
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1395 زمستان، ششمی بيستم و دوره هفتم، شماره

 30/11/95 تأييد نهايي:  16/05/95 دريافت مقاله:

 38-23صص 

 هاي شمالي ارتفاعات کرکسدامنه بررسي نقش فرم و فرآيندهاي ژئومورفولوژي

 هاي انسانيدر پراکنش سکونتگاه

 ريزي روستايي، دانشگاه حکيم سبزواري، استاديار جغرافيا و برنامه*عليرضا حميديان

 ، دانشگاه حکيم سبزواريريزي محيطيارشد هيدروژئومورفولوژي در برنامهدانشجوي کارشناسي ، علي شکاری بادی

 ، دانشگاه حکيم سبزواريژئومورفولوژيدانشيار ، ابوالقاسم اميراحمدی

 چکيده

 که ايگونهبه نموده، عمل انساني هايسکونتگاه حيات در کنندهتعيين عامل عنوان به طبيعي محيط تاريخ، ابتداي از

 شناسيزمين و ژئومورفولوژي ويژهبه طبيعي عوامل تأثيرتحت کامال انساني، تأسيسات ساير و هاسکونتگاه استقرار محل

 محيطي شرايط ها،لندفرم تحول بررسي و منطقه بر حاکم فرآيندهاي تعيين با ژئومورفولوژي مطالعات. است گرفته قرار

 در ژئومورفيک مطالعات اهميت رو،اين از. دهدمي قرار ارزيابي مورد را هاآن پراکنش نحوه و هاسکونتگاه استقرار زمان

 منابع و ميداني مطالعات به استناد با و تحليلي صورتبه حاضر پژوهش. شودمي آشکار انساني هايسکونتگاه گزينيمکان

 پرداخته کرکس ارتفاعات شمالي هايزندگي دامنه هايکانون پراکنش در ژئومورفولوژي عوامل نقش بررسي به ايکتابخانه

 و فرم تحليل روش از استفاده با 1:25000 مقياس در منطقهموضوعي  ژئومورفولوژي نقشه ابتدا منظور، بدين. است

شهر و روستا با  74) نفر 100 از بيش جمعيت با هايسکونتگاه سپس گرديد، تهيه ژئومورفيک اندازهايچشم فرآيند

 لندفرمو  يخچالي فرآيند که است آن از حاکي تحقيق نتايج. گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد نفر(  435373جمعيت 

 از ترپايين ارتفاعي در منطقه هايسکونتگاه تمامي. دنباشمي هاسکونتگاه فضايي توزيع در عوامل ترينمهم چاليخي دره

 کوهستان واحد در روستا 27شهر و  5شامل  سکونتگاهي نقطه 45 تعداد. اندشده مستقر( متر 2500) دائمي برف مرز خط

 .دباشمي (محدب سطح) کوهستان ارضي، واحد ترينمهم بنابراين. قرار دارند

 هاي انساني، ارتفاعات کرکس.، سکونتگاهژئومورفولوژيفرم، فرآيند،  :یديواژگان کل

  

                                                            

* Email: alireza.hamidian1337@yahoo.com                                           ي مسئولنويسنده  :                          
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 مقدمه -1

تاريخ، بشر همواره در ارتباط و جدال با محيط طبيعي بوده و لذا در حيات شهرها، از ابتدا رابطه متقابل بين انسان و در طي 

هاي منسجم (. اولين استفاده6: 1388اي تعيين کننده عمل کرده است)نظريان و همکاران، محيط داشته و محيط به عنوان پديده

ها در ايران، در بدو امر، گيري نظم مکاني اين استفادهوکار آغاز شد. در شکلداري و کشترتعهاي ماز سرزمين در ايران با کاربري

اي که عوارض ناهمواري در درجه اول به صورت عامل گونه(. به91: 1390شرايط اقليمي و محيطي نقش اساسي داشتند)مخدوم،

ها بويژه شرايط اقليمي نيز خود نتيجه نحوه پراکندگي ناهموارياي ايران دارند و کننده در تقسيمات ناحيهاصلي، نقش تعيين

طور اساسي هر جه که (. بررسي روستاهاي کشور خودمان پيش از تحوالت اخير و به111: 1391عامل ارتفاع است)نظريان: 

در مراکز تجمع دهد که همه تأسيسات انساني تکنيک و صنعت جديد و خالصه ماشين در محيط، ادخال نشده است؛ نشان مي

توان گفت، محل استقرار (. بنابراين مي167: 1386اسدي؛ باشد)زنگنهطور محسوس به محيط و شرايط آن منعطف ميها بهآدم

شناسي ويژه ژئومورفولوژي و زمينتأثير عوامل طبيعي بهکند، کامال تحتها و ساير تأسيساتي که انسان ايجاد ميسکونتگاه

رود، شمار ميگذاران آن بهاز پايه 1(. در اين رابطه، مکتب جبر جغرافيايي که فردريک راتزل86: 1394، است)شهماري اردجاني

يابي شهر (. همچنين، ژان باستيه در مکان18: 1390کند)خمر: شهر و تمدن شهري را حاصل عوامل ويژه طبيعي قلمداد مي

هاي ويژه طبيعي در رابطه ت که نقش آينده شهرها با انتخاب مکانانديشد و بر اين باور اسبيشتر به عوامل طبيعي مکان مي

 (. 52: 1390است)فريد: 

قش جايي جمعيت شهر و غيره نهوساز شهري يا در وضعيت جابها در مسائلي مانند ساختگيري ناهمواريمحل و جهت

هاي ويژه در بخشهباکز شهري و روستايي ايران عنوان مثال، قسمت اعظم مر(. به38: 1391انکارناپذير دارد)داستان و همکاران، 

رفولوژي را ( که اين خود اهميت عوارض ژئومو100: 1391اند)محمودي، ها استقرار يافتهافکنهمرکزي و شرقي بر روي مخروط

آيند. شمار ميهبترين مسائل ژئومورفولوژي فرآيند جزو اصلي –سازد. روابط فرم هاي انساني آشکار ميگزيني سکونتگاهدر مکان

موده و فرآيندهايي نحو احسن تحليل ننداز و فرآيندهاي فعال را بهعلم ژئومورفولوژي توانسته است روابط موجود بين اشکال چشم

حليل سرعت دهند، شناسايي کند. رسالت ديگر اين دانش ترا که در مقاطع زماني مختلف اين اشکال را تحت تأثير قرار مي

طوف به اطالعاتي (. در واقع، مطالعات ژئومورفيک سرزميني مع184: 1393افتد)مختاري، نداز اتفاق ميه در چشمتغييراتي است ک

زا از هاي شکلها و مکانيسمسو و فرآيندبندي در مورد اراضي بر اساس فرم از يکاست که سرانجام بتواند ما را به نوعي طبقه

  (.119: 1384 سوي ديگر رهنمون سازد)نوجوان و همکاران،

ها، ريزي براي امنيت راهاي مانند برنامهريزي ملي و منطقههاي عمراني و برنامهطرحامروزه نقش کاربردي ژئومورفولوژي در 

اي روشن و هگذاران محلي و منطقريزان و سياستي برنامهتر شده و براي همهها پررنگگزيني سکونتگاهمخاطرات طبيعي، مکان

برداري ها، بهرهوتحليل مسائل آنست. ژئومورفولوژي کاربردي، علم فهم مسائل مربوط به نحوه استفاده از زمين، تجزيهآشکار شده ا

: 1388زاده لسبويي، باشد)کامراني دلير و رمضانريزي براي آمايش سرزمين و توسعه پايدار ميبرنامه ،مديريت محيطي ،از منابع

122.) 

