نقش عوامل محیطی در سازمان فضایی سکونتگاههای روستایی
مطالعه موردی :دهستان لواسان کوچک
		

دكترفرهاد عزيزپور

عضو هيأت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

در شکلگیری ،استقرار وسازمانیابی سکونتگاههای روستایی عوامل محیط
طبیعی  -اکولوژیک ،اجتماعی ،اقتصادی ،تاریخی و سیاسی تأثیرگذار هستند.
مقاله حاضر بر این اساس ،بدنبال تبیین اثرگذاری عوامل طبیعی (محیط
طبیعی-اکولوژیک) برتحول پذیری سازمان فضایی  11روستای دهستان لواسان
کوچک است .روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطالعات
از روشهای کتابخانهای استفاده گردیده است .همچنین ،کاربرد مدلهایی
نظیر میزانسنج نهادی گاتمن ،ارزش مرکزیت ،مجموع حداقل فواصل ،تعداد
ارتباطات مستقیم ،تعداد گرههای ارتباطی و توان جمعیتی مورد توجه قرار گرفته
است.
نتایج تحقیق نشان میدهد عوامل طبیعی بویژه توپوگرافي ،منابع آب و
شیب در موقعیت استقرار سکونتگاههای روستایی تأثیر داشته است .این وضعیت
سبب گردیده تا سازمان فضایی محدوده مورد مطالعه از ساختار سلسله مراتبی
دو سطحی برخوردار گردد .ضمن ًا مبتنی بر این نتایج پیشنهاد گردید تا سازمان
فضایی محدوده از سه حوزه روستایی به مرکزیت روستاهای افجه ،کندعلیا و
بوجان و یک مجموعه روستایی با مرکزیت شهر لواسان تشکیل گردد.

واژههاي کلیدی :سازمان فضایی ،عوامل محیطی ،دهستان لواسان کوچک،
سكونتگاههاي روستايي ،ساختار سلسله مراتبي.

مقدمه

از ابتدای قرن جاری سیاست گذاریهای دولتی و راهبردهای اجرا
شده در قالب برنامههای توسعهای کشور ،در کنار گوناگونی ساختار فضایی
(طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) سرزمین ،منجر به سازمان یابی
دوگانهای از فضاها که عبارت از مراکز (قطبهای شهری بزرگ) و پیرامون
(شهرهای میانی ،کوچک و حوزههای روستایی) میباشد ،گردیده است .در
این میان تغییر منابع تأمین اعتبار برنامههای توسعهای و عمرانی کشور از
درآمدهای حاصل از مازاد تولیدات کشاورزی نقاط روستایی به منابع سرشار
ناشی ازتولید و صدور نفت ،اثر شگرفی بر سمت و سوی تخصیص منابع
گذاشته و تمایل سیاسی دولتمردان و سیاستگذاران در خصوص تسریع
روند رشد و توسعه با نگاه به بیرون در فرایند برنامه ریزی کشور و دیکته
برنامهها از باال ،منجر به نمود آمایشی برگرفته از تئوری قطب رشد گردید
که براساس آن بخش اعظم منابع و امکانات مالی و اعتباری کشور در جهت
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رقیه شمسی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی

