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  های روستاییاستقرار سکونتگاه مؤثر در پراکنش وطبیعی تحلیلی بر عوامل 

 شهرستان سیرجاندر 
 

 ، زابل، ایرانیی، دانشگاه زابلریزی روستادانشیار جغرافیا و برنامه :1نیاغریب فاضل
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 ، زابل، ایراندانشگاه زابل ،ریزی روستاییکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه دیه پورجعفرآبادی:مه

 

 چکیده
اولین شكل از به عنوان روستاها  و است بوده استوار مناسب خاك و آب مانند طبیعی عوامل یپایه بر وارههم بشری هایسكونتگاه پیدایش      

عواملی همچون ارتفاع از سطح دریا، . پذیرندتأثیر می، اقتصادی و ... های متعدد طبیعیاز ویژگیحیات جمعی انسان در یک عرصه طبیعی 

در این زمینه ایفا  نقش موثرتریبرخی از آنها  باشند کهمی ییروستاهای سكونتگاهپراکنش و توزیع  درمؤثر  بسترهای طبیعیشیب، دما و بارش 

های روستایی شهرستان سیرجان، بر حسب معیارهای طبیعی صورت گرفته این پژوهش با هدف بررسی وضعیت استقرار سكونتگاهکنند. می

ی )بارش و دما( به عنوان عوامل یعی شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب و عناصر اقلیممعیار طب 5است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 

 اند.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و شاخص موران GISهای آماری در محیط ها انتخاب شده و با استفاده از روشثر در استقرار سكونتگاهمؤ

الزم  یزمینهاین امر قرار دارند که  متر 1541 -1400در طبقات ارتفاعیتان شهرساین روستاهای درصد  5/14که دهد نتایج تحقیق نشان می

گزینی همچنین با توجه به گرایش مكان .گذاشته استثیر تأاقتصادی و معیشت ساکنان  هایتنوع فعالیتدر و فراهم را برای کشاورزی منطقه 

شرایط به علت وجود  و انداستقرار یافتهدرصد  0 -10شیب  قهطبر د ی این شهرستانهادرصد روستا 35 در مناطق با شیب مناسب، روستاها

در نتیجه با توجه به عدم همبستگی باشیم. میپسته به عنوان کشت غالب در این منطقه  ، شاهد تولیدحاصلخیزخاك مناسب بویژه محیطی 

الگوی   از توابع خود همبستگی فضایی جهت استخراج شاخص موران کهاستفاده از گزینی مناطق روستایی، با معنادار عوامل طبیعی در مكان

 15/0ای است که در این خصوص ضریب موران مثبت و برابر با از نوع خوشه منطقه مورد مطالعه باشد، توزیع فضایی نقاط روستاییتوزیع می

  باشد.میدرصد معنادار  1بوده که در سطح اطمینان 
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 بیان مسأله: 

طی این زمان  ؛ای بیش از نه هزار سال دارد که طی سالیان متمادی شكل گرفته استنشینی در ایران سابقهروستا       

خارجی را تحمل  های داخلی و ها و ستم روستاها پیوسته دستخوش عوامل طبیعی و انسانی قرار گرفته و انواع یورش

اند؛ اما در حال حاضر بسیاری از روستاها بدون هیچ شورشی به طور فزاینده با از دست دادن جمعیت خود در حال  کرده

گذار و عوامل تأثیر ها نابودی هستند. در شرایط کنونی بازگرداندن و مسكون نمودن مجدد روستاییان به دلیل محدودیت

جتماعی، طبیعی به سادگی میسر نیست. زیرا هر انسانی قبل از هر چیز به حفظ و بقای جدید از جمله عوامل اقتصادی، ا

نماید. زمانی که این تالش نتیجه مطلوبی در سرزمین آباء و اجدادی  اندیشد و در جهت رسیدن به آن تالش می خود می

العمل طبیعی در نواحی روستایی عكسها  ها مهاجرت است. در واقع اغلب مهاجرت نداشته باشد، بهترین گزینه از نظر آن

استقرار جوامع انسانی در سطح زمین  (.204 :1141روستاییان به شرایط نامطلوب زیستی است )مهدوی و همكاران، 

همواره در راستای دستیابی به حداکثر منابع طبیعی مانند منابع آبی، پوشش گیاهی مناسب و دسترسی به زمین قابل 

شود. در ابتدای ی اصولی است که امروزه به علم مكانیابی تعبیر میشک این تالش بر پایهبیکشت صورت گرفته است، 

حیات بشر مخاطرات طبیعی تا زمان وقوعشان برای بشر ناشناخته بوده و اصوالً پس از رخدادهای زیانبار متنوعی از سیل، 

یی بودند که عالوه بر دسترسی به منابع طبیعی هاخشكسالی و زلزله، جوامع درصدد استقرار و اسكان مجدد در سرزمین

ی عناصر و عوامل طبیعی هستند، اما مداخله الذکر از مخاطرات طبیعی نیز در امان باشند. حوادث طبیعی زادهفوق

 :1132 سودجویانه انسان در طبیعت بر کمیت و کیفیت بسیاری از حوادث طبیعی اثرگذار است )جعفربیگلو و همكاران،

11.) 

