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 چکیده
محیطی نیاز به بررسی عوامل منطقه سیستان  قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاهسنجی مرکزیت )سیاسی( اولویتو  شناسایی

-اولویت و بررسی حاضر، مقاله هدف روازاینهای متناسب دارد، ها و مدلها، تکنیک)طبیعی و انسانی( با استفاده از روشتأثیرگذار 

 تحلیل فرآیند» مدل از استفاده با مورد( 9مذکور ) هایسکونتگاه مرکزیت تعیین برای موجود، هایشاخص و معیارها سنجی

 نقش، قاجار یدوره در ایقلعه سکونتگاه ه کدامشود؛ کطرح می گونهنیاپژوهش  سؤال ،در این راستا .است (ANP) «شبکه

 مطالعات بر مبتنی و تطبیقی_یتاریخ و تحلیلی_توصیفی تحقیق روش ؟است داشته سیستان در بیشتری، سیاسی مرکزیت

 استفاده Super Decisions و ArcGIS هایافزارنرم از هابرای تحلیل داده است. میدانی هایبررسی و (ایکتابخانه) اسنادی

( 0.233) امتیاز با «سکوهه» گزینه به مربوط ایی قلعههادر کل سکونتگاهسنجی اولویت امتیاز بیشتریندهد؛ نتایج نشان می د.ش

 از دوم رتبه کسب و( 0.388) «سیالب برابر در نسبی شیب» گزینه در اول رتبه با «طبیعی محیط عوامل» معیارهایاز  است،

 است، نموده کسب را امتیاز بیشترین معیاری، گروه این در درواقع( 0.217) «هیرمند هیدروگرافی شبکه به دسترسی» گزینه

 برتر جایگاه در( 0.473) «ایقلعه سکونتگاه وسعت» گزینه در اول امتیاز کسب با «نیانسا محیط عوامل» معیارهای از همچنین

 . است گرفته قرار
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  مقدمه. 1

 بسیار سیاسی و تاریخی حوادث بستر همواره ژئوپلیتیکی حساس موقعیت علت به ایران، سیستان یمنطقه

 دوران یژهوبه تاریخی دوران طی در که دهد،می نشان شناسیباستان مدارک و شواهد. است بوده مهمی

 احداث با منطقه این مردم. است گرفته قرار مختلف مهاجمین متمادی وتازتاخت مورد منطقه این اسالمی

 یدوره در. نمایند محافظت خود از و ایستادگی متجاوزین یورش برابر در اندتوانسته یخوببه مستحکم، یبناها

 در .است شدهساخته (محلی خاندان) سیستان بزرگ طوایف سران توسط دفاعی ساختار با هاییسکونتگاه قاجار،

 تحلیل و یموردبررس قاجار یدوره در ایران سیستان منطقه محلی خاندان ایقلعه هایسکونتگاه ،حاضر مقاله

 تأثیرگذار مختلف هایگزینه و عوامل ایقلعه هایسکونتگاه این ظهور و بروز در زآنجاکها است، گرفته قرار

 و طبیعی محیط واقعی دنیای بر مبتنی اطالعات و هاداده از استفاده با است شده تالش بنابراین اند،بوده

 هاداده تطبیق با حاضر مقاله در اساس، این بر نماید ترعلمی و معتبرتر بیشتر چه هر را پژوهش نتایج انسانی،

 هایسکونتگاه پیرامون انسانی و طبیعی محیط شرایط از استفاده با همچنین و تاریخی مستندات با اطالعات و

 مرکز، از منظور دهد، قرار تحلیل و بررسی مورد را هاآن (سیاسی) مرکزیت علل که است، شده تالش ایقلعه

 مراکز پایگاه، والی، و حاکم یا شخص اقامت محل» است شده انبی عمید، فارسی فرهنگ در که همچنان

 سنجیاولویت جهت گیریتصمیم پیچیدگی علت به حاضر مقاله در ،روازاین .باشدمی «ثقل مرکز جمع،

 منطقه قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاه سیاسی مرکزیت در انسانی و طبیعی هایشاخص و معیارها

 =ANP) «شبکه تحلیل فرآیند» چندمعیاری گیریتصمیم مدل قابلیت از است ردیدهگ تالش ،ایران سیستان

Analytic Network Process) باستان و محققان به مذکور مدل. گردد استفاده تحقیق انجام راستای در-

 و اسبمن طوربه بتوانند هستند، مواجه وسیع اطالعات و هاداده با که شرایطی در تا نمایدمی کمک شناسان

-اولویت و بررسی حاضر، مقاله هدف روازاین .نمایند اتخاذ و انتخاب را گیریتصمیم هایگزینه بهترین مطلوب

 منطقه قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاه (سیاسی) مرکزیت برای تعیین موجود، هایشاخص و معیارها سنجی

 گونهنیاپژوهش  سؤال بر این اساس .است (ANP) «شبکه تحلیل فرآیند» مدل از استفاده با ایران سیستان

 داشته سیستان در بیشتری، سیاسی مرکزیت نقش، قاجار یدوره در ایقلعه سکونتگاه که کدام شود؛طرح می

 : گرددمی مطرح زیر صورتبه تحقیق فرضیه باال، موارد به توجه با ؟است

 .است بوده قاجار یدوره در سیاسی مراکز ترینهمم از سیستان منطقه در (کوههسه)سکوهه  ایقلعه سکونتگاه
 

 پژوهش پیشینه. 2

ها و اطالعات دنیای واقعی ها با استفاده از دادهموضوع پژوهش حاضر، بیشترین و معتبرترین پژوهش یدرباره

تر فتر و متعارشناخته GISشده است،  نجاما GISدر سطح علمی با استفاده از  های طبیعی و انسانی()ویژگی

، در ادامه مالحظه روازاینقرار گرفته است.  موردتوجهشناسی ایران کمتر در باستان ANPاما قابلیت  ،است

 GISبررسی محیط طبیعی و انسانی آثار باستانی به روش متعارف و از  درزمینهگردد که بیشتر منابع می

 فضای دهیشکل در هاآن قشن و محیطییستز عوامل همکاران، و کوهپر موسویاستفاده شده است. 

 هایافزارنرم از استفاده با و قراردادند یموردبررس را مازندران استان باستانی، هایدوره در انسانی هایزیستگاه

GIS هاآن نسبت و نمودند شناسایی را استقرارها پراکنش و گیریشکل بر مؤثر عوامل فضایی، هایتحلیل و 
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 و گیاهی پوشش اصلی، رودخانه به نزدیکی و دوری و جاری یهاآب ،وهوابآ نوع ارتفاع، یرهایمتغ به را

 عوامل ینترمهم وهواآب و ارتفاع عامل دو که نمودند مشخص و قراردادند یموردبررس را بارش میزان

 و کریمیان (.1: 1390 همکاران، و کوهپر موسوی) هستند باستانی استقرارهای گیریشکل در محیطییستز

 نخستین قرون به ساسانیان از انتقال دوران تحوالت توانستند GISو  آماری تکنیک کارگیریبه با ،همکاران

 از فاصله نظیر یرهاییمتغ اساس این بر و نمایند مشخص را اصفهان استان سمیرم منطقه در را اسالمی

 این در را گیاهی پوشش و اراضی کاربری ارتفاع، موجود، روستاهای کهن، ارتباطی هایشبکه دائمی، رودهای

 و محیطییستز عوامل بررسی ضمن حیدریان، (.63: 1391 همکاران، و کریمیان) قراردادند تحلیل مورد منطقه

 و مفرغ سنگ، مس نوسنگی، ،ازتاریخییشپ هایدوره انسانی استقرارهای فضایی دهیشکل در هاآن نقش

 یرهایمتغ به نسبت را باستانی هایمحوطه پراکنش ی،فضای هایتحلیل و GIS از استفاده با سنقر، دشت آهن

 نمود مشخص را شیب جهت و شیب و شناسیزمین سازندهای نوع گیاهی، پوشش آب، منابع ناهمواری،

 و گیریشکل یچگونگ بر محیط تأثیر بهتر شناخت برای همکاران، و نیا بهرامی (.139: 1392 حیدریان،)

 عوامل اردل، شهرستان سنگ، و مس و نوسنگی روستانشینی دوران ازتاریخییشپ هایمحوطه پراکندگی

 با را زمین ساختار ارتباطی، مسیرهای از فاصله رودخانه، از فاصله شیب، جهت و شیب ارتفاع، چون محیطی

 الگوی نوع دو توانستند درمجموع و قراردادند ارزیابی مورد «یریدرصدگ» آماری هایروش از استفاده

