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  چکیده

، های گذشتههای بشری همواره بر پایه عوامل طبیعی مانند آب و خاک مناسب استوار بوده است. در زمانپیدایش سکونتگاه

شکل ، تاثیر متغیرهای متعدد طبیعی از قبیل فاصله از رودخانهعنوان یکی از مراکز حیات جمعی انسان تحتای بههای قلعهسکونتگاه

های پژوهش حاضر بر پایه داده، نوع خاک و پوشش گیاهی بوده است. در این راستا، اقلیم، بجهت شی، شیب، ارتفاع، زمین

ای های قلعهبندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاهارزیابی و رتبهدرصدد ، مدل ویکورمیدانی و اسنادی و با استفاده از 

ای در گستره جغرافیایی استان سکونتگاه قلعه 011، های میدانی و اسنادیدست آمده از بررسیهای بهبر پایه دادهاستان اردبیل است. 

ها های حاصل از تجزیه و تحلیل دادهد. یافتهندهکه مواد و جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می، اردبیل بررسی و شناسایی شد

ترین تاثیر را در پراکنش بیش، شتی و کوهستانی(فاصله از رودخانه و شکل زمین )د، که ارتفاع، دهددر قالب مدل ویکور نشان می

 ای استان اردبیل داشته است. های قلعهفضایی سکونتگاه

 

 ویکور.مدل ، اردبیلاستان ، عوامل طبیعی، ایهای قلعهواژگان کلیدی: سکونتگاه
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 مقدمه 

اساز در یک فرایند زمانی و مکانی متاثر از عوامل و نیروهای فض، های جغرافیاییعنوان نظامهای انسانی بهسکونتگاه

اکولوژیکی(  -محیطی، اقتصادی، فرهنگی -تاثیر فرآیندهای درونی و بیرونی )اجتماعیوجود آمده و همواره تحتبه

-گیری و پراکنش سکونتگاهشکل، (. در استقرار760: 7930، در حال تغییر و تحول بوده و است )لطیفه و همکاران

توان یک عامل را اصل دانست؛ بلکه عوامل مختلف در یک ارتباط متقابل باعث ایجاد نمی طور قطعبه، های انسانی

در میان عوامل ، اگرچه ممکن است تاثیر یک عامل، شودها در پهنه فضا مینوعی الگوی توزیع و استقرار سکونتگاه

های انسانی بیش از سکونتگاهگیری و پراکنش تاثیر عوامل طبیعی در شکل، مشهودتر باشد. در این میان، مختلف

-های انسانی بوده و تاثیر زیادی بر سکونتبستر تمام فعالیت، ای که محیط طبیعیگونهسایر عوامل بوده است؛ به

 های انسانی دارد. گزینی و کارکرد سکونتگاه

 هده و با آن رابطهای فنی او بوتابعی از دانش و مهارت، عوامل طبیعیاز  هایشو سکونتگاه تأثیرپذیری انسان

میزان ، هرچه دانش فنی انسان در مواجهه با محیط طبیعی پایین بوده صورت کهبدین معکوس داشته است.

عوامل طبیعی و ، های گذشتهدر زمان .(1: 7936، )موسوی و همکاران شده و برعکسبیشتر می شاتأثیرپذیری

ای های قلعهکرد. سکونتگاهایفا می یانسان هایسکونتگاه یرگیشکلگزینی و مکاندر ای کنندهعمدتاً آب نقش تعیین

ای خاص با عوامل محیطی و طبیعی گونهبهعنوان یکی از اولین اشکال حیات اجتماعی بشر در عرصه طبیعی نیز به

 بدون در نظر گرفتن، ای که بحث راجع به چرایی و چگونگی پیدایش این ساختارهاگونهبه، در پیوند بوده است

-های قلعهسکونتگاه، . در این میانپذیر نیست و صرفاً یک بررسی توصیفی خواهد بودعوامل محیطی و طبیعی امکان

تأثیر شرایط  اند.بوده محیطی شرایطمتاثر از  به شدت، اندساخته شدهگذشته  های زمانیدورهکه در  استان اردبیل ای

پاسخ به ، موضوعی انکارناپذیر است. در عین حال، ایهای قلعهمحیطی و طبیعی استان اردبیل در پیدایش سکونتگاه

ترین فاکتور گزینش یک مکان برای ساخت سکونتگاه اصلی، ها دشوار خواهد بود که کدام عامل طبیعیاین پرسش

؟ و ها قابل مشاهده استزمان در این سکونتگاهطور همای بوده است؟ آیا ترکیب و اهمیت داشتن چند عامل بهقلعه

ای استان اردبیل چگونه بوده و عوامل طبیعی و جغرافیایی در این امر های قلعهالگوی پراکنش فضایی سکونتگاهاینکه 

، در این پژوهش چنین موضوعاتی قابل دریافت خواهد بود. در واقعاست؟  چگونه و تا چه حد تأثیرگذار بوده

بندی عوامل طبیعی شناختی به ارزیابی و رتبهباستان براساس مطالعات جغرافیایی و، پژوهش حاضر درصدد است