هاي انساني و تأثير آن هاي شمالي ارتفاعات کرکس بر سکونتگاهعوامل ژئومورفولوژي دامنه هدف اين پژوهش، بررسي نقش

ي در تواند نقش بسزايعوامل مي باشد. شناسايي اينهاي زندگي در محدوده موردمطالعه ميبر توزيع و پراکنش کانون

 اي داشته باشد.هاي توسعهها و پروژهها، طرحريزيبرنامه

 سواالتي طراحي شده که عبارتند از: ،اهداف پژوهشدر راستاي 

 ها در محدوده مطالعاتي کدام است؟گزيني سکونتگاهترين فرآيند ژئومورفولوژيکي تأثيرگذار در مکانمهم .1

 باشند؟ها ميرمها در دامنه شمالي ارتفاعات کرکس کدام ژئوفترين لندفرم ژئومورفولوژيکي مؤثر در پراکنش سکونتگاهمهم .2

 در کدام واحد ارضي بيشتر است؟موردمطالعه ها در منطقه وه پراکنش سکونتگاهنح .3

 

 

                                                            
1- Friedrich Ratzal 
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 گردد:در پاسخ به سواالت اين پژوهش، فرضيات زير ارائه مي

ها در محدوده مطالعاتي گزيني سکونتگاهترين فرآيند ژئومورفولوژيکي تأثيرگذار در مکانرسد فرآيند آبي مهمنظر ميبه .1

 باشد.مي

ها در دامنه شمالي هاي ژئومورفولوژيکي مؤثر در پراکنش سکونتگاهترين لندفرماي مهمهاي رودخانهرسد درهمينظر به .2

 باشند.ارتفاعات کرکس مي

 ها در واحد کوهستان قرار گرفته باشند.رسد بيشترين تعداد سکونتگاهمينظر به .3

يان و همکاران، يندهاي گذشته و فعال به شناخت دست بيابيم)شاانداز اطرافمان، از فراوسيله مطالعه چشمتوانيم بهما مي

صورت گرفته  هاي انساني در ايران و جهان(. مطالعات مختلفي در ارتباط با نقش عوامل طبيعي مؤثر بر سکونتگاه37: 1390

 شود.ها اشاره ميبرخي از آناست که به 

 8500تسه  از نش آثار باستاني را در بخش مياني رودخانه يانگ( نقش عوامل طبيعي در الگوي پراک2009و همکاران ) 2دنگ

طور عمده برروي اراضي لسي، هاي عهد نوسنگي بهداد که الگوي پراکنش سايت نشان جيسال قبل از ميالد بررسي نمودند. نتا

ها طول سلسله ژو، توزيع مکاني سايتاما در  استتر بوده هاي آبرفتي باال با ارتفاع باالتر و شيب متفاوتهاي پديمنت و جلگهتپه

هاي روستايي ( در پايداري سکونتگاه2011. عنابستاني )تر منتقل شده استتر و شيب ماليمبه دشت آبرفتي با ارتفاع پايين

طي محيدهد بين عوامل زيستمحيطي را مورد ارزيابي قرار داد. نتايج اين تحقيق نشان ميشهرستان سبزوار، پارامترهاي زيست

مانند موقعيت، آب و اراضي کشاورزي و تغييرات جمعيت به عنوان يک شاخص پايداري جمعيت روستايي ارتباط معناداري وجود 

در هند مورد بررسي قرار دادند. نتايج  3( اثرات عوامل ژئومورفيک را بر روي توسعه شهري ساگار2012) Prasadو  Paretaدارد. 

تواند به شناسي و ساختارهاي زمين ميومورفولوژي با ساير اطالعات زمين مانند شيب، سنگهاي ژئنشان داد که تلفيق نقشه

اي به تأثير عوامل ( در مطالعه2014و همکاران ) Ballabhريزي و توسعه شهري کاربرد داشته باشد. عنوان ورودي براي برنامه

دهد پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان مي 4ع در لسر هميالياواق Dhundsir Gadها در در حوضه ژئومورفيک اثرگذار بر سکونتگاه

 باشد. شده از لحاظ تغييرات ژئومورفولوژي و مخاطرات طبيعي ميهاي کوهستاني بهترين مکان اسکان بهينهکه سکونتگاه

( روستاهاي استان زنجان را با توجه به عوامل طيبعي از جمله: شيب، دما، بارندگي، آب و قابليت 1383مهدوي و همکاران )

هاي ها را اين پهنههاي روستايي مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج حاکي از آن است بيشترين حجم مهاجرتاراضي از لحاظ مهاجرت

هاي جغرافيايي و نظام استقرار ( به بررسي ارتباط بين بنيان1384و قديري معصوم ) عالجيستپذير داشته است. اآسيب

دهد بين ب همبستگي و تحليل رگرسيوني نشان ميهاي کمي پرداختند. نتايج حاصل از ضريها با استفاده از شاخصسکونتگاه

ها همبستگي ين طبقات ارتفاعي و سکونتگاهو ببرقرار است دار ها همبستگي مستقيم و معنيتيپ اراضي و توزيع سکونتگاه

( توسعه کالبدي مجموعه شهري شيراز را بر پايه عوامل طبيعي مشتمل بر ارتفاع، 1387کرم )دار وجود دارد. معکوس و معني

د مور AHPلغزش، پوشش/کاربري زمين با استفاده از روش خيزي، خطر زمينشيب، ليتولوژي، بارش، دما، قابليت زمين، لرزه

درصد مساحت محدوده در طبقات با تناسب زياد و  28نظر از اراضي کشاورزي، حدود ارزيابي قرار داد. نتايج نشان داد که صرف

گزاران قرار ريزان و سياستتواند براي توسعه کالبدي مدنظر برنامهبسيار زياد قرار دارد و با ملحوظ داشتن ساير پارامترها مي

 دشت در شهري مهم سکونتگاه و مدنيت گيريشکل عدم بر کواترنر يخچالي آثار نقش( 1390) رانهمکا و گيرد. اميراحمدي

 مهم هايسکونتگاهگيري شکل و مدنيت توسعه عدم که است آن بيانگر پژوهش هاييافته. دادند قرار ارزيابي مورد را آسپاس

 زيرزميني آب منابع گيريشکل عدم موجب که بوده گذشته در يخ غيرمتمرکز حرکت و هوا برودت دليلبه منطقه اين در شهري

هاي روستايي ( به بررسي جايگاه عوامل طبيعي در استقرار سکونتگاه1392راد و شريعت پناهي )غالمي .است شده توجه قابل

گزيني و مکانپرداختند. نتايج اين پژوهش بيانگر آن است که بين عوامل طبيعي  AHPاستان کرمانشاه با استفاده از مدل 

( عوامل ژئومورفولوژي مؤثر در توسعه 1392روستاهاي استان کرمانشاه رابطه مستقيم وجود دارد. انتظاري نجف آبادي و يوسفي )

 دهد که نحوه توزيع فضايي روستاهاي شهرستان سنندجشهرنشيني شهر سنندج را مورد بررسي قرار دادند. اين بررسي نشان مي

                                                            
2- Deng 

3- Sagar 

4- Lesser Himalayas 
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کند. کياني ميها را تاييد عملکرد يخچالهاي باستاني ند و وجود تپهکميهاي يخچالي پيروي زايي زبانهدقيقا از حرکت و شکل

 دار پرداختند. پژوهشگله شهر کالبدي -فيزيکي توسعه در محيط طبيعي بازخود و در پژوهشي به بررسي( 1394و همکاران )

 -فيزيکي توسعه در آن فرآيندهاي و( هيدروژئومورفولوژي) شهري موقت هايرودخانه طبيعي محيط بررسي هدف با حاضر

 مستقيم تاثير بيانگر محالت فضايي حاکي از آن است که آرايش پژوهش هاييافته. است گرفته انجام دارگله شهر کالبدي

 واحدهاي نقش( 1395) اردجاني شهماري. است دارگله شهر فضايي ساختار و توسعه گيري،شکل در شهري موقت هايرودخانه

 سکونتگاها نتايج، مطابق. نمود تحليل را گيالن استان غرب شمال هايسکونتگاه گيريشکل و استقرار در مؤثر ژئومورفولوژيکي

 همحدود) غرب به( جلگه و ساحل همحدود) شرق از کهطوريبه ندارند، متجانسي و يکنواخت حالت تراکم، و پراکندگي لحاظ از

