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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 descriptiveanalytical 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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علی آذر

استادیار ،گروه شهرسازی و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مراغه ،مراغه ،ایران
(تاریخ دریافت1398/09/20 :؛ تاریخ پذیرش)1398/11/21 :

چکیده
وضعیت اکولوژیکی و توانهای طبیعی ،نقشی بسزا در توسعة پایدار و الگوی استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی دارند .بر این اساا ،
شناخت میزان پایداری روستاها برای کاهش آثار نامطلوب شرایط محیطی و برنامهریزی برای ارتقای وضاعیت ساکونتی اهتیات دیاادی
دارد.؛ اد طرفی ،میتواند مخاطرات محیطی را به حداقل برساند .هدف پژوهش حاضر اردیابی و پهنهبندی وضعیت توانسنجی محیطای و
وضعیت استقرار روستاهای شهرستان مراغه اسات .روش پاژوهش ،توصاییی – تحلیلای ،و ماهیات آن کااربردی اسات .بارای بررسای
توانسنجی محیطی روستاها شاخصهای ارتیاع ،شیب ،جهت شیب ،فاصله اد گسل ،دسترسی به منابع آبی (رودخانه) ،نوع خاا و اقلای
نتایج بهکار گرفته شد .برای محاسبة ودن نسبی هر یک اد متغیرها ،مدل تحلیل سلسلهمراتبی ،و برای تلییا ییاههاا ،منطا Fuzzy
 Overlayبهکار گرفته شد .نتایج نشان داد  121روستا ( 68درصد) اد نظر توانهای محیطی در وضعیت پایدار قارار دارناد کاه جتعیتای
برابر با  62364نیر ( 73/6درصد) را در خود جای دادهاند 49 .روستا ( 27/5درصد) اد روستاهاا پایاداری متوساطی دارناد کاه  20516نیار
( 24/2درصد) در این روستاها ساکناند و  8روستا ( 4/5درصد) در وضعیت ناپایدار استقرار گرفتهاند و  1850نیر ( 2/2درصد) در روستاهای
ناپایدار دندگی میکنند .هتچنین ،اد نظر پایداری ،روستاهای مرکز و غرب شهرستان مراغه نسبت به روساتاهای شارقی و جناوبشارقی
وضعیتی مناسب دارند .اد میان شاخصهای مورد مطالعه ،بین مؤلیههای ارتیاع ،شیب ،فاصله اد رودخانه و اقلی با تودیاع نقاار روساتایی
هتبستگی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی
پایداری ،توانسنجی محیطی ،تودیع مکانی -فضایی ،مراغه.

 مقالة حاضر مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «توانسنجی محیطی توزیع مکاایی – فضاایی ساکویتها هاا ووساتایی
شهرستان مراغه با تأکید بر توسعة پایداو با استفاد از تکنیک  »GISاست.
 رایانامة نویسندهa_azar@iau-maragheh.ac.ir :
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مقدمه
شکلگیر و تکوین جوامع ووستایی ،متأثر از عوامل بسایاو از بییال عوامال اجتیااعی ،فرهنهای،
ابتصاد و ابلییی است .توسعة پایداو و به طوو کلی ،میاحث پایداو  ،امروز دو زمینهها مختلفای
مطرح شد اید و اوتیاط موضوعها مختلف با میاحث پایداو موود توجه پژوهشاهران باود و آثااو
موضوعها متنوع ،بار پایاداو و یاپایاداو توساعه ،اوزیاابی و سانج
هیکاوان .)72 :1394 ،دو توانسنجی محیطی بر یق

شاد اسات روضاوایی و

و اوتیاط متقابل فعالیتها ایساایی دو فضاا و

حفظ پایداو تأکید میشود .مفهوم پایداو دو دهة  1970واکن

منطقی یسایت باه مساا ل جهاایی

محیط زیست و توسعه بود رابراهیمزاد و کاشفی دوست .)1397 ،دو این میان ،توسعة فیزیکی جدید
ووستایی هم بدون دویظرگرفتن شرایط و توان اکولوژیکی و پتایسیلها محیطی منطقه اتفاق میافتد.
ادامة این فرایند باعث افزای

خطرات و پیامدها یامطلوب محیطی و ایسایی خواهد بود؛ باهطاوو

که یواحی ووستایی که از یظر توانها اکولوژیکی دو وضاعیت یاامطلوبی باراو داویاد ،وشاد منفای
جیعیتی داوید و مهاجر فرستی ایان گویاه از ووساتاها خیلای بیشاتر از ساایر ووساتاها اسات .اداماة
مهاجرتها ووستایی عالو بر خروج ییرو جوان و فعاا ووساتایی از یاواحی ووساتایی ،باعاث
ایجاد تراکمها باال سکویتی و جیعیتی دو محیطها شهر شد و مناطق حاشیهیشین شاهر وا
ایجاد خواهد کرد که دو این صووت هم توسعة پایداو شهر و هم توسعة پایداو ووستایی با خطرات
طییعی و ایسایی جد مواجه خواهد شد .اساتقراو ووساتاها دو هار کشاوو یشااندهناد اوتیااطی
تنهاتنگ با محیط طییعی و ایسانساخت است ،و محایط طییعای آثااو فزایناد ا دو تاأمین معیشات
ووستاییان داشته است ،یشناختن آن ،بیشترین مایع وا دو مسیر یاپایداو ووستاها ایجاد مایکناد ،چاه
بسیاو ووستاهایی که تأسیسات و امکایاتی دو آنهاا ایجااد شاد اسات ،ولای بعاد از مادتی متارو
شد اید ،به این دلیل که محیط طییعی ،ظرفیت یههداو جیعیت وا یداشته ،یا اینکه داشتهاید ،ولی باه
علت یشناختن و بیتوجهی به آن ،ظرفیت جیعیتپذیر خود وا از دست داد و یاپایاداو شاد ایاد.
ولی امروز با پیشرفت علم و تکنولوژ این مواود تا حد به کنتر ایسان دوآمد و ایسان مایتوایاد
از این عوامل طییعی به یفع خود بهر بارداو کناد .ویژگایهاا طییعای دو ووساتاها کاه علام و
تکنولوژ یداوید ،عامل یاپایداو محسوب میشوید رآسای  .)21 :1388 ،محرومیتها ابتصااد ،
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اجتیاعی ،فرهنهی  -محیطی و زیستی و برآوود یشادن ییازهاا ضاروو  ،موجاا مهااجرت و دو
یهایت یاپایداو و تخلیة ووستاها میشود رحسینی ابر .)90 :1380 ،
دو چهویهی استقراو سکویتها ها ووستایی از یظر مکایی -فضایی ،مجیوعها از عوامل طییعای
و فرهنهی رایسایی) به صووت ایتزاعی و مشتر مؤثرید و به آن هویتی خاص میبخشند و تغییر هار
یک از این عوامل میتواید اهییت هر موبعیت وا دگرگون کناد راساتعالجی .)125 :1384 ،مشاخص
است که آثاو محیط طییعی دو شکلگیر و پراکن

