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Abstract 
Castle monuments are one of the settlement types whose location, formation and space 

distribution are strongly influenced by natural factors and communicational factors. The present 

study, using field and documentary data and using the Geographic Information System (GIS) 

and Hierarchical Analysis Process (AHP), seeks to investigate the correlation between natural 

factors and castle settlements in Ardabil province and ranking of natural factors influencing the 

spatial distribution of these settlements. Based on the data obtained from field and documentary 

studies, 100 castles from different prehistoric, historical and Islamic periods in the geographical 

area of Ardabil province, which constitute the materials and statistical population of this study, 

were identified and studied. To analyze the data, after compiling the database, the distribution of 

identified castle settlements in relation to the variables of distance from the river, land shape, 

elevation, slope, aspect, climate, Land use/ vegetation and soil type were studied and measured. 

The results of the research indicate that natural factors have played a significant role in spatial 

distribution, determining the type of function and the importance of castle settlements in Ardabil 

province. The correlation analysis between natural factors and spatial distribution of the 

province’s castle settlements shows that the land shape (plain and mountainous), the distance 

from the river and the elevation have had the greatest impact on the amount and pattern of castle 

distribution. Other variables, namely slope, aspect, climate, Land use/ vegetation and soil type, 

have also been important and effective in the spatial distribution of these castles, respectively. 
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 چکیده
 واملعاز  متأثر شدتبه هاآنفضایی  توزیعو  یرگیشکل ،ینگزیاست که مکان استقراری از مراکز یکی ایقلعه هایسکونتگاه

و ( GISگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی )با بهره های میدانی و اسنادی وبا استفاده از داده حاضر پژوهشاست.  یعیطب

و  استان اردبیل ایهای قلعهو سکونتگاه عوامل طبیعیمیان همبستگی  بررسیدرصدد ( AHP) سلسله مراتبی تحلیل فرایند

میدانی و  هایبررسی از آمدهدستبههای بر پایه داده. است هااین سکونتگاه یع فضاییتوز در مؤثربندی عوامل طبیعی رتبه

، تاریخی و اسالمی در گستره جغرافیایی استان اردبیل شناسایی و بررسی ازتاریخیپیشهای مختلف از دورهقلعه  100، اسنادی

 توزیعای، ها، پس از تشکیل پایگاه دادهداده وتحلیلیهتجزرای ب د.ندهمعه آماری این پژوهش را تشکیل میشد، که مواد و جا

ای شناسایی شده نسبت به متغیرهای فاصله از رودخانه، شکل زمین، ارتفاع، درصد شیب، جهت شیب، اقلیم، ی قلعههاسکونتگاه

قش بارزی در ن عوامل طبیعی که مبین این استنتایج تحقیق . خاک مورد بررسی و سنجش قرار گرفتپوشش گیاهی و نوع 

عوامل همبستگی میان  تحلیل ای استان اردبیل داشته است.قلعه هایسکونتگاه فضایی، تعیین نوع کارکرد و میزان اهمیت توزیع

دهد، که شکل زمین )دشتی و کوهستانی(، فاصله از رودخانه و نشان میاستان  این ایقلعه هایسکونتگاه فضایی توزیع و طبیعی

متغیرها یعنی درصد شیب، جهت شیب، اقلیم، کاربری سایر  را داشته است. تأثیرترین ها بیشقلعه توزیعو الگوی در میزان  ارتفاع

 اند.بوده مؤثرها در توزیع فضایی این قلعه تأثیرگذاریاراضی و نوع خاک نیز به ترتیب اهمیت و 
 

 .AHPع فضایی، عوامل طبیعی، توزی، اردبیلای، های قلعهسکونتگاه: کلیدی هایواژه
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  مقدمه. 1

 ازجملهنی، دفاعی و نظامی بیتجاری، جهان -های ارتباطینظیر شرایط جغرافیایی و طبیعی، راه عواملی

های انسانی در ادوار مختلف تاریخ بشر بوده و هستند. گیری سکونتگاهشکل و گزینیدر مکان مؤثرفاکتورهای 

گزینی و مکاندر  ایکنندهنییتر و تعگذشته، نقش مهم هایدر زماندر میان این عوامل، عوامل طبیعی 

عوامل طبیعی و شرایط جغرافیایی، بستر و عامل ای که گونهبهاند. داشته یانسان هایسکونتگاه یرگیشکل

ی، وهوایآبشناختی بوده است. عوامل مختلفی چون شرایط گیری بسیاری از ساختارهای ملموس باستانشکل

ها، دسترسی به منابع طبیعی ها و کوه، ساختارهای دفاعی طبیعی چون صخره، ارتفاعنابع آبدسترسی به م

ها و استقرارهای فصلی و ترین عوامل ایجاد سکونتگاهتا کنون از مهم ازتاریخپیشها از چون مراتع و چراگاه

ای های قلعهسکونتگاه های باستانی همچونواع مختلف محوطههای باستانی بوده است. اندائمی در محوطه

ای که بحث راجع به چرایی و گونهای خاص با عوامل و شرایط جغرافیایی در پیوند هستند، بهگونهبه هرکدام

پذیر نبوده و صرفًا یک بررسی امکان ییامل جغرافیاوچگونگی پیدایش این ساختارها، بدون در نظر گرفتن ع

  توصیفی خواهد بود.

های فنی او بوده و تابعی از دانش و مهارت ،یمحیططبیعی و عوامل از  هایشکونتگاهو س تأثیرپذیری انسان

چه دانش فنی انسان در مواجهه با محیط طبیعی پایین هر که صورتنیبد معکوس داشته است. هبا آن رابط

تر، عبارتی دقیق به .(2: 1390موسوی کوهپر و همکاران، ) شده است و برعکسبوده، میزان تأثیرپذیری او بیشتر می

 کهیدرحالکرد؛ ای در بنای یک سکونتگاه ایفا میکنندهدر گذشته، عوامل طبیعی و عمدتاً آب نقش تعیین

و توسعه گیری گزینی، شکلکننده طبیعی دخالت کمتری در مکانموقعیت جغرافیایی و عوامل محدود امروزه

 اقتصادی ،فرهنگیعوامل  تأثیرشدن  رنگپرو  لم و فناوریع توسعهامروزه با  ،درواقع ها دارد.فیزیکی سکونتگاه

تر به عبارتی، هرچه تکنولوژی پیشرفتهشده است. متر کعوامل محیطی و  جغرافیایی شرایط تأثیر و سیاسی

تر ، گستردهیطیمحستیزکمتر و حوزه استفاده از منابع های انسانی عوامل طبیعی بر سکونتگاه تأثیرشود، می

از  یکه چندان خبر -دور هایزمانکه در  اردبیل استان ایهای قلعهسکونتگاهر این میان، دشود. می

طبیعی عوامل  تأثیر اند.بوده طبیعی عواملو  ییایجغراف شرایطاز  متأثر شتراند، بیساخته شده -نبود یتکنولوژ

 ،حالیندرعانکارناپذیر است و ، موضوعی ایقلعههای اردبیل در پیدایش سکونتگاه استانو شرایط جغرافیایی 

انداز جغرافیایی، عوامل اصلی است. آنچه در این منطقه از چشم بحثقابل هاآناین عوامل و نحوه اثرگذاری 

های اطراف خود به شمار نیز مایه حیات بسیاری از آبادی اکنونهمهستند که  یپرآبآیند رودهای می حساببه

استقرار در نزدیکی این رودها یکی از فاکتورهای اساسی برای جوامع پیشین رسد ایجاد آیند. به نظر میمی

دادند در های ایمنی و دفاعی را نیز مالک قرار میبوده است. آن دسته از جوامعی که در استقرار خود، جنبه

سطه موانع واانی که حداقل از دو یا سه طرف بهنمودند، مکترین مکان را گزینش مینزدیکی منابع آب، مرتفع

در های طبیعی مرتعی که ها و صخرهد. کوهصرف کمترین هزینه قابل دفاع باش طبیعی حفاظت شده یا با

. در داده استمی ازتاریخپیشجوامع  اردبیل قابل مشاهده هستند چنین امکانی را به مناطق مختلف استان

