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  GISپهنه بندي بخش مركزي شهرستان ورزقان براي مكان يابي مراكز خدمات روستايي با استفاده از 
  

  افيا، دانشگاه تهران استاد دانشكده جغر_دكتر مسعود مهدوي 
  دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه تهراندوره  دانشجوي _حسين كريم زاده

   30/8/84: دريافت مقاله
   28/1/85: يد نهاييأيت

  

  دهيچك
 و يعيبه عوامل طبتوجه   شهرستان ورزقان باي بخش مركزي پهنه بنديمقاله حاضر به چگونگ

 ابزار توانمند و دقيق ن منظور ازيد ب.پرداخته است ييراكز خدمات روستا ميابي مكان يبرا يانسان
GISاز ها  استقرار سكونتگاهابتدا  ،طي اين فرايند. استفاده گرديد نقشه ها ليتحلو ه يد و تجزي تولي برا
 مورد  به منابع آبي و دسترسيت اراضيب، قابلي، شيسطوح ارتفاع در چهار شاخص يعيعوامل طب نظر

وامل انساني عنظر  ها از ارزش سكونتگاه سپس. تهيه شدط به آنها  مربوينقشه ها وقرار گرفت  يرسرب
در پنج معيار جمعيت، دسترسي، خدمات بهداشتي، خدمات آموزشي و تسهيالت زيربنايي با استفاده از 

ي سپس با استفاده از توابع تحليلي همسايگ. گرديد مدل شاخص مركزيت وزني در كل بخش مشخص
. پهنه بندي گرديد در هر يك از معيارهاي تعيين شده بخشة  كل محدودIDWروش  به١يابي ونرد

هاي   عمليات تلفيق اليه ها با استفاده از روشه ها ويالعمليات استاندارد سازي ، بعد از اين مرحله
با پس از آن . دهي به روش رتبه اي انجام شد  وزن و٢همپوشاني و تركيب نقشه اي مانند منطق بولين

هاي مناسب جهت  قسمت، تلفيق نقشه هاي بدست آمده در عوامل طبيعي و انساني از دو مدل مذكور
  . شدندي پهنه باستقرار مراكز خدمات روستايي در بخش مركزي شهرستان ورزقان 

  . دهي، ورزقان طق بولين و وزن، مكان يابي، مراكز خدمات روستايي، من GIS :واژگان كليدي
  

  قدمهم
گونه اي استقرار يابند كه حداكثر استفاده از محيط طبيعي را ه در پهنه طبيعت بتا ها از ديرباز سعي داشته اند        انسان
 تاريخ  هاي ارتباطي و در بستر دلتاها و غيره در طول هاي انساني در كنار رودخانه، راه استقرار سكونتگاه. داشته باشند

انديشه انسان در جهت سازماندهي محيط زيست و استفاده بهينه از امكانات از ديرباز بين جوامع انساني . بيانگر اين مدعاست
               دنبال تحوالت ايجاد شده در صنعت، افزايش سرعت وكوتاه شدن مسافت ها و ايجاد ارتباطات ه اما ب، مطرح بوده

                                                 
1- Interpolation 
2- Boolean logic 
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صورت علمي مطرح گرديده كه مسائل مكان بهينه و مكان يابي براي آن را نه فقط از ه ي مكاني ببرنامه ريز... جمعي و 
   .اجتماعي و فيزيكي در نظر مي گيرد بلكه با توجه به روابط متقابل و همه جانبه سيستم هاي اقتصادي،، نظر عوامل طبيعي

. باشد هاي مهم اقتصادي پويا و سالم مي  خصيصه توزيع عادالنه امكانات و ثمرات توسعه درميان اكثريت جمعيت از
هاي  ها از طريق تدوين و اجراي برنامه ها و عدم تعادل  جهت تحقق اين امر سعي در كاهش نابرابري فضاييريزان برنامه

هاي  امهگام اساسي در اين زمينه تدوين برن. يافتگي دارند هاي مثبت توسعه جانبه جنبه زدايي و گسترش همه متعدد محروميت
چه بسا عدم . باشد و شناسايي شرايط موجود مي» عدالت اجتماعي«ها، دستيابي به هدف برتر  كارآمد و منطبق بر واقعيت
زدايي و كسب عدالت اجتماعي را عقيم  اندركاران امر محروميت هاي دست كليه تالش، شناخت دقيق وضع موجود

تخصيص منابع با توجه به شرايط مناطق انجام كه الزم است ي ـ اقتصادي هاي اجتماع ي برنامهبنابراين در اجرا. گذارد مي
در راستاي كسب اين شناخت و برنامه ريزي، . جهت دستيابي به اين هدف نيازمند شناخت شرايط موجود هستيم. گردد

 اقدام GIS مطالعه حاضر به مكان يابي مراكز خدمات روستايي در سطح بخش مركزي شهرستان ورزقان با استفاده از
                 GISهايي كه در محيط  استفاده از مدل، هاي مركزي هاي متداول تعيين مكان با توجه به معايب روش. نموده است

           يهاي وزندهي رتبه ا يابي با مدل ثر درمكانؤپذير است به تدوين نمونه اي از عوامل م راحتي و با سرعت بيشتر امكانه ب
هاي سيستم اطالعات جغرافيايي به ما  توانايي. هاي انتخاب شده انساني و طبيعي  پرداخته شده است لين به شاخصو منطق بو
از آنها استفاده يابي  را با هم مرتبط كرده، در مكانزيادي ها، متغيرهاي بسيار  دهد با استاندارد سازي شاخص اجازه مي

  . كنيم
            ، پراكنـدگي    خـود از نظرمحروميـت      خـاص   هاي با ويژگي   ورزقان  شهرستان  هاي از بخش   مركزي يكي   بخش  روستايي  مناطق  

                           در   جمعيــــت نگهداشــــت  ، دشــــواري كوهــــستاني در منطقــــه شــــدن هــــا، واقــــع ســــكونتگاه بــــودن جمعيــــت وكــــم
                           جديــد  شــغلي هــاي نبــود فرصــت ،  زيربنــايي يــساتسأو ت  خــدمات تــأمين مــشكالت دليــل بــه روســتايي  هــاي محــيط
 در محطـي    اقتـصادي   هاي فعاليت  گسترش  درآمدها و عدم    سطح  بودن  پايين  در نتيجه   و پراكنده   كوچك  روستاهاي  هاي دركانون