، عوامل طبیعی عوامل مختلفی از جمله های روستایی، غالباً متأثر ازسكونتگاه پراکنش و گزینیمكاندر حقیقت      

، جمله عناصراز دهد، بررسی ادبیات موجود نشان میباشند.  اداری می -های سیاسیاقتصادی، اجتماعی و نیز انگیزه

-عوامل زمین هایی همچونمؤلفه توان به می ی روستاییهانتگاهسكوو پراکنش عوامل طبیعی مؤثر در استقرار شرایط و 

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

آب و  ناصرو ع بستر طبیعی قادر است در رابطه با عواملرسد، واقعیت این است که به نظر می(. 11 -16 :1100دارابی، )

به بیان دیگر نماید. ایجاد  ییروستاهای سكونتگاهرا در برابر توسعه  هایییا فرصت ها خاك، شیب، آب و هوا محدودیت

کنند، ولی بعضی از آنها شرایط پایدارتر را های روستایی ایجاد میشرایط الزم را برای استقرار سكونتگاه بسترهای طبیعی

کنند. این بسترها عبارتند از: شیب، ارتفاع از سطح دریا، ساختار زمین شناسی، منابع آب، نسبت به بعضی دیگر ایجاد می

-بر این اساس سئوال اساسی قابل طرح در این ارتباط این می (.16 :1146، اکبراقلی و همكارانخاك و قابلیت اراضی )

عناصر و مورد مطالعه چه عوامل،  ینطقههای روستایی در مباشد که اساساً در توزیع، پراکنش و استقرار سكونتگاه

بسترهای طبیعی  ،واقع در شمال غربی استان کرمانشهرستان سیرجان در رسد، به نظر می ؟شرایطی بیشتر مؤثر هستند

هایی کدام از بسترها یا عوامل در ارتباط با هم تفاوت و هر دارندهای روستایی سكونتگاهو پراکنش نقش برتری در استقرار 

های روستایی، منطقه را با ثر در پراکنش سكونتگاهؤبه همین دلیل، برای بررسی نقش عوامل طبیعی م دهند.نشان میرا 

 با این توصیف .ه استدما و بارش مورد توجه قرار گرفت ملی همچون شیب، ارتفاع، جهت شیب،چند پارامتر تعریف و عوا

 روستاییهای سكونتگاه پایداریدر ...  و بارش، دما شیب، اع،ارتف مانند طبیعی عوامل نقش بررسی مقاله، این هدف

 40اشتغال بیش از  وجودبا همچنین  باشد.میشهرستان سیرجان و تأثیر آن بر توزیع و پراکنش روستاها در منطقه 
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های نامناسب که ممكن ، ضرورت شناسایی موقعیت مكانی شهرستان سیرجان در بخش کشاورزیدرصد جمعیت روستای

در نهایت عامل و یا عواملی که نقش بیشتری نماید. آشكار می را دهدهای روستایی را در معرض خطر قرار ست سكونتگاها

 و تثبیت روستاها را تضمین نماید.  تواند پایدارینسبت به سایر عوامل داشته باشد می

 پیشینه تحقیق:

در ادامه به های مرتبط با موضوع تحقیق ها و پژوهشزارشبا کنكاش در متون و ادبیات موجود از جمله مقاالت، گ     

 کنیم:ها اشاره میترین آنبرخی از مهم

 سابقه تحقیق -1جدول 

 نتایج عنوان سال صفحه مؤلف ردیف

 1141 112 رحمانی 1

تحلیل اثر عوامل محیط 

طبیعی در الگوی توزیع 

ها و جمعیت فضایی سكونتگاه

 روستایی شهرستان آمل

های ده است که نحوه پراکنش و ساختار مكانی سكونتگاهبیان کر

روستایی به عواملی چند بستگی دارد. این ساختار در واقع نمود عینی و 

اقتصادی است و در  -اکولوژیک و اجتماعی -عملكرد روندهای طبیعی

یک از  پایان به این نتیجه رسیده است که میزان تبعیت و تأثیرپذیری هر

محیط طبیعی متناسب با شرایط قرارگیری آن در  متغیرها از عوامل

 سطح فضای جغرافیایی ناحیه، تفاوت زیادی با هم دارند.

2 
 مهدوی و

 همكاران
206 1141 

نقش عوامل جغرافیای طبیعی 

های  در ناپایداری و مهاجرت

 روستایی استان زنجان

ی اند که چهار سازند طبیعی، انسانی، اقتصادی و کالبدی فضابیان کرده

کنند. انسان هم به منظور رفع نیازهای خود در  زندگی را ایجاد می

طبیعت اقدام به ایجاد تأسیسات اقتصادی و جهت بهره برداری اقدام به 

در نهایت تأثیر عوامل طبیعی در مهاجرت و  و نماید؛ ساخت کالبدی می

 تخلیه روستاها بیش از سایر موارد بوده است.