رو مشرف به چندین دره یا راه کاروانی که برخی موارد نیاز به مکان مرتفع الزامی نبوده، بلکه انتخاب مکان

ها ارتباط برقرار کند از کرده است. انتخاب مکانی که به سهولت بتواند با سایر سکونتگاهبوده نیز کفایت می
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استان اردبیل بوده است. تمامی فاکتورهای فوق  یاقلعه یهاسکونتگاهدیگر فاکتورهای گزینش و پیدایش 

 تقیم با عوامل و شرایط جغرافیایی در پیوند هستند.مسو غیر مستقیم طوربه

ترین فاکتور گزینش محیطی، اصلیطبیعی و پاسخ به این پرسش بسیار دشوار خواهد بود که کدام عامل 

، عوامل زیستی را بیشتر مدنظر موردبحثجوامع  بوده است. آیا ایساخت سکونتگاه قلعهیک مکان برای 

یعی را؟ و اینکه کدام عامل نسبت به دیگری در درجه اول اهمیت قرار داشته اند یا عوامل دفاعی طبداشته

است؟ در این  مشاهدهقابل هاسکونتگاهزمان در این طور هماست؟ آیا ترکیب و اهمیت داشتن چند فاکتور به

حاضر درصدد است، براساس مطالعات پژوهش ، درواقع پژوهش چنین موضوعاتی قابل دریافت خواهد بود.

عوامل طبیعی  به بررسی تحلیلی نقش -که در استان اردبیل صورت گرفته است -شناختیباستانغرافیایی و ج

استان اردبیل ادوار مختلف تاریخی ای قلعههای سکونتگاه، توسعه و افول گزینیمکاندر و شرایط جغرافیایی 

 یهایبررساستفاده از  ای، باهرشتتحلیلی و با رویکردی میان -بپردازد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی

 ایقلعههای سکونتگاه توزیع فضایی در پی پاسخ به این پرسش است که الگوی اسنادیی و دانیم کیستماتیس

 ؟است دهدر این امر چگونه و تا چه حد تأثیرگذار بوجغرافیایی و طبیعی استان اردبیل چگونه بوده و عوامل 
 

 پژوهشروش مواد و . 2

 میدانی و اسنادی اطالعات، یگردآور روش و تحلیلی -توصیفی تحقیق، وهیش و تیماه ازلحاظ حاضر مقاله

ای استان های قلعهمنظور ثبت مختصات جغرافیایی سکونتگاهبه GPSگیری از بهره بر پایهروش کار  .است

و  های محیطییبا ویژگها قلعه توزیع فضایی همبستگی میانمنظور تحلیل به GISگیری از بهرهاردبیل، 

در توزیع فضایی  مؤثربندی عوامل طبیعی رتبه منظوربه (AHP)سلسله مراتبی  فرایند تحلیلاستفاده از 

های شناختی و بررسیای، مستندات باستاناستفاده از تصاویر ماهواره همچنینای و های قلعهکونتگاهس

شامل  موردمطالعه محدودهبستر طبیعی  هایمنجر به تهیه الیه سوکیسیستماتیک میدانی است که از 

های جاری، پوشش گیاهی، اقلیم و ... شد و از سوی دیگر، منجر به ژئوموفولوژی، آب های توپوگرافی وویژگی

 ای استان اردبیل شد. قلعه هایسکونتگاهی استقراری ای بستر تاریخی منطقه شامل الگوهتهیه الیه

 4درجه و  48استان اردبیل است که در مختصات عرض جغرافیایی ، در این پژوهش موردمطالعهمحدوده 

میانگین ارتفاع . (1 نقشه)ثانیه واقع شده است  57دقیقه و  26درجه و  38ثانیه و طول جغرافیایی  52دقیقه و 

-آباد و بیلهمتر در شهر پارس 100ی با ارتفاع ترین نقطه داخلمتر از سطح دریاست. پست 1400از  آن بیش

استان در موقعیتی است که شرایط طبیعی و . این استمتر  4811ر و بلندترین قله آن سبالن با ارتفاع سوا

ای دارد. همین امر بر شناختی، اقلیم و موقعیت مکانی شرایط ویژه، زمینیوبلندیپستای آن از نظر منطقه

های انکار داشته است. قلعهری غیرقابلاث هاآنها و کالبد جمعیت، نوع معیشت و نحوه استقرار سکونتگاه توزیع

 شود، زائیده همین شرایط جغرافیایی خاص آن است.شماری که در این استان دیده میبی
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 لاردبی استان شناسی درباستان مطالعاتپیشینه . 3

های بخشغرب ایران، بیشتر در اطراف دریاچه ارومیه متمرکز گشته و به سایر شناختی شمالمطالعات باستان

استان اردبیل شناختی از منظر مطالعات جغرافیایی و باستانکمتر توجه شده است. استان اردبیل  ازجملهآن 

-رافیایی، دشت مغان است که سکونتگاهتوان به سه حوزه جغرافیایی مهم تقسیم کرد: اولین حوزه جغرا می

شناسی آن به هایی از اوایل هزاره چهارم ق.م تا دوره اسالمی را در خود جای داده است و مطالعات باستان

 یتوجهقابلشهر است که تعداد یناردبیل و دشت مشک جغرافیایی، دشتنسبت کمتر است. دومین حوزه 

بخش ی رضایتشهر تا حدینصورت گرفته در مشک اند. مطالعاتداده گورستان و قالع باستانی را در خود جای

شود. در این منطقه فقط چند احساس می شدتبههای در دشت اردبیل بوده است، ولی کمبود چنین پژوهش

شناختی چارلز برنی در شاید بررسی باستان. بررسی سیستماتیک میدانی شده است ازتاریخیپیشمحوطه 

در بررسی در این حوزه بوده است.  شناختیی باستانهان پژوهشترییکی از اولین و مهم میالدی 1978سال 

هژبری نوبری، ) شناسایی شدمحوطه شهریری  ازجملهمحوطه مربوط به هزاره اول ق.م  40چارلز برنی بیش از 

است. در این در جنوب استان کوهی خلخال های میان، دشتجغرافیایی سومین حوزه. (1385، پورفرج، 1383

گورستان خانقاه گیلوان یکی از  هایی از عصر مفرغ تا دوره اسالمی مورد مطالعه قرار گرفته است.محوطه حوزه،

مورد حفاری علمی قرار گرفته  است که در طی چهار فصل حوزههای مورد مطالعه در این ترین محوطهمهم

 .(1387، 1386، 1380رضالو، ) است
 

 مبانی نظری پژوهش. 4

شناسی، دانند. براساس این دیدگاه، باستانای از علم جغرافیا میشناسی را شاخهگروهی از محققان، باستان

های جغرافیایی آورد تا دادهجغرافیا در زمان گذشته است یا حداقل اینکه چارچوب زمانی الزم را فراهم می
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شناسی، شناسایی، در مفهومی دیگر، باستان(. 22: 1379دارک، مربوط به دنیای معاصر براساس آن مرتب شود )

ای از مطالعات جغرافیایی به شمار تواند شاخهبازیابی و بازنمایی کردن جغرافیای فرهنگی است که خود می

ها و جوامع در شکل واقعی ها، اقوام، تاریخ فرهنگشناسی نیز مانند جغرافیا، شناخت سرزمینآید. در باستان

بنابراین، علوم شود. به شرایط توسعه محیطی و جغرافیایی خاص هر منطقه بررسی میبا نگرش  هاآنزیستی 

شناسی، ژئومورفولوژی، نگاری زمین، زمین دیرینههایشان مانند الیهزیرشاخهشناسی و جغرافیایی و زمین

ربرد فراوانی دارند شناسی کاهای باستانشناسی، بیوژئوگرافی، هیدرولوژی و ... در تحلیل و شناسایی دادهاقلیم

(Renfrew, 1978: 2 ؛Rapp, 1998: 2با توجه به کاربرد این علوم در تحلیل .)شناختی، از آغاز های باستان

شناسی آغاز شناسی و باستانیالدی همکاری تنگاتنگی بین دانشمندان علوم جغرافیایی و زمینم ستمیبسده 

