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 معاونت پژوهش و فناوری   
 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

های روستایی در معرض بندی سکونتگاهاولویت

سازی مدل ویکور مخاطرات محیطی با استفاده از پیاده

، محدوده مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان  GISدر  

 اردبیل

 جری:م

 ابراهیم آرامی

 :ان همکار

 ایمانیبهرام 

 ابراهیم خلیفه
این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا 

 .گردیده است

 1398 تابستان 
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 شناسنامه طرح:

سازی مدل های روستایی در معرض مخاطرات محیطی با استفاده از پیادهبندی سکونتگاهویتاول

 ، محدوده مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان اردبیل GISویکور در  

 

 )عضو غیر هیات علمی ، دانشگاه محقق اردبیلی(ابراهیم آرامی مجری: 

 همکاران طرح: 
 ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی(امهدکتر بهرام ایمانی)استادیار گروه برن 
 ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس(دکتر ابراهیم خلیفه)دکتری جغرافیا و برنامه 

 

 دانشگاه محقق اردبیلی، مدیریت امور پژوهشیکارفرما: 

  1397سال اجرای طرح: 

 

  انتشارات دانشگاه محقق اردبیلیچاپ و نشر: 
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 چکیده:

های شهری و روستایی( در ایررا  را مرورد دهدیرد  هر      های انسانی )سکونتگاهعوامل متعدد طبیعی و انسانی، سکونتگاه

 رود  شرده هرا ایررا   رود برا       اند. موقعی  طبیعی ایرا  و دنوع شدید اقلیمی در آ  باعر  مخاطرات محیطی قرار داده

پتانسیل و ظرفی  بال یزی را داشتا باشرد. در همریا اردبراع، عبرور ننردیا هسرل مهرن و  طرنراق ام منط را مرورد           

های استا  داشتا باشرد. پرهوه     یزی باالدری نسب  با سایر پهنامطالعا)شهرستا  اردبیل( باع  شده دا پتانسیل لرمه

هرای  نسرب  برا سرایر مردی     (Vikorهرای بیترتر مردی ویکرور)    هیری ام قابلیر  و بهره دحلیلی -حاضر با روش دوصیفی

( در  هر   GISمطرح)داپسیس و ...(هارایی و نحوه عملکرد ایا دکنیر  را در دلفیرب برا سیسرتن اطالعرات  ارافیرایی)      

پرییری در برابرر  طرر    روستایی نمونا در بخ  مرهزی شهرستا  اردبیل ام نظر میزا  آسری   سکونتگاه 29بندی اولوی 

شرا   اصرلی پرهوه  )شرامل عمب ملزلرا ره داده در       4موردنیام پیرامرو   هایهملزلا مورد بررسی قرار داده اس . داد

هرا  محدوده؛ لیتولوژی ؛ فاصلا ام هسل؛ و شدت ملزلا ره داده( نیز  با شیوه اسنادی هردآوری شده و وم  نهایی شرا   

براساس  رو ی نهایی حاصلا دعییا هردیده اس .  AHPمربوطا و با استفاده ام روش نفر ام  برها  15براساس نظرات 

ام مدی ویکور، محدوده شمالی بخ  مرهزی شهرستا  اردبیل شامل  دهستا  های ارشب شرقی و غربری هرا روسرتاهای    

بیترتر در معررخ  طرر    های اصلی مری باشرند   نمونا  وا ا بالغی، هل دپا و آق قلعا را در برهرفتا و در مجاورت هسل

های سردابا و هلخورا  و ... قرار هرفتا انرد. برا دو را هرن دواد برود  م رال        ملزلا قرار دارند؛ و در مراد  بعدی دهستا 

-سامی ابنیا بری  ام پری  آشرکار مری    استفاده شده در سا   مساها روستایی در ایا مناطب ضرورت بهسامی و م اود

فضرایی در   -ی و  سارات  انی و مالی آدی  لوهیری هردد و ممینا دوسعا پایردار هالبردی  هردد دا ام بروم  طرات احتمال

 ایا مناطب روستایی فراهن هردد.

 

 
، بخ  مرهزی  GISبندی، مخاطرات محیطی، ملزلا،سکونتگاه روستایی، مدی ویکور، اولوی  کلمات کلیدی:

 شهرستا  اردبیل
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  و هدففصل اول:  مقدهم
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 مقدمه و هدف فصل اول: 

 مقدمه
ها نفر را در سرداسر  ها  بروم انواع مخاطرات طبیعی)ملزلا، سیل،  تکسالی، طوفا  و ...( معیت  و مسکا میلیو 

های صورت هرفتا دوسط ستاد اسکا  بتر ها و پروژها یر بیتتریا طرح متاثر سا تا اس ؛ امیا روی، طی دها

ریس  و م ابلا با مخاطرات و بالیای طبیعی بوده اس . هتور ایرا  نیز با در حومه مدیری  نیز سامما  ملل متحد 

، بنابرایابا ویهه ملزلا، سیل و  تکسالی اس ،  نواع مخاطراتمستعد وقوع ا ،دو ا با شرایط محیطی و  ارافیایی

ری  یند در مددواپییر میویهه روستایی درمعرخ  طر و آسی ضرورت شنا   محیط پیرامونی و مناطب شهری و با

 ریزی متناس  و هارآمد موثر واقع شود. صحی  و برناما

 بیان مساله .1-1
 هایسکونتگاهدوسعا)پایدار( هالبدی، مخاطرات محیطی و پیامدهای آنها بر  ریزیبرنامادر سط   هانی، در نارنوب 

در  وامع مختلف قرار هرفتا  انسانی)شهری و روستایی( با عنوا  نالتی اساسی فراروی سیاستگزارا  و برناما ریزا 

ریزی دوسعا هالبدی ای ها بررسی و آسی  شناسی مخاطرات محیطی با عنوا  یکی ام عناصر مهن برناماهونااس ، با

 قلمداد هردیده اس .

آنچا ام رفتارهای طبیع  فا عا می آفریند نحوه اردباع انسا  با طبیع  اس  با عباردی دیگر ایا بر ورد انسا   

دهد. وقوع بالیای طبیعی نظیر سیل، ملزلا، دوفا  و هردباد ها  ود را در موقعی  مخاطره آمیز طبیع  قرار میاس  

انسانی باقی هزارده اس  و دلفات سنگینی بر ساهنا  وارد سا تا و سا تما   هایسکونتگاهاغل  داثیرات مخربی بر 

 ای بر  وامع و هتورها دحمیل هرده اس .اعی پردامناا تم –ها را نابود هرده و عوارخ اقت ادیها و میرسا  

اقت ادی در نواحی  های نسب  با بالیای طبیعی در نتیجا دمرهز  معی  و فعالی انسانی هایسکونتگاهپییری آسی 

ساهنا  هن درآمد نواحی شهری و روستایی با طور مداود  هایسکونتگاهقاعده وسیع و متراهن، وضعی  نابساما  و بی

آورد دنها وابستا با قدرت ویرانگری آ  نیس . ایا میزا  افزای  یافتا اس  .دامنا  سارادی ها ی  سانحا بو ود می

 (. 19، 1382هیرند نیز وابستا اس )عبداللهی ، میرسا تی ها در معرخ سوان  قرار می هایهبرای مثای بر وضعی  سام

های شهری و روستایی( در ایرا  را مورد دهدید  ه  انی )سکونتگاههای انسعوامل متعدد طبیعی و انسانی، سکونتگاه

 ود اند. موقعی  طبیعی ایرا  و دنوع شدید اقلیمی در آ  باع  شده ها ایرا   ودباقرار داده 1 مخاطرات محیطی

ای  ها  ند لرمهپتانسیل و ظرفی  بال یزی را داشتا باشد. در واقع قرار هرفتا ایرا  بر روی همربند بیابانی و همرب

های انسانی را هامالً متأثر ام ایا شرایط رقن مده اس  با طوریکا سکونتگاه آ هیمالیا(، شرایط  اصی را برای  -)آلپ

  سا تا اس .

