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ABSTRACT 

 

Objective: The correct translation of the concept of justice in the science of geography is the 

equilibrium, in space, which has always been emphasized as a principle in space science. 

Accordingly, this study tries to define the variables affecting spatial equilibrium. Also model by 

quantifying these variables and formulating mathematical relationships between them. 

Methods: The subject of this research in the field of land use studies and its foundations is based 

on phenomenological method.  Based on this, first, the factors that form the identity of Iranian 

social organizations are attempted. In the second stage, the above factors and variables are defined 

in a framework called the conceptual model of spatial equilibrium in the field of basic land use. In 

terms of fundamental land use, the spatial equilibrium model is attributed to a concept called Bio 

Identity Crystalloid Capacity (B.I.C.C). In this model, the vital identity of crystals includes two 

criteria, natural factors and characteristics, and social factors and characteristics 

Results: The access coefficient (TC) is in equilibrium in the time range of 25 to 35 minutes and the 

shape coefficient (FC) in the golden range is 1.6 to 1.8. Also, if the value of surface-population 

coefficient (AE) is zero, a state of equilibrium is created. The imbalance of this coefficient is when 

its value is greater than zero. But if the value of this coefficient is less than zero, it means that the 

city in question can be expanded. 

Conclusion: The amount of TC for the studied cities in 1957 shows that the two cities of Mashhad 

and Rey with TC of 25.52 and 25.75 are in the equilibrium range in terms of access and the rest of 

the cities can expand to the desire for the equilibrium domain. They have. On the other hand, the 

amount of TC of sample cities in 1390 indicates that only the city of Bam with an TC of 15 can 

expand to reach the equilibrium range and the rest of the cities are out of equilibrium. Also, the 

value of the shape coefficient of sample cities in 1957 shows that this coefficient for the cities of 

Kerman (2.17) and Kashan (3.77) is beyond their equilibrium range, but for other cities is not in the 

equilibrium range and the possibility of expansion to have access to this amount. Also, the analysis 

of this coefficient for 2012 indicates that the cities of Sabzevar, Damghan and Bam with a 

coefficient of 1.7, are in the equilibrium range (1.6 to 1.8) and the rest of the cities are outside the 

equilibrium range. On the other hand, the AE coefficient obtained for the studied cities in 2012 

indicates that only the city of Mashhad with a coefficient of -0.5 has a balance and can be 

expanded, and the rest of the cities with coefficients greater than zero are in an imbalance. The 

disproportionate increase in the population of these cities in recent years has led to their 

disequilibrium. 

Keywords: Spatial Equilibrium, Access Coefficient, Shape Coefficient, Surface-Population 

Coefficient. 
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  چکیده

اصل است و به عنوان یک  ترجمان صحیح مفهوم عدالت در حوزه دانش جغرافیا تحت عنوان تعادل در فضا تبیین موضوع: 

ثر بر ف متغیرهای مؤضمن تعری حاضر سعی داردپژوهش  ،همین راستا کید بوده است. دردر دانش فضایی همواره مورد تأ
  کند. رقومی سازی و ارزیابیپردازی، پردازش، مدلداده ریاضی، روابط تدوین با و پذیرمقدارها را ن، آتعادل فضایی

ار است. لذا برای شناسی استوموضوع این پژوهش در حوزه مطالعات آمایش سرزمینی و مبانی آن بر روش پدیدار روش:

نسبت به تعریف مفهوم  ،دستیابی به اهداف تحقیق ابتدا به مستندسازی بنیادهای نظری آن مبادرت شده است. در مرحله دوم
-لفه، مؤهایی که تعریف کننده تعادل در فضاست بازیابی گردید. در مرحله سوملفهای از مؤتعادل فضایی اقدام و با ایجاد شبکه

 ه مفهوم فوق واحدگذاری و در چهارچوبه منطق ریاضی برای مناطق گوناگون احصاء شدند.کنندهای تعریف

 (FC)دقیقه و ضرریب شرکل  35تا  25زمانی  ۀدر دامن (TC)نتایج پژوهش حاکی از آنست که، ضریب دسترسی  ها:يافته 

صرفر  (AE)جمعیرت -که مقدار ضریب سطح گیرد. همچنین در صورتیدر حالت تعادلی قرار می 8/1تا  6/1طالیی  ۀدر دامن
حالت تعادل ایجاد شده است. عدم تعادل این ضریب زمانی است که مقدار آن بزرگتر از صفر باشد. امرا اگرر مقردار ایرن  ،باشد

  ضریب کوچکتر از صفر باشد بدان معناست که شهر مورد نظر امکان گسترش را دارد.
دهد که دو شرهر مشرهد و ری برا ضررایب دسترسری نشان می 1335ه در سال برای شهرهای مورد مطالع TC: مقدار نتايج

تعرادلی را دارا  هرها امکان گسترش تا میرل بره دامنرۀدامنه تعادلی قرار دارند و بقیه ش به لحاظ دسترسی در 75/25و  52/25
ا شرهر برب برا ضرریب حراکی از آن اسرت کره تنهر 1390باشند. از طرفی مقدار ضریب دسترسی شهرهای نمونه در سال می

امکان گسترش تا رسیدن به دامنه تعادلی را دارد و بقیه شهرها در خارج از دامنه تعادلی هستند. همچنین مقردار   15دسترسی 
 ،(77/3( و کاشران  17/2دهد که این ضریب برای شرهرهای کرمران  نشان می 1335ضریب شکل شهرهای نمونه در سال 

هست اما برای بقیه شهرها در دامنه تعادلی واقع نشده و امکان گسترش تا دستیابی به این مقدار را  هافراتر از دامنه تعادلی آن
، 7/1ست که شهرهای سبزوار، دامغان و بب با ضرریب ا حاکی از آن 1390دارا هستند. همچنین تحلیل این ضریب برای سال 

بدسرت آمرده  AEرج از دامنه تعادلی قرار دارند. از طرفی ضریب ( قرار داشته و بقیه شهرها در خا8/1تا  6/1در دامنه تعادلی  
دارای تعرادل بروده و قابلیرت  -5/0ست که تنها شهر مشهد با ضرریب ا حاکی از آن 90برای شهرهای مورد مطالعه در سال 

رویره جمعیرت ایرن یگسترش دارد و بقیه شهرها با دارا بودن ضرایب بیشتر از صفر در حالت عدم تعادل قرار دارند. افزایش بر
 ها شده است. های اخیر موجب عدم تعادل آنشهرها در سال
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 مقدمه

ها و ابزارهای مورد نیاز برای دستیابی به سازمان و ساختار فضایی ای از مفاهیب، رویکردها، روشآمایش، مجموعه
-به عدم تعادل یکی از مهمترین اهداف آمایش بنیادین پایان دادن(. بر همین اساس Misra,1978: 24مطلوب است  

 «اییعدالت فض»اصطالح خاصو تقویت هویت ملی در سازمان فضایی ایران است. باید توجه داشت که ای های منطقه
توان آن را یک اصطالح جغرافیایی دانست بلکه ترجمان صحیح مفهوم پیش کاربرد عمومی نداشته و نمی تا چند دهه