سکویتها هاا ایساایی ،بای

از عوامال محایط

فرهنهی است؛ بهطوو که محیط طییعی ،بستر هیاة فعالیاتهاا ایساایی باود و تاأثیر زیااد دو
سکویتگزینی و کاوکرد سکویتگزینی و کاوکرد سکویتها ها ایسایی داود روحیایی.)142 :1383 ،
اکثر پژوه ها دو زمینة اوزیابی توانسانجی محیطای دو حاوز کشااووز و توویسام اسات.
باسهاود ر )2000دو مقالة «ووششناسی و اصطالحات اوزیابی پایداو و دیدگا هاا بریاماهویاز
ووستایی با وویکرد تحلیلی» شاخصها و معیاوها اوزیابی پایداو دو یاواحی ووساتایی وا بروسای
کردید .ایشان مؤلفاههاا اصالی پایاداو اواضای وا دو پان مؤلفاة اصالی ابتصااد  ،اجتیااعی
،اکولوژیکی ،فرهنهی و ذخایر طییعی بیان کرد است.
پژوه ها ایدکی دوباو توانها محیطی اکولوژیکی دو یواحی ووستایی ایجام گرفته اسات.
از جیلة این پژوه ها ،میتوان به مقالة «بروسی عوامل جغرافیا دو پراکندگی یاواحی ووساتایی
دو شهرستان زیجان» اشاو کرد .دو مقالة یادشاد باا باهکااوگیر هشات شااخص ،توزیاع یقااط
ووستایی دو پهنة شهرستان زیجان بروسی و تحلیل شد است رویاحی و جوایی .)1395 ،میکااییلی
و هیکاوان ر )1394دو مقالة «توانسنجی محیطی ،الهویی مناسا دو واستا شاناخت تواییناد -
ها منطقها با تأکید بر کشااووز » ،باه اوزیاابی و تاوانسانجی محیطای ،دو واساتا شاناخت
تواییند ها منطقة با نات و زیرکو با بهکاوگیر سیستم اطالعات جغرافیایی ایجام گرفته
دو پژوه

اسات.

یادشد پس از جیعآوو اطالعات و میایی یظر و الیهها مختلاف و آمااد سااز

آنها ،از فرایند تحلیل سلسلهمراتیی جهت تعیین یواحی مستعد بهر گرفته شد است.
عنابستایی ر )1389دو مقالها با عنوان «یق

عوامل طییعی دو پایداو سکویتها ها ووستایی»،

یشان داد وابطها معناداو و بهیسایت باو باین داد هاا طییعای یعنای موبعیات ،آب و اواضای
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کشاووز و ووید تحوالت جیعیت دو دوو  1345-85به عنوان یکای از شااخصهاا پایاداو
سکویتها ها ووستایی بربراو است ،بهطوو که میزان هییساتهی باین موبعیات ووساتا و وشاد
ساالیة جیعیت  0/216است.
استعالجی و جعفر ر )1393دو پژوهشی ،به اوتیاط بین شرایط محیطای دو بالاا معیاوهاا
اوتفاع ،شیا و ابلیم با توزیع و تراکم یواحی ووستایی پرداخته ،و به این یتیجه وسید اید که تعاداد
ووستاها و چهالی جیعیت ،با افزای

اوتفاع و شیا کاه

مییابد و اکثار ووساتاها دو محادود

موود مطالعه دو ابلیم معتد مرطوب براو گرفتهاید.
ویاحی و جوان ر )1397دو پژوهشی با عنوان «بروسی عوامل جغرافیایی دو پراکنادگی فضاایی
یواحی ووستایی شهرستان زیجان» یق

عوامال طییعای دو اساتقراو و پایاداو ووساتاها بروسای

کردید .دو یتیجه ،یقشة پهناه بناد منااطق ووساتایی دو ساه تیاا متفااوت از لحااا اساتقراو دو
گرو ها ووستایی با مقر مناسا ،بهیسیت مناسا و یامناسا اوا ه شد است.
با توجه به وسعت ووستاها مراغه با مساحت  2186کیلومتر مربع ر 4/8دوصد مساحت اساتان)
و تنوع شرایط طییعی دو آن ،لزوم پهنهبند و منطقهبند یواحی ووستایی از یظر شرایط اکولاوژیکی
و توانسنجی اکولوژیکی کامالً ضروو است .زیرا باید واهیردها و استراتژ هاا مناسایی دو بالاا
بریامهویز محلی برا حدابلکردن شرایط یامناساا اکولاوژیکی مطارح شاود .طیاق آخارین آمااو
وسیی جیعیت ووستاها مراغه  247681یفر بود است که از این مقداو  163859یفار ر 66دوصاد)
دو شهر مراغه ،و  83822یفر ییز ر 44دوصد) دو ووساتاها زیادگی مایکنناد .دو حاالی کاه متوساط
ووستایشینی دو سطح کشوو  28دوصد است .جیعیت ووستایی شهرستان مراغه دو مقایسه با متوساط
کشوو  16دوصد بیشتر است که بیانکنند پتایسیلها خاوب یاواحی ووساتایی شهرساتان مراغاه
است .از طرف دیهر ،یرخ وشد جیعیت ووستایی شهرساتان مراغاه دو ساا  1390یسایت باه ساا
 1385سیر وشد منفی وا به خود گرفته است ر )-0/09ریتای سرشیاو آماو یفوس و مساکن1385 ،
و  .)1390دو صووتی که برا ادامة وشد منفی جیعیت ووستایی به سیا مهاجرت به شاهر مراغاه و
سایر ووستاها چاو ا ایدیشید یشود ،دو چند دهة آیند جیعیات ووساتاها شهرساتان مراغاه رباه
ویژ ووستاهایی که از یظر شرایط محیطی وضعیت یامطلوبی داوید) تخلیه خواهد شد.
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آیناد یهااو اسات.

این گزاوش دو سا  1396توسط مرکز بروسیها استراتژیک یهاد ویاست جیهاوو تادوین شاد
است .دو این گزاوش ،با مروو مطالعات معتیر ایران و بینالیلل ،مهمترین چال هاا و مساا ل کشاوو
استخراج و سناویوساز شد است .گزاوش آیند پژوهشی ایران  1396دو ساطح ملای و بار اسااس
مد دستهبند هفتگایه شامل حوز ها ابتصاد ،سیاست ،جامعه ،فرهنگ ،محیط زیست ،سالمت و
علم و تکنولوژ تهیه شد است و دو آن مسا ل آیناد ایاران اواد شاد اسات .هیچناین ،دو طارح
آمای

استان آذوبایجان شربی بر ضرووت بریامهویز برا عوامل اصلی یظام طییعی از جیله ابلایم،

منابع آبی ،محیط زیست و مخاطرات طییعی تأکید شد است .عالو بر ابعاد طییعای ،از یهاا ایساایی
ییز مطالعات ووستایی اهییت داوید ،زیرا سکویتها ها ووستایی گویها از مراکز زیساتی باه شایاو
میوود که بریامهویز کالن برا آن یکی از موضاوعات مهام دو میاحاث بریاماهویاز منطقاها و
آمای

سرزمین است رطرح آمای

استان آذوبایجان شربی .)81 :1397 ،هیچنین ،دو مااد  25باایون

ششم توسعه بر ضرووت شناسایی ووستاها دو معرض خطر سوایح طییعی برا اجرا طارحهاا
ایینساز این سکویتها ها با هیکاو دستها هاا مسائو و مشااوکت ماردم و یهادهاا محلای،
بهیوعی که حدابل  30دوصد ووستاها دو معرض خطر تا پایان اجارا باایون بریاماه اییانسااز
شوید ،تأکید شد است ربریامة پن سالة ششم توسعة ابتصاد  ،اجتیاعی و فرهنهی.)1396 ،
هدف پژوه  ،پهنهبند اکولوژیکی و توانسنجی محیطی یواحی ووستایی شهرستان مراغاه و
تییین معیاوها ،شاخصهها و عوامل مؤثر دو اوزیابی توانسنجی محیطی اسات .دو پاژوه
سعی بر آن است که به پرس

