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مقدمه
گیرد. به تعبیری دیگر، ادراک محیطی  میادراک و شناخت انسان از محیط بر اساس رابطة دوسویة وی با محیط شکل 

(. 11: 1393زاده و استادی،  شود )نقی فرایندی ذهنی و عینی است که با برقراری رابطة تعاملی با محیط حاصل می

گذار باشند و به تعبیری  توانند در نوع ادراک و نحوة شناخت انسان از محیط تأثیر های جغرافیایی هر سرزمین می مشخصه

های فیزیکی  توانند نوع ادراکات متفاوتی برای ساکنان خود ارائه دهند. فضایی که دارای نشانه رزمینی میفضاهای س

شدن به مکان دارد. دره، دامنة کوه، ساحل رودخانـه، یا دریاچه و دریا  ای باشد قابلیت بیشتری برای تبدیل برجسته

هایی شکل  های کهن نیز عموماً در چنین محیط اهشدن به مکان هستند و سکونتگ فضاهای دارای پتانسیل تبدیل

ای باز و انتزاعی ببینیم، مکان بخشی از فضاست که به وسیلة چیزی یا انسان  اند. در حالی که اگر فضا را گستره گرفته

اشغال شده و دارای بار معنایی و ارزش است. تحلیل مکان جدای از تحلیل وجود انسان ممکن نیست، لذا فرایند 

 (.72: 1394سازی منوط به وجود آدمی است )پرتوی،  مکان

های شهری و روستایی  به مطالعه و بررسی نقش عوامل طبیعی بر نحوة توزیع و استقرار سکونتگاهدر ایران محققانی 

ها، به روابط  عنوان عوامل مؤثر در چینش فضایی سکونتگاه های طبیعی، به اند و با گزینش معیارها و شاخص پرداخته

( با تأکید بر 1394نادری مایوان )اند.  ردههای روستایی و شهری پی ب معناداری بین عوامل محیطی و توزیع سکونتگاه

ریزی شهری، استقرار، پیدایش، و تکامل شهرها را بیش از هر چیز تابع شرایط  نقش و کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه

ن عنوا اند که عامل ارتفاع به ( بدین نتایج دست یافته1391لو و موسوی ) تقیداند.  ها می طبیعی و موقعیت جغرافیایی آن

های شهری حوزة  یکی از عوامل ژئومورفولوژیکی در پراکندگی جمعیت شهری، تعداد شهرها، و در آمایش سکونتگاه

هرچند توزیع نامتوازن کند که  ( بدین موضوع اشاره می1393زاده ) مطالعاتی نقش مهم و مؤثری داشته است. ابراهیم

 کلی عوامل درونی طور هوا و به و طبیعی و شرایط آب ةبالقوحدود زیادی به استعدادهای  تا سرزمینیجمعیت در فضای 

به تعبیری  تأثیر نبوده است. فوق بی بندی شود،عوامل ارادی یا بیرونی نیز در صورت مناطق و نواحی مختلف مربوط می

بع طبیعی و از عدم تعادل در برخورداری مناطق از منا ختار فضایی کشور عمدتاً ناشیاهای کلی در س عدم تعادلدیگر، 

تأثیر رفتارهای  انگربیهای درونی در ساختار فضایی مناطق مختلف بیشتر  ، لیکن عدم تعادلاستوجود عوارض طبیعی 

در  را عوامل ژئومورفولوژیک( 1386عباسی )است.  سرزمین ایرانگیری ساختار فضایی  اجتماعی بر شکل -اقتصادی

واحدهای ناهمواری و  ةبرای این مهم به مطالعته است. از این رو، دانسگیری شهرها مؤثر  طراحی نظام فضایی و شکل

( به بررسی و 1396عفیفی ). رفولوژیک در سطوح آمایش شهری استوانواع شهرها پرداخته که بیانگر نقش عوامل ژئوم

یم، های شهری و روستایی در ارتباط با عوامل طبیعی همچون شیب، گسل، خاک، اقل ارزیابی استقرار سکونتگاه

بندی محدودة مطالعاتی اقدام کرده است.  نسبت به پهنه AHPشناسی پرداخته و با استفاده از مدل  هیدرولوژی، و زمین

( برای 1393اند. رهنمایی ) های مناسبی استقرار یافته ها در پهنه درصد سکونتگاه 73نتایج تحقیق وی نشان داده که 

ارتفاعی  ای موجود از شرایط دستیابی به رابطة نزدیک میان عامل ناهمواری و توسعة مراکز شهری در ایران اطالعات پایه

را بررسی کرده است. نتایج حاصل  1365، و 1355، 1345، 1335های  ها در مقاطع آماری سال شهرها و بعد جمعیتی آن

های آماری  نشان داده است که میان عامل ارتفاع و توسعة مراکز شهری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و در همة این دوره

(، با 1392موسوی و همکاران)اند.  متر واقع شده 2000تا  800ارتفاعی  درصد شهرهای ایران در موقعیت 60بیش از 

های شهری استان آذربایجان  استفاده از سامانة اطالعات جغرافیایی و مدل موران، نحوة توزیع فضایی جمعیت و سکونتگاه

و  که آب و هوات داده اسپژوهش نشان این نتایج حاصل از اند.  غربی را نسبت به متغیرهای طبیعی بررسی کرده

 .اند استان داشته ثیر را در پراکندگی جمعیت شهریأدسترسی به منابع آب بیشترین ت
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پژوهشگران  ،های مختلف ها و دیدگاه اساس روش اقلیمی ایران بر -ریختی بندی زمین پهنه ةدر زمینهمچنین، 

ابع مرزهای اقلیمی ارتفاعی موجود کشور بوده و کمتر ها ت بندی اما بیشتر این طبقه .اند کردههای گوناگونی ارائه  بندی پهنه

اقلیمی،  -ریختی زمینهای  بندی در یکی از پهنه ها توجه شده است. بندی زایی اقلیمی در این پهنه های فرم به نقش آستانه

تقسیم زای اقلیمی  ایران به چهار سیستم شکلپهنة سرزمینی  ،های ارضی شناختی و سیستم های فرم بر اساس ویژگی

و  ،حرارتی –زای رطوبتی زای حرارتی، سیستم شکل زای برودتی، سیستم شکل شده است که عبارت است از سیستم شکل

: 1387)عباسی، بندی بر اساس دو عامل دما و رطوبت استوار شده است  طور کلی، این طبقه . بهزای رطوبتی سیستم شکل

25.) 

