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  ده يچک

ر آب خواهد يسد به ز يريساخت و آبگ يدر پ کوهرنگ رودخانه با جوار هم کاج يروستا
 يعيطب عواملن ييتعبه منظور ق حاضر يتحق رو،از اين. ابديمناسب انتقال  یبه مکان ديرفت و با
 يبررسبه  ،يا ل شبکهيتحل روش استفاده ازبا  ،ديجد گاه سکونت يابي مکان رد مؤثر يو انسان

ن يدر ا .انجام شد ۱۳۹۳و  ۱۳۹۲ يها سال يط ها نهيگزن يترمؤثرن ييتع درمختلف  يارهايمع
در . ار انتخاب شديازده معي ،تيدر نها و نيينامه تعق پرسشياز طر مؤثر يارهايمع ،روش
 يبند و طبقه يده ارزشبر اساس  اريمع هرشده يبند طبقه يها ه نقشهيته يبرا ،بعد ةمرحل
 يهااريمعکه ج نشان داد ينتا. شداستفاده  GISط يدر مح سيتاپس روشاز  ،ها هيال تاطالعا

از درصد  ۱۵و  ۱۶، ۱۹با  ،بيترتبه ،خاک يريپذ شيفاصله از شهر و روستا، ارتفاع و فرسا
نقشه  همچنين، .اند داشته يمکان يريگ ميتصم يبانيدر سامانه پشترا  تأثيرن يشتريبوزن مدل 

مناسب در  یمناطقکه در منطقه مورد مطالعه نشان داد  يت مکانيمطلوب يدبن طبقه يينها

                                                           
دانشگاه هرمزگان؛  محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين -ترتيب، کارشناسي ارشد منابع طبيعيبه ∗

عضو هيات علمي گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه هرمزگان  نويسنده مسئول و
)y.esmaeilpour@hormozgan.ac.ir(؛ و کارشناسي ارشد سامانة اطالعات جغرافيايي و سنجش از راه دور. 
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در حاشيه شمالي که بيشتر آنها  وجود دارد کاج يروستا يت فعليک به موقعيمحدوده نزد
  . دکرن مناطق منتقل يدتوان روستا را ب يو مواقع است  درياچه سد

اردل  ،)روستا(کاج  ،سيتاپساره، يمعچند يريگ ميتصم، روستا ينيگز مکانار يمع: هاهواژکليد
  ).استان(، چهارمحال و بختياری )شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

شـت،  يمع تأميناسکان،  به منظور ستيط زيدر مح يبشر يهادهياز پد يکيگاه  سکونت
ـ ا. است و مانند آن يو اقتصاد يداشتن روابط اجتماع از  يمصـنوع  ياده منظـره يـ ن پدي

 يهـا وهير شـ يرا از سـا  يشهر ياست که زندگ ييها و بناهادستگاهها،  ها، ساختمان ابانيخ
 يهامکان به ييجا جابه لهئمس همواره روستاها يريگ شکل زمان از .سازديز ميمتما يزندگ
 ل،يسـ  کـوه،  زشير زلزله، جمله از يليدال به اغلب ها ييجا جابه. است بوده مطرح گريد

منظور فراهم  به يا توسعه يها پروژه جنگ، يامدهايپ ،يعيطب يها عرصه و منابع حفاظت
، يمرتضـو ( اسـت  گرفتـه  انجـام  مناسـب  امکانات و خدمات منابع، به يدسترسساختن 
 حـوادث  بروز را رانيا در روستاها ييجا جابه عوامل نيتر عمده) ۱۳۹۰( يگرکان). ۱۳۸۵
 ،يلخشکسـا  ،يخيتـار  آثـار  يرو بـر  شدن واقع سد، احداث توسعه، يها پروژه ،يعيطب

  .است دهکر يمعرف يطيمح ستيز و يکالبد مشکالت و جنگ،
 کننـد يمـ  جاديا ييروستا يها گاهسکونت استقرار يبرا را الزم طيشرا يعيطب يبسترها

 بـه  يبسـتگ  تنهـا  نيسرزم کي از انسان استفاده .ندامتفاوت گريکدي ، بايداريپا نظر از که
 صـورت  بـه  گريکدي با منابع تداخل شامل استفاده نيا بلکه ندارد، شناختیبوم منبع کي