 ای استان اردبیل بپردازد. های قلعهگیری و پراکنش فضایی سکونتگاهشکل، گزینیموثر در مکان

 روش پژوهش

 .است میدانی و اسنادی، اطالعات یگردآور روش و تحلیلی -توصیفی، تحقیق وهیش و تیماه لحاظ از حاضر مقاله

-بهره، ای استان اردبیلهای قلعهمنظور ثبت مختصات جغرافیایی سکونتگاهبه GPSگیری از پایه بهره روش کار بر

-ها و استفاده از مدل ویکور به منظور ارزیابی و رتبهمنظور نشان دادن توزیع فضایی این سکونتگاهبه GISگیری از 

 ن اردبیل است. ای استاهای قلعهبندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه

 



 363 ...بندی عوامل طبیعی موثرارزیابی و رتبه

 محدوده مورد مطالعه

درصد از مساحت کشور( در شمال غرب ایران در  7/7کیلومتر مربع ) 71801استان اردبیل با وسعتی معادل 

ثانیه واقع  21دقیقه و  10درجه و  98ثانیه و طول جغرافیایی  21دقیقه و  8درجه و  88مختصات عرض جغرافیایی 

 (. 7شده است )شکل 

 
 محدوده مورد مطالعه: 1شکل 

 7931، های پژوهشمنبع: یافته

 مبانی نظری و پیشینه

جغرافیا در زمان ، شناسیدانند و معتقدند باستانای از علم جغرافیا میشناسی را شاخهباستان، گروهی از محققان

ایی مربوط به دنیای معاصر های جغرافیآورد تا دادهگذشته است یا حداقل اینکه چارچوب زمانی الزم را فراهم می

بازیابی و بازنمایی کردن ، شناسایی، شناسیباستان، (. در مفهومی دیگر11: 7913، براساس آن مرتب شود )دارک

شناسی نیز مانند ای از مطالعات جغرافیایی به شمار آید. در باستانتواند شاخهجغرافیای فرهنگی است که خود می

ها با نگرش به شرایط توسعه ها و جوامع در شکل واقعی زیستی آنتاریخ فرهنگ، قواما، هاشناخت سرزمین، جغرافیا

هایشان زیرشاخهشناسی و علوم جغرافیایی و زمین، بنابراینشود. محیطی و جغرافیایی خاص هر منطقه بررسی می

.. در تحلیل و .هیدرولوژی و، یبیوژئوگراف، شناسیاقلیم، ژئومورفولوژی، شناسیزمین دیرینه، نگاری زمینمانند الیه

(. با توجه به کاربرد این Rapp, 1998: 2؛ Renfrew, 1978: 2)شناسی کاربرد فراوانی دارند های باستانشناسایی داده

یالدی همکاری تنگاتنگی بین دانشمندان علوم جغرافیایی و م ستمیباز آغاز سده ، شناختیهای باستانعلوم در تحلیل

شناسی ای جدید به نام باستانکه این همکاری در نهایت منجر به ایجاد شاخه، شناسی آغاز شداستانشناسی و بزمین

 انداز شد.چشم

انداز عالوه بر آنکه سازمان شناسی چشمکند. در باستانروابط انسان با محیط را تحلیل می، اندازشناسی چشمباستان

اقتصادی ، ی اجتماعیها کنش برهم، شودگوهای استقراری بررسی میهای انسانی در قالب مطالعه الفضایی سکونتگاه
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های انسانی موثر بر محیط در نظر گرفته ماند و تمامی فعالیتو فرهنگی جوامع انسانی با محیط نیز از نظر دور نمی

ها شده و انسان ها تلقیدهنده آثار مادی و ادراکی انسانبستر پرورش، محیط، اندازشناسی چشمشوند. در باستانمی

شناسی (. در باستانRobin, 2002: 163شوند )به عنوان عامل اصلی تغییر شکل محیط پیرامون خود شناخته می

. (Taylor, 1987: 231شود )شناسی تلقی میکل گستره یک منطقه جغرافیایی به عنوان یک سایت باستان، اندازچشم

عناصر و زیر ، های انسانیها و دیگر عوارض حاصل از فعالیتراه، مزارع کشاورزی، های استقراریسکونتگاه

انداز با مطالعه شناسی چشم(. باستانBray & Trump, 1984: 137روند )های این سایت پهناور به شمار میمجموعه

سازمان فضایی ها و نیز تاثیر شرایط جغرافیایی بر ها در قالب الگوهای استقراری به ارتباط متقابل میان آناین پدیده

از یک سو نقش فرایندهای ، با مطالعه روابط متقابل انسان و جغرافیا، این گرایش علمی، برد. از این رومیها پیآن

کند و از سوی دیگر به تاثیر اقتصادی و فرهنگی را در تغییر چهره زمین مطالعه می، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی

 (.Metheny, 1996: 223) کندتاریخ و نیز تکوین رفتارهای بشری توجه میانداز در ایجاد اسطوره و نمادین چشم