ایرا ، با عل  وسع ، موقعی  طبیعی و دنوع اقلیمی، یکی ام هتورهای بال یز دنیاس  و ام ایا  ه  ردبة شتن را 

افتد و دنها در دهة هیشتا نوع آ  در ایرا  ادفاق می 31 ،نوع بالیای طبیعی شنا تا شده 40م در دنیا داراس . ا

میلیارد ریای با هتور وارد هرده اس . در ایا میا  وضع روستاهای هتور  2157بالیای طبیعی  سارادی بالغ بر 

اند ها با دلیل روابط کنا پراهندههزار آبادی دارای س 68در اس ، در سرممینی با وسع  ایرا ، نزدی  با و ین

پییری بیتتری نسب  با ن اع شهری دارند)ایمانی، های محدود در ا تیار آنها، آسی دنگادنگ با محیط طبیعی و دوا 

                                           
1Environmental Hazards.   
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در واقع عوامل هوناهو  طبیعی، فرهنگی، اقت ادی، سیاسی، میهبی، نظامی، اردباطی و مانند آ   .(2و1، 1387

بختند. در ی  ننیا نارنوبی، فضایی شخ یتی  اص می -ام نظر مکانی 2گاه روستاییهستند ها با ی  سکونت

 .(130، 1388دواند با دهرهونی اهمی  و ن   آ  موقعی  منجر شود)سعیدی، داییر هر ی  ام ایا عوامل متنوع می

  اس  دا  ایی ها اهولوژی -الگوی سکون  هزینی سکونتگاههای روستایی بی  ام هر نیز متأثر ام عوامل محیطی

را ام لحاظ بنیادی، انعکاس عوامل و نیروهای محیط طبیعی با شمار  الگوی اسکا  سکونتگاههای روستایی

 .(83، 1388اند)سعیدی، آورده

دوا  های انسانی، میام ایا رو حتی با اندهی دو ا سطحی با ظاهر سکونتگاههای روستایی با عنوا  یکی ام سکونتگاه

 را متاهده نمود.  3(طبیعیمحیطی )  بارمی دأثیرات موقعی با نحو هامالً

های های بسیار هیشتا در دطابب و دناس  شرایط انسانی با محیط طبیعی سکونتگاهها را در مکا در هتور ما ام مما 

، بنابرایا اند ها ایا امر بیتتر متأثر ام نحوة دسترسی با منابع آب و  اق حاصلخیز بوده اس نمودهمختلف بنا می

مورد دو ا  ،هردها در مناطب متعدد با اشکای مختلف بروم میرا شاید با همیا دلیل بوده اس  ها سوان  طبیعی 

هرفتا ها مورددو ا قرار نمیهزینیمکا  آمیزمخاطرهبینی عواق  نگری و پی دادند و در ایا ممینا آیندهقرار نمی

 اس . 

های طبیعی مطرح هستند ها با هنگاد وقوع،  سارادی را برای مندهی و فعالی  دهدح  عنوا  سوان  آ  دستا ام پدی

انسانی با همراه دارند. مهمتریا ایا هونا سوان  عباردند ام  سیل، ملزلا، آب هرفتگی اراضی، ریزش، لازش، ران ، 

در اردفاعات با نوعی با ایا  های روستایی مست رها نتا  داده اس  ها اغل  سکونتگاهبررسی ،ریگ روا  و مانند آ 

 .(90و 89، 1388 سوان  طبیعی درهیر هستند)سعیدی،

ها و ام  ملا مهمتریا سوان  طبیعی ها همواره مناطب مختلف هتور را دح  دأثیر قرار داده و باع  بروم دخری 

باشد. در ایا لی و....میملزلا، سیل، طوفا  و  تکسا ،شودها میهای  دی و بعضاً  الی ام سکنا شد  آبادیآسی 

 یز بود  هتور و ایا با دو ا با ملزلا»ای ها در اذها  عمومی ن   بستا اس  ملزلا اس . میا  مهمتریا سانحا

ح ی   ها د ریباً هر هت  ماه ی  ملزلة متوسط و هر سا سای ی  ملزلة شدید و هر بیس  سای ی  ملزلة بسیار 

 .(163، همانجاشود)هرمیمخرّب بود  ایا سانحة طبیعی بیتتر  لوه« افتدیشدید در مناطب مختلف هتور ادفاق م

ام طریب سیستن اطالعات  دوا میروستایی،  هایسکونتگاهبا دو ا با ماهی   ارافیایی و فضایی رونددوسعا 

مرسانی اطالعات، های دوصیفی و مکانی، بروهای باالی آ  در دریاف ، درهی ، دلفیب داده( و قابلی GIS ارافیایی )

 پردامش و مدیری  آنها در راستای دحلیل، دبییا و مدلسامی روند دحوالت دوسعا روستا بهره برد. 

-میروستا  115دهستا  و  6، دارای ی  شهر)اردبیل مرهز استا (، 1395در سای  بخش مرکزی شهرستان اردبیل

دوسط هوههای اطراف  باشدمیا دشتی و هوهستانی . شهرستا  اردبیل ها نهره طبیعی آ  نتا  دهنده دو ناحیباشد

(. درهرداهرد 3،1387پریوند، و هیلومتر مربع واقع هردیده )شکوری 45احاطا شده ننانچا در وسط دشتی با وسع  

ماهوری قرار های مردفع و بالنسبا بلند و اراضی دپااردفاعات و رشتا هوه (در بخش مرکزی شهرستان) شهر اردبیل

سامد و دنها دره رود انا قره سو ام سم  ایا ناحیا را با صورت فالدی مردفع ام نواحی پیرامونی  ود  دا میدارند ها 

                                           
2 . Rural Settlement 

3 . Physical Location  
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 4(. 85، 1373پیوندد)شهبامی شیرا ،رود میشمای غرب ایا ناحیا با صورت ی  دره پس  با سیستن رود انا دره

و  استا ایا  طر ملزلا همواره  و ام ایا رویهند میهسل بزقوش، دش  ماا ، ماسولا و رودبار ام استا  اردبیل هیر 

ریتتری در اردبیل و ود دارد و بیتتریا  7هسل با  طر ملزلا باالی  3.هندمیرا دهدید  بخ  مرهزی شهرستا  اردبیل

