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 چكيده
ها، الگوها، اي از روابط، نسبترویكرد چيدمان فضا، به پدیدارشناسي و بررسي و آناليز مجموعه

پردازد تا از طریق این رهيافت به شناخت متعالي و هاي ساختار فضایي ميها و سازمنديبافت

جامع تر فضا نائل شود. این پژوهش با اتكاء به چند حوزه معرفتي از جمله تئوري چيدمان فضا، 

هاي ها در مطالعات ژئودموگرافيک به خلق مدلپدیدارشناسي و آلومتري و بسط و توسعه كمي آن

هاي ت، از این رو ساختار چينش فضایي گستره مطالعاتي تعریف و مؤلفهجدید دست یافته اس

بندي شده هاي فضایي طبقهفضایي در سه محور كلي روابط فضایي، الگوهاي فضایي و نسبت

دموگرافيک حوضه آبریز خليج فارس در سطوح -است. آناليز چيدمان فضا با نگاه به فضاي ژئو

سازي گردیده است. در تحليل سازي، فرموليزه و مدلهومها مفچينش فضایي، آرایه و درایه

سازي گردیده است؛ بطوریكه سازي، واژههاي مكاني و جمعيتي مدلروابط فضایي بين آرایه

ها در سه سطح مفهومي، ریاضي و گرافيكي انجام گرفته و فضانمایي با ساختارهاي سازيمدل

هاي فضایي تدوین عمق و درجه ارتباطي بين مؤلفه سازيفراكتالي و غيرفراكتالي در جهت نمایه

اي، پراكندگي هاي تراكمي، فاصلهو ارائه گردیده است. در بخش چينش الگوهاي فضایي، آرایه

با استفاده در نهایت  و  است هاي مفهومي تدوین و توسعه یافتهو توزیع، مدنظر قرار گرفته و مدل

هاي آلومتریک هاي فضایي نيز با مفاهيم نسبت. نسبتهاي كمي و ریاضي ارائه شده استاز مدل

هاي مفهومي و كمي تدارک ایزومتریک تبيين و با تلفيق فضاي تئوریک چيدمان فضا، مدل –

هاي آلومتریک مثبت و منفي در تعامل با مفاهيم پسخوراندهاي منفي و مثبت در گردیده و نسبت

 سازي گردیده است.فيكي تفسير، تبيين و مدلهاي تأثيرگذار در فضاي ژئودموگراتوجيه نسبت

 دهد:نتایج حاصل از این پژوهش نشان مي

  ادراک چيدمان فضا، تبيين و تدوین الگو و چينش فضاي سكونتگاهي در ایجاد و توسعة

 هاي سكونتگاهي مؤثر است. كانون

 الگوها و سازي روابط، آناليز چيدمان فضاي ژئودموگرافيک با استفاده از تحليل و مدل

یابي مورد گزیني و مكانتواند در آمایش بنيادین سرزمين، مكانهاي فضایي مينسبت

 استفاده قرار گيرد. 
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 مقدمه

تواند در نوع عملکرد و ادراک و نحوه شناخت انسان از های جغرافیایی هر سرزمین همانند یک سیستم عامل میویژگی
توانند نوع ادراکات متفاوتی برای ساکنین خود ارائه دهند، یعنی گذار باشد. به عبارت دیگر فضاهای سرزمینی میمحیط تأثیر

ادراک فضایی طور کلی، شناخت  بهشناسی و فهم ساکنین آن سرزمین است. فضای سرزمین به مفهوم تأثیر فضا در شناخت
 گیرد.را در بر می 1انسان از فضای سرزمینی یا همان ادراک سرزمینی

های اندازپردازد. اگر چشممی 2بندی فضاهایی است که به پدیدارشناسی و پیکرهای از نظریه و روشچیدمان فضا مجموعه
انداز یا ساختاری که عناصر یک چشـم محیطی یک متن تلقی شود، چیدمان فضا تالشی است در بیان وضعیت پیکربندی

دهد. به عبارت دیگر هدف چیدمان فضا شرح چگونگی را به هم پیوند و مفهوم و معنایـی اجتماعی یا فرهنگی را تجلی می
هایی که در روش نحو فضا به تحلیل ها است. از این رو یکی از سیستمبندی و پیوستگی اجزاء آنها و مفصلآرایش مکان

در این سیستم براساس اینکه هر خط چگونه با خطوط اطراف خود برخورد پردازد سیستم محوری است. ی فضا میو بررس
، روستا و یا در واحد همسایگی استفاده ها در شهرشود و به طور معمول برای بافتکند، یک گراف اتصال تعریف میمی

 (. 5، 2007، 3)مونتلوشده است 

(، نام 1984) 4توان از کارهای ماندگار هیلیر و هانسوننوان یک روش در مطالعات مکانی میدر زمینه چیدمان فضا به ع

 توان ازمی طوریکه؛ بهدنپردازبندی فضا میهپیکربرد. نامبردگان واضع تئوری چیدمان فضا بوده و در آن به تشریح  قواعد 

منطق ، در کتاب چیدمان فضا های نظریایدهد. بر شناسی فضا نامریخت جدیدهای ترین روشعنوان یکی از مهمهآن ب

این نظریه با مطالعه  .ارائه شده استبندی و نحو )چیدمان( فضا است که از مراجع اصلی نظریه پیکره 5اجتماعی فضا

(، در 2007) یابد. هیلیرتعامل آن با ساختارهای اجتماعی و رفتارها دست می بندی فضا و انتظام فضایی، به چگونگیپیکر
بندی فضا تالش دارد تا به کمک آن با ارائه مفهوم و ابزار سنجش پیکر "6فضا دستگاه است"اثر دیگری از خود با عنوان 

های اجتماعی نهفته در محیط را کشف و به الگوی پیکربندی فضایی دست یابد. درک تعامل میان انسان و مندیقانون
این اثر است. از این رو ایده کلی این نظریه عبارت است از امکان تجزیه فضا به  محیط ساخته شده، مسأله بنیادین در

کننده ها و بازخوانی آن به صورت نقشه و گرافیکی که بیانای از انتخابعناصر تشکیل دهنده و تحلیل آن به عنوان شبکه
دکتری، اقدام به کشف منطق چیدمان  ( در رساله1396(. محمدیان )20، 1382هاست )جمشیدی، روابط و انسجام این فضا

( ضمن طرح مفاهیم جدید در دانش 1397الهی و همکاران )های شهری و روستایی در اهواز کرده است. نعمتسکونتگاه
، به استخراج منطق ریاضی چیدمان فضا و قواعد 9و زمین متن 8، نگاره سرزمینی7ژئومرفولوژی چون متن جغرافیایی

( در مطالعات 2010و همکاران ) 10دارااند. های ساحل شمالی خلیج فارس مبادرت کردهدر نگارهژئومورفیک سکونتگاهی 
 (،2000و همکاران ) 11جیانگاند. یی پرداختهشناخت فضا قاتیتحق در فضا دمانیاستفاده از چی و طیمح یسازدلخود به م

اند. ادغام آن با سیستم اطالعات مکانی پرداختههای شهری، به معرفی تئوری چیدمان فضا و سازی فضابه منظور مدل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Land cognation 
2 - Space Configuration 
3 - Montello 
4- Hillier & Hanson 
5- The Social Logic of Space 

