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 چكيده

 -ويكردهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، کالبديهاي انساني با رريزي توسعه سكونتگاهتوجه به سكونتگاه و برنامه

هاي جديد در بهبود و دسترسي يابي سكونتگاهباشد. بنابراين مكانفضايي و... از جمله ارکان اساسي دستيابي به توسعه پايدار مي

هاي روز افزون زه مهاجرترود. امرواي به شمار ميجوامع به خدمات اساسي، ابزاري مهم در شتاب بخشيدن به توسعه منطقه

هاي رشد و توسعه، ناعدالتي اجتماعي، تر شدن شهرها، به وجود آمدن قطبروستاييان به شهرها باعث گسترش و بزرگ

خوردگي محيط انساني و طبيعي گرديده است. از جمله راهبردهاي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به اقتصادي و در نهايت برهم

هاي جديد يابي سكونتگاهبيني و مكانهاي نامناسب و پيشهاي مناسب، جايگزيني سكونتگاهترش سكونتگاهشهرها، توسعه و گس

هاي جديد را گزيني سكونتگاهبه نحوي است که توسعه پايدار را فراهم آورد. مقاله حاضر بر آن است تا عوامل موثر در مكان

هاي انساني جديد هاي مناسب و نامناسب را جهت استقرار سكونتگاهانشناسايي نموده و ميزان تاثير هر عامل را مشخص و مك

در اين تحقيق با در نظر گرفتن رويكرد توسعه پايدار و تقويت روابط روستا و شهر، مجموعه شهري شيراز به عنوان ي نمايد. معرف

 3جديد در اين محدوده شناسايي و به  هايمحدوده مطالعاتي انتخاب گرديده است. سپس معيارهاي مكانيابي استقرار سكونتگاه

فضايي، معيار تاسيسات و  -اجتماعي، معيار کالبدي -دسته تقسيم گرديد که عبارتند از: معيار محيط طبيعي، معيار اقتصادي

ونقل. اين معيارها با استفاده از نظرات متخصصان، همچنين مطالعات صورت هاي ارتباطي و حملتجهيزات شهري، معيار شبكه

تحليل  ARC GISدهي و با کمک نرم افزار وزن (AHP)پذيرفته امتيازدهي گرديد. سپس با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي 

 هاي جديد مشخص گرديد.شده است. در نتيجه، مناطق مناسب و نامناسب جهت استقرار سكونتگاه

 AHP، مدل ARC GISنرم افزار های جدید، یابی سکونتگاهتوسعه پایدار، مکان :کليدي گانهواژ 
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 قدمهم
بخشی در فضاهای سکونتگاهی، مکان و با توجه به زیست و فعالیتزمان و حسب رشد و توسعه جوامع انسانی بر

سکونت عنوان قاعده نظام های سکونتگاهی بد. اساساً حوزهکنریزی و توسعه سکونتگاهی مفهوم و مصداق پیدا میبرنامه
های که توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام سکونتگاهکنند چرا سی در توسعه ایفا میو فعالیت ملی نقش اسا

تواند انسانی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است. پایداری فضاهای سکونتگاهی در ابعاد مختلف می
 (. 95: 1951ای و ملی داشته باشد )پورطاهری، نقش موثری در توسعه منطقه

های انسانی در نظام کالن از یکسو و لزوم تعادل توسعه نیافتگی نواحی سکونتگاهی و عدم توجه مناسب به سکونتگاه
ها از سوی بخشی به نواحی و مراکز سکونتگاهی در برخورداری از مواهب توسعه و خدمات مطلوب جهت رفع نیازهای آن

دانش جغرافیای جدید با توجه به ماهیت کارکردی آن فراهم کرده  های انسانی را توسطدیگر، لزوم مداخله در سکونتگاه
اند، است. با توجه به اینکه مناطق و نواحی سکونتگاهی، به خصوص در کشورهای جهان سوم از جریان توسعه بازمانده

د، به عنوان ایجاد تعادل و برابری فضایی و احیای نقش آنان در جریان توسعه ملی یکی از وظایف دانش جغرافیای جدی
باشد، شناخته شده است )رحمانی فضلی و صادقی، دانشی که به طور مستقیم در نظم بخشی این فضاها اثرگذار می

1951 :0 .) 
های انسانی تغییرات مهمی را پشت سر گذارده و عمدتاً به معنای اعم خود در قالب های اخیر توسعه سکونتگاهدر سال

مینی بوده است. در دیدگاه سرزمینی که در مناطق سکونتگاهی اغلب تحت عنوان توسعه پایدار و با دیدگاه سرز
های برداری از توانهای اقتصادی و اجتماعی براساس بهرهشود به همه بخشهای توسعه یکپارچه شناخته میسیاست

خورد. در شم میمحلی توجه شده و همچنین مشارکت میان سازمانهای خصوصی و نهادهای دولتی در تمام عرصه به چ
ریزی توسعه مناطق دهد که برنامهاین راستا تجربیات بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان نشان می

ریزی رسد و پیوند ابعاد پایداری در برنامهسکونتگاهی عمدتاً با رویکرد سرزمینی و در بستر توسعه پایدار به انجام می
تگاهی یک مسئله مهم است و از آنجا که محیط کالبدی بستر مناسبی برای توسعه پایدار توسعه پایدار مناطق سکون

گرایی و گرایی، حفاظتریزی با در نظر گرفتن رویکردهای محیطمند در برنامهآورد، اتخاذ یک رویکرد نظامفراهم می
 (. 10: 1951گرایی امری حیاتی است )پور طاهری و همکاران، جامعه

آوردهای انسانی در زمینه توسعه و به تبع آن توسعه سکونتگاه انسانی ار سکونتگاهی از جمله آخرین دستتوسعه پاید
آمدی دیگر رویکردهای رایج در ادوار گذشته و به منظور برآوردن و در پی ناکار 51ی گردد که در دههمحسوب می

گردد. عدم توجه به این های آتی، مطرح میزهای نسلنیازهای نسل کنونی، ضمن پرهیز از به مخاطره انداختن تامین نیا
موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، منجر به رشد نامتوازن ساختار و سازمان فضای ملی، کوژهای توسعه و 

پذیری ناشی از حوادث طبیعی، ماندگی شده است. از این رو امروزه، این کشورها به منظور کاهش آسیبکاوهای عقب
ها در راستای کاهش ریزیها و برنامهاند که این طرحنگر، پیشرو و کاربردی نمودههای آیندهبه تدوین طرح اقدام

ریزان به این گذاران و برنامهپذیری، افزایش ایمنی و افزایش توانایی مقابله با حوادث طبیعی است. همچنین سیاستآسیب
در ایران، مأمن و مسکن حدود دو پنجم از جمعیت تولیدکننده کشور  های سکونتگاهیاند که نقاط و پهنهنتیجه رسیده

های جدید در بهبود و دسترسی یابی سکونتگاهاند. بنابراین مکانهستند که اراضی کشاورزی کشور را در خود جای داده
یابی که مکانرود به طوریای به شمار میجوامع به خدمات اساسی، ابزاری مهم در شتاب بخشیدن به توسعه منطقه

برداری و نیز کیفیت سطح زندگی جوامع، همچنین رابطه و ها، در کارایی و بهرهمناسب عالوه بر تاثیرگذاری در هزینه
 های همجوار و شهرهای اطراف نقش و تاثیر بسزایی دارد.با سکونتگاه تعامالت اجتماعی سکونتگاه
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های ساز دههها طی روندهای دگرگونهری و روستایی و تشدید آنهای شهای کمی و کیفی در بین عرصهوجود نابرابری
ها را به طور جدی مطرح ساخته است. اختالف شدید های خروج از مسئله و تعدیل نابرابریاخیر، ضرورت پرداختن به راه

