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Abstract 
Ecological condition and natural potentials play an important role in sustainable development 

and the spatial patterns of rural settlements. Therefore, in order to reduce the adverse effects 

of environmental conditions and plan for the improvement of the residential status, it is 

important to know the sustainability of the villages. On the other hand, it can minimize the 

environmental hazards. This study is an applied in terms of the purpose and it is a descriptive-

analytical study in terms of nature and method. Documentation and field observation were 

used to collect the data. To do this, the data were collected from books, documents, 

organizations and baseline maps from different organizations (GIS). To measure the 

environmental feasibility of the villages, measurements like altitude, slope, slope direction, 

fault distance, access to water resources (river), soil type and climate were used. The AHP 

hierarchical analysis model was used to obtain the relative weight of each variable and the 

Fuzzy Overall logic was used to integrate the layers.The results of the study show that 121 

villages (68%) are in a stable and favorable environment in terms of environmental potentials 

and they have 62364 population (73.6); 49 villages (27.5%) with 20516 inhabitants 

(24.2%)have moderate sustainability; 8 villages (4.5%) are in poor and unstable condition and 

1850 people (2.2%) live in unstable villages.Also, in terms of sustainability, the villages 

located in the center and west of Maragheh are in a better position than that of the east and 

southeast villages. There was a significant correlation between elevation, slope, distance from 

river and climate with the distribution of rural areas. 
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فضایی  –توزیع مکانی  های محیطی درتوان نقشبررسی و ارزیابی 

 فازی AHPهای روستایی شهرستان مراغه با تکنیکسکونتگاه

 آذرعلی 

 واحد مراغه، مراغه، ایران ،شهرسازی و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی گروه ،استادیار

 (21/11/1398تاریخ پذیرش:  ؛20/09/1398 )تاریخ دریافت:

 چکیده

 ،این اساا  روستایی دارند. بر های سکونتگاهپایدار و الگوی استقرار فضایی  ةتوسعبسزا در  یهای طبیعی، نقشوضعیت اکولوژیکی و توان
ریزی برای ارتقای وضاعیت ساکونتی اهتیات دیاادی     نامطلوب شرایط محیطی و برنامه آثارشناخت میزان پایداری روستاها برای کاهش 

سنجی محیطای و  بندی وضعیت تواناردیابی و پهنه پژوهش حاضرهدف  تواند مخاطرات محیطی را به حداقل برساند.می ،اد طرفی .؛دارد
 بررسای . بارای  اسات کااربردی   آنو ماهیات   ،تحلیلای  –، توصاییی  پاژوهش روستاهای شهرستان مراغه اسات. روش  وضعیت استقرار 

های ارتیاع، شیب، جهت شیب، فاصله اد گسل، دسترسی به منابع آبی )رودخانه(، نوع خاا  و اقلای    سنجی محیطی روستاها شاخصتوان
 Fuzzyمنطا    ،هاا و برای تلییا  ییاه   ،مراتبیهلسلسمدل تحلیل  ،اد متغیرها هر یک ودن نسبی محاسبةبرای . کار گرفته شدبهنتایج 

Overlay های محیطی در وضعیت پایدار قارار دارناد کاه جتعیتای     درصد( اد نظر توان 68روستا ) 121د دا. نتایج نشان کار گرفته شدبه
نیار   20516هاا پایاداری متوساطی دارناد کاه      درصد( اد روستا 5/27روستا ) 49اند. ( را در خود جای دادهدرصد 6/73نیر ) 62364برابر با 

درصد( در روستاهای  2/2نیر ) 1850اند و درصد( در وضعیت ناپایدار استقرار گرفته 5/4روستا ) 8و  اند( در این روستاها ساکندرصد 2/24)
شارقی  تان مراغه نسبت به روساتاهای شارقی و جناوب   اد نظر پایداری، روستاهای مرکز و غرب شهرس ،کنند. هتچنینناپایدار دندگی می

تایی های ارتیاع، شیب، فاصله اد رودخانه و اقلی  با تودیاع نقاار روسا   لیهؤهای مورد مطالعه، بین ممناسب دارند. اد میان شاخص یوضعیت
 .هتبستگی معناداری وجود دارد

 واژگان کلیدی

 راغه.فضایی، م -سنجی محیطی، تودیع مکانیتوانپایداری، 
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 مقدمه

، متأثر از عوامل بسایاو  از بییال عوامال اجتیااعی، فرهنهای،      و تکوین جوامع ووستاییگیر  شکل

ها  مختلفای  میاحث پایداو ، امروز  دو زمینه ،پایداو و به طوو کلیتوسعة  ابلییی است.و  ابتصاد 

 آثااو  وهشاهران باود  و  ژمختلف با میاحث پایداو  موود توجه پها  موضوعاید و اوتیاط شد مطرح 

اسات روضاوایی و    شاد  متنوع، بار پایاداو  و یاپایاداو  توساعه، اوزیاابی و سانج        ها  موضوع

ها  ایساایی دو فضاا و   سنجی محیطی بر یق  و اوتیاط متقابل فعالیتدو توان .(72: 1394هیکاوان، 

ت باه مساا ل جهاایی    واکن  منطقی یسای  1970دهة مفهوم پایداو  دو  شود.میتأکید حفظ پایداو  

جدید  فیزیکیتوسعة  ،دو این میان .(1397زاد  و کاشفی دوست، محیط زیست و توسعه بود رابراهیم

. فتدااتفاق میها  محیطی منطقه پتایسیل وشرایط و توان اکولوژیکی رگرفتن ظهم بدون دویووستایی 

 طاوو  هبا  ؛و ایسایی خواهد بودباعث افزای  خطرات و پیامدها  یامطلوب محیطی فرایند این ادامة 

ها  اکولوژیکی دو وضاعیت یاامطلوبی باراو داویاد، وشاد منفای       که یواحی ووستایی که از یظر توان

اداماة  گویاه از ووساتاها خیلای بیشاتر از ساایر ووساتاها اسات.        و مهاجر فرستی ایان  داویدجیعیتی 

از یاواحی ووساتایی، باعاث     ها  ووستایی عالو  بر خروج ییرو  جوان و فعاا  ووساتایی  مهاجرت

یشین شاهر  وا  حاشیهشهر  شد  و مناطق  ها ها  باال  سکویتی و جیعیتی دو محیطایجاد تراکم

پایداو ووستایی با خطرات توسعة پایداو شهر  و هم توسعة ایجاد خواهد کرد که دو این صووت هم 

اوتیااطی  دهناد   یشاان وو  طییعی و ایسایی جد  مواجه خواهد شد. اساتقراو ووساتاها دو هار کشا    

ا  دو تاأمین معیشات   فزایناد  آثااو  ساخت است، و محایط طییعای   ایسانتنهاتنگ با محیط طییعی و 

، چاه  کناد مای آن، بیشترین مایع وا دو مسیر یاپایداو  ووستاها ایجاد  یشناختن، است ووستاییان داشته

 ولای بعاد از مادتی متارو      اسات،  شاد   ایجااد  هاا بسیاو ووستاهایی که تأسیسات و امکایاتی دو آن

ولی باه   اید،یا اینکه داشته ،ظرفیت یههداو  جیعیت وا یداشته به این دلیل که محیط طییعی، اید،شد 

ایاد.  شاد   پذیر  خود وا از دست داد  و یاپایاداو به آن، ظرفیت جیعیت توجهیبیو  یشناختنعلت 

توایاد  ا حد  به کنتر  ایسان دوآمد  و ایسان مای ولی امروز  با پیشرفت علم و تکنولوژ  این مواود ت

هاا  طییعای دو ووساتاها  کاه علام و      بارداو  کناد. ویژگای   از این عوامل طییعی به یفع خود بهر 

ها  ابتصااد ،  (. محرومیت21: 1388 شوید رآسای ،عامل یاپایداو  محسوب می یداوید،تکنولوژ  
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شادن ییازهاا  ضاروو ، موجاا مهااجرت و دو      یمحیطی و زیستی و برآوود  -اجتیاعی، فرهنهی 

 (. 90: 1380 شود رحسینی ابر ،ووستاها میتخلیة  یهایت یاپایداو  و

ا  از عوامل طییعای  مجیوعهضایی، ف -ها  ووستایی از یظر مکاییدو چهویهی استقراو سکویتها 

بخشند و تغییر هار  میو به آن هویتی خاص مؤثرید رایسایی( به صووت ایتزاعی و مشتر   و فرهنهی

خص مشا (. 125: 1384راساتعالجی،  کناد  تواید اهییت هر موبعیت وا دگرگون مییک از این عوامل 

یط هاا  ایساایی، بای  از عوامال محا     گیر  و پراکن  سکویتها شکلمحیط طییعی دو  است که آثاو

