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 چکیده
سطح  به  نسبت  جغرافیایی  مختلف  گستره های  در  انسانی  گروه های 
تکنیک و تمدن و میزان برخورداری از مواهب طبیعی، محیط را به نسبت های 
مختلفی تغییر داده و در نهایت استیال و تفوق آنها بر محیط منجر به ایجاد 
مناظر آمایش یافته گردیده است. سکونتگاه ها در چهار چوب روابط متقابل 
انسان و محیط و برحسب شرایط محیط طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

سیاسی – اداری و تاریخی سازمان می یابند. 
هدف از این پژوهش تحلیل نظام سکونتگاهي روستاهاي بخش شرق 
و غرب شهرستان دهلران و روابط متقابل مركز ناحیه و روستاهاي پیرامون 
است. بر این اساس، از طریق داده هاي طبیعي، اقتصادي  و انساني، روستاهاي 
شرق و غرب و روابطي كه با شهر دهلران بعنوان مركز ناحیه دارند، مورد 
پژوهش قرار مي گیرد، چرا كه بر اثر همین همبستگي و پیوندهاي جغرافیایي 
میان شهر و ناحیه، انجام هر اقدام عمراني در شهر،  تأثیراتي را روي ناحیه 
مي گذارد و بر عکس تکامل اقتصادي و اجتمایي ناحیه را نیز در سیماي 
گونه هاي  به  را  ارتباطات  و  پیوند  این  كه   است  بازتابي  شهر  جغرافیایي 
مختلف مي توان مورد ارزیابي قرار دارد. تبیین علمي توزیع فضایي، اندازه و 
پراكندگي سکونتگاه هاي روستایي شهرستان در شرایط موجود و وضعیت آن 
در گذشته و آینده  صورت گرفته، از این رو حائز اهمیت است كه شناخت 
تثبیت  پراكندگي جغرافیایي سکونتگاه ها  وعوامل مؤثر در  دقیق و اصولي 
جمعیت یا مهاجرت آنها را در یک دوره 10 ساله نشان مي دهد . شهرستان 
مسائل  با  كشور  فرصت  مهاجر  روستایي  فضاهاي  از  یکي  بعنوان  دهلران 
بخش  روستاهاي  در  سکونتگاه ها  شدن  كوچک  با  رابطه  در  مشکالتي  و 
آنکه  حال  است  روبرو  روستایي  جمعیت  كاهش  و  آبادي ها  تخلیه  غربي، 
سکونتگاه هاي روستایي به لحاظ جمعیت و اندازه در بخش شرقي شهرستان 

رشد نموده و با روستاهاي تثبیت شده و تولیدي مواجه است.  
تکیه  با  روستا  و  شهر  روابط  تقویت  در  گامي  عنوان  به  پژوهش  این 
ایجاد  بتواند عوامل  تا  انجام شده است  ناحیه اي  برمباني رویکرد مطالعات 
را  دهلران  شهرستان  غرب  و  شرق  بخش  دو  در  سکونتگاه ها،  ناپایداري 
شناخته و رابطه استراتژیک، آنها را با توجه به گرایشات جهاني به مدیریت 

پویاي ناحیه اي دركشورهاي توسعه یافته بهتر درك كند. 
واژه هاي كلیدي: نظام فضایي سکونتگاه ها، الگوي پراكندگي سکونتگاه ها، 

مدل منحني لورنز، مدل نیمرخ سلسله مراتب شهري. 

