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      چکيده

گزين ی، پراكن دگی،  ی در مکانطبيع عوامل .استوار بوده است وخاکآبعوامل طبيعی مانند  یپايه، بر روستايی هایپيدايش سکونتگاه

ي ک  صورتبهيک عامل مثبت و زمانی  عنوانبه یگاه اين عوامل فيزيکی، مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارد و یتوسعهنفوذ،  یحوزه

عوام ل طبيع ی  های روستايی شهرستان فيروزآباد در ارتب اط ب اهدف از اين مطالعه وضعيت قرارگيری سکونتگاه كند.میعامل منفی عمل 

روش  باشد.دهستان می 5باشد اين شهرستان دارای دو بخش و های روستايی شهرستان فيروزآباد میجامعه آماری شامل سکونتگاه باشد.می

گيری چن د شاخص ه اس ت ك ه ب ر مبن ای های تص ميمباشد كه يکی از بهترين روشروش تاپسيس فازی می موردمطالعه در اين تحقيق،

 يش،فرس ا ،خ اک گي اهی، پوشش يم،اقل ،جهت يب،ش اليه ارتفاعی، های اطالعاتی مورداستفاده شاملاليه شده است.ازی بيانمتغيرهای ف

ترين ضعي  دهد كه بخش مركزی با بيشترين روستاها،ها نشان میيافته اند.وتحليل شدهتجزيه GISباشد كه در محيط یمی اراضی كاربر

دوم ين بخ ش  گي رد.درص د در رتب ه نخس ت ق رار می 35بيعی داشته و دهستان احمدآباد در اين بخش ب ا عملکرد را نسبت به عوامل ط

كه اكثر روس تاهايی ك ه در شهرس تان در طوریاند بهشهرستان مربوط به بخش ميمند بوده كه ازلحام عوامل طبيعی عملکرد بهتری داشته

های روس تايی ك ه در قس مت ش مالی و ش مال غرب ی طوركلی س کونتگاهبه اند.فتهاند در اين بخش قرارگرتری قرار داشتهوضعيت مناسب

های روس تايی بخ ش جن وبی و مرك زی شهرس تان كه وضعيت س کونتگاهدرصورتی تری قرار دارند.باشند در وضعيت مناسبفيروزآباد می

يش و ك اربری اراض ی باع ث ش ده ك ه وض عيت فرسا خاک، های پوشش گياهی،نقش عوامل انسانی بخصوص در اليه باشد.نامناسب می

و ظرفي ت  طلب د پتانس يلهای روستايی در ارتباط با عوامل طبيعی در وضعيت نامناسبی قرار بگيرند. ل ذا میقرارگيری بسياری از سکونتگاه

ري زی و نسبت به معرفی، طرح ی موجود در منطقهبااستعدادهاخوبی موردبررسی قرارگرفته و در تناسب های روستايی شهرستان بهسکونتگاه

 باشد و باعث تخريب اين موقعيت شده است اقدام شود.دامی كه در حال حاضر می–های معيشتی جايگزين اقتصاد زراعی اجرای برنامه

 های اطالعاتیاليه تاپسيس، عوامل طبيعی، دهستان، های روستايی،سکونتگاه :کلمات کليدی
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      مقدمه

توان ق وانين یمافيای نو مطرح است جغر با رويکردی كه در

ناظر بر فضا را بر اساس قانون عليت درياف ت ك رد و معن ی آن 

های آن بدون در نظر گرفتن ینابرابراين است كه مطالعه فضا و 

باش د شامل عوامل طبيع ی و انس انی می كهآننقش سازندگان 

ي ک  ص ورتبهيل فضايی تحل .(1930)بهرامی،ير نيستپذامکان

 عنوانب هی جغرافي ا مط رح اس ت و ه انگرشديدگاه اصلی در 

است و ظه ور  شدهمطرح 1360پارادايم غالب در جغرافيا از دهه 

يگاه جا سيستم اطالعات جغرافيايی باعث تقويت اين نگرش شد.

سيس تم اطالع ات  اف زارنرمعملی رويکرد تحليل فضايی محيط 

از هم ه من ابع ب ا  ه ادادهرويک رد فض ايی  در جغرافيايی اس ت.

توان یمشوند زيرا فضا تنها ظرفی است كه یمهمديگر يکدارچه 

يم جغرافي ای طبيع ی در ك ل مفاه .قرارداد در آنرا  هادادههمه 

نيز از طريق تجرب ی و  هانقشهشود كه یمتجربی بيان  صورتبه

ي ک  عنوانب ه. روس تا  (1934عليج انی،) آيدیم به دستكمی 

های انسانی ،كاركردهای متعددی را دارا يتفعالفضای مهم برای 

ی توسعه روستايی مطرح ينهدرزمباشد. استراتژی جديدی كه می

ت وان یمباشد كه ب ا تحلي ل فض ايی است احيای اين جوامع می

ي ک فض ای  عنوانب ه روس تا آورد. به دستاطالعات دقيقی را 

ه  ای انس  انی ،كاركرده  ای متع  ددی را دارا يتفعالمه  م ب  رای 

روس تايی  انداز چش م . الگ وی(2021 ،و همکاران 1كو) .باشدمی

طبيع ی ق رار  مح يط ه م و انس انی هایيتفعال تأثير تحت هم

ه ايی فعاليت روستا، توسعه و گيریشکل فرآيندهای در. گيردمی

تواند محيط طبيعی را دس تخوش یمگردد یمانجام كه در روستا 

تغييرات قرار دهد كه اين خود باعث ن اهمگونی فض ايی خواه د 

ش رايط  ت أثيرين توزي ع فض ايی ت ا ح دود زي ادی تح ت ا شد.

انس انی  جوامعگيرد لذا برای درک بهتر روابط جغرافيايی قرار می

                                                                                           
1-Xu 

 باش د )ی میگيری اين توزيع فضاي اندازهبهبا محيط طبيعی نياز 

 (2021و همکاران  2زنگ

 كل ی رون د استثنائات بر فضايی وتحليليهتجز محلی اشکال

 مک انی وتحليلتجزي ه جه انی سنتی اشکال با كه است متمركز

 ه ايیيکتکن چنين توسعه در حاضر حال در. شودمی داده نشان

 موازاتب ه دقيقاً تقريباً هاآن تاريخ اما دارد وجود سريعی گسترش

 وتحليلتجزي ه محل یاش کال  اس ت. جغرافي ايی وتحليلتجزيه

 م ورد در م دركی ارائه در سعی محلی مکانی هایمدل و فضايی

 رواب ط فض ايی توزي ع. دارن د رواب ط در فضايی تغييرات ماهيت

 ت ا كن د ايجاد اطالعاتی های نادرست،برداشت مورد در تواندمی

ش وند  ح ذف تن وری ازنظ ر نادرست هایبرداشت تمام درنهايت

 (1333 ،9برانسدون و فوترنگاماست )

ه ای يتفعال اس تقراراقداماتی كه بر نحوه مک ان گزين ی و 

يزی فض ايی ربرنام هيله وسبهگذارد یم تأثيری اجتماع اقتصادی،

ت ا ب ر توس عه كوش د یميزی فض ايی ربرنامه كند.یمنظم پيدا 

موج ود در  آش کاريژه ب ر تض ادهای وب هفضايی به معنای ع ام 

 شود اثرگ ذار باش د.های عمومی كه موجب ناپايداری میياستس

يزی فضايی اصالح س اختار فض ايی ربرنامهيکی از اهداف اصلی 

اجتم اعی  ه ایويژگیبا توجه ويژه به بس تر مح يط طبيع ی و 

 ،سعيدیباشد )یمهر و روستا ی فضايی شامل شهانظاماقتصادی 

ش هری و  هایس کونتگاهجه ت انتظ ام فض ايی  ( تالش1911

توان د زمين ه پيش برد اه داف توس عه را در س طوح روستايی می

ه  ا و يتظرفاي  ن راس  تا ش  ناخت  در گون  اگون ف  راهم كن  د.