 (.21: 1392 همکاران، و نیا بهرامی) نمایند ناساییش را استقراری

 نام به ازتاریخپیش استقرارگاه دو گزینیمکان در شادچای رودخانه نقش بررسی به همکاران، و مقصودی

 به گذشته در محوطه دو این که دهند نشان توانستند، GIS از استفاده با و پرداختند آباد میمون هایتپه

: 1392 همکاران، و مقصودی) است داده مکان تغییر رودخانه به ترنزدیک مکانی به انه،رودخ مسیر تغییر سبب

 و (آب منابع و توپوگرافی ژئومورفولوژی،) طبیعی عوامل بین ارتباط بررسی با همکاران، و مقصودی همچنین (.145

 توانستند Arc GIS رافزانرم قابلیت از استفاده با لرستان، سیالخور دشت باستانی هایسایت گیریشکل

 مشخص مذکور طبیعی عوامل به توجه با تاریخی، یدوره سه در را منطقه این باستانی هایسایت تراکم

 فاز سه در را زمان و فضا تنوع، انرژی، ماده،: یرمتغ پنج نیز حاجلو، (.171: 1393 همکاران، و مقصودی) نمایند

 ،محیطی یرهایمتغ تأثیر توانست و قرارداد یموردبررس را جیرفت اسالمی شهر تخریب و گسترش گیری،شکل

  (.173: 1393 حاجلو،) نماید مشخص شهر این در را قمری یهجر هشتم تا نخستین هایسده در
 

 پژوهش نظری مبانی. 3

 هایروش برخالف دارند کهکاربردهای مختلفی در علوم  ANP؛ ازجمله «معیاره چند گیریتصمیم هایمدل»

. نمایدمی عمل هم به وابسته هایفرض انواع با سیستماتیک طوربه هستند، مستقل هایفرض ایهپ بر، سنتی

ANP موفقیت طوربه و داشته سروکار هاوابستگی انواع با سیستماتیک طوربه که است، ریاضی تئوری یک-

 از یکی عنوانبه ساعتی. ال توماس (.11-8: 1386 افشاریان،) است شده گرفته کار به گوناگون هایزمینه در آمیز

 ایشان آثار کهطوریبه است، شده علمی مختلف آثار ارائه به موفق ANP مدل ینهدرزم علمی پیشروان

 انتشار با وضعیت این. گیردمی قرار مورداستفاده دنیا سراسر در ANP با مرتبط تحقیقات منبع عنوانبه

 .است پرداخته (Saaty, 2005: 12-14) «شبکه تحلیل فرآیند مبانی»عنوان تحت ییهاکتاب
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   ANP مدل هایویژگی .1-3

 ANP. است گردیده مطرح ادامه در ماتریسی روابط ذکر و مدل این بیشتر تشریح با ANP مدل هایویژگی

 شود گرفته کار به دهدمی ایشبکه تشکیل عناصر بین تعامل که یمسائل در سودمند ابزاری عنوانبه تواندمی

(Karsak et al., 2002: 171-190). ANP  تصمیم سطوح بین متقابل روابط که کند،می مهیا را شرایطی-

-بیضی. (Saaty, 2005: 12-14)گیرند  قرار مالحظه و یموردبررس تریکلی شکل به تصمیم معیارهای و گیری

 شکل گیرند،می ارقر بیضی داخل هاگره ANP ساختار در هستند، معیارها مؤید (1) شکل در شدهیمترس های

 بیشتر جزئیات ذکر با و یلتفصبه ساعتی. ال توماس منابع بخصوص و مختلف منابع در متعدد طرق به (1)

 .است آمده
 

 
 سوز،آتش و یمؤمن) ایشبکه ساختار. 1 شکل

 (1395و تغییرات نگارندگان:  52: 1386
 

 1. شودمی انجام 9 تا 1 طیف کمک به و زوجی مقایسات با نسبی همیتا مقادیر گیریاندازه ANP در

 دیگر عامل به نسبت عامل یک شدید اهمیت دهندهنشان 9 عدد و عامل دو بین یکسان اهمیت دهندهنشان

ijij رابطه در. باشدمی aa /1، ija معیار اهمیت یدهندهنشان iمعیار با مقایسه در ام jاز. باشدمی ام 

-می عوامل هایاولویت محاسبه ؛دوم مرحله و  شبکه ساخت یا تشکیل ؛اول مرحله شامل ANP کلی، دیدگاه

 کهوقتی. گیرد قرار موردتوجه بایستی عوامل بین تعامالت تمامی ،مسئله ساختار تشکیل منظوربهباشد. 

 روابط این همه. شودمی داده نشان Yبه Xاز فلشی صورتبه رابطه این باشد، Xعامل به وابسته Yملعا

 ماتریس،سوپر .شودمی ارزشیابی سوپرماتریس به موسوم روشی و زوجی مقایسات وسیلهبه هاهمبستگی و

 :Saaty, 2005)آیدمی به دست روابط این اولویت بردارهای از که باشد،می شبکه اجزای بین روابط از ماتریسی

 :است (1)رابطه  صورتبه باشد،می سطح سه شامل که مراتبسلسله یک سوپرماتریس .(12-14
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G  =آرمان، یا هدف C  =و  معیارها A  =21 آن در که ها،گزینهw هر روی بر را هدف اثر که است برداری 

 (رناتیوهاآلت) هاگزینه روی بر معیارها از یک هر اثر یدهندهنشان ماتریس 32w. دهدمی نشان معیارها از یک

 تعیین جهت الزم محاسبات حجم کاهش منظوربه مذکور سوپرماتریس. است همانی ماتریس یک I. است
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 هاآن با که را دیگر عوامل از یک هر روی بر عامل هر (کلی) تجمعی اثر امر این. شودمی ایجاد کلی هایاولویت

 باشد، راهکارها و معیارها یعنی (خوشه) گروه دو شامل تنها ایشبکه کهوقتی .کندمی تعیین است، تعامل در

 شده معرفی 1986 سال در که تاکیزاوا و ساعتی دیدگاه از توانمی سیستم، یک اجزای وابستگی محاسبه برای

و  هاقابلیت شدهمطرح هایویژگی به توجه با. (Karsak et al., 2002: 171-190) کرد استفاده است،

 قابل انجام است.  شناسیهای مختلف و باستانرشته در ANP مدل متنوع هایکاربرد
 

 تحقیق روش. 4

 هایبررسی و (ایکتابخانه)اسنادی  مطالعات بر مبتنی و تطبیقی_تاریخی و تحلیلی_توصیفی تحقیق روش

 دوران ایقلعه یهاسکونتگاه اطالعات ها،داده اسناد، مدارک، است، ایران سیستان یمنطقه سطح در میدانی

 افزارنرم از استفاده با کنونی و تاریخی هاینقشه و هم با تطبیق در جامع طوربه  کنونی وضعیت و قاجار

ArcGIS  با قاجار ایقلعه هایسکونتگاه مکانی موقعیت .شدند تحلیلتهیه و GPS هایقشهن .گردید ثبت 

 سال چهار طی در. شدند ترسیم و سازیپیاده و رفتندگ قرار بازنگری مورد دوباره قدیمی، منابع از مستخرج

 شناسایی قاجار یدوره به مربوط ایقلعه هایسکونتگاه با مرتبط هاییافته و شواهد 1396 تا 1393 از اخیر

 گیاهی، پوشش هیدروگرافی،) مختلف هاینقشه. گرفتند قرار بررسی مورد ایقلعه سکونتگاه 9 تعداد که شدند

 Super Decisionsشبکه تحلیل فرآیند افزارنرم از محاسبات، باالی حجم سبب گردید. بهتهیه  ،.(.. و تاریخی

 اطالعات و هاداده خروجی اساس بر ANP مدل هایشاخص و معیارها به دهیوزنشده است.  استفاده

 بر مبتنی و است، هشد انجام ایران سیستان منطقه ایقلعه هایسکونتگاه در پیمایشی عملیات از آمدهدستبه

 . است شده انجام، گرددمی شامل را 9 تا 1 از عددی یدامنه که است، ANP مدل وزنی طیف
 

  طبیعی و انسانی محیطی عوامل اطالعات و هاداده وضعیت تحلیل .5

نسبی دسترسی به شبکه ارتباطی، فاصله ؛ سه زیرگروه)دارای  «عوامل محیطی انسانی»دو بخش کلی شامل این قسمت 

