند IDWبا استفاده از روش  ها، خطوط همبارش، هم دما، هم تبخیر آورده شد والیه

همچنین برای فاکتور . مرت استفاده شد ۱۰ارتفاع از مدل رقومی ارتفاع سازمان زمین شناسی آمریکا با اندازه پیکسل 

های عامل. ، تهیه شد در  سازمان آب منطقه استان اصفهان استفاده شدEXCELها در فرمت ها از فایل چشمهچشمه

ها در پنج طبقه کالس بندی شد و عامل دما در چهار طبقه کالس بندی بارش، شیب، ارتفاع، تبخیر، و فاصله از چشمه

 ۶تا  ۱ها، تعداد روستا و جمعیت روستاهای قرارگرفته در کالس موردنظر در جداول در مرحله اول برای همه عامل. شد

فته در هر طبقه بر مساحت آن طبقه تقسیم گردیده تا تراکم جمعیت در در مرحله بعدی جمعیت قرارگر . آورده شده است

ودارهای  ایش داده شده  ۵تا  ۱هر طبقه در پنج عامل بارش، دما، تبخیر، شیب و ارتفاع بدست آیدکه نتایج آن در 

  .است
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  :نتایج

نفر  ۳۰۳۸۳ ن با جمعیتنه شهرستاروستای دارای سک ٨٤بر  در این بخش نتایج بدست آمده از آنالیزها انجام گرفته

های روستاها گریزی سکونتگاهپذیری و جمعیتدر این مقاله رصفا بر اثر عوامل جغرافیایی طبیعی بر جمعیت. است

ره . تاکید شده است . توزیع جمعیت و پرکنش روستاها براساس پنج طبقه شیب آورده شده است ١در جدول ش

توزیع جمعیت و روستاها بر اساس فاکتورهای ارتفاع، تبخیر، دما، بارش و  ٦و  ٥، ٤ ،٣، ٢همچنین به ترتیب در جداول 

 .است شده آورده هاچشمه از فاصله

 روستاها و جمعیت قرارگرفته در طبقات مختلف شیب): ١(جدول 

 

 

 

 

 

  روستاها و جمعیت قرارگرفته در طبقات مختلف ارتفاع): ٢(جدول  

 ارتفاع تعداد روستا جمعیت

٢٠٠٠-١٤٠٧ ٦ ٧٥٣ 

٢٣٠٠-٢٠٠٠ ٢٣ ٤٦٨١ 

٢٥٠٠-٢٣٠٠ ٣٨ ١٧٨٨٣ 

٢٨٠٠-٢٥٠٠ ١٦ ٧٠٦٦ 

٤٠٠٧-٢٨٠٠ ٠ ٠ 

  

 روستاها و جمعیت قرارگرفته در طبقات مختلف تبخیر): ٣(جدول 

 شیب تعداد روستا جمعیت

٥-٠ ٢٨ ١٩٠٥٧ 

١٠-٥ ٢٦ ٥٨٨٤ 

١٥-١٠ ١٤ ٢٢٦٧ 

٢٥-١٥ ١٢ ٢٣٩٦ 

٢٥ ٤ ٧٧٩> 
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 تبخیر ستاتعداد رو  جمعیت

١٦٠٠-١٥٢٦ ٨ ٧٨٣ 

١٦٤٠-١٦٠٠ ٦ ١١١٣ 

١٦٨٠-١٦٤٠ ٨ ٦٣٧ 

١٧٢٠-١٦٨٠ ١٨ ٢٥١٢ 

١٧٥٠-١٧٢٠ ٤٤ ٢٥٣٣٨  

  روستاها و جمعیت قرارگرفته در طبقات مختلف دما): ٤(جدول 

 دما تعداد روستا جمعیت

٧-٦ ٩ ٢٢٧٤ 

٨-٧ ٤٠ ٤٩٠٩ 

٩-٨ ٣٤ ٢٢٩١٠ 

١٠-٩ ١ ٢٩٠ 

 

