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نیشابور براساس منابع  -سبزوارمنطقة روستایی  های سکونتگاهتحلیل فضایی پراکنش 

 اکولوژیکی موجود

 
 جغرافیا، دانشگاه تهران ةروستایی دانشکد ریزی برنامهاستاد گروه جغرافیا و  -سیدحسن مطیعی لنگرودی

 جغرافیا، دانشگاه تهراندانشکدة روستایی  ریزی برنامهدانشیار گروه جغرافیا و  -حسنعلی فرجی سبکبار

 جغرافیا، دانشگاه تهراندانشکدة روستایی  ریزی برنامهاستاد گروه جغرافیا و  -مجتبی قدیری معصوم

 ، دانشگاه تهرانجغرافیادانشکدة روستایی  ریزی برنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و  -زهرا بخشی

 

 28/09/1395نهایی:  تأیید   22/02/1395مقاله: پذیرش 

 

 چکیده
پایداری، مستلزم برای تغییر و تحول  منظور بهنواحی روستایی  در ریزی برنامههرگونه مطالعه و 

 های سکونتگاهاستقرار و پراکندگی نحوة بررسی دقیق و دستیابی به شناخت صحیح از 

 ،روستایی در بستر طبیعی مناسبی شکل نگرفته باشند یها سکونتگاهاگر روستایی است. 

پایداری  یها مؤلفهو از  شوند یممتحمل گزافی  های ینههزدر جریان رخدادهای طبیعی شک  بی

روستایی از نظر تعداد و  یها سکونتگاهناهمسانی پراکنش فضایی  با توجه به. گیرند یمفاصله 

و سطح تولیدات  میزان سنی در روستاها، نابرابری در یها گروهحجم جمعیت و توزیع 

پژوهش نیشابور،  -سبزوارمنطقة متعدد از حوادث طبیعی و... در سطح کشاورزی، خطرپذیری 

و خاک( در  شناختی زمینمنابع اکولوژیکی )اقلیم، توپوگرافی،  نقش هدف بررسیبا حاضر 

برای دستیابی به این هدف . ه استگرفت انجاممنطقة یادشده روستایی  های سکونتگاهنش کپرا

شهری، روستایی و صنعتی و تطبیق آن با شرایط منطقه و توسعة مدل اکولوژیکی  کارگیری بهبا 

 925فضایی ، پراکنش GIS یطمحدر آنالیز فضایی اطالعات  تحلیلی و -نیز با روش توصیفی

عوامل اکولوژیکی  دهد مینشان  نتایج. شدمنابع اکولوژیکی بررسی  زمینةآبادی دارای سکنه در 

دارند، اما عناصر اقلیمی بارش  نامناسب(نسبتاً ) II)مناسب( و  Iطبقة دو  دربیشترین توزیع را 

دامنة طبقة در اقلیم، کشاورزی و سکونت، از  کننده تعییننقش مهم و  رغم علیو رطوبت، 

پهنة درصد،  32مناسب پهنة نهایی، گانة  سه بندی پهنه نتایج در مناسب بسیار فاصله دارند.

درصد  51و  اند دادهدرصد سطح منطقه را پوشش  10نامناسب پهنة درصد و  58 مناسب نسبتاً

 نامناسب مستقرپهنة درصد در  4متوسط و پهنة درصد در  45 مناسب،پهنة در  ها سکونتگاه

 ند.ا بوده

 

 .نیشابور -سبزوارمنابع اکولوژیکی، منطقة تحلیل فضایی، سکونتگاه روستایی،  :های کلیدی واژه

  

                                                                                                                                                                          
  :09127148704نویسندة مسئول  Email: shmotiee@ut.ac.ir 
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 مقدمه

، تعامل با طبیعت، برقراری ارتباط و تعامل با گزینی سکونتانتخاب مکان مناسب برای منظور  بهبشر از دیرباز  های تالش

هرچند ابتدایی، اکتشافات متعدد و...، از میل درونی او برای داشتن محیط  های اوریفنسایر جوامع، همچنین ابداع 

 کوشد میو  شود میتعبیر  یابی مکانامروزه علم  ها تالشاین  .سکونتگاهی مطلوب، مناسب و پایدار حکایت دارد

سکونت بشر در  ةچندهزار سال ةتجربمطالعة با  (.246 :2010،ژائو) دهدپارامترهای مختلف را در ارتباط با یکدیگر قرار 

روستایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی،  های سکونتگاهکه حصول پایداری  است دهشمحرز  کامالً اکنونزمین،  ةکر

 ،در این راستابستگی دارد.  ها سکونتگاهاین استقرار و پراکنش فضایی نحوة فرهنگی، سیاسی، مستقیم و غیرمستقیم به 

مرتبط با  های برنامهدر مباحث و  روستایی های سکونتگاهاستقرار و پراکنش فضایی نحوة قیق و کامل مطالعه و شناخت د

 ةتوسع های برنامه ةدهند جهتو  کننده تعیینو  شود محسوب میشالوده و مبنا از سویی  روستایی های سکونتگاهپایداری 

 .شود میشمرده ضرورت  سوی دیگرو از  پایدار روستایی است

روستایی نقش  های سکونتگاهبر پراکنش فضایی و استقرار  ،و... شناسی زمین، شیب، ها ناهمواریاکولوژیکی شامل  منابع

از ناپایداری در  هایی جلوهکه  دشو میاین عوامل سبب وقوع رخدادهای طبیعی چون زلزله، سیل، طوفان و... . همچنین دارند

 یدگید بیآسنخست در نابسامانی و وهلة حاصل از مخاطرات طبیعی در  یامدهایپ .آورد میروستایی را به همراه  های سکونتگاه

و معضالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نمود  ها بیآسدر پس سو  دشو یمروستایی ظاهر  یها سکونتگاهکالبدی و فیزیکی 

 دربارةآگاهی  ،رو نیا. از شود منجر میزندگی روستایی روزمرة طبیعی و  یها انیجرپیوندها و تغییرات نامناسب در  بهو  ابدی یم

ساماندهی فضایی  یها یزیر برنامهمنفی، باید اساس تفکر  یافتن آثار منظور کاهش بهو اقدام  ها آنپتانسیل مخاطرات، شناسایی 

نحوة اکولوژیکی در  های تواننقش و اهمیت زمینة مطالعات متعددی در  ،در این راستا. باشدروستایی  یها سکونتگاه

عامل اقلیم )بارش، دما، رطوبت، در این زمینه، چهار  .است  هگرفتروستایی انجام  های سکونتگاهو پراکنش فضایی  گزینی مکان

 های ویژگیبافت خاک و ) شناختی زمینب، شکل زمین(، خاک )ساختمان، عمق، زهکشی خاک( و یش باد(، توپوگرافی )ارتفاع،