 .است شده افزوده هاآن پراکندگي بر هم و هاسکونتگاه تعداد بر هم ،(کوهستان و کوهپايه

 منطقه مورد مطالعه -2

 موقعيت جغرافيايي -1-2

کيلومترمربع  4739باشد که موقعيت طبيعي آن با مساحت هاي شمالي ارتفاعات کرکس ميتحقيق دامنهموردمطالعه منطقه 

کوه در بخش شمال غربي استان اصفهان قرار بيان شده است. اين رشته 1در جدول  UTMدر دو سيستم مختصات جغرافيايي و 

شهر و ميمه، کاشان، آران و بيدگل در استان اصفهان و شهرستان شهرستان نطنز، شاهين 5گرفته است. منطقه مطالعاتي در 

س به عنوان بلندترين نقطه جنوب شرقي و کوه کرک –دليجان در استان مرکزي قرار گرفته است. جهت امتداد آن شمال غربي 

موقعيت جغرافيايي محدوده  1متر از سطح دريا واقع شده است. در شکل  3895ارتفاعي آن در غرب شهرستان نطنز با ارتفاع 

 نشان داده شده است.موردمطالعه 
  يمطالعات منطقه ييايجغراف تيموقع: 1جدول 

 موقعيت جهت سيستم مختصات

 جغرافيايي
 52 ْ 14' 25"تا  50  50ْ' 15" طول شرقي

 34  13ْ' 15"تا  33  23ْ' 55" عرض شمالي

UTM 
 (39)زون 

X 485000  615000تا 

Y 3696000  3788000تا 

 

 
 مطالعه مورد منطقه جغرافيايي موقعيت: 1 شکل
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 مطالعاتيهای منطقه وضعيت سکونتگاه -2-2

هاي هاي شمالي ارتفاعات کرکس، سکونتگاههاي انساني در دامنهو تعداد زياد سکونتگاهموردمطالعه با توجه به گستردگي محدوده 

شهرستان،  4نقطه شهري و روستايي بود که  74هاي منتخب تعداد نفر انتخاب شدند. مجموع سکونتگاه 100با جمعيت بيش از 

د. همانگونه که در نباشنفر مي 435373هاي هدف تحقيق د. مجموع جمعيت سکونتگاهوشميشامل را روستا  63شهر و  11

 305837( و جمعيت )محدودهدرصد مساحت  52کيلومتر مربع برابر با  2488شود، بيشترين مساحت )مشاهده مي 2جدول 

درصد  05/0کليومتر مربع تنها  23/2نيز با مساحت  ميمه و شهرشاهينباشد. شهرستان نفر( مربوط به شهرستان کاشان مي

شهر شود. در محدوده دامنه شمالي ارتفاعات کرکس هيچ سکونتگاهي در شهرستان شاهينرا شامل مي منطقه مطالعاتيمساحت 

 و ميمه قرار نگرفته است.

 هاي منطقه مطالعاتي: مساحت، تعداد جمعيت و نقطه سکونتگاهي شهرستان2 جدول
 تعداد جمعيت تعداد روستا تعداد شهر درصد مساحت مساحت )کليومتر مربع( 

 36751 18 3 31/82 1506/86 نطنز

 305837 29 5 52/55 2488/68 کاشان

 91184 11 3 12/41 587/65 آران و بيدگل

 1601 5 0 3/18 150/69 دليجان

 0 0 0 0/05 2/23 شهر و ميمهشاهين

 435373 63 11 100 4736/10 مجموع

 مطالعاتيمنطقه  وضعيت ژئومورفولوژی -3-2

اردکان قرار دارد و درست بخشي از نوار  –ساختي قم در غرب ايران مرکزي در قسمتي از چاله زمينموردمطالعه منطقه 

شده  گيرد که عمدتا از تشکيالت خروجي و نفوذي دوران سوم تشکيلحاشيه واحد مورفوتکتونيکي ايران مرکزي را در بر مي

سيرجان کشيده شده  –جنوب شرق و متأثر از روند تراست بزرگ زاگرس و زون سنندج  –است. اين نوار در راستاي شمال غرب 

سيرجان و از  - شود. اين نوار از سمت غرب توسط چاله اصفهانهاي کرکس شناخته ميکوهرشتهنام طور عمومي بهاست و به

هاي يخاب و لطيف گردد. در شمال شرقي منطقه کاشان کوهنائين محدود مي –اردستان –سمت شرق توسط امتداد چاله مسيله 

 (.216-217: 1386اند که تا اطراف درياچه نمک ادامه دارند)يماني و همکاران، قرار گرفته

 هامواد و روش -3

 25000/1 توپوگرافي با مقياس هاينقشه هاي شمالي ارتفاعات کرکس ازدامنه ژئومورفولوژي هايفرآيند و فرم شناسايي براي

 لندست ايماهواره تصاوير برگ(، ، 8)تعداد  100000/1 شناسيزمين هايبرگ(، نقشه 17)تعداد  50000/1نقشه( و  47)تعداد 

 استفاده گرديد. ArcGIS 10.3 افزارينرم محيط در اراضي کاربري اقليمي و هايداده ،2016سال  8

پذيرفته  انجام ژئومورفولوژي زمينه در ايکتابخانه منابع و ميداني مطالعات به استناد با و تحليلي صورتبه عموما تحقيق اين

 و فرم تحليل روش با استفاده از محيطي هايسيستم بررسي و ايمنطقه مطالعات تعيين محدوده موردمطالعه براي انجام. است

 تبعيت طبيعي هايويژگي از الزاما مطالعاتي منطقه قلمرو و محدوده روش، اين در. انجام گرفت ژئومورفيک اندازهايچشم فرآيند

 نقشه صورتبه ترسيمي هايروش با را خود مطالعات نتيجه الزم هايبررسي با محقق. شودمي تعيين محقق سوي از و نکرده

 با شيوه اين. کندمي مشخص را محدوده بر حاکم و فرآيندهاي زاشکل عوامل عملکرد هايسيستم قلمرو و مرز و داشته بيان

 داده نمايش نمادين هايسيستم با شانفضايي توزيع و هاآن موقعيت و محل و ژئومورفيک هايپديده و ارضي هايفرم بازشناسي

 (.23: 1392: رامشت)شودمي

 پرداخته واقعيت با نقشه تطبيق به ميداني مشاهدات طريق از صورت موضوعي،ژئومورفولوژي به عوارض نقشه تهيه از پس

سر( و واحد ارضي محدب )کوهستان(، مقعر )دشت 3به موردمطالعه هاي شمالي ارتفاعات کرکس در منطقه دامنهسپس  .شد

هاي موجود در محدوده مطالعاتي، با توجه به وسعت زياد منطقه و تعداد قابل توجه سکونتگاه گرديد.مستوي )پاليا( تقسيم 
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 28                                                             ...های شمالي ارتفاعات کرکسبررسي نقش فرم و فرآيندهای ژئومورفولوژی دامنه

مورد بررسي قرار گرفتند.  1390نفر بر اساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  100ت بيش از روستاهاي با جمعي

هاي ژئومورفولوژي فرم، نقش سطوح، فرآيندها و لندپراکندگي و توزيع هر نقطه سکونتگاهي در اين واحدها در نهايت، چگونگي

 الي ارتفاعات کرکس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.هاي شمهاي زندگي دامنهمطالعه در پراکنش کانونمنطقه مورد

 بحث و نتايج -4

هاي منطقه مورد مطالعه، ابتدا واحدهاي ارضي منطقه منظور ارزيابي نقش عوامل ژئومورفولوژي در توزيع سکونتگاهبه

نقش هر يک از عوامل در هاي ناشي از آن شناسايي گرديد. در نهايت تفکيک شده و سپس فرآيندهاي حاکم و فرمموردمطالعه 

هاي زندگي در محدوده مطالعاتي مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه به توضيح هر يک از واحدها، فرآيندها و گيري کانونشکل

 شود.ها پرداخته ميفرم

 واحدهای ارضي منطقه مورد مطالعه -1-4

 )سطوح محدب( کوهستان ارضي واحد -1-1-4

شود. ظهور و يا پيداش يک رشته خورده يا کوه ناميده ميمان پيچيده باشند رشته چينهايي که داراي ساختبرجستگي

 (.181: 1371،  دروئوباشد)خوردگي گرفته آمدن، عمل چينقبل از باال  ستشود، ممکن اخورده که به آن کوهزايي گفته ميچين

متر(،  3881واحد کوهستان عبارتند از: کرکس )ت ارتفاعاترين مهم سر قابل تشخيص است.اين واحد به راحتي از واحد دشت

 2248متر( و کلنگ ) 3225علي )متر(، پنجه 3350وان )متر(، اللي 3398متر(، زيرپل ) 3588متر(، کرگز ) 3630کمرسياه )

ي(، عوامل حرارت و يخبندان )عوامل فيزيک هعوامل ناشي از فرآيندهاي اختالف درج کرکسارتفاعات هاي شمالي دامنهدر متر(. 