زیااد  دو  ر یتاأث هاا  ایساایی باود  و    فعالیات هیاة  محیط طییعی، بستر  طوو  کهبه؛ استفرهنهی 

 (. 142: 1383ها  ایسایی داود روحیایی، گزینی و کاوکرد سکویتها گزینی و کاوکرد سکویتسکویت

 .اسات وویسام  تکشااووز  و    حاوز سانجی محیطای دو   تواناوزیابی  ةزمیندو  هاپژوه اکثر 

ویاز   اماه بریهاا  دیدگا شناسی و اصطالحات اوزیابی پایداو  و ووش» ةمقال( دو 2000هاود رباس

بروسای   واها و معیاوها  اوزیابی پایداو دو یاواحی ووساتایی   شاخص «تحلیلی دووستایی با وویکر

 یاصالی ابتصااد ، اجتیااع    ةلفا ؤماصالی پایاداو  اواضای وا دو پان      هاا   لفاه ؤم. ایشان کردید

 .کرد  است بیان،اکولوژیکی، فرهنهی و ذخایر طییعی 

ته اسات.  گرف ایجامحیطی اکولوژیکی دو یواحی ووستایی ها  متوان  دوباوایدکی  ها پژوه 

ی ووساتایی    دو پراکندگی یاواح ابروسی عوامل جغرافی»ة مقالتوان به می، هاپژوه این  ةجیلاز 

توزیاع یقااط    ،شااخص  کااوگیر  هشات  باه باا   ة یادشاد  . دو مقالدکراشاو   «دو شهرستان زیجان

 یلییکاا یم(. 1395رویاحی و جوایی،  شد  استلیل بروسی و تحشهرستان زیجان  ةپهنووستایی دو 

- تواییناد  شاناخت  واستا  دو مناسا الهویی محیطی، سنجیتوان» ةمقال دو (1394ر هیکاوان و

 شاناخت  واساتا   دو محیطای،  سانجی تاوان  و اوزیاابی ، باه  «کشااووز   بر با تأکید ا منطقه ها 

 .اسات  گرفته ایجام جغرافیایی اطالعات سیستمکاوگیر  به با زیرکو  و با ناتة منطق ها تواییند 

 سااز  آمااد   و مختلاف  ها الیه و یظر  میایی و اطالعات آوو جیع از پسپژوه  یادشد  دو 

 است. شد  گرفته بهر  مستعد تعیین یواحی جهت مراتییسلسله تحلیل یندافر از ها،آن

، «ها  ووستاییدو پایداو سکویتها یق  عوامل طییعی »ا  با عنوان ( دو مقاله1389ر عنابستایی

هاا  طییعای یعنای موبعیات، آب و اواضای      باو  باین داد   یسایت  بهو داو امعنا  وابطهیشان داد 
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هاا  پایاداو    به عنوان یکای از شااخص   1345-85  کشاووز  و ووید تحوالت جیعیت دو دوو

موبعیات ووساتا و وشاد    که میزان هییساتهی باین    طوو بهها  ووستایی بربراو است، سکویتها 

 است. 216/0جیعیت  ةساالی

 ، به اوتیاط بین شرایط محیطای دو بالاا معیاوهاا    پژوهشی( دو 1393ر استعالجی و جعفر 

اید که تعاداد  و به این یتیجه وسید  ،پرداختهشیا و ابلیم با توزیع و تراکم یواحی ووستایی  اوتفاع،

  محادود  یابد و اکثار ووساتاها دو  شیا کاه  می ووستاها و چهالی جیعیت، با افزای  اوتفاع و

 اید.گرفتهمعتد  مرطوب براو  موود مطالعه دو ابلیم

بروسی عوامل جغرافیایی دو پراکنادگی فضاایی   » عنوانی با ( دو پژوهش1397ویاحی و جوان ر

بروسای  یق  عوامال طییعای دو اساتقراو و پایاداو  ووساتاها       «یواحی ووستایی شهرستان زیجان

بناد  منااطق ووساتایی دو ساه تیاا متفااوت از لحااا اساتقراو دو         پهناه  ةیقش، دو یتیجه. دکردی

   است.شدمناسا و یامناسا اوا ه  یسیتبه ها  ووستایی با مقر مناسا،گرو 

 دوصد مساحت اساتان(  8/4کیلومتر مربع ر 2186 با توجه به وسعت ووستاها  مراغه با مساحت 

بند  یواحی ووستایی از یظر شرایط اکولاوژیکی  منطقهبند  و پهنهلزوم و تنوع شرایط طییعی دو آن، 

هاا  مناسایی دو بالاا    استراتژ باید واهیردها و  زیراضروو  است.  سنجی اکولوژیکی کامالًتوانو 

شاود. طیاق آخارین آمااو      مطارح شرایط یامناساا اکولاوژیکی    کردنویز  محلی برا  حدابلبریامه

دوصاد(   66ر یفار  163859یفر بود  است که از این مقداو  247681مراغه وسیی جیعیت ووستاها  

کنناد. دو حاالی کاه متوساط     دوصد( دو ووساتاها زیادگی مای    44ر یفر ییز 83822و  ،مراغه شهردو 

. جیعیت ووستایی شهرستان مراغه دو مقایسه با متوساط  استدوصد  28ووستایشینی دو سطح کشوو 

ها  خاوب یاواحی ووساتایی شهرساتان مراغاه      پتایسیل کنند بیاندوصد بیشتر است که  16کشوو  

یسایت باه ساا      1390ووستایی شهرساتان مراغاه دو ساا     جیعیت یرخ وشد  ،. از طرف دیهراست

 1385( ریتای  سرشیاو  آماو یفوس و مساکن،  -09/0ر سیر وشد منفی وا به خود گرفته است 1385

مراغاه و   شاهر ی جیعیت ووستایی به سیا مهاجرت به وشد منفادامة (. دو صووتی که برا  1390و 

رباه   آیند  جیعیات ووساتاها  شهرساتان مراغاه    دهة دو چند  ،ا  ایدیشید  یشودسایر ووستاها چاو 

 ویژ  ووستاهایی که از یظر شرایط محیطی وضعیت یامطلوبی داوید( تخلیه خواهد شد.  
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. اسات یهااو   یه دو پژوه  آیناد  گامطابق با موضوعات هفت ،سنج  شرایط محیطی ووستایی

 ها  استراتژیک یهاد ویاست جیهاوو  تادوین شاد    توسط مرکز بروسی 1396این گزاوش دو سا  

ا ل کشاوو  هاا و مسا  ترین چال الیلل، مهمبا مروو مطالعات معتیر ایران و بین است. دو این گزاوش،

 دو ساطح ملای و بار اسااس     1396پژوهشی ایران خراج و سناویوساز  شد  است. گزاوش آیند تاس

مت و ها  ابتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ، محیط زیست، سالگایه شامل حوز بند  هفتمد  دسته

رح طا دو  ،هیچناین  .اواد  شاد  اسات   آیناد  ایاران  علم و تکنولوژ  تهیه شد  است و دو آن مسا ل 

یله ابلایم،  یظام طییعی از ج اصلیویز  برا  عوامل آمای  استان آذوبایجان شربی بر ضرووت بریامه

ی   ایساای از یهاا  ،کید شد  است. عالو  بر ابعاد طییعای أمنابع آبی، محیط زیست و مخاطرات طییعی ت

 تی باه شایاو  ا  از مراکز زیسا ها  ووستایی گویهسکویتها  ، زیراییز مطالعات ووستایی اهییت داوید

ا  و ویاز  منطقاه  مهام دو میاحاث بریاماه   ویز  کالن برا  آن یکی از موضاوعات  وود که بریامهمی

ایون با  25مااد   دو  ،(. هیچنین81: 1397آمای  سرزمین است رطرح آمای  استان آذوبایجان شربی، 

هاا   اجرا  طارح  برا شناسایی ووستاها  دو معرض خطر سوایح طییعی  ششم توسعه بر ضرووت

 دم و یهادهاا  محلای،  مشااوکت مار  و و  ئمسا هاا   ها با هیکاو  دستها ساز  این سکویتها ایین

سااز   ن بریاماه اییان  ووستاها  دو معرض خطر تا پایان اجارا  باایو   دوصد 30یوعی که حدابل به

 .(1396ابتصاد ، اجتیاعی و فرهنهی، توسعة ششم سالة بریامة پن شد  است ر، تأکید شوید

 ی شهرستان مراغاه و سنجی محیطی یواحی ووستایتوانبند  اکولوژیکی و پهنه، پژوه هدف 

ضار  حا پاژوه  . دو اسات سنجی محیطی توانثر دو اوزیابی ؤها و عوامل مشاخصه ها،تییین معیاو

