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  و استقرار در مؤثر ژئومورفولوژیکی واحدهای یژگیو تحلیل

 گیالن استان غرب شمال یها سکونتگاه گیری     شکل

 
 آستارا واحد اسالمی آزاد دانشگاه یعی،طب یایجغراف گروه استادیار -*یاردجان یرفعت شهمار

 

 26/07/1393: یینها تأیید  15/08/1392مقاله:  پذیرش

 

 یدهچک
، شناسی ینزم) طبیعی محیط شرایط تابع چیز از هر یشب ،ها سکونتگاه یدایشو پ استقرار

 چراکه ؛است یژئومورفولوژ یژهو به ،(وهوا آب و یدرولوژیه ی،ژئومورفولوژ خاک، ی،توپوگراف

 یو مورفولوژ یزیکیف ۀتوسع نفوذ، ةحوز ،یپراکندگ گزینی،     مکان بر ک،یژئومورفولوژ های یدهپد

 ینی،سرزم یشو آما یطیمح یریتمد یاز کارها یاریدر بس ،ینبنابرا ؛دارند یرتأث ها سکونتگاه

 رد یناشکال و عوارض سطح زم یشنما یست،کمک ژئومورفولوژ یدترینمفو  ینتر مهم

عوارض مناسب و  توانند یم یراحت به ریزان     برنامه ،ترتیب     بدین .است یژئومورفولوژ یها نقشه

 ۀنقش یۀته»عنوان  با پژوهشی یطرح از ،مقاله ینا .دهند تشخیص یکدیگرنامناسب را از 

 ترسیم هدف به واستخراج شده  «1:25000 یاسبا مق یالنگ استانغرب  یژئومورفولوژ

 یها سکونتگاهتعداد  یپراکندگ ینو همچن فیزیکی توسعۀو موانع  تنگناها زمین، سطح عوارض

 یها نقشه در یندفرافرم و  یلتحل اساسبر پژوهشروش  .است گرفته انجامپژوهش  محدودة

در چند  ،یتدرنها. است ییعکس هوا تهیۀ، 1:100000 شناسی ینزم و 1:25000 یتوپوگراف

 ،یجنتا بقمطا. ندشد یابیارز ینزم یرو ها دادهتمام اطالعات و  ،ییصحرا یدبازد مرحله

از شرق به غرب  ،و کوهستان یهکوهپا ،جلگه ،ساحل در چهار واحد ،یژئومورفولوژ های یدهپد

 ازپژوهش،  محدودة ییو روستا یشهر یاست تا سکونتگاها یامر کاف ینهم .اند گرفتهقرار 

شرق از  که     یطور     هب ؛نداشته باشند یو متجانس یکنواختحالت  ،تراکم و پراکندگی لحاظ

و هم  ها سکونتگاهبر تعداد  هم و کوهستان(، یهکوهپا ةمحدودغرب )به  (ساحل و جلگه ةمحدود)

 گیالن استانچهار شهرستان غرب  در یآباد 692 .است شدهافزوده  ها آن یبر پراکندگ

در  (درصد 42/55) یآباد 398 ،تعداد یناز ا که دارد وجود( ماسال و رضوانشهر ،تالش )آستارا،

جلگه و  ةمحدودشرق )در  (درصد 57/44) یآباد 294و کوهستان( و  کوهپایه محدودةغرب )

 .دارند قرارساحل( 

 

 .یژئومورفولوژ ۀنقش یالن،شهر و روستا، غرب گ، سکونتگاه یزیکی،ف ۀتوسع: ها واژهیدکل
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 1395ار به، 1 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 126

 مقدمه

عوارض و  چراکه ؛است یاییفجغرا یتو موقع یعیطب یطمح یطتابع شرا یزاز هرچ یشب ،شهر یک یدایشاستقرار و پ

دارند.  یاثر قاطع ،یشهر یکفولوژو مور یزیکیف ۀتوسعنفوذ،  ۀحوز ،یپراکندگ ینی،گز     مکاندر  ،یعیطب های یدهپد

 ،یادر ،رودخانه ،دامنه افکنه،     مخروط و ساحل، جلگه ،دره ،چاله ،کوه ،فالت از: اند عبارت یعیطب های یدهپد ینتر عمده

 .(8: 1374 زمردیان،) ها     آنامثال و  یاچهدر

 ۀمطالعازمند یهمواره ن ،(قرار دارند یعیه در بستر طب)ک یصنعتو  یی، روستایتوسعه و عمران در مناطق مختلف شهر

از مسائل و  یاریبس ییتنها به، کیژئومورفولوژ های یبررس زمینه،ن یاست. در ا محیط یعیطب های یژگیوق در یدق

 در مطالعاته کاست  یستمینگرش س شناسی     روش دلیل     به امر نی. اکند یم روشن توسعه را یعیطب یتنگناها

و  یریگ شکلدر  ،یکژئومورف عوامل .(17: 1384 ،یثقفو  مقدم     ییرضا) شود یماستفاده  ییایمناطق جغراف یژئومورفولوژ

 های     هت مطالعیاهم است تا یامر کاف ینهم .ددارن ییبسزانقش  ییو روستا یرشه یها سکونتگاه یزیکیف ۀتوسع

 یا گستردهع و یوس های ینزم چراکه ؛یمساز انینما یشپ ش ازیب ،ها سکونتگاهو عمران  یزیر برنامهرا در  یژئومورفولوژ

نقش  ،خود یخود بهه ک هستند یعیطب ۀبازدارندو عوامل  یرفولوژومخود تابع  ،دنده یمرا نشان  و روستا ب شهریکه ترک

