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 استان گیالن  شفارودکاوشی بر الگوی توزیع جمعیت در حوضه آبخیز 
 

   6، علیرضا قدرتی 5شهریار صبح زاهدی ، 4، پریسا محمدپور 3، سیداحمد حیدریان 2، علیرضا شادمانی1محمدعلی داداشی
 طبيعي منابع و ورزيکشا آموزش و تحقيقات کشاورزي، مرکز ترویج و اجتماعي اقتصادي، تحقيقات بخشعضو هيأت علمي ، -1

 .ایران تهران، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقيقات، سازمان، استان گيالن
E.mail: m.dadashi1345@gmail.com 

 

   

 

 چكیده
 

هدف از این تحقيق، شناسایي و تحليل الگوي توزیع جمعيت و نيروي انساني در سطح حوضه آبخيز شفارود استتان گتيالن   

گيري از آمار توصيفي مبتني بر مطالعات اسنادي، منابع اینترنتي و کتابخانه اي  همچتون سرشتماري    بود. روش کار با بهره

و سرشماري هاي عمومي کشاورزي مرکز آمار ایران انجام شد. در این تحقيق،  1385و  1375هاي عمومي نفوس و مسکن 

هاي جمعيتي، شيب، ارتفاع وکاربري اراضتي  خصحوضه آبخيزشفارود به عنوان معرف حوزه هاي آبخيز گيالن، انتخاب و شا

 700حوزه مذکور مورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان داد که بيشترین تراکم جمعيت و پراکنش روستاها در طبقه ارتفاعي 

درصد مشاهده مي گردد و همچنين از نظر پراکنش و توزیع جمعيت    30تا  15متر از سطح دریا و شيب متوسط  1300تا 

نواع کاربري اراضي حوزه مشخص شد که بيشترین تراکم جمعيت درعرصه هاي  جنگلي  نيمه متراکم  حوزه بوده استت  درا

درصد( و از طرفي نتایج نشان داد که طي دوره موردبررسي، تعدادجمعيت ده درصدکاهش اما تعداد خانوار بيست وپتنج  41)

یش و ميزان سواد کاهش یافتته استت و نيتز در ایتن دوره ستطح      درصدافزایش یافته است همچنين ميانگين سني افراد افزا

 اشتغال افزایش داشته است.

 

 توزیع جمعيت، نيروي انساني، حوضه شفارود، استان گيالن. ها: کلید واژه

 
 

   
 

 مقدمه

-ها و مزیتقابليتکند تا مسئوالن هر منطقه از اي و کاستن شکاف ميان مناطق، ایجاب ميمنطقه تالش براي ایجاد تعادل

ها در محدوده و منطقه خود آگاه باشند. جمعيت ایران از دو دیدگاه قابل بررسي هاي نسبي و نقاط قوت و ضعف بخش

 است، یکي از نظر ویژگي یا خصوصيات جمعيت و دیگري از نظر توزیع یا پراکندگي جمعيت. 

اره آمارعمومي به اجرا درآمد، در این سال گيالن، اولين سرشماري عمومي جمعيت در کل کشور توسط اد 1335در سال 

نفر بود. جمعيت گيالن در اولين سرشماري  713598نفر جمعيت داشت که جمعيت مناطق روستایي آن  999876

 ساله نفوس و مسکن، جمعيت  10هاي نفر بود. برطبق سرشماري 1291159،  1345ماه عمومي نفوس و مسکن در آبان
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نفر بوده و نهایتاً در آخرین سرشماري در  2241896، 2081032، 1581872به ترتيب  75،  65، 55هاي گيالن در سال

 نفر رسيد. 2404861به 1385سال 

اي از عوامل در ایجاد این رسد مجموعهنظر ميهاي آبخيز نامتعادل است. به روند الگوي توزیع جمعيت در سطح حوضه

تراکم گردد، طبيعي است که جمعيت نيز به این ممکانات در شهرهاي بزرگ وقتي خدمات و ا عدم تعادل نقش دارند.