ایجاد زیرساختهای شهری و سرمایه گذاری کالن در نقاط شهری بزرگ
صرف شده و نواحی پیرامونی مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفت.
این فرایند منجر به گسیختگی رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با
سکونتگاههای روستایی پیرامون گشته و به دنبال آن شهر به شکل مستقل،
توسعه خود را با بهرهگیری ناعادالنه از منابع و امکانات ملی و نیز انتقال
مازاد سرمایه به نواحی پیرامونی و تمرکز و انباشت ثروت و سرمایه در شهر
ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یکسویه را با نقاط پیرامونی تحت
نفوذ خود برقرار میسازد که حاصل آن ضعف نابسامانی و واپس گرایی
نواحی پیرامونی و قطبی شدن جمعیت ،فعالیت و امکانات در شهرها بوده
است.
در این میان بیشترین نابسامانی ها در حوزه ها ی روستایی تبلور یافته
و جایگاه آن را در نظام سکونتی ملی و منطقهای متزلزل نموده است .گفتنی
است که نتیجه به همین جا ختم نشده ،بلکه بروز نابسامانی ها در حوزههای
روستایی ،مهاجرت بی رویه جمعیت از نقاط کوچک به جانب نقاط بزرگ و
یا مستقیم ًا به مناطق توسعه یافتهتر (شهرهای بزرگ) را تشویق نموده و در
طی زمان رشد متورم و شتابان شهرهای بزرگ و تشدید نابسامانی در شبکه
نظام سکونتگاهی را موجب گردیده است.
کوشش در راستای انتظام فضایی سکونتگاهها  -اعم از شهری وروستایی
 میتواند زمینه ساز پیشبرد برنامههای توسعه در سطوح گوناگون به شمارآید .در این راستا از یک سو ،شناخت ظرفیتها و قابلیتهای سکونتگاههای
روستایی و از سوی دیگر تنظیم صحیح و بسامان نحوه ارایه خدمات مناسب
به آنها به منظور بهره گیری عقالیی از این قابلیتها ،از گامهای اولیه واساسی
است که باید به نحوی متین و استوار برداشته شود( .سعیدی )2: 1388،
به این ترتیب ،ثمر بخشی هرگونه راهبرد توسعه روستایی و از میان
برداشتن یا تعدیل فاصله موجود میان عرصههای شهری و روستایی ،منوط به
سطح بندی روستاها براساس قابلیتها و امکانات مکانی  -فضایی و نیازهای
آنها درقالب یک نظام سکونتگاهی یکپارچه و همسو است(.سعیدی)3: 1388،
برپايي سكونتگاههاي روستايي و مكان گزيني آنها در ارتباط با عوامل
محيطي -اكولوژيكي ميباشد كه اين عوامل به عنوان پايه و زيربنا در
شكلگيري ساختار و سازمان فضايي مطرح ميباشند .همچنين شكلگيري
ويژگيهاي ساختاري -كاركردي سكونتگاههاي روستايي در ارتباط تنگاتنگ
با اين عوامل است كه آنها پيوستگيهاي فضايي را در ناحيه ،سازمان ميدهند.

در محدوده مورد مطالعه وجود کالنشهر تهران به عنوان شهر برتر منطقه
و تمرکز خدمات و امکانات مختلف به یک شکل به عدم تعادل موجود
وگسستگی فضایی و جذب نیروهاي مازاد نقاط روستایی منطقه تسریع
بخشیده ونزدیکی با کالنشهر موجب خالی شدن بسیاری از آبادیها و تغییر
کارکرد آنها شده است.
جهت درک بهتر و عمیق تر نارساییهای موجود در نظام مکانی -
فضایی سکونتگاههای روستایی دهستان لواسان کوچک ،پژوهش حاضر در
صدد یافتن پاسخ سؤاالت زیر است:
 سازمان فضایی سکونتگاههای روستایی به چه صورت میباشد؟ -عوامل محیطی چه تأثیراتی برسازمان فضایی سکونتگاههای روستایی دارد؟

تعريف مفاهيم و واژهها

ساختار فضایی :1نحوه نظم پذیری پدیدهها برسطح زمین بر مبنای روندهای
فضایی و نحوهای که فضا به واسطه این روندها (فیزیکی یا اجتماعی) سامان
میپذیرد و در این روندها نقشی بر عهده میگیرد .بدین سان ،ساختار فضایی
یک پدیده مکانی به موقعیت هر یک از عناصر مرتبط با دیگر عناصر و به
نسبت به هم پیوستگی مجموعه عناصر تعیین میگردد(.سعیدی)16: 1388 ،
سازمان فضایی :2الف) الگوی کلی نحوه کاربری فضا توسط یک اجتماع؛
ب) نحوه استقرار اجزای فضا نسبت به هم ،به نحوی که تعامل و رابطه
مکمل آنها امکان پذیر گردد(.سعیدی ،حسینی حاصل)21: 1388 ،
نظام سکونتگاهی :3مجموعه ساختهای سکونتگاهی در یک ناحیه ،از
جمله شهری وروستایی و شامل الگو وشکل تجمعات انسانی که با یکدیگر
براساس نظمی سلسله مراتبی ،در ارتباط عملکردی قرار داشته باشند .گاهی
اصطالح شبکه سکونتگاهی 4به عنوان مترادف نظام سکونتگاهی بکار
میرود( .سعیدی) 23: 1388 ،
سطحبندی :5گروهبندی سلسله مراتبی پدیدههای همسان براساس
مجموعهای از معیارها یا خصوصیت ها وجایگاه و وضعیت هریک نسبت
به بقیه( .سعیدی) 24: 1388 ،
حوزه عمران روستایی :از اجتماع چند سکونتگاه هم پیوند در یک حوزه
جغرافیایی پیوسته شکل میگیرد  .جمعیت متعارف برای حوزههای عمرانی
تا  5هزار نفر قابل پیش بینی است .
مجموعه روستایی :از تجمع چند حوزه عمران روستایی مرتبط ،مجموعههای
روستایی تشکیل میشود و با محدودههای دهستانهای کشور منطبق است .جمعیت
مناسب برای مجموعه روستایی حداکثر تا  10هزار نفر پیش بینی شده است .
منظومهی روستایی :این فضاها که تعدادی از مجموعه ها و حوزههای عمران
روستایی رادر بر میگیرند ،وسیع ترین قلمرو در سطح بندی خدماتی روستایی
هستند که از مرکزیتی برخوردارند و برترین سطوح خدماتی را در خود جای
خواهند داد  .بطور متوسط  20تا  40هزار نفر جمعیت را در بر میگیرد و با
محدوده بخشهای سیاسی -اداری تا حدودی منطبق است (.سعیدی )38: 1388،