 ،. در تحقیق حاضراند اهمیتروستایی حائز  های سکونتگاهاکولوژیکی هستند که در پراکنش عوامل  ترین مهم( از شناسی زمین

پیش مسائلی  ،نیشابور -سبزوار ةدر سطح منطق میدانیمشاهدات آماری و  یها یبررس، یا کتابخانهمطالعات  دادن انجام پس از

روستایی منطقه از نظر تعداد، حجم جمعیت )روستاهای  یها سکونتگاهپراکنش فضایی اینکه  گرفت از جملهروی محققان قرار 

در برخی مناطق، نقاط روستایی بسیار فشرده و در  که یطور به؛ سنی ناهمسان است یها گروه( و نیز یتجمع کمپرجمعیت و 

سال در مناطق جنوبی  65نفر و همچنین جمعیت باالی  250و روستاهایی با جمعیت کمتر از  استبرخی نواحی بسیار پراکنده 

همچنین کشاورزی  .اند پراکندهخانوار در شرق و شمال منطقه  1000روستای باالی  8و غربی بیشتر از سایر نواحی است و نیز 

و از نظر میزان تولید،  استنواحی غربی و شمالی منطقه تنوع کشت بیشتر  در که یا گونه به ندارد؛مناطق رونق یکسانی همة در 

اول تا سوم  یها رتبهطقه و استان خراسان رضوی در سطح زیرکشت یا عملکرد در هکتار بسیاری از محصوالت در سطح من

(. طبق 1نقشة در غرب استان خراسان رضوی است ) 1نیشابور -سبزوارمنطقة ، حاضرجغرافیایی پژوهش  ةمحدود .نددارقرار 

درصد جمعیت کل  41این تعداد  ؛آبادی مستقرند 925که در  نفر است 387319، جمعیت روستایی منطقه 1390سرشماری سال 

داورزن کمترین جمعیت کل و شهرستان شهرستان نیشابور بیشترین و  ،در این میان. گیرد را دربرمینفر(  935710منطقه )

 ند.را دارجمعیت روستایی 

                                                                                                                                                                          
لحاظ مناسبات اداری،  بهو هستند  جدیدالتأسیسشهرستان فیروزه، خوشاب، داورزن، جوین و جغتای پنج که  شود میشهرستان هفت این منطقه شامل . 1

جزء  1387های جدید تا قبل از سال  روستایی است. شهرستاناغلب ها  انداز آن اند و چشم سازمانی و...، به شهرهای مادر )سبزوار و نیشابور( وابسته
شهرستان مذکور هفت مطالعه که شامل  موردمحدودة در قالب یک تعریف قراردادی  حاضر در تحقیق ،رو ایناز . اند سبزوار و نیشابور بوده های شهرستان

 شود. نیشابور نامیده می -سبزوار ةمنطق ،است



 229 ... منابع براساس نیشابور -سبزوار منطقة روستایی های سکونتگاه پراکنش فضایی تحلیل

 های سکونتگاهفضایی استقرار د که بررسی پراکنش و کررا فراهم حاضر  پژوهش گیری شکل ةزمینیادشده مسائل 

مناسب و نامناسب  نسبتاًمناسب،  ةگان سه بندی پهنهنیشابور براساس منابع اکولوژیکی و نیز  -سبزوارمنطقة یی روستا

دنبال  بهتحقیق این  .دشو میاز اهداف تحقیق محسوب  شناختی زمینمنطقه براساس عوامل اقلیم، توپوگرافی، خاک و 

 :استزیر های  پرسشبه پاسخ 

 به چه صورت است؟ (نامناسب) IIIو  نامناسب( نسبتاً) II، )مناسب( Iسهم هریک از عوامل در طبقات مختلف  .1

 است؟ عوامل اکولوژیکی موجوداز  متأثرروستایی  های سکونتگاهآیا پراکنش  .2

 مناسب و نامناسب به چه نحوی است؟ مناسب، نسبتاًپهنة روستایی در سه  های سکونتگاهپراکنش  .3

 

 
 . محدودة مورد مطالعه1نقشة 

 

 مبانی نظری

 ها محدودیتکه بر چهار اصل یکپارچگی، برابری، انطباق و پذیرش  19701دهة پایدار در توسعة پس از اتخاذ رویکرد 

 .دگیر میو... در نواحی روستایی با هدف نیل به پایداری انجام  ریزی برنامههرگونه طراحی،  (،50: 2000 )وارد، متکی است

 ةاین میان توسع پایدار متضمن دستیابی به کیفیت زندگی در ابعاد مختلف برای همه است و درتوسعة  آنجاکهاز 

تشریح و ارزیابی  (،101: 2001)باوند، است همدیگر کنندة  تقویتوابسته و  هم به محیطی زیستاقتصادی، اجتماعی و 

)موحد،  الزم و ضروری استبرای دستیابی به توسعة پایدار  ریزی برنامهو منابع، پیش از هرگونه  زیست محیطوضیعت 

روستایی داشتن  های سکونتگاهپایدار توسعة  ریزی برنامه، از جمله ریزی برنامههمچنین اولین گام در هر نوع  (.11: 1385

از آنجاکه  (.30: 1393استعالجی، ) ستها سکونتگاهشناختی جامع از چگونگی پراکندگی، موقعیت و جمعیت 

 ساختار و آورد می فراهم جغرافیایی یدر فضاها را انسانی های سکونتگاه استقرار یالگوها محیطی بستر های توانمندی

: 1977، دیگرانکاوتس و ) است آنپیرامون  فیزیکی محیط و انسانی جامعة بین کنش متقابل مکان تجلی هر فضایی

 رایزپذیرد؛  صورت یگرید پژوهشهر  از قبل دیبا و است ریزان برنامه فیوظا ترین مهم از یکیزیف یفضا مطالعة (،253

 ترین مهمطبیعی هر ناحیه  های توان(. 276: 1392)رجایی،  دگیر میانجام  مطالعه نیا یمبنا بر یبعد های ریزی برنامه

                                                                                                                                                                          
 .1972کنفرانس انسان و محیط در استکهلم سوئد، سال . 1
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همچنین  (.169: 1989 )مندال، اقتصادی و همچنین توزیع جمعیت در آن ناحیه است های فعالیتنوع کنندة  تعیینعامل 

)بدری و  اجرایی های هزینهدر  جویی صرفهعمرانی و  های پروژهشدن آمیز موفقیت، زیست محیطتالش برای حفظ تعادل 

قبل از هرگونه مداخله در اراضی،  اصوالًشده است که  مسئلهاین به اخیر سبب توجه  های سالدر ( 173: 1384، قنبری

د تا براساس این توان و با مدنظر قراردادن نیازهای شومورد نظر ارزیابی توسعة  منظور بهباید توان اکولوژیکی آن سرزمین 