ديگ ر طرف و از طرف های روستايی ازيکهای سکونتگاهيتقابل

منظور ه ا ب هتنظيم صحيح و نحوه ارائه خدمات مناس ب ب ه آن

و  پ ور ي زعزرود )گيری عقاليی از اقدامات اوليه بشمار م یبهره

ه  ای مختل    طبيع  ی مانن  د ويژگی ( عوام  ل1939، شمس  ی

                                                                                           
2- Zheng 
3- Brunsdon & Fotheringham 
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و  آب ،خ اک شناس ی،ينزم ی،ژئومورفول وژ ،وهواآب توپوگرافی،

 يیرجاشود )آمدن محيط طبيعی می به وجودها باعث نتركيب آ

عنوان ب اهم ب ه اجتم اعی و اقتصادی طبيعی، هایيط( مح1912

 ب ا كه شودمی گرفته نظر در زيستيطمح از حمايت سيستم يک

یم پيش را مکانی تکاملی روند و دارد تعامل روستا سنتی فضای

 (1،2020چنبرد )

های س کونتگاه بهها سکونتگاه انسانی، هایيتفعالاساس  بر

 های روس تايی،سکونتگاه. شوندیم یبندطبقه شهری و روستايی

 هایس کونتگاه كهیدرحال هستند محور كشاورزی هایسکونتگاه

. خدماتی بستگی دارن د همچنين و صنعتی یهابخشبه  شهری

كالب دی،  عوام ل. دارن د مختلف ی انوا  تايیروس هایسکونتگاه

 ب ر گ ذارتأثيراز عوامل فرهنگی  و اجتماعی - اقتصادی طبيعی،

ها ازنظر مک انی متف اوت هستند كه ماهيت آنها سکونتگاه انوا 

 (2،2020ساندانشيواست )

م ی روستايی هایسکونتگاه فضايی تحول مورد در مطالعات

 توسعه به روستايی سرزمين و انسان بين رابطه تشخيص با تواند

 هایس کونتگاه (9،2020س ونگ) كن د كمک روستايی جغرافيای

 اجتماعی فرهنگ و روستايی توليد الگوهایدهنده نشان روستايی

 فرآين دهای سيس تم اي ن. اس ت روستايی ارضی هایيستمس در

 م نعکس را جغرافي ايی مح يط و انس انی هایتيفعال بين تعامل

 روس تايی، هایس کونتگاه فض ايی س ازیينهبه بررس ی. كندیم

 احي  ای از یب  رداربهره روس  تاها، تجمي  ع ارتق  ا ب  رای يژهوب  ه

 مفي د روس تايی من اطق بازس ازی و روستاها احتمالی هایينزم

 (2020،و همکاران 4لو. )است

ی زم ين هم واره در درروخ ود  استقرارانسانی جهت جوامع 

در ابت دا  بش ر جهت دستيابی به حداكثر منابع طبيعی بوده است.

يافتن من اطق جدي د  درصددجهت واكنش به مخاطرات طبيعی 

                                                                                           
1- Chen 
2- Sandanshiv 
3- Song 
4- Lu 

زمان مداخالت انسان  باگذشتجهت استقرار خود بوده است ولی 

و اي ن  گذار بوده استتأثيردر طبيعت بر روی اين حوادث طبيعی 

 هایيبآس مداخالت عالوه بر تغيير رخ دادهای طبيع ی باع ث 

. ی اقتص  ادی در جوام  ع انس  انی ش  ده اس  تاجتم  اع كالب  دی،

 (1932 ،همکارانجعفربيگلو و )

عوام ل طبيع ی  یي ه، بر پاروستايی هایپيدايش سکونتگاه

گزينی،  يعی در مکانعوامل طب .وخاک استوار بوده استمانند آب

فيزيکی، مورفول وژی و امث ال  ینفوذ، توسعه یپراكندگی، حوزه

عنوان يک عامل مثبت به یگاه اين عوامل آن اثر قاطعی دارد و

نح وه اس تقرار،  كند.یصورت يک عامل منفی عمل مو زمانی به

مک  انی  -پراكن  دگی، ش  کل و رون  د تک  املی آراي  ش فض  ايی

مباح ث  ت رينيجو را ينتركشور از مهمهای روستايی سکونتگاه

خس  روی و هاس  ت )سکونتگاهدر خص  وص اي  ن  جغرافي  دانان

 (1939 همکاران،

های سکونتگاه استقرارهای محيطی بستر الگوهای یتوانمند

كند و ساختار فضايی هر مکان تجلی رابطه یمروستايی را فراهم 

مس تقيم و  صورتبهطبيعی  عوامل باشد.یمبين انسان با محيط 

 ه مآنات ت أثيرگ ذارد و یم تأثيريرمستقيم بر روی روستاييان غ

 چنانآنگاهی اين عوامل    وباشدیممثبت و هم منفی  صورتبه

ش ود گذارد ك ه باع ث مه اجرت روس تاييان م ییممنفی  تأثير

يط الزم جه  ت اس  تقرار ش  را( 1935 ،همک  ارانمحم  دی و )

شود اي ن های روستايی توسط عوامل طبيعی فراهم میسکونتگاه

 وخاکآب منابع شناسی،ينزم ساختار يب،ش ،ارتفا  عوامل شامل:

 روس تاها ( اس تقرار1931 ،ي ايیعلباش د )یم و قابلي ت اراض ی 

  و انسان شاخت استارتباط تنگاتنگ عوامل طبيعی  دهندهنشان

 ينت أمبيش ترين زمين ه جه ت  توان دمی تنهانهمحيط طبيعی  و

بيش ترين م انع ني ز  توان دمیمعاش روستاييان فراهم كند بلکه 

ف راهم كن د ب ه هم ين دلي ل ش ناخت  روستاهاجهت ناپايداری 

 (1931 ،آذراست )يک نياز ضروری  روستاهامحيط طبيعی 

های روستايی بر اساس عوام ل طبيع ی رارگيری سکونتگاهق
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كه زمانی با توجه به شرايط زمانی مک انی در وض عيت مطل وبی 

دستخوش تغيير شده و به سمت نامطلوبی ميل كرده  مروربهبوده 

ين مشخص  ه آن ني  ز ك  اهش جمعي  ت اي  ن ت  رمهماس  ت ك  ه 

 ي ک روس تايی، من اطق جمعي ت باشد. ك اهشمی هاسکونتگاه

آن متروک ش دن  به دنبالو تخليه روستاها و  است بزرگ لشچا

 روس تايی های. س کونتگاهداشته است به دنبالرا  هاآنبعضی از 

 منفی طبيعی رشد با شهرها به مهاجرت يلها به دلسال طول در

در س طح  1935ت ا  1915. در فاص له سرش ماری اندبودهمواجه 

روس تايی كاس ته درص د از جمعي ت  14استان فارس نزديک به 

تع داد  درص د ك ه 4سطح شهرستان، اين رقم به  در شده است.