1 
مجید 

 یاسوری
161 1146 

 نقش و آب منابع محدودیت

 مناطق ناپایداری در آن

روستایی استان خراسان 

 رضوی

 ساختار و است نگرفته صورت ها قابلیت اساس بر جمعیت گزینی مكان

 که هاست ساخت زیر و طبیعی محیط عوامل تأثیر تحت استان فضایی

 در و برداریبهره میزان و منابع ظرفیت بین تعادل عدم سبب امر این

 .داشته است دنبال به را توسعه پایه منابع تخریب هنتیج

1 

 

 والیتی و

 اکبراقلی
10 

1146 

 

 طبیعی عوامل جایگاه بررسی

 استقرار سكونتگاههای در

روستایی مطالعه موردی: 

 ارتفاعات کپه داغ

ای است که این معرض حرکات دامنه منطقه دارای شیب زیاد و در

ها هم در پراکنش  بوده و چشمهمنطقه برای زراعت و دامداری مناسب 

 روستاها مهم است.

5 

موسوی 

کوهپر و 

 همكاران

 

2 

 

 

1130 

تحلیل نقش عوامل طبیعی در 

های توزیع فضایی محوطه

 باستانی استان مازندران

 شده شناسایی باستانی هایمحوطه پراکنش ها،پایگاه داده تشكیل از بعد

 نزدیكی و جاری، دوری بهایآ هوا، و آب نوع ارتفاع، متغیرهای به نسبت

 بارش میزان و جنگلی و مرتعی گیاهی پوشش اصلی، هایرودخانه به

 هوا و آب و ارتفاع عامل تحلیل، دو و از تجزیه بعد نهایت، در. شد مطالعه

 شكل گیری در زیست محیطی عوامل مؤثرترین و مهمترین عنوان به

 .شدند شناسایی مازندران استان باستانی استقرارهای

6 

 
 151 بهرامی

1130 

 

ها و تنگناهای  محدودیت

محیطی و تأثیر آن بر 

های ناپایداری سكونتگاه

فضایی و معیشتی، مشكالت  -عوامل طبیعی با وجود محدودیت مكانی

حاشیه شهر سنندج را نیز دو چندان کرده است. از طرفی دیگر با برنامه 

های محیطی منطقه در زمینه های مختلف  یلتوان پتانس ریزی درست می
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 متحول کرد. روستایی شهرستان سنندج

0 
فاضل نیا و 

 همكاران
54 1131 

خشكسالی اقلیمی و 

پیامدهای مكانی و فضایی آن 

در مناطق روستایی: مطالعه 

 موردی شهرستان زنجان

متر کاهش در میزان بارندگی، دهد که به ازای یک میلینتایج نشان می

دم در هكتار پدید آمده، به کاهش درآمد سه کیلوگرم کاهش عملكرد گن

انجامد؛ همچنین، به ازای هر سانتی متر کاهش بارندگی، کشاورزان می

 شود.چهار نفر به تعداد مهاجران افزوده می

4 
جعفربیگلو 

 و همكاران
11 1132 

نقش عوامل طبیعی در 

های پراکنش فضایی سكونتگاه

 روستایی شهرستان تربت جام

درصد روستاهای این  45دهد که بیش از ان مینتایج تحقیق نش

درصد از پهنه شهرستان که موقعیت مناسب و  55شهرستان در 

درصد  15گانه دارند مستقر هستند و  4متوسطی از نظر معیارهای 

درصد از پهنه شهرستان که موقعیت نامناسبی دارند  15روستاها نیز در 

 اند.استقرار یافته

 2011 43 عنابستانی 3

 در طبیعی عوامل نقش

 های سكونتگاه پایداری

: موردی مطالعه) روستایی

 سبزوار( شهرستان

 طبیعی عوامل یپایه بر روستاها ویژه به و بشری های سكونتگاه پیدایش

 پژوهش، های یافته به است. باتوجه بوده استوار مناسب خاك و آب مانند

 شامل روستایی یها سكونتگاه پایداری تداوم برای اجرایی راهكارهای

 اقتصاد های بنیان تقویت خاك، و آب منابع از بهینه برداری بهره

 الگوی اصالح و کشت الگوی تعیین کشاورزی، اراضی مدیریت روستایی،

 .است شده پیشنهاد کشاورزی آب مصرف

 .1131منبع: مطالعات کتابخانه ای نگارندگان، 

 : مبانی نظری

عامل طبیعی  5های روستایی شامل ثر در استقرار سكونتگاهؤمعیارهای طبیعی م: هاثر بر استقرار روستاؤمعیارهای م

 ها پرداخته شده است.شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب و عناصر اقلیمی)بارش و دما( است که در زیر به آن

 اولین عامل عنوان به فیتوپوگرا عامل جغرافیایی، فضای سطح در هافعالیت و هاسكونتگاه استقرار نظام تبیین در ارتفاع:

مبنا  این بر و هاستسكونتگاه یتوسعه و پیدایش در کننده محدود عوامل از یكی نامناسب توپوگرافی. است مطرح