ا به امید های مکانی جمعیت روستایی به سوی شهرهجاییهای کیفی زندگی در شهرها و روستاها و جابهمیان جنبه
های شهری و تر، مسائل و مشکالت زیادی را در حوزهتر و تسهیالت زیستی مطلوبمندی از امکانات مناسببهره

های شهری و روستایی گردیده است. روستایی به وجود آورده و سبب برهم خوردن تعادالت فضایی میان سکونتگاه
سازی برای ارائه خدمات مناسب و کافی به تایی کشور و زمینههای روستر به عرصهها، توجه جدیبراساس این واقعیت

 (.  0: 1951ها امری اجتناب ناپذیر است)رحمانی فصلی و صادقی، آن
های سکونتگاهی، بسیاری از کارشناسان هم در شناخت علیرغم مطالعات متنوع و نسبتاً متعدد انجام گرفته در عرصه

های انسانی و هم در فهم نحوه رشد و گسترش و یا از سوی یری سکونتگاهپذگزینی اولیه و شکلعملی نحوه مکان
(. از آنجا که یافتن 101: 1905اند)سعیدی، ها ناکام ماندهدیگر، در درک عملی چگونگی روند اضمحالل بعضی از آن

رت لزوم انجام آید، در صوای برای طراحی پایدار مجتمع زیستی به حساب میمحل استقرار مناسب و پایدار مقدمه
های پشت سد، تجمیع ساماندهی ها، جابجایی سکونتگاهگاهفضایی سکونت -مطالعاتی در مورد سازماندهی مکانی

یابی بایست مطالعات مکانریزان و مدیران میدیده از بالیای طبیعی، برنامههای در معرض خطر یا آسیبسکونتگاه
پذیری در های کاهش آسیبی جدید و اجرای برنامهای انسانی در محلههپذیری استقرار سکونتگاهسکونتگاه، امکان

های مناطق سکونتگاهی، همچنین توسعه پایدار را مورد توجه قرار دهند. امروزه نواحی سکونتگاهی کشور با کشاکش
در  ها، سوانح طبیعی و مسایل عرضه و تقاضاها، نظیر خشکسالیمتعددی روبرو هستند. برخی از این کشمکش

شوند و یا به برداری از منابع طبیعی به آسانی قابل تشخیص هستند، اما برخی دیگر از معضالت به آسانی دیده نمیبهره
 (. 105 :1905 ها را مشخص ساخت)سعیدی،توان آنسادگی نمی

د در هرگونه دخالت دارند که بای انسانیهای پذیری سکونتگاهگزینی و شکلعوامل و نیروهای گوناگونی در مکان
های زیربنایی بستر یابی مدنظر قرار گیرند. اگرچه نحوه اثرگذاری این عوامل و نیروها بیش از هر چیز به ویژگیمکان

هایی است که برای شناختی بستگی دارد، اما محرک اصلی در این فرآیند، مجموعه انگیزههای بوممحیطی و ساخت
 یابد. از این روهای انسانی بروز میتقاضاهای بنیادی، در میان گروه تصور به پاسخگویی به نیازهای اساسی و

های ها، به شکلیابی این انگیزههای انسانی در نتیجه عینیتیابی سکونتگاهگزینی و نهایتاً مکانپذیری و مکانشکل
ختاری و هم از لحاظ کارکردی، ها از یک ناحیه به ناحیه دیگر، هم از نظر سادر نتیجه سکونتگاه ،پذیردمختلفی تحقق می

 (1-9: 1900)سعیدی،  گردندهای متفاوتی پدیدار میبه شیوه
ها، گزینی کاربریهای سکونتگاه انسانی، هدایت توسعه فیزیکی و قانونمند کردن مکانریزی فعالیتاصوالً جهت برنامه

ها برای رسیدن به اهداف، الزم و ضروری گزینی کاربریانجام ارزیابی و تجدیدنظر و احیاناً تصحیح چارچوب مکان
ها و ریزی به انطباق هرچه بیشتر برنامهباشد تا عالوه بر اصالح الگوی فضایی سکونتگاه و کاهش خطاهای برنامهمی

ریزان سکونتگاهی باید نگاه ها با شرایط زمان و مکان منجر شود. با توجه به اهمیت موضوع سیاستگذاران و برنامهطرح
یابی سکونتگاهی و کاربری زمین داشته باشند.تا بدین وسیله بتوانند سبب کاهش ای به معیارها و استانداردهای مکانویژه

 شهری و افزایش کارایی و عملکرد نقاط سکونتگاهی واقع در مجموعه شهری گردند.-های روستامهاجرت

 
 توسعه پايدار

پذیری و نحوه آورد که درجه بقا و پایداری آن به چگونگی شکل توان اجتماعی کارکردی به شمارهر سکونتگاه را می
 (. 1:  1900فضا بستگی تام دارد )سعیدی، -اقتصادی در بستر مکان -پاسخگویی به این کارکردهای اساسی اجتماعی
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اثر یندی کمی و کیفی است که در یک جامعه در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن آبه طور کلی توسعه فر
یندی است که یک جامعه را از آتوان گفت توسعه فرگیرد، یا به تعبیری میگذارد و سطوح مختلف زندگی را دربرمیمی

 (. 05: 1900رساند)سجادیان و سجادیان، وضعی خاص به وضعی بهتر دست کم از نظر کیفیت زندگی می
های ها و سیاستتر مورد توجه قرار گرفت. دیدگاهمعتر و جاتوسعه سکونتگاه انسانی به طور وسیع 1501از اواسط دهه 

توسعه سکونتگاهی اصل شکوفایی و باروری سکونتگاه را در همه ابعاد و جوانب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی 
یم، به واقع کن(. آنچه را که امروزه با نام توسعه پایدار از آن یاد می105: 1951داد )قنبری و همکاران، مورد توجه قرار می

در  "باربارا وارد"ی پایدار به مفهومی است که ریشه در تفکرات جنبش زیست محیطی قرن اخیر دارد. مقوله توسعه
های ها و همایشی توسعه پایدار در کنفرانسشود. پس از آن با مطرح شدن مقولهنسبت داده می 1501ی دهه میانه

(. از جمله این 122: 1951ترین مباحث دنیا بدل گشت )خلیلی و همکاران، یجگوناگون در جهان، این مقوله به یکی از را
باشد که به کمیسیون برانت لند نیز مشهور است، می WCEDها، کمیسیون بین المللی محیط زیست و توسعه کنفرانس

ای مردم کنونی را ای است که نیازهتوسعه پایدار، توسعه1500براساس تعریف ارائه شده توسط این کمیسیون در سال 
(. 01-01: 1900نماید )کریمی و توکلی نیا، های آینده، در برآوردن نیازهایشان برطرف میبدون از بین بردن توانایی نسل

در حقیقت توسعه پایدار رویکردی است که به دنبال بیشینه کردن سود خالص توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن نگهداری 
در طول زمان است. عناصر کلیدی توسعه پایدار کارایی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و  و حفظ کیفیت منابع طبیعی

باشد. توجه به چهار عامل اساسی حصول توسعه پایدار یعنی منابع مالی، فناوری، نیروی انسانی و توان فرهنگی می
 (. 05-09: 1900 اکولوژیک ضرورت دارد)سجادیان و سجادیان،

ی است که بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری را در راستای دستیابی به عدالت توسعه پایدار، روند
ای که حداقل آلودگی زیست بوم و تخریب منابع طبیعی را به همراه داشته باشد. به بیان گیرد. به گونهاجتماعی پی می

ا؛ از نظر اقتصادی، پایا و از نظر اجتماعی، قابل ای است که از نظر زیست محیطی، غیرمخرب؛ از نظر فنی کاردیگر توسعه
 (. 122: 1951 لیلی و همکاران،)خپذیرش باشد

یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان در خصوص توسعه سکونتگاه انسانی مورد توجه قرار گرفته و 
ترین (. توسعه پایدار یکی از جامع05: 1900 ،باشد)سجادیان و سجادیاننتیجه مثبتی به همراه داشته، توسعه پایدار می

ای و جهانی( مطرح است. هاست. اهداف توسعه پایدار در همه سطوح سازمان فضایی )محلی، منطقهمفاهیم در همه زمان
باشند که بر حسب شرایط محیط طبیعی، اقتصادی، های انسانی میهای انسانی تبلور فضایی و ایفای نقشسکونتگاه
(. از 901:  1955 اند)مرادی اسطلخ زیر،فرهنگی، سیاسی و تاریخی شکل گرفته، متحول شده و سازمان یافته اجتماعی،

های اصلی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی به شمار آنجا که دسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه
های زندگانی کردن عرصهتوسعه پایدار سکونتگاهی، قابل زیست(، مهمترین هدف 191: 1951رود )موحد و همکاران، می

(. بر این 191: 1905محیطی است)سعیدی،  -های فعلی و آینده با تاکید بر بهبود و توسعه مداوم روابط انسانیبرای نسل
های ب آن توانایییندی همه جانبه، موزون و درونزا دانست، که در چارچوآتوان فراساس پایداری سکونتگاه انسانی را می

دهنده نظام سکونت محلی)محیطی، اجتماعات برای رفع نیازهای اساسی مادی، معنوی و کنترل موثر بر نیروهای شکل
(. امروزه همگان بر این 11: 1951یابد)رحمانی فضلی و صادقی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و سرزمینی( رشد و تعالی می

گاه انسانی فراتر از توسعه کشاورزی است و دربرگیرنده اهمیت اقتصادی و مورد توافق دارند که توسعه سکونت
های بیرون از های غیرزراعی، گردشگری، صنایع دستی، فعالیتهای درآمدزا در موضوعات متنوعی از قبیل فعالیتپتانسیل

 (. 01: 1951باشد)احمدی و سجادی، های فیزیکی و اجتماعی میمزرعه، توسعه زیرساخت
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 يابينمكا
یابی فعالیتی است که منابع طبیعی و انسانی یک منطقه را برای یک کاربری خاص مورد ارزیابی و به طور کلی مکان

دهد. عوامل موثر در انتخاب مکان بسیار متنوع و متعددند. برخی از این عوامل ثابت و برخی تجزیه و تحلیل قرار می
خیزی منطقه، با گذشت زمان و تغییر شرایط در برخی از عوامل مانند زلزله باشند. بدین معنی کهدیگر متغیر و پویا می

های ارتباطی، منابع آب و پوشش گیاهی تغییراتی به وجود شود اما در بعضی دیگر مانند راهتغییر محسوسی حاصل نمی
های انسانی پذیری سکونتگاهگزینی و شکل(. عوامل و نیروهای گوناگونی در مکان119: 1951آید )قرخلو و همکاران، می

یابی سکونتگاه مد نظر قرار گیرند. مکان یک سکونتگاه عبارت از محل استقرار و دخالت دارند که باید در هر گونه مکان
 -ها پیش پیوسته در ارتباط با عوامل مکانیگیری در انتخاب این مکان از سدهبرپایی آن بر سطح زمین است. تصمیم

 رسید. برخی از این عوامل در طول تاریخ عبارت بودند از: نجام میموقعیتی چندی به ا
 امکان امنیت و دفاع؛ -

 دسترسی به آب کافی و مناسب؛ -

 های مختلف دور و نزدیک؛ های دیگر و مکانسهولت در دسترسی به سکونتگاه -

 دوری از خطر سیل و سیالب؛  -

 وجود اراضی حاصلخیز قابل زرع؛  -

 (. 1: 1900واد تامین کننده سوخت و مصالح ساختمانی )سعیدی، دسترسی به م -

بایست دقیقاً از آنجا که انتخاب محل تاثیرات عمیقی در موفقیت و بقای یک مجموعه زیستی دارد لذا کلیه ضوابط می
گیرند )میرریاحی،  مدت و بلندمدت مورد محاسبه قرارشناسایی و در رابطه با یکدیگر ارزیابی و ارزشگذاری شده و در کوتاه

های بایست معیارهای ارزیابی و مدلهای انسانی جدید می(. برای تعیین اماکن مناسب برای احداث سکونتگاه190: 1900
ها گیری، به چگونگی انتخاب تکنیکهای تصمیمهای اولیه گسترش مدلگیری مناسب مشخص شوند. در سالتصمیم

تواند نتایجی مانند احتمال دستیابی به پاسخ غیربهینه، ست که انتخاب نادرست میشد، اما امروز واضح اتوجه خاصی نمی
 گیری چندشاخصههای تصمیمصرف زمان و منابع مالی بیش از اندازه و منصرف شدن کاربران بالقوه از روش

MADM1 (. 25-01: 1951)کفاش چرندابی،  را در برداشته باشد 

ها در جهت انتخاب ی آنها، متفاوت هستند اما همهیابی، نسبت به نوع کاربرد آنهای مورد استفاده در مکانشاخص  
ها نیاز به داشتن اطالعاتی صحیح و کامل از مکان مورد مطالعه باشند. استفاده از این شاخصمکان مناسب همسو می

آوری تجزیه و تحلیل اطالعات جمعدارد و دستیابی به اطالعات، نیازمند تحقیقاتی گسترده و جامع است. که تنها پس از 
 (.119: 1951گیری مکانی وجود خواهد داشت )قرخلو و همکاران، ها، امکان تصمیمشده و ارزیابی آن

وری بیشتر از یابی به منظور بهرههای مکانآمدهای اقتصادی و اجتماعی آن، نظریههمزمان با توسعه صنایع و پی
ها توسط اندیشمندانی همچون: منفی و ضررهای اقتصادی، ارائه شد. این نظریههای صنعتی و کم کردن آثار فعالیت

 ،"کریستالر"، "راسترونمایکل"، "والتر آیزارد"، "هاتگرین"، "اسمیت"، "پاالندر"، "آگوست لوش"، "آلفرد وبر"
نمود اما چهارچوب  یابی خود را مطرحمیالدی تئوری مکان 1001-1009مطرح شده است. النهارد در سال  "النهارد"

ریزی شد. سپس لوش و کریستالر با بسط و توسعه این تئوری، میالدی پایه 1515علمی این تئوری توسط وبر در سال 
نظریه مکان مرکزی را ارائه کردند و در نهایت هوور این تئوری را به بلوغ و کمال رساند. هر چند شروع علمی مطالعات 

به این موضوع پرداخته شده است  1521دد، اما به طور جدی و گسترده از دهه گربرمی 1511مکانیابی به دهه 
(Malaee et al., 2012, 75.) 1 ( مکتب وان تونن1یابی ظهور کرده است: تاکنون سه مکتب عمده در عرصه مکان 

                                                 
1. Multi Attribute Decision Making (MADM) 
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کالسیک و پیروان . دو مکتب اول با داشتن اختالف جزئی تحت عنوان مکتب 9(مکتب رفتارگرایان9 1( مکتب آلفرد وبر1
 (.Moghadam, 2012:4) شوندجدیدشان نئوکالسیک نامیده می

یابی در های اقتصادی مکانتئوری .1بندی نمود: توان در قالب چهار گروه بدین شرح طبقهیابی را میهای مکانتئوری
های تئوری .9ردن درآمد، یابی در جهت اصل بیشینه کهای اقتصادی مکانتئوری .1ها، جهت اصل کمینه کردن هزینه

نظریه  (.WU and Li, 2010: 75)یابی مرجع تئوری اقتصادی مکان .5یابی برای بیشینه کردن سود، اقتصادی مکان
پردازانی چون وبر، هوور و پاالندر در گروه اول، اگوست لوش در گروه دوم، گرین هات و والترایزارد در گروه چهارم قرار 

