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 مکانیابی اسکان مجدد جمعیت در سکونتگاه های روستایی

 کم جمعیت شهرستان شوطمطالعه ی موردی روستاهای 
 

 3، لیال سلطانی2، فرشاد رحمانی1اکبر تقیلوعلی

 هکیدچ
توزیع نابرابر فضایی جمعیت در مناطق و تمرکز باالی آن در کالنشهرها مسائل و مشکالت متعددی در روستاها و شهرها 

ت در جوامع شهری از مهمترین بوجود آورده است. عدم استفاده بهینه از منابع روستایی و تراکم و فشار بر محیط زیس

مسائل توزیع جمعیت است. از جمله راههای جلوگیری از این امر شناسایی مکانهای مستعد روستایی جهت اسکان مجدد 

 که است طرح یک انجام برای پایدار تصمیمات از یکی فعالیت یک برای مناسب مکان جمعیت است. در واقع انتخاب

می باشد. هدف تحقیق حاضر انتخاب بهترین روستاها از میان روستاهای  مختلف گاههایاز دید مکان در تحقیق نیازمند

کم جمعیت براساس پتانسیل های طبیعی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی روستاهای شهرستان شوط 

رسی اسناد انتخاب گردید. سپس برای اسکان مجدد جمعیت است. برای این منظور ابتدا معیارهای تاثیر گذار از طریق بر

اهمیت هریک از معیارها و زیرمعیارها توسط متخصصان تعیین شد و اطالعات مربوط به روانشناختی و اجتماعی روستاها 

تجزیه و  GISو  ANPنیز از طریق پژوهش میدانی با استفاده از پرسشنامه بدست آمد. داده های بدست آمده در نرم افزار 

ایج نشان داد که معیارهای طبیعی، اقتصادی و روانشناسی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بودند. با توجه به تحلیل گردید. نت

روستا به عنوان روستای کم جمعیت در  8به دست آمد و  GIS وزن های موجود نقشه ی عرصه های مستعد در نرم افزار

رها مشخص شد که روستای عزت آباد و باالترین پتانسیل را این عرصه شناسایی شدند. بعد از تعیین وزن هر یک از معیا

 جهت اسکان مجدد جمعیت بر خوردار بودند.
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مهم ترین سهم از محیط های بومی متعلق به سکونتگاه هایی است که در قالب روستا 

اند. روستاها به عنوان اولین شکل از حیات جمعی انسان در یک عرصه ی  پدید آمده

 (.9311طبیعی متأثر از عوامل مختلف اقلیمی و اقتصادی می باشد )سلیمانی و دیگران، 

 شکل متمادی سالیان طی که دارد ساله هزار نه از بیش سابقه ای ایران در روستانشینی

ویت اقتصاد کشور از طریق افزایش منبع غذایی، روستاها از گذشته منبع تق است؛ گرفته

(، تقویت و 9111ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری محسوب می شوند )ریچارد و دیگران،

استقرار جمعیتی روستاها باعث تقویت اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی، افزایش 

ی و تولید، افزایش اشتغال، افزایش ارزش زمین روستایی و کاهش حاشیه نشینی شهر

همچنین ارائه خدمات زیربنایی و زیرساختی توسط دولت می شود. از آنجایی که 

( 1191خدمات رسانی دولت با روستاهای پر جمعیت است )ادوارد و دیگران، 

روستاهای کم جمعیت از ارائه خدمات عمومی توسط دولت و همچنین بخش 

وستاهای کم خصوصی محروم خواهد شد. سرشماریها نشان می دهد که جمعیت ر

شود و این امر باعث کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اشتغال جمعیت روز بروز کم می

( در 118: 9383هدوی و همکاران ناشی از ضعف صرفه جویی در مقیاس می شود ) م

های اخیر برخی از عوامل و مشکالت داخلی نظیر بیکاری، ناکافی بودن درآمد، سال

فقدان انگیزه و... باعث تحرکات جمعیتی شدید  نداشتن زمین کشاورزی،کمبود آب،

در ارتباط با مکان یابی  (.113: 9313در این مناطق  شده است )اکبرپور و دیگران، 

متر به مکانیابی تحقیقات زیادی صورت گرفته ولی بیشتر آنها در حوزه فعالیت بوده و ک

( و ناظمی و 9388ن)اند که می توان به مطالعات دانشپور و همکارا زیست توجه داشته

 ( اشاره نمود. 9313همکاران)