ها در ابعاد مختلف با اضالع و زواياي تند و ارتفاعات ها و قطعات آنباشد که در نتيجه سنگساز حاکم در منطقه ميشکل

هاي سرد سال که معمواًل متر به باال تأثير اختالف درجه حرارت در ماه 1800با افزايش ارتفاع از  شکل ايجاد شده است.مضرّس

دارد و مناظر قابل توجهي ها در کوهستان در اثر يخبندان شکاف برميشود و سنگها بيشتر ميت بر سنگبا يخبندان همراه اس

( قادر به کم ها و توان کم آب )بارندگيعلت حجم زياد سنگجريانات آبي نيز در منطقه وجود دارد ولي به. را ايجاد کرده است

ريزش  شکلبهاند و صورت منفرد و سرگردان درآمدههتر بذرات ريز از منطقه دور و ذرات درشت ،در نتيجه .ها نيستحمل آن

وجود هالشکلي را بهاي مختلفشناسي درهها و شيب تشکيالت زمينعلت جنس و سن سنگزهکشي به هشوند. شبکديده مي

يابند. در ادامه مي پالياسر و دشتواحد  سمتد و بهگيرنتفاعات سرچشمه مياز اين ار يهاي فصلي زيادرودخانه آورده است.

هاي نامنظم، هايي نظير دامنهرخساره ،هاسنگاختالف در مقاومت و توپوگرافي شيب  تغييراتدليل به کرکسهاي شمالي دامنه

 اشد.بکيلومتر مربع مي 2638موردمطالعه مساحت واحد کوهستان در منطقه  .هاي محدّب و مقعر وجود داردشيب

 سطوح مقعر(سر )ارضي دشت واحد -2-1-4

سر مقعر دهند. نيمرخ عرضي دشتها را به سطوح هموار دشت اتصال ميسر عبارت از دشت پايکوهي است که دامنهدشت

سر )پديمنت( را پديمانتوسيون باشد. فرآيند تشکيل دشتاست. عارضه معادل آن در زبان انگليسي گالسي و فرانسه پديمنت مي

پلين نام دارد. اين عارضه به طور مشخص گويند. در صورتي که پديمنت به حد کافي توسعه يافته باشد، در زبان فرانسوي پدي

اي و عمل برداشتگي به شکل شود. هوازدگي فيزيکي به صورت تخريب دانهها حاصل مينشيني آنها و عقبدر اثر سايش دامنه

(. مساحت 360-362: 1394روند)عالئي طالقاني، شمار ميسر بهيند اصلي در تشکيل دشتاي يا غيرمتمرکز دو فرآجريان سفره

 باشد.کيلومتر مربع مي 1415سر در منطقه موردمطالعه واحد دشت

 پاليا )سطوح مستوی( ارضي واحد -3-1-4

در ارتباط با عامل ساختماني طور پراکنده هاي بسته بزرگ يا کوچکي است که بههاي نواحي خشک، وجود چالهيکي از ويژگي

هاي بزرگ القعرهاي بسته يا خطسمت چالهها در بسياري از موارد بهها و دشتاند. بنابراين، پايکوهيا فرسايشي شکل گرفته

ها در نواحي مختلف کره زمين اصطالحات هاي بسته با در نظر گرفتن تنوع فراوان آنرودها( شيب همگرايي دارند. چاله)خشک

تفاوتي دارند. اصطالح رايج در ايران کوير است. در کشورهاي عربي سبخا و گارآ و در آمريکاي شمالي پاليا ناميده م
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مفهوم باشد، که درحال حاضر بهمعني ساحل مي( يک واژه اسپانيايي و بهplaya(. پاليا )106-108: 1392شود)محمودي، مي

گردد. هاي بياباني محسوب ميحوضه شيکترين سطح زههنه کويري و پايينيک حوضه مرکزي يا يک چاله داخلي و يا يک پ

گردد، که داراي آب زياد بوده و تغييرات بياباني اطالق مي -هاي تکتونيکيرين نقطه چالهتپاليا به پست ،لحاظ ژئومرفولوژيکيبه

(. مساحت واحد پاليا در 158: 1392د)زمرديان، گرداي ميهاي ويژهندفرمکيفي آب در اثر فرآيند تبخير، منجر به خلق ل -کمي

 باشد.کيلومتر مربع مي 685منطقه موردمطالعه 

 های ناشي از آنفرآيندهای حاکم بر منطقه موردمطالعه و لندفرم -2-4

 اشکال فرآيند آبي -1-2-4

 ير دهد.هاي سطح زمين را تشکيل و يا تغيصورت تراکمي و يا فرسايشي لندفرمتواند بهعامل آب مي

 اشکال تراکمي آب -1-1-2-4

 های آبرفتيپادگانه 

ها طور اتفاقي بر اثر بريدگي سطوح سنگ بستر نيز ايجاد شوند، ولي عموما پادگانهاي ممکن است بههاي رودخانهپادگانه

اند و ها قرار گرفتهها معموال درهي پادگانهشوند. در کنارهها بريده ميهاي سيالبي هستند که توسط رودخانهمهمترين آثار دشت

ها قرار گرفته، داراي اشکال هاي بريده شده در ميان اين درهدگانهاند، لذا منطقي است که پاها خود با آبرفت پر شدهچون اين دره

شود، متفاوتي باشند. بريدگي دشت سيالبي يا بر اثر حرکات منفي سطح اساس يا در نتيجه تغييرات پيچيده اقليمي حاصل مي

هاي آبرفتي در (. پادگانه312: 1375شوند.)چورلي و همکاران، اين تغييرات خود موجب ايجاد رسوب کمتر و آب بيشتري مي

هاي آبرفتي در واحد کوهستان اراضي مناسبي را براي کاشت اند. تراسمنطقه موردمطالعه به دو نوع قديمي و جديد تقسيم شده

 .کرده استمحصوالت کشاورزي و باغداري فراهم 

 افکنهمخروط 

عارضه از شکل تقريبا مخروطي آن در اثناي تراکم رسوب افکنه است. نام اين ها، مخروطهاي تراکمي آبرفتيکي ديگر از چهره

هاي ها، دشتها و محل ورود شبکه آب به جلگهها در خروج از کوهستانافکنهترين محل تشکيل مخروطگرفته شده است. مناسب

ها در بسياري فکنها(. مخروط96-97: 1391هاي انتهايي قرار دارد)محمودي، ها و در مجاور حوضهوسيع و حتي در مراکز دشت

هاي ها و مراکز استقرار انساني، از دورهدليل داشتن شرايط مناسب، موقعيت بسيار خوبي براي استقرار سکونتگاهاز نقاط جهان، به

ن هاي مثبت ايدليل ويژگيها، بهافکنههاي انساني در مخروطاند. در واقع تمرکز فعاليتپيش از تاريخ تا زمان حاضر فراهم کرده

هاي جنوبي البرز و اکنون شهرهايي مانند ورامين، قرچک، سمنان، گرمسار، دامغان در دامنهمکان است. گفتني است که هم

 (. 2-3: 1391ها قرار دارند)مقصودي و همکاران، افکنهبسياري از شهرهاي ديگر ايران روي مخروط

 آب کاوشي اشکال -2-1-2-4

 ایهای رودخانهدره 

اي، هاي رودخانهشوند. اين سه گروه شامل درههاي مورفوژنتيکي و شکل به سه گروه اصلي تقسيم ميس ويژگيها بر اسادره

 Vاند شکل اي جوان که مرحله تکامل را طي نکردههاي رودخانهاند. درهيافتههاي ساختماني يا فرسايشهاي يخچالي و درهدره

هايي که تکامل يافته و پهناي آن ، گودي دره بيش از پهناي آن است. بالعکس، درهها(. در اين نوع دره151: 1394دارند)يماني، 

خورد و تحت تأثير گويند. اين عارضه در واحد کوهستاني منطقه به چشم ميشکل مي Uبيش از گودي دره باشد به آن دره 

 فرآيند کاوشي آب ايجاد شده است.

