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 چكيده

چشم انداز روستايي حاصل كنش متقابل نيروها و عوامل محيطي است. موقعيت طبيعي يك سكونت گاه با 
 شش گياهي ارتباط مستقيم دارد. اولينمنابع آب و پواقليم،  چون پستي و بلندي،عوامل طبيعي هم

در اين تحقيق به بررسي نقش و  .گيرد مي شكل زمين و و آب مقدار به توجه با اول قدم در ايران روستاهاي
ميزان تاثيرات منابع آب و اقليم در استقرار و توسعه روستاهاي بخش خاو و ميرآباد از توابع شهرستان 

جهت جمع آوري اطالعات از روش هاي اسنادي (منابع و  استان كردستان پرداخته شده است.مريوان در 
روستاها، استفاده شده آمارهاي مكتوب) و ميداني با مراجعه مستقيم به روستاها و مصاحبه با ساكنين 

همراه  دهاستفاده شده است و در نهايت داده هاي بدست آم ARC GISجهت تهيه نقشه ها از نرم افزار است.
و به ارائه نتيجه گيري پرداخته شده است. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه روستاهاي  با نقشه ها، تحليل

اين بخش به جهت استفاده از آب و زمين شكل گرفته و اين روستاها در مكان هاي پرآب و با آب و هواي 
 ونت گزيني اين روستاها داشته اند.در سك مناسب مستقر شده اند و منابع آبي و اقليم تاثيرات بسيار مهمي

 مقدمه
گاه با حيطي است. موقعيت طبيعي يك سكونتچشم انداز روستايي حاصل كنش متقابل نيروها و عوامل م

عوامل موثر بر نحوه  .شش گياهي ارتباط مستقيم داردچون پستي و بلندي، منابع آب و پوعوامل طبيعي هم
شكل گيري و پراكندگي مكاني سكونت گاه هاي روستايي به دو دسته عوامل طبيعي و عوامل محيط 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تقسيم مي شود. عوامل و ويژگي هاي طبيعي، نسبتاً ثابت و از لحاظ ريخت 

ل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، شناسي در معرض ديد و مشاهده و قابل بررسي است، در حالي كه عوام
پويا و دائماً در حال دگرگوني است. الگوي اسكان در سكونت گاه هاي روستايي بيش از هر چيز انعكاس 

) اساس ده را اصوالً در مناطق پرباران، زمين و 43تا  39 :1377محيط طبيعي است. (سعيدي، ويژگي هاي 
) در اين تحقيق به 9 :1377ي داده است. (مهدوي، كيل مدر نواحي خشك و نيمه خشك، آب و زمين تش
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بررسي نقش و ميزان تاثير عوامل محيطي موثر در استقرار و توسعه روستاهاي بخش خاو و ميرآباد از توابع 
 پرداخته شده است.برساس آمارها و بررسي ميداني شهرستان مريوان در استان كردستان 

 محدوده مورد مطالعه
قرار دارد و داراي يك دهستان به همين نام مريوان در استان كردستان ر غرب شهرستان بخش خاو و ميرآباد د

روستا  10داراي تراكم آبادي و  كيلومترمربع 338 اين بخش، مساحتبه مركزيت روستاي برده رشه مي باشد. 
سرشيو و در شرق اين بخش، بخش مركزي و در جنوب و جنوب شرقي آن بخش كيلومترمربع است.  100در 

مركز آمار كشور، بخش خاو و  1385اساس سرشماري سال بر در سمت شمال و غرب آن كشور عراق قرار دارد.
 2513اين بخش داراي  آبادي آن داراي سكنه مي باشد. 32آبادي است كه از اين تعداد،  40ميرآباد داراي 

از اين  نفر آن زن مي باشند. 5779مرد و نفر آن  6070نفر جمعيت مي باشد كه از اين تعداد  11849خانوار و 
نفر  4,7بر اساس محاسبات انجام شده بعد حانوار در اين بخش  نفر آن باسواد مي باشند. 7296تعداد جمعيت، 

 .نفر در كيلومتر مربع است 35,05. همچنين تراكم جمعيت آن مي باشد 1,05و نسبت جنسي آن 

 
 )1391(منبع: يافته هاي تحقيق، : نقشه موقعيت بخش خاو و ميرآباد در كشور، استان و شهرستان 1شكل شماره 

