ﻣﺠﻠﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺳﺎل ﺳﻮم /ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ /ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1392

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﻋﯿﺴﯽ ﺟﻮﮐﺎرﺳﺮﻫﻨﮕﯽ

داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 92/2/6 :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش92/11/27 :

چکیده
پهنهبندی مناطق مختلف با بهرهگيری از روشهای دقيق و مناسب برای برنامهريزیهای توسعهی
روستايي اهميت زيادی دارد .برای تحليل عوامل طبيعي مؤثر بر تراکـم روستاهـا و تهيه نقشـه پهنهبندی
بخش کوهستاني استان مازندران ،در اين تحقيق از عوامل ارتفاع ،شيب ،جهت دامنه ،جنس زمين ،دما،
بارش و فاصله از رودخانه به عنوان اليههای اطالعاتي استفاده شده است .پس از محاسبهی فراواني روستاهای
موجود در هر طبقه از عوامل و وزندهي به آنها با استفاده از مدل ارزش اطالعات ،اليههای ساخته شده
در محيط  ArcGISبا هم تلفيق و از جمع جبری نقشههای وزني ،نقشـه پهنهبندی منطقه تهيه شد .برای
تهيهی نقشهی پهنهبندی با استفاده از مدل همبستگي ،وزن هر عامل با استفاده از نرمافزار  SPSSبهدست
آمد و در وزن طبقههای آن عامل ضرب شد .نتايج بيانگر آن است که طبقهی ارتفاعي  1555-055متر با
شيب  25-15درصد ،جهت دامنه جنوبي ،جنس آبرفتهای کواترنر ،دمای  10-15درجه سانتيگراد ،بارش
بيشتر از  055ميليمتر و فاصلهی کمتر از  055متری تا رودخانهها برای توسعه روستايي تناسب بيشتری
دارند .همچنين نتايج به دست آمده از ارزيابي مدلها با شاخص نسبت تراکمي نشان داد که مدل ارزش
اطالعات برای پهنهبندی منطقه مناسبتر است.
کلیدواژهها :عوامل طبيعي ،توسعه روستايي ،نسبت تراکمي ،مازندران