 انداز شد.شناسی چشمای جدید به نام باستانمنجر به ایجاد شاخه تیدرنهاشد، که این همکاری 

شناسی محیطی و شناسی فضایی، باستانتوان در اصول باستانانداز را میشناسی چشمهای باستانریشه

-شناسی فضایی در مرحله اول به مطالعه الگوی فضایی آثار فعالیتشناسی بافتی جستجو کرد. باستانباستان

( و در مرحله بعد رابطه Brooks, 1982: 68پردازد )ات فردی و اجتماعی است میهای انسانی که نتیجه اقدام

های پراکنده در یک منطقه تا نحوه توانند از رابطه میان سکونتگاهکند. این روابط میرا تحلیل می هاآنمیان 

ناسی محیطی شباستان (.Earle, 1987: 501مصنوعات انسانی در یک محوطه استقراری متغیر باشد ) توزیع

کنند، انسان و محیط را بررسی می یهاکنشبرهمشناسی را که مجموعه وسیعی از مطالعات تخصصی باستان

ها و فرایندهای محیط بیوفیزیکی در ارتباط با شناسی محیطی، شناخت ویژگیگیرد. هدف باستاندربر می

های دهنده فعالیتمحیط انعکاس و انتعامالت انس دهیتندرهماقتصادی است. شبکه  -های اجتماعیسیستم

های باستانی با شناسی بافتی، زیستگاه(. در باستانButzer, 1980: 419)انسانی و الگوهای استقراری است 

گیرند. منظور از اکوسیستم انسانی بستر جغرافیایی توجه به زمینه اکوسیستم انسانی مورد مطالعه قرار می

 ,Butzerگیرد )اقتصادی، اجتماعی و فضایی انسان را با محیط در بر میفرهنگی،  یهاکنشبرهماست که 

تر، های این سه گرایش با نگاهی جامعگیری از آموزهانداز توانست با بهرهشناسی چشم(. باستان417 :1980

 روابط انسان با محیط را تحلیل کند.

های انسانی در قالب مطالعه الگوهای گاهانداز عالوه بر آنکه سازمان فضایی سکونتشناسی چشمدر باستان

دور  ازنظری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی با محیط نیز هاکنشبرهمشود، استقراری بررسی می

انداز، شناسی چشمشوند. در باستانبر محیط در نظر گرفته می مؤثرهای انسانی ماند و تمامی فعالیتنمی

عامل اصلی تغییر شکل  عنوانبهها ها تلقی شده و انسانثار مادی و ادراکی انساندهنده آمحیط، بستر پرورش

انداز، کل گستره یک شناسی چشم(. در باستانRobin, 2002: 163شوند )محیط پیرامون خود شناخته می

ای ه. سکونتگاه(Taylor, 1987: 231شود )شناسی تلقی مییک سایت باستان عنوانبهمنطقه جغرافیایی 

این  هایزیرمجموعههای انسانی، عناصر و ها و دیگر عوارض حاصل از فعالیتاستقراری، مزارع کشاورزی، راه

-انداز با مطالعه این پدیدهشناسی چشم(. باستانBray & Trump, 1984: 137روند )سایت پهناور به شمار می

شرایط جغرافیایی بر سازمان فضایی  تأثیرنیز  و هاآنها در قالب الگوهای استقراری به ارتباط متقابل میان 

نقش فرایندهای  سوکیروابط متقابل انسان و جغرافیا، از  بامطالعه، این گرایش علمی، روازاینبرد. میپی هاآن

کند و از سوی دیگر به اجتماعی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در تغییر چهره زمین مطالعه می
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 ,Metheny) کندانداز در ایجاد اسطوره و تاریخ و نیز تکوین رفتارهای بشری توجه میچشمنمادین  تأثیر

-انداز را پلی میان تئوری و عمل فرض میشناسی چشمرو، مطالعات باستانپردازان میانه(. نظریه223 :1996

ی میدانی، هایبررسسی، شناهای باستاناز کاوش آمدهدستبههای پردازان، دادهکنند. این گروه از نظریه

ای و نیز اطالعات متون تاریخی را در چارچوب نظریات جغرافیای اقتصادی، ی هوایی و تصاویر ماهوارههاعکس

برداری انسان شناسی تحلیل کرده و از این طریق به بررسی ابعاد اجتماعی و اقتصادی بهرهشناسی و انسانبوم

 (. Ashmore, 2004: 259پردازند )از زمین می

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

رود. این موضوع، اهمیت کاربرد جغرافیا در انداز به شمار میشناسی چشماز نکات حائز اهمیت در باستان

ر دو رشته، مبتنی بر شواهد مادی بوده و دهد. هانداز و پیوند بین این دو علم را نشان میشناسی چشمباستان

های جغرافیایی و کند میان فرم فضایی پدیدهبنیادهای تئوریکی مشترکی دارند. جغرافیای انسانی تالش می

در طول زمان  انداز()چشمشناسی به تشریح سرگذشت فضا فرایندهای اجتماعی ارتباط برقرار سازد و باستان

که  -انداز الزم است عالوه بر شناسایی عوارض طبیعیشناسی چشم(. در باستانBlake, 2004: 231پردازد )می

به سازمان فضایی و روند  -شودای حاصل میهای هوایی و تصاویر ماهوارهواسطه بررسی عکسهعمدتًا ب

  (.Rapp, 2000: 238نیز پرداخته شود ) هاآنتغییرات فیزیکی 

بندی اطالعات وسیع و متنوعی است ها و طبقهانداز، تحلیل دادهشناسی چشممرحله در باستان نیترمهم

ی هایبررسشناسی، ای، دیرین زمینی هوایی و تصاویر ماهوارههاعکسکه در نتیجه مطالعه اسناد تاریخی، 

ابزاری که امروزه برای تحلیل  نیترمهمآوری شده است. شناسی جمعهای باستانای و کاوشفراگیر منطقه

است. این ابزار در  GISگیرد، از سطح یک منطقه جغرافیایی مورد استفاده قرار می شدهیآورجمعای هداده

های ویژگیعوامل طبیعی و انداز برای تحلیل ارتباط الگوهای استقراری با شناسی چشممطالعات باستان

اسی، دوری و نزدیکی به شنهای زمین، نوع خاک، ویژگیهادشتمحیطی همچون ارتفاعات، دامنه ارتفاعات، 

در همین راستا،  (.Leckebucsh & Green, 2000: 249شود )منابع آب، پوشش گیاهی و ... استفاده می

های پیشین، درصدد ارزیابی و ها و نتایج پژوهشهای میدانی و با تکیه بر یافتهپژوهش حاضر با استفاده از داده

 ای استان اردبیل است.های قلعهضایی سکونتگاهدر توزیع ف مؤثربندی متغیرهای طبیعی رتبه
 

 های پژوهشیافته. 5

میراث  اداره کلهای آماری ها و گزارشو با استفاده از داده ای و میدانیهای کتابخانهبررسی پایهبر نگارندگان 

سایی و شنااستان اردبیل را  درای سکونتگاه قلعه 100، استان اردبیل و گردشگری دستیصنایعفرهنگی، 

با  GISافزار از نرمبا استفاده های پلیگونی به روش رقومی کردن بر روی نقشهها را این قلعه و کردندبررسی 

 ای و مشخصه دورهدورهتک محدوده مورد مطالعه ایهای قلعهاز سکونتگاه برخی ند.شان دادهای مختلف نرنگ

 هاآند دوره استقراری هستند که شمار و درصد همه ها دارای چنبسیاری از قلعه کهیدرصورتخاصی هستند، 

ای استان های قلعهدرصدها براساس مجموع کل سکونتگاهآمده است و تمامی  (1) به صورت جداگانه در جدول

 .گرفته شده است
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 ، مساحت و دورهای استان اردبیل به تفکیک شهرستانهای قلعهسکونتگاه توزیع :1جدول 