شهرستا  اردبیل ها  دهدمیوضعی  شی  در اردبیل نتا   .ها در منط ا هرمی و  لخای هتف شده اس ایا هسل

درصد بی  ام  83/8طوری ها ام هل هستره ایا شهرستا  دریا شهرستا  ناحیا اس  باردریا و پرعارضاناهموا

 درصد شی  دارد.  30
 

های انسانی آ  با ویهه مناطب روستایی را و دوپوهرافی بخ  مرهزی شهرستا ، سکونتگاه  ارافیاییشرایط بنابرایا 

باشد. در واقع روستاها با ، ملزلا، سیل و... میآنها شامل   سکسالی مستعد انواع مخاطرات محیطی نموده ها مهتریا

دو ا با سا تار و باف  هالبدی سنتی و ضعیف)بهره هیری ام م ال  عمددا هن دواد و سس  و ...( در هنگاد وقوع ایا 

عی بر ایا دارد دا پییردر هستند. بنابرایا پهوه  حاضر سنسب  با مناطب شهری آسی  با   وص ملزلا نوع مخاطرات

های مطرح)داپسیس و ...( هارایی و نحوه عملکرد ایا های بیتتر مدی ویکور نسب  با سایر مدیبا استفاده ام قابلی 

های روستایی در معرخ مخاطرات بندی سکونتگاهدکنی  را در دلفیب با سیستن اطالعات  ارافیایی در  ه  اولوی 

 مرهزی شهرستا  اردبیل مورد واهاوای قرار دهد. در بخ  )با داهید بر ملزلا(محیطی

 
 های پژوهشاهمیت و ضرورت. 1-2

روستایی مورد مطالعا همچو  بسیاری دیگر ام روستاهای منط ا و هتور با دو ا با شرایط دوپوهرافیگ و  هایسکونتگاه

یطی) تکسالی، سیل، ملزلا و محیطی و اقلیمی ام یکسو و سا تار و باف  فیزیکی سنتی در معرخ انواع مخاطرات مح

روستایی موردمطالعا و  هایسکونتگاه...( قرار دارند. شنا   بستر محیطی و  ارافیایی منط ا مزبور و نحوه است رار 

دوسعا متناس  و پایدار را برای نهادهای  ریزیبرناماد ممینا دوانمیپییری آنها ام انواع مخاطرات محیطی میزا  آسی 

ریزا  فراهن سامد و  سارات  انی و مالی در موقع ر داد وقایع و بالیای طبیعی را مدیرا  و برناما دولتی مسئوی و

  هاه  دهد.

 
 . اهداف پژوهش 1-3

 ؛ ملزلاپییری هایی روستایی مورد مطالعا ام نظر آسی بندی سکونتگاهشنا   و اولوی  .1

و ارد اء سط  پایداری هالبدی  ر مخاطرات محیطیملزلا و سایارائا راهکارها و الگوهای موثر در هاه   طر  .2

 روستایی مورد مطالعا و سایر روستاهای همسا  در منط ا و هتور. هایسکونتگاه

 
 
 . سواالت پژوهش1-4

 پییری در برابر  طر ملزلا را دارند؟ بیتتریا میزا  آسی  هامحدودههداد  .1



8 

 

در ارد اء سط  پایداری هالبدی خاطرات محیطی و ملزلا و سایر مراهکارها و الگوهای موثر در هاه   طر  .2

 های روستایی مورد مطالعا هدامند؟ سکونتگاه

 
 . فرضیات پژوهش1-5

 ؛ طرح فرضیا ضروردی ندارد.باشدمیبا دو ا با ماهی  پهوه  ها ام نوع اهتتافی 

 . پیشینه پژوهش1-6
روستایی، طی  هایسکونتگاهی/ ناپایداری هالبدی با دو ا با اهمی  روم افزو  ن   مخاطرات محیطی در روند پایدار

ا یر دو ا  اصی در سط   هانی با مطالعا ایا موضوع شده اس ؛ در ایا مطالعات شا   های مختلفی  هایهد

محیطی  وامع، شرایط محیطی و ...( استفاده شده و با ن   آشنایی و حفاظ  ام فرآیندهای  پییریآسی نظیر)سط  

روستایی دو ا هردیده  هایسکونتگاهاد اهولوژیکی با منظور بسترسامی برای دوسعا پایدار میس  محیطی و نظ

 (.1-1اس ) دوی

 .پیتینا مطالعات در سط   ها 1-1 دوی 

 نتیجه گیری روش تحقیق و شاخص ها عنوان نگارنده / سال

 2003آپریکو / 

 

فجایع نت  نف  و 

مخاطرات روستایی شرق 

 نیجریا 
 

 –صورت دوصیفی  روش دح یب با

؛دحلیل متمایزی با  باشدمیدحلیلی 

ایال  در  71منظور بررسی اردباع بیا 

معرخ  طر و متایرهای آمادهی و 

 فراوانی حادثا استفاده شده اس .

ای در بررسی نتایج حاصلا ام ایا پهوه  بیانگر هاربرد و فواید دحلیل ممینا

مع روستایی با لحاظ اقت ادی و سا تارمندی مندهی)حیات( روستایی و ظرفی   وا

 .باشدمیا تماعی دح  فتار، برای پاسخگویی با داییرات محیطی 

اوپریکوی  و 

 (2004) 4دزنگ

راه حرررل سامشررری ام   "

طریب مدی های د رمین  

هیرررری ننرررد معیررراره  

MCDM دحلیررررررررل  

دطبی ررررری ویکرررررور و  

 "داپسیس....

هیری ور در فرآیند د مینای دو مدی میهبا ی  مثای با بررسی دطبی ی و م ایسا -

ای آ  دو را مطرح می نماید؛ با هونا هایتپردا تا و در ایا مسیر دتابهات و دفاو

، ایا دو روش ام )نرمای سامی( هنجارسامی های دهدمیها نتایج حاصلا نتا  

-بندی معرفی میمتفاودی بهره  ستا و عملکردهای دجمعی مختلفی را در  ه  ردبا

ر ام طریب نرمای سامی)هنجارسامی(  طی و داپسیس ام طریب هنند. مدی ویکو

بندی سامشی برداری در  ه  حیف واحدهایی ام معیارها عمل می نمایند. ردبا

 "قابلی  هروهی"ویکور، ی  راه حل سامشی را مطرح نموده و ام ایا طریب ی  

هند. میفراهن  "رقی "حداهثری را برای اهثری  و ی  ضعف حداقلی را برای هروه 

آی و بیتتریا فاصلا را دا درحالیکا داپسیس، همتریا فاصلا را نسب  با راه حل ایده

راه حل غیر مطلوب در نظر می هیرد؛ اما اهمی  نسبی ایا هونا فواصل را مورد دو ا 

 دهد. قرار نمی

 2009سورنسا/

 

مخاطرات بال وه ی 

سیاس  ممیا   حفاظ  ، 

دوسعا روستایی و استفاده 

آد  در منط ا آمامو  ام 

 برمیل

 

 –ایا پهوه  با شیوه دوصیفی 

 دحلیلی صورت هرفتا اس  .شا  

پییری های مورد استفاده )میزا  آسی 

در برابر آد  ، درصد ایجاد مزارع در 

مناطب ، درصد مزارع ملی طب ا بندی 

شده در برابر  طر آد  و ...( می 

 باشند.