های مرغوب شیب نسبی در برابر سیالب، زمین؛ زیرگروهسه )دارای  «عوامل محیطی طبیعی»بخش  و تا مرز و وسعت(

 اند. باشد که در ادامه آمدهمی هیرمند( هیدروگرافی شبکه به دسترسیکشاورزی و 
 

 (هاراه) ارتباطی شبکه به دسترسی و قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاه. 1-5

 است شده واقع غرب و شرق هایتمدن راه سر بر ،یچهارراه موقعیت نوعی بودن دارا با سیستان همنطق

 عمان دریای به بلوچستان و سیستان طریق از سند یدره و افغانستان مواصالتی هایراه (.16: 1389 زاده،ابراهیم)

 هجری چهارم قرن در(. 17: 1389 توسلی،) یافتندمی پیوند النهرینبین جنوب و خوزستان و فارسخلیج و

 حساببه بازرگانی و تجاری مرکز ترینمهم هیرمند، رودخانه مصب در و« زرنج» مرکزیت با سیستان قمری،

 موقعیت بود، اروپا در صنعتی انقالب با زمانهم که نیز قاجار یدوره در (.16: 1389 زاده،ابراهیم) ه استآمدمی

 ایفا ترانزیتی امور و خارجی بازرگانی برای مناسبی و کنندهتعیین نقش ،(سیستان یمنطقه ازجمله) ایران کشور

 ایران شرق در سیستان استراتژیک و ویژه جایگاه علت به (.231 و 232: 1394 کریمیان، و عزیزی) است نموده

 شرق و دهن به ایران ورود یدروازه عنوانبه آن اهمیت همچنین (115: 1393 همکاران، و جدید حشمتی)

 همکاران، و احمدی) نمود انگلیس و روس رقابت یحوزه به تبدیل را سیستان یمنطقه ،(17: 1381 زاده،ابراهیم)



 ANP شبکه تحلیل فرایند مدل از استفاده با ایران سیستان منطقه قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاه( سیاسی) مرکزیت سنجیاولویت و بررسی /138

 پیشبرد برای نظامی، اقدامات دوره یک از بعد ایران شرق در خود منافع حفظ برای قدرت دو این (.15: 1393

 و امنیت تأمین ضمن توانستند، سازیجاده با جمله نآ از که آوردند، روی تجاری هایفعالیت به خود اهداف

 اهمیت سبب به (.53: 1395 نادی،) بگیرند عهده بر نیز را مالی مبادالت و کاالها انتقاالت و نقل سیاسی، ثبات

در این  ها،کروکی و هانقشه مکتوب، آثار قالب در موضوع، با مرتبط محققین خاص توجه و ارتباطی هایراه

 از منطقه سیستان قاجار یدوره ارتباطی هایراه شبکه منابع، این به توجه با است، شده شتالپژوهش 

 ارائه شده است. (1) اختصار در جدول طوربهگردد، که  مستخرج مذکور تاریخی هایگزارش
 

 هایراه شبکه عیتوض با ارتباط در مهم، هایمکان برخی و سیستان قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاه مشخصات :1 جدول

 (1395: نگارندگان)  قاجار یدوره تاریخی هایگزارش از ارتباطی

 توضیحات صفحه منبع مشخصات

 

 

 

 قلعه

 سکوهه

 

 1870 گلداسمید،

 .م
281 

. بود راه میل 230 تا 225 حدود سکوهه تا فهرج از رفته، سیستان به بندرعباس از

: پیمودیم زیر صورتبه را منازل نقطه آن از. بود برپاشده «ریگ توم» در ما اردوگاه

 و شرقی شمال جهت در میل 36 گرگ شرقی، شمال شرق در میل 22 شورگز

 گذشتیم سیستان و ما بین حائل صحرای از سرعتبه بعدازآن. میل 37 آبادنصرت

 .شدیم سیستان غرب جنوب هایکوهرشته وارد و

 -1902 سایکس،

 .م1915
491 

 آباددولت از: نویسدمی کوههس به راجع «ایران در الس هشت» کتاب در سایکس

 نیز را سام یقلعه راه بین در و کرد حرکت است، مسافت میل 6 آنجا تا کوههس به

 ... و شدیم سوخته ده عازم کوههس از. کردیم تماشا

 .م1903 تیت،
33 

 

 آن میلی چند فاصله از و کنونی کوههس یقلعه شرق طرف از مزبور تجارتی راه

-می ایناحیه از تجارتی راه. رودمی نیز کرمان به بم تا جاده همین. است گذشتهمی

 سال یکصد در حدوداً دو این دارند، وجود حوضدار فعلی یقلعه و مچی که گذشته

 .اندشده متروک و تخلیه گذشته

 111 .م1903 تیت،
 قدیمی بسیار و دبن قلعه ایمحوطه کوهه،س غربی شمال در میل نیم و دو حدود در

 .است موجود

 آبادجالل

)ارگ خان 

 ملک(

 راولینسون

 .م1875
314 

 .دارد قرار کوههس شمال میلی 30 در آبادجالل

 نه شهر

 (نهبندان)

 -1902 سایکس،

 .م1915
476 

. رسیدیم وسیعی «دربند» به وعلفآببی بیابان میان از زیاد مسافت طی از پس

 حوالی این نخلستان تنها حاشیه در و دربند این یدهانه در بندان کوچک قریه

 . است «آبادزینل» ترطرفآن میل دو و شده واقع

 اندرسنسون

 هدین

 م 1952 –1865

521 

 تا که ییقرنطینه بندان در آمدند،می سیستان از که مسافرانی دارد، خانه 400 نه،

  شدندمی نگهداری داشت فاصله روز پنج «نه»

 قلعه

 ورمال

 -1902 ایکس،س

 .م1915
 

475 

-می منتهی سیستان غرب در واقع یقریه آبادافضل به که ورمال از ما اول منزل

 بود، هامون از ما مسیر دوم منزل. شد پیموده سهولت به و بود کوتاه خیلی گردید،

 «برینگ» بعد منزل. شد پدیدار دور از نادری میل و رسیده خواجه کوه به بامدادان

 .است سیستان خاک در ما اقامت آخر روز که بود معلوم. شودمی نامیده
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 -1902 سایکس،

 .م1915
480 

 که کنم یادآوری. نهادم ورمال سمت به رو سیستان، ترک قصد به نوامبر ماه اوایل

 و دارد قرار میل 200 حدود عرض به لوت کویر از ایگوشه نرماشیر و سیستان بین

 مسیر همان از ما. است گرفته قرار فاصله این وسط در تقریباً،  آبادنصرت روستای

 و غربی جنوب سمت به سپس و کرده حرکت دار حوض و ورمال به قبلی آشنای

 . پیچیدیم کوه پلنگ

 -1902 سایکس،

 .م1915
480 

 مسیری همان امتداد در( چاه گردی شمال در واقع) لشکران چاه تا ورمال از

 .بود پیموده اسمید، گلد اعزامی یئته قبل سال 30 حدود که کردیم حرکت

 قلعه

 آبادنصرت
 588 .م 1901 لندور،

 تالقی دره مقابل سمت در واقع یهاکوه با بندان یهاکوه. رسیدیم «آباد زمهل» به

 نزدیک با. یافتیمباز دشت یک در را خود یزودبه بندانترک از بعد. بودند کرده

 بسیار روستای که رسیدیم «آبادنصر» به ظهر حوالی هلمند، هامون به شدن

 .رسیدم آبادنصرت یا یرآبادنص شهر به شب هنگام در. بود قدیمی

 فهرج

 -1902 سایکس،

 .م1915

 

565 

 ینترمشکل و بدترین( اول منزل) گرگ آبادی: است کرده توصیف سایکس

 حقیقی لوت. نیست مشروب وجهیچهبه آب و رودمی شمار به راه این یمعموره

 طی روز سه از پس، است بهتر اندکی آب( بعدی منزل) شورگز در... جاستینهم

 .داشت نام فهرج که رسیدیم بهتری یجابه لوت میان از میل یکصد

 .(1362) تیت پیتر جورج ،(1381) اندرسون سون هدین، ،(1378 احمدی،) لندور و گلداسمید سایکس، راولینسون،:  منبع
 

سازی ای، استخراج و آمادههای قلعهنسبت به سکونتگاه (2و شکل  1)جدول  ارتباطی هایشبکه هایفاصله

 اند. مهیا شده ANPدر  یسازمدلدهی و فرآیند گردید، سپس برای وزن
 

 
و  282، 33: 1378م. )احمدی،  1902م. و ساوج لندور  1872م.، گلداسمید  1839های کانلی ترسیم بر اساس نقشه :2شکل 