شناسی تحت عناوین  شکل ةواحد یا منطق 16به نیز ( 1386اساس مطالعات فتوحی ) رفیک ایران بروواحدهای ژئوم

آبرفتی، سطوح مقعر ریگی، سطوح نمکی مستوی، سطوح  دار، سطوح مستوی پلکانی، سطوح مقعر سطوح مستوی شیب

توی شده، سطوح مس شیب، سطوح مستوی خرد محدب منشور، سطوح محدب ناپایدار، سطوح مرتفع، سطوح مستوی تک

و سطوح محدب  ،بافت، سطوح آکاردئونی معکوس، سطوح آکاردئونی موافق، سطوح صفر، سطوح محدب فرسوده ریز

 .ده استشمرتفع ناهموار تقسیم 

هایی بدیع و متفاوت از گذشته در  های متداول به آمایش سرزمین بنگریم، بدون تردید ایده اگر بخواهیم فراتر از نگاه

د. بدیهی است با تغییر در حوزة معرفتی این دانش نیز باید انتظار این را داشت که هم در این حوزه باید مطرح شو

بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال ادراک چینش فضای ها خود را نشان دهد.  متدولوژی هم در مفاهیم و واژگان این تفاوت

هایی در راستای  مفاهیمی بنیادین و نو، گاماین رو، با اتکا به های طبیعی است. از  سکونتگاهی در ارتباط با مؤلفه

آمده در مطالعات آمایش  دست از نتایج بهها برداشته شده است تا  سازی، و استفاده از ابزارها و الگوریتم ، مدل سازی کمّی

 بنیادین استفاده شود.

 نظریمبانی
ها و  ای از روش فضا مجموعهچیدمان های محیطی است.  چیدمان فضا بنیان فهم پیکربندی و تحلیل سازمندی

های محیطی را یک  انداز (. اگر چشم1984پردازد )هیلیر و هانسن،  می 1هایی است که به مطالعة پیکربندی فضا تئوری

انداز را به هم پیوند  متن تلقی کنیم، نحو فضا تالشی است در بیان وضعیت پیکربندی یا ساختاری که عناصر یک چشـم

دهد. به عبارت دیگر، هدف نحو فضا شرح چگونگی آرایش  ایـی اجتماعی یا فرهنگی را تجلی میزند و مفهوم و معن می

ها  یا چیدمان فضا مشتمل بر نظریه  (. اصطالح نحو5: 2007هاست )مونتلو،  بندی و پیوستگی اجزای آن  ها و مفصل  مکان

یالدی در لندن مطرح کردند. این مفهوم توسط م 1970در اواخر دهة  3و جولیان هانسن 2هایی است که بیل هیلیر و روش

تبیین شده و در  8، و مانوئل کاستلز7، لوفور6شناسان مانند وبر ، و تحقیقات جامعه5، دیوید هاروی4افرادی چون پتر هاگت

ر گرفته های فضایی مورد توجه قرا ها و فرایندها بیش از پیش موضوع رابطه میان فرایندها و فرم مورد تأثیرات متقابل فرم

ها تحلیل چیدمان فضاست. ایدة کلی در این نظریه  های تحلیل فضایی متنوعی ابداع شده است که یکی از آن است. روش
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ای از متن جغرافیایی که  دهنده و تحلیل آن در شبکه و روش عبارت است از امکان تجزیة فضا به عناصر تشکیل

ای دوطرفه میان فضا و الگوهای  مبانی روش چیدمان فضا وجود رابطهکنندة روابط و انسجام این فضاهاست. یکی از  بیان

فرهنگی است که این روش با کاربرد مفهوم ترکیب در فضاهای سکونتگاهی به دنبال کشف آن است. در این  -اجتماعی

ماعی و فرهنگی های تاریخ طبیعی یعنی هویت مکانی و هویت اجت توان تبلور عینی زمینه ها را می معنا چیدمان سکونتگاه

شوند. به عبارت دیگر،  برگرفته از بار مفهومی است که برای فضا و نحو آن قائل می 1منطق چیدمان فضاو ... دانست. 

کند که دارای منطق قابل تعریف و   اند که چیدمان در فضا از قواعد و اصول نانوشتة خاصی تبعیت می بسیاری بر آن

ان که اگرچه هیچ مادری برای یاددادن آن به فرزند خود ممکن است نه از قواعد شناسایی است. درست مانند دستور زب

دهد، بلکه چیدمان واژگان با کارکردهای مختلف کنار یکدیگر مفاهیم و ارتباط  دستوری آگاه باشد و نه هرگز آن را تعلیم 

ا کشف و قواعد آن را بازشناسی دهد، اما یک ادیب با واکاوی جمالت منطق و اصول دستوری ر ها را شکل می بین آن

تواند بسیاری از روابط بین  های خودساخته دارای منطق خاصی هستند که بازشناسی آن می کند. در فضا نیز چیدمان می

ها نیز از چنین منطقی برخوردار است و اگرچه بعضاً  ملموس برمال کند. اشغال فضا توسط انسان ها را در فضای غیر انسان

گیری فضا شده است. هنر و  کر نشده، ولی رفتارها و تصمیمات ما در پیروی از چنین قواعدی سبب شکلهرگز به آن ف

هایی با چیدمان فاخر تدارک کنیم.  آورد که بتوانیم فضا مهارت کشف منطق چیدمان فضا این امکان را برای ما فراهم می

گیری  هایی در شکل مندی و کشف قاعده 2زمینیدر این پژوهش با اتکا به تئوری چیدمان فضا و با هدف ادراک سر

 های شهری پرداخته شده است. های سکونتگاهی ایران به بررسی و آنالیز الگوی چیدمان فضایی سکونتگاه سازمندی

 پژوهشروش

های شهری بر اساس  تحلیلی، به تحلیل فضایی سکونتگاه -روش کمیدر این پژوهش با طرح رویکرد آمایش بنیادین و 

 (:1منظور دستیابی به اهداف تحقیق فرایند زیر طراحی شد )شکل  بهرو،  از این های طبیعی مبادرت شده است.  مؤلفه
 

 
 .روندنمایپژوهش1شکل

                                                                                                                                                                   
1. Space Syntax Logic 
2. Land cognation 



 657          ...یهابراساسمؤلفهیشهریهاسکونتگاهییفضایلتحل

 تعیین و شناخت فضای گسترة سرزمینی ایران و فهم موضوع.گاماول:

شناسی موضوعی، بررسی منابع  های اولیه از طریق کتاب ای. مطالعات و بررسی مطالعة منابع کتابخانه دوم:گام

 مندی از منابع اینترنتی انجام گرفته است. ای و مقاالت، و بهره کتابخانه

ر انجام شده ها در چارچوب طرح پژوهش از منابع اطالعاتی به شرح زی تدارک پایگاه داده. گردآوری داده گامسوم:

 های سکونتگاهی و جمعیتی. های اقلیمی، و داده های ارتفاعی، داده که در سه دسته قرار گرفته است: داده

با  2متر و مدل رقومی سطح 90و  30با قدرت تفکیک  1های ارتفاعی از مدل رقومی ارتفاعی سازی داده آماده برای

ناپذیر بسیاری از تحقیقات  ارتفاع بخش مهم و جدایی یک مدل رقومی. شده استمتر استفاده  30قدرت تفکیک 

...  شناسی و باستان ،مطالعات شهری ،رفولوژی، هیدرولوژیوژئوم همچونمحور است و پژوهشگران بسیاری از علوم   مکان

 ارتفاعیمدل رقومی  و محلی انجام دهند. ،ای پایش محیط در سطح جهانی، منطقه ةسازند تا مطالعاتی در زمین را قادر می

SRTM
فضانوردی  ةو مؤسس ،5آژانس ملی اطالعات مکانی ،4مریکاامشترک سازمان ملی هوانوردی و فضایی  ةفرآورد 3