نام 

 شهرستان

 مساحت

 (لومترمربعیک)
 درصد

تعداد 

 هاقلعه
 درصد اسالمی درصد تاریخی درصد ازتاریخیپیش درصد

 2 1 1.72 1 0 0 /.1 1 01/8 86/1434 آبادپارس

 2 1 3.45 2 2.22 1 /.2 2 11/10 58/1821 سواربیله

 22 11 12.06 7 8.89 4 /.13 13 53/11 72/2065 گرمی

-مشکین

 شهر
89/3735 86/20 31 31./ 10 22.22 21 36.20 18 36 

 6 3 10.35 6 24.45 11 /.14 14 21/6 69/1112 نمین

 2 1 5.17 3 17.77 8 /.11 11 12/11 1992.02 اردبیل

 2 1 0 0 0 0 /.1 1 87/2 1/515 سرعین

 6 3 12.07 7 8.89 4 /.8 8 84/6 53/1224 نیر

 12 6 10.35 6 6.66 3 /.11 11 26/7 24/1300 کوثر

 10 5 8.63 5 8.89 4 /.8 8 07/15 19/2699 خلخال

 100 50 100 58 100 45 100 100 100 82/17901 جمع کل

 .گاندمأخذ: نگارن

 
 (.گاندمأخذ: نگارن) ای استان اردبیل به تفکیک شهرستان و دورههای قلعه: توزیع سکونتگاه1نمودار 

 

 مورد مطالعهمحدوده ای قلعههای سکونتگاهجغرافیایی : مشخصات 2جدول 

 شهرستان نام قلعه ردیف
ارتفاع از  مختصات جغرافیایی

سطح دریا 
(m) 

فاصله از 

 (m) رودخانه

درصد 

 N E (m) شیب

 3.1 5 62 47.75783 39.60833 آبادپارس اولتانقلعه  1

 3.6 3031 458 48.01578 39.17786 سواربیله سیقیزقلعه 2

32195.39 سواربیله یری بزرگقلعه 3  48.1908 158 1771 11.7 

 11.0 1460 1790 48.12057 38.96543 گرمی سیاینی قلعه 4

 13.3 580 972 47.74748 38.9673 گرمی قیزقایا قاالسی 5

 21.3 1810 1667 47.83061 38.95833 گرمی قلعه ماراللو 6

 20.1 1492 882 47.64813 38.99111 گرمی قلعه گوده کهریز 7

 15.9 6116 1434 47.68937 39.25098 گرمی بزرگ یریقلعه 8

 5.3 124 927 47.91533 39.0026 گرمی قلعه برزند 9

78247.75 39.00649 گرمی سوییقلعه یئل 10  903 439 22.2 



 27/ 1399 بهار، 1 شمارۀ، 12 ۀدور، شناسیباستان مطالعات

 9.9 979 915 47.6871 39.00503 گرمی آغاجقلعه قره 11

 12.7 988 845 48.07984 39.02529 گرمی قلعه باشی 12

 62.9 53 1355 47.64156 38.89339 گرمی قاالسی آنزر 13

 17.1 399 1075 47.56299 38.88914 گرمی اوغالن قاالسی 14

 15.0 972 1041 47.6162 38.89416 گرمی کند قاالسی 15

 24.7 356 416 48.04812 39.16506 گرمی سیقاال تپه 16

290. 624 1091 47.54178 38.75704 شهرمشکین قلعه قهقهه 17  

 22.9 2028 1690 47.57522 38.83406 شهرمشکین قلعه گندیمان 18

 19.1 1240 1120 47.9312 38.55429 شهرمشکین قلعه شهریری 19

 20.9 412 1037 47.90252 38.55266 شهرمشکین باباقلعه خان 20

 23.8 212 1064 47.93448 38.54208 شهرمشکین قلعه اودیزه 21

 13.8 598 860 47.58484 38.52999 شهرینمشک قلعه ارشق 22

 40.6 2792 800 47.54044 38.54809 شهرمشکین قشالق زاخور 23

 5.3 565 1017 47.85144 38.58057 شهرمشکین قلعه سنگی 24

 10.4 481 1005 47.87476 38.58173 شهرمشکین داش قلعه 25

421 1355 47.82681 38.82681 شهرمشکین خرابه قلعه 26  1.8 

 34.5 3322 1375 47.90388 38.47799 شهرمشکین دیوقاالسی 27

 11.6 2273 1370 47.86909 38.48111 شهرمشکین قلعه بربر 28

 7.3 1701 1393 47.68893 38.40305 شهرمشکین کهنه قلعه 29

 30.9 1800 1335 47.68847 38.40321 شهرمشکین منظم قاالسی 30

 9.2 2056 1015 47.795 38.53423 شهرنمشکی قلعه شوربالغ 31

 29.6 869 1011 47.75385 38.55549 شهرمشکین آغجه قلعه 32

 12.0 2344 1675 47.72606 38.37182 شهرمشکین 1سی میرقلعه 33

 2.4 2793 1272 47.59569 38.40588 شهرمشکین 2سی میرقلعه 34

 38.3 1097 1030 47.55698 38.43764 شهرمشکین قره قلعه 35

 5.0 745 1115 47.93948 38.53354 شهرمشکین سیقیز قلعه 36

 15.4 927 1121 47.94164 38.53195 شهرمشکین داش قلعه 37

 17.1 952 1548 47.92148 38.8393 شهرمشکین قلعه اوچ بالغ 38

 13.3 553 1000 47.84291 38.58083 شهرمشکین بالغقلعه قره 39

 58.3 1330 855 47.51488 38.49533 شهرمشکین پهتقلعه قره 40

 36.5 768 855 47.509 38.49288 شهرمشکین قلعهقلعه آق 41

 16.2 944 1025 47.66219 38.50857 شهرمشکین قیزیلی پاشالی 42

 16.3 2969 1459 48.06176 38.67783 شهرمشکین سیگورقلعه 43

6875847. 38.43887 شهرمشکین قلعه بویینی 44  1252 2133 7.0 

 36.5 167 1256 47.57337 38.36192 شهرمشکین قلعه باشی 45

 15.2 11193 1619 48.16172 38.67345 شهرمشکین قلعه قورلو 46

 21.4 306 1194 47.37542 38.37542 شهرمشکین قلعه باالخان 47

 37.7 7366 1730 48.35402 38.56106 نمین قلعه زنگی 48

 8.9 6722 1540 48.49957 38.44643 نمین سیاه کوهقلعه  49
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 23.7 4141 1960 48.38175 38.54142 نمین تنانقلعه چهل 50