                            طــرف از يــك يربناهــا در مراكــز روســتاييو ز خــدمات مراتبــي تجهيــز سلــسله بــراي هماهنــگ ، نبــود الگــويي روســتايي هــاي
                داشـت  را بـرآن   ديگرنگارنـده  از طـرف  مـورد مطالعـه    در محـدودة    فـراوان   معدني  وجود منابع   لحاظ  به  توسعه  هاي قابليت  و داشتن 

              ، و طبيعـي    ، جمعيتـي    ، اقتـصادي    اجتماعي  گوناگون  يها  از جنبه   مركزي  بخش   روستايي  هاي سكونتگاه  دقيق  بر بررسي    عالوهتا  
؛ باشـد     روسـتايي   در منـاطق    علمـي   هـا و اصـول     از مدل   و زيربناها، استفاده    استقرارخدمات  براي  مناسب  هاي مكان  درصدد يافتن   

ــه ــور ي بـ ــه طـ ــام كـ ــاكنان تمـ ــه مركـــزي بخـــش سـ ــا توجـ ــه بـ ــدالت بـ ــاعي عـ ــرفة اجتمـ ــه اقتـــصادي و صـ ــور  بـ ــسانطـ                             يكـ
                    موجـود در مراكـز روسـتاها        خـدمات   انـواع   توزيـع   و تنگناهاي   مشكالت  ارزيابي   به   همچنين. يابند دسترسي  شده  ارائه  به خدمات   

ــوني در وضــعيت ــيله  كن ــا بدينوس ــردازد ت ــايي د  بپ ــشنهاد راهكاره ــد باپي ــتبتوان ــع رجه ــشكالت رف ــائي م ــايي و نارس ــه ه   ك
هر چنـد     گامي  و آموزشي   مراكز بهداشتي   به  دسترسي  عدم   مثل :مواجهند  با آن   خدمات  ها به  سكونتگاه  بعضي  مناسب  دسترسي  عدم  

  . بردارد مركزي بخش روستايي ها و نقاط سكونتگاه توسعه درجهت كوتاه
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  روش انجام  تحقيق
  :ر بوده استي به شرح زياصل بر چهار مرحله يق مبتنين تحقي در ايروش بررس

شهرستان خچه يها، تار يژگيق و وي تحقي نظريانواع كتابها واسناد در مورد مبانن مرحله يدر ا: كتابخانه ايمطالعات  -1
    . قرار گرفتاستفاده و ي بررس،بخش مورد مطالعههاي روستايي   سكونتگاهو

  .مورد استفاده ي نقشه هايبهنگام ساز،  هاشنامهپرسل ي تكمشامل:  يداني ميپژوهش ها -2
  توپوگرافي، قابليت اراضي، پراكندگي سكونتگاهلياز از قبي مورد نيها نقشهن مرحله يدرا: يشگاهيمطالعات آزما -3
 رقومي R2Vبا استفاده از نرم افزار ) 1:100000در مقياس ...( وها  دسترسي،پراكندگي خدمات، تراكم جمعيت ها،

نها آ  به Arc viewدر  ك يسپس اطالعات هر و آنها ساخته شده  توپولوژي Arc info در محيط نرم افزاري شده و
  .ل قرار گرفتيه وتحليتجزشده و مورد  3منتقل

  وياز نظر عوامل انسان يابي  مكانيبرا يفي و توصي مكانين مرحله داده هايدر ا: يريجه گيها و نت ل دادهيه وتحليتجز -4
 سپس با وزن،  مشخصيبخش مركز با ارزش يها  قسمت  5يي نمايرتبه بند و 4نيمنطق بولدو مدل  با استفاده از يعيطب
 يبرا .دي مشخص گرديي استقرار مراكز خدمات روستايبران مكان ينه تريبه، گري با هم دب آنهايه ها و تركي به اليده

                ه شدي رتبه بنديت مكاني با استفاده از مدل شاخص مركزي بخش مركزيي روستايها همه سكونتگاه ،ن كاري اانجام
                  GISسامانه نرم افزاري سكونتگاههاي روستايي در هاي بدست آمده براي هريك از  درون يابي شاخص اسپس بو 

               عوامل انساني پرداخته شده است و نقشه هاي حاصل از اين روش با كالسه بندي هاي مناسب ازنظر به پهنه بندي مكان
                          GISمدل وزن دهي بولين و رتبه بندي وزن دار شده و در نهايت با استفاده از توابع ويژه تحليلي دو و براساس 

 ). 1 شمارهنمودار(قرار مراكز خدمات روستايي  شده است هاي مناسب براي است به پهنه بندي و انتخاب مكان
  

  موقعيت جغرافيايي
             جغرافيـايي    دقيقـه عـرض    47 درجه   38تا   دقيقه 23و    درجه 38در     كيلومتر مربع  12/2368حدود    با مساحت   ورزقان  شهرستان        

  .  است شده واقع شرقي آذربايجان استان شمالي در قسمت جغرافيايي طول ه  دقيق52درجه و46 دقيقه تا 2و   درجه46و
                           شهرســتان ايــن پــست تــرين قــسمت كــه ذكــر اســت بــه الزم. باشــد  متــر مــي1670دريــا  از ســطح شهرســتان ايــن متوســط ارتفــاع

 اسـت  شـده  واقـع  ميـاني  در بخـش  باشـي  قنـدران  كـوه  شهرسـتان  ة نقط  متر و بلندترين500حدود  با ارتفاعي  ارس  رودخانه  در حاشيه 
 نفـر  48407و   شـهري   در نقـاط  از جمعيت شهرستان ورزقان     )  درصد 48/9( نفر   5074عداد   ت   مسكن و    نفوس  سرشماري  راساسب
  شهرسـتان   ايـن   ، جمعيت   ورزقان  شهرستان  بهداشت  آمار شبكه   بنا به . اند  داشته  سكونت  شهرستان    روستايي  در نقاط  ) درصد 52/90(