  ت قرارگرفته در طبقات مختلف بارشروستاها و جمعی): ٥(جدول 

 بارش تعداد روستا جمعیت

٧٠٠-٥٠٠ ١١ ١٣٧٠٤ 

٩٠٠-٧٠٠ ٢٤ ٧٣٠٥ 

١١٠٠-٩٠٠ ٢٧ ٤٧٧٦ 

١٣٠٠-١١٠٠ ١٤ ٢١٨٦ 

١٥٠٠-١٣٠٠ ٨ ٢٤١٢ 

 هاروستاها و جمعیت قرارگرفته در فواصل مختلف از چشمه): ٦(جدول 

 فاصله از چشمه تعداد روستا جمعیت

١٠٠-٠ ١٧ ٣٨٤٨ 

٢٠٠-١٠٠ ٢٤ ٦٦٦١ 

٥٠٠-٢٠٠ ٢٦ ٧٨٢٩ 

١٠٠٠-٥٠٠ ١١ ٩٢٨٠ 

١٠٠٠ ٦ ٢٧٦٥> 
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ره  در شکل بعنوان مثال در . های مختلف آورده شده استتراکم جمعیت در کیلومرت مربع آورده در شیبودار  ۲ش

کیلومرت  ۰.۷۴ه ب% ۲۵کیلومرت مربع یک نفر سکونت دارد و در شیب های باالی  ۰.۰۱۶در هر % ۵های کمرت از شیب

های مختلف بارش آورده شده است که تراکم جمعیت براساس کالسودار  ۳شکل  در. مربع برای هر نفر می رسد

  .مرت استمیلی ۱۳۰۰تا  ۱۱۰۰مرت است و کمرتین تراکم در محدوده میلی ۷۰۰تا  ۵۰۰باالترین تراکم در محدوده 

دار درصد شیب و تراکم جمعیتو ): ٢(شکل 
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ودار بارش و تراکم جمعیت): ٣(شکل 

تا  ٢٣٠٠بیشرتین تراکم جمعیت در ارتفاعات بین . ارتفاع آورده شده استتراکم جمعیت براساس  ودار ٤شکل در 

مربوط به ارتفاعات باالتر از ن کمرتین تراکم قرارگرفته است، همچنی ٢٣٠٠تا  ٢٠٠٠و سپس در ارتفاعات بین  ٢٥٠٠

 .مرت روستای دارای جمعیت وجود ندارد ٢٨٠٠مرت است که تراکم برابر صفر است، بعبارتی در ارتفاعات باالتر از  ٢٨٠٠

 ٩تا  ٨توزیع جمعیت در دماهای ساالنه مختلف است که بیشرتین تراکم در دمای ساالنه  ودار نشان دهنده ٥شکل 

 .درجه است ١٠تا  ٩است و کمرتین تراکم مربوط به دمای ساالنه  درجه
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ودار ارتفاع و تراکم جمعیت): ٤(شکل 

 ودار دمای ساالنه و تراکم جمعیت): ٥(شکل 

ودار در می. باشدتبخیر ساالنه می تراکم جمعیت براساس فاکتورودار نشان دهنده  ٦شکل در نهایت یابیم که با توجه به این 

میلی  ١٦٨٠تا  ١٦٤٠مرت تبخیر و کمرتین تراکم مربوط به محدوده میلی ١٧٢٠تا  ١٦٨٠بیشرتین تراکم جمعیت در محدوده 

  .مرت است
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ودار تراکم جمعیت بر اساس تبخیر): ٦(شکل 

 شده آورده هاچشمه از فاصله نقشه و شیب دما، تبخیر، بارش، ارتفاع، شده بندی طبقه های نقشه ترتیب به ١٢تا  ٧دراشکال 

  .است
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   نقشه توزیع بارش در منطقه): ٨(شکل 

 نقشه طبقات مختلف ارتفاع منطقه): ٧(شکل 
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 نقشه توزیع دما ساالنه در منطقه): ١٠(شکل 

  
  نقشه توزیع تبخیر ساالنه در منطقه): ٩(شکل 
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ها و توزیع مرتی از چشمه ١٠٠٠نقشه حریم ): ١٢(شکل

 روستاها

  
  نقشه طبقات  شیب): ١١(شکل 

 

 

  :گیری و بحثنتیجه

گریزی روستاهای شهرستان پذیری و جمعیتاین مقاله به نقش ساختارهای کالبدی جغرافیایی طبیعی بر جمعیت

ها که خود عموما طی ما، تبخیر، ارتفاع، شیب و چشمهبرای این منظور شش عامل بارش، د. فریدونشهر پرداخته است

تعداد دهد که بیشرتین نتایج عامل شیب نشان می. آیند درنظر گرفت شدشناسی بوجود مییکرسی فرآیندهای زمین