گي رد. اي ن یبرمنفر از جمعيت روستايی شهرس تان را در  2645

روستا بوده كه از اي ن  194دارای  1935شهرستان در سرشماری 

 1و نزدي ک ب ه  اندبودهبا كاهش جمعيت روبرو  روستا 91تعداد، 

عوامل مختل  طبيع ی  .اندشدهاز سکنه درصد روستاها نيز خالی 

باشند و عملک رد یمو انسانی در كاهش جمعيت روستايی دخيل 

جمل ه ك اربری  عوام ل انس انی در عوام ل طبيع ی از نامطلوب

ي  ب پوش  ش گي  اهی، اس  تفاده تخر يش و خ  اک،فرس  ا اراض  ی،

 از باش دیم ه اآن ازجمل هزيرزمين ی  آبی هاسفرهازحد از يشب

های روس تايی شهرس تان يشت اصلی س کونتگاهمع طرف ديگر.

از عوامل طبيعی  متأثرباشد فيروزآباد كه كشاورزی و دامداری می

اس  ت و پيون  د ناگسس  تنی ب  ا آن دارد و ب  ا عملک  رد ن  امطلوب، 

يری روستاها را در ارتب اط ب ا عوام ل طبيع ی ب ه قرارگوضعيت 

ت اي ن ی گه اينجا مطرح اسسؤال لذا سمت ناپايدار كشانده است.

ی ب ين عوام ل طبيع ی ب ا وض عيت فعل ی ارابط هاست كه چه 

 اف راد های روستايی در شهرستان فيروزآباد وجود دارد.سکونتگاه

از كشور در اين زمينه تحقيقاتی انج ام  خارجمختلفی در داخل و 

 شود.ها اشاره میكه به جديدترين آن اندداده

داری دهد كه رابط ه معن ییمنشان  (1913انی)عنابستنتايج 

های روستايی وجود دارد.همچنين بين عوامل طبيعی با سکونتگاه

( نيز به اين نتيجه رسيده است كه در ب ين عوام ل 1931)عفيفی

در  ت أثيرهای جاری بيش ترين توپوگرافی نزديکی به آب طبيعی،

 امين ی و همک اران اند.در همين رابط هاشتهپراكندگی روستاها د

ارتف ا  و  تيپ اراض ی، اند كه شيب،يدهرس( به اين نتيجه 1931)

عوام ل  گذار و جهت جغرافي ايی ازتأثيرها از عوامل چاه دوری از

( از ب ين 1931) احمدی در تخليه روستاها بوده است. تأثيربدون 

كريم ی  دانسته است. مؤثرعوامل طبيعی ،شيب و جنس زمين را 

عوامل طبيعی در هويت مکان  تأثير( نيز در 1936) و نگين تاجی

ك ه  اندداده( نشان 2011) خراسانی و ضرغام فرد.اندداشتهيد تأك

 باش د.یمی زيست پذيری در ارتب اط هاشاخصعوامل مکانی با 

توان د در مه اجرت یمه ا یكاربر (2010) و همک اران 1زوتايج ن

( الگوه ای 2016) و همک اران 2يانگ واقع شود. مؤثرروستاييان 

وس  تايی معرف  ی را ب  رای بازس  ازی فض  اهای ر چندگان  هتوزي  ع 

( نش  ان 2011) موس  وی و همک  اران( و 2012)9ش  ن كنن  د.یم

ای در توزي ع فض ايی و ي ژهوكه عوام ل طبيع ی نق ش  اندداده

هم نشان داده اس ت ك ه  (2020) 4زت جغرافيايی روستاها دارند.

 باش د.یمگ ذار تأثيريعی در توس عه روس تايی طبتمام متغيرهای 

س ازی طبيع ی را ج زو ينهبه( نيز 2013) 5كوواشچربينا و گوربن 

 كنن د.یمی روستايی معرفی هاسکونتگاهچارچوب اساسی جهت 

 ظراند ك ه من ايدهرس يج ه نت( به اي ن 2011) همکارانو  6پنگ

 ب ه دس تيابی ب رای فض ايی رويک رد ي ک عنوانبه چندمنظوره

 گياهی پوشش عامل شوند ومی گرفته نظر در اندازچشم پايداری

برجش م ان داز جن د منظ وره  گذارتأثير طبيعی شاخص ترينمهم

 ب رایرا ی مركزي ت هاش اخص(2019) همکارانو 1لی باشد.می

 ب رای اط راف روس تاهای ب ر تأثير و مکانی یهاويژگی ارزيابی

( 2020) و همک اران 1ووب ی كنند.یمرا معرفی  يکدارچه مديريت

 مک انی و اجتم اعی وتحليلاند كه در تجزيهيدهرسبه اين نتيجه 

از عوام ل منف ی  زمين، از استفاده در مداخله ،فرايندهای پويايی

                                                                                           
1-Zhu 
2-Yang 
3-Shen 
4-Zet 
5- Shcherbina & Gorbenkova. 
6- Peng 
7- Lee 
8- Wubie 
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 كنند.یمگذار معرفی تأثير

 

 هاروشمواد و 

باش د یميروزآباد يکی از شهرهای استان ف ارس فشهرستان 

 يلومترمرب ع وس عت دارد.ك 9560كه دارای پنج دهستان بوده و 

ی ش يراز هاشهرستانين شهرستان در قسمت غربی استان بين ا

در ش رق و فراش بند در  جه رم يروكارزين در جنوب،ق در شمال،

درج ه  23دقيقه ت ا  90جه و  در 21غرب بين عرض جغرافيايی 

 59دقيق ه ت ا  6درج ه و  52و طول جغرافيايی  دقيقه شمالی 15

ي ت شهرس تان طب ق آخ رين جمع است. قرارگرفتهدرجه شرقی 

نفر در مناطق روستايی  40333نفر بوده كه  121411سرشماری 

 .(1)شکل  .اندبودهساكن 

 

 
 هموردمطالعيت جغرافيايی منطقه موقع .1شکل 

 

ی و دارای رويک رد ك اربرد ه دف، ازلحام موردمطالعهروش 

آم  اری تحقي  ق ش  امل  جامع  ه توص  يفی تحليل  ی اس  ت.

