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Abstract 

Balancing the Spatial structure and determining the future urban network are the fundamental 

missions of spatial planning. As the main organizing elements of space, cities are organized 

within the urban network form. Urban network is assessed based on the agreement between 

form and function dimensions. The effectiveness of various models can be investigated through 

an analysis of their relationships. Accordingly, the study at hand has been carried out to analyze 

the urban morphology in order to accord the morphological and functional dimensions of 

Hormozgan province urban network. The study is applied in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of methodology. The analytic indices of the study for Hormozgan province 

urban network morphology include road network, the distance between settlements, urban 

population, and types of services. The analytic instrument for the attainment of the purpose of 

the study is the Inward Distance Weighted (IDW) model within ARC GIS 10-4 software. The 

obtained results show that Hormozgan province urban network morphology follows four 

patterns, namely mono-centric, polycentric, linear and isolated. The location of these patterns in 

the province indicates the relationship between the location and the network morphology. As the 

large cities of the province are located near the sea, the mono-centric and polycentric patterns 

have been formed under the influence of the sea factor. However, the isolated and linear patterns 

are located in both the islands of the province and the mountainous areas or intermountain 

plateaus. Ultimately, the study shows that the lack of agreement between the form and the 

function weakens the connection and interaction of the interconnected areas. This lack of 

agreement reduces the fulfillment of the urban network’s use of neighboring opportunities and 

decreases the network effectiveness.   
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 بخشی به فضا شهری با رویکرد تعادل ۀشناسی شبک تحلیل ریخت

(شهری استان هرمزگان ۀشبک :موردی مطالعۀ)  

 3، هادی علیزاده2، یحیی جعفری1وحید مشفقی

  نیواحد قزو ،ی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه شهرسازی مرب. 1

 ، اهواز، ایراناهواز چمران شهری، دانشگاه شهید یزیر برنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و . 2

 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانشهری،  یزیر برنامهجغرافیا و  دکتری. 3

 (19/01/0930؛ تاریخ پذیرش: 10/10/0930 )تاریخ دریافت:

 چکیده

عناص ر   عن ون   ب ه ش هراا   .ش ود  یم  بنیادین آمایش سرزمین تلقی  تیمأمور ،شهری آینده ۀتعیین شبک و به ساختار فضاییبخشی  لتعاد
ک ه نز   ش ود  یم  س نییده  دو بعد فرم و ک ارکرد  ننطباق  شهری در ۀ. شبکابندی یمشهری سازما   ۀشبک قالبفضا در  یابی سازما نصلی 

شناس ی   با ا د  تحلی ل ریخ ت   پژواش حاضر در نین رنستا، . کردرن بررسی نلگواای مختلف  ییکارن  تون یم اا آ طریق تحلیل رونبط 
 ن و   گ ذنری پ ژواش نز   . ا د  نست گرفته ننیامشهری نستا  ارمزگا   ۀو کارکردی شبک یشناس ختیرننطباق نبعاد  شهری به منظور

ش هری در نس تا     ۀشناسی ش بک  ریختپژواش برنی تحلیلی  یاا شاخص. نستتحلیلی  توصیفی   به صورتآشناسی  روشو کاربردی 
نب زنر تحلیل ی پ ژواش ب رنی پیش برد ا د        خدمات نست. نو   و شهری ، جمعیتاا سکونتگاهمیا   ۀ، فاصلاا رنه ۀشامل شبک ارمزگا 

پ ژواش   نت ای  . نست Arc GIS 10-4نفزنر  در قالب نرم 0معکوس ۀشد گذنری وز  ۀیابی فاصل اای فضایی ترنکم، درو  پژواش، تحلیل
خط ی و  نلگ وی  ، یچن دمرکز نلگ وی  مرک زی،   تکنلگوی  نز چهار نلگو یعنیشهری نستا  ارمزگا   ۀشبک یشناس ختیر داد یمنشا  
ب ه  . نستشبکه  یشناس ختیرنستقرنر و بین موقعیت  ۀرنبط بیانگرنلگواا در نستا  نین موقعیت نستقرنر کند که  تبعیت می ین رهیجزنلگوی 

. امچنین نند گرفته شکلعامل دریا  ریتأثمرکزی و خطی بیشتر تحت  ل نستقرنر شهراای بزرگ نستا  در میاورت دریا، نلگواای تکیدل
ین د پ ژواش   ن. برنن د  افت ه ی نس تقرنر  یک وا  ا ی  م یاا دشتکواستانی یا  یاا پهنه ، درجزنیر نستا  عالوه برو منفرد  ین رهیجزنلگواای 

 ،نی ن ن اامخوننی   .ش ود  یم پیوند شهری ام یاا حوزه موجب نرتباط و تعامل ضعیف فرم و کارکرد نبود  منطبقه آ  نست ک ۀداند نشا 
 .شود ضعیف میشبکه  ییکارن و داد میکااش  رن یجونر ام یاا فرصتشهری نز  ۀشبک یمند بهره تحقق