درصد جمعیت در این محدوده  ۶۴درصد قرار دارد، بطوری که حدود  ۵های کمرت از روستا، جمعیت و تراکم در شیب

درصد از جمعیت و  ۸۲که حدود کند بطوریدرصد ادامه پیدا می ۱۰این روند رو به رشد تا شیب . کنندگی میشیب زند 

درصد کمرتین جاذبه را برای جذب  ۲۵های باالتر از همچنین شیب. گیرنددرصد از روستاها در این منطقه قرار می ۶۵

ایل به نکته جالب توجه در خصوص ا. اندجمعیت در این منطقه داشته رتفاع این است که تا حد زیادی جمعیت 

 ۲۳۰۰تا  ۲۰۰۰و سپس  ۲۵۰۰تا  ۲۳۰۰که بیشرتین تراکم جمعیت در ارتفاع سکونت در مناطق مرتفع دارند، بطوری
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مرت که بلندترین نقطه ارتفاعی منطقه است هیچ روستای مسکونی وجود  ۴۰۰۷تا  ۲۸۰۰اما در ارتفاع . مرت است

  .نداشته است

ره توج مرت قرار میلی ۱۷۵۰تا  ۱۷۲۰درصد جمعیت در محدود تبخیر  ۷۵کند که حدود مشخص می ۳ه به جدول ش

گیرد، بیشرتین تراکم در در محدوده ای از شهرستان را در بر میگسرتدهدارد، اما با توجه به اینکه این محدوده ناحیه 

تا  ۱۶۴۰کمرتین تراکم جمعیت نیز در محدوده . ردگیمرت و سپس در محدوده فوق قرار میمیلی ۱۷۲۰تا  ۱۶۸۰

-اما در پاسخ به این سوال که چرا در مناطق با تبخیر باال بیشرت سکونت دارند اینگونه می. گیردمرت قرار میمیلی ۱۶۸۰
جالب در تحلیل عامل دمای ساالنه یک نکته . اندتواند گفت که سایر عوامل در کم تاثیر کردند این عامل نقش داشته

پسندد و بیشرتین تراکم جمعیت در درجه سانتیگراد را می ۹تا  ۸وجود دارد و آن این است که جمعیت بیشرت دمای بین 

که کنندف بطوریجمعیت با شیب تندی کاهش پیدا می ۱۰تا  ۹به  ۹تا  ۸این محدوده وجود دارد اما با تغییر دما از 

  .گیردکمرتین تراکم در این محدوده دمایی قرار می

شویم که بیشرتین تراکم که مربوط به پراکنش جمعیت براساس بارش هستند متوجه می ۳و شکل  ۵توجه به جدول 

ها مربوط به مرت ساکن هستند و کمرتین تراکم جمعیتمیلی ۷۰۰تا  ۵۰۰جمعیت در محدوده کمرتین بارش یعنی 

است که هرچند جمعیت در این منطقه به سکونت در نواحی  پذیراین مورد نیز اینگونه تحلیل. زیاد است مناطق با بارش

-مرت جمعیتی ساکن نیست بدین لحاظ مناطق مرتفع ۴۰۰۷تا  ۲۸۰۰مرتفع عالقه زیادی نشان داده است اما از ارتفاع 
توجه تر شهرستان معموال بارش زیادی دارند و جمعیت زیادی در این مناطق وجود ندارد، البته باید به سایر عوامل نیز 

مرت از  ۲۰۰که در فاصله ها نیز تاثیر بسیاری در جذب جمعیت داشتند بطوریتوان گفت که چشمهدر نهایت می. ود

 ۹رسد و فقط درصد نیز می ۶۰مرتی به باالی  ۵۰۰درصد از جمعیت سکونت دارند و این رقم تا فاصله  ۳۵ها چشمه

ها قرار داشتند که آنها قاعدتا باید برای آب مرصفی باید از سایر مهمرت از چش ۱۰۰۰درصد از جمعیت در فاصله بیشرت از 

ایند   .منابع مانند قنات، چاه و یا رودخانه استفاده 

  .شود که برای تحقیقات آتی از سایر عوامل و یا تجزیه و تحلیل عوامل در ارتباط با هم استفاده شوددر پایان توصیه می

  فهرست منابع

 ،»روستایی هایسكونتگاه استقرار در طبیعی عوامل جایگاه بررسی«): ١٣٨٦(والیتی سعدهللا و فرحناز اقلی، اکرب