کید اصل در دانش فضایی همواره مورد تأاست و به عنوان یک  1عدالت در حوزه دانش جغرافیا تحت عنوان تعادل در فضا
 (. 1397 محمودی محمدآبادی و رامشت،  بوده است

و  جامعه ۀدیشمندان عصر جدید، محدود به حوزهای انجام شده پیرامون عدالت، اکثر مطالعات انبا توجه به بررسی
های معیارهای علوم اجتماعی است و کمتر پژوهشگری تعادل در فضا و آمایش سرزمینی را با در نظر گرفتن سازمندی

 وارونه ویلیامسون U نظریه ،در میان این اندیشمندان است. اجتماعی و هویت سرزمینی مورد بحث و بررسی قرار داده
از جمله محققانی است که فضا را از  ،(1996  ولی هیلییر تا حدی به تغییر در فضا از نظر آمایشی نزدیک شده (1965 

محتوایی نیست های لفهاند تغییر در فضا را تضمین کند مؤتومعتقداست آنچه میخوبی تشریح کرده، وی ه ابعاد آمایشی ب
دهد لذا ساختارها را مالک تغییر در فضای سرزمینی معرفی کرده بلکه ساختار فضا است که در قالب آن، این تغییر رخ می

های آتی یک جامعه در قالب مکانیسب خود تنظیب اجتماعی و این عامل را شرط اصلی در تحقق نیازها و آرزومندی
ان مدرن است، ساختار را در چیدمان و آمایش فضا لغزنده و لفظ سازمندی کنند. وی که از ساختارگرایمعرفی می

(Configuration) جای ساختار هرا ب(Stracture) برد. در این دیدگاه آمایش و چیدمان فضا در مورد آن بکار می
. همچنین رامشت و کندکه از ساختاری لغزنده و تغییرپذیر تعریف می طوریهیابد ببصورت خود ساخته رشد و تحقق می

ای است که نحوه و شکل تحول سرزمینی را در قالبی کند که، دستگاه جغرافیایی منظومهبیان می ،(1395راهدان منفرد  
دهد. نکته قابل تامل در آمایش فضای سرزمین کند و اصول دانش آمایش در این حوزه را به ما نشان میپایدار تقریر می

جریان مفهوم معنا در فضا و لغزنده بودن ساختار آنست بطوریکه به زبان این مکتب، فضا  در مکتب پدیدارشناسی، طرح
های ملموس و ابزاری، محسوب شده و برخالف توجه صرف به جریان انرژی و ماده های فراتر از عینیتمکانی با ویژگی

را به  خالی بود( مد نظر قرار داده و آن و اطالعات در سیستب، کنش و خواست انسانی را  که در تعاریف بیولوژیک از فضا
 (. 5: 1391یک مکان تجربه شده انسانی تبدیل کرده است  سعیدی، 

نظر  نظیر است و این تغییرات هب از لحاظ تنوع و هب ازسرزمین ایران از نظر تنوع اقلیمی و تنوع چهره زمین کب
های جمعیتی آن نیز ها و کانونفیک مؤثر در مدنیتاندازهای مروسعت، شرایط منحصر بخود را دارد. از طرفی چشب

های جمعیتی در ایران تابع عوامل گوناگونی است که در صدر آن شود و محل استقرار کانونانداز نمیمحدود به یک چشب
گیرد. این عوامل همه سبب ها قرار میهای مکانی و زمانی در منحنی فضای هویتی آنعناصر محیطی در قالب خصیصه

ها تحت تأثیر عمیق هویت مکانی قرارگیرد به های مدنی، الگوهای شکل شناختی فضائی و پایداری آنشده نوع کانون
ها از یکدیگر شناختی فیزیکی محیطی آنای که افتراق رفتاری، سازمندی اجتماعی و فرهنگی، هنری و شکلگونه

های فرهنگی و اجتماعی و به عنوان ظرف پردازشگر ارزشتوان نتیجه گرفت که مکان متفاوت و متمایز باشد، لذا می
های جغرافیایی آورد زیرا سیستب عاملی که دستگاههای مختلف جغرافیایی به ارمغان نمیزبانی ثمره یکسانی را در دستگاه

 دهد و ثانیاًیهای متنوعی از ادراک ساکنین آن سرزمین ارائه مکنند بسته به نوع ارزش ورودی، صورتمتفاوت، اعمال می
های ویژه و معینی که سبب علقه و پیوندهای فردی و اجتماعی با توجه اینکه مکان محدوده ارضی خاصی است با ارزش

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. space equilibrium 
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وسیله امتزاج و های ساکن آن گذاشته و بدین شود جذابیت خاصی را در معرض ادراک و فهب انسانیک جامعه با آن می
های اجتماعی و رفتاری ها، سازمندیواسطه این جذابیتای که بشر ناخودآگاه بهگونهبهسازد ای را با او برقرار میرابطه

گیرد، بنابراین پذیرش تفکر اصول یکپارچه برای آمایش و برپایی تعادل فضایی توسط مدیریت می به عاریهخود را از آن 
یش در جوامع گوناگون دارای بنیادهای آیا الگوهای آما ،کند و آن اینکهال اساسی را مطرح مین جامعه یک سؤکال

یکسان و مشترک است و یک الگوی یکسان و از پیش طراحی شده جهت رسیدن به تعادل فضایی برای کل سرزمین 
اساس  های تدوینی باید براند که برنامهکید داشتهتأایران پاسخگو خواهد بود. اگر چه جغرافیدانان همواره به این موضوع 

مهب در این  استوار باشد ولی هرگز در این عرصه بصورت جدی وارد نشدند. در همین راستا مسئلهخصوصیات مکانی 
ال خواهد بود که مفهوم تعادل فضایی در آمایش بنیادین در چه متغیرهایی تعریف شدنی است و پژوهش پاسخ به این سؤ

-هب در ایران وجود دارد؟ 1عی و حافظه فضاییای بین هویت اجتماو چه رابطه ؟تغییرات آن را پایش کردتوان چگونه می
 و سرزمینی اطالعات از گیریبهره با جدید در حوزه آمایش و مفاهیب اساس حاضر سعی دارد بر پژوهش ،عبارت دیگر

این  تعادل فضایی را بازگو کند و آنگاه متغیرهایی بپردازد که بتواند به تعریف چیدمان فضا اصول بکارگیری و فرهنگی
 کند. رقومی سازی و ارزیابیپردازی، پردازش، مدلداده ریاضی، روابط تدوین با و پذیرف را مقدارتعاری

 پیشینۀ عملی

و  های انجام شده پیرامون عدالت، اکثر مطالعات اندیشمندان عصر جدید، محدود به حوزۀ جامعهبا توجه به بررسی

های ر فضا و آمایش سرزمینی را با در نظر گرفتن سازمندیمعیارهای علوم اجتماعی است و کمتر پژوهشگری تعادل د

  اجتماعی و هویت سرزمینی مورد بحث و بررسی قرار داده است.