 (1395سیم و اصالحات نگارندگان: ( )با تر586
 

 (مرز تا نسبی فاصله) امنیت. 5-2

 حیات و انسانی جوامع گیریشکل آن بدون که است امنیت وجود انسانی حیات گیریشکل ضروریات از یکی

 مستحکم مناسب، هایسرپناه امنیت، کنندهینتأم عوامل ینترمهم از. رسدمی نظر به یرممکنغ هاآن تداوم و

 سوی از همواره هاقلعه ساخت روازاین (.237: 1392 پهلوان، ده و نیکنامی) است (ایقلعه هایسکونتگاه) تدافعی و

 هند با باختری آسیای پیوند پل سیستان یمنطقه (.194: 1395 همکاران، و خانعلی) است شده تلقی مهم حاکمان

 طوالنی مشترک مرزهای. است استراتژیک ارزش دارای خود ویژه فیزیکی جایگاه دلیل به و است بوده چین و



 ANP شبکه تحلیل فرایند مدل از استفاده با ایران سیستان منطقه قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاه( سیاسی) مرکزیت سنجیاولویت و بررسی /140

 شرایط سکنه، از خالی نواحی پهناور، هایریگستان و کویرها وجود آن، کنترل سختی و افغانستان با یژهوبه

 اقوام برای را آسانی گذرگاه مرزها، یسوآن به مردم مذهبی و قومی هایپیوستگی و جغرافیایی و اقلیمی

 و قومی ترکیب ،یکیتیژئوپل ویژه موقعیت بنابراین (.9 و 10: 1392 سیستانی، افشار) است نموده فراهم بیگانه

 است داده شکل امنیتی لحاظ به ایپیچیده شرایط در را سیستان یمنطقه ازجمله ایران شرق جنوب وضعیت

 به زیادی دح تا شرقی، هایاستان امنیت و آرامش میزان عبارتی به (.109: 1393 همکاران، و جدید حشمتی)

 (.9: 1393 همکاران، و احمدی) دارد بستگی منطقه این اطمینان و امنیت قدرت، یدرجه

 از که افغانستان با آن شمالی مرز درواقع و ندارد مشخص طبیعی مرز شرق و شمال در سیستان یمنطقه

 تنها و است اردادیقر مرزها نیز شرق جنوب و شرق در. است قراردادی گذرد،می صابری هامون یچاله وسط

 سیاه ملک کوه و حرمک دره. شودمی ظاهر طبیعی مرز صورتبه پریان یدره آن شرقی حاشیه از قسمتی در

( پلنگ) پلنگان کوه و دختران چهل یهاکوه پای نیز غرب در و دهدمی تشکیل را سیستان جنوب طبیعی حد

-سکونتگاه که آنجای از (.102: 1367 پورکرمانی، و مردیانز) دارد ادامه بم ناحیه تا و زابل شهرستان حوالی از که

 است شده تالش بخش این در اند،داشته قاجار یدوره در مرزها از دفاع جهت ،کنندهتعیین نقش ایقلعه های

 موقعیتی چه در و دارند دوری و نزدیکی چقدر نسبتاً کنونی، مرزها به بناها نوع این که دهد، نشان بررسی با

 به اما شد، تعیین. م1872 سال در گلداسمید توسط سیستان در افغانستان و ایران بین مرز. اندگرفته قرار

 مرز تعیین مأمور دوباره، بریتانیا سوی از مکماهون کلنل ،.م1896 سال در هیرمند یرودخانه بستر تغییر علت

 تا سیاه ملک کوه از را کشور دو مرز. م 1905 سال در مکماهون (215: 1390 همکاران، و ازنداهی بدیعی) گردید

 دو مرز کیلومتر 16 طول به پریان رود از قسمتی تنها که کرد حدود تحدید کیلومتر 282 طول به کوه سیاه

 نسبت هاآن حدود که دهد،می نشان امروزی مرزهای وضعیت (.44: 1389 براقی، و رحمانیان) داد تشکیل را کشور

 در مرزها، به دوری و نزدیکی .است نداشته چندانی تغییرات تقریباً. م 1905 جار،قا یدوره اواخر مرزهای به

 سیاسی، مرزهای تقریبی تثبیت از بعد ،روازاین است، داشته زیادی تأثیر ایقلعه هایسکونتگاه مرکزیت

 یامر نکته این است، نموده میل سیستان منطقه مرکزی فواصل سمت به قاجار یدوره سیستان مرکزیت

 برخوردار بیشتری امنیت از نسبت همان به باشند، دورتر مرزها از ایقلعه هایسکونتگاه چه هر که است مسلم

 همین سبب به آبادنصرت و بوده یرگذارتأث وضعیت این سکوهه از بعد گردد،می مالحظه روازاین. شد خواهند

 است. فتهیا سیستان منطقه سیاسی مرکزیت (تاریخی هایگزارش طبق) ویژگی
 

  ایقلعه هایسکونتگاه وسعت. 3-5

 (مترمربع 2745)طبقه  سه ی قاجار پژوهش حاضر، بیشترین وسعت به سکوهه دردوره ایسکونتگاه قلعهاز بین 

سکونتگاه متعلق است، همچنین مساحت تقریبی سایر  (مترمربع 2400)ورمال تعلق دارد و دومین وسعت به 

 نارویی خانمحمد حسین، قلعه (مترمربع 1400)، خواجه احمد (مترمربع 1400)لوتک  ای به ترتیب متعلق بهقلعه

 . است (مترمربع 700)و کهک  (مترمربع 800)آباد ، نصرت(مترمربع 1369)ملک ، خان(مترمربع 1400)
 

  سیالب برابر در نسبی شیب .4-5

 چندین گذاریرسوب و یرمنده رودخانه وجود یلبه دل که است وسیع و هموار دشتی سیستان منطقه

 مهندسین) است گرفته شکل یکنواخت و یکسان نسبتاً توپوگرافی با واحد ایمجموعه صورتبه آن هزارساله
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 هایکوه محدوده این در و است مسطح وبیشکم و شیب کم محدوده یک منطقه، این (.1385 طاش، مشاور

 مالیم بسیار شیب با آبرفتی و پست سرزمین شناسیینزم نظراز (.96: 1385 آراسته، کار دانش) ندارد وجود مرتفع

 غرب شمال طرفبه شرق جنوب از ابتدا آن شیب (200: 1380 همکاران، و کشته کریم) دارد( 1: 2500) حدود در

 شمال از شیب این سپس. شودمی مالیم هامون نزدیکی در و تند افغانستان حوالی در که ایگونهبه است،

 و متر 500 سیستان دشت متوسط ارتفاع (.104: 1367 پورکرمانی، و زمردیان) یابدمی تغییر جنوب به غرب

 ورود محل در (.74: 1384 همکاران، و رنجبر) است (دریا سطح از) متر 595 ارتفاع با خواجه کوه آن نقطه بلندترین

 ارتفاع دریا سطح از متر 460 هیرمند هامون مجاورت در دشت ارتفاع و متر 495 ایران خاک به هیرمند رود

 ازنظر) ایران فالت هایسرزمین هموارترین از یکی سیستان دشت بنابراین (.96: 1385 آراسته، کار دانش) دارد

 و هاشهرک شهرها، تا گردیده موجب که است (متر ده چند حدود در ارتفاع اختالف با هموار ایناحیه توپوگرافی

(. 87: 1389 همکاران، و حاجی موسوی) گیرند قرار سیالب تهدید معرض در شدتبه سیستان منطقه روستاهای

 در را خود هایخانه سیالب، هجوم از ماندن امان در منظوربه تا کوشندمی پیوسته سیستان منطقه ساکنان

 هایسکونتگاه تمام که گرددمی مالحظه دلیل همین به (.63: 1392 مهرآفرین، و جوزی) کنند بنا مرتفع مناطق

 (3) شکل. اندشدهواقع پیرامونی شعاع به نسبت یترمرتفع محدوده در حاضر پژوهش در یموردبررس ایقلعه

 را GIS نقشه خروجی توپوگرافی به توجه  با ایران سیستان دشت قاجار یدوره ایقلعه سکونتگاهی مراکز

 .دهدمی نشان
 

 
 ایران سیستان دشت قاجار یدوره ایقلعه تگاهیسکون مراکز  :3 شکل

 (1395 نگارندگان،) GIS نقشه خروجیو  توپوگرافی به توجه  با
 

  کشاورزی مرغوب هایزمین. 5-5

 خاک بافت.  باشدمی هاتاالب این تأثیر تحت شدتبه و شدهاحاطه هامون هایتاالب میان در سیستان دشت

