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هاي جابجایی روستایی از نظر مکانیابی با تأکید بر ابعاد  ارزیابی طرح
عملکردي -اکولوژیکی و فضایی -محیطی  
  استان ایالم) -اندیشه  : روستاهاي اسالمیه وي(مطالعه مورد

  ** صیدائی اسکندر سید *،یونس آزادي     

  
  11/11/1393                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          

  02/12/1394                                                                                                                                         تاریخ پذیرش مقاله:         

    چکیده
ترین مراحل فرایند  یديکل  یکی از موضوعاتی که در زمینه جابجایی یک سکونتگاه بسیار حائز اهمیت و شایان توجه و از طرف دیگر

سزایی در  باشد، انتخاب مناسب مکان جدید سکونتگاه است. زیرا نتایج این تصمیم در دراز مدت ظاهر شده و اثرات به جابجایی می
گزینی سکونتگاه جدید، بارها موجب ضعف یا شکست  انگاري در مورد مکانهاي مختلف دارد و شواهد نشان داده است که سهل جنبه
مشکالت کالبدي و بهداشتی و  ،دلیل محدودیت فیزیکی هاي جابجایی شده است. روستاي اسالمیه واقع در شهرستان سیروان بههبرنام

دلیل واقع شدن در حریم سد کنگیر از جمله روستاهایی هستند که در  روستاي سرتنگ سفلی (اندیشه) در شهرستان ایوان بههمچنین 
هاي جابجایی روستاهاي  تحلیلی است، ارزیابی طرح -اند. هدف این پژوهش که از نوع توصیفی ا شدهسنوات اخیر در استان ایالم جابج

عملکردي مکانیابی با استفاده از مدل اکولوژیکی شهري، روستایی  - اکولوژیکی و فضایی  -فوق الذکر براساس معیارها و ضوابط محیطی
نتایج این پژوهش، نشانگر این است که از نظر اکثر معیارهاي مورد بررسی، باشد.  و صنعتی روش مک هارگ و معیارهاي پیشنهادي می

اندیشه از نظر قرار گرفتن  روستاهاي مورد مطالعه در شرایط مناسب و نیمه مناسب قرار دارند ولی روستاي اسالمیه از نظر شیب و روستاي
به اینکه مکانیابی یک سکونتگاه در مکانی که همه استانداردها را در اراضی کشاورزي مرغوب در شرایط نامناسب قرار دارند. لذا با توجه 

شود که مکانیابی روستاهاي مورد مطالعه از نظر  گیري می باشد، نتیجه دارا باشد، در بعضی مناطق بسیار مشکل و حتی غیر ممکن می
  گردد.  معیارهاي مورد نظر، مناسب بوده است و فرضیه این تحقیق تأیید می

  
  
  

  .اندیشه  ارزیابی، مکانیابی، مدل اکولوژیکی، اسالمیه، کلیدي: واژگان

   y.azadi@ymail.com . اصفهان ریزي روستایی دانشگاه دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامه *
  .ریزي روستایی دانشگاه اصفهان استادیار گروه جغرافیا و برنامه **

تحت  ریزي روستایی آقاي یونس آزادي به راهنمایی دکتر سیداسکندر صیدایی یا و برنامهاین مقاله برگرفته از پایان نامه دوره دکتراي جغراف
باشد که با همکاري دفتر  سال اخیر استان ایالم) در دانشگاه اصفهان می 10هاي  هاي جابجایی روستایی (مورد مطالعه: طرح عنوان ارزیابی طرح

  .می تدوین گردیده استآموزش و توسعه منابع انسانی بنیاد مسکن انقالب اسال
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  مقدمه    
از  در طول تـاریخ در سراسر دنیا و جابجایی روستاها 

دالیـل مختلفـی از   بـه  هـا   زمان برپایی اولین سـکونتگاه 
همچون زلزله، ریزش کوه، سـیل و    بالیاي طبیعی  جمله

هـاي طبیعـی و مصـون     غیره، حفاظت از منابع و عرصـه 
انـد،   ساختن این منابع که در معرض تخریب قرار گرفتـه 

خصوص در نواحی مـرزي   به  جنگ و اثرات ناشی از آن
هاي توسعه شـامل دسترسـی بـه منـابع،      کشورها، پروژه

ات مناســب و ســایر عوامــل صــورت مکانــخــدمات و ا
   (mortazavi,2006: 112).گرفته است  می

از روستاها بـه دالیـل مختلـف از    در ایران نیز تعدادي 
هاي توسـعه، احـداث    جمله بروز حوادث طبیعی، پروژه

سد، واقع شدن بر روي آثار تاریخی، خشکسالی، جنگ، 
قبلـی و ...   مکـان مشکالت کالبـدي و زیسـت محیطـی    

(سـایت بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی،        اند جابجا شده
  ).  31: 1390و گرکانی، خبرگزاري مهر

که محل زندگی آنان جابجا شده اسـت، از   روستاییانی
یـابی  مکانجدید زندگی خـود انتظـاراتی از جملـه     مکان

صحیح روسـتاي جدیـد، دسترسـی مناسـب بـه زمـین،        
ات زندگی، حمـل و نقـل و دسترسـی    مکانفراهم شدن ا

مناسب به بازار، دسترسی به خدمات بهداشتی مناسـب،  
سـایر   دسترسی مطلوب به مراکز آموزشی و دسترسی به

ــا ــد.   مکان ــدگی را دارن ــاز زن ــورد نی ــهیالت م ات و تس
(Iones,2005)   اما بررسی تجارب صورت گرفته نشـان

ها در بهبـود   هاي مثبت جابجایی دهد که باوجود جنبه می
شرایط زندگی روستاییان، بخشـی از روسـتاییان جابجـا    
شده از نحوه جابجایی محل سکونت خود به دالیلـی از  

مناسب روستاي جدید، عدم مشـارکت  یابی نامکانجمله 
مردم در جابجایی روسـتا، تـأثیرات منفـی جابجـایی بـر      

(حبیـب و    اقتصاد روستاییان و ... رضایت کامل ندارنـد 
؛ سـعیدي و  121: 1390؛ گرکانی، 188: 1389همکاران، 

: 1388؛ سعیدي و حسینی حاصـل،  10: 1393همکاران، 
  ).178: 1383؛ رضوانی، 236

  

ــو ــی از موض ــک  یک ــایی ی ــه جابج ــه در زمین عاتی ک
  سکونتگاه داراي اهمیـت بسـیار و شـایان توجـه اسـت      
ــی     ــد، یک ــاره گردی ــه آن اش ــاال ب ــه در ب ــانطور ک   و هم

باشـد، انتخـاب مناسـب     از انتظارات جابجا شدگان مـی 
  جدیـد سـکونتگاه اسـت. بعـد از اتخـاذ تصــمیم       مکـان 

در مورد جابجایی یک روستا، تعیین محل جدیـد، یکـی   
  تــرین مراحــل فراینــد جابجــایی اســت. چــرا  کلیــدي از

ــاهر شــده و    ــدت ظ ــن تصــمیم در درازم ــایج ای ــه نت   ک
و شـواهد  هـاي مختلـف دارد    سـزایی در جنبـه   اثرات به

گزینـی  انگاري در مـورد مکـان  سهل نشان داده است که
ســکونتگاه جدیــد، بارهــا موجــب ضــعف یــا شکســت 

ــه ــت  برنام ــده اس ــایی ش ــاي جابج ــور   ه ــریفی پ  و (ش
و  1387 ، مســــگري هوشــــیار،52: 1389همکــــاران،

(Gordon and athers,2009: 83 .  
در استان ایـالم نیـز بـه دالیلـی از جملـه محـدودیت       
  فیزیکــی روســتاهاي قــدیم، واقــع شــدن در بســتر      
ــاکنون      ــد و ... ت ــریم س ــدن در ح ــع ش ــه، واق رودخان
ــدام جهــت    ــا در دســت اق روســتاهایی جابجــا شــده ی

وستاي اسالمیه واقـع در شهرسـتان   باشند. ر جابجایی می
ــه  ــیروان بـ ــت    سـ ــی جهـ ــدودیت فیزیکـ ــل محـ   دلیـ

