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ي استقرار فضايي

  سيم کرد:

توزيع بهينه  ت

 ت در شهرستان

ب جهت تدوين ب

  ان

 خدمات در سطح

 استقرار فضايي

  

يت و تعداد سکو

فضايي وجود دارد

نظر ماهيت كار

تحليلي -في

 مبتني بر اسناد

جزيه و تحليل آن

ر اساس مدل 

همچنين از ضري

اي عيت منطقه

ات سکونتگاهي

سوآت استفاده شد

جنو در گوشه 

از نظر م ؛ کهدارد

ثانيه عر ۴۵قه و 

ثانيه طول  ۱۵ 

). شهرس۴۸۷ ،۱۳

 شمالي و شرقي

ن قسمتي از مرز

رود. شهر مار مي

تباطي استمحور ار

اين شهرست رد. 

کيلومترمربع، ۸

خود اختصاص د

ها ي سکونتگاه

مل مؤثر در الگوي

 به دو دسته تقس

 

راهکار جهترائه 

أسيسات و خدمات

سترسازي مناسب

لندمدت شهرستا

  تحقيق هاي ه

وزيع جمعيت و خ

  ست. 

وامل طبيعي در

 . اند داشتهمهمي 

ن استقرار جمعي

شهرستان تعادل ف

   تحقيق 

ن تحقيق از ن

توصيفشناختي 

وري اطالعات م

ي بوده و روش تج

ها بر نهاد نقشه 

ين بوده است. ه

ش توزيع جمع

ها در طبقا تگاه

دي نيز از روش س

شهرستان ملکان

جان شرقي قرار د

دقيق ۲۶درجه  ۴

دقيقه و  ۵۵و  

۳۸۳ (سعيديان 

 به ترتيب حدود

ود جنوب غربي آن

جان غربي به شم

تان بوده و در مح

 کشور قرار دار

۸۴۰حدود تي 

ت استان را به خ

، ۱ .(  

  

ي استقرار فضايي

ه طور کلي عوامل

توان  ها را مي تگاه

ار )۳

تأ

بس )۴

بل

  

هيفرض

تو )۱

اس

عو )۲

م

بين )۳

ش

  

روش 

اين

ش روش

آو جمع

ميداني

برهم

سرزمي

سنجش

نتگسکو

راهبرد

ش

آذربايج

۴۶در 

درجه

است 

مراغه 

و حدو

آذربايج

شهرست

غرب

مساحت

مساحت

۱۳۸۳

  

 بحث

الگوي

به

سکونتگ



ندان 

 آبان 

تقرار 

هش 

هاي    ي

متر  

۱۳۸، 

معيت 

از تر 

ي با 

عمده 

ند با 

يشتر 

پايين 

در ا 

دارد. 

در ي 

۱۵۰ ،

 ني ا

  ت. 

ت به 

۵۰-

زي و 

هاي  ه

راکز سکونتي چن

ندسين مشاور

دهد، است شان مي

تدريجاً کا متر ۲

 استقرار آبادي

۲۵۰۰ي ت باال

۸۳رسد (رضايي 

هاي پرجمع    آبادي

 و در ارتفاع کمت

اي قع نواحي جلگه

تر عب ماليم بس

ان يه را شکل داده

شويم که بي مي

ن در ارتفاعات پا

ها ضايي سکونتگاه

ورت دو طبقه ضر

ه سطوح ارتفاعي

:  

۱۴۰ ،۱۴۰۰-۰۰

که به باال ۱۸۰

ي تهيه شده است

يتجمع ر حسب

 ۲۵۰-۵۰۰ ،۰

. باروي هم اندازد

فضايي سکونتگاه

  ده است. 

 

في مرسوبات کا

دهند (مهن  نمي

جربه در ايران نش

۲۰۰۰ از ارتفاع 

ده و تنها به

و در ارتفاعات ده

ر مي به صفر مي

د مطالعه بيشتر 

ها حيه در جلگه

، در واقاند افتهي 

تاً هموار با شيب

 و اقتصادي ناحي

) متوجه مي۲ (

جمعيت شهرستان

وي استقرار فض

، دويستانداردساز

ارتفاعي است که 

قسيم شده است:

۰- ۱۳۰۰، متر 

۰ و ۱۶-۱۷۰۰

مطالعات توپوگرافي

بر روستايي نيز 

،۲۴۹-۱۰۰، نفر

اند شدهال تقسيم 

 الگوي استقرار ف

نشان داده شد ۲ 

 ارتفاع

کيل خاک و رس

ساعدي را نشان

۱۳۸، ۶۳۲ .(  

به طوري که تج

ها ايي سکونتگاه

حسوسي پيداکرد

محدودشد تر چک

ريباً سکونت دائم

). در ناحيه مورد۸

هاي ناح  حتي شهر

استقرار متر ۱۴

شتن اراضي نسبت

هاي انساني  ليت

جه به شکل 

هاي پر ج کونتگاه

  . اند افتهيتقرار 

در بررسي الگو

اسبا ارتفاع و  باط

 يبند طبقهست 

به صورت ذيل تق 

۱۳۰۰از  کمتر

۱۵ -۱۶۰۰ ،۶۰۰

شه با استفاده از م

هاي  سکونتگاه

 ۹۹-۵ستاهاي 

به باال ۱۰۰۰و  ۹

ها اين نقشه يق 

شکل  هرستان در

ها با عامل ونتگاه

 شرايط 

عادل در 

را فراهم 

 و نحوه 

ناحيه از 

 يور کل

اري از 

ع انساني 

ر توزيع 

يت و 

ع (عامل 

 زمين از 

  فاع 

 وضعيت 

 يرگذاري

ي اقليم 

د را (به 

ها)  ونتگاه

ع عامل 

هاست.  ه

 اقليمي، 

آيد،   مي

ژيکي در 

رتفاعات 

 و وجود 

م امکان 

تشک

مسا

۸۰

فضا

محس

کوچ

تقر

۸۴

و ح

۰۰

داش

فعال

توج

سک

است

ارتب

نخس

 آن

۰۰

نقش

روس

۹۹

تلفي

شهر

  

توزيع فضايي سکو

  نابي

ذب جمعيت،

عدم تع که کنند ي

 زيست محيطي ر

ت، مکان گزيني

يعي در سطح ن

طوکند. به  مي

ن گوياي بسيا

در استقرار جوامع

. درهاست آن 

شهرستان موقعي

 از جمله ارتفاع

وشش ربري و پ

  جه قرار گيرند. 

ها با عامل ارتف ه

ها  قرار سکونتگاه

يتأث؛ زيرا اند ننده

و در مواردي مي

ب و خاک موجود

استقرار سکو ده

). ارتفاع۹۴ ،۱۳

 فضايي سکونتگا

کالتي که از نظر

اليت انسان پديد

جب اختالل بيولوژ

). در واقع ا۷۴ 

ن، اقليم نامساعد

ب و تنگ، عدم

رابطه ت :)۱شکل (

دمباركي و نرگس جن

رافيايي در جذ

يمد را طلب ص خو

 هم زدن شرايط 

 ۱۳۸۵، ۸۳ .(  

ب توجه به موقعيت

ها از نظر طبي گاه

يعي تبعيت م

بيعي شهرستان

يطي و نقش آن د

يت و معيشت

هاي ش   کونتگاه

رافياي طبيعي

ع آب، خاک، کا

که بايد مورد توج

ضايي سکونتگاه

عيين الگوي استق

کن نييتعز عوامل 

ياقل کرويمضعيت 

واردي ميزان آب

کنند نييتعصلي 

۳۸۴زد (سرور 

همي در استقرار

رتفع عالوه بر مشک

راي سکونت و فعا

 اکسيژن نيز موج

،۱۳۸۲(عظيمي 

شکل ظاهري زمين

هاي پرشيب    دره

ش

مهدي مومني، اميد 

  

 

هاي جغر  بنياد

اکولوژيکي خاص

آن موجبات بر ه

کند (رضايي  مي

بدين ترتيب

استقرار سکونتگ

قانونمندي طبي

خصوصيات طب

هاي محي  واقعيت

و تکوين فعالي

جغرافيايي سک

هاي جغر  ويژگي

ناهمواري)، منابع

عواملي هستند ک

  

رابطه توزيع فض

در زمينه تع

شيب و ارتفاع از

عوامل، وض نيا

ه و در مومنطق

عنوان عوامل اص

ساز دگرگون مي

مه محدودکننده

هاي مرت   در زمين

بر ...و ونقل حمل

کاهش تدريجي 

شود ( انسان مي

باال به واسطه شک

اراضي ناهموار،

۴۸ 

  پنجم 

  سيزدهم 

 ۱۳۹۲ 

۸

سال

شماره 

 بهار



۴ 

  جم

  زدهم

۱۳ 

 

