
 

 چکیده
ی های توسعهريزیهای دقيق و مناسب برای برنامهگيری از روشبندی مناطق مختلف با بهرهپهنه

بندی نقشـه پهنهو تهيه  اـم روستاهـثر بر تراکؤتحليل عوامل طبيعي مروستايي اهميت زيادی دارد. برای 

بخش کوهستاني استان مازندران، در اين تحقيق از عوامل ارتفاع، شيب، جهت دامنه، جنس زمين، دما، 

ای ی فراواني روستاههای اطالعاتي استفاده شده است. پس از محاسبهبارش و فاصله از رودخانه به عنوان اليه

های ساخته شده تفاده از مدل ارزش اطالعات، اليهها با اسدهي به آنموجود در هر طبقه از عوامل و وزن

بندی منطقه تهيه شد. برای پهنه های وزني، نقشـهبا هم تلفيق و از جمع جبری نقشه ArcGISدر محيط 

دست به SPSSافزار بستگي، وزن هر عامل با استفاده از نرمبندی با استفاده از مدل همی پهنهی نقشهتهيه

متر با  1555-055ی ارتفاعي های آن عامل ضرب شد. نتايج بيانگر آن است که طبقهآمد و در وزن طبقه

گراد، بارش درجه سانتي 10-15های کواترنر، دمای جنوبي، جنس آبرفت درصد، جهت دامنه 25-15شيب 

 تریروستايي تناسب بيش ها برای توسعهمتری تا رودخانه 055تر از ی کممتر و فاصلهميلي 055تر از بيش

داد که مدل ارزش ها با شاخص نسبت تراکمي نشان دارند. همچنين نتايج به دست آمده از ارزيابي مدل

 تر است. بندی منطقه مناسباطالعات برای پهنه
 

 *، مازندراننسبت تراکمي روستايي، توسعهعوامل طبيعي، : هاکلیدواژه
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 نکالن، شناخت امکانات و تنگناهای توسعه ضروری است تا بتوا یرسيدن به توسعه برایها گاهسکونت

د )مواليي هشجين، کرای در جهت توسعه نواحي روستايي ارايه ريزی بهينهجانبه، برنامهبا شناخت همه

 ترين مسائليدار، از جمله مهمـپاي هـعنوان يکي از ابعاد توسعي بهـهای محيطارزيابي توان .(22: 1025

 ، بهشودکيد ميبه آن توجه و تأای اعم از شهری و روستايي های توسعه ناحيهاست که در تمام برنامه

ی و )بدر شودبدون توجه به مفهوم پايداری، ناتمام تلقي مي ،توسعه بحث جديدی درباره هرکه  یاگونه

 (. 2 :1002 ،افتخاری

ها و شد که از سرزمين به تناسب قابليتتوسعه و حفظ توازن اکولوژيک زماني محقق خواهد 

های سرزمين پيش از ها و توانمندیاسايي قابليتناين اساس، ش . برشودهای آن استفاده توانمندی

سرزمين  هایائز اهميت است. در غير اين صورت، استفاده از قابليتحهای گوناگون بسيار بارگذاری فعاليت

 ها شده، عمالًهای طبيعي و اکولوژيک مانع از استمرار فعاليتکه محدوديت گيردميبه نوعي صورت 

های انجام شده به هدر خواهد رفت. بنابراين مهم است که بر استعدادهای مختلف گذاریسرمايهبسياری از 

تواند منابع يک منطقه را به خطر اندازها تمرکز کنيم و در اين زمينه اشتباه در کاربری زمين ميچشم

در  يطيمح ستيزهای توجهي به ظرفيتبي (.44:1000و همکاران،  آورگاني نوروزیاندازد )

تر منابع و از ميان رفتن تعادل موجود ميان انسان و محيط ها، قطعاً منجر به تخريب فزايندهاکوسيستم

 .(21: 1004)قراگوزلو،  شدزيست خواهد 

بررسي کمي و کيفي منابع موجود در نقاط  ،روستايي های عمران و توسعهامروزه قدم اول در برنامه