شهرستان شوط در شمال استان آذربایجان غربی قرار دارد که بر اساس سرشماری سال 

نفر از آنها در روستاها زندگی می کنند  18112نفر جمعیت دارد که  11681حدود 11

معیت در اغلب (. تراکم پایین ج9311)بیش از نیمی از جمعیت( )مرکز آمار، سرشماری 

روستاهای شهرستان باعث شده است که اکثر روستاها از خدمات زیربنایی و روستایی 



 8931 بهار و تابستان ، شماره بیست و یکم، یازدهم اندیشه جغرافیایی، سال103

نیز محروم شوند و مسائل دیگری در این روستاها مطرح شوند. رها شدن زمین های 

مرغوب کشاورزی، عدم تمایل به اشتغال در بخش های خدماتی به دلیل کمی جمعیت 

روستاهای کم جمعیت منطقه است. اما در سالهای اخیر با از مشکالت مطرح در زمینه ی 

ایجاد منطقه آزاد اقتصادی ماکو در غرب و توسعه منطقه آزاد جلفا در شرق این منطقه 

فرصتهای اقتصادی در این مناطق بوجود آمده و ظرفیت را برای اسکان مجدد جمعیت 

تحقیق به دنبال آن است  در منطقه تقویت نموده است. لذا با توجه به این مسائل این

روستاهای با ظرفیت باال را برای سرمایه گذاری و توسعه زیر ساختی جهت استفاده بهینه 

 معیت مکانیابی و معرفی نماید.سازی سرمایه گذاریها و اسکان ج

 های فعالیت استقرار محل آن طی که است فضایی ریزی برنامه نوع یک یابی مکان

 شود واقع در کجا جدید یپروژه اینکه درباره گیری متصمی .گردد می مشخص معینی

 هانظریه اغلب .دارد اهمیت پروژه آن در گذاری سرمایه درباره گیری تصمیم اندازه به

رحیمی )زنند پیوند اقتصادی های فعالیت اصلی بدنه به را مکان عامل تا کرده اند تالش

 های گسترش فعالیت و سعهتو یابی مکان عمده ارزیابی هدف .(93: 9311و حسن پور

با توجه مناسب  مکان انتخاب و طبیعی زیست ها و محیط محدودیت امکانات، با انسان

های  ترین عامل در برپایی سکونتگاه (. شاید مهم11: 9389) رضویان،به اولویتهاست

ی  اری، آب و هوا، پوشش گیاهی، نحوهروستایی عوامل طبیعی نظیر اشکال ناهمو

های مختلف اقلیمی  . در همین رابطه حوزهبع آب و خاک و... می باشددسترسی به منا

یابند؛ مناطق کوهستانی با محدودیت منابع آب و خاک، در مقایسه با  اهمیتی بارز می

، 9388دانشپور و دیگران)دشت های آبرفتی دافع و مانع ترکم شدید جمعیتی هستند

، 9313، ناظمی و دیگران9311، رستمی و دیگران9311، رضویان و دیگرن9388سعیدی

(. جوامع روستایی بدلیل حاکمیت الگوهای سنتی و پایین بودن 9311عبداهلل زاده فرد

سطح تکنولوژی دائما در جست و جوی مکان هایی هستند که با فعالیت خود بتواند 

طبیعت را به تسخیر خود در آورده و در جهت ادامه حیات خود استفاده نمایند. بنابراین 

ین جوامعی در مراحل اولیه استقرار خود مکانهایی را جست و جو می کنند که دارای چن
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، 1119گران فعالیت های زراعی باشد و امنیت آنها را نیز تضمین کند )دی ودی

، 9311غفاری، 9311، رضویان و دیگرن9388دیگران، دانشپور و 9382سعیدی

، 9319مشکینی و دیگران ،1199، سورگی9313، رحمانی فضلی و دیگران9381سعیدی

عمده ترین علت اضمحالل روستاهای  (.9311، عبداهلل زاده فرد9314عینالی و دیگران

موجود فرسایش تدریجی خاک زراعی و از بین رفتن حاصلخیزی خاک اراضی 

( و کاهش آبهای سطحی و 9383و مهدوی و دیگران، 9388)سعیدی

مل بهره برداری موثر از اراضی را باشد که این عوا (می969: 9388زیرزمینی)سعیدی

اشتغال جنبی و نبود کاهش داده و مقدمه سقوط تدریجی کشت و کار را فراهم می کند 

های فصلی و مهاجرت نیز باعث نمایان شدندر فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی 

(. برخی عوامل نیز به طور 9383و مهدوی و دیگران، 9388د)سعیدیشو میدائمی 

ی تخلیه امحاء عمدی روستا به دلیل عوامل طبیعی)  افتد و مسئله اتفاق می ناگهانی

خطرسیل و ریزش کوه( و سیاسی نظامی)امحای روستاهای مرزی به دلیل جنگ( 

 (.9313افتد )خورکی و بختیار پور، ( اتفاق می9314وخواجه،9388)سعیدی،

 
 انتخاب متغیرهای تحقیق

در پنج معیار کلی روانشناختی، طبیعی، ی مکانیابی توان معیارها بر اساس مبانی فوق می

 .(9اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم بندی گردید)جدول

 
 موارد و روش ها

با توجه به ماهیت موضوع و معیارها و زیرمعیارهای مورد بررسی، رویکرد حاکم برای 

 تحلیلی است. برای بررسی وضعیت روستاها و مکانیابی -این پژوهش، توصیفی

 -9روستاهای دارای ظرفیت برای اسکان مجدد سه نوع اطالعات جمع آوری گردید؛ 

نظرات مردم روستاها. در ابتدا معیارهای  -3نظرات کارشناسان و  -1اطالعات اسنادی، 

مورد نظر برای اسکان جمعیت در روستاها از داده های اسنادی شامل بنیانهای نظری و 

ط به سرشماریها جهت تعریف هریک از معیارها و تجربیات تحقیق و داده های مربو
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زیرمعیارهایی مورد نظر بررسی شد. همچنین برای دست یابی به اطالعات شهرستان 

