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  چكيده
ها و تشديد  هاي توسعه در كشور طي چند دهة اخير به نابساماني مناطق و تخلية گستردة آبادي سياست
منظور پوياسازي فعاليت، و استفاده از منابع  مديريت هدفمند و بهينه به. اند اي دامن زده هاي منطقه نابرابري

رويه و  هاي بي جلوگيري از مهاجرت اي و پراكنده در سطح سرزمين از راهكارهايي هستند كه منجر به نقطه
رو، پژوهش حاضر به بررسي  ازاين. شوند هاي روستايي با شبكة نظام شهري مي دهي به الگوي ارتباط سكونتگاه نظم

هاي روستايي در شهرستان دماوند برمبناي رويكردهاي جديد و  سطح برخورداري از امكانات و خدمات سكونتگاه
اين رويكردها راهكارهاي توسعه را با توجه . پردازد ـ مي اي ازجمله رويكرد شبكة منطقه شده در سطح جهاني ـ اثبات

فرايند تجزيه . كنند اي و ملي مطرح مي گيرند و پيوند آن را با توسعة منطقه به امكانات موجود در ناحيه درنظر مي
و روش  Topsisفاده از تكنيك شده، با است هاي مطرح هاي روستايي و ميزان اهميت شاخص و تحليل سكونتگاه

هاي روستايي شهرستان دماوند  دهد كه سكونتگاه نتيجة حاصل از تحقيق نشان مي. تحليل عاملي صورت گرفت
ها را  فاقد توزيع بهينة جمعيت و فعاليت در سطح ناحيه هستند و ادامة اين روند تخلية تدريجي اين سكونتگاه

هاي روستايي، الگوي مناسبي براي  ا توجه به موقعيت و توانمندي سكونتگاهدر پايان نيز ب. دنبال خواهد داشت به
  .شهري معرفي شده است - هاي روستايي   ارائة خدمات و ايجاد پيوند بين سكونتگاه

  
  .Topsisهاي روستايي، مدل  اي، دماوند، سكونتگاه توسعة منطقه: ها كليدواژه
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  مقدمه
توازن در نظام  توسعه در كشور، نابساماني و عدم هاي از پيامدهاي نامطلوب اجراي سياست

صورت رشد سريع و ناموزون شهرهاي بزرگ و  هاست كه بازتاب آن به مراتبي سكونتگاه سلسله
نظام (هاي روستايي، از باالترين سطح  هاي پيونددهندة شهرها و سكونتگاه حذف حلقه

  .خورد چشم مي هب) منطقه و ناحيه(تر سطح  تا پايين) هاي كشور  سكونتگاه
دهد كه بخش روستايي در ابعاد مختلف  بررسي تحوالت جامعة روستايي نشان مي

رو بوده  هاي اساسي روبه   اقتصادي و اكولوژيكي در سطوح ملي و محلي با دشواري - اجتماعي
اي، تخلية  هاي منطقه تداوم اين وضعيت، روستاها را با معضالتي نظير تشديد نابرابري. است

هاي مادي، كاهش روزافزون سرانة توليد  ها از نيروي كارآمد روستايي و سرمايه ة آباديگسترد
نشيني،  گسترش حاشيه غذا و پديدارشدن بحران غذا، انباشت جمعيت در جوامع شهري و

منظور جلوگيري از روند  در پژوهش حاضر به. سازد هاي اجتماعي مواجه مي بيكاري و آسيب
بخشي به الگوي استقرار جمعيت و فعاليت، ايجاد و  ي روستايي و نظمها تزايد مهاجرت به رو

هاي سكونتگاهي ناحية دماوند، و پيشنهاد ايجاد  مراتبي در حوزه استقرار نظام سلسله
  :ها مطرح شدند هاي روستايي اين پرسش  هاي مختلف در سكونتگاه  فعاليت
  ناحيه مؤثرند؟چه عواملي در توزيع بهينة جمعيت و فعاليت در سطح . 1
ها و كاركرد آنها در سطح شهرستان دماوند چيست و  نظم توزيع فضايي سكونتگاه. 2
اي، قابليت و استعداد  هاي شهرستان دماوند براي توسعة محلي و ناحيه يك از سكونتگاه كدام

  بيشتري دارند؟
اي،  ناحيهاي و  محيطي در سطوح منطقه هاي زيست در بررسي ساماندهي فضايي عرصه

. هاي شهري و روستايي وجود دارند هاي مختلفي درجهت توسعة سكونتگاه ها و نظريه ديدگاه
. ها در برخي موارد در حوزة عملي و در برخي موارد صرفاً در حوزة نظري هستند اين ديدگاه

بندي نظام سكونتگاهي، منابع گوناگوني  بندي و رده ها در سطح براي درك بهتر اين ديدگاه
  .منظور دستيابي به جديدترين تعاريف مطابق با رويكرد اصلي بررسي شدند به
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  مفاهيم بنيادين
شده در اين پژوهش شامل ساماندهي، توزيع بهينة جمعيت و فعاليت،  ترين مفاهيم بررسي مهم

ارائه مروري مختصر از اين تعاريف ابتدا . هاي شهري و روستايي است ، ناحيه، و سكونتگاه منطقه
بندي  ساماندهي فضايي و سطح درخصوصهاي نظري  ديدگاه ترين شود و سپس مهم مي

  .گردد ها مطرح مي  سكونتگاه
هاي روستايي در راستاي عملكردهاي عمومي  يافتة سكونتگاه ترتيب و توزيع نظام: ساماندهي