جهت پراکش و توزیع منطقي  ریزيلزوم برنامه هاي اخير وبه دليل رشد فزاینده شهرنشيني در سال. آورد شهرها هجوم مي

و آتي جمعيت شهرنشيني  تأمين خدمات زیربنایي و نيازهاي آني خاص براي جمعيت و ضرورت تدوین الگوها و راهبردهاي

هاي اجتماعي و ریزيضرورت ایجاد برنامه ،شهرهاي بزرگ هرویتر و بينفزو از رشد و توسعه فيزیکي هرچه و ممانعت نسبي

و با شناخت الگوي حاکم بر توزیع نيروي انساني، بستر الزم جهت  طلبداقتصادي متناسب با این رشد و گسترش را مي

گردد.نمونه چنين تحقيقي توسط ابراهيم بروشکه تحت عنوان بررسي الگوي سعه پایدار فراهم ميتسهيل دستيابي به تو

توزیع جمعيت در حوزه آبخيز رودخانه مهاباد انجام شده است ،وي به این تنيجه رسيد که عوامل طبيعي حوزه آبخيز نقش 

درصد  5/50ي دارد که در این حوزه بيش از بسيار مهمي در توزیع جمعيت در سطح حوزه دارد. همچنين بروشکه بيان م

درصد زندگي مي نمایندو پراکنش جمعيت حوزه وابستگي زیادي به کاربري اراضي  30 -15جمعيت حوزه در طبقه شيب 

 در این حوزه دارد.

 

   

 روش بررسی

 

قيق تحوالت جمعيتي طي باشد. در این تحتحليلي مي -روش تحقيق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقيق توصيفي

در شهرستان رضوانشهر و به عنوان مطالعه موردي در حوزه آبخيز شفا رود با روش آمار توصيفي  1385تا  1375سالهاي 

 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

 

 موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی

ایتن   قترار دارد.  ستر  پتره ورضوانشهرهاي شهرستان  بين کيلومترمربع در غرب گيالن 349.9حوزه شفارود با وسعتي معادل 

شمالي از نصف انهار  370-34’ -30"جنوب   370-25’غربي و در عرض   480-41’،   480-06’ -30"حوزه در طول شرقي 

کيلومتري غرب روستاي پونل به هم ملحتق   7گرینویچ قرار گرفته است.  از بهم پيوستن دو شاخه خوشابر و شفارود که در 

ه متتر استت. در   60متتر و حتداقل آن    2903حداکثر ارتفاع آن  ریزدخزر ميت عنوان رودخانه شفارود به دریايشده  و تح

ساختار زمين شناستي دوران دوم و گستترش    .هاي عميق و شيب تند دو پارامتر مهم در سرعت جریان آب در منطقه است

با حوزه لومير و از غرب با مترز استتان ، از جنتوب بتا      از شمال الیه هاي حساس به فرسایش در بيشتر نقاط دیده مي شود.

باشد. این حوزه براساس تقستيم بنتدي   حوزه شاندرمن و از شرق با حوزه هاي سي و یک، سي و دو و سي و سه محدود مي

مرطتوب بتا   این حوزه داراي اقليم (. 1گذاري گردیده است ) نقشه شمارهعنوان حوزه شفارود نامها و مراتع، بهسازمان جنگل

 22/9متر بوده و داراي رژیم پرآبي پایيزه است. در این حوزه حداکثر دبي در فتروردین متاه   ميلي 76/1431بارندگي ساليانه

و داراي بتوده  کيلتومتر  100.7 حتوزه محتيط   مترمکعب درثانيه مي باشد. 99/2مترمکعب درثانيه و حداقل آن در مردادماه 

 (. 1379باوقار، مي باشد )%  6.06 شيب
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 گیالن قعیت حوزه آبخیز شفارود  در استان:  مو1شكل 

 

 
 

 :  تصویر ماهواره ای از حوزه شفارود 2شكل 
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 ارتباط بین جمعیت و کاربری اراضی :

و تصاویر ماهواره اي  50000/1،تفسير عکسهاي هوایي  50000/1براي تهيه نقشه کاربري اراضي از نقشه هاي توپوگرافي 

 ه است.بر اساس جدول زیراطالعات جمعيت به تناسب کاربري اراضي حوزه ارائه شده است. استفاده شد

 

 :   توزیع جمعیت بر اساس کاربری اراضی 1جدول 
 جمعيت مساحت کاربري اراضي

 درصد تعداد درصد هکتار

 20 688 1/21 7374 کشاورزي)زراعي (

 28 1020 4/12 4320 جنگل تنک و مخروبه  

 41 1687 1/62 21746 انبوه یا نيمه متراکم  جنگل نيمه

 11 432 4/4 1550 جنگل متراکم 

 100 3438 100 34990 جمع 

 

 
 :  نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز شفارود 3شكل 
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 : نقشه تیپ های موجود تیپ های موجود در  حوزه آبخیز شفارود 4شكل 

 

 

 معرفی حوزه مورد نظر

، شهرستان رضوانشهر و در دو دهستان خوشابر و یيالقي ارده واقع شده است. در استان گيالن حوزه آبخيز شفارود در