 ای(فرسايش شياری )صفحه 

ها ايجاد واش( هستند که توسط هرزآباي )شيتواش( و فرسايش صفحهيش، فرسايش شياري )ريلترين اشکال فرساساده

ها آبکه اين نخشود. هنگاميواش گفته ميباشند که به آن ريلهاي پرپيچ و متعدد ميآبشکل نخها در ابتدا بهشوند. هرزآبمي

شود)اميراحمدي واش گفته ميگيرد که شيتازک آب جاري شکل ميصورت يک اليه نافزايش يافته و باهم درآميزند، جريان به

 (.193: 1394و ابراهيمي، 
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 آبکند 

 از اي دامنه وسط از تواننديم هاآن .رنديگيم شکل هاآن شدن ترقيعم و ضيعر و ارهايش در رواناب تمرکز علتبه دهابکنآ

 اثر بر که است قيعم يشيفرسا ،يآبکند شيفرسا. ابندي گسترش دره کف امتداد در اي و ندينما رشد نييپا سمتبه دامنه يپا

 عبور يهاکانال يآبکند شيفرسا در. شوديم جاديا آب انيجر شدت اثر در هاآبراهه جاديا و يجار يهاآب توسط خاک حمل

 (.134: 1388 اسماعيلي، و ثقفي)است ياريش شيفرسا از بزرگتر آب

 فرسايش خندقي 

. است دشت يتوپوگراف سطح در يفرورفتگ کي جاديا آن مرحله نياول که باشديم يادهيچيپ اريبس نديفرآ هايگال شيدايپ

 در و شده متمرکز هاگودال نيا داخل در آب ،ياهيگ پوشش رفتن نيب از جهينت در اي و بوده يعيطب است ممکن يفرورفتگ نيا

 يگال اي و خندق آن، سقف زشير جهينت در که ديآ وجودبه آبراهه آن، گسترش و ينيرزميز يراهرو جاديا و انحالل دهيپد جهينت

 جهينت در يعمود نسبتا وارهيد و گردديم متمرکز ،دباش هدکت همان که يگال سر در شيفرسا عمده قسمت. گردديم جاديا

 يشرويپ و تکامل جهينت در که يگال اي و خندق شکل نيا نيبنابرا .ديآيم وجودبه هياول يفرورفتگ گسترش و بيتخر و آب زشير

 يوقت يگال دهيپد. دارد تفاوت ،ديآيم وجودبه آبراهه و اريش تکامل جهينت در دامنه يرو بر که ياآبراهه با ،گردديم جاديا هدکت

 (.261-262: 1374 احمدي،)شوديم خارج خود ثباتکم تعادل عتيوض از يعيطب آبراهه کي که شوديم جاديا

 فرآيند بادیاشکال  -2-2-4

 يا آب از ناشي فرسايش با همواره که است خاک فرسايش اساسي عامل باد مرکزي، ايران فراخشک و خشک مناطق در

 اراضي در توانمي را ايران بياباني مناطق هايدشت در بادي فرسايش اصلي نمود. گرددمي تشديد توأم صورتبه آبي فرسايش

 ساختمان رفتن بين از اثر در اراضي خيزيحاصل شديد کاهش زراعي، اراضي بويژه اراضي، بادرفتگي، ايماسه هايتپه، ايماسه

 مناطق هايدشت در آبي فرسايش به نسبت بادي فرسايش حاکميت بيانگر کشور، در شده انجام مطالعات. نمود مشاهده خاک

باد در تمام نقاط با شدت و ضعف وجود دارد. اما مسئله اصلي روي اثرهاي آن  (.68: 1389 مؤيدفر، و سرايي)است ايران بياباني

کند. بنابرين باد از يک سو چهره ناهمواري موجود منطقه را دستخوش است، که تغييراتي را در مورفولوژي سطح زمين ايجاد مي

هاي جديد را ديگر حمل نموده و ناهمواري نمايد و از طرف ديگر مواد تخريب شده را جايي به جايتغييرات کوچک و بزرگ مي

گذارند که به آن تلماسه هايي در سطح زمين برجاي ميها را به شکل تپه يا رشته تپهآورد. باد معموال ماسهوجود ميدر منطقه به

پوشاند، را مي سطح دريا از متري 1050 تا ارتفاع متري و ندرتا 950متري تا  800ها، ارتفاع گويند. در منطقه موردمطالعه ماسهمي

ها متغير است و افزايش متري است. ارتفاع ماسه 1000متري، در شرق در ارتفاع  850ها در امتداد خط تراز در غرب سطح ماسه

شود. تراکم عمومي ماسه ارتفاع و تراکم ماسه، معلول تغييرات سطح توپوگرافي و ارتفاع محل است که از غرب به شرق بيشتر مي

طرف شرق و دسته آن در شمال طرف غرب و لوله و بدنه آن بهدهد که دهانه آن بهداري را نشان ميطقه قيف نامنظم دستهدر من

چهارتاقي تا نزديک  - آران و بيدگل - طرف درياي نمک و کوه لطيف قرار دارد. دهانه وسيع اين قيف را خط نامنظم کاشانبه

نواب کشيده شده و روستاهاي محمدآباد،  -صورت مخروط در امتداد خط آهن کاشاندهد، بدنه آن بهدرياي نمک تشکيل مي

-22: 1378رسد)خسروي، گيرد که دنباله آن به شرق و جنوب شرق اردستان ميآباد و غيره را دربر ميابوزيدآباد، کاغذي، قاسم

 و چين) مارک ، ريپل(پيکرا) اي، برخانماسه هاياي، تپهماسه ترين اشکال فرآيند بادي در منطقه عبارتند از: پيکان(. مهم21

 .نبکاو  (ايماسه شکن

 اشکال فرآيند يخچالي -3-2-4

آيند، عوامل طبيعي ديگري نيز در ايجاد شمار ميدهي سطح زمين بهاي که از عوامل اصلي شکلعالوه بر فرآيندهاي رودخانه

ها هستند. طبق تعريف، يخچال به پوشش ضخيم يخ دائمي که در روي يخچالانداز مؤثرند. از جمله اين عوامل تغييرات چشم

ها، گردد. بنابراين يخچالشود، اطالق ميهاي ساحلي ديده ميهاي شناور در روي آبصورت ورقهگردد و يا بهخشکي انباشته مي

شوند که متحمل تبلور دوباره شده حاصل مييخ بسته نيستند، بلکه بر اثر تجمع دائمي برف هاي منجمد يا آب زيرزميني درياچه

هاي پذيرد و عموما يخچالها بر اثر وزن توده عظيم آن و نيروي ثقل زمين صورت مياند. حرکت يخچالو به توده يخ تبديل گرديده
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هاي فراواني يخچال هاي آلپ، که دارايها را )به استثناي چند مورد( يخچال آلپي يا کوهستاني گويند. اين نام از کوهکوهرشته

هاي (. دو لندفرم اصلي حاصل از فرآيند يخچالي، دره333و  345: 1381هستند، اقتباس شده است)رجبي و ساري صراف، 

. در ادامه به معرفي اين دو عارضه پرداخته گرديدند باشد که در منطقه موردمطالعه شناساييهاي يخچالي مييخچالي و سيرک

 شود.مي

 يهای يخچالدره 

 عرضي رشب و شيب پر يديوار با گسترده ايدره. شوندمي تشکيل کوهستاني مناطق در يخچال فرسايش اثر در هادره اين