 يعـ يطب عوامـل  نقـش  يبررسـ  يبـرا  مختلف، مطالعات در ،ليدل نيهم به. است يبيترک
 ارتفـاع،  ب،يشـ  ماننـد  شـناختی بـوم  عوامـل  ،ييروستا يهاگاهسکونت پراکنش در مؤثر
ـ قابل و ياهيـ گ پوشـش  خـاک،  آب، منـابع  ک،يـ تکتون و يشناس نيزم ساختار گسل،  تي
  ). ۱۳۸۶، يتيو وال ياکبراقل( است گرفته قرار توجه وردم ياراض

 دارند، ييروستا يها گاه سکونت استقرار در يترشيب نقشکه  يعيطب عواملن ييتع در

 و يانفـراد  طوربه عوامل اي بسترها نيا از کدام هر. رديگ صورت ييها يبررس است الزم
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 يهـا  يژگـ يو ييهـا  تفاوت نيچن دوجو. دهند يم نشان را ييها تفاوت گريکدي با رابطه در

 شناختیبوم منابع اي و يعيطب منابع را عوامل نيا مجموعه ؛شود يم سبب را مختلف مناطق

   ).۱۳۹۲ ،و همکاران فرخنده مخدوم( نامند يم

 يامـدها يپ .است رانيا يمهم در فالت مرکز يمئتنها رودخانه دا رود ندهيرودخانه زا

 تيـ فيک شهکا ،ينيرزميآب ز يها سفره حرفتن سط نييپا ت،يرشد جمعل يتوسعه از قب

 ،دهشبه آب  ازين شين منطقه همواره باعث افزايدر ا مادر عيو تمرکز صنا ينيرزميآب ز

ـ باعـث تغ  و انتقال آب است که معموالً يسدسازهم آب  تأمين يها از راه يکي و  راتيي

و  آباد سد بهشتحداث با ا. خواهد شدانتقال تونل  ريسد و مس هيدر ناح يطيمحط يشرا

آباد، کـاج،   بهشت يچهار روستا ا،يمتر از سطح در ۱۷۷۵تا سطح تراز آن  مخزن يريگآب

آن  ميدر حـر  ايـ درون مخـزن و   آباد رستم ياز روستا يو قسمت ليپ و سنگ محمود خيش

 ة حاضـر، مطالعـ  رو، دراز ايـن ). ۱۳۸۵ ،نـدآب يزا مشاور نيمهندس( د گرفتنقرار خواه

مد نظر  شناختیبومط يبا توجه به شرااسکان مجدد  برای ييروستاگاه  سکونت يابي مکان

اطـراف آن   يکشاورز يها نيکاج و زم يپنج هزار نفر يروستا ،ن راستايدر ا. قرار گرفت

روسـتاها   هيـ آن به محل مخزن نسبت بـه بق  ترکينزداستقرار و  شتريب تيجمع ليبه دلکه 

   .ه عنوان مورد مطالعه انتخاب شدب ،قرار دارد بيدر خطر تخر شتريب

بـا   بنـابراين، . بـود  يريـ گ ميدر تصـم  مـؤثر ن عوامل ييتع نديفرآن يگام در ان ينخست

ـ يگز در مکـان  مـؤثر  يطـ ي، عوامـل مح مرتبط ياستفاده از منابع اطالعات گـاه   سـکونت  ين

 هکـ  گرفتـه  انجام يفراوان يها پژوهش و مطالعات ،رابطهن يا در .انتخاب شدند ييروستا

 پرداختـه  حل راه ةارائ و يبررس به ،گاه سکونت يابيمکان در مهم يهااريمع از استفاده با

   .شويمای از آنها را يادآور میشده است که در پی، پاره

ـ يگز انکـ م در مؤثر يروهاين و عوامل) ۱۳۸۷( يديسع  را ييروسـتا  گـاه ونتکسـ  ين

 ،ياجتمـاع  يازهـا ين :شامل يختشنا بوم يهاساخت و يطيمح بستر ييربنايز يهايژگيو

 پوشـش  ،يطيمحستيز مالحظات ،يدسترس امکانات ،)باز يهاعرصه( آزاد يفضا آب،

 نشـان ) ۱۳۹۲( همکاران و يغالم. کرده است يمعرف نيزم يملک حقوق و خاک و نيزم
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يافتـه   کـاهش  روسـتاها  تيجمع و تعداد ،يخشکسال تأثير تحت يها عرصه درکه  دادند

 يريـ گ شـکل  دررا  آب بـه  يدسترس عامل تياهمن موضوع يگرفتند که اجه يو نت است،

 و يشـناخت  نيزمـ  يهـا  يژگيو و گسل بودن فعال) ۱۳۸۴( يمختار. دهد ينشان م روستا

 از ييروسـتا  يهـا  خانه يها يژگيو ،نيهمچن و روستاها گاهنشست شناسی زمينريخت

 يريپـذ  بيآسـ ن يـي را در تع آنهـا  در رفتـه  کارهب مصالح نوع و ساز و ساخت ةنحو نظر