شوط از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان مورد نظر صورت 

 .گرفت
 ایی: معیارهای استخراج شده جهت اسکان مجدد جمعیت در نواحی رروست9جدول

 منبع زیرمعیارها معیارها

روانشنا

 ختی
 9311، رضویان و دیگرن9388، دانشپور و دیگران9382سعیدی حس تعلق به مکان

 طبیعی

 9314، عینالی و دیگران9313، فاضل نیا و دیگران9311رستمی و دیگران  دما، بارش

 آبهای زیر زمینی
ضویان و ، ر9382، سعیدی9388؛ اکبراقلی و دیگران 9322دارابی؛

 ، 9388، دانشپور و دیگران9311دیگرن

 مقاومت خاک
، رضویان و 9382، سعیدی9388، اکبراقلی و دیگران9311عبداهلل زاده فرد

 ، 9384، سعیدی9388، دانشپور و دیگران9311دیگرن

 ،9384، سعیدی9388، دانشپور و دیگران9311رضویان و دیگرن فاصله از گسل

 ارتفاع از سطح دریا
، 9311، رستمی و دیگران9311، رضویان و دیگرن9388نشپور و دیگراندا

 9311، عبداهلل زاده فرد9313ناظمی و دیگران

 جهت شیب،  شیب
، رضویان و 9388، دانشپور و دیگران9388اکبراقلی و دیگران

 9311، عبداهلل زاده فرد9314، عینالی و دیگران9311دیگرن

 9388، دانشپور و دیگران9311رضویان و دیگرن فضای کالبدی 

 9388، دانشپور و دیگران9311، رضویان و دیگرن9188ادوینا نیاز به آماده سازی زمین

 9388، دانشپور و دیگران9311رضویان و دیگرن ویژگی های بوم شناختی و طبیعی

اجتماع

 ی

 را ه ارتباطی اصلی
ی فضلی و ، رحمان9313ناظمی و دیگران 9188،ادوینا، 1119دی ودیگران 

 9311، عبداهلل زاده فرد9311غفاری9311، رضویان و دیگرن9313دیگران
 زیر ساختدسترسی به 

 دسترسی به خدمات اجتماعی

 رضایت عمومی ساکنان

 9384، نصر9311، رضویان و دیگرن1199سورگی
 فرهنگی

 فرهنگی-ارزش های تاریخی

 فرهنگی-آثار مذهبی

 قومیاحتمال بروز اختالفات 

 اقتصادی

 تعاونی های اقتصادی
 9314، عینالی و دیگران9319مشکینی و دیگران

 ظرفیت پس انداز

سازگاری ،فاصله از محل فعالیت

 شرایط تملک ، معیشت با محیط
 9311، عبداهلل زاده فرد9388، دانشپور و دیگران9311رضویان و دیگرن
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ت معیارها برای تعیین عرصه ها و سپس اقدام به طراحی پرسشنامه جهت سنجش اهمی

روستاهای دارای ظرفیت گردید. بعد از طراحی پرشسنامه اقدام به توزیع آن در بین 

نخبگان و کارشناسان مورد نظر و مرتبط با موضوع انجام گرفت. تعداد کارشناسان در 

 نفر از متخصصین آمایش سرزمین و جغرافیای انسانی و طبیعی می باشد. 91این تحقیق

مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از  ANPنتایج نظر کارشناسان در نرم افزار 

کلیه زیر معیارهای  ship fileابتدا  GISشد و در نرم افزار  GISاز نرم افزار وارد محیط 

مورد نظر با استفاده از وزنهای بدست آمده کالس بندی شد. عالوه بر استفاده از داده و 

یکال، داده های انسانی نیز برای تعیین مکان مناسب استفاده گردید. این اطالعات فیز

اطالعات در معیارهایی نظیر حس تعلق به مکان، میزان رضایت و چندین معیار دیگر به 

صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه استخراج شد. مرحله ی سوم انتخاب 

ه برای استقرار مجدد جمعیت قرار دارند. روستاهای کم جمعیتی است که در مکان بهین

برای تعیین این روستاها الیه های مختلف روی هم گذاری و عرصه های دارای ظرفیت 

 مشخص و روستاها واقع در این عرصه ها تعیین شد. 

 
 محدوده مورد مطالعه و ویژگی های آن

 وچکترینک که شوط یکی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی است این شهرستان

 آبادی می باشد. 82دهستان و4است. این شهرستان داری دو بخش، استان شهرستان

 
 (9316: تقسیمات سیاسی شهرستان شوط)منبع:نویسندگان،9شکل
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نفر از آنها در  18112نفر جمعیت دارد که  11681حدود 11بر اساس سرشماری سال 

 (.9311روستاها زندگی می کنند )مرکز آمار، سرشماری 
 

 افته های تحقیقی

  تحلیل اهمیت معیارها و زیرمعیارهای مکانیابی اسکان جمعیت -

جعت دسترسی به الویت های مکانیابی ابتدا معیارها و زیر معیار ها توسط کارشناسان 

رتبه بندی گردید و بعد برای تعیین وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها از نرم افزار 