 38.6 5193 1770 48.50019 38.48469 نمین سیبیزو قلعه 51

 15.0 4358 1738 48.48949 38.47737 نمین قلعه جوق 52

9789 1549 48.29656 38.51944 نمین داغیقلعه خرمن 53  7.5 

 1.8 8468 1545 48.5133 38.43239 نمین کرانقلعه جله 54

 9.2 9188 1620 48.53087 38.44303 نمین قلعه خشحیران 55

 17.5 4349 1402 48.54055 38.34718 نمین داغیقلعه اوجاق 56

 7.6 4631 1590 48.66123 38.19439 نمین سیقیزقلعه 57

4361248. 38.50625 نمین گئور قلعه 58  1671 375 5.3 

 41.9 4546 1990 48.46475 38.54431 نمین قلعه قرمز 59

 42.7 3916 1910 48.45862 38.54032 نمین قلعه رغ 60

 14.4 9006 2010 48.41861 38.5926 نمین قلعه کوللیک 61

 4.4 154 1346 48.30225 38.24557 اردبیل نارین قلعه 62

838.4496 اردبیل قلعه خسرو 63  48.08129 1324 217 37.8 

 44.5 80 1410 48.09029 38.44794 اردبیل قوناق قیران 64

 8.1 1686 1548 48.04592 38.4447 اردبیل قلعه زینو 65

 38.5 168 1286 48.12781 38.44457 اردبیل قلعه گل نسا 66

 14.4 2113 2108 47.99234 38.40902 اردبیل قلعه یری 67

 13.6 45 1654 48.04951 38.3917 دبیلار شیطان داشی 68

 4.3 751 1930 48.02101 38.39461 اردبیل شیندرشامی 69

 24.4 1149 1882 48.03566 38.37677 اردبیل یوردیکیچیک 70

 18.7 2210 1318 48.21108 38.36923 اردبیل دارقلعه جبه 71

 18.1 9221 1625 48.5091 38.08004 اردبیل قلعه هیر 72

 9.8 1518 1465 48.15146 38.12431 سرعین قلعهقلعه آق 73

 32.6 972 1913 48.05723 37.96061 نیر یوغونبوینی 74

 36.4 1641 1720 48.20822 37.86117 نیر قلعه دابانلو 75

 15.0 1029 1785 47.98841 37.92723 نیر قلعه سوغانلو 76

 6.7 469 1461 48.28232 38.0028 نیر قلعه بوسجین 77

 1.9 1118 1535 48.23624 37.95267 نیر قلعه کورائیم 78

 27.4 2556 1681 48.03516 38.09402 نیر دژقلعه گلستان 79

 8.9 614 2010 47.89934 38.08913 نیر قلعه باشی 80

 17.6 803 1668 47.95255 38.01178 نیر آی قاالسی 81

783 1214 48.22323 37.58095 کوثر قاباق قلعه 82  26.5 

 9.5 291 1145 48.2267 37.58666 کوثر قلعه خشتی 83

 32.0 30 1091 48.23503 37.53887 کوثر الدینقلعه شیخ 84

 33.5 1123 1711 48.10761 37.57382 کوثر تپه قلعه 85

 12.8 1783 1756 48.13036 37.53348 کوثر قلعه گدیگی 86

7171 48.42295 37.89935 کوثر چیچا قاالسی 87  354 22.6 

 54.9 2697 2508 48.51644 37.91098 کوثر قلعه جوق 88
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 21.2 2082 1928 48.46355 37.92779 کوثر قلعه تپه 89

 30.5 5270 1890 48.1496 37.77763 کوثر قلعه شهسوار 90

 16.8 346 1884 48.12471 37.7234 کوثر قلعه باغچه جوق 91

82748.20 37.75184 کوثر قلعه پرگو 92  1744 3770 28.6 

 4.7 47 1443 48.77846 37.29561 خلخال قلعه گیلوان 93

 28.0 176 1474 48.73769 37.31373 خلخال قلعه دیز 94

 4.1 618 1789 48.52633 37.61745 خلخال قلعه باشی 95

 11.17 84 1905 48.55894 37.5938 خلخال قلعه کفر 96

56695.48 37.57986 خلخال قلعه ازناو 97  1898 625 9.5 

 14.5 2729 1906 48.55493 37.63677 خلخال قلعه اندبیل 98

 6.8 2669 1920 48.56563 37.61974 خلخال قلعه خانقاه 99

 33.6 467 1049 48.56528 37.25001 خلخال قلعه برندق 100

 .گاندمأخذ: نگارن

 رودخانهفاصله از  .5-1

-و شکل گزینیدر مکان مؤثرترین عوامل یکی از مهم عنوانبهاز دیرباز دسترسی به منابع آب و سهولت  تأمین

 ایران هایسکونتگاهبررسی کلی جغرافیایی بوده است.  موردتوجهها تمدن ریو سا رانیدر ا هاگیری سکونتگاه

 ییهارودخانهدر مخروط افکنه  دهد.و دسترسی به منابع آب را نشان میمراکز زیستی وابستگی میان  یخوببه

و رونق کشاورزی مناطق روستایی  اندشدهکه در استان اردبیل جریان دارند، روستاهای پرجمعیت و آبادی بنا 

-رود، هفتچای، نشتهچای، قوریچای، نمینسو، بالخلیرودهای قرهاردبیل در اثر جریان آب این رودها است. 

و چای دیبی، زینگیرچای، گرمیچای، بالهارود، داشسرعیندرویش، لقان، علیآباد، آقدرق، کمالبیله بلو،

 توزیعدر سنجش . گذردیمهستند. رود ارس نیز از شمال استان  رودهای استان اردبیل نیترمهماز چای برزند

نسبت به منابع آبی اصلی  هاسکونتگاهی محدوده مورد مطالعه، الگوی قرارگیری این اقلعهی هاسکونتگاه

از الیه مربوط به هیدروگرافی،  آمدهدستبه یهادادهپایه  بربوده است.  موردتوجه ی دائمی و فصلی(هارودخانه)

و به نسبت  دارندمتری از رودخانه قرار  2000است که در فاصله  ییهاسکونتگاهمساحت مربوط به  نیترشیب

 مسئله . این(3)جدول شود میته کاس ایی قلعههاسکونتگاهشمار  از شودیمهرچه فاصله از رودخانه بیشتر 

بر این اساس، فاصله بوده است.  جوامع انسانیاز نیازهای اساسی  آب منابعکه نزدیکی به  دهدیمنشان 

 نشان داده شده است. 2در قالب نقشه هارودخانهاز  استان اردبیل یاقلعهی هاسکونتگاه
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به ای استان اردبیل های قلعهتوزیع سکونتگاه: 2نمودار 

 (.گاندمأخذ: نگارن) منابع آب و رودخانه ازنسبت فاصله 

ای استان اردبیل بر پایه های قلعه: توزیع سکونتگاه3نمودار 

 (.گاندمأخذ: نگارن) طبقات ارتفاعی



 AHP و GIS از استفاده با اردبیل استان ایقلعه هایسکونتگاه فضایی توزیع در طبیعی عوامل نقش / تحلیل30

  

 منابع آب و رودخانه ازبه نسبت فاصله  ای استان اردبیلهای قلعه: توزیع سکونتگاه3جدول 

 درصد هاقلعهشمار  درصد (کیلومترمربعمساحت ) فاصله از رودخانه )متر(

 68 68 52.06 9265.8591 2000کمتر از 

2000- 4000 4288.4168 24.09 16 16 

4000- 6000 1626.1876 9.13 7 7 

6000- 8000 897.1098 5.04 3 3 

69.6 1720.3732 8000بیش از   6 6 

 .گاندمأخذ: نگارن

 سطوح ارتفاعی .5-2

، با ایجاد گرادیان کندیمعامل ارتفاع، عالوه بر اینکه همواری یا ناهمواری بستر استقرارهای باستانی را بیان 

. همچنین ارتفاع با کاهش دما بر میزان بارش و دهدیمرا تشکیل  ادیوزکمحرارتی، مراکز فشار حرارتی 

رابطه مستقیم افزایش ارتفاع در کاهش دما و بروز  . با توجه بهگذاردیم تأثیرپوشش گیاهی  غنای جهیدرنت

 توزیع فضاییدر سنجش ی باستانی نیز در مناطق خیلی بلند کم خواهد بود. هامحوطهیخبندان، تراکم 

 موردتوجهز سطح دریا ها به نسبت ارتفاع ای استان اردبیل، موقعیت مکانی این سکونتگاهاقلعهی هاسکونتگاه

 توزیع نیترشیب در رابطه با نقاط ارتفاعی استان اردبیل، آمدهدستبه یهادادهپایه  بر است. بوده

ارتفاع، کاسته یا این میزان بر چه و هر اندگرفتهمتر قرار  2000تا  1000در ارتفاع میان  یاقلعه یهاسکونتگاه

دلیل فراهم بودن شرایط دفاعی این امر به. (4)جدول  شودیم ترکم یاقلعه یهاسکونتگاه توزیع، شودیمافزوده 

بر این . اندداشتهدور به این موضوع توجه ویژه  یهاگذشتهاز  هاقلعهبهتر در ارتفاع بیشتر است که سازندگان 

 نشان داده شده است. (3)از سطح دریا در قالب نقشه  هاسکونتگاهاساس، ارتفاع این 
 

  

به  استان اردبیلای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 2نقشه 

 گان(.دمنابع آب و رودخانه )مأخذ: نگارن ازنسبت فاصله 

استان ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 3نقشه 

 گان(.د)مأخذ: نگارن در سطوح ارتفاعی مختلفاردبیل 
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 ای استان اردبیل با توجه به طبقات ارتفاعیقلعههای : توزیع سکونتگاه4جدول 

 درصد هاقلعهشمار  درصد (کیلومترمربعمساحت ) طبقات ارتفاعی )متر(

 4 4 16.55 2946.7939 500کمتر از 

500-1000 2141.6336 12.03 12 12 

1000- 1500 5316.3105 29.86 39 39 

1500- 2000 4580.4473 25.73 41 41 

2000- 2500 30.596719  10.84 4 4 

 0 0 4.96 884.1749 2500بیش از 

 .گاندمأخذ: نگارن
 

 شیب زمیندرصد  .5-3

بوده، شیب زمین  مؤثر ی انسانیهاگزینی سکونتگاهدر مکان تاکنونادوار گذشته  ازیی که هاشاخصهیکی از 

فرسایش، پوشش  است. میزان و جهات شیب منطقه بر کیفیت خاک، کنترل منابع آبی، میزان تخریب و

 نیترشیبدر استان اردبیل،  آمدهدستبه یهادادهبر پایه . دگذاریم تأثیرگیاهی، نحوه بنای سکونتگاه و ... 