*

مقدمه
سکونتگاههای روستايي بهعنوان کوچک ترين واحد جغرافيايي ،تحت تأثير عوامل مختلفي در بستر
جغرافيايي و در قالب روابط انسان و محيط شکل گرفتهاند .برای دستيابي به توسعه همهجانبه اين
* نويسنده مسئولe.jokar@umz.ac.ir :
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سکونتگاهها برای رسيدن به توسعهی کالن ،شناخت امکانات و تنگناهای توسعه ضروری است تا بتوان
با شناخت همهجانبه ،برنامهريزی بهينهای در جهت توسعه نواحي روستايي ارايه کرد (مواليي هشجين،
 .)22 :1025ارزيابي توانهای محيطـي بهعنوان يکي از ابعاد توسعـه پايـدار ،از جمله مهمترين مسائلي
است که در تمام برنامههای توسعه ناحيهای اعم از شهری و روستايي به آن توجه و تأکيد ميشود ،به
گونهای که هر بحث جديدی درباره توسعه ،بدون توجه به مفهوم پايداری ،ناتمام تلقي ميشود (بدری و
افتخاری.)2 :1002 ،
توسعه و حفظ توازن اکولوژيک زماني محقق خواهد شد که از سرزمين به تناسب قابليتها و
توانمندیهای آن استفاده شود .بر اين اساس ،شن اسايي قابليتها و توانمندیهای سرزمين پيش از
بارگذاری فعاليتهای گوناگون بسيار حائز اهميت است .در غير اين صورت ،استفاده از قابليتهای سرزمين
به نوعي صورت ميگيرد که محدوديت های طبيعي و اکولوژيک مانع از استمرار فعاليتها شده ،عمالً
بسياری از سرمايهگذاری های انجام شده به هدر خواهد رفت .بنابراين مهم است که بر استعدادهای مختلف
چشماندازها تمرکز کنيم و در اين زمينه اشتباه در کاربری زمين ميتواند منابع يک منطقه را به خطر
اندازد (نوروزی آورگاني و همکاران .)44:1000 ،بيتوجهي به ظرفيتهای زيست محيطي در
اکوسيستمها ،قطعاً منجر به تخريب فزاينده تر منابع و از ميان رفتن تعادل موجود ميان انسان و محيط
زيست خواهد شد (قراگوزلو.)21 :1004 ،
امروزه قدم اول در برنامههای عمران و توسعه روستايي ،بررسي کمي و کيفي منابع موجود در نقاط
روستايي است تا ميزان بهرهبرداری عاقالنه و خردمندانه از آن مشخص شود؛ به نوعي که هم از تخريب
محيط طبيعي جلوگيری شده و هم نيازهای اساسي جامعهی روستايي موجود در آن به شکلي معقوالنه
برآورده شود .تالش برای حفظ تعادل محيطزيست ،موفقيتآميز شدن پروژههای عمراني و صرفهجويي
در هزينههای اجرايي را ميتوان از مهمترين داليل توجه به ارزيابي توانهای محيطي برای استقرار
سکونتگاهها و توسعهی روستايي در سالهای اخير عنوان کرد .از جمله مطالعاتي که در اين زمينه انجام
شده است ،عبارتند از :مخدوم ( ،)1025سعيدی ( ،)1020عظيمي (Herrmann & Osinski, ،)1005
 .Jun et al., 2011, Shi-yin et al., 2007, 1999نتايج اين تحقيقات بيانگر اهميت و نقش عوامل
طبيعي در مکانگزيني روستاها و جمعيتپذيری آنهاست.
يکي از اصليترين اقدامها در اين رابطه ،تهيه نقشههای توان توسعهی روستايي است .اين نقشهها
عالوه بر مکانيابي اراضي مناسـب برای توسعـه پايـدار روستاهـا ،ميتواننـد به برنامهريـزان و تصميم-
گيرندگان در مديريت منابع طبيعي ،برنامهريزیهای عمراني و به طور کلي بهبود زندگي انساني کمک
کنند .جمعهپور ( )1000با بهرهگيری از سيستم اطالعات جغرافيايي ،اقدام به امکانسنجـي توانهای
محيطي و تعيين الگوی فضايي بهينه در نواحي ر وستايي شهرستان تربت حيدريه نمود .وی طبقات
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ارتفاع ،شيب ،تناسب اراضي در سطح ناحيه و بارندگي را به عنوان عوامل مؤثر معرفي کرد .بدری و قنبری
( )1004توانهای محيطي در عمران روستايي حوضـهی رود قلعه چای عجبشير را با استفاده از عوامل
آب و هوايي ،شرايط آب و خاک ،توپوگرافي ،شرايط اقتصادی و کاربری فعلي ارزيابي کردند .نتايج ارزيابي
در سه واحد توپوگرافي نشان داد که منطقه از پتانسيلهای محيطي متفاوت و مساعدی برخوردار است.
از آنجا که در توسعههای آتي نميتوان بدون مطا لعات اکولوژيک و تعيين ظرفيت عوامل طبيعي به
اقدامات گسترده دست زد ،از اينرو بهکارگيری مدلهای مناسب برای ارزيابي و برنامهريزی بر اساس
نتايج حاصل از آن اهميت زيادی دارد .در زمينهی استفاده از مدلهای ارزش اطالعات و همبستگي در
پهنهبندی مناطق برای اهداف مختلف ،پژوهشهای زيادی صورت گرفته است که برخي از آنها عبارتند
از محمدی و همکاران ( ،)1000نيازی و همکاران (Duman et al., yin & yan, 1988 ،)1002
.Pradhan & Lee, 2011, Yalcin et al., 2010, Ohlmacher & Davis, 2001, 2006,
در اين تحقيق بخش کوهستاني استان مازندران با توجه به شرايط سخت زيستمحيطي و امکان
آسيبپذيری در رابطه با توسعه روستايي بررسي شده و با مطالعه روی مدلهای قابل استفاده برای تهيه
نقشه پهنهبندی منطقه ،کاربرد مدلهای ارزش اطالعات و همبستگي با بهرهگيری از  GISو شاخص توان
توسعه مورد آزمون قرار گرفته است.
مواد و روشها
موقعیت و ویژگیهاي جغرافیایی منطقه
منطقه مورد مطالعه در موقعيت جغرافيايي  00 42تا  06 06عرض شمالي و  05 22تا 04 0
طول شرقي قرار دارد و با مساحت  16060کيلومترمربع بخش از رشته کوههای البرز در استان مازندران را
شامل ميشود (شکل  .)1حداقل و حداکثر ارتفاع در منطقه بهترتيب  055و  0615متر و ارتفاع ميانگين
منطقه  1212/2متر از سطح دريا است .ميانگين شيب  02/52درصد و ميانگين دما  0/40درجه سانتيگراد
و ميانگين بارندگي منطقه  601/24ميليمتر است .بر اساس سرشماری عمومي سال  ،1000منطقه مورد
مطالعه  102522نفر جمعيت روستايي داشته است که در  266روستا ساکن بودهاند.
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شکل  -2نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه

روش تحقیق
اين تحقيق از نظر نوع ،کاربردی و از نظر روش ،توصيفي  -تحليلي است که در آن برای تحليل عوامل
طبيعي مؤثر در مکانگزيني روستاها با بررسي های ميداني و همچنين مرور مطالعات انجام گرفته در اين
زمينه عوامل ارتفاع ،شيب ،جهت دامنه ،جنس زمين ،دما ،بارش و فاصله از رودخانه به عنوان اليههای
اطالعاتي در نظر گرفته شدهاند .عوامل ارتفاع ،شيب و جهت دامنه از مدل رقومي ارتفاع ( )DEMاستخراج
شدهاند .جنس سنگ از دادههای نقشههای زمينشناسي منطقه در مقياس  ،1:155555دما و بارش از
دادههای ايستگاههای هواشناسي و فاصله از رودخانه از نقشههای توپوگرافي در مقياس  1:05555منطقه
بهدست آمدهاند .در فرايند ارزيابيهای زيست محيطي بايد پس از شناسايي و تحليل اطالعات برای هر گونه
ارزيابي از مدلهای مناسب بهره برد .از اين رو پس از رقومي کردن و طبقه بندی نقشهها در محيط ArcGIS
از ميان روشهای مختلف پهنهبندی و مکانيابي در اين تحقيق ،از مدلهای ارزش اطالعات و همبستگي
استفاده شد .مراحل ياد شده در شکل  2آمده است.
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جمعآوري دادهها و تهیه نقشهها

نقشهي پراکنش روستاهاي منطقه

نقشههاي عوامل طبیعی مؤثر بر تراکم روستاها

مدل همبستگی

مدل ارزش اطالعات

نقشه هاي پهنه بندي توان توسعه روستایی

ارزیابی دقت نقشههاي پهنهبندي

بهترین مدل جهت پهنهبندي

شکل  -1نمودار مراحل اجراي تحقیق

مدل ارزش اطالعات
اين مدل به وسيله يان و ين ( )1200برای تهيهی نقشه پهنهبندی خطر توسعه يافته و بر اساس يک
رابطه ،ارزش اطالعاتي  Iiرا برای عامل  Xiمحاسبه ميکند .روش ارزش اطالعات را ميتوان افزون بر
واحدهای اراضي ،بر اساس تراکم عددی نيز به کار برد.
رابطه ()1