حاضار

زیر پاسخ داد شود؟

آیا توانها محیطی دو توزیع فضایی – مکایی یواحی ووستایی دو شهرستان مراغه تاأثیر داود؟
وضعیت پایداو محیطی ووستاها شهرستان مراغه دو چه حد است؟
مبانی نظری
ووستایشینی دو کناو زیدگی عشایر  ،یکی از الهوها غالا سکویت بشر محسوب میشاود .ساابقة
ایجاد ووستاها دو ایران به اواخر دوو یئولتیک از 10هزاو سا بیل از مایالد تاا 3هازاو ساا بیال از
میالد ردوو آغاز تیدنها دو بالا پیدای

ووستاها) برمیگردد .دو این دوو وابطاة ایساان باا محایط
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طییعی خود بهطوو متقابل و دوسویه ،و دو حد معقولی بود .بهطوو که شارایط محیطای امکایااتی وا
دو اختیاو ایسان براو میداد و ایسان ییز با توجه به سطح فرهنهی و دو حد ییااز خاود از آن مناابع دو
واستا برطرفکردن ییازها خود بهر میبرد .با بروز ایقالب صانعتی ر 1856مایالد ) و گساترش
جیعیت و ییازها ایسایی و هیچنین ،پیشرفت تکنولوژ  ،وابطة ایسان با طییعت از حد تعاد خاوج
شد ربههمخوودن وابطة ظرف و مظروف) و طییعت برا اولینباو مقهوو ایسان شد .یکی از مهمترین
پاوادایمها معاصر و چال ها عصر حاضر بحث پایداو

است ر2000, p.29

 )Bosshard,اوزیاابی

محیط طییعی بر حسا عوامل بیجان و جایداو اکوسیساتم ایجاام مایگیارد و دو پایاان از وضاعیت
اکولوژیکی منطقه ،تجزیهوتحلیل و پهنهبند پایداو بهدست مایآیاد .شااخصهاا مهام اوزیاابی
پایداو محیط زیستی شامل ساخت بیوکلییاتیک رزیستابلییی) منطقه ،منابع زماینشاناختی ،مناابع
آب ،خا  ،ساختاو توپوگرافیکی ،پوش

گیاهی ،حیات وح

و اکوسیستمها ویژ میباشند.

به این ترتیا ،از کل اوزیابی محیط طییعی یقشها تهیه میشود که یشاندهناد تاوان طییعای بطعاه
فضاها مختلف دو طییعت است .دو مراحل بعد  ،اوزیابی محیط طییعی به عناوان یکای از مهامتارین
ابزاوها علیی بریامهویز  ،به ووش محیط زیستی ،گرفته میشود ربهرام سلطایی .)97-98 :1387 ،الیتاه
میکن است یک معیاو دو یک مؤلفه امتیاز مثیت محسوب شود ،اما دو مؤلفه دیهر امتیاز منفی باه شایاو
آید .برا مثا  ،معیاو تراکم جاد ها رشاخص دسترسی) دو مؤلفة ابتصاد  ،امتیاز و ییر مثیات و یرماا

1

و دو مؤلفة تنوع زیستی 2امتیاز منفی و غیریرما  3محسوب شود ر.)Bosshard, 2000: 33
بعضی شاخصها عیلکرد اید؛ مایند شاخص فرسای  ،اما برخی دیهار ییاز یساییایاد ،مایناد
شاخص گویه که میکن است دو برهههایی از زمان با توجه به کیتربودن آن گویه ،اهییات بااالیی
داشته باشد ،اما دو زمان دیهر از اهییت آن کاسته شاود

ر1991

 .)Landolt,بااسهااود ر )2000دو

مقالة ووششناسی و اصطالحات اوزیابی پایداو و یظریهها بریامهویاز ووساتایی باا وویکارد
تحلیلی ،شاخصها پایداو دو یواحی ووساتایی وا بروسای کارد اسات .او مؤلفاههاا اصالی
پایداو اواضی وا دو پن مؤلفة اصلی ابتصاد  ،اجتیاعی ،اکولوژیکی ،فرهنهای و ذخاایر طییعای
1. Normative
2. Bio-diversity
3. Non-normative
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طیقهبند کرد است .باسهاود شاخصها و متغیرها اوزیابی کااوبر اواضای پایاداو وا دو ساه
سطح سلسلهمراتیی به ترتیا اهییت و باه صاووت هارم پایاداو مطارح کارد اسات .شااخص
ابتصاد و محیط بیولاوژیکی رذخاایر و مناابع طییعای) دو ساطح او باراو داود؛ شااخصهاا
اجتیاعی و اکولوژیکی دو سطح دوم ،وأس هرم و جزء متعالیترین معیاو دو یظر گرفته است.

شکل  .1نمودار شاخصها و متغیرهای ارزیابی کاربری اراضی پایدار1در سه سطح سلسلهمراتبی (.)Bosshard, 2000: 34

توسعه و عیران دو ایواع مجتیعها زیستی که دو بستر طییعای باراو داویاد ،هیاواو ییازمناد
مطالعة دبیاق دو ویژگایهاا طییعای و محایط زیساتی آنهاسات .دو ایان زمیناه ،بروسایهاا
ژ ومووفولوژ به تنهایی بسیاو از مسا ل و تنهناها طییعی موجاود دو مسایر توساعه وا آشاکاو
میکند .این موضوع یاشی از ووششناسی یهرش سیستیی است که دو ایواع مطالعات جغرافیایی و
محیطی دو مناطق مختلف بهکاو گرفته میشود روضاییمقدم و ثقفی.)48 :1384 ،
بر اساس مطالعة طالشی و امیرفخریان ر )1391از آیجا که یقاط یا گر ها ،مراکز اصالی اساتقراو
جیعیت دو یظر گرفته میشوید ،عنصر مهم دو سازمان فضایی محساوب مایشاوید .دو ایان باین،
1. Land-use sustainability
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یقاط سکویتهاهی مراکز ووستایی ،از یکسو به دلیل اوتیاط یزدیک با منابع طییعای آب و زماین ،و
از سو دیهر ،به دلیل توزیع گسترد آنها دو پهنة فضا ،یقشی مهم و بسزا دو ساختاو فضاایی هار
منطقه به عهد داوید رویاحی و جوان .)1397 ،فضا جغرافیایی به عنوان بستر فعالیتها ایسایی،
اساسی دو شکلدهی فعالیتها و تعیین شکل آن داود .بسیاو از تفاوتهاا و تشاابههاا باین

یق

جوامع ووستایی که سهم طییعت بیشتر جلو گر است ،یق

تعیینکنند ا داوید .گر ها از مهمترین

عناصر دو سازمان و توزیع فضایی رعالو بر لکه و خطوط) محسوب میشوید .ویچاود هاوتشاون،
از جیله جغرافیدایایی بود که بر مطالعة توزیع فضایی تأکید داشت ر.)Campbell, 2018: 25
دو وابع ،اغلا یاپایداو ها دو یواحی ووستایی واکن

طییعی ووساتاییان باه شارایط زیساتی

است که یاشی از غلیة شرایط و عوامال یامسااعد طییعای ،ابتصااد و اجتیااعی بار تاالشهاا
ایثاوگرایه ووستاییان است که دو یهایت ،آیان وا مجیوو به مهاجرت و تخلیة ووستا میکند روزابای،
 .)104-107 :1375بریامهویز فضایی فرایند برا بهر ووکردن و آمای

