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چکیده

عوامل طبیعی نقش بسزایی در مکان گزینی و نحوه پراکنش استقرارگاههای انسانی دارند ،بعضی از این عوامل میتوانند نقش

ی
موثرتري تسبت به سایر عوامل داشته باشند ،که در این پژوهش به بررسی و ارزیابی استقرار س گتنوک ااهها ای ش  یره ووو روس یات ی ی

بخش جویم در ارتباط با عوامل طبیعی پرداخته میشود .پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد که براي بررسی معیار

عوامل جغرافیاي طبیعی و تأثیر آن در ساخت و ساز سکونتگاهها در محدوده مورد مطالعه ابتداا ویژگ گگیها ای جغرافیا ييي طبیعییی
منطقه از قبیل شیب ،زمین شناسی ،گسل ،خاك ،اقلیم و هیدرولوژي و  ...مورد مطالعه قرار داده شد و عوامل مذکور ب هدافتسا ا   
از نرمافزار  ARC GISبصورت رقومی تهیه گردید و سپس با استفاده از مدل  AHPوزن هر شاخص به دست آمد .نتایج بدست

آمده بر اساس معیار و زیر معیارها نقشه پهنه بندی بخش جویم در سه کالس مناسب ،متوسط و نامناسب بدست آمد که با توجه به
نتایج تحقیق تعداد  ) 73 /97( 59درصد سکونتگاهها که دارای مس یتحا

 108040کیل تمو ررر (  ) 47 / 56درصد م ممیباشنددد در پهنهههها ای

مناسبی استقرار یافتهانددد و  65685کیل تمو ررر ( ) 20 /9درصددد از مس هک میوج شخب تحا

دادعت        ) 14 / 86 ( 11درصد س اگتنوک هههها ا

یباشند در پهنههای متوسطی استقرار یافتهاند و تعداد  )5/ 41 ( 4درصد س گتنوک ااهها ا ک دودح یتحاسم یاراد ه      17610کیل رتمو
م 
یباشند در پهنههای نامناسبی استقرار یافتهاند.
(  )9/ 20درصد م 

واژگان کلیدی :استقرار سکونتگاهها ،ژئومورفولوژی ،GIS ،بخش جویم.
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مقدمه
نياكان ما در گذشته در مكان گزيني استقرارگاهها ،بيشتر به تجربه ت يك ه داشتند كههه در بس راي ييي از مواقععع باا علممم روز
هماهنگ نبود ،ولي امروزه زندگي سادة آن زمان به زندگي پيچيدة شهري تبديل شده است و مردم شهرهاي پيشرفته و
صنعتي با سيستم فاضالب ،مترو و آسمانخراش و  ...مأنوس شدهاند .در زمانهای ق يد ممم اگ ناكم ر ييييي دور از دس رت س س
س
ت الش اع ععع
یداشت ،ساير عوامل مؤثر در مكان گزين ييي شهررر را تحت ت
سيل بود يا موقعيت پناهگاهي و يا سوق الجيشي م 
یگرفت؛ اما در عصر جديد ،ژئومورفول ژو ييي ش ره ييي ب ار ييي مسووالننن و م در ممم
یداد و يا مورد بي توجهي قرار م 
قرار م 
ت جب ار ننن ناپ ريذ ييي را بههه دنباللل خواهددد داشت
اهميت زيادي دارد و در صورت غفلت و بي ت هجو ييي بههه آن خس ارا ت ت
( .)negharesh, 2003,134بنیانهای جغرافیایی (شامل عوامل گوناگو ن طبیعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،م یبهذ ،،
یبخشددد ( .)kelak, 1983, 67در
ص م مم 
ی خاص ص
ی ه تیو ی ی
ی  -فض یا ی ی
نظامی ،ارتباطی و )...به یک سک اگتنو هه از نظررر مک نا ی ی
چگونگی پراکندگی سکونتگاههاي انسانی از نظر مکانی -فضایی مجموعهاي از عوامل طبیعی و فرهنگ ب ی هه ههه ص رو ت ت
ت
ت و نق ششش هررر
یتواند اهمیت ت
یبخشند و تغییر هریک از این عوامل م 
انتزاعی و مشترك مؤثرند و به آن هویت خاصی م 
ی در بعددد
موقعیت را دگرگون کنند ) .( Rahmani, 2003بایستی به این نکته نیز توجه کرد که هر کدام از عوامل طبیعی ی
یشود که در بخشهایی از
یشوند؛ اما در کل چنین گفته م 
خاصی از سکونتگاههاي انسانی مؤثر واقع تمدن واقعی بشر م 
نواحی جغرافیایی که داراي آب و هواي مساعد و خا ككك حاص یخل ززز ب هدو  ،،ظ ها ررر شدهه اس  ت ( (.( shekuee, 2010, 1
مطالعة فضاي فيز يكي از مهمترین وظايف برنامه ريزان شهري است و بايد قبل از هر مطالعة ديگري صورت گيرد زيرا
یشود .در مطالعة فيز يكي شهرها بايد شرا طي ژئومورفولوژ يكي  ،آب
یهای بعدي بر مبنای اين مطالعه انجام م 
برنامهریز 
و هوا يي  ،هيدرولوژ يكي  ،زمين شناسي و  ...مطالعه گردد و ارتباط و تأثير متقابل اين پدیدهها بر یکدیگر بررسی شودد
) .( Regaee,1994,2008امروزه ساختمانها ابعاد وسیعی به خود گرفتهاند؛ شهرها وسعت قابل توجهي پيدا کردهاند و
در حاشية اكثر شهرها تأسيسات صنعتي توسعه یافتهاند .بنابراين كوچكترين مسامحه و اشتباه در شرا طي كنوني ممكن ن
ن
ن و مق موا  ،،در م اك ننن
است خسارات جبران ناپذيري را به بار آورد؛ از اين رو بايد قبل از ايجاد س امتخا نننهاای مطمئن ن
ت گ ري دد (Nader
شهای دقيقي ص رو ت ت
گزيني شهرها و انتخاب محل مناسب براي توسعة ساختمانها مطالعات و پژوه 

) .sefat,2000,191فاضل نیا و همکاران به بررسی وضعیت استقرار سكونتگاههای روستایی شهرس ات ننن س ناجری  ،،بررر
حسب معیارهای طبیعی پرداختند ).(Fazelniya,2014
استعالجی و همکاران به بررسی عوامل جغرافیایی در نظام استقرار سکونتگاهها با تاکی رب د    تکنی ییکهاای کم رد ی
ناحیه ویلکیج پرداختند  (Estelagee,& others, 2005,121).غالمی راد و همکاران به بررسی جایگاه عوام یعیبط ل   
در استقرار سکونتگاههای روستایی استان کرمانشاه با اس زا هدافت  GISپرداختن ،د ) .(Gholamirad,2013,55خدیجه
حسن پور و همکاران به بررسی عوامل ژئومورفولوژیکی سکونتگاههای انسانی شهرستان بستک با مالحظات پدافند
غیر عامی در محیط  GISپرداختند ،با توجه به هدفی که در این تحقیق دنبال شده و شاخصهایی که برای رس دی ننن بههه
یباشددد اس دافت هه شدهه
یبایست از آن تبعیت کرد ،الیههای اطالعاتی موجود که شامل عوامل طبیعی و انسانی م 
هدف م 
یدهند که در
است و در نهایت تمامی این نقشهها پس از اعمال وزن دهی با هم تلفیق شده و نقشه واحدی را تشکیل م 
ت است
ی جدیددد یاا اس ارقت ررر گااههاای اسکاننن موقت ت
ت ایجادد روس ات ی ی
حقیقت نشان دهنده پهنهها و نقاط بهینههه جهت ت
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( (Hasanpoor,2014.می ب هب ناراکمه و یوسوم فجن ر ر شقن یسر عمج عیزوت رد یعیبط لماوع ی و ت

          

       