6- Space is the machine 
7- Geographical Text 
8- land-context 
9- land-text 
10- Dara 
11- Jiang 
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 و همکاران 2اند. استاهلدر مطالعات خود به نقش چیدمان فضا در شناخت فضایی اشاره کرده (2007) و همکاران 1النگ

اند. را مورد بررسی قرار داده GISبا ذکر مفهوم چیدمان مکان قابلیت دسترسی جغرافیایی با خطوط محوری در  (2005)
(، در پژوهشی به بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی جمعیت در نظام شهرهای نواحی ساحلی 1389پور و همکاران )داداش

های رایج در این زمینه شناسایی ها و تکنیکسال گذشته با کاربرد الگو 40ها را درجنوب ایران پرداخته و تحوالت آن
 اند. کرده

پدیدارشناسی در . رویکرد دیگری است که در این مقاله از آن بهره گرفته شده است شناسی، پدیدارشناسیمعرفت ةدر حوز
های ملموس است و تجربه را ها فراتر از عینیتتفکر فلسفی تأثیرات شگرفی داشته و روشی است که در پی شناخت پدیده

اگر چه این است. « هایدگر»و « هوسرل»پدیدارشناسی محصول تفکّر و تأمل . کند.های عینی نمیتنها محدود به داده
: 1394( است )پرتوی،1859-1938) 3تردید مؤسس حقیقی آن ادموند هوسرلنحله نمایندگان متعددی داشته است اما بی

فلسفی  اصطالح پدیدارشناسی را هم برای روش خاص و هم برای اصول و مبادی(. وی به عنوان بنیانگذار این مکتب 27
 5، هایدگر4شناسی اسامی ریکوردهندگان راه وی به عنوان فیلسوفان نوآور در زمینه پدیدارز ادامها. برده استخود به کار 

 پدیدارشناسی نظرانصاحب از و فرانسوی پردازنظریه و فیلسوف( 1913-2005) ریکورهاست. پلبیش از دیگران بر سر زبان

ترین ( از معروف1976-1889مارتین هایدگر ) .است تأویل به متکی همواره شهود که باور بوده است این بر است. وی
 معروف یدگر در کتاباه . مارتینآمیخت انسـان با تجربةرا شناسی پدیدار ،ای نوینبا شیوهاست که قرن بیستم فیلسوفان 

هره شناخت را شکل های محسوس، جوفراتر از عینیت هستیاز  درک کند کهمی اشاره نکته این به نهستی و زما خویش
 (.14، 1962)هایدگر،  دهدمی

( با بررسی آلومتری دینامیک و استاتیک، مباحث جامعی از کاربردهای آلومتری در ژئومورفولوژی را 1980چورچ و مارک )
چند  ای پرداخته و با ارائه مفهوم( به تحلیل آلومتریک چند مقیاسی جهت توسعه شهری و منطقه2017چن )اند. بیان نموده

 ست.پیشنهاد داده ا بر اساس رگرسیون حداقل مربعات و عملیات ماتریس، الگوریتمی برای حل معادالت آلومتریک6مقیاسی
های ژئومورفیک معرفی آمد به منظور استفاده در ارزیابیمفهوم آلومتری را به عنوان شاخصی کار( 1391گلی مختاری )

تی به تحلیل آلومتری در ژئومورفولوژی و نقش آن در پایش تغییرات لندفرم ( در مطالعا1392کرم و رعیتی )نموده است. 
توان از روی وضعیت فعلی الگوها که همان بحث آلومتری است به پایش تغییرات کنند که میو بیان میاند ها پرداخته

ها ، آستانههاها در نسبتو تغییرات آن با توجه به چیرگی زمان در تغییر، نقش فرایندهااز این رو  .پدیده در گذر زمان رسید
   اند باید مورد بررسی قرار گیرند.و مقیاس فضایی که در فضا تعریف شده

اند و گروهی دیگر یک فضای بسیاری از محققین صرفاً با نگرشی تئوریک به این قضایا پرداخته شودهمانگونه که دیده می
سازی و استفاده از ، مدلسازیهش با اتکا به مفاهیم بنیادین در راستای کمیاند. این پژوکاربردی و تکنیکی ایجاد کرده

ها بوده است. کردن آنهایی گام برداشته و بیشتر به دنبال ایجاد یک پیوند بین مفاهیم بنیادین و کمیابزار و الگوریتم
های الگوها و نسبتها در سه بعد روابط، سازیی بنیادین انتخاب و مدلـوان مفهومـن تئوری چیدمان فضا به عنـبنابرای

این پژوهش به دنبال باشد. همچنین فضایی در گستره مطالعاتی انجام شده که قابل تعمیم به گستره سرزمین ایران نیز می
 های ژئودموگرافیک است تا ازشناسی چیدمان فضا در ارتباط با مؤلفهادراک فضای سکونتگاهی با استفاده از ارکان شناخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Long 
2- Stahle 
3 - Edmund Husserl 
4 - Paul Ricœur 
5 - Martin Heidegger 
6- Multi-Scaling 
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مدیریت رفتاری و امنیت فضایی سرزمینی استفاده گزینی، یابی و مکانمطالعات آمایش بنیادین، مکاننتایج به دست آمده در 

 شود.

 موقعيت گستره مطالعاتي 

 ر فاصله مختصاتیدکه را در برگرفته جنوب و جنوب غرب سرزمین ایران ، عرصه گستره مطالعاتی، حوضه آبریز خلیج فارس

 (.1است )شکل را در برگرفته طول شرقی   57° 53´ 36ʺ تا 45° 22´ 3ʺ عرض شمالی  و 35° 49´ 9ʺ تا °25 44´ 51ʺ

 
 پژوهش گسترهموقعيت  :1شكل 

 روش تحقيقمواد و 

شناسی مرسوم تدوین شده در های شناختاز جمله روش 3و روش آلومتری 2پدیدارشناسی ،1ها در فضامنطق چیدمان پدیده
به منظور دستیابی به از این رو  تره مطالعاتی پرداخته؛در گس هاسکونتگاه یبه تحلیل چیدمان فضایپژوهش است که این 

 اهداف تحقیق فرایند زیر طراحی گردیده است: 
 گام اول: تعیین و شناخت فضای گستره مطالعاتی و فهم موضوع. 

ای شناسی موضوعی، بررسی منابع کتابخانهاولیه از طریق کتاب هایمطالعات و بررسیای مطالعه منابع کتابخانهگام دوم: 
 مندی از منابع اینترنتی انجام گرفت.و مقاالت و بهره

 . : تدارک پایگاه دادهسومگام 
های رستری، داده پنج دستهکه در  هها در چارچوب طرح پژوهش از منابع اطالعاتی به شرح زیر انجام شدگردآوری داده

 (.2شکل) اندهگرفتقرار  نویسیو برنامه افزاریهای اقلیمی و پایگاه نرماری، دادههای بردداده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Space syntax logic of phenomena in space 

2. Phenomenology 

3 .Allometry 

0 50 100 15025
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 : پایگاه داده و ابزار پژوهش2شكل

 1گام چهارم: اتصال فضایی
، شهرها و 2هاترین لیست شهرهای ایران به تفکیک استان( و کامل1395های آماری مرکز آمار ایران )از دادهدر این گام 

. ه استها معین گردیدهای دموگرافیک استخراج و موقعیت مکانی و جمعیت آنروستاهای گستره مطالعاتی به عنوان مؤلفه
 ند. اهو مکانمند شد 3های مکانی متصلهای توصیفی جمعیتی به دادهدر این راستا داده