 اشغال علتبه بعدا ولي بوده( V) شکل وي ابتدا در ها دره اين. است آن گودي از بيش اغلب دره پهناي. است( U) شکل يو آن

 سوباتر خراش اثر بر که باشد باريک و متعدد شيارهاي داراي است ممکن دره کف .انددرآمده( U) صورتبه فرسايش و يخ

 (.173-175: 1383اند)داداشي آراني، آمده وجودبه يخچالي

 سيرک يخچالي 

عبارتي ديگر، نقطه کانوني تغذيه يخچال، يابد. بهاي است که يخچال کوهستاني از آن جريان ميهر سيرک يخچالي حوضچه

هاي سيرکي که به يک ديوار با شيب تند مشرف است. يخچالبوده دايره اي نيمصورت چالهشود. اين عارضه بهناميده ميسيرک 

شود. اصطالح سيرک يخچالي ترين اشکال يخچال محسوب ميآيد و نيز يکي از سادهشمار ميها بهترين يخچاليکي از کوچک

( کشف شد)ناعمي و همکاران، 1938) 6وسيله لويزها در توسعه مورفولوژي بهعاليت سيرک( و ف1823)  5وسيله چرپنتيربار بهاولين

 29اي تعداد و تصاوير ماهواره 1:50000و  1:25000هاي توپوگرافي با مقايس در نقشه هاي انجام شده(. در بررسي45: 1394

دهد که در انتهاي دره اوره قرار چالي را نمايش مياي از سيرک يخنمونه 2شناسايي گرديد. شکل موردمطالعه سيرک در منطقه 

 آباد در نقطه خروجي سيرک استقرار يافته است.زاده سلطان گروهگرفته و امام
 

 
 : نمايي از سيرک يخچالي در منطقه موردمطالعه2شکل 

 

 

                                                            
5- Charpntyr 

6- Luiz 
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 تکتونيکياشکال فرآيند  -4-2-4

 پرتگاه، رانده گسل، معکوس گسل، عادي گسليک در منطقه موردمطالعه عبارتند از: تونتکهاي ناشي از فرآيند ترين فرممهم

 .چشمهو  گسلي

 اشکال فرآيند انساني -5-2-4

شامل: مناطق مسکوني، قنات، اراضي کشاورزي، موردمطالعه هاي ناشي از فرآيندهاي انساني در منطقه ترين لندفرممهم

 .اندبر روي نقشه مشخص شدهباشد، که هاي باستاني، بناهاي يادبود و معادن ميآهن، استخر، سايتباغات، جاده، راه

 تهيه نقشه موضوعي ژئومورفولوژی -3-4

ل الزم تهيه و رقومي گرديد که در پس از انجام کليه مراح 1:25000در مقياس موردمطالعه نقشه ژئومورفولوژي منطقه 

نشان  3ارائه گرديده است. نقشه ژئومورفولوژي محدوده مطالعاتي در شکل  ARC MAPدر محيط  Shapfileصورت نهايت به

 داده شده است. 
 

 مطالعه مورد منطقه يژئومورفولوژ نقشه: 3شکل 
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 های انسانيگيری سکونتگاهدر شکلشناسايي عوامل ژئومورفولوژی مؤثر  -4-4

 های مستقر در واحد کوهستان )سطوح محدب(سکونتگاه -1-4-4

 5خود اختصاص داده است. در اين واحد تعداد کيلومتر مربع بيشترين مساحت واحد ارضي را به 2638واحد کوهستان با 

اند. در واحد کوهستان عالوه بر فرآيند آبي، گرفتهروستا شکل  40همراه شهر نطنز، نياسر، قمصر، برزک و جوشان و کامو به

متري از سطح دريا  2000شکل تا ارتفاع  Uهاي هاي يخچالي و درهگيري سيرکفرآيند يخچالي نيز عمل کرده و باعث شکل

هر ترين شهر در واحد کوهستان، شاند. پرجمعيت(، اين عوارض مشخص شده19 شده است که در نقشه ژئومورفولوژي )شکل

ترين نقطه روستايي نفر پرجمعيت 2142با  نشلجنفر جمعيت بوده که در دره يخچالي شکل گرفته است. روستاي  12281نطنز با 

موردمطالعه درصد جمعيت منطقه  5/9نفر است که تنها  41676باشد. مجموع جمعيت ساکن در اين واحد، تعداد در اين واحد مي

درصد( در  49/63روستا ) 63روستا از  40درصد( و  45/45)موردمطالعه شهر منطقه  11 شهر از 5شود. همچنين را شامل مي

اند، اما درصد اند. بنابراين، با وجود اينکه بيشترين تعداد نقطه سکونتگاهي در واحد کوهستان شکل گرفتهاين واحد قرار گرفته

شود، تمامي شهرهاي مشاهده مي 3طور که در جدول باشد. همانجمعيت ساکن در آن به نسبت ديگر واحدها بسيار کمتر مي

اند و نقش فرآيند آبي هاي يخچالي گسترش يافتهدرصد از جمعيت در دره 96روستا و   27همراه مستقر در واحد کوهستان به

روستايي با  هايدرصد سکونتگاه 7اي که تنها گونهباشد، بهرنگ ميکمها در واحد کوهستان بسيار گيري سکونتگاهدر شکل

اند. يکي از مخاطرات اصلي واحد کوهستان در منطقه موردمطالعه اي شکل گرفتههاي رودخانهنفر در دره 100جمعيت باالتر از 

 شمال از پهنه اين. باشدمي زفره – قم گسل کاشان، شهر نزديکي در موجود گسل ترينمهمباشد. هاي فراوان ميوجود گسل

 هايلرزهزمين از شده ارائه هايداده(. 84: 1387 همکاران، و جمالي)است شده تقسيم زفره و کاشان راوند، قطعه به زفره تا کاشان

 در ميالدي 1844 سال و کاشان در کشته 8000 با ميالدي 1778 سال لرزهزمين به( 1982) ملويل و آمبرسز توسط تاريخي

 982 سال در زلزله وقوع به مربوط ناگوار حوادث از يکي(. 127: 1393 فاضل، و قائدرحمتي)کندمي اشاره کشته 1500 با قهرود

 حدود هالکت و خانه هزار سه حدود انهدام و ويراني موجب که است صفوي اول طهماسب شاه سلطنت دوران يعني هجري

 زلزله چند نيز دوازدهم و يازدهم سده در. است شده مردم از زيادي عده مهاجرت و آوارگي و خانمانيبي و نفر دويست و هزاريک

 ترتيب، اين به (.68: 1358 نيکوهمت،)است برده ميان از را کثيري جمع جهينت در و يافته وقوع آن اطراف ينواح و کاشان در مهم

علت به هاي مستقر بر روي واحد کوهستانخصوص براي سکونتگاهکل منطقه موردمطالعه و به پذيريآسيب از خيزيلرزه سوابق

 .دارد حکايت هانزديکي به گسل
 

 کوهستان ارضي واحد در دره نوع اساس بر انساني هايسکونتگاه پراکنش: 3جدول 

 نوع دره
 جمعيت آبادي  شهر 

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 

 92/61 38597 67/5 27 100 5 يخچالي

 7/39 3079 32/5 13 0 0 ايرودخانه

 سر )سطوح مقعر(های مستقر در واحد دشتسکونتگاه -2-4-4

شهر بادرود،  3سر تعداد کيلومتر مربع قرار گرفته است. در واحد دشت 1215سطوح مقعر بعد از واحد کوهستان با مساحت 

نفر  275325کاشان با ترين شهر منطقه مورد مطالعاتي، يعني شهر . مهماندفتهروستا شکل گر 10خالدآباد و کاشان به همراه 

باشد. سر ميترين نقطه روستايي در واحد دشتنفر پرجمعيت 3488جمعيت در اين واحد قرار گرفته است. روستاي طاهرآباد با 

شود. را شامل ميموردمطالعه درصد جمعيت منطقه  34/69نفر است که  301890مجموع جمعيت ساکن در اين واحد، تعداد 

 اند. درصد( در اين واحد قرار گرفته 87/15روستا ) 63روستا از  10درصد( و  27)موردمطالعه هر منطقه ش 11شهر از  3همچنين 

