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  ها  استقرار سکونتگاه  در نظام  جغرافیاییعوامل   بررسی
    ی کمّ های  با تأکید بر تکنیک

   ) نمین  شهرستان  از توابع  ویلکیج ناحیه:   موردی پژوهش(
   

 شهرری ه آزاد اسالمی واحددانشگا، استادیار گروه جغرافیا -  دکتر علیرضا استعالجی

   تهران، دانشگاه دانشیار دانشکده جغرافیا -دکتر مجتبی قدیری معصوم 
   20/9/83 :مقاله دریافت 

   30/8/84:  نهایییدأیت

  
    چکیده

   تقــسیم  و انــسانی  طبیعــی هــای  بنیــان  دو دســته  بــه  جغرافیــایی هــای  بنیــان  طــور کلــی  بــه    
 از   تأثیرپـذیری   اسـتقرار ضـمن     سـاختار نظـام     دهـد کـه      مـی    نـشان    گرفتـه    انجـام   مطالعـات . گردنـد   می

ــا بنیــان  در ارتبــاط  انــسانی هــای بنیــان    از ضــریب  حاصــل نتــایج. انــد  گرفتــه  شــکل  طبیعــی هــای  ب
دهــد   مــی هــا نــشان  ســکونتگاه  و توزیــع  مــورد بررســی  متغیرهــای   رگرســیونی  و تحلیــل همبــستگی

ــه ــین ک ــپ  ب ــع راضــی ا  تی ــکونتگاه  و توزی ــستگی  س ــا همب ــستقیم ه ــی  م ــین  و معن ــات  دار و ب    طبق
ــاعی ــع ارتفـ ــکونتگاه  و توزیـ ــستگی  سـ ــا همبـ ــود دارد  و معنـــی  معکـــوس هـ ــار .  دار وجـ در کنـ

 اسـتقرار تـأثیر       نیـز در نظـام       کـارکردی   ، موفقیـت     انـسانی   هـای   بـا بنیـان      در ارتبـاط     طبیعـی   های  بنیان
ــی ــذارد م ــتموف. گ ــارکردی قی ــه  ک ــر چ ــسته  اگ ــه  واب ــت  ب ــی  موفقی ــامل  اســت   طبیع ــت ، ش    موقعی
  .   باشد  نیز می ای  و فرا ناحیه ای ، ناحیه محلی

  ، ضـریب     کمـیّ   هـای   اسـتقرار، تکنیـک     ، نظـام     و انـسانی     طبیعـی   هـای  بنیـان  :یکلیـد واژگان  
  .  رگرسیونی ، تحلیل همبستگی

  
     مقدمه

ــاس      ــای اس ــرات   جغرافی ــاهد تغیی ــو، ش ــده  ن ــای ای  عم ــیفی  از جغرافی ــه  توص ــوی  ب ــوعات  س ــای  موض    و کاره
در .  نــاظر بــر فــضا را دریابــد  قــوانین  کــه  اســت  بــر آن  کــاربردی رویکــرد جغرافیــای.   اســت  بــوده  و کــاربردی تحلیلــی

  هـای   فـضا و مکـانیزم       سـازندگان   قـش  ن   درک   بـدون    فـضا و نـابرابری      ، مطالعـه     رویکـرد سـنتی      رویکـرد بـر خـالف       این
   ادراک  جغرافیــای  همــراه  بــه  کمــی هــای  مــدل  بکــارگیری  زمینــه  و در ایــن پــذیر نیــست  امکــان  اجتمــاعی-  اقتــصادی
 بـا     مقالـه   ایـن   لـذا در    . یابـد    مـی    اهمیـت    توسـعه    ریـزی    در برنامـه     اساسـی    از ارکـان     یکـی    عنـوان    بـه    و محیطـی    رفتاری

   آمـاری   مـدل  (  کمـیّ   هـای  هـا بـا تأکیـد بـر تکنیـک           اسـتقرار سـکونتگاه      در نظـام     جغرافیـایی   هـای   بنیـان    نقـش   سیبرر
ــرین نزدیــک ــل  مجــاورت ت ــستگی  ضــریب ، تحلی ــل  پیرســون  همب ــستگی ، ضــریب  رگرســیونی ، تحلی  و  ، اســپیرمن  همب
  .  است  شده پرداخته)  کندال
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ــه ــر تکنیــک   کــاربردی  جغرافیــای رویکــرد ب ــا تأکیــد ب ــاری  ادراک  و جغرافیــای  کمــیّ هــای  ب   در ایــن. باشــد  مــی  رفت

   کمـیّ   هـای  هـا بـا تأکیـد بـر تکنیـک           اسـتقرار سـکونتگاه      در سـاختار نظـام       جغرافیـایی   هـای   بنیـان    نقـش   بررسـی  راستا
  . باشد  می  پژوهش  این  عملیاتی گیری  و جهت  اساسی سؤال

  
     نظری مبانی 

ــه      ــی ب ــور کل ــای  ط ــه  رویکــرد و راهبرده ــزی  برنام ــعه  ری ــه  در ســطوح  توس ــای حــوزه ( ای  ناحی ــتایی ه  و 1  روس
  : نمود  بندی  تقسیم توان  زیر می  شرح را به)  شهری

    کالبدی-   فیزیکی رویکردهای)  الف 
  ها  و بهبود زیرساخت  از راهبرد توسعه  است  رویکرد عبارت  از این راهبرد حاصل     