ANP برای است که نشان از اطمینان  181/1گاری برای معیارها استفاده شد. )نرخ ناساز

به پاسخگویان می باشد(. وزن معیارهای اسکان جمعیت نشان می دهد در بین تمامی 

معیارها، معیارهای طبیعی دارای اهمیت زیادی می باشد. اقتصاد روستایی عمدتا مبتنی بر 

به منابع غنی طبیعی دارد. کشاورزی می باشد و بخش کشاورزی نیز وابستگی مستقیمی 

بر همین اساس معیارهای طبیعی برای روستاییان در درجه اول اهمیت و معیارهای 

اقتصادی نیز در درجه دوم اهمیت قرار دارند. معیارهای روانشناختی، اجتماعی و 

 فرهنگی نیز رتبه های بعدی را در اختیار دارند.
 ANPار :  وزن معیارهای بدست آمده از نرم افز3جدول

 وزن معیار

142/1 طبیعی  

141/1 اقتتصادی  

113/1 روانشناختی  

166/1 اجتماعی  

 114/1 فرهنگی

 (9316)منبع:نویسندگان،

اهمیت معیارهای طبیعی برای اسکان جمعیت در رتبه بندی زیر معیارها نیز به خوبی 

طمینان به است که نشان از ا121/1نمایان می شود )نرخ ناسازگاری برای زیرمعیارها

پاسخگویان می باشد(. به صورتی که اصلی ترین رکن کشاورزی و البته اسکان 

جمعیت، یعنی آبهای زیر زمینی با اختالف باال نسبت به سایر زیر معیارها وزن باالتری را 

 داراست. 



801 

 
 ..../تقیلو، رحمانی، سلطانیسکونتگاه های روستایی مکانیابی اسکان مجدد جمعیت در

 

 

 
ارزیا

بی 

پتان

سیل 

اجرا

ی 

رو

ش 

 های
SM

A و 

 ANP: وزن زیر معیارهای به دست آمده از طریق نرم افزار 4جدول
 زیرمعیار وزن زیرمعیار وزن

1986/1 1112/1 تاسیسات   آبهای زیرزمینی 

1981/1 1141/1 آثارمذهبی   مقاومت خاک 

1981/1 1134/1 اختالفات   حس تعلق به مکان 

1981/1 1834/1 ارزشهای تاریخی   بارش 

1941/1 1811/1 راه   پس انداز 

1991/1 1211/1 جهت شیب   سازگاری معیشت با محیط 

1918/1 اتی فضای الزم برای توسعه ی کالبد   1149/1  فاصله از محل 

1919/1 1191/1 ویژگیهای طبیعی   دما 

1112/1 1343/1 نیازبه آماده سازی زمین   شیب 

1116/1 1112/1 گسل   رضایت عمومی 

1186/1 1149/1 تعاونی   تملک زمین 

1113/1 1191/1 خدمات   ارتفاع 

 (9316)منبع: نویسندگان،

ایی اقتصادی روستا را افزایش دهد. وجود آبهای زیرزمینی و سطحی می تواند توان

خاک نیز بعد از آبهای زیرزمینی بیشترین اهمیت را دارد. در واقع وجودآب و خاک در 

کنارهم می تواند متضمن اسکان جمعیت در روستاها باشد. حس تعلق به مکان که منظر 

معیشت  روانشناختی دارد در رتبه بعدی قرار دارد. عوامل، بارش، پس انداز و سازگاری

روستاییان با محیط نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در کل عوامل طبیعی و 

 اقتصادی و روانشناختی وزن باالتری نسبت به سایر پارامترها داشتند.

 

 تحلیل فضایی مکانیابی اسکان جمعیت 

 استفاده شده است. بعد از این که وزن GISجهت تجزیه و تحلیل فضایی از نرم افزار 

مربوطه اعمال شد در آخر با  GISهای معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر در الیه های 

انتخاب روش فازی، مکان مورد نظر در محدوده شهرستان شوط تعیین گردید)شکل 

 ارائه گردیده است.  1زیر(. ویژگیها و مشخصات روستاهای منتخب در جدول 
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 (9316ی دارای ظرفیت)منبع:نویسندگان،: روستاهای واقع در محدوده عرصه ها1شکل

 

 اولویت بندی روستاها منتخب بر اساس معیارهای طبیعی و زیر بنایی

روستاهای کم جمعیت با توجه به اینکه در هر یک از معیارها داری برتری خاصی نسبت 

به یکدیگر می باشند. به همین منظور موقعیت و شرایط این روستاها در نرم افزار مورد 

آباد دارد. این روستا  ی قرار گرفت. نتایج و امتیازات حاکی از برتری روستای عزتبررس

از نظر طبیعی در شریط مطلوبی قرار دارد و به دلیل نزدیکی به مرکز شهرستان یعنی 

شوط، در معیارهای دسترسی و خدماتی نیز از شرایط خوبی برخوردار است. مجموعه 

برترین شریط را نسبت به سایر روستاهای این عوامل فوق باعث شده تا این روستا 

آباد، روستای کندل با  ترین روستا بعد از عزت امتیاز(. مطلوب 84شهرستان داشته باشد)

 باشد. امتیاز می22
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 : :امتیازات روستاها در معیارهای مختلف1جدول

باد
رآ

مو
 تی

باد
ت آ

عز
 

ال
ند

 ک

چه
 این

غل
زآ

دو
 

م 
کری

مد
مح

ی
ند

 ک

ی
ند

 ک
ف

شری
 

 روستا

 