 نتايج
 تاثيرات منابع آبي و اقليم در سكونت گزيني روستاهاي مورد مطالعه

 شبكه آبها

 ت. امروزهاز مهمترين نقاط استقرار انسان ها از قديم االيام تاكنون، كنار منابع آب دائمي يا موقت بوده اس
در استقرار شهرها و روستاها، مجاورت با رودخانه ها و ديگر منابع آب دائمي در اولويت قرار مي  هنوز هم

گيرند و در طول تاريخ سكونت گاه هاي زيادي بوده اند كه با وجود وسعت و جمعيت زيادامروزه خالي از 
ست و اين اهميت فراوان سكنه شده اند كه دليل اين امر خشك شدن منابع آبي آنها به داليل مختلف بوده ا



آب يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده شكل زمين است. رودخانه ها نقش  منابع آبي را آشكار مي سازد.
ب تر دارد.(بيير و مهمي در شكل دهي به سيماي محيط در سراسر جهان به خصوص در اقليم هاي مرطو

رودخانه ها، نهرها)، چشمه ها، توده هاي ) آب به اشكال مختلفي همچون آب هاي جاري(77 :1381هيگينز،
 ختلفي را روي زندگي بشر مي گذاردآب(درياها، درياچه ها، استخرهاي آب) در طبيعت وجود دارد و اثرات م

ميليون مترمكعب است.  2500 ،). حجم نزوالت آسماني شهرستان مريوان202و 201: 1381(زمرديان، 
 323ميلون مترمكعب است. اين شهرستان داراي  50 همچنين حجم كل آب هاي زيرزميني شهرستان

رشته قنات و يك درياچه  20رودخانه دائمي و فصلي،  6چشمه،  350حلقه چاه عميق و نيمه عميق، تعداد 
ميليمتر است.(جهاد كشاورزي شهرستان مريوان)  930آب شيرين مي باشد و متوسط بارندگي ساليانه آن، 

مي شويم كه شهرستان مريوان از نظر منابع آبي، در وضعيت خوبي نسبت به  با نگاهي به ارقام باال متوجه
 استان و همچنين كشور قرار دارد. 

بخش خاو و ميرآباد داراي يك رودخانه دائمي (قزلچه سو) است كه رودخانه هاي فرعي و جريان هاي فصلي 
زودخانه هاي مرزي است، بخش  اين بخش نيز در نهايت به اين رودخانه مي ريزند. اين رودخانه كه جزء

كوچكي از حوزه آبريز چومان و قزلچه كه نام ديگر آن زاب كوچك است، مي باشد. بر اساس آمارهاي گرفته 
شده از منابع رسمي(موسسه منابع آب ايران و شركت مديريت منابع آب ايران وابسته به وزارت نيرو)، 

كيلومترمربع از آن شامل  258مربع است كه حدود كيلومتر  1550مساحت حوزه آبريز چومان و قزلچه 
دشت قزلچه بر بخش خاو و . دشت قزلچه است كه حوزه آبريز رودخانه قزلچه سو نيز محسوب مي شود

ميرآباد تطابق تقريبي دارد. آب رودخانه قزلچه سو از دو منبع جريان هاي سطحي و بارندگي تامين مي 
ميليون  124ميليون مترمكعب و از جريان هاي سطحي  193 شود. حجم آب اين رودخانه از بارندگي

ميليمتر است كه بيشترين بارش در ميان حوزه  750مترمكعب است. متوسط بارندگي در اين حوزه آبريز 
ميليمتر) برخوردار است كه البته  990تا  750اين دشت از بارش بااليي(بين  هاي آبريز استان مي باشد.

فصول زمستان و بهار رخ مي دهد. اما با اين وجود در فصل تابستان شاهد كمبود بيشتر اين بارش ها در 
شديد آب هاي سطحي در اين بخش هستيم. اين كاهش به حدي است كه حتي دبي تنها رودخانه بخش 
يعني رودخانه قزلچه سو به شدت كاهش مي يابد و در بعضي از سال هاي خشكسالي اين رودخانه تقريباً 

. دليل اين امر جدا از توزيع نامناسب بارش ها در طول سال، به خاطر باال بودن تبخير است خشك مي شود
و يكي از داليل وجود تعداد كم روستاهاي اين بخش در نزديكي رودخانه قزلچه سو نيز همين است. 

دبي ناچيز آن روستاييان با توجه به دبي نامنظم رودخانه به خاطر خطر سيل در بعضي از مواقع سال(بهار) و 
در مواقع ديگر (تابستان)، اطمينان زيادي به اين رودخانه ندارند و به اين خاطر تنها براي كشاورزي از آن 

 استفاده مي كنند و براي تامين آب شرب، از چشمه ها استفاده مي كنند. 