  ).23، 1388برگرفته از معصومي اشكوري، (ناحيه و درجهت ارتقاي سطح كيفي آن 
وار اجتماعات، از  سير اندام ها براساس سكونتگاهبندي  سطح :بهينة جمعيت و فعاليتتوزيع 

هاي  هايي كه كانون مراكز تجمع كوچك و پراكنده به مراكز تجمع بزرگ و متمركز، شامل كانون
ترين مراكز  ترين تا بزرگ مراتبي را از كوچك سوي خود متمركز كنند و نظم سلسله ديگر را به
  .ود آورندوج زيست به

هاي  كه در كليت خود ازلحاظ ويژگي فضايي است -منطقه مبين واحد كالن مكاني : منطقه
اقتصادي در سطح ملي داراي  - فرهنگي و اجتماعي  - اكولوژيك، قومي  - گوناگون محيطي 

جوار  ريزي از نواحي هم در اين مطالعه، منطقة برنامه). 18، 1388سعيدي، (همگني باشد 
تداخل دارد و كل ناحيه يا ) شهرستان دماوند(شده در اينجا  د كه با ناحية مطالعهشو تشكيل مي

  .گيرد قسمتي از آن را دربرمي
فضايي در نظر گرفته شده است كه  - عنوان واحد مكاني  ناحيه در اين مطالعه به :ناحيه

يات هاي همگن بخش منطقه را در سطح نسبتاً خرد و با تأكيد خاص بر خصوص همان ويژگي
  ). 20، 1388سعيدي، (هاي روستايي دارد   مشترك سكونتگاه

متأثر از عوامل ) جغرافيايي(هاي فضايي  عنوان نظام ها به اين سكونتگاه :سكونتگاه روستايي
اند  مكاني پديد آمده و تحول يافته - ساز هستند كه در روندي زماني فضاساز و نيروهاي دگرگون

 -اجتماعي، اقتصادي - هاي فرهنگي طوركلي تنوع نظام به). 83، 1389زاده،  عزيزپور و محسن(
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صورت  هاي روستايي به فضايي سكونتگاه - سطح كشور به استقرار مكاني سياسي و اكولوژيك در
هاي كوچك و بزرگ و پراكنده منجر شده است؛ كه در طول تاريخ با توجه به امكانات  آبادي

اي از محصوالت كشاورزي، به حياتي  هاي انساني، ازطريق تأمين بخش عمده طبيعي و قابليت
  ).32، 1388عيدي، س( اند نسبتاً پايدار ادامه داده
يافته، با  اي سكونتي با آستانة جمعيتي مشخص، نظامي سازمان محدوده: سكونتگاه شهري

ها، تمركز فناوري و نهايتاً در سطح  هاي اقتصادي گروه هاي اجتماعي و فعاليت تنوع در ويژگي
ها  ز نظريهبراساس برخي ا). 1388برگرفته از سعيدي، (هاي روستايي است  باالتري از سكونتگاه
داگالس كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است، سكونتگاه شهري  ازجمله نظرية مايك

گيرد، تعريف  هايش نقشي برعهده مي ها و مزيت عنوان عضوي از منطقه كه با توجه به توان به
  ).67، 1389زاده،  عزيزپور و محسن(شده است 

  
  ها كونتگاهبندي س مروري بر پيشينة الگوها و سوابق سطح

ميالدي  1933ها به نظرية مكان مركزي والتر كريستالر در سال  بندي سكونتگاه سابقة سطح
مراتب بين  اين نظريه براي پاسخگويي به علل توزيع فضايي شهرها و اندازه و سلسله. گردد برمي

هاي مركزي براساس  ترين اصل در آن سازماندهي فضايي مكان ريزي شده و مهم آنها طرح
كردن حركت مشتريان براي تأمين خدمات و كاالهاي مورد  كارايي آنهاست، كه در حداقل

هاي ديگري ازجمله قطب  پس از آن، نظريه). 57، 1388كالنتري، (كند  نيازشان تجلي پيدا مي
نظرية پرو در سال (هاي رشد  رشد با تأكيد بر آغاز و پخش توسعه از نقاطي معين با نام كانون

پيرامون با تالش براي برقراري ارتباط متناسب بين توسعة اقتصادي و نظام  - كزو مر) 1955
نظرية جان (هاي اقتصادي  سكونتگاهي و توجه به استفاده از منابع محلي و تمركز فعاليت

كار گرفته شدند و  اين الگوها هركدام در كشورهاي مختلف به. ارائه شد) 1966فريدمن در سال 
  ).1جدول (روستايي به نقاط شهري را افزايش دادند  روند مهاجرت از نقاط
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  ها بندي سكونتگاه الگوهاي اولية سطح. 1جدول 
 نقاط ضعف  نمونة تجربي خالصة رويكرد دورة زماني نظريه