    اقتصادی رویکردهای)  ب 
  : رویکرد عبارتند از  از این  حاصل اهبردهایر 

   2  سبز  راهبرد انقالب
  3   ارضی  راهبرد اصالحات

  4 روستا   شدن  راهبرد صنعتی
  5   اساسی  راهبرد نیازهای

    فرهنگی-  رویکرد اجتماعی)  ج 
  : رویکرد عبارتند از  از این  حاصل راهبردهای 

   6  ای  جامعه برد توسعه راه
  7   روستایی  در توسعه  مردمی  راهبرد مشارکت

   8  ای  و منطقه ای  ناحیه-   فضایی رویکردهای) د 
  : رویکرد عبارتند از  از این  حاصل راهبردهای 
  9   مکانی  تحلیل  راهبردهای- 
  10)  نتاگروپلی (  شهری- روستا   راهبرد توسعه- 
  ) 64، ص1373هاگت ( 1 راهبرد یوفرد - 

                                                 
عرصـه هـای روسـتایی کـشور متـشکل از      .  از اجتماع چندین آبادی هم پیوند در پهنه ای از فضا شکل می گیرد(Rural Area) حوزه های روستایی -1

  .  همگن طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تقسیمات سیاسی و عملکرد تعیین می گردندهای هزار حوزه روستایی است که بر اساس ویژگیهشت
2 - Green Revolution 
3 -  Land Reformation 
4 - Rural Industralization 
5 - Basic Needs 
6 -  Community Development 
7 - Popular Participation 
8 - Rural-Area-Regonal Development Policies 
9 - Place analization 
10 - Agropolitan Development 
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  )14، ص1994ررکو (2   مراکز روستایی  ریزی  سکونتگاهها و برنامه  مراتبی  سلسله  راهبرد نظام- 
  ) 42 ص،DHV 1371روشام (3  ای  ناحیه  یکپارچه  راهبرد توسعه- 
      ناحیه  زیست  راهبرد توسعه- 
   پایدار   راهبرد توسعه- 

  ، شــاهد تغییــرات  بــر آن  حــاکم هــای  و دیــدگاه  ریــزی  رونــد برنامــه دهــد کــه ی مــ  نــشان  نظــری  مبــانی  بررســی    
ــای  از روش ای عمــده ــه  توصــیفی ه ــای  موضــوعات  ســوی  ب ــی  و کاره ــوده  تحلیل ــه.   اســت  ب ــدل1960  در ده ــای  م   ه

ــه  کمــیّ هــای  و تکنیــک ریاضــی ــوان  ب ــد   عن ــرار گرفتن ــه.  محــور ق ــه1970  در ده ــار و کــنش  ب ــسان ا  رفت ــسبت ن ــه  ن    ب
   همــراه  بــه  فــضایی  ریــزی  برنامــه هــای  در نظریــه  و روشــن  بــسیار برجــسته هــای ایــده.  گردیــد  توجــه  محیطــی تغییــرات
ــک ــای تکنی ــیّ ه ــرورت   کم ــر ض ــت   ب ــشبرد و تقوی ــشکیل  پی ــسله  و ت ــب  سل ــف  مرات ــده  تعری ــنی  ش ــاط  و روش    از نق
 خـود     در رهیافـت     ریـزی    برنامـه   ایـن  .هـا باشـد     انـسان    و متقابـل     رفتـاری   هـای   ه بـا جنبـ      متناسـب    تأکید دارند که    مرکزی

  .گردد  می  محسوب ای  ناحیه  راهبرد توسعه  و یک  رو است  و میانه تر بوده بسیار معتدل
  طوح سـ   در تمـامی   کـه   بـوده   از رویکـرد فـضایی    گرفتـه   نـشأت ّ  کمـی  هـای  ، تکنیـک   نظـری   مبـانی   بـه   با توجـه      

  . کاربرد دارد  و ملی ای  و منطقه ای ، ناحیه ، شهری  از روستایی  اعم  ریزی برنامه
  
   : تحقیق الؤس 
  :باشد  زیر می  شرح  به  تحقیق  در این  اصلی سؤال 
  " استقرار وجود دارد؟  و نظام  جغرافیایی های  بنیان  بین  ارتباطی چه" 

  
  : فرضیه 

  .ها وجود دارد  سکونتگاه  و توزیع  جغرافیایی های  بنیان  بین  داری معنی  رسد همبستگی بنظر می     
  
  :  تحقیق  و روش نوع 

   همبـــستگی  تحقیـــق ، جـــزء روش  و ماهیـــت  و از نظـــر روش  بـــوده  کـــاربردی  از نظـــر هـــدف  تحقیـــق نـــوع     
  .گردد  می محسوب

  
     زمانی  و مقطع  مورد مطالعه ناحیه 

     شــده  انتخــاب  اردبیــل  از اســتان  نمــین  شهرســتان  از توابــع  ویلکــیج  ناحیــه  پــژوهش  ایــن وردی مــ  مطالعــه بــرای     
  .دهد  می  را نشان  مورد مطالعه  ناحیه  جغرافیایی موقعیت) 1(شماره  نقشه.  است

                                                                                                                                                         
1 - (U.F.R.D) Urban Function in Rural Development 
2 - Rural Centeral Planning 
3 - Sustainable Rural Development 
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   طالعات  ا  و تحلیل  و تجزیه  گردآوری های روش 

   گرفتــه  نیــز انجــام  میــدانی ، مطالعــات  و اینترنــت ای  کتابخانــه مطالعــات   از روش  اســتفاده  ضــمن  تحقیــق در ایــن     
ــه ــه  و ب ــور تجزی ــل  منظ ــمن   داده  و تحلی ــا، ض ــتفاده ه ــیفی   اس ــار توص ــتنباطی   از آم ــار اس ــستم  و آم ــرهGIS   از سی     به
  .  است  شده گرفته

   موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه -1نقشه 
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    تحقیق های  یافته