 آن حواشی و هامون دریاچه کف هایخاک (.96: 1385 کارآراسته، دانش) است یرمتغ سنگین بسیار تا سبک از

 خاک سنگینی و سختی از شویم، دور ناحیه این از چه هر آنکه حال است، سنگین و سخت و رسی بیشتر

 مرکزی و شمالی هایقسمت در گیاهی پوشش همچنین (.109: 1367 پورکرمانی، و زمردیان) شودمی کاسته

 شنزار و بلند دشت هایقسمت در و نیزار صورتبه آبگیر و پست نواحی در چنانکه دارد، یبیشتر وسعت

 نوع از یژهوبه درختان با کوتاه و تنک هایجنگل صورتبه بعضاً قسمت دو این حدفاصل در و زاربوته صورتبه
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 است مناسب گیاهی پوشش و جنگل از عاری سیستان غربی قسمت. خوردمی چشم به آن نظایر و تاغ گز،

 .(4) شکل ،(111: 1367 پورکرمانی، و زمردیان)
 

 

 در قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاه پراکنش :4 شکل

 ایران سیستان شمالی پوشش گیاهی دلتای یمحدوده

(ArcGIS( )1395: نگارندگان) 
 

 خاکو  ...( و کشیکانال) هیدروگرافی شبکه ،...( و سیل ،یسالخشک) اقلیمی تغییرات علت به اخیر هایدهه طی

 کنونی کشاورزی خاک (،کشاورزی آالتماشین حتی و هاکشآفت از استفاده و شیمیاییکودهای  یریکارگبه از ناشی)

 مرتبط اتاطالع و هاداده ها،نقشه ترینقدیمی ازبنابراین  نیست، قاجار یدوره به استناد قابل سیستان منطقه

 پیرامون هایخاک وضعیتاستخراج اطالعات مذکور  ،استفاده شده است 1354 و 1351 هایسال در خاک با

 (. 2)جدول  دهدمی نشان را قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاه هایمحوطه
 

 (.1395 نگارندگان،) سیستان یمنطقه قاجار، یدوره ایقلعه هایسکونتگاه پیرامون اراضی قلیایی و شوری :2 جدول

 یدوره ایقلعه سکونتگاه

 قاجار
 شرح نقشه عالئم

 کهک قلعه

S3A1 یرقابلغ و کشت یرقابلغ) کم قلیایی و زیاد شوری محدودیت با هایخاک 

 (آبیاری

S2A1 شرایط در که اراضی) کم قلیایی و متوسط شوری محدودیت با هایخاک 

 (است آبیاری قابل خاص

 

 ملکخان( ادآبجالل) قلعه

S3 (آبیاری یرقابلغ و کشت یرقابلغ) زیاد شوری محدودیت با هایخاک 

S4A4 (آبیاری یرقابلغ و کشت یرقابلغ) زیاد خیلی قلیایی و شوری با هایخاک 

S1A1, 

S4A4 
 خیلی قلیایی و شوری با هاخاک با توأم طوربه کم قلیایی و شوری با هایخاک

  زیاد

 

 

 داحم خواجه قلعه

S0 گونهیچه بدون آبیاری قابل اراضی) قلیایی و شوری بدون هایخاک 

 (محدودیت

S1A1 مناسب نسبتاً و کشتقابل اراضی) کم قلیایی و شوری محدودیت با هایخاک 

 (آبیاری برای

S1 برای مناسب نسبتاً و کشتقابل اراضی) کم قلیایی و شوری با هایخاک 

 (آبیاری
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S3A1,S4A4 قلیایی و شوری درجات با اراضی   S3A1,S4A4توأم طوربه 

S2A2 شرایط در که اراضی) متوسط قلیایی و متوسط شوری محدودیت با هایخاک 

 (است آبیاری قابل خاص

S2A1 شرایط در که اراضی) کم قلیایی و متوسط شوری محدودیت با هایخاک 

 (است آبیاری قابل خاص

 

 برج) کهنه قلعه و نوقلعه

 (خان معل

S1A1 مناسب نسبتاً و کشتقابل اراضی) کم قلیایی و شوری محدودیت با هایخاک 

 (آبیاری برای

S1 برای مناسب نسبتاً و کشتقابل اراضی) کم قلیایی و شوری با هایخاک 

 (آبیاری

S4A4 (آبیاری یرقابلغ و کشت یرقابلغ) زیاد خیلی قلیایی و شوری با هایخاک 

 سکوهه قلعه

S1 برای مناسب نسبتاً و کشتقابل اراضی) کم قلیایی و شوری با هایخاک 

 (آبیاری

S4A4 ( آبیاری یرقابلغ و کشت یرقابلغ) زیاد خیلی قلیایی و شوری با هایخاک 

 لوتک قلعه

S2 قابل خاص شرایط در که اراضی) کم قلیایی و متوسط شوری با هایخاک 

 (است آبیاری

S4A4 ( آبیاری یرقابلغ و کشت یرقابلغ) زیاد خیلی قلیایی و یشور با هایخاک 

 ورمال قلعه

S2 قابل خاص شرایط در که اراضی) کم قلیایی و متوسط شوری با هایخاک 

 (است آبیاری

S4A4 ( آبیاری یرقابلغ و کشت یرقابلغ) زیاد خیلی قلیایی و شوری با هایخاک 

 

 (زابل شهر)  آبادنصرت قلعه

S2,S4A4 شوری درجات با ضیارا S2   قلیایی و شوری و  S4A4توأم طوربه 

S2 قابل خاص شرایط در که اراضی) کم قلیایی و متوسط شوری با هایخاک 

 (است آبیاری

S4A4 (آبیاری یرقابلغ و کشت یرقابلغ) زیاد خیلی قلیایی و شوری با هایخاک 

S2A1 شرایط در که اراضی) کم قلیایی و متوسط شوری محدودیت با هایخاک 

 (است آبیاری قابل خاص
 

 با همچنین است، یموردبررس ایقلعه هایسکونتگاه پیرامون خاک هایویژگی مؤید که (2) جدول اساس بر

 تعریف با ایقلعه هایسکونتگاه اطراف کشاورزی خاک کیفیت بندیدرجه نسبت میدانی، بازدیدهای به توجه

 و امتیاز ترینپایین با برابر S4A4 و 12000 مساوی که خاک بهترین و امتیاز بیشترین با برابر S0 کدهای

 خاک نوع کیفیت امتیازهای میانگین اساس بر نهایی نتایج شد، تعیین 1000 مساوی که خاک نوع ترینپایین

 .(1 نمودار) گردید محاسبه بررسی، قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاه
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 قاجار، یدوره ایقلعه هایسکونتگاه پیرامون کشاورزی خاک کیفیت بندیدرجه میانگین :1 نمودار

 (.1395 نگارندگان،) سیستان یمنطقه
 

 هیرمند (آب) هیدروگرافی شبکه به دسترسی .5-6

 هایدوره طول در سیستان یمنطقه هیدروگرافی یشبکه و هیرمند یرودخانه مسیر تغییرات به توجه با

 شبکه مسیر که شده موجب آن از منشعب اصلی هایشاخه و هیرمند مداوم گذاریرسوب آن تبعبه و تاریخی

( جنوبی و شمالی)مختلفی دلتاهای سیستان، منطقه در که ایگونهبه یابد، تغییر دائم طوربه رودخانه هیدروگرافی

 منطقه قاجار هایدوره ایقلعه سکونتگاه ترینمهم حریم هایفاصله حدود (3) جدول. است کرده ایجاد را

 .دهدمی نشان را هیرمند رود از منشعب (هیدروگرافی) هارودخانه و هاآبراهه شبکه با ارتباط در سیستان
 

 و هاآبراهه شبکه با ارتباط در ایران سیستان منطقه قاجار هایدوره ایقلعه سکونتگاه ترینمهم حریم هایفاصله حدود :3 جدول

 (1395: نگارندگان) هیرمند رود از منشعب( هیدروگرافی) هارودخانه

 و نام

 مشخصات

 قلعه

 کهک

-قلعه

 خواجه

 احمد

-ارگ

 خان

 ملک

 قلعه

 سکوهه

 قلعه

 لوتک

 قلعه

 ورمال

-قلعه

-محمدحسین

 نارویی خان

-قلعه

-کهنه

 علم برج)