 نیترشیبدرصد  30 -15و در این میان شیب  گرفتهقرار  درصد 15 باالی یهابیشدر  یاقلعه یهاسکونتگاه

و استحکامات  یاقلعه یهاسکونتگاهگیری گزینی و شکلمکان برای مکان نیترنرمالوسعت را داراست و 

 توزیع فضاییدر سنجش  .(5)جدول  را نیز در خود جای داده است هاقلعهدفاعی بوده است که بیشترین شمار 

 موردتوجهشیب زمین  درصد ازلحاظ هاسکونتگاه، الگوی قرارگیری این استان اردبیلی اقلعهی هاسکونتگاه

در  استان اردبیل یاقلعهی هاسکونتگاه توزیع فضایی در زمین شیبدرصد  تأثیراین اساس، بوده است. بر 

 نشان داده شده است. (4)نقشه قالب 
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ای استان اردبیل به های قلعه: توزیع سکونتگاه4نمودار 

 گان(.درن)مأخذ: نگا نسبت درصد شیب

ای استان اردبیل های قلعه: توزیع سکونتگاه5نمودار 

 گان(.د)مأخذ: نگارن براساس جهت شیب
 

 ای استان اردبیل به نسبت درصد شیبهای قلعه: توزیع سکونتگاه5جدول 

 درصد هاقلعهشمار  درصد (کیلومترمربعمساحت ) طبقات شیب )درصد(

0- 2 387.4669 2.17 5 5 

2- 5 1440.6245 8.09 9 9 

5- 8 2130.6690 11.97 8 8 

8- 12 2780.6856 15.62 13 13 

12- 15 1727.5078 9.70 8 8 
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15- 30 5311.8417 29.84 37 37 

 20 20 22.59 4021.1611 30بیش از 

 .گاندمأخذ: نگارن
 

 جهت شیب زمین .5-4

در  یاقلعه یهاسکونتگاه نیترشیبردبیل، ت شیب زمین در استان اااز الیه جه آمدهدستبه یهادادهبر پایه 

 مسطح و بدون شیب بوده است یهانیزمدر  هاقلعهشمار  نیترکمو  شرقیبا جهت شیب شمال  ییهانیزم

ی محدوده مورد مطالعه، الگوی قرارگیری این اقلعهی هاسکونتگاه توزیع فضایی. در سنجش (6)جدول 

توزیع ت شیب زمین در اجه تأثیربوده است. بر این اساس،  ردتوجهموت شیب زمین اجه ازلحاظ هاسکونتگاه

 نشان داده شده است. (5)نقشه استان اردبیل در قالب  یاقلعهی هاسکونتگاه فضایی
 

 شیب جهتای استان اردبیل براساس های قلعهسکونتگاه توزیع :6جدول 

 درصد هاقلعهشمار  درصد (کیلومترمربعمساحت ) شیب جهات

 0 0 0.063 11.3724 ی مسطحاراض

 14 14 13.14 2340.5268 شمال

 20 20 12.89 2295.7168 شمال شرقی

 12 12 12.73 2267.1955 شرق

 10 10 11.33 2017.7476 جنوب شرقی

 14 14 11.60 2066.1952 جنوب

 6 6 11.97 2130.6730 جنوب غربی

 10 10 13.04 2322.04865 غرب

 14 14 13.19 2348.4805 شمال غربی

 .گاندمأخذ: نگارن
 

  
استان ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 4نقشه 

 گان(.د)مأخذ: نگارن اردبیل براساس درصد شیب

استان ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 5نقشه 

 گان(.درن)مأخذ: نگا اردبیل براساس جهت شیب
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 شکل زمین .5-5

میانکوهی بسیاری است. دشت هموار و  یهادشتبزرگ و همچنین  نسبتاً  هایاستان اردبیل دارای دشت

برگرفته شده است و رود سبالن و باغرو در  هایکوهرشتهحاصلخیز اردبیل در مرکز استان قرار گرفته و توسط 

، دارای ردیگیمر واقع بخش شمالی استان اردبیل را دربر سو در آن جریان دارد. دشت مغان نیز دبزرگ قره

و همین امر زمینه مناسبی را برای کشاورزی و دامداری در این دشت فراهم آورده  است ی بهتریاعتدال هوا

سر به فلک کشیده در  یهاکوهکه از هر سو با  استاستان اردبیل یک استان کوهستانی  ،حالنیباااست. 

وشیده از کوه و برد که بیشترین مساحت استان پپی توانیم آمدهدستبه یهاداده. بر پایه است شدهبرگرفته

در  یاقلعه یهاسکونتگاهمناطق مرتفع است و با تقسیم استان اردبیل به دو بخش دشتی و کوهستانی، شمار 

قلعه استان اردبیل در  یاهسکونتگاهفضایی توزیع بر این اساس، . (7)جدول  است زیادبسیار  کوهستانیمناطق 

 نشان داده شده است. (6)نقشه در  )دشتی و کوهستانی( رابطه با شکل زمین
 

 ای استان اردبیل در مناطق دشتی و کوهستانیهای قلعهسکونتگاه توزیع :7جدول 

 شکل زمین
مساحت 

 (کیلومترمربع)
 درصد هاشمار قلعه درصد

 27 27 30.30 5391.1347 دشت

 73 73 69.70 12405.4552 کوهستان

 .گاندمأخذ: نگارن
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ای استان اردبیل در مناطق های قلعه: توزیع سکونتگاه6نمودار 

 گان(.د)مأخذ: نگارن دشتی و کوهستانی

ای استان اردبیل به نسبت های قلعه: توزیع سکونتگاه7نمودار 

 گان(.د)مأخذ: نگارن قات اقلیمیطب

 

 ی اقلیمطبقات  .5-6

شناسی، سزایی در زندگی بشر داشته است. از منظر باستانبه تأثیراز ادوار گذشته تا کنون  وهواآباقلیم و 

استان اردبیل به  تاثیر محیط و اقلیم آن منطقه قرار داشته است.ای تحتهای باستانی در هر منطقهسکونتگاه

این  یوهواآبشود. می های سردسیر کشور شمردهر عرض جغرافیایی باال، جزء استانقرار گرفتن دخاطر 

معتدل کوهستانی است. نواحی جنوبی استان مرتفع و کوهستانی است و  یوهواآباز نوع  یطورکلبهاستان 

 شدهشناختهیم متفاوت در استان اردبیل، پنج نوع اقلهای معتدل دارد. مستان سرد و پربرف، ولی تابستانز

و  متوسط خشکنیمهی در استان اردبیل، اقلیم وهوایآبترین گستره ، بیشآمدهدستبههای پایه داده بر است.