عرض شمالی تهیه شده است  ةدرج 60عرض جنوبی تا  ةدرج 56و در مقیاس جهانی از  استآلمان و ایتالیا 

متری ارائه شده 90متری و 30نوع قدرت تفکیک مکانی  ها با دو  این داده. (4820: 2006)نیکالکوپولوس و همکاران، 

ALOS .6صورت محصولی رایگان در دسترس قرار دارد است و به
متر  30با قدرت تفکیک  نیز یک مدل رقومی سطح 7

عرض شمالی  جةدر 80عرض جنوبی تا  ةدرج 80و در مقیاس جهانی از  8آژانس اکتشافات فضایی ژاپناست که توسط 

بندی اصلی این مدل، سطح  . در شبکه9و در دسترس عموم قرار گرفته است (157: 2016)تادونو و همکاران،  تهیه شده

ای تقسیم  درجه1×1تر  به تقسیمات کوچک نیز 5×5های  هر کدام از فریمای تقسیم و  درجه5×5های  جهان در فریم

 .(2: 2018، آژانس اکتشافات فضایی ژاپنو  10)مرکز تحقیقات رصد زمین اند شده

های ژئومورفیک  عنوان مؤلفه های ارتفاع، شیب، و انحنای زمین به های یادشده برای تهیة الیه در این پژوهش از داده

 ها تکنیک رستری پنجرة متحرک است. کاررفته در آن و تکنیک به  استفاده شده 

 کند انحنای زمین است تعیین مییکی از پارامترهایی که میزان واگرایی و همگرایی سطوح را در جهات مختلف 

)انحنای  11انحنا از انحنای پالنمحاسبة های مختلف  (. در این پژوهش از بین مدل621: 1397 )صلحی و سیف،

)هنگل  1 ة. انحنای پالن از رابطه استانحنای زمین استفاده و تحدب و تقعر سطوح تعیین شد ةمسطحاتی( برای محاسب

 :ه استآمددست  هب( 151: 2008و روتر، 

𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐶 (1)رابطة  =  −
𝑞2.𝑟−2𝑝.𝑞.𝑠+𝑝2 .𝑡

√(1+𝑝2+𝑞2)
3

 

: 2006( )رانا، 2کل )ش سطر و ستون 3در  3متحرک در ابعاد  ةدر ساختار پردازش رستری با پنجر q ،p ،t ،s ،r مقادیر

 (.151-146: 2008( )هنگل و روتر، 2)رابطة  ه استدست آمد ههای زیر ب با رابطه (892

                                                                                                                                                                   
1. Digital Elevation Model (DEM) 

2. Digital Surface Model (DSM) 

3. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

4. National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

5. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) 

6. https://earthexplorer.usgs.gov 

7. Advanced Land Observing Satellite 
8. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) 

9. https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm 

10. Earth Observation Research Center  (EORC) 

11. Plan Curvature 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQvqqTpefvAhWQh1wKHU_ZCGoQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eorc.jaxa.jp%2Fen%2F&usg=AOvVaw2P_ze9EQsgdi0ilUw8QjWm
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 3×3.پنجرۀمتحرکپردازشرستریانحنایزمینباابعاد2شکل

𝑟                                                                                              (2)رابطة  =  
𝜕2𝑧

𝜕𝑥2́
   𝑆 =

𝜕2𝑧

𝜕𝑥𝜕�́�
    𝑡 =  

𝜕2𝑧

𝜕𝑦2  

𝑟 =  
𝑧1 + 𝑧3 + 𝑧4 + 𝑧6 + 𝑧7 + 𝑧9 − 2 × (𝑧2 + 𝑧5 + 𝑧8)

3. ∆𝑠2
 

𝑠 =  
𝑧3 + 𝑧7 − 𝑧1 − 𝑧9

4. ∆𝑠2
 

𝑡 =  
𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 + 𝑧7 + 𝑧8 + 𝑧9 − 2 × (𝑧4 + 𝑧5 + 𝑧6)

3. ∆𝑠2
 

𝑝 =
𝜕𝑧

𝜕�́�
 =  

𝑧3 + 𝑧6 + 𝑧9 − 𝑧1 −  𝑧4 − 𝑧7

6. ∆𝑠
 

𝑞 =  
𝜕𝑧

𝜕𝑦
=  

𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 − 𝑧7 −  𝑧8 −  𝑧9

6. ∆𝑠
 

سطر و  3×3یک پنجرة  3های متعددی نیز برای محاسبة شیب و تهیة الیة رستری شیب وجود دارد. شکل  روش

استفاده  3( از رابطة  Z0دهد. در این بخش برای برآورد مقدار شیب سلول مرکزی )سلول دارای ارتفاع  ستون را نشان می

 شده است.

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒                                                                            (3)رابطة  = 𝑡𝑎𝑛𝛼 = √𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒
𝑅𝑜𝑤
2 + 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒

𝐶𝑜𝑙
2 

صورت  به ترتیب مقادیر شیب در جهات سطر و ستون هستند. اگر سطر به SlopeRowو SlopeColدر این فرمول 

طور مشابه شیب شمال به جنوب  شود و به درنظر گرفته می SlopeRowغرب به شرق باشد، طبیعتاً شیب غرب به شرق 

 (.272: 2004خواهد بود )لی و همکاران،  SlopeColهم به معنی 
 

 
3×3.پنجرۀمتحرکپردازشرستریومحاسبةشیبباابعاد3شکل

هایی برای محاسبة شیب در این دو جهت ارائه شده است؛ در این پژوهش از روش هورن استفاده شده است  روش

 (.1981ها اندازة سلول یا پیکسل سایز است )هورن،  در این فرمول d(. متغیر 5و  4های  )رابطه

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑤𝑒                                                                                 (4)رابطة  =
(𝑍7+2𝑍3+𝑍6)−(𝑍8+2𝑍1+𝑍5)

8×𝑑
 

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑠𝑛                                                                                 (5)رابطة  =
(𝑍6+2𝑍2+𝑍5)−(𝑍7+2𝑍4+𝑍8)

8×𝑑
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ترین پارامترهای اقلیمی در این پژوهش  عنوان مهم از بین عناصر متعدد اقلیمی، پارامتر دما، بارش، و رطوبت نسبی به

در مطالعات شود، یک متغیر کلیدی  گیری می متری از سطح زمین اندازه2ة دمای هوا، که معموالً در فاصلاند.  استفاده شده

برای تخمین دمای هوا استفاده  2سنجندة مادیس 1های دمای سطح زمین هدادتحقیقات بسیاری، از  در. محیطی است

3تررا ةدیس بر روی دو ماهوارام ةسنجندشود.  می
پایش زمین را برعهده دارد و در طی این  ةوظیف 1999از سال  4آکوآ و 

 سینوسی ةشبک یک در مادیس محصوالتهای مختلفی را تهیه کرده و در اختیار محققان قرار داده است.  وردهآها فر سال

 ةسنجند. (6 :2016 همکاران، و )گیگلو اند شده تعریف کیلومتری1 و ،متری500 متری،250 تفکیک قدرت با جهانی

 زمینی، های داده اتمسفری، های داده کالیبراسیون، های فرآورده شامل که کند می برداشت داده دسته پنج در دیسام

 (.4 شکل) 5است اقیانوس یها داده و ،یخ و برف های داده

 

 
MODISهایوردهآفر.4شکل

کردن تصاویر   6منظور کالیبره و ژئولوکید پردازش اولیه برای سایر محصوالت به محصوالت کالیبراسیون شامل پیش

تعیین خواص فیزیکی و تابشی ابر و  ،ها ها و کل قاره بر روی اقیانوسها  پایش ضخامت آئروسل محصوالت اتمسفر است.