 (خان

-قلعه

 آبادنصرت

-نزدیک نام

 شبکه ترین

 رودخانه آذر نهر

 سیستان

 نهر

 شیردل

 نهر

 طاهری

 نهر

 طاهری

 نهر

 طاهری

 نهر طاهری نهر

 طاهری

 رودخانه

 سیستان

 5483 998 2065 7462 4273 963 2500 1100 118 (متر)فاصله

-نزدیک نام

 شبکه ترین

 پریان

 و مشترک

 رودخانه

 سیستان

 پریان

 مشترک

 تا نیاتک

 شاخه

 سوم

 تا

 شاخه

 سوم

 تا حریم

 سطح

 دریاچه

 رودخانه

 سیستان

 رودخانه

 سیستان

- 

 (مترفاصل)
 - 4226 3897 638 - - 4380 4600 606 و 911

 

 و نارویی خانمحمدحسین  قلعه ورمال، لوتک، سکوهه،) قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاه (درصد 56/55) نصف از بیش

 ،یسموردبرر ایقلعه هایسکونتگاه میان از. اندگرفته قرار طاهری نهر آبی حوضه یمحدوده در (برج علم خان

 و آب کنترل آن ساخت هدف که دارد (سیستان رود به متر 606) کهک قلعه را سیستان رود به فاصله تریننزدیک

 .(م 1944). ش 1323 سال در طاهری کانال یا طاهری نهر که است توجهقابل. است بوده کهک بند از حفاظت
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 بر. گرددمی تقسیم متعددی فرعی هایکانال به همچنین  شود،می آغاز زهک بند باالدست از و شدهاحداث

 مذکور نهر که گرفت را نتیجه این توانمی نهر، این به نسبت قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاه نزدیکی اساس

 شدهاحداث (علمدار رود از منشعب غربی، شاخه  رود) و (نصرو رود) قدیم سیستان یا سیستان رود اولیه مسیر در

 که است شده واقع .(م 1970 احداث) شیردل جدید نهر نزدیک قلعه این امروزه ،(آباداللج) ملک خان قلعه. است

 در رسد،می نظر به. نمایدمی تغذیه را ملکی و نیاتک یرودخانه دو و باشدمی داخلی پریان رود  انشعابات از

 سال طی. است کردهمی مینتأ را قلعه این یازموردن آب علمدار رود از منشعب فرعی هایکانال قاجار یدوره

 عبور سکوهه ایقلعه سکونتگاه حدود از غربی جنوب جهت در نصرو رود فرعی هایشاخه از یکی. م 1800

 به رسد،می نظر به. است شدهمی تخلیه هیرمند هامون به و رفتهمی ورمال سمت به سپس است، کردهمی

 به هیرمند از منشعب فرعی هایکانال یتخلیه رایب مناسبی محل مکان این هامون، به ورمال نزدیکی دلیل

 (. 406: 1394 کرویق، احمدی) است بوده هامون

 سیستان رود با متری 5483 حدود در یفاصله دهد،می نشان (3) جدول که طورهمان آبادنصرت قلعه

 است، ساختهمی مشروب را قلعه این بوده، جاری نصرو رود حدود در که نهری است، معتقد احمدی دارد،

 احمد خواجه ایقلعه سکونتگاه (.404: 1394 کرویق، احمدی) است شده نامیده شهر نهر نام به مذکور، نهر امروزه

 دارد. فاصله سیستان رود با متر 1100 حدود و شده واقع کهک قلعه شمال کیلومتری 3 حدود در
 

 

 به قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاه فاصله :2 نمودار

 از منشعب هایآبراهه یا هارودخانه شبکه ترینیکنزد

 (1395 نگارندگان،) هیرمند
 

-سکونتگاه مرکزیت تعیین سنجیاولویت در (انسانی و طبیعی) محیطی ملعا شش تحلیل فرآیند .6

  ایقلعه های

 و تنظیم  ANP مدل از استفاده با اطالعات و هاداده و خروجی ارائه متناسب، علمی تحلیل به نیاز سبب به

 گروه 2) قسمت سه در کدام هر سیستان منطقه (انسانی و طبیعی) محیطی عوامل ادامه در ،روازاین. اندشده ارائه

-داده بندیتقسیم اساس بر ANPورودی کهینا سبب به است آمده (گره زیر/  گزینه سه در هرکدام=  معیار یا خوشه /

 در قسمت شش این. است سیستان قاجار دوره ایقلعه هاینتگاهسکو واقعی دنیای بر مبتنی اطالعات و ها

 اند. آمده( زیرگره) هاگزینه عنوان تحت ANP مدل
 

 



 ANP شبکه تحلیل فرایند مدل از استفاده با ایران سیستان منطقه قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاه( سیاسی) مرکزیت سنجیاولویت و بررسی /146

 مرکزیت تعیین سنجیاولویت برای  ANP مدل طراحی در مؤثر هایشاخص و معیارها .6-1

 پژوهش در. شدند تعریف (گره) شبکه زیر یا زیرگروه عنوانبه هاگزینه و( هاگروه) هاخوشه عنوانبه معیارها

 . گرفت رقرا مورداستفاده (5 شکل) مدل طراحی در (4 جدول) زیرگروه 15 و (گروه) خوشه 3 ،حاضر
 

 (1395 نگارندگان،)( Node یا گره) زیرگروه عنوانبه هاگزینه و( گروه) هاخوشه عنوانبه معیارها :4 جدول

 (Node یا گره) زیرگروه/  گزینه (گروه) خوشه/  معیار ردیف

 

1 

 

 

 سیستان طبیعی محیط عوامل

 سیالب برابر در نسبی شیب

 هیرمند( آب) هیدروگرافی شبکه به دسترسی

 کشاورزی مرغوب هایزمین

 

2 

 

 سیستان  انسانی محیط عوامل

 (مرز تا نسبی فاصله) امنیت

 (هاراه) ارتباطی شبکه به دسترسی

 ایقلعه هایسکونتگاه وسعت

 

3 

 

 قاجار دوره ایقلعه هایاهسکونتگ

 (ایران سیستان)

 ،(فعلی زابل شهر) آبادنصرت، لوتک، ورمال، سکوهه

 احمد خواجه، کهک، (ملک خان) آبادجالل

 خان علم برج، (نارویی خان ینمحمدحس سردار) نوقلعه
 

 یرز با و بار دیگر ((رهگ) زیرگروه/  گزینه) خودشان با باریک ANP مدل قالب در (هاگروه/  هاخوشه) معیارها

 (.5 شکل) شوندمی سنجیاولویت و محاسبه (دوطرفه هایفلش عالمت) معیارها سایر هایینهگز
 

 

ها گره مساوی هازیرعنوان و ها،خوشه مساوی هاعنوان) ANP مدل کلی طرح :5 شکل

 (1395 نگارندگان،( )هستند.
 

 پیمایشی هایبررسی از حاصل اطالعات و هاداده اساس بر وزنی سوپرماتریس روش از اینمونه (6) شکل

 و ابعاد تعامالت شبکه شکل مذکور هایستون و سطر. دهدمی نشان را ANP مدل در سیستان منطقه

 .دهندمی نشان را (هاگره و هاخوشه) هاشاخص
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-گاهسکونت اطالعات و هاداده اساس بر وزنی سوپرماتریس روش از اینمونه :6 شکل

 .(1395 نگارندگان،) ANP مدل در قاجار دوره ایقلعه های
 

 قاجار یدوره ایقلعه هایسکونتگاه سنجیاولویت بر مبتنی ANP مدل نتایج .6-2

 عملیات حجم نتایج این ارائه ازآنجاکه نمایند،می ارائه را خود خاص نتایج مدل کل و (گروه) خوشه هر

-می ارائه مدل اجرای از حاصل عمده و برجسته هایوضعیت از برخی اینجا در بنابراین داراست، ایگسترده

 از برخی ادامه در. شودمی تشریح افزارنرم از مدل خروجی فرمت قالب در مؤثر نتایج از برخی عبارتی، به. گردد

 و رامونپی در «انسانی محیط عوامل» سنجیاولویت نتایج و «طبیعی محیط عوامل» سنجیاولویت عمده نتایج

 . است گردیده ارائه ایران سیستان منطقه قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاه با مرتبط
 

 (  گره  3 شامل) طبیعی محیط عوامل سنجیاولویت نتایج. 1-2-6

 محیط عوامل» خوشه یا معیار در ،«سیالب برابر در نسبی شیب» گزینه سنجیاولویت نتایج ترینمهم