 گیرند. می

 يابيهاي مورد استفاده در مكانتكنيکها و مدل

های نشانگر، های موجود: مدل منطق بولین، مدل همپوشانی شاخص، مدل منطق فازی، مدل وزنترین مدلمتداول
 باشند. ای و تحلیل سلسله مراتبی میروش فرارتبه

اینری براساس ضوابط و شرایط مدل منطق بولین: در این مدل ابتدا به ازاء هر عامل، یک نقشه ورودی به صورت ب. 1
دهنده مناسب بودن و مقدار شود. به این صورت که مقدار یک در هر واحد پیکسل از یک نقشه ورودی نشانتهیه می

 (.51: 1951باشد )محمدپور و ضرغامی، دهنده نامناسب بودن موقعیت مکانی میصفر نشان
شان نسبت به های ورودی، بسته به اهمیتاین مدل، نقشه : در5دار یا مدل همپوشانی شاخصمدل همپوشانی وزن. 1

های ورودی دوتایی باشند و دار کردن شاخص وقتی است که نقشهترین نوع وزنشوند. سادهدار میفرضیه مورد نظر وزن
هر نقشه های چندکالسه استفاده شوند، هر کالس از هر نقشه یک عامل وزنی منفرد داشته باشد. با این حال وقتی نقشه

دار کردن قابل انعطاف گردد. در این های وزنشود، سیستمگیرند، که این باعث مییک امتیاز یا وزن متفاوت به خود می
یابی وزن دهی به واحدها، در هر الیه اطالعاتی به هر الیه اطالعاتی براساس ارزش خود در مکانمدل عالوه بر وزن

  .(10: 1959ها باید یک باشد )جمالی و همکاران، شود. در این مدل مجموع وزنداده می
مدل منطق فازی: در واقع توسعه یافته شده منطق بولین است. در منطق بولین، عضویت یک عنصر در یک مجموعه . 9

باشد. در منطق شود؛ یک به معنی عضویت و صفر به معنی عدم عضویت در مجموعه میبه صورت صفر و یک بیان می
عضویت یک عنصر در یک مجموعه، با مقدار در بازه یک )عضویت کامل( تا صفر )عدم عضویت کامل( و فازی، میزان 

 (.51: 1951شوند )محمدپور و ضرغامی، تعریف می 1.5تا  1.1قسمتی  5تغییرات 
احتماالت ها از مفاهیم های نشانگر: یک لگاریتم خطی از مدل بیزین است. در مدل بیزین برای ترکیب دادهمدل وزن. 5

شد، در حالی که در روش های قبل وزن فاکتورها با توجه به دانش کارشناسی تعیین میشود. در روشاستفاده می
صورت 9ایهای نشانگر، وزن عوامل مختلف، براساس میزان وابستگی بین فاکتورها با استفاده از روش دانش دادهوزن
 (. 51: 1951گیرد )محمدپور و ضرغامی، می

ابزارهای توانمند در تحلیل مسائل  2(MCDM)گیری چندمعیاره های تصمیمای: روشهای فرارتبهشرو. 9
به  MCDMهای ای از مدلای به عنوان شاخههای فرارتبهگیری با معیارهای مختلف و متعاض هستند. روشتصمیم

تر مسائل تر و واقعیسازی دقیقها به مدلهای زوجی میان گزینهای و بر مبنای انجام مقایسهکمک تعریف روابط فرارتبه
                                                 

1. Van tunenes school 

2. Alfred Weber’s school 

3. Behavioralist school 

4. Index Overlay 

5. Data Ariven 

6- Multi Criteria Decision Making (Mcdm) 
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و غیرقابل  1اکید، برتری ضعیف، اختالف جزئی 1ای خود شامل روابط برتریپردازند. روابط فرارتبهگیری میتصمیم
)کفاش  شوندتعریف می (v) 5و وتو (q) ، اختالف جزئی(P)های برتری هستند که با تعیین حد آستانه 9مقایسه

 (. 01: 1951چرندابی، 

 (.Melvin, 2012:1)گیری است های تصمیمیکی از کارآمدترین تکنیک :9(AHP)یند تحلیل سلسله مراتبی آفر. 2
ها، شود. این عناصر شامل: هدفگیری شروع میبندی عناصر تصمیمفرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت

شوند. فرایند شناسایی عناصر و بندی به کار گرفته مید که در اولویتشوهای احتمالی میها و گزینهمعیارها یا مشخصه
شود. سلسله مراتبی بودن ساختار به این دلیل است که ها منجر به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی میارتباط بین آن
)انصاری و همکاران،  توان در سطوح مختلف خالصه کردگیری( را میها و معیارهای تصمیمگیری )گزینهعناصر تصمیم

1951 :5.) 
ریزان باید عوامل یابی برنامهای نیست. برای این مکانها، کار چندان سادهتعیین و شناسایی مکان مناسب برای فعالیت

های باالدست و هدایت کننده را در نظر داشته مشیاقتصادی، اجتماعی، سیاسی؛ محیطی، جمعیتی و در عین حال خط
ای که از دوران ای طوانی و قدمتی به درازای تاریخ بشری است، به گونههای بهینه دارای سابقهانباشند. انتخاب مک

ها پیش از تاریخ، یکی از موضوعاتی که ذهن بشر را همواره به خود مشغول داشته، انتخاب مکان مناسب برای فعالیت
 های مکانی، سه دیدگاه و روش وجود دارد: است. در تحلیل

شود و در واقع روش، تولید نقشه از محل اشیای فضایی است. برای تولید نقشه از مختصات جغرافیایی استفاده میاولین   
های مکانی کار آید. در این حالت گردآوری، تهیه و گرفتن دادهنقشه ظرفی برای نمایش عوارض سطح زمین به شمار می

سازی ها و مدلهای اطالعات جغرافیایی امکان تولید نقشهنهشود. امروزه با استفاده از سامابسیار مهمی محسوب می
فضایی به شکل مناسبی میسر شده است، زیرا این سامانه دارای قابلیت باالیی برای گردآوری، ذخیره، بازیابی، تحلیل و 

 (.100: 1951باشد )توحیدی و همکاران،های مکان محور میترسیم داده
های مکانی شود. در این روش به طور عمده به چرایی یا علت موضوعنی مربوط میهای مکاروش دوم به تحلیل داده

اندیشند. این رهیافت، روش تبیینی نام گیری مکانی و چیستی نتایج آن میپردازند. ضمن آنکه به چرایی چنین تصمیممی
اند و فرایند ایی در فضا شکل گرفتهدارد، چه اشیهای فضایی رخ داده در طی زمان پرداخته و بیان میدارد. که به تحول

 (.100: 1951ها چگونه بوده است )توحیدی و همکاران،تکاملی آن
ها برای سامانه های مکانی، شناسایی بهترین مکان برای فعالیت مورد نظر یا بهترین مجموعه مکانروش سوم تحلیل

شود شود. در این روش مشخص میی گفته میها است. به چنین روشی الگوسازی، روش دستوری یا روش معیارفعالیت
گیری الگوهای مکانی خاص مورد بررسی چیست؟ به عبارتی؛ ویژگی که بهترین مکان کجاست و یا اینکه علت شکل

گیران برای حال و آینده است )توحیدی و ریزان و تصمیمسازی، یاری رساندن به برنامهاساسی این گونه مدل
 (.100: 1951همکاران،

 
 
 

                                                 
1. Preference 

2. Indifference 

3. Incomparable 

4.Veto Threshold 

5. Analytic Hierarchy Process 
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 شناسي تحقيق روش

و برای ارائه درک بهتری از فضا در امر  همنسوخ شد استفاده و، بیهنجاری سازیامروزه با رشد و توسعه شهرها، مدل
اهر شدند. از این رو برای گیرند، ظهای جدیدی که معیارهای مکانی و غیرمکانی را با هم در نظر مییابی، مدلمکان