 ةمحصوالت زمین شامل برآورد انعکاس طیفی سطح برای هر باند، برآورد توان تشعشعی و درج شود. ... را شامل می

محصوالت اقیانوسی شامل توان انگستروم، ضخامت نوری آئروسل، کلروفیل، کربن ذرات معدنی، و  حرارت سطح زمین

محصوالت یخ کره شامل برآورد پوشش برف و پوشش  درنهایت واست  و ... ،ای سطح دریاکربن ذرات آلی، کیفیت دم

 .7(2016)سازمان فضایی ایران،  استیخ دریا 

 ةد فرآوردکرتوان در مطالعات محیطی از آن استفاده  هایی که می فرآوردهترین  یکی از مهماز بین محصوالت ذکرشده 

 ةبرای ماهوار  MOD11ةبا شناسورده آهای زمین قرار دارد. این فر اصلی فرآورده ةکه در دستاست دمای سطح زمین 

 NASA –Earth dataاز سایت  آآکو ةبرای ماهوار  MYD11ترا و
 ت.قابل دسترسی اس 8

 پیکسل در روزه8 میانگین و ،ماهانه روزانه، صورت به را زمین سطح دمای ةوردآفر های تراداده و آآکو ةماهوار

صورت پوشش جهانی با فرمت رستری  ورده بهآهای مرتبط با این فر داده است. داده قرار گروه 6 در مختلف های سایز

Hdf  ةماهوار ششم ةوردآفر زا پژوهش این در .هستندیا سلول  دارای مقادیر عددی برای هر یاخته ودر دسترس است 

 .9است هشد استفاده ماهانه زمانی ةدور و درجه 05/0 فضایی تفکیک و 006 نسخة MOD11C3 به موسوم ترا

                                                                                                                                                                   
1. Land Surface Temperature (LST) 

2. Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 

3. Terra 

4. Aqua 

5. https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/ 

6. Geolocation 

7. https://isa.ir/content/294-آرشیو-تصاویر-ماهواره-ای/AQUA-TERRA_YW_SLASH_MODIS 

8. https://search.earthdata.nasa.gov/search  

9. MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity Monthly L3 Global 0.05Deg CMG V006 

http://doi.org/10.5067/MODIS/mod11c3.006
http://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/dataproducts.php?MOD_NUMBER=03
https://search.earthdata.nasa.gov/search
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دارند. را نویسی  های برنامه و محیط  ArcGIS،افزارهای سنجش از دور ها قابلیت استفاده و پردازش در نرم این داده

نویسی استفاده و  از تکنیک آنالیز رستری سلول به سلول در محیط برنامه ها تحلیل داده ، برایپژوهشدر این بخش از 

 تهیه شده است. ArcMapدر محیط ها  نقشه

 های سینوپتیک کشور ایستگاهو رطوبت نسبی های بارش  اقلیمی شامل داده ةپایگاه دادهمچنین، در این پژوهش، از 

های سینوپتیک  یل مکانی وضعیت بارش و رطوبت نسبی در فضای سرزمینی ایران ایستگاهبرای تحل .شده استاستفاده 

1یابی های میان ایران واکاوی شده است. روش
Kriging  وIDW های انتخابی برای این تحلیل بودند. با توجه به  روش

سازی تفکیک مکانی،  های داده با توان تفکیک متفاوت است،برای یکسان اینکه مقیاس زمانی و مکانی پایگاه

ها  سازی داده برای همسان Resamplingهای مرسوم  کردن بهترین راهکار تشخیص داده شده و از تکنیک مقیاس ریز

 است. استفاده شده

های  برداری کشور و داده شده توسط سازمان نقشه مراکز شهری تهیه های رقومی داده پایگاه داده ةکنند از موارد تکمیل

ترین لیست شهرهای ایران  ( و کامل1395های آماری مرکز آمار ایران ) در این گام، از داده .استجمعیتی مرکز آمار ایران 

ها معین شده  های دموگرافیک استخراج و موقعیت مکانی و جمعیت آن عنوان مؤلفه به، مراکز شهری 2ها به تفکیک استان

برقرار شد.  4و مکانمند و اتصال فضایی 3های مکانی متصل جمعیتی به داده -های توصیفی است. در این راستا داده

انجام گرفته  Excelافزار  رمها در جدول اطالعات توصیفی سامانة اطالعات جغرافیایی و محیط ن دهی این الیه سازمان

 است.

 گذاری محیطی بندی و آستانه سازی زمین، و طبقه تحلیل رستری، مدل گامچهارم:

های رستری است که برآیند آن  ای و یا مدل داده ترین مراحل فرایند پردازش تصاویر ماهواره بندی یکی از مهم طبقه

دار در  بندی با هدف تشخیص و یافتن الگوهای معنی طبقههای موضوعی است. فرایندهای اصلی در  تولید نقشه

های  افزاری تفکیک و استخراج کرد. تا به حال روش بندی نرم ها را از طریق عملیات طبقه توان آن هاست که می داده

برای  ای را اند که هر کدام شیوه بندی مختلفی در دنیای سنجش از دور و سامانة اطالعات جغرافیایی معرفی شده طبقه

ها معموالً یک منطق کلی و یک سری  اند. هر یک از این روش کار گرفته تر عوارض به ها و استخراج دقیق بندی داده طبقه

طور  بندی را به های طبقه اند. روش ها الگوریتم خود را توسعه داده فرضیات اساسی و پایدار را درنظر گرفته و بر مبنای آن

(. در این 193: 1389اند )فاطمی و رضایی،  تقسیم کرده 6نشده و نظارت 5شده های نظارت بندی مرسوم به دو دسته طبقه

های پیکسل  بندی نشده یکی از انواع طبقه بندی نظارت نشده استفاده شده است. طبقه بندی نظارت پژوهش از روش طبقه

ر مدل دادة رستری مشتق های موجود د های آماری طیفی مربوط به پیکسل پایه است. در این روش نخست ارزش

های مشخص و با استناد بر توابع ریاضی معین تفکیک و تحت  ها بر اساس تعریف آستانه شود. سپس، همة پیکسل می

بندی طیفی را در  های زیادی وجود دارند که گروه (. الگوریتم174: 1387شود )رسولی،  های مختلف ذخیره می کالس

، 7های طبیعی شدة شکست گذاری محیطی از الگوریتم بهینه در این گام برای آستانهند؛ ده ها انجام می ای از داده مجموعه

                                                                                                                                                                   
1. Interpolation Methods 
2. https://exceliran.com/iran-cities-database/ 

3. join 

4 ..Spatial Join (های جغرافیایی )مکانی های توصیفی )آماری( به داده اتصال داده،   

5. Supervised Classification 

6. Unsupervised Classification 

7. Natural Breaks (Jenks) 

https://exceliran.com/iran-cities-database/
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بندی عوارض در سامانة اطالعات  استفاده شده است. این متد یکی از هفت روش طبقه آن را ارائه کرده، 1که جنکز