ی ه او دادههای روستايی شهرس تان فيروزآب اد ب وده سکونتگاه

است و  آمدهدستبهی و ميدانی اكتابخانهياز از طريق روش موردن

ف ازی در يل فضايی ب ا روش تاپس يس تحل ،موردمطالعهرويکرد 

ی ه  اروشي  ن روش يک  ی از ا باش  د.اس میآییج  مح  يط 

باشد كه ب ر مبن ای بهين ه ك ردن یمگيری چند شاخصه يمتصم

هايی كه جه ت يهال گيرد.یمچندين معيار كمی و كيفی صورت 

 يب،ش  های ارتف اعی،ي هالش امل  ش دهگرفتهاين مدل در نظر 

اراض ی  یك اربر يش،فرس ا ،خ اک گياهی، پوشش يم،اقل ،جهت

ش ده و ب ا یبندطبقهها در پنج كالس يهالباشد كه ابتدا تمام یم

ي دئال منف ی مرب وط ب ه ااستفاده از روش تاپسيس فازی نق اط 

ها ني ز ي هال وزن است. شدهاستخراجمناطق روستايی شهرستان 

اس ت.  آمدهدس تبه 1با استفاده از روش تحليل سلس له مراتب ی

ها و ي هالماتريس كه س تون آن  يمتنظ مراحل اين مدل شامل:

يجاد ماتريس ا بعد و بی مقياس سازی،یب بوده، روستاهاسطر آن 

ها و درنهاي ت ي هالي ب ترك يدئال منفی،ا استخراج بعد وزين،یب

 روس تاهاتعيين مناطقی كه مناسب يا نامناس ب جه ت اس تقرار 

                          های اطالع  اتی و تحلي  ل فض  ايی         اس  اس الي  ه    ب  ر   .باش  ندیم

     م  دل                                       های روس  تايی در ارتب  اط ب  ا عوام  ل طبيع  ی،        س  کونتگاه

     است.     شده    داده     نشان    2                    مفهومی تحقيق در شکل 

 

 

 

                                                                                           
1- Analytical Hierarchy process 
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 (1400 نگارندگان تهيه و ترسيم:) يقتحقمفهومی  مدل .2شکل 

 

 نتایج

 فرآين د در مفي دی بس يار ابزار جغرافيايی اطالعات سيستم

اب زار . اس ت طبيع ی و انس انی فض ای ح وزه در گيریيمتصم

 مک انی یه اداده اكتساب از طريق سيستم اطالعات جغرافيايی

 ش کل بهها داده انتشار وها داده سريع پردازش مختل ، منابع از

 مختل  منابع ازها داده كند.یم پشتيبانی ها،يلتحل برای دلخواه

و  1)كوراس  کاشوندیم پ  ردازش جدي  د اطالع  ات تولي  د ب  رای

گيری چن د يمتص می هاروشيکی از بهترين  .(2021اران،همک

شده روش تاپس يس يانبی متغيرهای فازی برم بناشاخصه كه 

فازی است مراحل اجرای اين مدل شامل :تنظيم ماتريسی ك ه 

ه ا ينهگز آن راشيب و غيره(و سطر  اقليم،) يارهامعستون آن را 

ك ردن بع د و مقي اس یبس دس  ده د،یمروس تاها( تش کيل )

بع د و وزين،اس تخراج یبماتريس فوق،همچنين ايجاد ماتريس 

يدئال نقاط مثبت و منف ی،تعيين فاص له هري ک از معياره ا از ا

يدئال نقاط مثبت و منفی،و در آخر هم انتخاب بهترين گزينه بر ا

 1باشد كه ك الس يدئال نهايی در پنج كالس میااساس نقشه 

                                                                                          
1- Kurowksa 

های اطالعاتی يهالن طبقه يترنامناسب 5ين و كالس ترمناسب

 1ی ك ه ك الس بن دطبقهتوجه ب ه هم ين  با را تشکيل دادند.

 وزن اس ت. شده استفادهيدئال منفی اباشد از ين كالس میبهتر

 1كه طبق جدول  آمدهدستبهای اس یجها نيز در محيط يهال

 باشد. می

ها ي هالاز  هرك دامي دئال منف ی جه ت اسدس اس تخراج 

باشد و نقشه یممشخص  2جدول كه نتايج آن در  آمدهدستبه

 شده استيمترسمربوط به آن نيز 

يدئال منفی كه بر اس اس روش تاپس يس اهای يهال يرتفس

ك ه  طورهمانباشد یممشخص  5در جدول آمده دستبهفازی 

معي ار  ازلح اميباً اكث ر روس تاها تقرشود در جدول مشاهده می

يت نامناس بی وض عي اهی در ی اراضی و پوش ش گكاربر خاک،

ی نامناس ب انس انی ه ادخالتقرار دارند و دليل عمده آن ني ز 

چن د كش تی كش اورزی  نظ ام تخريب پوشش گي اهی، ازجمله

 كاش ت ی بر اساس وضعيت اقليم ی شهرس تان،كشتتکبجای 

و  ذرت ،هندوان ه محصوالت دارای ني از آب ی ب اال مث ل ب رنج،

فرسايش نيز اكثر روس تاها  لحاماز باشد.می هاآن ازجملهچغندر 
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ك ه يک ی از عوام ل اص لی  ان دقرارگرفتهدر وضعيت نامناسبی 

ساز فرسايش خ اک در قس مت مرك زی منطق ه، كش ت زمينه

باش  د. ب  ا توج  ه ب  ه ب  روز محص  والت كش  اورزی آب  ی می

ه ای كش اورزی در های مستمر و خشک شدن چاهسالیخشک

اراضی كش اورزی را  ارناچبهاين بخش از شهرستان، كشاورزان 

اند. خالی بودن اراضی كشاورزی از پوشش گي اهی آيش گذاشته

ين ب ا همچن  موجبات افزايش فرسايش را فراهم نم وده اس ت.

هايی كه مناسب نبوده نياز به منابع آبی را افزايش يبدرشكشت 

داده و تحصيل آب را از منابع زيرزمينی بيشتر كرده و از ط رف 

ساز ينهزم هاآنی مکرر و سدس رها كردن هازدنديگر با شخم 

اين در حالی است كه با توج ه  اندكردهبيشتر فرسايش را فراهم 

بخ ش  تمرك ز به الگوی بارش و وض عيت اقليم ی شهرس تان،

يت وض ع ی اس توار باش د.كشتتکبايست بر نظام یمكشاورزی 

 باشد.ی شهرستان در حد متوسط میروستاهابقيه معيارها در 

 

 يل سلسله مراتبیروش تحلها با استفاده از يهالوزن  محاسبه .1ول جد

 اقليم کاربری اراضی خاک پوشش گياهی  شيب ارتفاع فرسايش  جهت
01/ 09/ 05/ 01/ 19/ 11/ 24/ 21/ 

 1400های تحقيق يافته منبع:

 