( نارویی خان ینمحمدحس سردار) نوقلعه( 2 ،(0.388) سکوهه( 1: اندعبارت اولویت اهمیت ترتیب به «طبیعی

 .(7) شکل ،(0.028) «آبادنصرت» کمترین و (0.094) ورمال( 3 (0.256)
 

 

( گروه) خوشه از مستخرج «سیالب برابر در نسبی شیب»( گره) زیرگروه مقایسه :7 شکل

 دوره ایقلعه هایسکونتگاهمرکزیت  سنجیتاولوی برای «سیستان طبیعی محیط عوامل»

 (1395 نگارندگان،)قاجار 
 

 خوشه یا معیار در ،«هیرمند (آب) هیدروگرافی شبکه به دسترسی» گزینه سنجیاولویت نتایج ترینمهم

 علم برج( 3 (0.217) سکوهه( 2 ،(0.260) کهک( 1: اندعبارت اولویت اهمیت ترتیب به «طبیعی محیط عوامل»
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 هایزمین» گزینه سنجیاولویت نتایج ترینمهمباشد، همچنین می (0.017) «ورمال» کمترین و (0.137) خان

 خواجه( 1: اندعبارت اولویت اهمیت ترتیب به «طبیعی محیط عوامل» خوشه یا معیار در ،«کشاورزی مرغوب

 و (0.122) کهک( 3 (0.174) خان معل برج و (0.174( )نارویی خان ینمحمدحس سردار) نوقلعه( 2 ،(0.232) احمد

  .است (0.028) «(ملک خان) آبادجالل» کمترین
 

 (  گرهزیر گزینه یا  3 شامل) انسانی محیط عوامل سنجیاولویت نتایج. 2-2-6

 به «انسانی محیط عوامل» خوشه یا معیار در ،«(مرز تا نسبی فاصله) امنیت» گزینه سنجیاولویت نتایج ترینمهم

 کمترین و (0.118) سکوهه( 3 (0.192)ورمال( 2 ،(0.390) آبادنصرت( 1: اندعبارت اولویت میتاه ترتیب

 در ،«(هاراه) ارتباطی شبکه به دسترسی» گزینه سنجیاولویت نتایج ترینمهم، همچنین است (0.020) «کهک»

( 2 ،(0.310) آبادتنصر( 1: اندعبارت اولویت اهمیت ترتیب به «انسانی محیط عوامل» خوشه یا معیار

 سنجیاولویت نتایج ترینمهمباشد، همچنین می (0.030) «کهک» کمترین و (0.171) سکوهه( 3 (0.184)ورمال

 اولویت اهمیت ترتیب به «انسانی محیط عوامل» خوشه یا معیار در ،«ایقلعه هایسکونتگاه وسعت» گزینه

 .  است (0.020) «خان علم برج» کمترین و (0.074) لوتک( 3( 0.229) ورمال( 2 ،(0.473) سکوهه( 1: اندعبارت
 

 آبادنصرت و سکوهه ایقلعه هایسکونتگاه در طبیعی هایزیرگزینه سنجیاولویت و اهمیت مقایسه .6-3

 در سیستان مرکزیت عنوانبه تاریخی یهاگزارش در که (سکوهه و آبادنصرت) سکونتگاه دو این اهمیت سبب به

. است شده ارائه محاسبات از حاصل نتایج از برخی شبکه، تحلیل فرایند ادامه در. اندشده معرفی رقاجا یدوره

 از هرکدام برای بنابراین دارند، مرکزیت تخصیص در تأثیرگذار نقش انسانی و محیطی عوامل که آنجای از

 مرکزیت در (0.872) «سیالب برابر در نسبی شیب» گره خود نقش .است شده مقایسه هاگره ها،خوشه

 (آب) هیدروگرافی شبکه به دسترسی» گره است، برخوردار بیشتری اولویت از سکوهه ایقلعه هایسکونتگاه

 خوشه محاسبات از حاصل هایگره سنجیاولویت نتایج. است گرفته قرار دوم اولویت در (0.174) «هیرمند

 (0.635) «هیرمند (آب) هیدروگرافی شبکه به دسترسی» گره دهد؛می نشان آبادنصرت «طبیعی محیط عوامل»

 برای سنجیاولویت ترینپایین (0.093) «سیالب برابر در نسبی شیب» گره و است گرفته قرار اول اولویت در

 هستند.  آبادنصرت
 

  آبادنصرت و سکوهه ایقلعه هایسکونتگاه در انسانی هایزیرگزینه سنجیاولویت و اهمیت مقایسه .6-4

 گره نقش ،دهدمی نشان «انسانی محیط عوامل» خوشه محاسبات از حاصل هایگره سنجیاولویتج نتای

-گره سنجیاولویتنتایج ، همچنین است (0778) آبادنصرت ایقلعه سکونتگاه در «(امنیت) مرز به نسبی فاصله»

 وسعت» هگر نقش دهد؛نشان می سکوهه در «انسانی محیط عوامل» خوشه محاسبات از حاصل های

 اولویت یا حد در «ارتباطی شبکه به دسترسی» و اولویت حد باالترین در (0.648) «ایقلعه هایسکونتگاه

 . باشدمی (0.052) اولویتی حد ترینپایین در «(امنیت) مرز به نسبی فاصله» و (0.299) متوسط
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 مرکزیت در انسانی و طبیعی حیطم (هایخوشه) معیارهای سنجیاولویت و اهمیت مقایسه کلی نتایج .6-5

     قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاه

 و «سیستان طبیعی محیط عوامل» (گروه) خوشه از مستخرج (هاگره) هایرگروهز مقایسه کلی نتایج (8) شکل

-می نشان را قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاه مرکزیت سنجیاولویت برای «سیستان انسانی محیط عوامل»

 که دارند را اهمیت یا امتیاز باالترین هایگزینه یا هاگره ترتیب به مرکزیت برای سنجیاولویت تعیین در. دده

 دسترسی»( 3 ،(0.425) «سیالب برابر در نسبی شیب»( 2 ،(0.545) «(مرز تا نسبی فاصله) امنیت»( 1: اندعبارت

 «ایقلعه هایسکونتگاه وسعت» گره به مربوط زامتیا کمترین و (0.341) «هیرمند (آب) هیدروگرافی شبکه به

 .است (0.208)
 

 
 خوشه از مستخرج( هاگره) هایرگروهز مقایسه کلی نتایج :8 شکل

 انسانی محیط عوامل» و «سیستان طبیعی محیط عوامل»( گروه)

 دوره ایقلعه هایسکونتگاه مرکزیت سنجیاولویت برای «سیستان

 (1395 نگارندگان،) قاجار
 

 قاجار دوره ایقلعه هایکونتگاهس (سیاسی) مرکزیت سنجیاولویت تعیین در گزینه شش کلی نتایج .6-6

   سیستان

 هایسکونتگاه مرکزیت سنجیاولویت تعیین درمحیطی )طبیعی و انسانی(  گزینه شش کلی نتایج (9) شکل

 دهد.می نشان را سیستان قاجار دوره ایقلعه
 

 
 سنجیاولویت تعیین در محیطی )طبیعی و انسانی( گزینه شش یکل نتایج :9 شکل

 (1395 نگارندگان،) سیستان قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاهمرکزیت 
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 هایبخش در که ذکرشده معیارهای زیر یا هاگزینه وضعیت و هایخوشه خروجی از حاصل نتایج به توجه با

 آمده (9و  8) هایشکل در هاگزینه کل مقایسه و محاسبات از تجمن نهایی نتایج قسمت این در شد، ارائه باال

 . باشدمی پژوهش فرضیه تأیید مؤید که است
 

 نتیجه. 7

 ها،روش از اخیر دهه چند طی انسانی هایسکونتگاه مرکزیت تعیین برای که دهد،می نشان جهانی تجربیات

 یدسترسقابل اطالعات و هاداده اساس بر ،حاضر لهمقا در. است هگردید استفاده مختلفی هایمدل و هاتکنیک

-باستان علوم هایپژوهش در شد، استفاده ANP و GIS از ایران سیستان منطقه (انسانی و طبیعی) محیطی

 بودن جدید سبب به ،روازاین است، شده پرداخته ANP مانند چندمعیاری هایمدل به کمتر ایران شناسی

 .است شده پرداخته ANP به بیشتر پژوهش هاییافته ارائه و تحلیل دفرآین نظری، مبانی در ،مدل

 هایگزینه تمام بین در امتیازبندی بیشترین ؛دهدنشان می( 9شکل ) ANPخروجی مدل نهایی نتایج 