سکونتگاههای شهری استان آذربایجان با استفاده از  GISو  Geodaپرداختند.
ی قب زا ل
ت محیطی ی
ی تأث اری ت ت
در کنگره امریکا پس از تصویب قانون سیاست ملی محیطی ،در سال  1966نیاز به ارزی با ی ی
یهاا عموم ًاًاًاًا بههه
ن ارزی ییاب 
ایجاد توسعه ،در این کشور و سایر کشورها به طور گستردهای مورد قبول قرار گرفت ،،و این ن
دخالت و مشارکت ژئومورفولوژیک نیاز داشتند .در نهایت تع اد دد و تنوععع مش اهتکرا ييي ژئومورفولوژیک دررر م تیرید
ن مسکننن در اراضی ی
ی
ت س تخا ن ن
محیط اخیرًاًا افزایش یافته است ) .(RU.KOOK,1998در برزیل ،توسعه شهري بههه علت ت
بتر ریودوژانیرو و به ویژه در نقاطی که جنگلها جهت تأمین عرصه مسکنها از درخت پاك
مرتفعتر و دامنههای پرشی 
ع شددد
یشود؛ بنابراین براي ممانعت از این نوع توسعه شهري ق نیناو ییی وضع ع
یشوند ،به زمین لغزش منجر م 
و تخریب م 
) .(Rezaee and M,2010,43سازمان زمین شناسی کشور ،وزارت کشور و برخی نهادهاي مرتبط با مسائل شهري بههه
یتوان به مجموعه مباحث شهرسازي و به ویژه جلد
بررسیهاي موردي و بنیادي دراین خصوص پرداختهاند .از جمله م 
ی در توسعههه ش هره اا پرداختههه
چهارم آن اشاره نمود .در این کتاب رهنمائی (  ) 1387به نقش انکار ناپذیر عوامل طبیعی ی
است ) .)Makhdoom,2011نیز در اثر تألیفی خود تحت عنوان شالوده آمایش سرزمین به بررسی نقش ژئومورفولوژي
و میزان تأثیر این عوامل در طرحهاي آمایش سرزمین پرداخته است .رجائی (  ) 1387در کتاب ک ربرا دد ژئومورفول ژو ييي
ی پرداختههه
در آمایش سرزمین و مدیریت محیط به تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی در برنامه ریزيها ييي ش ره ييي و عمرانی ی
است .مشیري در بررسی علل شکل گیري الگوهاي زندگی با توجه ویژه به معیشت کوچ نشینی ،موقعیت جغرافی یا ی،،
ل طبیعی ی
ی
یها ،شیب ،ارتفاع ،پوشش گیاهی ،جنس زمین و نوع خاك ،منابع آب و نظایر اینها را علل ل
آب و هوا ،ناهموار 
تو
ی جمعیت ت
ی م ثؤ ررر در پراکن گد ی ی
ل طبیعی ی
دخیل در این زمینه دانسته است ) .(Moshiri,2008,72به نظر تولوننن عوامل ل
ب) ،و امثاللل اینها
یهاا (ارتفاععع و شیب ب
ع آب ،ن اومها ررر 
سک گتنو ااههاا عبارتنددد از :آب و ه او  ،،پوش ششش گی یها  ،،من با ع ع
) .(Toolon,1995,28آنچه که با توجه به مطالب م روکذ

ی نخس نیت
لگیری ی
یت او ننن گف  تسا نیا ،ت که کش رد للللل للللل
م مم 

ن م رو دد توجههه ب دو ه هانددد
ت ب در ننن زمین ن
لتر از آب و زیر کشت ت
سکونتگاهها ،مستعدترین نقاط به منظور بهره برداري سه 
) .(Fesharaki,1996,23و الگوي اسکان در سکونتگاههاي انسانی بیش از هر چیز انعکاس ویژگیها ييي محی ططط طبیعی ی
ی
است که در قالب اشکال ناهمواري ،آب و هوا ،پوشش گیاهی ،محیط زیست ،نحوه دسترسی بههه من با ععع آب و خا ككك و
یشود.
نظایر اینها بر استقرارها مؤثر واقع م 

بطور کلی واحدهای سکونتگاهی با موقعیت طبیعی کام ًالًال در ارتباط هستند .یعنی بر مبناي موقعیت طبیعی ،چگونگی
یشوند) . (Saeedi,2010,5در گذر زمان ممکن است بعضی از عوامل طبیعی اهمیت خود را از دست ت
ت
استقرار تعیین م 
ت و س امزا ننن دهی ی
ی
ت تغیی ار ت ت
بدهند و یا بعضی دیگر داراي اهمیت شوند همچنین ممکن است ضروریات جدید باعت ت
یهای محیطی (طبیعی و انسانی) ،بستر الگوهاي اس ارقت ررر
مجدود این عوامل گردد ( .(Anabestani, 2011, 91توانمند 
ی ک باقتم شن لل للل بین ن
ن
یآورد و ساختار فضایی هر مکاننن تجلی ی
سکونتگاههاي انسانی را در فضاهاي جغرافیایی فراهم م 
جامعه انسانی و محیط فیزیکی پیرامون آن است ). (Coats & others, 1977, 253در حقیقت استقرار و پیدایش شهررر
تابعی از شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است .زیرا پدیدههای طبیعی در مکانگزینی ،پراکنش و توسعههه فیزیکی ی
ی
شهري اثر قاطعی دارند .پراکندگی جمعیت در فضاي جغرافیایی ،از دو بعد قابل بررسی است؛ یکی پراکندگی جمعیت
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ی و الگو ييي اس رارقت
در واحد سطح و دیگري استقرار جمعیت در نقاط روستایی و شهري که براي درك سازمان فض یا ی ی
جمعیت شهري ضروري است ) .(ghangi & others,2009,5این پژوهش که با هدف بررسی نقش عوامل طبیع رد ی
استقرار سکونتگاههای شهری و روستایی بخش جویم الرستان انجام شده اس زا ت نظررر روش گ روآدر ييي اطالعات ت
ت
ت جمع ع
ع
ی و اطالعات ت
یباشد ،که در روش میدانی وضعیت فعلی بررسی ی
بصورت کتابخانهای ،میدانی و طرح پرسشنامه م 
آوري شده در محیط بررسی و مورد انطباق قرار گرفته است .و گردآوری اطالعات با استفاده از نقشههای توپ یفارگو
 1 : 250000و  1 : 50000و نقشههای زمین شناسی  1 : 100000و  1 : 250000و نقشههای گسل ،رودخانههای اصلی،
گسل ،عناصر اقلیمی از بارش ،تبخیر ،دما ،ارتفاع ،شیب ،لیتولوژي و  ....انجام گردیده است.
موقعیت جغرافیایی شهر جویم
بخش جویم با وسعت حدود  3260کیلومتر با مختصات  53درجه و  54دقیقه طول شرقی و  28درجه و  515دقیقه
طول عرض شمالی .در شمال باختر شهرستان الر واقع گردیده است و از شمال به شهرستان جهرم ،شمال غ هب بر   
یشودد .و
شهرستان قیروکارزین ،از خاور به شهرستان زرین دشت ،از جنوب به بخش اوز« ،شهرستان الر» محدود م مم 
از نظر وسعت سومین بخش شهرستان به شمار م 
یرود .ارتفاع آن از سطح دریا  859مت زکرم میوج رهش ،تسا ر      
بخش جویم و در شمال این بخش واقع شده است.