 ها از ايدئال منفیمحاسبه فاصله هر يک از اليه .2جدول 

 کاربری اراضی خاک پوشش گياهی شيب اعارتف جهت فرسايش اقليم

0 0 0 0 0 0 0 0 
0013/ 000021/ 000001/ 000006/ 000059/ 001251/ 001251/ 0011/ 
001649/ 000103/ 000026/ 000045/ 000113/ 004301/ 004301/ 006131/ 
011249/ 000245/ 000051/ 000121/ 009254/ 010363/ 010363/ 015231/ 
023156/ 950004/ 000104/ 000111/ 005016/ 013496/ 013496/ 021119/ 

 1400های تحقيق يافته منبع:

 

 
 يروزآبادفهای روستايی شهرستان يدئال منفی شيب و ارتفا  سکونتگاهاهای يهال .2شکل 
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 يروزآبادفهای روستايی شهرستان يدئال منفی فرسايش و خاک سکونتگاهاهای يهال .3شکل 

                            

 
 يروزآبادفهای روستايی شهرستان يدئال منفی كاربری اراضی و جهت سکونتگاهاهای يهال .4شکل 
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 يروزآبادفهای روستايی شهرستان يدئال نهايی سکونتگاهامنفی اقليم و اليه  ابدالاليه . 5شکل 

 

ب ه طالع اتی های اي هالاز  هرك داميدئال منفی اينکه بعدازا

نهايی روس تاها  اطالعات ها،يهالی اين گذارهمی باروآمد  دست

 9 و نقشه مربوط به آن استخراج گرديد كه نتيج ه آن در ج دول

باش د یممرك زی و ميمن د  دو بخشيروزآباد دارای ف آمده است.

درص د  46درصد روستاها مرب وط ب ه بخ ش مرك زی و  54كه 

ی احمدآباد و هادهستان باشد.یمروستاها مربوط به بخش ميمند 

ی هادهس تانباش د و یمجايدشت مرب وط ب ه بخ ش مرك زی 

 باش ند.یمی و دادنجان مربوط به بخش ميمند اخواجه پرزيتون،

ی ك ه روستاهاشود بيشترين كه در جدول مشاهده می طورهمان

مرب وط ب ه بخ ش مرك زی  ان دقرارگرفتهدر وضعيت نامناس ب 

و جايدش ت  احم دآبادی هادهستانه شامل شوند كیميروزآباد ف

در ص د روس تاها در ب االترين  35و دهستان احمدآباد با  شودمی

درص د روس تاها  1اين دو دهس تان ح دود  در گيرد.یمرده قرار 

 39دارای وضعيت مناسب نسبت به عوامل طبيعی ق رار دارن د و 

 استقرار ازلحامی اين بخش در وضعيت نامطلوبی روستاهادرصد 

ين دهستان مربوط ب ه بخ ش ميمن د و بهتر روستاها قرار دارند.

ی آن در روس  تاهادرص  د  30باش  د ك  ه یمدهس  تان دادنج  ان 

ی اي ن بخ ش دارای روس تاها اكث ر وضعيت مطلوبی قرار دارند.

كه بخ ش یدرص ورتوضعيت متوسط ب ه س مت مناس ب ب وده 

ر باشند و اكثیممركزی دارای وضعيت نامناسب به سمت مناسب 

ی كه در اين بخ ش در وض عيت ن امطلوبی ق رار دارن د روستاها

 3ی در اين بخ ش طوركلبه باشد.یممربوط به دهستان پرزيتون 

درصد روستاها در وضعيت نامناسبی نسبت به عوامل طبيعی قرار 

درصد روستاها در وضعيت متوسط به س مت مناس ب  31دارند و 

 كنندیمميل 

 

 گيریيجهت

های روس تايی تحليل فضايی س کونتگاه فباهداين تحقيق  

 اس ت. ش دهانجامشهرستان فيروزآباد در ارتباط با عوامل طبيعی 

 ،ارتف ا  همين منظور از هفت الي ه اطالع اتی ش امل اقل يم، به

 شدهاستفادهو خاک  گياهی پوشش ی اراضی،كاربر ،جهت يب،ش

ها ب ا روش تحلي ل سلس له مراتب ی در مح يط ي هال وزن است.

سدس بر اساس روش تاپسيس ف ازی در  آمدهدستبهاس یآیج

 است. شدهمشخصاس وضعيت قرارگيری روستاها آیمحيط جی

درصد روس تاها  3درصد و در بخش ميمند  39بخش مركزی  در

يه روستاها ني ز در وض عيت اند بققرارگرفتهدر وضعيت نامطلوبی 

  .اندقرارگرفتهمتوسط نه مطلوب 
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 يدئال منفیای و اطالعاتهای يهالبر اساس  روستاهاقرارگيری يت وضع .3جدول 

 اقليم ارتفاع فرسايش کاربری اراضی خاک شيب پوشش گياهی
 معيار 

 دهستان

 آباد سرگر،حسين سرگر،
 ده بين، آباد،سرتل دولت

آباد امين نودران، آباد،دولت
در وضعيت مناسب و بقيه 

 در حد متوسط

موردستان در 
سب و وضعيت نامنا

بقيه در وضعيت 
 متوسط

 سرگر،
 آباد سرگر،حسين

ده  آباد،سرتل دولت
 آباد،دولت بين،

در  سالمت آباد،
وضعيت نامناسب و 
بقيه روستاها در حد 

 متوسط

باباكمال و مزرعه 
بردخون در 

وضعيت نامناسب 
و بقيه در حد 
 متوسط

باباكمال و خرقه در 
وضعيت نامناسب و بقيه 

 در حد متوسط

امناسب و بقيه خرقه ن
 در حد متوسط

 احمدآباد متوسط

 آب عراق،
چال  بنکوی شش بلوكی،

آب  چال كوچک، بزرگ،
 انجيره،
 آب چنارو، خبيص،
 پنج شير، دهرود، خانی آب،

دوشکفت در وضعيت 
نامناسب و بقيه در حد 

 متوسط،

 دوتوجهان،
 گودای باال،
 بيدشهرک،
 آ ب بادامو،
آب  آب سرو،
 دزدويه،
 تنگ دهويه،
آب  آب عراق،