نفر  3438خانوار و  863آبادي خالي از سکنه بود(،  3آبادي )از این تعداد آبادي،  41در این حوزه،  1385سال 

 (1385جمعيت وجود داشت. )مرکز آمار ایران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن، 
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 :  نقشه شهرستان رضوانشهر به تفكیك آبادی 5شكل

 

 تراکم جمعیت

باشد. از اصطالح تراکم جمعيت به عنوان ها ميتراکم جمعيت حاکي از رابطه بين تعداد افراد و فضاي تحت اشغال آن 

ان شاخص براي هاي موجود و بالقوه جمعيت و در نهایت به عنواي براي ارزیابي افزایش و کاهش مقایسه تراکموسيله

 شود. کار گرفته ميمقایسه تراکم هاي مساحتي جمعيت به

دهد کنند. این شاخص نشان ميصورت نسبت جمعيت منطقه به مساحت آن منطقه تعریف ميدر کل تراکم جمعيت را به

 که در هر کيلومتر مربع چند نفر زندگي مي کنند.

نفر در هر کيلومتر مربع  42/82برابر با  85و در سال  15/76با  برابر 1375تراکم جمعيت شهرستان رضوانشهر در سال 

 بوده است. 
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 1385 -1375های استان گیالن : مقایسه تراکم نسبی جمعیت در شهرستان 6شكل 

 

 

ها براي حوزه فوق، به مقایسه تعداد جمعيت آن طي دليل عدم وجود آمار دقيق مساحتي منطقه و آباديدر این تحقيق به

 شود.اکتفا مي 1385و  1375هاي سال

 

 

  1375:   تراکم جمعیت در حوزه آبخیز شفارود در سال  2جدول 

ف
ردی

 

 جمعيت خانوار آبادي دهستان بخش
 جمعيت

 مرد زن

 3 4 7 1 ارکند خوشابر رضوانشهر 1

 39 51 90 14 باسکه مشم خوشابر رضوانشهر 2

 43 39 82 11 باناصر خوشابر رضوانشهر 3

 18 21 39 7 بن گاه خوشابر رضوانشهر 4

 73 66 139 27 بن مني کش خوشابر رضوانشهر 5

 9 15 24 4 پلختار خوشابر رضوانشهر 6

 23 29 52 10 خالشت خوشابر رضوانشهر 7

 25 24 49 7 خيل گاوان خوشابر رضوانشهر 8
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 1375:  تراکم جمعیت در حوزه آبخیز شفارود در سال  2ادامه جدول 

ف
ردی

 

 جمعيت خانوار آبادي دهستان بخش
 جمعيت

 مرد زن

 43 42 85 16 دشت ميان خوشابر رضوانشهر 9

 75 73 148 23 سرک خوشابر رضوانشهر 10

 12 18 30 5 سياه بيل خوشابر رضوانشهر 11

 44 40 84 13 شيربچه پير خوشابر رضوانشهر 12

 21 19 40 9 شيروا خوشابر رضوانشهر 13

 35 33 68 10 شيشار خوشابر رضوانشهر 14

 9 6 15 4 مالل خوشابر رضوانشهر 15

 135 148 283 46 وزشت خوشابر رضوانشهر 16

 19 18 37 9 وزمي خوشابر رضوانشهر 17

 116 144 260 44 آق مسجد یيالقي ارده رضوانشهر 18

 304 358 662 129 ارده یيالقي ارده رضوانشهر 19

 155 166 321 57 بارگام ي اردهیيالق رضوانشهر 20

 14 13 27 7 تت بالو یيالقي ارده رضوانشهر 21

 * * * * چاران یيالقي ارده رضوانشهر 22

 73 81 154 30 چروده یيالقي ارده رضوانشهر 23

 63 62 125 20 خجه دره یيالقي ارده رضوانشهر 24

 * * * * دشت دامان یيالقي ارده رضوانشهر 25

 16 21 37 8 دیانسر یيالقي ارده ررضوانشه 26

 204 173 377 68 روشنده یيالقي ارده رضوانشهر 27

 4 3 7 2 زندانه یيالقي ارده رضوانشهر 28

 * * * * سرداربن یيالقي ارده رضوانشهر 29

 8 6 14 3 سندیکه یيالقي ارده رضوانشهر 30

 19 27 46 6 سنگده یيالقي ارده رضوانشهر 31

 11 9 20 4 سياه لرز یيالقي ارده رضوانشهر 32

 * * * * کهنه کالن یيالقي ارده رضوانشهر 33

 34 39 73 14 کهنه که یيالقي ارده رضوانشهر 34

 3 4 7 1 گيل یار یيالقي ارده رضوانشهر 35

 54 48 102 20 لتوم یيالقي ارده رضوانشهر 36

 * * * * لرزه یيالقي ارده رضوانشهر 37

 9 11 20 5 لوسه القي اردهیي رضوانشهر 38
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 57 59 116 20 ميانرود یيالقي ارده رضوانشهر 39

