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  ارزيابي موقعيت مكاني استقرار اماكن روستائي در شهرستان كرمانشاه

 
  *دكتر امجد ملكي

  عضو هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه
  

  :چكيده
 روستادراستان كرمانشاه درغرب ايران در زون 857 كيلومتر مربع وتعداد5615شهرستان كرمانشاه با مساحتي حدود 

 با . در صد از مساحت كل استان را بخود اختصاص داده است9/22اقع گرديده كه زاگرس رورانده و چين خورده و
توجه به اهميت شناسائي نقش عوامل طبيعي در تعيين موقعيت مكاني سكونتگاههاي روستايي و نقش اين عوامل در 

وستائي از نظر ايجاد شرايط بسيار مستعد محيطي ويا برعكس، در پژوهش حاضر جهت بررسي وضعيت استقرار اماكن ر
اثر عوامل طبيعي اقدام به بررسي عوامل طبيعي موثر در استقرار اماكن روستائي وپهنه بندي شهرستان بر اساس ميزان 

چشمه هاي ( عامل طبيعي شامل سراب 9به منظور دستيابي به اهداف پژوهش، . نقش هريك از عوامل فوق گرديده است
، ارتفاع، شيب، ليتولوژي، بعنوان )بارش، تبخير، دما(  عناصر اقليمي از جملهگسل، ، رودخانه هاي اصلي،)كارستي مهم 

 . پهنه بندي انجام گرديدG.I.Sعوامل موثر در مكان يابي سكونتگاهها انتخاب وبااستفاده ازروشهاي آماري در محيط 
با توجه به نتايج بدست  .متوسط ونامناسب نشان ميدهد نقشه نهائي بدست آمده موقعيت روستاهارا در شرايط مناسب،

را به كمك نقشه حاصله شناسائي ) نامناسب، متوسط، مناسب(آمده مي توان، روستاهاي داراي موقعيت هاي مختلف 
هاي مختلف از نقشه  نمود و در جلوگيري يا كاهش خطرات احتمالي ناشي از حوادث غير مترقبه همچنين برنامه ريزي

 .فوق بهره گرفت

  
  GIS كونتگاه، كرمانشاه، عوامل طبيعي، س :واژگان كليدي

 
 :مقدمه

تعيين مكان مناسب براي استقرار و سكونت جمعيتي در قالب شهر يا روستا همچنين تعيين مكان تسهيالت و 
يكي از مسائل مهم در برنامه ريزيهاي شهري و روستايي ...  مدارس و  ها،امكانات خدماتي همچون فروشگاه

 نظر به اينكه جمع . با توجه به طرح هاي بلند مدت و تفصيلي مورد بررسي قرار ميگيردبحساب مي آيد كه معموال

                                                           
                                               09181324113amjad_maleki@yahoo                                           دكتر امجد ملكي                         *
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روستائيان در تامين از يك سو نقش كثيري از سكنه شهرستان كرمانشاه در روستاها زندگي مي كنند و با علم به اينكه 
واقع شدن در (ان كرمانشاه موقعيت مكاني روستاهاي شهرستاز طرفي  آيد و منابع غذايي يك ضرورت بحساب مي

رامحتمل مي نمايد، ضرورت بروز هرگونه حادثه غير مترقبه وساير مخاطرات محيطي ) بخش شكسته زاگرس 
. شود  آشكارتر ميهاي روستائي را در معرض خطر قرار دهد  كه ممكن است مكانشناسائي موقعيت مكاني نامناسب

شرايط مساعد جهت توسعه و يا شناسائي ، از نظر گزيني ر مكانمطالعه نقش عوامل طبيعي موثر دبه همين دليل 
 857 وبه كمك تهيه نقشه وضعيت مكاني موجود روستاهاي شهرستان كرمانشاه به تعداد عوامل محدود كننده استقرار

شه فوق  خواهد بود لذا تهيه نقدر نيل به هدف فوق بسيار موثر) 1375. سازمان برنامه بودجه استان كرمانشاه(روستا 
  ). 1 شماره هشنق(تواند يك نقشه پايه در برنامه ريزيهاي مختلف باشد مي

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   موقعيت منطقه مورد مطالعه:1 نقشه شماره
  اطلس جغرافيائي: منبع و ترسيم 

  
   روش تحقيق  ومواد

  : مواد استفاده شده در تحقيق حاضر بشرح زير مي باشد 
  نقشه ها و تصاوير ماهواره اي  

   نقشه مرز سياسي شهرستان-
  )1369. برون، ژان( نقشه زمين شناسي -
  )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح( 1:50000 و 1:250000 نقشه توپوگرافي با مقياس -
چشمه هاي كارستي مهم، رودخانه هاي اصلي، گسل، عناصر اقليمي از بارش، تبخير، دما،  ،گسل هاي نقشه -