 (.12: 1391، دیگرانو  )پورجعفر یابدتوسعه صورت مناسب  منطقه بهاقتصادی و اجتماعی، 

کالبدی فضایی روستا بیانگر توسعة پایداری سکونتگاهی، مفهوم پایداری در چارچوب مبحث پایداری سکونتگاهی و 

 -کالبدی ویژه بهگی و اکولوژیک، اجتماعی، فرهن -محیطی های ساخت زمینةروستایی در  های سکونتگاهتعادل پویایی 

، حصاری یاریو  لنگرودی مطیعی)شود  ها سکونتگاهزمانی متضمن پایداری  -روندهای مکانیدر  که طوری به؛ فضایی است

: 1388، آسایشبه واحد جغرافیایی خاص خود است ) هر محیط مظهر روابط درونی و ارتباط منظم و متصل (.48: 1389

یعنی بر مبنای موقعیت طبیعی، چگونگی ؛ نددارارتباط  کامالًواحدهای سکونتگاهی با موقعیت طبیعی  ،عبارتی به(. 164

هر  های ویژگی، دشتی( و ای کوهپایه)کوهستانی،  شود می بندی طبقهبراساس همان موقعیت  و شود میاستقرار تعیین 

موقعیت کارکردی را تبیین  درنهایتطبقه خصوصیات جمعیتی و فعالیت و چگونگی توسعه و پذیرش یا دفع جمعیت و 

 به آن یدیتول های فعالیت بیشتر یل وابستگیدل به ییروستا ونتکس و ییفضا استقرار ی(. الگو5: 1389)سعیدی،  ندک می

است )مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و  یعیطب عوامل ریتأث تحت یشهر ونتکس از شیب ،یعیط طبیشرا و عوامل

توپوگرافی و  تأثیربیشتر تحت  ،در مقایسه با مناطق شهریهای روستایی  سکونتگاه(. 74: 1382معماری ایران، 

بر محیط زندگی انسان و دسترسی به غذا و تولید  وهوا آب تأثیراتدهندة  نشاناین رابطه ؛ وهوایی هستند آبپارامترهای 

خود  ذاتاًبرخالف فضای شهری، فضای روستایی یک فضای طبیعی و  ،درکل (.25: 2012، دیگرانو  گوانجین) است

بنابراین،  ؛اند آمیختهسطوح در هم همة طبیعت است. در فضای روستایی، دینامیک زراعی و دینامیک طبیعی و خودرو در 

 گذارد میپا به میدان  اندازد میحیات را به مخاطره  آنچههرگاه بحران اقلیمی یا فرسایشی پویا، تعادل محیط را برهم زند، 

متعددی  های آشفتگیبر روستایی دربرا های عرصهتوان سبب افزایش پایداری عوامل طبیعی  (.324: 1371)سروقدمقدم، 

و  مؤثرشناخت عوامل و عناصر طبیعی ، ؛ بنابراین(23: 2003پاوند، ) است محدود ها آنو مدیریت  بینی پیشکه شود  می

روستایی و جمعیت  های سکونتگاهمذکور در ایجاد الگوی خاص توزیع دهندة  شکلعوامل استقراری و  تأثیرگذارینحوة 

توسعة مطلوب از خدمات و رسیدن به سطوح  گیری بهرهساماندهی فضایی روستایی و  ریزی برنامهما را در  ،در سطح ناحیه

 (.141، 1383)رحمانی،  کند راهنمایی میمناسب 

اکولوژیک و  -نمود عینی و عملکرد روندهای طبیعی درواقعروستایی  های سکونتگاهپراکنش و ساختار مکانی نحوة 

بل نیروها و عوامل محیطی سکونتگاهی روستایی حاصل کنش متقا انداز چشماساس،  اقتصادی است. براین -اجتماعی

)رحمانی،  همان نیروها و عوامل طبیعی است تأثیرتحت  انداز چشمنظم و ترتیب اجزای این نحوة است و ساختار مکانی، 

 های ویژگیروستایی بیش از هر چیز انعکاسی از  های سکونتگاهالگوی اسکان در گفته شد طورکه  همان(. 141: 1383

و  ها آبشبکة دسترسی به منابع آب و خاک، پراکندگی مکانی شیوة ، زیست محیط، پوشش گیاهی، وهوا آبمحیط طبیعی )

اما  ،ندمؤثرانسانی  های سکونتگاهاز عوامل طبیعی در بعد خاصی از  یکهر (.83: 1388)سعیدی،  استکیفیت خاک( 

مساعد و خاک حاصلخیز ظاهر  وهوای آبدارای از نواحی جغرافیایی  هایی بخشدر تمدن واقعی بشر  شود میدرکل گفته 

، افزایش جمعیت کشت قابل های زمین، آبیاری ها سکونتگاهدر پیدایش عامل اصلی  ،هیدرولیکنظریة . براساس است شده

 طیشرا دیبا یکیزیف ةمطالعدر یک  ،حال این با (.141: 1389شکویی، ) است بودهو تراکم آن در نواحی مساعد طبیعی 

 گریدیکبر  ها پدیده نیا متقابل ریتأث و ارتباط و دشو مطالعه... و شناسی زمین ،یکیدرولوژی، هییوهوا آب ،یکیژئومورفولوژ

توسعة نفوذ،  ةحوز، پراکندگی، گزینی مکانبر طبیعی  های پدیدهعوارض و  ،تردید بی(. 276: 1392شود )رجایی،  یبررس
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 و ها سکونتگاه پذیرش و ایجاد در متنوع این عوامل ،حال این با .دارندزیادی فیزیکی و مورفولوژی منطقه و امثال آن اثر 

 و بارز مثبت آن آثار مختلف های مکان در که کنند می عمل ونگوناگ های صورت به ارتباطات و فضایی و فیزیکی توسعة

 از را خود اهمیت طبیعی از عوامل بعضی زمان گذر در شاید (.7: 1390)زمردیان،  است دهش محدودیت سبب نیز منفی آثار

 این دمجد دهی سازمان و تغییراتموجب  جدید ضروریات است ممکن همچنین یابند. دیگر اهمیت بعضی یا بدهند دست

 (.91: 1989)عنابستانی،  دشو عوامل

 به موارد زیر اشاره کرد: توان میدر این زمینه گرفته  های صورت جمله پژوهشاز 

 های سکونتگاهنقش عوامل طبیعی در آرایش فضایی پژوهشی را با عنوان  1393استعالجی و جعفری، در سال 

ها،  پژوهش آننتایج براساس  بررسی کردند. را امل ارتفاع، شیب و اقلیمسه ع ودادند روستایی شهرستان ماهنشان انجام 

روستایی وجود  های سکونتگاهشیب، طبقات ارتفاعی و اقلیم( و توزیع  همچون)قوی و معنادار بین عوامل محیطی  ةرابط