  مكان مركزي
والتر (

 )كريستالر
1933 

مراتب  سلسله
برحسب عرضة 

 خدمات
 جنوب آلمان

عوامل مؤثر در توزيع فضايي  نكردنبررسي-
  ها  هسكونتگا

  گزيني سكونتگاه صرفاً براساس خدمات مكان - 
طور همگون در  فرض توزيع جمعيت به - 

  سطح ناحيه
 ناپذيري نظريه و انعطاف ايستايي-

  قطب رشد
 1955 )فرانسوا پرو(

رشد در مراكز 
وجود  خاصي به

آيد و بر كل  مي
مجموعه تأثير 

 گذارد مي

التين  امريكاي
 و آفريقا

  آهنگ بزرگ ازحد بر صنايع پيش تكية بيش - 
علت  بهشدن  قطبييند امحدودبودن فر - 

جويي ناشي از تجمع و  صرفه نكردن رعايت
  هاي ناشي از آن تنگنا

 پخش و بازگشتي آثارتعادل بين  نبود - 

-مركز
  پيرامون

 جان فريدمن
1966 

مركز قلب 
پيشتاز و پوياي 
نظام و پيرامون 

حالت در 
 وابستگي

 فيليپين

توجه بيش از اندازه به عوامل خارجي و  - 
  اي شهري در توسعة منطقه

يافتگي ميان نقاط  ايجاد شكاف توسعه - 
امكان ايجاد  نبودمركزي و پيراموني و 

يكپارچگي فضايي بين مركز و پيرامون در 
 سازي توزيع منابع و تصميم

  1388-89بيگي،  و مهدي 1389زاده،  محسننگارندگان؛ برگرفته از عزيزپور و : منبع
  

ميالدي، پارادايم توسعة سرزمين با اصولي همچون توسعة از پايين به باال،  1960در سال 
در . شد هاي ناحيه مطرح  هاي مبتني بر توان هاي روستايي، و ايجاد فعاليت توسعة سكونتگاه

شهري با تجسم  - رويكرد روستا :دست مطرح شدند هاي جديدي از اين پارادايم مذكور رويكرد
ايجاد شهر در پهنة كشتزارها؛ رويكرد مراكز رشد روستايي با هدف تأمين خدمات اجتماعي و 

هاي كشاورزي و صنعتي و انتشار نوآوري؛ رويكرد عملكردهاي شهري  خلق موقعيت براي فعاليت
ذاري؛ و رويكرد شبكة گ در توسعة روستايي با حمايت از الگوي جغرافيايي پراكنده در سرمايه

يافتة  با تأكيد بر رشد و توسعة هماهنگ ازطريق روابط مكمل و پيوندهاي سازمان 1اي منطقه
اي با تالش براي رفع  در اين ميان، رويكرد شبكة منطقه. روستايي در سطح مناطق - شهري

  ).2جدول ( عنوان رويكرد اصلي در مطالعة حاضر مدنظر قرار گرفت معايب رويكردهاي پيشين، به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Regional network  
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  ها پس از طرح پارادايم توسعة سرزمين بندي سكونتگاه الگوهاي سطح. 2جدول 

 نظريه
دورة 
 زماني

 خالصة رويكرد
نمونة 
 تجربي

 نقاط ضعف

  شهري -روستا
 )داگالس و فريدمن(

1966 

انداز  شهر با چشم
متكي  روستايي

مشاركت  بر
 اجتماعي

چين و 
 بنگالدش

شمول نبودن رويكرد  جهان - 
  )ويژة مناطق كشاورزي(

به وجود ضعف  نكردن توجه - 
  منابع در سطح منطقه

نبودن نقش و  مشخص - 
 جايگاه شهرها

  مراكز رشد روستايي
هارلوپيك، موريس و (

 )ميسرا

آغاز دهة 
1960 
 ميالدي

ايجاد مراكزي
براي تأمين 

خدمات اجتماعي 
در سطح باالتر، و 
تأكيد بر توزيع 

وار بهينة  اندام
 رشدمراكز 

 - 

تبديل نقاط مركزي به 
بدون (مراكزي ايزوله 

پشتيباني پيرامون ازطريق 
قطع رابطة داده و ستانده 

 )ميان مركز و پيرامون

عملكردهاي شهري در 
   UFRD1توسعة روستايي 

 )راندينلي(

1976 

گذاري  سرمايه
غيرمتمركز، 
پركردن خأل 

مراتبي، و  سلسله
شهرهاي  ايجاد

كوچك در پيوند 
با مناطق 
 روستايي

فيليپين، 
، بوليوي

هندوستان، 
  اندونزي

كردن هدف  جايگزين - 
دسترسي به كاركردهاي ويژه 

جاي پيونددادن سيستم  به
  سكونتگاهي

به نحوة ورود  نكردن توجه - 
اقتصاد مردم روستا به 
  كاركردهاي شهري

تأكيد بيش از حد به عرضة  - 
مراتب  سلسلهخدمات براساس 
 شهري

  1388- 89بيگي،  و مهدي 1389زاده،  نگارندگان؛ برگرفته از عزيزپور و محسن: منبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.The Urban Function and Rural Development 
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آن را ارائه كرد، به  1، مايك داگالس1998اي كه در سال  شالودة رويكرد شبكة منطقه
داگالس با دوري از . گردد پيرامون بازمي - هاي جان فريدمن و مباحث او در مدل مركز انديشه
هاي صرفاً اقتصادي و رويكردهاي مبتني بر قطب رشد، بر نوعي نظرية مبتني بر توسعة  نگرش

گذاري،  رف سياستهاي متعا ها و مدل به عقيدة داگالس، نظريه. اي تأكيد داشت يكپارچة منطقه
وي . كنند هاي الزم براي انجام آن توجه نمي اي روستايي و قابليت هاي توسعة منطقه به واقعيت
اي در  گذاري براي توسعة روستايي نيازمند دستگاه انديشگي تازه گيرد كه سياست نتيجه مي

لحاظ هاي محلي از در چارچوب اين نظام انديشگي، به تفاوت. زمينة توسعة فضايي است
اي كه  سان، راهبرد شبكة منطقه بدين. شود شهري توجه و تأكيد مي - پيوندهاي روستايي