نقشه  1موقعیت جغرافیایی بخش جویم در ایران و استان فارس
Source: farmandari Larestan, 2016

روش و ابزار تجزیه و تحلیل اطالعات
* رقومی نمودن الیهها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیائی
ت مک نا ی ی
ی
ی موقعیت ت
به کمک سیستم اطالعات جغرافیائی هریک از عوامل ال یه ها ارزش گذاري شده م ثؤ ررر درشناس ئا ی ی
ت آمددد .ب ار ييي پهنههه بند ييي
ل بدست ت
ی عوامل ل
ی تم ما ی ی
ل از همپوش نا ی ی
ی حاصل ل
ص ونهایتاا نقشههه نه ئا ی ی
استقرارگاهها مشخص ص
استقرارگاههای شهری و روستایی منطقه مورد مطالعه ،اقدام به تهیه نقشه مدل رقومی ارتفاعی حوزه یا  DEMو نقشه
هیپسومتري (نشان دهنده عامل ارتفاع از سطح دریا) ،نقشه شبکه آبراههای و نقشه فاصلههه از آبراهههههاا ،نقشههه مق اد ررر
شیب ،نقشه بارندگی متوسط ساالنه ،نقشه میانگین دماي ساالنه ،نقشه سازندهاي زمین شناسی حوضه ،نقشه مح دود هه
گسلهاي حوضه و نقشه فاصله از گسل گردید.
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* روش ارزیابی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
روش به کار گرفته شده براي ارزیابی استقرار سکونتگاههای بخش جویم در ارتباط با عوامل طبیعی در این پایان نامه
لهای مربوط
روش  AHPاست ،این روش بر پایه مقایسه زوجی عوامل مؤثر در مکان گزینی استقرارگاهها و زیر عام 
به عوامل اصلی استوار است .ابتدا با وزن دهی به تک تک عوامل مؤثر در نظر گرفته شدهه ب ار ييي پهنههه بند ييي و سپس س
س
ینمای یید
یآید که مدل نهایی را ارائههه م مم 
امتیاز دهی به هرکدام از کالسهاي مربوط به هریک از عوامل ضرایبی به دست م 
ن ک ربرا دد
یبایست معیارهاي مختلفی مورد مالحظه ق ار ررر گیردد بن یاربا ن ن
) .)Amirahmadi,2006در فرایند پهنه بندي م 
روشهایی که قادر به تأمین معیارهاي مورد نظر باشند ضروري است .بدین من رب رد روظ ر زا رضاح یس ا زب ار       GISو
یگیرد ) .(Panahandeh & others, 2009این فرآیند گزینههای مختلفی را در تص یم ممم
مدل  AHPمورد استفاده قرار م 
ن برمبنا ييي مقایسههه
گیري دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت را روي معیارها و زیر معیارهاا را دارد .ع وال هه بررر این ن
یکند .همچنین میزان سازگاري و ناسازگاري تص یم ممم را
زوجی بنا نهاده شده است که قضاوت و محاسبات را تسهیل م 
یباشد .با توجه بههه متف وا تتت ب دو ننن درجههه
یدهد که از مزایاي ممتاز این تکنیک در تصمیم گیري چند معیاره م 
نشان م 
ارجحیت عوامل مؤثر در مکان گزینی ،شناسایی و اولویت بندي درست عوامل الزامی است که این کار با مقایسه تک کک
یگیرد .و سپس از طریق نرماف از ررر  ECوزن و می تسدب اهنآ یراگزاس ناز     
تک هرکدام از عوامل با یکدیگر انجام م 
م
ت آ ور د ن
یآی یید بعددد از بدست ت
یآید برای محاسبه وزن ابتدا درجه ارجحیت هر عامل نسبت به عامل دیگر به دست م مم 
ن کاررر را ب ار ييي
یشود که این ن
درجه ارجحیت هر عامل ستونها را با هم جمع کرده و بعد هر سلول به جمع کل تقسیم م 
یآوریم در مرحله بعد وزنهاي به دست آمده را به شکل سطري با هم جمع کرده و برتعداد آنها
همه سلولها بدست م 
ی و تشکیللل
ص شدننن معیارهاا و زیرمعیارها ييي ارزی با ی ی
یآید .پس از مشخص ص
تقسیم کرده که میانگین هر عامل بدست م 
یآی یید
ساختار سلسله مراتبی ،به دست آوردن ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها گام بعدي در این فرایند به ش ام ررر م مم 
ت .در این ن
ن
شهای گوناگونی پیشنهاد شدهه است ت
) .)Nagafikakavand,2010براي تعیین اهمیت یا اولویت معیارها رو 
یشودد
شها که در ارزش یابی چندمعیاري فراوان بههه کاررر رفتههه است ،،بههه کاررر گرفتههه م مم 
نوشتار فقط یکی از این رو 
) .(Tofigh,2003مقایسه دو به دو (زوجی )معیارها و زیرمعیارها براساس مقیاس  9کمیتی ساعتی و به روش قضاوت
ل الی ییههاا ارزش گ راذ ييي شدهه م ثؤ ررر
یگیرد .به کمک سیستم اطالعات جغرافیائی هریک کک از عوامل ل
گروهی صورت م 
درشناسائی موقعیت مکانی روستاها بشرح زیر مشخص و نهایتًاًا نقشه نهائی حاصل از همپوشانی تمامی عوامل بدست
آمد.
* تهیه نقشهها در محیط GIS

الف .رابطه بین شیب و تراکم استقرارگاهها
یهای سطح زمین به شمار آمده و به این ترتیب در زندگی انسان
شیب یکی از مهمترین عوامل تغییر و تحول ناهموار 
تهای انسان نظیررر کش زروا ييي در اراضی ی
ی
یگذارد .برخی از فعالی 
تهای وي به طور مستقیم یا غیر مستقیم اثر م 
و فعالی 
ی از سک گتنو ااههااي
ی بخشی ی
تراس بندي شده یا کشت دیم ،جادهها ،دکلهای خطوط انتقال نیرو ،پروژههاای آبرس نا ی ی
بها (دامنهها) انجام شدهاند .از آنجا که این سطوح به سبب دخالت و تسلط فرآین اهد ييي آغ یزا ن ن
ن
روستایی بر روي شی 
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(هوازدگی و تخریب) ،نیروي ثقل و رواناب سطحی ،بسیار دینامیک و پویا هستند ،لذا انواع حرکات دامنهای (ری شز ،،
ت تاا بههه
بهای مناسب سبب شده است ت
یگردند عدم توجه به موضوع شی 
خزش ،لغزش و جریان و نظایر آن )متحمل م 
شهایی اتفاق بیفتد که با خسارات مالی و جانی هم ار هه هس  دنت ( ( & Akbaraghali
یها و وقوع زلزله ،لغز 
دنبال بارندگ 

).others, 2007
با توجه به نقشه  2و جدول  1از تعداد  74سکونتگاه موجود در بخش جویم تعداد  ) 89 / 19 ( 66درصد سکونتگاههاا
در شیب  0- 10درجه و تعداد  )8/11( 6درصد سکونتگاه در شیب  10 - 20درجه و تعداد  )2/7( 2درصد سک هاگتنو
در شیب  20 - 30استقرار یافتهاند و در شیب باالی  30درصد هیچ سکونتگاهی استقرار نیافته است.

نقشه  :2شیب بخش جویم و تراکم استقرارگاهها
Source: negharandeh, 2016

جدول  :1طبقات شیب و تراکم تعداد استقرارگاهها و درصد آن در هر طبقه
الیه اطالعاتی
شیب

طبقات

تعداد استقرارگاهها

66
0 – 10
6
10 – 20
2
20 – 30
0
30 – 40
0
<40
Source: negharandeh, 2016

درصد

89.19
8.11
2.70
0
0

ب .رابطه بین خاک و تراکم استقرارگاهها
یتواند وجود داش و دشاب هت
خاک یک پدیده طبیعی است که عمومًاًا در همه جا و در هر نوع شرایط آب و هوایی م 
یکی از شرایط مهم پیدایش حیات و تمدن مادی ب یور ر

کره هی زم تسا نی   

) .(khazanedar,1996,3از آنج هک ا   

منطقه مورد مطالعه در ناحیه و خشک و کم رطوبت قرار گرفته است ،کمبود رطوبت به همراه ش تد

یهاای
بارندگگگ 

یشود که س سسیالبهاای منطق اخ ه ک ار    
یباشد .دست به دست هم داده و باعث م 
منطقه که اغلب بصورت رگباری م 
شسته و رسوبات را از مناطق مرتفع به پائین دست بیاورد و عدم پوشش گی ش ریسم رد بسانم یها ر ب ار طیا رای      
فرسایش فراهم آورده است .با توجه ب هشقن ه     3و ج لود

 2تع اد دد  ) 10 / 81 ( 8درص ارقتسا د رگ اا اااههاا در خاکه یا

راهبردهای علمی نقش عوامل طبیعی131 ...