منطقی ،حفاظ تعااد ،

توازن و هیاهنهی بین جیعیت و مؤلفهها ابتصاد و اجتیاعی است کاه از باروز بایتعاادلی و
بازتابها تخرییی و منفی دو فضاا سارزمین جلاوگیر مایکناد .شاناخت مناابع سارزمین و
چهویهی بهر برداو از این منابع هیرا با پای بینای وضاعیت آیناد اساتقراو مطلاوب ایساان و
عیلکرد و دو طییعت به منظوو تأمین وشد منطقی ،متوازن و مطلوب ابتصاد بر پهناة سارزمین،
هدف عید بریامهویز فضایی است رکالیتر و هیکاوان.)166 :1394 ،
بااه باااوو کاااتس1و هیکاااوان ر )1977توایینااد هااا محیطاای ،بسااتر الهوهااا اسااتقراو
سکویتها ها ایسایی وا دو فضاها جغرافیایی فراهم میکند و ساختاو فضاایی هار مکاان تجلای
کن

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

استقراو سکویتها ها و فعالیتها دو سطح فضا جغرافیایی ،عامل توپوگرافی یکی از عوامل طییعی
است که بهتنهایی تعیینکنند ویژگیها جغرافیایی است راستعالجی و جعفر .)29 :1393 ،
روش پژوهش
پژوه

حاضر از یظر هدف ،کاوبرد و از حیث ماهیت و ووش ،توصیفی -تحلیلی اسات .بارا
1. Coats
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جیع آوو اطالعات ابزاو اسناد ا میدایی و مشاهد ا بهکاو گرفته شد .بارا اجارا پاژوه ،
ابتدا اطالعات دوباو موضوع و محدود موود مطالعه از کتا ،اسناد ،سازمانها و یقشهها پایاه از
سازمانها مختلف جیعآوو شد ،سپس ،برا تجزیهوتحلیل داد ها مد تحلیال سلسالهمراتیای
ر )AHPو سیستم اطالعات جغرافیاایی ر )GISبهار گرفتاه شاد .جامعاة ماوود مطالعاة پاژوه
سکویتها ها ووستایی شهرستان مراغه است .بارا عیلیااتیکاردن پاژوه

ابتادا ،باا یارمافازاو

 ArcGISهر یک از عوامل محیطی مؤثر بر پراکندگی یواحی ووستایی ،شناسایی شد .سپس ،میازان
اهییت هر یک از عوامل و معیاوها مشخص و دو مد  AHPمقایسة زوجی معیاوها ایجام گرفات،
و دو مرحلة بعد برا تعیین اولویت معیاوها و وزندهی یهایی یرمافزاو  ExpertChoiceبهکاو گرفته
شد .دو یهایت ،برا ترکیا هریک از عوامال دو اوزایای کاه بارا آنهاا توساط فرایناد تحلیال
سلسلهمراتیی به دست آمد  ،ضرب شد و دو یرمافزاو

GIS-Arc

بایکدیهر هیپوشایی شد است.

هیچنین ،اطالعات محیطی ووستاها از تصاویر ماهواو ا روساتر ) ساازمان یقشاهبارداو کشاوو
استخراج شد است .جامعة آماو تحقیق حاضار هیاة ووساتاها واباع دو شهرساتان مراغاه ربخا
مرکز و بخ

سَراجو) است .طیق یتای آخرین سرشیاو عیومی یفوس و مسکن ،تعداد ووساتاها

شهرستان مراغه  180ووستا است که دو مقالة حاضر ،وضعیت استقراو هیاة ووساتاها محادود ماوود
مطالعه ،بروسی و تجزیهوتحلیل شد رمرکز آماو ایران .)1395 ،شاخصها اوزیابی توانسانجی محیطای
شامل الیة شیا ،فاصله از گسل ،اوتفاع ،باوش ،فاصله از وودخایه ،سازید زمینشناسی ،فاصاله از مناابع
آالیند و تناسا اواضی است .برا تجزیهوتحلیل اطالعات یرمافازاو  Arc-GISو ماد سلسالهمراتیای
منطق فاز بهکاو گرفته شد .برا وزندهی به شاخصها و الیهها مد سلسلهمراتیای چنادمعیاو فااز
بهکاو گرفته شد .برا وزندهی شاخصها ،پرسشنامها طراحای ،و دو اختیااو خیرگاان و متخصصاان
علوم شهر و ووستایی براو داد

شاد .میاایهین هندسای امتیاازات دو یارمافازاو choice

 Expertبارا

محاسیة وزن یهایی شاخصها واود شد است .جدو  ،1محاسایة وزن یهاایی شااخصهاا دو  AHPرا

یشان میدهد .براساس خروجی مد  AHPبیشترین وزن ،مربوط به شاخص فاصاله از گسال باا امتیااز
وزیی  ،0/28و کیترین وزن هم مربوط به فاصله از منابع آبی و وودخایه با امتیاز وزیی  0/03است .بارا
استایداودساز الیهها رشاخصها) مراحل زیر طی شد است:
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جدول  .1معیارهای مؤثر در پهنهبندی توانهای محیطی و استانداردسازی نقشهها

شاخص

شیا

اوتفاع

ابلیم

فاصله از
وودخایه

خا

گسل

جهت
شیا

طبقات شیب (درصد)
5-0
10 - 5
15 - 10
20 - 15
باالتر از 20
1400-1300
1500-1400
1600-1500
1700-1600
باالتر از 1800
خیلی مرطوب
مرطوب
مدیترایها
یییهخشک
خشک
کیتر از 500
1000-500
2000-1500
2500-2000
بیشتر از 2500
اینسپی سو
آیتی سو
کیتر از 1000
3000 - 1000
7000- 3000
10000 - 7000
بی از 10000
شیالی
جنوبی

کد استاندارد
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
5
2
3
4
4
3
1
2
3
4
5
1
5

وزن الیه

منبع

0/14

ثروتی20 :1388 ،
پوومحید و محیودزاد 72 :1393 ،

0/12

مخدوم185-219 :1383 ،
ثروتی20 :1388 ،

0/10

استعالجی و جعفر 36 :1393 ،

0/03

ویاحی و جوان10 :1397 ،
مهدو 1373 ،

0/05

جیشید و هیکاوان1394 ،

0/28

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

0/15

Clarc, 1985

الف) هیة الیهها به وستر تیدیل شد اید .برخی الیهها به صووت وستر بودیاد؛ برخای هام
که به صووت وکتوو ربرداو ) بودید ،تیدیل باه وساتر شادید ر .)Converstionتیادیل الیاههاا
خطی فاصله از گسل و وودخایه ،دو محیط  Uclidean Distanceایجام گرفت.
ب) دو مرحلة دوم ،الیهها با توجه به اوزش امتیازاتی هر گزینه ،دو پن دسته طیقهبند مجدد1شدید.
1. Reclassify
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ج) برا یکسانساز اوزش امتیازاتی الیهها و تیدیل امتیازات  1تا  5به مقاادیر  0تاا  ،1ماد
فاز مییرشیا 1بهکاو گرفته شد.
د) برا دخالتدادن وزن هر شاخص رالیه) ووش  Raster alculatorبرا محاسیة وزنها بهکاو
گرفته شد.
) دو یهایت ،با مد  Fuzzy Overlayو تابع  orپهنهبند توانها اکولوژیکی ایجام گرفت.
معرفی محدودة مورد مطالعه
شهرستان مراغه از بدیییترین شهرها ایران و از معادود شاهرهایی اسات کاه دو دوو ا پایتخات
بود است و یکی از شهرستانهاا مهام و تأثیرگاذاو  21گایاة اساتان آذوبایجاان شاربی محساوب
میشود .این شهرستان از یظر مختصات جغرافیایی دو عرض  37دوجه و  1دبیقه تاا  37دوجاه و 45
دبیقة شیالی و طو  46دوجه و  9دبیقه تا  46دوجه و  44دبیقة شربی گسترد شد است .جیعیات
شهرستان مراغه ،طیق آماو سا  262604 ،1395یفر است .یرخ وشد جیعیت یسایت باه ساا 1390
بربر با  1/17است .از کل جیعیت شهرستان مراغه  67/5دوصد ر 177079یفر) دو یقااط ووساتایی ،و
 32/5دوصد ر 85524یفر) هم دو یقاط ووستایی زیدگی میکنند رمرکز آماو ایران.)1395 ،