 زیر پاسخ داد  شود؟ رس پ است که به سعی بر آن

 داود؟ر ثیأتا مکایی یواحی ووستایی دو شهرستان مراغه  –ها  محیطی دو توزیع فضایی آیا توان

 ؟استحد  دو چها  شهرستان مراغه وضعیت پایداو  محیطی ووستاه

 مبانی نظری

ساابقة  . شاود میووستایشینی دو کناو زیدگی عشایر ، یکی از الهوها  غالا سکویت بشر محسوب 

هازاو ساا  بیال از    3هزاو سا  بیل از مایالد تاا   10یئولتیک از   ودوایجاد ووستاها دو ایران به اواخر 

ایساان باا محایط    وابطاة  گردد. دو این دوو  ووستاها( برمی ها دو بالا پیدای آغاز تیدندوو  میالد ر
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که شارایط محیطای امکایااتی وا     طوو هو دو حد معقولی بود. ب ،متقابل و دوسویه طووبهطییعی خود 

داد و ایسان ییز با توجه به سطح فرهنهی و دو حد ییااز خاود از آن مناابع دو    میدو اختیاو ایسان براو 

مایالد ( و گساترش    1856ر . با بروز ایقالب صانعتی بردازها  خود بهر  میکردن ییواستا  برطرف

ایسان با طییعت از حد تعاد  خاوج وابطة پیشرفت تکنولوژ ،  ،جیعیت و ییازها  ایسایی و هیچنین

ترین باو مقهوو ایسان شد. یکی از مهماولینظرف و مظروف( و طییعت برا  وابطة خوودن همبهر شد

اوزیاابی  ( Bosshard, 2000, p.29راست  ها  عصر حاضر بحث پایداو معاصر و چال  ها پاوادایم

و دو پایاان از وضاعیت   گیارد  مای ایجاام   جان و جایداو اکوسیساتم محیط طییعی بر حسا عوامل بی

هاا  مهام اوزیاابی    آیاد. شااخص  دست مای هبند  پایداو  بوتحلیل و پهنهتجزیهاکولوژیکی منطقه، 

شاناختی، مناابع   ( منطقه، منابع زماین یییابلستیزشامل ساخت بیوکلییاتیک ر زیستی پایداو  محیط

 باشند.ها  ویژ  میاکوسیستم آب، خا ، ساختاو توپوگرافیکی، پوش  گیاهی، حیات وح  و

تاوان طییعای بطعاه    دهناد   یشانشود که میا  تهیه به این ترتیا، از کل اوزیابی محیط طییعی یقشه

تارین  دو طییعت است. دو مراحل بعد ، اوزیابی محیط طییعی به عناوان یکای از مهام    فضاها  مختلف

 (. الیتاه 97-98: 1387ربهرام سلطایی،  شودگرفته می، زیستی ویز ، به ووش محیطابزاوها  علیی بریامه

او شای ه دیهر امتیاز منفی با مؤلفه اما دو  ،امتیاز مثیت محسوب شودمؤلفه میکن است یک معیاو دو یک 

  1مثیات و یرماا   ییر  ابتصاد ، امتیاز و مؤلفة ها رشاخص دسترسی( دو معیاو تراکم جاد  ، اآید. برا  مث

 (.  ,2000Bosshard :33محسوب شود ر  3امتیاز منفی و غیریرما   2تنوع زیستی ةمؤلفو دو 

د ماینا  ایاد، اما برخی دیهار ییاز یسایی    ،مایند شاخص فرسای  اید؛ها عیلکرد شاخصبعضی 

اهییات بااالیی    ،از زمان با توجه به کیتربودن آن گویه ییهابرهه دو استشاخص گویه که میکن 

دو  (2000رهااود  بااس  .(Landolt, 1991ر اما دو زمان دیهر از اهییت آن کاسته شاود  داشته باشد،

رد ووساتایی باا وویکا   ویاز   بریامه ها هیظریشناسی و اصطالحات اوزیابی پایداو  و ووش ةمقال

اصالی  هاا   لفاه ؤم او. وا بروسای کارد  اسات   دو یواحی ووساتایی  ها  پایداو  ، شاخصتحلیلی

فرهنهای و ذخاایر طییعای     اجتیاعی، اکولوژیکی، اصلی ابتصاد ، ةلفؤمپایداو  اواضی وا دو پن  

                                                                                                                                                                   
1. Normative 

2. Bio-diversity 

3. Non-normative 
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دو ساه   واها و متغیرها  اوزیابی کااوبر  اواضای پایاداو    هاود شاخصبند  کرد  است. باسطیقه

اسات. شااخص     کارد صاووت هارم پایاداو  مطارح     ه مراتیی به ترتیا اهییت و با سلسلهسطح 

هاا   ابتصاد  و محیط بیولاوژیکی رذخاایر و مناابع طییعای( دو ساطح او  باراو داود؛ شااخص       

 ترین معیاو دو یظر گرفته است.متعالی ءجزوأس هرم و  ،اجتیاعی و اکولوژیکی دو سطح دوم

 
 (. ,2000Bosshard :34مراتبی )سلسلهدر سه سطح  1متغیرهای ارزیابی کاربری اراضی پایدارها و شاخص . نمودار1شکل 

یازمناد  ها  زیستی که دو بستر طییعای باراو داویاد، هیاواو  ی    توسعه و عیران دو ایواع مجتیع

هاا   ، بروسای زمیناه هاسات. دو ایان   ی آنزیسات  هاا  طییعای و محایط   دبیاق دو ویژگای   ةمطالع

شاکاو  آتنهایی بسیاو  از مسا ل و تنهناها  طییعی موجاود دو مسایر توساعه وا    بهژ ومووفولوژ  

ایی و شناسی یهرش سیستیی است که دو ایواع مطالعات جغرافی. این موضوع یاشی از ووشدکنمی

 .(48: 1384مقدم و ثقفی، شود روضاییمی کاو گرفتهبهمحیطی دو مناطق مختلف 

ها، مراکز اصالی اساتقراو   یقاط یا گر از آیجا که  (1391ر خریانطالشی و امیرف ةبر اساس مطالع

ایان باین،    . دویدشاو مای ، عنصر مهم دو سازمان فضایی محساوب  شویددو یظر گرفته میجیعیت 

                                                                                                                                                                   
1. Land-use sustainability 
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و  ،سو به دلیل اوتیاط یزدیک با منابع طییعای آب و زماین  یقاط سکویتهاهی مراکز ووستایی، از یک

مهم و بسزا دو ساختاو فضاایی هار    یفضا، یقش ةپهنها دو آن  ستردگبه دلیل توزیع  ،از سو  دیهر

 ،ها  ایساییفضا  جغرافیایی به عنوان بستر فعالیت (.1397منطقه به عهد  داوید رویاحی و جوان، 

باین   هاا هتشااب هاا و  تعیین شکل آن داود. بسیاو  از تفاوت ها ودهی فعالیتیق  اساسی دو شکل

ترین ها از مهمگر  ا  داوید.کنند یق  تعیین ،گر استطییعت بیشتر جلو  جوامع ووستایی که سهم

شوید. ویچاود هاوتشاون،  فضایی رعالو  بر لکه و خطوط( محسوب می عناصر دو سازمان و توزیع

 .(Campbell, 2018: 25ر داشتکید أتتوزیع فضایی  ةمطالعدایایی بود که بر از جیله جغرافی

وساتاییان باه شارایط زیساتی     وطییعی  واکن ها دو یواحی ووستایی ایداو اغلا یاپ ،دو وابع 

هاا   شرایط و عوامال یامسااعد طییعای، ابتصااد  و اجتیااعی بار تاالش        ةغلیاست که یاشی از 

 ،کند روزابای ووستا می ةتخلیآیان وا مجیوو به مهاجرت و  ،ایثاوگرایه ووستاییان است که دو یهایت

 ،تعااد  حفاظ   ،مای  منطقیآووکردن و ویز  فضایی فرایند  برا  بهر بریامه (.107-104: 1375

ی و تعاادل ابتصاد  و اجتیاعی است کاه از باروز بای   ها  لفهؤمت و یو هیاهنهی بین جیعن زتوا

. شاناخت مناابع سارزمین و    کناد مای ها  تخرییی و منفی دو فضاا  سارزمین جلاوگیر     بازتاب

ان و اساتقراو مطلاوب ایسا     آیناد بینای وضاعیت   پای  یرا  با برداو  از این منابع هچهویهی بهر 

مین، سارز  ةپهنا وشد منطقی، متوازن و مطلوب ابتصاد  بر مین أتعیلکرد و  دو طییعت به منظوو 