کنگلومرایی ) 70 / 27 ( 52 ،درصد در خاکهای آبرفت ادعت ،ی د     )8/11( 6درص تلیس یاهکاخ رد د ی ادعت و  دد ددددددد)2/7( 2
درصد استقرارگاهها در خاکهای آهکی مارنی استقرار یافتهاند که بیش از  50درصد استقرارگاهها در خاکه یتفربآ یا   
استقرار یافتهاند.
جدول  2طبقات خاکشناسی و تراکم تعداد استقرارگاهها و درصد آن در هر طبقه
الیه اطالعاتی

طبقات

تعداد سکونتگاهها

درصد

خاکشناسی

ک نگل و م ر ا
شیل و مارل

0

0

0

0

0

0

52

70.27

6

8.11

0

0

ژیپس
رس قهوهای
آبرفت
مارل قهوهای
ژیپس و دولومیت
سیلت قرمز و سبز
دولومیت قهوهای
آهک مارنی
ماسه سنگ

8

10.81

6

8.11

0

0

2

2.70

0

0

Source: negharandeh, 2016

نقشه  3خاکشناسی بخش جویم و تراکم استقرارگاهها
Source: negharandeh, 2016

ج .نقشه حریم رودخانهها و تراکم استقرارگاهها
یباشد و به عنوان یکی از بنیانهای اساسی در تعیین
منابع آب نیز تحت تأثیر اقلیم ،جنس زمین شناسی و توپوگرافی م 
یکند؛ به خصوص
یآید .وجود آب در شکل گیري سکونتگاههاي جغرافیایی نقش عمدهای ایفا م 
نظام استقرار بشمار م 
صتررر شدننن جایگاهه
یگیرد) . (Mahdavi,1994به منظور مشخص ص
در مورد روستاها این عامل شکل مؤثرتري به خود م 
استقرارگاهها در ارتباط با حریم رودها ،اقدام به تعیین حریم رودها شد ،که نتایج آن در نقشه آمده است .ب هب هجوت ا    
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جدول  3و نقشه  4از تعداد  76استقرارگاه  ) 35 / 51 ( 38درصد استقرارگاهها در محدوده  0-004متر ،تع داد )6/7( 5
درصد استقرارگاه در محدوده  004- 800متر ،تعداد  )8/11( 6درصد استقرارگاهها در محدوده  800 - 1200متر ،تعداد
 )6/7( 5درصد استقرارگاهها در محدوده  1200 - 1600مت ادعت ،ر د   

 ) 13 / 51 ( 10درص ارقتسا د رگ اا اااههاا در مح هدود

 1600 - 2000متر و تعداد  ) 16 / 22 ( 12درصد استقرارگاهها در محدوده بیشتر از  2000متر استقرار یافتهاند.

نقشه  4حریم رودخانههای بخش جویم و تراکم استقرارگاهها
Source: negharandeh, 2016

جدول  3طبقات حریم رودخانهها و تراکم تعداد سکونتگاهها و درصد آن در هر طبقه
الیه اطالعاتی
رودخانه

طبقات

تعداد استقرارگاهها

38
0 - 400
5
400 - 800
6
800 - 1200
5
1200 - 1600
10
1600 - 200
12
>2000
Source: negharandeh, 2016

درصد

51. 35
6. 76
8. 11
6. 76
13. 51
16. 22

ح .رابطه گسل و تراکم استقرارگاهها
دشت جویم در حوضهی جنوبی زاگرس در فاصلهی تقریبی  130کیلومتری جنوب خط تکت یکینو

«خ دروخرب ط   

صفحات» قرار گرفته است .بر اساس تقسیم بندی فالکن در سال  1974این منطقه جزء ناحیهی چین خورده س دا ه هی
یباشد .کوههای زاگرس با راستای کلی شمال غرب ،جن زا یقرش بو    تنگهههی هرم دراو و هدش عورش ز    
زاگرس م 
یباشد .منطقهی مورد مطالعه
یشوند .پیدایش و موقعیت این چینها در ارتباط با کوهزایی بزرگ آلپ م 
خاک ترکیه م 
که در ناحیه چین خورده سادهی زاگرس قرار گرفته است مشتمل بر قسمت وسیعی از حوزهی آبریز تا قدیس ع میظ
یهای مق رگناشن یتامد    فعالی ییتهاای ش کینوتکت دید ی هیحان نیا رد      
یباشد .بررس 
جهرم و ارتفاعات شمالی آن م 
یتوان مشاهده کرد .با توجه به نقشه
یباشد .بطوری که در بیشتر ساختمانهای منطقه اثرات فعالیتهای گسلی را م 
م
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 5و جدول  4حدود  ) 13 /5( 10درصد از استقرارگاهها در سطح نامناسب استقرار یافتهاند و تعداد  ) 86 /5( 64درصد
استقرارگاههای بخش جویم در سطح مناسب قرار گرفتهاند.

نقشه  5فاصله از گسل و تراکم استقرارگاهها
Source: negharandeh, 2016

جدول  4طبقات فاصله از گسل و تراکم تعداد استقرارگاهها و درصد آن در هر طبقه
الیه اطالعاتی
گسل

طبقات

تعداد استقرارگاهها

0
0 - 500
0
500 - 1000
0
1000 – 1500
2
1500 - 2000
2
2000 - 2500
2
2500 - 3000
2
3000 - 3500
0
3500 - 4000
2
4000 - 4500
Source: negharandeh, 2016

درصد

0
0
0
2. 70
2. 70
2. 70
2. 70
0
2. 70

خ .رابطه ارتفاع و تراکم استقرارگاهها
یتوانددد بررر
ت مس یقت ممم م مم 
ی نظیررر دما ،،ب را ششش و تبخیررر اثررر داشتههه و بههه ص رو ت ت
ل اقلیمی ی
عامل ارتفاععع بررو ييي عوامل ل
ل
ن عوامل ل
ی از مهمت یر ن ن
یهای زاگرس) ت9یکی ی
استقرارسکونتگاهها تاثیرگذار باشد .ارتفاع درمناطق کوهستانی (ناهموار 
استقرار سکونتگاهها است زیرا همانگونه که ذکرگردید ارتفاع عالوه بر تأثیر برعناصر اقلیمی ،،تولیددد خا ككك و ش یار ططط
یباشد ).(Maleki,2009
مناسب یا نامناسب سکونت اثر گذار م 
با توجه به جدول  6و نقشه  7تعداد  )5/ 41 ( 4درصد استقرارگاهها در طبقات  684 - 1000مت ادعت ،ر د   

) 64 / 86 ( 48

درصد استقرارگاهها در طبقات  1000 -0041متر ،تعداد  ) 12 /26( 16درص ارقتسا د رگ اا اااههاا در طبق تا

1440 - 1800

متر ،تعداد  )8/11( 6درصد استقرارگاههاا در طبق تا

 1800 - 2200مت ادعت و ر د     )2/7( 2درص ارقتسا د رگ اا اااههاا در

طبقات  2200 – 2525متر استقرار یافتهاند .بیشترین تراکم استقرارگاهها در طبقات ارتفاعی  1000مت نآ نیرتمک و ر   
در طبقات  2200 - 2525متر قرار گرفتهاند.
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نقشه  :6هیپسومتری بخش جویم و تراکم استقرارگاهها )) negharandeh,2016
جدول  5طبقات فاصله از ارتفاع و تراکم تعداد استقرارگاهها و درصد آن در هر طبقه
الیه اطالعاتی
طبقات ارتفاع

طبقات

تعداد استقرارگاهها

4
684 - 1000
48
1000 - 1400
16
1400 - 1800
6
1800 - 2200
2
2200 - 2525
Source: negharandeh, 2016