توسعه، مشـکالت کالبـدي و بهداشـتی از جملـه معـابر      
هاي بسیار فشـرده، عـدم سـاماندهی     نامناسب، ساختمان

ــالب ــاب فاض ــا و روان ــرتنگ   ه ــتاي س ــا و ... و روس   ه
دلیل واقع شـدن در   سفلی (اندیشه) در شهرستان ایوان به

سد کنگیـر از جملـه روسـتاهایی هسـتند کـه در       حریم
اند. لـذا در ایـن   سنوات اخیر در استان ایالم جابجا شده

آیـا روسـتاها   "گردد که  پژوهش این موضوع بررسی می
یـابی  مکاندر فرایند جابجایی به روش صـحیح و علمـی   

  "اند یا خیر؟ گردیده
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    هدف تحقیق
ــابی طــرح  ــن تحقیــق، ارزی هــاي جابجــایی  هــدف ای

در اســتان ایــالم از نظــر  اندیشــه  وسـتاهاي اســالمیه  رو
عملکـردي   -اکولـوژیکی و فضـایی   -معیارهاي محیطی

یابی با استفاده از مدل اکولوژیکی شهري، روسـتایی  مکان
  باشد. می 1هارگو صنعتی روش مک 

   سؤال و فرضیه تحقیق
گردد با انجام پـژوهش حاضـر بـه     سؤالی که سعی می

هـاي جدیـد    مکـان  "  ین است کهها پاسخ داده شود ا آن
روستاهاي جابجا شده به چه میزان از معیارهاي محیطی 

  باشند؟ ها برخوردار می یابی سکونتگاهمکان
براي پاسخ به سؤال فوق، فرضیه زیـر مـورد آزمـایش    

 د: قرار می گیر
 اندیشـه   ویابی روستاهاي اسـالمیه  مکانرسد  نظر می به

یـابی  مکاناي محیطـی  از نظر  مطابقت داشتن بـا معیارهـ  
  مطلوب بوده است. ،ها سکونتگاه

  پیشینه تحقیق
هـا بـا اسـتفاده از مـدل      یـابی سـکونتگاه  مکاندر زمینه 

ــاتی    ــنعتی، مطالع ــتایی و ص ــهري، روس ــوژیکی ش اکول
هـا   صورت گرفته است کـه در ادامـه بـه تعـدادي از آن    

  شود:  اشاره می
اي تحــت عنــوان  ) در مقالــه1385منــوري و طبیبیــان(

یـابی شـهرهاي   مکانتعیین عوامـل زیسـت محیطـی در    «
اند که براساس مـدل   به این نتیجه رسیده  »جدید در ایران

اکولوژیکی توسعه شـهري، روسـتایی و صـنعتی، شـهر     
  یابی گردیـده اسـت  مکانجدید هشتگرد به شکل مناسب 

  ). 1: 1385(منوري و طبیبیان،
 اي تحـت عنـوان   ) در مقالـه 1389میکائیلی و یمرلـی( 

وسیله مدل اکولوژیکی  ارزیابی توان محیطی سرزمین به«
، GISتوسعه شهري، روستایی و صنعتی بـا اسـتفاده از   

به » شهرستان گرگان -مطالعه موردي حوضه شصت کال

روستاي موجود در حوضـه   6اند که از  این نتیجه رسیده
روستا داراي کالس بـاالي توسـعه و دو    4مورد مطالعه، 

(میکـائیلی و    تر توسعه قرار دارند ایینروستا در کالس پ
  ).1: 1389یمرلی،

) در پژوهشـی تحـت عنـوان    1387دشتی و همکاران(
راهکارهــاي دســتیابی بــه توســعه پایــدار روســتایی بــا «

استفاده از ارزیابی تـوان محـیط زیسـت حوضـه آبخیـز      
که با استفاده از مدل اکولوژیکی توسعه شـهري،  » زاخرد

  انـد،   مـک هـارگ انجـام داده    روستایی و صـنعتی روش 
انـد کـه بـا در نظـر گـرفتن کلیـه        به ایـن نتیجـه رسـیده   

پارامترها، کل منطقـه بـراي توسـعه روسـتایی نامناسـب      
است، اما با حذف عامل ارتفاع، بخشی از منطقه قابلیـت  

(دشـتی و  باشـد  الزم براي توسعه روسـتایی را دارا مـی  
  ).77: 1387همکاران، 

  

) در پژوهشی تحـت عنـوان   1391جوزي و همکاران(
هـاي زیسـت محیطــی در    شناسـایی و تعیـین شــاخص  «

بـا اسـتفاده از مـدل    » یابی کـاربري توسـعه شـهري   مکان
اکولوژیکی توسعه شهري، روسـتایی و صـنعتی بـه ایـن     

یابی شهر یاسـوج از نقطـه نظـر    مکاناند که  نتیجه رسیده
پارامترهاي زیست محیطـی، مطـابق بـا اسـتاندارد مـک      

ــت مناســبی برخــوردار اســت  هــارگ  ــوده و از موقعی ب
  ).1: 1391(جوزي و همکاران،

) در پژوهشــی تحــت 1391پــور جعفــر و همکــاران(
بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و «عنوان 

کـه  » منظور توسعه آتی آن هاي مناسب به تعیین محدوده
ــوژیکی توســعه شــهري،   آن ــا اســتفاده از مــدل اکول را ب

انـد، ابتـدا نحـوه توسـعه      عتی انجـام داده روستایی و صن
هـاي جمعیتـی آن از ابتـدا مـورد      فیزیکی شهر و ویژگی

منظـور توسـعه آتـی آن در     اند، سپس به بررسی قرار داده
تـرین اراضـی    نواحی با توان اکولوژیکی مناسب، مناسب

  ).81: 1391(پورجعفر و همکاران،  اند را تعیین نموده
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  چارچوب نظري
بـانی نظـري، رویکردهـا و راهبردهـاي     شناخت دقیـق م 

توانـد بـر کـل فراینـد      توسعه به مثابـه پایـه مطالعـات مـی    
  ).141: 1388(مهدوي و همکاران،   توسعه تأثیرگذار باشد

  اسکان مجدد روستایی
اسکان مجدد بـه معنـی هـر نـوع جابجـایی یـا تغییـر        

(رحمتــی و   اساســی در محــل ســکونت خانوارهاســت 
ــان، ر تعریفــی دیگــر اســکان مجــدد  ). د55: 1389نظری

بازتابی از اجـراي بـه گزینـی اسـتقرار مجـدد جمعیـت       
هـاي تولیـدي و نیـز     منظـور بهبـود فعالیـت    روستایی به

(محمـــدي   هاي زنـــدگی اســـتدبهســـازي اســـتاندار
طور کلی سیاسـت   ). به39: 1391استادکالیه و همکاران، 

ریـزي   هـا در برنامـه   اسکان مجدد یکی از انواع سیاسـت 
منظـور توسـعه    هـاي روسـتایی اسـت کـه بـه      نتگاهسکو

ویژه نظام بخشـی بـه توزیـع بهینـه نقـاط       روستایی و به
ــأمین ا  ــتایی و ت ــروس ــاز  مکان ــورد نی ــدمات م ات و خ

  روستاییان مطرح شده است.
ــو معتقــد اســت دلیــل اصــلی اســکان مجــدد،   اوالوپ

هـاي   آرامـی  اجتماعی مانند جنـگ، نـا   -تحوالت سیاسی
قومیتی و مـذهبی، بالیـاي طبیعـی از     هاي جامعه، بحران

یـابی  مکانهاي  ها، سیل، قحطی و برنامه جمله خشکسالی
 .(Olawepo,2008: 116)باشد  براي کشاورزي می
بندي کـرد   توان در سه دسته کلی طبقه این دالیل را می

  که عبارتند از:
  . مقابله با حوادث طبیعی (زمین لغزش، سیل، زلزله، ...).1
ــه. اجــراي برن2 ــه  ام ــتایی و ناحی ــاي توســعه روس اي  ه

  (سدسازي و ....)
. دالیل سیاسی و امنیتی (نقاط مرزي و ...) (جاللیان و 3

  ).190: 1392همکاران،
هاي بازسازي روسـتاهاي آسـیب    طور کلی در برنامه به

دیده پس از حوادث و همچنین اسکان مجـدد روسـتاها    

اشـاره   هـا  که به دالیل مختلف (که پـیش از ایـن بـه آن   
پذیرد، سه شیوه یا سیاست اجرایـی بـه    گردید) انجام می