 88 92 180 33 نوده یيالقي ارده رضوانشهر 40

 1 1 2 1 وسکه یيالقي ارده رضوانشهر 41

 1859 1963 3822 688 مجموع

 

 

  1385:   تراکم جمعیت در حوزه آبخیز شفارود در سال  3جدول 

ف
ردی

 

 جمعيت خانوار آبادي ندهستا شهرستان
 جمعيت

 مرد زن

 * * * * ارکند خوشابر رضوانشهر 1

 30 34 64 14 باسکه مشم خوشابر رضوانشهر 2

 20 13 33 8 باناصر خوشابر رضوانشهر 3

 3 3 6 2 بن گاه خوشابر رضوانشهر 4

 55 69 124 29 بن مني کش خوشابر رضوانشهر 5

 2 5 7 1 پلختار خوشابر رضوانشهر 6

 2 4 6 2 خالشت خوشابر رضوانشهر 7

 14 13 27 8 خيل گاوان خوشابر رضوانشهر 8

 47 40 87 24 دشت ميان خوشابر رضوانشهر 9

 83 88 171 40 سرک خوشابر رضوانشهر 10

 11 15 26 7 سياه بيل خوشابر رضوانشهر 11

 40 35 75 19 شيربچه پير خوشابر رضوانشهر 12

 15 16 31 9 شيروا برخوشا رضوانشهر 13

 86 79 165 44 شيشار خوشابر رضوانشهر 14

 15 18 33 7 مالل خوشابر رضوانشهر 15

 68 81 149 39 وزشت خوشابر رضوانشهر 16

 16 12 28 6 وزمي خوشابر رضوانشهر 17

 101 123 224 52 آق مسجد یيالقي ارده رضوانشهر 18

 273 320 593 155 ارده یيالقي ارده رضوانشهر 19

 102 115 217 55 بارگام یيالقي ارده رضوانشهر 20

 3 2 5 2 تت بالو یيالقي ارده رضوانشهر 21

 * * * * چاران یيالقي ارده رضوانشهر 22

 86 100 186 44 چروده یيالقي ارده رضوانشهر 23

 70 68 138 27 خجه دره یيالقي ارده رضوانشهر 24

 14 11 25 7 ماندشت دا یيالقي ارده رضوانشهر 25
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 14 15 29 6 دیانسر یيالقي ارده رضوانشهر 26

 152 158 310 79 روشنده یيالقي ارده رضوانشهر 27

 15 16 31 7 زندانه یيالقي ارده رضوانشهر 28

 2 2 4 2 سرداربن یيالقي ارده رضوانشهر 29

 6 4 10 2 سندیکه یيالقي ارده رضوانشهر 30

 71 72 143 39 نگدهس یيالقي ارده رضوانشهر 31

 38 40 78 21 سياه لرز یيالقي ارده رضوانشهر 32

 2 2 4 2 کهنه کالن یيالقي ارده رضوانشهر 33

 

 

  1385:  تراکم جمعیت در حوزه آبخیز شفارود در سال  3ادامه جدول 

ف
ردی

 

 جمعيت خانوار آبادي دهستان شهرستان
 جمعيت

 مرد زن

 25 30 55 15 کهنه که یيالقي ارده رضوانشهر 34

 1 3 4 2 گيل یار یيالقي ارده رضوانشهر 35

 33 37 70 22 لتوم یيالقي ارده رضوانشهر 36

 * * * * لرزه یيالقي ارده رضوانشهر 37

 1 1 2 1 لوسه یيالقي ارده رضوانشهر 38

 50 61 111 24 ميانرود یيالقي ارده رضوانشهر 39

 76 80 156 37 نوده یيالقي ارده رضوانشهر 40

 7 4 11 3 وسکه یيالقي ارده رضوانشهر 41

 1649 1789 3438 863 مجموع

 

 

 

 توزیع و پراکنش جمعیت  

که حوزه موردبررسي هاي هر مطالعه جغرافيایي است، از آنجایيترین شاخصبررسي توزیع و پراکنش جمعيت یکي از مهم

گيرد، توزیع و پراکنش جمعيت در آبادي ها بوده و فاقد جمعيت هاي شهرستان رضوانشهر را دربر ميفقط برخي آبادي

 .شهرنشين است
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)معاونت برنامه ریزی استانداری،  1385:   جمعیت و خانوار شهرستان بر حسب تقسیمات کشوری  4جدول 

1385.) 