                                                 
1- Link 
2 Boolean logic 
3- Expotential Ranking  
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و خاروانـا    ورزقـان   شهري  نفردردو نقطه6354و   شهرستان اين دهستان  نفردر هفت50827تعداد  از اين  كه     نفر بوده  57181با  برابر    

  .دارند سكونت
 مراحل انجام تحقيق -1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

  

 مكان يابي بهينه مراكز خدمات روستايي

خش مركزيبررسي خصوصيات  طبيعي وانساني سكونتگاه هاي روستايي درمحدوده ب  

 پهنه بندي سطح بخش ازنظر عوامل طبيعي وانساني

 پايگاه داده هاي طبيعيپايگاه داده هاي انساني

 جمعيت

 دسترسي

  آموزشيخدمات

خدمات بهداشتي

تسهيالت زيربنايي

 قابليت اراضي

 دسترسي به آب

 سطوح ارتفاعي

 شيب

 استاندارد سازي

يه هاي توليد شدهتلفيق ال

هاي مختلفوزن دهي در مدل  

هيه نقشه نهايي مكان هاي مناسب جهت استقرار مراكز خدمات ت
 روستايي
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  اليه هاي مربوط به عوامل طبيعي 
                    با توجه به عوامل انساني و بي مراكز خدماتي يا ثر در مكانؤاز تحقيق سعي شده با تأكيد بر عوامل مبخش در اين       

            تهيه و هر يك از نقشه هاي موجود ) GIS(و طبيعي نقشه هاي مختلف مورد استفاده، توسط سيستم اطالعات جغرافيايي
                  اين نقشه ها پس از اعمالدر نهايت تمامي . هاي مناطق مختلف را به ترسيم مي كشند يياز جنبه هاي جداگانه توانا

وزن دهي با هم تلفيق شده و نقشه واحدي را تشكيل مي دهند كه در حقيقت نشان دهندة پهنه ها ونقاط بهينه جهت ايجاد 
  . استها ودسترسي پذيري  اهميت قابليتنظر مراكز خدمات روستايي  در سطوح متفاوت از 

  

  :معيار ارتفاع  -1
كلي كه با افزايش ارتفاع امكان ة لذا قاعد و سيسات و زيربناها مؤثر استأين و ارتفاع آن در استقرار و ايجاد تشكل زم    

          هاي انساني در ارتفاع بيش  استقرار فعاليت. شود، دراينجا نيز صادق است سيسات با مشكل مواجه ميأايجاد زيربناها و ت
                    سيسات، مراكز جمعيتي و توليدي در ارتفاع كمتر أبهتر است تبوده و امناسب  ندرمحدوده مورد مطالعه متر2000از 
                 صورت كوهستاني مي باشد ه كه منطقه مورد مطالعه ب باتوجه به اين) 213، ص1382فرجي ( متر استقرار يابند2000از 

براي تهيه نقشه . اهميت اين متغير بيشتر از پيش مي شودند،  او روستاهاي كوچك و كم جمعيت در ارتفاعات واقع شده
                 نقشه منطقه . سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح استفاده شد1: 100000سطوح ارتفاعي منطقه از نقشه هاي توپوگرافي 

  .مشاهده مي شود) 1(درجه اهميت هر كالس در جدول شماره كه به سه كالس طبقه بندي گرديده  برحسب ارتفاع
  

  توزيع سطوح ارتفاعي بخش مركزي -1 جدول
 جمعيت تعدادروستاها ارتفاعدرجهطبقه

 17897 32 1300كمتر از خوب  1

 15875 50  متر2000 تا1300بين متوسط 2

 2192 17  متر2000بيشتر از نامناسب 3
  

متر بيشترين تعدادجمعيت را 1300فاعي كمتر ازمشاهده مي شود كه سطوح ارت) 1(شمارهبا توجه به جدول 
  .   قرارگرفته است2000تا1300ها در سطوح ارتفاعي  دربرگرفته و بيشترين تعداد سكونتگاه

  : زمينشيبعامل   -2
شيب ، ها دارد سيسات و زير ساختأهاي مناسب براي ايجاد ت يكي از عوامل طبيعي كه تأثير زيادي درتعيين مكان    

                      بنا به گفته كارشناسان هزينه ساخت وساز در مناطق داراي شيب تند تا حد چشمگيري افزايش مي يابد .زمين است
، 1371هلند DHVمهندسان مشاور( قرار گيرند% 10 در مناطقي باشيب حداكثرها يا نقاط مسكوني بايد ترجيحاً كانونو 
  ). 444ص



  
        1385، بهار55 شماره-پژوهش هاي جغرافيايي                                                                                                             208 
  

با اعمال توابع شبكه . متري نقشه توپوگرافي مورد استفاده قرارگرفتيكصد  تراز براي تهيه نقشه شيب، اطالعات خطوط
شكل گرفت و با تبديل داده هاي رستري، براي هر ٢در شبكه توپوگرافي، مدل رقومي زمين١بندي نامنظم مثلث بندي

و Spatial Analyze   و ضمائم اين نرم افزار يعني Arc viewمتر مقدار شيب در نرم افزار  100 × 100 پيكسل به ابعاد
 3D Analyzeاستخراج گرديد .  
كه  شيب مناسب زمين  سيسات و ساختمان و غيره دارد و از آنجاأهاي توسعه نياز به ايجاد ت كه كانون با توجه به اين

لذا نقشه شيب در سه كالس با قابليت هاي متفاوت طبقه ، )178، ص1375شيعه(است درصد  شش ت و سازجهت ساخ
   . گرديدبندي 

   توزيع شيب در سطح بخش مركزي -2جدول 
تعداد  تعداد روستا شيب درجه اهميتگروه

 20089 62 %6كمتر از مطلوب  1
 14723 30  %6-15بين متوسط 2
 1152 157شتر ازبي نا مطلوب 3

  
  

  : و كاربري زمينقابليتعامل  -3
اين طبقه بندي . تعيين ارزش اراضي از نقطه نظر كشاورزي و آبياري است، در حقيقت هدف از بررسي قابليت اراضي      