اندرکاران و متولیـان امـر    شرح ذیل، در دستور کار دست
  گیرد: قرار می

 درجاسازي. 1
 تجمیع و ادغام. 2
: 1388جابجایی یا انتقال (سعیدي و حسینی حاصـل،  . 3

222.( 
نیـز   مکانهایی مختلف مانند تغییر  جابجایی که با واژه

شود، اصوالً به معناي هـر نـوع جابجـایی یـا      ناخته میش
ــت      ــا اس ــکونت خانواره ــل س ــی در مح ــر اساس تغیی

). مطالعـات مربـوط   100: 1391زاده و همکاران،  (پهلوان
هاي روسـتایی بـه دالیـل     به موضوع جابجایی سکونتگاه

مختلف اعم از وقـوع سـوانح در متـون نظـري ایـران و      
: 1389همکــاران،  جهــان منــابع غنــی نــدارد (حبیــب و

رسد موضوع جابجایی سکونتگاه اغلـب   نظر می ). به188
 موضوع پیچیده مـورد بحـث محققـان مختلـف اسـت.     

.(Aysan and Oliver,1987)    
گردد که  در شرایطی خاص از این سیاست استفاده می

  ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: از مهمترین آن
ادثی همچون زلزلـه،  باال بودن خسارات ناشی از حو -

سیل، طوفان، سـونامی و سـایر سـوانح و رخـدادهاي     
  طبیعی

  تخلیه روستاهاي مرزي در اثر وقوع جنگ و ناامنی -
واقع شدن روستاها بر روي آثار تاریخی و باسـتانی و  

  ها برداري بهینه از آن لزوم حراست و بهره
هاي با ارزش و  واقع شدن روستاها در داخل جنگل -

  ها برداري بهینه از آن حراست و بهرهلزوم 
اي همچــون  هــاي عمرانــی توســعه اجــراي فعالیــت -

احداث سد و واقع شـدن روسـتاها در داخـل حـریم     
  دریاچه سدها

 توسعه فیزیکی و کالبدي روستا مکانعدم ا -
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دسترسی روسـتاییان بـه خـدمات عمـومی و رفـاهی       -
ــاران،  ــوانی و همک ــتر (رض ــان  92: 1392بیش و و جاللی

  ).193: 1392همکاران، 
  

  یابی در سیاست جابجایی روستاییمکان
عنـوان یکـی از    روستا، بـه  مکاندر سیاست جابجایی، 

هاي انسانی، به یکی از دالیل طبیعی و یا  انواع سکونتگاه
هـا اشـاره گردیـده     غیرطبیعی که در مباحث قبلی بـه آن 

). بعـد  108: 1390بایست ترك شود. (گرکانی،است، می
اتخاذ تصمیم در مورد جابجایی یـک روسـتا، تعیـین    از 

ترین مراحل فرایند جابجایی  محل جدید، یکی از کلیدي
یابی را یکی از مهمترین مشکالت مکاناست. شاید بتوان 

در هر تخصصی دانست. چرا که نتـایج ایـن تصـمیم در    
هـاي   سـزایی در جنبـه   دراز مدت ظاهر شده و اثرات بـه 

ــریفی  ــف دارد (ش ــور مختل ــاران،  پ   ). 52: 1389و همک
   رــ ب ، عالوهبـمناس و تـسیابی درمکان تمطالعا منجاا

اثـــرات  ،تأسیس ردمو حدوا دعملکر بر ديقتصاا تـــأثیر
ــقتصا و  یـــفرهنگ -جتماعیا  لـــمح هـــمنطق در دياـ
ــظ  که ینا شت. ضمندا هداخو دخو اثحدا حفـــــــ

 يکلید  لـماعو انوـعن به نیز محیطی یستز يها یژگیو
ــوب  مکا مسایل در محل تعیین در مؤثر ــابی محســ نیــ
. در مـورد  (Gordon and athers,2009: 83)شوند  می

یابی محل احـداث سـایت جدیـد روسـتا نیـز ایـن       مکان
یــابی درســت و مکانکنــد و  موضــوع مصــداق پیــدا مــی

مناسب محل احداث روستاي جدید در تمام ابعاد داراي 
مسـائل و   یابی نادرستمکاناثرات و نتایج مثبت است و 

ــراي   ــم بـ ــاد، هـ ــام ابعـ ــادي را در تمـ مشـــکالت زیـ
اندرکاران و مسؤلین و هم روستاییان ایجاد خواهد  دست

گزینی سکونتگاه جدیـد  انگاري در مورد مکانکرد. سهل
هاي جابجـایی  نیز بارها موجب ضعف یا شکست برنامه

  دهـد مسـئوالن اغلـب بـه    شده است. شواهد نشـان مـی  
  

ن از قبیـل خطرپـذیري کمتـر،    هاي مکـا برخی کیفیت
هـا و  هـا، دسترسـی  نزدیکـی بـه امکانـات و زیرسـاخت    

دلیـل تسـریع در بازسـازي، تسـهیل      هاي هموار بـه   زمین
هـاي سـریع بیشـتر توجـه     حـل  تأمین مصالح و ارائه راه
هـایی همـواره الزامـات زیسـت      دارند. اما چنـین زمـین  

ه بـر  کنند و عـالو محیطی و اقتصادي افراد را تأمین نمی
این معیارها، عوامل دیگـري از قبیـل فاصـله از منـابعی     
مانند آب یا مراتع و عوامـل اجتمـاعی ماننـد فاصـله از     
خویشاوندان یا روستاي قدیم در میـزان پـذیرش مکـان    

  .(Davis, 1981: 15)اند جدید مؤثر بوده
ــذا در انتخــاب محــل و   ــابی ســکونتگاهمکانل ــاي  ی ه

توسعه پایـدار کـه مـورد    روستایی رعایت اصول و ابعاد 
رود. بـراي   شمار می وفاق عام است، از الزامات بنیادي به

هاي مختلف، ابعاد گونـاگونی در   توسعه پایدار از دیدگاه
عنوان ابعاد اصلی ایـن   شود. اما آنچه که به نظر گرفته می

  گردد، عبارت است از: نوع رویکرد به توسعه مطرح می
  اکولوژیکی -بعد محیطی -
  فرهنگی -د اجتماعیبع -
  بعد اقتصادي -
  سیاسی -بعد نهادي -
 ).7: 1387فضایی(سعیدي، -بعد کالبدي -

یابی را در مکانتوان ضوابط  می با توجه به این تفاسیر
  چند دسته مورد توجه قرار داد:

  اکولوژیکی -ضوابط محیطی -
  اقتصادي -ضوابط اجتماعی -
  ضوابط حقوقی -
  رديعملک -ضوابط فضایی -
 سیاسی. -ضوابط نهادي -
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 -باتوجه به اینکه این مقاله براسـاس ضـوابط محیطـی   
گـردد، در   عملکردي، تدوین مـی  -اکولوژیکی و فضایی

 گردد. ها ارائه می ادامه توضیحاتی در خصوص آن
  اکولوژیکی -ضوابط محیطی

تفکر جابجایی یک مجتمع زیسـتی از محـل اسـتقرارش    
پـذیري آن،   حیطی و آسیبمنظور حل مشکالت زیست م به

، 1385هاست(آیسـان و دیـویس،    زیربناي فلسفی جابجایی
اکولـوژیکی از   -هاي محیطی ). گرچه ضوابط یا ویژگی52

مهمتــرین و بنیــادي تــرین اصــولی اســت کــه بایســتی در 
یابی مورد توجه قرار گیـرد ولـیکن در اغلـب    مکانهرگونه 

بسـیاري از  رو در  شـود. از ایـن   موارد مورد غفلت واقع می
موارد اعتبارات هزینه شده براي استقرارهاي جدید انسـانی  

هـا و یـا    هاي اضطراري همچون بازسـازي  ویژه در پروژه به
هاي جدید پـس از وقـوع سـوانح طبیعـی بـا       برپایی آبادي

عدم اقبال مردمی و مسائل مختلف پـس از اسـکان روبـرو    
دن گونـه ضـوابط عبارتنـد از لحـاظ کـر      گردد. اهم ایـن  می