1- حوزه مورد مطالعه
حوزه مورد مطالعه شهر دهلران در جنوب شرق استان ایالم مي باشد كه 
از لحاظ طبیعي به دو بخش شرقي با توپوگرافي هموار، و بخش غرب و 

تحلیل فضايی نظام سکونتگاه های روستايي بخش شرق و غرب شهرستان دهلران
دكتر موسي ملكي پور
 دانشگاه پيام نور تهران

شمال غرب با  مورفولوژي نیمه كوهستاني تقسیم مي شود.  داراي چهار نقطه 
شهري است كه در سال 1375، 62 درصد جمعیت شهرنشین و 38 درصد 
جمعیت ساكن و غیر ساكن روستایي داشته است. این آمار در سال 1385 
شهر نشین معادل با 62 درصد شهرنشین، تغییري نکرده است. )مركزآمار ايران 

سال1375-1385(
نمودار1: تحوالت جمعیتی در روستاهای بخش غربی شهرستان دهلران 75 -85

بخش غربي با 4728 نفر جمعیت در سال 85  - 21/5 درصد از جمعیت 
روستایي شهرستان را در خود جاي داده است. این آمار در بخش شرقي با 
پذیرا شده است. دو  را  نفر جمعیت 65 درصد جمعیت روستایي   13704
درصد  غربي10  بخش  متفاوتند.  باهم  اجتماعي  و  طبیعي  لحاظ  از  بخش 
زمین هاي مرغوب استان را داراست حال آنکه این آمار در بخش شرقي به 

35 درصد زمین هاي مستعد مي رسد.
نقشه1:تقسیمات سكونتگاه های شهری و روستايی شهری دهلران در 

سال 1385

      
 

2- شکل گیري سکونتگاه هاي شهري و روستايي در شهرستان 
دهلران  

شهرنشیني در استان ایالم )بجز دوران باستان( سابقه چنداني ندارد كه 
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از علل آن سلطه نحوه معیشت عشایري در استان و غلبه فعالیت هاي 
دیرباز  از  را  نشیني  چادر  سکونت  الگوي  كه  مي باشد  ودامداري  زراعي 
مشخص  اهداف  گرفتن  نظر  در  با  بعدها  اما  است.  كرده  تثبیت  منطقه  در 
اجتماعي- سیاسي در درجه اول و اقتصادي در گام بعدي، نوعي شهرنشیني 
اجباري را در منطقه رواج داده است. رعایت مصالح سیاسي– امنیتي براي 
حکومت مركزي، ضرورت ایجاد نظم در منطقه ایلي و ضرورت ایجاد نقاط 
اعمال سیاست اسکان  به  نوار مرزي كشور، منجر  در  متمركز  و  پرجمعیت 
این رهگذر  از  گردید.  استان  در  ایالت  نمودن  قاپو  تخته  و  اجباري عشایر 
و  كشاورزي  فعالیت هاي  گرفتن  پیش  در  و  یکجانشیني  سکونت  الگوهاي 
دامپروري تشویق و ترویج شد و به موازات این تغییر و دگرگوني در نحوه 
اسکان و معیشت منطقه، استقرار نهادها و سازمان هاي دولتي و تأمین خدمات 
عمومي و اجتماعي و نیز تأسیس شهرداري و در برخي نقاط موجب پیدایش 
شهرهاي استان از دل روستاها شد. )طرح توسعه جامعه عشايري استان ايالم1385( 
اقتصاد شهرها قباًل بر پایه فعالیت زراعي و دامداري استوار بود كه حال نقش 
بافت  داراي  است. شهرها  اضافه شده  نیز  فروشي  و خرده  اداري  خدماتي، 
نقش خدماتي  و  عمراني  زیر ساخت  به ضعف  توجه  با  و  بودند  روستایي 
شهرها صحیح تر  این  به  شهر   – روستا  عنوان  كاربرد  حقیقت  در  روستاها، 
مي باشد. روستاها نیز با سیاست یکجا نشیني عشایر شکل گرفتند و كوچ نشینان 
كه بر اساس نظام طایفه اي شکل گرفته بودند هریک در محلي از شهرستان كه 
زمین هاي وراثتي و چراي آنها در قشالق را تشکیل مي داد ساكن شدند. )طرح 

جامعه توسعه روستايي استان ايالم.1385(  
نقشه2: توزيع فضايی سكونتگاه های روستايی بخش غرب و شرق 