دنبال تجهيز و تقويت اقتصادهاي  شود، به منظور امحاي فقر در مناطق روستايي پيشنهاد مي به
سعيدي، (شود  اي و درنهايت توسعة ملي مطرح مي محلي در پيوند و همگرايي با توسعة منطقه

1390 ،217.(  
هاي  هاي روستايي و كانون شهري كه حاصل تعامل دوسوية سكونتگاه - پيوندهاي روستايي

ازجمله جريان افراد، كاالها،  -هاي گوناگون  سبب جريان اي است، به شهري در عرصة منطقه
ها در  گونه جريان ازلحاظ نظري، تحقق اين. آيد پديد مي - اطالعات، فناوري، نوآوري و مانند آن

ـ  توسعه هاي درحال ويژه در كشور هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جاري ـ به ونيبستر دگرگ
رو، كارشناسان توسعه بر  ازاين. هاي روستايي همراه است با تنوع و تقويت اشتغال در محيط

هاي توسعه با هدف كاهش فقر و حمايت  شهري در تنظيم و بيان سياست - پيوندهاي روستايي
اين پيوندها، . ورزند هري در توسعة نواحي روستايي پيراموني تأكيد مياز بخش مثبت مراكز ش

واسطة تعامل  اند، به برخالف روابط سنتي شهر و روستا كه عمدتاً گوياي نوعي روابط سلطه
اين راهبرد، ). 169، 1390سعيدي، (شوند  هاي مكمل تبيين مي اي از جريان دوسويه و مجموعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Douglass, mike. 
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سازي و ادغام  اي دارد كه بر هماهنگ نگر به توسعة منطقه و جامعنگرشي نسبتاً متنوع، منعطف 
در چارچوب اين . اي و محلي استوار است توسعة روستايي با توسعة شهري در مقياس ناحيه

هاي شهري و روستايي  به ديگر سخن، به گره. هاست ها بيش از گره رويكرد، اهميت جريان
  ). 218، 1390سعيدي، (شود  صورت يكسان توجه نمي به

 -شهري و تحقق هدف آن، به شرايط جغرافيايي، اجتماعي - تقويت پيوندهاي روستايي
ونقل  مناطق با ارتباطات و حمل. اي بستگي جدي دارد منطقه/ اقتصادي و اكولوژيكي محلي

خوبي نشانگر  مناسب، توزيع متعادل زمين، دسترسي به منابع آب و تراكم جمعيتي باال به
  ).72، 1389زاده،  عزيزپور و محسن(يافته هستند  شهري توسعه - اييپيوندهاي روست

درواقع داگالس با اين رويكرد بر ادغام توسعة شهري و روستايي ازطريق ورود سرماية 
هاي روستايي تأكيد  هاي سكونتگاه ها و قابليت منظور شناخت توان شهري به نقاط روستايي به

ها و درنهايت توسعة ناحيه در سطح  كردي بين سكونتگاهكند كه منجر به ايجاد پيوندي عمل مي
هايي از اين دست را پيشنهاد  او براي رسيدن به اين هدف سياست. شود اي و ملي مي منطقه

ها و عملكردهاي شهري، پيوندي افقي بين  هاي روستايي با نقش تغيير ساختار سكونتگاه: كرد
 ونقل و ويژه ازطريق حمل ميان شهر و روستا به افزايش روابط هاي پيراموني، و مراكز با حوزه

  .ريزي غيرمتمركز مبتني بر مشاركت برنامه
هاي روستايي در سطح  هاي سكونتگاه ها و قابليت منظور شناخت توان در پژوهش حاضر به

ها و نتايج  بندي سكونتگاه شهرستان دماوند، پس از بررسي مفاهيم بنيادين و الگوهاي سطح
در . عنوان رويكرد اصلي تعيين شد اي به در سطح جهاني، رويكرد شبكة منطقهحاصل از آنها 

بعد براي تحليل منطقه و سنجش وضعيت  6اين رويكرد مايك داگالس الگويي را در 
صورت كاربردي در  هاي روستايي ارائه كرده است و در تحقيق حاضر اين الگو به  سكونتگاه

  .كار گرفته شد روستايي شهرستان دماوند به - هريهاي ش بررسي و تحليل پيوند سكونتگاه
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  چارچوب نظري پژوهش. 3جدول 
  هاي روستايي اي در تحليل سنجش وضعيت سكونتگاه گيري از رويكرد شبكة منطقه بهره: پاية نظري

عوامل تأثيرگذار بر پيوند
 

هاي شهري
- 

روستايي در منطقه
  

  ها شاخص ابعاد

ساختار 
جمعيتي، 
اجتماعي و 
  فرهنگي

  تراكم جمعيت روستاها جمعيتي

اجتماعي و 
  فرهنگي

تعادل در توزيع  عدم. 2تأمين نيازهاي اساسي و سطح فقر؛ .1
هاي  ها متناسب با گروه سطح مهارت. 3ها؛  درآمدها و دارايي

اي  دسترسي به خدمات اجتماعي پايه. 4اجتماعي و درآمد؛ 
  متناسب با طبقة درآمد

ساختار 
و اقتصادي 

  اقتصاد روستايي

ساختار 
اقتصاد 
  روستايي

گيري و  معدن، ماهي: هاي پايه؛ بخش اولتركيب بخش.1
فرآوري محصوالت كشاورزي و صنايع، : داري، بخش دوم جنگل