يي بيشتر است كه ها ارزش زمين .مي باشد) مراتع و غيره ديم جنگل، زراعت آبي،(زمين  ازبراساس انواع اصلي استفاده
  .ها باتوجه به بازدهي محصوالت كشاورزي و دامي طبقه بندي شدند راين اساس زمينباشند و بداراي بازدهي بيشتري 

گرديده  مؤسسه تحقيقات خاك و آب رقومي 1: 000,250اين اليه اطالعاتي با استفاده از نقشه هاي قابليت اراضي با مقياس 
   .ه هر يك از نقشه ها ضميمه شده استو در نهايت اطالعات توصيفي ب

  
  

  توزيع قابليت اراضي بخش مركزي  -3جدول 
تعداد تعداد  تيپ هاي موجود اهميتگروه

23439 44 آبي وديم هايزمين خوب 1
 2987 17 جنگل و مراتع متوسط 2
 9538 38 كوهستان وسنگالخ نامناسب 3

  
  
  
  
  

                                                 
1- Triangulate Irregular Network 
2- Digital Elevation Model 



  
  209                                                                                                                ...پهنه بندي بخش مركزي شهرستان ورزقان 
  
  :حيهاي سط دسترسي به آب عامل -4

نجا از آ. آب است، از ديگر عوامل طبيعي كه از ديرباز نقش مهمي را در مكان گزيني شهرها و روستاها به عهده داشته         
استقرار اوليه  محل ها بشمار مي رود، مراكز تجمع انساني اعم از شهري و يا روستايي رين ماده حياتي انسان تكه آب ضروري
                هاي سطحي  آب. )19،ص1380رضواني(درياها و رودخانه ها انتخاب نموده انددر كنار آب  خود را عمدتاً

شي از نياز آبي محصوالت كشاورزي و خاك منطقه نقش مؤثري در رشد محصوالت ة بخبه عنوان تأمين كنند) رودخانه ها(
 رودخانه هاي دائمي كه در بخش مركزي ابتدا، هاي سطحي از اينرو به منظور تعيين نقشه دسترسي به آب. زراعي دارند
ر د حريم هاي دسترسي   Find Distanceنتخابي با استفاده از دستور هاي اسپس براي رودخانه .نتخاب شد، اجريان دارند

مشخص شد كه هر حريم با توجه به فاصله كمتر به منبع آب سطحي از ارزش بيشتري برخوردار است ، يلومتري يك كطبقات
  .)4ه شمارجدول(

   بخش مركزيسطحيهاي  حريم دسترسي به آب -4جدول 
حريم دسترسي  درجه اهميت طبقه

  كيلومتر1 خوب 1
  كيلومتر2 نسبتاًخوب 2
  كيلومتر3 متوسط 3

  عوامل انساني
است معيار ه  نها بكار گرفته شده مجموعاً معيار هايي كه در اين تحقيق براي پهنه بندي و تعيين اندازه مركزيت سكونتگاه

  :كه به پنج گروه زير محدود شده است
 .اي بخش مركزي تهيه گرديده است هكه از شبكه بهداشت شهرستان ورزقان براي كل آبادي معيارجمعيت -1

 شامل خانه بهداشت روستايي و مراكز بهداشت به دليل ماهيت سلسله مراتبي معيارهاي خدماتي بهداشتي -2
ها  مسكن كه براي همه آباديو هاي عمومي نفوس  داشتن آمار آن در سرشماريوهمچنين به سبب در دسترس 
 .وجود دارد، انتخاب شده است

 .ها در نظرگرفته شد  شامل دبستان، مدرسه راهنمايي و دبيرستان براي آباديمعيار خدمات آموزشي -3

 مسير -4جاده خاكي-3 راه شوسه -2  جاده آسفالته-1(ها با كدهاي  كه در اين زمينه انواع راه معيار دسترسي -4
 .براي وزن دهي انتخاب شد) مالرو

  . كه در اين زمينه به خدمات آب لوله كشي و برق اكتفا شده استمعيار تسهيالت زير بنايي -5
ضرايب وزن دهي به هر يك از معيارها با . بعد از تعيين معيار ها، براي هر كدام ازآنها وزن مشخصي تعيين گرديد

ده از پرسشنامه اي كه به همين منظور براي دريافت نظرات اساتيد وصاحبنظران تهيه شده بود، همچنين با استفاده استفا
 توضيحات بيشتري ) 5( شمارهجدول. وزن هريك از معيارها نسبت به هم بدست آمده است از فرمول رتبه بندي نمايي

  .ارائه  مي دهدرا 
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  بندي بخش مركزي براساس شاخص هاي طبيعيپهنه  -1نقشه 

  
  

هايي با توجه به اولويت آنها براي شاخص  براي پنج گروه از معيارها وزن، كه در جدول مشاهده مي شودهمان طور 
ن مثال براي معيار جمعيت در عنواه ب. امتياز مي باشد100 وزن استاندارد شده آنها كه مجموعاً مركزيت در نظر گرفته شد

هاي بخش يكسان  در واقع مجموع امتياز معيارها براي كل آبادي. امتياز منظور شده است100 از 45/0رتبه بندي نمايي 
  .حساب شده است

ها  جز معيار دسترسي، براي كل سكونتگاهه براي محاسبه اندازه شاخص مركزيت در هريك از معيارهاي مشخص شده، ب
ها از طريق  اخص مركزيت هر يك از سكونتگاهسپس شبت وجود هر يك از معيارها در كل بخش محاسبه شده، ابتدا نس

  ).108، ص 1382عظيمي(گرديدعين وزن هريك از روستاها براين اساس م و در نهايت رابطه زير بدست آمده

)    1                                               (X
W

P
I

i

≡
100
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  در رابطه فوق  كه 
Wi = 4و5(وزن معيار محاسبه شده در جدول شماره(  
Pi =نسبت وجود كاركردها در محدوده بخش  
X =شاخص مركزيت هر آبادي در معيارهاي مشخص شده  

  مجموع نسبت معيارها در يك روستا به كل بخش= 100
راساس معيارهاي مشخص شده، اليه هاي مربوط به هريك از ها ب با بدست آوردن شاخص مركزيت هر يك از آبادي