شکل  .2نقشة پراکندگی و توزیع فضایی جمعیت و تقسیمبندی سیاسی روستاهای مورد مطالعه (یافتههای پژوهش)1398 ،

1. Fuzzy Membership
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یافتههای پژوهش
ابتدا ،مولفهها مؤثر دو توانسنجی محیطی ووستاها و استقراو ووستاها شهرستان مراغه بروسای
میشود .سپس ،به هر یک از مؤلفهها وزن داد شد است ،دو یهایت ،با مد سلسالهمراتیای فااز
میزان پایداو ووستاها موود مطالعه به پهنهبند میشود .معیاوها مؤثر دو توانسنجی محیطای
و توزیع فضایی و مکایی سکویتها ها ووستایی ،شامل معیاو دوصد شیا ،جهت شایا ،اوتفااع،
فاصله از گسل ،یوع ابلیم ،فاصله از وودخایه و یوع خا است که دو اداماه هار یاک از مؤلفاههاا
بروسی میشود:
بررسی پایداری روستاها بر اساس شاخصها

دو ادامااه ،وضااعیت تااوانهااا اکولااوژیکی و پایااداو ووسااتاها شهرسااتان مراغااه باار اساااس
شاخصها هفتگایة یادشد بروسی و سنج

میشود.

 بررسی شیب منطقه

طیق خروجی یقشهها و مشاهد ها میادایی ،بروسای شایا منطقاه یشاان مایدهاد اکثار ووساتاها
پرجیعیت دو طیقات  0تا  5دوصد براو گرفتهاید .از مجیوع  178ووستا دو شهرستان مراغاه 89 ،ووساتا
دو این طیقه جا گرفتهاید .از یظار جیعیتای ییاز از مجیاوع  84730یفار ووساتایی شهرساتان مراغاه،
 58849دو این ود شیا زیدگی میکنند ر 70دوصد) و  51ووستا ،شیا  5تاا  10دوصاد داویاد30 .
ووستا ییز دو شیا  10تا  15دوصد مستقر شد اید ،و  8ووستا ییز دو شیاهاا تناد  15تاا  20دوصاد
جا گرفتهاید؛ یعنی بی
افزای

از دوهزاو یفر از ساکنان ووستاها دو این شیاها تناد زیادگی مایکنناد .باا

میزان شیا تعداد ووستاها ییز کاه

مییابد و ووستاهایی که بی

از  15دوصاد شایا داویاد،

اغلا ووستاهاییاید که با توجه به محدودیتها طییعی ایداز و جیعیت کیتر داوید .بارا سانج
میزان تأثیرگذاو عامل شیا رمتغیار مساتقل) و تعاداد ووساتاها رمتغیار وابساته) ضاریا هییساتهی
اسپیرمن محاسیه شد است .طیق محاسیات دو یرمافزاو  SPSSضریا هییستهی بین ایان دو متغیار -1
است که یشاندهند اوتیاط معکوس و بو شیا دو توزیع سکویتها ها ووستایی است.
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جدول  .2توزیع سکونتگاههای روستایی بر اساس شیب

ردیف

طبقات شیب (درصد)

1

5-0

89

2

10-5

51

3

15-10

30

17

4

20-15

8

4

بیشتر از 25

0

0

178

100

5

مجیوع

تعداد روستاها

درصد
50
29

منیع :مطالعات میدایی یویسند 1398 ،

 بررسی ارتفاع

بروسی طیقات اوتفاعی یشان میدهد اکثر ووستاها شهرستان مراغاه دو طیقاة اوتفااعی 1630تاا
 1310متر از سطح دویا براو گرفتهاید .بر این اساس 57/4 ،دوصد از یقاط ووساتایی ر 102ووساتا)
دو این طیقه جا گرفتهاید .با افزای

اوتفاع تعداد ووستاها ییز کاه

اوتفاع پایینتر از  1800متر استقراو یافتهاید .برا سنج

مییابد و اکثار ووساتاها دو

تأثیرگذاو اوتفاع رمتغیار مساتقل) و

تعداد ووستاها رمتغیر وابسته) ضریا هییستهی اسپیرمن محاسیه شاد .طیاق محاسایات یارمافازاو
 SPSSضریا هییستهی بین این دو متغیر  -0/9است که بیانکنند اوتیاط معکوس عامل اوتفاع دو
یقاط ووستایی است؛ بدین معنا که با افزای

افزای

اوتفاع ،از تعداد ووستاها کاسته میشود.

جدول  .3توزیع سکونتگاههای روستایی بر اساس ارتفاع

ردیف

طبقات ارتفاعی

تعداد روستاها

درصد

1

1630-1310

61

34/2

2

1870-1630

102

57/4

3

2160-1870

14

7 /8

4

2630-2160

1

0 /6

5

3503-2630

0

0

178

100

مجیوع
منیع :مطالعات میدایی یویسند 1398 ،
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 بررسی اقلیم

بر اساس جدو  ،4اکثر ووستاها موود مطالعه دو ابلیم یییهخشک براو گرفتهایاد .ایان ووساتاها
بیشتر دو حریم شهر مراغه براو داوید و اوتفاع آنها ییز پایینتر است .ووستاهایی که دو دامنههاا
کو سهند و دو اوتفاعات باالتر براو گرفتهاید ،ابلیم یییهمرطوب ،یا مدیترایاها داویاد .از مجیاوع
ووستاها 50 ،دوصد ووستاها دو این یوع ابلیم و  50دوصد بقیه ییاز دو ابلایم یییاهخشاک مساتقر
شد اید که ووستاها پرجیعیت وا ییز شامل میشود.
جدول  .4نوع اقلیم و توزیع جغرافیایی سکونتگاههای روستایی

ردیف

نوع اقلیم

تعداد روستاها

درصد

1

خیلی مرطوب

0

0

2

مرطوب

0

0

3

یییهمرطوب

50

28

4

مدیترایها

38

22

5

یییهخشک

90

50

178

100

مجیوع
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برا سنج

میازان تأثیرگاذاو ابلایم رمتغیار مساتقل) و تعاداد ووساتاها رمتغیار وابساته) ضاریا

هییستهی اسپیرمن محاسیه شد .طیق محاسیات یرمافزاو  SPSSضریا هییستهی باین ایان دو متغیار 0/87
است که بیانکنند اوتیاط مثیت و مستقیم ابلیم دو توزیع و پراکندگی سکویتها ها ووستایی داود.

 نوع خاک

طیق یقشة خا شناسی منطقه ،دو شهرستان مراغه دو یوع خا اینسپتی سو و ایتی ساو وجاود
داود .یوع خا

جنوب شهرستان و اوتفاعات منتهی به کو سهند از جنس اینسپتی سو است ،کاه

از یظر دستهبند جزء خا ها بهیسیت مرغوب است و خا شایا شهرساتان ییاز ایتای ساو
است .از مجیوع  178ووستا ،خا سه ووستا ایتی سو و  175ووستا ییز اینسپتی سو است.
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جدول  .5نوع خاک و توزیع جغرافیایی سکونتگاههای روستایی

ردیف

نوع اقلیم

تعداد روستاها

درصد

1

ایتی سو

3

1.6

2

اینسپتی سو

175

98.4

178

100

مجیوع
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بر اساس جدو  ،5اکثر ووستاها دو منطقها مستقر شد اید که یوع خا آنها اینساپتی ساو
است .برا سنج

میزان تأثیرگذاو یوع خا رمتغیر مستقل) و تعداد ووساتاها رمتغیار وابساته)

ضریا هییستهی اسپیرمن محاسیه شد .طیق محاسیات یرمافزاو  SPSSضریا هییستهی بین ایان
دو متغیر برابر با  1است که بیانکنند اوتیاط مستقیم و بو یوع خاا دو توزیاع ساکویتها هاا
ووستایی داود.