 روستایی نقاط مجموع از (.06 :1101رهنمایی، ) است روستایی نقاط استقرار یابیمكان در مهم عوامل از یكی هاناهمواری

 عامل نقش بیانگر که (؛15 :1160یزدی، پاپلی) اندشده واقع متر 2000 تا 1000 ارتفاع صد دردر 51 حدود نیز کشور کل

عامل ارتفاع بر روی عوامل اقلیمی نظیر دما، بارش و تبخیر اثر داشته و به  هاست.سكونتگاه استقرار توزیع و در ارتفاع

درصد ازت،  04کند، ترکیبی از هوایی که انسان تنفس می ثیرگذار باشد.ها تأتواند بر استقرار سكونتگاهصورت مستقیم می

درصد آرگون و مقداری گازهای دیگر است، حال اگر این ترکیب به عللی دگرگون شود  1درصد اکسیژن، کمتر از  21

(. انسان توان May,1995: 89های تغییردهنده ترکیب مذکور است )گیرد، ارتفاع از عاملانسان نیز از آن تأثیر می

کمبود اکسیژن الزم برای زندگی ها در کوهستان است که با زندگی در تمام انواع آب و هوا را دارد، تنها مانع زندگی انسان

-ترین عوامل استقرار سكونتگاهارتفاع در مناطق کوهستانی یكی از مهم (.11 :1132)جعفربیگلو و همكاران، به رو است رو

 باشد. برگذار میرایط مناسب یا نامناسب سكونت اثربر عناصر اقلیمی، تولید خاك و ش زیرا ارتفاع عالوه بر تأثیر ،ها است

 :1142، سبكبار شود )فرجیاساس قاعده کلی، با افزایش ارتفاع امكان ایجاد زیربناها و تأسیسات با مشكل مواجه می

ا در پی دارد، همچنین احداث ساختمان الزم به ذکر است که ارتفاع پست نیز از نظر بروز سیل و سیالب خطراتی ر(. 211
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هایی را از نظر رطوبت زمین و یا مشكالت مربوط به احداث تواند هزینهدر نقاطی که سطح آب زیرزمینی باالست، می

 (.201 :1145زیرزمین به دنبال داشته باشد )شیعه، 

چندان  شیب، میزان گرفتن نظر در نبدو روستایی هایسكونتگاه پایداری در آن نقش و توپوگرافی عامل تحلیلشیب: 

عامل  از استفاده مسكونی، و عمرانی کشاورزی، هایکاربری انواع در شیب اهمیت به توجه با. رسدنمی به نظر منطقی

(. در 11 :1145پور، بنماید )جمعه سرزمین هایتوان سنجش به مهمی کمک تواندمی پارامترها سایر همراه به شیب

-توسعه روستا، توجه به شیب و تأثیر این پدیده در پایداری راههای روستایی بارز است. از آنجاییمینه زاخیر در  مطالعات

شیب در استقرار  (.Pham et al, 2003: 14) باشدمیگزینی روستاها که راه روستایی و ارتباطات از عوامل اصلی مكان

سب در معیشت )تولیدات ستقیم، هم ایجاد شرایط مناهای روستایی هم از نظر موقعیت مكانی روستا بطور مسكونتگاه

ثر است. از آنجا که سطوح به سبب دخالت و تسلط فرآیندهای آغازین، نیروی ثقل و رواناب سطحی، بسیار کشاورزی( مؤ

گردند ای )ریزش، خزش، لغزش و جریان و نظایر آن( را متحمل میدینامیک و پویا هستند. لذا انواع حرکات دامنه

های های زراعی، بعنوان اشتغال غالب در بسیاری از سكونتگاهکشاورزی و بخصوص فعالیت (.25 :1141دیان، )زمر

زی و بخصوص زراعی در سطوح کم شیب ممكن رهای کشاوروستایی، ارتباط تنگاتنگی با شیب دارد. اصوالً انجام فعالیت

دار زیرکشت و افزایش فرسایش خاك در سطوح شیب دار،است، عدم کارآیی ابزار و تجهیزات کشاورزی در سطوح شیب

درجه  15های زراعی باشد. حداکثر شیب مجاز جهت فعالیتهای کشاورزی میغیره، گویای اهمیت نقش شیب در فعالیت

 ردند.گهای تولیدی و ... مواجه میباشد، در غیر این صورت، کشاورزان با محرومیت از دریافت یارانه ادوات، یارانه نهادهمی

های انسانی به حدی است که تغییرات اندك در عناصر اقلیمی گیری سكونتگاهاهمیت اقلیم در شكل عناصر اقلیمی:

مین آسایش و اقلیم به عنوان یكی از عوامل مؤثر در تأرگردد، از این هاتواند سبب برهم زدن تعادل محیطی سكونتگاهمی

زیادی دارند ترین عناصر اقلیمی که اثرگذاری (. از مهمOctay, 2002: 1003)حیطی همواره مورد توجه بوده است م

دهد که با افزایش یا کاهش دمای محیط و یا تغییر فصول، امراض . مطالعات پزشكی نشان میباشنددما و بارش می