حفاظ  و  هایار راستای موف ی  متوقها د دهدمینتایج ایا پهوه  نتا  

هنتری آد  ، )د رف ممیا ، دوسعا روستایی و سکونتگاهی( باید در  های سیاس

 ممینا سیاس  هزاری و بر ورد با معضل آد  با شیوه بهتری سامماندهی شوند . 

                                           
4 . Opricovic & Tzeng 
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 نتیجه گیری روش تحقیق و شاخص ها عنوان نگارنده / سال

روبلدو و همکارا  / 

2012 

اهوسیستن های  ن  

 نگلی در استرادهی های 

 –الگوبرداری ا تماع 

محور نسب  با مخاطرات 

اقلیمی   سا نمونا ام 

 نواحی روستایی در آفری ا
 

 در ایا پهوه  روش هریستای 

Cristal برای هردآوری و دحلیل

اطالعات در ممینا شا   های 

معیتتی و اقلیمی مورد استفاده قرار 

 هرفتا اس .

وه  حاضر موید اینس  ها در دماد موارد مطالعا شده )سا هتور آفری ایی( نتایج په

اهوسیستن های  نگلی  دمات و هاالهای اساسی را در مما  حوادث 

شدید) تکسالی و سیل( فراهن نموده اند و دبدیل با ثروت و منبعی هلیدی با 

 در ممینا داییر اقلیمی هردیده اند.  پییریآسی منظور هاه  

و وی  ژانگ

(2012) 

هسترش مدی ویکور برای 

حل مسالا د مین هیری 

مبتنی بر عدد قطعی  

 فامی

با بررسی پردا تا و یافتا ها حاهی ام هارآیی باالی مدی ویکور، با عنوا  ابزاری موثر  

-هیری نند معیاره بویهه در شرایطی ها د مین هیرنده قادر نیس  یا نمیدر د مین

باشد. در دلفیب اولویت  را در طراحی سیستن نتا  دهد، می داند ها نگونا در ی  یا

-میباشد ها با ویکور، روش فامی نیز، ابزاری مفید برای بر ورد با عدد قطعی  می

 های د مین هیرندها  دوصیف و مطرح هردد. د با طرم صحی  و در یحی در ایدهدوان

 

نا و همکارا  

/2013 

 

مها رت ، مخاطرات 

های محیطی و پیامد

 بهداشتی در نیا 

 –ایا پهوه  با روش دوصیفی 

م طعی مربوع با  هایهدحلیلی، داد

موج دود پیمای  ملی  انوار با عنوا  

های نینی نسب  با عدال  نگرش "

را دحلیل نموده  "دومیعی و نابرابری 

شا   های سامما  های ملی را 

 بررسی هرده اس .

ها مخاطرات محیطی با صنعتی سامی در  ددهمینتایج حاصلا ام ایا پهوه  نتا  

 سط  بختی و دوسعا اقت ادی هسترش یافتا اند.

آلکساندروا و 

 2014همکارا /

پررییری روسررتایی آسرری 

نسرررب  برررا داییررررات   

محیطرری در ممرریا هررای 

پس  آبی آسیای مرهرزی  

هرررایی بررررای  و هزینرررا

هررزارا    یرر   سیاسرر 

 بررسی مروری

 

 –ایا پهوه  با شیوه دوصیفی 

ها لیلی صورت هرفتا اس . شا  دح

عباردند ام   داییر اقلیمی، مخاطرات، 

 –نظاد های ا تماعی پییریآسی 

 نهادها. اهولوژیکی،م اوم ، حکمروایی/

نتایج پهوه  موید بهبود هارآیی استفاده ام آب و داییر الگوبرداری اس  ها پتانسیل 

یی نسب  با  طرات اقلیمی باالیی برای هاه  داثیرپییری و حساسی   وامع روستا

 دارد.

    

 

های روستایی، با رغن پهوه  هایاپییر  اص عرصآمیز و آسی در ایرا  با دو ا با وضعی   ارافیایی مخاطره

روستایی)ها عمددا دوسط ژئومورفولوگ ها  هایسکونتگاهصورت هرفتا در ممینا مخاطرات محیطی و اثرات آنها بر 

. ایا نوع دح ی ات ها غالبا با رویکرد باشدمیلعادی در ایا ممینا با شدت ملموس انجاد شده(،  الء مطا

ژئومورفولوژی صورت هرفتا، همتر با دحلیل و آسی  شناسی مخاطرات محیطی و پیامدهای آنها بر سا تار فضایی 

ها با بهره هیری ام بنیا   روستایی سعی بر ایا دارد ریزیبرناماروستایی پردا تا اند. پهوه  حاضر با رویکرد غال  

های نظری مو ود را ع با مسالا و نیز روش ها ، فنو  و نتایج مطالعات پیتیا با شنا  ، دحلیل و آسی  شناسی 

 .(2-1روستایی مورد مطالعا بپردامد) دوی  هایسکونتگاهمخاطرات محیطی و پیامدهای آنها بر 
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 . پیتینا مطالعات در ایرا 2-1 دوی 

نگارنده / 

 سال
 نتیجه گیری روش تحقیق و شاخص ها عنوان

دحلیلری در مخرراطرات محیطرری و   1389بالدپس / 

 هررایسررکونتگاهژئومورفولرروژیکی 

روسررتایی شررمای منط ررا مرنررد   

 )دش  هاالهو(

دحلیلی اسر  .هرردآوری    –روش دح یب با شیوه دوصیفی 

داده ها بر اسراس عمرددا )مطالعرات اسرنادی( و همچنریا      

هرا عباردنرد   صورت هرفترا اس .شرا     متاهدات میدانی

 ام)عوامل محیطی، مدیری  ناپایدار و ...(.

هرا منط را مرورد     دهرد مینتایج حاصلا ام پهوه  نتا  

درو  ماد برویهه ملزلرا مرورد     هرای  مطالعا ام نظرر فعالیر  

دهدید  دی قرار دارد و با عنوا  پر  طردرریا عامرل برا    

د ، ناپایرداری  حساب می آید و ام  ه  مخاطرات بررو  ما 

 .  هندمیدامنا ها و سیل روستاها را دهدید 

نگارش و 

 1392همکار/

ریسر  و بحررا    دحلیل مردیری  

مخررراطرات محیطررری و طبیعررری 

 استا  لرستا  

دحلیلری اسر  و داده هرا     –روش دح یب با شیوه دوصیفی 

براساس مطالعرات هتابخانرا ای و همچنریا بررسری هرای      

متراهده و بامدیرد انجراد هرفترا     میدانی ام قبیل م احبا ، 

اس  و با دو ا با شا   های مخاطرات محیطی و میس  

صرورت هرفترا    SOWTمحیطی بررسی ام طریب دکنیر  

 اس .

 WT  ،WO  ،STها استرادهی های  دهدمینتایج نتا  

اوی دا نهرارد را برا  رود     هایابا دردی  ردب SOو نهایتا 

در مدیری   دوا میا ت اص داده اند.نتایج ایا دح یب را 

 ریس  و یحرا  مخاطرات میستی مورد استفاده قرار داد.