موقعیت طبیعی، ساختار زمین، شـکل نـاهمواري و شـیب    
زمین، فقدان سوانح طبیعـی، دسترسـی مناسـب بـه منـابع      

  ).  7-9: 1387کافی آب سطحی یا زیرزمینی(سعیدي،
  عملکردي -ضوابط فضایی

ها، مناطق و واحـدهاي سـکونتگاهی اعـم از     سرزمین
هاي زیستی منزوي و مجزایـی   شهري یا روستایی، کانون

ها صرفاً ابعاد محیطی،  تند که زندگی و فعالیت در آننیس
عبارت دیگر تنها ابعادي درون  اجتماعی و اقتصادي و به

سکونتگاهی داشته باشـند. بلکـه در واقـع دامنـه و نـوع      
هـا در سـطوح مختلـف     کنش متقابـل موجـود میـان آن   

هـاي توسـعه را همـوار و یـا در      تواند در عمل زمینه می
رسایی حتی محـدود سـازد. بـا ایـن     صورت فقدان یا نا

یـابی  مکـان هاي گوناگون بـراي   حال در شاخص گذاري
براساس توسعه پایدار روستایی نباید ایـن بعـد اساسـی،    

عملکردي نادیده گرفته شود و صـرفاً   -یعنی بعد فضایی

ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادي مـدنظر قـرار گیرنـد.    
توجـه بـه    عملکـردي مسـتلزم   -بنابراین ضوابط فضایی

  معیارهاي زیراست:
دسترسـی   مکـان هاي مختلف ارتباطی و ا وضعیت راه. 1

 ها به آن
 برخورداري از تأسیسات مختلف خدماتی. 2
هاي پیرامونی، اعم از روسـتایی و   فاصله از سکونتگاه. 3

 شهري
 ترین سکونتگاه مرکزي فاصله تا نزدیک. 4
ـ  مکانا. 5 ومی و و دامنه دسترسی به مصالح ساختمانی ب

 غیربومی
 ساخت و ساز مسکن و تأسیسات مرتبط با آن مکانا. 6
جایگــاه عملکــردي مشــخص در تعــامالت فضــایی  . 7

 ).10: 1387(سعیدي،
قبل از اعالم نیاز به کمک از منابع خـارجی، شـناخت   

ات داخلـــی، مصـــالح محلـــی و مکـــاناز نیروهـــا و ا
هاي بومی براي احیاي اقتصادي امـري حیـاتی    تخصص
  ).62، 1385یسان و دیویس، است (آ

هـایی کـه    در پایان نیز اشاره گردد که بررسی پـژوهش 
اکولوژیکی توسعه شهري، روسـتایی و  با استفاده از مدل 

صنعتی و براساس معیارهایی مندرج در جـداول شـماره   
اند، نشانگر اهمیـت و   انجام گرفته پژوهش حاضر 2و  1

لعـات  ضرورت توجه به معیارهاي مـدل مـذکور در مطا  
یـابی،  مکـان باشد. لذا بایستی در مطالعـات   یابی میمکان

ــدل   ــاي م ــاً معیاره ــهري،  حتم ــعه ش ــوژیکی توس اکول
  روستایی و صنعتی مد نظر قرار گیرد.

  روش تحقیق
ــوع     ــاربردي، از ن ــژوهش ک ــن پ ــق در ای روش تحقی
توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش بـراي تـدوین   

اي و  لعات کتابخانهمبانی نظري و ادبیات پژوهش از مطا
آوري اطالعـات مـورد نیـاز جهـت سـنجش       براي جمع
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هــاي  هــاي مطالعــاتی، ســایت فرضــیه تحقیــق، از طــرح
اینترنتی، مشاهدات میدانی و مراجعه بـه ادارات مـرتبط   

  استفاده گردیده است.
در این پژوهش از روش مک هارگ که براسـاس ارزیـابی   

سـت. ایـن روش   باشد، استفاده شـده ا  زیست می توان محیط
هــاي مختلــف  هــاي اکولــوژیکی بــراي کــاربري داراي مــدل

است که توسط متخصصان ایرانی جهـت کـاربرد در کشـور    
هـا، مـدل اکولـوژیکی     اند. یکی از این مـدل  سازي شده بهینه

ــه    توســعه شــهري، روســتایی و صــنعتی اســت. از آنجــا ک
هاي زیست محیطی بـراي برپـایی منـاطق شـهري،      نیازمندي

بازرگــانی و صــنعتی تقریبــاً یکســانند، مــدل      خــدماتی،
اکولوژیکی ساخته شـده بـراي توسـعه شـهري، روسـتایی و      

  ).3:1391(جوزي و همکاران، صنعتی یکجا ارائه شده است
در خصــوص ارزیــابی زیســت  روش کــار ایــن مــدل 

محیطی روستاهاي مورد مطالعه، بدین شـکل اسـت کـه    
ارهاي اصلی پس از انتخاب معیارهاي ارزیابی شامل معی

مدل اکولوژیکی توسعه شـهري، روسـتایی و صـنعتی و    
علت وجود خأل در معیارهـاي   معیارهاي پیشنهادي که به

گیرند، نسـبت بـه    مدل فوق الذکر مورد استفاده قرار می
مطالعــه وضــعیت موجــود روســتاهاي جدیــد براســاس 

شـود. سـپس وضـعیت     معیارهاي مورد مطالعه اقدام می
کم و کیف معیارها مورد مقایسه قرار موجود روستاها با 

محیطـی   گیرد و در پایان در مـورد وضـعیت زیسـت    می
(برگرفته از   گیرد روستاهاي جدید اظهار نظر صورت می

ــاهی ــر، پن ــدوم، 1389ف ــان، 1392، مخ ــوري و طبیبی ، من
  ).1391، جوزي و همکاران، 1385

این مدل، منـاطق را بـه سـه طبقـه شـامل طبقـه یـک        
ه دو (نیمه مناسب) و طبقه سه (نامناسب) (مناسب)، طبق

کند و براي قرار گرفتن هر منطقـه در یکـی از    تقسیم می
مدنظر  1طبقات فوق، معیارهایی به شرح جدول شماره 

  شود. قرار داده می

همانطور که در باال به آن اشاره گردیـد، بـا توجـه بـه     
اینکه مدل اکولوژیکی توسعه شهري، روستایی و صنعتی 

خـأل از نظـر معیارهــاي مـورد اسـتفاده در زمینــه      داراي
باشد، محققین در زمـان اسـتفاده    ارزیابی جامع منطقه می

از این مدل، معیارهایی پیشنهادي را با توجه بـه شـرایط   
نمایند و در جهـت ارزیـابی    منطقه مورد مطالعه، ارائه می

نمایند. لذا در این پژوهش  برداري می ها بهره منطقه از آن
اس مطالعات صورت گرفته قبلـی و مطابقـت دادن   براس
هـاي روسـتاهاي مـورد مطالعـه،      ها با شـرایط محـیط   آن

گردد که ارزیابی منطقـه   معیارهاي پیشنهادي نیز ارائه می
براساس معیارهاي مدل اکولوژیکی و پیشنهادي صورت 

  .)2 شماره (جدول گیرد
  روستاي اسالمیه

ار بخش مرکـزي  روستاي اسالمیه از توابع دهستان لوم
دلیـل   باشـد کـه بـه    شهرستان سیروان در استان ایالم مـی 

مشکالتی از قبیل نداشتن فضـاي توسـعه، شـبکه معـابر     
نامناسب، مشکالت بهداشتی و بصري و ... و بـا هـدف   
  رفع مشکالت اهالی و بهبود شـرایط زنـدگی در روسـتا    
و جلوگیري از مهاجرت آنان بـه منـاطق دیگـر، فراینـد     

  شـــروع گردیـــد (منبـــع: 1384آن از ســـال جابجـــایی 
روستاي جدید اسالمیه که در  دهیاري روستاي اسالمیه).