روش پژوهش

در این مقاله نوع تحقیق «توصیفی  -تحلیلی» است که بر اساس49

متغیر و با بکارگیری  6تکنیک شناخته شده (روش میزان سنج نهادی گاتمن،
ارزش مرکزیت ،مجموع حداقل فواصل ،تعداد ارتباطات مستقیم ،تعداد
گرههای ارتباطی و توان جمعیتی) در خصوص جامعه آماری ( 11روستای
دهستان لواسان کوچک) مطالعات رتبه بندی مراکز روستایی صورت گرفته
است .دادههای مورد نیاز از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385
بدست آمده است .با استفاده از همپوشانی نقشههای نقاط روستایی (نقشه
مرز سیاسی  -اداری تا سطح دهستان ،توپوگرافی ،شبکهی راهها ،رودخانه
ها ،جمعیت و نقشه رتبه بندی نهایی )در محیط نرم افزار  ،ARC GISبه نظام
سطح بندی دهستان رسیدیم .
عوامل محیطی و اکولوژیکی مؤثردرساختار و سازمان فضایی روستاهارا
بررسی کرده و در نهایت دستاوردهای پژوهش بصورت سطح بندی مراکز
عملکردی و تعیین حوزه ها و مجموعههای روستایی در قالب نقشه و نمودار
تنظیم و ارائه گردیده است.
به منظور تعیین سطح برخورداری از امکانات و تأسیسات وتعیین درجه
مرکزیت هریک از روستاها در این نواحی ،امکانات موجود درروستاها و
کارکردهای منتج از آنها بصورت زیر مورد توجه قرار گرفته:
تأسیسات آموزشی ،فرهنگی و ورزشی :دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان،
کتابخانه عمومی و مکان ورزشی
مراکز مذهبی :مسجد ،امامزاده ،سایر اماکن مذهبی مسلمانان و اماکن مذهبی
سایر ادیان.
تأسیسات سیاسی و اداری :شورای اسالمی روستا ،مرکز خدمات جهاد
کشاورزی ،شرکت تعاونی روستایی
تأسیسات زیربنایی :برق ،گاز لوله کشی ،آب لوله کشی و سیستم تصفیه آب.
ارتباطات :صندوق پست ،دفتر پست ،دفتر مخابرات ،دسترسی به اینترنت،
دسترسی به وسیله نقلیه عمومی ،دسترسی به روزنامه و مجله ،فاصله ،تعداد
گرههای ارتباطی و تعداد ارتباطات مستقیم.
تأسیسات بهداشتی-درمانی :حمام عمومی ،مرکز بهداشتی -درمانی،
داروخانه ،خانه بهداشت ،پزشک ،دندانپزشک ،بهیار ،بهورز ،دامپزشک.
واحدهای بازرگانی و خدمات :فروشگاه تعاونی ،بقالی ،نانوایی ،گوشت
فروشی ،قهوه خانه ،بانک ،تعمیرگاه ماشینآالت کشاورزی.

رویکرد نظری حاکم

يكي از علميترين تئوريهايي كه مبناي ادراكي بسياري از تحليلهاي
مكاني  -فضايي و روابط بين سيستمهاي سكونتگاهي قرار گرفت ،نظريه
مكان مركزي است .والتر كريستالر در طرح نظريه مكان مركزي خود بيشتر
از نظريات علمي فونتونن (كاربري زمينهاي كشاورزي  )1826 -آلفرد
وبر (مكانگزيني صنعتي  )1909 -و انگلندر( 6كرايه حمل و نقل )1934 -
بهره گرفته است .وي در سال  1940به همراه اگوست لوش ،سازمان فضايي
اقتصادي را تهيه كرد .هدف اصلي نظريه مكان مركزي ،شرح و تبيين سازمان
فضايي سكونتگاه و حوزه نفوذ آنها است( .شكويي)379-389: 1373 ،
كريستالر جهت تحقق نظريه خود آن را بر چهار فرض استوار ساخت:
 -يكساني چشمانداز فرهنگي و فيزيكي؛
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 نواحي واحد نامحدود؛ قابليت دسترسي يكسان مكانهاي مركزي در تمام جهات؛ رفتار منطقي مصرفكننده؛البته چنين شرايطي در زندگي واقعي وجود ندارد ،بطوري كه ميتوان انتظار
داشت ،انحرافات مهمي از الگوي ايدهآل با توجه به واقعيات جامعه انساني رخ
دهد.بنابراين در مطالعات روستايي با الهام از تئوري مكان مركزي به تجزيه و
تحليل نظام سلسله مراتب سكونتگاهها و مراكز خدمات روستايي پرداخته تا زمينه
براي تعيين چگونگي پراكنش آينده جمعيت روستايي و تأمين تسهيالت آموزشي
و اجتماعي و ساير خدمات عمومي در نواحي روستايي فراهم آيد.