)در سطح منطقه  های انسانی و رسیدن به یک توزیع متعادلها جهت استقرار سکونتگاهترین مکانبدست آوردن مناسب
شود. در بهره گرفته می(GIS)  موجود از سیستم اطالعات جغرافیای مورد مطالعه( با توجه به معیارها و استانداردهای 

نامه و استفاده از تکنیک دلفی )مصاحبه با ای و نظری، همچنین تهیه پرسشمطالعات کتابخانه این پژوهش با توجه به
های انسانی انتخاب و با استفاده از نفر از کارشناسان متخصص در این امر(، معیارهای مناسب جهت استقرار سکونتگاه 91

های اطالعاتی در نرم افزار رها به صورت الیهدهی گردید، سپس هر کدام از معیاوزن AHPروش تحلیل سلسله مراتبی 
GIS های های مناسب و نامناسب جهت استقرار سکونتگاهها، مکانپوشانی الیهوارد شده و نهایتاً با استفاده از روش هم

 انسانی تعیین گردید.
روش تحلیل سلسله مطرح شد. اساس  1501اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال  :مراتبیفرآیند تحلیل سلسله

یند تحلیل آ. فر(Ngai, 2005:890) گیری استهای زوجی یا دو به دویی آلترناتیوها و معیارهای تصمیممقایسهمراتبی 
گیری متضاد، گیری در شرایطی که معیارهای تصمیمسلسله مراتبی روشی است منعطف، قوی و ساده برای تصمیم

بر (. از آنجایی که اصول مدل تحلیل سلسله مراتبی 1: 1901سازد )زبردست، یها را با مشکل مواجه مانتخاب بین گزینه
عامل تجاوز ننماید.  5کند که حتی المقدور تعداد عوامل در هر سطح از مقایسات زوجی استوار است، ساعتی پیشنهاد می

نشان دهنده  1ه طوری که ارزش قرار دارد ب 5تا  1قابل مشاهده است در دامنه  (1) مقیاس مقایسه همانطور که در جدول
البته این باشد. نشان دهنده اهمیت بی اندازه مرجح یک فاکتور در مقابل فاکتور دیگر می 5اهمیت برابر دو فاکتور و عدد 

به . بوسیله این روش (Satt, 2008: 85) گرددامر به لحاظ تئوریکی الزاماً محدودیتی برای این روش محسوب نمی
گیری با های مختلف موجود براساس معیارهای مطرح در تصمیمشود و سپس گزینهی ساختار داده میگیرمساله تصمیم

 . شودها مشخص میهم مقایسه شده و اولویت انتخاب هر یک از آن

 مقياس دو به دو در تحليل سلسله مراتبي .1جدول

 درجه اهميت در مقياس دو به دو تعداد امتياز

 

 در مقياس دو به دو درجه اهميت تعداد امتياز

 قویا تا بسیار قوی مرجح 2 ترجیح یکسان 1

 ترجیح بسیار قوی 0 یکسان تا نسبتاً مرجح 1

 بسیار تا بی اندازه مرجح 0 نسبتاً مرجح 9

 بی اندازه مرجح 5 نسبتاً تا قویا مرجح 5

  مرجح قویا 9

           Source: Satty, 2008:86; Melvin, 2012:3  

و گاهاً متضاد بسیاری در  کیفی ی کمی ومعیارهادر نظر گرفتن این واقعیت که یابی، مکان ئلماهیت مساتوجه به با 
مراتبی در مقایسه با سایر اند و با توجه به مزایای فرآیند تحلیل سلسلههای انسانی دخیلیابی سکونتگاهفرآیند مکان

دهی به معیارها استفاده شده است مراتبی جهت وزناز روش سلسله گیری چند معیاره در این پژوهشهای تصمیمتکنیک
 ( ارائه شده است. 1) دهی به معیارها در جدولاند. شیوه وزندهی شدهو معیارها با این روش وزن
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 GISروند تحليل داده در نرم افزار  .1 شكل

 محدوده مورد مطالعه 
یابی گیرند، محدوده مورد مطالعه جهت مکانخارج از محدوده شهر قرار میعموالً در اطراف وینکه روستاها مبه ابا توجه 

ای انتخاب گردیده که کمترین مداخله را در طبیعت داشته و از های انسانی در راستای توسعه پایدار، به گونهسکونتگاه
است. ( انتخاب شده1عه شهری شهر شیراز )شکل مقرون به صرفه باشد. از این رو محدوده مطالعاتی، مجمو لحاظ هزینه

 های انسانی ارائه نمود.های متعددی را برای مکان مناسب جهت استقرار سکونتگاهتوان گزینهدر این صورت است که می
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 محدوده مجموعه شهري شيراز .8شكل                

 ها ویرایش داده

 GISایجاد بانک داده در محیط 

 ها دهی به الیهوزن

 هاتهیه نقشه هر یک از الیه

 تهیه نقشه نهایی براساس همپوشانی

 هاجمع آوری داده
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 محدوده خدماتی
 شهر شیراز

 زرقان

مرودش
 ت

 داریان

 کوار

 صدرا

محدوده مجموعه شهری 

 شیراز
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 و بحث هايافته
 هاي انسانياهيابي سكونتگمعيارهاي موثر در مكان

توان مکان بهینه و مناسب را برای یک کاربری مشخص نمود. معیارهای در می یابی،با تعیین معیارهای مناسب مکان
-های انجام گرفته، عبارتند از: محیط طبیعی، اقتصادینظر گرفته شده در این پژوهش براساس مطالعات و بررسی

فضایی، تاسیسات و تجهیزات زیربنایی که هر یک از این معیارها  -کالبدینقل، وهای ارتباطی و حملاجتماعی، شبکه
 اند. دارای زیر معیارهایی هستند که در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يابي سكونتگاه انساني جديد با رويكرد توسعه پايدارمعيارهاي موثر در مكان .9 شكل

 محيط طبيعي -
ناخت عوامل و عناصر طبیعی تاثیرگذار بر کالبد و بافت فیزیکی سکونتگاه از جمله مباحث پایه و اساسی در بررسی و ش

گیری نخستین هسته سکونتی گزینی، پیدایش و شکلگردد. این امر نه تنها در مکانیند انجام مطالعات محسوب میآفر
جای نهاده، بلکه در طول تاریخ سکونت بشر در تعامل و  بدیل خود را برهای زیستی همواره تاثیرات شگرف و بیمجتمع

های انسانی ایفاگر نقش مهمی بوده است  حال گاهی سکونتگاه تقابل با انسان به عنوان مانع یا عاملی در رشد و توسعه
های ی چون ویژگیتوان در مواردیند مطالعات را میآبا توجه به اهمیت موضوع از جمله پارامترهای طبیعی تاثیرگذار در فر

ساخت، توپوگرافی و شیب زمین، پوشش گیاهی، عوامل و عناصر اقلیمی، منابع آب و خاک و ... تبیین نمود )غفاری، زمین
( اراضی مناسب، 5 ( صورت گرفته است که تاثیر آن در )شکل1دول )دهی به این معیارها طبق ج(. وزن01-01: 1951

های های انسانی جدید، مشخص گردیده است. بررسیامناسب، جهت استقرار سکونتگاهنسبتاً مناسب، نسبتاً نامناسب و ن
و طرح مجموعه شهری شیراز به عنوان  19111/1های پایه طبیعی و محیطی در محدوده فراگیر مطالعاتی براساس نقشه

براساس محدوده  های تولیدی این بخشها و نقشهجدیدترین سند فرادست مصوب صورت پذیرفته است. لذا بررسی
ها، آمار و اطالعات مورد باشد، همچنین نقشهمصوب مجموعه شهری شیراز و اسناد تولید شده در این محدوده می