درصد

5.41
64.86
21.62
8.11
2. 70

ع .رابطه دما و تراکم استقرارگاهها
ت زن هد  ،،اعممم از انساننن و گیاهه و حی او ننن و حتی ی
ی
تغییرات دماي هوا یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر زندگی موج ادو ت ت
ت مختل ا ف ززز جملههه توسعههه کش ،يزروا
ی دماا در مطالعات ت
ن استتت .مطالعههه و بررسی ی
بهای کرهه زمین ن
ناهمواريها و آ 
زیستگاههای انسانی و طبیعی ،توسعه صنعت گردشگري و بسیاري از جنبههای دیگر زندگی تأثیر گذار است .با توجه
به نقشه  8و جدول  7در طبقات دمایی  20 - 22درجه سانتیگراد تعداد اس گرارقت ااههاا  )8/11(6درص تاقبط رد و د   
دمایی  22 - 24درجه تعداد استقرارگاهها  ) 21 /26( 16درصد و در طبقات دمایی  24 - 25درجه تعداد استقرارگاهها 52
یشود.
یباشد که بیشترین تعداد تراکم استقرارگاهها در دمای  24و  25درجه دیده م 
(  ) 70 / 27درصد م 
جدول  7طبقات دما و تراکم تعداد استقرارگاهها و درصد آن در هر طبقه
الیه اطالعاتی
د ما

طبقات

تعداد استقرارگاهها

6
20 - 22
16
22 - 24
52
24 - 25
Source: negharandeh, 2016

درصد

11. 8
21. 62
70. 27
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نقشه  8همدمای بخش جویم و تراکم استقرارگاهها
Source: negharandeh, 2016

غ .رابطه بارش و تراکم استقرارگاهها
ب باا
یشود ،به ویژه براي جوامعي که اغلب ب
بارش عاملی تعیین کننده در توزیع سکونتگاهها و استقرارگاهها محسوب م 
ی بههه من با ععع آب نیززز تأثیررر
کشاورزي و دامداري سروکار داشتهاند .همچنین این عامل به طور غیرمس یقت ممم در دسترسی ی
یدهد (نقشه  9و ج لود
شها و جدول نشان م 
یگذارد .نتایج حاصل از انطباق نقشه دما و نقشه پراکنش لغز 
م
تعداد  ) 17 / 57 ( 13درصد استقرارگاهها در طبقات با ب شرا

 )8که

 0- 100میلیمت ارق ر ر دادعت ،دنراد        )2/ 70 (2درص رد د

طبقات بارشی  100 - 150میلمتر قرار دارند ،تعداد  ) 33 / 78 ( 25درصد در طبقات بارشی
یافت هه هان دد د ،و تع اد د     )1/ 35 ( 1درص گرارقتسا د اا اا اهه اا ا در طبق یشراب تا     

 200 - 250میلیمت و ر

استقرارگاهها در طبقات بارشی  250 - 300میلمتر استقرار یافتهاند.

نقشه  9همبارش بخش جویم و تراکم استقرارگاهها
Source: negharandeh, 2016

 150 - 200میلمت ارقتسا ر ر   
 ) 44 / 59 ( 32درصد   
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جدول  8طبقات هم بارش و تراکم تعداد استقرارگاهها و درصد آن در هر طبقه
طبقات

تعداد استقرارگاهها

13
0 - 100
2
100 - 150
25
150 - 200
1
200 - 250
33
250 - 300
Source: negharandeh, 2016

بارش ساالنه

درصد

17. 57
2. 70
33. 78
1. 35
44. 59

ف .رابطه تبخیر و استقرار ستقرارگاهها
یباشد تبخیر است ،با توجه ب لودج ه
یکی دیگر از عناصر اقلیمی که بر استقرار سکونتگاهها مؤثر م 

    9و نقشه 11

یشود که تعداد  10. 81)( 8درصد سکونتگاهها در طبقات هم تبخیر  ،0 – 2800تعداد  )48 65.( 36درصد
مشاهده م 
سکونتگاهها در طبقات هم تبخیر  2800 – 3000استقرار یافتهاند ،و تعداد  )21. 62( 16درصد در طبقات ه یخبت م رر ررر
 ،3000 – 3250و تعداد  )16 . 22( 12درصد در طبقات هم تبخیر  3250 – 3500میلیمتر و تع داد  )2 7.( 2درصد

سکونتگاهها در طبقات هم تبخیر  3500 – 3750میلیمتر استقرار یافتهاند.

نقشه  : 10هم تبخیر بخش جویم و تراکم استقرارگاهها
Source: negharandeh, 2016

جدول  9طبقات هم تبخیر و تراکم تعداد استقرارگاهها و درصد آن در هر طبقه (منبع :مطالعات نگارنده)
الیه اطالعاتی
تب خی ر

طبقات

تعداد سکونتگاهها

8
0 - 2800
36
2800 – 3000
16
3000 - 3250
12
3250 - 3500
2
3500 - 3750
Source: negharandeh, 2016

درصد

10. 81
48. 65
21. 62
16. 22
2. 7

* تحلیل یافتههای تحقیق با استفاده از مدل AHP

الف  -ایجاد درخت سلسله مراتبی
درخت سلسله مراتب تصمیم گیري ،بیانگر راهبرد تصمیم به صورت گرافیکی است .سطوح میانی ،معیارهاي مؤثر بر
ل
تصمیم گیري و سطح آخر ،گزینههای تصمیم گیري هستند .مهمترین بخش در این مرحله ،انتخاب معیارهاا و عوامل ل
مؤثر بر هدف است.

راهبردهای علمی نقش عوامل طبیعی731 ...

پهنه بندی
استقرارگاهها

شکل  1درخت سلسله مراتبی

Source: negharandeh, 2016

ب – مقایسه زوجی

در مرحله دوم میزان اهمیت هر یک از معیارها به دست آمد .از آنجاییکه روش  AHPامکان تحلیل مساله بههه ص رو ت ت
ت
سلسله مراتبی و لحاظ کردن معیارهاي مختلف کمی و کیفی را در مساله فراهم کرده و گزینههای مختلف را در تصمیم
یدهد و همچنین بر مبناي مقایسه زوجی بنا شده است در این گام براي وزن دهی بههه معیارهاا از ایننن
گیري دخالت م 
روش استفاده شد .مراحل استفاده از این روش در مساله مورد نظر پژوهش به شرح زیر است:

 -1در مرحله اول اقدام به طرح یک پرس شنامه شد که در آن میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیر
معیارها با استفاده از مقایسه زوجی از کارشناسان سؤال شد.

 -2اطالعات گردآوري شده از پرسش شوندگان تحلیل شد که نتایج آن در جدول ذکر شده است
جدول  10ماتریس نهایی مقایسه زوجی معیارها
پا ر ا م ت ر

شیب

خاکشناسی

فاصله از رودخانه

فاصله از گسل

شیب

2. 1

3. 2

1. 8

2

2. 7

2. 6

2. 8

1

1. 3

1. 9

2. 1

2. 4

1. 5

1. 4

1

1. 6

2. 6

2. 1

1. 8

1

2. 6

1. 4

3. 3

1. 2

1

1. 1

1. 2

1. 8

1. 6

1. 3

2. 1

1. 8

1. 5

1. 3

1. 2

1. 4

1. 1

1. 3

1

1. 4

1. 4

1. 2

1. 1

1. 1

1. 4

1. 3

1

1. 4

1. 2

1

2. 6

1. 5

1. 6

1

1. 8

2. 4

1. 1

1. 6

خاکشناسی
فاصله از رودخانه
فاصله از گسل
د ما
با ر ش
تب خی ر
ارتفاع

وزن نس یب    

تب خی ر

ارتفاع

د ما

با ر ش

1. 9

2. 2

2. 2

1. 9

1

3. 1

1. 2

2. 4

1. 8

2. 6

1. 8
2. 8

2. 06
1. 4

الیهها

Source: negharandeh, 2016

تها)
ج .محاسبه وزن (نرمال سازي و تعیین اولوی 
جهت وزن دهی ماتریس نهایی و بدست آوردن میزان سازگاري پارامترها از نرماف از ررر  Expert choicاس رد .دش هدافت   
نگیری ی
ی
یگردند .روش بردار ویژه در واقع یک فرایند میانگی 
این نرمافزار وزنها ،وزنها بر اساس بردار ویژه محاسبه م 
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نگیری از کلیه ط م قر م هصخاش هسیاقم یارب نک ا رگیدکی اب         
ساده است به گونهای که بردار نهایی  Wاز میانگی 
حاصل م 
یشود ) .(Rahimi,2013پس از مقایسه وزن نورد یاهنزو هیهت و ی     الی ییهای و ب نی

الی ییهای ب زا هدافتسا ا   

نرمافزار ،وزن نهایی الیهها بدست آمد .وزن نهایی الیهها در جدول آمده است.