 خانوار زن مرد جمعيت شرح

 16535 32830 31744 64574 کل شهرستان

 5366 10300 10046 20346 ساکن درنقاط شهري

 2030 3991 3902 7893 شهر پره سر

 3336 6309 6144 12453 شهر رضوانشهر

 11169 22530 21698 44228 ساکن در نقاط روستایي

 4958 10096 9731 19827 دهستان دیانچال

 636 1317 1201 2518 دهستان یيالقي ارده

 3353 6813 6614 13427 دهستان خوشابر

 2222 4304 4152 8456 والبدهستان گيل د

 0 0 0 0 غير ستتاکن

 

 

 ترکیب سنی جمعیت

تحليل وباشد که امکان هر گونه تجزیهها بر حسب سن ميهاي کمي ساختار جمعيت، توزیع آناز خصوصيات دیگر و ویژگي

هاي بلندمدت ریزيه وبرنامهبيني وضع آیندکه پيشسازد و خصوصاً زمانيپذیر ميدموگرافيک را به معني واقعي آن امکان

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و امثال آن مطالعه ریزي نيروي انساني در زمينهمنظور برنامهموردنظر باشد. همچنين به

 ساختار سني جمعيت ضروري است.

 

 

 1385و  1375: مقایسه ترکیب سنی جمعیت در  حوزه آبخیز شفارود در سال  5جدول 

ف
ردی

 

 آبادي هستاند شهرستان
 سال و باالتر 10 سال و باالتر6 جمعيت

 85سال 75سال 85سال 75سال 85سال 75سال

 * 4 * 5 * 7 ارکند خوشابر رضوانشهر 1

 55 65 58 74 64 90 باسکه مشم خوشابر رضوانشهر 2

 30 57 31 72 33 82 باناصر خوشابر رضوانشهر 3

 5 26  31 6 39 بن گاه خوشابر رضوانشهر 4

 109 84 118 110 124 139 بن مني کش خوشابر رضوانشهر 5

 5 18  22 7 24 پلختار خوشابر رضوانشهر 6

 6 33  45 6 52 خالشت خوشابر رضوانشهر 7

 23 31 24 41 27 49 خيل گاوان خوشابر رضوانشهر 8

 73 59 79 71 87 85 دشت ميان خوشابر رضوانشهر 9

 148 101 158 120 171 148 سرک خوشابر رضوانشهر 10

 20 21 22 27 26 30 سياه بيل خوشابر رضوانشهر 11
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 67 56 68 69 75 84 شيربچه پير خوشابر رضوانشهر 12

 29 33 29 35 31 40 شيروا خوشابر رضوانشهر 13

 161 45 152 58 165 68 شيشار خوشابر رضوانشهر 14

 28 9 29 11 33 15 مالل خوشابر رضوانشهر 15

 142 218 136 249 149 283 وزشت خوشابر هررضوانش 16

 25 25 26 30 28 37 وزمي خوشابر رضوانشهر 17

 171 176 188 211 224 260 آق مسجد یيالقي ارده رضوانشهر 18

 513 490 543 562 593 662 ارده یيالقي ارده رضوانشهر 19

 190 233 203 269 217 321 بارگام یيالقي ارده رضوانشهر 20

 5 23  24 5 27 تت بالو یيالقي ارده رضوانشهر 21

 * * * * * * چاران یيالقي ارده رضوانشهر 22

 

 

 1385و  1375:   مقایسه ترکیب سنی جمعیت در  حوزه آبخیز شفارود در سال  5ادامه جدول 

ف
ردی

 