۴۹

پنجسال 

سيزشماره 

۳۹۲ بهار

 فضايي ريت توسعه

  بع خاک 

وماً در همه جا 

د وجود داشته 

و در بين قشر 

است باز شرط 

 يکي از شرايط 

ره زمين است 

 اطمينان گفت 

ي مستعدي که 

يکي از  اند ده

 به طور مثال 

مناسبي   خاک

 عوامل ديگري 

چنين شرايطي 

ج شده، روستا 

ه همين روستا 

 به تبع آن آب 

ن نرفته و  از بي

هاي   طي دوره

که  رفته شيپ 

: ۱۳۸۴ مقدم، 

که  ستان ملکان

عد شغل بيشتر 

نظور از رابطه 

 ارتباط توزيع 

هاي منطقه و 

ها  اين نقشه يق 

هاي مطلوب  ي

ي مناسب براي 

يش سرزمين و مدير

ها با مناب کونتگاه

عي است که عمو

تواند  و هوايي مي

ي نسبتاً نازک و

ها اتمسفر بلند ا

طق و در نتيجه 

مدن بر روي کر

راين بايستي با 

الوه بر آب، اراضي

بودي برخوردار 

ه است. گرچه 

ازشاره کنيم که 

ا ت وجودي آنه

ده است ولي در چ

حدوده روستا خارج

ه است اما چنانچه

کشاورزي بوده و

شد روستا نه تنها 

حيات خويش در

بدان جاهي تا 

 است (اصغري 

ن و ليالن شهرس

خاک و آب مساع

اورزي است. من

 با منابع خاک،

ه  خاک يبند بقه

ضي است. از طري

مناسب و کاربري

هاي   ه زمين از زمر

  
  ملکان ن

آماي 

زيع فضايي سک

 يک پديده طبيع

 نوع شرايط آب 

اينکه پوششي يا 

سنگي و کيلومتره

صلخيزي کليه منا

يش حيات و تم

بنابر). ۳، ۱۳۷۸ 

هاي دور عال شته

 قابل کشاورزي

ي جمعيتي بوده

ها روستا اش  به ده

باشند و علت  نمي

بود يسر راهعيت 

مسير جاده از مح

جا شده ته يا جابه

ک مساعد براي ک

 وجود داشته باشد

 نشده بلکه به ح

دامه داده و گاه

 شهر هم شده

ل شهرهاي ملکان

 به علت داشتن خ

شهرها کشا نيا 

ها ضايي سکونتگاه

طبها با نقشه 

 داراي قابليت اراض

 داراي خاک م

و  ورزي مشخص

در شهرستاع آب 

ن

در 

صر 

ي 

ظر 

 و 

ار 

ي 

 با 

 از 

به 

 ي

ع 

 با 

طه 

قه 

ن 

 ي

ها 

ي 

به 

ي 

ب 

به 

که 

رابطه توز

خاک

و در هر 

ي ؛ وباشد

ضخيم سن

اوليه حاص

مهم پيداي

(کردواني

که از گذش

از خاک

هاي جاذبه

توانيم  مي

برخوردار 

مثل موقعي

چنانچه مس

از بين رفت

داراي خاک

کافي نيز 

جا جا به

طوالني اد

تبديل به

). مثل۸۲

هنوز هم 

ا نيساکن

توزيع فض

ه سکونتگاه

واحدهاي 

هاي زمين

براي کشاو

  

ها با منابع کونتگاه

رسيم: نگارندگان

  منابع آب 

باشد. د  آبادي مي

ت بخشيدن عنص

ن با محيط طبيعي

رسي به آن از نظ

اي يک جانبه طه

اين اعتبا ). ۱۵۹: 

هاي ت. اولين تمدن

اند و  شکل گرفته

ها  ياري از تمدن

رتيب دسترسي ب

يابي مکانمؤثر در 

  وده است. 

ها با منابع کونتگاه

ستايي و شهري 

) رابط۳ شکل (

ع آب در منطق

ط مشخصي ميان

يطور کلها و به 

ه سياري از آبادي

هاي  به شکل دانه

آن قرار دارند. ب ي

رت گرفته الگوي

تأکيد بر منابع آب

ت شمال شرق ب

ت و مسير شبک

 توزيع فضايي سک

تهيه و تر

ها با م سکونتگاه

 الفباي عمران و 

ي و مؤثر به فعليت

 چه رابطه انسان

منابع قابل دستر

تواند رابط فقط مي

:۱۳۷۰رهنمايي، 

کسب کرده است

آب و رودخانه ش

دن منابع آب بسي

). بدين تر۱: ۱۳۷

يکي از عوامل م

تي مورد توجه بو

توزيع فضايي سک

هاي روس کونتگاه

ر منطقه است.