در  پنج شير، چنارو،
وضعيت نامناسب و 
 بقيه مناسب

 چاه شيب، آب عراق،
فتح آباد  شاه خنگ،
 رودبال، عرب،

 خانی آب دهرود،
 پنج شير، دوشکفت،

آب چنارو در وضعيت 
نامناسب و بقيه در حد 

 متوسط

 آب قالت،
 دوتوجهان،
تنگ  آبدزدويه،
آب عراق  دهويه،

در وضعيت 
نامناسب و بقيه 
 در حد متوسط

 دوتوجهان، آب قالت،
 گودای باال بيدشهرک،

 آبسرو، آب بادامو،
 آب چنارو، خبيص،
چال  پنج شير، كناردان،

شکفت در وضعيت 
نامناسب و بقيه در حد 

 متوسط

فتح  شاه خنگ،
 ابادعرب،
 بابانجم،
 خبيص،
 آب چنارو،
 آب شيرين
 پنج شير،

در وضعيت  دهرود،
و بقيه در  نامناسب

 سطوضعيت متو

 جايدشت متوسط

تمامی روستاها در حد 
 متوسط

 تنگ خراسان،
 ،تنگ ريز چاه بيد،

 تنگ بيدخون،
گنک  بست دوراه،

ب در وضعيت نامناس
و بقيه در حد 
 متوسط

 تمامی روستاها در حد
 متوسط

تنگ سرخ در 
ب وضعيت نامناس
و بقيه در حد 
 متوسط

 اه،بست دور گود كهلويه،
 يز،تنگ ر چاه بيد، آبگل،
يت بيد خون در وضع تنگ

 نامناسب و بقيه در حد
 متوسط

 گنک، پرزيتون،
 اميرساالر عليا،
ست ب اميرساالر سفلی،

در وضعيت  دوراه،
 نامناسب و بقيه در
 وضعيت متوسط

 تنگ ريزه و
تنگ 
خراسان 
نامناسب و 
بقيه در حد 
 متوسط

 پرزيتون

تمامی روستاها در حد 
 متوسط

 انجيره گوخاست،
و  بنکوی دوتوخشک
ت بورزكان در وضعي
ر نامناسب و بقيه د
 حد متوسط

 تمامی روستاها در حد
 متوسط

شهرک  بوركان،
 بورزكان در موک،

ب وضعيت نامناس
و بقيه در حد 
 متوسط

 حنيفقان،
 سريزجان در قصرعاصم،

يه وضعيت نامناسب و بق
متوسط در حد  

،بنه خفرک دره آبنو،  
 جانی آباد،

 شهرک زنجيران،
 مهکويه عليا،

يه سفلی در مهکو
 وضعيت نامناسب و
 بقيه در حد متوسط

بوركان و 
نج  آباد 
سرخی در 
وضعيت 
نامناسب 
بقيه در حد 
 متوسط

 خواجه ای

كميلی و انارمهر در 
يه وضعيت نامناسب و بق
 روستاها در حد متوسط

 چنارسوخته،
 ،ساختمان رييسی
 دادنجان،
 ميگلی،

مناسب و بقيه 
 نامناسب

 تمامی روستاها در حد
وسطمت  

 چنارسوخته،
 گياه زار،
آب  دادنجان،
مورگان سوراخ،  
و در سمنگ ميگلی،

ب وضعيت نامناس
و بقيه در حد 
 متوسط

 تمام روستاها در وضعيت
 نامناسب

 كميلی،
 سمنگو،

 ميگلی در وضعيت
حد  نامناسب و بقيه در
 متوسط

انارمهر و 
كميلی در 
وضعيت 
نامناسب و 
بقيه در حد 
 متوسط

 دادنجان

 1400های تحقيق تهياف منبع:

 

 

 

 



 501      یعیدر ارتباط با عوامل طب ییروستا هایسکونتگاه ییفضا تحلیل اجتماعی و همکاران،

 های روستايی بر اساس روش تاپسيس فازیيت قرارگيری سکونتگاهوضع .4جدول  

 درصد روستاها دهستان

 يدشت در وضعيت مناسب و بقيه در وضعيت نامناسبجا ،موردستان ،باباكمال خرقه، احمدآباد
درصد روستاها در وضعيت پايدار و  5

 درصد ناپايدار 35

 بادامو، تنگ دهويه مناسب و بقيه نامناسب آب ،ابسرو يدشهرک،ب ی باال،گودا هان،دوتوج جايدشت
درصد روستاها در وضعيت پايدار  11
 درصد در وضعيت ناپايدار 13و 

 پرزيتون
يان در حرم يد،صحراسف ،مجداباد يدسرتنگ،چهارب يه،گودكهلو دوراه، بست يتون،پرز ،گنک ،آبگل ريز، تنگ تنگ بيدخون،

 نامناسب و بقيه مناسبوضعيت 
درصد روستاها در وضعيت  91

 درصد در وضعيت پايدار 36ناپايدار و 

 خواجه ای
 ،قصرعاصم ،جوكان اسماعيل آباد، كوشک يل آباد،اسماع يم آباد،ابراه ،جمارجان يزاباد،عز ،چنارسوخته ،مراداباد بنه خفرک،

يفقان در وضعيت متوسط و بقيه حن آبنو، انجيره گوخاست، دره اد،ی آبجان ،چنارسوخته ،كندران يران،زنج يدان،سف يان،باور
 مناسب

درصد روستاها در وضعيت نيمه  21
 درصد در وضعيت پايدار 69پايدار و 

 كميلی و ميگلی در وضعيت متوسط و بقيه مناسب دادنجان
درصد روستاها در وضعيت نيمه  10

 درصد در وضعيت پايدار 30پايدار و 

 1400ای تحقيق هيافته منبع:

 

های روس تايی در درصد س کونتگاه 54كل شهرستان نيز  در

درصد در  91درصد در وضعيت نيمه پايدار و  3وضعيت ناپايدار و 

روستايی ب ا وض عيت  هایسکونتگاه .اندقرارگرفتهوضعيت پايدار 

مناس ب در بخ ش ميمن د و ش مال و ش مال غرب ی شهرس  تان 

مرك  زی و جن  وب شهرس  تان كه بخ  ش یدرص  ورت اندش دهواقع

 باشند.یمكه دارای وضعيت نامناسبی  اندقرارگرفتهی روستاها

های روس تايی ب ا درصد از سکونتگاه 35دهستان احمدآباد با 

درص د از  30دادنجان ب ا  و دهستانوضعيت قرارگيری نامناسب 

های روستايی با وضعيت مناسب به ترتيب در بدترين و سکونتگاه

قرار دارند. بخش مركزی در ب دترين وض عيت و بهترين وضعيت 

يش  ت اكث  ر مع باش  ند.یمبخ  ش ميمن  د در بهت  رين وض  عيت 

ازحد يشبروستاييان بر اساس كشاورزی و دامداری بوده و چرای 

های كشاورزی باعث شده وضعيت روستاها را به يتفعالو توسعه 

ای ب ه ي ژهوطلب د ك ه توج ه یم ل ذا سمت ن امطلوب بکش اند.

محص والتی ك ه ب ه آب  كاش ت ی بخش مركزی شود.هاروستا

فراوان نياز دارد مانند برنج در بخش مركزی نيز باع ث اس تفاده 

ك ه ب ا ك   یطوربهزيرزمينی ش ده  آبی هاسفرهازحد از يشب

شود زمين ه انجام می آبهايی كه ساالنه جهت استحصال یشکن

آن  ب ه دنب الفراهم ك رده و  هاسفرهرا جهت خشک شدن اين 

توج ه ب ه  ب ا های روستايی را موجب شده است.تخليه سکونتگاه

طلبد كه توان هر منطقه را در نظر گرفت و یم آمدهدستبهنتايج 

ی مث ال در ب را های مرتبط ب ا آن اق دام ك رد.يتفعالنسبت به 

دهستان احمدآباد بايستی از كشت محصوالتی ك ه ني از ب ه آب 

تان جايدشت از تخريب مرات ع و دهس در فراوان دارد پرهيز شود.