 است.نیز در این دو اقلیم ای های قلعهسکونتگاه توزیعین تربیش واست  شدید خشکمهینپس از آن اقلیم 

سکونتگاه  این نوع اقلیماست که در  خفیف خشکنیمهبه اقلیم  مربوطاستان نیز ی وهوایآبترین گستره کم



 AHP و GIS از استفاده با اردبیل استان ایقلعه هایسکونتگاه فضایی توزیع در طبیعی عوامل نقش / تحلیل34

  

ی قلعه استان اردبیل در رابطه با طبقات هاسکونتگاهبر این اساس، توزیع فضایی  .(8)جدول  یافت نشدای قلعه

 نشان داده شده است. (7)اقلیمی در نقشه 
 

 ات اقلیمیبه نسبت طبقای استان اردبیل های قلعهسکونتگاه توزیع :8جدول 

 درصد هاشمار قلعه درصد (کیلومترمربعمساحت ) یاقلیم طبقات

 5 5 8.68 1554.5847 مرطوب

 12 12 12.65 2264.2397 نیمه مرطوب

 0 0 2.86 512.5937 خفیف خشکنیمه

 55 55 54.11 9685.7293 متوسط خشکنیمه

 28 28 21.68 3881.1468 شدید خشکنیمه

 (.گاندمأخذ: نگارن)
 

  
استان ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 6نقشه 

 گان(.د)مأخذ: نگارن اردبیل در مناطق دشتی و کوهستانی

استان ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 7نقشه 

 گان(.د)مأخذ: نگارن اردبیل در طبقات اقلیمی مختلف
 

 و پوشش گیاهی کاربری زمین. 5-7

ی در پوشش گیاهعمده  دو نوعفراوان،  نسبتاً های مرتفع و بارندگی ی، کوهستانوهوایآبع با توجه به تنو 

 نسبتاً ای که استان اردبیل منطقهآن باوجود است. جنگلنوع اول شود: سطح استان اردبیل مشاهده می

-ن مانند جنگلهای این استادر زمستان، جنگلبرف فراوان  سرمای بسیار و بارش لیبه دلمرطوب است اما 

نوع دوم پوشش شود. تنک و پراکنده دیده می صورتبهر تایران گسترده و انبوه نیست و بیشهای شمال 

های سبالن، بزغوش و تالش، مراتع غنی و در منطقه مغان مراتع قشالقی در دامنه گیاهی استان، مراتع است.

های سرد در دوره تقریباًویژه و  وهوایآباستان اردبیل به دلیل ا فقیر وجود دارد. از نوع متوسط ت
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های ، بیشتر زیستگاهشدهانجامهای جوامع بشری بوده و براساس بررسی موردتوجهتر ، کمازتاریخپیش

ر گذشته، های آغاز کشاورزی و روستانشینی و پس از آن تا دوره معاصر بوده است. داز دوره شدهشناخته

نیازهای روزمره  تأمینهای غنی برای ور برای کشاورزی و چراگاههای بهرهتمرکز بر مناطقی که دارای ویژگی

مراتع ، آمدهدستبههای پایه داده برگذشته بوده است.  جوامع انسانی موردتوجهانسان و دام فراهم بوده، بیشتر 

ای نیز در این های قلعهسکونتگاه توزیعترین بیش ت واس در استان اردبیل پوشش گیاهیترین گستره بیش

ی قلعه استان اردبیل در رابطه با هاسکونتگاه. بر این اساس، توزیع فضایی (9)جدول  شوددیده می نوع اراضی

 نشان داده شده است. (8)نقشه قالب در  نوع کاربری زمین و پوشش گیاهی
 

 بر پایه کاربری زمین و پوشش گیاهین اردبیل ای استاهای قلعهسکونتگاه توزیع :9جدول 

 درصد هاشمار قلعه درصد (کیلومترمربعمساحت ) اراضیکاربری 

 3 3 2.85 507.7261 جنگل

 22 22 14.62 2600.4589 زراعت آبی

 25 25 31.32 5571.8993 زراعت دیم

 47 47 50.43 8969.8946 مرتع

 3 3 0.64 114.0834 مسکونی

 0 0 0.12 21.3477 پهنه آبی

 .گاندمأخذ: نگارن
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ای استان اردبیل بر پایه های قلعه: توزیع سکونتگاه8نمودار 

 گان(.د)مأخذ: نگارن کاربری زمین و پوشش گیاهی

وع ای استان اردبیل بر پایه نهای قلعه: توزیع سکونتگاه9نمودار 

 گان(.د)مأخذ: نگارن خاک
 

 نوع خاک. 5-8

ساختار  جهیدرنتهای گوناگون کشاورزی است، های متفاوتی برای فرآوردهای دارای قابلیتخاک در هر منطقه

کنند، لذا یکی ن رشد میخاک عاملی است که گیاهان در آ .دهدتاثیر خود قرار مینیز تحت منطقه را معیشت

نی، کیفیت و کمیت های باستاسکونتگاه توزیعبنابراین، در . اسی خاک، عمق آن استهای مهم و اساز ویژگی

، استان های الیه مربوط به نوع خاکبر پایه دادهبرداری بیشتر از آن بسیار مهم بوده است. خاک، برای بهره

همان اندازه، ترین گستردگی را داراست. به بیش« Inceptsols»اردبیل دارای پنج گونه خاک است که نوع 

در سنجش  .(10)جدول است را دارا  توزیعترین در این نوع خاک بیشنیز ای های قلعهسکونتگاه توزیع

نوع خاک  ازلحاظ هاسکونتگاهی محدوده مورد مطالعه، الگوی قرارگیری این اقلعهی هاسکونتگاهپراکندگی 
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ی استان اردبیل در اقلعهی هاسکونتگاهری گینوع خاک در شکل تأثیربوده است. بر این اساس،  موردتوجه

 نشان داده شده است. (9)نقشه قالب 
 

 ای استان اردبیل بر پایه نوع خاکهای قلعهسکونتگاه توزیع :10جدول 

 درصد هاشمار قلعه درصد (کیلومترمربعمساحت ) نوع خاک

Aridisols 1414.5147 7.92 2 2 

Entisols/ Aridisols 1344.0682 7.53 1 1 

Inceptisols 7441.0784 41.70 56 56 

Mollisols 4432.0437 24.84 18 18 

Rock Outcrops/ 

Entisols 
2821.9853 15.81 21 21 

Rock Outcrops/ 

Inceptisols 
388.6533 2.17 2 2 

 .گاندمأخذ: نگارن
 

 
 

استان اردبیل ای های قلعهفضایی سکونتگاه توزیع: 8نقشه 

)مأخذ:  نسبت به نوع کاربری زمین و پوشش گیاهی

 گان(.دنگارن

استان اردبیل ای های قلعهفضایی سکونتگاهتوزیع : 9نقشه 

 گان(.د)مأخذ: نگارن نسبت به طبقات نوع خاک

 

 AHPبا  استان اردبیل ایعههای قلسکونتگاه توزیع فضایی در مؤثر عوامل طبیعی بندیرتبه. 5-9

 توزیعدر میزان  مؤثر شدهیبررس عوامل طبیعی (AHP)سلسله مراتبی  تکنیک فرایند تحلیلبا استفاده از 

 :است ریشامل مراحل ز ارهایوزن مع نحوه محاسبه. شد بندیو رتبه تحلیلای های قلعهسکونتگاه

براساس نظر کارشناسان مربوطه  سیماتر نی)ا ییدوتا سهیمقا سیهر ستون ماتر ریمقاد کردنجمع -1

 سهیمقا سیحاصل، ماتر سی)ماتر آن بر مجموع ستون سینمودن هر مؤلفه ماتر میتقس -2است(.  شدههیته

کردن  میتقس یعنیشده، مالنر سیاز ماتر فیها در هر ردمؤلفه نیانگیمحاسبه م -3 شده نام دارد(.نرمال ییدوتا
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 یاز وزن نسب ینیتخم هانیانگیم نیا. (11)جدول  (ارهای)تعداد مع هشتبر  فیشده هر ردنرمال  ازاتیمجموع امت

آن در جدول  جهیشده و نتدنبال موردنظر مسئله یمراحل برا نیکه ا کند،یم جادیشونده را اسهیمقا یارهایمع

وزن را به  نیترشیها بانهو فاصله از رودخ نیارائه شده است، که در آن شکل زم ارهایوزن مع عنوانبه (12)

 اند.را به خود اختصاص داده یکمتر یهاوزن بیبه ترت زین ارهایمع ریسا وخود اختصاص داده است 
 