، ضمن واکاوی مفهوم فضا از دیدگاه فلسفی به نکات بسیار «نابرابری فضایی»(، درکتاب 1377افروغ  طور نمونه، به 

ها به لحاظ طبیعی یکسان باشند، طبعاً انسان اگرارزشمندی در این مورد مبادرت کرده است وی تأکید دارد که 

بندی، جزئی از نظب طبیعی و نظام مبتنی بر رتبهو  ها داشته باشدتواند ریشه در طبیعت انسانهای اجتماعی نمینابرابری

 های تاریخی قرار دارد.اجتماعی است که در معرض دگوگونی -تغییرناپذیر اشیاء نبوده، بلکه دستاورد انسانی

کند و این عدالتی اجتماعی را برآمده از نوعی مقایسه تعریف می(، با طرح نظریه محرومیت نسبی، بی1379یع پور  رف

شناسی واکاوی کرده است نکته درخور توجه وی در مورد فضا معطوف به کتاب ارزشمند وی تحت پدیده را درحوزه جامعه

 کند. یب را تشریح میعنوان توسعه و تضاد است که به خوبی رابطه این مفاه

خدمات  و منابع توزیع برودن عادالنه ، ماهیرت«عدالت اجتماعی و شهر»در کتاب معروف  (،1379همچنین هراروی  

 کند. خالصه می استحقاق معیار و عمومی نیاز، معیار منفعت معیار عنوان را تحت

 دانند.یابی به عدالت فضایی را آمایش سرزمین میمکانیسب دست ،(1393حافظ نیا و همکاران  

بندی نمود. به های مختلف تقسیبان در گروهتوبه طور کلی افکار محققین مختلف در رابطه با عدالت فضایی را می

های اقتصادی و اجتماعی، کالبدی و فرهنگی ای از محققان که عدالت فضایی را بر اساس شاخصطور مثال، دسته

رشد و های مؤثر بر عدالت فضایی، (، ضمن تحلیل شاخص1394میرزایی و همکاران   اند. از جمله،تعریف و بیان داشته

م توزیع امکانات و خدمات شهری متناسب و هماهنگ با آن، یکی از عوامل شهر تهران و عدگسترش کالبدی کالن

  .گیری نابرابری در میان مناطق این شهر می باشدشکل

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1.Space memory 
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با استفاده از  ای در لهستانهای منطقه(، ضمن استفاده از مدل مفهومی برای بررسی نابرابری2009  1بک و همکاران

-نابرابری هایدسترسی، شاخص و انسانی سرمایه اجتماعی، مسائل طبیعی، محیط نوآوری، اقتصادی، ساختار پارامترهای،

 ای را استخراج نمودند. منطقه های

کار ب مفهومی ای جمهوری چک، یک مدلمنطقه هاینابرابری بررسی در (،2010  2همکاران و کوچرائر همچنین

 هر بعد، ذیل موضوعات تعیین با هاآن و شد گرفته نظر در پدیده این برای فضایی و اقتصادی بردند که سه بعد اجتماعی،

 استخراج نمودند.  را ایمنطقه نابرابری هایشاخص

-های خدماتی و آموزشی مورد بررسی قرار دادهها و مؤلفهای دیگر محققان، تعادل در فضا را بر اساس شاخصدسته

کنند که یکی از های شهری بیان میگاه(، ضمن تحلیل عدالت فضایی در سکونت2009لطفی و کوهساری  اند. از جمله، 

ترسی داشته اهداف مهب طراحان شهری ایجاد محیط شهری است که همه شهروندان به راحتی به خدمات شهری دس

 باشند. 

کنند که (، ضمن ارزیابی تعادل فضایی با تأکید بر نابرابری اجتماعی در شهر مشهد بیان می1390یوسفی و ورشویی  

نواحی شهر به منابع ارزشمند اجتماعی چون ثروت مادی، نابرابری اجتماعی در فضای شهری حاصل دسترسی افتراقی 

 .قدرت، منزلت و سرمایه فرهنگی است

تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات »تحت عنوان (، در پژوهشی 1393زاده و همکاران  اسماعیلهمچنین 

خدمات حمل و نقل و ارتباطات به صورت متوازن در کنند که ، بیان می«استان خراسان شمالی حمل و نقل و ارتباطات در

بجنورد در بهترین وضعیت و شهرستان مانه و سملقان در سطح استان توزیع نشده است به طوری که شهرستان 

 .ترین سطح برخورداری از توزیع خدمات قرار دارندپایین

نواحی مرکزی شهر از گیرند که  من ارزیابی تعادل فضایی در شهر بابل نتیجه می(، ض1394نیکپور و همکاران  

باشند و تفاوت معناداری میان ضریب یافتگی بیشتری نسبت به مناطق پیرامونی و نیمه پیرامونی برخوردار میسطح توسعه

 . شوده میدیدهای خدماتی و فعالیتبندی تراکب ساختمانی اساس طبقه توسعه در بین مناطق بر

اند. از ای دیگر از محققان نیز عدالت را بر اساس کدهای ارزشی مورد بحث و بررسی قرار دادهدر همین رابطه عده

در شهر قزوین نتیجه  سنجش عدالت فضایی در توزیع کاربری اراضی شهری(، ضمن 1391زاده و روشن  امینجمله، 

پذیری نسبتاً مناسب روش ، حاکی از انطباقبه خدمات شهری ان دسترسیتصویر ذهنی شهروندان از میزگیرند که می

 . باشدها تجمعی و سپس روش رقابت، با فاصله اندکی از آن میفرصت

ادراک عدالت اجتماعی بر حسب میزان دسترسی »(، در پژوهشی تحت عنوان 1392گروسی و شمس الدین مطلق  

بینی کنند که میزان دسترسی افراد به خدمات شهری باعث پیشان می، بی«در شهر کرمان شهروندان به خدمات شهری

  شود. ها از عدالت اجتماعی میدرک آن

 امکانات فضایی عدالت گیریاندازه برای یکپارچه مدل» عنوان با پژوهشی در ،(2011 لیائو  و چانگهمچنین 

 جاذبه مدل بر مبتنی که تحرک و دسترسی یکپارچه مدل دو از استفاده با ،«شهری هایپارک زمینه در شهری عمومی

 توسعه که دهدمی نشان نتایج. پردازدمی تایوان تاینان شهر در شهری هایپارک فضایی عدالت گیریاندازه به است

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Bąk et al 
2. Kutscherauer et al 
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 با همراه سفر نزما انباشته هایهزینه. گذاردمی شهری پارک خدمات میان در سوئی اثرات ایمنطقه نابرابر فضایی

-می اثر ساکنان دسترسی هایفرصت روی بر شهری هایپارک قرارگیری الگوهای و ساکنین متفاوت ترافیکی تحرک

 گذارد. 