یک هفته ادامه یابد، درجه سانتیگراد، بیش از  14شوند. در شرایطی که دمای بیشتر از یابند یا نابود میمختلفی شیوع می

پذیری همچنین میزان تحریک(. Melina et al, 2000: 12کند )درصد افزایش پیدا می 10میزان مرگ و میر افراد تا 

 ,Hillشود )های غیرعادی و منطقی از سوی افراد مییابد و در نتیجه سبب بروز رفتارها و واکنشافراد افزایش می

( و 14تا  16درجه(، طبقه معتدل )بین  16ی ساالنه ایران در سه طبقه سرد )کمتر از از نظر میانگین دما (.1980:81

نزوالت جوی همواره به عنوان یک (. 61 :1144شود )مسعودیان، بندی میبقهدرجه ط 14طبقه گرم با دمایی بیش از 

ده است. بارش به عوامل دیگری های روستایی در ایران مورد توجه بوعامل مهم در استقرار جمعیت و برپایی سكونتگاه

وابسته است ولی در مجموع تغییر ناهمواری و افزایش ارتفاع در میزان بارندگی اثر گذاشته و ضریب تغییرپذیری مكانی را 

  (.100 :1101کند )علیجانی، زیاد می

 :معرفی منطقه مورد مطالعه

 از و است گرفته قرار کرمان استان غربی جنوب در مربع کیلومتر 10141 حدود در وسعتی با سیرجان شهرستان       

 شهرستان به غرب از و هرمزگان آبادحاجی بخش به جنوب از بردسیر، شهرستان به شرق از شهربابک، شهرستان به شمال

 و درجه 23 و شرقی طول دقیقه 10 و درجه 55 موقعیت با سیرجان شهر شهرستان، مرکز شود.می محدود فارس ریزنی

 اصلی راه مسیر در و هرمزگان و فارس کرمان، یزد، استان چهار آسفالته شوسه راههای تقاطع در شمالی عرض قهدقی 20
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 دشتی در آزاد آبهای سطح از متر 1015 ارتفاع با سیرجان است. آورده بدست را مناسبی بسیار ویژگی بندرعباس -تهران 

 ترینمرتفع متر 1010 ارتفاع با سیرجان آبادابراهیم دشت. است شده واقع شهرستان شرقی کوههای و کفه بین رسوبی

-رسوب نشست ته از که( درصد 1 -5 شیب با اغلب) باشندمی مسطح نسبتاً و آبرفتی هایدشت اکثر .است کشور دشت

 هاتقسم بعضی در و سنگریزه بدون اکثرأ و سنگین نسبتأ بافت با عمیق خاکی دارای و اندآمده بوجود ایرودخانه های

 206دهستان و 10شهر، 0بخش،  5شهرستان سیرجان متشكل از ر حال حاضر شود. دمی دیده آنها در آهک و گچ تجمع

شهرستان  کل جمعیت ،1130 سال سرشماری طبق (.1131فرمانداری شهرستان سیرجان، )باشد  آبادی دارای سكنه می

 (.1)شكل شماره  (.1130، مرکز آمار ایرانباشد )نفر می 53651نفر و جمعیت روستایی آن  260630سـیرجان 

 
 نقشه محدوده سیاسی شهرستان سیرجان -1شکل 

 :روش تحقیق

 استقرار پراکنش و  در طبیعی عوامل ، نقشتحلیلی -ا تكیه بر شیوه توصیفیاین پژوهش از نوع کاربردی است که ب      

های های مورد نیاز از روشآوری دادهجهت جمعدهد. ارزیابی قرار میمورد را  سیرجان شهرستان های روستاییسكونتگاه

های ب، اسناد، نقشهاز کت مورد مطالعهموضوع  مرتبط باابتدا اطالعات  این راستادر  میدانی استفاده شده است. –اسنادی

 بهدر ادامه مذکور تهیه گردید.  یمراجعه به منطقهبا  (مشاهده، مصاحبه)آوری و مطالعات میدانی ها جمعپایه و آمارنامه

 فضای دهنده شكل عوامل عنوان بهرا  طبیعی عوامل تا شده سعی SPSS و GIS جغرافیایی اطالعات سیستم کمک

 و توزیع با ارتباط در عوامل از یک هر سپس .شوند بندیطبقه فضایی اطالعات هایالیه صورت به و توصیف جغرافیایی

که از توابع خود همبستگی فضایی جهت موران در نهایت با استفاده از شاخص  .شد تحلیل ییاروستهای سكونتگاه استقرار

 .گرفته استباشد، توزیع فضایی نقاط روستایی مورد بررسی قرار استخراج الگوی توزیع می

 :های تحقیقیافته

روستاها و طبقات  پراکندگی نقشه ،توپوگرافی عامل با رابطه در روستایی نقاط توزیع هنحو بررسی منظور به: ارتفاع -1

ارتفاع آن بیش از  شهرستان سیرجان واقع در جنوب غربی استان کرمان. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه موردارتفاعی 
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نشان داده شده است، بیانگر  2 شكل شماره بندی ارتفاعی شهرستان سیرجان که در متر از سطح دریاست. پهنه 1500