 کلیدی واژگان

 .عملکرد شبکهشهری،  ۀشبک، یشناس ختیر ،نستا  ارمزگا 

                                                 
 :نویسندۀ مسئول، رایانامه Moshfeghivahid@gmail.com 
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 بیان مسئلهو  مقدمه

  عرخناو   مخاوفم )ساو  سه عنصر انساا،  ععاییاو ف ع ا   ین ایجاد تعادل بینآمایش سرزممفهوم 

ع اایت   یهاا  پهناه ه از ع اا ف نناساایت تفاافی باین     نبهی ۀدر آمایش سرزمین استفاد .(36: 3191

ایگاوی   یریا گ نا    ۀناهری ف نواو   ۀپیوایش ناک   .(031: 3131پوراحمو ) اهمیو اساست دارد

طت عراینوی تاریخت در بستری از ساختارهای متفافی نا   پییرعتاه ف     منطقهایت آ، در یک ع 

اصایت   یهاا  رساایو ی ت از (. 2: 3193 را، یگد)یطفت ف  اسو منو بهر خاص خود  یها تژگیفاز 

ناناخو سااختار ع اایت ف      در این عراینو اسو؛کشور  ۀنهری آینو ۀمایش سرزمین تعیین نک آ

یع جمعیو ف رفنو پخشایش مناابع توساعه ف جمعیاو در    زتوانو در عراینو تو ها متیابت نهر ن  

 ایا  تنناسا  خویر(. 55: 3191  نژاد تحاجنماعت ف ) نهری نقش بسزایت دانته بانو ۀقایب نک 

ف رفناو   تانساان  هاای  سا ونتگا   عارم  ۀبه مطایع  نهری ۀساختار نک  عنوا، به ینهر یمورعویوژ

ناهری   ۀناک   تنناسا  خاو یراز طریق تویی    در فاقع .پردازد تم ها آ، ن   رییتغف  یریگ ن  

کایکوی در  ۀتوسع های منطقه  نیو  ف گرایش یتبر ساختار ع ا مؤثرخصوصیای ف عوام   توا، تم

ای ف ناهری   آمایش در سطح منطقه ۀهای آینو کرد  ف برنامهرا مطایعه  مناطقنک ه  ایگوهای عرمت 

 سامو ف ساو داد    هاای توساعه ف جمعیاو    ی متاواز، از مناابع ف دارایات   مناو   را در راستای بهار 

  (.333: 3191ف ساالریا،   پور داداش)

 زیا مختیا  ف ن  یهاا  اسیا در مق ت ا یزیسااختار ع   یتوی مواردی از قکی  نام  تنناس خویر

مویطات ف     اساتقرار ارتکاطت زیرساختت یها نک هکایکوی   ۀتوسع ن یزم یحرکو  کاربر یایگوها

ایان رفناو باعا      نساکو باه ی اویگر اساو.     هاا  آ،موقعیو  س ونتگاهت ف یها کانو، تیغراعیاج

ها ف نقاا    م ا، تابی یوموقع  ها گر از جمیه   نناخو ف تویی  بهتر مفاهیم اساست در آمایش ع ا

کنناو    ای که رفنو ف ایگوی پخشایش جمعیو ف مناابع توساعه را توجیاه مات     منطقه ای درف، هسته

از  متاثثر  کاه  ناهری  ۀناک  (. ارتکا  این مفاهیم در قایاب  11 :3191پوراحمو ف دیگرا،  ) نود تم

 یهاا  کاانو، ارتکاطای ف تعامالی میا،     ساختار کاربری زمینرایگوی رنو نهری  موقعیو استقرا

متقاب   ریتثثها   س ونتگا  یتع ا تپراکنوگ  (320: 3191 ف یواسانت  پور داداش) جمعیو ف ععاییو

ماایش  آتواناو عرایناو      مات (16 :3190 )زیااری   اسو یا منطقه ترسان خومایها ف نظام  آ، یت اع
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ناهری  هاای   ناک ه یعنات    ،آای ف توسعه در سطح خرد  یعنت سطح منطقه  توسعه در سطح کال،

تجیت این رفابا  ف ایگوهاا از طریاق     (.125: 3190عکویت ف دیگرا،  ) ای را تکیین کنو منطقه درف،

  عنصری مهم در ت اوین ف  ویآ تم به دسوکه  ای بود، ف آثار بیرفنت مشارکو  م م  یها سمیم ان

در عرایناو   یا منطقاه از یک ساو ف عاامیت راهکاردی در آماایش ناهری ف       نهری یها نک هتغییر 

  (.Capello, 2000: 19-27) نود تیقت مت یعنت آمایش سرزمین از سوی دیگر  تر ای کال، گستر 

ناهری در ناناخو اساتراتژی آماایش سارزمین در       ۀنناسات ناک    اهمیو ریخو با توجه به

یابت جمعیاو ف تخصایم مناابع توساعه در      نهری ف م ا، ۀبرای پیشنهاد نک  یا منطقه یها پهنه