گزینش عناصر فضایی جهت آنالیز چیدمان فضای  در زمینه تحلیل فضا و ایهای نوین و خالقانهمدل : ارائهپنجمگام 
 .ژئودموگرافیک گستره مطالعاتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Spatial Join  )اتصال داده های توصیفی )آماری( به داده های جغرافیایی )مکانی  
2 - https://exceliran.com/iran-cities-database/ 

3 - join 

https://exceliran.com/iran-cities-database/
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یا  1تواند توصیفیها، یک مدل میبندیبندی کرد. در قالب یکی از این طبقههای مختلفی طبقهتوان به شیوهها را میمدل

ضایی را توصیف و نحوه تأثیر هر پدیده را بر دیگری بیان های فهای توصیفی، شرایط موجود دادهباشد. مدل 2تخمینی
دهند. بر اساس این های تخمینی برآوردی از شرایطی که اتفاق خواهد افتاد و یا باید اتفاق بیافتد ارائه میکنند و مدلمی

 3ها به دو دسته جبریمدلبندی دیگر های انجام شده در این پژوهش از نوع توصیفی است. در ردهسازیمدل بندی،تقسیم
پارامترها  همراه بامعادالت  توسطهای ریاضی هستند که و تصادفی، مدل جبریهر دو مدل شوند. تقسیم می 4و تصادفی

گیرد اما های آن را در نظر می. یک مدل تصادفی وجود شرایط تصادفی یک یا چند پارامتر یا متغیرشوندو متغیرها ارائه می
تواند در برگیرنده خطا یا عدم های تصادفی میبینی مدلهای تصادفی پیشینگونه نیستند. در نتیجه فرایندهای جبری امدل

های های تصادفی بعضاً به عنوان مدلیابد و بدین دلیل است که مدلقطعیت باشد که معموالً در مفاهیم احتماالتی نمود می
ها در این تحقیق در دسته جبری قرار دارد. سازیبندی مدلبه این تقسیمآیند. با توجه احتماالتی و یا آماری به شمار می

و  7های فضاییهای دینامیک بر تغییرات داده)استاتیک( باشد. مدل 6)دینامیک( یا ایستا 5یک مدل نیز ممکن است پویا
ان معین ـدر یک زم 8های مکانیهای استاتیک با دادهتعامالت بین متغیرها در طول زمان تأکید دارند در حالی که مدل

بندی از نوع استاتیک است. ای این پژوهش با توجه به این تقسیمـهسازی(. مدل2002د دارند. )روگاسکی و گوین، ـتأکی
ای از . یک مدل قیاسی نماینده استنتاج بدست آمده از مجموعه10هستند یا استقرایی 9ها یا قیاسیبندی دیگر، مدلدر دسته

های های علمی یا قوانین فیزیکی قرار دارد و مدل استقرایی نماینده استنتاجا است که معموالً بر پایه تئوریهفرضپیش
های انجام سازیبندی نیز مدلتقسیمبر اساس این  (.403، 2018)چنگ، های تجربی و مشاهدات است بدست آمده از داده
 شده قیاسی است.

های فضاها توان ویژگیمی ،در روش چیدمان فضا که بنیان فهم آرایش فضا و روابط چیدمانی کلیه فضاها با یکدیگر است
ها در سه سطح صورت سازیاز این رو در این پژوهش مدلهای مفهومی، ریاضی و گرافیکی ارائه کرد. را به صورت مدل

 . (3)شکل گرفته است

 
 روابط فضایي در تحليل سازي: سطوح مدل3شكل 

های فضایی به عنوان عناصر در این جستار مفاهیمی بنیادین چون چینش روابط فضایی، چینش الگوهای فضایی و نسبت
گیری این ترتیب بکارها در ارتباط با مؤلفه های محیطی در نظر گرفته شده است؛ بدینتحلیل فضایی در چیدمان سکونتگاه

 (.4به شمار آید )شکل اصلی فهم فضا  تواند شالودهمفاهیم می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Descriptive 

2 - Prescriptive 

3 - Deterministic 

4 - Stochastic 

5 - Dynamic 

6 - Static 

7 - Spatial data 

8 - Geospatial data 

9 - Deductive 

10- Inductive 
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 فضایي ارائه شده در فهم فضا  هاي: چينش4شكل 

سازی مفهومی ارائه گردیده؛ بدین ترتیب که اگر عنصر پیرامون به عنصر مرکزی در تحلیل روابط فضایی نخست یک مدل
تر است. در سطح بعدی مدل مفهومی را به مدل ریاضی تبدیل تر و تفاضل جمعیتی کمتری داشته باشد ارتباط قوینزدیک

شده  1و در نهایت مدل ریاضی به صورت مدل گرافیکی و بصری نمایه و موجب خلق مفهومی بدیع تحت عنوان فضانما

. به طور کلی نوع ه استسازی در تحلیل چینش روابط فضایی چهار حالت ارتباطی در نظر گرفته شدجهت مدل است.
تواند به صورت تناظر یک به یک، یک به چند تا، چند تا به یکی و چند تا ارتباطات بین عناصر یک مجموعه در فضا می

 به صورت گرافیکی نمایش داده شده است. ، چهار حالت ارتباط5باشد. در شکل به چند تا 
 

 
 فضایي :  نوع ارتباطات5شكل 

های ارتباطی یک عنصر با های مطرح شده، حالتضایی، از میان حالتبرای مدل کردن روابط فدر این بخش از پژوهش 
د به تواننند که هر کدام میاههای ارتباط فضایی برگزیده شدچند عنصر و چند عنصر با چند عنصر دیگر به عنوان آرایه

 (.6سطحی )غیرفراکتالی( باشند )شکل صورت سلسله مراتبی و چند سطحی )فراکتالی( و یا به صورت تک 

 
 هاي چينش روابط فضایيها و درایه: آرایه6شكل 

 ند. اههای دموگرافیک و مکانی فضایی گزینش شددرایه سازی هر دو آرایه، جمعیت و فاصله به ترتیب به عنوانبرای مدل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Spatio-Graph 
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 دتوانمرکزی می. عنصر ه استدر آرایه یک به چند تایی، ارتباط بین یک عنصر مرکزی با عناصر پیرامون مدنظر قرار گرفت

های یا عنصر مرکزی، مرکز استان و عناصر پیرامونی آن شهر ،ها باشدمرکز سیاسی ایران و عناصر پیرامونی آن مراکز استان
ها و روستاها باشد. بنابراین در اینجا یک مدل آن استان و همچنین عنصر مرکزی یک شهر و عناصر پیرامونی آن دهستان

. در این مدل گرافیکی، ه استو فضانماهایی استخراج گردیده راکتالی مورد سنجش قرار گرفتسلسله مراتبی و الگوی ف
های دوسویه ارتباطی یا به بیان دیگر بردارهای کنش متقابل فضایی هستند. این فضانماها چند نوع ارتباط خطوط، بردار

دهد، دیگری و سلسله مراتبی را نشان میکنند. از جمله الگوی ارتباطی که یک الگوی فراکتالی فضایی را مشخص می
کند و در نهایت شدت یا درجه ارتباط است که با ضخامت ها آن را تعیین میعمق ارتباط است که فاصله و طول بردار