شکل  1نمایش گرافیکی وزن دهی به فاکتورهی مؤثر در ماتریس استاندارد بر اساس مقایسه تک تک پارامترها با استفاده از نرمافزار Expert choic
Source: negharandeh, 2016

ح .تهیه نقشه پهنه بندی سکونتگاهها
یگ در د د .ب هب هجوت ا    
نتایج حاصل از محاسبات که با استفاده از نرمافزار  ECانجام گرفته در جدول ذیل مشاهده م مم 
یباشنددد در
جدول  12تعداد  ) 79 / 73 ( 59درصد سکونتگاهها که دارای مساحتی  04 80 01کیلومتر (  ) 56 / 47درصد م مم 
پهنههای مناسبی استقرار یافتهاند و  58656کیلومتر (  )9/ 20درصد از مساحت بخ دادعت هک میوج ش      ) 14 / 86 ( 11
یباشند در پهنههای متوسطی استقرار یافتهاند و تعداد  )5/ 41 ( 4درصد سک گتنو ااههاا ک یاراد ه
درصد سکونتگاهها م 
یباشند در پهنههای نامناسبی استقرار یافتهاند.
مساحتی حدود  17610کیلومتر (  )9/ 20درصد م 
جدول  11وزن نهایی الیههای طبیعی مؤثر در استقرار سکونتگاههای شهر و روستایی به ترتیب اولویت
وزن نهایی الیهها با استفاده از نرمافزارEC

ردیف

الیه

1

گسل

2

شیب

3

ل ی ت و ل و ژی

4

رودخانه

5

ارتفاع

6

با ر ش

7

د ما

8

تب خی ر

. 0228
. 0192
.0156

.125
.01
.1
.065
.054

Source: negharandeh, 2016

شکل  2نمایش گرافیکی وزن دهی به فاکتورهی مؤثر در ماتریس استاندارد بر اساس مقایسه تک تک پارامترها با استفاده از نرمافزار EC
Source: negharandeh, 2016
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نقشه  11پهنه بندی سکونتگاههای شهری و روستایی بخش جویم
Source: negharandeh, 2016

جدول  12سطوح پهنه بندی مساحت و درصد طبقات سکونتگاهها
پهنه بندی

مساحت

متوسط

65685

مناسب
نامناسب
جمع کل

108040

17610
191335

درصد مساحت

تعداد سکونتگاهها

درصد تراکم استقرارگاهها

56.47

59

79.73

34.33

11

14.86

9.20
100

4
74

5.41
100

Source: negharandeh, 2016

نتیجهگیری
به طورکلی در استقرار و پراکندگی مکانی سکونتگاهها (اعم از شهری و روستایی) و جمعیت ،دو دسته از عوامل تأثیر
ی و عوام یحم ل ططططط فرهنگی،،
یبرند .این عوامل شامل عوامل طبیعی ی
دارند که از آنها به عنوان بنیانهای جغرافیایی نام م 
یباشند .عوارض و پدیدههای طبیعی در مک ینیزگنا  ،،پ شنکار  ،،ح زو هه نف ذو  ،،توسعههه فیزیکی،،
اجتماعی و اقتصادی م 
ل و نیروهاای اس ارقت ررر
ی عوامل ل
ارتباطات و مرفولوژی شهر و روستا اثر قاطعی دارند .در کنار موقعیت طبیعی که گویای ی
یشود د در ن اظ ممم
ی م مم 
است ،موقعیت کارکردی استقرارگاههای انسانی که شامل جنبههای محلی ،ناحیهای و فراناحی ا ه ی ی
یگذارند .در این تحقیق به بررس یفارغج لماوع شقن ی ایی فروموئژ هلمج زا و  ولو قتسا رد یژ ر را        
استقرار تأثیر م 
سکونتگاههای شهری و روستایی بخش جویم پرداخته شده که بر اساس روش  AHPو نتایج بدست آمده ب ساسا ر   
معیار و زیر معیارها نقشه پهنه بندی بخش جویم در سه کالس مناسب ،متوسط و نامناسب بدست آمد که ب هجوت ا   
یباشنددد
به جدول  12تعداد  ) 79 / 73 ( 59درصد سکونتگاهها که دارای مساحتی  04 80 01کیلومتر (  ) 56 / 47درصد م مم 
در پهنههای مناسبی استقرار یافتهاند و  58656کیلومتر (  )9/ 20درصد از مساحت بخش جویم که تع داد ) 14 / 86 ( 11
یباشند در پهنههای متوسطی استقرار یافتهاند و تعداد  )5/ 41 ( 4درصد سک گتنو ااههاا ک یاراد ه
درصد سکونتگاهها م 
یباشند در پهنههای نامناسبی استقرار یافتهاند.
مساحتی حدود  17610کیلومتر (  )9/ 20درصد م 
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پیشنهادات
مطالعه و تحقيق در زمينه مح طي طبيعی محل استقرار شهرها اهميت خاصی دارد و بدون شناخت موقع و مق ّرّر شهرها
یشود یا با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد .اح و اهنامتخاس ثاد اج ددد ددددههاا ب فلتخم داعبا ا    
ایجاد آنها ميسر نم 
مستلزم شناخت ثبات و پایداری محل استقرار آنهاست .با توجه به مطالعات صورت گرفته در این پژوهش در رابطه
یتوان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:
با نقش عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاههای شهری و روستایی م 
 -1چون اکثر مناطق استقرارگاهی منطقه مورد مطالعه در منطقه شدت زلزلههای با خطر باال استقرار یافتهاند نسبت به
مقاومسازی سازه هی مسکونی ،آموزشی ،بهداشتی ،خدماتی و  ...اقدام نمود.
 -2پرهیز از ساخت وساز و توسعه شهر در مناطق با خطر متوسط به باال
 -3مدیریت خاص شهري در پهنههای آسیب پذیر
 -4استفاده از راهکارهاي مهندسی در ساخت و سازها در ارتفاعات باال و شیب تند
 -6دستاوردهای پژوهشی مقاله
ت و ظ ها ررر س گتنوك ااههاای
عوارض و پدیدههای طبیعی در مكانگزینی ،پراکنش ،حوزه نفوذ ،توسعه فیزیكی ،ارتباطات ت
یآی یید .بن ربا
انسانی تأثیر زیادی دارند و یكی از عوامل مؤثر در شكل و سیمای فیزیكی ساختهای فضایی نیز به شمار م مم 
این مهمترین دستارد پژوهشی این مقاله عبارتند از:
 – 1مدیریت و برنامهریزی ساختاری فضایی مناطق در پراکنش بهین ت نودب یناسنا تیعمج ه و اهیگژیو هب هج ی        
لهاا و نق طا
یباشد .همچنین ترسیم چشم اندازها و توسعه آت ندومن ظاحل نودب ی      پتانس سسی 
طبیعی ،امکان پذیر نم 
یباشد .ساختار نظام استقرار ضمن تأثیرپذیری از بنیانه یناسنا یا   
ضعیف جغرافیایی مناطق دارای اثرات مطلوبی نم 
در ارتباط با بنیانهای طبیعی شکلگرفتهشدهاست .عوارض و پدیدههای طبیعی در مکانگزینی ،پراکنش ،حوزه نف ،ذو
توسعه فیزیکی ،ارتباطات و مورفولوژی شهر و روستا اثر قاطعی دارند .در کنار موقعیت طبیعی که گوی و لماوع یا
نیروهای استقراراست ،موقعیت کارکردی سکونتگاهها که شامل جنبههای محلی ،ناحیهای و فراناحیهای میش رد ،دو
نظام استقرار تأثیر میگذارند.
یدهنددد به
 - 2شرایط و عوامل طبیعی به نوعی شرایط زندگی و پراکنش اجتماع انسانی را دستخوش چالشی قرار م 
یتوانند تا حدودی بر این جبر طبیعی فائق آمده و پیش دیاش ملع تفر    
همین واسطه مردم با توجه به تجارب قبلی م 
این معادله را دستخوش تحول کند و برخی چالشهای گذشته را امروز بصورت فرصت درآورد ،به عنوان مثال احیا
کردن زمینهای بایر به کمک علم پیشرفته امروز و با استفاده از تمهیداتی که س امزا نننهاا و نهاده رظن رد یتلود یا    
گرفتهاند هم بهره وری اقتصادی مردم دچار تحول کنند و هم در اسکان اجتماعی افراد در آن مکانهاا نق هدنزرا ش   
داشته باشند یا در بحث گسلها که فاصله از این پدیدههای پر مخاطره طبیعی قب ًالًال اهمیت آنچن و هتشادن ینا