علوی و 

 1394همکارا /

-سرکونتگاه بندی فضرایی  پهنا

روسرررتایی در معررررخ  هرررای

مخاطرات محیطی با استفاده ام 

دکنیرر  د ررمین هیررری ننررد 

معیاره ویکور  مطالعرا مروردی    

  )شهرستا  دال (

 

. در بح  باشدمیلیلی دح -روش دح یب با صورت دوصیفی

-هدوصیفی با استفاده ام مطالعات هتابخانا ای و اسنادی داد

مورد نیام هردآوری شده اس  و در بحر  دحلیلری برا     های

رقومی مورد نیرام و مردی ویکرور پهنرا      هایااستفاده ام الی

بندی فضایی مناطب آسی  پییر روستایی در برابر ملزلرا در  

 س .شهرستا  دال  صورت هرفتا ا

پس ام ا رای عملیات پهنا بندی فضایی در مردی ویکرور،   

روسررتای شهرسرتا  دررال    941مترخ  هردیررد هرا ام   

درصررد ام سررکونتگاهای روسررتایی  13روسررتا یعنرری 411

شهرستا  در منط ا  طر باالی ملزلا است رار یافتا اند. برا  

متخ  شد  روستاهای در معرخ، هاد بعدی شناسرایی  

درا ام   باشرد میاد  در ایا روستاها مساها مستعد و هن دو

هالبردی   ریرزی برنامرا طریب ظرفی  سامی هرا ام طریرب   

دوسط متولیا  امر بهسامی و نوسرامی مسراها، در  هر     

افزای  م اوم  مسراها هرن دواد در م ابرل ملزلرا اقرداد      

  هردد.

 

هوهبیا  و 

 1397همکار/

پهنررا بنرردی مخرراطرات طبیعرری  

 م اصد هردشرگری برا اسرتفاده ام   

سیسرررررررررتن اطالعرررررررررات  

()مررررررورد GIS ارافیررررررایی)

 مطالعا  شهرستا  شف (

 

دو ا با میزا  اهمی  ایا شهرستا  با عنوا  ی  م  د با

مختلف  هایههردشگری مهن در ایا دح یب براساس داد

محیطی، مدلی برای پهنا بندی مخاطرات طبیعی دوسعا 

هردشگری در شهرستا  شف  ارائا شد ها بر رویکرد 

ند عاملا استوار اس .مدی فوق با استفاده ام وم  ارمیابی ن

و  (AHP) دهی با معیارها با فرآیند دحلیل سلسلا مرادبی

همراه شد دا نمای   GIS دحلیل های فضایی در محیط

بهینا دوا  سرممیا در سا طب ا بسیار مطلوب)هن  طر(، 

نیما مطلوب) طر متوسط( و نامطلوب) طر میاد( برای 

 .فراهن شود دوسعا هردشگری ،

درصد ام هل سری دارای پهنرا   32/52نتایج نتا  داد ها 

درصرد ام هرل سرری     30/39مطلوب بررای هردشرگری و   

درصررد دارای پهنررا   38/8دارای پهنررا نیمررا مطلرروب و  

 .باشدمینامطلوب برای دوسعا هردشگری 

حسا پور و 

 1397همکارا /

بنرردی پایرداری ا تمرراعی  اولویر  

برر مردی    فرهنگی دوریسن مبتنی

ویکور  مطالعا موردی روسرتاهای  

 هدف هردشگری شهرستا  نور

بندی پایداری ا تماعی هدف پهوه  حاضر اولوی 

فرهنگی دوریسن مبتنی بر مدی ویکور در روستاهای هدف 

 باشد.هردشگری شهرستا  نور می

با  یفرهنگ یام الگوها حفاظ  مطالعا نتا  داد جینتا

 شودمیمحسوب  یفرهنگ یابعاد ا تماع ایعنوا  نخست

(R = 0.713 ،S = 0.250 ،Q = 1 در حالیکا ،)

 ( بود.Q = 0.000افزای  آهاهی ردبا هفتن )
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 موانع و مشکالت پژوهش. 1-7
باشد:در زمینه انجام پژوهش حاضر موانع و مشکالتی وجود داشته است که به شرح ذیل می  

 نیام؛ ا و اطالعات موردهمتکل در ممینا هردآوری داده  

 ای مالی و ممانی برای انجاد پهوه ؛ و همحدودی  

 هستردهی موضوع.  

 
 های نظری پژوهشبنیان. 1-8

 . مقدمه1-8-1
ها در ی  پهوه ، دعاریف و هردد. درصوردیهای نظری، با عنوا  هستا مرهزی و نراغ راه هر پهوه  قلمداد میبنیا 

های دجربی و میدانی نندا  ها و نتایج حاصلا ام بررسیی نتود؛ یافتامفاهین و مباح  نظری با درستی بررسی و واهاو

های مردبط با قابل اعتماد و اطمینا  نخواهد بود. بنابرایا در ایا ف ل در  ه  دبییا مسالا، دعاریف و مفاهین و نظریا

 شود. موضوع پهوه  مطرح می

 

 . تعاریف و مفاهیم1-8-2

 5سکونتگاه روستایی. 1-8-2-1
، مجموعا ای اس  سکونتگاه روستاییریزی فضایی محلی، منظور ام ایا پهوه  براساس پاراداین دوسعا پایدار و برنامادر 

های روستایی و شهری همجوار  ود داشتا دولیدی و  دمادی( ها رابطا ارهانیکی با طبیع  و مجموعا –میستی)مسکونی

 (.1392باشد)افتخاری،

 

 6بندی. اولویت1-8-2-2
داشتا ی   ایگاه باال یا باالدریا  ایگاه در ی  هروه یا »( مفهود اولوی  بندی را 2018نری ماریا  وبستر)دیکت

 دعریف نموده اس .« سامما 

 

 

1-8-2-3 .GIS  
7GIS افزاری و پایگاه داده  امع و قوی هامپیودری اس  ها با مخفف سیستن اطالعات  ارافیایی؛ ی  برناما نرد

ردباع با اطالعات  ارافیایی ممیا مبنا ) ئورفرنس( مردبط با هر نوع متایری ام ی  ناحیا را ممکا متخ  ا  امکا  ا

های رقومی بپردامند؛ با عالوه، دهد دا با نمای  و دحلیل داده ها بر روی ن تامی سامد. ایا سیستن با هاربرا  امکا  می

                                           
5 .Rural Settlement  

6 .Ranking  

7 .Geographic Information System 
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هیری فراهن ریزی و د مینای ام هابردها در برناماف هستردهها و  داوی مفیدی را برای طین تا دواندایا سیستن می

 .( Hill Dictionary)نماید

 هیری دوسط د مین های مدی دوسعا واسطا با هیریابزار د مین عنوا  با  ارافیایی اطالعات هایسامانا امرومه

 د مین پتتیبا  هایسیستن هسترش اب ا یر،  های در سای واقع، در  اس . شهری )و روستایی( ریزا  برناما و مح  ا 

هردیده اس )مخدود،  فراهن هیرید مین اسباب عنوا  با اطالعات  ارافیایی سیستن ام استفاده ها، مدی قال  در هیری

1380  15 .) 