ــر آن  اســتقرار و عوامــل  نظــام بررســی:  مرحلــه  در ســه  تحقیــق هــای یافتــه  ــا   وضــع  و تحلیــل ، تجزیــه  مــؤثر ب  موجــود ب
  :گردد  می  زیر ارائه  شرح  به  و سنتز مطالعه  کمیّ های تکنیک

  

      ناحیه  جغرافیایی های  استقرار سکونتگاه نظام
ــکونتگاه  در بررســی      ــتقرار س ــای  اس ــایی ه ــل  جغرافی ــزه ، عل ــای  و انگی ــاوتی ه ــه   متف ــود دارد ک ــاهی  وج ــه  گ    ب

  ســکونتگاه گیــری  اســتقرار و شــکل تواننــد در چگــونگی  از آنهــا مــی ای  مــوارد مجموعــه  و در اغلــب  انفــرادی صــورت
  . شناسیم  می  جغرافیایی های  بنیان ما آنها را با عنوان. ها مؤثر باشند

  

    جغرافیایی های  استقرار سکونتگاه  مؤثر بر نظام  جغرافیایی های بنیان 
 و "  طبیعــی  جغرافیــایی هــای بنیــان"   دو دســته  اســتقرار بــه  مــؤثر بــر نظــام  جغرافیــایی هــای  بنیــان  طــور کلــی بــه     

  : استر  زی  شرح  آنها به ترین  مهم که شوند  می  تقسیم"  انسانی  جغرافیایی های بنیان"
    اقلیم- 
    توپوگرافی- 
    آب  منابع- 
    خاک  منابع- 
    معیشت  شیوه- 
  ...) و ، کارخانه معادن (  و صنعت  معدن های  سایر بخش  به  وابستگی- 
    توریستی های  جاذبه- 
  ها  راه- 
    مرزی  مبادالت  ویژه  شرایط- 

   ). 67، ص1379آسایش (...  و ، سیاسی ، فرهنگی ومی ق  مسائل  از جمله  جغرافیایی های  و سایر بنیان
،  ، فرهنگــی  طبیعــی  گونــاگون  عوامــل شــامل (  جغرافیــایی هــای  بنیــان کــهابــراز داشــت   تــوان  مــی  طــور کلــی  بــه    

ــصادی ــذهبی ، سیاســی اقت ــاطی ، نظــامی ، م ــه...)  و ، ارتب ــتایی  ســکونتگاه  یــک ب ــضایی-   از نظــر مکــانی  روس ــویتی  ف    ه
  گفتنــی.  کنــد  را دگرگــون  هــر موقعیــت  و نقــش توانــد اهمیــت  مــی  عوامــل  از ایــن بخــشد و تغییــر هــر یــک  مــی خــاص
   و قابــل  بــوده  دیــد و مــشاهده  در معــرض شناســی  ریخــت  و از لحــاظ  نــسبتاً ثابــت  طبیعــی هــای  و ویژگــی  عوامــل اســت

ــاً در حــال   فرهنگــی  محــیط  عوامــل  کــه  در حــالی؛باشــند  مــی بررســی ــا و دائم ، 1983کــالک  (  اســت  دگرگــونی پوی
  ). 67ص
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    طبیعی های بنیان -1-1

.   اســت  طبیعــی  محــیط هــای  ویژگــی  از هــر چیــز انعکــاس  بــیش  روســتایی هــای  در ســکونتگاه  اســکان الگــوی     
ــه ــر اســتقرار ســکونتگاه   طبیعــی  عوامــل  در بررســی  طــور کلــی ب ایــد مــوارد زیــر را در نظــر   ب  جغرافیــایی هــای  مــؤثر ب

  : داشت
   و هوا  آب- 
    توپوگرافی  اشکال- 

  ).44، ص1377سعیدی (   و خاک  آب  منابع  به  دسترسی  نحوه-
  تـأثیر اقلــیم  (  سیـستمی   فراینـد نگـرش    بـر اسـاس    بـر ناحیــه   حـاکم   اکولوژیـک   پایـدار، نظـام    توسـعه   از دیـدگاه     

   نهــایی الگــوی)   انــسانی هــای  بــا بنیــان  در ارتبــاط  معیــشت  نظــام  و تعیــین  گیــاهی وشــش و پ  آب  و منــابع بــر نــاهمواری
  ).71-78، صص 1366بدری فر (کند  می استقرار را تعیین

  

    اقلیم تأثیر عامل) الف 
ــیم      ــم اقل ــه  ه ــستقیم  ب ــور م ــم  ط ــه  و ه ــستقیم  ب ــور غیرم ــام  ط ــتقرار ســکونتگاه  درنظ ــای  اس ــایی ه ــؤ  جغرافی ثر  م
  ، پوشــش  آب ، منــابع  بــر نــاهمواری  طــور غیرمــستقیم گــذارد و بــه  و هــوا تــأثیر مــی  بــر آب  طــور مــستقیم بــه. باشــد مــی

   .)19، ص1377مهدوی  (کند  می  را تعیین  معیشت  نظام  و در نهایت  تأثیر گذارده گیاهی
  

    توپوگرافی تأثیر عامل) ب
ــکل      ــره ش ــین  و چه ــاالخص  زم ــل  و ب ــاع  عام ــع  ارتف ــکل  در توزی ــری  و ش ــتاهای گی ــؤثر    روس ــسیار م ــشور ب  ک
   علــت  بلنــد بــه  خیلــی  در ارتفاعــات  طــور کلــی بــه.  نیــستند  جمعیــت  بلنــد جــاذب  خیلــی اصــوالً ارتفاعــات. باشــد مــی