شهرستان دهلران - 1385

2-1- بررسي الگوهاي سکونتگاهي روستايي در بخش غرب 
شهر دهلران

بخش  روستایي  ساكن  جمعیت   75 سال  جمعیتي  آمار  براساس 
غرب)دهستان اناران(  4739 نفر یعني 24/5% جمعیت روستایي شهرستان 
بوده كه در سال 85 به 21/5% تنزل یافته است. جمعیت غیر ساكن نیز از 
كاهش  نشانگر  كه  رسیده   85 سال  در  درصد   10 به   75 سال  درصد   45
مركز  سمت  به  مهاجرت  و  روستایي  ساكن  غیر  و  ساكن  جمعیت  شدید 
ناحیه است. )مركزآمار ايران سال1385-1375( روستاهاي شهرستان دهلران اكثراً 
در  اجباري  اسکان  یا  و  نشیني عشایري  یکجا  از  كه  نوپایي هستند  دهات 

كردن  رها  بعلت  بتدریج  سپس   گرفته اند،  شکل  قشالق  كوچ نشیني  محل 
شغل دامداري و نبود منبع درآمد دیگر از میزان جمعیت روستایي كاسته شده 
و عامل جنگ نیز این روند را تسریع نموده و تا دهه اخیر روند مهاجرتي 

روستاها شدیدتر شده و به تخلیه روستاهاي غربي انجامیده است.
-  بررسي تحوالت سکونتگاه هاي جامعه روستایي غرب شهر دهلران 
نشان مي دهد كه عوامل زیر در ایجاد تغییرات در تمامي زمینه هاي فیزیکي، 

جمعیتي، اقتصادي و... تأثیر دارد. )مركزآمار ايران سال1375-1385(
كه  عشایري  اتراقگاه هاي  محل  در  گذشته،  در  اسکان  به  عشایر  اجبار   )1
عمدتًا فاقد امکانات مساعد تولید كشاورزي بودند منجر به این شد كه در 

اولین فرصت این نقاط از جمعیت تخلیه گردد.
نامساعد طبیعي و خصوصیات توپوگرافي منطقه موجب عدم  2( موقعیت 

دسترسي مناسب به امکانات خدماتي رفاهي گردیده است.
3( تحوالت جمعیتي روستاهاي غرب دهلران نشانگر آن است كه تا سال 
رونق  و  بازسازي  با  و  بوده  كم  بسیار  مهاجرت  داراي  روستاها  1375این 
درآمد  ضعف  و  روستاها  در  منابع  محدودیت  بعلت  دهلران  شهر  گرفتن 
روستاییان كه قدرت نگهداشت حد معیني از جمعیت را امکان پذیر مي سازند 

به شهر دهلران مهاجرت نموده اند. )مركزآمار ايران سال1375-1385(
4( تحوالت  جمعیتي در سال 1375- 1385 در روستاهاي بیشه دراز )مركز 
مهاجرت  با  همزمان  مي دهد  نشان  مازعبدعلي  و  ویله  دهستان(  هاویان، 
در  غیرساكن  دامداران  و  كوچ نشین  جمعیت  دهلران  شهر  به  روستاییان 
كوهستان هاي اطراف، جایگزین جمعیت مهاجر به روستاها شده اند. )مركزآمار 

ايران سال1375-1385(
استان  غربي  مناطق  تخلیه  كه سبب  منطقه  در  از جنگ  ناشي  تحوالت   )5
تأثیرات  شده،  روستایي  مناطق  دیگر  به  آن  ساكنان  برخي  اجباري  كوچ  و 
فرهنگي و اقتصادي خاصي رابر جاي گذاشته است. عدم بازگشت بسیاري 
از مهاجران به زادگاه خود باعث افزایش جمعیت شهري و روستایي سایر 

نقاط استان گردیده است. 
6( بررسي هاي آماري و مطالعات میداني نشانگر این اقدام مؤثر است كه مکان 
به شبکه هاي  نزدیکي  به  توجه  با  روستایي  در سکونتگاه هاي  گزیني جدید 
ارتباطي و دسترسي آسانتر به خدمات، باعث تثبیت جمعیت روستاها با توجه 

به نقش هاي جدید شده است. )مركزآمار ايران سال1375-1385(
7( ادامه تحصیل دانش آموزان و باال بودن سطح سواد و آگاهي روستاهاي 
بخش غربي نسبت به بخش شرقي در مهاجرت خانواده ها و قشر تحصیل 

كرده به دهلران مؤثر بوده است.