های طبیعی یک منطقه در ادوار گذشته و بررسی تحوالت جغرافیایی و اقلیمی یکی دیگر از نکات شناسایی ویژگی

انداز و شمشناسی چاهمیت کاربرد جغرافیا در باستان، انداز است. این موضوعشناسی چشمحائز اهمیت در باستان

مبتنی بر شواهد مادی بوده و بنیادهای تئوریکی مشترکی دارند. ، دهد. هر دو رشتهپیوند بین این دو علم را نشان می

های جغرافیایی و فرایندهای اجتماعی ارتباط برقرار سازد و کند میان فرم فضایی پدیدهجغرافیای انسانی تالش می

های (. عکسBlake, 2004: 231پردازد )انداز( در طول زمان میچشمشناسی به تشریح سرگذشت فضا )باستان

-شناسی چشمفنون و الگوهای نظری مورد استفاده در باستان، ترین ابزارهاای از جمله مهمهوایی و تصاویر ماهواره

عی سطحی های هوایی این امکان را فراهم آوردند تا مجموعه بزرگی از عوارض طبیعی و مصنوانداز هستند. عکس

تر تشخیص رابطه احتمالی میان این عناصر را آسان، زمان مشاهده شود. این امرطور همانداز وسیع بهیک چشم

، رودها، هاشناسان را به عوارض جغرافیایی از قبیل کوهای توجه باستانی هوایی و تصاویر ماهوارهها عکسساخت. 

ها های باستانی معطوف کرده و آنهای ویران شده و راهونتگاههای فرهنگی سطح زمین همچون سکو پدیده ها دشت

ها با یکدیگر در سطح یک منطقه ها و ارتباط فضایی آنمند این پدیدهبندی نظامرا قادر ساخت تا به سازمان

-نباستا  یبررس، ایهای هوایی و تصاویر ماهوارهعالوه بر عکس (.Kouchoukos, 2001: 81برند )جغرافیایی پی

 ,Wilkinsonرود )شناختی روشی معمول و کم هزینه در شناسایی آثار فرهنگی و عوارض جغرافیایی به شمار می

ابزاری  نیتر مهمآوری شده است. های جمعتحلیل داده، اندازشناسی چشممرحله در باستان نیتر مهم(. 336 :2004

 GIS، گیردنطقه جغرافیایی مورد استفاده قرار میآوری شده از سطح یک مهای جمعکه امروزه برای تحلیل داده

های باستانی با انداز برای تحلیل ارتباط الگوهای استقراری محوطهشناسی چشماست. این ابزار در مطالعات باستان

پوشش گیاهی ، فاصله از منابع آب، شناختیزمین ریخت، نوع خاک، توپوگرافی، شیب، عوامل طبیعی همچون ارتفاع

های پژوهش حاضر با استفاده از داده، (. در همین راستاLeckebucsh & Green, 2000: 249شود )استفاده می.. .و

بندی متغیرهای طبیعی موثر در درصدد ارزیابی و رتبه، های پیشینها و نتایج پژوهشمیدانی و با تکیه بر یافته

( 7ی زیر )جدول ها پژوهش، به عمل آمده یها یبررس توجه به باای استان اردبیل است. های قلعهپراکنش سکونتگاه

 نزدیکی موضوعی دارند.، با موضوع این پژوهش
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 : پیشینه پژوهش1جدول 
 نتایج عنوان  محقق

موسوی کوهپر و 

 (7936همکاران )

تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی 

 های باستانی استان مازندرانمحوطه

دو عامل ارتفاع و ، بارش زانیو م یاهیپوشش گ، رودخانه از فاصله، آب و هوا، ارتفاعی رهایمتغبرپایه نتایج تحقیق در بین 

 هستند.استان مازندران  یباستان یاستقرارها یریگدر شکل یطیعوامل مح نیمؤثرتر، آب و هوا

مقصودی و 

 همکاران 

(7937) 

نقش ساختارهای طبیعی در الگوی استقرار 

شت تهران با استفاده از های پیش از تاریخ دمحوطه
GIS 

، فاصله از رودخانه، شناسیزمین، شیب، های باستانی نسبت به متغیرهای اقلیمنحوه توزیع محوطه، در این پژوهش

کمترین ، ایدهد که در نواحی دشتی و کوهپایهکاربری اراضی و ارتفاع بررسی شده و نتایج نشان می، ژئومورفولوژی

 امل فاصله از رودخانه است.ضریب تغییرات متعلق به ع

 حیدریان

(7931) 

تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی 

 استقرارهای پیش از تاریخی دشت سُنقر

های پوشش گیاهی و فاصله از رودخانه بیشتر از سایر عوامل طبیعی بر توزیع محوطه، شیب، دهد ارتفاعنتایج نشان می

 اند.د سایر عوامل نیز در این ارتباط نقش داشتهباستانی منطقه تاثیر داشته است. هر چن

نیا و بهرامی

 (7931همکاران )