  کیلـومتري   3قـدیم روسـتا و    مکـان کیلومتري  1د حدو
استقرار پیدا کـرده   -مرکز شهرستان سیروان -شهر لومار

هکتـار مسـاحت، از نظـر موقعیـت      20است، بـا حـدود  
درجـه   33و دقیقه طول شرقی 47درجه و 46ریاضی در 

دقیقه عرض شـمالی واقـع شـده اسـت. همچنـین       35و
  روستاي مـذکور از نظـر موقعیـت نسـبی، از شـمال بـه       

  لومـار،   -کوه چرمین، از جنوب به جاده ارتباطی ایـالم  
  از شرق به اراضـی کشـاورزي اهـالی روسـتاي مـذکور      

    گــردد و از غــرب نیــز بــه اراضــی مرتعــی محــدود مــی
  ده).(مطالعات میدانی نگارن
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  مدل اکولوژیکی توسعه شهري، روستایی
 III  طبقه  II   طبقه I طبقه   و صنعتی 

  اقلیم و آب و هوا
  میلی متر 500-800  میانگین بارندگی سالیانه

هر اقلیم و آب و هوا (بـه اسـتثناي   
  اند) شرایطی که نامناسب ذکر شده

در مسیر گردبادها و بادهاي شدید 
بیش از  موسمی، سرعت باد غالب

  کیلومتر در ساعت 50

  درجه سانتیگراد 18-24  میانگین دماي سالیانه
  درصد 60-80  درصد رطوبت

  کیلومتر در ساعت 35تا   سرعت باد غالب
  شکل زمین

  اي مانند هاي کاسه ها و موقعیت دره  دشت و شبه دشت  میان بندها  موقعیت و شکل زمین
  درجه 9بیش از   درجه 6-9  درجه 6تا   شیب

  متر 1800بیش از   متر1200-1800و  0-400  400-1200  ارتفاع از سطح دریا

جهــــت  
  جغرافیایی

  شمالی  شرقی -غربی  جنوبی  آب و هواي معتدله

  غربی -جنوبی  شمالی  شرقی  آب و هواي نیمه گرمسیري

  سنگ مادر
هـاي بازالـت،    ماسه سنگ، روانـه 

هاي فالت  رسوبات آبرفتی (آبرفت
  قاره)

و سنگ رس، گرانیت و  سنگ آهک
هاي بین  دار، روانه هاي شکاف توف

ــه ــس، آبرفتــی (مخروطــه  چین اي، ل
  ساز) هاي دره افکنه، آبرفت

گسل پیـدا و پنهـان، سـنگ مـادر     
هاي مـارن در   مارنی یا وجود الیه

زیر سنگ مادر، زلزله خیز، شیست 
هــاي  ي و دشــت ا هــاي ماســه تپــه

  سیالبی
  خاك

  ومی رسی (عمیق)ل -لومی  بافت و عمق خاك
شنی عمیق، شنی لـومی کـم عمـق،    
لومی کم عمق تا متوسـط و لـومی   

  رسی کم عمق تا متوسط

شنی کم عمق، رسـی سـنگین یـا    
  نیمه سنگین و خاك هیدرومرف

  ناقص  متوسط تا خوب  خوب تا کامل  شرایط زهکشی خاك

یافتـه بـا    یافته تا تحول نیمه تحول  ساختمان خاك
بنـدي خیلـی    دانه -کم تحول یافته  حول یافتهنیمه ت  بندي متوسط دانه

  ریز
  منابع آب

لیتر در روز بـراي هـر    225-300  کمیت آب
لیتر در روز براي هر  150کمتر از   لیتر در روز براي هر نفر 150-225  نفر

  نفر
  پوشش گیاهی

  درصد 60بیش از   درصد 30-60  درصد 30کمتر از   تراکم پوشش گیاهی
  درصد یا کشتزار آبی 50بیش از   درصد 50کمتر از   درصد 30از  کمتر  تراکم پوشش علفی

    .3 :1385منبع: منوري و طبیبیان، .معیارهاي مدل اکولوژیکی توسعه شهري، روستایی و صنعتی .1 ج
): نشـانگر وضـعیتی   II): نشانگر بهترین وضعیت ممکنه از نظر زیست محیطی براي احداث سکونتگاه جدید، طبقه Iطبقه 

): نشانگر وضعیتی غیرمناسب بـراي احـداث   IIIسب از نظر زیست محیطی براي احداث سکونتگاه جدید، طبقه تقریباً منا
  سکونتگاه جدید.
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  بررسی اجمالی روستاهاي مورد مطالعه
  روستاي اسالمیه

ــاس    ــوایی، براس ــر آب و ه ــالمیه از نظ ــتاي اس روس
ــانگین    داده ــار، داراي می ــی لوم ــتگاه هواشناس ــاي ایس ه
دمــا  ه ســانتیگراددرجــ 29/21بــارش،  میلیمتــر 12/339
متوسـط  رطوبت نسبی ساالنه و همچنـین   درصد 1/39و

اي که روسـتا در آن واقـع گردیـده     سرعت باد در منطقه
  باشد. کیلومتر بر ساعت می 25/10است، 

اي در جهـت   روستاي اسـالمیه داراي موقعیـت دامنـه   
  د و ـدرص 13وسط ـب متـا شیـی، بـایی جنوبـرافیـجغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشـد. زمینـی کـه     متر ارتفاع از سـطح دریـا مـی    980
لحـاظ   روستاي اسالمیه در آن استقرار پیدا کرده است، به

جــاي  2/2قابلیــت و در تقســیمات رایــج آن در واحــد 
هـاي نسـبتاً مرتفـع بـا قلـل مـدور        گیرد که شامل تپه می

هـاي آهکـی و    وفرسایش متوسط است کـه روي سـنگ  
مارن با شیب بـاال واقـع شـده    رسی و گاهی کنگلومرا و 

هاي روسـتاي اسـالمیه کـه بخشـی از آن را      است. خاك
دهد، شنی لومی کم عمق تـا   رسوبات آبرفتی تشکیل می

 نیمه عمیق سنگریزه دار با بافت متوسط تا سنگین است.
هاي این منطقه داراي ساختمان نیمه تحول یافتـه و   خاك

  کمیت و کیفیت مورد نظر  معیارهاي فرعی  معیارهاي اصلی

  
  اقلیم و آب و هوا

  

  میانگین بارندگی ساالنه
در بین معیارهاي فرعی اقلیم و آب و هـوا، سـرعت   

ها حـائز اهمیـت کـه حـداکثر      در مکانیابی باد غالب
  کیلومتر در ساعت باشد. 50سرعت آن بایستی زیر 

  میانگین دماي ساالنه
  درصد رطوبت

  سرعت باد غالب

  
  

  شکل زمین

  بند، دشت و شبه دشت میان  موقعیت و شکل زمین
  درجه 9کمتر از   شیب

  متر 1800کمتر از   ارتفاع از سطح دریا
  رافیاییجهت جغ

  (شبه دشت)
  شرقی -جنوبی،  غربی   آب و هواي معتدله

  شرقی، شمالی  آب و هواي نیمه گرمسیري

  زمین شناسی
  رسوبات آبرفتی  سنگ مادر

ریشتر در منطقه وجود نداشته  6سابقه زلزله بیش از   زلزله خیزي
  باشد.

  لومی، لومی رسی  بافت خاك  خاك
  ز براي هر نفرلیتر در رو 250  کمیت آب  منابع آب

مکان انتخابی در داخـل اراضـی جنگلـی و زراعـی       پوشش گیاهی  پوشش گیاهی
  نباشد.

در مناطق حفاظت شده محیط زیست و منابع طبیعی     ها حیات وحش و زیستگاه
  و آبخیزداري نباشد.