  .نقاط هم ارزش توليد و طبقه بندي گرديد يابي  از طريق درونGISمعيارها در محيط 
  

   ضريب وزني براي تعيين شاخص مركزيت آبادي ها-5جدول
 رتبه بندي نمائي روش رتبه بندي معكوس روش جمع رتبه

 معيار
رتبه بندي 
 مستقيم

  وزن
P=1  
  
 

وزن 
استاندارد 
 شده

وزن 
 معكوس

وزن 
استاندارد 
 شده

 وزن
p=2  
 

وزن 
استاندارد 
 شده

        
 0,454545 25 0,438 1 0,3333333 5 1 جمعيت

خدمات 
 بهداشتي

5 1 0,0666667 0,2 0,0876 1 0,018182 

خدمات 
 آمورشي

4 2 0,1333333 0,25 0,1095 4 0,072727 

 0,290909 16 0,219 0,5 0,2666667 4 2 دسترسي

تسهيالت 
 زيربنايي

3 3 0,2 0,33333 0,146 9 0,163636 

 100 55 1 2,28333 1 15 ـ مجموع

  
 ابتدا . شودي شرح داده ميموزشآ و خدمات تي نمونه جمعين صورت بوده كه برايبد ي مربوط به عوامل انساني هاتهيه نقشه

 با توجه به به عنوان مثال. سپس نسبت جمعيت هر روستا به كل بخش محاسبه شد و  بدست آمدهكل جمعيت روستاهاي بخش
. مي باشد1,78باد به كل جمعيت بخشآبنابراين نسبت جمعيت روستاي بكر ،نفراست 34941كل جمعيت بخش مركزيكه  اين
ها مورد استفاده قرار  اين عمليات براي كل سكونتگاه  بدست آمد، است57/0آن كه  شاخص)1(شمارهپس از طريق رابطه س

P
jrn )1( +−)/1( jrP

jrn )1( +−
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ها مشخص   در سطح بخش، ارزش سكونتگاهها  براي شاخص جمعيت سكونتگاه١يابي گرفته و با اعمال توابع همسايگي درون
  .و طبقه بندي شده است

مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان  در نظر گرفته ة  سه سنج مجموعاً كهبراي تهيه نقشه خدمات آموزشي در سطح بخش
 هر معيار در سپس با توجه به روش قبلي، امتيازگرديد و ابتدا فراواني هر كدام از معيارها در سطح بخش مشخص ، شده

 16,66امتياز ند در محدوده بخش تنها شش روستا از آن برخورداركه  دبيرستان مثالً. شدتعيين و محدوده بخش اندازه گيري 
با توجه به نمره  جمع امتياز. است85/3  مي باشد،26درصد دارد و امتياز مدرسه راهنمايي در محدوده بخش كه داراي فراواني 

سپس نسبت امتياز هر روستا به كل بخش نيز بدست  و ي هر روستا از خدمت مورد نظر محاسبه مي شودهر معيار و برخوردار
 اعمال وبا انتقال به سامانه اطالعات جغرافيايي  كه تعيين گرديد )1(شماره  شاخص مركزيت باتوجه به رابطه اًآمده و نهايت

ها مشخص و طبقه  ارزش سكونتگاه ها در سطح بخش، هيابي براي شاخص خدمات آموزشي سكونتگا توابع همسايگي درون
  .بندي گرديد
 شاخص مركزيت راه، براي هريك از روستاها براساس مدل كريستالر كه در آن فرض شده استة محاسبه اندازجهت 

 جاده بنابراين روستايي كه به؛ اگر روستايي به خدمتي باالتر دسترسي داشته باشد واجد خدمات از نوع پايين نيز هست
شاخص مركزيت  )1( شمارها استفاده از رابطهب. كند ها را نيز در يافت مي آسفالت دسترسي داشته باشد امتياز ساير راه

  آن  اتصالاز اين طريق به سامانه اطالعات جغرافيايي و،  با انتقال شاخص بدست آمده وها بدست آمد هريك از روستاه
ها در سطح  يابي براي شاخص دسترسي سكونتگاه با اعمال توابع همسايگي درونهاي روستايي و سپس  به اليه سكونتگاه

  .ها مشخص و طبقه بندي گرديد بخش، ارزش سكونتگاه
  

  وزن دهي  نقشه ها
              ثرؤدر اين مرحله با توجه به مدل هاي وزن دهي منطق بولين و رتبه بندي نمايي نظر متخصصين در خصوص عوامل م    

  . يابي مراكز خدماتي در مناطق كوهستاني به تخصيص وزن هر اليه اطالعاتي پرداخته شده است ندر مكا
  

  :وزن دهي با صفر و يك
به منظور استفاده از اين مدل وزن دهي در مكان يابي نواحي . اساس اين مدل بر مبناي صفر و يك پايه گذاري شده است

ه به حداكثر  شرايط جهت ايجاد مراكز توسعه روستايي به خصوصيات هر مناسب جهت ايجاد مراكز خدمات روستايي با توج
عدد يك نشانگر . يابي ارزش صفر و يك داده شده است اليه اطالعاتي مؤثر با توجه به معيارهاي تعيين شده براي مكان

          به طور مثال . باشدبرقراري شرايط مناسب و عدد صفر نشانگر عدم برقراري شرايط مناسب جهت ايجاد مراكز خدماتي مي 
                .  درصد مقدار صفر تعلق گرفته استشش درصد مقدار يك و به شيبهاي بيشتر از ششدر نقشه شيب منطقه به  كمتر از 

                                                 
1- - Interpolation 
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 درصد تأثير مثبت داشته ششهاي كمتر از   درصد در مكان يابي تأثير منفي داشته و شيبششهاي بيشتر از  در حقيقت شيب
  . است

  
  

  هاي انساني  پهنه بندي بخش مركزي براساس شاخص -2نقشه 
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  وزن دهي براساس منطق بولين به عوامل طبيعي -3 نقشه
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  وزن دهي براساس منطق بولين به عوامل انساني -4قشه ن

  
  

  : 1وزن دهي به روش رتبه بندي
در اين روش به هركالس نقشه بر اساس اهميت، .  استفاده شده است نماييرتبه بندي وزن دهي اليه ها از روشدر       