متمرکز میباشند  .البته وجود آب و هوای مناسب و دیگر عوامل طبیعی
سبب ایجاد خانههای ییالقی (خانههای دوم) در باغها و بصورت پراکنده
شده است .جدول زیر تعداد جمعیت و خانوار روستاهای دهستان لواسان
کوچک را در طی سالها نشان میدهد.

نمودار ( : )1جمعیت روستاهای دهستان لواسان کوچک طی سالهای
 1355تا 1385
با توجه به نمودار باال میتوان گفت جمعیت سکونتگاههای روستایی
طی دهههای اخیر روند نزولی داشته است که نزدیکی با کالنشهر تهران در
این روند بیشترین تأثیر راداشته است .
نقشه ( : )1موقعیت دهستان لواسان کوچک

محدوده مورد مطالعه

شهرستان شمیرانات یکی از شهرستانهای استان تهران است که در
شمالی ترین بخش این استان واقع شده است و مرکز آن تجریش میباشد.
این شهرستان دارای دو بخش به نامهای لواسانات و رود بارقصران و 3
دهستان به نامهای لواسان بزرگ ،لواسان کوچک و رود بار میباشد .دهستان
لواسان کوچک يكي از 3دهستان شهرستان شميرانات است كه در محدوده
بخش لواسانات قرار دارد ،و از شمال وشمال شرق به بخش الهيجان
شهرستان آمل و از جنوب و غرب به دهستان سياهرود و از شرق به شهر
تهران و دهستان اوشم و فشم محدود ميشود.
دهستان لواسان کوچک بین طول جغرافیایی  51درجه و 33/5دقیقه تا
 51درجه و  49دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  35درجه و  46/5دقیقه تا
 36درجه شمالی قرار دارد.

ویژگیهای جمعیتی

بنابرسرشماري سال1385دهستان لواسان کوچک داراي13روستا با
جمعيتي برابر 2916نفر میباشد كه در فصول مختلف جمعيت اين روستاها
به چند برابر میرسند .متوسط بعد خانوار در همین سرشماری 3/5نفر
میباشد .باتوجه به کوهستانی بودن منطقه و ناهموار بودن آن ،اکثرروستاهای
این دهستان در دشتهای دامنهای و پایکوهها استقرار یافته اند و بصورت
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یافتههای پژوهش
ويژگيهاي محيطي  -اكولوژيك روستاهای مورد مطالعه

الگوی سکونت گزینی سکونتگاههای روستایی بیش از هرچیز متأثر
ازعوامل محیطی  -اکولوژیک است ،تاجایی که الگوی اسکان سکونتگاههای
روستایی را از لحاظ بنیادی ،انعکاس عوامل و نیروهای محیط طبیعی به
شمار آوردهاند( .سعیدی ،حسینی حاصل ) 83: 1388 ،توپوگرافی و منابع آب
از مهمترین عوامل طبیعی در شکلگیری سازمان فضایی سکونتگاههای
روستایی دهستان بوده است .عوامل محیطی و اکولوژیکی مؤثر در سازمان
فضایی سکونتگاههای روستایی در دهستان به شرح موارد زیر است :

توپوگرافي

دهستان لواسان کوچک به لحاظ توپوگرافی و پستی و بلندی درردیف مناطق
ناهموار استان قرار میگیرد و بررسی پستی و بلندی و خطوط تراز ارتفاعی
دهستان نشان میدهد که پستترین نقطه دهستان آبادی تلوی پایین ارتفاعی
حدود  1480متر دارد و مرتفع ترین آن کوه سر سیاه غار ارتفاعی حدود 3912
متر دارند ،که بطور پراکنده در سطح دهستان پراکنده شدهاند.
این دهستان در منطقه کوهستانی البرز مرکزی واقع شده است .ارتفاعات دهستان
در راستای شرقی  -غربی امتداد یافته و توسط رود خانههای متعدد بریده شدهاند.
سکونتگاههای روستایی در محدوده ارتفاعي  2100-1800متر و در
دشتهای دامنهای و پایکوهها استقرار یافتهاند .اين مکانها به علت داشتن
شيب ماليم ،وجود منابع آبي و بافت خاك نسبت ًا خوب ،قابل توجه بوده و
كانون هاي مناسبي براي استقرار جمعيت بودهاند.