 .(202: 1373 ،ییرجا) اند     ردهکبارزتر  یشهر یرا در طراح یکژئومورف یواحدها

 منابع از یریگ بهره زمان از و بشر زندگی آغاز از درواقع ،فضایی -مکانی یها عرصه به یبخش نظم و یده شکل

 تیپ تجمیع ،دیگر عبارت     به. (146: 1377 ،یسعید) است بوده مطرح متفاوت میهامف و ها     مقیاس در پیوسته ،طبیعی

 سطح در ها آن استقرار شکل و مساکن ساخت نحوۀ در روستاییان مشارکت و هدایت منظور به یزیر برنامه نوعی روستاها،

 .(53: 1381 هشجین، موالئی) است یالنگ یا جلگه یروستاها

 یشنما و یژئومورفولوژ های یدهپد ییشناسا ،ها نتگاهسکو شیه در آمایپا های     همطالع ترین یاساساز  یکی ،ینبنابرا

ان کم یک یکو توپوگراف یکژئومورف های یژگیو ،درواقع. است( یژئومورفولوژ)عنوان  ینهم با ییها نقشه یرو ها آن

ل و کدر ش مؤثراز عوامل  یکی ،یتدرنهاه کاست، بل مؤثر یانسان های یتفعالا تجمع ی یندگکدر پرا تنها نه ،ییایجغراف

 (.102: 1384 )رامشت، آید یمشمار      هز بین ییفضا یها ساخت یکیزیف یمایس

مواد )خاک و سنگ(،  ین،ثبت اطالعات مربوط به اشکال سطح زم یک،ژئومورفولوژ یها نقشه یۀتههدف از 

 همراه     هب یدانیم های یبررس ،ییها نقشه ینچن یۀته یبرا یکردرو ینتر موفقاست.  ینسن زم یگاه وسطح  یهایندفرا

 یتوپوگراف یها نقشه ی،ژئومورفولوژ یها نقشه ۀیدر ته .(37: 1376 ،زاده     یناست )حس ییهوا یها عکس یرتفس

 یاتجزئ یشبر نما     عالوه باشد، تر بزرگنقشه  یاسهرچه مق .دارد بسیار یتاهم کار یۀپا عنوان به( 1:25000) یاسمق بزرگ

 ،یا رودخانهو  یاییدر یها پادگان، ها تاالب یلاز قب یو ابعاد عوارض یتموقع دقت، ایشافز و ینسطح زم یشترب

( 1:250000) یاسمق کوچک یها در نقشه که یدرحال شوند؛     می نمایانبهتر ها جلگهو  ها دشتها، سواحل،      افکنه     مخروط

از نقشه  یدبا و... ها پرتگاه ها، لغزه ینزم مانند تر کوچک لاشکااز  یعضب) نشان داد یخوب بهعوارض را  یاتجزئ توان ینم

 .حذف شوند(

 اما ،است پژوهشو اساس  یهپا ،تر بزرگ یا 1:25000 یاسبا مق یتوپوگراف یها نقشه ،جهان یاز کشورها یاریدر بس

 یتوپوگراف یها نقشه ،یراخ یها الس. البته در دونر یم کار     به یهپا یها نقشه عنوان به 1:50000 یها نقشههنوز  ،یراندر ا

 یمیقد یها نقشه یگزینجا ،یندهو در آ اند     یهکشور درحال ته یبردار نقشهسازمان  در ،یرانا یپوشش سراسر 1:25000

 .شد خواهند 1:50000
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 نظری مبانی

 را ها نقشه اولین. دارد هنک ای یخچهتار آن موضوع است، دیجد نسبتاً یا واژه علم، یک عنوان به یژئومورفولوژ اگرچه

 کرده استفاده برآمدگی روشاز  ،اندازها چشم توصیف برای و کرده تولید میالد از قبل سال 4500 بابل در ماکرس ماپ

 یک با گاهی ،میزان منحنی خطوط 19 قرن در. شدند     می داده نشان هاشوربا  ها یناهموار هجدهم، قرن در است.

 با ها لندفرم توضیح نوزدهم، قرن در طورکلی،     به .(10: 2002 گوستاوسون،) ندشد اشوره جایگزین ،مشخص ناهمواری

نقشه را  ینا .(51: 2002 رآو،شد ) تهیه 1914 در سال ،ژئومورفولوژی نقشۀ یناول .بود همراه جغرافیایی یها نقشه

 یها نقشه ۀتهی .(208: 1372 ی،یارج)کرد  یهته 1:2500 مقیاس به استیدرمبا ناحیۀ یبرا یپزشک آلمان ،پاسارگ

 بود یاقتصاد های یزیر برنامه یشترب ها آن هدف .شدآغاز  هلند در میالدی 1950 ۀده در ،امروزی مفهوم     به فولوژیرژئومو

 و تأنیبا  -شد یم احساس ازپیش یشب آن به نیاز که -جنگ از پس نیز آن گسترش و تحول. (104: 1385 )رامشت،

 با ،1954 سال در شولی که یطور به ؛(38: 1378 یگران،و د شایان) اتفاق افتاد منطقی روش از یریگ بهره بدون ،کندی     به

 یها پژوهش تا است ناحیه ینگار تک برمبنای بیشتر که کرد تهیه را یسپار ۀحوض ژئومورفولوژی نقشۀ بومر مشارکت

 ،ژئومورفولوژی واحدهای از 1فیزیوگرافی روش از استفادهبا  ییاه ارگان دوم، جهانی جنگاز  پس نیز استرالیا در. یادیبن

 (.40 -38 :1369 یی،)رجا کردند تهیه ییها نقشه

 1:2500000 مقیاس در گرونرت، و بوشه همکاری با ثروتی ،1990 سال در بار     نخستین را ایران ژئومورفولوژی نقشۀ