كنندگان  تسريع. 2توريسم، تجارت و خدمات؛ : بخش سوم
توليد محلي نهادها؛ صنايع فرآوري : خدمات پسين و پيشين

: توزيع نيروي كار. 3خدمات توليدي مصرفي؛  كشاورزي؛ تجارت
نرخ مشاركت و نسبت بار تكفل؛ توزيع نيروي انساني بر اساس 

  بخش، نوع، شغل و وضعيت شغلي
هاينظام

توليد 
  روستايي

مالكي  نظام بزرگ. 2توزيع زمين و نظام مالكيت؛ .1
ها و زراعت  كشت و صنعت: كشاورزي تجاري. 3مالكي؛  وخرده
  توزيع زمين اشتراكي، دولتي و خصوصي. 4اي؛  اجاره

ساختار محيط 
طبيعي و منابع 

  پايه

نواحي . 3يكپارچگي اكولوژيكي؛ . 2تركيب و تنوع گياهي؛.1  محيط
  پذير حساس و آسيب

 دسترسي به آب؛ . 2كيفيت خاك و ميزان فرسايش؛ .1  منابع پايه
  جنگل و منابع معدني. 3

ساختار محيط 
مصنوع و نظام 
  فضايي پيوندها

  محيط مصنوع
هاي  راه: شهر. 2ها، برق، ارتباطات و مراكز مبادله؛ راه:منطقه.1

 شهر، مراكز مبادله، آب، فاضالب، برق و ارتباطات؛  -روستا
  راه، برق، آب زهكشي، ارتباطات، مسكن: روستاها. 3

نظام فضايي 
  پيوندها

ها و  تعداد شهرك: سطح شهرنشيني و پيچيدگي نظام شهري.1
هاي فراروستايي و  دسترسي. 2هاي ترافيكي؛  شهرها، جريان

 ونقل عمومي؛  كيفيت راه و فراواني حمل: شهري -روستا
  پيوندهاي ارتباطي. 3

 Retrieved from Douglass, 1998, 18: منبع
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  روش تحقيق
گردآوري اطالعات برمبناي . تحليلي است - آن توصيفي هدف پژوهش حاضر كاربردي و روش

ها و اطالعات موجود در  ها، گزارش هاي علمي، كتاب گيري از مقاله اسناد فرادست و با بهره
ها نيز با استفاده از  ساير داده. اي انجام شده است روش كتابخانه ها و نهادهاي دولتي به سازمان

شكل نقشه، عكس و اساليد، پس از تجزيه و  مدارك بهروش مستندسازي و با بررسي اسناد و 
سكونتگاه  83جامعة آماري اين پژوهش شامل . اند هاي اوليه ارائه شده  تحليل اطالعات و داده

براساس نتايج آماري سرشماري عمومي (خانوار  3روستايي دائمي شهرستان دماوند با بيش از 
اي و پس از  ه به ابعاد رويكرد شبكة منطقهشاخص با توج 39و ) 1385نفوس و مسكن در سال 

هاي ابعاد محيط طبيعي و منابع  شاخص .هاست بندي گزينه آوردكردن اين رويكرد براي سطح بوم
هاي ناحيه و روستاهاي داراي توليدات  هاي توليد محلي با تحليلي از وضعيت زمين پايه و نظام

شناسي  تي و بلندي و شكل زمين، زمينهاي پس خاص كشاورزي در قالب بعد طبيعي و با شاخص
محيط . شوند شناسي، هيدرولوژي و منابع آب، خاك، و مراتع بررسي مي خيزي، اقليم و زلزله

شامل شبكة ارتباطي و  هايي ها در قالب بعد كالبدي و با شاخص مصنوع و نظام فضايي و پيوند
و درماني، پست و مخابرات،  ها، تأسيسات زيربنايي، خدمات آموزشي، خدمات بهداشتي دسترسي
مطالعة ساختار اقتصاد . هاي گردشگري تحليل شده است مذهبي و ورزشي و جاذبه - فرهنگي

ررسي وضعيت نيروي انساني و بهاي  روستايي در اين پژوهش در قالب بعد اقتصادي و با شاخص
صورت بعد  بهاقتصادي و فرهنگي نيز  - هاي مختلف اقتصادي انجام شده و روابط اجتماعي بخش

ها و   براي تحليل گزينه .اند هاي در دسترس آن در ايران بررسي شده   اجتماعي و شاخص
 Topsisتكنيك . استفاده شده است Topsisشده در اين پژوهش از تكنيك  هاي عنوان شاخص

مناطق، (بندي موارد  گيري چندمعياره است كه براي ارزيابي و رتبه هاي تصميم يكي از روش
زمان از معيارهاي كمي و كيفي براي  اين تكنيك هم. رود كار مي به) روستاها يا هر واحد ديگرا، شهره

متمايزساختن  گيري، از مزاياي بارز آن، تصميم. گيرد هاي تحقيق بهره مي بندي گزينه ارزيابي و رتبه
در اين پژوهش ابعاد . هاي مثبت و منفي است  ها براساس شاخص  دادن به كلية شاخص و اهميت

  .شود بندي مي دسته ارزيابي و Topsisطبيعي، اجتماعي و اقتصادي و كالبدي با استفاده از روش 
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  شده محدودة مطالعه
درصد مساحت استان  7/10معادل  كههزار هكتار 188ي بيش از شهرستان دماوند با مساحت