 (.166: 1394ویز  فضایی است رکالیتر  و هیکاوان، بریامه  عیدهدف 

هوهااا  اسااتقراو هااا  محیطاای، بسااتر ال توایینااد ( 1977و هیکاااوان ر 1بااه باااوو کاااتس 

و ساختاو فضاایی هار مکاان تجلای     د کنمیها  ایسایی وا دو فضاها  جغرافیایی فراهم سکویتها 

(. دو تییین یظام 134: 1395رمحید  و هیکاوان،  کن  متقابل بین ایسان و محیط اطراف آن است

از عوامل طییعی  ها دو سطح فضا  جغرافیایی، عامل توپوگرافی یکیها و فعالیتاستقراو سکویتها 

 (.29: 1393راستعالجی و جعفر ،  ها  جغرافیایی استویژگی  کنندتعیینتنهایی بهاست که 

 روش پژوهش

بارا   . اسات تحلیلی  -حاضر از یظر هدف، کاوبرد  و از حیث ماهیت و ووش، توصیفی پژوه 
                                                                                                                                                                   
1. Coats 
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پاژوه ،   را  اجارا  با . کاو گرفته شدبه ا آوو  اطالعات ابزاو اسناد  ا میدایی و مشاهد  جیع

ها  پایاه از  ها و یقشهموود مطالعه از کتا، اسناد، سازمانمحدود  موضوع و  باو ابتدا اطالعات دو

مراتیای  سلساله ها مد  تحلیال  وتحلیل داد تجزیهبرا   ،سپس شد،آوو  ها  مختلف جیعسازمان

پاژوه   مطالعاة   ماوود جامعاة  بهار  گرفتاه شاد.     (GISرو سیستم اطالعات جغرافیاایی   (AHPر

افازاو  یارم  باا  ،کاردن پاژوه  ابتادا   ها  ووستایی شهرستان مراغه است. بارا  عیلیااتی  سکویتها 

ArcGIS  ،میازان   ،سپس شناسایی شد.هر یک از عوامل محیطی مؤثر بر پراکندگی یواحی ووستایی

گرفات،  زوجی معیاوها ایجام مقایسة  AHPاهییت هر یک از عوامل و معیاوها مشخص و دو مد  

کاو گرفته به ExpertChoiceافزاو دهی یهایی یرموزنبعد برا  تعیین اولویت معیاوها و مرحلة و دو 

تحلیال  فرایناد  هاا توساط   برا  ترکیا هریک از عوامال دو اوزایای کاه بارا  آن     ،دو یهایت شد.

  است.د  شبایکدیهر هیپوشایی  Arc- GISافزاو و دو یرم شد ضرب ،به دست آمد  مراتییسلسله

شاوو  کبارداو   ساازمان یقشاه   روساتر (   ا ماهواواطالعات محیطی ووستاها از تصاویر  ،هیچنین

ربخا    ووساتاها  واباع دو شهرساتان مراغاه    هیاة  آماو  تحقیق حاضار  جامعة است. شد  استخراج 

ا  راجو( است. طیق یتای  آخرین سرشیاو  عیومی یفوس و مسکن، تعداد ووساتاه مرکز  و بخ  سَ

وود ما محادود   ووساتاها   هیاة  ، وضعیت استقراو دو مقالة حاضرووستا است که  180هرستان مراغه ش

ی محیطای  سانج ها  اوزیابی توانشاخص (.1395رمرکز آماو ایران،  شدوتحلیل بروسی و تجزیه ،مطالعه

 له از مناابع صا شناسی، فاباوش، فاصله از وودخایه، سازید زمین شیا، فاصله از گسل، اوتفاع،الیة شامل 

مراتیای  سلساله ماد    و Arc-GISافازاو  یرموتحلیل اطالعات و تناسا اواضی است. برا  تجزیه آالیند 

فااز     مراتیای چنادمعیاو  هسلسلها مد  ها و الیهدهی به شاخصبرا  وزن .کاو گرفته شدبهمنطق فاز  

متخصصاان  خیرگاان و   و اختیااو و د ،ا  طراحای ها، پرسشنامهدهی شاخص. برا  وزنکاو گرفته شدبه

بارا    Expert choiceافازاو  یارم میاایهین هندسای امتیاازات دو     .علوم شهر  و ووستایی براو داد  شاد 

ا ر AHPهاا دو  وزن یهاایی شااخص  محاسایة  ، 1است. جدو   شد  واود هاوزن یهایی شاخصمحاسیة 

از ص فاصاله از گسال باا امتیا    بیشترین وزن، مربوط به شاخ AHP دهد. براساس خروجی مد یشان می

بارا    .است 30/0و کیترین وزن هم مربوط به فاصله از منابع آبی و وودخایه با امتیاز وزیی  ،28/0وزیی 

 است:شد  ها( مراحل زیر طی ها رشاخصاستایداودساز  الیه
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 ها نقشههای محیطی و استانداردسازی بندی تواندر پهنهثر ؤممعیارهای  .1 جدول

 شاخص (درصد) بیش طبقات استاندارد کد ن الیهوز منبع

 20: 1388ثروتی، 
 72: 1393پوومحید  و محیودزاد ، 

14/0 

5 0 - 5 

 شیا

4 5 - 10 

3 10 - 15 

2 15 - 20 

 20باالتر از  1

 185-219: 1383 مخدوم،
 20: 1388ثروتی، 

12/0 

5 1300-1400 

 اوتفاع

4 1400-1500 

3 1500-1600 
2 1600-1700 
 1800باالتر از  1

 10/0 36: 1393استعالجی و جعفر ، 

 خیلی مرطوب 5

 ابلیم
 مرطوب 4
 ا مدیترایه 3
 خشکیییه 2
 خشک 1

 10: 1397ویاحی و جوان، 
 1373مهدو ، 

03/0 

 500از  کیتر 1

فاصله از 
 وودخایه

5 500-1000 
2 1500-2000 
3 2000-2500 
 2500بیشتر از  4

 05/0 1394جیشید  و هیکاوان، 
 اینسپی سو  4

 خا 
 آیتی سو  3

 مصوبات شواو  عالی
 1395شهرساز  و معیاو ، 
 3: 1393پوومحید  و محیودزاد ، 

28/0 

 1000کیتر از  1

 گسل
2 1000 - 3000 
3 3000 -7000 
4 7000 - 10000 
 10000بی  از  5

Clarc, 1985 15/0 
جهت  شیالی 1

 جنوبی 5 شیا
 

رخای هام   صووت وستر  بودیاد؛ ب ه ها باید. برخی الیهها به وستر  تیدیل شد الیه هیةالف( 

  هاا (. تیادیل الیاه  Converstionصووت وکتوو  ربرداو ( بودید، تیدیل باه وساتر شادید ر   ه که ب

 .گرفت ایجام  Uclidean Distanceدو محیط خطی فاصله از گسل و وودخایه،

 شدید.   1بند  مجددی هر گزینه، دو پن  دسته طیقهازاتیامت اوزش هب توجه باها ب( دو مرحلة دوم، الیه

                                                                                                                                                                   
1. Reclassify 
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، ماد   1تاا   0به مقاادیر   5تا  1 ها و تیدیل امتیازاتساز  اوزش امتیازاتی الیهج( برا  یکسان

 شد.   کاو گرفتهبه  1فاز  مییرشیا

کاو ها بهوزن ةبرا  محاسی Raster alculatorص رالیه( ووش خدادن وزن هر شاالتد( برا  دخ

 .گرفته شد

 رفت.گ ایجام ها  اکولوژیکیبند  توانپهنه orو تابع  Fuzzy Overlay مد  با ، ( دو یهایت

 مطالعه ة موردمحدودمعرفی 

یتخات  ا  پاسات کاه دو دوو   ا شاهرهایی و از معادود   شهرها  ایرانترین بدیییشهرستان مراغه از 

ب اساتان آذوبایجاان شاربی محساو    گایاة   21 تأثیرگاذاو هاا  مهام و   بود  است و یکی از شهرستان

 45 ودوجاه   37دبیقه تاا   1دوجه و  37شود. این شهرستان از یظر مختصات جغرافیایی دو عرض می

یعیات  جرد  شد  است. شربی گست دبیقة 44دوجه و  46دبیقه تا  9دوجه و  46شیالی و طو  دبیقة 

 0139. یرخ وشد جیعیت یسایت باه ساا     استیفر  262604، 1395طیق آماو سا   ،شهرستان مراغه

و  ،یی( دو یقااط ووساتا  یفر 177079ر دوصد 5/67. از کل جیعیت شهرستان مراغه است 17/1بربر با 