2-2- بررسي الگوي سکونتگاه هاي روستايي در بخش شرق 
شهرستان دهلران

بخش شرقي با دشت هاي باز و توپوگرافي هموار و  دارا بودن 51750 
هکتار زمین )40 درصد زمین هاي حاصلخیز استان(، از لحاظ جمعیت ساكن 
روستایي  درصد جمعیت  نفر جمعیت  55  با 9071  سال 75  در  روستایي 
نفر 65 درصد جمعیت ساكن روستایي  با 13074  شهرستان و در سال 85 
را در خود جاي داده است. این بخش تنها منطقه روستایي استان مي باشد كه 
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توانسته  جمعیت خود را تثبیت نماید. از لحاظ بافت قومي، ده درصد لر و بقیه 
عرب می باشند. روستاهاي شرق دهلران )روستاهاي لرنشین(بعد از سیاست 
یکجانشیني بدلیل  وجود زمین هاي مستعد و آب هاي زیر زمیني و سطحي در 

شهر موسیان، پتک و بربیجه به كشاورزي مشغول شده اند.
كه  بودند  نشیناني  بادیه  شرقي،  بخش  ساكن  عرب نشین  روستاهاي 
عراق-  بعلت جنگ   66 سال  )در  نموده  مهاجرت  عراق  كشور  از  بتدریج 
كشاورزي  مناسب  وضعیت  بعلت  و  شده(  بیشتر  مهاجرت  شدت  كویت 

بتدریج جذب كشاورزی شده اند.  

نمودار2: منحنی 
لورنز سكونتگاه های 

روستايی بخش شرقی

نمودار3: منحنی 
لورنز سكونتگاه های 
روستايی بخش غربی

جدول 1: وسعت زمین هاي حاصلخیز شهرستان دهلران
)طرح جامع توسعه استان ايالم1385(  

 وسعت اراضي     نام دشتها
حاصلخیز

 درصد
 اراضي قابل

آبیاري

 درصد اراضي
حاصلخیز

 دشت دهلران
)بخش غربي(

21% 77%13700هکتار

 دشت عباس)بخش
شرقي(

43%88%28200 هکتار

 دشت موسیان
)بخش شرقي(

36%82%23550 هکتار

  وسعت كل اراضي
شهرستان

82100%65450 هکتار

با مقایسه جمعیت سکونت گاه هاي سال 75- 85 ما در تمام سکونت گاه ها 
شاهد افزایش جمعیت روستایي مي باشیم. بیشترین رشد جمعیت بدالیل رشد 

طبیعي و مهاجرت از كشور عراق مي باشد. )مركزآمار ايران سال1375-1385(
زمین هاي  وجود  است.  كشاورزي  شرقي  بخش  درآمد  منبع  مهمترین 
مستعد براي كشاورزي و دشت هاي وسیع و باز، ذخایر غني آب هاي زیر 
اهمیت  ایران)كرخه(  آب  پر  رود  دومین  كانال كشي  بزرگ  طرح  و  زمیني 

كشاورزي این منطقه را دوچندان كرده است.
- بررسي تحوالت چندین ده ساله جامعه روستایي شرق شهر دهلران نشان 
تأثیر داشته است.)مركزآمار  مي دهدكه عوامل  زیر در شکل گیري روستاها 

ايران سال1375-1385(
1( اجبار عشایر به یکجانشیني، در محل اتراقگاه هاي عشایري، منجر به تشکیل 
شهر موسیان، پتک و بربیجه )روستاهاي لرنشین( گردیده است. بعلت مساعد 
بودن شرایط طبیعي مردم شغل دامداري را رها وبه كشاورزي روي آورده اند.