 شناسی ها و روشداده

شناسی استوار است. جهت موضوع این پژوهش در حوزه مطالعات آمایش سرزمینی و مبانی آن بر روش پدیدار
های رقومی نیاز است. پانزده محور اصلی در آمایش بنیادین به شاخص دستیابی به مفهوم تعادل فضایی به عنوان یکی از

عوامل و  ،شود. در مرحله دومهای اجتماعی ایران مبادرت میهویت سازمندی دهندۀبر این اساس ابتدا عوامل تشکیل
شوند. در تعریف می «مدل مفهومی تعادل فضایی در حوزه آمایش بنیادین»متغیرهای فوق در چارچوبی تحت عنوان 

رابطه و منطق ریاضی عوامل تعریف  ،این متغیرها به عناصر مقداری تبدیل خواهند شد. در مرحله چهارم ،مرحله سوم
به  کننده تعادل فضایی تبیین و در قالب مدلی ریاضی تجربی ارائه خواهند شد. از نظر آمایش بنیادین مدل تعادل فضایی

هویت حیاتی  ،نسبت داده شده است. در این مدل (B.I.C.C)ریستالی مفهومی تحت عنوان ظرفیت هویت زیستی ک
باشد. پس از تعریف فضای می 2های اجتماعیو عوامل و نگاره 1های طبیعیها شامل دو معیار، عوامل و نگارهکریستال

 3ستالیزیستی و هویتی شهرهای ایران به عنوان نقاط کریستالی با معیاری تحت عنوان ظرفیت هویت زیستی کری
(4B.I.C.C) کننده های اجتماعی به عنوان عوامل تعریفهای طبیعی و نگارهو همچنین تعیین نگاره(B.I.C.C) ،

های دوران کننده تعادل فضایی با استناد به دو نظریه در حوزه سرزمینی  نظریه دریاچهجهت تبیین متغیرهای تعریف
های دو گانه متغیرهایی در (، برای هر کدام از نگاره6خت شناسی موقعیتو نظریه شنا 5چهارم بستر تبلور مدنیت در ایران

آن  یلیصورت تقل استمطرح  یمل اسیدر مق ییآنچه در تعادل فضاکننده تعادل فضایی هستند. نظر گرفته شد که تعریف
 نموده است. یرا ط یریتا بکارگ فیاز تعر لیو مراحل ذمنعکس فرض شده  ییدر کالبد فضا

 ها. ظرفیت هویت زیستی کریستال تشکیل دهندۀ عامل هایلفهؤم فیتعرول: مرحله ا 

  :ی.مقدار یرهامتغی به هالفهؤم لیتبدمرحله دوم 

  :ی.آلومتر وهیش یریگ بکاربا  رهایواحد متغ نییتع و فیتعرمرحله سوم  

  :ییتعادل فضا هایشاخص فیتعر در رهایو رابطه متغ یاضیمنطق ر نیتدومرحله چهارم. 

  :های تعادل فضایی.شاخص یمطلوب برا یاستانداردها فیتعرمرحله پنجب 

توانند وجوه متعددی داشته باشند که در اینجا بیشتر ابعاد تعادل فضایی می از ضرایب و متغیرهای تعریف کنندۀ هر کدام
گردد گیرند تعیین میقرار می ای که در آنگیری هر کدام را بر اساس رابطهها مد نظر بوده و واحدهای اندازهفضایی آن

 (. 1 جدول 

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Physical Context 
2. Social Context 

 مفهوم کریستال عبارتست از، نقطه جذاب ایجاد سکونت که توانایی رشد مجاورتی دارد.. .3

4. Bio Identity Crystalloid Capacity 
5. lakes quaternary, background of urban civilization in Iran 
6. Cognitive situation 
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𝑉𝐿ست از نسبت  ا آلومتری توانش محیطی عبارت ضريب توانش محیطی:-1

𝐼𝐴
یا به تعبیری آلومتری دو متغیر  1(

 سطح منطقه یخساز و حجب دریاچه مجاور آن و واحد آن مترمکعب بر کیلومتر مربع است.

ست ا هایی در پایین دست چکادهامنظور از این متغیر حجب چاله :(VL) مهای دوران چهارمتغیر حجب دریاچه -الف

ها شود و واحد آنهای جامد باالدست بوده و بر اساس باالترین تراز آبی محاسبه میکه محل تجمع آب حاصل از بارش
 مترمکعب است.

متری که  2500دتی در ارتفاع این متغیر بر اساس خط برو (:IA)ها متغیر سطوح یخساز ارتفاعات مجاور چاله -ب
کند و مربوط به حوضه آبی مسیل یا رودخانه منتهی به دریاچه است مشخص و در حال حاضر بارش جامد دریافت می

گردد و واحد آن متری قرار داشتند محاسبه می 2500تر ازها که در ارتفاع بیشکننده دریاچههای تغذیهمساحت یخپوش
 کیلومتر مربع است.

پذیری شهرهای با هویت مدنیت سرد که ست از توان جمعیتا عبارت :2(AE)جمعیت  –ب تعادل سطح ضري-2
 شود.گیری و تعریف میبا متغیرهای سطح و جمعیت اندازه

کنند و وجوه تعداد افرادی است که در یک مکان خاص زندگی می 3منظور از متغیر جمعیت (P)متغیر جمعیت  -الف

بوده است. متغیر جمعیت در شاخص تعادل فضایی توسط متغیر تعداد معنی شده و واحد آن نفر دیگر جمعیتی مد نظر ن
 شود.محاسبه می

منظور از این متغیر در شاخص تعادل فضایی سطح مشخصی از پهنه یک مکان جغرافیایی  :4(A)متغیر مساحت  -ب
ه و واحد آن کیلومتر مربع است. و نهایتا است  مانند مساحت یک شهر یا سطوح یخساز( و توسط متغیر سطح معنی شد

 گردد.آنکه ضریب تعادل سطح جمعیت با واحد نفر بر کیلومتر مربع محاسبه می

کشد تا از دورترین نقطه شهر به ست از مدت زمانی که طول میا این پارامتر عبارت :5(TC)ضريب دسترسی -3
 بارتند از:محلی دیگر در آن شهر دسترسی صورت گیرد. این متغیرها ع

 در یک شکل هندسی با واحد کیلومتر. بزرگترین طول مسیر شهری :P -الف

 ظرفیت نگهداشت جمعیتی.: S -ب
 ضریب رشد جمعیت. :Y -ج
 نسبت طول راههای اصلی شهر  کیلومتر( به مساحت شهر با واحد کیلومتر مربع.: CN -د

لفی مطرح هستند که در نهایت این ضریب با ی ضریب دسترسی متغیرهای متعددی با واحدهای مختدر محاسبه
 گردد.واحد دقیقه محاسبه می

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. The Volume of the Lake/ Ice region Area 

 شود.عریف مقداری میت VL/IAآلومتری توانش محیطی عبارتست از: توانمندی منابع محیطی که در ایران و در شهرهای مدنیت سرد با نسبت 
2. Area Equilibrium Factor 
3. Population 
4. Area 
5. Time of Concentration 
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های شهری به لحاظ شکل هندسی است و معیار این ضریب گویای تعادل کریستال :1(FC) ضريب شکل-4

-است این نسبت از آلومتری دو  متغیر محیط شهر به مساحت شهر محاسبه می 2سنجش تعادل این پارامتر عدد طالیی

  شود:
 .با واحد کیلومتر (P)متغیر محیط شهر  -الف
 شود.با واحد کیلومترمربع سنجش می (A)متغیر مساحت شهر  -ب

ها و اسناد معتبر ترسیمی در مورد وضعیت آب دریاچه نیتریمیکه قد، 1335های توپوگرافی سال بر اساس نقشه
 1395های مقداری سال لفهای با مؤرت و سپس مقایسهبه تعیین ظرفیت تعادلی مباد، 3آیدمیزان گسترش آنها بشمار می

محاسبه قرار گرفت که شهرها تا  یآن انتخاب و مبنا یبرا 1335سال  یهاالزم به ذکر است که نقشه صورت گرفت.
و در  نداهکردیرشد م یعیطب یهاتیبر اساس ظرف شتریامروزه، ب یواسطه نبود ارتباطات و تکنولوژهنوز به 1335سال 

محیطی مانند کمبود آب، عدم دسترسی سریع و مناسب ن زمان هیچ گزارشی درمورد آلودگی شهرها و مشکالت زیستآ
زیر  محاسبات چهارگانۀ و ... وجود ندارد و در نتیجه این سال را حاکمیت وضعیت تعادلی تلقی کرده و با این پیش مقدمه

های شهری در ایران صورت تبیین تعادل فضایی کریستالجهت  ،Social contextو  Physical contextدر دو بعد 
 گرفت. قابل ذکر است که هر کدام از این ضرایب دارای آستانه و عدد خاصی است.