نيه مي رسد. در متر مكعب در ثا 10بيشترين دبي رودخانه قزلچه سو در ماه فروردين است كه به بيش از 
اين منطقه بيشترين بارش در فروردين ماه است و نيز آب شدن قسمت عمده برف ها در اين ماه اتفاق مي 
افتد. لذا دبي رودهاي محلي و نيز رودخانه قزلچه سو در اين ماه به حداكثر خود مي رسد كه اين دبي باال 

جب خسارت هاي جاني و مالي مي شود. خود خطرات زيادي همچون وقوع سيل را به دنبال دارد و مو
روستاييان اين بخش در طول سال هاي متمادي به طور تجربي به اين امر پي برده و سكونت گاه هاي خود 
را در فاصله اي مناسب از رودخانه ساخته اند. شكل زير نمايانگر شيوه قرارگيري روستاهاي بخش خاو و 

فرعي و نيز چشمه هاي بخش نشان مي دهد. با نگاهي به شكل ميرآباد را نسبت به رودخانه هاي اصلي و 
روستا در  6روستاي بخش در نزديكي رودخانه هاي اصلي و نيز تعداد  8مي توان مشاهده نمود كه  زير

  نزديكي رودخانه هاي فرعي بخش قرار دارند. 

 
 )1391(منبع: يافته هاي تحقيق، : منابع آبي بخش خاو و ميرآباد2شكل شماره 

به علت باال بودن بارش، چشمه هاي زيادي در اين بخش و جود دارند و اين چشمه ها يكي از منابع اصلي 
تامين آب كشاورزي و آشاميدني ساكنان اين بخش است. بيشتر چشمه هاي استان از نوع چشمه هاي 

چشمه دائمي در اين بخش شناسايي شده است. آبدهي اين چشمه  60تعداد  ها،براساس آمار كارستي است.
اهميت چشمه ها به حدي است كه حتي اسامي بعضي از . ها در فصول مختلف به طور دائمي است

روستاهاي اين بخش از نام چشمه هاي كنار آنها گرفته شده است كه از آن جمله مي توان به روستاهاي 
(كاني در زبان كردي به معناي چشمه است). روستاييان از اين چشمه ان اشاره كرداني سفيد و كاني ميرك

يكي اما  آب زيرزميني بااليي برخوردار است.اين بخش از رب و كشاورزي استفاده مي كنند. ها در جهت ش
ا از مخاطراتي كه در بعضي از مواقع توسط رودخانه ها ايجاد مي شود، سيل است. ميزان دبي رودخانه ه



دچار نوسان مي شود. با توجه به  رش، آب شدن برف هاهميشه ثابت نيست و تحت تاثير عواملي چون با
اينكه بيشتر بارش هاي اين محدوده در فصل زمستان و بهار اتفاق مي افتد، لذا دبي رودخانه قزلچه سو در 

، )1363تا  1343از سال ساله( 20آمار اين فصول تحت تاثير بارش ها بسيار افزايش مي يابد. بر طبق 
بيشترين دبي رودخانه قزلچه سو در ماه هاي اسفند و فروردين است كه دليل آن، وقوع حداكثر بارش ها و 

ميداني و مصاحبه با  اين آمار و نيز بازديدهاي در اين ماه ها است. با توجه به وب شدن برف هاي منطقهذ
اسفند  هاي فروردين،در ماهاين رودخانه به ترتيب  شد كه بيشترين احتمال وقوع سيل در ساكنين مشخص

در ارديبهشت ماه است. بر اين اساس محدوده خطر سيل براساس آمار، مشاهدات ميداني محدوده و  و
 تهيه شد.  ARC GIS افزاردر نرم مصاحبه با ساكنين روستاها، براي اين رودخانه

 
 )1391ميرآباد(منبع: يافته هاي تحقيق،  : محدوده خطر رودخانه هاي بخش خاو و3شكل شماره 

بر اساس اين نقشه تعدادي از روستاها در محدوده خطر قرار گرفته است كه در طول نوسانات دبي رودخانه   
در طول فصول و سالهاي مختلف، احتمال وقوع سيل در آنها وجود دارد. اين روستاها شامل سه روستاي 