 از استفاده با نقشه این. کرد منتشر و تهیه آلمان توبینگن دانشگاه در نزدیک خاور منطقۀ یها نقشهاز  یا مجموعه کنار در

 ۀدربار محدود های     کتاب و مقاالت ،یا ماهواره تصاویر یی،هوا یها عکس ،شناسی ینزم ی،توپوگراف یها نقشه

 جغرافیایی سازمان رد 1370 سال در و کرد ترجمه را نقشه این ثروتی. دش تهیه زمین ۀمطالع حدودی تا و ژئومورفولوژی

 در روشی عنوان به ،یژئومورفولوژ یها نقشه ،حاضر درحال .(67: 1381 ی،)ثروت ساخت منتشر و چاپ مسلح نیروهای

 البته .(107: 1385 رامشت،) دشو یماستفاده  ها     آن از و اند     شده پذیرفته یونسکو محققان سوی از ،طبیعی منابع ارزیابی

 و 1:250000 مقیاس با ی،محمود اهلل     فرج و عیوضی جداری جمشید دست     به تهران دانشگاه در یزن دیگری یها نقشه

 بزرگ مقیاس با ژئومورفولوژی ۀنقش ،بار     ننخستی برای پژوهش، ینذکر است که در ا یانشا .است شده یهته 1:50000

 یطرح نتیجۀ ،مقاله این (.79 -1: 1381 ،)سرور شود     می ارائه و تهیه گیالن استان در شرق ،وسیع سطح ( در1:25000)

 .(45 -1 :1391 شهماری،) است شده انجام گیالن استان غرب در که است پژوهشی

 پوشش آن، حاصلخیزی ۀدرج و خاک آب، منابع اقلیم، توپوگرافی، جغرافیایی، موقعیت مانند عواملی یرتأث به توجه با

 شهری، از اعم) جمعیت فضایی توزیع رب سیاسی و یاقتصاد فرهنگی، اجتماعی، عوامل ،(محیطی عوامل) معادن گیاهی،

 در ناهماهنگ صورت به ،خزر دریای غربی جنوب در جمعیت که دهد یم نشان ها یبررس ،(عشایری و روستایی

 .(119: 1990 )فلمن، است شده توزیع روستاها و شهرها ،ها دهستان ،ها بخش ،ها شهرستان

داد و  یشنما ها آن یرا رو ینکه بتوان اشکال و عوارض سطح زم یژئومورفولوژ یها نقشهنبود  ،راستا یندر ا

 یها نقشه ۀیته ۀینشد تا زم سبب ها سکونتگاه یزیکیف ۀو توسع یدایشدر پ ینسطح زم یها     لندفرم یگاهجا ینهمچن

 ی،توپوگرافنقشه )برگ  36 پژوهش، ۀیجنت .ودش فراهم( یقحو -آستارا) یالنگاستان غرب  1:25000 یژئومورفولوژ

 صورت به ،مجموعدرکه  است هربرگ نقشه یمعرف یبرا یحاتتوض برگ 9 همراه     به( یو ژئومورفولوژ شناسی ینزم، یبش

 و ارائه شده است. یهجلد اطلس ته یک

 

                                                                                                                                                                              
1. c.s.i.r.o 
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 پژوهش روش

 و یا کتابخانه روش به ابتدا ،اطالعات ریگردآو یبرا .است یدکاربر ،هدف براساس و تحلیلی -توصیفی پژوهش، این

مورد  یها داده و ای یهپااطالعات  مطالعه، مورد ۀمحدود در مستقر یها بخش و ها سازمان به مراجعه با سپس و اسنادی

 هتجزی منظور به. شد ارزیابی میدانی روش     به اطالعات صحت ،نظر مورد محل به مراجعه با ،یتدرنها. ندشد گردآوری نظر

 را تأثیر یشترینکه ب کیژئومورفولوژ های یدهپداز  آن دسته نظر، مورد اطالعات یآور جمع از پس ،موجود وضع تحلیل و

 .شدندثبت  ها نقشه یو رو ییشناسا ،داشتندپژوهش  محدودۀ یها سکونتگاه فیزیکی توسعۀ بر

 :عبارت است پژوهش مراحل ،یطورکل به

 عنوان به( 1:25000) یاسمق بزرگ توپوگرافی یها نقشه یگردآور منطقه، با ییشناآ و تجربه ،یمند عالقه و آمادگی 

 نقشۀ ۀیته زمین، اشکال از اولیه نقشۀ تهیۀ و ترسیم زمین، روی های یدهپد و عوارض مشاهدۀ و میدانی بازدید پایه، نقشۀ

 نقشۀ تهیۀ و نتایج تحلیل درنهایت، و یا ماهواره و هوایی عکس تحلیل ،ها داده تحلیل و یهتجز شیب، و شناسی ینزم

 .ژئومورفولوژی نهایی

 برای منطقه با( خاک و گیاهی پوشش لیتولوژی، ،شناسی ینزم کارشناسان شامل) کاری گروه آشنایی بعد، مرحلۀ

 .آمد عمل     به( ییصحرا بازدید نوبت 50) میدانی بازدید مجدداً ،مرحله این در .است زمین سطح اشکال و ها یدهپد شناسایی

 ،نقشه روی ها     همشاهد نتایج سپس و شدند مقایسه توپوگرافی یها نقشه و هوایی عکس با ،زمین سطح عوارض و ها یدهپد

 ؛کشید طول نیم و سال یک حدود و داشت یازن یادیبه زمان ز باال، اهمیت علت     به ،مرحله این .دش یعالمتگذار و ترسیم