از  اين شهرستان. قرار داردجبال البرز مركزي و شرق استان تهران  در جنوب سلسله است،
شمال به استان مازندران، از جنوب به استان سمنان، از شرق به شهرستان فيروزكوه و از غرب 

بنابر نتايج آمارگيري سرشماري  دماوند شهرستان .شود هاي شميرانات محدود مي  به شهرستان
آبرود، تارود،  ابرشيوه، جمع( دهستان 5، مركزي و رودهن بخش 2داراي كل كشور  1385سال 

  .ستروستا 167و ) كيالن، آبسرد، دماوند، رودهن و آبعلي(شهر  5، )مهرآباد و آبعلي
  

  
  نقشة محدودة شهرستان دماوند درسطح استان تهران. 1شكل 

  
  ها تحليل دادهتجزيه و 

سكونتگاه روستايي شهرستان دماوند  83ها براساس  در اين قسمت پس از تشكيل ماتريس داده
و ) 1385براساس نتايج آماري سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال (خانوار  3با بيش از 

    . نرمال شده است spssها با استفاده از برنامة   شاخص، ماتريس شاخص 39
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  شده  هاي محاسبه ها درصورت اعمال وزن شده بين شاخص واريانس كنترل. 4جدول 
  هاي اصلي روش تحليل مؤلفه به

  
Extraction Method: Principal Camponent Analaysis.  

  spss افزار براساس محاسبات با استفاده از نرم: منبع
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  )بردار خاص(هاي اصلي  مؤلفه شده با استفاده از روش تحليل هاي محاسبه وزن. 5جدول 
0  1 2 

 

11 12 13 
228/٠  راه  073/0  519/0  123/0  214/0  
049/0  برق  003/0  813/0  008/0  008/0  
083/0  گاز  129/0  112/0  801/0  002/0  
030/0  كشي آب لوله  352/0  632/0  005/0  140/0  

038/0  سيستم تصفية آب  048/0  157/0  011/0  008/0  
331/0  صندوق پست  094/0  010/0  025/0  228/0  
247/0  دفتر پست  050/0  042/0  248/0  150/0  

187/0  تلفن  444/0  129/0  451/0  051/0  
190/0  دفتر مخابرات  274/0  095/0  192/0  131/0  
312/0  حمام عمومي  452/0  013/0  034/0  111/0  

392/0  زاده امام  285/0  131/0  060/0  046/0  
558/0  گردشگريهاي  جاذبه  379/0  008/0  117/0  045/0  

291/0  ساله و بيشتر10جمعيت   613/0  076/0  158/0  000/0  
792/0  جمعيت شاغل  037/0  051/0  062/0  042/0  
920/0  جمعيت بيكار  004/0  012/0  012/0  019/0  
270/0  كشاورزي  053/0  074/0  060/0  095/0  
809/0  صنعت  038/0  068/0  011/0  048/0  
187/0  خدمات  202/0  012/0  025/0  010/0  
157/0  ارتفاع  082/0  032/0  006/0  122/0  
158/0 شيب  528/0  091/0  164/0  169/0  
141/0  درماني-مركز بهداشتي  251/0  028/0  318/0  220/0  

014/0  خانة بهداشت  012/0  006/0  153/0  190/0  
185/0  دبستان  241/0  227/0  206/0  108/0  

096/0  راهنمايي پسرانه  830/0  002/0  086/0  008/0  
092/0  راهنمايي دخترانه  585/0  0245/0  049/0  238/0  
232/0  راهنمايي مختلط  014/0  041/0  055/0  314/0  

023/0  دبيرستان  041/0  088/0  097/0  462/0  
078/0  كتابخانه  020/0  025/0  011/0  871/0  

005/0  مكان ورزشي  025/0  014/0  077/0  020/0  



   ...هاي روستايي شهرستان دماوند ساماندهي سكونتگاه                  سادات طباطبايي زهراسادات سعيده زرآبادي و سوده

٤٥٨ 

 )بردار خاص(هاي اصلي  شده با استفاده از روش تحليل مؤلفه هاي محاسبه وزن. 5جدول ادامة 
0  1 2 

 

11 12 13 
114/0  مسجد  025/0  061/0  0131/0  055/0  

031/0  خيزي زلزله  004/0  215/0  232/0  022/0  
002/0  هيدرولوژي  088/0  079/0  111/0  021/0  

132/0 خاك  002/0  071/0  002/0  164/0  
048/0 مراتع  084/0  032/0  116/0  081/0  
107/0  بارش نقاط هم  0183 132/0  478/0  058/0  
087/0  دما نقاط هم  034/0  107/0  137/0  088/0  

874/0  جمعيت  210/0  059/0  110/0  001/0  
099/0  جمعيت باسواد 160/0  023/0 084/0  010/0  

099/0  سواد جمعيت بي  160/0  023/0  084/0  010/0  
Extraction Method: Principal Camponent Analaysis. 

  spssافزار  براساس محاسبات با استفاده از نرم :منبع
  

  ها شده در سكونتگاه هاي درنظر گرفته  آل مثبت و منفي شاخص ايده. 6جدول 
  آل منفي ايده  آل مثبت ايده  نوع شاخص  شاخص
 - 0815/0  -0272/0 مثبت راه
  0  0228/0مثبت برق
  0  0583/0مثبت گاز
  0  0485/0مثبت كشيآب لوله

 0  0512/0مثبت سيستم تصفية آب
 0  1380/0مثبت صندوق پست
 0  1728/0مثبت دفتر پست

 0  1087/0مثبت تلفن
 0  0973/0مثبت دفتر مخابرات
 0  1266/0مثبت حمام عمومي

 0  1138/0مثبت زادهامام
 0 892/0مثبت گردشگريهايجاذبه
  0102/0  0163/0مثبت ساله و بيشتر10جمعيت