نين به جز روستاي سردوش، دو روستاي ديگر از جمعيت چنداني گاگل، هانه شيخان، سردوش است. همچ
آنها، نشان دهنده توجه روستاييان اين بخش در طول سال   برخوردار نيستند. اين تعدادكم روستا و جمعيت

هاي متمادي به نوسان آب رودخانه ها است و لذا در طغيان هاي اين رودخانه ها، حداكثر محدوده اي كه 
      ند.اهساختن ، روستاهايشان را ها پيشروي مي كنند را ثبت و در اين مكاناين طغيان ها 

يكي ديگر از عوامل بسيار موثر در سكونت گزيني روستاهاي بخش خاو و ميرآباد، اقليم است. تقريباً :  اقليم
يا آب و تمام فعاليت هاي بشري براي تداوم چرخه زندگي به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير هوا 



دار آب و هواي قلمرو زيست وي هواست. به طور كلي تندرستي و عدم آن، همه و همه تحت سلطه و اقت
 &Berkhout. عوامل زيادي هستند كه موجب توجه انسان به تاثيرات اقليم در برنامه ريزي شده اند(است

et.al,2002, 83 .( دست افزارهاي جديد در راه به طور كلي عليرغم پيشرفت تكنولوژي و اختراع و ابداع
يت اقليم كامالً مشهود بوده مقابله انسان با عوامل نامساعد طبيعي، هنوز هم در بسياري از نقاط زمين حاكم

هوا و  يكي از اساسي ترين عوامل در ساختار سياره زمين و زندگي انسان،لذا  .مقدمه) :1370جعفرپور، (است
جغرافيدان اقليم را همواره به عنوان يكي از عناصر اصلي چشم انداز به ويژه آب و هواست، و به همين دليل 

بنابراين شناخت تاثير اين ويژگي هاي .)125 :1381(زمرديان، غرافيايي مورد توجه قرار مي دهدو فضاي ج
شهرستان مريوان از لحاظ آب و  گزيني روستاها تشكيل مي دهد.كاناقليمي يكي از اركان اصلي را در م

هوايي، تفاوت زيادي با استان دارد و واحد تقريباً مستقلي از استان است. متوسط بارش ساالنه شهرستان 
در فصول مختلف تحت مورد مطالعه دو برابر بارندگي استان است. منطقه ميليمتر است كه  930مريوان 

) Tm()، و حاره بحريTc()، حاره بريPm، قطبي بحري ()Pc(هاي هواي مختلف نظير قطبي بريتاثير توده 
از پارامترهاي مورد بررسي در اقليم مي توان به دما، بارش،  .)31: 1356جعفرپور، ابراهيم، ( قرار مي گيرد

 .در ذيل به توضيح آنها پرداخته مي شود باد و رطوبت اشاره كرد كه
 1992هواشناسي، داده هاي موجود در اين ايستگاه از سال بر اساس اطالعات گرفته شده از سازمان : بارش. 1

براي  2005تا  1992در دسترس مي باشد. بر اساس اين داد ها، ميانگي بارش ساالنه از سال  2005تا 
ميليمتر  1276با  1992ميليمتر است. پر باران ترين سال در بين اين سال ها، سال  991,2ايستگاه مريوان 

ميليمتر بارش مي باشد. ميانگين بارش  593با  1999ين كم باران ترين سال، سال بارش مي باشد. همچن
 ماهانه ايستگاه مريوان در جدول و نمودار زير آمده است.
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ميلي متر بارش در سال دارد  1000هاي شهرستان مريوان كه نزديك درصد از زمين  70دليل اينكه 
))، 1386،(دومين قطب بارشي كشور بعد از شمال كشور(جزوه كالسي آب و هواي ايران، دكتر خوش اخالق

به صورت ديم كشت مي شود را بايد در عدم پراكندگي مناسب بارش در طول سال دانست. بيشترين بارش 
فصل زمستان كه به علت سرما كشتي انجام نمي شود، اتفاق مي افتد، در صورتي كه شهرستان مريوان در 

در فصل تابستان كه بيشترين كشت انجام مي گيرد و محصوالت به ثمر مي رسند، ميزان بارش ها به 
 نزديك صفر مي رسد. روستاييان براي مقابله منطقي با اين مشكل، دو كار انجام داده اند؛ يكي اينكه اكثر

زمين هايشان را به كشت ديم اختصاص داده اند و ديگر اينكه روستاهايشان را در نزديكي منابع آب 
اند. لذا زمين هاي نزديك روستاهايشان را كه به  دائمي(مانند رودخانه ها و چشمه هاي دائمي) مستقر كرده

ي روستا هم در جهت شرب و تبع به آب نزديك است، را به كشت آبي اختصاص داده اند و از منابع آب دائم
هم در جهت آبياري زمين هايشان استفاده مي كنند. همچنين در بيشتر زمين هاي ديم، گندم و حبوبات 

خشكي و  محصوالت در مقابل سرماي زمستان، كشت مي شود كه از داليل آن مي توان به مقاومت اين
 گرماي تابستان اين بخش اشاره كرد.