 آبادي دهستان شهرستان
 سال و باالتر 10 سال و باالتر6 جمعيت

 85سال 75سال 85الس 75سال 85سال 75سال

 164 120 169 135 186 154 چروده یيالقي ارده رضوانشهر 23

 111 97 118 106 138 125 خجه دره یيالقي ارده رضوانشهر 24

 23 0 24 0 25 0 دشت دامان یيالقي ارده رضوانشهر 25

 28 24 29 30 29 37 دیانسر یيالقي ارده رضوانشهر 26

 256 269 275 322 310 377 ندهروش یيالقي ارده رضوانشهر 27

 30 6 30 6 31 7 زندانه یيالقي ارده رضوانشهر 28

 4 0  0 4 0 سرداربن یيالقي ارده رضوانشهر 29

 8 10  12 10 14 سندیکه یيالقي ارده رضوانشهر 30

 126 33 128 34 143 46 سنگده یيالقي ارده رضوانشهر 31

 61 13 70 16 78 20 سياه لرز یيالقي ارده رضوانشهر 32

 4 0  0 4 0 کهنه کالن یيالقي ارده رضوانشهر 33

 51 54 54 60 55 73 کهنه که یيالقي ارده رضوانشهر 34

 3 7  7 4 7 گيل یار یيالقي ارده رضوانشهر 35

 67 77 68 89 70 102 لتوم یيالقي ارده رضوانشهر 36

 * * * * * * لرزه یيالقي ارده رضوانشهر 37

 2 13  14 2 20 لوسه یيالقي ارده هررضوانش 38

 95 77 100 91 111 116 ميانرود یيالقي ارده رضوانشهر 39

 131 134 143 151 156 180 نوده یيالقي ارده رضوانشهر 40
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 7 2  2 11 2 وسکه یيالقي ارده رضوانشهر 41

 2976 2743 3072 3211 3438 3822 مجموع

 

 

 1385و  1375یت در  حوزه آبخیز شفارود در سال :   مقایسه ترکیب جنسی جمع 6جدول 

ف
ردی

 

 آبادي دهستان شهرستان
 مرد زن جمعيت

 85سال  75سال  85سال  75سال  85سال  75سال 

  3  4  7 ارکند خوشابر رضوانشهر 1

 30 39 34 51 64 90 باسکه مشم خوشابر رضوانشهر 2

 20 43 13 39 33 82 باناصر خوشابر رضوانشهر 3

 3 18 3 21 6 39 بن گاه خوشابر رضوانشهر 4

 55 73 69 66 124 139 بن مني کش خوشابر رضوانشهر 5

 2 9 5 15 7 24 پلختار خوشابر رضوانشهر 6

 2 23 4 29 6 52 خالشت خوشابر رضوانشهر 7

 14 25 13 24 27 49 خيل گاوان خوشابر رضوانشهر 8

 

 1385و  1375ت در  حوزه آبخیز شفارود در سال :  مقایسه ترکیب جنسی جمعی 6ادامه جدول 

ف
ردی

 

 آبادي دهستان شهرستان
 مرد زن جمعيت

 85سال  75سال  85سال  75سال  85سال  75سال 

 47 43 40 42 87 85 دشت ميان خوشابر رضوانشهر 9

 83 75 88 73 171 148 سرک خوشابر رضوانشهر 10

 11 12 15 18 26 30 سياه بيل خوشابر رضوانشهر 11

 40 44 35 40 75 84 شيربچه پير خوشابر رضوانشهر 12

 15 21 16 19 31 40 شيروا خوشابر رضوانشهر 13

 86 35 79 33 165 68 شيشار خوشابر رضوانشهر 14

 15 9 18 6 33 15 مالل خوشابر رضوانشهر 15

 68 135 81 148 149 283 وزشت خوشابر رضوانشهر 16

 16 19 12 18 28 37 وزمي خوشابر رضوانشهر 17

 101 116 123 144 224 260 آق مسجد یيالقي ارده رضوانشهر 18

 273 304 320 358 593 662 ارده یيالقي ارده رضوانشهر 19

 102 155 115 166 217 321 بارگام یيالقي ارده رضوانشهر 20

 3 14 2 13 5 27 تت بالو یيالقي ارده رضوانشهر 21

  0  0  0 چاران ي اردهیيالق رضوانشهر 22

 86 73 100 81 186 154 چروده یيالقي ارده رضوانشهر 23

 70 63 68 62 138 125 خجه دره یيالقي ارده رضوانشهر 24

 14 0 11 0 25 0 دشت دامان یيالقي ارده رضوانشهر 25

 14 16 15 21 29 37 دیانسر یيالقي ارده رضوانشهر 26

 152 204 158 173 310 377 دهروشن یيالقي ارده رضوانشهر 27

 15 4 16 3 31 7 زندانه یيالقي ارده رضوانشهر 28

 2 0 2 0 4 0 سرداربن یيالقي ارده رضوانشهر 29

 6 8 4 6 10 14 سندیکه یيالقي ارده رضوانشهر 30

 71 19 72 27 143 46 سنگده یيالقي ارده رضوانشهر 31
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 38 11 40 9 78 20 سياه لرز یيالقي ارده رضوانشهر 32