روستایی از نوع معکوس ناقص  های سکونتگاه)ارتفاع و شیب( و توزیع  محیطی های عاملدارد و نوع همبستگی نیز برای 

 .استروستایی، همبستگی از نوع ناقص  های سکونتگاهو بین نوع اقلیم و استقرار 

 های سکونتگاه استقرار در طبیعی عوامل جایگاه بررسی، 1392پناهی در سال  راد و شریعت عنوان تحقیق غالمی

 ارتفاع، دما، تبخیر، بارش، جمله از عناصر اقلیمی گسل، اصلی، های رودخانه که در آن بوده است کرمانشاه استان روستایی

 در کرمانشاه استان یروستاها تعداد بیشترین ،نهایی نقشةطبق  .کردندعوامل طبیعی بررسی  عنوان بهرا  یلیتولوژ شیب،

 و طبیعی عوامل بین .اند شده واقع طبیعی نامناسب شرایط در درصد روستاها 9/2فقط و  اند شده مستقر مناسب تیپ

 .دارد وجود مستقیمرابطة  کرمانشاه استان یروستاها گزینی مکان

بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و فر و آفتاب پژوهشی را با عنوان  موسوی، نظم

عوامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، شکل  ها آن دادند.انجام  1392شهری، استان آذربایجان غربی در سال  های سکونتگاه

توزیع جمعیت بیش از توزیع  گرفتندیجه و نت را بررسی کردندزمین، خصوصیات منابع آب، کاربری اراضی، اقلیم 

 .کند میاز عوامل طبیعی پیروی  ها سکونتگاه

دیگران ، جعفربیگلو و جام تربتروستایی شهرستان  های سکونتگاهدر بررسی نقش عوامل طبیعی در پراکنش فضایی 

استقرار بر  مؤثرمعیار طبیعی شامل ارتفاع، شیب، لیتولوژی، رودخانه، گسل و عناصر اقلیمی را عوامل هشت  (1392)

درصد از روستاهای شهرستان در موقعیت مناسب و  85بیش از  دهد مینشان ها  پژوهش آننتایج  اند. دانسته ها سکونتگاه

 درصد در موقعیت نامناسب مستقرند. 15متوسط طبیعی و 

 های سکونتگاهتحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی پژوهشی را با عنوان  1389آورگانی و صیدایی در سال  نوروزی

 های سکونتگاهالگوی استقرار  دهد مینشان ها  آنکلی تحقیق نتیجة  اند. دادهروستایی استان چهارمحال و بختیاری انجام 

، اقلیم، رودخانه( و عوامل انسانی )ساختار و سازمان اجتماعی ها ناهمواریعوامل طبیعی ) تأثیرن بیشتر تحت روستایی استا

طور  به ها آنو الگوی پراکنش  یافته استترکیب چند عامل سامان از  تأثرمایالت و عشایر و مالکیت آنان( و در مواردی 

 است.بوده از نوع خطی  هعمد

 های سکونتگاه استقرار در یعیطب عوامل گاهیجا یبررسدر پژوهش خود با عنوان  1386اکبراقلی و والیتی در سال 

 آب، منابع ،یکیتونکت و شناختی زمین ساختار گسل، ارتفاع، ب،یعوامل شبررسی مسجد،  هزار -داغ پهک ارتفاعات ییروستا

 بیشتر در بودن کوهستانی لیدل به مطالعه مورد منطقة .اند را مدنظر قرار داده یاراض تیو قابل یاهیگ پوشش ،کخا

 بوده تأثیرگذار زین ییروستا های سکونتگاه استقرارنحوة  در مسئله نیا هک است داریناپا یکولوژکا– یطیمح یپارامترها

 است. بیش منطقه در یکولوژکا عامل نیدارتری. ناپااست
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 پژوهشروش 

پژوهش حاضر از ند. دارمستقر سکنة پارچه آبادی  925 ،در این منطقه .گیرد برمینیشابور را در -سبزوارمنطقة این تحقیق 

و  GIS افزار نرماز  گیری بهرهو گردآوری اطالعات و آمار و  آوری جمع، یدانی، مشاهدات مای کتابخانهمطالعات  طریق

SPSS ، است گرفتهصورت روستایی منطقه  های سکونتگاهدر سطح. 

 ای ماهواره، تصاویر 1:50000توپوگرافی مقیاس  های نقشه، شناسی زمین های نقشهتقسیمات سیاسی منطقه، به نقشة 

ETM اطالعات الزم از منابع مختلف و  آوری جمعاست. پس از بوده نیاز تحقیق حاضر  برای و برخی اطالعات اقلیمی

معیار تحقیق، در  12مرتبط به  های الیه(، 1طبق جدول ) (نامناسب) IIIو  مناسب( نسبتاً) II، )مناسب( Iتشکیل طبقات 

 .است شدهآورده  5تا  1 های و فراوانی هر الیه در هر طبقه در قالب جدول شده  ساخته GIS افزاری نرممحیط 

(، استفاده weighted overlay( ابزار )overlayاز ابزارهای آنالیز فضایی و ابزارهای بخش همپوشانی ) ،در این پژوهش

عنوان با و خروجی است  شده  ترکیبمعیارهای مرتبط با یکدیگر با وزندهی یکسان با هم  های الیهو است شده 

با استفاده از  ،آخرمرحلة در  .(6تا  2های  آمده است )نقشه دست بهو خاک  شناختی زمینافی، اقلیم، توپوگر بندی پهنه

است قبل با وزندهی یکسانی با هم ترکیب شده مرحلة شده در  چهار الیة ساخته، GISهمین ابزار آنالیز فضایی در محیط 

 .شود میدرادامه تشریح  ها بندی پهنهاز  کیهر. نتایج دست آمده است بهنهایی  بندی پهنهو 

 

 تحقیقاکولوژیکی پارامترهای 

زمین است که برای انسان اهمیت دارد. این کرة از پارامترهای سطحی یا نزدیک به سطح  یسرزمین بیانگر تعداد ةواژ

 های ویژگیسبب  هایی تفاوت. وجود چنین اند متفاوتانفرادی و همچنین در رابطه با یکدیگر با هم  طور بهپارامترها 

، نقل 1968استوارت، ) نامند میاین پارامترها را منابع طبیعی یا منابع اکولوژیکی مجموعة . شود میمختلف  یها سرزمین

و پراکنش  گزینی مکاننحوة مطالعات متعدد نقش و اهمیت منابع اکولوژیکی را در  ،رکل(. د25: 1392در مخدوم، شده 

 ای منطقهو نیز شرایط در این زمینه  گرفته تحقیقات انجاممطالعة . با دهد میروستایی نشان  های سکونتگاهفضایی 

خاک  ،(موقعیت و شکل زمین ب،یش ارتفاع،توپوگرافی )، بارش، دما، باد، رطوبت() اقلیمیعناصر شود  مشخص می