) ۱۳۸۶( يتـ يوال و ياکبراقلـ . دانسـت  مـؤثر  گسـل  تيفعال از ييروستا يها گاه سکونت

 آب، منـابع  گسـل،  ،يختشـنا نيزمـ  ساختار ب،يش ا،يدر سطح از ارتفاع همچون يعوامل

 مـؤثر  ييروسـتا  يهـا گـاه سکونت پراکنش در را ياراض يکاربر و ياهيگ پوشش خاک،

  . دندش يابيارز
 يهـا  اسـتخراج و نقـل شـاخص   بـا   ،)۱۳۸۶( مرادپور و پور دانش ،گريد يقيدر تحق

ـ پا يمکـان  ةبه توسـع  يابيراهکار دست ،يشناخت و بوم ي، اقتصادياجتماع يداريپا دار را ي
و وجـود راه   يغن ياهيخاک، پوشش گ يزيخ ل منابع آب، حاصلياز قب يعوامل توجه به
  . اند ذکر کرده يارتباط

بسياری از مطالعات، با توجـه بـه مشـابهت     يبررس باز ين يقات خارجيدر مرور تحق
ـ ارز« بـا عنـوان   )Svoray et al., 2005( همکاران و ياسورا قاتيتحقاز موضوعی،   يابي

 بـا عنـوان   )Higgs, 2006( گـز يه ،»مختلف يها يکاربر يبرا شناختیبوم مناطق تناسب
 جانـگ  يد ،»)۱(ييايجغراف اطالعات امانهسبه همراه  ارهيچندمع يابيارز روش از استفاده«
 ريتصـاو  و ييهـوا  يها عکس از استفاده« با عنوان )De Jong et al., 2000( همکاران و

 اسـتفاده «با عنـوان  ) Al Rawashdeh and Saleh, 2006( صالح و رواشدهال ،»يا ماهواره
ـ  ،»عمـان  کشـور  در دور از سـنجش  و ييايـ جغراف اطالعـات  سـامانه  يهاشيوه از  و يل
 اسـتقرار  مناسب مکان صيتشخ يها مدل يريکارگبه«عنوان ا ب) Lee et al., 2009( مکارانه

ـ ر برنامـه «با عنـوان  ) Childers et al., 2014( همکاران و لدرزياچ ،»نيچدر  تيجمع  يزي
بـا عنـوان   ) Van Vliet and Aerts, 2015( آئـرتس  و تيول ون و ،»گاه سکونت يداريپا
 نظـر و  ارهيچنـدمع  يابيارز يها مدلت با استفاده از يجمع ةتوسع ينيب شيپ و يابي مکان«

  . گيری شده استبهره» کارشناسان
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ه و يـ و روش تجز يطـ يمح يارهـا يقات مـورد اشـاره در اسـتخراج مع   يج تحقينتااز 

شده يبند طبقه يها ه نقشهيها و ته ق شاخصيارها، تلفيمع يده ل مناسب شامل وزنيتحل

اسـتفاده   يدر منطقـه مطالعـات   ييگاه روسـتا  د سکونتين مکان جدييتع لهبرای حل مسئ

با توجه به مطالعات مـورد اسـتناد، از لحـاظ در نظـر گـرفتن       ،ق حاضريتحق. شده است

ن يدر عـ  ييجوامع روستا يازهايدر کنار هم به منظور رفع ن يو انسان شناختیبومعوامل 

 . کند يم يابيرا ارزتر  جامع ي، راهکاريطيمح ستيتوجه به مسائل ز

   ينظر يمبان

جــاد يا يط مناسـب بـرا  يشــرا يدارا يهـا  نين زمـ يـي بـه منظــور تع  حاضـر،  قيـ تحق در

 يريـ گ ميتصـم  يبانيپشـت  سـامانه جـاد  يمـورد مطالعـه، ا   ةدر منطقـ  ييگاه روستا سکونت

طـرح   ةمحـدود  ير روستاهايسا مربوط بهج يمد نظر قرار گرفت تا بتوان از نتا )۲(يمکان

 اطالعـات  سامانه يريکارگهب از يينها هدف. ز بهره برديمشابه ن يها سد و طرح احداث

م فرخنـده و  مخـدو ( اسـت  يمکـان  يريـ گ ميتصم يبرا يبانيپشت کردن فراهم ييايجغراف