ردیف

نام روستا

جدول ( : )1جمعیت روستاهای دهستان لواسان کوچک طی سالهای  1355تا .1385
1375

1385

1355

1365

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

1

هنزک

53

168

52

170

43

150

39

163

2

برگجهان

116

378

75

299

117

441

118

533

3

سینک

39

116

66

213

79

302

63

289

4

مزرعه  -سادات

34

107

6

20

10

38

10

40

5

افجه

186

685

312

833

190

938

193

955

6

کردیان

13

56

3

7

9

32

2

4

7

کندسفلی

30

122

27

92

56

191

60

234

8

بوجان

49

149

22

70

5

23

6

32

9

ناصرآباد

20

69

16

57

28

99

44

156

10

کندعلیا

187

655

210

901

204

969

175

864

11

انباچ

113

411

32

134

33

139

34

138

12

راحت آباد

5

16

53

185

68

329

109

578

13

کپور

5

13

4

14

14

58

3

10

14

پشت الریجان

7

19

4

7

4

15

3

18

جمع

-

857

2964

882

3002

860

3724

859

4017
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شیب

عالوه بر ارتفاع عامل شيب نيز ميتواند تأثير زيادي در الگوي سكونتگاهها
داشته باشد .قرارگيري دهستان در کوهستان باعث گرديده كه روستاها در
قسمتی از دهستان که از شيب ماليم برخوردار بودهاند شکل بگیرند .همانطوی
که در نقشه زیر میبینیم بيشترين استقرار سكونتگاهي در شيب بين  0تا 6
درجه بوده و در شيب باالتر از تقریب ًا  40درجه نيز هيچ سكونتگاهي ديده
نميشود  .باتوجه به شیب منطقه و ناهمواری ،سکونتگاههای روستایی در
گسترش فیزیکی خود با محدودیت روبه رو هستند و پیشرفت سکونتگاهها
وابسته به وسعت دشتهای دامنهای است که در حوزهی خود دارند.

نقشه ( :)2نقشه شیب دهستان

منابع آب

دراین محدوده رودخانههای زیادی وجود دارد که آب آنها حاصل برف
و بارانی است که در این مناطق انباشته میشود و همه آنها دائمی میباشند.
مهمترین این رودخانهها عبارتنداز :جاجرود ،افجه ،کندرود ،لواسان ،ناصر
آباد که در زیر بطور مختصر شرح داده میشوند:
رودخانه جاجرود :پرآبترین رود منطقه است ،از رشتهکوههای البرز
سرچشمه میگیرد و با حوزه آبریز  4600هکتار و طول  36کیلومتر تا آبادی
زربند ادامه مییابد وبه دریاچه سد لتیان وارد میشود( .سازمان جغرافیایی
نیروهای مسلح) 363: 1376 ،

رودخانه افجه :از کوههای شمال روستای افجه سرچشمه گرفته و بعد از
آبادی نارون با بستر عریض وارد رودخانه جاجرود میشود.
رودخانه کندرود :از ارتفاعات شمالی روستای کندعلیا سرچشمه گرفته و
با حوزه آبریز  6700هکتاري بعد از طی  15کیلومتر به دریاچه سد لتیان
وارد میشود.
رودخانه لوارک :از کوههای شمال شرقی منطقه سرچشمه گرفته ودر جهت
شمال شرقی به جنوب غربی وارد منطقه لواسان میشود و بعد از طی 16
کیلومتر وارد دریاچه سد لتیان میشود.
عالوه بر رودخانههای دائمی ذکرشده ،در ارتفاعات شمالی و جنوبی منطقه
بریدگیهایی بصورت جریانهای فصلی نیز وجود دارد.
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دریاچه سد لتیان :این دریاچه در  25کیلومتری شمال شرقی تهران و با
 330هکتار وسعت روی رودخانه جاجرود ایجاد شده است(.زنده دل1376 ،
 ) 49:این دریاچه در جنوب دهستان لواسان کوچک و در جنوب غربی
شهر لواسان واقع شده است .حوضههاي آبريز نيز ميتوانند نقش بسيار
مهمي در الگوي استقرار فضايي سكونتگاههاي هر منطقه داشته باشند.
در دهستان لواسان کوچک اين وضعيت به صورت كام ً
ال تأثيرگذار قابل
مشاهده است .تبعيت سكونتگاهها از الگوي استقرار خطي ناشي از حوضه
آبريز رودخانهاي قابل توجه ميباشد .اين الگو نشان از اهميت آب و
حوضههاي آبريز در سكنيگزيني و استقرار مكاني اين سكونتگاهها دارد.
رودخانهها و حوزههای آبریز دهستان لواسان کوچک در شكلگيري
سكونتگاهها و سازمان فضايي آنها نقش بارزي ایفا کرده است.