گيري هاي مثبت، عوارضي بسيار مستعد براي شکلگيدليل شرايط مناسب و ويژها بهافکنهچه گفته شد، مخروطبر اساس آن

دهد ها نشان ميباشد. بررسياي ديگر ميهاي شمالي ارتفاعات کرکس شرايط به گونهباشد. اما در دامنههاي انساني ميسکونتگاه
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خش جنوبي و شرقي شهر کاشان کل گرفته و تنها بشها افکنهتر از مخروطدر پايينسر، تمامي نقاط سکونتگاهي در واحد دشت

ها افکنههاي مستقر بر روي مخروطاند. تعداد سکونتگاهافکنه گسترش يافتهبه همراه دو روستاي خزاق و طاهرآباد بر روي مخروط

هاي انجام شده و ررسياند. در بسر شکل گرفتهها و بعد از آن بر روي دشتافکنهبسيار محدود بوده و اکثرا در قاعده مخروط

اي، فرسايش ها انواع فرسايش شياري و صفحهافکنهسر و به خصوص بر روي مخروطبازديد ميداني مشخص شد، در واحد دشت

ترين مزيت مورد استفاده کند. شايد بتوان گفت مهمخندقي و آبکند فعال بوده و توسعه در اين مناطق را با محدوديت مواجه مي

برداري قرار باشد که به صورت قنات مورد بهرهاستفاده از آبخوان موجود در اين عوارض ميموردمطالعه ا در منطقه هافکنهمخروط

رشته  519موردمطالعه هاي موجود در منطقه اي استان اصفهان، تعداد قناتگرفته است. بر اساس آمار سازمان امور آب منطقه

سر و پاليا هاي مستقر بر روي واحد دشتها در تأمين آب مورد نياز سکونتگاهافکنهباشد که بيانگر نقش کليدي مخروطمي

هاي شمالي ارتفاعات ( دماي هوا در آخرين دوره يخچالي )وورم( در دامنه1386باشد. بنابر نتايج تحقيق يماني و همکاران )مي

 2000هاي يخچالي تا ارتفاع ئم گسترش زبانهگراد سردتر از شرايط کنوني بوده است و عالدرجه سانتي 12تا  10کرکس بين 

سال قدمت و  7500هاي سيلک با متر گسترش يافته است. دو تمدن اصلي در منطقه مورد مطالعه، تمدن شهر کاشان در تپه

هزار سال قبل از ميالد شناسايي شده است،  3با قدمت  نيمعمور تپه در يفلزگر يهاکارگاهتمدن شهر بادرود که نخستين 

هاي اوليه زندگي وهوايي نامساعد و اقليم سرد موجب شده تا کانونتوان نتيجه گرفت وجود شرايط آبباشند. بدين ترتيب مييم

 ها شکل گيرد.افکنهاي زياد از واحد کوهستان و در نقاط انتهايي مخروطبا فاصلهموردمطالعه در منطقه 

 مستوی(های مستقر در واحد پاليا )سطوح سکونتگاه -3-4-4

کيلومتر مربع،  685قرار گرفته است. اين واحد با موردمطالعه طور که بيان شد، واحد پاليا در قسمت شمالي منطقه همان

 12همراه آباد بهشهر ابوزيدآباد، آران و بيدگل و نوش 3کمترين مساحت را در بين واحدهاي ارضي دارد. در سطوح مستوي 

باشد. فرسايش رو ميهاي کشاورزي با محدوديت روبهفعاليت ،رارگيري اين روستاها در واحد پاليادليل قاند. بهروستا شکل گرفته

شود. در طول مسير حمل مواد ريزدانه بادي ابتدا خاک سست و بدون پوشش گياهي را برداشت نموده و باعث فرسايش خاک مي

ها، اراضي کشاورزي و مناطق مسکوني، فرسايش و ات، راهو شن، برخورد اين ذرات با منابع انساني و زيستي از جمله تأسيس

اي نيز مانعي براي رشد و هاي ماسهها و تپهصورت پهنهگذاري مواد حمل شده بههمراه دارد. از طرفي جايخسارات زيادي را به

دليل شور آب زيرزميني به باشد. در مناطق کويري با وجود باال بودن سطحها ميتوسعه در مناطق کويري براي زيستگاه انسان

باشد. عالوه بر شور بودن آب، خاک مناطق کويري نيز شور بوده و براي کشاورزي پذير نميبودن آب، امکان استفاده از آن امکان

هاي رو باشد. وجود تپهباشد. همه اين عوامل موجب شده تا کشت و زرع در اين منطقه با محدوديت شديد روبهمناسب نمي

 باشد.هاي روان يکي از موانع اصلي در توسعه کشاورزي ميو حرکت شن ايماسه

 بندی نتايججمع -5-4

ها، نقش عوامل ژئومورفولوژي پس از بررسي و بحث پيرامون هر يک از واحدهاي ارضي و فرآيندهاي مؤثر در پراکنش سکونتگاه

شود، بيشترين تعداد سکونتگاه اعم از نقاط شاهده ميم 4طور که در جدول در سکناگزيني جوامع انساني مشخص گرديد. همان

درصد جمعيت منطقه  5/9اند. اما تنها تأثير فرآيند يخچالي شکل گرفتهشهري و مناطق روستايي در واحد کوهستان و تحت

کنند. واحد ميکنند. با اين وجود بيشترين جمعيت روستايي در اين واحد زندگيها زندگي ميدر اين سکونتگاهموردمطالعه 

واحد کوهستان از شود. نسبت جمعيت شهري و روستايي در درصد بيشترين جمعيت منطقه را شامل مي 34/69سر با دشت

درصد  4/44شهري و در مناطق درصد جمعيت  6/55 که ايگونهبه ،باشدنسبت به ديگر واحدها برخوردار مي تريتوزيع مناسب

 کنند.روستايي زندگي مي نواحيدر 
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 ها در واحدهاي ارضي: پراکنش سکونتگاه4 جدول

 تعداد آبادي جمعيت شهري تعداد شهر واحد ارضي
جمعيت 

 روستايي
 درصد جمعيت

تراکم 

 انساني

79/15 9/57 41676 18512 40 23164 5 کوهستان  

46/248 69/34 301890 10689 11 291201 3 سردشت  

02/134 21/09 91807 15054 12 76753 3 پاليا  

92/91 100 435373 44225 63 391118 11 مجموع  

 

 
 ارضي واحدهاي در روستايي و شهري جمعيت نسبت: 4شکل 

 گيری و پيشنهاداتنتيجه -5

گيري نقاط سکونتي و تجزيه و ها در واحدهاي ارضي، شناسايي عوامل مؤثر در شکلپس از بررسي نحوه پراکنش سکونتگاه

 .رديگيم قرار يابيارز مورد شده مطرح اتيفرضها، هاي اقتصادي آنتحليل ويژگي

 ارزيابي فرضيات -1-5

ها در محدوده گزيني سکونتگاهژئومورفولوژيکي تأثيرگذار در مکانترين فرآيند رسد فرآيند آبي مهمنظر ميبه فرضيه اول:

 باشد.مطالعاتي مي

تأثير فرآيندهاي روستا تحت 27شهر و  5نقطه آن شامل  32نقطه سکونتگاهي اعم از شهر و روستا،  74نتايج نشان داد از بين 

اند. با توجه به هاي آبي شکل گرفتهروستا بر روي لندفرم 15که تنها اند. در حاليهاي يخچالي شکل گرفتهيخچالي و بر روي دره

هاي يخچالي تا ارتفاع متر بوده و زبانه 2500( ارتفاع 1386اينکه ارتفاع خط مرز برف دائمي بر اساس پژوهش يماني و همکاران )

موردمطالعه ه انساني در منطقه ترين سکونتگامتر مرتفع 2309متر کشيده شده است، از طرفي روستاي فريزهند با ارتفاع  2000

هاي اوليه اي که کانونگونهها بوده است، بهترين عامل در پراکنش سکونتگاهتوان گفت فرآيند يخچالي مهمباشد، بنابراين ميمي