 2 0 2 0 4 0 کهنه کالن یيالقي ارده رضوانشهر 33

 25 34 30 39 55 73 کهنه که یيالقي ارده رضوانشهر 34

 1 3 3 4 4 7 گيل یار یيالقي ارده رضوانشهر 35

 33 54 37 48 70 102 لتوم یيالقي ارده رضوانشهر 36

       لرزه یيالقي ارده رضوانشهر 37

 1 9 1 11 2 20 لوسه ي اردهیيالق رضوانشهر 38

 50 57 61 59 111 116 ميانرود یيالقي ارده رضوانشهر 39

 76 88 80 92 156 180 نوده یيالقي ارده رضوانشهر 40

 7 1 4 1 11 2 وسکه یيالقي ارده رضوانشهر 41

 1649 1859 1789 1963 3438 3822 مجموع

 
 
 

   

 

  نتایج و بحث
 

ورضوانشهرشهرستانهاي   بين کيلومترمربع در غرب گيالن 349.9حوزه شفارود با وسعتي معادل ره شد که قبالً اشاطوريهمان

متر بوده و داراي رژیم پرآبي پایيزه است. در این ميلي 76/1431این حوزه داراي اقليم مرطوب با بارندگي ساليانه. قرار دارد سر پره

آب و  مترمکعب درثانيه مي باشد. 99/2عب درثانيه و حداقل آن در مردادماه مترمک 22/9حوزه حداکثر دبي در فروردین ماه 

شود. حوزه شفارود بيشترین بارندگي را در فصل  بندي دومارتن جزء اقليم بسيار مرطوب محسوب ميهواي این حوزه بنابر تقسيم

زیاد هستند.ميزان بارش هاي منطقه درپایين دست  پایيز )مهر ماه( دارد و بعد از آن نيز شهریور و آبان هم داراي بارندگي نسبتاً

ميلي متر در  1431متري از سطح دریا متوسط بارندگي حوزه حدود  300حوزه بيشتر از ارتفاعات مي باشدبطوریکه در ارتفاع 

ميلي متر  600متر از سطح دریا حدود  2500تا  1500سال مي باشد و این در حالي است که متوسط بارش ساالنه در ارتفاعات 

مي باشد.اقليم در این منطقه نقش بسيار مهمي در پراکنش جمعيت حوزه دارد. درمناطق پایين دست و جلگه اي حوزه بدليل 

بارندگي کافي و مناسب و آب و هواي معتدل و مرطوب شرایط زندگي بسيار منایب بوده و پراکنش جمعيت و تعداد روستاها 

حاليکه در مناطق مرتفع و باالدست بدليل سردي آب و هوا ،بارش برف سنگين ،و کوتاه بودن  بيشتر از مناطق مرتفع مي باشد.در

ماه سال مناسب بوده و از اینرو عليرغم داشتن مراتع بسيار خوب  5طول دوره رویش گياهان شرایط کشاورزي و دامداري فقط در 

و هوایي در اواخر پایيز و زمستان بگونه اي است که امکان  و مرغوب و جنگلهاي انبوه تا نيمه انبوه ،متاسفانه شرایط سخت آب

زندگي ثابت و دائم براي روستائيان و دامداران حوزه فراهم نبوده و آنان بناچاردر اوایل یا حداکثر در اواسط پایيز به مناطق پایين 

کم بوده و بيشتر بصورت اسکان موقت دست و جنگلي کوچ مي نمایند لذا پراکنش و تعدا روستاهاي ثابت و دائمي در ارتفاعات 

مي باشد.بعبارت بهتر شکل گيري روستاهاي حوزه بر اساس شرایط مناسب کشاورزي و ميزان و نوع بارش منطقه و همچنين 

 دسترسي بهتر و آسانتر به امکانات زیربنایي و عمراني در حوزه بستگي کامل دارد.

نفر رسيد یعني به تعداد  3438به  1385ر بوده که این تعداد در سال نف 3822، 1375جمعيت در حوزه شفارود در سال  -

دليل کمبود امکانات و مهاجرت و یا برنامه کنترل جمعيت صورت نفر کاهش یافته است که این کاهش ممکن است به 384

درصد  -04/10با  برابر 1385تا  1375گرفته باشد. با توجه به این مطلب نرخ رشد جمعيت در حوزه شفارود طي ده سال 

خانوار  175رسيده است بنابراین  1385خانوار در سال  863به  1375خانوار در سال  688بوده است. تعداد خانوارها از 
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تواند درصدي جمعيت در طي این دوره ده ساله این عدد مي 10درصد( افزایش داشته است. با توجه به کم شدن  4/25)

 4/51، 75اثرات برنامه کنترل جمعيت باشد. نسبت جمعيت زنان به مردان در سال  دهنده کوچک شدن خانوارها ونشان

دهنده ثابت ماندن تقریبي درصد بود که نشان 48درصد به  52،  1385درصد بوده و همين نسبت در سال  6/48درصد به 