 بررسی جهت شیب

طیق یقشة جهت شیا مستخرج از  ،DEM1جهت شایا  38دوصاد از یقااط ووساتایی جناوبی
است و کیترین دوصد جهت شیا هم مربوط به جهتها شیا شربی اسات .بارا سانج
میزان تأثیرگذاو

عامل جهت شیا رمتغیر مستقل) و تعداد ووساتاها رمتغیار وابساته) ضاریا

هییستهی اسپیرمن محاسیه شد .طیق محاسیات یرم افزاو

SPSS

ضریا هییساتهی باین ایان دو

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

1. igital Elevation Modeling
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جدول  .6جهت شیب و توزیع جغرافیایی سکونتگاههای روستایی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

نوع اقلیم
شیالی
شیا شربی
شربی
جنوب شربی
جنوبی
جنوب غربی
غربی
شیا غربی
مجیوع

تعداد روستاها

درصد

16
6
25
25
38
27
24
17
178

8/99
3/37
14/04
14/04
21/35
15/17
13/48
9/55
100

منیع :مطالعات میدایی یویسند 1398 ،

 فاصله از گسل

بروسی یقشهها ژ وتکنیکی یشان میدهند گسل فعالی دو شهرستان مراغه وجود یاداود؛ اماا باا توجاه باه
اینکه گسل فعا تیریز از فاصلة  70کیلومتر شیا شهرستان رگسل فعا تیریز) ود مایشاود ،دو بسایت
تجزیهوتحلیل زلزلهخیز  ،گسل تیریز مد یظر براو گرفته است .بروسای یقشاة حاریمبناد گسال ،یشاان
میدهد محدود براوگیر شهرستان مراغه دو حریم باال  40کیلومتر است 39 .ووساتا ر 22دوصاد) باا
 28هزاو یفر جیعیت دو حریم  40تا  60کیلومتر گسل براو گرفتهاید ،که با توجه به فعاا باودن گسال و
میزان باال شیا آسیاپذیر این مناطق دو موابع بروز مخاطرات زلزله بیشتر خواهد بود.
جدول  .7فاصله از گسل و توزیع جغرافیایی سکونتگاههای روستایی

ردیف

فاصله از گسل (کیلومتر)

تعداد روستاها

درصد

1
2
3
4

40-20
60-40
80-60
100-80

0
39
128
11
178

0
22
72
6
100

مجیوع
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میزان تأثیرگذاو گسل رمتغیر مستقل) و تعداد ووستاها رمتغیر وابساته) ضاریا

هییستهی اسپیرمن محاسیه شد .طیق محاسیات یرمافزاو  SPSSضریا هییستهی بین این دو متغیر
 0/4است که اوتیاط متوسط بین دو متغیر فاصله از گسل و تعداد مراکز ووستایی وا یشان میدهد.

 فاصله از رودخانه

سکویتها ها اولیه به دلیل اینکه امکان ایتقا آب وجود یداشت ،دو امتداد وودها شکل گرفتهایاد.
این امر دو ووستاها بیشتر مشاهد میشود .بروسی توزیع یقاط ووستایی دو شهرستان مراغاه یشاان
میدهد یقشه توزیع منابع آبی با یقشة توزیع لکهها ساکویتهاهی مطابقات داود .از مجیاوع کال
ووستاها موود مطالعه ،فقط فاصلة سه ووساتا بیشاتر از  2500متار از وودخایاههاا اسات و بقیاة
ووستاها دو یزدیکی وودخایه براو گرفتهاید.
جدول  .8فاصله از منابع آبی (رودخانه) و توزیع جغرافیایی سکونتگاههای روستایی

ردیف

فاصله از رود (متر)

تعداد روستاها

درصد

1

کیتر از 500

128

72

2

1000-500

27

15.1

3

2000-1500

13

7.3

4

 2000تا 2500

9

5

5

بیشتر از 2500

3

.6

178

100

مجیوع
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طیق جدو  72 ،8دوصد از ووستاها دو کناو وودخایهها جا گرفتهاید ر 128ووستا) این بادان
معنا است که بی

از  72دوصد ر 61850یفر) از جیعیت ووستایی شهرستان مراغه دو فاصاله 500

متر وودخایه ساکناید .بر اساس جدو  ،8با افزای
کاه

فاصله از وودخایههاا ،تعاداد ووساتاها ییاز

مییابد و اکثر ووستاها دو فاصله کیتر از  500متار وودخایاههاا مساتقر شاد ایاد .بارا
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میزان تأثیرگذاو عامل فاصله از منابع آبی و وودخایه رمتغیار مساتقل) و تعاداد ووساتاها

رمتغیر وابسته) ضریا هییستهی اسپیرمن محاسیه شد .طیاق محاسایات یارمافازاو  SPSSضاریا
هییستهی بین این دو متغیار  -1اسات کاه بیاانکنناد اوتیااط معکاوس و غیرمساتقیم فاصاله از
وودخایهها دو توزیع سکویتها ها ووستایی است.

شکل  .3نقشة مجموعة الیههای اطالعاتی استانداردشده (مطالعات میدانی نویسنده)1398 ،
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شکل  4مجموعة الیههای اطالعاتی استانداردشده (مطالعات میدانی نویسنده)1398 ،

شکل  .5پهنهبندی نهایی توانسنجی محیطی روستاهای شهرستان مراغه
(مطالعات میدانی نویسنده)1398 ،
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جدول  .9وضعیت پایداری روستاهای شهرستان مراغه

ردیف

سطح پایداری

تعداد روستاها

درصد (روستا)

جمعیت

درصد (جمعیت)

1

پایداو

121

68

62364

73.6

2

یییهپایداو

49

27.5

20516

24.2

3

یاپایداو

8

4.5

1850

2.2

178

100

84730

100

مجیوع

طیق شاخصها اوتفاع ،شیا ،جهت شیا ،فاصله از گسل ،دسترسی به منابع آبی روودخایه)،
یوع خا و ابلیم ،یتای یشان داد  121ووستا ر 68دوصد) از یظر توانسنجی محیطای دو وضاعیت
پایداو و مناسیی براو داوید که جیعیتی برابر با  62364یفر ر 73/6دوصد) وا دو خود جا داد ایاد.
هیچنین 49 ،ووستا ر 27/5دوصد) از ووساتاهاا پایاداو متوساطی داویاد کاه  20516یفار ر24/2
دوصد) دو این ووستاها ساکناید و  8ووستا ر 4/5دوصد) دو وضعیت یامناسا و یاپایاداو اساتقراو
گرفتهاید و  1850یفر ر 2/2دوصد) دو ووستاها یاپایداو زیدگی میکنند .هیچنین ،از یظر پایداو ،
ووستاها مرکز و غرب شهرستان مراغه یسیت باه ووساتاها شاربی و جناوبشاربی وضاعیت
مناسیی داوید .با توجه به تجزیهوتحلیل یقشهها ،پرس ها پژوه

پاسخ داد میشود.