ــیب ــدم وجــود ش ــشکیل ، ع ــشکل  خــاک  ت ــودن ، م ــات  ب ــاهش  ارتباط ــشار و کمــی ، ک ــسیژن  ف ــکونت  اک ــوار و   س  دش
  .   است مطلوبنا
  

     و آب خاک) ج 
ــیم   تحــت خــاک      ــأثیر اقل ــی  ت ــای ، ویژگ ــین ه ــی  زم ــاهمواری شناس ــابع ، ن ــاهی  و پوشــش  آب  و من ــر   گی  در ه

ــه ــت  دارای ای ناحی ــای  قابلی ــاوتی ه ــرای  متف ــصوالت  ب ــف  مح ــشاورزی  مختل ــه  ک ــشت   و در نتیج ــاختار معی ــه  س    ناحی
  . دهد  تأثیر خود قرار می ها را تحت  استقرار سکونتگاه ام راستا نیز نظ  و در این بوده
  هـای   از بنیـان   یکـی    عنـوان   باشـد و بـه       مـی    و توپـوگرافی    شناسـی    زمـین   ، جـنس     تـأثیر اقلـیم      نیز تحـت     آب   منابع    

ــی ــین اساس ــام  در تعی ــی    نظ ــشمار م ــتقرار ب ــد  اس ــود آب. آی ــکل وج ــری  در ش ــکونتگاههای گی ــایی  س ــ  جغرافی   ش نق
 اکثـر    آبـی   منـابع . گیـرد    خـود مـی      بـه    مـؤثرتری    شـکل    عامـل   ایـن   در مـورد روسـتاها      خـصوص ه   ب ؛کند   ایفا می   ای  عمده

ــتاها، آب ــای روس ــی ه ــت  زیرزمین ــه  اس ــه  ک ــورت  ب ــشمه  ص ــاه  چ ــات ، چ ــشاهده  و قن ــی  م ــردد  م ــدوی (گ ، 1373مه
   ). 15ص
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    انسانی های بنیان -1-2 

   ، اقتصادی تماعی، اج  فرهنگی  عوامل
 و   عوامـــل ، بـــر اســـاس  طبیعـــی  بـــر عوامـــل  عـــالوه  روســـتایی هـــای  از ســـکونتگاه  هریـــک  محـــل انتخـــاب     

پـذیر    و امکـان   طبیعـی  هـای   بـا محـیط    مطلـوب   و انطبـاق   سـازگاری  پـذیرد؛ از قبیـل    مـی   نیـز صـورت    متنوعی های  انگیزه
ــصادی  خــاص  شــیوه ســاختن ــق  اقت ــرداری  بهــره  از طری ــن ب ــه  از ای ــا، برخــورداری  محــیط  گون ــات ه ــاطی  از امکان ،   ارتب
  .  و مذهبی  فرهنگی های  و انگیزه  و نظامی  سیاسی های انگیزه

ــوالت     ــی  تح ــاعی  سیاس ــصادی ، اجتم ــش   و اقت ــاً نق ــت  غالب ــل  و اهمی ــاگون  عوام ــکل  گون ــی  را ش ــوه ده    و نح
  .دهد رار می تأثیر ق ها را تحت استقرار سکونتگاه

  

     کمیّ های  با تأکید بر تکنیک  سنتز مطالعات  موجود و ارائه  وضع  و تحلیل تجزیه 
ــام        ــاختار نظ ــر س ــکان از نظ ــه  اس ــع ، مطالع ــشان   وض ــود ن ــی  موج ــ  م ــهده ــام  د ک ــاختار نظ ــکان  س ــمن  اس    ض
در .   اســت  گرفتــه  نیــز شــکل  طبیعــی غرافیــای ج هــای  بــا بنیــان  در ارتبــاط  انــسانی  جغرافیــای هــای  از بنیــان ثیرپــذیریتأ

   روســتایی هــای  ســکونتگاه  کــارکردی ، موقعیــت  اســتقرار اســت  و نیروهــای  عوامــل  گویــای  کــه  طبیعــی کنــار موقعیــت
   ترتیــب  ایــن بــه.   روســتاها اســت  و بیرونــی  درونــی بــر روابــط مبتنــی  بیــشتر گــذارد کــه ثیر مــیأ اســتقرار تــ نیــز در نظــام

ــتموق ــه  شــکل  براســاس  کــارکردی عی ــط  و دامن ــرآوردن  و نحــوه  رواب    مــشخص  ســکونتگاه  یــک  ســاکنان  نیازهــای  ب
ــسته شــود و اگرچــه مــی ــ  واب ــا  اســت  طبیعــی موقعیــته  ب ــد شــامل  مــی، امّ ــه توان ــه  محلــی  موقعیــت هــای  جنب  و  ای ، ناحی

  . شود ای فراناحیه
ــه     ــی  ب ــا توجــه  طــور کل ــه  ب ــان  ب ــ  بنی ــایی ایه ــ  جغرافی ــر ســاختار و نظــام ؤ م ــتقرار، ســه ثر ب ــست  الگــوی  اس    زی

   روســتایی  زیــست ، الگــوی  خــصوص  در ایــن  غالــب  الگــوی  ولــی؛  اســت  بوجــود آمــده  و عــشایری ، شــهری روســتایی
ــی ــه  م ــد ک ــت 83  باش ــد جمعی ــه  درص ــه   ناحی ــورد مطالع ــشکیل  م ــت  داده  را ت ــام .  اس ــر نظ ــز   از نظ ــتقرار ج ــامء اس    نظ

  .گردند  می  متمرکز محسوب  روستاهایء جز،  و از نظر شکل ای  و خوشه یکنواخت
  هـا، براسـاس     سـکونتگاه    و پـراکنش     اسـتقرار جمعیـت      جغرافیـا در نظـام      هـای  ثیر بنیـان  أ و تـ     اهمیـت    بـه    با توجه     