به نوعي که هم از تخريب  ؛ی عاقالنه و خردمندانه از آن مشخص شودبردارروستايي است تا ميزان بهره

روستايي موجود در آن به شکلي معقوالنه  یمحيط طبيعي جلوگيری شده و هم نيازهای اساسي جامعه

 جوييهای عمراني و صرفهآميز شدن پروژهزيست، موفقيتتالش برای حفظ تعادل محيط .شودبرآورده 

ی استقرار برا ی محيطيهاتوانارزيابي  بهتوجه ترين داليل توان از مهمرا مي های اجراييدر هزينه

ي که در اين زمينه انجام مطالعات از جملهد. کرهای اخير عنوان سال در روستايي یها و توسعهگاهسکونت

 ,Herrmann & Osinski (،1005) عظيمي (،1020) سعيدی (،1025)مخدوم  :عبارتند ازشده است، 

1999 Shi-yin et al., 2007, Jun et al., 2011,.  نتايج اين تحقيقات بيانگر اهميت و نقش عوامل

 هاست.پذيری آنگزيني روستاها و جمعيتطبيعي در مکان

ا هاست. اين نقشه روستايي یهای توان توسعهنقشه ها در اين رابطه، تهيهترين اقداميکي از اصلي

-ميمزان و تصـريبرنامهبه د ـتواننا، ميـروستاه دارـپاي هـب برای توسعـاراضي مناسيابي عالوه بر مکان

 بهبود زندگي انساني کمک يطور کلهای عمراني و به ريزیگيرندگان در مديريت منابع طبيعي، برنامه

های توانسنجـي اقدام به امکان ،غرافياييگيری از سيستم اطالعات ج( با بهره1000پور )جمعه .کنند

قات . وی طبوستايي شهرستان تربت حيدريه نمودبهينه در نواحي ر فضايي محيطي و تعيين الگوی 
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قنبری  و ثر معرفي کرد. بدریه و بارندگي را به عنوان عوامل مؤارتفاع، شيب، تناسب اراضي در سطح ناحي

با استفاده از عوامل  را رشيی رود قلعه چای عجبهـهای محيطي در عمران روستايي حوض( توان1004)

ارزيابي  . نتايجارزيابي کردند آب و هوايي، شرايط آب و خاک، توپوگرافي، شرايط اقتصادی و کاربری فعلي

 های محيطي متفاوت و مساعدی برخوردار است.پتانسيل ازنشان داد که منطقه در سه واحد توپوگرافي 

لعات اکولوژيک و تعيين ظرفيت عوامل طبيعي به توان بدون مطاهای آتي نمياز آنجا که در توسعه

اساس  ريزی بريابي و برنامههای مناسب برای ارزکارگيری مدلهرو باقدامات گسترده دست زد، از اين

در بستگي و همارزش اطالعات  هایاستفاده از مدل یدر زمينهنتايج حاصل از آن اهميت زيادی دارد. 

ها عبارتند های زيادی صورت گرفته است که برخي از آنپژوهش ،مختلفبندی مناطق برای اهداف پهنه

 ,.yin & yan, 1988 Duman et al (، 1002) نيازی و همکاران(، 1000و همکاران ) محمدیاز 

2006, Ohlmacher & Davis, 2001,  Pradhan & Lee, 2011, Yalcin et al., 2010,.  

محيطي و امکان شرايط سخت زيست با توجه بهبخش کوهستاني استان مازندران در اين تحقيق 

هيه ابل استفاده برای تهای قو با مطالعه روی مدل شدهپذيری در رابطه با توسعه روستايي بررسي آسيب

و شاخص توان  GISگيری از بستگي با بهرههای ارزش اطالعات و همبندی منطقه، کاربرد مدلنقشه پهنه

 مورد آزمون قرار گرفته است.وسعه ت

   

 هاروشمواد و 

 جغرافیایی منطقه هاي موقعیت و ویژگی

 04  0تا   05  22  عرض شمالي و 06  06تا    00  42  ياييجغراف در موقعيت مورد مطالعه منطقه 