  ارتفاع، شيب، ليتولوژي 
  ) google earth سايت -2منبع ()  متر5 و 30(  رنگي با قدرت تفكيك باال - ETMتصاوير ماهواره اي  -

GIS   نرم افزارهاي -
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موقعيت مكاني روستاهاي شهرستان كرمانشاه، از روشهاي كتابخانه ايي، مشاهدات ميداني  تعيين چگونگي جهت
ي سيستم اطالعات جغرافيائي وبكارگيري ده از نرم افزارها استفاو)روش سلسله مراتبي(و بكارگيري عمليات آماري 

بارش، ( ، رودخانه هاي اصلي، گسل، عناصر اقليمي از جمله)چشمه هاي كارستي مهم(شامل سراب  (( عامل9
به كمك ابزار فوق جهت دستيابي به اهداف پژوهش .است  استفاده شده))، ارتفاع، شيب، ليتولوژي )تبخير، دما

ذيل اقدام به پهنه بندي منطقه مورد مطالعه جهت ارزيابي موقعيت مكاني استقرار اماكن روستائي حاضر به روش 
 .شده است 

  تصحيح هندسي : لف ا 
   ونقشه هاي عامل  تصحيح هندسي تصوير ماهواره اي-

   رقومي نمودن اليه ها-
  پهنه بندي بااستفاده از سيستم اطالعات جغرافيائي : ب  

ارزش گذاري شده موثر درشناسائي موقعيت ) اليه ها(العات جغرافيائي هريك از عوامل به كمك سيستم اط
  .مكاني روستاها بشرح زير مشخص ونهايتا نقشه نهائي حاصل از همپوشاني تمامي عوامل بدست آمد

  

   )سراب(چشمه هاي كارستي 
كه دارند ) شرب وكشاورزيتامين آب (به علت ويژگيهاي خاصي سراب ها و چشمه هادر ناهمواريهاي زاگرس

  مشاهده با توجه به نقشه و جدول حاصل از بافر بندي سراب ها . بوده اندسكونتگاهها استقراراز عوامل موثر در 
 سرابكه سكونتگاههاي شهرستان كرمانشاه در فواصل مختلف همواره به سرابها و چشمه ها نزديك بوده ومي شود 

   .)1جدول شماره )(2نقشه شماره  (شته استنقش مهمي در استقرار سكونتگاهها دا

  
  وتراكم سكونتگاهها) چشمه هاي كارستي (سراب هاي حريم : 2نقشه شماره 

  نگارنده: منبع و ترسيم 
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   تعداد روستاو )چشمه كارستي  (سراب حريم هر  طبقات:1جدول
  درصد  موجود در هر حريم تعداد روستاهاي  طبقات سراب  رديف

  86/1  16   متر500بافر با فاصله   1
  28/1  11   متر1000بافر با فاصله   2
  66/4  40   متر2000بافر با فاصله   3
  25/5  45   متر3000بافر با فاصله   4
  93/86  745   متر< 3000بافر با فاصله   5

  100  857  جمع  
  محاسبات نگارنده :منبع 

  

  
  : رودخانه 

ه ها و سراب ها نقش مهمي را در استقرار سكونتگاهها  نيز همچون چشم هارودخانهاز گذشته هاي دور تا امروز 
 متري استقرار 500حريم درصد در محدوده  ) 4/21(  روستا127 زير  و جدولنقشهبا توجه به . به عهده داشته اند

جدول )(3نقشه شماره (هاي مشخص شده ديگر به تناسب تعداد روستاها نيز مشخص شده استحريم در . دارند
   . )2شماره

  
  وتراكم سكونتگاههاحريم  ،موقعيت رودخانه : 3قشه شماره ن

  
  نگارنده:منبع و ترسيم 
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  در حريم هاي تعيين شده جدول تعداد روستا :2جدول
  درصد  تعداد روستا  طبقات رودخانه  رديف

  9/5  35   متر ي100روستا در محدوده بافر   1
  4/21  127   متر ي500روستا در محدوده بافر   2
  8/13  82   متر ي1000حدوده بافر روستا در م  3
  6/18  110   متر ي2000روستا در محدوده بافر   4
  4/21  127   متر ي4000روستا در محدوده بافر   5
  5/14  86   متر ي5000روستا در محدوده بافر   6
  06/4  245    متر ي<5000روستا در محدوده بافر   7