 (.7تشخیص است )شکل خطوط قابل 

 
 )روابط فضایي فركتالي(1: روابط فضایي سلسله مراتبي7شكل  

توان آرایش فضایی و بر تحلیل ارتباط تمامی عناصر فضایی با یکدیگر است بنابراین میاز آنجا که چیدمان فضا مبتنی 
های ها را تحلیل کرد؛ از این رو آرایش فضایی در ارتباط با مؤلفهنحوه چیدمان فضاها در کنار یکدیگر و ارتباط آن

 (.8اند در نظر گرفته شده است )شکل های الگوهای فضایی معرفی شدهها و درایهژئودموگرافیک که به عنوان آرایه

 
 چينش الگوهاي فضایي هايها و درایه: آرایه8شكل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Hierarchical Spatial Relationship 
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های زهکشی، های ژئومرفیک، حوضههای ژئومرفیک ارتفاع، شیب، واحددر اینجا نخست به آنالیز توزیع فراوانی آرایه

های در ایجاد مدلو در ادامه اقلیمی دما و بارش و طول و عرض جغرافیایی به عنوان دو بعد مکانی اقدام شده  هایآرایه
مرکز ، 2فضایی از جمله عارضه مرکزی -های آماری ای از تحلیلمجموعه ،1گیری توزیع جغرافیاییاندازهفضایی آنالیز 

با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی بر ( 2005)میشل،  6و آنالیز توزیع جهت 5، فاصله استاندارد4، مرکز میانه3میانگین
  ه است.روی جمعیت سکونتگاهی گستره مطالعاتی انجام گرفت

شده است و مدل  ترین عارضه، تعیین ، مرکزیرت وزنی و غیروزنی محاسبه گردیدهدر مدل عارضه مرکزی که هم به صو
با استفاده  کندها را شناسایی میای از ویژگیبرای مجموعه، کز تمرکزیا مر و هندسی رافیایییک مرکز جغکه  مرکز میانگین

 (.1)رابطه ( 2005)میشل، از روابط زیر به صورت وزنی و غیروزنی و مرکز میانگین فضایی محاسبه گردیده است 
 :1رابطه 
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ــات مرکز میانگین،  y̅ و x̅در این روابط  ــات نقطه  iyو  ixمختص ــایی نقاط  z وزن و w ،تعداد نقاط i، nمختص بعد فض

 است.
 .(1962 و کوهن، 1969، ) بارت( 2مدل مرکز میانه نیز از رابطه زیر بدست آمده است )رابطه 

 :2رابطه 
𝑑𝑖

𝑡 =  √(𝑋𝑖 − 𝑋𝑡)2 + (𝑌𝑖 − 𝑌𝑡)2 

 .(2005)میشل،  (3با استفاده از روابط زیر فاصله استاندارد در حالت وزنی و غیر وزنی نیز محاسبه گردیده است )رابطه 
 : 3رابطه 
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شان میاینکه پراکندگی عوارض، روند جهت در مدل توزیع جهتی، شود. از روابط زیر برای یا خیر تعیین می دهدداری را ن
 (.2005 ( )میشل،4محاسبه مدل توزیع جهت در حالت وزنی و غیر وزنی بهره گرفته شده است )رابطه 

  :4رابطه 
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𝜎𝑦 = √2√
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Measuring Geographic Distributions 

2 - Central Feature    

3 - Mean Center     

4- Median Center       

5 - Standard Distance 

6 - Directional Distribution 
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ی ری مفهومـآلومتا برقرار است. ـی است که بین اجزاء آن فضـهاین فضا، نسبتـهای شناخت و تبیییکی از راههمچنین 

حت شرایط نسبت تغییرات در همبستگی با تغییرات ابعاد کل ارگانیسم و یا ت و بررسی که از مطالعةاست شناسی زیستدر 
، 1966ن است مورفولوژیکی، فیزیولیژیکی و شیمیایی باشند )گولد، خاصی بخشی از آن، مشتق شده است. متغیرها ممک

کند که در آن تغییر ابعاد کل همراه با تغییرات وابسته به مقیاس (. در نتیجه، رشد آلومتریکی شرایطی را تعریف می629
ای این چنین تغییرات هباشد. در جغرافیای طبیعی بررسیهای مختلف شئی مورد مطالعه میاست که دارای نسبت با جنبه

( در مطالعات 1980وابسته به مقیاس، عموماً بر روی متغیرهای مورفولوژیکی متمرکز شده است به طوری که چرچ و مارک )
کنند. اگر این چنین نوساناتی وجود نداشته مروریشان، آلومتری را در ارتباط با اعوجاجات مقیاس در روابط هندسی ارائه می

آلومتریک، رشد نسبی دو متغیر  (. به طور کلی تحلیل344 ،1980ریک اتفاق خواهد افتاد )چرچ و مارک، باشد، رشد ایزومت
𝑌تأثیرگذار بر یکدیگر است که معموالً به صورت تابع توانی  = 𝑎𝑋𝑏 مثبت،  آلومتریکی شود. در رابطهبیان میb>1   و

افتد باشد نسبت ثابت است و هیچ تغییری در مقادیر نسبی اتفاق نمی b=1چنانچه . است b < 1 ،آلومتریکی منفی رابطه
، با اتکا به مفهوم شده استسعی نسبت های فضایی  (. از این رو در تحلیل9)شکل  و رابطه از نوع ایزومتریک است

چیدمان ی در فضایهای ژئومرفیک و دموگرافیک با بیان مفهوم آلومتری و ایزومتری آلومتریک و ایزومتریک، نسبت مؤلفه
ها های آن. در ابتدا بین مؤلفه ها رابطه برقرار کرده و با ارائه ماتریس همبستگی نسبتسکونتگاهی تحلیل شودفضای 

به دست آمده و درجه کیفی برای هر یک معین شده  بندی شده است. آلومتری مثبت و منفی و ایزومتری با رگرسیونطبقه
 های فضایی ارائه گردیده است. است. به طور کلی این ساختار به عنوان یک مدل ارزیابی نسبت

 
 خطي آلومتریک مثبت و منفي و  ایزومتریک : الگوي9شكل 

های مثبت و کند پسخوراندمعین میها را ها است و چیزی که نوع نسبتآنچه در این تحلیل، با اهمیت است نوع نسبت
شود از حالت منفی هستند. از این رو مفهوم آلومتریک ایزومتریک با پسخوراند رابطه نزدیک دارند و آنچه که باعث می

 (.10ایزومتری وارد فاز آلومتری مثبت یا منفی شویم پسخوراندهای مثبت یا منفی هستند )شکل 

 
 های آلومتریمثبت و منفی در نسبت : الگوی پسخوراندهای10شکل 

کننده کننده پسخوراند مثبت و در فاز کنترلشود که در فاز تشدیدکننده ایجاد میکننده و کنترلدر اینجا دو فاز تشدید
ها نیز در آلومتری منفی شرایط پسخوراند مثبت را به منفی و در آلومتری مثبت شرایط پسخوراند منفی حاکم است. آستانه
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های آلومتری ساختار تحلیل نسبت 11در شکل کنند. دهند و یک تعادل موقت یا گذرا را ایجاد میفی را به مثبت تغییر میمن

  ایزومتری فضایی بر روی پارامترهای انتخابی نمایش داده شده است.