  زیربنایی
کیلومتر با مراکـز شـهري فاصـله داشـته      30کمتر از   هاي ارتباطی شبکه

  مناسب به جاده اصلیباشد. دسترسی 

دسترسی مناسب به خطوط انتقال گـاز، بـرق و آب     دسترسی به زیرساخت ها
  مندي مناسب از مخابرات شرب و امکان بهره

  
  .معیارهاي زیست محیطی پیشنهادي براي مکانیابی روستاهاي جدید در ایران .2 ج
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باشند. ضـمناً طبـق    میاز زهکشی مناسبی نیز برخوردار 
کنـون هـیچ    تـا  1950هاي صورت گرفته از سال  بررسی

ریشـتر در منطقـه رخ    6گونه زلزله بـا بزرگـی بـیش از    
، کریمی، 1383نداده است (مهندسین مشاور کریاس بنا، 

  و محاسبات نگارنده). 1393
منبع آب شـرب روسـتاي اسـالمیه از طریـق پمپـاژ آب      

گردد. طبـق   کالن تأمین میچشمه واقع در روستاي سراب 
اطالعـات اخـذ شــده از امـور آب و فاضـالب روســتایی،     

 300روستاییان ساکن در اسالمیه در حـال حاضـر روزانـه    
(امــور آب و   نماینـد  لیتـر/ نفـر از آب شـرب اســتفاده مـی    
  .)1393-فاضالب روستایی شهرستان سیروان

طبق مطالعات صورت گرفتـه، پوشـش گیـاهی قبلـی     
جدید روسـتاي اسـالمیه از نـوع گیاهـان     اراضی سایت 

درصـد) و خـارج از    50استپی با تـراکم متوسـط (زیـر    
حوزه مناطق حفاظت شـده بـوده و تـا زمـان جابجـایی      

صـورت چراگـاه فصـلی مـورد      ، بـه مکـان روستا به این 
(اداره منـابع    برداري اهالی روستا قرار گرفتـه اسـت   بهره

  و مطالعات میدانی). 1393-طبیعی سیروان
هاي اصلی انتقال بـرق   ات زیربنایی، شبکهمکاناز نظر ا

ــار ایــن روســتا عبــور   و گــاز شهرســتان ســیروان از کن
نمایند، اهالی روستا از شبکه مخابرات (تلفن ثابـت و   می

کنند و همچنین در حاشیه جاده اصلی  همراه) استفاده می
شهرستان که مرکز شهرستان را بـه مرکـز اسـتان وصـل     

هـاي میـدانی    (بررسـی   یابی گردیده اسـت نمکانماید،  می
  نگارنده). 

  روستاي سرتنگ سفلی (اندیشه)
 اندیشـه  روستاي سرتنگ سفلی که پس از جابجایی بـه 

تغییر نام یافتـه اسـت، از توابـع دهسـتان نبـوت بخـش       
باشـد کـه    مرکزي شهرستان ایـوان در اسـتان ایـالم مـی    

 دلیل واقع شدن در حوضـه دریاچـه سـد کنگیـر و بـا      به
ــوگیري از    ــتا و جل ــالی روس ــدد اه ــکان مج ــدف اس ه

مهاجرت آنان به مناطق دیگـر، جابجـایی آن در دسـتور    
کار مسئولین ذیـربط قـرار گرفـت (مطالعـات میـدانی).      

 22روستاي جدید سرتنگ سفلی (اندیشه) که در حدود 
کیلـومتري شـهر    3قدیم روستا و  مکانکیلومتري شرق 

قرار پیدا کرده است، بـا  ایوان (مرکز شهرستان ایوان) است
هکتار مساحت، از نظـر موقعیـت ریاضـی در     11حدود 

 35درجــه  و  33دقیقــه طــول شــرقی و  5درجــه و  46
(بانی شـهر پـارس،    دقیقه عرض شمالی واقع شده است

). همچنین روستاي مـذکور از نظـر موقعیـت    76: 1387
نسبی، از شمال و شرق به اراضی کشاورزي، از جنـوب  

اسـالم آبـاد و از غـرب نیـز بـه       -تباطی ایوانبه جاده ار
  (مطالعات میدانی).  گردد رودخانه فصلی محدود می

روستاي سرتنگ سفلی (اندیشه) از نظر آب و هوایی، 
ــاس داده ــوان، داراي   براس ــی ای ــتگاه هواشناس ــاي ایس ه

درجه سـانتیگراد   21/18میلیمتر بارش،  18/652میانگین 
ــین درصــد رطوبــت نســبی ســاال  38دمــا و  نه و همچن

اي کـه روسـتا در آن واقـع     متوسط سرعت باد در منطقه
  باشد. کیلومتر بر ساعت می 76/12گردیده است، 

روستاي سرتنگ سفلی (اندیشه) داراي موقعیت دشتی 
اي در جهت جغرافیـایی جنـوبی، بـا شـیب      آبرفتی دامنه

متـر ارتفـاع از سـطح دریـا      1150درصـد و   2/3متوسط
اي کـه روسـتاي    شناسـی، منطقـه   زمینباشد. از لحاظ  می

جدید سرتنگ سفلی (اندیشه) در آن واقع شـده اسـت،   
در سازند گچساران مربوط به دوره سوم قرار گرفته کـه  

(بـانی شـهر     باشـد  داراي سنگ بستر رسی و آهکی مـی 
ــارس،  ــفلی   .)76: 1387پ ــرتنگ س ــد س ــتاي جدی روس

هـاي لـومی    شناسی داراي خـاك  (اندیشه) از لحاظ خاك
کم عمق با بافت متوسـط اسـت. سـاختمان خـاك ایـن      

یافته و از زهکشی مناسـبی نیـز    منطقه از نوع نیمه تحول
هـاي صـورت    باشـد. ضـمناً طبـق بررسـی     برخوردار می

گونـه زلزلـه بـا بزرگـی      تاکنون هیچ 1950گرفته از سال 
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ریشتر در منطقه رخ نداده اسـت (بـانی شـهر     6بیش از 
و رامشـت و ســیف،   1393، کریمـی،   24: 1387پـارس،  

  و محاسبات نگارنده). 301: 1379
از سـرتنگ سـفلی (اندیشـه)    منبع آب شرب روستاي 

طریق چشمه آهکی واقع در یک کیلومتري شمال روستا 
گردد. طبق اطالعات اخذ شـده از امـور آب و    تأمین می

سـرتنگ سـفلی   فاضالب روستایی، روستاییان ساکن در 
لیتـر/ نفـر از آب    300نـه  در حال حاضـر روزا (اندیشه) 

(آب و فاضــالب روســتایی  نماینــد شــرب اســتفاده مــی
  . )1393-شهرستان ایوان

طبق مطالعات صـورت گرفتـه، زمـین سـایت جدیـد      
روستاي سرتنگ سفلی (اندیشه) قبالً زمـین کشـاورزي   
دیمی و در خارج از حوزه منـاطق حفاظـت شـده بـوده     

-ناست (اداره حفاظت محـیط زیسـت شهرسـتان ایـوا    
  .و مطالعات میدانی) 1393

ـ از نظر ا   هـاي اصـلی انتقـال     ات زیربنـایی، شـبکه  مکان
  اندیشـه    برق و گـاز شهرسـتان ایـوان از کنـار روسـتاي     

  نماینـد، منبـع تـأمین آب در نزدیکـی روسـتا       عبور مـی 
واقع است، اهالی روستا از شبکه مخابرات (تلفـن ثابـت   

ــی ــین در  و همــراه) اســتفاده م ــد و همچن ــیه نماین   حاش
جاده اصلی شهرستان که مرکـز شهرسـتان را بـه اسـتان     

ــابی گردیــده اســت مکاننمایــد،  کرمانشــاه وصــل مــی ی
  هاي میدانی نگارنده).  (بررسی

  

  نتیجه
ي مربــوط بــه هــا شـاخص در ایـن قســمت از بحــث،  

مقایسه و در پایان  ،شده با مدل تحقیق جابجاروستاهاي 
  .نسبت به آزمون فرضیه اقدام خواهد شد

بـا مـدل مـورد     اندیشـه   واسـالمیه  مقایسه روستاهاي 
ــی  ــق نشــان م ــن تحقی ــر   اســتفاده در ای ــه از نظ دهــد ک

و  29/21به ترتیب با  ي میانگین دماي سالیانهها شاخص

  بـه ترتیـب    ، سـرعت بـاد غالـب   رجه سانتیگرادد 21/18
   ، ارتفـاع از سـطح دریـا   متـر بـر ثانیـه   76/12و  25/10با 

که هـر   ، جهت جغرافیاییمتر 1150 و  980به ترتیب با 
  مصـرفی بـه    آب سـرانه  و کمیـت  باشـند  دو جنوبی مـی 

ــدار  ــب 300مقـ ــه  مترمکعـ ــتا در طبقـ ــر دو روسـ   ، هـ
 38و  1/39بـه ترتیــب   اول (مناسـب)، از نظـر رطوبـت   