. نماید مرز بین طبقات را مشخص میها  و نقاط عطف داده شود انجام میها  اساس توزیع نرمال داده که برجغرافیایی است 

این حالت است که عوارض این گروه بیشترین شباهت را دارند و  ةکنند هر کالس یا طبقه تعیین ةحد آستان ،به تعبیر دیگر

که انحراف  استاین روش به دنبال این  ،درواقعدهند.  ها نیز بیشترین تفاوت را با یکدیگر نشان می از طرفی کالس

 (.72: 2008)هاوارد و همکاران،  2را باال ببرد ها اما انحراف معیار بین کالس ،کالس را پایین بیاوردیک متوسط درون 

که هر یک از  های یک اندازه تشکیل شده است آن از تعدادی پیکسل رستری با توجه به قدرت تفکیک ةیک الی

های ارتفاعی،  های رستری مؤلفه برای الیه ش، در این پژوهاین رو ها دارای ارزش عددی مختص به خود هستند. از آن

 افزار با نرم ها، کالسپس از تعیین تعداد  ه است.و رطوبت نسبی چهار کالس تعریف شد ،، دما، بارشی زمینشیب، انحنا

ما، های رستری ارتفاع، شیب، انحنای زمین، د کرد و درنهایت الیهچهار آستانه تعیین  زالگوریتم محاسباتی جنکاستفاده از 

 X که محور شدطراحی  نیز الگوهایی شده، ی تعیینها آستانه تعداد طبقات و . براساسبارش، و رطوبت نسبی استخراج شد

به هر سلول ارزشی  است. سپس و رطوبت نسبی ،، دما، بارشی زمینشیب، انحنا Y ارتفاع و محوردهندة  نشانآن 

ایندکس آنالیز فضایی راهنما و  9تا  5های  شکل .تعلق گرفتدرنهایت به هر ارزش نیز یک کد و اختصاص داده شد 

 دهند. های طبیعی را که در این پژوهش بررسی شد نمایش می مراکز سکونتگاهی بر مبنای مؤلفه

عنوان متغیر  ارتفاع بههای شهری در ایران،  ها در استقرار و تکوین کانون به دلیل اهمیت ارتفاع و نقش ناهمواری

 قرار گرفتند. Yعنوان متغیرهای وابسته در محور  ها به و سایر مؤلفه Xر مستقل در محو

 

 
شیب-انحنایزمینوارتفاع-هایمحیطیارتفاع.ایندکسآنالیزفضاییمراکزسکونتگاهیبراساسمؤلفه6و5شکل

                                                                                                                                                                   
1. Jenks 

2. http://wiki.gis.com/wiki/index.php/Jenks_Natural_Breaks_Classification 
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بارش-دماوارتفاع-ارتفاعهایمحیطیایندکسآنالیزفضاییمراکزسکونتگاهیبراساسمؤلفه.8و7شکل



 
رطوبتنسبی-هایمحیطیارتفاعایندکسآنالیزفضاییمراکزسکونتگاهیبراساسمؤلفه.9شکل

ها از طریق کدنویسی در زبان  های رستری، روابط فضایی بین الیه گذاری و کدگذاری مدل داده پس از آستانه

 پهنة سرزمینی ایران استخراج شده است. 1زای ترکیبی شکلهای  نویسی پایتون پردازش و سیستم برنامه

های نوین و الگوهای گرافیکی در  مدلکدها و ارائة -برآورد تعداد و مجموع جمعیت شهری در طبقه گامپنجم:

 های شهری سرزمین ایران. آنالیز الگوی چینش فضایی سکونتگاهزمینة تحلیل فضا و 

 هایافتهوبحث
ها و قواعد حاکم بر آن و همچنین تبیین الگوی ساختار فضایی سرزمینی از جمله اهداف  سکونتگاهفهم چینش فضایی 

های مؤثر   راهبردی این پژوهش تعریف شده است و برای آنکه چنین مقصودی حاصل شود، با شناسایی و تعیین شاخص

 ده است.سازی ش سازی و مدل در ادراک فضا، فضای ژئودموگرافیک سرزمینی ایران مفهوم

                                                                                                                                                                   
1. Compound Geomorphic System 
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منظور شناخت و تحلیل فضا، عناصر ژئومورفیک همچون ارتفاع، شیب، انحنای زمین و پارامترهای اقلیمی دما،  به

های شهری ایران در ارتباط با این  های محیطی برگزیده و چینش فضایی سکونتگاه عنوان مؤلفه بارش و رطوبت نسبی به

 عناصر تحلیل شده است.

جغرافیایی، سرزمین ایران در جنوب منطقة معتدلة نیمکرة شمالی واقع شده که در حیطة از نظر موقعیت مکانی و 

ای را به خود اختصاص داده است. این گستره در جنوب  حاره  های کرة زمین جای گرفته و موقعیت جنب گسترش بیابان

طول شرقی  63°تا  44°و عرض شمالی  39°تا  25°کیلومترمربع در فاصلة مختصاتی  1648195غرب آسیا با وسعت 

ارتفاعات و  سرزمینی ایران بخشی از سرزمین کوهستانی و مرتفعی است که فالت ایران نام دارد. ةپیکرقرار گرفته است. 

ثیرگذاری آن ةتأهای سرزمینی است که دامن از بارزترین ویژگی این پیکره های ارتفاعی و تفاوت انداز کوهستانی چشم

متعددی شده های محیطی  تنوع و افتراقو موجب  توجه است فضای زیستی قابلمنظر بلکه از  طبیعی لحاظتنها از  نه

در  زایی های بزرگ شکل که عامل اصلی ظهور و تکوین سیستم ،به دلیل اهمیت ارتفاع و تنوع ارتفاعیاست. از این رو، 

)شیب، انحنای زمین، دما، بارش، و  ها فهعنوان متغیر مستقل و سایر مؤل سرزمین ایران است، در این پژوهش ارتفاع به

های  درنظر گرفته شده و پهنة سرزمینی ایران بر اساس هر یک از این ویژگیعنوان متغیرهای وابسته  به رطوبت نسبی(

پژوهش بدان پرداختیم، در این   گونه که در بخش روش محیطی به چهار کالس یا سیستم اصلی تقسیم شده است. همان

(.1های طبیعی انجام گرفت )جدول  شدة شکست الگوریتم بهینهگذاری محیطی بر اساس  ستانهبندی، آ طبقه

هایطبیعیهابرمبنایروششکست.آستانه1جدول

 -بارش، و ارتفاع -دما، ارتفاع -انحنای زمین، ارتفاع -شیب، ارتفاع -ها بر اساس عوامل ارتفاع بندی درنهایت، طبقه

 بندی از زیرسیستم در هر طبقه 16زیرسیستم تقسیم شد. هر کدام از این  16طور ترکیبی هر کدام به  رطوبت نسبی به

های آشکاری با یکدیگرند و هر یک وسعتی از فضای سرزمینی را به خود اختصاص  نظر ساختار ژئومورفیک دارای تفاوت

های ژئومورفیک مشخص،  زایی با ویژگی های شکل سیستم ها و زیر  اند. نتیجة نهایی این تحلیل فضایی تدارک سیستم داده

 –ارتفاع(، گرادیو –)انحنای زمین 1هیپسوگرفیک –ای گرافیکی کرویوه ها و مدل در پهنة سرزمینی ایران و تهیة نقشه

ارتفاع(، و  –)بارش 4هیپسوگرافیک –ارتفاع(، متئورو –)دما 3هیپسوگرافیک -ارتفاع(، ترمو –)شیب 2هیپسوگرافیک

محیطی و  دهد که به ازای هر مؤلفة نشان می 14تا  10های  شکلارتفاع( است.  –)رطوبت نسبی 5هیپسوگرافیک –هومیو

ها ذکر شده  ها در راهنمای هر کدام از نقشه گذاری آن دهی و ارزش زیرسیستم استخراج شده است. سازمان 16ارتفاع 

 است.