 (. 1395 ن،کنند رمرکز آماو ایرامی( هم دو یقاط ووستایی زیدگی یفر 85524ر دوصد 5/32

 
 (1398، های پژوهشیافته)بندی سیاسی روستاهای مورد مطالعه پراکندگی و توزیع فضایی جمعیت و تقسیم ةنقش .2شکل 

                                                                                                                                                                   
1. Fuzzy Membership 
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 های پژوهشیافته

بروسای  سنجی محیطی ووستاها و استقراو ووستاها  شهرستان مراغه دو توانثر ؤمها  مولفهابتدا، 

مراتیای فااز    لهسلسا مد  ، دو یهایت، با شد  است  وزن دادها لفهؤمهر یک از  هب ،سپس شود.می

سنجی محیطای  دو توانثر ؤم. معیاوها  شودمی بند به پهنهمیزان پایداو  ووستاها  موود مطالعه 

ها  ووستایی، شامل معیاو دوصد شیا، جهت شایا، اوتفااع،   و توزیع فضایی و مکایی سکویتها 

هاا  لفاه ؤمکه دو اداماه هار یاک از     استز وودخایه و یوع خا  یوع ابلیم، فاصله ا فاصله از گسل،

 شود:یبروسی م

 هابررسی پایداری روستاها بر اساس شاخص 

هااا  اکولااوژیکی و پایااداو  ووسااتاها  شهرسااتان مراغااه باار اساااس وضااعیت تااوان دو ادامااه،

 شود.ة یادشد  بروسی و سنج  میگایهفتها  شاخص

 بررسی شیب منطقه 

اکثار ووساتاها     دهاد میادایی، بروسای شایا منطقاه یشاان مای      ها  مشاهد ها و یقشهطیق خروجی  

ووساتا   89ووستا دو شهرستان مراغاه،   178اید. از مجیوع دوصد براو گرفته 5تا  0 اتپرجیعیت دو طیق

یفار ووساتایی شهرساتان مراغاه،      84730مجیاوع   اید. از یظار جیعیتای ییاز از   دو این طیقه جا  گرفته

 30دوصاد  داویاد.    10تاا   5ووستا، شیا  51 دوصد( و 70کنند رشیا زیدگی میود  و این د 58849

دوصاد   20تاا   15هاا  تناد   ووستا ییز دو شیا 8و  ،ایددوصد مستقر شد  15تا  10ووستا ییز دو شیا 

د. باا  کننا ها  تناد زیادگی مای   ووستاها دو این شیاساکنان اید؛ یعنی بی  از دوهزاو یفر از جا  گرفته

دوصاد شایا داویاد،     15 یابد و ووستاهایی که بی  ازافزای  میزان شیا تعداد ووستاها ییز کاه  می

ها  طییعی ایداز  و جیعیت کیتر  داوید. بارا  سانج    که با توجه به محدودیت ایداغلا ووستاهایی

ریا هییساتهی  عامل شیا رمتغیار مساتقل( و تعاداد ووساتاها رمتغیار وابساته( ضا       تأثیرگذاو  میزان 

 -1ضریا هییستهی بین ایان دو متغیار    SPSSافزاو یرم دو شد  است. طیق محاسیاتمحاسیه اسپیرمن 

 .استها  ووستایی اوتیاط معکوس و بو  شیا دو توزیع سکویتها  دهند است که یشان
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 های روستایی بر اساس شیبتوزیع سکونتگاه .2جدول 

 درصد اهاتعداد روست طبقات شیب )درصد( ردیف
1 0-5 89 50 
2 5-10 51 29 
3 10-15 30 17 
4 15-20 8 4 
 0 0 25بیشتر از  5

 100 178 مجیوع

 1398منیع: مطالعات میدایی یویسند ، 

 بررسی ارتفاع 

 تاا  1630یاوتفااع  طیقاة  دو مراغاه  شهرستان  ووستاها اکثر دهدیم یشان یاوتفاع طیقات یبروس

( ووساتا  210ر ییووساتا  یقاط از دوصد 4/57، اساس نیا بر. ایدگرفته براو ایدو سطح از متر 1310

ر ووساتاها دو  یابد و اکثا کاه  می زیی ووستاها تعداد اوتفاع  یافزا با .ایدگرفته  جا طیقه نیا دو

غیار مساتقل( و   اوتفاع رمتثیرگذاو  أتاید. برا  سنج  متر  استقراو یافته 1800تر از اوتفاع پایین

افازاو  . طیاق محاسایات یارم   محاسیه شاد تاها رمتغیر وابسته( ضریا هییستهی اسپیرمن تعداد ووس

SPSS  امل اوتفاع دو اوتیاط معکوس ع کنند است که بیان -9/0ضریا هییستهی بین این دو متغیر

 شود.می معنا که با افزای  اوتفاع، از تعداد ووستاها کاسته ن؛ بدیاستافزای  یقاط ووستایی 

 

 های روستایی بر اساس ارتفاعتوزیع سکونتگاه .3جدول 

 درصد تعداد روستاها طبقات ارتفاعی ردیف
1 1310-1630 61 2/34 
2 1630-1870 102 4/57 
3 1870-2160 14 8/7 
4 2160-2630 1 6/0 
5 2630-3503 0 0 

 100 178 مجیوع

 1398منیع: مطالعات میدایی یویسند ، 
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  بررسی اقلیم 

ایاد. ایان ووساتاها    خشک براو گرفتهیییه، اکثر ووستاها  موود مطالعه دو ابلیم 4 بر اساس جدو 

هاا   تر است. ووستاهایی که دو دامنهها ییز پایینبیشتر دو حریم شهر مراغه براو داوید و اوتفاع آن

از مجیاوع  . داویاد  ا یا مدیترایاه  ،مرطوبابلیم یییه ،ایدکو  سهند و دو اوتفاعات باالتر براو گرفته

خشاک مساتقر   یییاه دوصد بقیه ییاز دو ابلایم    50دوصد ووستاها دو این یوع ابلیم و  50ووستاها، 

 شود.که ووستاها  پرجیعیت وا ییز شامل میاید د ش

  های روستایینوع اقلیم و توزیع جغرافیایی سکونتگاه .4جدول 

 درصد تعداد روستاها نوع اقلیم ردیف

 0 0 خیلی مرطوب 1

 0 0 رطوبم 2

 28 50 مرطوبیهیی 3

 22 38 ا مدیترایه 4

 50 90 خشکیییه 5

 100 178 مجیوع

 1398منیع: مطالعات میدایی یویسند ، 

ابلایم رمتغیار مساتقل( و تعاداد ووساتاها رمتغیار وابساته( ضاریا         تأثیرگاذاو   برا  سنج  میازان  

 87/0ضریا هییستهی باین ایان دو متغیار     SPSSافزاو یرم. طیق محاسیات محاسیه شدهییستهی اسپیرمن 

 ها  ووستایی داود.اوتیاط مثیت و مستقیم ابلیم دو توزیع و پراکندگی سکویتها کنند  بیانکه  است

 
 نوع خاک 

وجاود   ایتی ساو  و  اینسپتی سو شناسی منطقه، دو شهرستان مراغه دو یوع خا  خا  ةیقشطیق 

کاه   است، اینسپتی سو  ب شهرستان و اوتفاعات منتهی به کو  سهند از جنسداود. یوع خا  جنو

 ایتای ساو   شایا  شهرساتان ییاز    خا  مرغوب است و  یسیتبهها  بند  جزء خا از یظر دسته

 .است اینسپتی سو ووستا ییز  175 و ایتی سو ووستا  سهووستا، خا   178است. از مجیوع 
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  های روستایییی سکونتگاهنوع خاک و توزیع جغرافیا .5جدول 

 درصد تعداد روستاها نوع اقلیم ردیف

 1.6 3 ایتی سو  1

 98.4 175 اینسپتی سو  2

 100 178 مجیوع

 1398منیع: مطالعات میدایی یویسند ، 

 اینساپتی ساو    هاآن خا اید که یوع ا  مستقر شد قه، اکثر ووستاها دو منط5اس جدو  بر اس

ابساته(  ثیرگذاو  یوع خا  رمتغیر مستقل( و تعداد ووساتاها رمتغیار و  أن تاست. برا  سنج  میزا

ضریا هییستهی بین ایان   SPSSافزاو یرم. طیق محاسیات محاسیه شدضریا هییستهی اسپیرمن 

هاا   ع ساکویتها  اوتیاط مستقیم و بو  یوع خاا  دو توزیا   کنند است که بیان 1 برابر با دو متغیر

 ووستایی داود.