لیلدب    

یشده اما هم اکنون با باال رفتن سطح آگاهی
عدم آگاهی مردم اقدام به ایجاد سکونت گاهها حتی بر روی این پدیده م 
لهاا از طری و اهداهن نآ ق را ا هراک هار هئ ا بسانم ی      
مردم نسبت به لزوم رعایت فاصله مطمئن و یا حریم امن گس 
باعث شده تا خسارت اقتصادی و انسانی آینده را به حداقل برسانند.

راهبردهای علمی نقش عوامل طبیعی141 ...

یتوان ،برای مثال ،در نام بس راي ييي
اثرگذاري بسياري از اين عوامل را بویژه در برپا يي سكونتگاههاي انسانی هنوز هم م 
ل در ش لك
ن گونههه عوامل ل
از شهرها و روستاها ،نه تنها در ايران ،بلكه در سرتاسر جهان ،بازيافت .عالوه بررر ا ني  ،،همين ن
لهاا و الگوها ييي س هاگتنوك ييي هستهههای،
بخشي به سكونتگاههاي جدید پيوسته اهمیت داشتهاند .به سخن ديگر ،شکل ل
خطي ،پراكنده ،مجتمع و مانند آن خبر از اثربخشی اين عوامل دارد .از اين گذشته ،اندازه و وسعت و نيز امكان رشد و
گسترش واحدهاي سکونتگاهی و نيز جايگاه آنها در سلسله مراتب سكونت ) مزرعه مسكوني ،دهكده ،روستا ،شهرك
یرود .در ایننن
روستا يي  ،شهرك ،شهر و( ، ...در بسياري از موارد ،بازتابي گويا از دامنة اثربخشي اين عوامل بش ام ررر م مم 
ف را
ی اس ارقت ررر بطوررر متع را ف ف
ارتباط ،مفهوم مکا نگزینی و مکانیابی به هم نزدیک است؛ بطور کلی ،انتخاب مکانی ب ار ی ی
مکانگزینی میگویند ،اگرچه مکان انتخابی ممکن است مناسبترین مکان نبوده .حتی اصو ًالًال مکاننن مناسبییی نباشددد .ایننن
ت از فراینددد اندیش دی ةةة انتخ با
ت است ت
ی عب را ت ت
اصطالح با استقرار مکانی خویشاندوی معنایی دارد .در مقابل ،،مکانی با ی ی
لو
ی عوامل ل
ن .در مک نیزگنا ی ی
ی زمین ن
ی عم مو ی ی
مناسبترین مکان برای استقرارهای جدید ،با توجه بههه ش یار ططط و ویژگیهای ی
نيروهاي گوناگوني در مكانگزيني و شكل پذيري سكونتگاهها دخالت دارند كه باید بر اساس اصول در هرگونه فرایند
ی مکاا
ل و نيروهای ی
یهای مكانيابي سکونتگاهها مدنظر قرار گيرند .اگرچه نحوة اثرگ راذ ييي عوامل ل
مطالعاتی ،بویژه بررس 
نگزینی ،ب شي

از هر چيز ،به ويژگيهاي زيربنا يي بستر محيطي و ساختهاي بوم شناختي بستگي دارد ،اما محر ككك اصل ييي

در اين فرايند،
مجموعه انگیزههایی است كه براي پاسخگو يي به نيازهاي اساسي و صورت تقاضاهاي بنيادين ،بههه صوررر مختلف ،،در
ییابد .از اين رو ،شكل و شیوة متنوع مكانگزینی سکونتگاههای انساني در نتيجة اثربخشي
ميان گروههاي انساني بروز م 
یپذیرد و در نتيجه ،سکونتگاهها از كي
نحوة عينيتيابي اين انگیزهها ،به شكلهاي مختلف تحقق م 

ناحيه به ناحية ديگر،

یگردند
هم از نظر ساختاري و هم از لحاظ كاركردي ،به صور متفاوتي پديدار م 

 – 3مهمترین دستاوردی که این پژوهش برای بخش مورد مطالعه ناشی از حوادث اخیر اتفاق افتاده اس ام همه ،ت    
می دانیم انسانها از دیرباز سعی داشتهاند تا در پهنه طبیعت به گونهای استقرار یابند که حداکثر استفاده از محیط طبیعی
را داشته باشند .استقرار سکونتگاههای انسانی در کنار رودخانه ،راههای ارتباطی و بستر دلتاها و غیرهه در طوللل ت یرا خخخ
بیانگر این ادعاست .در بارندگی اخیر بهمن ماه  5931در جویم باعث شد که رودخانهای ک روبع هقطنم طسو زا ه     
یکرد طغیان کرده و باعث آب گرفتگی معابر و مناطق مسکونی شود ک هب رما نیا ه نتفرگ هدیدان لیلد میرح   
م

     

رودخانه و خانهسازی در پهنههای خطر بوده است .همچنین با توجه به زلزله خیز بودن منطقه و سابقه تاریخی زمین
لرزه در این منطقه هر ساله شاهد خسارت زیادی بعلت قرارگیری مناطق مسکونی روی خط گسل و نادی نتفرگ هد   
یکنددد کههه
حریم خطر گسل زلزله هستیم .با توجه با چنین سابقه تاریخی در زمینه استقرار سکونتگاهها ،ماا را ملز ممم م مم 
برای امنیت جوامع انسانی با توجه به وجود زمینه تهدیدات ،توجه خاصی ب ایفارغج لماوع ه ی اریز میشاب هتشاد ی
تنگناها و تهديدات مورفولوژ كي

     