عوامل اکولوژیکی هستند  ترین مهماز  (شناسی زمینبافت خاک و ) شناسی زمینو  ...(و خاک ، زهکشی، عمقساختمان)

 .کرده استتحقیق حاضر بر این عوامل تمرکز  ،بنابراین ؛ندرا د اهمیتروستایی  های سکونتگاهکه در پراکنش 

با  .است شدهاستخراج  (203: 1384شهری، روستایی و صنعتی )مخدوم، توسعة معیارهای تحقیق از مدل اکولوژیکی 

مورد مطالعه تغییراتی  ةمیانگین دمای ساالنه و درصد رطوبت( با توجه به منطق 1،در عناصر اقلیمی )بارش ساالنه ،حال این

و منطقه در وضعیت خشک و فراخشک است  متر میلی 250کشور ساالنة که متوسط بارندگی ا. از آنجاست شدهحاصل 

 وری بهرهلحاظ  به، و بیش از آن دارند متر میلی 250از منطقه که بارش حدود  هایی قسمتهمچنین و  واقع است

بارش بیش از  و است گرفتهمبنای سنجش قرار  متر میلی 250 مقدار بارشکشاورزی و منابع آب وضعیت مناسبی دارند، 

 نظردر (نامناسب) متر میلی 100و بارش کمتر از  مناسب( نسبتاً) متر میلی 250تا  100، بارش بین (مناسب) متر میلی 250

 .شده است گرفته

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 کند. نمیمذکور چنین بارشی را تجربه منطقة ای در  ها نشان داد هیچ نقطه است، بررسی متر میلی 800تا  500بارشی مناسب بین طبقة  ،در این مدل. 1
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 معیارهای منابع اکولوژیکی .1 جدول

 (نامناسب) IIIطبقة  مناسب( نسبتاً) IIطبقة  )مناسب( Iطبقة  معیار

 متر میلی 0- 100 متر میلی 100- 250 متر میلی 250بیش از  بارش ساالنه

میانگین دمای 

 ساالنه
 گراد سانتی 24-18

 گراد سانتی 18زیر 
 گراد سانتی 24باالی 

 درصد 60-80 درصد رطوبت
 درصد 80باالی 

 درصد 40- 60
 درصد 40زیر 

 km/h 50بیش از  km/h 50 -35 km/h 35تا  باد غالب

 متر 400-1200 ارتفاع
 متر 400-0

 متر 1800-1200
 متر 1800بیش از 

 درجه 9بیش از  درجه 6- 9 درجه 0-6 شیب

موقعیت و شکل 

 زمین
 شبه دشت –دشت میان بندها

کاسه  های موقعیتو  ها دره

 مانند

 عمیق عمق خاک

 -عمق تا عمیق کم -عمیق

 تاکم عمق  -عمق تا متوسط کم

 عمیق

 عمق کم

شرایط زهکشی 

 خاک
 ناقص متوسط تا خوب کاملخوب تا 

 ساختمان خاک
تا  یافته تحول نیمه

 متوسط بندی دانه -یافته تحول
 بندی ریز دانه -یافته تحول کم یافته تحول نیمه

 لومی رسی -لومی بافت خاک
 -لومی -شنی لومی -شنی

 لومی رسی

 -سنگین نیمهرسی سنگین یا 

 خاک هیدرومرف

 یشناس نیزم

های  روانه-ماسه سنگ

 آبرفتیرسوبات -بازالت

 فالت قاره( های آبرفت)

 -سنگ رس -سنگ آهک

 -دار شکافتوفهای -گرانیت

 ای چینههای بین  روانه

 -سنگ مادر مارنی -گسل

های  تپه -شیست-خیزی زلزله

 های سیالبی دشت-ای ماسه

 

قرار نامناسب طبقة در  گراد سانتیدرجة  24بیش از  یمتوسط و دما ةدرجه در طبق 18میانگین دمای ساالنه کمتر از 

 ةهوا، هزین داشتن نگهکردن و سرد  خنک اصوالً دهد مینشان  آبی کمبر بحران  تأکیدبا  ای منطقهزیرا مطالعات  ؛دارد

 .گیرد مینامناسب قرار  ةدرجه در طبق 24دمای ساالنه بیش از  ،رو ایناز  .طلبد میبیشتری را 

و نیز  80درصد درنظر گرفته شده است. بیش از  80تا  60مناسب با توجه به مدل مذکور بین  ةدرصد رطوبت طبق

کمترین درصد رطوبت در استان خراسان  اینکهمتوسط قرار گرفته است. با توجه به طبقة درصد رطوبت در  60تا  40بین 

 ست.نامناسب قرار گرفته اطبقة درصد در  40درصد است، رطوبت کمتر از  39رضوی 

ترکیب  شناختی زمینعنوان عامل با دارد، این دو معیار  یارتباط بسیارشناسی  با زمینهمچنین از آنجاکه بافت خاک 

 .اند گرفته قرار نظرمدو  اند شده
 

 ها یافتهبحث و 

 گانهچهار های الیه بندی پهنهالف( 

 عامل اقلیم .1

 ،باد غالبسرعت هار معیار بارش ساالنه، میانگین دمای ساالنه، درصد رطوبت و در این تحقیق چطورکه گفته شد،  همان
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 را دارند؛کمترین مقدار مطلوب  ،در این منطقهرطوبت  دو عنصر بارش ساالنه و درصد .اند درنظر گرفته شدهامل اقلیم وع

طبقة درصد روستاها در  4و فقط  (متر میلی 250)بیش از  مناسب بارشطبقة درصد روستاها در  5/1فقط  که طوری به

دو عنصر میانگین دمای ساالنه و باد در منطقه برخالف دو  ،حال اینبا  قرار دارند. درصد( 80تا  60)بین  رطوبتی مناسب

 مناسب دارای بیشترین فراوانی است.طبقة عنصر پیشین در 

 .(2نقشة ) استزیر را ارائه داده  بندی پهنه، GISعامل اقلیم در محیط  عنوان بهیادشده  معیار چهارترکیب 
 

 اقلیمی بندی طبقهروستایی در  های سکونتگاهدرصد . 2 جدول

 IIIطبقه  II طبقه Iطبقه  معیار

5/87 6 عامل اقلیم  5/6  

1/93 5/1 بارش ساالنه  4/5  

 - 15 85 میانگین دمای ساالنه

 - 96 4 درصد رطوبت

 - 1 99 باد غالب
 

 
 بندی اقلیمی منطقه . پهنه2 ةنقش

 

شهرستان جغتای، جوین، داورزن  در مرز چهار ای محدودهشمال شرقی و امتداد آن به شرق و نیز  الیه منتهینواحی در 

روستایی را  های سکونتگاهدرصد  6درصد وسعت دارد و  5/8این طبقه  .مناسب اقلیمی قرار دارندطبقة و سبزوار در 