 ارمعی

 دریا سطح از ارتفاع 1 1 1 2 2 2 2

 شیب 1 91 2 -1 2 91 1

 شیب جهت 4 -1 -1 -91 6 -91 -91

 خاک مقاومت 1 1 1 1 1 1 1

 فضای الزم برای توسعه کالبد اتی 1 91 2 -1 2 91 1

 زمینی زیر آبهای 1 1 2 1 1 1 1

 نیاز به آماده سازی زمین 1 91 2 -1 2 91 1

 دما 3 3 3 3 3 3 3

 بارش 1 1 1 1 1 1 1

 ویژگیهای بوم شناختی و طبیعی 1 1 1 1 1 1 1

 گسل از فاصله 91 91 91 91 91 91 91

 ارتباطی راههای از فاصله -1 -1 -1 -1 -1 1 2

 تاسیسات زیر ساختی به دسترسی 6 6 6 6 6 6 6

 اجتماعی -رفاهی خدمات به دسترسی -1 -1 -1 -1 -1 1 2

 فرهنگی -مذهبی آثار 8 8 8 8 8 8 8

 مجموع 11 21 63 33 22 84 64

 (9316)منبع:محاسبات نویسندگان،
 

 تحلیل معیارهای انسانی مکانیابی سکونتگاه های روستایی

فعلی،  مکان در سکونت از رضایت فعلی، میزان مکان به خاطر تعلق معیارهای میزان

 محل از ای، فاصله لهقبی و قومی اختالفات بروز فرهنگی، احتمال -تاریخی ارزشهای

انداز،  پس محیط، میزان با روستاییان معیشت اقتصادی، سازگاری های فعالیت، تعاونی

زمین معیارهای مورد بررسی در مکانیابی بودند. عالوه بر داده های پرسشنامه  تملک

داده های نرخ رشد جمعیت روستاها نیز بررسی گردید. نتایج نشان می دهد در حالی 

آباد و تیمورآباد نرخ رشد مثبتی داشتند. روستاهای  روستاهای عزت 81-11هکه در دور
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کمترین نرخ رشد را دارا هستند. در  -6و  -2شریف کندی و کندال نیز  با نرخ رشد 

 نرخ رشد منفی را تجربه کردند. 11و 11حالت کلی تمامی روستاها در سال
 11و  11، 81:جمعیت و نرخ رشد روستاهای منتخب در سالهای6جدول 

 11-11نرخ رشد 11-81نرخ رشد 11 جمعیت 11جمعیت 81جمعیت روستا

 -21/1 -39/3 923 981 193 دوزآغل

 -82/9 -84/6 113 311 411 اینچه

 -16/6 -83/9 119 411 449 کندال

 -21/2 -68/1 924 169 111 شریف کندی

 -1/4 -1/9 921 111 131 محمد کریم کندی

 -36/1 6/9 119 312 311 تیمورآباد

 -2/4 11/1 19 991 12 عزت آباد

 (9316)منبع:مرکزآمار و محاسبات نویسندگان،

 (9316)منبع:نویسندگان،امتیازات روستاها در معیارهای مختلف: 2جدول

شده امتیازات روستا ها مشخص شد. نتایج نشان از برتری با توجه به معیار های ذکر 

روستای عزت آباد دارد. این روستا هرچند که جمعیت کمتری نسبت به سایر روستاها 

دارد ولی ساکنان آن تعلق خاطر ویژه ای به مکان فعلی دارند و این سرمایه بسیار مهمی 

 گزینه معیار

تیمورآباد
ت آباد 

عز
 

کندال
 

اینچه
دوزآغل 

 

محمدکریم کندی
 

ف کندی
شری

 

 روانشناختی
 میزان تعلق خاطر به مکان

 فعلی
4 8 4 4 4 4 4 

 اجتماعی
میزان رضایت از سکونت 

 در مکان فعلی
3 1 1 3 4 4 1 

 فرهنگی

 2 2 2 2 2 2 2 فرهنگی -ارزشهای تاریخی

احتمال بروز اختالفات 

 قومی و قبیله ای
91 91 91 91 91 91 91 

 اقتصادی

 1 1 6 1 1 2 2 فاصله از محل فعالیت

 1 1 1 1 1 1 1 تعاونی های اقتصادی

سازگاری معیشت 

 روستاییان با محیط
6 6 6 8 6 8 8 

 4 4 4 4 6 4 4 میزان پس انداز

 8 8 8 8 2 8 8 تملک زمین

 11 11 19 19 41 14 19 مجموع 

 83/1 18/1 44/1 61/1 11/1 28/1 11/1 انحراف معیار 

 11/8 61/6 6 11/2 11/6 21/2 21/6 واریانس 
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یه اجتماعی اعتماد و برای توسعه روستایی به شمار می رود و باعث تقویت سرما

مشارکت مردم در فعالیتهای عمرانی و توسعه ای روستا می شود. این عامل باعث شده 

 است که درصد مهاجرت در این روستا نسبت به سایر روستاها کم باشد.
 (9316)منبع: نویسندگان:: امتیازات استاندارد شده روستاها در معیارهای مختلف8جدول

 روستا

 