 ییفضا عیدر توز یعینقش عوامل طب لیتحل

 سنگ شهرستان اردل و و مس ینوسنگ یها محوطه

اختار س، یارتباط یهاراهفاصله از ، فاصله از رودخانه، بیجهت ش، بیش، رتفاعاز بین متغیرهای ا، براساس نتایج تحقیق

 های باستانی منطقه داشته است.عامل فاصله از رودخانه بیشترین تاثیر را در توزیع فضایی محوطه، موجود هایو گسل نیزم

آفتاب و همکاران 

(7939) 

تاثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی 

 آذربایجان غربی 

کاربری اراضی و شکل زمین بیشترین تاثیر را در ، آب و هوا ،بارش، دهد که دسترسی به منابع آبنتایج تحقیق نشان می

 پراکندگی مراکز باستانی آذربایجان غربی داشته است. 

فتیده و قنبری

 (7938همکاران )

نوسانات آب دریای مازندران از هزاره سوم ق.م 

تا هزاره اخیر و تاثیر آن بر پراکنش مراکز استقراری 

 در جنوب شرق دریای مازندران

-با بررسی مقدار نوسانات آب دریای مازندران از هزاره سوم ق.م تا کنون و تلفیق آن با اطالعات باستان، ر این پژوهشد

ترین عامل مهم، میالدی 7966روی عمده دریای مازندران در ویژه آخرین پیشنشان داده شده که این نوسانات به، شناسی

 سوبات در برخی نواحی جنوب شرق دریای مازندران است.های انسانی در زیر رمدفون شدن استقرارگاه

و  صومعه یناصر

 یکنامین

(7932) 

 یاستقرارها ییفضا عیدر توز یعینقش عوامل طب

 آباد دوران مس و سنگ در شهرستان بستان

 یاستقرار یالگوها یریگ شکلدر   از عوامل مهم میارتفاع و اقل، یمنابع آب ژهیو منطقه به یها یژگیو دهد ینشان مها یافته 

 انیدر امتداد جر یخط یالگو وةیها به ش سبب شده تا محوطه ها انهرودخ نقش، . در این میاناست آبادشهرستان بستان

 .رندیها شکل بگ رودخانه

مقصودی و 

 (7932همکاران )

های باستانی مطالعه شرایط محیطی حاکم بر محوطه

 با تاکید بر آنالیز اندازه رسوبات رودخانه

عرضی بر  جاییجابه، اند. در این بینها استقرار یافتهافکنهانتهایی مخروط ها در بخشاکثر سکونتگاه، براساس نتایج تحقیق

 ها بیشتر به دلیل تغییر بستر کانال یا رخدادهای سیالب بوده است.افکنهسطح مخروط

شیخی و 

 همکاران 

(7932) 

رتباط میان شاهد در مدلسازی ا -کاربرد توابع وزن

های متغیرهای محیطی و الگوی پراکنش محوطه

 باستانی

های مالرو فاصله از جاده، های آبفاصله از قناتها و چاه، هافاصله از رودخانه، هامتغیرهای فاصله از چشمه، در این پژوهش

، های تحقیقشده است. براساس یافتههای باستانی بررسی عنوان متغیرهای موثر در پراکنش محوطهها بهو فاصله از قبرستان

 های باستانی داشته است.های دائمی بیشترین تاثیر را در استقرار مکانفاصله از رودخانه

بهزاد و اسدیان 

(7930) 

های باستانی تاثیر عوامل محیطی بر تخریب محوطه

  TOPSISبا استفاده از مدل 

فاصله ، فاصله از رودخانه، شیفرسا، دما، یبارندگ، ییایجهات جغراف، بیش، ارتفاع متغیرهای از بین، قیتحق براساس نتایج

 نیشتریب شناسینوع سازند زمینو  ییایجهت جغراف، یبارندگ عاملسه ، شناسینوع سازند زمینو  یاراض یکاربر، از گسل

 .است داشته یآثار باستان بیرا در تخر ریتاث

 7931، های پژوهشمنبع: یافته

 هایافته

صنایع دستی ، های آماری سازمان میراث فرهنگیها و گزارشهای اسنادی و میدانی و با استفاده از دادهبررسی بر پایه

جهت بررسی تاثیر عوامل ای در استان اردبیل شناسایی گردید. سکونتگاه قلعه 766، و گردشگری استان اردبیل

شکل ، فاصله از رودخانه، کاربری زمین، نوع خاک، ارتفاع، یمهشت متغیر اقل، هاطبیعی در پراکنش این سکونتگاه

در پراکنش فضایی عنوان متغیرهای طبیعی موثر انتخاب شدند. تاثیر این متغیرها شیب و جهت شیب به، زمین

نشان  GISافزار با استفاده از نرمهای پلیگونی به روش رقومی کردن بر روی نقشهای استان اردبیل های قلعهسکونتگاه

 داده شده است. 