نقشه ( : )3نقشه سطح بندی نهایی روستاها براساس مجموع مدلها

تبيين سازمان فضايي سكونتگاهها

با توجه به ساختار فضايي روستاها ،يك سري از روستاها به عنوان
سكونتگاه برتر به دليل دارا بودن پارهاي از خدمات اهميت يافتهاند .موقعيت-
يابي برخي از سكونتگاهها ،از يك نظام مندي سلسله مراتبي پيروي ميكند.
تبيين اين نظام سلسله مراتبي و تعيين روابط حوزهاي براي سكونتگاهها ،از
طريق مدلهايي صورت گرفته است .در اين مدلها سكونتگاههاي روستايي به
جهت روابط عملكردي اهميت مييابند .بر اساس پارهاي از خدمات حوزهاي
آباديهاي شاخص به ترتيب بهرهمندي ،در سطوح مختلفي قرار ميگيرند
كه اين سطوح از برآيند حوزههاي نفوذ مختلف كاركردي از قبيل آموزشي،
فرهنگي ،اداري ،بهداشتي ،درماني ،ارتباطي و تجاري شكل ميگيرد.
در اين تحقيق ،نظام سلسله مراتبي سكونتگاههاي روستايي؛ با استفاده
از مدلهای گاتمن ،شاخص ارزش مركزيت ،مجموع حداقل فواصل،
تعداد ارتباطهای مستقیم ،تعداد گرههای ارتباطی و توان جمعیتی تعيين
گرديده است كه اساس اين مدلها بر روابط عملكردي در يك سازمان
فضايي ميباشد .برای سطح بندی سکونتگاههای روستایی دهستان  6تکنیک
بصورت استاندارد شده بکاررفته و سپس برای جمعبندی تکنیکها هم
جهتسازی انجام شده و در نهایت سطحبندی سکونتگاهها باتوجه به
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مجموع مدلها انجام گرفته است.
جدول ( :)2جدول استاندارد شده مدلهای سطحبندی.
روستا

گاتمن

ارزش
مرکزیت

ارتباطات
مستقیم

گرههای
ارتباطی

حداقل
فواصل

توان
جمعیت

هنزک

-0/392

-0/147

0/067

4/43

-0/598

-0/329

برگجهان

-0/2

0/301

-0/242

7/388

1/333

-1/921

سینک

-0/354

-0/07

-0/505

6/008

-0/096

-0/912

مزرعه
السادات

-0/469

-0/303

0/188

2/829

-0/882

0/309

افجه

0/221

1/202

0/127

4/988

-0/371

0/139

کردیان

-0/508

-0/398

0/271

3/608

-0/679

-0/402

کند سفلی

-0/392

-0/147

0/359

3/072

-0/535

0/532

بوجان

-0/162

0/447

0/269

3/277

-0/852

1/449

ناصر آباد

-0/354

-0/075

-0/042

4/508

-0/605

1/474

کند علیا

-0/048

0/419

-0/275

3/982

-0/486

-0/659

انباچ

-0/354

-0/019

-0/155

4/752

-0/481

0/321

حداقل
متغیر

-0/508

-0/398

-0/505

2/829

-0/882

-1/921

حداکثر
متغیر

0/221

1/202

0/359

7/388

1/333

1/474

بر اساس مجموع مدلهای بکار گرفته شده در این تحقیق  4سطح
عملكردي براي سكونتگاههاي روستايي دهستان لواسان کوچک تشخيص
داده شده است که به ترتیب زیر میباشد:

سطح اول :روستای افجه و بوجان

روستای افجه بیشترین تعداد جمعیت را به دلیل مساعدت طبیعی و
نزدیکی با شهر لواسان در دهستان لواسان کوچک دارا میباشد و به همین
جهت بیشترین امکانات و خدمات را در خود جای داده است .روستای
بوجان به دلیل نزدیکی و ارتباط مستقیم با شهر لواسان و در نهایت جای
دادن خدمات و تسهیالت بیشتر در سطح اول سکونتگاهها قرار گرفته است
وموقعیت روستای بوجان که در نزدیکی تقریب ًا  50درصد روستاها واقع شده
در این سطحبندی تأثیر داشته است  .همچنین روستای بوجان از 22خانوار در
سال  1375به  49خانوار در سال  1385رسیده وسیر صعودی داشته است.