را  در استان مازندرانهای البرز رشته کوه بخش از کيلومترمربع 16060 با مساحتقرار دارد و  شرقيطول 

متر و ارتفاع ميانگين  0615و  055 ترتيبدر منطقه به ارتفاع حداقل و حداکثر (.1شکل )شود مي شامل

 گراددرجه سانتي 40/0دما  و ميانگين درصد 52/02شيب ميانگين . استمتر از سطح دريا  2/1212 منطقه

، منطقه مورد 1000بر اساس سرشماری عمومي سال  متر است.ميلي 24/601 بارندگي منطقهو ميانگين 

 .اندروستا ساکن بوده 266است که در  داشته نفر جمعيت روستايي 102522مطالعه 
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 منطقهجغرافیایی موقعیت  قشهن -2شکل 

 
 تحقیق روش

تحليلي است که در آن برای تحليل عوامل  - اين تحقيق از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، توصيفي

های ميداني و همچنين مرور مطالعات انجام گرفته در اين گزيني روستاها با بررسيطبيعي مؤثر در مکان

های زمينه عوامل ارتفاع، شيب، جهت دامنه، جنس زمين، دما، بارش و فاصله از رودخانه به عنوان اليه

استخراج ( DEM)اع، شيب و جهت دامنه از مدل رقومي ارتفاع عوامل ارتف اند.در نظر گرفته شده اطالعاتي

، دما و بارش از 1:155555منطقه در مقياس  شناسيهای زمينهای نقشهاند. جنس سنگ از دادهشده

منطقه  1:05555در مقياس  توپوگرافيهای های هواشناسي و فاصله از رودخانه از نقشههای ايستگاهداده

های زيست محيطي بايد پس از شناسايي و تحليل اطالعات برای هر گونه اند. در فرايند ارزيابيآمدهدست به

 ArcGISها در محيط بندی نقشه ههای مناسب بهره برد. از اين رو پس از رقومي کردن و طبقارزيابي از مدل

بستگي ی ارزش اطالعات و همهايابي در اين تحقيق، از مدلبندی و مکانهای مختلف پهنهاز ميان روش

 آمده است. 2استفاده شد. مراحل ياد شده در شکل 
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 نمودار مراحل اجراي تحقیق -1شکل 

 

 مدل ارزش اطالعات
ک يتوسعه يافته و بر اساس  بندی خطرنقشه پهنه یبرای تهيه (1200) مدل به وسيله يان و يناين 

توان افزون بر را مي کند. روش ارزش اطالعاتمحاسبه مي  iXرا برای عامل   iIارزش اطالعاتي  رابطه،
 کار برد.ه واحدهای اراضي، بر اساس تراکم عددی نيز ب

Ii (1رابطه ) = log
Vi

Ai⁄

V
A⁄

 

 
 مساحتواحدهای اراضي يا تعداد  Aiی عامل، طبقههر ی موجود در هااتعداد روست Vi باال  در رابطه

را  کل منطقه مساحتتعداد واحدهای اراضي يا  Aدر کل منطقه و  تعداد روستا V، هر طبقه از عامل

 

 هاها و تهیه نقشهآوري دادهجمع

 

 
 

 ثر بر تراکم روستاهامل طبیعی مؤهاي عوانقشه

 

 ي پراکنش روستاهاي منطقهنقشه

 

 مدل ارزش اطالعات
 

 بستگیمدل هم

 

 پهنه بندي توان توسعه روستایینقشه هاي 

 

 بنديهاي پهنهارزیابی دقت نقشه

 

 بنديبهترین مدل جهت پهنه
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مدل ارزش اطالعات، نخست  روستايي منطقه با استفاده از بندی توان توسعهبرای پهنه .دهدنشان مي
ی که برا داردتوان خاصي  ،بندیمؤثر در پهنه هر طبقه از عواملثر به طبقاتي تقسيم شدند. عوامل مؤ