 از يبانيپشـــتدر  ييايـــجغراف اطالعـــات ســـامانه يهـــا تيـــقابل). ۱۳۹۲ همکـــاران،

. دکـر  ليتحل يمکان يريگ ميتصم نديفرآ از يبستر در توان يم را يمکان يها يريگ ميتصم

بنا . رديپذ صورت مشخص يقالب و ارچوبچ در ديبا يمکان يريگ ميتصم نديفرآ ليتحل

، »يآگـاه « ياصـل  مرحلـه  سـه بـه   يريـ گ ميتصـم  نـد يفرآ سـاختار  ،)۳(مونيس فيتعر به

 خـاص  يريمسـ دن يبرگز شامل انتخاب مرحله. ه شده استيتجز »انتخاب«و  »يطراح«

 ةسـامان  از کـه باشد  نيا بر قصد اگر. است موجود يها نهيگز انيم از) نهيگز( تيفعال از

ـ با شـود،  استفاده يريگميتصم یبانيپشت سامانة کي مثابهبه ييايجغراف اطالعات  فنـون  دي

ـ ترک ييايـ جغراف اطالعـات  ةسامان با را ميتصم ليتحل ـ ترک نحـوه  ۱ شـکل . دکـر  بي  بي

 سـامانه  کيـ جاد يو ا ييايجغراف اطالعات سامانه با )۴(ارهيچندمع يريگ ميتصم يها روش

  . دهد يم نشانرا  يمکان يريگ ميتصم یبانيپشت
ـ ارز يارهـا يمع ،لهئمس ييبعد از شناسا ،يريگ ميتصم در در کـانون توجـه قـرار     يابي

 ؛رديگ يممربوط به صفت و هدف را دربر مياست که مفاه يواژه کل کي اريمع. رنديگ يم
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 هـا اريمجموعـه مع . اسـت  ميتصم يريگ و اندازه يابيارز ياساس برا کي اريمع ،نيبنابرا
ن يـ در ا يله بعدمسئ). ۱۳۹۳و همکاران،  شيرانديخ( باشند نهيو کم ياتيکامل، عمل ديبا

ـ اهم نيـي تع يده وزن از هدفکه ح است يالزم به توض. ارهاستيمع يده روش وزن  تي
  .است يعلم رباتج اي و ناسانکارش نظر تابعو  گريد يارهايمع به نسبت اريمع هر

  

  
  ۱۳۸۵ ،يمالچفسک: خذمأ

  ریگي پشتيبانی تصميم ةاجزای يک سامان -۱ شکل

 تـوان  يم هاآن نيتر مهم از که ددار وجود ارهايمع به يده وزن يبرا مختلف يها روش
 يگشـت يجا -يا موازنـه  ليـ تحل ، ودو به دو ةسيمقا ،يبند درجه ،يبند رتبه يها روش به

 قيدر تحق. است کي با برابر هاآن مجموع و شوند يم استاندارد معموالً ها وزن. دکر اشاره
ـ از طر يده وزن حاضر، ـ ا. صـورت گرفـت   )۵(يا شـبکه  ليـ تحلنـد  يق فرآي  ازن روش ي
 یروشـ و  ،)Saaty, 1996; Janke, 2010( اسـت  يمراتبـ سلسـله  ليتحل نديفرآ مشتقات
 ايــ و يتجربــ اطالعــات از فادهاســت بــا قيــدق يريــگ ميتصــم يبــرا قدرتمنــد و جــامع
 ياساسـ  سـاختار  بـا  منطبـق  يهـا  تميالگور و اتياضير يمبنا بر يکارشناس يها قضاوت
در سـنجش   يا ل شـبکه يـ تحل ).۱۳۸۹ همکـاران،  و يآبادکمال ينخع( است انسان ذهن
مناسـب   یگر کشورها اسـتفاده و روشـ  يران و ديدر ا ييروستا يها گاه سکونت يداريپا
 يبنـد  مشخص کـردن طبقـه   ،يريگ ميتصم يارهاين معييعالوه بر تع. است شده يابيارز
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ـ . اسـت  يريـ گ ميدر تصـم  يار از موارد ضـرور يهر مع يبرا يا هيال درون  ،ن منظـور يدب
 يبـرا  ،است يقو اريبس يجبران چندشاخصه يريگ ميتصمکه يک شيوة  سيتاپس تميالگور
 تيحساسـ  يدهـ  وزن شيوة به که آل هديا جواب سازیهيشب قيطر از ها نهيگز يبندتياولو
ـ ا در. رودشـمار مـی  بـه مطلـوب   یروش ،رددا يکم اريبس ـ يگز بايـد  روش، ني  یانتخـاب  ةن