                                                                                                                                                                   
1. Gradio-Hypsographic 

2. Curveo-Hypsographic 

3. Thermo-Hypsographic 

4. Meteoro-Hypsographic 

5. Humio-Hypsographic 

شیب)درجه(ارتفاع)متر(کالس
انحنایزمین

(100تا0)بین

دما

گراد()درجةسانتی

بارش

متر()میلی

رطوبتنسبی

)درصد(

1 587 – 27- 48/2 - 0 036/40 - 0 74/14 – 22/1-  134 – 31 1/39 – 5/25 

2 1259 - 588 95/5 – 48/2 339/48 – 036/40 15/15 - 74/14  251 - 134 42/49 – 1/39 

3 1973 - 1260 81/10 – 95/5 939/56 – 339/48 56/15 - 15/15  426 - 251 38/61 – 42/49 

4 5610 - 1974 31/25 – 81/10 621/75 - 939/56 18/16 - 56/15  908 - 426 06/85 – 38/61 
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شیب-هایارتفاعزاییبرمبنایمؤلفههایشکل.نقشةسیستم10شکل



 
انحنایزمین-هایارتفاعزاییبرمبنایمؤلفههایشکل.نقشةسیستم11شکل
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دما-هایارتفاعزاییبرمبنایمؤلفههایشکل.نقشةسیستم12شکل



 
بارش-هایارتفاعزاییبرمبنایمؤلفههایشکل.نقشةسیستم13شکل
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رطوبتنسبی-هایارتفاعزاییبرمبنایمؤلفههایشکل.نقشةسیستم14شکل

ها  زایی در هر یک از زیرسیستم لیل میزان مدنیتهایی جهت تح زایی، گام های شکل پس از تهیة نقشة سیستم

ها مدنیت شهری بیشتری  های محیطی کدام زیرسیستم برداشته شده تا بدین نتایج دست یابیم که در هر یک از سیستم

ها چه میزان است. این تحلیل بر مبنای موقعیت مکانی، تعداد  دارند یا به تعبیری توان شهرزایی هر یک از زیرسیستم

های مرکز آمار ایران  بنابراین، از داده کز شهری، و مجموع جمعیت شهری در هر یک از زیرسیستم انجام شده است.مرا

 79926270استفاده شد. بر اساس این آمار، جمعیت کل کشور  1395نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

مرکز شهری سکونت  1240شهری است که در درصد( جمعیت  74نفر ) 59146847اعالم شده است. از کل این جمعیت 

اند. جمعیت غیرساکن نیز در  آبادی سکنی گزیده 62284درصد( جمعیت روستایی نیز در  26نفر ) 20730625یافته و 

 جمعیت کل محاسبه شده است.

ش هیپسوگرافیک را نمای -زای گرادیو های شکل نمودار تعداد شهر و مجموع جمعیت شهری در زیرسیستم 15شکل 

شهر بیشترین تعداد شهر را در خود  280با  31شیب دارای کد  بندی زیرسیستم مرتفع و بسیار کم دهد. در این طبقه می

نفر،  1565572نفر، تبریز دارای جمعیت  1565572شهر، شهرهای شیراز با جمعیت  280جای داده است )از بین 

های یک تا چهار جمعیتی  نفر در این زیرسیستم در رتبه 736224و  946651کرمانشاه و ارومیه به ترتیب با جمعیت 

شهر کمترین تعداد شهر را داراست  3با  14دار با کد  ارتفاع و بسیار شیب آیند(. همچنین، زیرسیستم بسیار کم شمار می به

سیستم نفر(. مجموع جمعیت شهری زیر 10504و 8294، 6698آباد، پل سفید و رودبار با جمعیت  )شامل شهرهای مرزن

نفر است که بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده است. تهران،  23604440( 21شیب )کد  ارتفاع و بسیار کم کم

زیرسیستم  16های یک تا پنج از لحاظ جمعیتی هستند. از بین  مشهد، کرج، قم و یزد در این زیرسیستم دارای رتبه

هاست که تنها شامل چهار  ترین آن جمعیت ( کم44دار )کد ار شیبهیپسوگرافیک، زیرسیستم بسیار مرتفع و بسی -گرادیو

 نفر را داراست. 7040شهر بلده، رینه، ونک، و شمشک است که درمجموع جمعیتی بالغ بر 
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هیپسوگرافیک-.تعدادشهرومجموعجمعیتشهریدرطبقةکدهایگرادیو15شکل

که ذکر آن در بخش روش  های طبیعی سکونتگاهی، بر اساس مؤلفهایندکس آنالیز فضایی مراکز با استفاده از 

هیپسوگرافیک نیز تهیه  -زای گرادیو گراف رستری چیدمان سکونتگاهی شهری در هر زیرسیستم شکلپژوهش گذشت، 

 (.16شده است )شکل 


کهیپسوگرافی-زایگرایدو.گرافرستریچیدمانسکونتگاهیشهریدرهرزیرسیستمشکل16شکل

هیپسوگرافیک را نمایش  –های کرویو نیز نمودار تعداد شهر و مجموع جمعیت شهری در زیرسیستم 17شکل 

شهر بیشترین تعداد شهر را در خود جای داده  219با  32بندی زیرسیستم مرتفع و مقعر دارای کد  دهد. در این طبقه می

 529374و  554406، 946651، 1558693شهر، شهرهای تبریز، کرمانشاه، همدان و اردبیل با جمعیت  219است )از بین 

شهر کمترین  3و  14ارتفاع و بسیار محدب با کد  اند(. همچنین، زیرسیستم بسیار کم ار گرفتهنفر در رتبة یک تا چهار قر

 7300نفر و بیرم دارای جمعیت  3400نفر، انارستان با جمعیت  3282تعداد شهر را دارا هستند. شهرهای ریز با جمعیت 

 اند. نفر در این طبقه قرار گرفته

نفر را به خود  17936980ارتفاع و مقعر بیشترین جمعیت برابر با  ستم کمیعنی زیرسی 22مجموع جمعیت شهری کد 

های اول این زیرسیستم را از نظر جمعیتی دارا هستند.  شهر رتبه اختصاص داده است. شهرهای تهران، مشهد، یزد و اسالم