 

 . ویکور1-8-2-4
رفتا ام ناد ( دوسعا یافتا اس . هلما ویکور بره2002( و اوپریکوویچ و ژنگ )1998،دوسط اوپریکوویچ)8روش ویکور

)راه حل سامشی   VIKORروش(. 2007)نو و همکارا ، "سامشی اس معیاره و حلسامی نندبهینا"صربستانی با معنی

با  هسستاهیری روش د مین هیری نندمعیاره برای حل ی  مسئلا د مینی  با عنوا  و بهینا سامی نند معیاری( 

بندی و انتخاب ام ردبا ایا متد بر. و متعارخ دوسعا داده شده اس  )واحدهای اندامه هیری مختلف( نامتناس  هایمعیار

د با دوانمیمتعارخ متمرهز شده اس  ها  هایلا با معیارأبرای مس 9های سامهارها، و دعییا راه حلی  دستا آلترنادیو

س  ها نزدیکتریا راه ا 10احتمالیحل سامهار ی  راه حل د مین هیرندها  برای رسید  با د مین نهایی هم  هند. راه

ایا  واب  .شودمیحاصل  11 وابی اس  ها بر اساس راه حل دواف ی سامهاری نیز و منظور امحل با ایده آی اس  

 & Opricovic سامد)آی را مطرح میبندی نند معیاره بر اساس نزدیکی با  واب ایدهسامشی ی  شا   ردبا

Tzeng, 2004: 447- 451 .) 

 

 یریپذ. آسیب1-8-2-5

پییری، میزا  دلفات وارده با هردد. ارمش آسی با قابلی  عن ر در معرخ  طر طی ر داد مخاطره برمی 12پییریآسی 

ای متایر ام  سارت )هن ای طبیعی با دامناای ام عناصر در معرخ  طر اس  ها منتج ام ر داد پدیدهعن ر یا مجموعا

دواند دوسط سیالب ایجاد شود. دفکی  انواع  سارت ام ود دارد ها میباشد. انواع مختلفی ام  سارت و دا میاد( می

های دریا دفکی  بیا انواع  سارت، متخ  هرد   سارتشود. معمویهای مختلفی انجاد میهمدیگر بر مبنای عامل

وا  نوع و میزا  دباشد. دفکی  ایا دو  سارت ام هن، بر ایا مبنا اس  ها آیا میملموس و غیر قابل لمس ام همدیگر می

غیر ملموس شامل شامل دتوی ، ناسامهاری و  هایی ام  سارتهای پولی متخ  هرد یا نا. مثای سارت را با ارمش

دواند دو دستا مست ین و غیر مست ین باشد ها دستا  سارت مست ین منتج ام نا وشی اس ؛  سارت ملموس نیز می

 اس .پییر بر ورد فیزیکی آب سیل با اموای آسی 

ها دوسط سا   )درهی ( فیزیکی ناحیا در معرخ  سارت مست ین دابعی ام متایرهای هوناهو  اس . بر ی ام ایا دابع

                                           
8 .Vikor 

9  - Compromise solution 

10 - Feasible Solution 

11 - Mutual Concession 

12 . Vulnerability  
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-ها با متخ اشود. دیگر دابعشود، ها هاربری اراضی و حساسی  آ  با  سارت سیل را شامل می طر سیل هنتری می

وبات( مردبط هستند.  سارات غیر مست ین، دلفات منتج ام های ر داد سیل )عمب و دوره سیل، سرع  آب سیل و رس

های درافیکی، صدما با دولیدات صنعتی، دخری  پیوندهای اقت ادی و فیزیکی اقت اد اس ؛ برای مثای ا تالی در  ریا 

 صدما با درآمدهای شخ ی و منافع دجاری.

در مدیری  سیالب روستایی را فراهن هند؛ داشتا دواند با طور هامل اطالعات مورد نیام ن تا پتانسیل  طر سیل نمی

باشد ها ایا اطالعات دنها ام طریب شدت مده مهن میی سیلی میزا   سارت و دخری  در ناحیااطالعات درباره

بینی ریس  ناشی ام مخاطره نیام با بینی نیس ؛ بلکا با شرایط سا   و سام نیز بستگی دارد. پی مخاطره قابل پی 

 شود.پییری فراهن میهای ایجاد  سارت دارد ها ام طریب در نظر هرفتا پتانسیل ایجاد  طر و آسی دقیب عل برررسی 

در برای مدیری  سیالب بنابرایا درهیبی ام مخاطره سیالب با دیگر پارامترها نیام اس  ها مو   ایجاد اطالعات دقیب

با منظور بررسی دأثیر ر داد سیالب بر اموای و مندهی انسا   یابی با ایا هدف، دحلیل ریس روستایی هردد. برای دس 

باشد. احتمای و شدت مخاطره دنها عامل مؤثر در میزا  ریس  نیس ، بلکا ریس  با در نواحی روستایی ابزاری مفید می

-ریس  می ها نیز بستگی دارد. بر ایا اساس،پییری آ میزا  در معرخ مخاطره بود  سا   و سامها و نگونگی آسی 

 پییری باشد.دواند دابعی ام مخاطره و آسی 

 

 13. مخاطرات1-8-2-6

 مح  یا و هارشناسا  امر داهنو  با طور دجربی نهار نوع حادثا یا فا عا را شناسایی هرده اند ها عباردند ام  

 (.  4، 1383و همکارا  ، ( بالیای محیطی )ای.داراب 4( فا عا سیاسی ؛ و 3( فا عا دکنولوژی  ؛ 2(فا عا اهولوژی ؛ 1

 

 14. مخاطرات محیطی 1-8-2-7
بالیای محیطی یا بالیای طبیعی حاصل رفتار طبیع  بگونا ای اس  ها نظن مندهی را با صورت غیرمترقبا مختل و در 

نتیجا آ  بتر متحمل  سارات  انی و مالی در م یاس هوناهو  هردد.ماهی  ایا هونا حوادث عمددا سرع  و غیرقابل 

-میی  بینی بود  آنهاس .مندهی انسا  در طبیع  ، وی را همواره در معرخ دهدید ننیا  طرادی قرار پ

 (.11، 1382)اسمی ،دهد

-رسا  محیط طبیعی هستند ها دوسط نیروهای  ار ی با انسا  آسی  میمخاطرات طبیعی آ  دستا ام عناصر آسی 

های  وی، هیدرولوژیکی، واژه مخاطرات طبیعی با هما پدیده"ها  هندمی( اظهار 2004(. سینگ)Seth, 1998رسانند)

-هردد ها برمبنای موقعی ، شدت، فراوانی و داشتا پتانسیل، بر مندهی ا تماعی اثر میشناسی و طبیعی برمیممیا

و  آمیز اس  و  سارات فروانی با دسهیالتدهد، مخاطرهای پر معی  روی میای طبیعی ها در ناحیاهیارند. پدیده

  "هیرد.ها  سارات ورای ظرفی  بامسامی  امعا باشد، بالی طبیعی ناد میسامد؛ درصوردیها وارد میدرایی

 