اها درصد از روست 2/6اند؛ متری از سطح دریا واقع شده 1400تا  1541رصد روستاها در ارتفاع بین د 5/14این است که 

درصد روستاها در  6/15متر از سطح دریا،  2100تا  2200درصد روستاها در ارتفاع  3/3، متری 2000تا  1400در ارتفاع 

تا  2400درصد روستاها در ارتفاع  0/1متر،  2400 تا 2600درصد روستاها در ارتفاع  1/0متر،  2600تا  2100ارتفاع 

که شامل روستاهای خاکی، گورکن د نمتر از سطح دریا قرار دار 1200تا  1000درصد روستاها در ارتفاع  2/0متر،  1000

 .متر هیچ روستایی وجود ندارد 1523 تا 1100و همچنین ارتفاع  1100تا  1200در ارتفاع و  باشندمیغ بالو پیچ 

 (. 2و شكل  2دول شماره )ج
 های روستاییسطوح ارتفاعی و موقعیت سکونتگاه - 1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1131بررسی محققان،  منبع:

 
 ارتفاعهم سطوح های روستایی در نقشه پراکندگی سکونتگاه -1 شکل

ارتفاع از سطح دریا 

 )متر(

درصد 

 روستاها

تعداد 

 روستاها

ارتفاع از سطح 

 دریا )متر(

درصد 

 روستاها

تعداد 

 روستاها

 103 1/0 2400تا  2600 016 5/14 1400تا  1541

 00 0/1 1000تا  2400 32 2/6 2000تا  1400

 1 2/0 1200تا  1000 110 1/0 2200تا  2000

 0 0 1100 تا 1200 110 3/3 2100تا  2200

 0 0 1523 تا 1100 210 6/15 2600تا  2100
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سیرجان در شیب درصد روستاهای شهرستان  35از نظر تراکم جمعیتی  آمده های به عملاساس بررسی بر: شیب -1

 10تا  20درصد روستاها در شیب  1/1درصد،  20تا  10درصد روستاها در شیب  1/2درصد سكونت دارند،  0 -10

در و درصد  2/0درصد،  50تا  10درصد روستاها در شیب  1/0درصد،  10 تا 10درصد روستاها در شیب  3/0، درصد

شیب را به نسبت درصد و تعداد روستاها نشان طبقات  1جدول  هیچ روستایی وجود ندارد. 151تا  60نهایت در شیب 

  (.1شكل شماره جدول و ) دهد:می
 طبقات شیب و روستایی در منطقه  -1جدول 

مقدار شیب بر 

 حسب درصد

درصد 

 روستاها

تعداد 

 روستاها

مقدار شیب بر 

 حسب درصد

درصد 

 روستاها

تعداد 

 روستاها

 1 0/ 1 50تا  10 1101 35 0-10

 1 0/ 2 60تا  50 13 1/2 درصد 20تا  10

 0 0 151تا  60 10 1/1 درصد 10تا  20

 1100 100 جمع کل 11 3/0 درصد 10تا  10

 .1131: بررسی های محققان، نبعم

 
 های روستایینقشه شیب و موقعیت سکونتگاه - 1 شکل
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 1/5، سطوح مسطح قرار دارند در در شهرستان سیرجاندرصد روستاها  1/60سی انجام شده، طبق بررجهت شیب:  -1

درصد  0/1در جهت شمال، درصد روستاها  0/5درصد روستاها در جهت غرب،  0/1درصد روستاها در جهت شمال شرق، 

-درصد در جهت جنوب 1/1درصد روستاها در جنوب،  4/6درصد روستاها در جنوب شرق،  1/5روستاها در جهت شرق، 

بیشترین پراکنش  توان گفتقرار دارند و در نتیجه می درصد روستاها در شمال غرب شهرستان سیرجان 1/1غرب و 

 شود:های شیب شهرستان سیرجان مشاهده میجهت 1و شكل  1در جدول شماره  .قرار دارندروستاها در مناطق مسطح 
 و تعدادهای شیب جهت -1جدول 

 تعداد روستاها درصد روستاها جهات شیب تعداد روستاها صد روستاهادر جهات شیب

 05 5/ 1 جنوب شرق 435 60/ 1 سطوح مسطح

 100 6/ 4 جنوب 05 5/ 1 شمال شرق

 60 1/ 1 جنوب غرب 63 1/ 0 غرب

 61 1/ 1 شمال غرب 45 5/ 0 شمال

 55 1/ 0 شرق

 .1131بررسی های محققان،  منبع:

 
 های روستاییو موقعیت سکونتگاه های شیبجهت -1 شکل
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بارشی  در پهنه ی شهرستان سیرجاندرصد روستاها 1/52 ؛شودمشاهده می 5 شماره همانطور که در جدول: بارش -1

درصد روستاها در پهنه  5/5،  میلیمتر 110 تا 110درصد روستا در پهنه بارشی  1/6قرار دارند،  میلیمتر 110 تا 04