 
 های فضاییساختار تحلیل چینش نسبت: 11شكل 

 هابحث و یافته

 روابط فضایي

تهران به عنوان عنصر مرکزی معین و روابط فضایی  ه ودر عرصه سرزمینی انجام گرفتروابط فضایی سلسله مراتبی، نخست 
 )رابطه ههای زیر ارائه گردیدسازی الگوی گرافیکی، فرمول. در ادامه جهت آمادهه استها روشن گردیدآن با مراکز استان

نمای عرصه سرزمینی ها انجام و فضاروی داده ( پردازش12)شکل  پایتوننویسی برنامه( و با استفاده از کد نویسی در زبان 5
 (.13گردیده است )شکل استخراج 

 
 بخشي از كد پایتون براي ترسيم الگوهاي گرافيكي روابط فضایي   :12شكل 

 :5رابطه 

 های ارائه شده : در فرمول

𝑆𝑅𝑜𝑚 ارتباط فضایی یکی به چندتایی = 

𝐼𝐷𝑊 وزن معکوس فاصله = 

𝐼𝑃𝑊 تفاضل جمعیت نرمال شده معکوس = 

𝑑 فاصله = 

𝑃𝑑𝑖𝑓 اختالف جمعیت = 

𝑃𝑐 جمعیت عنصر مرکزی = 

𝑃𝑖 جمعیت عنصر پیرامونی = 

 

𝑆𝑅𝑜𝑚 = ( 
𝐼𝐷𝑊 + 𝐼𝑃𝑊

2
) 

𝐼𝐷𝑊 = 1 − ( 
𝑑𝑖 + 𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥 −  𝑑𝑚𝑖𝑛

) 

𝑑 =  √(𝑥𝑐 −  𝑥𝑖)2 +  (𝑦𝑐 −  𝑦𝑖)
2 

𝐼𝑃𝑊 = 1 − ( 
𝑃𝑑𝑖𝑓 + 𝑚𝑖𝑛 𝑃𝑑𝑖𝑓

𝑚𝑎𝑥 𝑃𝑑𝑖𝑓 −  𝑚𝑖𝑛 𝑃𝑑𝑖𝑓

) 

𝑃𝑑𝑖𝑓𝑖=0

𝑛 =  𝑃𝑐 −  𝑃𝑖  
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 ارتباط تک سطحي )غير فركتالي ( یک به چند تا  –:  فضانماي عرصه سرزميني ایران  13 شكل

های ساحلی )اهواز، بوشهر و بندرعباس( به عنوان این مدل برای سه استان ساحلی خلیج فارس هم اجرا شد. مراکز استان
عنصر مرکزی و شهرهای هر استان به عنوان عناصر پیرامونی معین شدند. برونداد این آنالیز با عناوین فضانمای خوزستان، 

 (.16و  15، 14های هرمزگان مطرح گردید )شکلبوشهر و 

 
 ارتباط تک سطحي )غير فركتالي ( یک به چند تا  –فضانماي استان ساحلي خوزستان : 14شكل 
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 ارتباط تک سطحي )غير فركتالي ( یک به چند تا  –ساحلي بوشهر  : فضانماي استان15شكل 

 
 ارتباط تک سطحي )غير فركتالي ( یک به چند تا  –استان ساحلي هرمزگان  :  فضانماي16شكل 

تی مورد بررسی و تحلیل قرار های جمعیت و فاصله در گستره مطالعادرایهسازی حالت ارتباطی چند تا به چندتا، برای مدل
تر و که اگر عنصر پیرامون به عنصر مرکزی نزدیک شده است. مدل مفهومی در این حالت بدین صورت مطرح اندگرفته

ر روی شهرهای تر است. جهت اجرای این مدل بتفاضل جمعیتی کمتری و جمعیت مطلق بیشتری داشته باشد ارتباط قوی
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شهرهای با جمعیت کم ،  . این امکان وجود دارد که مدل در سطوح مختلف مثالًتمرکز شده استنفر  150000بیش از 

ها روابط فضایی آنو  گرفتههزار نفر مالک قرار  150متوسط و زیاد مورد آزمون قرار گیرند. ولیکن در اینجا آستانه جمعیتی 
 (.  17( )شکل 6)رابطه نویسی پایتون استخراج گردیده است و کدنویسی در زبان برنامههای زیر از طریق ارائه فرمول

  : 6رابطه 
 های ارائه شده: در فرمول

𝑆𝑅𝑚𝑚 ارتباط فضایی چندتایی به چندتایی = 

𝐼𝐷𝑊            وزن معکوس فاصله = 

𝐼𝑃𝑊 تفاضل جمعیت نرمال شده معکوس = 

𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚   جمعیت نرمال شده = 

𝑑                        فاصله = 

𝑃𝑑𝑖𝑓 اختالف جمعیت = 

𝑃𝑐                جمعیت عنصر مرکزی = 

𝑃𝑖 جمعیت عنصر پیرامونی = 

𝑆𝑅𝑚𝑚 = ( 𝐼𝐷𝑊 + 𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚 + 𝐼𝑃𝑊) 

𝐼𝐷𝑊 = 1 − ( 
𝑑𝑖 + 𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑚𝑎𝑥 −  𝑑𝑚𝑖𝑛

) 

𝑑 =  √(𝑥𝑐 −  𝑥𝑖)2 +  (𝑦𝑐 −  𝑦𝑖)
2 

𝑃𝑛𝑜𝑟𝑚 = ( 
𝑃𝑖 + 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

) 

𝐼𝑃𝑊 = 1 − ( 
𝑃𝑑𝑖𝑓 + 𝑚𝑖𝑛 𝑃𝑑𝑖𝑓

𝑚𝑎𝑥 𝑃𝑑𝑖𝑓 −  𝑚𝑖𝑛 𝑃𝑑𝑖𝑓

) 

𝑃𝑑𝑖𝑓𝑖=0

𝑛 =  𝑃𝑐 −  𝑃𝑖  

 

 
 ارتباط فضایي از نوع چند تا به چند تا  –غير فراكتالي گستره مطالعاتي  -:  فضانماي تک سطحي17 شكل

ها در فضا نیز بایستی بررسی گردد. از این رو ماتریس همبستگی فضایی، درجه همبستگی و وابستگی مؤلفه روابطدر تحلیل 
یک به یک به صورت مقایسه زوجی انجام  ،ایجاد و تمامی ارتباطات دموگرافیک و ژئومرفیک فضایی هایها و درایهآرایه
 .(1اند مشخص شده اند. )جدول هتتری داشهایی که ارتباطات قوی. در نتیجه مؤلفهاستهگرفت
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 هاي فضایي: ماتریس همبستگي مؤلفه1جدول

 
 الگوهاي فضایي

شکل و  2کند. جدول کنندگی جمعیت عمل میهای ژئومرفیک، در جهت محدودبه طور کلی ارتفاع به عنوان یکی از مؤلفه
یابد. اما با دقت بیشتر یک توزیع شهری کاهش میه تقریباً با افزایش ارتفاع تعداد شهرها و جمعیت دهد کنشان می 18

تا  0یابد؛ البته کالس ارتفاعی شود. به طوری که با افزایش ارتفاع، جمعیت افزایش و دوباره کاهش مینرمال مشاهده می
 دهنده تأثیر ساحل در جذب جمعیت است. متر یک ناهماهنگی در روند کلی توزیع نرمال ایجاد کرده که نشان 200