                                           
13 .Hazards  

14 .Environmental Hazards 
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 15. زمین لرزه1-8-2-7-1
فجایع ناشی ام ملزلا در ح ی   نمونا روشنی ام دن  میا  دو پدیده یکی طبیعی و دیگری سا تا دس  بتر 

ه انسانی در م ابل ایا سانحا طبیعی اس  ها فا عا می آفریند . در م ابل اس .ح ی   ایا اس  ها بامدابهای سکونتگا

میا  محیط طبیعی و م نوع، عامل موثر ، طبیعی و عامل متاثر ام آ  م نوع)سکونتگاه انسا ( اس .در رابطا مت ابل 

 (.1371،582سکونتگاه دارد)حمیدی ، پییریآسی فوق عمب فا عا اردباع مست ین با در ا 

ها شامل انرژی دتعتعی امواج ممیا ام ی  منبع اس . میزا  انرژی ارسالی هند ها ممیا لرمه( اشاره می2008)16وسربول

صورت طبیعی ناشی ام میر پوستا ممیا اس ، یابد.  نب  یا دکا  پوستا ممیا ها باام منبع، با فاصلا ام منبع هاه  می

های شود امّا اغل  میا  بو ود آمده ناشی ام دکا سط  ممیا می باشد. ایا پدیده باع  داییرادی درممیا لرمه می

دهد. محسوس اس . ممیا لرمه در بیتتر نواحی آدتفتانی امری عادی اس  و معموالً قبل و یا همزما  با انفجار روی می

در سا  ه   های ممیا لرمه دس  هناصل ممیا لرمه دکتونیکی اس  و احتماالً و ود ی  شکس  المما آ  اس . موج

شوند. متخ ات ممیا لرمه در طور  داهانا حس میای ام مکا  اصلی، باافتد و در ی  مساف  قابل مالحظاادفاق می

 شود.ای آماد می؛  ایی اس  ها در اثر هسیختگی پوستا ممیا امواج لرمه17هانو  ژرفی یا مرهز ممیا لرمه آید میر می

طور طبیعی دارای بیتتریا شدت لرمش فاصلا هانو  با سط  ممیا اس  ها با دریانزدی  ؛18هانو  سطحی ممیا لرمه

 ؛ فاصلا بیا هانو  ژرفی ممیا لرمه دا سط  ممیا اس .19اس .ژرفای ممیا لرمه

 فاصلا ممیا لرمه؛ فاصلا بیا مرهز سطحی دا ایستگاه ثب  ممیا لرمه اس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . متخ ات ممیا لرمه2- 1شکل 

 

                                           
15 .Earthquake  

16 . Srbulov 
17. Hypocenter 
18. Epicenter 
19. Focal depth 
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 300دا  100هیلومتر(، ژرفای متوسط )عمب  70ا برحس  ژرفا با سا دستا هن ژرفا )با عمب همتر ام هممیا لرمه

های آدتفتانی، شوند. عوامل مؤثر در ایجاد ممیا لرمه شامل فورا هیلومتر د سین می 300هیلومتر( و با ژرفای بیتتر ام 

برداری های بهرههای سدهای بزرگ، ایجاد ناهو دریانا فرو ریختا غارهای میرممینی، دکتونی ، پر و  الی هرد  مخام 

-ها میصورت برداشتا حجن میادی ام سنگها باای، انفجار ای معدنی و باربرداری ام آ و دزریب آب، انفجارهای هستا

 باشد.

ا دهدیدی شدید هبینی مناس  و  طرات مردبط با آ ها بعل  فواصل ممانی نامنظن بیا رویدادها، عدد پی ممیا لرمه

 دریا دهدیدات ایا پدیده ب ورت میر اس  هستند. مهن

ای اس  ها در نزدیکی مرهز ممیا لرمه قرار هرفتا اس ؛ شکس  سامه  ا  ای  دی برای هر سامهلرمش ممیا مخاطره

 هیرد. های بسیاری را در نواحی پر معی  میانسا 

 شود.را در امتداد  طوع سس  را مو   می هسل  یا شکافتا شد  مواد سطحی، دفکی  سنگ بستر

 دهند.ای ضعیف روی میها بخاطر لرمش ممیا در نواحی با دوپوهرافی نسبتاً پر شی  و پایداری دامناممیا لازه

های هناری )پدیده روانگرایی( ها و هسترهدواند مو   لرمش ممیا شود.  ریا هرایی مواد سس  با شی  آراد میروا 

 مخاطرات ممیا شناسی هستند. دریامخرب

 های سطحی.فرونتس  یا ایجاد هودای

 دسونامی یا امواج دریایی وابستا با ممیا لرمه.

 

 زلزله پذیریآسیببندی در ارتباط با . پهنه1-8-2-7-1-1

ام ممیا . ایا مناطب متخ  هننده طری ا استفاده باشدمیای ریزی در م یاس هتوری و منط ابندی شامل برناماپهنا

ه ای  اص  ه  استفاده در بعضی ام )هتاورمی، شهری، صنعتی و یا دفریحی( برای حای و آینده بوده و صدور ا امه

بندی ابزار مناسبی  ه  د سین و هدای  (. پهنا27  1381سبکبار و همکارا ، باشد)فر یها بر ایا مبنا میبخ 

هند. برای مثای با دخ ی  مناطب  طرناق با پییری میآسی انسانی بوده و هم  شایانی در هاه   های فعالی

-آسی هتاورمی یا دفریحی و محدودسا تا دراهن در شهرها و شهرق هایی ها در معرخ  طر هستند، دا حدمیادی 

ای با هدف هاه  و پیتگیری بندی منط ا(. المد با یادآوری اس  ها پهنا32  1388)قنوادی، دهدمیرا هاه   پییری

 (. 95-96  1378پییری سوان  باید هماهنگ با دماد اهداف ا تماعی، اقت ادی و میس  محیطی باشد)ویسا، آسی  ام

 

 های روستایی در ایراناکولوژیکی سکونتگاه -. ساختار محیطی1-8-3
  ام یکسو هیلومتر مربع با واسطة قرارهیری در منط ة  ت  و نیما  ت 1648000عرصة میستی ایرا  با وسعتی بی  ام 

میر دأثیر آب و هوای بیابانی عربستا  و ام سوی دیگر متأثر ام منط ة آسیای مرهزی اس  و با دو ا با مردفاعات واقع در آ  

 های اقلیمی  اصی یافتا اس . و ورود دوده هواهای غربی و شمالی، ویههی

 وردهی دورا  سود اس  ها دمامی دنیای ن نیاسا تی سرممیا ایرا ، دعلب آ  با همربند عظی  های بارم ممیاام ویههی

های  اص آ  با شمار سا  عامل اردفاع و با عبارت دیگر هوهستانی بود  سرممیا ام ویههیهیرد. بدیاقدین را در بر می
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 با منابع شدهطای ام لحاظ دستیابی های منط اباع  دفاوت اردفاع، رود. ام سوی دیگر دنوع مکانی همیا عامل،می

 .(27، 1388اس )سعیدی، 

 

 بندی روستاها براساس عوامل طبیعی گروه
دوا  براساس آ  عوامل هیری روستاها مؤثر هستند و یا با عبارت دیگر روستاها را میبر ی ام عوامل طبیعی در شکل 