درصد روستاها در پهنه  1/10، مترمیلی 200 تا 160درصد روستاها در پهنه بارشی  4/5، متر یمیل 160 تا 110ارشی ب

 تا 100روستاها در پهنه درصد  5/0، میلیمتر 100 تا 260درصد روستاها در پهنه  12/ 2، میلیمتر 260 تا 200بارشی 

 (. 5)شكل شماره  وجود ندارد.میلیمتر هیچ روستایی  511 تا 140های بارشی ، ولی در پهنهمیلیمتر 110
 ها در منطقهو تعداد روستاهای بارشی پهنه -1جدول 

 تعداد روستاها درصد روستا های بارشیپهنه تعداد روستاها درصد روستا های بارشیپهنه

 256 10/ 1 میلیمتر 260تا  200 001 52/ 1 میلیمتر 110تا  04

 140 12/ 2 مترمیلی 100تا  260 31 6/ 1 میلیمتر 110تا  11

 0 0/ 5 میلیمتر 110تا  100 41 5/5 میلی متر 160تا  110

 0 1 میلیمتر 511تا  140 46 5/ 4 میلی متر 200تا  160

 .1131بررسی های محققان،  منبع:

 
 های روستایینقشه سطوح همبارش و موقعیت سکونتگاه -1 شکل

، در طبقه 6 شماره ده است. بر اساس جدولهفت پهنه تقسیم ش شهرستان سیرجان در رابطه با میانگین دما به :دما -1

درصد روستاها در طبقه دمایی  11/ 1درجه،  4تا  6درصد روستاها در طبقه  5/0درجه هیچ روستایی وجود ندارد،  6تا  1

/ 4درجه،  11 تا 12درصد روستاها در طبقه دمایی  1/11درجه،  12 تا 10درصد روستاها در طبقه  12/ 1، درجه 10 تا 4

که بیشترین تعداد ، درجه 14 تا 10درصد روستاها در طبقه دمایی  1/50درجه  و  10تا  11درصد روستاها در طبقه  11

 (. 6)شكل شماره  روستاها در همین طبقه قرار دارند.
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 در روستاهای منطقه  بندی متوسط دمای ساالنهطبقه -6جدول 

 تعداد روستاها درصد روستاها طبقات دما اتعداد روستاه درصد روستاها طبقات دما

 164 درصد 11/ 1 درجه 11تا  12 1 1 درجه 6تا  1

 105 درصد 11/ 4 درجه 10تا  11 4 درصد 0/ 5 درجه 4تا  6

 051 درصد 50/ 1 درجه 14تا  10 134 درصد 11/ 1 درجه 10تا  4

 104 درصد 12/ 1 درجه 12تا  10

 .1131: بررسی های محققان، منبع

 
 های روستایینقشه سطوح همدما و موقعیت سکونتگاه -6 شکل

نتایج به دست  ؛شودمشاهده مییی روستاهای سكونتگاه پراکنشضریب همبستگی بین عوامل طبیعی و مه ادر اد      

لعه نشان بین عوامل طبیعی )ارتفاع، شیب، جهت شیب، دما و بارش( با تعداد روستاهای منطقه مورد مطاآمده از رابطه 

باشد و هیچ بیشتر می( α=05/0( از سطح معنادار مورد نظر )=000/0sigداری محاسبه شده )دهد که سطح معنیمی

  کدام از آنها معنادار نشدند.
 در سیرجان ییاروست هایاستقرار سکونتگاه ضریب همبستگی بین عوامل طبیعی و -1جدول 

 یعوامل طبیع طبقه سطح معناداری شدت همبستگی

 ارتفاع 10 020/0 632%

 شیب 0 261/0 -131%

 جهت شیب 3 121/0 -552%

 دما 6 061/0 040%

 بارش 0 101/0 -104%

 .1131های تحقیق، یافته منبع:                                               
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های فضایی الگوی توزیع ایی، تحلیلگزینی مناطق روستبا توجه به عدم همبستگی معنادار عوامل طبیعی در مكان        

 تواند نشان دهد عدم همبستگی چه دلیل فضایی دارد.نقاط روستایی در منطقه سیرجان می

 :1شاخص موران

 (1فرمول ) شاخص موران به شرح زیر است

(1)                                                                           
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iX ضریب متغیر فاصله ای یا نسبی در واحدهای ناحیه ای ،i  ،n  تعداد واحدهای ناحیه ای، وزنijw( شامل نقاط

-برابر تعامل فضایی مثبت می 1برابر تعامل فضایی منفی و  -1متغیر است.  1تا  -1باشد(. ضریب موران بین روستایی می

 باشد.