بطوري كه هم اكنون حدود 80 درصد خانوارها داراي آب و زمین هستند.
2( روستاهاي بخش شرقي داراي مساعدترین زمین هاي كشاورزي هستند كه 
محدوده آن از رودخانه كرخه تا دهلران كشیده شده است. وجود ده ها چاه 
كشاورزي، سیستم وسیع آبرساني رودخانه كرخه باعث آبدهي به 51750 
هکتار زمین حاصلخیز این بخش شده، ودر تثبیت جمعیت روستاهاي بخش 

شرقي نقش بسزایي داشته است.
بوده اند كه  در  نشیني  بادیه  اولیه روستاهاي عرب نشین، ساكنان  3( هسته 
وارد  ایران  مرز  به  گرداني  رمه  بعلت  گاهي  و  كرده  عراق سکونت  كشور 
شده اند، بتدریج محدوده خود را گسترش داده و سکونتگاهي بصورت پراكنده  
براي خود ایجاد نموده و بعلت مساعد بودن زمین، جذب كشاورزي شده اند.

4( پرجمعیت ترین روستاهاي شرق همچون ولي عصر، ذوالفقار، عین خوش 
وجلیزي در كنار  مساعدترین زمین هاي كشاورزي مکان گزین شده اند و در 

طول سال هاي 75- 85 بیشترین رشد جمعیتي را داشته اند.
5( وجود سیستم عشیره اي، بسته بودن محیط اجتماعي، آداب و سنن خاص 
همانند  روستاهایي  شده  باعث  دهلران  در  خویشاوندي  وابستگي  عدم  و 
سپتون، مملح، شهرك سادات با وجود نداشتن حداقل خدمات همانند آب و 
بهداشت و بهره مند نبودن از زمین هاي كشاورزي و نداشتن دام و منبع درآمد 

همچنان پایبند به زندگي در روستاهاي خود باشند.

3-  الگوي توزيع فضايي سکونتگاهي بخش غربي و شرقي 
ناحیه دهلران با مدل هاي آماري 

روستایي  و  شهري  سکونتگاه هاي  استقرار  چگونگي  تبیین  و  شناخت 
این نوع  باشد. بدون  برنامه ریزي فضایي  بناي  ناحیه مي تواند سنگ  در هر 
برنامه ریزي، حركت آگاهانه به سوي توسعه موزون و تعادل هاي منطقه اي 

امکان پذیر نیست. 
دارند كه جمعیت و  بیشتري  تأكید  این مسئله  بر  نظریه پردازان  امروزه 
زیر  امکانات  و  تولید  منابع  تخصیص  تابع  باید  ناحیه،  یک  در  آن  تمركز 
ساختي باشد این امر مي تواند شرایط نامساعد طبیعي را تحت الشعاع قرار 
دهد. مطالعه حاضر در پي یافتن پاسخ این سؤال اساسي است كه در وضع 
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موجود الگوي استقرار سکونتگاه هاي روستایي شهر دهلران چگونه است؟ 
چه عواملي در پراكندگي سکونتگاه هاي روستاهاي حوزه مورد مطالعه تأثیر 

گذاشته است؟ 

3-1- مدل ترسیم منحني لورنز
منحني  از طریق  نایکنواختي  یا  یکنواختي  به  مي توان  تعیین ضریب  با 
لورنز پي برد. این ضریب مي تواند حداكثر یک باشد هر چه ضریب جمعیت 
نزدیک تر  به صفر  هر چه  ولي  یکنواخت تر،  توزیع  باشد  نزدیک تر  یک  به 

توزیع نایکنواخت تر است. )حکمت نیا- موسوي.201 1385.(

جدول 2: نسبت تجمعي مكان هاي روستايي و جمعیت آنها در بخش 
شرقي دهلران )براي رسم منحني لورنز(