 - 0988/0  -0205/0مثبت جمعيت شاغل
  0551/0 0 منفي جمعيت بيكار
 - 0524/0 0 مثبت كشاورزي
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 ها شده در سكونتگاه هاي درنظر گرفته  آل مثبت و منفي شاخص ايده. 6جدول ادامة 
  منفي آل ايده  آل مثبتايده نوع شاخص شاخص
 - 0288/0 0مثبت صنعت
  0014/0  0478/0مثبت خدمات
  0069/0  0014/0 منفي ارتفاع
  0229/0  0046/0 منفي شيب
 0  1422/0مثبت درماني-مركز بهداشتي

 0  1598/0مثبت خانة بهداشت
 0  1175/0مثبت دبستان

 0  1703/0مثبت راهنمايي پسرانه
 0  2444/0مثبت راهنمايي دخترانه
 0  1315/0مثبت راهنمايي مختلط

 0  2402/0مثبت دبيرستان
 0  2410/0مثبت كتابخانه

 0  1805/0مثبت مكان ورزشي
 0  0884/0مثبت مسجد

  0004/0  0001/0 منفي خيزيزلزله
 - 0281/0  -0056/0 مثبت هيدرولوژي

 - 0108/0  -0036/0 مثبت خاك
  0004/0  0013/0 مثبت مراتع
 - 0473/0  -0095/0 مثبت بارشنقاط هم
 - 0328/0  -0109/0 مثبت دمانقاط هم

  0009/0  3634/0 مثبت جمعيت
  0  0696/0 مثبت جمعيت باسواد

 -0106/0  -1065/0 منفي سوادجمعيت بي
  spssافزار  براساس محاسبات با استفاده از نرم :منبع

  

جابان، مراي، شود، روستاهاي سربندان، وادان،  مشاهده مي 7طوركه در جدول  همان
در  4/0آباد و اهران با امتياز باالي  محله، ارو، مشاء، مهرآباد، سيدآباد، گرمابسرد، اسالم سادات
و روستاهاي شاطرمحمد سفلي، جعفرآباد، مندانك، اجان، جوزدار، همند  13تا  1هاي  رتبه

ندك، همندكيالن و آباد، گ آباد، اوزون دره، صالح آباد، رستم بالغي، حسين كوهان و كردر، شاه
    .بندي قرار دارند هاي پايين رتبه در رده 15/0دره با امتيازهاي كمتر از  يلقان
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  ها هاي روستايي شهرستان دماوند براساس شاخص و رتبة سكونتگاه Ci آل، منفي، ضريب فواصل ايده. 7جدول 

  
  spssافزار  براساس محاسبات با استفاده از نرم: منبع

  

  گيري  بندي و نتيجه جمع
شده  هايي از ناحية مطالعه توان گفت كه در قسمت بندي مي آمده از رتبه دست با توجه به نتايج به

هاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و كالبدي بيشتري دارند، جمعيت بيشتري تمركز  كه قابليت
ها بوده  يافتگي سكونتگاه يافته و فعاليت اقتصادي رونق گرفته، كه نتيجة آن سطح باالي توسعه



  1393، تابستان 2، شمارة 5دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش

٤٦١ 

ها فقط با تكيه بر يكي از نقاط قوت  هرچند كه ممكن است اين رونق در بعضي از قسمت. است
عنوان مثال روستاهايي مانند سربندان و جابان در دهستان ابرشيوه، وادان  به. صورت گرفته باشد
مسيرهاي ارتباطي قرار محله در دهستان آبعلي كه در مجاورت  آبرود و سادات در دهستان جمع

يافتگي باالتري دست  گيري از اين قابليت و ايجاد مراكز خدماتي، به سطح توسعه دارند، با بهره
هاي مثبت و  گرفتن ويژگي برخي روستاهاي اين شهرستان نيز با ناديده. يافتند

آباد شدن هستند؛ ازجمله روستاهاي بخش جنوبي دهستان مهر شان درحال تخليه هاي توانمندي
  ).آبرود و ابرشيوه هاي جمع در دهستان(و روستاهاي بخش مركزي شهرستان 

گيري مناسب از عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و  توان نتيجه گرفت كه بهره رو مي ازاين
شود و ضمن جلوگيري از  هاي اقتصادي و جذب جمعيت مي كالبدي موجب رونق فعاليت

واري از اجتماعات را  هاي روستايي به نقاط شهري، سير اندام رويه از سكونتگاه هاي بي مهاجرت
  .ها موجب خواهد شد هاي سكونتگاه ها و قابليت براساس توانمندي

هاي ارتباطي نقش مهمي  اي نيز مطرح شده است، راه طوركه در رويكرد شبكة منطقه همان
ايي در سطح منطقه هاي شهري و روست در ايجاد ارتباطات فضايي و عملكردي ميان سكونتگاه

شده در اين زمينه در شهرستان دماوند نشان دادند كه  هاي انجام بررسي. كنند يا ناحيه ايفا مي
. اند هاي ارتباطي ديگر در سطح ناحيه فاقد كيفيت مناسب جز دو مسير اصلي ارتباطي، راه به

يافتگي باالتري  عههاي روستايي شهرستان كه سطح توس ازسويي، نتايج نشان دادند كه سكونتگاه
تر است، برقرار  شان پايين يافتگي جواري كه سطح توسعه هاي هم شان با سكونتگاه دارند ارتباط