عوامل بسيار مهم و تاثيرگذار در زندگي انسان است. آب و هواي اين منطقه بسيار مناسب دما يكي از : دما. 2
و خنك تر از استان است. لذا دماهاي بسيار باال و يا بسيار پايين در اين محدوده مشاهده نمي شود. ميانگين 

يالدي) در ايستگاه م 2005تا  1992ساالنه دما با توجه به آمارهاي موجود در طول چهارده سال( از سال 
درجه سانتي گراد گزارش شده است كه نشان دهنده آب و هواي معتدل اين منطقه است.  8/12مريوان 

درجه سانتي گراد در ماه ژانويه  5/0سردترين ماه در اين منطقه در طول اين دوره چهارده سال به ميزان 
رجه سانتي گراد در ماه جوالي گزارش د 1/25است. همچنين گرم ترين ماه در طول اين دوره به ميزان 

درجه سانتي  14به ميزان  1999شده است. باالترين ميانگين دماي ساالنه در طول اين دوره آماري، سال 
درجه سانتي  9/9به ميزان  1992گراد است. همچنين پايين ترين ميانگين دماي ساالنه در اين دوره، سال 

 .سال) در نمودار زير آمده است 14ل دوره آمارهاي موجود ( گراد است. ميانگين دماي ماهانه در طو
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در كشاورزي منطقه براي  داشته است.بخش  اين را زندگي و معيشت روستاييان دما تاثيرات بسيار زيادي
 . بسزايي داشته است اتو اسكان، دما تاثير تعيين مناسبترين كشت و نيز كشت غالب منطقه

در قسمت عمده بخش خاو و ميرآباد، بادهاي فرساينده وجود ندارد. لذا بيشتر روستاهاي اين بخش : باد. 3
هستند و در معرض باد غالب قرار دارند، در در دشت مستقر شده اند. همچنين روستاهايي كه در دامنه ها 

جهت دامنه اي غير از جهت باد غالب منطقه (جنوب غربي) قرار دارند كه اين نشان دهنده توجه روستاييان 
اين بخش به جهت باد غالب و ساختن روستايشان در جهتي از دامنه كه غير از جهت باد غالب است. نكته 

ت كه روستاييان بدون دسترسي به اطالعات در مورد باد، وتنها با تكيه بر قابل توجه در اين زمينه اين اس
دانش بومي و تجربيات چندين ساله به اين نتيجه رسيده و سكونتگاه هايشان را در مكاني دور از بادهاي 

   فرساينده و غالب ساخته اند.

ست كه جو در همان شرايط رطوبت نسبي معرف مقدار آب موجود درجو به مقدار آبي ا: رطوبت نسبي. 3
. به علت عدم )11 :1367(رازجويان، بيان مي شود قبول مي كند تا به حد اشباع برسد. اين نسبت به درصد

وجود ايستگاه هواشناسي در محدوده مورد مطالعه، از داده هاي ايستگاه مريوان جهت تعيين ميزان رطوبت 
، بيشترين رطوبت نمودار ميزان رطوبت نسبي منطقهاس بر اس نسبي بخش خاو و ميرآباد استفاده مي كنيم.

درصد  30درصد و كمترين آن در ماه اگوست به ميزان  78نسبي ايستگاه مريوان در ماه ژانويه به ميزان 
درصد است. اين  53ساله) به ميزان  14است. ميانگين ساالنه رطوبت نسبي در طول دوره آماري موجود (

 60رطوبتي مناسب اين منطقه براي زندگي است. چون اگر اين ميزان باالتر از ميزان نشان دهنده وضعيت 
درصد باشد، شرايط تنفس و نيز راحتي انسان با مشكل مواجه خواهد شد. همچنين در صورتي رطوبت 

براي پي  درصد پايين تر بيايد، هوا بسيار خشك خواهد بود و پوست بدن نيز خشك خواهد شد. 40نسبي از 
. شدكارستن استفاد  –اين كه آيا منطقه در شرايط آسايش اقليمي قرار دارد، از نمودار لنكستر  بردن به