سطح دوم :روستای کندسفلی ،ناصرآباد و مزرعه سادات

نزدیک به  50درصد روستاها در نزدیکترین فاصله با این سکونتگاهها
قرار گرفتهاند .در واقع بیشترین سکونتگاهها در این قسمت واقع شدهاند.
روستاهای این سطح نزدیک و در ارتباط با شهر لواسان هستند .مزرعه
سادات به علت بیشترین نزدیکی با شهر لواسان از  6خانوار در سال 1375
به  34خانوار درسال  1385افزایش داشته است .

سطح سوم :روستای کند علیا ،انباچ ،هنزک و کردیان

روستای کند علیا دومین روستا از نظر تعداد جمعیت در دهستان لواسان
بزرگ میباشد وهمچنین از نظر خدمات وامکانات نیز دومین روستا میباشد
ولی در فاصله دوری نسبت به بقیه سکونتگاهها قرار گرفته است.
روستای کردیان کمترین جمعیت و همین طورکمترین امکانات را در
دهستان دارد و باتوجه به نزدیکی به بیشتر سکونتگاهها در این سطح قرار
گرفته است .روستای انباچ تنها روستایی است که دسترسی به گاز دارد ازنظر
خدمات وفاصله با روستاهای دیگر متوسط میباشد  .روستای انباچ و هنزک
نسبت به روستاهای دیگر در نزدیکترین فاصله باشهر لواسان قرار دارد .

ب ) حوزه روستایی دوم به مرکزیت روستای کند علیا با زیر حوزه کند سفلی.
این دو سکونتگاه به جهت هم جواری باهم میتوانند در یک حوزه قرار گیرند.
ج ) حوزه روستایی سوم به مرکزیت روستای بوجان با زیر حوزههای ناصر
آباد ،کردیان و مزرعه سادات.

سطح چهارم :روستای برگجهان وسینک

روستای برگجهان نسبت به سکونتگاههای دیگر در دورترین قسمت
دهستان لواسان کوچک واقع شده است و بیشترین فاصله را باسایر
سکونتگاهها دارد ،از طریق راه خاکی با روستای افجه در ارتباط است و
بافاصله زیاد از شهر لواسان واقع شده است و به علت جمعیت باال یک سری
امکانات و خدمات را دارا میباشد .روستای سینک در فاصله بیشتری نسبت
به سایر سکونتگاهها دارد.

تعیین حوزه و مجموعه روستایی

در نظام سلسله مراتبی پیشنهادی ،الگویی دو سطحی برای سطحبندی
فضاها در نظر گرفته شده است .با توجه به الزامات محيطي  -اكولوژيك،
اجتماعي ومكاني  -كالبدي به شرح ذيل:

الزامات محيطي

الزامات اجتماعي  -اقتصادي

	-ساختار توپوگرافي؛
	-شیب
	-منابع آب سطحي (رودخانه)؛

	-جمعيت نقاط روستايي؛
	-فعاليت و روابط عملكردي
ناشي از آن؛

	-نظام دسترسيها؛
	-خدمات و روابط عملكردي
الزامات فضايي  -كالبدي
ناشي از آنها؛
	-الگو و موقعيت استقرار نقاط؛
بنابراين سكونتگاههاي روستايي فضاي مورد مطالعه با توجه به الگوي
وضع موجود و الگوي تجريدي در دو سطح از نظر مكاني  -فضايي و
ساختاري  -كاركردي انتظام فضايي خواهند يافت.

حوزه عمران روستایی

الف ) حوزه روستایی اول به مرکزیت روستای افجه با زیر حوزههای انباچ،
هنزک ،سینک و برگجهان  .در مرکز حوزه بیشترین جمعیت و خدمات قرار دارد
و به جهت موقعیت استقرار در فاصله مناسب نسبت به زیر حوزه ها قرار دارد .

نقشه ( : )4نقشه تعیین حوزه و مجموعه روستایی

مجموعه روستایی

مجموعه روستایی از تجمع چند حوزه عمرانی تشکیل میشود که در
محدوده مورد مطالعه ما حوزههای عمران روستایی با مرکزیت شهر لواسان
در یک مجموعه روستایی قرار میگیرند  .شهر لواسان دارای موقعیت مکانی
و جمعیتی مناسب ،برای ارائه خدمات برتر به فضاها و مراکز پیرامونی خود
میباشد .