 : تعداد شهرها و جمعيت شهري در طبقات ارتفاعي2دول ج

تعداد  طبقات ارتفاعی
 شهر

 جمعیت شهری

199 - 0  92 4242769 
399 - 200 19 352008 
599 - 400 18 280764 
799 - 600 24 319780 
999 - 800 27 621460 
1199 - 1000 28 788212 
1399 - 1200 28 1965128 
1599 - 1400 24 671574 
1799 - 1600 19 518288 
1999 - 1800 14 221845 
2199 - 2000 6 30454 
2399 - 2200 5 55354 
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 تعداد شهرها و جمعيت شهري در طبقات ارتفاعي :18 شكل

، نقش 19 و شکل 3یکی دیگر از عوامل محدود کننده توسعه شهرها، افزایش شیب است. با مشاهده اطالعات جدول 
که تعداد طوریهای ساحلی در تمرکز جمعیت شهری و تعداد شهرها برجسته و چشمگیر است. بهساحل، جلگه و دشت

 درصد افزون و اختالف این کالس با سایر طبقات افزایش یافته است. 2تا  0شهرها و جمعیت شهری در کالس شیب 

 : تعداد شهرها و جمعيت شهري در طبقات شيب3جدول 

تعداد  شیبطبقات 
 شهر

 جمعیت شهری

2 - 0  175 7019585 
4 - 2 71 1309800 
6 - 4 20 1408524 
8 - 6 11 117229 
10 - 8 6 71299 
12 - 10 5 19636 
14 - 12 7 54538 
16 - 14 2 27332 
18 - 16 1 2191 
22 - 20 1 3698 
24 - 22 1 23704 
26 - 24 1 3562 
36 - 34 1 3077 
44 - 42 1 1730 
54 - 52 1 1731 

 
 تعداد شهرها و جمعيت شهري در طبقات شيب: 19شكل 

ها و ، دشت20 و شکل 4و اطالعات استخراج شده از جدول  21 های ژئومرفیک در شکلبا توجه به نقشه پراکندگی واحد
 اند. های ساحلی کانون جذب جمعیت شهری و تمرکز شهرها بودهدشت
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 : تعداد شهرها و جمعيت شهري در واحدهاي ژئومرفيک4جدول 

واحد های 
 ژئومورفیک

 جمعیت شهری تعداد شهر

1 197 7240029 
2 96 2757570 
3 11 70037 

 
 هاي ژئومرفيکواحد جمعيت شهري درو  تعداد شهرها: 20 شكل

 

 
 هاي شهري در واحدهاي ژئومرفيک : چيدمان سكونتگاه21 شكل

 افزونه و ابزار گیری از مدل رقومی ارتفاعی و گستره مطالعاتی، حوضه آبریز خلیج فارس را در برگرفته که با بهره
پس  و (22 )شکله بندی گردیدزیر حوضه دسته 18به  GISنرم افزار   Arc Mapدر محیط Arc Hydroهیدرولوژیکی 

. ه استهای شهری مشخص گردیدجذب جمعیت و تمرکز کانونها، توان از استخراج اطالعات دموگرافیک از تمامی حوضه
توان  2و  4، 3های تعداد شهرهای بیشتری را در خود جای داده و به ترتیب حوضه 3که حوضه کد  دهدمینتایج نشان 

 (.23 ( )شکل5دهند )جدول جذب جمعیتی باالتری از خود نشان می
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 شهري در حوضه هاي زهكشي هاي: چيدمان سكونتگاه22 شكل

 هاي زهكشي )بر اساس كدبندي حوضه(: تعداد شهر و جمعيت شهري در حوضه5جدول 

 جمعیت شهری تعداد شهر حوضه زهکشی
1 15 607533 
2 22 918099 
3 56 2318009 
4 22 1919594 
5 27 638609 
6 16 615081 
7 14 304008 
8 36 685644 
9 14 254340 
10 8 136624 
11 1 2024 
12 1 4140 
13 4 444752 
14 24 328624 
15 7 142983 
16 5 359612 
17 27 555020 
18 5 232940 

 
 هاي زهكشي )بر اساس كدبندي حوضه(در حوضهو جمعيت شهري تعداد شهر : 23شكل 



 1398 زمستان، 3 هشمار سال هشتم، ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 52

 
این نمودار یک مد جمعیتی با دمای (. در 24دهد )شکل را نشان می 1جمعیت در طبقات دمایی یک توزیع دو مدیالگوی 

آید. مد دیگر شود که منطبق بر نواحی ساحلی است ولیکن کانون جذب جمعیت شهری به شمار مینسبتاً باال مشاهده می
با دمای پایین که بر نواحی مرتفع و پایکوهی منطبق است و با توجه به شرایط مطلوب محیطی جاذب جمعیت هستند 

 (.25( )شکل 6)جدول

 : تعداد شهرها و جمعيت شهري در طبقات دمایي6دول ج

 

 
 طبقات دمایيدر تعداد شهرها و جمعيت شهري : 24 شكل

 
 هاي شهري در طبقات دمایي: چيدمان سكونتگاه25 شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Bimodal distribution 

 جمعیت شهری تعداد شهر طبقات دمایی
14 - 12 19 673244 
16 - 14 35 2004298 
18 - 16 28 971777 
20 - 18 14 94162 
22 - 20 23 318589 
24 - 22 27 685679 
26 - 24 62 1895548 
28 - 26 79 3064227 
30 - 28 17 360112 
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رود که الگوی جمعیت در طبقات بارشی، چولگی چپ را نشان دهد اما این الگو گویای با توجه به شرایط محیطی انتظار می

راست یا مثبت است و پتانسیل دریا و ساحل در جذب جمعیت و تغییر در این الگو کامالً واضح و روشن است  یک چولگی
های جمعیتی (. همچنین مناطقی که منطبق با الگوی بارشی زیاد هستند شرایط استقرار شهرها و کانون26 ( )شکل7)جدول

توانند تأثیر یک ه در چینش فضا، برخی از عناصر فضایی میدهد ککنند. از این رو نتایج نشان میرا دستخوش تغییر می
 در نظر گرفت.  1توان آن را به عنوان یک اثر متقابل فضاییعنصر دیگر را معکوس کنند و می

 : تعداد شهرها و جمعيت شهري در طبقات بارش7جدول 

 جمعیت شهری تعداد شهر طبقات بارش
196 - 96  40 1194051 
296 - 196 106 3576753 
396 - 296 62 1610794 
496 - 396 56 2710438 
596 - 496 22 384048 
696 - 596 11 295868 
796 - 696 3 12514 
896 - 796 2 119920 
996 - 896 1 110464 

 
 تعداد شهرها و جمعيت شهري در طبقات بارش: 26 شكل

مکانی مورد بررسی قرار گرفت. در فضای مورد مطالعه با در این بخش، طول و عرض جغرافیایی نیز به عنوان دو بعد 
(. الگوی جمعیت در 8های تمرکز سکونتگاهی کاهش یافته است )جدولافزایش طول جغرافیایی جمعیت شهری و کانون

ت (. این الگو در نتیجه تأثیرا27 دهد)شکلجهت طول جغرافیایی چولگی راست یا مثبت و تمایل به غرب منطقه را نشان می
 شود.تجمعی عوامل دیگر آشکار می