ره پنجم، سال ایران، جغرافیایی انجمن نرشیه  ٦٦- ٤٥، تهران، صص ١٣٨٦، ١٣و 12 ش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 طالعهم-روستایی سكونتگاههای ناپایداری بر آن تأثیر و محیطی تنگناهای و محدودیتها«): ١٣٩٠(بهرامی،رحمتا

ره  ،٢دوره  روستایی، پژوهشهای فصلنامه ،»سنندج شهرستان: موردی  ١٧٣-١٥٠صص  تهران، ،٣ش

ره »مدلی برای مکانیابی سکونتگاه های روستایی «): ١٣٧٧(دارابی،حسن  ،فصلنامه مسکن و محیط روستا، ش

  .١٦- ١٣، تهران، ص٨٣

نی، محمود  جمعیت  و هاسكونتگاه فضایی توزیع الگوی در طبیعی محیط عوامل اثر تحلیل«): ١٣٨٣(رح

ره جمعیت، ،فصلنامه»روستایی شهرستان آمل   ١٥٢- ١٤١صص ،تهران، 50 و ٤٩ش

 عوامل نقش«): ١٣٩٢(بخشی   زهرا و سیدمحمد روزان، موسوی مجتبی، معصوم، قدیری منصور، جعفربیگلو،

 روستایی، توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه ،» جام تربت شهرستان روستایی هایسكونتگاه فضایی پراکنش در طبیعی

ره  دوم، سال   ٥٤-٣٣تهران،صص ،٢ش

 اصفهان اصفهان، دانشگاه ایران، انتشارات روستایی جغرافیایی بر مدخلی): ١٣٨٠(سیدحسن  ابری، حسینی

 انقالب مسکن بنیاد روستاهاي استقرار و مكانيا شالوده): ١٣٨٨(صديقه  حاصل، سعيدي،عباس؛حسيني

  تهران اول، شهيدي ،چاپ روستایی انتشارات عمران معاونت اسالمی،

روستایی  عمران معاونت اسالمی، انقالب مسکن روستایی ،بنیاد رسانی خدمات الگوی): ١٣٨٨(عباس  سعيدي،

 تهران اول، چاپ شهيدي ، انتشارات

 روستایی، عمران معاونت ی،انقالب اسالم مسکن بنیاد ،؛»کشور  روستاهای بندی سطح«): ١٣٨٩(سعیدی،عباس 

 تهران شهیدی، انتشارات

و پیامدهای مکانی و  خشکسالی اقلیمی«): ١٣٩١( دوستحكیم یارس سید و ،مسعود رجایی غریب، نیا،فاضل

و  روستا ،فصلنامه»زنجان  شهرستان باال، قرهپشتلوی دهستان موردی مطالعه :فضایی آن در مناطق روستایی

ره ، 15 توسعه سال  ٧٢-٥٧صص  تهران، ،٣ش

 و حمید مشهدی، خطیب نسب،حامد، وحدتی محسن، هیر، آقایاری محمود، حیدریان، مهدی، کوهپر، موسوی

 مجله ،»مازندران استان باستانی هایمحوطه فضایی توزیع در طبیعی عوامل نقش تحلیل«): ١٣٩٠(نیستانی جواد

ره طبیعی، جغرافیای پژوهشهای   ١٩- ١تهران،صص ،٧٥ش

 ،») ١٤٠٠-١٣٤٥(خزر  دریاي جنوبغربی در جمعیت فضایی توزیع الگوي«):  ١٣٨٦( نرصهللا هشجین، ئیموال 

ره جغرافیایی مجله پژوهشهاي  59ش
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 در آن نقش و آب منابع محدودیت« ): ١٣٨٣(مهدوی، مسعود، قدیری معصوم، مجتبی و بهروز محمدی یگانه 

ره  سال جغرافیایی، انداز چشم فصلنامه،»رضوی خراسان استان روستایی مناطق ناپایداری  رشت، ،٥اول،ش

 .١٧٧- ١٦٢صص 

روستایی استان خراسان رضوی بررسی وضعیت جمعیت و راهکارهای توسعه در نواحی «): ١٣٨٦(یاسوری، مجید 

ره جغرافیا و توسعه ناحیه ای مجله ،»   ، مشهد٧، سال اول، ش
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