عات توصيفي ضميمه گشته هاي هر كالس به نقشه مربوط در جدول اطال وزنآن پس از . يك رتبه اختصاص يافته است
اليه هاي توليد شده از طريق رتبه ، كه اهميت هريك از معيارها تعيين شده، نسبت به هم مشخص گرددآن براي  و است

آمده است، ضرب  )6( برضريب وزني خود كه در جدول شماره Map calculator،  Spatial Analyzeبندي در
 نقشه ،براي مثال. ديارزش براي استقرار مراكز خدمات روستايي مشخص گردهاي با  از طريق تلفيق اليه ها قسمت. شد

       سپس رتبه بندي شده و از طريق رابطه             .  به سه طبقه تبديل شدReclassifyپهنه بندي شده جمعيت از طريق 
آن بر اساس وزن  ٢رستراليه  مشخص واستاندارد سازي شد و با انتقال آن به سامانه اطالعات جغرافيايي  آنهاوزن 

                                                 
1- Ranking 
2- Raster 
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ضرب گرديد تا محدوده  است 4545/0  به ضريب وزني خود كهmap calculatorبعد در . اختصاص يافته، توليد شد
  . مورد نظر از اين طريق ارزش گذاري شود

هاي  ريق مكانسپس با تلفيق اليه هاي بدست آمده ازاين ط. ها نيز اعمال گرديد اين عمليات براي ساير شاخص
  . مناسب مشخص شد

   تعيين وزن و ضريب وزني شاخص هاي انساني -6 جدول 

  روش جمع رتبه روش رتبه بندي معكوس رتبه بندي نمائي

 
وزن استاندارد  شاخص طبقه

 شده

 وزن
p=2 

 

وزن 
استاندارد 
 شده

 
 وزن معكوس

وزن 
استاندارد 
 شده

 وزن
 

رتبه بندي 
 مستقيم

 

 عامل

0,2922 0,6429 9 0,54545 1 0,5 3 1 37,934-56,409  

0,1299 0,2857 4 0,27273 0,5 0,3333 2 2 19,459-37,934  

0,0325 0,0714 1 0,18182 0,3333 0,1667 1 3 .984-19,46  

 جمعيت

 مجموع   6 1 1,8333 1 14 1 0,4545
0,187 0,6429 9 0,54545 1 0,5 3 1 16,76-11,83  

0,0831 0,2857 4 0,27273 0,5 0,3333 2 2 11,83-6,9  

0,0208 0,0714 1 0,18182 0,3333 0,1667 1 3 6,9-1,96  

 دسترسي

 مجموع   6 1 1,8333 1 14 1 0,2909
0,0117 0,6429 9 0,54545 1 0,5 3 1 0,842-0,561  

0,0052 0,2857 4 0,27273 0,5 0,3333 2 2 0,281-0,561  

0,0013 0,0714 1 0,18182 0,3333 0,1667 1 3 0-281  

 خدمات بهداش

 مجموع   6 1 1,8333 1 14 1 0,0182
0,0468 0,6429 9 0,54545 1 0,5 3 1 10,331-7,331  

0,0208 0,2857 4 0,27273 0,5 0,3333 2 2 7,331-2,331  

0,0052 0,0714 1 0,18182 0,3333 0,1667 1 3 0,485-2,331  

 خدمات آموز

 مجموع  ـ 6 1 1,8333 1 14 1 0,0727
0,1052 0,6429 9 0,54545 1 0,5 3 1 04,772-3,181  

0,0468 0,2857 4 0,27273 0,5 0,3333 2 2 3,181-1,591  

0,0117 0,0714 1 0,18182 0,3333 0,1667 1 3 0-1,591  

 زير تاسيسات
 بنايي

  ـ 6 1 1,8333 1 14 1 0,1636

  
  
  
  

P
jrn )1( +−

P
jrn )1( +− )/1( jr

)1( +− jrn
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  ور وزن دهي رتبه بندي شاخص هاي انساني به منظ-5نقشه 
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   ارزش گذاري به شاخص ها براساس ضريب وزني-6نقشه 

  

                           
  

  
  تلفيق اليه ها و نتيجه گيري

 وانساني به پارامترهـاي قابـل فهـم و سـپس      طبيعيواملتجزيه و تحليل داده ها و جمع بندي منابع در اصل شامل تقسيم ع                
              پـس از  .تركيب آنها به نحوي كه ارزياب بتوانـد بـه تـوان و يـا محـدوديت منـابع سـرزمين بـراي كـاربري مـورد نظـر پـي بـرد                   

اكـز خـدمات   يابي مراكز خـدمات روسـتايي، نقـشه مكـان هـاي مناسـب جهـت اسـتقرار مر                 وزن دهي اليه هاي مؤثر در مكان      
                  ١و پـرس و جوهـاي مكـاني   AND   همچـون تـابع منطقـي   Arc viewهـاي نـرم افـزار     از قابليـت . روستايي تهيه شده اسـت 

                                                 
1- Spatial  query 
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 در پـنج دسـته      نقشه هاي حاصله  ،  كار پس از اين  . به منظور تركيب و همپوشاني نقشه ها استفاده شده است         ٢و محاسبات مكاني  
ــسبتاً نامناســب،(اهميــت  ــسبتاً ن ــدي شــد )  مناســبكــامالً مناســب، مناسب،نامناســب، ن ــه بن ــشه شــماره .طبق ــشه) 7(نق                    كــه نق
كـه   هاي طبيعي مي باشد هاي مناسب جهت ايجاد مراكز خدمات روستايي را با استفاده از منطق بولين براساس شاخص   قسمت

مـشاهده  ) 7(با توجه به نقـشه شـماره  .  منطقي استANDوكاربرد Map calculator  ياMap queryليت با استفاده از قاب
 همـوار بـوده و   مشخص شده است كه نـسبتاً  )1(هاي مناسب جهت ايجاد مراكز خدمات روستايي با شماره   مي شود كه قسمت   

  .هاي با ارزش جهت كشاورزي و كسب درآمد مي باشد از زمين
نشان دهندة نواحي مناسب جهت استقرار مراكز خدماتي با استفاده از مدل منطق بولين بر اساس ) 7(نقشه شماره    