روستاهای موجود در هر  تعداداست. از نسبت فراواني استفاده شده در اين تحقيق  هاآنامتيازدهي به 
نسبت فراواني به دست  و محاسبه شد ArcGISدر محيط ها پوشاني نقشهطبقه از عامل از طريق هم

يک از طبقات با استفاده  دهي به هري در طبقات مختلف عوامل، وزنروستايتراکم  یپس از محاسبهآمد. 
ندی بپهنه ینقشه ی تمامي عوامل تأثيرگذار،رقومي شدههای و با تلفيق نقشه انجام شد (1) یاز رابطه

   .(0)شکل  روستايي به دست آمد یبرای توسعهه منطق
 

 بستگیمدل هم
های گوناگون اطالعاتي و اليهثر دهي به عوامل مؤبندی، وزنهای پهنهيکي از مسايل مهم تهيه نقشه

در  ثرهای عوامل مؤدادهبستگي استفاده شده است. . برای اين منظور در اين تحقيق از مدل هماست
عنوان هروستايي ب تراکم جمعيت عنوان متغيرهای مستقل و اليهروستاهای منطقه به استقرار و پراکندگي

 اهبستگي بين آناستخراج شد و بررسي ارتباط و تحليل هم ArcGISافزار با استفاده از نرممتغير وابسته 
. استبستگي ها نيز بر مبنای ميزان ضريب همدهي به اليهوزن. انجام شد SPSSافزار به کمک نرم

عنوان بستری برای تمامي عوامل مؤثر به کار گرفته شد که بر  دست آمده در اين روش بههای بهوزن
 . (4)شکل  دست آمدبندی توان توسعه روستايي منطقه بهنقشه پهنه (2 ی آن )رابطهپايه
 

 :(2) رابطه
2x 504/5 +6x 14/5 +0x 114/5  +4x 526/5  +0x 665/5 +2x 16/5 +1x 114/5 =بنديپهنهـص شاخ 

   
ترتيب عوامل ارتفاع، شيب، جهت دامنه، جنس زمين، دما، بارش و فاصله به 2x تا 1x رابطه باال، در

 .هستنداز رودخانه 
 

 هاارزیابی مدل
نتايج  به ارزيابي دقتو شاخص نسبت تراکمي پراکندگي روستاها  در اين تحقيق با استفاده از نقشه

که در مدل را . برای اين منظور، يک سوم از روستاهای منطقه شدبندی اقدام های پهنهی مدلمقايسهو 
 یبندی منطقه انداخته و با استفاده از رابطههای پهنهروی نقشه ،اندهاستفاده نشدها ی نقشهو تهيهسازی 

 ههر چه مقدار نسبت تراکمي ب های مذکور اقدام گرديد.نقشه یارزيابي تفکيک طبقات توان توسعه به 0
تر است. شاخص بدون تر باشد، دقت آن نقشه بيشدست آمده در طبقات توان زياد و خيلي زياد بيش

 شود.ی زير محاسبه ميبعد نسبت تراکمي از رابطه
 

(  0) رابطه
                                                                                  𝐷𝑟 =

(Vi/Ai)

∑ 𝑉𝑖/∑ 𝐴𝑖𝑛
𝑖

𝑛
𝑖
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Drنسبت تراکمي؛ ،Vi  توان،  تعداد روستاها در هر پهنهAi توان و مساحت هر پهنهn   تعداد طبقات

 باشد.مي
 

  بحثنتایج و 
 هبندی منطقه، نقشپهنه نقشه یروستاها و تهيه استقرار ثر درمؤ يک از عواملبرای بررسي نقش هر 

تلفيق شده و تراکم سطح به دست آمد که  ArcGISدر محيط  عواملهای روستاها با نقشه کندگيپرا
ايي هبندی، به صورت نقشههمچنين نتايج به دست آمده از انجام پهنهاست.  ارايه شده (1) در جدولنتايج 

 ترتيببه 4و  0های شکلدهد. روستايي را در منطقه نشان مي یاست که طبقات گوناگون توان توسعه
بر  يبستگارزش اطالعات و مدل همرا با استفاده از مدل برای توسعه روستايي  منطقهبندی پهنهی نقشه