 فاصله                      سكونتگاه                       جمعیت
طبقات

 نسبت
تجمعي

 نسبتجمعيتدرصد
تجمعي

     تعداددرصد

%14%141694%40%40140     –199 

%34%202524%62%228399   – 200

%62%283502%84%228599   – 400

%79%172121%92%83799    - 600

%100%212684%100%83999    – 800

جدول 3. نسبت تجمعي مكان هاي روستايي و جمعیت آنها در بخش 
غربي دهلران )براي رسم منحني لورنز(

 فاصله                      سكونتگاه                       جمعیت
طبقات

 نسبت
تجمعي

 نسبتجمعيتدرصد
تجمعي

تعداددرصد

%10%10452%46%4660–199 

%15%5214%54%81399– 200

%48%331435%77%233599– 400

%79%311359%92%152799- 600

%100%21896%100%81999– 800

منحني  از طریق  نایکنواختي  یا  یکنواختي  به  مي توان  تعیین ضریب  با 
لورنز پي برد. این ضریب مي تواند حداكثر یک باشد هر چه ضریب جمعیت 
نزدیک تر  به صفر  هر چه  ولي  یکنواخت تر،  توزیع  باشد  نزدیک تر  یک  به 
توزیع نایکنواختر است. روش منحني لورنز براي ارزیابي چگونگي پراكندگي 
پدیده هاي جغرافیایي در یک ناحیه بکار مي رود به این منظور جدولي به 

شرح جدول 1و2 تنظیم كرده و عملیات الزم را انجام مي دهیم. نتایج آن در 
نمودار 1و2 مشخص است.)مؤمني. 1377.117(   

عدد حاصله براي براي بخش شرقي دهلران برابر با 0/67 است و چون 
این عدد به سمت یک بیشتر متمایل است پراكندگي سکونتگاه هاي روستایي 
عدد حاصله  است.  برخوردار  یکنواختي  و  تعادل  از  نسبي  بصورت  تقریبًا 
براي بخش غربي دهلران برابر با 0/53 است و چون این عدد مابین 1و0 
است،  پراكندگي فضایي سکونتگاه هاي روستایي تقریبًا نیمه متعادل و نسبت 

به بخش شرقي از یکنواختي كمتري برخوردار است.

3-2-  مدل ساخت نیمرخ سلسله مراتب روستايي
 این مدل توسط فیلیپ پنشمل و فرانسوا زكاریز به كار برده شده است. 
كار گرفته  به  بیشتري  آماري  داده هاي  و  این روش عوامل  كردن  پیاده  .در 
چرا  است،  جغرافیایي  تحلیل هاي  براي  مبنایي  نیمرخ  این  ترسیم  مي شود. 
كه نیمرخ تصویري از هر یک از سکونتگاه هاي روستایي است و بسته به 
وضعیت نیمرخ كه در كدام سه دسته ی بسته، معمولي و گسترده قرار بگیرد 

وضعیت متفاوت خواهد بود.  )حکمت نیا- موسوي.1385. 183(

جدول 4: طبقات جمعیتي بخش شرقي  ناحیه دهلران
طبقات شهري

19
9 

  -
0 

    

39
9 

-  
20

0

59
9 

-  
40

0 

79
9 

 تا
 6

00

99
9 

-  
60

0

833 148تعداد شهرها

 تعداد جمعیت
شهرها

16942524350221212684

جدول 5: طبقات جمعیتي بخش غربي ناحیه دهلران

طبقات شهري
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321 61تعداد شهرها

 تعداد جمعیت
شهرها

50021414351359896

در توضیح نیمرخ  سلسله مراتب روستایي، در روستاهاي بخش شرقي 
)نمودار شماره2( نیمرخ حالت معمولي و تقریبًا متعادلي دارد و به سمت 
تعادل مي رود. نیمرخ سلسله مراتب روستایي در بخش غربي از نوع بسته 
به مهاجرت و داراي نوسان  نیمرخ نشانگر یک سطح سکونتي رو  بوده و 
با  سکونتگاه هاي  افزایش  شاهد  نیمرخ  پایین  در  است.  جمعیتي  شدید 
و  روستاییان  مهاجرت  از  ناشي  خود  كه  هستیم  نفر  از200  كمتر  جمعیت 

تخلیه روستاهاي  پرجمعیت به شهر مي باشد.