 معیار

تیمورآباد
ت آباد 

عز
 

کندال
 

اینچه
دوزآغل 

محمدکریم  

کندی
ف کندی 

شری
 

 99/1 99/1 99/1 91/1 91/1 91/1 91/1 ارتفاع از سطح دریا

 12/1 34/1 14/1 -12/1 14/1 34/1 12/1 شیب

 11/1 -11/1 -11/1 -91/1 12/1 -91/1 -91/1 جهت شیب

 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 مقاومت خاک

 11/1 99/1 18/1 -11/1 18/1 99/1 11/1 فضای الزم برای توسعه کالبد اتی

 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9 11/9 آبهای زیر زمینی

 11/1 91/1 12/1 -11/1 12/1 91/1 11/1 نیاز به آماده سازی زمین

 96/1 96/1 96/1 96/1 96/1 96/1 96/1 دما

 41/1 41/1 41/1 41/1 41/1 41/1 41/1 بارش

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 عیویژگیهای بوم شناختی و طبی

 91/1 91/1 91/1 91/1 91/1 91/1 91/1 فاصله از گسل

 -12/1 -12/1 -12/1 -13/1 -13/1 12/1 91/1 فاصله از راههای ارتباطی

 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 دسترسی به تاسیسات زیر ساختی

 -13/1 -13/1 -13/1 -19/1 -19/1 13/1 14/1 اجتماعی -دسترسی به خدمات رفاهی

 16/1 99/1 99/1 18/1 16/1 16/1 18/1 رضایت عمومی ساکنان

 93/1 93/1 93/1 93/1 93/1 93/1 93/1 فرهنگی -ارزشهای تاریخی

 98/1 98/1 98/1 98/1 98/1 98/1 98/1 احتمال بروز اختالفات قومی و قبیله ای

 94/1 94/1 94/1 94/1 94/1 94/1 94/1 فرهنگی -آثار مذهبی

 32/1 32/1 32/1 32/1 32/1 21/1 32/1 حس تعلق به مکان

 12/1 12/1 31/1 12/1 12/1 32/1 32/1 فاصله از محل  فعالیت

 91/1 91/1 91/1 91/1 92/1 91/1 91/1 شرایط تملک زمین

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 تعاونی اقتصادی

 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 پس انداز

 18/1 18/1 43/1 18/1 43/1 43/1 43/1 سازگاری معیشت روستاییان با محیط

 28/4 11/1 32/1 11/4 92/1 61/1 88/4 مجموع 

 144/1 149/1 314/1 111/1 134/1 116/1 132/1 انحراف معیار

 11/9 99/9 36/9 31/9 18/9 11/9 92/9 ضریب تغییرات
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 استاندارد سازی امتیازات و معرفی مطلوب ترین روستا جهت اسکان مجدد جمعیت

با توجه به متفاوت بودن وزن و ارزش زیر معیار، امتیازات بدست آمده استاندارد سازی 

شد. برای این منظور امتیازات بدست آمده در وزن هر یک از معیار ها ضرب شد. نتایج 

باالترین امتیاز را بدست  1661وستای عزت آباد با امتیاز بدست آمده نشان می دهد که ر

ساله جمعیت نیز حاکی از آن 91نفر است و آمار 911آورد.جمعیت فعلی این روستا زیر

است که این روستا مهاجرت کمتری نسبت به سایر روستا داشته است. نزدیکترین روستا 

ستا از لحاظ شرایط و باشد که این رو آباد، روستای دوزآغل می به روستای عزت

 .های طبیعی و دسترسی به خدمات در سطح پایینی قرار دارد ویژگی

 
 گیری نتیجه

در شکل پذیری و تحول سکونتگاهای انسانی مجموعه عوامل و نیروهای متعددی 

دخالت دارند. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی پتانسیل های طبیعی، انسانی، 

روانشناختی روستاهای شهرستان شوط است، تا از این اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 

ز میان اطریق بهترین روستاها را جهت افزایش جمعیت در آن روستاها شناسایی کند. 

درصد وزن را به خود اختصاص دارد. این  11حدود14/1معیارها معیار طبیعی با وزن

ه آب و خاک پروسه در اهمیت زیر معیارها نیز تا حدودی رعایت شده است، بطوریک

بیشترین اوزان را به خود اختصاص دادند. عواملی مثل حس تعلق به مکان، بارش، پس 

 .انداز، سازگاری معیشت روستاییان با محیط در رتبه های بعدی قرار گرفتند

مقاالت مشابه در زمینه اسکان جمعیت نیز نشان می دهد که عوامل طبیعی همواره برتری 

دارد و یا اینکه جزو اولویتهای اولیه در مکانیابی بشمار می  خاصی نسبت به سایر عوامل

( در مکانیابی سکونتگاههای پایدار روستایی، 9388آید. برای نمونه دانشپور و همکاران)

راه های ارتباطی را به عنوان باالترین اولویت معرفی کردند و بعد این عامل مقاومت 

ی قرار گرفتند که این امر نشان از خاک، آبهای زیرزمینی وشیب در رتبه های بعد

اهمیت معیارهای طبیعی دارد. البته این مقاله برخی معیارها نظیر دما و بارش ، پس انداز 

( نیز در مقاله 9313و تعاونیهای اقتصادی را در نظر نگرفته است. ناظمی و همکاران)
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این نتیجه  نقش عوامل اکولوژیک و انسانی در مکانیابی سکونتگاه های روستایی به

فرسایش  ارتفاع، قبیل از زمین تولید توان مرتبط با اکولوژیک معیارهای رسیدند که

در حالت کلی می توان گفت اهمیت باالیی دارند.  زمین شناسی و خاک پذیری

درست است که عوامل طبیعی نقش کلیدی در استقرار سکونتگاههای روستایی دارند. 