 هرها و جمعيت شهري در جهت طول جغرافيایي: تعداد ش8جدول 

 جمعیت شهری تعداد شهر طول جغرافیایی
58929062/46 – 58929062/45 27 646306 
58929062/47 – 58929062/46 30 1496382 
58929062/48 – 58929062/47 49 1931363 
58929062/49 – 58929062/48 38 2380737 
58929062/50 – 58929062/49 26 770329 
58929062/51 – 58929062/50 40 867871 
58929062/52 – 58929062/51 25 427801 
58929062/53 – 58929062/52 21 407601 
58929062/54 – 58929062/53 23 427482 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Spatial Interaction 
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58929062/55 – 58929062/54 7 86156 
58929062/56 – 58929062/55 6 479002 
58929062/57 – 58929062/56 12 146606 

 

 : تعداد شهرها و جمعيت شهري در جهت طول جغرافيایي27 شكل

  (.28( )شکل 9)جدول جغرافیایی روند معناداری مشاهده نشدهای استخراج شده در جهت عرض با آنالیز داده
 

 شهري در جهت عرض جغرافيایي: تعداد شهرها و جمعيت 9جدول 

 جمعیت شهری تعداد شهر عرض جغرافیایی
52111053/27 – 52111053/26 26 742976 
52111053/27 – 52111053/26 45 771440 
52111053/27 – 52111053/26 31 748729 
52111053/27 – 52111053/26 27 1053480 
52111053/27 – 52111053/26 40 2003577 
52111053/27 – 52111053/26 38 1031369 
52111053/27 – 52111053/26 26 758597 
52111053/27 – 52111053/26 48 2128551 
52111053/27 – 52111053/26 22 828733 
52111053/27 – 52111053/26 1 184 

 
 تعداد شهرها و جمعيت شهري در جهت عرض جغرافيایي: 28شكل 

 جغرافيایي گيري توزیعاندازههاي فضایي مدل

ترین عارضه، پیرامون اهواز تعیین در مدل عارضه مرکزی که هم به صورت وزنی و غیروزنی محاسبه گردیده است، مرکزی
کنند. دهد که استقرار شهرهای بزرگ تا حدودی از قاعده گرایش به مرکز پیروی می(. این نتیجه نشان می29 شد )شکل

 این قاعده برقرار است.که در واقعیت هم 
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  عارضه مركزي:  موقعيت 29 شكل

مشخص شده و محدوده  31و  30 هایموقعیت مرکز میانگین در حالت وزنی و غیروزنی و مرکز میانگین فضایی در شکل
 رامهرمز در شرق خوزستان و شمال غربی استان کهگیلویه وبویر احمد را نشان داده است.

 
  مركز ميانگين وزني و غير وزني :  موقعيت30 شكل
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  مركز ميانگين فضایي وزني و غيروزني :  موقعيت31 شكل

نیز از رابطه ای که در مواد و روش پژوهش بدان اشاره شد، بدست آمد. در این مدل مرکز میانه پیرامون مدل مرکز میانه 
 (.32اهواز، مالثانی و ویس و محدوده رامهرمز معین گردیده است )شکل 

 

 
  مركز ميانه وزني و غيروزني :  موقعيت32 شكل
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پراکندگی از مرکز  استانداردای در مرکز تراکم عوارض و شعاع استانداردی که معرف درجه دایرهدر مدل فاصله استاندارد 

گیری شدگی عوارض را در اطراف یک مرکز هندسی میانگین اندازهمیزان تمرکز و یا پخش شود. این مدل،ترسیم می است
ای به شود که به صورت یک رینگ یا پلیگون دایرهکند. با استفاده از این آنالیز یک کالس عارضه جدید ایجاد میمی

دهد که نشان می 34و  33های . شکلاست استاندارد فاصله برابر دایره این شعاع. باشدمی عوارضمرکزیت میانگین همه 
  اند.تر در رینگ اول قرار گرفتهشهرهای پرجمعیت

 
 فاصله استاندارد وزني  :  موقعيت33 شكل

 
 فاصله استاندارد غيروزني  :  موقعيت34 شكل

جهت  36و  35های  . شکلاسته جهت گسترش و پراکندگی نقاط سکونتگاهی مشخص گردید ،در مدل توزیع جهتی
کوه زاگرس و امتداد خلیج فارس منطبق بر امتداد رشته د که این جهت کامالًندهشمال غرب، جنوب شرق را نشان می

 است.

http://gistech.ir/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af
http://gistech.ir/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af
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 : موقعيت توزیع جهت در حالت وزني 35 شكل

 
 : موقعيت توزیع جهت در حالت غيروزني 36شكل 

 هاي فضایينسبت

 شده است دموگرافیک بررسیهای چیدمان فضای ژئودر مؤلفه های فضاییساختار تحلیل چینش نسبتدر این بخش 

های آلومتریک و ایزومتریک فضایی باالتری داشتند گزینش و بر هایی که در کل، نسبتها مؤلفهو از بین آن

الگویی ند. همچنین برحسب اهبندی شداساس نسبت عددی همبستگی در درجات قوی، متوسط و ضعیف طبقه

و  10ند. جدول اهند، به آلومتری مثبت، منفی و ایزومتریک تقسیم شداهها، از خود نشان دادکه این نسبت

پارامترهای مورد  کایزومتریک مثبت و منفی و آلومتری نسبتتحلیلی  در قالب نمودارهای 43 تا 37 هایشکل

دهد که هر چقدر ت عددی همبستگی محاسبه شده و نشان میدر این جدول نسب د.ندهبررسی را نشان می

 تری حاکم است.نسبت عددی همبستگی باال رود نسبت قوی
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 ري فضایي بين پارامترهاي انتخابيایزومتهاي آلومتري : نسبت10جدول 

نسبت عددی  نوع نسبت پارامتر
    )2r( همبستگی

نسبت کیفی 
 ضعیف / آلومتری مثبت و تراکم وزنی روستا تراکم وزنی قلل همبستگی

 ضعیف / آلومتری منفی تراکم وزنی شهر و تراکم وزنی قلل

 ضعیف / ایزومتریک تراکم غیر وزنی قلل و بارش

 ضعیف / آلومتری مثبت تراکم غیر وزنی شهر و تراکم وزنی روستا

 متوسط / آلومتری منفی تراکم غیروزنی روستا و بارش

 متوسط / آلومتری منفی تراکم وزنی شهر و تراکم غیر وزنی قلل

 متوسط / آلومتری مثبت تراکم غیر وزنی قلل و تراکم غیر وزنی روستا

 متوسط / آلومتری منفی ارتفاع و تراکم وزنی قلل

 متوسط / ایزومتریک ارتفاع و فاصله از ساحل

 متوسط / آلومتری منفی ارتفاع و تراکم غیر وزنی قلل

 متوسط / ایزومتریک قلل وزنی تراکم غیر وزنی شهر و تراکم

 قوی / ایزومتریک تراکم وزنی شهر و تراکم وزنی روستا

 قوی / آلومتری مثبت تراکم وزنی قلل و تراکم غیر وزنی روستا

 قوی / آلومتری مثبت تراکم غیر وزنی روستاتراکم غیر وزنی شهر و 

 قوی / ایزومتریک تراکم غیر وزنی شهر و تراکم غیر وزنی قلل

 قوی  آلومتری مثبت فاصله از ساحل و بارش

 قوی / ایزومتریک تراکم وزنی شهر و تراکم غیر وزنی روستا

 قوی / آلومتری مثبت تراکم وزنی قلل و بارش

 قوی / آلومتری مثبت تراکم وزنی قلل و فاصله از ساحل

 