 داشـته  جـواب  نيناکارآمـدتر  از را فاصله نيدورتر و آلدهيا جواب از را فاصله نيتر کوتاه
   .)۱۳۸۹ همکاران، و نسترن( باشد

  ق يروش تحق

نفــر از  چهــاردهنظــرات  يآور نامه و جمــعاز پرسشــ بــا اســتفاده) ۱جــدول (ارهــا يمع
 ،ط منطقـه يشد تا با توجه به شرا يابيط حوزه مورد مطالعه ارزيکارشناسان مسلط به شرا

 ،در بخـش اول  شـد؛  ينامه در سـه بخـش طراحـ   پرسش. انتخاب شوند ياصل يارهايمع
ارهـا  يرمعيزازات يـ ن امتييتع ،و در بخش سوم يده وزن ،ارها، در بخش دوميانتخاب مع
و  ياقتصـاد  يارهـا يمع) نامه در دو گـروه الـف  ؤاالت پرسشـ س. ال قرار گرفتؤمورد س
 يارهـا يمع) ب و )يا مصـنوع يـ  شـناختی بـوم ريغ( يت انسـان يرياز مـد  يناش ياجتماع

ـ با ،هـا  نامهل پرسشـ يـ پـس از تکم . شـده بـود   يدهـ  سـازمان ) شـناختی بـوم ( يطيمح د ي
ـ اول يزوج سهيمقا يها سيماتر ـ ي  و Super Decision 2.2 افـزار  نـرم  قيـ طر از يه و وزن
 انجـام ل و يتشـک  ها سيماتر تياولو بردار نييتع يبرا ژهيو بردار روش به موسوم روش

   .)۱۳۸۹، و همکاران سبکبار يفرج( دوش
 ،رويخطوط انتقال ن ،جاده ،ار گسليمع يازدهبه انتخاب  هياول يارهايمع يجه بررسينت
 ،ياهيپوشش گ ،ياراض يکاربر ،فاصله از شهر ،يشناس نيزم ،ارتفاع ،بيجهت ش ،بيش

مـورد   يارهـا ياز کارشناسان خواسته شـد مع . دانجامي يخاک و منابع آب يريپذ شيفرسا
. سـه کننـد  يگر مقايکـد يت با ياز نظر اهم يسات زوجيس مقايرا به صورت ماتر يبررس
معمول اسـت   يبياس ترتيبا مق نُه طبقهاستفاده از  تيان اهميب يبرا ،يات زوجسيمقادر 

» تيـ ن حـد نسـبت اهم  يباالتر« يبرا نُهتا » ريکسان هر دو متغيت ياهم« يک برايکه از 
   ). ۱۳۸۶ ،همکاران وفر  يرضائ( دنک ير مييار دوم تغيار اول نسبت به معيمع
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، اقـدام  يمـورد بررسـ   يها اريسه معيل و مقايه و تحليتجز برایز ينامه نة پرسشدر ادام
دهنـدگان   پاسـخ . منتخب شـد  يها شاخص يگذار ار و ارزشيهر مع يها اخصن شييبه تع

ـ  ،گـاه  سکونت احداث يبرا بودن مناسب بيترتبهرا  اريمع هر طبقاتاطالعات   صـورت هب
ـ ک يا هيـ الدرون يدهـ  ارزش و يبند طبقه يا رتبه  روش ،يينهـا  يريـ گ ميتصـم  يبـرا . دردن
ه کـ  يينها ةنقش صورتهب جهينت و شد دهبر کارهب) Hwang and Yoon, 1981( )۶(سيتاپس
 يبـرا ار يهر مع ةشديبند طبقه يها نقشه ،ن روشيا يدر اجرا .مدآ دستهب شدهيبند طبقه
ـ ا و مثبت آل دهيا يهاهيال. شد آماده سيتاپس روش انجام و قيتلف عمل  يبـرا  يمنفـ  آل دهي
   .آمد دستهب Arc GIS 10.2 افزار نرم با سيتاپس روش قيتلف از يريگ ار با بهرهيمع هر

  منطقه مورد مطالعه  مشخصات

شهرسـتان   يکاج در دهستان پشتکوه بخش مرکـز  يروستا ،کشور ياسيمات سيدر تقس
 يعمـوم  يج سرشـمار يبر اساس نتـا . واقع شده است يارياردل استان چهارمحال و بخت