 . اقلیم1

خشک متوسط و به ترتیب اقلیم نیمه، ترین گستره آب و هوایی در استان اردبیلبیش، دست آمدههای بهبرپایه داده

ترین شود. کمای نیز در این دو اقلیم دیده میهای قلعهترین پراکنش سکونتگاهاقلیم نیمه خشک شدید است. بیش

ای یافت سکونتگاه قلعه، ان نیز مربوط به اقلیم نیمه خشک خفیف است که در این نوع اقلیمگستره آب و هوایی است

ی قلعه استان اردبیل در رابطه با طبقات اقلیمی در نقشه ها سکونتگاهتوزیع فضایی ، (. بر این اساس1نشد )جدول 

 ( نشان داده شده است.1شکل )
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 استان اردبیل به نسبت طبقات اقلیمیای های قلعه: میزان پراکنش سکونتگاه2جدول 
 درصد هاشمار قلعه درصد مساحت )کیلومتر مربع( طبقات اقلیمی

 2 2 8.08 7228.2881 مرطوب

 71 71 71.02 1108.1931 نیمه مرطوب

 6 6 1.80 271.2391 نیمه خشک خفیف

 22 22 28.77 3082.1139 نیمه خشک متوسط

 18 18 17.08 9887.7808 نیمه خشک شدید

 7931، های پژوهشمنبع: یافته

 . ارتفاع2

ها به نسبت ارتفاع از موقعیت مکانی این سکونتگاه، ی استان اردبیلا قلعهی ها سکونتگاهدر سنجش توزیع فضایی 

 نیتر شیب، دست آمده در رابطه با نقاط ارتفاعی استان اردبیلی بهها دادهسطح دریا مورد توجه بوده است. برپایه 

کاسته یا ، و هرچه از میزان این ارتفاع اند گرفتهمتر قرار  1666تا  7666ی در ارتفاع میان ا قلعهی ها سکونتگاهپراکنش 

دلیل فراهم بودن شرایط دفاعی (. این امر به9)جدول  شود یم تر کمی نیز ا قلعهی ها سکونتگاهشمار ، شود یمافزوده 

، . بر این اساساند داشتهی دور به این موضوع توجه ویژه ها گذشتهاز  ها قلعهبهتر در ارتفاع بیشتر است که سازندگان 

 ( نشان داده شده است.9از سطح دریا در قالب نقشه شکل ) ها سکونتگاهارتفاع این 
 ای استان اردبیل با توجه به طبقات ارتفاعی های قلعه: میزان پراکنش سکونتگاه3جدول 

 درصد ها قلعهشمار  درصد مربع(مساحت )کیلومتر  طبقات ارتفاعی )متر(

 8 8 70.22 1380.1393  266کمتر از 

266-7666 1787.0990 71.69 71 71 

7666- 7266 2970.9762 13.80 93 93 

7266- 1666 8286.8819 12.19 87 87 

1666- 1266 7396.2301 76.88 8 8 

 6 6 8.30 888.7183 1266بیش از 

 7931، های پژوهشمنبع: یافته

  
استان اردبیل در ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 2شکل 

  طبقات اقلیمی مختلف
 7931، های پژوهشمنبع: یافته

در استان اردبیل ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 3شکل 

  ارتفاعی مختلف طبقات
 7931، های پژوهشمنبع: یافته
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 . کاربری زمین و پوشش گیاهی3

ترین پراکنش گیرد و بیشترین گستره پوشش گیاهی در استان اردبیل را دربرمیمراتع بیش، هادادهبر اساس تحلیل 

ی ها سکونتگاهتوزیع فضایی ، (. بر این اساس8شود )جدول ای نیز در این نوع اراضی دیده میهای قلعهسکونتگاه

 ( نشان داده شده است.8لب نقشه شکل )قلعه استان اردبیل در رابطه با نوع کاربری زمین و پوشش گیاهی در قا
 ای استان اردبیل بر پایه کاربری زمین و پوشش گیاهیهای قلعه: میزان پراکنش سکونتگاه4جدول 

 درصد هاشمار قلعه درصد مساحت )کیلومتر مربع( کاربری اراضی

 9 9 1.82 261.1107 جنگل

 11 11 78.01 1066.8283 زراعت آبی

 12 12 97.91 2217.8339 زراعت دیم

 81 81 26.89 8303.8380 مرتع

 9 9 6.08 778.6898 مسکونی

 6 6 6.71 17.9811 پهنه آبی

 7931، های پژوهشمنبع: یافته

 . نوع خاک4

برداری بیشتر از آن بسیار مهم بوده است. بر پایه برای بهره، کیفیت و کمیت خاک، های باستانیدر پراکنش سکونتگاه

ترین گستردگی را بیش« Inceptsols»استان اردبیل دارای پنج گونه خاک است که نوع ، به نوع خاک های مربوطداده

(. 2ترین پراکنش را دارا است )جدول ای نیز در این نوع خاک بیشهای قلعهپراکنش سکونتگاه، داراست. به همان اندازه

( نشان داده شده 2ی استان اردبیل در قالب نقشه شکل )ا قلعهی ها سکونتگاهگیری تاثیر نوع خاک در شکل، بر این اساس