  (اســالمیه: ســنگ آهــک و رس و  ، ســنگ مــادردرصــد
  : رســی اندیشــه  ودر بعضــی منــاطق کنگلــومرا و مــارن 

(اسالمیه: شنی لومی  ، بافت و عمق خاك)و سنگ آهک
  اندیشـه: لـومی کـم عمـق بـا       کم عمق تا نیمه عمیـق و  

که در هردو روستا  ، شرایط زهکشی خاكبافت متوسط)
ــی   ــط م ــد متوس ــد در ح ــاك  باش ــاختمان خ ــه  و س   ک

ــه   در روســتاهاي اســالمیه و  ــه تحــول یافت اندیشــه نیم
  سـب)  ، هـر دو روسـتا در طبقـه دوم (نیمـه منا    باشـد  می

. عالوه بـر آن، از نظـر میـانگین بارنـدگی     اند قرار گرفته
 18/652بـا  سالیانه روسـتاي سـرتنگ سـفلی (اندیشـه)     

 12/339بـا   در طبقـه یـک و روسـتاي اسـالمیه    میلیمتر 
 در طبقه دوم، از نظر موقعیت روسـتاي اسـالمیه   میلیمتر

در طبقـه یـک و    باشـد،  اي مـی  که داراي موقعیت دامنـه 
ــه  یشــهاند  روســتاي اي  کــه داراي موقعیــت دشــتی دامن

 در طبقـه دو، از نظـر میـزان شـیب، روسـتاي      باشـد،  می
بـا   در طبقه یک و روستاي اسالمیه درصد 2/3با  یشهاند 

در طبقه سـوم و از لحـاظ پوشـش گیـاهی و علفـی       13
در طبقه دو و درصد  50با پوشش زیر  روستاي اسالمیه 

هاي کشـاورزي   زمیناستقرار در  علت بهیشه اند  روستاي
. مقایسه روسـتاهاي  اند مرغوب در طبقه سوم قرار گرفته

دهد کـه    مورد مطالعه با معیارهاي پیشنهادي نیز نشان می
یشه از نظـر  اند  روستاي اسالمیه از نظر شیب و روستاي

پوشش گیاهی و علفی داراي وضعیت نامناسبی هسـتند  
 ر دارنـد در شرایط مناسبی قـرا  ها شاخصو از نظر سایر 
  .)3(جدول شماره 
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لذا با توجه بـه مطالـب فـوق و بـاوجود اینکـه روسـتاي       
درصـدي   13دار دلیل قرار گرفتن در اراضی شـیب  اسالمیه به

خصوص در قسمت شمالی روستا که حتی بیشـتر از ایـن    به
ــی  ــدار م ــن حیــث دارا     مق ــتاندارد الزم را از ای ــد، اس باش

دلیـل اسـتقرار در اراضـی     اندیشه نیز بـه  ستاي باشد و رو نمی
کشاورزي، موجبات تغییـر کـاربري ایـن اراضـی را فـراهم      

رود که به اراضی کشـاورزي همجـوار آن    نموده و بیم آن می
یابی یـک  مکاننیز دست درازي صورت پذیرد، اما از آنجاکه 

  در د،ـی که همه استانداردها را دارا باشانـمکسکونتگاه در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشـد،   بعضی مناطق بسیار مشکل و حتی غیر ممکـن مـی  
یابی روستاي مـورد مطالعـه از   مکانرسیم که  به این نتیجه می

نظر معیارهاي زیسـت محیطـی مناسـب بـوده اسـت و لـذا       
  گردد.   فرضیه این تحقیق تأیید می

  پیشنهادها
تمهیدات الزم جهت ممانعت از گسترش و توسعه  -1

یشه به سمت اراضی کشاورزي اتخاذ گـردد.  اند يروستا
با توجه به اینکه اهـالی روسـتا، دامـداري را از مشـاغل     

ــار ــد، ترغیــب  گذاشــته خــود کن  بــه بلنــد روســتاییانان

  یشنهاديمعیارهاي پ IIIطبقه  IIطبقه  Iطبقه   
  اندیشه  اسالمیه  اندیشه  اسالمیه  اندیشه  اسالمیه  اندیشه  اسالمیه  روستا

  اقلیم و آب و هوا
  مناسب  مناسب        *  *    میانگین بارندگی سالیانه

  مناسب  مناسب          *  *  میانگین دماي سالیانه
  مناسب  مناسب      *  *      درصد رطوبت

  مناسب  مناسب          *  *  سرعت باد غالب
  شکل زمین

  مناسب  مناسب      *      *  موقعیت و شکل زمین
  مناسب  نامناسب    *      *    شیب

  مناسب  مناسب          *  *  ارتفاع از سطح دریا
ــت  جهــــــــ

  جغرافیایی
  مناسب  مناسب          *  *  آب و هواي معتدله

                  آب و هواي نیمه گرمسیري
  زمین شناسی

  مناسب  مناسب      *  *      سنگ مادر
  مناسب  مناسب  -  -  -  -  -  -  زلزله خیزي

  خاك
  مناسب  مناسب      *  *      بافت خاك
  مناسب  مناسب      *  *      عمق خاك

  مناسب  مناسب      *  *      شرایط زهکشی خاك
  مناسب  مناسب      *  *      ساختمان خاك

  منابع آب
  مناسب  مناسب          *  *  کمیت آب

  پوشش گیاهی و محیط زیست  
  نامناسب  مناسب  *      *      تراکم پوشش گیاهی

  نامناسب  مناسب  *      *      کم پوشش علفیترا
  مناسب  مناسب  -  -  -  -  -  -  ها حیات وحش و زیستگاه

  زیربنایی
  نامناسب  مناسب  -  -  -  -  -  -  هاي ارتباطی شبکه

  مناسب  مناسب  -  -  -  -  -  -  ها دسترسی به زیرساخت
  .عیارهاي پیشنهاديمقایسه پارامترهاي زیست محیطی روستاهاي مورد مطالعه با مدل تحقیق و م .3 ج  
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و در  تواند از جمله این تمهیـدات باشـد   سازي می مرتبه
هاي با مرغوبیت کمتـر   صورت نیاز به توسعه افقی زمین

  ابد.جهت این امر اختصاص ی
در بـا توجـه بـه شــیب بـاالي روسـتاي اســالمیه،       -2

به توسعه روسـتا در آینـده سـعی شـود بـه       صورت نیاز
  سمت اراضی ملی در غرب روستا گسترش یابد.

  نوشت پی
1. Mc Harg   
 

 منابع فهرست
)، معمـــاري و 1385آیســـان، یاســـمن و دیـــویس، یـــان. ( -

اپ دوم، ریـزي بازسـازي، ترجمـه علیرضـا فالحـی، چـ       برنامه
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

)، 1393هاي ایوان. ( اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان -
 واحد آمار و اطالعات.

)، 1393اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرسـتان سـیروان. (   -
 واحد آمار و اطالعات.

هاي ایوان و سیروان.  امور آب  و فاضالب روستایی شهرستان -
 )، واحد آمار و اطالعات.1393(
)، ارزیابی توان اکولوژیکی دشت میان 1389فر، فرشته. ( پناهی -

آب شوشتر جهت کاربري توسعه شهري و صنعتی با استفاده از 
GIS      اولین همایش ملـی سـالمت، محـیط زیسـت و توسـعه ،

 پایدار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس.
ه، مهدي؛ رنجبـر، احسـان؛   پورجعفر، محمدرضا؛ منتظر الحج -

)، بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید 1391کبیري، رضا. (
منظـور توسـعه آتـی آن،     هاي مناسب بـه  سهند و تعیین محدوده

اي، سـال   هـاي شـهري و منطقـه    فصلنامه مطالعـات و پـژوهش  
 چهارم، شماره سیزدهم، اصفهان.