 از شهرستان سبزوار ییها بخشش وسیعی از شهرستان داورزن و غرب منطقه که شامل بخ . بخشی ازگیرد برمیدر

 87درصد از سطح منطقه را فراگرفته است. بیش از  5/12حدود  است و نامناسب اقلیمی واقع شدهطبقة ، در شود می

 .ندا کردهدرصدی را اشغال  79که وسعتی  اند شدهمتوسط اقلیمی واقع طبقة روستایی منطقه در  های سکونتگاهدرصد از 
 

 عامل توپوگرافی .2

معیار شیب  دهد مینشان  ها بررسی. اند شدهسه عامل ارتفاع، شیب و موقعیت و شکل زمین در عامل توپوگرافی تجمیع 

 (.3)جدول  مناسب استطبقة زمین دارای بیشترین سهم در 
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 شکل زمین() توپوگرافیبراساس عامل  بندی طبقهدرصد روستاها در  .3 جدول

 IIIطبقة  II طبقة Iطبقة  معیار
 12 25 63 عامل توپوگرافی

 3 50 47 ارتفاع
 11 15 74 شیب

 10 59 31 موقعیت و شکل زمین

 

 
 بندی توپوگرافی منطقه . پهنه3نقشة 

 

جغتای در جنوب شهرستان جغتای و  کوه رشته دهد میترکیب سه عامل ارتفاع، شیب و موقعیت و شکل زمین نشان 

)کوه  در شرق و شمال شرق منطقه هایی بخشاز شهرستان سبزوار،  ای محدودهجوین و شمال شهرستان داورزن و 

 نامناسب واقع شده است. ة( در طبقمیش کوهدر جنوب شهرستان سبزوار ) هایی محدودهبینالود( و 

درصد روستاها در  63درصد، بیشترین وسعت منطقه را پوشش داده است و نیز  55با  Iطبقة توپوگرافی  بندی پهنهدر 

روستایی را در  های سکونتگاهدرصد از  25و است درصد منطقه را دربرگرفته  27متوسط نیز طبقة این طبقه قرار دارند. 

 (.3 ةدرصدی را پوشش داده است )نقش 18نامناسب نیز وسعتی است و طبقة  خود جای داده

 

 عامل خاک .3

عمق خاک بیشترین سهم  .ندا گرفته شدهنظر درامل خاک وع ،سه معیار ساختمان، عمق و زهکشی خاک ،در این تحقیق

 (.4)جدول دارد مناسب طبقة در را 

 

 براساس عامل خاک بندی طبقهدرصد روستاها در . 4 جدول

 IIIطبقة  II طبقة Iطبقة  معیار
 7 34 59 عامل خاک

 16 24 60 خاکساختمان 
 3 6 91 عمق خاک

 10 23 67 زهکشی خاک
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 های سکونتگاهدرصد  59 دهد مینشان  Gisدر محیط  شده گفتهخروجی حاصل از ترکیب سه معیار  بندی پهنه

درصد  51مناسب نیز  نسبتاًطبقة . اند یافتهدرصد از سطح منطقه که موقعیت مناسبی دارد، استقرار  34روستایی منطقه در 

 درصد 11نامناسب طبقة  .ندا بوده در این سطح مستقر ها سکونتگاهدرصد  34که است از سطح منطقه را پوشش داده 

 (.4 ة)نقششود  میروستایی  های سکونتگاهاز درصد  7 شامل کهگرفته است  وسعت منطقه را دربر
 

 

 
 بندی خاک منطقه . پهنه4نقشة 

 

 شناختی زمینعامل  .4

ده کرو بررسی قرار داده مدنظر  شناختی زمینعامل  عنوان بهرا  شناسی زمین های ویژگیاین تحقیق معیار بافت خاک و 

متوسط برتری با طبقة که در  یحالدر ،مناسب سهم هر دو معیار یکسان استطبقة در  دهد میاست. نتایج نشان 

 .است کردهاز آن خود را نامناسب بافت خاک سهم بیشتری طبقة است و در  شناسی زمین های ویژگی

 

 شناختی زمینبراساس عامل  بندی طبقهدر  درصد روستاها .5 جدول

 IIIطبقة  II طبقة Iطبقة  معیار
 26 67 6 شناختی زمینعامل 

 34 8 58 بافت خاک
 18 23 59 شناسی زمین

 

درصد روستاها در این  7یعنی حدود  ؛قرار دارندمناسب کمترین روستاها در طبقة  ،شناختی زمینبررسی عامل براساس 

 .است دادهپراکنده پوشش  هایی محدوده صورت بهدرصد سطح منطقه را  8. این طبقه اند جای گرفتهطبقه 

دهی  پوشش درصد از سطح منطقه نیز در این طبقه قرار دارد. 57و حدود  اند واقعمتوسط طبقة بیشترین روستاها در 

 .گیرد برمیدرصد روستاها را در 26درصد است که  35نامناسب نیز طبقة 

 



 237 ... منابع براساس نیشابور -سبزوار منطقة روستایی های سکونتگاه پراکنش فضایی تحلیل

 
 شناختی منطقه بندی زمین . پهنه5نقشة 

 

 سهم هر عامل در هر طبقه .6جدول 

 IIIطبقة  II طبقة Iطبقة  معیار

5/87 6 عامل اقلیم  5/6  

 12 25 63 عامل توپوگرافی
 7 34 59 عامل خاک

 26 67 6 شناختی زمینعامل 

 

 تحلیلعامل چهار  منطقه براساس ترکیبنهایی  بندی پهنه

روستاییان  و اهمیت بخش کشاورزی در معیشت، اشتغال و اقتصاد خشک نیمهخشک و  مناطقبا توجه به اولویت اقلیم در 

اولویت عوامل اقلیم، خاک، توپوگرافی،  دهی براساس وزنا ب تحلیل عاملچهار نهایی براساس ترکیب  بندی پهنهمنطقه، 

 :کند بیان مینتایج  که انجام گرفت GIS افزاری نرمدر محیط  شناختی زمین

 د.گیر میدربررا روستایی منطقه  های سکونتگاهدرصد  51 درصد وسعت منطقه، حدود 32با  مناسب. پهنة 1

 .گیرد دربرمیرا درصد روستاها  45حدود  ،درصد وسعت منطقه 58با  مناسب نسبتاً. پهنة 2

درصد از مساحت منطقه را  10از روستاهای منطقه و درصد  4درصد وسعت منطقه، حدود  10با نامناسب . پهنة 3

شمال داورزن و جنوب جغتای  ارتفاعات در ای محدوده، قرار داردبینالود  کوه رشتهشرقی منطقه که  های کناره .گیرد دربرمی

پراکنده در کل منطقه در  صورت به هایی بخشهمچنین . اند گرفتهقرار  بندی پهنهو جوین از عمده مناطقی هستند که در 