 کننده تعادل فضاییهای تعریفمتغیر -1جدول 

های نگاره

 کريستالی

واحد سنجش  عناصر متغیرها فرمول محاسبه عامل عامل

 متغیرها

 واحد 

یعی نگاره های طب
(Physical 

Context) 

توانش 
 محیطی

IA =   −3e − 09(VL2)
+  0 
/0087(VL)  
+  74/674 

VLهای :حجب دریاچه
 دوران چهارم

مترمکعب به  متر مکعب
 کیلومتر مربع

(M3/KM2) 
IA : سطوح یخساز

 هاارتفاعات مجاور دریاچه
 کیلومتر مربع

 
 
 
 
 
 
 

 
 

نگاره های 
 اجتماعی

(Social 

Context) 

 

ب ضری
 دسترسی

(TC) 

𝑇𝐶 =
5

3
𝐿 

 
 𝐿 = 𝑃₁0.8 

𝐿 =
(𝑃)0.8 × (𝑆 + 1)0.7

(1900𝑌)0.5
 

𝑆 =
1000

𝐶𝑁
− 10 

 

1P:  بزرگترین طول
در یک  مسیر شهری

 شکل هندسی
 (KM) کیلومتر

 دقیقه

S:  ظرفیت نگهداشت
 جمعیتی

 ضریبی عددی

Y: ضریبی عددی ضریب رشد جمعیت 

CN: ل نسبت طو
راههای اصلی شهر به 

 مساحت شهر

کیلومتر به 
 کیلومتر مربع

(2KM/KM) 
 

ضریب شکل 

)FC( 4 
𝐹C =

0.28(𝑃₂)

√𝐴
 2Pکیلومتر : محیط شهر(KM)  کیلومتر بر

 کیلومتر مربع

(2KM/KM) 
Aکیلومتر مربع : مساحت شهر 

(2KM) 
ضریب تعادل 

𝐴𝐸 =
2.14𝑙𝑜𝑔(𝑃₃)

𝐴0.3
 

3P:  جمعیت شهر در
 سال مورد نظر

 نفر به کیلومتر نفر

 مربع

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. City Form Factor  

  است. 7/1رود و معادل زیباشناسی به کار می . این رقب در2
 اند.یا مشکل شهری بمانند امروز نداشتهاند و گرفته( قرار می4-7ها  شکل در این سال شهرها تقریبا در حاشیه تراس دوم دریاچه .3

4. Form Coefficient 
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مساحت شهر در  :AE) A  سطح

 سال مورد نظر
 کیلومتر مربع

(2KM) 

 

 
 (1397محمودی محمدآبادی و رامشت، منبع:   ؛نیادیبن شیاز نظر آما ییتعادل فضا یمدل مفهوم -1 شکل  

 قلمرو پژوهش
ای است و که فرم کالن فعلی خود را مدیون چنین تالقی قارهخرده قاره است ایران محل دوخت دو ابرقاره و یک

اندازهای تنوع چشبها، های سرزمینی خود ازجمله فالتی بودن، آرایش و ترتیب مؤلفه جهت ناهمواریبسیاری از ویژگی
یی، زاهای چند متغیره شکلتصویر نقشه چندپاره اقلیمی، منظرهای گوناگون ژئومرفیک، سامانهمورفوتکتونیک، 

های گسلی، گستردگی زایی و خطوارهزمانی و غیره، تجربه فازهای متعدد کوه -انگیز رسوبی و معدنیهای شگفتافتراق
های اجتماعی و آرایش انتخاب چینش انسانی خود را ای دریایی، و تکثر جامعه گیاهی و حیوانی، تنوع زمین بومفالت قاره

عنوان فضای زیستی انتخاب هایی اشغال و بهچنین محیط متکثری توسط انساناز آن وام گرفته است. از طرف دیگر این
رغب چنین تنوع و تکثری این سرزمین شوند و علیفرقه، قوم، نحله، مذهب، زبان و غیره را شامل می 71شده که بیش از 

توان عبارت دیگر مید. بهانزایی مشترک مکانی تحت عنوان وطن یا زادبوم زیستی خود برگزیدهرا واحدی برای هویت
پهنه سرزمین ایران را به مصداق متون متنوع ادبی ژانت، تجمیعی از متون جغرافیایی متعدد دانست که الفبای آن مناظر 

موقعیت فضای ایران از ترکیب دو یافته است. هایی تلقی کرد که در این ظرف مکانی تجلیجغرافیایی و زبان آن را ارزش
دهد و مفهوم ایران خواستگاه مکانی، هویت آن را شکل می -انسانی تبلور یافته که حافظه تاریخی الیه پیچیده طبیعی و
 درهب تنیدگی فضایی است.  تجلی چنین ترکیب و

هب در  ن تکثر هب در فرم واندازهای گوناگون و متکثر است که در عیدر حقیقت ایران یک متن جغرافیایی با چشب
 (.1392 الهی،فرآیندهای به وجود آورنده آن، در ساخت و بافت محیطی نیز وجوه تشابه و متناظر بسیار وجود دارد  نعمت

های طاقدیس ناودیسی هب خورده درست فرمی مشابه بافرم هزار مسجد کپه داغ دارد و فرمبرای مثال زاگرس چین
عبارت دیگر این دو ناحیه دارای یک فرم هاست. بهسجد کپه داغ وجه مشترک فرمی آنهب در هزار م در زاگرس و



                 18، پیاپی 1، شمارۀ 8، دورۀ 1400ۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری، دوفصلنام                                                                          276

 

های دیگر مانند فرآیند، الگوی ساختاری و های مکانی و فضایی در حوزهچنین تشابه و ارتباط بینامتنی جغرافیایی هستند.
ها و قلل کنند بدین صورت که چالهیف میکه مدنیت شهری و روستایی ما را تعر طوریهای نیز وجود دارد ببافت منطقه

اند و در تکوین چنین نقشی، از جمله اشکال هندسی در ژئومرفولوژی هستند که بنیان مدنیت شهری ایران را بنا نهاده
 در کنند. در ایراناند چنین سناریویی را تکمیل میداده های سرد و گرم اقلیمی رخسازی که متعاقباً تناوب دورهفرایند یخ

گرفته است. در همین  متری یک شهر بزرگ در میانه یا در حاشیه چاله مجاورش شکل 2500مجاورت هر قله بیش از 
شهر دارای مدنیت سرد در محدوده ایران مرکزی شامل مشهد، نیشابور، سبزوار، شاهرود، دامغان، سمنان، ری،  13راستا 

های دوران چهارم بستر و  نظریه دریاچه 1گیری نظریروش نمونهکاشان، اصفهان، یزد، شیراز، کرمان و بب بر اساس 
موقعیت این شهرها در شکل  مدنیت است، به عنوان شهرهای انتخابی در این پژوهش مورد آنالیز و تحقیق قرار گرفتند.