( با جمعیت شهری 14)کد ارتفاع و بسیار محدب  بندی زیرسیستم بسیار کم ها در این طبقه ترین زیرسیستم جمعیت کم

 نفر است )شامل سه شهر ریز، انارستان و بیرم(. 13982

 
هیپسوگرافیک-.تعدادشهرومجموعجمعیتشهریدرطبقةکدهایکرویو17شکل
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هیپسوگرافیک را نشان  -زای کرویو نیز گراف رستری چیدمان سکونتگاهی شهری در هر زیرسیستم شکل 18شکل 

 دهد. می


هیپسوگرافیک-زایکرویوگرافرستریچیدمانسکونتگاهیشهریدرهرزیرسیستمشکل.18شکل

هیپسوگرافیک نمایش داده شده  –های ترمو نمودار تعداد شهر و مجموع جمعیت شهری در زیرسیستم 19در شکل 

)شهرهای تبریز، کرمانشاه،  اند شهر واقع شده 311( با تعداد 32مرتفع و سرد )کد   است. بیشترین تعداد شهر در زیرسیستم

نفر رتبة یک تا چهار را از نظر جمعیتی به خود  554406، و 736224، 946651، 1558693ارومیه، و همدان با جمعیت 

ترین  بسیار مرتفع و بسیار گرم کمترین تعداد شهر را داراست. اما پُرجمعیت  اند(. همچنین، زیرسیستم اختصاص داده

نفر است )شهرهای تهران، مشهـد، کرج،  19053538( با مجموع جمعیت 22ارتفاع و سرد )کد  زیرسیستم زیرسیستم کم

ها  ترین زیرسیستم جمعیت شوند(. کم بندی شامل می سیستـم را در این طبقه های یک تا چهار این زیـر شهـر رتبه و اسالم

نفر در آن واقع شده  3311هماشهر با جمعیت بندی زیرسیستم بسیار مرتفع و بسیار گرم است که تنها شهر  در این طبقه

 است.

 
هیپسوگرافیک-.تعدادشهرومجموعجمعیتشهریدرطبقةکدهایترمو19شکل

نمایش  20هیپسوگرافیک نیز در شکل  -زای ترمو گراف رستری چیدمان سکونتگاهی شهری در هر زیرسیستم شکل

 داده شده است.


 هیپسوگرافیک-زایترموسکونتگاهیشهریدرهرزیرسیستمشکل.گرافرستریچیدمان20شکل
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دهد. در این  هیپسوگرافیک را نشان می –های متئورو تعداد شهر و مجموع جمعیت شهری در زیرسیستم 21شکل 

، تبریز 1565572اند )شهرهای شیراز با جمعیت  ( واقع شده33شهر در زیرسیستم مرتفع و پُربارش )کد  235بندی،  طبقه

 235نفر رتبة یک تا چهار از بین  554406، و همدان با جمعیت 736224، ارومیه دارای جمعیت 1558693با جمعیت 

( کمترین 41بارش )کد  بسیار مرتفع و بسیار کم  اند(. همچنین، زیرسیستم سیستم را به خود اختصاص دادهشهر در این زیر

نفر  8534شهر( را در خود جای داده است )شهرهای هجدک، نیر، ندوشن و جوزم با مجموع  12تعداد شهر )

ارتفاع و پُربارش )کد  کم  ، زیرسیستمترین شهرها در این زیرسیستم هستند(. از لحاظ جمعیت ساکن در شهر جمعیت کم

نفر بیشترین جمعیت شهری را داراست )شهرهای تهران، کرج، قرچک، و پاکدشت در  13365103( با مجموع جمعیت 23

بسیار مرتفع و   های یک تا چهار این زیرسیستم قرار دارند(. کمترین میزان جمعیت شهری نیز مربوط به زیرسیستم رتبه

 است. 60473( با مجموع جمعیت 41)کد بارش  بسیار کم

 
هیپسوگرافیک-.تعدادشهرومجموعجمعیتشهریدرطبقةکدهایمتئورو21شکل

گراف رستری در این بخش،  های طبیعی ایندکس آنالیز فضایی مراکز سکونتگاهی بر اساس مؤلفهبا استفاده از 

 (.22هیپسوگرافیک نیز تهیه شد )شکل  -زای متئورو چیدمان سکونتگاهی شهری در هر زیرسیستم شکل



هیپسوگرافیک-زایمتئورو.گرافرستریچیدمانسکونتگاهیشهریدرهرزیرسیستمشکل22شکل

نشان داده شده است. در  23هیپسوگرافیک در شکل  -های هومیو تعداد شهر و مجموع جمعیت شهری در زیرسیستم

اند که بیشترین تعداد شهرها را به  ( واقع شده32خشک )کد  زیرسیستم مرتفع و نیمهشهر در  252بندی تعداد  این طبقه

، و 946651، 1565572، 1961260اند )شهرهای اصفهان، شیراز، کرمانشاه، و همدان با جمعیت  خود اختصاص داده

( تنها با دو 44و مرطوب )کد بسیار مرتفع   نفر رتبة یک تا چهار در این زیر سیستم هستند(. همچنین، زیرسیستم 554406

نفر(.  3068آباد با جمعیت  نفر و اسالم 970اند )شهرهای بلده با جمعیت  شهر کمترین تعداد شهر را در خود جای داده

نفر بیش از سایر  15816165( با جمعیت 22خشک )کد  ارتفاع و نیمه کم  مجموع جمعیت شهری نیز در زیرسیستم

ترتیب رتبة یک تا چهار این زیرسیستم  ندی است )شهرهای تهران، کرج، قم و نیشابور بهب ها در این طبقه زیرسیستم

آباد نیز کمترین مقدار جمعیت شهری را به خود  ( با دو بلده و اسالم44بسیار مرتفع و مرطوب )کد   هستند( و زیرسیستم

 اند. اختصاص داده
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هیپسوگرافیک-ایهومیو.تعدادشهرومجموعجمعیتشهریدرطبقةکده23شکل

ایندکس آنالیز فضایی مراکز سکونتگاهی، گراف رستری چیدمان سکونتگاهی شهری در هر زیرسیستم با استفاده از 

 نشان داده شده است. 24هیپسوگرافیک در شکل  -زای هومیو شکل

 
هیپسوگرافیک-زایهومیو.گرافرستریچیدمانسکونتگاهیشهریدرهرزیرسیستمشکل24شکل

 گیرینتیجه

های جمعیتـی عوامل متعددی همچـون عوامل طبیعی، اجتماعی،  در تکویـن، توسعه و پیشرفت و استقـرار کانون

های طبیعی شش پارامتر  فرهنگی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی، و ... نقش مؤثری دارند. در این پژوهش از میان مؤلفه

زایی و  های بزرگ شکل که عامل اصلی ظهور و تکوین سیستم ،تنوع ارتفاعی به دلیل اهمیت ارتفاع وواکاوی شد. 