ــدلّ  کمــی هــای تکنیــک ــه م ــاری  از جمل ــرین  نزدیــک  آم ــستگی ، ضــریب  محــاورت ت ــان  و رگرســیون  همب   هــای  بنی
  .گیرد  قرار می  و تجربه مذکور مورد تجزیه

  

   ∗ر ناحیه د  مجاورت ترین  نزدیک  آماری  مدل تحلیل -1 
   در قالــب تــوان  مــی هــا را در ناحیــه  ســکونتگاه  توزیــع  کــه  اســت  بــر آن  مبتنــی  روش  ایــن ای  پایــه خــصوصیات     

ــه  از اشــکال یکــی ــه  س ــصادفی ای  خوشــه  گان ــسیم  و یکنواخــت ، ت ــدی  تق ــود بن ــایج.  نم ــائز   جهــت  از آن  حاصــله نت  ح
  نمایــد، خــدمات  مــی  اســتقرار را تــسهیل  مختلــف هــای  نظــام گیــری ثر در شــکلؤ مــ  علــل  تــشخیص  کــه  اســت اهمیــت
   توزیــع  بــرای پیــشنهادی   الگوهــای  تکمیــل کنــد و بــاالخره  مــی  را ارائــه  کلــی هــای  سیاســت  ارائــه  جهــت  و الزم اولیــه

                                                 
   102، ص1375آسایش  ∗
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  ۀ در نتیجـ     کـه    سـاخت    مـذکور بایـد خـاطر نـشان          بیـشتر روش    در توضـیح   .کنـد    مـی    فـراهم    ناحیـه    را در سـطح     خدمات

   دامنـه    کـه    شـاخص   ایـن . شـود    مـی    حاصـل  1»  مجـاورت   میـزان  «  نـام    بـه    شاخـصی    روش   ایـن    مختلـف    مراحل  بکارگیری
ر در  ؤث مـ    جـدا از عوامـل       ناحیـه    روسـتاها را در سـطح        پراکنـدگی    نحـوه   ، قـادر اسـت       اسـت   متغیـر  15/2 صفر تـا       بین  آن

ــری شــکل ــا توصــیف گی ــد  آنه ــزان.  نمای ــدار می ــ همــان-)  Rn  (  مجــاورت مق ــا فاصــله-   شــده  مــشخص ور کــه ط    ب
ــه  از صــفر و حرکــت گــرفتن ــه  منتهــی  ســمت  ب ــر چگــونگی   دیگــر طیــف الی ــشانگر تغیی ــع  ن ــت  توزی ــتاها از حال    روس
  ). 12، ص1374هامون(  است  یکنواخت  شکل  به ای خوشه

همــان، ( :  مــوارد زیــر اســت    شــامل  همــسایه  یــا نزدیکتــرین   مجــاورت  نزدیکتــرین  آمــاری  روش  انجــام  مراحــل
  )122ص

  گیـری   ا انـدازه   هـ   سـکونتگاه    نظـم    در نظـر گـرفتن       مجـاور خـود بـدون        روسـتای   ریـن   هـر روسـتا از نزدیـک        ـ فاصـله  1 
  .شود می

  .شود  می ها تقسیم گیری  بر تعداد اندازه  آمده  بدست  فواصل مجموع2»  مشاهداتی ارزش «  محاسبه ـ جهت2 
  Dobs  =    فواصل جموعم

  ا هگیری تعداد اندازه                                                                  
  :گردد  می  زیر محاسبه  از فرمول  با استفاده  توزیع  یک  برای  متوسط ش ارز  مرحله ـ در این3

  DRon=  5/0     روستاها مساحت
   تعداد روستاها                                                                 

  :آید  می  بدست  ذیل  فرمول از طریق)  Rn  (  مجاورت  میزان  شاخص ـ در نهایت4 
Dobs  =  Rn  

                                                                            DRon             
ــه ای  نتیجــه     ــن  ک ــبات  از ای ــی  حاصــل  محاس ــود   م ــه  اســت آنش ــدد    چنانچــه  ک ــینRn ع ــا ) 0(    ب ــرار ) 1(ت ق

) 1(باشـد و اگـر برابـر           مـی    در ناحیـه     کـشش   هـای   از وجـود قطـب       حـاکی    کـه    اسـت   ای   روسـتاها خوشـه     توزیـع  گیرد،
  واقـع ) 5/2(تـا   ) 1 (  و اگـر بـین       اسـت    و اتفـاقی    ریـزی    برنامـه   هـا بـدون     سـکونتگاه   گیـری    و شـکل     بـوده   گردد تـصادفی  

  . دارد در استقرار روستاها  زیری  برنامه  از نوعی  و حکایت  بوده  یکنواخت شود، توزیع
   تعیــین ای  خوشــه هــا از نــوع  ســکونتگاه  شــد و توزیــع  حاصــل  اول  حالــت چنانچــه،  فــوق  مراحــل  از پایــان  پــس    

   و بـا مطالعـات    نمـوده  هـا را مـشخص    خوشـه   روسـتایی  هـای   سـکونتگاه   پراکنـدگی   نقـشه   بـه   بـا مراجعـه   تـوان  شـد، مـی  
  هــای  بررســی  دارد کــه  امکــان البتــه.   در نظــر گرفــت  روســتایی  عمــران  حــوزه  یــک  عنــوان  بــه را  هــر خوشــه تکمیلــی
  .  گردد  تقسیم  دو حوزه  به  خوشه  یک  است  الزم  دهد که  نشان میدانی