 های     مشاهده ودرصد(  70) ییصحرا و میدانی بازدید قبیل از مستقیم های     همشاهد روش دو از ها نقشه تهیۀ برای ،ینبنابرا

 و ییهوا و ماهواره یها عکس ارضی، کاربری و شناسی ینزم و توپوگرافی یها نقشه یها داده بررسی مانند ،یرمستقیمغ

 و ها نقشه ژئومورفولوژی، یها نقشه ۀتهی برای و پژوهش عموضو راستای در .شد استفادهدرصد(  30مدارک ) و اسناد سایر

 :رفت کار     به زیر مدارک و اسناد

 (1361 سال چاپ) کشور یبردار نقشه سازمان 1:25000 توپوگرافی ۀنقش

 (1373کشور ) مراتع و ها جنگل سازمان 1:25000 توپوگرافی نقشۀ

 (1373ور )کش شناسی ینزم سازمان 1:250000 گیالن یها گسل ۀنقش

 (1985کشور ) شناسی ینزم سازمان آن، گزارش و 1:100000 قزوین – رشت شناسی ینزم نقشۀ

 (1985کشور ) شناسی ینزم سازمان آن، گزارش و 1:100000 اردبیل استان شناسی ینزم نقشۀ

 (2001) دور از سنجش سازمان 1:100000 گیالن استان غرب از ای     هماهوار تصاویر

 (1373کشور ) یبردار نقشه سازمان 1:20000 گیالن غرب اییهو یها عکس

 و اراضی کاربری نقشۀ -لیتولوژی ۀنقش ،شیب نقشۀ قبیل از ها نقشه از دیگر گروهی فوق، یها نقشه اساسبر

 محیط ویژگی بیان و معرفی اول برگ شامل ترتیب     به که شد تهیه اطلس یک قالب در ژئومورفولوژی ۀنقش ،یتنهادر

 ،ژئومورفولوژی نقشۀ برگ آخرین و پنجمین و شیب چهارم برگ ،شناسی ینزم سوم برگ توپوگرافی، دوم برگ یعی،طب

 .است گزارش برگ 9 انضمام به نقشه برگ 36 پژوهش خروجی ،بنابراین ؛است نظر مورد محدودۀ
 

 ها یافتهو  بحث

 پژوهش ةمحدود جغرافیایی قلمرو و موقعیت معرفی

 (آستارا شهر) یجانآذربا جمهوری و ایران بین مرزیصفر  ۀنقط از .دارد راقر گیالن استان غربعه در مورد مطال ۀمحدود

 از خزر، دریای به شرق از. شود یمشامل  را ماسال ،رضوانشهر آستارا، تالش، یها شهرستان جنوب طرف بهشده و  شروع
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 شده است محدود سرا صومعهفومن و  یها شهرستان به جنوب از و اردبیل استان به غرب از آذربایجان، آستارای به شمال

 ۀنقش) شرقی طول 49° 14´ 00˝ تا 48° 35´ 00˝ و استوا خط از شمالی عرض 38° 27´ 00˝ تا 37° 15´ 00˝ بین و

درصد از کل وسعت استان  1/26حدود مقدار در  ینوسعت دارد. ا عیلومترمربک 6/3839 و شده واقع( 1:25000 یتوپوگراف

 داده تشکیل را اردبیل استان با گیالن استان بین مرز پژوهش، محدودۀ غرب در تالش سأالر     خط .گیرد یدربرمرا  یالنگ

 -28. حداقل ارتفاع محدوده استوکوهستان  یهکوهپا ،جلگه ،ساحل چهار واحد: یدارا یعیطب های یژگیونظر  از. است

 .(1 شکل) است بغروداع قلۀ متر 3197حدود  ،ارتفاع حداکثر و آستارا ساحل در متر

 

 
 استان و کشور سطح در پژوهش محدودة موقعیت. 1 شکل

 

 ،یکیزیف توسعۀ نفوذ، ۀحوز ،یندگکپرا ،یابی مکان رب ،ژئومورفولوژی عوارض و ها یدهپداشاره شد،  طورکه     همان

 مجزا مورفولوژی واحد چهار از مطالعه مورد محدودۀ. دارند ییبسزا یرتأث ییو روستا یشهر یها سکونتگاه یمورفولوژ

 500 از باالترکوهستان ) و واحد (متر 500 تا 100) یهواحد کوهپا ،(متر 100تا  0جلگه )صفر متر( واحد  یرواحد ساحل )ز

 ،ها جلگه ی،نوار ساحل یها چاالبو  ها تاالب شامل آن یژئومورفولوژ های یدهپد ینتر عمده کهشده است  تشکیل( (متر

 ها     نهکاف     مخروط ،ها یلمس و ها رودخانه ن،یزم بیش و ارتفاع ،ها دره ،ها تپه ،ها کوه یایی،در یها پادگانو  یآبرفت یها تراس

 .است یساحل یزارها ماسهو 

 

 گیالن استان غرب یها سکونتگاه یدایشدر پ مؤثر یئومورفولوژژ عوامل

 ،یتوپوگراف ،وهوا آبباال ) یعیطب یلاز پتانس یبرخوردار لحاظ     به ش،پژوه محدودۀ یها سکونتگاه یژهو به یالنگ سرزمین

با  یمرز هم ویژه     به ،یو اقتصاد یو اجتماع یرفاه های یرساختزکنار  ( دریکوهستان ینواح و گیاهی پوشش ،یادر خاک،

در . است ساخته فراهم را زیادی گردشگران و مسافران جذب زمینۀ ،موارد دیگر و (مرزی یها )بازارچه یجانکشور آذربا