 ها عنوان متغیر مستقل و سایر مؤلفه رفیک متفاوت در سرزمین ایران است، در این پژوهش ارتفاع بهواندازهای ژئوم چشم

ها و  شده و سیستم درنظر گرفتهعنوان متغیرهای وابسته  به )شیب، انحنای زمین، دما، بارش، و رطوبت نسبـی(

هیپسوگرافیک تعداد شهر و جمعیت شهری در کالس شیب  -زا استخراج شد. در طبقات گرادیو های شکل زیرسیستم

های  طوری که عامل شیب، عامل محدودکنندة توپوگرافیکی در توسعةمراکز سکونتگاه بسیار کم در حداکثر قرار دارد؛ به

بودن، نبود پوشش خاک با ضخامت مناسب برای کشاورزی و  ه دلیل سنگالخیدار ب آید. اراضی شیب شمار می شهری به

کند. تعداد  شدت محدود می های شهری را به های انسانی، توسعة سکونتگاه وساز ها و ساخت محدودیت در توسعة زیرساخت

االست. در کالس ارتفاع دارای تراکم ب شهر و جمعیت شهری در دو محیط ارتفاعی شامل کالس ارتفاعی مرتفع و کم

ارتفاع و بسیار  ارتفاع تا بسیار کم یابد و در کالس کم شیب مدنیت شهری مرتفع )فراز گزین( استقرار می مرتفع و بسیار کم

های شهری و مجموع  ارتفاع )فرود گزین( استقرار یافته است. از طرف دیگر، تعداد سکونتگاه شیب مدنیت شهری کم کم

ارتفاع هم  دهد که این الگو هم در اراضی بسیار کم دار نشان می ه نسبت اراضی بسیار شیبجمعیت شهری دافعة زیادی ب

داربودن اراضی در همة طبقات ارتفاعی عامل  شود که شیب شود. از این موضوع چنین استنباط می بسیار مرتفع دیده می

 است.کنندة قوی در چینش فضایی تعداد شهر و جمعیت شهری در سرزمین ایران  محدود
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هیپسوگرافیک سرزمین ایران، تقعر پوستة زمین عامل جاذب جمعیت شهری و تحدب عامل دفع  -در طبقات کرویو

های سطحی و ایجاد  گرایی شبکة زهکشی و آب های شهری است. در ارتفاعات باال سطوح مقعر با هم سکونتگاه

ارتفاع سطوح مقعر با  مرتفع را ایجاد کرده، در مقابل در اراضی کم 1کاو کوهی بستر استقرار مدنیت های میان دریاچه

کاو  ارتفاع بستر مدنیت های بستة داخلی کم های انتهایی و با ایجاد دریاچه گرایی شبکة زهکشی انتهایی در حوضه هم

شدن با  طحی، منطبقهای س هیپسوگرافیک محدب به دلیل واگرایی آب -ارتفاع را ایجاد کرده است. اما طبقات کرویو کم

اند و از پتانسیل کمتری در  های شهری را نداشته ماهوری قابلیت پذیرش سکونتگاه های کوهستانی، و تپه ارتفاعات، پهنه

 جذب مراکز سکونتگاهی شهری برخوردارند.

جمعیت هیپسوگرافیک، بیشترین تعداد شهر در کالس مرتفع و سرد قرار دارد و از لحاظ مجموع  -در طبقات ترمو

اند. در فالت ایران به دلیل خشکی و درجة حرارت باال در طول سال،  شهری نیز مقادیر باالیی را به خود اختصاص داده

 دهد. جمعیت شهری گرایش باالیی به استقرار در این زیرسیستم نشان می

ارتفاع  پُربارش و بسیار کمهیپسوگرافیک بیشترین تعداد مراکز سکونتگاهی در زیرسیستم مرتفع و  -در طبقات متئورو

ارتفاع و پُربارش و مرتفع و پُربارش توزیع  های کم و پُربارش توزیع شده است و از نظر جمعیت شهری در زیرسیستم

های شهری به مناطق پُربارش چه  دهندة گرایش جمعیت شهری و تعداد سکونتگاه فضایی داشته است. این موضوع نشان

های شهری دافعة مشخصی نسبت به ارتفاعات بسیار باال و بسیار  در مقابل تعداد سکونتگاه ارتفاع و چه مرتفع است. کم

بارش دارد. نتیجه  های کم دهد و از لحاظ بارش تعداد شهر و جمعیت شهری دافعة مشخصی نسبت به پهنه کم نشان می

های زیادی  وشش خاک مناسب محدودیتاینکه مناطق بسیار مرتفع به دلیل تشدید شرایط اقلیمی، نبود اراضی هموار و پ

 کنند. های شهری از لحاظ تعداد جمعیت و تعداد مراکز شهری اعمال می در چینش سکونتگاه

مرطوب تا مرطوب از نظر تعداد شهر و جمعیت  های بسیار مرتفع نیمه هیپسوگرافیک ایران در کالس -طبقات هومیو

توان به محدودبودن مساحت این زیرسیستم اشاره کرد. در مقابل  یشهری در حداقل قرار دارند. از دالیل اصلی آن م

خشک باالترین جذب تعداد شهر و جمعیت شهری را به خود اختصاص داده است که  ارتفاع تا مرتفع نیمه زیرسیستم کم

 خشک در ایران دانست. های نیمه توان وسعت زیاد پهنه دلیل آن را می

زایی  های شکل هش حاضر، که با ترکیب مؤلفة ارتفاع با پنج مؤلفة محیطی سیستمشده در پژو بندی ارائه سیستم طبقه

های جغرافیای  های مختلف علم ژئومورفولوژی و حتی سایر گرایش تواند در بخش ترکیبی مختلفی ارائه کرده است، می

زیرسیستم دیگر است،  16امل شده، که خود ش های پنجگانة ارائه ای داشته باشد. هر یک از سیستم طبیعی کاربرد گسترده

های زمین، با توجه به نوع  خواهد داشت. در بخش تشخیص و تفکیک و شناسایی لندفرم  در ژئومورفولوژی محض کاربرد

های پژوهش  مراتبی کار دهی سلسله تواند در سازمان آمده می دست زایی حاکم در هر محیط، نتایج به های شکل سیستم

های اقلیمی با نگاه ژئومورفولوژیکی،  بندی ها و پهنه بندی ن حیطه استفادهشود. در بخش طبقهها در ای ژئومورفولوژیست

تواند مفید واقع شود. همچنین، در تهیة  های پژوهشی می شناسان بوده، نیز نتایج چنین کار که کمتر مد نظر اقلیم

شده در این  های ارائه مورفولوژیکی سیستمهای ژئو انداز بندی و تفکیک چشم های ژئومورفولوژی و نیز در طبقه نقشه

های مربوط به  شده در این پژوهش در زمینه پژوهش قابلیت کاربرد و استفاده خواهند داشت. همچنین، نتایج ارائه

های  جغرافیای انسانی، جغرافیای جمعیت، و آمایش بنیادین سرزمینی کاربرد گسترده دارد و در رشد و گسترش زمینه

 دی این علوم مؤثر خواهد بود.نظری و کاربر

                                                                                                                                                                   
کاو )مقعر( یا  اند. در اینجا اصطالح مدنیتها عمدتاً در واحد ایران مرکزی واقع شده های بستة داخلی ایران. این چاله های جمعیتی پیرامون چاله . کانون1

Concave civilization های جمعیتی اطالق شده است.برای این کانون 
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