انوار خـ  ۹۸۲ بـا  ی کـاج ت روستايجمع ،۱۳۹۰در سال  رانيمرکز آمار ا نفوس و مسکن
اطراف  ةمحدود(مورد مطالعه  منطقه ييايمختصات جغراف. نفر گزارش شده است ۴۰۲۷

آن بخـش   نيتـر  يتـا جنـوب   )دشتک يروستا( نقطه نيتر ياز شمال آباد بهشت مخزن سد
شـرق و غـرب    يحدود سه هزار متر ةو محل محور سد تا فاصل )محمود خيش يروستا(

درجـه و   ۵۰و  يعرض شمالقه يدق ۱۰درجه و  ۳۲ قه تايدق ۷درجه و  ۳۲از مخزن سد 
ـ . است يطول شرققه يدق ۲۷درجه و  ۵۰قه تا يدق ۲۴ آبـاد بـر    بهشـت  يمحور سد مخزن
جنـوب   يمترلويک ۴۷شهرستان اردل در فاصله حدود  آباد واقع در رودخانه بهشت يرو
 مشـاور  نيمهندسـ (قـرار گرفتـه اسـت     غـرب اردل  يمترلـو يک هشتشهرکرد و  يغرب
  .)۱۳۸۵، ندآبيزا

  ج و بحثينتا

ارد و Super Decision 2.2افـزار   نـرم هـا بـه    نامهج پرسشينتاابتدا  ،ليه و تحليتجز ةدر مرحل

 يدهـ  و وزن يبررسـ  اسـتفاده  مورد يارهايمع ،يا شبکهل يتحل نديفرآمدل  شد و با استفاده از

  . ده استآم ۱افزار در جدول  نرماين  )ANP( يا ل شبکهيتحل روش يج خروجينتا. شد
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  از پردازش اطالعات آمده دستهب وزن بيترت هب استفاده مورد يارهايمع - ۱ جدول
  )درصد(وزن نهايي معيار  ANP شده به روشوزن محاسبه  معيار  نوع معيار

ي
اد

ص
اقت

- 
ي

اع
تم

اج
  

  ۸/۱۸  ۳۷۵۱۴/۰  شهر از فاصله
  ۶/۹  ۱۹۲۷۵/۰  آبي منابع

  ۹/۴  ۰۹۷۲۲/۰  جاده
  ۱/۴  ۰۸۱۵۰/۰ نيرو انتقال خطوط

  ۶/۳  ۰۷۱۱۴/۰  اراضي کاربري

ي 
يط

مح
)

وم
ب

ی
خت

شنا
(  

  ۲/۱۶  ۳۲۳۶۴/۰ ارتفاع
  ۱/۱۵  ۳۰۱۲۳/۰  خاک پذيريفرسايش
  ۸/۱۳  ۲۷۵۱۵/۰ شناسيزمين

  ۴/۵  ۱۰۸۰۰/۰ گسل
  ۵/۴  ۰۹۰۰۵/۰ شيب جهت

  ۲/۴  ۰۸۴۱۹/۰ شيب

  های پژوهشيافته: مأخذ

 ز استفاده شـد ير محدودکننده نايمعاز  دشده،در پژوهش حاضر، افزون بر يازده معيار يا
ـ   آنل يدلو  ،بودمخزن سد  تحت پوشش ةمنطق ةيشامل الکه  ـ يب شيضـرورت پ منـاطق   ين
گرفتن آنهـا  ده ينادو خواهند رفت ر آب يز کامل سد يريدر صورت آبگکه  است يگريد

ـ تتربـه  اريـ مع هـر اطالعات  يبند طبقه يبرا ،بعد ةدر مرحل. بود يابي در مکان  مناسـب  بي
 و يبنـد  طبقـه بـر اسـاس اطالعـات    و  يا رتبـه  صـورت هب گاه سکونت احداث يبرا بودن
ن يـ ج ايبر اساس نتا .شداستفاده  GISط يدر مح سيتاپس روشاز  ،يا هيال درون يده ارزش
   .پردازش شد Arc GIS 10.2 افزار در نرم يطيالعات محاط ةيال ازدهي ،بخش
کار گرفتـه  به شدهيبند طبقه يها نقشه ،سيتاپس روشاز با استفاده  قيتلف اتيعملدر 

و بـر   ت ضـرب شـد  يمحـدود  ةيـ در ال ياطالعات ةيال يازدهق يحاصل تلف ،انيدر پا. شد
در منـاطق   ييگاه روسـتا  احداث سکونت برایمناطق مناسب  دست آمده،اساس نتيجة به