                                                 
1 - Rate Neigbourhood 
2 - Distance of Observation 



  
  129                                                   ...                                    بررسی عوامل جغرافیایی در نظام استقرار سکونتگاه ها 

 
ــایج     ــارگیری از  حاصــل  نت ــد بک ــاری ل م ــک  آم ــرین  نزدی ــاورت ت ــه  مج ــورد  درناحی ــه  م ــه مطالع ــرح  ب ــر  ش   زی
  :شدبا می

    شمالی ویلکیج:   الف
03/2  =  6/40  =Dobs                                                         فواصل مجموع    = Dobs   

   ها تعداد سکونتگاه                                                                        29                                                              
     51/1  =  8/182  ×5/0 = DRon                                           5/0     روستاها احتمس=  DRon   

  تعداد روستاها                             20 
 3/1  =  03/2  =   Dobs=  RN     

             DRon             51/1                      
   مرکزی ویلکیج:  ب        

   Dobs   = فواصل مجموع        DRon 02/2  =59/42                                    =5/0  روستاها مساحت
      گیریها  تعداد اندازه             21                                              تعداد روستاها   

     1/1  =02/2 =   Dobs=  Rn                                          74/1   =  7/256  5/0  =DRon   
74/1       DRon                               21        

    جنوبی ویلکیج:   ج

42/1=  36/11=                        Dobsفواصل مجموع =   Dobs   
   سکونتگاههاداد تع                                8          

   93/1  =  3/119  5/0 = DRon                                           5/0     روستاها احتمس=  DRon   
  تعداد روستاها                                 8  

  
  

 73/0  =  42/1  =   Dobs=  RN     
93/1 DRon           

 و   محیطــی ک ادرا  بــا جغرافیــای  آن  و انطبــاق  مجــاورت تــرین  نزدیــک  آمــاری  از مــدل  حاصــل  نتــایج  بررســی    
 و  ای  و خوشــه  یکنواخــت  از نــوع  مطالعــهد مــور  ناحیــه هــای  اســتقرار ســکونتگاه  نظــام  کــه  اســت  نمایــانگر آن رفتــاری

  .گردد  می  متمرکز محسوب  جزء روستاهای از نظر شکل

   ای  و رتبه  کمی  همبستگی  ضریب  تحلیل -2
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   موجـود نـشان      مطالعـات    و تحلیـل    هـا، بررسـی     اسـتقرار سـکونتگاه    ثر در ؤ مـ    جغرافیـایی   هـای   بنیـان    بـه   با توجـه       
، بیـشتر در       انـسانی    جغرافیـای   هـای   از بنیـان     تأثیرپـذیری    ضـمن   هـا و جمعیـت     سـاختار اسـتقرار سـکونتگاه     کـه   دهـد     می

   میـدانی    مطالعـات    ضـمن    فرضـیات    منظـور اثبـات      بـه    زمینـه   در همـین  .   اسـت    گرفتـه    شـکل    طبیعـی   هـای   با بنیـان    ارتباط
ــا توجــه)   و رفتــاری  محیطــی  ادراک جغرافیــای( ــه ب  و   پیرســون  همبــستگی  ضــریب  از جملــه  کمــی هــا و فنــون  روش  ب

   قـرار گرفـت      و تحلیـل     مـورد تجزیـه      مـورد مطالعـه     ، ناحیـه     و اسـپیرمن     کنـدال   ای   رتبـه   یگ همبـست    و ضـریب    کواریانس
  :باشد یر می ز  شرح  به  حاصله  نتایج که

    ناحیه های  سکونتگاه و توزیع   توپوگرافی  عامل  بین  و رگرسیون  همبستگی  ضریب تحلیل -1  جدول
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r ضریب همبستگی پیرسون   

    
  .باشد دار میی  و معن  ناقص  معکوس  از نوع  همبستگی
ــرای  شــده  محاســبه  همبــستگی  ضــریب دار و   معنــی  رابطــه دهــد کــه  مــی هــا نــشان  ســکونتگاه  و توزیــع  توپــوگرافی  عامــل  ب

   نیـز از نـوع    همبـستگی   وجـود دارد و نـوع    مـورد مطالعـه     هـا در ناحیـه      و اسـتقرار سـکونتگاه       و توزیـع     توپـوگرافی    عامـل    بین  قوی
 پیــدا   کـاهش   تعــداد جمعیـت   آن نتیجـه هـا و در    تعــداد سـکونتگاه   ارتفـاع   بــا افـزایش   معنـا کـه   بـدین . باشــد  مـی   نـاقص  معکـوس 

  .دهد  می  را نشان ها و ارتفاع  سکونتگاه  بین  ناقص  معکوس  رابطه نمودار پیوست. کند می
ــر دارای    ــر دو متغی ــستگی  اگ ــل  همب ــا + 1 (   کام ــ 1ی ــر روی  ) ـ ــا را ب ــند و آنه ــک باش ــتگاه  ی ــصات  دس    مخت
ه بـ  �-�هـا      پدیـده    در بـین    ولـی . گیرنـد    در امتـداد یکـدیگر قـرار مـی           مـستقیم    خطـی   صـورت    بـه   ، نقـاط     کنـیم   ترسیم

 در  شــود کــه  مــی  مــشاهده  اوقــات  گــاهی البتــه.   نــادر اســت  امــری  کامــل  همبــستگی،  جغرافیــایی هــای  پدیــده خــصوص
اگـر  . باشـد   مـی  ال بـا    همبـستگی    ضـریب    آن   حاصـل    وجـود دارد کـه      داری   و معنـی     قـوی    یـا متغیـر ارتبـاط        دو پدیده   بین