در  یدائم طور     به گیرند     می تصمیم و شوند     میآن  های یباییزمجذوب  ،هقطمن این به سفر با که هستند افرادی میان ینا

 در مهاجران. یابد افزایش قهمنط یها سکونتگاه بیشتر یتجمع روز روزبه تا است یامر کاف ین. همکنند زندگی طقامن ینا

 امر، ینا .دهند یم اختصاص خود به را یا گسترده و عیوس های ینزم ،و ماسال رضوانشهر تالش، ،آستارا یشهرها اطراف
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 قبیل از یژئومورفولوژ گوناگون یواحدها با را ها آن برخورد روند، این ادامۀ .دارد دنبال     به را ها سکونتگاه یزیکیف ۀتوسع

 ،(چوبر ،یقحو یل،)لوندو ها     افکنه     مخروط ،(چوبر ،یکشل وزنه،) یا ماسه یها تپه ،(استیل تاالب) ها و چاالب ها تاالب

 و دلتاها ها یلمس ،(چوبر و یقحو یاییدر یها )تراس یاییدر یها پادگان ،(کشلی رودخانۀ)اطراف  یا رودخانه یها تراس

 .(10 -1 :1391 شهماری،) دده یم افزایش

 تعداد یشافزا و تراکم ی،پراکندگ ،پیدایش در هماهنگینا موجب ،جغرافیایی موقعیت و عییطب های یژگیو تنوع

 منطقهشرق در  ها سکونتگاهتعداد  که رود یمدر نگاه اول احتمال  که     طوری     هب ؛است شده ییو روستا یشهر یها سکونتگاه

 اطالعات یلو تحل یهو تجز 1:25000 یتوپوگراف یها نقشه یکوهستان( باشد، اما بررس سمتغرب ) از بیشتر( یادر سمت)

 با که دارد آن از نشان( 37: 1384 ،یزیر برنامهو  یریت)سازمان مد مختلف یدر سطوح ارتفاع ها یآباد تعداد و یآمار

 از که     طوری     هب. شود یمافزوده  ییو روستا یشهر یها سکونتگاهبر تعداد  ،ارتفاع منطقه از شرق به غرب افزایش به توجه

قرار دارند  (متر 100 تا 0)ارتفاع  جلگه واحددر  یآباد 115 و (صفر زیر ارتفاعساحل )در واحد  یآباد 179 ،یآباد 692 کل

 398 ۀیبق .دهند یم یلرا تشک یهدر شرق ناح مستقر های یآباددرصد کل  48/42 که هستند آبادی 294 ،مجموعدر که

در واحد  آبادی 294 و (500 -100) یهکوهپادر واحد  یآباد 109 تعداد، ینشده است که از اواقع  هغرب محدود در ،یآباد

شامل  را یالناستان گ غرب ناحیۀ های یآباددرصد کل  51/57 ،عوجمدرمکه  اند     واقع شده متر( 500کوهستان )باالتر از 

 .(2شکل  و 1 )جدول شوند یم

 
 (1384 -1355) یدر سطوح ارتفاع یالنغرب استان گ ییو روستا یشهر یها سکونتگاه یپراکندگ .1 جدول
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 گیالن استان غرب در ژئومورفولوژی واحدهای ضاییف توزیع الگوی. 2 شکل

 

 یواحدها یبررس جداگانه به طور بهمنطقه،  یژئومورفولوژ یها نقشهاست با کمک  الزم پژوهشموضوع  یراستا رد

 .یمبپرداز همحدود یژئومورفولوژ

 

 یوهستانک ینواح یها سکونتگاه

 باالی متوسط ارتفاع. شود یمشامل  را الرأس خطآزاد تا  یها آبمتر از سطح  500 یارتفاعات باال ،واحد ینا یطورکل به

در  یگسل یها پرتگاه وجود ،ها دامنهبر  ها آبراهه تعدد و یقعم یها دره ،ها دامنه تند شیب آزاد، یها آباز سطح  متر 1500

 یها سکونتگاه توسعۀ در محدودکننده ژئومورفولوژی عوامل جمله از توان یمموارد را  یگرسرتاسر ارتفاعات تالش و د

 و صاف نسبتاً توپوگرافی علت     به که دهد یم نشان را منطقه ییالقی یها سکونتگاه استقرار 1 عکس .آورد شمار     به همحدود

 خط طرف دو ۀدامن روی که یدرصورت ؛است گرفته صورت بخش این در وسازها ساخت بیشتر ،زمین کم شیب و هموار

 ،کوهستانی نواحی در که گرفت نتیجه توان یم ،بنابراین ؛یستن نمایان وساز ساخت از آثاری ،تند شیب تعل     به ،آب تقسیم

 ،یطورکل به. آیند یم شمار به ها سکونتگاه فیزیکیتوسعۀ  بر یرگذارتأث یدو عامل ژئومورفولوژ ،توپوگرافی و شیب

 ،مناطق یندر ا شود یم یهتوص .است باز و زکمرمت رضوانشهرو  تالشآستارا،  یوهستانک یها سکونتگاه یمورفولوژ

سالمندان و  یبرا آسایشگاه و یدرمان -یورزش یها مجتمع ،یتفرجگاه -گردشگری یها شهرک یلاز قب فضاهایی
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 تیتثب ای جادیا ،یکار جنگل و یجنگلدار به مربوط یها طرح یاجرا همچنین .شود احداث یو روان یروح یمارانب

. است یوهستانک مناطق یبرا ضروری و مهم های     اقدام جمله از ،ها جنگل یایاح نیهمچن و یربومیغ ای یبوم یها جنگل

 ییالقرضوانشهر ) ،اولر، سوباتان( آق یان،)مر تالش ،(باباعلی) یللوندو ،(حیرانآستارا )در ارتفاعات  سرسبز مراتع وجود