 

  جهت شیببررسی 

1جهت شیا مستخرج از یقشة طیق 
 DEM  دوصاد از یقااط ووساتایی جناوبی      38، جهت شایا

بارا  سانج     شیا  شربی اسات. ها  جهتاست و کیترین دوصد جهت شیا هم مربوط به 

عامل جهت شیا رمتغیر مستقل( و تعداد ووساتاها رمتغیار وابساته( ضاریا     تأثیرگذاو  میزان 

ضریا هییساتهی باین ایان دو     SPSSافزاو طیق محاسیات یرم .محاسیه شدهییستهی اسپیرمن 

ها  ووساتایی وا یشاان   که اوتیاط ضعیف بین جهت شیا دو توزیع سکویتها  است 34/0متغیر 

 دهد.می

                                                                                                                                                                   
1. igital Elevation Modeling 
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  های روستاییجهت شیب و توزیع جغرافیایی سکونتگاه .6جدول 

 درصد تعداد روستاها نوع اقلیم ردیف
 99/8 16 شیالی 1

 37/3 6 شربیشیا   2

 04/14 25 شربی 3

 04/14 25 جنوب شربی 4

 35/21 38 جنوبی 5

 17/15 27 جنوب غربی 6

 48/13 24 غربی 7

 55/9 17 شیا  غربی 8

 100 178 مجیوع

 1398منیع: مطالعات میدایی یویسند ، 

 

 فاصله از گسل 

اغه وجود یاداود؛ اماا باا توجاه باه      فعالی دو شهرستان مر دهند گسلیشان می ها  ژ وتکنیکیبروسی یقشه

دو بسایت   ،شاود کیلومتر  شیا  شهرستان رگسل فعا  تیریز( ود مای  70فاصلة اینکه گسل فعا  تیریز از 

بناد  گسال، یشاان    حاریم یقشاة  بروسای   .خیز ، گسل تیریز مد یظر براو گرفته استوتحلیل زلزلهتجزیه

دوصاد( باا    22ر ووساتا  39کیلومتر  است.  40باال  براوگیر  شهرستان مراغه دو حریم محدود  دهد می

باودن گسال و   فعاا  اید، که با توجه به گسل براو گرفته کیلومتر  60تا  40هزاو یفر جیعیت دو حریم  28

 پذیر  این مناطق دو موابع بروز مخاطرات زلزله بیشتر خواهد بود.میزان باال  شیا آسیا

  های روستاییایی سکونتگاهفاصله از گسل و توزیع جغرافی .7جدول 

 درصد تعداد روستاها فاصله از گسل )کیلومتر( ردیف
1 20-40 0 0 

2 40-60 39 22 

3 60-80 128 72 

4 80-100 11 6 

 100 178 مجیوع

 1398منیع: مطالعات میدایی یویسند ، 
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ریا ه( ضا گسل رمتغیر مستقل( و تعداد ووستاها رمتغیر وابسات ثیرگذاو  أتبرا  سنج  میزان 

 غیرضریا هییستهی بین این دو مت SPSSافزاو یرم. طیق محاسیات محاسیه شدهییستهی اسپیرمن 

 دهد.ن میکه اوتیاط متوسط بین دو متغیر فاصله از گسل و تعداد مراکز ووستایی وا یشااست  4/0

 

 فاصله از رودخانه 

یاد.  ال گرفتهشت، دو امتداد وودها شکها  اولیه به دلیل اینکه امکان ایتقا  آب وجود یداسکویتها 

اغاه یشاان   شود. بروسی توزیع یقاط ووستایی دو شهرستان مرامر دو ووستاها بیشتر مشاهد  می این

یاوع کال   ها  ساکویتهاهی مطابقات داود. از مج  توزیع لکه ةیقشدهد یقشه توزیع منابع آبی با می

 ةقیا بو  اسات هاا  متار از وودخایاه   2500 بیشاتر از  ووساتا  فاصلة سه ووستاها  موود مطالعه، فقط

 اید.ووستاها دو یزدیکی وودخایه براو گرفته

  های روستاییز منابع آبی )رودخانه( و توزیع جغرافیایی سکونتگاهافاصله  .8جدول 

 درصد تعداد روستاها فاصله از رود )متر( ردیف

 72 128 500کیتر از  1

2 500-1000 27 15.1 

3 1500-2000 13 7.3 

 5 9 2500تا  2000 4

 .6 3 2500بیشتر از  5

 100 178 مجیوع

 1398منیع: مطالعات میدایی یویسند ، 

ووستا( این بادان   128ر ایدها جا  گرفتهدوصد از ووستاها دو کناو وودخایه 72، 8طیق جدو  

 500صاله  یفر( از جیعیت ووستایی شهرستان مراغه دو فا 61850دوصد ر 72معنا است که بی  از 

هاا، تعاداد ووساتاها ییاز     ، با افزای  فاصله از وودخایه8 . بر اساس جدو ایدساکن متر  وودخایه

بارا    ایاد. مساتقر شاد   هاا  وودخایاه  متار   500اکثر ووستاها دو فاصله کیتر از  یابد وکاه  می
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داد ووساتاها  عامل فاصله از منابع آبی و وودخایه رمتغیار مساتقل( و تعا   تأثیرگذاو  سنج  میزان 

ضاریا   SPSSافازاو  . طیاق محاسایات یارم   محاسیه شدرمتغیر وابسته( ضریا هییستهی اسپیرمن 

فاصاله از   اوتیااط معکاوس و غیرمساتقیم    کنناد  اسات کاه بیاان    -1هییستهی بین این دو متغیار  

 است.ها  ووستایی ها دو توزیع سکویتها وودخایه

 

  

  
 (1398)مطالعات میدانی نویسنده،  اطالعاتی استانداردشده هایالیهة مجموعة نقش .3شکل 
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 (1398)مطالعات میدانی نویسنده، های اطالعاتی استانداردشده الیه ةمجموع 4شکل 

 
 سنجی محیطی روستاهای شهرستان مراغهبندی نهایی توانپهنه. 5شکل  

 (1398)مطالعات میدانی نویسنده، 
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 وستاهای شهرستان مراغهوضعیت پایداری ر .9جدول 

 درصد )جمعیت( جمعیت درصد )روستا( تعداد روستاها سطح پایداری ردیف

 73.6 62364 68 121 پایداو 1

 24.2 20516 27.5 49 پایداویییه 2

 2.2 1850 4.5 8 یاپایداو 3

 100 84730 100 178 مجیوع
 

به منابع آبی روودخایه(،  ها  اوتفاع، شیا، جهت شیا، فاصله از گسل، دسترسیطیق شاخص

سنجی محیطای دو وضاعیت   دوصد( از یظر توان 68ووستا ر 121 دادیتای  یشان  ،یوع خا  و ابلیم

ایاد.  ( وا دو خود جا  داد دوصد 6/73یفر ر 62364پایداو و مناسیی براو داوید که جیعیتی برابر با 

 2/24یفار ر  20516داویاد کاه    هاا پایاداو  متوساطی   دوصد( از ووساتا  5/27ووستا ر 49 ،هیچنین

دوصد( دو وضعیت یامناسا و یاپایاداو اساتقراو    5/4ووستا ر 8و  اید( دو این ووستاها ساکندوصد

از یظر پایداو ،  ،کنند. هیچنیندوصد( دو ووستاها  یاپایداو زیدگی می 2/2یفر ر 1850اید و گرفته

شاربی وضاعیت   شاربی و جناوب  ووستاها  مرکز و غرب شهرستان مراغه یسیت باه ووساتاها    

 شود.ها  پژوه  پاسخ داد  می، پرس هاوتحلیل یقشههمناسیی داوید. با توجه به تجزی

مکانی نواحی روستایی در شهرستان مراغه  –های محیطی در توزیع فضایی اول: آیا توان پرسش

 ؟گذاردمیثیر أت

هاا   ساتی، شارایط اکولاوژیکی و تاوان    هاا  زی گزینی مجتیاع ثیرگذاو دو مکانأتها  مؤلفهیکی از 

. بارا  اوزیاابی   شاود محر  توسعه محسوب هم و  ،تواید محدودیت توسعهمیهم که است محیطی 

استقراو یقاط ووساتایی دو شهرساتان مراغاه، هفات متغیار      یحو  ثیرگذاو  شرایط طییعی دو أمیزان ت

کاو گرفتاه  بهبع آبی و یوع ابلیم شیا، اوتفاع، جهت شیا، فاصله از گسل، یوع خا ، دسترسی به منا

. با افزای  شیا از تعداد مراکز ووستایی و جیعیت ووستاها کاسته شاود و اکثار ووساتاها    شد  است

اید. از میان ووستاها  موود مطالعه، اکثر ووستاها دو جهت جناوبی  تر استقراو یافتهها  پاییندو شیا

جهت شیا عامل  ،اید. بنابراینشربی براو گرفتها اید و ش  دوصد ووستاها دو جهت شیبراو گرفته

شاود  گیر  از خط گسال تعاداد ووساتاها بیشاتر مای     دو استقراو ووستاها است. با فاصلهمؤثر مهم و 

کیلومتر  گسل رپهنه با خاطر باال( هیچ ووستایی براو یهرفتاه اسات. یکای     20که دو حریم  طوو هب
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بسایاو بااالیی دو توزیاع یقااط     تأثیر که است ها عامل منابع آبی دو استقراو ووستامؤثر دیهر از عوامل 

متر  از منابع آبی روودخایه( باراو   500دوصد از ووستاها  موود مطالعه دو فاصله  72ووستایی داود. 