براي طراحي اين نمودار به  به متوسط دماي ساالنه هوا و ميزان رطوبت نسبي منطقه مورد نظر نياز داريم. 
انگين دماي ساالنه در صد است. مي 35درجه و رطوبت نسبي  15شرايط مناسب در اين نمودار در دماي 

درصد است. بر اين  53درجه سانتي گراد و ميانگين رطوبت نسبي ساالنه آن نيز  8/12منطقه مورد نظر 
 .اساس محدوده مورد مطالعه شرايطي تقريباً مناسب را دارا است

 نتيجه گيري
بخش خاو و ميرآباد يني روستاهاي در سكونت گزعوامل اقليم و منابع آبي  اتريثدر اين تحقيق به بررسي تا

زيادي داشته  ريثر سكونت گزيني روستاهاي اين بخش تااين عوامل د نهايتاً مشخص گرديد كه .پرداخته شد
در ضمن مشخص گرديد كه توان محيطي اين روستاها به علت بارندگي باال، دماي مناسب، آب و هواي اند. 

فراوان، بسيار باال است. ساكنين روستاها در  خوب، پوشش گياهي غني، خاك هاي حاصلخيز و نيز منابع آبي



طول سال هاي متمادي به امكانات و توانمندي ها و نيز مشكالت و خطرات موجود در محدوده مورد مطالعه 
به صورت تجربي پي برده و سكونت گاه هاي روستايي خود را در مكاني به دور از خطرات موجود و نيز در 

هت بهره گيري از آن ها ساخته اند. همچنين در صورت عدم توجه مسئولين نزديك توانمندي هاي بالقوه ج
و البته توليد كننده) همچون مهاجرت جمعيت باقيمانده ( به توان هاي اين روستاها، شاهد مشكالتي

روستاها به شهر مريوان و به تبع بال استفاده ماندن اين توان ها و گسترش مشكالت شهرها خواهيم بود. با 
با توجه به نقش عوامل طبيعي در توسعه و مشكالت مشخص شده، پيشنهاد مي شود به توانمندي ها توجه 

روستايي و همچنين وجود تفاوت هاي بين روستايي، اين عوامل مي تواند نقش موثري در كاهش تفاوت ها 
ور يكسان پراكنده و نيز ايجاد تعادل بين منطقه اي داشته باشد. از آنجا كه عوامل طبيعي در همه جا به ط

نشده اند و از سوي ديگر نيازهاي اجتماعي ـ اقتصادي در مناطق مختلف با هم متفاوت هستند، بنابراين 
برنامه ريزي كه بر اساس شناخت دقيق امكانات طبيعي و نيازها باشد مي تواند در توسعه و پايداري مناطق 

ي نزديك رودخانه ها كه در معرض خطر سيل در روستاها. همچنين روستايي نقش به سزايي داشته باشد
قرار دارند، بايد با تصويب قوانين و ديگر تمهيدات ممكن، از ساخت و ساز بيشتر و نيز كشاورزي در اين 
زمين ها جلوگيري كرد. همچنين با پيشگيري از بسته شدن مسير رودخانه ها توسط زباله ها و ديگر عوامل، 

در نهايت وقوع سيل جلوگيري كرد و خطرات جاني و مالي ناشي از اين از جمع شدن آب در اين نقاط و 
 خطر را به حداقل ممكن كاهش داد.
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Abstract 
Rural landscape is interaction of the forces and environmental factors. Natural location for a 
settlement with natural factors such as terrain, water and vegetation are directly related. Given 
the spatial and temporal characteristics, value and impact of natural and human characteristics 
in human groups is different, and it depends on the level of social development - economic, 
social, cultural traditions, and so on. The first Iranian villages, according to the water and the 
land, is formed. This study has been examines the role and effects of climate and water 
resources on the rural establishment and development of the "Khav and Myrabad" rurals, a 
district in the “Marivan” county in Kurdistan province. For data collection, the methods of 
documents (data and written sources) and go directly to the villages and interviews with 
residents, has been used. Also to produce maps have been used of ARC GIS software. Finally, 
the obtained data with maps, analysis and conclusions have been presented. The results indicate 
that the villages of this district, are formed due to the use of water and land and this rural have 
been deployed in the places of have water resources and wet weather and water resources and 
climate have been very important impacts on the establishment of these villages 
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