 مناسب براي عنوان نقاط كامالًه مشخص گرديده ب) 1(هايي كه با شماره  در اين نقشه قسمت .هاي انساني مي باشد شاخص
هستند كه هم از نظر تراكم جمعيتي و هم از نظر هايي   سكونتگاهاستقرار مراكز خدمات روستايي مي باشد كه عمدتاً

  . خوبي برخوردارندسيسات از وضعيت نسبتاًأامكانات و ت
اين نقشه ها از جمع نمودن اوزان اليه هاي . است١رتبه اي هاي مورد استفاده در اين تحقيق وزن دهي يكي از مدل

براي تهيه نقشه هاي مورد استفاده در مدل وزن دهي . مده است بدست آMap calculatorمختلف با استفاده از قابليت 

سپس از طريق رابطه. ابتدا تمام نقشه ها در سه طبقه تقسيم بندي گرديد، به روش رتبه اي
P

jrn )1( وزن آنها مشخص −+
بدين طريق محدوده بخش از نظر گرديد كه، آنها  توليد ٢ رستر، نقشهبا انتقال وزن بدست آمده به جدول توصيفي وشد 

. روي هم گذاري اليه ها همه عوامل استاندارد شده باشندبا اهميت در تمام معيارها به صورت يكسان مشخص شود، تا 
  .نقشه هاي زير به روش وزن دهي رتبه اي توليد شده اند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
2- Map calculator 
1- Ranking 
2- Raster 
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   هاي انساني و طبيعي بر اساس مدل رتبه بندي و منطق بولين تلفيق شاخص-7نقشه 
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  پهنه بندي بخش مركزي براي استقرار مراكز خدماتي بر اساس مدل رتبه بندي و منطق بولين -8نقشه 

  
  

  
  تعيين سلسله مراتب سكونتگاهي

ثري ؤهاست كه بتواند چارچوب م تعيين و تشكيل سلسله مراتبي از سكونتگاه، يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي فضايي       
  .ها نسبت به يكديگر است مراد از سلسله مراتب سكونتگاهي ترتيب استقرار سكونتگاه. براي برنامه ريزي مكاني باشد

 سكونتگاهي بدين گونه پيشنهاد تعيين سلسله مراتب، براين اساس با توجه به پهنه بندي صورت گرفته و روش انجام اين مطالعه
عنوان روستاهاي سطح اول و روستاهاي استقرار ه مناسب ب بدين معني كه روستاهاي قرار گرفته در قسمت كامالً. مي گردد
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اگر دراين پهنه بندي تعداد زيادي از روستاها . يافته درقسمت مناسب در سطح دوم و به ترتيب اولويت سطح بندي مي شوند
براي ... ها مانند مدل  شاخص جمعيت يا دسترسي و  ي توانيم از طريق ساير مدلمدر آن صورت ،  قرار گيرنددر يك قسمت

  .تعيين مراكز اقدام كنيم
  : پيشنهاد مي گردده صورت زير اي بخش مركزي شهرستان ورزقان به براين اساس سطح بندي سكونتگاه

  
  ي شهرستان ورزقان به تفكيك دهستان براساس پهنه بنديه مراتب سكونتگاه هاي بخش مركزل تعيين سلس-7جدول

 كل بخش سينا بكرآباد ازومدل شمالي ازومدل جنوبي
 پهنه بندي

 سلسله مراتب

دادتع
روستا

تعداد 
 جمعيت

تعداد تعداد روستا
 جمعيت

تعداد 
 روستا

تعداد 
جمعيت

تعداد 
روستا

تعداد 
جمعيت

تعداد
روستا

تعداد 
جمعيت

 11785 10 0 0 0 0 3169 3 8615 7 1 كامال مناسب

 2623 5 266 1 636 1 0 0 1721 3 2 مناسب

 5426 9 2970 5 654 2 1836 2 0 0 3 نسبتا مناسب

 4347 14 1178 3 162 1 995 3 1956 7 4 نسبتا نامناسب

 6432 26 2828 9 984 5 710 2 1825 10 5نامناسب

 5243 35 1380 10 790 9 1584 8 1313 8 6 بي اهميت

 34941 99 8622 27 3226 18 8294 1542818 35 - جمع
  

بي مانند منطق بولين و هاي مختلف تركي ها و مدل طور كلي در تحقيق حاضر محدوده بخش مركزي با استفاده از روشه ب
  .هاي  مناسب مشخص شدند ها و سكونتگاه شاخص وزن دهي رتبه اي با هم تركيب شده، با تعيين شرايط زير مكان

  متر1300قرار گرفتن در ارتفاع كمتر از  -1

  درصد6استقرار در شيب كمتر از  -2

  .هاي آبي بيشتري هستند هايي كه داراي زمين واقع شدن در قسمت -3
  دسترسي به منابع آبي سطحي در شعاع يك كيلو متري  -4
  .هايي كه داراي تراكم جمعيت بيشتري هستند قرار گرفتن در قسمت -5
هايي كه از نظر خدمات آموزشي، بهداشتي و تسهيالت زيربنايي در پهنه بندي صورت گرفته،  قرار گيري در قسمت -6

  .داراي امتياز بيشتري بوده است
          م به راه آسفالت دسترسي دارند، يعني در پهنه بندي انجام شده داراي بيشترين امتياز ي كه به طور مستقروستاهايي -7

  .بوده اند
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  تعيين سلسله مراتب سكونتگاهي براساس پهنه بندي -9نقشه 

 بهينه يها  انجام شده، سكونتگاهياز طريق تلفيق دو مدل منطق بولين و رتبه بندي، وسطح بندباتوجه به نقشه نهايي بدست آمده                        
ستقرار مراكز خدمات روستايي در سطح بخش مركزي شناسايي و با در نظر گرفتن مجموعه اي از عوامل انساني و طبيعي تعيين  اجهت

   .شده اند

  تيجه گيري و پيشنهاداتن
  : به شرح زيراندروستاهاي مناسب براي استقرار مراكز خدماتي ،  شده و نقشه هاي بدست آمدهباتوجه به مطالعات انجام