 است، (0.233) امتیاز با «سکوهه» گزینه به مربوط اول اولویت ایران، سیستان قاجار دوره ایقلعه هایسکونتگاه

 گزینه در اول رتبه با «طبیعی محیط عوامل» معیارهای از امتیاز بیشترین کسب یا تخصیص وضعیت این علت

 (آب) هیدروگرافی شبکه به دسترسی» گزینه از دوم رتبه کسب و (0.388) «سیالب برابر در نسبی شیب»

 از همچنین است، نموده کسب را اولی رتبه امتیاز بیشترین معیاری، گروه این در درواقع (0.217) «هیرمند

 کسب و (0.473) «ایقلعه سکونتگاه وسعت» گزینه در اول امتیاز کسب با «انسانی محیط عوامل» معیارهای

 (0.171) «هاراه ارتباطی شبکه به دسترسی» و (0.118) «(مرز تا نسبی فاصله) امنیت» هایگزینه در سوم امتیاز

 در آن علت گیرد،می قرار بعدی جایگاه در (0.105) امتیاز با «ادآبنصرت». است گرفته قرار برتر جایگاه در

 برابر در نسبی شیب» گزینه از امتیاز کمترین کسب «آبادنصرت» اولویت کاهش در مؤثر هایگزینه تحلیل

 در سکوهه ایقلعه سکونتگاه کهینا بر مبنی پژوهش فرضیه بنابراین. است بوده (0.028) امتیاز با «سیالب

 .  گرددمی تأیید ،است بوده قاجار یدوره در سیاسی مراکز ترینمهم از سیستان همنطق
 

 منابع 
 شناسی،ایران ملی همایش نخستین سیستان، کیتیژئوپل موقعیت و تاریخی جغرافیای بر مدخلی ،(1381) عیسی زاده،ابراهیم

 . 23-1 صص تاریخی، جغرافیای و تاریخ مقاالت

 جمهوری ملی کتابخانه و اسناد سازمان ناشر ایران، شرق در شهرنشینی و مدنیت خاستگاه سیستان ،(1389) عیسی زاده،ابراهیم

 . 428 ص تهران، ،1389 زمستان اول، چاپ ایران، اسالمی

 . 581 ص تهران، اول، چاپ مازیار، انتشارات سیستان، تاریخی طبیعی جغرافیای ،(1394) حسن کرویق، احمدی

 راولینسون، اسمید، گلد اسمیت، فریه، کانلی، کریستی،) هاسفرنامه با سفر سیستان، تاریخی جغرافیای ،(1378) حسن احمدی،

 . 971 ص ،مؤلف ناشر؛ اول، چاپ ،(آنندال و تیت لندور، هانتینگتون، مکماهون، سایکس،

 امنیتی هایچالش و کشور شرق هیدروپلیتیک ،(1393) سعید هرآبادی، رحیمی و سادات الهام موسوی، عباس، سید احمدی،

 . 20-9 صص ،1393 پاییز ،10 پیاپی ،3 شماره سوم، سال جنوبی، خراسان انتظامی دانش فصلنامه آینده،

 زمستان ،13 شماره چهارم، سال بزرگ، خراسان نشریه ایران، خاوری جنوب در پایدار امنیت ،(1392) ایرج سیستانی، افشار

 . 18-9 صص ،1392

 بهبود مجله ،(ANP) شبکه تحلیل فرآیند از استفاده با دانش مدیریت هایاستراتژی گزینش ،(1386) یامیرعل افشاریان،

  .11-8 صص ،23 شماره نهم، سال اصفهان، استان صنایع مهندسی
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 دهیرمن مرزی رودخانه مورفولوژی تغییرات نقش ،(1390) سعید مهر، گودرزی و سعید هرآبادی، رحیمی مرجان، ازنداهی، بدیعی

 . 220-197 صص ،1390 زمستان ،78 شماره انسانی، جغرافیای هایپژوهش مجله افغانستان، و ایران سیاسی روابط در

تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی  ،(1392نیا، محسن، خسروزاده، علیرضا و اسمعیلی جلودار، محمد اسماعیل )بهرام

، 2، شماره 5شناسی، دوره هارمحال و بختیاری، دوفصلنامه مطالعات باستانهای نوسنگی، مس و سنگ شهرستان اردل، چمحوطه

 .37-21، صص 1392پاییز و زمستان 

 مدارک اساس بر تجاری، – فرهنگی پیوندهای در ارتباطی هایراه نقش) چین و قارهشبه ایران، ،(1389) یمحمدمهد توسلی،

 . 20-7 صص ،1389 بهار ،2 شماره دوم، سال بلوچستان، و سیستان هدانشگا ،قارهشبه مطالعات فصلنامه ،(شناختیباستان

 کل یاداره و فرهنگی میراث احیای و حفظ یاداره انتشارات غالمعلی، الذاکرین،رئیس اهتمام به سیستان، ،(1362) پی. جی تیت،

 . 342 ص مشهد، سعید، چاپخانه اول، چاپ بلوچستان، و سیستان اسالمی ارشاد

-باستان مطالعات مجله سیستان، دشت اشکانی هایمحوطه فضایی ارتباط و مراتبسلسله ،(1392) رضا مهرآفرین، و زهره جوزی،

 . 77-59 صص ،1392 زمستان و پاییز ،2 شماره ،5 دوره شناسی،

-باستان هایشناسی در حیات شهر اسالمی جیرفت، دوفصلنامه پژوهشتبیین نقش متغیرهای بوم ،(1393حاجلو، سعید امیر )

 . 192-173، صص 1393، پاییز و زمستان 7، شماره 4شناسی ایران، دوره 

 کشور در سرزمین آمایش امنیتی – دفاعی مالحظات ،(1393) غالمرضا زارعی، و محمدرضا بشارتی، مهدی، جدید، حشمتی

 سال ،(دافوس) دفاعی هپژوهشکد و دانشکده دفاعی هایپژوهش و مدیریت فصلنامه ،(کشور شرق جنوب موردی؛ مطالعه)

 . 129-109 صص ،1393 تابستان و بهار ،75 شماره سیزدهم،

ی دشت سنقر، دوفصلنامه ازتاریخپیشتحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی استقرارهای  ،(1392حیدریان، محمود )

  .152-139، صص 1392، بهار و تابستان 4، شماره 3شناسی ایران، دوره های باستانپژوهش

 پیشرفت بر نظامی قالع نقش و تجاری هایراه تطبیقی مطالعه ،(1395) اسماعیل ازندریانی، همتی و رضا رضالو، حمید، خانعلی،

 دوفصلنامه ،(اردبیل استان در کوثر شهرستان موردی مطالعه) اسالمی یدوره در ایران غرب شمال ایفرامنطقه و یامنطقه تجارت

 . 210-193 صص ،1395 تابستان و بهار ،10 شماره ،6 دوره یران،ا شناسیباستان هایپژوهش

 دشت در موردی مطالعه) خاک شوری و ماندگی آب تشخیص در ایماهواره تصاویر از استفاده ،(1385) آراسته کار،دانش

 . 111-95 صص ،1385 آبان 18 زهکشی، فنی کارگاه چهارمین ،(سیستان

 نشریه ،رضاشاه دوره در افغانستان و ایران مناسبات در هیرمند آب مسئله جایگاه ،(1389) اهللفضل براقی، و داریوش رحمانیان،

 . 70-37 صص ،1389 بهار ،64 پیاپی ،5 شماره ایران، تاریخ

 از استفاده با) غبارزا هایطوفان گسترش در سیستان یبالها نقش ،(1384) علیرضا دهقان، و فاضل ،منشیرانا محسن، رنجبر،

 و پاییز ،7 و 6 شماره سوم، سال جدید، دوره ،(ایران جغرافیایی انجمن پژوهشی – علمی نشریه) جغرافیا مجله ،(ایماهواره رتصاوی

 . 86-73 صص ،1384 زمستان

 نامهیژهو ،(2) بلوچستان و سیستان استان ژئومورفولوژی پیرامون بحثی ،(1367) محسن پورکرمانی، و محمدجعفر زمردیان،

 . 121-100 صص ،9 شماره ،1367 تابستان جغرافیایی، تحقیقات مجله ابل،ز وخاکآب

 پژوهشی – علمی فصلنامه قاجار، عصر در یزد شهر تاریخی بافت در بازرگانان نقش ،(1394) حسن کریمیان، و حمید عزیزی،

 . 243-231 صص ،1394 بهار ،61 پیاپی ،1 شماره شانزدهم، سال اسالم، تاریخ
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