ها را با منابع گاه

شکل ارتباط ني ا

ه رودخانه ها و گاه

به سخن ديگر بس

 به صورت خطي

يها سر شاخهه و 

ه مطالعات صور

ا تهاي ناحيه ب گاه

هايي با جهت قطاع

که ناشي از جهت

  شد. 

): رابطه۲شکل (

 

 توزيع فضايي س

ب منشأ حيات و 

ب از عوامل اصلي

 در محيط است.

 ذخاير آب و يا م

ي براي انسان فق

داشته باشد (ر شه

تاريخ ک در طول 

منابع آ در کنار 

ک شدن و کم شد

۷۴فتند (واليتي، 

ان ي آب به عنو

 جمعيتي و فعاليت

نظور از رابطه تو

رتباط توزيع سک

 هيدروگرافي در

 فضايي سکونتگ

درسازد.  ص مي

 استقرار سکونتگا

ها وجود دارد. به

ژه پر جمعيت) ب

رودخانه در کنارح 

کلي با توجه به

ر فضايي سکونتگ

توان به صورت ق

 غرب دانست ک

باش ي سطحي مي

ش

رابطه

آب

واقع آب

انسان

بدون 

کاربرد

شير يب

را آب

بشري

خشک

بين رف

منابع

مراکز 

من

آب، ار

شبکه

توزيع

مشخص

محل 

ه آبراهه

(به ويژ

تسبيح

طور ک

استقرا

ت را مي

جنوب

هاي آب

  

  



دهد  ي

راضي 

اگون 

 در 

مايش 

ن را 

 علم 

است 

وديت 

الوده 

وجود 

لعات 

 .ست

ي ـضاي

  )يو مرتعي 

ن را نشان مي

طالعات کاربري ار

هاي گونا   روش

اين مطالعات  

يرا عالوه بر نما

هاي بالقوه آ بري

 اولين ويژگي

محيط) ا نسان و

ها و محدو ابليت

ست محيطي، شا

هاي مو   و روستا

د و هدف از مطال

اسه اين آگاهي به 

رابطه توزيع فضا

 
 

  
(اراضي کشاورزي

ت و توانايي زمين

). موضوع مطا۵۶

ي زميني و

است. نتايج ن

 زيادي دارد؛ ز

ده از زمين، کارب

د. به طور کلي

ولوژيک (رابطه ان

). آگاهي از قا۲۰

هاي زيس   ويژگي

در توسعه شهرها

آورد ي فراهم مي

زمين دستيابي ب

نظور از رـ). م

  ري و ـ

  
 پوشش زمين ي

)۱۳۸۴(  

بندي اراضي ( قه

 رندگان

تفاده از امکانات

۶ ،۱۳۷۰ري فر 

ايه گونگي پديده

از آنبرداري  ره

ريزي اهميت مه

ضع موجود استفاد

کند  توصيه مي

رافيا، خصلت اکو

۱ ،۱۳۷۵کويي 

هاي زمين و   يده

مي استواري را د

هاي زيربنايي  قدام

وط به کاربري 

۹۷ ،۱۳۸۴رور 

ـا با کاربـه کونتگاه

يبا کاربردر رابطه 

ذربايجان شرقي، (

با منطقها  کونتگاه

هيه و ترسيم: نگار

 شوند مي

ه شبکه 

گيريم  مي

هاي    تگاه

 استقرار 

د بيشتر 

 استقرار 

 فضايي 

  رد. 

ربري و 

نسان از 

هشگران، 

اين واژه   

است

(بد

چگو

بهر

برنا

وضع

نيز

جغر

(شک

پديد

علم

يا ا

مربو

(سر

سک

ها د يي سکونتگاه

استان آذ يهرساز

  نابي

 توزيع فضايي سک

ته

صنعتي حذف م

 هم اندازي نقشه

ها نتيجه م خاک 

سکونت ژهيبه و (

 و مستعد ناحيه

دهد نشان مي ۳ 

مستعد کشاورزي

ريم که استقرار

اورزي ارتباط دار

ها با کار تگاه

رداري صحيح ان

خير از سوي پژوه

است.  کاررفته به 

رابطه توزيع فضا 

و شهبع: (مسکن 

دمباركي و نرگس جن

نقشه رابطه :)۳ (
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