نتیجهگیری

موقعيت سكونتگاهها در ارتباط با ساختارهاي طبيعي ناحيه مطرح
ميشود كه به صورت مستقیم در موقعيتيابي آنها دخالت داشتهاند .با توجه
به ويژگيهاي طبيعي دهستان لواسان کوچک ،عوامل توپوگرافي ،منابع آب
و شیب به صورت ساختاري در موقعيت استقرار سكونتگاهها نقش داشتهاند.
به لحاظ توپوگرافيكي ،آباديهاي دهستان در محدوده ارتفاعي بین 1800
تا  2100متری ،در دشتهای دامنهای و پایکوهها به تبعیت از رودها استقرار
یافتهاند و راههای روستاها نیز با توجه به موقعیت سکونتگاهها و همچنین
مساعدتهای طبیعی ایجاد شدهاند .
الگوي استقرار در دهستان لواسان کوچک به صورت خطي وخوشهای
ميباشد .این الگوي استقرار وابسته به رودها و درهها است ،كه در انتظام
فضايي سكونتگاهي به صورت خطي جايگاه ويژهاي دارند .اين الگوها به
صورت متمايز در دهستان با توجه به ساختارهاي فضايي قابل تشخيص
است .با توجه به کوهستانی و ناهموار بودن محدوده مورد مطالعه بافت
اولیه و سنتی روستاها بصورت متمرکز است ومعیشت غالب ساکنین باغداری
میباشد که در اطراف بافت متمرکز ایجاد شدهاند .سکونتگاههای جدید نیز
به صورت ویالیی و پراکنده در داخل باغها شکل گرفتهاند.
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جدول ( :)3جدول هم جهت شده مدلهای سطح بندی و مجموع آنها
روستا

گاتمن

ارزش مرکزیت

ارتباطات
مستقیم

گرههای
ارتباطی

حداقل فواصل

توان
جمعیت

مجموع

رتبه

هنزک

2/415

0/582

1/979

3/959

2/664

2/895

14/494

8

برگجهان

2/607

1/03

1/67

3/559

1/215

1/303

11/384

11

سینک

2/453

0/659

1/407

3/746

2/287

2/312

12/864

10

مزرعه السادات

2/338

0/426

2/1

4/176

2/877

3/533

15/449

5

افجه

3/028

1/931

2/039

3/884

2/493

3/363

16/738

2

کردیان

2/299

0/331

2/183

4/071

2/724

2/822

14/43

9

کند سفلی

2/451

0/582

2/271

4/143

2/616

3/756

15/783

4

بوجان

2/645

1/176

2/181

4/115

2/854

4/673

17/644

1

ناصر آباد

2/453

0/654

1/87

3/949

2/669

4/698

16/292

3

کند علیا

2/759

1/148

1/637

4/02

2/58

2/565

14/708

7

انباچ

2/453

0/71

1/757

3/916

2/576

3/545

14/956

6

تبيين نظام سلسله مراتبي و تعيين روابط حوزهاي براي سكونتگاه ها ،از
طريق مدلهايي صورت گرفته است .در اين مدلها سكونتگاههاي روستايي
به جهت روابط عملكردي اهميت مييابند .در مقاله حاضر ،نظام سلسله
مراتبي سكونتگاههاي روستايي؛ با استفاده از مدلهای گاتمن ،شاخص
ارزش مركزيت ،مجموع حداقل فواصل ،تعداد ارتباطهای مستقیم ،تعداد
گرههای ارتباطی و توان جمعیتی تعيين گرديده است كه اساس اين مدلها
بر روابط عملكردي در يك سازمان فضايي ميباشد.
در نهایت نظام سلسله مراتبی پیشنهادی ،الگویی دو سطحی برای سطح
بندی فضاها ارائه داده است که با توجه به الزامات محيطي  -اكولوژيك،
اجتماعي ومكاني  -كالبدي به شرح ذيل بوده است:
حوزه روستایی اول به مرکزیت روستای افجه با زیرحوزههای انباچ،
هنزک ،سینک و برگجهان .حوزه روستایی دوم به مرکزیت روستای کند علیا
با زیر حوزه کند سفلی .حوزه روستایی سوم به مرکزیت روستای بوجان با
زیر حوزههای ناصر آباد ،کردیان ومزرعه سادات .
مجموعه روستايی از تجمع چند حوزه عمرانی تشکیل میشود که در
محدوده مورد مطالعه ما حوزههای عمران روستایی با مرکزیت شهر لواسان
در یک مجموعه روستایی قرار میگیرند .
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