 داشته ها سکونتگاه ایجاد در بسزایی نقش (دیگا سر، صادره رزدار،ب)برزکوه( و ماسال  ،ینبر زندانه، ییالقات ارده، توریستی

 .است

 آستارادر شهرستان  را پژوهش محدودۀ ینقاط کوهستان مورفولوژیو موانع ژئو تنگناها ،پژوهشموضوع  یراستا در

متناسب با لندفرم نقاط  و کرد یداپ ینواح ینا یژئومورفولوژ یها نقشه یاز رو توان یم یراحت به (یقو حو چوبر لوندویل،)

 مکباس مسجد، آق های یآباد یپراکندگ دهد یمواحد کوهستان نشان  وژیژئومورفول نقشۀ .(3 شکل) کرد یزیر برنامه

 ،التونو  بهارستان ،یبید داش ،اند مش ،الدهیگ ش،ک یراوغلیدم ،یشکدگرمان ،یرانح ن،یب ونه ،ریام یحاج چملر، ،چال

صاف و  ینزم کمبود ،شود     می دیده وضوح به نقاط بیشتردر  آنچه .است( زمین فرم و شکل) مورفولوژیژئو از متأثر نوعی     به

 و خانوار چهار ،یدب داش) نددر حد چند خانوار ها یآباد بیشتر که     طوری     هب ؛ستها سکونتگاه گسترش و توسعه برایهموار 

 .(خانوار یکشم باسکم 

از  چندصدمتری فاصلۀمحدوده داشته، عبور گسل نئور با  یمناطق کوهستان یمورفولوژ پیدایش بررا  یرتأث یشترینب آنچه

 های یدهپد بیشتر یریگ ر شکلب ،ینزم یعامل درون ینگفت ا توان یم جرئت به .است یجنوب –شمالی جهت با و الرأس     خط

 ،ها یغست ی،گسل یها پرتگاه به توان یمعامل  یناز ا متأثر یژژئومورفولو های یدهپدجمله  ازبوده است.  یرگذارتأث یژئومورفولوژ

 .(3 شکل) کرد اشاره یا صخره های یوارهدو  مرکب و مقعر یها دامنه (،التونآبشار ) ی،سنگ هایبرونزد

 

 
 (باباعلی)ارتفاعات پژوهش  محدودة کوهستانی واحد ژئومورفولوژی نقشۀ .3 شکل 

 

 ای یهکوهپا یها سکونتگاه

 یشترب یا جلگه نواحیاز  ،ها     آن ارتفاعاما  ،دارند یمترک ارتفاع مجاور یوهستانک نقاط با مقایسه در ،ای یهکوهپا قمناط

و به جلگه  دنگیر یم فاصله ها کوه از ،میمال نسبتاً بیش یک با که استمتر  500تا  100 از مناطق، این ارتفاع .است

 یکژئومورف عناصر ینتر عمده. از دارد قرارواحد  یندر هم ،و کوهستانجلگه  ینمرز ب ،یکنک خط .دنشو یممتصل 
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. کرد اشاره آب     یانم و ها پرتگاه ،ها آبراههو  ها دره ،محدب و مقعر یها دامنه ،ها     نهکاف     مخروط هب توان یم منطقه ۀکوهپای

  اد،یز بیش  وه،ک وجود ،جلگه باالدست در. کند یم برخورد موانعی با سمت یک از معموالً ،ها سکونتگاه یکیزیف توسعۀ

 شماربه ییفضا توسعۀ عمدۀ یتنگناها و موانع از ،درشت دانه رسوبات و ها یزهوار یطورکل به و ها سنگ قلوه و ها سنگ تخته

 یباًتقر ،جلگه سمت     به ویژه     به و سو سه از اما ،دنیاب یم گسترش یندک     به ها سکونتگاه ها بخش نیا در ،رو     نیا از. ندرو     یم

 خط مسیر در ،ییروستا یها سکونتگاه بیشتر حویق، شهر جنوب تا طرف بهآستارا  از شهر. ندارد وجودتوسعه  ایبر یمانع

 .(1 عکس) اند     شده کشیده خط یک شکل به کنیک

 تا اند     بخش موجب شده یندر ا یککن( و خط تالشخط گسل آستارا ) یلاز قب یعوامل ژئومورفولوژ از بعضی

ها ارتباط  آن فیزیکی توسعۀ. یابندگسترش  یاز عوارض ژئومورفولوژ یتبا تبع یکوه،پراکنده در سطح پا یروستاها

 (.4 شکل) دارد عوارض اینبا  یتنگاتنگ

 

 
 (کشلی) یقحودر اطراف  ای یهکوهپا یها سکونتگاهاز  یینما. 1 عکس

 

 
 (کشلی) پژوهش محدودة ای یهکوهپا واحد ژئومورفولوژی ۀنقش. 4 شکل
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 یا جلگه یها سکونتگاه

 و شیب     کم و هموار و پست های یناز زم یبرخوردار لحاظ     به پژوهش محدودۀ یژهو به یالن،غرب استان گ یها جلگه

( ...و گیاهی پوشش ،خاک زیرزمینی، و سطحی آب) یاییجغراف شرایط دارای معموالً همگن، و هموار مالیم، توپوگرافی

 نوع این فضایی توزیع. آورد یم وجود     به ها سکونتگاه استقرار نظر از را مساعدی شرایطامر  ینهم .هستند مساعد و خوب

 نبود دلیل     به شهرها ینا .دارد کمتری نظم پایکوهی نوع با مقایسه در اماتر است،  منظم کوهستانی مناطق از ها سکونتگاه