  100  591  جمع  
  محاسبات نگارنده: منبع

  
   : )شكستگي (گسل

 نتايج بدست آمده لذا با توجه به ،گسل يكي از عوامل محدود كننده اي توسعه سكونتگاهها به حساب مي آيد
بترتيب همچنين  .استقراريافته اند متر 2000 بيش از يمرح در ٪ 8/65  )564 ( هاي شهرستانبيشترين تعداد روستا

 .ه اند كه از ضريب اطمينان كمي برخوردارند متر واقع شد2000 و 1000 حريمدر محدوده   ٪ 1/6 و ٪ 4/7
  ). 3جدول شماره )(4نقشه شماره (آمارفوق و نقشه زير نشان دهنده فاصله روستاهاازگسلهاي موجود در منطقه است

  
  وتراكم سكونتگاههاحريم  گسلها،موقعيت  : 4نقشه شماره 

  نگارنده:منبع و ترسيم 
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  اي تعيين شدهدر حريم ه تعداد روستا : 3  شمارهجدول
  درصد  تعداد روستاها  طبقات گسل  رديف

  4/7  64  1 متر درجه 1000بافر   1
  6/1  53  1 متر درجه 2000بافر   2
  4/7  64  2 متر درجه 1000بافر   3
  06/13  112  2 متر درجه 2000بافر   4
  8/65  564   متر< 2000بافر   5

  100  857  جمع  
  محاسبات نگارنده: منبع
 

  :  دما
 تعداد روستا و درصد در طبقه نقشه زيرلذا در داشته مواره بر محيط سكونتگاهي تاثير مثبت و منفي دما نيز ه

  .)4جدول شماره )(5نقشه شماره(دمايي مشخص شده است

  
  نقشه همدماي شهرستان كرمانشاه وتراكم سكونتگا هها: 5نقشه شماره 
  نگارنده: منبع و ترسيم 

 
   آن در هرطبقه درصدو ها روستام تعدادوتراك طبقات دما :4 شماره جدول

  درصد  تعداد روستاها  طبقات دما  رديف
1  10-7/5  33  85/3  
2  5/12-10  232  7/.27  
3  15-5/12  531  96/61  
4  5/17-15  61  11/7  

  100  857  جمع  
  محاسبات نگارنده: منبع
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  : بارش
 استقرارسكونتگاهها موثرباشد در جدول در به عنوان يك عامل مهم به همين دليل نزوالت جوي همواره مي تواند

 ميليمتر بارش 300-400در طبقه بارشي. موقعيت وتراكم روستاها در طبقات بارش مشخص شده استذيل نقشه و
درصد روستا  ) 68/2( روستا 23 ميليمتر بارش تعداد  800-900درصد و در طبقه  ) 45/37(  روستا 321تعداد 

   . )5جدول شماره )(6نقشه شماره (استقرار دارند

  
  نقشه همبارش وتراكم سكونتگا هها : 6نقشه شماره 

  نگارنده: منبع و ترسيم 
  

  )تعداد روستا، درصد (  طبقات بارش :5 شماره جدول
  درصد  تعداد روستاها  )ميليمتر(طبقات ريزش   رديف

1  400-300  321  45/37  
2  500-400  254  63/29  
3  600-500  108  60/12  
4  700-600  130  16/15  
5  800-700  21  45/2  
6  900-800  23  68/2  

  محاسبات نگارنده: منبع
 

  : تبخير
  سكونتگاهها موثرموقعيت استقراربراز ديگر عناصر اقليمي است كه بصورت مستقيم وغير مستقيم تبخير نيز 

 و تعداد 1800-2000درصد در طبقه ) 35/23( روستا 302و جدول ارائه شده تعداد نقشه  درمي باشد به همين دليل
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 2200-2400درصد در طبقه  ) 48/5(  روستا 47 و تعداد 2000-2200درصد در طبقه  ) 29/59(  روستا 508
   .)6جدول شماره )(7نقشه شماره (استقرار دارند

 

  
 نقشه هم تبخير شهرستان كرمانشاه وتراكم سكونتگا هها : 7نقشه شماره 

  رندهنگا: منبع و ترسيم 
  

  )تعداد روستا درصد (  طبقات تبخير :6 شماره جدول
  درصد  تعداد روستاها  طبقات تبخير  رديف

1  2000-1800  302  23/35  
2  2200-2000  508  27/59  
3  2400-2200  47  48/5  

  100  857  جمع  
  محاسبات نگارنده: منبع

  : شيب 
 هم ايجاد شرايط ،بطور مستقيم مكاني روستاي روستائي هم از نظر موقعيت شيب نيز در استقرار سكونتگاهها