نفر و در  2743، 1375ل سال و باالتر در سا 10باشد.جمعيت ترکيب جنسي جمعيت درطي این دوره در این منطقه مي

سال در  10دهد. در همين مدت جمعيت زیردرصد افزایش را نشان مي 9/8نفر یعني  243نفر بوده که  2986، 1385سال 

دهنده باالرفتن ميانگين سني مردم تواند نشاندرصدي، که مي 57نفر رسيد یعني کاهش  462نفر به  1079این منطقه از 

 593بيشترین تعداد جمعيت در حوزه شفارود در آبادي ارده ) و ولد در طي این ده سال باشد.منطقه و همچنين کاهش زاد 

 1ترین در آبادي پلختار و لوسه )خانوار( و کم 155نفر( بوده است.بيشترین تعداد خانوار در آبادي ارده )2ترین در آبادي لوسه)کمنفر( و 

نفر( بوده است.بيشترین افراد شاغل در 1ترین در آبادي لوسه )نفر( و کم288دي ارده ) خانوار( بوده است.بيشترین افراد با سواد در آبا

، آبادي لرزه و 1375آبادي حوزه شفارود در سال  41نفر( بوده است.از 1کالن )ترین در آبادي لوسه و کهنهنفر( و کم 189آبادي ارده )

سال، افزایش  10ترین تغييرات آماري طي این د نيز خالي از سکنه بود.)بزرگعالوه بر دو آبادي فوق، آبادي ارکن 1385چاران و در سال 

درصدي تعداد خانوار  25درصدي جمعيت به همراه افزایش  10سال، کاهش  10درصدي افراد زیر  57درصدي اشتغال، کاهش  87

 باشد(.مي

تا  700راکنش روستاها در طبقه ارتفاعي بررسيها در حوزه آبخيز شفارود نشان مي دهد که بيشترین تراکم جمعيت و پ -

درصد از  5/60درصد مشاهده مي گردد.در واقع در حوزه آبخيز شفارود   30تا  15متر از سطح دریا و شيب متوسط  1300

 5/17درصد، 0-15نفررا درخود جاي داده است .در شيب هاي  1900درصد و جمعيتي معادل  15-30وسعت آن در شيب 

نفردر این طبقه شيب سکونت دارند.در شيب  612را در خود جاي داده است،یعني جمعيتي معادل درصد جمعيت حوزه 

نفرخواهد بود.بنابراین  926درصد ازجمعيت حوزه را در خود جاي داده است که جمعيتي معادل 22درصد، 30 -60هاي 

عمدتا کشاورزي و دامداري مي باشد مي توان نتيجه گرفت که با توجه به نوع معيشت و زندگي مردم منطقه و حوزه که 

متر از سطح دریا در  1800درصد پراکنش داشته اما در ارتفاعات باالي  60تا  0،جمعيت در همه طبقات و کالسهاي شيب 

بعبارت بهتر شکل گيري روستاهاي  این حوزه یا جمعيت ساکن نيست و یا اینکه بصورت موقت وکوتاه مدت اسکان دارند.

رایط مناسب کشاورزي و ميزان و نوع بارش منطقه و همچنين دسترسي بهتر و آسانتر به امکانات زیربنایي و حوزه بر اساس ش

 ( همخواني دارد .1394عمراني در حوزه بستگي کامل داردنتایج این تحقيق  دراغلب موارد با نتایج  یافته  بروشکه وهمکاران)

 

ات ارتفاعي در این حوزه نشان مي دهد که در طبقه ارتفاعي همچنين بررسي پراکنش و توزیع جمعيت بر اساس طبق

درصد جمعيت حوزه( زندگي مي نمایند و در طبقه ارتفاعي  5/18نفر )  620متر از سطح دریا،جمعيتي معادل  400-0

 700-1300درصد جمعيت حوزه ( زندگي مي کنند و در طبقه ارتفاعي  24نفر) 1032متر ،جمعيتي معادل  700-400

مترتا ارتفاع  1300درصدجمعيت حوزه ( و در طبقه ارتفاعي باالتر از  55نفر)  1900رین تراکم جمعيت و معادل بيشت

درصد از جمعيت حوزه در این طبقه ارتفاعي زندگي  5/2خانوار ( یعني  17نفر)  79متر در حوزه مورد مطالعه فقط  1800

توزیع جمعيت، بيش از توزیع سکونتگاهها  نشان دادند  که( 1392مي نمایند، این یافته با نتایج موسوي وهمکاران )

 همخواني دارد.        ازعوامل طبيعي تبعيت ميکنند
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