Vi⁄
Ai
V⁄
A

Ii = log

در رابطه باال  Viتعداد روستاهای موجود در هر طبقهی عامل Ai ،تعداد واحدهای اراضي يا مساحت
هر طبقه از عامل V ،تعداد روستا در کل منطقه و  Aتعداد واحدهای اراضي يا مساحت کل منطقه را
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نشان ميدهد .برای پهنهبندی توان توسعه روستايي منطقه با استفاده از مدل ارزش اطالعات ،نخست
عوامل مؤثر به طبقاتي تقسيم شدند .هر طبقه از عوامل مؤثر در پهنهبندی ،توان خاصي دارد که برای
امتيازدهي به آنها در اين تحقيق از نسبت فراواني استفاده شده است .تعداد روستاهای موجود در هر
طبقه از عامل از طريق همپوشاني نقشهها در محيط  ArcGISمحاسبه شد و نسبت فراواني به دست
آمد .پس از محاسبهی تراکم روستايي در طبقات مختلف عوامل ،وزندهي به هر يک از طبقات با استفاده
از رابطهی ( )1انجام شد و با تلفيق نقشههای رقومي شدهی تمامي عوامل تأثيرگذار ،نقشهی پهنهبندی
منطقه برای توسعهی روستايي به دست آمد (شکل .)0
مدل همبستگی
يکي از مسايل مهم تهيه نقشههای پهنهبندی ،وزندهي به عوامل مؤثر و اليههای گوناگون اطالعاتي
است .برای اين منظور در اين تحقيق از مدل همبستگي استفاده شده است .دادههای عوامل مؤثر در
استقرار و پراکندگي روستاهای منطقه بهعنوان متغيرهای مستقل و اليه تراکم جمعيت روستايي بهعنوان
متغير وابسته با استفاده از نرمافزار  ArcGISاستخراج شد و بررسي ارتباط و تحليل همبستگي بين آنها
به کمک نرمافزار  SPSSانجام شد .وزندهي به اليهها نيز بر مبنای ميزان ضريب همبستگي است.
وزنهای بهدست آمده در اين روش به عنوان بستری برای تمامي عوامل مؤثر به کار گرفته شد که بر
پايهی آن (رابطه  )2نقشه پهنهبندی توان توسعه روستايي منطقه بهدست آمد (شکل .)4
رابطه (:)2
 =5/114 x1 +5/16 x2 +5/566 x0 +5/526 x4 +5/114 x0 +5/14 x6 +5/504 x2شاخـص پهنهبندي
در رابطه باال x1 ،تا  x2به ترتيب عوامل ارتفاع ،شيب ،جهت دامنه ،جنس زمين ،دما ،بارش و فاصله
از رودخانه هستند.
ارزیابی مدلها
در اين تحقيق با استفاده از نقشه پراکندگي روستاها و شاخص نسبت تراکمي به ارزيابي دقت نتايج
و مقايسهی مدلهای پهنهبندی اقدام شد .برای اين منظور ،يک سوم از روستاهای منطقه را که در مدل
سازی و تهيهی نقشهها استفاده نشدهاند ،روی نقشههای پهنهبندی منطقه انداخته و با استفاده از رابطهی
 0به ارزيابي تفکيک طبقات توان توسعهی نقشههای مذکور اقدام گرديد .هر چه مقدار نسبت تراکمي به
دست آمده در طبقات توان زياد و خيلي زياد بيشتر باشد ،دقت آن نقشه بيشتر است .شاخص بدون
بعد نسبت تراکمي از رابطهی زير محاسبه ميشود.
رابطه ()0