 .اند شدهاین پهنه واقع 
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 بندی منطقه براساس ترکیب چهار عامل تحلیل . پهنه6نقشة 

 

 گیری نتیجه

و  پذیرد میتوسعه در مناطق روستایی در راستای پایداری این نواحی صورت  های ریزی برنامهتوجه به  ،در حال حاضر

شناخت منابع اکولوژیکی و چگونگی اثرگذاری روستایی نیز بر این بخش متمرکز است.  ریزی برنامهحوزة مطالعات عمدة 

هرگونه  دادن روستایی منطقه، از جمله مطالعات ضروری برای انجام های سکونتگاهپراکنش و استقرار فضایی نحوة آن بر 

مرتبط با پایداری )محیطی،  های ریزی برنامهمستقیم و غیرمستقیم در  طور بهدر مناطق روستایی است که  ریزی برنامه

منابع اکولوژیکی  ،ای همنطقتحقیقات در این زمینه و نیز شرایط مطالعة با  ،در این تحقیقاقتصادی، اجتماعی( دخیل است. 

تحقیق های  پرسشنتایج درصدد پاسخگویی به  .اند شده  خالصه شناختی زمینعامل اقلیم، توپوگرافی، خاک و چهار در 

 است:

 ةگانچهارعوامل  دهد مینشان  (6جدول )تحقیق  ةگانچهارنتایج توزیع عوامل  اول باید گفتپرسش در پاسخ به 

درصد،  63، عامل توپوگرافی با I ةدر طبق. توزیع یکسانی ندارند (نامناسب) IIIو )نامناسب(  II، )مناسب( Iطبقة تحلیل در 

 شناختی زمیندرصد،  87اقلیم با بیش از  IIطبقة درصد سهم دارند. در  6 کیهردرصد و دو عامل دیگر  59عامل خاک با 

بیش از  IIIطبقة از  شناختی زمیندرصد قرار دارند. سهم عامل  25درصد و عامل توپوگرافی با  34درصد و خاک با  67با 

 .استبعد از آن عامل توپوگرافی، خاک و اقلیم  ،شود میروستایی  های سکونتگاهدرصد  26 شامل سایر عوامل است و

منابع اکولوژیکی توان گفت  مینتایج تحقیق و تطابق آن با وضعیت موجود منطقه براساس  ،دوم پرسشدر پاسخ به 

ارتفاعات مانعی برای تشکیل  که وجود ای گونه به ؛اند داشتهروستایی  های سکونتگاهپراکنش و استقرار بر بسزایی  تأثیر

نامالیمات اقلیمی نیز . (3 ة)نقشست داشته اروستاها در مناطق کوهستانی وجود کمی از و تعداد  است بوده ها سکونتگاه

همچنین غرب منطقه (. 2 ةنقش)غربی منطقه شده است  های بخشروستایی در  های سکونتگاهسبب استقرار کمترین 

سکونتگاه انسانی در آن شکل  گونه هیچنامطلوب است که  تا حدی شناختی زمینخاک و شرایط  های ویژگیلحاظ  به



 239 ... منابع براساس نیشابور -سبزوار منطقة روستایی های سکونتگاه پراکنش فضایی تحلیل

 های سکونتگاهدر ارتفاعات که بافت خاک از شرایط مطلوب زیستی و کشاورزی فاصله دارد، تعداد عالوه،  به .است نگرفته

 .(5و  4 ةروستایی بسیار اندک است )نقش

درصد  10نامناسب پهنة درصد و  58مناسب  نسبتاًپهنة درصد،  32مناسب  ةپهن دهد مینهایی نشان  بندی پهنه

پهنه  ایندر  ها سکونتگاهدرصد  51زیرا ؛ مناسب بیشتر استپهنة تراکم نقاط روستایی در . اند دادهوسعت منطقه را پوشش 

دیگر است طبقة نامناسب کمتر از دو پهنة تراکم در . اند واقعمناسب  نسبتاًپهنة در  هادرصد روستا 45همچنین مستقرند. 

 نسبتاً ةدر پهنجنوبی و جنوب غرب منطقه  های بخشبیشتر  .(6 ة)نقش ندز روستاها در این پهنه مستقردرصد ا 4 و

، ها بخشدر این  روستایی های سکونتگاهجمعیتی و مطالعات میدانی نیز مبین پراکندگی  های بررسی .قرار دارندمناسب 

 .استکشاورزی در این مناطق  نداشتن و رونقفراوان مهاجرت جمعیت سالخورده، ، 1جمعیت اندک

روستایی  های سکونتگاهبیشترین تراکم  کند بیان میروستایی منطقه  های سکونتگاهوضعیت استقرار میدانی  مطالعات

گذشتگان در  قرار دارند؛ یعنیمناسب پهنة این نواحی در  دهد میتحقیق نیز نشان  های یافتهمنطقه است و  شرقدر 

شرقی، از  -نوار غربی صورت بهمناسب پهنة . اند کردهروستایی موفق عمل  های سکونتگاهاستقرار منظور  به یابی مکان

 های قطب دهد مینشان  مطالعات میدانی و آماری نیز .است شدهبه جنوب شرق منطقه کشیده  غرب شمال الیه منتهی

عوامل  تأثیرگذاریالبته . کشاورزی منطقه در شهرستان نیشابور، جوین، جغتای و فیروزه روی این کمربند واقع استعمدة 

 .شرق از این محور را نباید از نظر دور داشتمنطقة  آهن راهانسانی از جمله تردد 

 آنجاکهاز  .مستقرند از نظر توزیع منابع اکولوژیکی نامناسب ةروستایی منطقه در پهن های سکونتگاهدرصد از  4حدود  

نامناسب،  ةواقع در پهن های سکونتگاهبر توجه به وضعیت ناپایداری  است، عالوه خشک نیمهاز نظر اقلیمی منطقه خشک و 

که پیش از  طور همان .شودنواحی مستعد ناپایداری توجه  عنوان بهمناسب نیز  نسبتاً ةمستقر در پهن های سکونتگاهباید به 

مزبور در بستر  های سکونتگاهاستقرار به روستایی  های سکونتگاهپایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی  ،این گفته شد

 .توجه زیادی شود ها سکونتگاهاین به باید  ،بنابراین؛ استنیازمند طبیعی پایدار 

به  توجهی بیمعنای ناپایداری این مناطق یا  به مناسب نسبتاًیا  نامناسبپهنة روستایی در  های سکونتگاهاستقرار 

 .مؤثرندروستایی  های سکونتگاهدر استقرار  ساخت انسانعوامل طبیعی به همراه عوامل  زیرا نیست؛ مناطقاین  ةتوسع

ارائة ) ، بهبود عوامل انسانیآورد می وجود بهتوسعه و پایداری منظور  بهرا  هایی محدودیتعوامل طبیعی  هرگاه ،شک یب