 334و جدول ذيل مشخص شده است تعداد نقشه  موثر است چنانچه از )توليدات كشاورزي (مناسب در معيشت 
 استقرار دارند 2-5درصد در طبقه شيب  ) 33/30(  روستا 260 و تعداد 0-2درصد در طبقه شيب  ) 97/38( روستا 

   .)7جدول شماره ( )8نقشه شماره (  روستايي وجود ندارد  درجه< 60و در طبقه شيب 
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  نقشه طبقات شيب و تراكم سكونتگا هها : 8 شماره شكل

  نگارنده: منبع و ترسيم 
 

   آن در هرطبقه درصدو ها روستاوتراكم تعداد طبقات شيب : 7  شمارهجدول
  درصد  تعداد روستاها  )درصد(طبقات شيب   رديف

1  2-0  334  85/3  
2  5-2  260  7/.27  
3  8-5  89  96/61  
4  10-8  16  11/7  
5  12-10  60  100  
6  15-12  51    
7  20-15  30    
8  25-20  1    
9  30-25  3    
10  35-30  2    
11  40-35  7    
12  60-40  3    
13  60 >  0    
    857  جمع  

  محاسبات نگارنده: منبع
 

  :ليتولوژي 
آبهاي سطحي مي تواند  نفوذ خاك و توليد ر مترقبه،استحكام در مقابل حوادث غي نظر از بسترمكاني روستاها

بسيار مهم در انتخاب جهت استقرار باشد به همين دليل عامل فوق نيز در تحقيق حاضر بعنوان يك فاكتور قابل 
در اين  .ارزيابي موقعيت مكاني روستاهاي شهرستان كرمانشاه مورد مطالعه قرارگرفته است توجه در مكان يابي و
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درصد و در طبقه آذرين ) 31/69( روستا 594در طبقه آبرفت تعداد . اندگرديده مشخص دهاي مختلف سازناليه 
و ) 1386سالنامه آماري استان كردستان ( روستاها با توجه به آمار. درصد استقرار دارند) 23/0(  روستا 2تعداد 

تي و كمترين آنها در ارتفاعات سنگي آبرف  موجود بيشترين روستاها در مناطقاستفاده از نقشه هاي زمين شناسي
   .)8جدول شماره) (9نقشه شماره .( موجود مي باشد) آذرين(

 

  
  نقشه ليتولوژي وتراكم سكونتگا هها : 9نقشه شماره 

  نگارنده: منبع و ترسيم 
 

  در هر طبقه تعداد روستا و طبقات ليتولوژي :8  شمارهجدول
  درصد  تعداد روستا  طبقات ليتولوژي  رديف

  31/69  594  آبرفت  1
  /.23  2  آذرين  2
  63/1  14  آهك آسماري  3
  05/1  9  آهك بيستون  4
  95/12  111  آهك مارني  5
  51/1  13  مارن  6
  30/13  114  ماسه سنگ  7

  100  857  جمع  
  نقشه زمين شناسي ومحاسبات نگارنده: منبع
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  ارتفاع 
 اثر داشته و به صورت مستقيم مي تواند بر استقرار عامل ارتفاع برروي عوامل اقليمي نظير دما، بارش و تبخير

يكي از مهمترين عوامل استقرار )ناهمواريهاي زاگرس(ارتفاع درمناطق كوهستاني . سكونتگاهها تاثيرگذار باشد
سكونتگاه ها است زيرا همانگونه كه ذكرگرديدارتفاع عالوه بر تاثير برعناصر اقليمي ،توليد خاك و شرايط مناسب يا 

 درصد در طبقه ارتفاعي ) 92/51(   روستا445و جدول ذيل تعداد نقشه در. ناسب سكونت اثر گذارمي باشدنام
در اين طبقه بيشترين . گاهي موجود نمي باشد  متر هيچگونه سكونت2400 و در طبقه ارتفاعي بيش از 1400-1200

   . )9جدول شماره )(10شماره نقشه (واقع شده اند) كرمانشاه و ماهيدشت(تعداد روستا در مناطق دشت 

 
   نقشه طبقات ارتفاعي و تراكم سكونتگا هها: 10نقشه شماره 

  نگارنده: منبع و ترسيم 
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  وتراكم تعداد روستاها و درصد آن در هرطبقهطبقات ارتفاعي   :9 شماره جدول
  درصد  تعداد روستا  )متر(طبقات ارتفاعي   رديف

1  1200-1000  34  96/3  
2  1400-1200  445  92/51  
3  1600-1400  294  30/34  
4  1800-1600  68  93/7  
5  2000-1800  12  40/1  
6  2200-2000  3  35/0  
7  2400-2200  1  11/0  
8  2600-2400  0  0  
9  2800-2600  0  0  
10  3000-2800  0  0  
11  3200-3000  0  0  
12  3400-3200  0  0  
13  3400>  0  0  
  100  857  جمع  