 ( آورده شده است.2 
 

 
 مطالعاتی منطقه جغرافیایی موقعیت -2شکل

 هايافته

 عوامل نگاره های طبیعی-1   

اف حاصل از و گر محاسبه 1335در سال شهر  13ی برا (IA)مساحت منطقه یخساز  و( VL)نسبت حجب دریاچه 
(، 3توانش محیطی هر سکونتگاه شهری با شکل   ید، بنابراین آستانه تعادلی مؤلفۀلفه ترسیب گردرابطه ریاضی این دو مؤ

با گراف مذکور مقایسه گردد و اختالفی پیدا کند بر های توانش محیطی شهری لفه، چنانکه آلومتری مؤ2سنجیده شود
بدین معنی مقدار اختالف معرف میزان انحراف آن شهر از حالت تعادل  حسب میزان اختالف به تعادل نزدیکتر خواهد بود.

ل آمایشی است. به عبارت دیگر این افتراق بیان کننده میزان کاهش توان توانش محیطی نسبت به سال مبنا است. جدو
 دهند. گیری شهرهای مورد مطالعه را نشان می( عناصر طبیعی موثر بر شکل3( و شکل  2 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .(1393گیرد  هومن،گیری بر اساس یک نظریه صورت میدر این روش نمونه .1
 .ی قابلیت فرسودگی خاکمانند روش ایل ویل در محاسبه  . 2
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 ای ایران آلومتری دو پارامتر سطح یخساز و حجب دریاچه برای دوازده شهر دریاچه -2جدول 

 )2Km( مساحت يخساز )3m( حجم درياچه (M) عمق درياچه )2Km( مساحت درياچه شهر

 235 26760 60 446 مشهد

 750 110000 50 2200 سبزوار

 750 22000 40 550 نیشابور

 260 10800 60 180 سمنان

 620 63000 30 2100 دامغان

 310 35298 74 477 ری

 2830 392160 80 4902 اصفهان

 329 34560 90 384 کاشان

 940 93280 40 2332 یزد

 4950 1720000 100 17200 کرمان

 36 47344 88 538 شیراز

 285 900 30 30 بب

 

 
 گراف آلومتری توانش محیطی  حجب دریاچه و سطح یخساز( -3شکل
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 گیری شهرهای مورد مطالعهثر بر شکلعناصر طبیعی مؤ -4شکل

 

 عوامل نگاره های اجتماعی-2

ه دو شهر مشهد و ری به استخراج گردید. در این دور 1335برای سیزده شهر در سال  ،(TC) مقدار ضریب دسترسی
 شانکه زمان دسترسی دقیقه( و بقیه شهرها از آنجایی 35-25دامنه تعادلی قرار دارند  بازه زمانی  لحاظ دسترسی در

 (.3تعادلی را دارا هستند  جدول ۀهنوز امکان گسترش تا میل به دامندقیقه(،  25 کمتر از  شان استکمتر از دامنه تعادلی
 

 ایبرای سیزده شهر  حاشیه دریاچه TCریب آزمون ض -3جدول

 TC(1335) TC(1390) شهر

 33/50 52/25 مشهد

 1/34 14/23 سبزوار

 40/33 52/22 نیشابور

 37 59/23 سمنان

 3/29 65/18 دامغان

 50 75/27 ری

 51 20/22 اصفهان

 35 24/16 کاشان

 41 45/21 یزد

 38 59/20 کرمان

 50 78/18 شیراز

 15 69/10 بب
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در (، FC دهد، طبق این محاسبات مقدار نشان می 1335شهر در سال  13را برای ، )1FC) ( ضریب شکل4جدول  
هیچکدام از شهرها در دامنه مذکور تعادلی واقع نشده و به جز شهرهای کاشان و کرمان که مقدار این ضریب فراتر از 

 .یابی به این مقدار را دارا هستندهست بقیه شهرها امکان گسترش تا دست شاندامنه تعادلی

 ایبرای پانزده شهر دریاچه FCآزمون ضریب  -4جدول

 FC (1335) FC (1390) شهر

 2 25/1 مشهد

 7/1 13/1 سبزوار

 5/1 98/0 نیشابور

 1/2 055/1 سمنان

 7/1 67/0 دامغان 

 1/3 27/0 ری

 9/1 319/1 اصفهان

 4 77/3 کاشان

 9/1 07/1 یزد

 2 17/2 کرمان

 2 37/1 شیراز

 7/1 33/1 بب

برای ارزیابی وضعیت تعادل آمایشی به مقایسه ضریب نرمال  ،(AE  جمعیت-ضریب تعادل سطح پس از محاسبه
 AE) مبادرت  1335و  1390با اعمال انحراف معیار یک شهر در دو مقطع زمانی  1390شهرهای ایران در مقطع زمانی

گانه صورت گرفته و ارزیابی عددی یک شهر در ارتباط با کل جمعیت شهرهای سیزدهشده است. به عبارت دیگر مقایسه 
 ای مراحل زیر انجام گرفت.است. برای دستیابی به چنین مقایسه

 .2محاسبه گردید مدنیت سرد ایران شهر 13ی برا 1335در سال  AEضریب  .1

 محاسبه گردید. مدنیت سرد ایران شهر 13ی برا 1390در سال  AE ضریب .2

 گانه محاسبه گردید.شهرهای سیزده 1335برای سال  AEاعداد  SDمقدار  .3

 .)1Z(گانه محاسبه گردید شهرهای سیزده 1390سال   AEنرمال   1Zمقدار  .4

 (شهرهای سیزده گانه محاسبه گردید 1335بر اساس انحراف معیار سال  1390سال   AEنرمال  2Zمقدار  .5

2Z(. 

مساحت شهری در مورد تعادل  -توان با یکدیگر مقایسه و در مورد ضریب جمعیترا می   2Zو   1Z اکنون دو رقب 

 آمایشی قضاوت کرد.