انتقـال و   آنهـا بـرای   از توان يوجود دارد و مآباد بهشتسد  يريآبگ ةک به محدودينزد
بـه   يکيل نزديدلهب ،ن راهکارياست ا يهيبد. ردکد استفاده يجد يها گاه س سکونتيسأت

نـه و  يحـداقل هز  ،عت منطقهيو طب يطيط محيکاج و مشابهت شرا يروستا يمحل کنون
  . خواهد داشت يدر پ يران محليو مد ييجامعه روستا يرا برا يمنف تأثير
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  هشهای پژويافته: مأخذ

گاه روستايي در منطقه  يابي سکونت درصد وزني معيارهاي مؤثر در مکان - ۱نمودار 

  دهي معيارها مورد مطالعه محاسبه شده بر اساس نتايج وزن

ـ پـنج مع  کـه  ج نشـان داد ينتا  خـاک،  يريپـذ شيفرسـا  ارتفـاع،  شـهر،  از فاصـله ار ي
منـاطق مناسـب    نيـي مـدل و تع  يدرصد در خروج ۷۳ش از يب يآب منابع و يشناس نيزم

ـ بـا مکـان قرارگ  نقشـه  انطبـاق   بـه  توجه با. اند داشته تأثير شـتر  يب هـا، گـاه سـکونت  يري
واقع  مناسب اريبسدر مناطق مخزن سد  يريآبگ ةدر خارج از محدودموجود  يروستاها

ـ  نکته نيدب توان يمن موضوع ياز ا. اند شده در  هرچنـد  ،روسـتاها  يابيـ جا کـه  بـرد  يپ
گرفت، به عوامل مورد بررسـی  انجام می يدانش بوم اساس بر و يسنت صورت گذشته به

 و نياول آببه  يدسترس ،گذشته در کهاز آنجا . است بوده کينزد در پژوهش حاضر نيز
ـ  ريمسـ  در کـه  سـت ين انتظار از دور ،است بوده تياولو نيتر مهم  يدائمـ  رودخانـه  کي

 از آبار يـ مع بـر  عـالوه  ها مکان نيا که دده يم نشان جينتا اما رند،يگ شکل ييروستاها
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با را  يطيمح يارهايمعگروه توان  يم ،ن اساسيبر ا .ندامناسب زين گريد يارهايمع لحاظ
ارهــا در يمعن يترمــؤثرن و يتــر ارهــا مهــمياز وزن کــل معدرصــد  ۶۸دســت آوردن  هبــ

 ۳۲ وزن مجمـوع  ياجتمـاع  -ياقتصـاد  يارهـا يمع. دکـر  يمعرفـ گاه  سکونت يابي مکان
ـ ، جزي۱نمودار در  .اند خود اختصاص دادهه ز وزن کل را با درصد ات مربـوط بـه وزن   ي
  . ش داده شده استيار نمايهر مع

  شنهادها يو پ يريگ جهينت

ـ تـا حـدود ز  ) ۱۳۸۶(ور و مرادپور پدانش ةج مطالعيبا نتا پژوهش حاضر يها افتهي  يادي
عامل در  دوازده يمالخراسان ش يچا قره يدر روستا يادشده،در پژوهش . مطابقت دارد

 يارتبـاط  يهـا  فاصـله از راه  يارهـا يمع ،تيب اهميترت، بهانين مينظر گرفته شده و در ا
) درصـد  ۹( ينيرزميب و سطح آب زيزان شي، م)درصد ۱۱(، مقاومت خاک )درصد ۱۲(

اسـت   يـادآوری ان يشـا . اند داشته تأثيرنه يمکان به ييدر انتخاب نها )درصد ۸(و ارتفاع 
پژوهش ارها در مطالعه حاضر با يمع) يدرصد وزن( تأثيرب ين ضريموجود ب ياه تفاوت
ـ بـه دل  ،جملـه  آن از ؛گـردد  يمبـاز  يا ط منطقهياد به تفاوت شرايبه احتمال ز يادشده ل ي
وجـه   چيبه هـ  ينيرزميار آب زيمع حاضر قيدر تحق يبودن منطقه مورد بررس يکوهستان
ـ  در مکان يت نبوده و نقشيحائز اهم ـ ا. نداشـته اسـت   يابي روشـن بـر   ی لـ ين نکتـه دل ي

ـ يگز در مکـان  مؤثرن عوامل ييضرورت توجه به تع بـا اسـتفاده از نظـرات     ييروسـتا  ين
  . است يط محليآشنا به شرا ةکارشناسان و افراد خبر