 است.
 ای استان اردبیل بر پایه نوع خاکهای قلعه: میزان پراکنش سکونتگاه5جدول 
 درصد هاشمار قلعه درصد مساحت )کیلومتر مربع( نوع خاک

Aridisols 7878.2781 1.31 1 1 

Entisols/ Aridisols 7988.6081 1.29 7 7 

Inceptisols 1887.6188 87.16 20 20 

Mollisols 8891.6891 18.88 78 78 

Rock Outcrops/ Entisols 1817.3829 72.87 17 17 

Rock Outcrops/ Inceptisols 988.0299 1.71 1 1 

 7931، های پژوهشمنبع: یافته

  
استان اردبیل نسبت به ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 4شکل 

 7931، های پژوهشمنبع: یافته مین و پوشش گیاهیکاربری ز
استان اردبیل ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 5شکل 

 7931، های پژوهشمنبع: یافته نسبت به نوع خاک
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 . شیب 5

 درصد قرار 72ی باالی ها بیشی در ا قلعهی ها سکونتگاه نیتر شیب، دست آمده در استان اردبیلی بهها دادهبر پایه 

ی و استحکامات ا قلعهی ها سکونتگاهگیری گزینی و شکلمکان برای مکان نیتر نرمال، درصد 96 -72و شیب   گرفته

تاثیر درصد شیب ، (. بر این اساس0نیز در این طیقات قرار دارند )جدول  ها قلعهدفاعی بوده است که بیشترین شمار 

 ( نشان داده شده است.0ردبیل در قالب نقشه شکل )ی استان اا قلعهی ها سکونتگاهزمین در توزیع فضایی 
 ای استان اردبیل به نسبت درصد شیب های قلعه: میزان پراکنش سکونتگاه6جدول 

 درصد ها قلعهشمار  درصد مساحت )کیلومتر مربع( طبقات شیب )درصد(

6- 1 981.8003 1.71 2 2 

1- 2 7886.0182 8.63 3 3 

2- 8 1796.0036 77.31 8 8 

8- 71 1186.0820 72.01 79 79 

71- 72 7111.2618 3.16 8 8 

72- 96 2977.8871 13.88 91 91 

 16 16 11.23 8617.7077 96بیش از 

 7931، های پژوهشمنبع: یافته

 . جهت شیب 6

در  یا قلعهی ها سکونتگاه نیتر شیب، ی به دست آمده از الیه جهات شیب زمین در استان اردبیلها دادهبر پایه 

ی مسطح و بدون شیب بوده است )جدول ها نیزمدر  ها قلعهشمار  نیتر کمیی با جهت شیب شمال شرقی و ها نیزم

ی استان اردبیل در قالب نقشه شکل ا قلعهی ها سکونتگاهتاثیر جهات شیب زمین در توزیع فضایی ، (. بر این اساس1

 ( نشان داده شده است.1)

  
استان اردبیل ای های قلعهگاهفضایی سکونتتوزیع : 6شکل 

 براساس طبقات شیب
 7931، های پژوهشمنبع: یافته

استان اردبیل ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 7شکل 

 براساس جهات شیب
 7931، های پژوهشمنبع: یافته
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 ای استان اردبیل براساس جهت شیب های قلعه: میزان پراکنش سکونتگاه7جدول 

 درصد ها قلعهشمار  درصد حت )کیلومتر مربع(مسا جهات شیب 

 6 6 6.609 77.9118 اراضی مسطح

 78 78 79.78 1986.2108 شمال

 16 16 71.83 1132.1708 شمال شرقی

 71 71 71.19 1101.7322 شرق

 76 76 77.99 1671.1810 جنوب شرقی

 78 78 77.06 1600.7321 جنوب

 0 0 77.31 1796.0196 جنوب غربی

 76 76 79.68 1911.68802 غرب

 78 78 79.73 1988.8862 شمال غربی

 7931، های پژوهشمنبع: یافته

 . فاصله از رودخانه7

هایی است که در فاصله مساحت مربوط به سکونتگاه نیتر شیب، دست آمده از هیدروگرافی استانی بهها دادهبرپایه 

ای های قلعهاز شمار سکونتگاه شود یمفاصله از رودخانه بیشتر متری از رودخانه قرار دارند و به نسبت هرچه  1666

که نزدیکی به منابع آب از نیازهای اساسی جوامع انسانی بوده  دهد یم(. این مسئله نشان 8شود )جدول کاسته می

( نشان 8در قالب نقشه شکل ) ها رودخانهی استان اردبیل نسبت به ا قلعهی ها سکونتگاهفاصله ، است. بر این اساس

 داده شده است.
 رودخانه ازبه نسبت فاصله ای استان اردبیل های قلعه: میزان پراکنش سکونتگاه8جدول 