 در .دارند گسسته بافتی غالباً و اند     یافته گسترش مختلف جهات در ،کننده منحرف طبیعی عوارض نبود و فضایی محدودیت

 .آیند یم شمار به ها سکونتگاهدسته  یناز ا ،یقچوبر و حو یل،لوندو یشهرها ،یانم ینا

کم هموار، ایه ینزم وجود .دارد کمتری دشواری دیگر های یپت با مقایسه در ،منطقه یندر ا یزیر برنامه و طراحی 

 های یتفعال ربیشت برای را قبیل این از مواردی و یرسازیز زمین، یحتسط ،یساز آماده عملیات به نیاز ،شیب     کم و عارضه

 های یپت ۀبقی از کمتر ،(و چوبر یلدر لوندو یژهو بهها ) جلگه در مستقر یها سکونتگاه .است رسانده حداقل به انسان

 بدون یباًتقر و آرام کم، بسیار شیب علت     به باشد، ها     آن در رودی اگر یراز ؛شوند     می ژئومورفیک طبیعی حوادث دچار شهری

 .و چوبر( یللوندو های     هرودخان) بود دنخواه طغیان

و  موانع ،گیاهی پوشش و خاک شیب، توپوگرافی، ،وهوا آب قبیل از طبیعی محیط شرایط لحاظ     به ،جلگه واحد در

 ،لوندویل و آستارا مانند ییشهرهادر اطراف  آنچه .خورد یم چشم     به واحدها دیگراز  کمتر ها سکونتگاه ۀتوسع یتنگناها

 .(2)عکس  است ییایدر یها تراس و چاالب ( ویلتاالب )تاالب است ینوجود چند ،آید یم شمار به یژئومورفولوژ مانع

و  دارد ییباال ۀواحدها رتب یگرد با مقایسه در ،ییو روستا یشهر یها تگاهسکوناز نظر وسعت و تعداد  ،جلگه واحد

 لحاظ     به ،واحد ینا .اند     شکل گرفته آندر  یقو حو چوبر لوندویل، ،آستارا قبیل از پژوهش ۀمحدود یشهرها ینتر ممه

 یزراع های     کشت محصول یرز ،شتریب یتوپوگراف و یبمناسب، آب، ش خاک قبیل از طبیعی مناسب شرایط از برخورداری

 ۀیاز ناح سرعت به ،کیژئومورفولوژ یموانع و تنگناها نبود دلیل     محدوده به یها جلگه متأسفانه )برنج( قرار گرفته است.

 کییزیف ۀتوسع یرا برا یهای یتمحدود ک،ژئومورفولوژی عوارض از یعضب ،در چند مورد تنها و اند     شهرها درمعرض هجوم

 های یدهپدعوارض و  ربیشت اجازه دهد، یاسکه مق ییتا جا ،یژئومورفولوژ ۀنقش یرو البته .ندا     دهآور وجود     به ها سکونتگاه

 .(5 شکل) است شده یمترس یا جلگه ینواح کیژئومورفولوژ

 ،یللوندو کانرود، یها رودخانه به توان یم پژوهش ۀواحد جلگه در محدود یعوارض ژئومورفولوژ ینتر مهمجمله  از

 شهرها اطراف دراز خود  یآثار ،گذرند یماز شهرها  ها رودخانه این بیشتر ینکه. با توجه به اکرداشاره  حوق و چوبر ،چلوند

 .اند     از آن جمله یو کشل یقحو ،چوبر اطراف یا رودخانه یها پادگانکه  گذارند یم جا     به

 امر موجب ینا است. داشته همراه     خزر به یایسطح آب در در یهای     نوسان ،هگذشت یها زمان اقلیمی تغییرهای

 سرا،     خطبه ی،در اطراف کشل ییایدر یها تراسبه شکل  ،آن آثار امروزه و شده خشکیدر  یاآب در یو پسرو یشرویپ

 .(5 شکل) است مشاهده قابل وضوح به حویق و چوبر چلوند،
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 آستارا( یلومتریک 10چلوند )در اطراف  ییایدر تراس. 2 عکس

 

 
 اطراف شهر آستارا ،جلگه واحد ژئومورفولوژی. نقشۀ 5 شکل
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 ساحلی یها سکونتگاه

 بعضی از حتی و دارند ای یژهو موقعیت ،(آب و خشکیمتفاوت ) جغرافیایی محیط دو القیت دلیل     به ،ساحلی یها سکونتگاه

ساحل  ژئومورفیک و توپوگرافی شرایط به توجه با را سواحل یها سکونتگاه .هستند یپایکوه یها سکونتگاه مشابه ،جهات

 یشهرها ،دوم دستۀ .شود یم شامل را کوهستانی و جوان سواحل ،اول ۀدست :داد قرار گروه دو در توان یم( ساحل نوع)

 از ،ساحلی یها سکونتگاه توسعۀ تجه ،یطورکل به .است( یا ماسه و شنی سواحلپالژدار ) و پست سواحل در یافتهاستقرار

 .کند یم تبعیت یا کرانه پس بخش و ساحلی خط ژئومورفیک و توپوگرافیک شرایط

و  شنی) پالژدارجزء سواحل پست و  خزر را یایسواحل در توان یم ی،ساحل یها سکونتگاه دربارۀمختصر  یحتوض با

و  یپسرو شود، به آن توجه یدمناطق با گونه ینادر  ییوستاو ر یشهر های یزیر برنامهدر  آنچه آورد. شمار به( یا ماسه

 از. آید یم شمار     به الزم یاه     اقدام ینتر مهم از یکی ،ساحلی های یوارهد احداث شرایطی چنین در که ستیاآب در یشرویپ

سطح آب  باالبودن به وانت یم پژوهش ۀمحدود ساحلی یها سکونتگاه در عمده ژئومورفیک یتنگناها و ها     مشکل دیگر

 یلشهر آستارا تبد یو صنعت یشهر یها فاضالبدر دفع  محیطی یستز یمعضل به که دکراشاره  یرزمینیز یها سفره

 -ندمؤثر ها     فاضالب گونه ینا یددر تول نوعی     بهکه  -ای     سازه و یمسکون یها خانهاز ساخت  شود یم یهتوص شده است.