ـ بـا اسـتفاده از تحل  ) ۱۳۹۳(ارغان و همکـاران   ،گريد يقيدر تحق  يمراتبـ هسلسـل ل ي
با توجـه   صرفاًشهر  را در شهرستان قائم ييروستا يها گاه نه توسعه سکونتيبه يابي مکان

س ارتباط يت، حداقل فواصل و ماتريشامل شاخص مرکز ياجتماع -يبه عوامل اقتصاد
در  يطـ يده گرفتن عوامل محيناد ،نهين زميدر ا. دندکر يموجود بررس يم روستاهايمستق

 يطـ يط محيمطالعـه و شـرا  منطقـه مـورد    ياما با بررس ؛رسد يب به نظر مينگاه اول عج
ط يگرفتـه و شـرا  را دربر يمورد بررس يروستاها ةصورت دشت هم، که بهکنواخت آني

 ييت روسـتا يـ جمع يع مکانيط را در توزيمح تأثير ،ر ندارديمتغ يطيو مح ييآب و هوا
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 يفـ يدرجـات ک  يروسـتاها دارا حاضـر،  ق يـ ج تحقيدر نتـا  همـه، ن يبا ا. سازد ياثر م يب
از  انـد؛  شـده  يبنـد  طبقه يخدمات »کي«شده و فقط دو روستا در سطح  يابيمتفاوت ارز

شـتر بـودن   يشده تعارض نداشته و با وجـود ب اديق حاضر با مورد يج تحقينتا ،ن لحاظيا
ـ ار فاصـله از شـهر و روسـتا بـه عنـوان      ي، معيطيمح يارهايوزن مجموع مع ار يـ ک معي

درصـد   نـوزده ن نقـش را بـا   يشتريارها بيمع يگروهريغ يدر بررس ياجتماع -ياقتصاد
  . دهد يبه خود اختصاص م يوزن

ـ اهم ةدهندنشان که ،بوده شهر از فاصله مؤثر عامل نياول ،مطالعه مورد منطقه در  تي
. اسـت  شـناختی بـوم  عوامـل  به نسبت ياجتماع -ياقتصاد اريمع کي در قالب آن شتريب

ـ با ،مشـابه  قاتيتحق با حاضر قيتحق جينتا سهيمقا از يريگ جهينت در البته ـ  دي  نکتـه  نيدب
 و پرداخته شناختیبوم توان يابيارز به صرفاً تاکنون مشابه قاتيتحق اغلب که کرد توجه
 نيتـر  مهـم  تـوان  يمـ  ،واقـع  در ؛اند نداده قرار توجه مورد را ياجتماع -ياقتصاد عوامل

 رد ياجتمـاع  -ياقتصـاد  عوامـل  نقـش  به توجه تياهم بر ديکأت را حاضر قيتحق جهينت
 پنج نيب در کهچنان ،دانست شناختیبوم يارهايمع تياهم دييأت با گاه سکونت يابي مکان
  .اند بوده شناختیبوم يارهايمع وجز پنجم تا دوم يارهايمع ،تأثير نيشتريب با اريمع

در  مـؤثر ن عوامل ييضرورت توجه به تع حاضر، ج پژوهشيها و نتا افتهيبا استناد بر 
 يط محلـ يآشنا به شرا ةبا استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبر ييروستا ينيگز مکان

مناسـب در   يهـا  نيبا توجه به وجود زم. شود يشنهاد مين پداد بوده و توجه بيکمورد تأ
ـ يگز مکـان که شود  يشنهاد ميپ ،يريپس از آبگآباد بهشتاطراف مخزن سد   يروسـتا  ين

صـورت   گفتـه پـيش در مناطق  يد مخزنس پروژة اين تأثيرتحت  يگر روستاهايکاج و د
روسـتا و   ين مناطق با مکان فعلياد ايچندان زرسد با توجه به فاصله نه يبه نظر م. رديگ

و  يو اجتمـاع  ياقتصـاد  يهـا  نـه يبـا حـداقل هز   ييجـا  ن جابـه يا يطيط محيتشابه شرا
ج يل نتـا يـ شـود در تکم  يشـنهاد مـ  يپ همچنين، .همراه باشد ينامطلوب احتمال يامدهايپ

و کننـده  نيـي تع ياجتمـاع  -يعوامـل اقتصـاد   ،يطـ يط محيشراعالوه بر  حاضر، قيتحق
  . رديمورد توجه قرار گ يينها ينيگز در مکان ينظرات مردم بوم
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2. Spatial Decision Support System (SDSS) 
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6. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
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