ضمن خروج مناطق  ،مناسب های طرحو  الگوهاارائة صحیح و  ریزی برنامهاز طریق  .(.، خدمات و.ها دسترسی، ها زیرساخت

طبیعی  های محدودیتدر بسیاری از موارد، عالوه،  به. داردتوسعه و پایداری را به همراه  روستایی از انزوای جغرافیایی،

مورد مطالعه نیز واقعیت منطقة . در طلبد میمتناسب را  ریزی برنامهکه این مهم نیز  شوند میقلمداد توسعه  برایفرصتی 

معیار ارتفاع نامناسب از سویی عامل دافع جمعیت است، از سوی دیگر فرصتی برای گردشگری ؛ است گونه همین

در بخش خدمات فراهم را در مجاورت این ارتفاعات قرارگرفته  روستاهایامکانات اشتغال ساکنان شود و  محسوب می

 ( وپروند، رئیسی، کمرقلعه و ریوند) شده حفاظتمناطق  ،(حیدری )پناهگاه شیراحمد و وحش حیاتوجود پناهگاه آورد.  می

 ند.کفراهم را گردشگری  های فرصتممکن است  نامناسب ةدر پهن مناطق مستعد پرورش شتر نیز

نامناسب  ونقل حملدسترسی ارتباطی و نبود ، استناپایداری طبیعی  برایدر مناطقی که عامل توپوگرافی مانعی 

 ،رو ایناز  .دنبال دارد را به که انزوای جغرافیایی و نیز تشدید میل به مهاجرت از روستا شود میمشکل محسوب  ترین عمده

 های بررسیبراساس . شوددر این مناطق توجه  ونقل حملروستایی و سیستم  های راهبهبود کمیت و کیفیت باید به 

در ویژه  به، شوند مند می بهرهخدمات و امکانات حداقل از  نامناسبپهنة واقع در  روستایی های سکونتگاه ،میدانی

                                                                                                                                                                          
و  52، فیروزه 49، داورزن 30، جوین 32که این درصد روستاها در جغتای  درحالی نفر جمعیت دارند، 250درصد روستاهای شهرستان سبزوار کمتر از  61. 1

 درصد است. 57نیشابور 
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سخت،  وساز ساختعملیات عمرانی و زیرا ؛ وجه ناپایداری بیشتر نمایان است عنوان بهکه عامل توپوگرافی  هایی سکونتگاه

 و ناپایدار های سکونتگاهمراتبی منسجم و تجهیز روستاهای پیرامونی  سلسلهترسیم نظام  ،رو ایناز  .و پرهزینه است زمانبر

روستایی، ضمن تسهیل برخورداری  های سکونتگاهبین ارتباطی مناسب  های راهو برقراری  ونقل حملنیز بهبود سیستم 

 .دشو میاقتصادی از نظر   جویی صرفهسبب  ،روستاهای ناپایدار از خدمات و امکانات مورد نیاز

 و خاک شناختی زمین، عامل اند واقعمناسب تقریباً و نامناسب  ةروستایی منطقه که در پهن های سکونتگاه یشتربدر 

، شود میحرکات زمین که در قالب زلزله، رانش و لغزش ظاهر  .شود محسوب میبرای کشاورزی و سکونت  موانعی

اقدامات پیشگیرانه در این زمینه باید انجام  برخی ،بنابراین ؛را به دنبال داردروستایی  های سکونتگاههمواره ناپایداری 

و  ها آسیبو جنس خاک منطقه؛ تعیین میزان خطرپذیری و برآورد  شناختی زمین های ویژگیدقیق مطالعة  مانند؛ گیرد

 های مکانروستایی در معرض خطرپذیری باال؛ بررسی  های سکونتگاهجایی  هبررسی امکان جاب احتمالی؛ های خسارت

اقتصادی، اجتماعی و محیطی ناشی از  آثار؛ بررسی جاشده جابهروستایی  هایی سکونتگاهاسکان مجدد منظور  بهمناسب 

روستایی واقع در  های سکونتگاهبهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی منظور  به هایی فرصتجایی مذکور و نیز شناسایی  هجاب

ها وارد  به آن هایی خسارتو  ها ت بروز حوادث طبیعی آسیبو درصور اند مواجهکشاورزی  های محدودیتکه با  ها پهنهاین 

اشاره منطقه جنوبی  های قسمتدر ویژه  بهدر بخش معادن غیرفعال  اشتغال های ظرفیت به توان میدر این زمینه  .شود می

 درنظر گرفت.اشتغال روستاییان برای  فرصتیرا موضوع این کرد و 

از  متأثر شدت بهو کشاورزی منطقه  شود مشاهده میبسیاری در منطقه  های محدودیت ،رطوبتاز نظر بارش و 

و تنوع  وجود داردمناطق جنوبی و غرب منطقه حداقل بارش و رطوبت در  ویژه ه، بپیوسته است های خشکسالی

با  .محصوالت کشاورزی و نیز میزان تولید، سطح زیرکشت و عملکرد محصوالت با توجه به گستردگی منطقه کم است

 های دشواریبا نامالیمات و  مناسب نسبتاًو  نامناسبپهنة در  واقعروستایی  های سکونتگاه ،ها خشکسالیروند فعلی ادامة 

نبود اخیر  ةمسئلزمینة در شک،  بی. توجه شود بیشتر موضوعاین به باید  ،بنابراین ؛شوند میمواجه  یاقلیمی حادتر

دارد. اصالح نیاز تا سطوح محلی به بازنگری  ناست که از سطوح کال اغماض غیرقابل ای مسئلهآب در مدیریت صحیح 

که در حال  -آبیاری های روشسطحی، اصالح  های آبو هدایت  آوری جمعالگوی کشت متناسب با شرایط محیطی، 

از جمله مواردی است که  آب بیبهبود و اصالح خاک و استفاده از کشاورزی خشک و  -دشو میحاضر سبب هدررفت آب 

ناپایداری با آن  توان میمهم دیگری که  ةمسئل. به آن توجه داشته باشندمطالعاتی و اجرایی عرصة باید در ریزان  برنامه

 سازی متنوعبا ، چرخش از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و خدماتی است. ندناشی از عامل اقلیم را به حداقل رسا

اشتغال در بخش  های زمینهنامناسب طبیعی از طریق ایجاد  های پهنهدر مستقر روستایی  های سکونتگاهاقتصادی در 

روستایی مذکور وجود  های سکونتگاههر دو بخش در  های پتانسیلصنایع کوچک روستایی و گردشگری روستایی که 

و حرکت به سمت پایداری  دشو میو پیامدهای منفی کمبود منابع اکولوژیکی مناسب تعدیل  آثارزیادی  حد تادارد، 

 .شود میتسهیل 
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