های های فرادست و یا استنتاج و تحلیل از بدنه نقشهاستفاده در این بخش از مطالعات برگرفته شده از اسناد تولیدی طرح
 و ادارات ذیربط اخذ شده است.ها پایه یا مستقیماً از سازمان

 

شاخص 

 -اجتماعی

 اقتصادی

شاخص 

تاسیسات و 
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شاخص 

 -کالبدی

 فضایی

شاخص 

محیط 

 طبیعی 

شاخص حمل 

و نقل و شبکه 

 ارتباطی

توسعه پایدار 

سکونتگاه 

 انسانی
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 معيارهاي محيط طبيعي .8دول ج

 گذاريارزش زير معيار عنوان معيار رديف

 

 زير معيار عنوان معيار رديف
گذاارزش

 ري

 شکل زمین 1
 1 کوهستان

 فرسایش خاک 2

 5 خیلی کم

 0 کم 5 دشت

 ارتفاع 8

 9 متوسط 5 1-1911

 1 زیاد 0 1211 – 1911

1211 – 1511 9 

0 
خطر نسبی 

 لرزهزمین

 1 خطر نسبی بسیار باال

 9 خطر نسبی باال 9 1111 – 1511

 9 خطر نسبی متوسط 1 9111 - 1111

 شیب زمین 9

 0 خطر نسبی نسبتا پایین 5 9% – 1

9% - 11% 0 

0 
خطر نسبی 
 روانگرایی

 1 خطر نسبی زیاد

 9 ی متوسطخطر نسب 9 19% - 11%

 9 خطر نسبی ناچیز 9 19% - 19%

 0 خطر نسبی کم 1 91% - 19%

 نوع خاک 9

 5 اراضی بدون محدودیت جهت زراعت آبی

5 
های محدوده

 در خطر سیل

های کیلومتری محدوده 9فاصله تا 
 در خطر سیل

1 

 0 اراضی با محدودیت جزیی جهت زراعت آبی
های محدوده کیلومتری 11فاصله تا 

 در خطر سیل
9 

اراضی با محدودیت متوسط جهت زراعت 
 آبی

9 
های کیلومتری محدوده 19فاصله تا 

 در خطر سیل
9 

 9 اراضی با محدودیت شدید جهت زراعت آبی
های کیلومتری محدوده 11فاصله تا 

 در خطر سیل
0 

اراضی با محدودیت شدید جهت زراعت آبی 
 تصادی()بدون صرفه اق

1 
کیلومتری  11فاصله بیش از 

 های در خطر سیلمحدوده
5 

3 
 پوشش گیاهی

 

 5 بایر

 

 0 زراعت آبی

 9 زراعت دیم

 1 جنگل و مراتع

 1 سکونتگاه ـ دریاچه ـرودخانه

 
 

 اجتماعي -اقتصادي  -
اقتصادی از جایگاه و نقش مهمی در  -جتماعیهای امطالعات اقتصادی با تبیین، تحلیل و بررسی متغیرها و شاخص

گزینی برای (. در مکان09: 1951های انسانی برخوردار است )غفاری، گاهریزی و طراحی کالبدی سکونتفرآیند برنامه
ها و عوامل اقتصادی، همچون سازگاری و انطباق مطلوب گاهی انسانی، عالوه بر عوامل طبیعی، انگیزهاستقرار سکونت

های محیط )سعیدی، پذیر بودن گزینش شیوه معیشتی و اقتصادی مناسب با استفاده از قابلیتیط طبیعی، امکانبا مح
گاه، نیز داری سکونتهای ساخت و نگههزینههای اقتصادی، دسترسی به خدمات و حداقل بودن (، امکان فعالیت55: 1905

های صورت امکان به هنگام تعیین محل سکونتگاه، بایستی زمینه در (.9 : 1902تاثیر بسزایی دارند )دانشپور و مرادیان، 
(. سنجش مکان مناسب برای استقرار 0: 1900های ذیربط مدنظر قرار گیرد )سعیدی، اجتماعی و فرهنگی افراد و گروه

 ( قابل مشاهده است.9)های جدید بر مبنای این معیار در شکل سکونتگاه

 شبكه ارتباطي و حمل و نقل -
(. راه از جمله خدمات 119: 1951هایی حیاتی در پیکره شهر یا روستا هستند)غفاری، ی معابر به مثابه شریانهشبک

(. در 111: 1905ها بر عهده دارد)سعیدی، زیربنایی است که نقش اساسی در حیات اقتصادی و روابط عملکردی سکونتگاه
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های ارتباطی ها دسترسی راحت و سریع به مکان مورد نظر است. راهترین فاکتوراز مهم های انسانی،یابی سکونتگاهمکان
مندی از داشته باشد. محل انتخابی باید از امکان بهره هایی است که باید دسترسی مناسب برای ساکنان،جزء اولویت

اگون، نظیر آموزش، های مواصالتی برخوردار باشد در همین ارتباط، دسترسی به امکانات و خدمات گونوسایل نقلیه و راه
(. از این رو سعی شده 2: 1900رود)سعیدی، یابی به شمار میهای مکانبهداشت و دمان و نیز بازارهای مبادالتی از شرط

یابی در این های اصلی توجه شود. مبنای مکانبه شبکه های انسانی در مجموعه شهری شیراز،یابی سکونتگاهدر مکان
های مواصالتی موجود باشد تا بتوان حیات اقتصادی و روابط عملکردی احت و آسان به راههای رمورد، باید دسترسی

های جدید بر مبنای این معیار در های انسانی را تضمین نمود. سنجش مکان مناسب برای استقرار سکونتگاهسکونتگاه
 ( قابل مشاهده است.2)شکل 

 

 فضايي - کالبدي -

های کالبدی سکونتگاه انسانی، حاصل ضعف و کمبودهای موجود در زمینه ویژگیبرخی مسائل و مشکالت موجود در 
ریزی کاربری زمین است که نه تنها به طور ریزی شهری و روستایی، برنامهشود. هسته اولیه و عملی برنامهپنداشته می

به توسعه شهری و روستایی  گیرد بلکه راهنمایی برای جهت دادنریزی عملکردی جای میبندی برنامهمناسبی در طبقه
بندی براساس انواع یابی است. این طبقهاست. در حقیقت هدف از بررسی قابلیت اراضی، ارزش اراضی از نقطه نظر مکان

های خدماتی، مناطق تاریخی های کشاورزی، کاربریکاربری اراضی موجود در منطقه که شامل: اراضی بایر، مراتع، زمین
( صورت گرفته که تاثیر آن در شکل 9) دهی به اراضی مختلف طبق جدولشد، انجام شده است. وزنباها میو سکونتگاه

 شود. ( مشاهده می0)

 زيربنايي: تاسيسات و تجهيزات  -

های یندی همه جانبه، موزون و درونزا دانست، که در چارچوب آن تواناییآتوان فرپایداری سکونتگاه انسانی را می
دهنده نظام سکونت محلی برای رفع نیازهای اساسی مادی و معنوی و کنترل موثر بر نیروهای شکلاجتماعات انسانی 

یابد. اما از آنجا که دستیابی به توسعه پایدار، مستلزم )محیطی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و سرزمینی( رشد و تعالی می
ایجاد هر نوع کاربری یا  (.11: 1959ی و صادقی، ها و خدمات مورد نیاز است)رحمانی فضلدسترسی مطلوب به زیرساخت

ترین یربنایی از مهمسکونتگاه جدید نیاز به یک سری تاسیسات و تجهیزات دارد؛ بنابراین دسترسی به تاسیسات ز
های جدید در راستای توسعه پایدار است چرا که احداث تاسیسات و گیری سکونتگاهیابی و شکلمکانفاکتورها در 