همان شهر در سال مورد نظر برابری داشته باشد بدین معنی است که تعادل جمعیت  )2Z (شهری با  )1Z(اگر  .1

 .1مساحت از نظر آمایشی برقرار است–
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Form Coefficient 
بر اساس محاسبه  1390و مساحت آنها در سال  1335های توپوگرافی سال شهرها بر اساس نقشهآمار شهرها از مرکز آمار ایران اخذ شده است و مساحت .  2

 سطحی از گوگل ارث محاسبه شده است.
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 است که گسترش جمعیت شهری امکان پذیر نیست.مثبت شود بدین معن )1Z (و  )2Z (اگر تفاضل .2

مساحت از  –در سال مورد نظر منفی شود بدین معناست که تعادل ضریب جمعیت  )1Z ( و )2Z(اگر تفاضل  .3

 (.5ل جدومیل کند مجاز است  نظر آمایشی برقرار است و افزایش جمعیت تا رقوم تفاضل به صفر

 ایچهبرای سیزده شهر دریا AEآزمون ضریب  -5جدول

 AE شهر

100*)1335( 

AE 

100)*1390( 

SD 

(1335) 

(90)1 Z Z2(90)= (X-X¯) 

/STDEV35 

Z2 – Z1 

- 3485/8 5048/2 1123/4 مشهد 15/0  - 09/0  05/0-  

44/2 0553/8 9931/1 9025/6 سبزوار  53/1  90/0  

64/2 1388/8 1582/2 2291/6 نیشابور  66/1  97/0  

98/4 4569/8 0633/4 8241/5 سمنان  31/3  83/1  

38/4 8692/8 5717/3 5187/5 دامغان   75/2  61/1  

49/2 3291/9 0380/2 3727/4 ری  57/1  92/0  

32/3 2301/9 7098/2 8608/4 اصفهان  08/2  22/1  

36/3 4142/9 7400/2 9190/5 کاشان  11/2  23/1  

70/3 1542/10 0227/3 1630/6 یزد  32/2  18/1  

53/3 1229/11 8822/2 4650/4 کرمان  22/2  30/1  

78/0 8556/10 6395/0 5243/4 شیراز  49/0  28/0  

22/3 3720/9 6272/2 5410/6 بب  024/2  18/1  

 میزان پوشش فرمول در بیان مفهوم تعادل فضايی

فوق تنها در حوزه تعادل فضایی در قلمرو آمایش سرزمین تبیین شده است. اکنون با  میزان پوشش روابط چهارگانۀ
اصر تعریف کننده تعادل در فضا ضرورت دارد که اعداد و ارقام بدست آمده هر منطقه با استانداردهای کالبد شکافی عن

 موجود مقایسه تا بتوان تعادل و یا ناتعادلی در فضا را از نظر آمایش بنیادین بدست آورد.
 استانداردهای تعادل فضايی در آمايش بنیادين 

 ی تعادل آمایشی باشد خود مشروط به آنست که: که نشان دهنده بررسی ظرفیت هویت زیستی کریستالی مطلوب
 دقیقه قرار گیرد،  35تا  25ی زمانی ( در دامنهTCالف: مدت ضریب دسترسی  

 قرار گیرد، 8/1تا  6/1ی طالیی ( در دامنهFCب: مقدار ضریب شکل  
 ( پیروی کند.1ج: آلومتری توانش محیطی  از رابطه  

سال مورد نظر با یکدیگر مقایسه و در صورت  )AE(جمعیت -ضریب تعادل سطح )2Z ( و )1Z( د: تفاضل مقدار

 (.6گردد  جدولبرابر یا مثبت و منفی بودن تعادل و امکان گسترش شهر مشخص می

 

                                                                                                                                                            
 افزایش بیشتر جمعیت اینگونه شهرها منوط به گسترش وسعت شهر است و شرایط زیر بر آن حاکب است: . 1

 الف: اگر شهر افقی گسترش پیدا کند.
 ی گسترش پیدا کند.ب: اگر شهر عمود

شهر در سال مورد نظر ثابت   )2Zبا   )1Z(مساحت هماهنگی داشته باشد تا همواره -از نظر جمعیت  AEگسترش جمعیت در سطح افقی باید با فرمول 
 بماند.

 توان سه متر گسترش عمودی در نظر گرفت.اگر شهر بصورت عمودی گسترش پیدا کند به ازای هر متر گسترش افقی می
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اعداد مربوط به دامنه تعادل هر یک از پارامترها -6جدول  

 تعادل کريستال شهری
TC 25 − 35 
FC 1/61/8 تا 

 
AE 

 

𝑍₁ − 𝑍₂ = 0   تعادل

𝑍₁− 𝑍₂ ≤  تعادل و قابل گسترش 0
𝑍₁ − 𝑍₂ >  عدم تعادل 0

لفه وضعیت تعادلی داشته باشد و در موارد دیگر ممکن است شهری از نظر یک یا دو مؤاکنون با توجه به اینکه 
چنین منظوری از  وضعیت ناتعادلی داشته باشد باید بتوان در مورد کلیت تعادل فضایی شهر نظر داد. لذا برای دستیابی به

-لفهکنیب. از پیاده کردن این مؤهای چهارگانه شهر را روی محورها پیاده میفضای چهار بعدی نیچ استفاده کرده و مولفه

توان به محاسبه مساحت آن مبادرت کرد. اکنون بر روی همان چهار محور آید که میها شکل چهار وجهی بوجود می
آید سازیب. از ورود این اعداد بر روی دستگاه مختصات، چهارضلعی دیگری بدست میمختصات اعداد تعادلی را وارد می

های مختلف وضعیت تعادلی کل شهر توان مساحت آن را محاسبه نمود. اکنون با مقایسه این دو مساحت در حالتکه می
 آید.بشرح ذیل بدست می

 باشد، کلیت شهر در وضعیت تعادل آمایشی است.  های تعادلیالف : اگر مساحت فضایی شهر مساوی با مساحت رقوم
از مساحت فضای تعادلی باشد، کلیت شهر در حالت تعادلی است و امکان گسترش  کوچکترب : اگر مساحت شهر 

 دارد.
 ج : اگر مساحت شهر بزرگتر از مساحت فضای تعادلی باشد، کلیت شهر در حالت عدم تعادل است.

( را برای شهرهای TC( و دسترسی  FC(، شکل  AEجمعیت   -دل سطح( ضرایب تعا5( و شکل  7جدول  
 دهد. نشان می 1390منتخب در سال 

 جمعیت، شکل و دسترسی برای شهرهای منتخب -ضرایب تعادل سطح -7جدول
TC (1390) TC (1335) FC (1390) FC (1335) AE (1390) AE (1335)*100 شهر 

33/50 52/25 2 25/1 05/0-  دمشه 1123/4 

1/34 14/23 7/1 13/1 90/0  سبزوار 9025/6 

40/33 52/22 5/1 98/0 97/0  نیشابور 2291/6 

37 59/23 1/2 055/1 83/1  سمنان 8241/5 

3/29 65/18 7/1 67/0 61/1  دامغان  5187/5 

50 75/27 1/3 27/0 92/0  ری 3727/4 

51 20/22 9/1 319/1 22/1  اصفهان 8608/4 

35 24/16 4 77/3 23/1  کاشان 9190/5 

41 45/21 9/1 07/1 18/1  یزد 1630/6 

38 59/20 2 17/2 30/1  کرمان 4650/4 

50 78/18 2 37/1 28/0  شیراز 5243/4 

15 69/10 7/1 33/1 18/1  بب 5410/6 

 