پرسش اول :آیا توانهای محیطی در توزیع فضایی – مکانی نواحی روستایی در شهرستان مراغه
تأثیر میگذارد؟

یکی از مؤلفهها تأثیرگذاو دو مکانگزینی مجتیاعهاا زیساتی ،شارایط اکولاوژیکی و تاوانهاا
محیطی است که هم میتواید محدودیت توسعه ،و هم محر توسعه محسوب شاود .بارا اوزیاابی
میزان تأثیرگذاو شرایط طییعی دو یحو استقراو یقاط ووساتایی دو شهرساتان مراغاه ،هفات متغیار
شیا ،اوتفاع ،جهت شیا ،فاصله از گسل ،یوع خا  ،دسترسی به منابع آبی و یوع ابلیم بهکاو گرفتاه
شد است .با افزای

شیا از تعداد مراکز ووستایی و جیعیت ووستاها کاسته شاود و اکثار ووساتاها

دو شیاها پایینتر استقراو یافتهاید .از میان ووستاها موود مطالعه ،اکثر ووستاها دو جهت جناوبی
براو گرفتهاید و ش

دوصد ووستاها دو جهت شیا شربی براو گرفتهاید .بنابراین ،جهت شیا عامل

مهم و مؤثر دو استقراو ووستاها است .با فاصلهگیر از خط گسال تعاداد ووساتاها بیشاتر مایشاود
بهطوو که دو حریم  20کیلومتر گسل رپهنه با خاطر باال) هیچ ووستایی براو یهرفتاه اسات .یکای
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دیهر از عوامل مؤثر دو استقراو ووستاها عامل منابع آبی است که تأثیر بسایاو بااالیی دو توزیاع یقااط
ووستایی داود 72 .دوصد از ووستاها موود مطالعه دو فاصله  500متر از منابع آبی روودخایه) باراو
گرفتهاید .مطالعات خا شناسی منطقه یشان میدهد خا بای

از  98دوصاد ووساتاها داوا خاا

اینسپتی سو میباشند .ووستاهایی که دو دامنهها کو سهند و دو اوتفاعات بااالتر باراو گرفتاهایاد،
ابلیم یییهمرطوب یا مدیترایها داوید .از مجیوع ووستاها موود مطالعه 50 ،دوصد ووستاها دو ایان
یوع ابلیم و  50دوصد بقیه ییز دو ابلیم یییهخشک مستقر شد اید ،کاه ووساتاها پرجیعیات وا ییاز
شامل میشود .بروسی یقشة اوتفاعی شهرستان مراغه یشان میدهد عامل اوتفاع ییاز دو توزیاع مراکاز
ووستایی یقشی بسزا داود و بی

از  58دوصد از ووستاها دو اوتفاع  1870-1630مساتقر شاد ایاد و

فقط یک ووستا دو اوتفاع باالتر از دوهزاو متر دیاد مایشاود .طیاق یتاای مساتخرج از یقشاههاا
هیپوشایی و مشاهدات میدایی شرایط محیطی دو بالا متغیرها یادشد دو توزیع فضاایی – مکاایی
یواحی ووستایی دو شهرستان مراغه تأثیر مستقیم میگذاود.
پرسش دوم :وضعیت پایداری محیطی روستاهای شهرستان مراغه در چه حدی است؟

برا اوزیابی پایداو ووستاها شهرستان مراغه مد هیپوشایی منطق فااز دو محایط

Arc-GIS

بهکاو گرفته شد .بر اساس یتای مد هیپوشایی منطق فاز  95/6 ،دوصد ووساتاها ،ر 170ووساتا)
دو شرایط پایداو و یییهپایداو براو داوید و  4/5دوصد ووستاها ر 8ووستا) ییز دو وضعیت یاپایداو
براو داوید .بنابراین ،میتوان گفت ووستاها شهرساتان مراغاه اکثاراً دو شارایط مطلاوبی از یظار
شرایط محیطی براو گرفتهاید.
نتیجهگیری و پیشنهادها
شناخت میزان پایداو ووستاها برا کاه

آثاو یامطلوب شارایط محیطای و بریاماهویاز بارا

اوتقا وضعیت سکویتی اهییت زیاد داود و از طرفی میتواید مخاطرات محیطای وا باه حادابل
برساید .شناخت پتایسایلهاا توساعه ووساتایی و اوزیاابی تاوانسانجی محیطای و اکولاوژیکی
مجتیعها زیستی ووستایی ،میتواید ضین اوتقا فرصتها یهفتة ووستایی به کااه

تهدیادات

زیست – محیطی ییز کیک شایایی کند.
با توجه به وسعت ووستاها مراغه با مساحت  2186کیلومتر مربع ر 4/8دوصد مسااحت اساتان) و
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تنوع شرایط طییعی دو آن ،لزوم پهنهبند و منطقهبند یواحی ووساتایی از یظار شارایط اکولاوژیکی و
توانسنجی اکولوژیکی کامالً ضروو است .زیرا باید استراتژ ها مناسیی دو بالا بریامهویاز محلای
برا حدابلکردن شرایط یامناسا اکولوژیکی اوا ه شود .طیق آخرین آماو وسیی ،جیعیات ووساتاها
مراغه  247681یفر بود است که از این مقداو  163859یفر ر 66دوصد) دو شاهر مراغاه و  83822یفار
ییز ر 44دوصد) دو ووستاها زیدگی می کنناد .دو حاالی کاه متوساط ووستایشاینی دو ساطح کشاوو 28
دوصد است .جیعیت ووستایی شهرستان مراغه دو مقایسه با متوسط کشوو  16دوصد بیشتر است کاه
این امر بیانکنند پتایسیلها خوب یواحی ووستایی شهرستان مراغه است .دو پژوه

حاضر سعی بار

اوزیابی میزان پایداو محیطی ووستاها شهرساتان مراغاه و بروسای تأثیرگاذاو شارایط محیطای دو
استقراو یواحی ووستایی بود .یتای یشان داد شرایط محیطی دو بالا شاخصها شیا ،جهات شایا،
اوتفاع ،فاصله از گسل ،دسترسی به منابع آبی ،یوع خاا و یاوع ابلایم تاأثیر مثیتای دو توزیاع و تاراکم
ووستاها موود مطالعه داوید .دو مرحلة او  ،برا تعیین میزان اهییات هار یاک از الیاههاا ،از طریاق
ووش تحلیل سلسلهمراتیی ر )AHPهر یک از شاخصها با یکدیهر مقایسة زوجی شدید و باه هار یاک
از شاخصها وزن داد شد .براساس خروجی مد  AHPبیشترین وزن ،مرباوط باه شااخص فاصاله از
گسل با امتیاز وزیی  0/28و کیترین وزن هم مربوط به فاصله از منابع آبای و وودخایاه باا امتیااز وزیای
 0/03است .دو مرحله بعد الیههاا دو  5طیقاة استایداودسااز شادید و از طریاق منطاق فااز و باا
بهکاوگیر تابع  orیقشة پهنهبند میزان پایداو محیطی ووستاها شهرستان مراغه آماد شد.
دو آوای

فضایی سکویتها ها ووستایی شهرستان مراغه ،عوامل محیطی یقشس بسازا داویاد.

ویژگیها جغرافیایی به ویژ عاملها شیا و اوتفاع ،تأثیر مستقیم دو استقراو ووستاها داویاد .و
این عواوض عالو بر آثاو مثیت خود ،از طریق تفاوتها ابلییی ،خا شناسای ،بارا شایا دو
توزیع مراکز ووستایی یق

شایان توجهی وا ایفا میکنناد .بروسای یقشاههاا وساتر شهرساتان

مراغه یشان میدهد اوتفاع بیشتر از سایر عوامل محیطی دو توزیع یقاط ووساتایی یقا
افزای

اوتفاع ،تعداد ووستاها ییز کاه

داویاد .باا

مییابد و اکثر ووستاها دو اوتفاع پایینتار از  1800متار

استقراو یافتهاید .دو اوتفاع باالتر از  1870متر ،تعداد ووستاها کاه

چشیهیر داوید.