دوصاد ووساتاها داوا  خاا      98دهد خا  بای  از  شناسی منطقه یشان میاید. مطالعات خا گرفته

 ،ایاد ها  کو  سهند و دو اوتفاعات بااالتر باراو گرفتاه   دو دامنه ووستاهایی کهباشند. می اینسپتی سو 

دوصد ووستاها دو ایان   50. از مجیوع ووستاها  موود مطالعه، داویدا  مدیترایه مرطوب یایییهابلیم 

ووساتاها  پرجیعیات وا ییاز     اید، کاه شد خشک مستقر یییهدوصد بقیه ییز دو ابلیم  50یوع ابلیم و 

دهد عامل اوتفاع ییاز دو توزیاع مراکاز    اوتفاعی شهرستان مراغه یشان مییقشة شود. بروسی مل میشا

 وایاد  شاد  مساتقر   1870-1630دوصد از ووستاها دو اوتفاع  58داود و بی  از بسزا  یووستایی یقش

هاا   مساتخرج از یقشاه   شاود. طیاق یتاای    یک ووستا دو اوتفاع باالتر از دوهزاو متر دیاد  مای   فقط

مکاایی   –دو توزیع فضاایی  یادشد  هیپوشایی و مشاهدات میدایی شرایط محیطی دو بالا متغیرها  

 .گذاودمی مستقیمتأثیر یواحی ووستایی دو شهرستان مراغه 

 ؟استدوم: وضعیت پایداری محیطی روستاهای شهرستان مراغه در چه حدی  پرسش

 Arc-GISد  هیپوشایی منطق فااز  دو محایط   برا  اوزیابی پایداو  ووستاها  شهرستان مراغه م

 (ووساتا  170، روساتاها ودوصد  6/95، هیپوشایی منطق فاز  بر اساس یتای  مد  کاو گرفته شد.به

عیت یاپایداو  ووستا( ییز دو وض 8دوصد ووستاها ر 5/4و  پایداو براو داویدیییهدو شرایط پایداو و 

ی از یظار  دو شارایط مطلاوب   اها  شهرساتان مراغاه اکثاراً   توان گفت ووستمی ،براو داوید. بنابراین

 اید.گرفتهشرایط محیطی براو 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

ا  ویاز  بار  یامطلوب شارایط محیطای و بریاماه    آثاو شناخت میزان پایداو  ووستاها برا  کاه 

بل باه حادا  تواید مخاطرات محیطای وا  و از طرفی میاوتقا  وضعیت سکویتی اهییت زیاد  داود 

سانجی محیطای و اکولاوژیکی    هاا  توساعه ووساتایی و اوزیاابی تاوان     شناخت پتایسایل  برساید.

دات ووستایی به کااه  تهدیا   ةیهفتها تواید ضین اوتقا  فرصتها  زیستی ووستایی، میمجتیع

 .کندمحیطی ییز کیک شایایی  –زیست 

و  دوصد مسااحت اساتان(   8/4مربع رکیلومتر  2186 با توجه به وسعت ووستاها  مراغه با مساحت
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بند  یواحی ووساتایی از یظار شارایط اکولاوژیکی و     بند  و منطقهتنوع شرایط طییعی دو آن، لزوم پهنه

ویاز  محلای   ها  مناسیی دو بالا بریامهباید استراتژ  زیراضروو  است.  سنجی اکولوژیکی کامالًتوان

جیعیات ووساتاها     ،شود. طیق آخرین آماو وسییا ه اوشرایط یامناسا اکولوژیکی  کردنبرا  حدابل

یفار   83822مراغاه و   شاهر دوصد( دو  66ر یفر 163859یفر بود  است که از این مقداو  247681مراغه 

 28کنناد. دو حاالی کاه متوساط ووستایشاینی دو ساطح کشاوو        دوصد( دو ووستاها زیدگی می 44ر ییز

دوصد بیشتر است کاه   16مقایسه با متوسط کشوو   . جیعیت ووستایی شهرستان مراغه دواستدوصد 

عی بار  پژوه  حاضر سدو . استحی ووستایی شهرستان مراغه ها  خوب یواپتایسیلکنند  بیاناین امر 

شارایط محیطای دو   تأثیرگاذاو   اوزیابی میزان پایداو  محیطی ووستاها  شهرساتان مراغاه و بروسای    

ها  شیا، جهات شایا،   شرایط محیطی دو بالا شاخصداد استقراو یواحی ووستایی بود. یتای  یشان 

مثیتای دو توزیاع و تاراکم    تاأثیر  اوتفاع، فاصله از گسل، دسترسی به منابع آبی، یوع خاا  و یاوع ابلایم    

هاا، از طریاق   برا  تعیین میزان اهییات هار یاک از الیاه     ،او مرحلة ووستاها  موود مطالعه داوید. دو 

زوجی شدید و باه هار یاک    مقایسة ها با یکدیهر ( هر یک از شاخصAHPمراتیی رسلسلهووش تحلیل 

بیشترین وزن، مرباوط باه شااخص فاصاله از      AHPها وزن داد  شد. براساس خروجی مد  از شاخص

و کیترین وزن هم مربوط به فاصله از منابع آبای و وودخایاه باا امتیااز وزیای       28/0گسل با امتیاز وزیی 

استایداودسااز  شادید و از طریاق منطاق فااز  و باا       طیقاة   5هاا دو  الیه. دو مرحله بعد  است 03/0

 .  شدبند  میزان پایداو  محیطی ووستاها  شهرستان مراغه آماد  پهنهیقشة  orتابع  کاوگیر به

بسازا داویاد.    سها  ووستایی شهرستان مراغه، عوامل محیطی یقشدو آوای  فضایی سکویتها 

مستقیم دو استقراو ووستاها داویاد. و  ثیر أت ،شیا و اوتفاع ها   عاملها  جغرافیایی به ویژویژگی

شایا دو   بارا  شناسای،  ها  ابلییی، خا مثیت خود، از طریق تفاوت آثاواین عواوض عالو  بر 

هاا  وساتر  شهرساتان    بروسای یقشاه   کنناد. توجهی وا ایفا می شایانتوزیع مراکز ووستایی یق  

بیشتر از سایر عوامل محیطی دو توزیع یقاط ووساتایی یقا  داویاد. باا     دهد اوتفاع مراغه یشان می

متار    1800تار از  اکثر ووستاها دو اوتفاع پایین یابد وافزای  اوتفاع، تعداد ووستاها ییز کاه  می

 متر، تعداد ووستاها کاه  چشیهیر  داوید. 1870اید. دو اوتفاع باالتر از استقراو یافته

توزیاع ووساتاها     اهییت زیاد  دو توزیع ووستاها داود، عامل شیا هم محدودکنناد دو کناو اوتفاع که 
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 5هاا  کیتار از   دوصد از جیعیت ووستایی شهرستان مراغاه دو شایا   70که  طوو هب شود،میمحسوب 

ووساتا   30. ایاد شد قر تکنند و خوشیختایه ووستاها  پرجیعیت هم دو این ود  شیا مسدوصد زیدگی می

دوصاد جاا     20تاا   15هاا  تناد   ووساتا ییاز دو شایا    8اید و دوصد مستقر شد  15تا  10ا ییز دو شی

 کنند.ها  تند زیدگی میووستاها دو این شیاساکنان اید؛ یعنی بی  از دوهزاو یفر از گرفته

د و دو هاا  کاو  ساهن   دهد ووساتاهایی کاه دو دامناه   یشان میمنطقه بند  ابلییی پهنهیقشة بروسی 

ز ادوصاد   50  از بای  ،هیچناین  داویاد. ا  مدیترایاه  مرطوب یایییهابلیم  ،ایدعات باالتر براو گرفتهاوتفا

 د.ایاو یافتهخشک رووستاها  اطراف شهر مراغه که اوتفاع کیتر  داوید( استقریییهووستاها دو ابلیم 

تی اینساپ  جانس یوع خا  ووستاها  جنوبی شهرستان مراغه و اوتفاعات منتهی باه کاو  ساهند از     