 د. هدنشان مي 2و  1اساس روابط 
 055طبقات ارتفاعي نشان داد که  مورد مطالعه در منطقه بررسي ارتباط عامل ارتفاع با تعداد روستا

ژه ويدر ارتفاعات به .تر استريزی توسعه روستايي مناسببرای برنامه 52/5با تراکم سطح متر  1555تا 
بندان در بخش بزرگي از سال باعث ی يخمتر، بارش معموالً به صورت برف بوده و پديده 2555باالتر از 

مورد مطالعه  یدر منطقه بررسي ميزان شيب .شودهای زراعي ميزايي و فعاليتخاکی کندی پديده
های زياد، خاک تر است. در شيببيش ،درصد 25تا  15 شيب طبقه در هاروستاتراکم  نشان داد که
 های جنوبي بادامنه ،. از نظر جهتناپايدار هستندها گاهبرای ايجاد سکونتها شود و دامنهتشکيل نمي

از مناطق کوهستاني  ،شماليهای است. در دامنه تربرای استقرار روستاها مناسب 560/5تراکم روستايي 
بررسي ارتباط جنس زمين با پراکندگي  .دارند تریبيش نظر دريافت تابش و نور خورشيد محدوديت

 باشد.ميها یتشکيل آبادفعاليت زراعي و بستر مناسبي برای  کواترنر روستاها نشان داد که رسوبات آبرفتي
بارندگي  گراد وسانتي یهـدرج 10-15دمای های با مکاننشان داد که  و بارش به ترتيب بررسي دما

در اين رابطه، حداکثر نمودن آسايش تر است. روستايي مناسب یبرای توسعهمتر ميلي 055تر از بيش
زيادی دارد.  ها اهميتمصرف انرژی در ساختماندن ـهای بيروني و به حداقل رسانيها در محيطانسان

ها رودخانه تامتری  055تر از کم فاصلهتراکم روستا در تر، دسترسي به منابع آب بيش برایهمچنين 
 باشد. تر ميبيش

بندی با تراکم جمعيت روستايي ثر در پهنهميان هفت عامل مؤبستگي نتايج حاصل از تحليل هم
جنس سنگ و  فاصله از رودخانهجهت، ترتيب عوامل شيب، بارش، ارتفاع، دما، بهطقه نشان داد که من

 (،2رند. با استفاده از مدل تهيه شده )رابطه گزيني و استقرار روستاها دامکانترين مشارکت را در بيش
ی ارزيابي و مقايسه برای دست آمد.به ArcGISروستايي منطقه در محيط  بندی توان توسعهپهنه ینقشه
در  هادست آمده از ارزيابي مدلبه های مذکور از شاخص نسبت تراکمي استفاده شده است. نتايجنقشه

 آمده است. 2جدول 
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 ثرعوامل مؤ مربوط به هر یک از شاخص ارزش اطالعات مقادیر -2جدول 
 شاخص

 (Iiارزش اطالعات )

 تراکم سطح
(Vi/Ai) 