اق دامات ديگ ری  از و كاشت محصوالت آبی پرهيز شود. جنگل

شود سوزاندن ك اه و كه بخصوص در دهستان احمدآباد انجام می

زمين ه  متأس فانهباش د ك ه یمبرداشت محصوالت  كلش بعد از

 كند.یمبرای فرسايش خاک را فراهم 

از ورود  ائه داد ش امل:توان اریمهايی كه يشنهادپی طوركلبه

زودهنگام دام به مراتع، چرای شديد دام و خروج ديرهنگام دام از 

مراتع كه موجب ات تخري ب من ابع طبيع ی و زيس تی را ف راهم 

اراضی كش اورزی جل وگيری  از توسعهنمايند جلوگيری شود. می

و با توجه به متوسط ي ا فقي ر ب ودن مرات ع منطق ه،  آمدهعملبه

ربوط به مديريت مراتع نيز اجرا گردند. در اين راستا، های مبرنامه

قرق ساالنه مراتع فقير، قرق موقت مراتع دارای پوش ش مرتع ی 

ی و بذرپاش ی در مرات ع فقي ر توص يه كده ك ارمتوسط و انجام 

ش ده در كه با توج ه ب ه وض عيت مرات ع واقعشود. ضمن اينمی

 -اوبیبايس ت اج رای سيس تم چ رای تن محدوده شهرستان می

ی روس تاهااستراحتی مدنظر قرار گيرد. قرق بلندم دت مرات ع در 

تنها موج  ب ك  اهش ن  ه واق  ع در قس  مت جن  وبی شهرس  تان
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م دت ب ه بهب ود شود بلک ه در طوالنیپذيری خاک میفرسايش

منظور تأمين حال، بهينبااشود. پوشش گاهی منطقه نيز منجر می

ريزی ت برنام هبايس معيشت پايدار س اكنان قس مت جن وبی می

ی معيشت روستايی از اقتصاد زراع ی ساز يگزينجامناسب برای 

ی طوركلب ه دام ی ص ورت گي رد.-و دامی به اقتصاد غيرزراع ی

خوبی موردبررس ی و ظرفيت اين من اطق ب ه بايست پتانسيلیم

ی موجود در منطقه نسبت ب ه بااستعدادهاقرارگرفته و در تناسب 

های معيشتی ج ايگزين اق دام رنامهريزی و اجرای بمعرفی، طرح

كه رابط ه ب ين  1913يج اين تحقيق با نتايج عنابستانی نتا شود.

كن د و یمأيي د تهای روس تايی را عوامل طبيع ی ب ا س کونتگاه

اند يدهرس يج ه نتبه اين  كه 1939همچنين خسروی و همکاران 

 ان دقرارگرفتهدر وض عيت نامناس بی  كه بيشترين درصد روستاها

  وانی دارد.همخ

 

       منابع 

             ه  ای محيط  ی در                           . بررس  ی و ارزي  ابی نق  ش توان    1931    .      آذر، 

                    های روس تايی شهرس تان         س کونتگاه       فض ايی–           توزيع مکانی

      آم  ايش    ی   علم        مجل  ه  . ی   ف  از  AHP               مراغ  ه ب  ا تکني  ک 

  .   151-   125 : ( 1 )  12 ،      سرزمين

    های                            ررسی عوامل م ؤثر ب ر س کونتگاه   . ب    1931   ،            احم   دی، ش.

                                     زيس    تی روس    تايی )مطالع    ه م    وردی: شهرس    تان 

  .  50-  23   : ( 1 )     زيست،  يط  مح   و       توسعه          پايداری،        سردشت(.

       ت أثير            . تحليل ی ب ر     1931              ، ص ادقيان، ف.  .          ، م رادی، ن .        امينی،  

     گيری                    های روستايی با بهره        سکونتگاه                      عوامل طبيعی در تخليه

          ه   ای آم   اری                               ز سيس   تم اطالع   ات جغرافي   ايی و روش ا

                    اس تان اص فهان در رب ع      شدة  يه                         )موردمطالعه: روستاهای تخل

  .   231-   263   : (  65 )  13           جغرافيايی،      فضای           سدة اخير(.

      آن ب ر        ت أثير                              ،محدوديتها و تنگناهای محيط ی و     1930         بهرامی،ر،

             ش  های روس  تايی     پژوه              های روس  تايی.                  ناپاي  داری س  کونتگاه

، 2 ( 1 :)  145   -161   .  

          نقش عوام ل    .    1932  ز.   ،      ، بخشی .               ، قديری معصوم م . م   ،         جعفربيگلو

                    های روستايی شهرستان                               طبيعی در پراكنش فضايی سکونتگاه

  .  99-  54   : 2                    فضا و توسعه روستايی،             جام. اقتصاد    تربت

         . ك اربرد     1939  .   ،م        ، عليد ور .         فمج انی، ص         ، اص غری ل .        خسروی،  

                              بهينه استقرار روستاها و تحليل      ينی                    منطق فازی در مکان گز

                                               موقعيت كنونی روس تاها نس بت ب ه عوام ل طبيع ی )ك وير 

              ژئوموروفول  وژی                                مرك  زی مح  دوده مطالع  اتی بردس  کن(.

  .  11-  13   : ( 4 ) 2  ،             كاربردی ايران

     يزی ر      برنام  ه                  جغرافي  ای طبيع  ی در      برد   ك  ار   ، .    1912   .          رج  ايی،

     صفحه   405 ،   سمت   ،     تهران                 شهری و روستايی،

        س ازمان                        مديريت شهری و روستايی،          دانشنامه   .    1911 .          سعيدی،

         های كشور           ها و دهياری       شهرداری

    مان                         . نقش عوامل محيطی در ساز    1939         شمسی، ر.    ،           عزيزپور، ف.

                                  های روستايی )مطالع ه م وردی: دهس تان               فضايی سکونتگاه

     الع  ات   اط        پژوهش  ی-    علم  ی         فص  لنامه              لواس  ان كوچ  ک(.

  .   112-   103 : (  13 )  29 ، «    سدهر »          جغرافيايی 

                                       . تحليل اثر عوام ل طبيع ی در الگ وی توزي ع     1931  .   ،ا        عفيفی، م

                           های ش  هری و روس  تايی شهرس  تان               فض  ايی س  کونتگاه

    های         س     کونتگاه      ريزی      برنام     ه        مطالع     ات  .   خ     نج

    623-   646  (: 9 )  19       انسانی،

                                  بررسی نقش عوامل طبيع ی در پ راكنش و    .    1931 .  ،ص         عليائی، م

        مهندس ی                           های روستايی شهرستان زنجان.                استقرار سکونتگاه

  .  45-  51 : ( 5 ) 9       سرزمين،           جغرافيايی

                            فض ايی در مطالع ات جغرافي ايی.        تحليل   .    1934                عليجانی بهلول.

  1-  14   ( : 9 )   2                            تحليل فضايی مخاطرات محيطی.  