 درصد ها قلعهشمار  درصد مساحت )کیلومتر مربع( فاصله از رودخانه )متر(

 08  08 21.60 3102.8237 1666کمتر از 

1666- 8666 8188.8708 18.63 70 70 

8666- 0666 7010.7810 3.79 1 1 

0666- 8666 831.7638 2.68 9 9 

 0 0 3.00 7116.9191 8666بیش از 

 7931، های پژوهشمنبع: یافته

 . شکل زمین8

استان اردبیل ، ی میانکوهی بسیاری است. با این حالها دشتهای نسبتا بزرگ و همچنین استان اردبیل دارای دشت

-ی بهها دادهی سر به فلک کشیده در برگرفته شده است. بر پایه ها کوهیک استان کوهستانی است که از هر سو با 

برد که بیشترین مساحت استان پوشیده از کوه و مناطق مرتفع است و با تقسیم استان اردبیل به پی توان یمدست آمده 

(. بر این 3ول ی در مناطق کوهستانی بسیار زیاد است )جدا قلعهی ها سکونتگاهشمار ، دو بخش دشتی و کوهستانی

ی قلعه استان اردبیل در رابطه با شکل زمین )دشتی و کوهستانی( در نقشه شکل ها سکونتگاهتوزیع فضایی ، اساس

 ( نشان داده شده است.3)
 ای استان اردبیل در مناطق دشتی و کوهستانیهای قلعه: میزان پراکنش سکونتگاه9جدول 

 درصد هار قلعهشما درصد مساحت )کیلومتر مربع( شکل زمین 

 11 11 96.96 2937.7981 دشت

 19 19 03.16 71862.8221 کوهستان

 7931، های پژوهشمنبع: یافته
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به  استان اردبیلای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 8شکل 

 رودخانه ازنسبت فاصله 
 7931، های پژوهشمنبع: یافته

تان اردبیل اسای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 9شکل 

 در مناطق دشتی و کوهستانی
 7931، های پژوهشمنبع: یافته

 ویکورمدل ای استان اردبیل با های قلعهبندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاهرتبه

، شکل زمین، فاصله از رودخانه، نوع خاک، کاربری اراضی، ارتفاع، متغیرهای طبیعی )اقلیم، با استفاده از مدل ویکور

 بندی شد. گذاری و رتبهارزش، شیب و جهت شیب( براساس نظر کارشناسان در طی مراحل زیر

آلترناتیوهای مختلف وجود ، خصوصیت وجود دارد nگزینه و  mتشکیل ماتریس تصمیم مکانی: فرض کنید  -الف

نشان  Xijقدار آن به صورت ای از معیارها وجود دارد که مشود. برای هر گزینه مجموعهنشان داده می Xiدارد که با 

( ماتریس تصمیم مکانی مربوط به عوامل 76ام است. در جدول )jمقدار خصوصیت  Xijبه عبارتی ، شودداده می

 نشان داده شده است. لیاستان اردب ایقلعه هایسکونتگاهطبیعی موثر در پراکنش 
 ای اردبیلهای قلعهکنش سکونتگاهبندی عوامل طبیعی موثر در پرا: ماتریس تصمیم مکانی رتبه11جدول 

 خیلی کم  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد عامل طبیعی

 703 1 3 8 7 اقلیم

 70 70 70 12 3 ارتفاع

 7 8 12 717 7 کاربری اراضی

 70 3 12 70 70 نوع خاک

 70 70 8 12 12 فاصله از رودخانه

 70 70 70 70 70 شکل زمین

 90 3 70 70 3 شیب

 12 3 0 70 70 جهت شیب

 132 87 711 193 39 جمع
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ام باشد از رابطه jام و بعد iمقدار اولیه گزینه  Xijزمانی که ، سازی مقادیرمحاسبه مقادیر نرمال شده: برای نرمال -ب

 سازی استفاده کرد.توان برای نرمالزیر می
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√∑    
  

   

                     

 : ماتریس جغرافیایی نرمال شده11جدول 

 خیلی کم  کم متوسط  زیاد خیلی زیاد عامل طبیعی

 6.120 6.777 6.100 6.713 6.769 اقلیم

 6.191 6.881 6.928 6.919 6.977 ارتفاع

 6.628 6.119 6.889 6.177 6.769 کاربری اراضی

 6.191 6.992 6.889 6.128 6.878 نوع خاک

 6.191 6.881 6.711 6.919 6.278 فاصله از رودخانه

 6.191 6.881 6.928 6.128 6.878 شکل زمین

 6.983 6.992 6.928 6.128 6.977 شیب

 6.137 6.992 6.928 6.128 6.878 جهت شیب
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دهنده سود )مثبت( باشد براساس رابطه اگر تابع معیار نشانتعیین بهترین و بدترین مقدار برای توابع معیارها:  -ج

 شود.زیر مقادیر بهترین و بدترین محاسبه می
  
      

 
             

      
 
       

 شود. ساب میدهنده هزینه )منفی( باشد براساس رابطه زیر مقادیر بهترین و بدترین حاگر تابع معیار نشان
  
      

 
              

      
 
       

 ها: بهترین و بدترین مقدار برای شاخص12جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد عامل طبیعی