58 / دوره بیست و يكم، شماره هشتاد و چهارم

4-  نتیجه گیري
این پژوهش شاید بتواند گامي در جهت  تقویت مدیریت علمي نوین 
این  نیز  اهمیت علمي  لحاظ  به  از سوي دیگر  كند.  فراهم  ناحیه  در سطح 
تثبیت جمعیت  و  بهبود  براي  زمینه الزم  كردن  فراهم  به  مي تواند  پژوهش 
سکونتگاه هاي روستایي وتقویت نقش بیشتر مركز ناحیه اي از طریق برقراري 
یک فرآیند اصولي و متقابل  در برنامه ریزي و مدیریت ناحیه اي كمک نماید.

نتایج منحني لورنز در بخش غربي نشان مي دهد عدد حاصله با شاخص 
0/53 چون مابین  1و0 است  پراكندگي سکونتگاه هاي روستایي تقریبًا نیمه 
متعادل تر نسبت به بخش شرقي است. منحني لورنز در بخش شرقي  عدد 
است  متمایل  بیشتر  یک  بسمت  عدد  این  چون  و  مي دهد  نشان  را   0/67
پراكندگي سکونتگاه هاي روستایي تقریبًا بصورت نسبي از تعادل و یکنواختي 
برخوردار مي باشد. در مطالعه نیمرخ سلسله مراتب سکونتگاه هاي روستایي 
در بخش شرقي ناحیه  نیمرخ از نوع حالت معمولي و گروه هاي جمعیتي 
نیمرخ قرار گرفته اند و شاهد رشد سکونتگاه ها  سکونتگاه ها در حد وسط 
بسمت سطوح فوقاني نمودارهستیم. با توجه  به پتانسیل هاي قوي در زمینه 
كشاورزي و صنایع وابسته به كشاورزي انتظار مي رود  كه در ده سال آینده 
با بیش  نیمرخ )روستاهاي  نیمرخ حالت متعادل تر در سلسله مراتب باالي 

از1000 نفر جمعیت( داشته باشد.
تطبیق  نقشه ها و استفاده از مدل ها این مسأله را بطور علمي و مستدل 
اثبات رساند كه سکونتگاه هاي روستایي در دو بخش غربی و  به  ما  براي 
با  بلکه  نشده اند  توزیع  در سطح شهرستان  یکنواخت  بطور  دهلران  شرقي 
قوي  پتانسیل هاي  بودن  دارا  با  بخش شرقي،  طبیعي  استعدادهاي  به  توجه 
رشد، توپوگرافي صاف و هموار و دشت هاي باز و منابع آب سطحي همچون 
منابع آب زیر زمیني  ایران كرخه و  كنار دومین رود بزرگ  قرار گیري در 
اقتصاد مبتني  غني، توانسته جمعیت را تثبیت نموده و نفوذ برون ناحیه اي 
تا كشور عراق   بلکه  استان هاي همجوار  در  تنها  نه  را  منطقه  بر كشاورزي 
و  نبود شرایط مساعد طبیعي  بعلت  آنکه بخش غربي  گسترش دهد. حال 
زوال اقتصاد دامداري، با عدم تثبیت جمعیت  و مهاجرت روستاییان به سمت 
شهر دهلرا ن در جهت كسب درآمد و استفاده از خدمات روبروست.  بي شک 
اقتصادي-  ساختارهاي  به  توجهي  بي  و  روستاها  به  رساني  خدمات  عدم 
اجتماعي باعث  نابرابري و تمركز سرمایه ها در یک بخش استان و شهرستان 
شده و تبعات مستقیم آن آسیب هاي اجتماعي و ناهنجاري در بافت شهري 

مركز ناحیه  مي باشد.
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