-یاز خاا   یو شیا  شهرساتان  ، مرغوب استیسیت بهها  بند  جزء خا که از یظر دسته است، سو 

 تی ساو  اینسپووستا ییز  175 و سو  ووستا آیتیسه ووستا، خا   178است. از مجیوع  ایتی سو شان 

و دووساتاها  دوصاد از   50. جهت شیا هم از عوامل مهم دو استقراو ووساتاها باود کاه بای  از     است

رد منطقاه  اید که این امر به دلیل ابلیم سها  جنوبی رو جنوب شربی و جنوب غربی( جا  گرفتهجهت

 39، . به دلیل عیوو خاط گسال فعاا  تیریاز از شایا  شهرساتان      است د مند  از ایرژ  خووشیو بهر 

  باه  اوجاه ویاژ   ایاد کاه ییااز اسات ت    دوصد( دو حریم با خطر بااال  زلزلاه باراو گرفتاه     22ووستا ر

توزیاع  شاة  یقساز  بناها  ووستایی دو این ووستاها صووت بهیرد. به دلیل دسترسی آسان به آب مقاوم

ز کااه   ووستاها یی ها، تعدادتوزیع منابع آبی مطابقت داود. با افزای  فاصله از وودخایهیقشة ووستاها با 

   د.ایمستقر شد ها وودخایه از متر  1800اکثر ووستاها دو فاصله کیتر از  ویابد می

ه(، ها  اوتفاع، شیا، جهت شیا، فاصله از گسل، دسترسی به منابع آبی روودخایطیق شاخص

یطی دو سنجی محدوصد( از یظر توان 68ووستا ر 121دهد ابلیم یتای  تحقیق یشان می یوع خا  و

جاا    ( وا دو خاود 73.6ریفار   62364وضعیت پایداو و مناسیی براو داوید که جیعیتای برابار باا    

یفار   62051هاا پایاداو  متوساطی داویاد کاه      دوصد( از ووستا 5/27ووستا ر 49 ،هیچنیناید. داد 

دوصاد( دو وضاعیت یامناساا و     5/4ووساتا ر  8( دو این ووستاها سااکن هساتند و   دوصد 2/24ر

 نند.  کدگی میدوصد( دو ووستاها  یاپایداو زی 2/2یفر ر 1850اید و یاپایداو استقراو گرفته

ها  شیا، جهت شیا، بند  رزویینگ( و بر اساس شاخصها  پهنهبا توجه به خروجی یقشه
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هکتااو از اواضای    1/43532 ،اوتفاع، فاصله از گسل، دسترسی به منابع آبی، یوع خا  و یوع ابلایم 

پایاداو   هکتااو از یظار    6/66287 دوصاد( و  3/20شهرستان مراغه دو وضعیت یاپایداو براو داود ر

هکتاو دو شارایط پایاداو  باراو     1/104346 دوصد( و 31ی دو وضعیت متوسط براو داوید رطمحی

 دوصد از کل سطح شهرستان(. 7/48داود ر

از یظر پایداو ، ووستاها  براو گرفته دو مرکز و غرب شهرساتان مراغاه یسایت باه      ،هیچنین

بارا  اوتقاا     هاییپیشنهاد ،ن اساسشربی وضعیت مناسیی داوید. بر ایووستاها  شربی و جنوب

 شود.بیان می شهرستان مراغه ها  اکولوژیکی یواحی ووستاییشرایط محیطی و توان

   هاا بارا    هاا و مسایل  ضرووت وعایت حریم طغیایی ووستاها و آزادساز  بساتر وودخایاه

 یافته دو کنااو   مخاطرات طییعی دو موابع بحرایای؛ باه ویاژ  دو ووساتاها  اساتقراو     کاه

 خطا(. و آباد، علیداووودخایه خَطا چایی رووستاها  کامل

 ایاد از  دسترسی و وا  مناسا برا  ووستاها  یاپایداو  که دو اوتفاعات باراو گرفتاه   یجادا

 ند و ... سیدکَند ، شیرین کَجیله ووستاها  جنوب شرق مراغه مایند ووستاها  

  ز جلاوگیر  ا  چا  بارا  خایه صوفیدو ووستاها  باالدست وودداو  آبخوانآبخیزداو  و

 .سیالبات طرخفرسای  خا  و کاه  

   و سهند برا  افازای  اشاتغا  و پایاداو  اجتیااعی     دو ایجاد صنایع تیدیلی دو ووستاها

 .ابتصاد 

 بار اسااس    ساز  مساکن ووستاها  وابع دو حریم گسل فعا  شیا  شهرستان مراغهمقاوم

 .ا دو برابر زلزله(هر طراحی ساختیان 2800 ةیامینآی

 یافتهتوسعهها و تجهیزات دو ووستاها  کیتر وسایی و ایجاد زیرساختخدمات 

 ها  تنددو شیافیزیکی ووستاها  وابع ةتوسع کردنمحدود. 

 خاا  دو ساطح پاایینی    تقویت خا  دو مناطقی که از یظر مرغوبیت  ها کاوگیر  ووشبه

 براو داوید.

  از  اسات، هاا  زیرزمینای پاایین    دو مناطقی که سطح آب ها  عییقجلوگیر  از حفر چا

 جیله ووستاها  براوگرفته دو اوتفاعات شیالی شهرستان مراغه.
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 منابع
بتصااد سایز،   اا  با وویکرد اوزیابی پایداو  منطقه .(1397دوست، دیین رکاشفی و زاد ، عیسیابراهیم

، 8دوو  ، جغرافیا و آمای  سرزمین ةیامفصل .ربیاها  استان آذوبایجان غموود  شهرستان ةمطالع

 .1-18 فحاتص، 27  شیاو

 .یوو اماپی دایشها  ایتشاوات :تهران .ا یاحیه ویز بریامه ها وووش اصو . (1388ر آسای ،حسین

و اساتقرا ام ظا یبروسای عوامال جغرافیاایی دو     .(1384مجتیای ر  ،بدیر  معصاوم استعالجی، علیرضا و 

اباع  ویلکای  از تو  ةیاحیا وه  ماوود :  ژرپا  یها  کی ا تکنیکبر کید أت ها  ووستایی باسکویتها 

 .121-136 فحاتص، 53  شیاو، 37دوو  ، ها  جغرافیاییوه ژپ ةمجل .(شهرستان ییین

هاا  ووساتایی   یق  عوامل طییعی دو آوای  سکویتها  .(1393محید رجعفر ،  و استعالجی، علیرضا

 .29-40فحاتص، 10  شیاو، 3دوو   ،ا و مطالعات محیطیجغرافی ةیاملفص .دو شهرستان ماهنشان

، دوم جلاد . هاا  شهرسااز  محایط زیسات    جیوعه میاحاث و ووش م .(1387، کامییز ربهرام سلطایی
 .مطالعات تحقیقات شهرساز  و معیاو  ایرانایتشاوات  :تهران

و دوبر  مساکویی  اوزیابی کیفی موبعیت مکایی کا(. 1393محیودزاد ، حسن رو  پوومحید ، محیدوضا

 .59-80حات صف، 51شیاو  ، 9دوو  ، ویز بریامهجغرافیا و یشریة . مراتییسلسلهشهر تیریز با ووش 

فیزیکای   ةتوساع بروسی تنهناها  طییعای   .(1388رتوفیق  ،وحیایی سعید ،خضر  ،محیدوضا ،ثروتی

، 67  شایاو  ،41 دوو (، ها  جغرافیایی ساابق ها  جغرافیا  طییعی رپژوه پژوه  .شهر سنندج

 .13-29فحات ص

 تهران. ایتشاوات دایشها  :تهران .نمدخلی بر جغرافیایی ووستایی ایرا .(1380حسینی ابر ، حسن ر

 .(1394عزیاز ، فاطیاه ر   و مهاد   ،پووطااهر   ،رود ، سیدحسان مطیعای لنها   ،وضوایی، محیدوضا

رپاذیر  ماوود: ووساتاها  مهاج   ةمطالعا پایداو اجتیاعی دو مناطق ووستایی ر ةتوسعمهاجرپذیر  و 

 .71-84 فحاتص، 19 ، شیاو 5دوو  ، ا ویز  منطقهبریامه ةیامفصل .(شهر تهرانکالن

 ایتشاوات دایشها  امیرکییر. :تهران .ابتصاد ایران  گزید .(1375ر وزابی، ابراهیم

و تحلیال  بند  طیقهها  جدید برا  کاوبرد تکنیک .(1384ثقفی، مهد  رو  مقدم، محیدحسینوضایی

، 1 شایاو ، 9  دوو، مدوس علوم ایسایی ةیامفصل .مخاطرات ژ ومووفولوژ  دو گسترش شهر تیریز

 .47-75فحات ص
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