در بسياري از نواحي مسكوني براي مردم و اموالشان و هم براي امور زير بنا يي كشور

یباشند .از اين رو ارزيابي عوامل جغرافیایی بايد هممم
(براي راههای اصلي و عمده ،سدها ،منابع نيرو و  )...خطر ساز م 
در برنامه ريزي و هم در تصميمگیریهای عمران منطقهای مورد توجه قرار گيرد.
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یباشد این است که ،عوامل طبیعی مهمت لع نیر ل هعسوت     
 – 4دستاور دیگر پژوهش که مربوط به منطقه مطالعاتی م 
یباشد .توسعه فضایی یا ساماندهی فضایی مبتنی بر وجود بافتی بسیار مت کار ممم از مجموعهههای در
فضایی شهر جویم م 
یباشد که بر اثر پیوستگی و تسلسل مناسبات بخشهای وسیعی را تحت تأثثیر خودد ق ار ررر
هم تنیده ،متنوع و پیچیده م 
ل بس رای ییی
یباشد و این سازمان یافتگی با عوامل ل
یدهد به عبارت سادهتر هر فضای جغرافیایی فضایی سازمان یافته م 
م
در ارتباط قرار دارد که پارهای از آنها به محیط طبیعی بستگی دارند و پارهای دیگر نیازها و تمایالت اجتماعی انسان.
ب
ریزشهای جوی اندک و نامناسب از نظر زمانی وزش بادهای طوفانی حاوی گرد و غبار ریادد در فصوللل نامناسب ب
سال ،افت منابع آب زیر زمینی ،عدم وجود منابع سطح االرضی و کاهش شدید منابع آب فعلی ،تبخیر بی ششش از پی ششش
ب
ب مناسب ب
ی و شیب ب
در سطح منطقه ،پوشش گیاهی فقیر و استپی و دهها مشکل دیگر و پتانسیلهاای نظیررر توپ فارگو ی ی
ی
اراضی و موقعیت منطقه داشتن اراضی منلسب و حاصلخیز و  ...سبب گشته از دیرباز مردم به فکررر من با ععع آب ک فا ی ی
باشند .این کار از طریق حفر کاریز به سمت مخروط افکنه ها با توجه به شیب منطقههه انجا ممم گرفتههه استتت .بن یاربا ننن
نارسائیهای طبیعی مانع جدی در راه توسعه همه جانبه این منطقه بوده و با توجه به پیشرفت در تکنولوژی هنوز گرد
توسعه نیافتگی از روی منطقه زدوده نشده است.
یدهد كه زلزله پدیدهای شناخته شده در ایران است و همه ساله جاننن
 - 5نگاهي گذرا به آمار و سوانح طبيعي نشان م 
یگیرد .ايران روي يكي از چهار كمربند زلزله دنيا قرار
یگیرد ایران است و همه ساله جان صدها تن را م 
صدها تن را م 
س باا
دارد و زلزلههای  ، ١٣٤١بوئين زهرا با  ١٢٠٠٠كشته ،زلزله  ١٣٤٧دشت بياض با  ١٢٠٠٠كشته ،زلزلههه  ١٣٥٧طبس س
 ٢٥٠٠٠كشته ،زلزله  ١٣٣٦گيالن و مازندران با صدها كشته ،زلزلههه  ١٣٦٩رو دباررر و منجيللل باا ه اراز ننن نفررر كش .هت ...
(اطالعات .) 13 ، 1369 ،همه حكايت از اين امر دارند كه عدم توجه به زلزله خيز بودن ايران در برنامههه ر زي ييي ش ره ييي
یکند؛ هزاران
خسارات جبران ناپذيري را به بار خواهد آورد .زلزله نيز هر چند سال كي بار منطقهای از كشور را ويران م 
یکنددد و گ ور هه ب ييي ش رام ييي را ب ييي خانماننن و آواره
یکشاند؛ خانههای بسياري را به آوار تبديل م 
نفر را به كام مرگ م 
لها ،جابجا يي افق ييي و عمووو دي،
یسازد .اصو ًالًال زلزلهها در سطح زمين آثار ژئومورفولوژ يكي فراواني ن يظ ر ايجاد گس 
م
فهایی به ابعاد مختلف ،تحر كي
ايجاد شکا 

و تشديد حركت مواد بر روي دامنه ،انسداد و تغ يي ررر مسيررر رودها ،،باززز و

ن زلزلههه بههه طوررر مس يقت ممم و غيرمس يقت ممم موجب ب
ب
یآورنددد .بن ياربا ن ن
بسته شدن چشمهها ،وقوع تسونامي ... ،به وجود م 
یشود كه در مكان گزيني شهرها بايد به آن توجه فراوان كرد (زمردیان.) 42 ، 1378 ،
ناپايداري مح طي م 
 - 6سکونتگاههای روستایی و فعالیتهای اقتصادی وابسته به آنها نه تنها متأثررر از اشک هکلب دنتسه یراومهان لا     
یدهند .بدیهی اس و لاکشا هک ت
عوامل و فرایندهای مؤثر بر این اشکال نیز روستاها را به شدت تحت تأثیر قرار م 
یگذارند و فقط در برخی م تالاح و دراو   
فرایندهای ژئومورفولوژیک تقریبًاًا بطور یکسان بر شهرها و روستاها اثر م 
خاص ممکن است تفاوتهایی از این حیث وجود داشته باشد .بطور کلی عوامل و فرایندهای درونی ماننده آتشفش ،نا
یکنند .عوامل و فرایندهای بیرونی نی و راثآ ز
زلزله و امثال آن نقش مثبت یا منفی خود را بر روستاها اعمال م 

یفنم    

فهاایی را از
یگذارند ،ولیکن در برخی موارد شدت و عض ف ف
خود را بطور مشابه با شهرها ،در روستاها هم بر جای م 
ی اینک ولو ،اهرهش رثکا ه     
یدهند ،که میزان این شدت و ضعفها حداقل به دو عامل بستگی دارد .یکی ی
خود نشان م 
بطورنسبی به دلیل دارا بودن سازههای حفاظتی و امثال آن در براب عیبط تارطاخم ر ی ای 

کیفروموئژ     

مصونننتررر و

341 ...راهبردهای علمی نقش عوامل طبیعی

     – اجتم اح یعا ک نآ رب م آ بیس

 دیگر اینکه ماهیت محیط روستایی و نوع فعالیتهای اقتص یدا،محفوظتر هستند

    روس ربارب رد اهات.یکنددد
 رتشیب کیفروموئژ هلمج زا       م مم

پذیری و تأثیر پذیری آنها را در مقابل ح و یعیبط ثداو

 در این.یدهنددد
 فرایندهای ژئومورفیک بیرونی عمدتًاًا حساسیت و واکنش خاصی و احیانًاًا بیشتری از خ ناشن دو    م مم
  

 حتی روس ار کشخ قطانم یاهات، اکثرًاًا تیپهای روستایی،رابطه فرایندهای ناشی از عملکرد آبهای جاری و سیالبها
  

 و بعضی فرایندها ماننده اعمال بادی و یا فرایندهای یخچ زا یخرب صاخ زین یلا.یدهند
 تحت الشعاع خود قرار م

 از جمله، حرکات مواد دامنهای باالخص لغزش زمین، در میان فرایندهای ژئومورفیک.سکونتگاههای روستایی هستند
ای     درهای بیش زا رت
      یتح ک یزرواش

 روس و یناتسهوک یاهات،یاندازند
 مواردی هستند که سکونتگاههای روستایی را مکررًاًا به خطر م
یشودد بخ و ینوکسم ش
 م مم

 زیرا تنگناهای فضایی باعث،بقیه با این نوع مشکالت مواجه هستند

 دامنهها را ناپایدار، و یا عملیات زراعی، در نتیجه بار و فشار حاصل از سازهها.روستاها به روی دامنهها گسترش یابد
 بخصوص انتقال آب از طریق مجاری یا جویهای سوار بر بر دامنهها و منطبق.یشود
 نموده و موجب حرکات آنها م
 این یک زا ی.یشود
  سبب نفوذ آب و انفصال بین الیههای زمین و حرکت الیهها یا الیههای سطحی م،بر خطوط تراز
دالیلی است که وجود زمین لغزه های متعدد و بی شمار در سکونتگاههای روستایی را نسبت به مح ححیطهاای ش یره
baker 83 (

 تأثثیر بس یاز ی دراد

یهای ممتد نیز در وقوع این نوع حرک تا
 یهای اقلیمی و بارندگ
  ویژگ.یکند
 توجیه م
.victor, 1988,)

       نابودی زمینهای زراعی و یا دفن م ییاتسور تاسیسات ریاس مادهنا و عراز،با توجه به تخریب مساکن روستایی
   یتوان نتیجه گرفت که بستر جغرافیایی روستاها در برابر بی ثباتی و ناپای رایسب یراد
  م،توسط دینامیکهای خارجی
. و یک چنین حساسیتی ممکن است منجر به تخریب گسترده خاک و بحران فرسایش گردد،حساس هستند
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