  . اق -4منابع آب  -3اقلین  -2دوپوهرافی  -1بندی نمود ها مهمتریا ایا عوامل عباردند ام  طب ا

 بندی نمود  دوا  با صورت میر طب اروستاهای ایرا  را در رابطا با عامل اردفاع می

 ایروستاهای  لگا -روستاهای پایکوهی د -روستاهای میا  هوهی ج -روستاهای هوهستانی  ب -الف

اند، وسع  اراضی و ای و یا روستاهایی هستند ها در دشتها است رار یافتابندی نوع غال  روستاها  لگادر ایا طب ا 

 .( 19و 18، 1385)مهدوی، (3-1) دویباشدمیهای دیگر معی  پییری ایا روستاها بیتتر ام دیپ

 های هتور بر اساس موقعی  طبیعیوضعی  است رار آبادی .3-1 دوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های هتورشناسنامة دهستا  (1390)منبع   مرهز آمار ایرا 

 

انسانی و بویهه  هایسکونتگاه( نیز نتا  می دهند ، ملزلا مهمتریا مخاطره ای اس  ها 5-1) ( و4-1همانگونا ها  داوی)

 فضاهای روستایی را در هتور در مما  های مختلف مورد دهدید قرار داده اس ؛ سیل ، بهما ،  تکسالی ، حرهات دامنا ای

بعدی قرار دارند. هایاو ... در ردب 

 

  

در د تعداد مو عیت استقرار ردیف 

 9 44 56448دشتی / جلگه ای  1

 8 32 41321کوهستانی  2

کوه ایه ای)جلگه ای و  3

کوهستانی ( 

18 8  14 4 

 5 1 1836جنگلی - دشتی  4

 4 4 5562جنگلی - کوهستانی  5

 2  258سایر  6

   1 125827جمع  



17 

 

 مرهبار هایارا  در ملزلوضعی  سکونتگاهی ای .4-1 دوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 http://en.wikipedia.orgبا اقتباس ام  ، 1391 لیفا و همکارا ،منبع   

 

 

 

 

 متداوی دریا مخاطرات طبیعی در مناطب روستایی ایرا . 5-1 دوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/
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 مورد داهید بوده اس . ممیا لرمه نظر، ام میا  انواع مخاطرات محیطیدر ایا پهوه  با دو ا با مسالا مورد 

 

 ها و رویکردها. نظریه1-8-4

 پذیری نسبت به مخاطرات طبیعیهای نظری آسیب. دیدگاه1-8-4-1
هایی با هن دهد. ها هر نند شباه پییری نتا  میهای آسی بندیهای مختلفی را ام دیدهاهبررسی متو  مو ود، دستا

های متدولوژی و بندی میر در مورد دیدهاهدارند، بعضاً با دلیل دعلب با حومه پهوهتی  اص، دفاودهایی با هن دارند. دستا

  ( 128و129  1394)علوی و همکارا ،مخاطرات طبیعی ارائا شده اس  پییری در حومهدئوریکی آسی 

انی، با سا تارهای ا تماعی، اقت ادی و سیاسی ها اقت اد سیاسی، در م ابل اهولوژی انسدیدگاه ا تصاد سیاسی: -

پییری هانونی قدرت اقت ادی و سیاسی در دعییا آسی  دهند مردبط اس  و بر ن  پییری را دح  دأثیر قرار می-آسی 

با  1970ها داهید دارد. ایا دیدهاه با عنوا  بختی ام دفکر سا تاری در  ارافیا و علود ا تماعی، در دها افراد و هروه

 (.  Ford, 2002)نیافتگی  ها  سود پدید آمدهار سانتوس و هاروی بر روی وابستگی اقت اد و دوسعا

، هر نند در دیدهاه اقت اد سیاسی «هراپس  مدر ، سا  »بر اساس دیدهاه گرا: دیدگاه پست مدرن، ساخت -

ای ام روابط ا تماعی پیچیده و دینامی   دستااند، اما آنها با عنوا   عواملی نظیر  نسی ، میه  و قومی  معرفی شده

اند. برای مثای  نسی  معموالً با عنوا  متت ی ام طب ا ا تماعی دیده شده اس ، با عباردی  مورد ارمیابی قرار نگرفتا

ر با نگونگی دأثیر مست ین و غیرمست ین  نسی  ب (2000)منا  بواسطا اینکا ف یرند، قربانیا  بحرانها هستند. انراسا

پردامد، و های انسانی در برابر بحرانها و نیز نگونگی افزای  نامتناس  ریس  بحرا  برای منا  میدهی واهن شکل

 ,Ford)پردامد با دأثیر باورهای میهبی بر آمادهی در برابر بحرا ، انطباق با آ  و پیتگیری ام آ  می(1998)ویزنر

 (. 128و129  1394با ن ل ام علوی و همکارا ، 17 :2002

 -سامی اهولوژی انسانی ای برای یکپارنارشتاهای بیااهولوژی سیاسی، ریتا در دالشدیدگاه اکولوژی سیاسی:  -

المللی، سا تار  دحلیل اهولوژی سیاسی، ا زاء متعددی را نو  ایدئولوژی، منافع بیا .فرهنگی با اقت اد سیاسی دارد

مرادبی ام دبییا را ام سط  فردی دا محلی،  هیرد و سلسلاانسانی دربر میاهولوژی و عامل  -طب ادی، روابط بامار، محیط

ویهه آنهایی ها با دوسعا -محیطی با -، و با دحلیل دعامالت پیچیده انسانیهندمیالمللی دنبای  ای و بیا ملی، منط ا

   .اقت ادی و دخری  محیطی در هتورهای درحای دوسعا مردبط هستند، عالقا دارد

های انسانی در دا ل فرایندهای اهولوژیکی، و در واقع مکا   معیتها و  در اهولوژی انسانی، سیستنانسانی: اکولوژی  -

در نتیجا دعامل بیا  پییریآسی مطابب ایا دیدهاه، . شودمیدر معرخ بودنتا  نسب  با مخاطرات طبیعی بررسی 

  گرشی غیرسیاسی اس .آید، ها در منظر  ود اساساً ن هروههای انسانی و محیط پدید می

غلبا داش ، ها اساساً  پییریآسی در بخ  اعظن قر  بیستن، دیدهاهی فا محور با فیزیکی:  -دیدگاه زیستی -

دیدهاه هرایی منط ی)فلسفا عملی( بود. دجرباهرای مبتنی بر هرا،  برهرا و د لیلهرا، اثباتهای مادیپنداش   مبتنی بر

و استمرار، با   دومیع فضاییروع، ، سرع   ششدتبر حس  فراوانی یا احتمای، بزرهی، ) میهور بر طبیع   طر فیزیکی 

در معرخ  واحد برایآ  عواق  ، شیوه است رار  وامع در معرخ آ  و در نتیجا، (پییریهای هلیدی آسی عنوا  مولفا

 ، مخاطرات طبیعیروی   یتترب  یعنی، هندمیمیا  فیزیکی دمرهز  هایهو اید« در ا آسی   محتمل» طر بر حس  
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