 
 روستاوزني و غير وزني  قلل و تراكموزني و غير وزني شهر و پارامترهاي تراكم غير وزني نسبت تراكم : 37 شكل
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 روستاوزني و غير وزني  قلل و تراكموزني و غير وزني شهر و پارامترهاي تراكم وزني نسبت تراكم  :38 شكل

 

 
 فاصله از ساحلقلل و وزني و غير وزني و پارامترهاي تراكم ارتفاع نسبت : 39 شكل

 
 تراكم غير وزني روستا و بارشو پارامترهاي تراكم غير وزني قلل نسبت  : 40 شكل
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 بارش و پارامترفاصله از ساحل نسبت : 42شكلبارش     و پارامترتراكم غير وزني روستا نسبت : 41 شكل

 
 تراكم وزني و غير وزني روستا، فاصله از ساحل و بارشو پارامترهاي تراكم وزني قلل نسبت : 43 شكل

 گيرينتيجه

به طور منطقی با ها در فضا، پدیدارشناسی و آلومتری منطق چیدمان پدیدهاز جمله؛  ،چندین فضای تئوریدر این پژوهش 
های معرفتی شاید بتوان ادعا نمود، با ورود حوزهای پدید آمده است. ای میان رشتهترکیب گردیده و مطالعهیکدیگر تلفیق و 

 -رفتاری  هایچون چیدمان فضا و پدیدارشناسی و خلق مفاهیم بدیع در ژئومرفولوژی، توانمندی این دانش در تحلیل
اجتماعی و تبیین و تحلیل بسیاری از مفاهیم جغرافیای انسانی دوصد چندان شود و چنین توانمندی نه تنها تأکید مضاعفی 
بر درهم تنیدگی مسائل طبیعی و انسانی است بلکه نقش مکان در رفتار و سبک رخدادهای انسانی و فضایی را برمال 

 کند.می
کرد چیدمان فضا و پدیدارشناسی، آلومتری، پسخوراندها و نظریات مبنایی جغرافیایی، در این پژوهش با تمسک به روی

های سازیها مـدلسازی مفهومی شده و در تمامی بخشفضای ژئودموگرافیک حوضه آبریز خلیج فارس آنالیز و مدل
های نظری و معرفتی با های عددی، ریاضـی و کمی سوق داده شده است تا ارتباط بنیانسازیمفهومـی به سمت مدل

های کمی و ریاضی به خوبی حفظ گردد. بنابراین با اتکاء به چند حوزه معرفتی که در نوع خود رویکرد نوین و سازیمدل
 -های آلومتریک هایی چون روابط فضایی فراکتالی و غیرفراکتالی، فضانما، نسبتآید، مدلای به شمار میخالقانه

 گردیده است.ایزومتریک فضایی ارائه 
کردن روابط فضایی، با انتخاب حالت ارتباطی یک به چند تایی، ارتباط بین یک عنصر مرکزی با عناصر پیرامون برای مدل

آن لحاظ شده است. این مدل بر روی عرصه سرزمینی ایران و همچنین به عنوان نمونه مطالعاتی سه استان ساحلی خلیج 
اند، انجام گرفته و فضانمایی از تحلیل هر کدام استخراج گردیده است. لعاتی واقع شدهفارس که به طور کامل در گستره مطا

برآیند تحلیل فضانماها، انواعی از ارتباطات فضایی؛ از جمله الگوی فراکتالی و سلسله مراتبی، همچنین عمق ارتباط و شدت 
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کردن حالت ارتباطی کند. جهت مدلتعیین میها را و درجه ارتباط است که فاصله و طول بردارها و ضخامت خطوط، آن

اند. برآیند این مدل اینگونه هزار نفر در گستره مطالعاتی گزینش شده 150چند تا به چندتا، شهرهای دارای جمعیت بیش از 
ات تر و تفاضل جمعیتی کمتر و جمعیت بیشتری داشته باشد، ارتباطاست که چنانچه عناصر پیرامون به عنصر مرکزی نزدیک

هایی ها در فضا نیز بررسی شده و در نتیجه مؤلفهدر تحلیل روابط فضایی، درجه همبستگی و وابستگی مؤلفهتر است. قوی
در تحلیل الگوهای فضایی، توزیع فراوانی عناصر ژئومرفیک ارتفاع، شیب، اند. اند مشخص شدهتری داشتهکه ارتباطات قوی

های فضایی ، عناصر اقلیمی دما و بارش و طول و عرض جغرافیایی واکاوی و مدلهای زهکشیهای ژئومرفیک، حوضهواحد
های بر روی گستره مطالعاتی، تحلیل شده است. به منظور شناخت و تأویل فضا، نسبت گیری توزیع جغرافیاییاندازهآنالیز 

نسبتیج فارس بررسی شده است. فضایی نیز گزینش و ساختار آن در عناصر چیدمان فضای ژئودموگرافیک حوضه آبریز خل
تراکم وزنی شهر و ایزومتری فضایی بین پارامترهای انتخابی نشان داده است که نسبت عددی همبستگی های آلومتری 

تراکم غیر ، تراکم غیر وزنی شهر و تراکم غیر وزنی روستا، تراکم وزنی قلل و تراکم غیر وزنی روستا، تراکم وزنی روستا
تراکم وزنی قلل و و  تراکم وزنی شهر و تراکم غیر وزنی روستا، فاصله از ساحل و بارش، غیر وزنی قلل وزنی شهر و تراکم

 اند.تری داشتههای آلومتریک و ایزومتریک فضایی باالتر و قوینسبت بارش
و قواعد حاکم بر آن و همچنین تدوین الگوی ساختار فضایی سرزمینی، از جمله اهداف  هافهم چیدمان فضایی سکونتگاه

های مؤثر در که چنین مقصودی حاصل شود با شناسایی و تعیین شاخصراهبردی این پژوهش تعریف شده و برای آن
 سازی شده است. سازی و مدلادراک فضا، فضای ژئودموگرافیک در سطوح مختلف، مفهوم

بنیان شناخت تواند، گزینی میدهد که شناخت ساختاری فضا و تدوین الگوی سکونتج حاصل از این پژوهش نشان مینتای
آورد و ادراک سرزمینی و آمایش بنیادین باشد و هنر و مهارت کشف منطق چیدمان فضا، این امکان را برای ما فراهم می

 های با چیدمان مطلوب تدارک کنیم. که بتوانیم فضا
های کالن چیدمان فضای سکونتگاهی و هایی است که بتواند راهبردهای نتایج این پژوهش بیشتر معطوف به گزارهکاربرد

ها را در اظهارات ترین آنتوان مهمهای آمایش بنیادین بیان دارد. بنابراین مینظام سکونتی در ایران را بر اساس شالوده
 زیر خالصه نمود:

 نفعان کالن کشوری را در تدوین دکترین سکونتگاهی ایران پشتیبانی علمی کند.یتواند ذاین پژوهش می 

 نشینی و نظام سکونتگاهی در ایران اهمیت گذاری وزارت مسکن و شهرسازی در مورد آینده شهردر سیاست
 زیادی دارد.

 سکونتگاهی ایران توان مدل جدیدی از شهرهای آینده ایران به عنوان عامل تعادل بخش در دستگاه فضای می
 ارائه داد.
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