 انتظار موران برابر است ضرایب موردانتظار موران برابر صفر است.  اگر تعامل فضایی وجود نداشته باشد، ضرایب مورد 

 (:2 فرمول)

(2)                                                                                                  )( ln

l
E I




 
n ای، حیهتعداد واحدهای ناEI انتظار.  ضریب مورد 

شود اشد الگوی پراکنش فضایی تأیید میانتظار ب محاسبه بزرگتر از مقدار ضریب مورد وقتی که شاخص موران مورد      

ضایی جهت استخراج ف همبستگی که از توابع خود با توجه به شاخص موران (.Lee et al, 2001:138) و برعكس

که در این خصوص ضریب موران مثبت و برابر با  ای استاز نوع خوشه یع فضایی نقاط روستایی، توزباشدالگوی توزیع می

 دهد.نتایج این تحلیل را نشان می 0 شكل شماره درصد معنادار است. 1بوده که در سطح اطمینان  15/0

 
 در سیرجان  الگوی فضایی توزیع نقاط روستایی با  شاخص موران -1 شکل

                                                           
1
.Moran`s I 
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ت انطباق فاکتور دما و بارش با الگوی توزیع فضایی نقاط روستایی در شهرستان سیرجان از  شاخص نین جهچهم      

موران دو متغیره استفاده گردید که نتایج دال بر عدم انطباق فضایی الگوی توزیع نقاط روستایی و فاکتور های بارش و دما 

-باشد نوع انطباق فضایی از نوع تصادفی بوده و مكانمی 43/0باشد که با توجه به ضریب موران دو متغیره که برابر با می

یابی روستاهای جدید الزم در این رابطه جهت مكان نظم فضایی برخوردار نیست.های مذکور از اها با فاکتورگزینی روست

 (. 4 شكل شماره) است فاکتور انطباق فضایی مد نظر قرار گیرد.

 
 در سیرجان وستایی با  فاکتورهای بارش و دماع نقاط رالگوی فضایی عدم انطباق توزی -1شکل 

 :گیرینتیجه

های سكونتگاه ظاهر و ارتباطات فیزیكی، توسعه نفوذ، حوزه پراکنش، گزینی،مكان در طبیعی هایپدیده و عوارض      

همچنان . آیدمی شمار هب نیز فضایی هایساخت فیزیكی سیمای و شكل در ثرؤم عوامل از یكی و دارند زیادی تأثیر انسانی

 ثیرأت بر عالوه ارتفاعاست و  متر 1541 -1400در طبقات ارتفاعی روستاها که در شهرستان سیرجان بیشترین پراکنش 

درصد  5/14توان گفت علت استقرار می. باشدگذار می اثر نامناسب یا مناسب شرایط و خاك تولید در اقلیمی بر عناصر

. در واقع با شودوجود شرایط مساعد از نظر کشاورزی، دما و بارش میسبب ، این ارتفاعدر روستاهای شهرستان سیرجان 

های کشاورزی از قبیل زراعت، باغداری و دامداری، این تراز ارتفاعی شرایط توجه به وابستگی اقتصاد روستاییان به فعالیت

د و در درص 0 -10طبقات شیب در  ی منطقهاهادرصد روست 35 های پژوهشاساس یافته بر .مطلوبی را فراهم کرده است

زراعت،  دهای معیشتی و کالبدی ماننفعالیتذاری شیب بر گتوان در تأثیرعلت این امر را می د.نجهت مسطح قرار دار

داشتن معیشتی بهتر و  برایکند؛ بنابراین بسیار در موارد ذکر شده ایجاد میدانست. زیرا شیب زیاد موانعی ساخت و ساز 

 0 – 10روستاها در شیب این اکثر ، ستاهای منطقه مورد مطالعهدر رو فضایی -کالبدیآشفتگی تر اجتناب از ز همه مهما

درجه قرار داشته که  14تا  10در دمای  ی این شهرستاندرصد روستاها 50حدود از طرف دیگر  اند.درصد استقرار یافته
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که با  خشکویژه برای مناطق نیمهه ببارش  که د. از آنجانیلیمتر قرار دارم 04 -110بارشی  یدر پهنه بیشترین تعداد آنها

شود و نیز به محسوب می ییتاروسهای سكونتگاهپایداری  در تعیین کننده عاملیکشاورزی و دامداری سروکار دارند 

قرار و پراکندگی روستاها عاملی قابل توجه در است و در نهایت قیم در دسترسی به منابع آب تأثیرگذار استمستغیرصورت 

های فضایی ، تحلیلگزینی مناطق روستاییبا توجه به عدم همبستگی معنادار عوامل طبیعی در مكان شود.محسوب می

ای است که در این خصوص ضریب ، از نوع خوشهبا توجه به شاخص موراننقاط روستایی در منطقه سیرجان الگوی توزیع 

همچنین جهت انطباق فاکتور دما و بارش درصد معنادار است.  1بوده که در سطح اطمینان  15/0موران مثبت و برابر با 

با الگوی توزیع فضایی نقاط روستایی از  شاخص موران دو متغیره استفاده گردید که نتایج دال بر عدم انطباق فضایی 

نوع انطباق فضایی از نوع تصادفی و باشد فاکتور های بارش و دما می با منطقه مورد مطالعه الگوی توزیع نقاط روستایی

یابی روستاهای جدید الزم جهت مكانو  گزینی روستاها با فاکتورهای مذکور از نظم فضایی برخوردار نیستبوده و مكان

  است فاکتور انطباق فضایی مد نظر قرار گیرد.
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