ه بر دیگر عوامل تاثیر می گذارد بطوری که اکثر ولی ضعف در عوامل اقتصادی هموار

روستاهای این شهرستان از نظر عوامل اقتصادی ضعیف اند و نتایج نیز نشان داد هر گاه 

عوامل اقتصادی در یک منطقه ضعیف باشد بر سایر معیارها تاثیر می گذارد. چیزی که 

 .در اکثر روستاهای مورد مطالعه ی ما مشهود بود

 
 مأخذ

،  روشها و تکنیک های آمایش سرزمین، (9313)یم زاده، عیسی و موسوی، میر نجفابراه .9

 انتشارات سمت، دانشگاه تهران.

های توسعه  (،  ارزیابی قابلیت9313زاده مطلق، زینب) زاده ، سید سعیدرضا، کریم احمدی .1

زیست،  های محیط نامه پژوهش ، ویژه(ANP)ای  استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

 .11تا  99، صفحه 9313سال اول، زمستان 

 در طبیعی عوامل جایگاه بررسی  (،9386اکبراقلی، فرحناز؛ والیتی، سعداهلل) .3

 هزار – داغ کپه ارتفاعات روستایی سکونتگاههای موردی روستایی مطالعه استقرارسکونتگاههای

 .93و91، سال پنجم، شمارهپژوهشی جغرافیای ایران، دوره جدید-مسجد، نشریه علمی

اکبرپور، محمد؛ مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ رضوانی محمدرضا، نوربخش،  .4

تبیین استراتژی مناسب ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی مطالعه  (، 9313سیدمرتضی)

 .4موردی. شهرستان هشترود، پژوهش های روستایی، دوره پنجم 6 شماره

برای مکانیابی سکونتگاههای روستایی، مسکن و انقالب،  (،  مدلی9322دارابی، حسن) .1

 .83شماره

(، نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه 9314خواجه، مرتضی) .6

های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی، مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان جیرفت، استاد راهنما: 

وزارت علوم و تحقیقات فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد، خدیجه بوذر جمهوری، پایان نامه دولتی 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
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(،  مکانیابی سکونتگاههای روستایی 9388دانشپور، سیدابولهادی؛ مرادپور، رضا) .2

پایدار)نمونه موردی. روستای قره چای خراسان شمالی(، مجله شهرنگار سازمان جغرافیایی شهرداری 

 تهران.

(، تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک 9381ز؛حمزه ای، احسان)دری، بهرو .8

)مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی(، مدیریت صنعتی  ANPبه وسیله تکنیک 

 .21-11، صص 4دوره دوم ، شماره 

 روستایی رسانی خدمات الگوی (، 9313مظفر) صادقی، و عبدالرضا فضلی، رحمانی .1

اطالعات و ارتباطات، مطالعه موردی:استان فارس، فصلنامه مدیریت  فناوری بر مبتنی ورزیکشا

 .34شهری، دوره سیزدهم، شماره 

(، مکانیابی روستای جدید در شهرستان بستک با 9311رحیمی، منیره و حسن پور، خدیجه) .91

 .1و9، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، شمارهgisمالحضات پدافند غیر عامل در محیط 

(،  واکابی مکانیابی کاربریها در طرح هادی 9311رستمی، شاه بختی؛ میرزاعلی، محمد) .99

 .1روستایی شهرستان گنبدکاووس، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،سالدوم،شماره

(، الگوسازی مکان یابی 9311رضویان6 محمد تقی؛ بیرامزاده ، حبیب و رسولی، صمد) .91

دار )نمونه موردی: شهرستان کنارک، یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، سکونتگاههای روستایی پای

 تهران، انجمن جغرافیایی ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

 انتشارات دوم، چاپ شهری، کاربری اراضی ریزی (،  برنامه9389تقی) محمد رضویان، .93

 .منشی

ربرنامه ریزی شهری و (، کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی د9388زبر دست، اسفندیار) .94

 .9381، بهار49منطقه ای، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره

( ANPای ) (،  کاربرد فرآیند تحلیل شبکه9381سامانی، جمال؛ محمد ولی، دالور،مجید) .91

 .   46-16، صص 1، شماره6های پرورش میگو، تحقیقات منابع آب ایران، سال بندی ساختگاهدر اولویت

(، برخی معیارهای مکانیابی سکونتگاههای روستایی بنیاد مسکن و 9382یدی، عباس)سع .96

 انقالب اسالمی، مسکن و انقالب برنامه ریزی منطقه ای.