    ارتفاعی طبقات X   ارتفاع میانگین Yها   سکونتگاه

30  

10  

8  

1  

1350  

1650  

1950  

2250  

1500-1200  

1800-1500  

2100-1800  

2400-2100  

49  7200    
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 ؛ نخواهــد شــد  حاصــل  مــستقیمی ، قطعــاً خـط   کنــیم  ترســیم  مختــصات  دسـتگاه  هــا را بــر روی  پدیــده  پــراکنش بخـواهیم 

   در اصـطالح     کـه    کنـیم    رسـم    آمـده    بدسـت    نقـاط    از بـین     مـستقیمی    خـط   تـوانیم    مـی    رگرسـیون    از روش    با استفاده   ولی
   ترســـیمی  توصـــیف  رگرســـیون  خـــط در واقـــع. نامنـــد  مـــی"  رگرســـیون خـــط" یـــا1"  بهینـــه خـــط" را   آن آمـــاری
   یـا خـط    بهینـه   خـط   دو متغیـر مـذکور براسـاس     بـین   از بررسـی   حاصـل  نتـایج . کنـد   مـی    دو متغیـر را بیـان        بین  همبستگی
  :باشد  زیر می  شرح  به رگرسیون

  
    رگرسیون  معادله محاسبه 

     y    (x - x)   y = ax + b                      (y - y) = r 9/0    ـ =r  = همبستگی ضریب    

     x  (y - y)   x = ay + b                                (x - x) = r 1800  = x =   یانگین   
25/12 y  = میانگین   

 4/335  = x  δمعیار  انحراف   
 7/10  = y   δیار مع انحراف  

 )25/12 - y (  4/335  9/0 1800=  ـ- x                   )1800- x(  7/10  9/0 25/12= ـ- y   
  y ـ  25/12=  ـ x 02/0ـ  ) ـ36(                            x ـ  1800= ـ y 2/28ـ  ) ـ4/345(

 4/345  + y 2/28 ـ  1800=  ـ                            x 36  + x 02/0ـ  25/12 =  ـ y  
 4/2145  + y 2/28 ـ   =                                   x 25/48  + x 02/0  = y  

 4/2145  = x    0= y                       25/48  = y    0= x   
 07/76  = y     0= x                        5/2412  = x    0= y   

                                            
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
  

2500   2000   1500   1000   500     0     500-   1000-   1500-   2000-   2500-  
  

                                                 
1 - Best fit 
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    ناحیه های  سکونتگاه  و توزیع  اراضی  تیپ  بین ای  رتبه  همبستگی  ضریب تحلیل -3

ــای      ــورد بررســی اگــر متغیره ــادیر صــفات و  باشــند   کیفــی  م ــا مق ــوان  کمــی ی ــ  را نت ــله  ب ــین طــور کام    مع
   اسـتفاده  " ای   رتبـه    همبـستگی   هـای  روش"   نـام    بـه    خاصـی   هـای  هـا بایـد از روش        پدیـده   گونـه    ایـن    محاسبه  نمود، برای 

ــستگی هــای روش. نمــود ــه  همب ــق  ب ــل  دو طری ــق اول:   اســت  محاســبه  قاب ــق  اســپیرمن  روش  از طری    از روش  دوم  و طری
  .باشد  می کندال

  

    اسپیرمن روش)  الف 
  

 Y d 2 d   رتبه X   رتبه Yها   هسکونتگا X   اراضی تیپ

  ها کوه
  ها فالت
   ای  دامنه دشت
    رسوبی دشت
    سیالبی دشت

4  
7  

21  
14  
3  

2  
3  
4  
5  
1  

2  
3  
5  
4  
1  

0  
0  
1-  

1  
0  

0  
0  
1  
1  
0  

 9/0  = 2 * 6  -  1   = 2 d    ε 6  -  1 =  Ps   
             N 3 N         53 ـ 5

  .باشد  میدار  و معنی  ناقص  مستقیم  از نوع همبستگی
  
    کندال  روش)ب 

  
 Y   رتبه  X   رتبه  Yها   سکونتگاه X   اراضی تیپ

  ها کوه
  ها فالت
   ای  دامنه دشت
    رسوبی دشت
    سیالبی دشت

 4  
 7  
 21  
 14  

 3  

 2  
 3  
 4  
 5  
 1  

 2  
 3  
 5  
 4  
 1  

  
  

     5     4     3     2     1     x  
     4     5     3     2     1     y  

     9 = 0 + 2 + 3 + 4 =  P  
     1 = 0 + 1 + 0 + 0 + 0  = Q  
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     8 = 1 - 9  = S = P - Q  

     8/0    = 8 * 2=       S 2 = I   
                                                                                                                             20N(N-1)        

  .باشد دار می  و معنی  ناقص  مستقیم  از نوع  همبستگی
ــایج     ــله  نت ــی  حاص ــل  از بررس ــریب  و تحلی ــستگی  و ض ــه  همب ــین ای  رتب ــپ   ب ــر تی ــی  متغی ــع  اراض  و   و توزی

ــا آن هــا و متناســب اســتقرار ســکونتگاه    تیــپ  بــین داری  و معنــی  مــستقیم  رابطــه دهــد کــه  مــی  نــشان  جمعیــت  توزیــع  ب
   اراضــی  تیــپ  نامــساعد بــه  اراضــی  هــر قــدر از تیــپ  کــه  صــورت بــدین. هــا وجــود دارد  و اســتقرار ســکونتگاه اراضــی