)(Vi/Ai
𝑛
𝑖𝐴 𝑖∑ 𝑖 𝑉𝑖/

𝑛∑ = 𝑟𝐷
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 ،Drنسبت تراکمي؛  Viتعداد روستاها در هر پهنه توان Ai ،مساحت هر پهنه توان و  nتعداد طبقات
ميباشد.
نتایج و بحث
برای بررسي نقش هر يک از عوامل مؤثر در استقرار روستاها و تهيهی نقشه پهنهبندی منطقه ،نقشه
پراکندگي روستاها با نقشههای عوامل در محيط  ArcGISتلفيق شده و تراکم سطح به دست آمد که
نتايج در جدول ( )1ارايه شده است .همچنين نتايج به دست آمده از انجام پهنهبندی ،به صورت نقشههايي
است که طبقات گوناگون توان توسعهی روستايي را در منطقه نشان ميدهد .شکلهای  0و  4بهترتيب
نقشهی پهنهبندی منطقه برای توسعه روستايي را با استفاده از مدل ارزش اطالعات و مدل همبستگي بر
اساس روابط  1و  2نشان ميدهد.
بررسي ارتباط عامل ارتفاع با تعداد روستا در منطقه مورد مطالعه نشان داد که طبقات ارتفاعي 055
تا  1555متر با تراکم سطح  5/52برای برنامهريزی توسعه روستايي مناسبتر است .در ارتفاعات بهويژه
باالتر از  2555متر ،بارش معموالً به صورت برف بوده و پديدهی يخ بندان در بخش بزرگي از سال باعث
کندی پديدهی خاکزايي و فعاليتهای زراعي ميشود .بررسي ميزان شيب در منطقهی مورد مطالعه
نشان داد که تراکم روستاها در طبقه شيب  15تا  25درصد ،بيشتر است .در شيبهای زياد ،خاک
تشکيل نميشود و دامنهها برای ايجاد سکونتگاهها ناپايدار هستند .از نظر جهت ،دامنههای جنوبي با
تراکم روستايي  5/560برای استقرار روستاها مناسبتر است .در دامنههای شمالي ،مناطق کوهستاني از
نظر دريافت تابش و نور خورشيد محدوديت بيشتری دارند .بررسي ارتباط جنس زمين با پراکندگي
روستاها نشان داد که رسوبات آبرفتي کواترنر بستر مناسبي برای فعاليت زراعي و تشکيل آبادیها ميباشد.
بررسي دما و بارش به ترتيب نشان داد که مکانهای با دمای  10-15درجـهی سانتيگراد و بارندگي
بيشتر از  055ميليمتر برای توسعهی روستايي مناسبتر است .در اين رابطه ،حداکثر نمودن آسايش
انسانها در محيطهای بيروني و به حداقل رسانيـدن مصرف انرژی در ساختمانها اهميت زيادی دارد.
همچنين برای دسترسي به منابع آب بيشتر ،تراکم روستا در فاصله کمتر از  055متری تا رودخانهها
بيشتر ميباشد.
نتايج حاصل از تحليل همبستگي ميان هفت عامل مؤثر در پهنهبندی با تراکم جمعيت روستايي
منطقه نشان داد که بهترتيب عوامل شيب ،بارش ،ارتفاع ،دما ،جهت ،فاصله از رودخانه و جنس سنگ
بيشترين مشارکت را در مکانگزيني و استقرار روستاها دا رند .با استفاده از مدل تهيه شده (رابطه ،)2
نقشهی پهنهبندی توان توسعه روستايي منطقه در محيط  ArcGISبهدست آمد .برای ارزيابي و مقايسهی
نقشه های مذکور از شاخص نسبت تراکمي استفاده شده است .نتايج بهدست آمده از ارزيابي مدلها در
جدول  2آمده است.
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جدول  -2مقادیر شاخص ارزش اطالعات مربوط به هر یک از عوامل مؤثر
شاخص
تراکم سطح تعداد مساحت طبقات
عامل
طبقات
2
روستا
ارزش اطالعات ()Ii
) (KM
)(Vi/Ai
055-1555
0515111
214
5/52152
5/20606
1555-1055
0160162
124
5/56122
5/12126
ارتفاع
1055-2555
2212126
144
5/54201
5/52054
(به متر)
>2555
2266110
22
5/51266
-5/42240
5-15
206114
00
5/52621
5/2022
15-25
2551120
106
5/56224
5/20210
شيب
25-05
0502156
142
5/54261
5/50205
(به درصد)
>05
15422120
050
5/52000
-5/10425
شمال
0024120
150
5/51222
-5/05554
شرق
0216100
144
5/50024
-5/55624
جهت دامنه
جنوب
0201125
200
5/56205
5/20605
غرب
0020151
142
5/50202
5/55106
آبرفتهای کواترنر
1224100
152
5/50022
5/02000
شيل و ماسهسنگ
4142152
121
5/54650
5/56001
جنس سنگ
سنگ آهک و دولوميت
2002121
02
5/50222
-5/52001
ساير سنگها
066511
264
5/50540
-5/11502
-0 -5
20100
5
5
5
5-0
0106122
1
5/55010
-2/52020
دما
0-15
6264102
220
5/50226
-5/52625
(به سانتيگراد)
15 – 10
6000102
425
5/56626
5/22620
255-055
412114
101
5/506600
-5/50152
055-055
2462101
005
5/50626
-5/52222
بارش
(به ميليمتر)
055-1155
124214
155
5/501005
5/11000
1155-1055
024152
40
5/502105
5/12204
5-055
2560120
121
5/522042
5/02145
فاصله از رودخانه
055-655
1042116
20
5/5052201
5/15604
(به متر)
>655
1240212
065
5/520215
-5/10021
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مدل
ارزش اطالعات