 .(6ل شک) شود یریجلوگ

 

 
 حویق و چوبر محدودةواحد ساحل در  یژئومورفولوژ ۀنقش .6شکل 
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 پژوهش یندر ا شده     استفاده یها نقشه یعالئم ژئومورفولوژ لژاند .7 شکل

 

 گیری یجهنت

عوارض و  یراز ؛است یاییجغراف یتو موقع یعیطب یطمح یطتابع شرا یزاز هر چ یشب ،شهر یک یدایشاستقرار و پ

 یکاز  ،واملع یندارند. ا یاثر قاطع ،یشهر یکو مورفولوژ یزیکیف ۀنفوذ، توسع ۀحوز ینی،گز     در مکان ،یعیطب ایه یدهپد

 ها سکونتگاه از گسترشو مانع  کنند     یم و بازدارنده عمل یاز عوامل منف یکی عنوان به یزن محدوده یزیکیف ۀدر توسع سو
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 یزیکیف ۀتوسع رب ،مثبت یعامل عنوان به دیگر، سوی از. شوند     می( ارتفاعات تالشخزر( و غرب ) یایدرشرق )سمت      به

 در جلگه هموار صاف و های ینزم ،یتنهادر ( واستیل تاالب) آباد عباس شهرک ،یللوندو ۀرودخان یلاز قب ییها سکونتگاه

در جهت شمال و جنوب گسترش  ها سکونتگاه تربیش ترتیب،     بدین. گذارند     می اثر پژوهش ۀمحدود جنوب و شمال سمت

 .گیرند     میبه خود  یخط یشکل ،دور     چندان نه ای یندهآدر  ،حویق و چوبر لوندویل، آستارا، شهرهای و یابند     می

در ( استیل تاالب) یرآبگ سطوح جادیا و ینیرزمیز یها آب سطح باالبودن ،پژوهش محدودۀ توسعۀ موانع گرید از

و  یشهر یها فاضالبدفع  در معضل ینتر بزرگ به شهری، مدیران و ریزان     برنامه برایکه  ستشهر آستارا رافاط

 .است شده تبدیل یخانگ

 یها تراسبه  توان یمدر جلگه  ییو روستا یشهر یها سکونتگاه ۀتوسع ۀمحدودکنند کژئومورفولوژی عوارض از

 مناطق در اما ،دکراشاره  یو کشل یقدر اطراف چوبر، حو ها چاالب و ها     افکنه     رودخانه، مخروط یها پادگان یایی،در

 ینآنچه در ا .خورد یم چشم     بهکمتر  یعیطب یتنگناهاموانع و  ،اند     یموقت ها سکونتگاه ربیشت ینکها دلیل     به ،کوهستانی

و  یقعم یها دره ،(نئور گسل) یگسل یها پرتگاه ،دار یبش یها دامنه ،آید یم شمار بهاز همه مانع توسعه  یشب ،مناطق

 .ستها یغست و ها قله آب، یمتقس خط ،یا رودخانه های     ترانشه

 هم و ریزان     برنامه برای هم که روند     می شمار     به یکاربرد یها نقشه تهیۀ برای خوبی مبنای ،یژئومورفولوژ یها نقشه

 مطالعات و سرزمین آمایش اراضی، کاربری در منابع از روزافزون یبردار بهره به توجه با. اند     باارزش مهندسان برای

 فعالیت هرنوع. است یرناپذ اجتناب امری ،یژئومورفولوژ یها نقشه از استفاده طبیعی، محیط مورددر ژئومورفولوژیک

 شناخت ،ینبنابرا ؛ندشو یم انجامآن  یرو ها یتعالف این که است زمینی پایداری مستلزم ،محیطاز  یبردار بهره و انسانی

 .آیند     می شمار     به زمینه این در کارآمدابزار  ینتر مهم ،یژئومورفولوژ یها نقشهو  است الزامی ،زمین یسطح های یژگیو

 یها نقشهانواع  ،یا تابخانهک اسناد و منابع از یادیز حجم مطالعۀ ازمندین ،ینیسرزم یشآما های     همطالع طورکلی،     به

 بودن،بر زماناز  جدا هک است اطالعات یگرو د یدانیم یدبازد ،یتنهاو در ییو عکس هوا یا ماهواره یرتصاو یایی،جغراف

 با که یدرحال است؛ ساخته تر     دهیچیپ نیز را نتایج و ساخته دشوار اندک زمان در را قیدق و جا     یک یبررس و دسترسی انکام

و  یهبه تجز توان یم یناز عوارض سطح زم یبخش یا تمام مشاهدۀضمن  ،یژئومورفولوژ یها نقشه از استفاده و تهیه

 یها نقشه صورت به را جینتااطراف پرداخت و  یطمح های یدهپد دیگر و یژئومورفولوژ عوارض متقابل روابط یلتحل

 .داد قرار مربوط یها سازمانو  ها     هادار اجرایی یرانو مد ریزان     برنامه یاراخت در ،یکاربرد

 

 سپاسگزاری

 پژوهش این از مالی های     حمایت دلیل     به آستارا، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت های     حمایت از وسیله     بدین

 .شود     می سپاسگزاری
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