هاي واقع  هاي اصلي يا سكونتگاه هاي روستايي با راه نيست و اكثر مسيرهاي ارتباطي سكونتگاه
و تراكم پايين  ها درمجموع سبب ضعف عملكردي اين ويژگي. در فاصلة دورتر ارتباط دارند

جوار كه از  هاي هم وجود ارتباط مناسب ميان سكونتگاه. هاي روستايي شده است سكونتگاه
هاي روستايي  مندند، به پيوند بهتر و بيشتر عملكردي سكونتگاه امكانات توليدي و خدماتي بهره

هاي  فعاليت بر ايجاد روابط مكمل در كند و عالوه هاي شهري كمك مي با يكديگر و با سكونتگاه
  . تواند موجبات توسعة بيشتر ناحيه را فراهم آورد كشاورزي، صنعت و خدمات مي
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 ها و طرح الگوي مناسب بندي سكونتگاه سطح

شامل مركز و (پس از بررسي امكانات و خدمات، جريان پيوندهاي موجود در سطح شهرستان 
اي  كردن واحد ناحيه ملموسبراي . بررسي شد) اي ناحية بالفصل آن در يك واحد ناحيه

الگوي «منظور استفادة كاربردي از آن در ايران، از قانون  و به) آورد كردن رويكرد بوم(
مصوب سال » بندي مناطق و مراكز روستايي و استانداردها و ضوابط ارائة خدمات روستايي سطح

بندي  بليت سطحاين قانون با قا. عالي معماري و شهرسازي ايران استفاده شد شوراي 1378
اي داگالس كه در  ها در سه سطح حوزه، مجموعه و منظومه، با نظرية شبكة منطقه سكونتگاه

پردازد،  مي) روستايي- شهري(سطوح مختلف سكونتگاهي به ايجاد پيوند متناسب فضايي 
  .آيد شمار مي هاي روستايي به خوان است و الگويي مناسب براي توسعة سكونتگاه هم

رستان دماوند در نزديكي شهر تهران واقع شده است و شهرهاي مستقر در اين ازآنجاكه شه
ناحيه امكانات و خدمات مناسبي براي تأمين نيازهاي ساكنان شهري و روستاهاي اطراف دارند، 

  . هاي روستايي صورت گرفت بندي صرفاً بر اساس سكونتگاه در پژوهش حاضر سطح
  6/0افتگي با امتياز باالي ي روستاهاي داراي سطح توسعه: سطح يك •

شود كه بيشترين امكانات شهري را درون خود دارند و از  اين سطح روستاهايي را شامل مي
اين روستاها شامل روستاهاي سربندان و جابان در دهستان . مندند خدمات بااليي نيز بهره

  .آبرود هستند ابرشيوه و وادان در دهستان جمع
  4/0يافتگي با امتياز باالي  توسعه روستاهاي داراي سطح: سطح دو •

اين روستاها . شود كه امكانات و خدمات بااليي دارند اين سطح روستاهايي را شامل مي
محله در  ، سادات ورزان و گرمابسرد در دهستان ابرشيوه شامل روستاهاي آرو، سيدآباد، آينه

  .ن مهرآباد هستنددر دهستان تارود و مهرآباد در دهستا مرائو دهستان آبعلي، مشاء 
  3/0يافتگي با امتياز باالي  روستاهاي داراي سطح توسعه: سطح سه •
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 ده سرخهاين سطح شامل روستاهاي دهنار، هوير، مومج، كالك، مشهد فيروزكوه، كهنك، 
، وردانه، بيدكدر دهستان تارود، ،  باال كالدشت/كالدشت ابوطالبي در دهستان ابرشيوه، 
 .آبرود است باال در دهستان جمع يارتز اوچونك، زان، بوالن و

  3/0تر از  يافتگي با امتياز پايين روستاهاي داراي سطح توسعه: سطح چهارم •
بقية روستاها كه در سطوح باالتر از آنها نام برده نشد و همچنين روستاهايي كه كمتر از سه 

. گيرند قرار مياند، در اين سطح  صورت فصلي مردم در آن ساكن خانوار جمعيت دارند يا به
هاي  هايي همچون موقعيت، وجود اقليم مناسب يا جاذبه دليل ويژگي برخي از اين روستاها به

هاي توسعة خود، روستاهاي اطراف و  گذاري ارتقا يابند و زمينه توانند با سرمايه گردشگري مي
  . استاي  چنين رخدادي از اهداف رويكرد شبكة منطقه. درنهايت ناحيه را فراهم آورند

منظور دسترسي  ها و به بندي سكونتگاه شده در سطح در اينجا با توجه به توضيحات ارائه
هاي روستايي به خدمات و امكانات موجود در سطح ناحيه و ارتقاي سطح  بيشتر سكونتگاه

منظومه شامل روستاهاي سربندان و جابان و شهرهاي آبسرد، دماوند و رودهن  4شهرستان، 
هاي  ها در شكل هاي هركدام از اين منظومه مراكز مجموعه، حوزه و سكونتگاه. دشو پيشنهاد مي

  .نشان داده شده است 5تا  2
  

  
  منظومة پيشنهادي سربندان و جابان. 2شكل 
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  منظومة پيشنهادي آبسرد. 3شكل 

  
  
  

  
  منظومة پيشنهادي دماوند. 4شكل 
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  منظومة پيشنهادي رودهن. 5شكل 
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