و فرآيند اند. بنابراين فرضيه اول رد شده تر از خط مرز برف دائمي شکل گرفتهدر ارتفاعي پايينموردمطالعه زندگي در منطقه 

 باشد.ها در محدوده مطالعاتي ميگزيني سکونتگاهترين فرآيند ژئومورفولوژيکي تأثيرگذار در مکانيخچالي، مهم

 شمالي دامنه در هاسکونتگاه پراکنش در ثرؤم ژئومورفولوژيکي لندفرم ترينمهم ايرودخانه هايدره رسدمي نظربه فرضيه دوم:

 .باشندمي کرکس ارتفاعات
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اي و رسوبات آبرفتي قرار هاي رودخانهاي و بر روي پادگانههاي رودخانهروستا در دره 13اساس آنچه که گفته شد، تنها بر 

هاي شود و نقش درهاند. بنابراين فرضيه دوم نيز اثبات نميهاي يخچالي شکل گرفتهسکونتگاه در دره 32اند، اما تعداد گرفته

 تر است.ها مهمنسبت به ساير لندفرم هاسکونتگاه پراکنش دريخچالي 

 .باشند گرفته قرار کوهستان واحد در هاسکونتگاه تعداد بيشترين رسدمي نظربه فرضيه سوم:

درصد( در واحد کوهستان  81/60نقطه سکونتگاهي ) 45مورد بوده که  74هاي منتخب در منطقه مطالعاتي تعداد سکونتگاه

 اند.هاي انساني بر روي سطوح محدب قرار گرفتهفرضيه مورد نظر تاييد شده و بيشترين تعداد سکونتگاهاند. بنابراين قرار گرفته

 گيرینتيجه -2-5

هاي انساني دارد. مطالعات اي، نقش مؤثري در تبيين شرايط محيطي محل استقرار سکونتگاهرشتهکلي مطالعات بين طوربه

ها و نحوه ها، شرايط محيطي زمان استقرار سکونتگاهبر منطقه و بررسي تحول لندفرمژئومورفولوژي با تعيين فرآيندهاي حاکم 

ها تابعي از شرايط طبيعي محيط بوده که در دوران کواترنر دهد. گسترش فضايي سکونتگاهها را مورد ارزيابي قرار ميپراکنش آن

گيري و ي نقش فرم و فرآيندهاي ژئومورفولوژي در شکلاند. پژوهش حاضر، به بررستغييرات اساسي در سطح زمين ايجاد نموده

 100منظور، نقاط سکونتي با جمعيت هاي شمالي ارتفاعات کرکس پرداخته است. بدينهاي انساني در دامنهپراکنش سکونتگاه

فرآيند آبي، يخچالي و  ترين فرآيندهاي موثر در منطقه مورد مطالعه،نفر و باالتر انتخاب شده و مورد ارزيابي قرار گرفتند. مهم

ها داشته است. براي انجام تحقيق، ابتدا واحدهاي ارضي سزايي در گسترش يا محدوديت سکونتگاهبادي بوده که هر يک نقش به

پرداخته شد. نتايج اين تحقيق نشان داد،  1:25000با مقياس موردمطالعه تعيين شد. سپس به تهيه نقشه ژئومورفولوژي منطقه 

هاي منطقه مطالعاتي در ارتفاعي باشد. تمامي سکونتگاهها فرآيند يخچالي ميرآيند مؤثر در توزيع فضايي سکونتگاهترين فمهم

گيري تمدن در منطقه يعني شهر کاشان و هاي اصلي شکلاند. کانونمتر( مستقر شده 2500تر از خط مرز برف دائمي )پايين

سر اي دورتر از کوهستان و در واحد دشتشرايط اقليمي سرد در گذشته، در فاصله شهر بادرود با قدمتي چندهزار ساله به دليل

ترين واحد ارضي، کوهستان نقطه سکونتگاهي در واحد کوهستان مستقر هستند. بنابراين مهم 45اند. تعداد و پاليا قرار گرفته

 .شوندد که جزو سطح محدب محسوب ميباشمي

 پيشنهادات -3-5

 هاي صورت گرفته در اين پژوهش ارائه داد، عبارتند از:بررسي از توان پسهاداتي که ميترين  پيشنمهم

 روستاها اين اقتصادي رونق منظوربه کوهستان واحد در دوم هايخانه گردشگري هايفعاليت ترويج (1

 کوهستاني منطقه در اصلي هايگسل و سيالبي هايرودخانه ايمني حريم رعايت (2

 کوهستان اقليم متناسب باغي و کشاورزي محصوالت ترويج (3

 ديم کشت و کشاورزي در افکنهمخروط طبيعي هايپتانسيل از استفاده (4

 دستي صنايع و بيابان گردشگري گسترش و پاليا بخش در کشاورزي فعاليت کاهش (5

 سازيتوجه به عوامل ژئومورفولوژي در جاده (6

 انساني جديدهاي توجه به عوامل ژئومورفولوژي در ساخت سکونتگاه (7

 توجه به عوامل ژئومورفولوژي در توسعه فيزيکي شهرها (8

 منابع -6

 (. ژئومورفولوژي کاربردي، تهران: دانشگاه تهران.1374احمدي، حسن ) .1

ها با تأکيد بر (. بررسي عوامل جغرافيايي در نظام استقرار سکونتگاه1384استعالجي، عليرضا، قديري معصوم، مجتبي ) .2

-136، صص 53هاي جغرافيايي، شماره ژوهش موردي: ناکيه ويلکيج از توابع شهرستان نمين(، پژوهشهاي کمي )پتکنيک

121. 
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گيري (. بررسي آثار يخچالي کواترنر و تاثير آن بر عدم شکل1390اميراحمدي، ابوالقاسم، مقصودي، اکبر، احمدي، طيبه ) .3

 80، صص 10، شماره 3اي، دوره هاي شهري و منطقهمدنيت و سکونتگاه مهم شهري در دشت آسپاس، مطالعات و پژوهش

-61. 

 (. مباني ژئومورفولوژي اقليمي، تهران: انتشارات سمت.1394اميراحمدي، ابوالقاسم، ابراهيمي، مجيد ) .4

(. ارزيابي تاثير عوامل ژئومورفولوژي در توسعه شهرنشيني شهر سنندج، 1392انتظاري نجف آبادي، مژگان، يوسفي، فاطمه ) .5

 .77-94(، صص 11ريزي فضايي )جغرافيا(، سال سوم، شماره چهارم، )پياپي پژوهشي برنامه –ه علمي مجل

هاي مورفومتري عوامل تشکيل و تحول آبکندها در حوضه آبريز شاخن )استان (. تحليل1388ثقفي، مهدي، اسماعيلي، رضا ) .6

 .133-150، صص 15خراسان جنوبي(، جغرافيا و توسعه، شماره 

زفره در گستره  -(. گسل هاي جنبا و قطعه بندي پهنه گسلي قم 1387فرشاد، حسامي آذر، خالد، قرشي، منوچهر ) جمالي، .7

 .182-189، 68، شماره 17ميان زفره تا شمال کاشان، علوم زمين، دوره 

رجمه احمد معتمد با (. ژئومورفولوژي جلد سوم )اقليم(، ت1375چورلي، ريچارد جي.، شوم، استانلي اي.، سودن، ديويد اي. ) .8

 همکاري ابراهيم مقيمي، تهران: انتشارات سمت.

 (. پژوهشي در سيماي طبيعي ايران )دفتر اول(، تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح.1378خسروي، عباس ) .9

 (. اصول و مباني جغرافياي شهري، چاپ سوم، تهران: نشر قومس.1390خمر، غالمرضا ) .10

 شناسي(، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.(. ژئومورفولوژي )رشته زمين1383داداشي آراني، حسن ) .11

(، تبيين تأثير فرم و فرآيندهاي 1391داستان، داريوش، ولي، عباسعلي، رنجبر فردويي، ابوالفضل، موسوي، سيد حجت ) .12

-50سال سوم، شماره ششم، صص هاي بوم شناسي شهري، ژئومورفيک در سکونتگاه شهري ياسوج، دو فصلنامه پژوهش
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