همبستگي

جدول  -1ارزیابی مدلهاي پهنهبندي با شاخص نسبت تراکمی
طبقات توان
Ai (km)2
Vi
0006/50
14
کم
2225/52
122
متوسط
0510/0
102
زياد
220/62
22
خيلي زياد
0620/16
12
کم
0226/12
40
متوسط
4506/40
116
زياد
2222/12
142
خيلي زياد

شکل  -9نقشه توان توسعه روستایی منطقه با استفاده از مدل ارزش اطالعات
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Dr
5/10
5/04
2/60
0
5/11
5/61
1/44
2/02
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شکل  -4نقشه توان توسعه روستایی منطقه با استفاده از مدل همبستگی

نتیجهگیري
يک نقشهی پهنهبندی خوب ،نقشهای است که بهترين جدايش را بين مناطق با تراکم باالی روستا و
مناطق با تراکم پايين روستا ايجاد کند .در اين تحقيق ،عوامل طبيعي که منجر به مکانگزيني روستاهای
بخش کوهستاني استان مازندران شده است ،از طريق محاسبهی تراکم سطوح روستايي و جمعيتي برای
هر طبقه از عوامل ،کمّي شد و نقشههای توان توسعه روستايي منطقه با استفـاده از مدلهای ارزش
اطالعات و همبستگي به دست آمد.
برای ارزيابي اين نقشهها و مقايسهی مدلها ،تعداد يک سوم از روستاهای منطقه مورد مطالعه که در
مدلسازی استفاده نشد ،با نقشههای پهنهبندی در محيط  GISانطباق داده شد .نتايج به دست آمده از
انطباق نقشههای مذکور نشان ميدهد که تراکم روستاها از پهنههای توان کم به زياد در دو مدل به کار
گرفته شده افزايش مييابد .از اينرو ميتوان گفت مدلهای مورد استفاده در اين تحقيق ،نتايج قابل
قبولي داشتهاند .همچنين مقادير به دست آمده برای شاخص نسبت تراکمي ( )Drدر جدول  2بيانگر
تفکيک بهتر پهنههای توان توسعه در نقشهی پهنهبندی حاصل از مدل ارزش اطالعات است .زيرا مقدار
شاخص مذکور در پهنههای توان زيـاد و خيلي زيـاد در مـدل ارزش اطالعات 0 ،و  2/60ميباشد؛ در
حاليکه اين مقدار در مدل همبستگي 1/44 ،و  2/02به دست آمده است .به عبارتي مدل ارزش اطالعات،
در جدا کردن پهنههای با توان خيلي کم و کم نيز دقت بيشتری دارد ،زيرا روستاهای کمتری در اين
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پهنهها قرار گرفته است .بنابراين با توجه به شرايط منطقـه مورد مطالعه پيشنـهاد ميشود توسعه روستاها
در مناطقي صورت گيرد که در نقشه پهنهبندی حاصل از مدل ارزش اطالعات بهعنوان پهنههای با توان
توسعهی خيلي زياد مشخص شده است.
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