دکالیه، زاده، حمیده؛ رضوانی، محمدرضا؛ محمدي استا پهلوان -
)، ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهاي ادغام شده 1391امین. (

استان  -پس از سوانح طبیعی (مورد: مجموعه ادغامی پیش کمر
گلستان)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، بنیاد مسکن انقـالب  

 ، تهران.137اسالمی، شماره 
)، 1392جاللیان، حمید؛ سلیمانگلی، رضا و طورانی، علـی. (  -

هـاي روسـتایی در    ریـزي سـکونتگاه   خوانی تجربیات برنامـه باز

معرض خطر، با نگاهی به طرح جابجایی روسـتاي صـفی آبـاد    
ریـزي روسـتایی دانشـگاه     مینودشت، مجلـه پـژوهش و برنامـه   

 .179-211. مشهد، صص 4فردوسی مشهد، شماره 
جوزي، سیدعلی؛ مرشـدي، جعفـر؛ حسـینی، سـیده زینـب.       -
هـاي زیسـت محیطـی در     عیین شـاخص )، شناسایی و ت1391(

یابی کاربري توسعه شهري، مطالعه موردي، شـهر یاسـوج،   مکان
گـردي ایـران زمـین.     اولین همایش ملی گردشـگري و طبیعـت  

 .1-8همدان، صص 
ــی،     - ــاد امرئ ــین؛ مختاب ــانی، سیدامیرحس ــرح؛ گرک ــب، ف حبی

)، تحلیـل اسـتحاله   1389سیدمصطفی؛ رحیم بخـش، فاطمـه. (  
پـس   "باباپشمان استان لرستان"ونتگاهی روستاییهاي سک نشانه

هـاي مسـکن روسـتایی، فصـلنامه      از جابجایی با تأکید بر نشانه
 . 187 -202، تهران، صص 25مدیریت شهري، شماره 

دشتی، سولماز؛ منـوري، سیدمسـعود؛ سـبزقبایی، غالمرضـا.      -
)، راهکارهاي دستیابی بـه توسـعه پایـدار روسـتایی بـا      1387(

زیسـت حوضـه آبخیـز زاخـرد،     ز ارزیابی توان محـیط استفاده ا
فصلنامه علوم محیطی، سال ششم، شماره دوم، تهـران، صـص   

86-77. 
 )،1393دهیاري اسالمیه. ( -
)، جغرافیـاي  1379رامشت، محمدحسـین؛ سـیف، عبـداهللا. (    -

 ها (ویرایش سوم)، انتشارات دانشگاه اصفهان. خاك
 -)، آثـار اقتصـادي  1389رحمتی، علیرضا؛ نظریـان، اصـغر. (   -

هاي مشمول جابجایی ناشی  اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاه
رودخانـه   -از ایجاد سدها (مطالعـه مـوردي: سـد گتونـد علیـا     

 .2، شماره 1هاي محیط زیست، سال کارون)، فصلنامه پژوهش
  توسعه يیزر برنامه بر اي مقدمه، )1383(ضا. محمدر ،نیاضور -

 .انتهر  هگانشدا راتنتشاا ،ستاییرو
ــیال؛ منصــوریان، حســین.    - ــوکبی، ل رضــوانی، محمدرضــا؛ ک
)، تـأثیر اسـکان مجـدد بــر کیفیـت زنـدگی روســتاهاي      1392(

دیده از سوانح طبیعی (مطالعه موردي: شهرك رنجیران و  آسیب
استان فارس)، فصلنامه مسـکن و محـیط روسـتا     -شهرك ایثار

 .87-106، صص 144بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شماره 
یـــابی مکان)، برخـــی معیارهــاي  1387ســعیدي، عبــاس. (   -

هاي روستایی بنیاد مسکن انقالب اسـالمی، فصـلنامه    سکونتگاه
مسکن و محیط روستا بنیاد مسـکن انقـالب اسـالمی ، شـماره     

 .2 -11، صص 124

105 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

re
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 15

https://jhre.ir/article-1-1006-fa.html


 

 

 
 

ره 
شما

15
9

 ♦ 
یز 

پای
96 ♦

  

 

سعیدي، عباس؛ رحمانی فضلی، عبدالرضـا؛ احمـدي، منیـژه.     -
ي روسـتایی پیرامـون شـهر    ها )، الحاق شهري سکونتگاه1393(

زنجان؛ مورد: روستاهاي سایان و گاوازنگ، فصلنامه مسـکن و  
، صـص  145محیط روستا بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، شماره 

16-3. 
)، شـالوده  1388حاصـل، صـدیقه. (   سعیدي، عباس؛ حسـینی  -

یابی و اسـتقرار روسـتاهاي جدیـد، چـاپ دوم، انتشـارات      مکان
الب اسالمی، معاونت عمران روستایی، شهیدي، بنیاد مسکن انق

 تهران.
)، گـزارش  1387شرکت مهندسین مشاور بانی شهر پـارس. (  -

جابجایی روستاي سرتنگ شهرستان ایوان، بنیاد مسکن انقالب 
 اسالمی استان ایالم.

ــا. (    - ــاس بن ــاور کری ــین مش ــرکت مهندس ــرح 1382ش )، ط
قالب اسالمی سازي اراضی روستاي اسالمیه، بنیاد مسکن ان آماده

 استان ایالم.
)، 1389پور، رزیتا؛ احمدیان، رضا؛ دانه کار، افشـین. (  شریفی -

یابی شهر جدید پـارس بـا   مکانبندي معیارهاي  تعیین و اولویت
ی و کاربرد تحلیـل سلسـله   مکاناستفاده از ارزیابی چند معیاره 

مراتبی، فصلنامه آمایش سرزمین، سال دوم، شماره دوم، پردیس 
 .51-65انشگاه تهران، صص قم د

ریــزي روســتایی در  )، برنامــه1387صــیدایی، سیداســکندر. ( -
 ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.

)، مصاحبه حضوري با دکتـر حـاجی   1393کریمی، حاجی. ( -
 کریمی دانشیار دانشگاه ایالم.

ــین. (  - ــر حس ــید امی ــانی، س ــازي  1390گرک ــابی بازس )، ارزی
 -منظور ارائه مـدل   هاي روستایی پس از جابجایی به هسکونتگا

ی فضایی، رساله دکتري رشته معماري، استاد راهنما: دکتـر  مکان
فرح حبیب، اساتید مشاور: دکتـر محسـن سـرتیپی پـور، دکتـر      
مصطفی مختاباد امرئی، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و     

 تحقیقات، تهران.
ی لنگـرودي، سیدحســن؛  محمـدي اسـتادکالیه، امـین؛ مطیعـ     -

)، ارزیـابی  1391رضوانی، محمدرضا؛ قدیري معصوم، مجتبـی.( 
اثرات الگوهاي راهبرد اسکان مجدد پس از بالیـاي طبیعـی بـر    
کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردي: روستاهاي جابجاشده 
شرق استان گلستان)، فصلنامه جغرافیـا و مخـاطرات محیطـی،    

 .37-50شماره چهارم، صص 

)، شــالوده آمــایش ســرزمین، چــاپ 1392خـدوم، مجیــد. ( م -
 چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران.

)، ارزیـــابی بازســـازي 1387مســـگري هوشـــیار، ســـارا. ( -
، 1375هاي روستایی استان اردبیل پس از زلزله سـال   سکونتگاه

ارشد رشته بازسازي پـس از حادثـه، اسـتاد     نامه کارشناسی پایان
رگر، استاد مشـاور: دکتـر علیرضـا فالحـی،     راهنما: دکتر اکبر ز

 دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 مطالعات میدانی نگارنده -
): تعیـین عوامـل   1385منوري، سیدمسعود و طبیبیان، سـحر (  -

یابی شهرهاي جدید در ایران، فصـلنامه  مکانزیست محیطی در 
، صص 3علوم و تکنولوژي محیط زیست، دوره هشتم، شماره 

9-1.  
): 1388ي، مســعود؛ رضــایی،پژمان و خــانی، فضــیله (مهــدو -

یافته نسبت بـه اسـکان در اسـتان     سنجش نگرش عشایر اسکان
، شماره 12چهارمحال بختیاري، فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 .137-162، صص 3
): ارزیابی توان 1389میکائیلی، عبدالمحمد؛ یمرلی، اسمائیل. ( -

ژي توسعه شهري، روستایی وسیله مدل اکولو محیطی سرزمین به
 -مطالعه موردي: حوزه شصت کال GISو صنعتی با استفاده از 

شهرستان گرگان)، دومین همایش علمی سراسـري دانشـجویی   
  جغرافیا، تهران.
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