 ارهایمع ییدوتا سهیمقا سیماتر :11جدول 

 نوع خاک
کاربری 

 اراضی
 اقلیم

جهت 

 شیب
 ارتفاع شیب

فاصله از 

 رودخانه

شکل 

 زمین

 

 

 شکل زمین 1 3 5 5 3 7 3 3

3 3 7 3 5 5 1 1.3 
فاصله از 

 رودخانه

 ارتفاع 1.5 1.5 1 5 7 5 5 3

 شیب 1.5 1.5 1.5 1 5 3 7 7

 جهت شیب 1.3 1.3 1.7 1.5 1 3 7 5

 اقلیم 1.7 1.7 1.5 1.3 1.3 1 7 9

 کاربری اراضی 1.3 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7 1 3

 نوع خاک 1.3 1.3 1.3 1.7 1.5 1.9 1.3 1

34 33.333 026.25  .67519 هامجموع ستون 2.874 5.541 12.075 16.817   

 .گاندمأخذ: نگارن
 

 ییدو تا سهیمقا سیدر ماتر اریمحاسبه وزن هر مع :12جدول 

میانگین وزن هر 

 سطر )وزن معیار(

نوع 

 خاک

 کاربری

 اراضی
 اقلیم

جهت 

 شیب
 ارتفاع شیب

 فاصله از

 رودخانه

شکل 

 زمین
 معیارها

0.274 0.088 0.09 0.266 520.1  شکل زمین 0.34 0.541 0.414 0.297 

0.2 0.088 0.09 0.266 0.152 0.297 0.414 0.180 0.115 
فاصله از 

 رودخانه

 ارتفاع 0.016 0.036 0.082 0.297 0.355 0.19 0.15 0.088 0.158

0.12 50.20  0.21 0.114 40.25  شیب 0.016 0.036 0.016 0.059 

0.0902 0.147 0.21 0.114 10.05  10.01  20.01  جهت شیب 0.115 0.06 

 اقلیم 0.049 0.025 0.016 0.0198 0.016 0.038 0.21 0.264 0.0801

0.041 0.088 0.03 50.005  0.007 0.008 0.016 0.06 0.115 
کاربری 

 اراضی

0.0332 30.0  10.01  نوع خاک 0.115 0.06 0.027 0.008 0.01 0.004 

 .گاندمأخذ: نگارن
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ای های قلعهدر توزیع فضایی سکونتگاه مؤثربندی عوامل طبیعی : رتبه10نمودار 

 گان(.د)مأخذ: نگارن استان اردبیل
 

 نتیجه. 6

 شدتبه هاآنفضایی  توزیعگیری و شکلگزینی، مکانای یکی از مراکز زیستی است که های قلعهسکونتگاه

گونه مراکز زیستی ویژه در مناطق کوهستانی آن، ساخت اینت. در ایران بهاز ساختارهای طبیعی اس متأثر

بسیار شایع بوده است؛ چراکه ایران در شرایط جغرافیایی ناموزون )جغرافیای تنازع( واقع شده است؛ بدین 

ست و از ها، رودهای خروشان، کویرها و ... اها، درهشمار مثل کوهمعنی که زمین پوشیده از عوارض طبیعی بی

شود،  )از طریق کشاورزی و دامداری(ی پهناور و رودهای آرام که منجر به تولید بیشتر هادشتسوی دیگر، 

شود. همین بین منابع و امکانات محدود و کثرت جمعیت توازن ایجاد نمی بنابراین،شود، دیده می ندرتبه

شود، که نتیجه این ازع و درگیری میباعث تن سرعتبهکمبود منابع و عدم توازن آن با کثرت جمعیت، 

ای ها یا شهرهایی با دیوارهای دفاعی است. بقایای معماری قلعههای دفاعی مثل قلعهتنازعات، ایجاد سیستم

است؛  -ها و دیوارهای دفاعیکثرت ساخت قلعه -از ادوار گذشته در ایران، شاهدی بر این مسئله ماندهیبرجا

  اند.امنیت و دفاع از امکانات و منابع محدود در برابر هجوم دشمنان ساخته شده هایی که با هدف ایجادقلعه

شناختی، ، زمینیوبلندیپست ازنظرای آن استان اردبیل نیز در موقعیتی است که شرایط طبیعی و منطقه

رار جمعیت، نوع معیشت و نحوه استق توزیعای دارد. همین امر بر ویژه اقلیم و موقعیت مکانی شرایط

شود، شماری که در این استان دیده میهای بیداشته است. قلعه انکاراثری غیرقابل هاآنها و کالبد سکونتگاه

-موقعیت سوق جهیدرنت ادیزاحتمالبهها زائیده همین شرایط جغرافیایی خاص آن است. استقرار در درون قلعه

های ارتباطی آن در طی بوده است. این منطقه و راه های ارتباطیالجیشی این استان و قرارگیری در مسیر راه

-غربی ایران برای ورود به درون فالت ایران استفاده میاقوامی بوده که از شمال مورداستفادهسالیان متمادی 

-الجیشی سبب شده تا اقوام محلی برای محافظت خود در برابر تهدیدات اقوام تازهکردند. همین موقعیت سوق

ساختار  ازنظراند گسترده در استان اردبیل پراکنده صورتبههایی که سازی روی آورند. قلعهوارد به قلعه

سازی در این منطقه به ترین شواهد قلعههای مشترکی هستند. قدیمیمعماری و آثار سطحی دارای ویژگی

کوهستانی شمال غرب گردد. از دوره مفرغ جدید به بعد در نواحی بر میق.م(  1500 -2000)دوره مفرغ جدید 

ها است. این فرهنگ استقراری که ناشی ایران، فرهنگی شکل گرفت که مشخصة بارز آن استقرار در درون قلعه

ای های قلعهاین منطقه است تا چند قرن پیش استمرار داشته است. در سکونتگاه از شرایط جغرافیایی خاص

 و اندازه ها،شکل هندسی قلعه تعیین در طبیعی تلفمخ ویژه عوارضاستان اردبیل، موقعیت جغرافیایی به
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 همان بنا فونداسیون و پایه از قسمتی شودمی دیده وضوحبه هاقلعه در .اندداشته سزاییبه تأثیروسعت آن 

 هاآنها و شکل هندسی گیری ساختار معماری قلعهاست و چگونگی شکل زمین در طبیعی سنگ تخته

 هایسکونتگاه ، دریطورکلبه. اندیعی زمین و براساس توپوگرافی زمین ساخته شدهاز عوارض طب متأثر شدتبه

 هندسی شکل فاقد زمین، و فضا محدودیت دلیلبه سکونتگاه (بافت و ساخت) مورفولوژی کوهستانی مناطق

  .کندمی خودنمایی معین مکان در متراکم بافتی با و متمرکز قواره،بی نامنظم، صورتبه بوده و اغلب منظم

در استان اردبیل است، عوامل گوناگون طبیعی نگارندگان  میدانیهای در پژوهش حاضر، که حاصل بررسی

اقلیم، پوشش گیاهی و نوع خاک ، شکل زمین، ارتفاع، درصد شیب، جهت شیب، رودخانهفاصله از  قبیلاز 

عوامل نقش بارزی در توزیع فضایی، های تحقیق مبین این است که این یافته قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد 

تحلیل همبستگی میان  ای استان اردبیل داشته است.های قلعهتعیین نوع کارکرد و میزان اهمیت سکونتگاه

ها این قلعه توزیعدر  مؤثربندی عوامل ای این استان و رتبههای قلعهعوامل طبیعی و توزیع فضایی سکونتگاه

ها قلعه توزیع، فاصله از رودخانه و ارتفاع در میزان و الگوی تی و کوهستانی()دشدهد، که شکل زمین نشان می

درصد شیب، جهت شیب، اقلیم، کاربری اراضی و نوع خاک  تغیرها یعنیمسایر  را داشته است. تأثیرترین بیش

  .است بوده مؤثرها قلعهاین  توزیع فضایی در تأثیرگذاریاهمیت و  نیز به ترتیب
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