در  (ANP)ای  ( کاربرد فرآیند تحلیل شبکه9311سعیدی،حمیدرضا؛ نجفی، علی اکبر) .92

جنگل ایران، انجمن جنگلبانی نشینان مجلة  دهی جنگل تعیین اولویت خروج دام از جنگل و سامان

 .311-319، صص 4ایران، سال دوم، شمارة 

(،  شالوده مکانیابی و استقرار روستاهای جدید، 9388حاصل؛ عباس سعیدی) صدیقه حسینی .98

 .9388پژوهشکده شوانح طبیعی شهیدی.چاپ اول،سال



881 

 
 ..../تقیلو، رحمانی، سلطانیسکونتگاه های روستایی مکانیابی اسکان مجدد جمعیت در

 

 

 
ارزیا

بی 

پتان

سیل 

اجرا

ی 

رو

ش 

 های
SM

A و 

 به ستیابید هدف با انسانی های سکونتگاه یابی (، مکان9311عبداهلل زاده فرد، علیرضا) .91

 شماره اول، سال سرزمین، جغرافیایی شیراز، مهندسی شهری مجموعه :موردی مطالعه پایدار توسعه

 اول.

(، بررسی نقش عوامل طبیعی 9314عینالی، جمشید؛ جمشیدی،یداهلل؛ محمدی، سید سلیمان) .11

بخش چورزق(، )نمونه موردی: GISو انسانی در نحوه استقرار جمعیت در نقاط روستایی با استفاده از 

 دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی.

 اصفهان، روستایی، های سکونتگاه کالبدی طراحی و ریزی (، برنامه9311غفاری، رامین، ) .19

 .دانشگاهی جهاد انتشارات

 عوامل بر تحلیلی ( ،9313فاضل نیا، غریب،حکیم دوست، سیدجعفر، پورعفرآبادی، مهدیه،) .11

 ریزیبرنامه سیرجان، فصلنامه شهرستان روستایی در سکونتگاههای استقرار و پراکنش در مؤثر طبیعی

 .96 شماره چهارم، سال منطقهای،

فرجی سبکبار؛ حسنعلی، نصیری؛ حسین، حمزه،محمد، طالبی، سمیه، رفیعی، یوسف  .13

و مقایسه  ANPهای  ی تلفیق روش پایه های مناسب برای تغذیه مصنوعی بر (، تعیین عرصه9311)

 .4، شماره 11ریزی محیطی، سال  ، مجله جغرافیا و برنامهGISزوجی در محیط 

( ، ارزیابی مکان 9319مشکینی، ابولفضل؛ الیاس زاده، سید نصرالدین؛ ضابطیان، الهام،) .14

 AHPراتبی زیست محیطی با استفاده از مدل سلسله م-پروژه های مسکن مهر با رویکرد کالبدی

 )نمونه موردی: استان یزد(، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره دوم.

(،نقش عوامل 9383مهدوی، مسعود؛ قدیری، معصوم؛ محمدی، مجتبی؛ یگانه،بهروز) .11

، 48جغرافیای طبیعی در ناپایداری و مهاجرتهای روستایی زنجان، پژوهشهای جغرافیایی،شماره

 .111-111ص

( ،  مقایسه نقش عوامل اکولوژیک و انسانی در 9313و یحیی اسماعیل پور،) ناظمی6 زهرا  .16

مکانیابی سکونتگاه با استفاده از مدل تحلیل شبکهای مطالعه موردی: روستای کاج استان چهارمحال و 

بختیاری، دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسالمی 

 نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد. پیشرفت،

( معرفت و امر قدسی، ترجمه: فرزاد حاجی میرزایی، نشرو پژوهش 9383نصر، سید حسین، ) .12

 فرزان روز، تهران.

28. Edward E. Cahill,1974, Migration and the Decline of the Black 

Population in Rural and Non-Metropolitan Areas, Clark Atlanta University, 

Phylon (1960-)  Vol. 35, No. 3 (3rd Qtr., 1974), pp. 284-292. 



 8931 بهار و تابستان ، شماره بیست و یکم، یازدهم اندیشه جغرافیایی، سال111

29. Richard E. Bilsborrow, 1992, Population growth, internal migration, 

and environmental degradation in rural areas of developing countries, European 

Journal of Population 8 (1992) 125-148 North-Holland. 

30. Edwina Palmer,1988, Planned Relocation of Severely Depopulated 

Rural Settlements : a Case Study from Japan, Journal of Rural Studies, Vol. 4, 

No . 1, pp . 21-34, 1988, Printed in Great Britain. 

31. Sergei Shubin, 2011, Living on the Move: Mobility, Religion and 

Exclusion of Eastern European Migrants in Rural Scotland, POPULATION, 

SPACE AND PLACE Popul. Space Place (2011), Published online in Wiley 

Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/psp.696. 

32. Dae Sik Kim, Ha Woo Chung, 2011, SPATIAL LOCATION-

ALLOCATION MODEL FOR MULTIPLE CENTER VILLAGES, Journal of 

Urban Planning and Development Vol. 127, Issue 3 (September 2001). 

33. Pablo Aragonés-Beltrán, Mónica García-Melón, Jesús Montesinos-

Valera, 2017, How to assess stakeholders' influence in project management? A 

proposal based on the Analytic Network Process, International Journal of 

Project Management xx (2017). 

34. Saaty, T. L. 1996, Decision making with dependence and feedback: the 

analytical network process, RWS publications, pittsburgh.  

35. Tahere Ghaemi Rad, Abolghasem Sadeghi-Niaraki , Alireza Abbasi, 

Soo-Mi Choi, 2017, A methodological framework for assessment of ubiquitous 

cities using ANP and DEMATEL methods, Sustainable Cities and Society 

https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.11.024. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.11.024