  محاسبات نگارنده: منبع
  

  : تيجه گيرين
  و)  ليتولوژي،شيب، ارتفاع ، دما، تبخير،بارش،گسل ، رودخانه،سراب(اين پژوهش با توجه به عوامل طبيعي ر د

 با و سيستم اطالعات جغرافيائي آماري هايبررسي مكان يابي سكونتگا ههاي شهرستان كرمانشاه با استفاده از روش
بدست آمد مناسب متوسط و نامناسب  كالس رستان كرمانشاه در سهنقشه پهنه بندي شه) عامل(همپوشاني اليه هاي 

كه )٪45/26(  كيلومتر مربع 167620/1500طبقه ي مناسب داراي مساحتي حدود بدست آمده نهائي در نقشه ي 
عمده ي اين مساحت نيزدرمحدوده ي دهستانهاي پشت دربند، راز آور، ميان دربند، كوزران سنجابي، هفت آشيان و 

  271روستاهاي اين طبقه . ايي از ماهيدشت، كرمانشاه، فرامان، سرفيروزآباد و جالل وند را شامل مي شودبخش ه
كه شامل ) ٪ 77/46(  كيلومتر مربع 044108/2653طبقه ي متوسط داراي مساحتي حدود . مي باشد) ٪ 62/31(  

 از دهستان پشت دربند و ميان دربند، را دربر مي گيرد قسمت عمده اين طبقه شامل بخشي) ٪ 64/50(  روستا 434
ي نامناسب  طبقه .جالل وند را شامل مي شود و جنوب عثمان وند و گاماسياب، ماهيدشت، سرفيروز آباد، درود فرامان

را شامل مي شود ) ٪ 73/17(  روستا 152كه شامل ) ٪77/26( كيلومترمربع 500247/1518داراي مساحتي حدود 
ر ارتفاعات شمال شهرستان كرمانشاه، كوه سفيد و بخشي از ارتفاعات چهارزبر و بند اين محدوده منطبق است ب

اهيدشت و مكه دهستانهاي درود فرامان، بخشي از دهستان ميان دربند، شمال شهر كرمانشاه، شمال و جنوب  نگعليان
دست آمده مشاهده ميشود كه در باتوجه به نتايج . را دربر مي گيرد سرفيروزآباد از جالل وند، عثمان وند و قسمتهاي

( گذشته مكان گزيني روستاهاي شهرستان كرمانشاه نسبتا در موقعيت هاي مكاني نسبتا مناسب استقرار يافته وفقط 
 11نقشه شماره . (روستاهاي استان در شرايط نامناسب از لحاظ توجه به عوامل طبيعي استقرار يافته است) ٪ 73/17
  ) 10جدول و
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   نقشه پهنه بندي سكونتگاههاي شهرستان كرمانشاه: 11 نقشه شماره

  نگارنده: منبع و ترسيم 
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   مساحت و درصد طبقات سكونتگاهها:10شماره جدول 
  %  تعداد روستا  %  مساحت به كيلو متر  طبقه  رديف

  62/32  271  45/16  167620/1500  مناسب  1
  64/50  434  77/46  044108/2653  متوسط  2
  73/17  152  77/26  500247/1518  نا مناسب  3
  100  858  100  70197632/5671  جمع  4
  محاسبات نگارنده: منبع

 
  : منابع
  اول،اپ چ،نباتي، علي آقا:  ترجمه،1:250000نقشه زمين شناسي چهارگوش كرمانشاه ح شر، 1369 .برون،ژان .1

  .وزارت معادن و فلزات، سازمان زمين شناسي كشور
 .افيائي نيروهاي مسلح سازمان جغر–تصاوير ماهواره ائي  .2

 .، سرشماري عمومي نفوس و مسكن1375. سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه .3

   . ؛ قومس، تهرانژئوموفولوژي ايران ، 1380 .عالئي طالقاني، محمود  .4
 سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح، ، اولاپ چ،1381 .)شهرستان كرمانشاه(  فرهنگ جغرافيائي شهرستان هاي كشور .5
  .تهران

  .شناسنامه آماري آبادي هاي شهرستان كرمانشاه، معاونت مديريت و برنامه ريزي استانداري كرمانشاه .6
 .-  Google earth سايت .7

   .، طرح تحقيقاتي دانشگاه رازينقشه شيب استان كرمانشاه،1382. ملكي،امجد .8
  .)سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح  (1:50000نقشه هاي توپوگرافي مقياس  .9
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