 503      یعیدر ارتباط با عوامل طب ییروستا هایسکونتگاه ییفضا تحلیل اجتماعی و همکاران،

                           نق   ش عوام   ل طبيع   ی در پاي   داری    .    1913   . ،          عنابس   تانی 

   .                                          های روستايی )مطالعه موردی: شهرستان س بزوار(        سکونتگاه

  .  13-   104   :  21           يزی محيطی،  ر      برنامه     يا و      جغراف

                  . نقش عوام ل طبيع ی     1936   . ف   ،         نگين تاجی     م.،             كريمی مشاور، 

                           هوي   ت مک   ان )نمون   ه م   وردی ش   هر      يری گ      در ش   کل

  .   401-   401   : (  41 )  16        روستايی،   و      شهری        مديريت        ياسوج(.

   ،             ، س  لطانی مق  دس  م.        ، طالش  ی    ،ب.         ، رس  تمی ش .       محم  دی س

    های                     ر ناپاي داری س کونتگاه                 نقش عوام ل طبيع ی د   .    1935  ر.

             زاگرس مطالع ه    ی   كوه   ی                              روستايی در منطقه كوهستانی و پا

                   مري  وان و س  روآباد.   ی  ها                       م  وردی: روس  تاهای شهرس  تان

    199-   151   :  14                          فصلنامه جغرافيا و توسعه،

Chen, X. Xie, W. and Li, H. 2020. The spatial 

evolution process, characteristics and driving 

factors of traditional villages from the 

perspective of the cultural ecosystem: A case 

study of Chengkan Village. Habitat 

International, 104:50-66. 

 Fotheringham, A. S. and Brunsdon, C. 1999. 

Local forms of spatial analysis. Geographical 

analysis, 31(4):340-358. 

Khorasani, M. and Zarghamfard, M. 2018. 

Analyzing the impacts of spatial factors on 

livability of peri-urban villages. Social 

Indicators Research, 136(2): 693-717. 

Kurowksa, K., Marks-Bielska, R., Bielski, S., 

Aleknavičius, A., and Kowalczyk, C. (2021). 

Geographic information systems and the 

sustainable development of rural 

areas. Land, 10(1), 6-21. 

Lee, S. H. Choi, J. Y. Yoo, S. H. and Oh, Y. G. 

2013. Evaluating spatial centrality for 

integrated tourism management in rural areas 

using GIS and network analysis. Tourism 

Management, 34: 14-24 

 Lu, M. Wei, L. Ge, D. Sun, D. Zhang, Z. and Lu, 

Y.2020. Spatial optimization of rural 

settlements based on the perspective of 

appropriateness–domination: A case of Xinyi 

City. Habitat International, 98,:48-64. 

 Mousavi, M. S. Talebifard, R. and Neyazi, C. 

2018. Investigating the Role of Natural Factors 

in the Geographical Distribution of Rural 

Settlements (Case Study: Sahneh 

County). Journal of Studies of Human 

Settlements Planning, 12(41):731-749. 

Peng, J. Liu, Y. Liu, Z. and Yang, Y. 2017. 

Mapping spatial non-stationarity of human-

natural factors associated with agricultural 

landscape multifunctionality in Beijing–

Tianjin–Hebei region, China. Agriculture, 

Ecosystems and Environment 

Sandanshiv, L. P. 2020. A Geographical study of 

types of rural settlements in western Khandesh 

region. Editorial Board, 9(10):221-238. 

 Shcherbina, E. and Gorbenkova, E. 2019. Factors 

influencing the rural settlement 

development. IFAC-PapersOnLine, 52(25): 

231-235. 

 Shen, C. 2012. Spatial distribution scale 

characteristics of rural settlements and analysis 

on influencing factors in Danyang 

city. Transactions of the Chinese Society of 

Agricultural Engineering, 28(22):  261-268. 

 Song, W. and Li, H. 2020. Spatial pattern 

evolution of rural settlements from 1961 to 

2030 in Tongzhou District, China. Land Use 

Policy, 99:  44-60. 

 Yang, R. Xu, Q. and Long, H. 2016. Spatial 

distribution characteristics and optimized 

reconstruction analysis of China’s rural 

settlements during the process of rapid 

urbanization. Journal of rural studies, 47: 413-

424. 

Wubie, A. M. de Vries, W. T. and Alemie, B. K.  

2020. A Socio-Spatial Analysis of Land Use 

Dynamics and Process of Land Intervention in 

the Peri-Urban Areas of Bahir Dar 

City. Land, 9(11), 445. 

Xu, J., Yang, M., Hou, C., Lu, Z., and Liu, D. 

2021. Distribution of rural tourism development 

in geographical space: a case study of 323 



 1401، زمستان 4ره ، شما9جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      504

traditional villages in Shaanxi, China. European 

Journal of Remote Sensing, 54(2):  318-333. 

Zheng, X., Wu, J., and Deng, H. 2021. Spatial 

Distribution and Land Use of Traditional 

Villages in Southwest 

China. Sustainability, 13(11):  26-42. 

Zet, L. 2020. The impact of climate factors, 

disaster, and social community in rural 

development. Journal of Asian Finance, 

Economics and Business, 7(9): 707-717. 

Zhu, X. Wang, H. Yuan, X. and Hou, X.  2010. 

Evaluation and optimization of spatial 

distribution of rural settlements based on 

GIS. Transactions of the Chinese Society of 

Agricultural Engineering, 26(6):  326-333. 

 



 

Rural Development Strategies  Vol. 9, No. 4, Winter 2022, P. 491-504  5 

 

Spatial analysis of rural settlements in relation to natural factors 

(Case study: Firoozabad city) 

Babak Ejtemaei1*, Ali Shakoor2 and Ali Shojaeifard3 

Submitted: 23 October 2021  Accepted: 16 April 2022 

 

Abstract 

The appearance of rural settlements has been based on natural factors such as soil and 

water. Natural factors have a decisive effect on location, dispersion, range of influence, 

physical development, morphology, and these factors sometimes act as positive factors and 

sometimes as negative. The purpose of this study is the status of rural settlements in 

Firoozabad city in relation to natural factors. The statistical population includes rural 

settlements of Firoozabad city. This city has two parts and 5 rural districts. The method 

studied in this research is the fuzzy TOPSIS method, which is one of the best decision-

making methods based on fuzzy variables. The information used includes altitude, slope, 

direction, climate, vegetation, soil, erosion, land use, which have been analyzed in GIS 

environment. Findings show that the central part with the most villages has the weakest 

performance compared to natural factors and Ahmadabad rural district is in the first place 

with 95%. The second part of the city is related to a part of Meymand that has performed 

better in terms of natural factors so most of the villages in the city are in a better condition 

in this part. In general, rural settlements in the north and northwest of Firoozabad are in a 

better situation. The situation of rural settlements in the southern and central parts of the 

city is unsuitable and are in an awkward situation. Therefore, it demands that the potential 

and capacity of rural settlements in the city be well studied and in proportion to the existing 

talents in the region, to introduce, plan and implement alternative livelihood programs for 

the agro-livestock economy that is currently has been destroyed. 
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