  .یابد  می ها افزایش ، استقرار سکونتگاه رویم  می  استقرار پیش مساعد برای
  
  
   گیری نتیجه 
   

ــ      ــورکلیه ب ــدگی ط ــتقرار و پراکن ــانی  در اس ــکونتگاه  مک ــا   س ــم(ه ــهری اع ــتایی  از ش ــت)   و روس ،  و جمعی
   عوامـل    شـامل    عوامـل   ایـن . برنـد    مـی    نـام    جغرافیـایی   هـای   بنیـان    عنـوان    از آنهـا بـه       تـأثیر دارنـد کـه        از عوامـل    دو دسته 
،  گزینــی  در مکــان  طبیعــی هــای  و پدیــده عــوارض. باشــند  مــی  و اقتــصادی ، اجتمــاعی  فرهنگــی  محــیط  و عوامــل طبیعــی

  در کنــار موقعیــت.  دارنــد  شــهر و روســتا اثــر قــاطعی فولــوژیر و م ، ارتباطــات  فیزیکــی  نفــوذ، توســعه ، حــوزه پــراکنش
ــای  کــه طبیعــی ــل  گوی ــای  عوام ــتقرار اســت  و نیروه ــت  اس ــارکردی ، موقعی ــای  ســکونتگاه  ک ــتایی ه ــامل  کــه  روس    ش
   و تحلیــل  بررســی  ایــن یجنتــا. گذارنــد ثیر مــیأ اســتقرار تــ شــود در نظــام  مــی ای  و فراناحیــه ای ، ناحیــه  محلــی هــای جنبــه
ثر أ متــ  طبیعــی  محــیط  از عوامــل هــا و جمعیــت  ســکونتگاه ، توزیــع  انــسانی  در کنــار عوامــل دهــد کــه  مــی هــا نــشان داده
   و شـیب     هماننـد ارتفـاع      طبیعـی    محدودکننـده   عوامـل . کننـد    نمـی    عمـل   طـور یکـسان      بـه    عوامـل    ایـن   گرچـه . گـردد   می

   اثـر منفـی      و جمعیـت     سـکونتگاه    فـضایی    در پـراکنش     سـیالبی   هـای  هـا، دشـت     کـوه    چـون   راضـی  ا   نامناسـب   باال، تیپ 
ــه. دارد ــارت ب ــه   عب ــر، رابط ــوس  دیگ ــی  معک ــن داری  و معن ــه  در ای ــرعکس   زمین ــود دارد و ب ــاع  آن  وج ــپ ، ارتف    و تی

ــی ــب اراض ــت   مناس ــر مثب ــی  اث ــام داری  و معن ــکونتگاه   در نظ ــتقرار س ــا و ج  اس ــته ــایج.  دارد معی ــل نت ــن  حاص    از ای
ــه بررســی ــه  در ناحی ــورد مطالع ــاق  م ــات  آن  و انطب ــا مطالع ــدانی  ب ــرفتن   می ــر گ ــا در نظ ــای  ب  و   محیطــی  ادراک  جغرافی
  .  مدعاست  بر این  شاهدی رفتاری
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  ها گاه سکونت و توزیع   مورد بررسی  متغیرهای  همبستگی  از ضریب  حاصل نتایج -2  جدول
  متغیر 

    توابع
    ارتفاعی طبقات    اراضی تیپ

  -9/0  9/0  8/0  ها سکونتگاه
   پیرسون   اسپیرمن   کندال    بکار رفته روش

    همبستگی نوع
 و   ناقص مستقیم

  دار معنی
 و   ناقص مستقیم

  دار معنی
   ناقص معکوس
  دار ومعنی

  
  
  
  
  

   و ماخذ  منابع
  . نور  پیام  دانشگاه، ، تهران  ایران  روستایی  ریزی رنامه ب،)1375 ( ، حسین  آسایش-1 
  .  و تحقیقات  آزاد، واحد علوم  دانشگاه،، تهران  دکتری  دوره  روستایی  جغرافیای  جزوه،)1378 ( ، حسین  آسایش-2 
ــایش-3  ــسین  آس ــتعالجی  ، ح ــا اس ــول،)1381 (   و علیرض ــهای  اص ــه  و روش ــزی  برنام ــه  ری ــ ( ای  ناحی ــها و م دلها، روش

  .  آزاد اسالمی  دانشگاه،، تهران)  فنون
  . 67، جزوه جغرافیایی روستایی، دوره دکتری، تهران، واحد علوم و تحقیقات، ص)1379( آسایش، حسین -4
ــشگاه ، تهــران  دکتــری ، رســاله ای  ناحیــه-   پایــدار روســتایی  توســعه  راهکارهــای،)1381(، علیرضــا  اســتعالجی -5   ، دان
  .  و تحقیقات ، واحد علوم اد اسالمیآز
ــتعالجی -6 ــا  اس ــی،)1381(، علیرض ــل  بررس ــای   و تحلی ــا و راهبرده ــعه  رویکرده ــتایی  توس ــه-   روس ــه ای  ناحی   ، مجل

  .251  جهاد، شماره
  .  آزاد اسالمی ، دانشگاه ، تهران)2( آمار   جزوه،)1379(، علیرضا  استعالجی -7
ــصور  -8 ــر، من ــدری ف ــایی، شــماره  ،)1369( ب براســاس اســتنتاج و (، 26 طــرح مطالعــات روســتایی، پژوهــشهای جغرافی

  . 71-78صمقاله ) جمع بندی
  .26  ، شماره  جغرافیایی  پژوهشهای، روستایی  مطالعات  طرح،)1369( فر، منصور  بدری -9

   . نور  پیام  دانشگاه ، انتشارات ، تهران  ایران  انسانی  جغرافیای،)1373( فر، منصور  بدری -10
  .  سمت  انتشارات، ، تهران  روستایی  جغرافیای  مبانی،)1377 ( ، عباس سعیدی -11
  . 44 انتشارات سمت، ص،، مبانی جغرافیایی روستایی، تهران)1377 ( ، عباس سعیدی -12
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