تواند عاملی در جهت تخریب محیط طبیعی محسوب گردد. از این رو در نظر های جدید خود میرای سکونتگاهتجهیزات ب
ها است. شاید مکان انتخاب شده برای یک گرفتن این موضوع امری مهم در جهت تحقق توسعه پایدار و کاهش هزینه

گاز و مخابرات  برق، ولی در صورت نبود تاسیسات آب،از نظر همه معیارها مناسب باشد کاربری یا ایجاد سکونتگاه جدید، 
یابی مجموعه گردد. در مطالعات مکانمناسب و مقرون به صرفه نخواهد بود و سبب هدر دادن و تخریب منابع طبیعی می

های آب، برق و گاز در سطح کالن و تا حد امکان مورد بررسی قرار شهری شیراز، تاسیسات مورد نظر شامل شبکه
های انسانی جدید بر مبنای معیار تاسیسات و تجهزات شهری در های مناسب جهت استقرار سکونتگاهاند. پهنهفتهگر

 ( نمایش داده شده است.0)شکل 
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 معيار محيط طبيعي .9شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معيار اقتصادي ـ اجتماعي .3شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 و حمل و نقل معيار شبكه ارتباطي .1شكل   

 

 

 زير معيار کاربري اراضي  .9جدول 

 گذاريارزش نوع کاربري رديف

 5 بایر 1

 0 کشاورزی ـ باغ  8

 9 مراتع ـ بوته زار ـ تاکستان 9

 9 خدمات روستایی )پرورش دام، پرورش ماهی( 9

 1 ای )صنعتی، آموزشی ، اداری و...(ای و فرامنطقهخدمات منطقه 3

 1 یمناطق تاریخ 1

 1 هاسکونتگاه 1
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3.000000001 - 5
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 مناسباراضی 8 - 6.000000001

 نامناسبنسبتا اراضی 
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 نسبتا مناسباراضی 
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2 - 3
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 مناسباراضی 9 - 7.000000001

نسبتا اراضی 

 نامناسب

اراضی 

 نامناسب
 نسبتا مناسباراضی 

Legend

rahrr

VALUE

1

1.000000001 - 3

3.000000001 - 5

 مناسباراضی 9 - 5.000000001

 نامناسبنسبتا اراضی 
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 نسبتا مناسباراضی 
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 فضايي -معيار کالبدي .1شكل                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاسيسات و تجهيزات .2شكل                      
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 1.10 5 0 0 0 0 0 2 9 9 9 5 9 9 9 1 1 پوشش زمین

 1.15 5 0 0 0 0 0 9 5 5 5 9 1 1 1 1 1/1 شکل زمین

 1.19 0 0 0 0 0 0 9 5 5 5 9 9 1 1 1/1 9/1 ارتفاع

 1.11 5 0 0 0 0 0 2 5 5 9 1 1 1 1/1 1/1 9/1 شیب

 1.11 5 5 5 0 0 0 0 9 9 5 9 1 1/1 9/1 1/1 9/1 نوع خاک

خطر نسبی 
 زمین لرزه

5/1 9/1 9/1 1/1 9/1 1 9 9 9 0 0 0 0 0 5 5 1.15 

میزان 
 فرسایش خاک

9/1 5/1 5/1 9/1 5/1 9/1 1 9 5 5 0 0 0 0 0 0 1.12 

میزان 
 روانگرایی

9/1 5/1 5/1 5/1 9/1 9/1 9/1 1 1 9 9 9 9 2 0 0 1.19 

 خطر نسبی
 سیل

9/1 5/1 5/1 5/1 9/1 9/1 5/1 1/1 1 1 5 5 5 9 5 5 1.19 

 1.19 9 9 5 9 9 9 1 1/1 9/1 5/1 0/1 0/1 2/1 9/1 9/1 2/1 کاربری اراضی

 1.11 9 9 1 1 1 1 9/1 5/1 9/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 شبکه آب

 1.11 9 9 1 1 1 1 9/1 5/1 9/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 شبکه برق

 1.11 9 1 1 1 1/1 1/1 9/1 5/1 9/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 شبکه گاز

فاصله تا 
 راههای اصلی

0/1 0/1 0/1 0/1 5/1 0/1 0/1 2/1 9/1 5/1 1/1 1/1 1/1 1 1 1 1.11 

فاصله تا 
های سکونتگاه
 موجود

0/1 0/1 0/1 0/1 5/1 5/1 0/1 0/1 5/1 9/1 9/1 9/1 1/1 1/1 1 1 1.11 

اصله تا ف
شهرها و 
 هاشهرستان

5/1 5/1 0/1 5/1 5/1 5/1 0/1 0/1 5/1 9/1 9/1 9/1 9/1 1/1 1/1 1 1.11 

 مناسباراضی 
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 نسبتا مناسباراضی 
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  گيرييجهنت
آفرین هستند، اما های انسانی مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت و متنوعی نقشپذیری و تحول سکونتگاهدر شکل

توان این چنین سرزمین یکسان و یکنواخت نیست. از این رو می های مختلفها در عرصهمیزان تاثیرگذاری هر یک از آن
اند که مستقیماً از محیط اطراف خود تاثیر های انسانی بر بستری از محیط جغرافیایی استقرار یافتهبیان نمود که سکونتگاه

روند رشد و تحول  های انسانی وپذیری سکونتگاهگزینی و شکلپذیرند. حال برای درک صحیح علل و عوامل مکانمی
های گاهها دارد. سکونتیابی سکونتگاهانگیری و مکشکلکه هریک از معیارها چه تاثیری درها، باید در نظر داشت آتی آن

ها در کنار هایی قرار دارند. این تحوالت و دگرگونیانسانی، همانند هر پدیده دیگر، ناگزیر در معرض تحوالت و دگرگونی
ای، ملی و جهانی پدیدار الباً منشأ برونزایی دارد و بواسطه رخدادهای بیرونی در سطح محلی، منطقهتغییرات درونی، غ

 شوند.می
یابی این تحقیق با مطالعات و استفاده از تجربیات متخصصان و کارشناسان این امر سعی در شناخت عوامل موثر در مکان

بندی برای نقشه پهنه GISو در نهایت با استفاده از نرم افزار  های انسانی در راستای توسعه پایدار داشتهسکونتگاه
بندی ( قابل مشاهده است. برای تعیین ضریب اهمیت و اولویت5)شکل  یابی مناسب مشخص گردید که درمکان

یج استفاده گردیده است، چرا که نتا AHPهای انسانی از مدل یابی سکونتگاهمعیارهای شناسایی شده موثر برای مکان
بندی اصولی، مطالعات و نقطه نظرات کارشناسان و به دلیل برخورداری از متغیرهای بیشتر و طبقه AHPحاصله از روش 

شود تا نتایج قابل قبولی بدست آید. امید است که این تحقیق و گردد و موجب میمتخصصان با دقت زیاد لحاظ می
های انسانی با توجه به توسعه پایدار، برای متخصصان بی سکونتگاهیاهای مشابه آن بتواند کمک شایانی به مکانپژوهش

های انسانی را با توجه به مالحظات زیست محیطی، کالبدی، فضایی، زیربنایی و اقتصادی و بنماید تا بتوان سکونتگاه
  اجتماعی به سوی توسعه پایدار سوق داد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ، نسبتاً نامناسب و نامناسب جهت استقرار سكونتگاه انساني جديداراضي مناسب، نسبتاً مناسب .3شكل 
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 اراضی نامناسب

 نسبتا مناسباراضی 

Legend

VALUE

2 - 4

4.000000001 - 6

6.000000001 - 7

7.000000001 - 9



 1931ان بهار و تابست، 1،  شماره اول دوره،  مهندسي جغرافيايي سرزمين                                                                                                                                             193

  منابع
مجله  .های بازدارنده توسعه پایدار روستایی از دیدگاه کارشناسان(. بررسی مولفه1951) .سجادی، اشرف و احمدی، فاطمه .1

 .01-25(، 9) 9 ، های ترویجی و آموزش کشاورزیپژوهش

های یابی محوطه(. مکان1951) .نژاد، محمدجواد و حسینی کیا، سید محمد مهدیمهدوی ؛ابمانیان، محمدرض ؛انصاری، مجتبی .1
 تحلیل سلسله مراتبی و فرایند FGDگردشگری طبیعی براساس اصول معماری منظر )کاربرد ترکیبی گروه مباحثه متمرکز 

(AHP). 11-0 ،15، فصلنامه مدیریت شهری .  