 تعداد
 روستا

 طبقاتمساحت 
)2(KM 

 عامل طبقات

20606/5 52152/5 214 0515111 1555-055 
 

 ارتفاع
 )به متر(

12126/5 56122/5 124 0160162 1055-1555 

52054/5 54201/5 144 2212126 2555-1055 

42240/5- 51266/5 22 2266110 >2555 

2022/5 52621/5 00 206114 15-5 
 

 شيب
 )به درصد(

20210/5 56224/5 106 2551120 25-15 

50205/5 54261/5 142 0502156 05-25 

10425/5- 52000/5 050 15422120 >05 

 شمال 0024120 150 51222/5 -05554/5

 
 جهت دامنه

 شرق 0216100 144 50024/5 -55624/5

 جنوب 0201125 200 56205/5 20605/5

 غرب 0020151 142 50202/5 55106/5

 های کواترنرآبرفت 1224100 152 50022/5 02000/5

 
 جنس سنگ

 سنگماسهشيل و  4142152 121 54650/5 56001/5

 سنگ آهک و دولوميت 2002121 02 50222/5 -52001/5

 هاسنگساير  066511 264 50540/5 -11502/5

5 5 5 20100 5-  0- 
 
 دما
 گراد()به سانتي

52020/2- 55010/5 1 0106122 0 - 5 

52625/5- 50226/5 220 6264102 15-0 

22620/5 56626/5 425 6000102 10 – 15 

50152/5- 506600/5 101 412114 055-255 

 بارش
 متر()به ميلي

52222/5- 50626/5 005 2462101 055-055 

11000/5 501005/5 155 124214 1155-055 

12204/5 502105/5 40 024152 1055-1155 

02145/5 522042/5 121 2560120 055-5 
 رودخانه فاصله از

 )به متر(
15604/5 5052201/5 20 1042116 655-055 

10021/5- 520215/5 065 1240212 >655 
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 بندي با شاخص نسبت تراکمیهاي پهنهارزیابی مدل -1جدول 
 Vi طبقات توان مدل

2(km)i A Dr 

 ارزش اطالعات

 10/5 50/0006 14 کم
 04/5 52/2225 122 متوسط

 60/2 0/0510 102 زياد
 0 62/220 22 خيلي زياد

 
 بستگيهم

 11/5 16/0620 12 کم
 61/5 12/0226 40 متوسط

 44/1 40/4506 116 زياد
 02/2 12/2222 142 خيلي زياد

 
 

 
 روستایی منطقه با استفاده از مدل ارزش اطالعات توان توسعه نقشه -9شکل 
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 بستگیروستایی منطقه با استفاده از مدل هم توان توسعه نقشه -4شکل 

 
 گیرينتیجه

ای است که بهترين جدايش را بين مناطق با تراکم باالی روستا و بندی خوب، نقشهی پهنهيک نقشه
وستاهای گزيني راين تحقيق، عوامل طبيعي که منجر به مکاندر مناطق با تراکم پايين روستا ايجاد کند. 

ی تراکم سطوح روستايي و جمعيتي برای بخش کوهستاني استان مازندران شده است، از طريق محاسبه
های ارزش اده از مدلـهای توان توسعه روستايي منطقه با استفهر طبقه از عوامل، کمّي شد و نقشه

 آمد.  بستگي به دستاطالعات و هم
ر که د مورد مطالعهروستاهای منطقه يک سوم از  ، تعدادهای مدلها و مقايسهبرای ارزيابي اين نقشه

نتايج به دست آمده از انطباق داده شد.   GISبندی در محيطهای پهنهسازی استفاده نشد، با نقشهمدل
توان کم به زياد در دو مدل به کار های تراکم روستاها از پهنه که دهدنشان مي های مذکورانطباق نقشه

ل نتايج قاب در اين تحقيق، های مورد استفادهتوان گفت مدلرو مياز اينيابد. گرفته شده افزايش مي
بيانگر  2در جدول  (Dr)همچنين مقادير به دست آمده برای شاخص نسبت تراکمي اند. قبولي داشته

ار . زيرا مقداستبندی حاصل از مدل ارزش اطالعات هنهپ یهای توان توسعه در نقشهتفکيک بهتر پهنه
در  ؛باشدمي 60/2و  0، دل ارزش اطالعاتـاد در مـاد و خيلي زيـهای توان زيشاخص مذکور در پهنه

 ،مدل ارزش اطالعات به دست آمده است. به عبارتي 02/2و  44/1 ،بستگيکه اين مقدار در مدل همحالي
تری در اين تری دارد، زيرا روستاهای کمتوان خيلي کم و کم نيز دقت بيشهای با در جدا کردن پهنه
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روستاها  هشود توسعهاد ميـمورد مطالعه پيشن هـبه شرايط منطق بنابراين با توجه ها قرار گرفته است.پهنه
 توان با هایپهنهعنوان بندی حاصل از مدل ارزش اطالعات بهپهنه صورت گيرد که در نقشه مناطقيدر 

 خيلي زياد مشخص شده است. یتوسعه
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