F* 6.676 6.116 6.668 6.798 6.196 

F- 6.661 6.6867 6.669 6.698 6.671 

W 6.61 6.97 6.6167 6.963 6.962 
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آل مثبت محاسبه حل ایدهفاصله هر گزینه از راه، آل: در این مرحلهحل ایدهها با راهمحاسبه مقادیر فاصله گزینه -ه

 شود.های زیر محاسبه میشده و سپس تجمیع آنها براساس رابطه

    ∑
 
 (   

     )

  
    

 

 

   
 

       
 
[  (   

     ) (  
    

 )⁄ ] 

آل حل ایدهاز راه iگزینه  Rjآل )ترکیب بهترین( و فاصله حل ایدهنسبت به راه iاز گزینه  Sjفاصله ، در رابطه فوق

 انجام خواهد شد. Rjبندی بد براساس مقدار و رتبه Sjدی عالی براساس بنباشد. رتبهمنفی )ترکیب بدترین( می

S = { 211/6 ،821/6 ،021/6 ،223/6 ،298/6 ،297/6 ،822/6 ،887/6 } 

R = { 187/6 ،118/6 ،97/6 ،187/6 ،187/6 ،962/6 ،118/6 ،187/6 } 

 شود.نیز براساس فرمول زیر محاسبه می Qمقدار  محاسبه شاخص ویکور: -و

    [
       

      
]   (   ) [

       

      
] 

Sدر رابطه فوق: 
* 

= minjSj , S
-
 = maxj Sj  وR

* 
= minj Rj , R

-
 = maxj Rj  وV  .حداکثر مطلوبیت گروهی است

دهنده نشان، باشد 2/6تر از کوچک Vحداکثر توافق را دارد. زمانی  Qشاخص ، است 2/6بزرگتر از  Vزمانی که 

 باشد.به معنی توافق گروهی برابر می، باشد V=0/5حداکثر نگرش منفی است. در کل اگر 
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Q = { 983/6 ،6 ،7 ،981/6 ،131/6 ،000/6 ،668/6 ،783/6 } 

 Qهایی که مقدار زینهبندی کرد. گها را رتبهتوان گزینهمی Qبراساس مقادیر  :Qها براساس مقادیر بندی گزینهرتبه -ز

 تر است.کوچکتر به معنای قرار گرفتن در رتبۀ پایین Qگیرند و مقادیر در اولویت باالتر قرار می، تر باشددر آنها بیش
 ای استان اردبیلهای قلعهبندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه: رتبه13جدول 

 رتبه S R Q عامل طبیعی

 7 6 118/6 821/6 ارتفاع

 1 668/6 118/6 822/6 فاصله از رودخانه

 9 783/6 187/6 887/6 شکل زمین

 8 131/6 187/6 298/6 شیب

 2 989/6 187/6 223/6 جهت شیب

 0 983/6 187/6 211/6 نوع خاک

 1 000/6 962/6 297/6 کاربری اراضی

 8 7 97/6 021/6 اقلیم
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  گیرینتیجه

اقلیم و موقعیت ، شناختیزمین، ای آن از نظر پستی و بلندیاردبیل در موقعیتی است که شرایط طبیعی و منطقه استان

ها و کالبد آنها اثری نوع معیشت و نحوه استقرار سکونتگاه، ای دارد. همین امر بر پراکنش جمعیتمکانی شرایط ویژه

زائیده همین شرایط ، شودشماری که در این استان دیده میای بیهای قلعهانکار داشته است. سکونتگاهغیرقابل

بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش فضایی جهت ارزیابی و رتبه، جغرافیایی خاص آن است. در پژوهش حاضر

، فاصله از رودخانه، کاربری اراضی، نوع خاک، ارتفاع، متغیر طبیعی )اقلیم 8، ای استان اردبیلهای قلعهسکونتگاه

ها مورد تحلیل قرار عنوان متغیرهای اثرگذار در پراکنش این سکونتگاهجهت شیب( به، درصد شیب، ل زمینشک

طبیعی مورد متغیرهای مبین این است که ، های حاصل از تحقیقهای تحقیق و تحلیل فضایی نقشهیافتهگرفت. 

ای استان اردبیل داشته های قلعهسکونتگاهتعیین نوع کارکرد و میزان اهمیت ، نقش بارزی در پراکنش فضایی، بررسی

ای استان اردبیل با های قلعهبندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاهنتایج حاصل از ارزیابی و رتبه است.

فاصله از رودخانه و شکل زمین )دشتی و کوهستانی( در الگوی ، که ارتفاع، دهداستفاده از مدل ویکور نشان می

کاربری ، نوع خاک، جهت شیب، متغیرها یعنی شیبسایر  ترین تاثیر را داشته است.ها بیشونتگاهپراکنش این سک

 است.  ها موثر بودهاراضی و اقلیم نیز به ترتیب اهمیت و تاثیرگذاری در پراکنش و توزیع فضایی این سکونتگاه
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