  .نور پیام دانشگاه انتشاراتتهران:  .روستایی ریزیبرنامه هایروش و اصول(. 1905) .حسین آسایش، .9

های های توسعه کالبدی سکونتگاهراهبردها و سیاست(. 1951) .علیسید افتخاری، رکن الدین و بدری،  ؛پورطاهری، مهدی .5
 .المیانتشارات بنیاد مسکن انقالب اس :تهران . چاپ اول، روستایی با تاکید بر تجربیات جهانی و ایران

های روستایی با رویکرد توسعه پایدار )مفاهیم، (. توسعه کالبدی سکونتگاه1951) .نقوی، محمدرضا و پورطاهری، مهدی .9
 . 01-99 (،190) 91مسکن و محیط روستا، فصلنامه  .راهبردها( .هانظریه

های راداری سطحی با ی سایتیاب(. دل ترکیبی مکان1951) .پور، حسینعلیاحمدی، اردشیر و حسن ؛توحیدی، سید محسن .2
 .  150-100(، 9) 9 ، های پدافند غیرعاملمجله علوم و فناوری .مالحظه پدافند عامل و غیرعامل

نشریه  .ها در شهر تبریزیابی بیمارستان(. ارزیابی الگوهای مکان1959) .صدرموسوی، میرستار و اشلقی، مهدی ؛جمالی، فیروز .0
 .99-19(، 50) 10ریزی، جغرافیا و برنامه

 ریزی و طراحی باغشهرها در نظام(. ارائه الگویی برای برنامه1951) .تاجیک، آرزو و زالی، نادر ؛پور، مستورهقلی ؛خلیلی، احمد .0
  . 100-129(، 91) 11 ،فصلنامه مدیریت شهری .شهرسازی ایران

 چای قره روستای موردی: )نمونه پایدار روستایی هایسکونتگاه یابیمکان (.1902) .دانشپور، سید عبدالهادی و مرادیان، رضا .5
 .19-11(، 59) 0، نشریه شهرنگار .شمالی( خراسان

کشاورزی مبتنی بر فناوری اطالعات و  -رسانی روستایی(. الگوی خدمات1959) .رحمانی فضلی، عبدالرضا و صادقی، مظفر .11
 . 19-0(، 95) 19 ، فصلنامه مدیریت شهری .ارتباطات؛ مطالعه موردی: استان فارس

، 11، هنرهای زیبا فصلنامهای. ریزی شهری و منطقهکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه (.1901). حمدزبردست، ا .11
19-11.  

در ادامه حیات روستا و تحقق وسعه پایدار روستایی )نمونه:  GISگیری از (. بهره1900) .سجادیان، ناهید و سجادیان، مهیار .11
 . 09 -22(، 115) 15، مسکن و محیط روستافصلنامه  .ستایی(گردشگری رو

-1(، 115) 10، فصلنامه مسکن و محیط روستا .های روستایییابی سکونتگاه(. برخی معیارهای مکان1900) .سعیدی، عباس .19
11 . 

 روستایی، انتشارات هایسکونتگاه شناخت در مقاله ده کتاب ،جدید روستاهای استقرار سنجیامکان (.1905) .عباس سعیدی، .15
 مینو. مهر نشر

 شناخت در مقاله ده کتاب روستایی، هایسکونتگاه یابیمکان ضرورت و فضایی انتظام هایشالوده (.1905) .عباس سعیدی، .19
 مینو. مهر نشر روستایی، انتشارات هایسکونتگاه

 .دانشگاهی جهاد انتشارات اصفهان، ،روستایی هایسکونتگاه کالبدی طراحی و ریزیبرنامه (.1951) .رامین غفاری، .12

ی ی توسعهیابی مناطق بهینه(. مکان1951) .زندوی، سید مجدالدین و جرجانی، حسن علی ؛داودی، محمود ؛قرخلو، مهدی .10
 . 111-55(، 19) 5، جغرافیا و توسعهفصلنامه های طبیعی، فیزیکی شهر بابلسر بر مبنای شاخص

(. سنجش و تحلیل میزان توسعه یافتگی براساس رویکرد توسعه 1951) .الی نژاد، مهدیبذرافشان، جواد و جم ؛قنبری، سیروس .10
 . 151-109  (،10) 5 ،فصلنامه مدیریت شهریهمه جانبه  روستایی، نمونه مورد: دهستان خانمیرزا، شهرستان لردگان، 

در توسعه پایدار شهری )نمونه موردی: ای (. جایگاه توسعه در مقیاس خرد و محله1900) .کریمی، سرگل، توکلی نیا، جمیله .15
 . 51-01(، 9) 1 ، فصلنامه جغرافیای انسانیمحله اوین(، 



 191                                                         عبداله زاده فرد                 -... هاي انساني با هدف دستيابي به توسعه پايدار يابي سكونتگاهمكان 

های پایش آلودگی هوا با استفاده یابی بهینه ایستگاه(. مکان1951) .آل شیخ، علی اصغر و کریمی، محمد ؛کفاش چرندابی، ندا .11
 . 01-25،  (21) 90 ، محیط شناسیدو فصلنامه ای، های فرارتبهاز روش

 11 ، سپهرمجله یابی تاسیسات شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل، (. الزامات مکان1951) .محمدپور، علی و ضرغامی، سعید .11
(51 ،)05-59 . 

(. شناخت و اولویت بندی الگوهای صحیح مسکن روستایی در توسعه پایدار معماری روستا با 1955) .مرادی اسطلخ زیر، گیتی .11
 . 959 -901(، 51) 15 ، فصلنامه مدیریت شهریشهرستان ماسال،  MADMهای نیکاستفاده از تک

یابی بهینه مدارس ابتدایی (. بررسی و تحلیل مکان1951) .پورمحمدی، محمدرضا و عساکره، ماجده ؛امانپور، سعید ؛علی ،موحد .19
 . 155-115(، 11) 15 ، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیاییموردی: شهر شادگان، 

 . 122-199(، 1) 2 ، علوم محیطیهای زیستی، یابی در مجموعه(. روش مکان1900) .میرریاحی، سعید .15

25. Malaee, Z., Bakhshi, M.R., & Dabagh, A. (2010). Determining the optimal location of rural 

waste accumulation in Filabad Farsan using Integrated Approach: permutation and 

Boolean. [In Persion], Housing and rural environment, No. 138. 

26. Melvin, A. (2012). Decision-making using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and SAS. 

social Security Administrartion, Baltimore, MD. 

27. Moghadam, M. (2012). Industries in the unequal spatial location, [In Persion], Professional 

Development and Planning Journal, First Year, No.2. 

28. Ngai, E.W.T., & Chan, E.W.C. (2005). Evaluation of knowledge management tools using 

AHP. Expert system with Applications 29. 

29. Saaty, T.L. (2008). Decision-making with the Analytic Hierarchy process. University of 

Pittsburgh, International Journal of Service Sciences, 1 (1). 

30. Wu, X., Li, S. (2010). The Application of Structural Equation Model in location Selection 

and Spatial Layout of Convention and Exhibition Industry Cluster. Modern Applied 

Science, 4 (12), December 2010, www. Ccsenet.org/mas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 