دو کناو اوتفاع که اهییت زیاد دو توزیع ووستاها داود ،عامل شیا هم محدودکنناد توزیاع ووساتاها
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محسوب میشود ،بهطوو که  70دوصد از جیعیت ووستایی شهرستان مراغاه دو شایاهاا کیتار از 5
دوصد زیدگی میکنند و خوشیختایه ووستاها پرجیعیت هم دو این ود شیا مستقر شد ایاد 30 .ووساتا
ییز دو شیا  10تا  15دوصد مستقر شد اید و  8ووساتا ییاز دو شایاهاا تناد  15تاا  20دوصاد جاا
گرفتهاید؛ یعنی بی

از دوهزاو یفر از ساکنان ووستاها دو این شیاها تند زیدگی میکنند.

بروسی یقشة پهنهبند ابلییی منطقه یشان میدهد ووساتاهایی کاه دو دامناههاا کاو ساهند و دو
اوتفاعات باالتر براو گرفتهاید ،ابلیم یییهمرطوب یا مدیترایاها داویاد .هیچناین ،بای

از  50دوصاد از

ووستاها دو ابلیم یییهخشک رووستاها اطراف شهر مراغه که اوتفاع کیتر داوید) استقراو یافتهاید.
یوع خا ووستاها جنوبی شهرستان مراغه و اوتفاعات منتهی باه کاو ساهند از جانس اینساپتی
سو است ،که از یظر دستهبند جزء خا ها بهیسیت مرغوب است ،و شیا شهرساتان ییاز خاا -
شان ایتی سو است .از مجیوع  178ووستا ،خا سه ووستا آیتی سو و  175ووستا ییز اینسپتی ساو
است .جهت شیا هم از عوامل مهم دو استقراو ووساتاها باود کاه بای

از  50دوصاد از ووساتاها دو

جهتها جنوبی رو جنوب شربی و جنوب غربی) جا گرفتهاید که این امر به دلیل ابلیم سرد منطقاه
و بهر مند از ایرژ خووشید است .به دلیل عیوو خاط گسال فعاا تیریاز از شایا شهرساتان39 ،
ووستا ر 22دوصد) دو حریم با خطر بااال زلزلاه باراو گرفتاهایاد کاه ییااز اسات توجاه ویاژ ا باه
مقاومساز بناها ووستایی دو این ووستاها صووت بهیرد .به دلیل دسترسی آسان به آب یقشاة توزیاع
ووستاها با یقشة توزیع منابع آبی مطابقت داود .با افزای

فاصله از وودخایهها ،تعداد ووستاها ییز کااه

مییابد و اکثر ووستاها دو فاصله کیتر از  1800متر از وودخایهها مستقر شد اید.
طیق شاخصها اوتفاع ،شیا ،جهت شیا ،فاصله از گسل ،دسترسی به منابع آبی روودخایه)،
یوع خا

و ابلیم یتای تحقیق یشان میدهد  121ووستا ر 68دوصد) از یظر توانسنجی محیطی دو

وضعیت پایداو و مناسیی براو داوید که جیعیتای برابار باا  62364یفار ر )73.6وا دو خاود جاا
داد اید .هیچنین 49 ،ووستا ر 27/5دوصد) از ووستاهاا پایاداو متوساطی داویاد کاه  20516یفار
ر 24/2دوصد) دو این ووستاها سااکن هساتند و  8ووساتا ر 4/5دوصاد) دو وضاعیت یامناساا و
یاپایداو استقراو گرفتهاید و  1850یفر ر 2/2دوصد) دو ووستاها یاپایداو زیدگی میکنند.
با توجه به خروجی یقشهها پهنهبند رزویینگ) و بر اساس شاخصها شیا ،جهت شیا،
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اوتفاع ،فاصله از گسل ،دسترسی به منابع آبی ،یوع خا و یوع ابلایم 43532/1 ،هکتااو از اواضای
شهرستان مراغه دو وضعیت یاپایداو براو داود ر 20/3دوصاد) و  66287/6هکتااو از یظار پایاداو
محیطی دو وضعیت متوسط براو داوید ر 31دوصد) و  104346/1هکتاو دو شارایط پایاداو باراو
داود ر 48/7دوصد از کل سطح شهرستان).
هیچنین ،از یظر پایداو  ،ووستاها براو گرفته دو مرکز و غرب شهرساتان مراغاه یسایت باه
ووستاها شربی و جنوبشربی وضعیت مناسیی داوید .بر این اساس ،پیشنهادهایی بارا اوتقاا
شرایط محیطی و توانها اکولوژیکی یواحی ووستایی شهرستان مراغه بیان میشود.


ضرووت وعایت حریم طغیایی ووستاها و آزادساز بساتر وودخایاههاا و مسایلهاا بارا
کاه

مخاطرات طییعی دو موابع بحرایای؛ باه ویاژ دو ووساتاها اساتقراویافته دو کنااو

وودخایه خَطا چایی رووستاها کاملآباد ،علیداو و خطا).


ایجاد دسترسی و وا مناسا برا ووستاها یاپایداو که دو اوتفاعات باراو گرفتاهایاد از
جیله ووستاها جنوب شرق مراغه مایند ووستاها سیدکَند  ،شیرین کَند و ...



آبخیزداو و آبخوانداو دو ووستاها باالدست وودخایه صوفیچا بارا جلاوگیر از
فرسای



خا و کاه

خطرات سیالب.

ایجاد صنایع تیدیلی دو ووستاها دو سهند برا افازای

اشاتغا و پایاداو اجتیااعی و

ابتصاد .


مقاومساز مساکن ووستاها وابع دو حریم گسل فعا شیا شهرستان مراغه بار اسااس
آیینیامة  2800ر طراحی ساختیانها دو برابر زلزله).



خدماتوسایی و ایجاد زیرساختها و تجهیزات دو ووستاها کیتر توسعهیافته



محدودکردن توسعة فیزیکی ووستاها وابعدو شیاها تند.



بهکاوگیر ووشها تقویت خا دو مناطقی که از یظر مرغوبیت خاا دو ساطح پاایینی
براو داوید.



جلوگیر از حفر چا ها عییق دو مناطقی که سطح آبهاا زیرزمینای پاایین اسات ،از
جیله ووستاها براوگرفته دو اوتفاعات شیالی شهرستان مراغه.
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طییعی دو یاپایداو سکویتها ها ووساتایی دو منطقاة کوهساتایی و پاایکوهی زاگارس ،مطالعاة
موود  :ووستاها شهرستانها مریوان و سروآباد .فصلیامة جغرافیا و توساعه ،دوو  ،14شایاو
 ،43صفحات .133-158
مهدو  ،مسعود ر .)1377میایی جغرافیایی ووستایی .تهران :ایتشاوات سیت.
میکا یلی ،جواد ،صادبی ،حجتاله و فدایی ،معصومه ر .)1394توانسانجی محیطای ،الهاویی مناساا دو
واستا شناخت تواییند ها منطقها باا تأ کیاد بار کشااووز رماوود مطالعاه :کشات زعفاران دو
شهرستانها باینات و زیرکو ) .فصلیامة بریامهویز منطقها  ،دوو  ،5شیاو  ،9صفحات .43-56
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