  . هموار استقرار دارندروستاهايي هستند كه در نواحي نسبتاً -1
هاي روستايي پيرامون خود  روستاهايي هستند كه از امكانات زيربنايي و خدماتي بيشتري در مقايسه با سكونتگاه -2

  . دنبرخوردار
  .روستاهايي هستند كه از امكان دسترسي مطلوب به محورهاي ارتباطي آسفالت برخوردارند -3
  .قابليت بيشتري براي استقرار مركز خدماتي دارند و روستاهايي كه تراكم جمعيت زياد -4
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                 توسعه روستايي يابي مراكز  يافته هاي اين تحقيق توانايي سيستم اطالعات جغرافيايي در الگوسازي و كمك به مكان
  . هاي مختلف نشان داد و تركيب معيارهاي مختلف انساني و طبيعي در مدل

                     . محدوده مورد نظر پهنه بندي گرديد، هاي بولين و وزن دهي  براساس معيارهاي مشخص شده با استفاده از مدل
. تري داشته باشند برنامه ريزي دقيق، كند تا بتوانند براساس آن ان كمك ميپهنه بندي به سياستگذاران و تصميم گير اين

نتيجه بهتري را در پي ، تري استفاده شود البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه هر چه از معيارهاي بيشتر و دقيق
  .خواهد داشت

ود مي تواند مبناي تصميم گيري و تصميم  با داده ها و اطالعات صحيح و درست از وضع موجGISطور كلي تكنيك ه ب
  .هاي افراد باشد دور از سليقه ها و گرايشه سازي ب

                هاي اطالعات جغرافيايي  در ارتباط با پيشرفت و توسعه روستاها در نواحي روستايي مورد مطالعه و بكارگيري سيستم
  .رسد در اين ارتباط توجه به موارد ذيل ضروري بنظر مي

به منظور باال بردن دقت مكان هاي مناسب جهت استقرار مراكز خدماتي يا ساير كارها، نقشه هاي پايه اي دقيق تري  -1
  .هاي مربوط تهيه گردد توسط سازمان

 براي تشخيص سطوح ناهمواري كه با وضوح بيشتري قابل GISتهيه نقشه برجسته براي مناطق مورد مطالعه در محيط  -2
  .ين نقشه ها كمك مي كند تا موانع دسترسي روستاها به يكديگر نمايان شودتشخيص است و ا

                    هاي منطقه  تر تمام فاكتورهاي اجتماعي و اقتصادي، فرهنگي و ارتباطي سكونتگاه بهتر است براي انتخاب دقيق -3
  . به نوعي  مورد نظر قرار گيرند

در محيط شبكه اينترنت ايجاد  روستايي هاي سكونتگاه به ازآخرين داده هاي مربوط پيشنهاد مي گردد پايگاه اطالعاتي -4
شود تا امكان دسترسي محققين مسائل روستايي با صرف كمترين هزينه و وقت به اطالعات مورد نياز فراهم شود، كه اين 

 .محققين مي گرددامر باعث جلوگيري از مطالعات تكراري، باال بردن دقت مطالعات و امكان تبادل نظر 

  
  :ذخأمنابع و م

، تحليلي بر رويكردهاي مكان يابي و توزيع خدمات در مناطق روستايي، )1380( افتخاري، عبدالرضاالدين ركن -1
  .  69فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 

  . 765شهر، شماره ،اهر، مشكين ، مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه تبريز )1367(سازمان آب وخاك -2
  . ت دانشگاه علم و صنعت ايران، مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري، انتشارا)1369(شيعه، اسماعيل -3
  . ات جغرافيايي، انتشارات سمت، سيستم اطالع)1376(طاهركيا، حسن -4
مطالعات و تحقيقات ، روش شناسي شبكه سكونتگاهها در طرحهاي كالبدي منطقه اي، مركز )1382(عظيمي، ناصر -5

  . تهران شهر سازي و معماري ايران،
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  . 99ماهنامه مسكن و انقالب، شماره ، مدلهاي فضايي وپهنه بندي ومكانيابي، )1381(فرجي سبكبار، حسنعلي -6
مكانيابي واحدهاي توليدي روستايي، مجله جغرافياو توسعه ناحيه اي، دانشگاه  ،)1382(فرجي سبكبار، حسنعلي -7

  . 1ي مشهد، شمارهفردوس
سال بيست  ،37يي،شماره، اطلس شيب ايران و نتايج مساحي آن، پژوهش هاي جغرافيا)1370 (...فرهودي، رحمت ا -8

  . و سوم
  . د دانشگاهي واحد تربيت معلم در ژئومورفولوژي، انتشارات جهاArc view،كاربرد)1383 (قهرودي تالي، منيژه -9

  .ها، انتشارات خوشبين ها و تكنيك اي ـ تئوري ريزي و توسعه منطقه مه، برنا)1380(النتري، خليلك -10
  . ، مدلها در برنامه ريزي شهري، ترجمه مصطفي عباس زادگان،جهاد دانشگاهي)1369(لي،كولين -11
، انتشارات GIS، ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست با سامانه هاي اطالعات جغرافيايي )1380(مخدوم، مجيد -12
  . شگاه تهراندان

 تئوري و مدل هاي نمادين تعيين مكان مركزي و حوزه نفوذ،فصل نامه جغرافيايي، )1383(مهدوي، مسعود -13
  . 1سرزمين، سال اول، شماره 

يقات و بررسي ريزي مراكز روستايي، مركز تحق ، رهنمودهايي براي برنامه)1371( هلندDHVمهندسان مشاور  -14
  . مسائل روستايي

  . ، آمار واطالعات جمعيتي شبكه بهداشت شهرستان ورزقان)1382(رت بهداشت و درمان وآموزش پزشكيوزا -15
16- G.Higgs and S. d. White(1997), Changes in service provision in rural areas.Part 1: The 
Use of GIS in Analysing Accessibility to Services in Rural Deprivation Research, journal 
of rural studies, Vol. 13, No, 4. pp. 441-450. 
17- Mallick, R.K., and, Routray, J.K., (1-2001), Identificaiton and accessibility analysis 
of rural service centers in Kenderapra District, Orassa, India: a GIS-based application, 
Journal, JAG, volume 3-Issue, P.99-105 