در  8/1تا  6/1ی طالیی در دامنه( FC)دقیقه و ضریب شکل  35تا  25ی زمانی در دامنه (TC)ضریب دسترسی 
صفر باشد حالت تعادل ایجاد شده  (AE)جمعیت -گیرد. همچنین در صورتیکه مقدار ضریب سطحتعادلی قرار می حالت

است. عدم تعادل این ضریب زمانی است که مقدار آن بزرگتر از صفر باشد. اما اگر مقدار این ضریب کوچکتر از صفر باشد 
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برای شهرهای مورد مطالعه در سال  TCهمین اساس مقدار بدان معناست که شهر مورد نظر امکان گسترش را دارد. بر 
دقیقه(  35-25دامنه تعادلی قرار دارند  در بازه زمانی  دهد که دو شهر مشهد و ری به لحاظ دسترسی درنشان می 1335

ان گسترش دقیقه(، هنوز امک 25 کمتر از  شان استکمتر از دامنه تعادلی شانکه زمان دسترسی و بقیه شهرها از آنجایی
برای هیچ کدام از شهرها در دامنه تعادلی  1335در سال  FCباشند. همچنین مقدار ی تعادلی را دارا میتا میل به دامنه

هست بقیه شهرها امکان  شانواقع نشده و به جز شهرهای کاشان و کرمان که مقدار این ضریب فراتر از دامنه تعادلی
در  1390دارا هستند. الزم به ذکر است که طبق این دو ضریب تمام شهرها در سال گسترش تا دستیابی به این مقدار را 

ست که ا حاکی از آن 90بدست آمده برای شهرهای مورد مطالعه در سال  AEحالت ناتعادلی قرار دارند. از طرفی ضریب 
دارا بودن ضرایب بیشتر از صفر  دارای تعادل بوده و قابلیت گسترش دارد و بقیه شهرها با -5/0تنها شهر مشهد با ضریب 

 در حالت عدم تعادل قرار دارند.   

 

 

 
 جمعیت، دسترسی و شکل در شهرهای مورد مطالعه -نمودار ضرایب تعادل سطح -5شکل

 گیرینتیجه

-خانهها و وزارتنهادها و سازمان های مستمرتالش های مدون وریزیرغب برنامههای فضایی در کشور علینابرابری    

چه محققان همواره به شود. اگر پیش احساس می از های متعدد موضوع پراهمیتی است که ضرورت پرداختن به آن بیش
های تدوینی باید براساس خصوصیات مکانی استوار باشد ولی هرگز در این عرصه اند که برنامهکید داشتهاین موضوع تأ

دهد که موضوع تعادل فضایی و هویت مکانی در های اولیه نشان میاند. بررسیرسما و بصورت جدی وارد عمل نشده
های آشکار و غیر عینی اجتماعی یا ایران مستلزم درک عمیق از مفاهیمی چون حافظه تاریخ طبیعی و سازمندی
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ظر های هر واحد سرزمینی است. در اینجا مفهوم آمایش سرزمین بخشی از مفهوم کلّی پیشرفت است که با در نهردینگ
های محیطی در پی سازمان فضایی کالنی، در پهنه سرزمینی است های اجتماعی، ابعاد آرمانی و قابلیتگرفتن سازمندی

های معرفت فرهنگی جامعه ما تحقق بخشد. یکی از ای که تعالی ساکنین را در برپایی تمدنی بر اساس چهارچوبهبه گونه
ای و تقویت هویت ملی در سازمان فضایی ایران است. آنچه های منطقهدلاهداف آمایش بنیادین پایان دادن به عدم تعا

در این رهگذر اهمیت دارد در وهله اول داشتن تعریفی مشخص از تعادل فضایی و مفهوم هویت است. در مرحله بعدی 
ها را تمرا آنها را رصد و در حین فضا آرایی، مسهایی است که بتوان بصورت مستمر این شاخصتدوین سیستب و شاخص

سازد قبل از آنکه با مشکل عمده روبرو شویب نسبت به اصالح کنترل و ارزیابی و پایش کرد. این توانمندی ما را قادر می
 ترمیب تصمیمات در سازمان فضایی مناطق اقدام کرد.

هر مشهد و برای دو ش 1335ست که مقدار ضریب دسترسی شهرهای مطالعاتی در سال ا نتایج پژوهش حاکی از آن
هرها امکان گسترش تا دامنه تعادلی قرار دارد و بقیه ش به لحاظ دسترسی در 75/25و  52/25ری با ضرایب دسترسی 

حکایت از این اصل اساسی دارد که افزایش  1390باشند. اما مقدار این ضریب در سال تعادلی را دارا می میل به دامنۀ
های غیر اصولی توسط مدیران و های اخیر از یک طرف و اتخاذ برنامهسالرویه شهرنشینی در جمعیت شهری و رشد بی

های شهری و به گاهگسیخته و غیر اصولی در اکثر سکونتریزان شهری از طرف دیگر موجب توسعه فزیکی لجامبرنامه
امکان  15سی که طبق نتایج پژوهش تنها شهر بب با ضریب دستر طوری هتبع آن شهرهای مورد مطالعه شده است. ب

اند. ضریب شکل گویای گسترش تا رسیدن به دامنه تعادلی را دارد و بقیه شهرها در خارج از دامنه تعادلی قرار گرفته
در  7/1های شهری به لحاظ شکل هندسی است و معیار سنجش تعادل این پارامتر عدد طالیی  معادل گاهتعادل سکونت

گاه شهری با این عدد طالیی در علب ای است که سکونتن ضریب بیانگر فاصلهزیبایی شناسی( است، به عبارت دیگر ای
رقب این ضریب  که اگر تواند معیاری دقیق برای سنجش این ضریب در شکل شهرها باشد. به طوریمعماری دارد که می

ناتعادلی خواهد بود.  قرار گیرد دارای تعادل هندسی و خارج از این دامنه در حالت 8/1تا  6/1 برای شهری در دامنۀ
برنامه حکایت از توسعه فیزیکی و غیر اصولی و بی 1390و  1335مقایسه این ضریب برای شهرهای منتخب در دو بازه 

که تحلیل و ارزیابی این ضریب در  اساس این شهرها در این بازه زمانی دارد. به طوریروی بیاکثر این شهرها و پراکنده
 هافراتر از دامنه تعادلی آن ،(77/3( و کاشان  17/2ت که این ضریب برای شهرهای کرمان  سا حاکی از آن 1335سال 

هست اما برای بقیه شهرها در دامنه تعادلی واقع نشده و امکان گسترش تا دستیابی به این مقدار را دارا هستند. اما 
، در دامنه 7/1ار، دامغان و بب با ضریب دهد، که شهرهای سبزونشان می 1390ارزیابی و تحلیل این ضریب برای سال 

بدست آمده برای شهرهای  AEتعادلی قرار داشته و بقیه شهرها در خارج از دامنه تعادلی قرار دارند. همچنین ضریب 
دارای تعادل بوده و قابلیت گسترش دارد و  -5/0ست که تنها شهر مشهد با ضریب ا حاکی از آن 90مورد مطالعه در سال 

رویه جمعیت این شهرها در ها با دارا بودن ضرایب بیشتر از صفر در حالت عدم تعادل قرار دارند. افزایش بیبقیه شهر
 های اخیر موجب عدم تعادل آنها شده است. سال
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