ناهری ف   ۀاناو. اهمیاو ناک     های ع ایت  مطایعای متعودی این مهم را تکیین ف تشریح کارد   پهنه

در   ای منطقاه  ۀعنوا، ی ات از بازفهاای پیشاکرد آماایش توساع      آ، به ۀرنو ف توسعنناست  ریخو

 پوراحماو ف هم اارا،    (3191) ناژاد  ناماعت ف حااجت    (3193) یطفت ف هم ارا،مطایعاتت چو، 

پااور ف  داداش  (3190) عکااویت ف هم ااارا،  (3190جمااایت )  (3191) عناات ف هم ااارا،  (3191)

 2بوینا     (2132) ف هم اارا،  3ماسا ارنهاس   (3191) پور ف سااالریا،  داداش  (3195) میرفکی 

تشریح  (2121) ف هم ارا، 5هرسکرگرف   (2139) 0مارفل   (2139) ف هم ارا، 1نوگاس   (2139)

  یاابت    م اا، ای منطقاه  های نهری درف، نک ه ۀرنو ف توسعایگوی  از نو  اسو. در این مطایعای

ریازی   مکناا در راساتای برناماه    ف خ  مشات  وعنوا، ایگ به های نهری  سیستم تابی ن   ف ساختار

سارزمین   ۀای در پهن منطقه ۀریزی ع ایت برای توسع آمایش سرزمین یاد نو  اسو. در فاقع برنامه

 هاا  آ،گزینت ع ایت نهرها ف رفنو ف ایگوی پخشایش  یابت ف هسته از طریق نناخو ن   توانو تم

 های باالدستت بسیار مؤثر بانو. ای طرح نطقهنهری ف م ۀتوسع ۀهای آینو ثر نو  ف در برنامهثمت

عناوا، بساتر ماورد مطایعاه انتخاا  ناو  اساو. جایگاا           در این مطایعه  استا، هرمزگاا، باه  

ناهری   ۀیابت ناک   یابت ف ن   ف ژئواستراتژی ت این استا، ایگوهای متنوعت از ساخو ت یتیژئوپی

ع اایت  یازفم اختصااص     یهاا  گاا   گر  رغم پویایت در جریا، ف تووالی تدهو که عی را نشا، مت

                                                 
1. Mascarenhas  
2. Boeing 

3. Nogués  

4. Marull 

5. Hersperger  
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 ۀای را در راستای آمایش بهین نناست نک ه یابت ف ریخو ن   ۀهای متناسب با ایگوهای نک  برنامه

ی هاا  بیا ترکناهری اساتا، هرمزگاا، در بساتری از      ۀکنو. در فاقع  نک  ، استمواد متآای  منطقه

ی ف ا هیا کوهپای دناتت   هاا  هناه پ ف اساو کاه دریاا    گرعتاه  نا   ت متنوعت نناس خویراقییمت ف 

رغام نیااز باه     تبخشایو  اساو کاه عیا     هاا  آ،یابت ع ا را به  های متنوعت از ساخو کوهستانت عرم

  عرصتت مناسب نیاز بارای   استا، ۀانواز( توسع های آینو  )چشم در برنامه رفی ردهای آمایشت بهینه

متناوع  کارکردی های  توانو نقش متکه  اسوای  منطقه ۀع ایت در این پهن یها ا،یجربخشت به  تنوع

ی هاا  پهناه . کناو تعریا    هاا  آ،ای برای هار کاوام از    منطقه ۀموی را در عراینو آمایش توسعآف کار

از یک ساو ف حتات   نهری  ۀت نک نناس خویربر نوع   بایقو  طور به توانو تم که متفافی مویطت

در قایب کارکردهای بنوری  تجااری   ها  تعری  ف اعطای کارکرد متمایز برای هر کوام از این نک ه

 ۀخود از مکاح  مهم در تعیین سااختار ناک     اثرگیار بانوخوماتت  کارکردی ف صنعتت  کشافرزی

توزیاع ع اایت جمعیاو ف اعطاای مناابع       ۀنهری حال ف آینو  در استا، از یک سو ف آمایش بهین

 ۀنناسات ناک    ف تویی  ریخوبنابراین نناخو  توسعه در راستای کارکردهای نناسایت نو  بانو.

کاه در قایاب    اسوعنوا، هوف اصیت پژفهش حاضر  به  در استا، هرمزگا، ها آ،نهری ف کارکرد 

 اصیت در پژفهش حاضر دنکال نو  اسو: پرسشسه 

 ؟اسونهری استا، هرمزگا، چگونه  ۀت نک نناس خویرایگوهای  (ای 

این ایگوها در استا، هرمزگا، چگونه  یریگ ن  ت استقرار نهرها بر یجغراعیا ۀعرص ریتثث ( 

 ؟اسو

 ؟اسوهرمزگا، چگونه  ،در استانهری  ۀانطکاق میا، عرم ف کارکرد نک کیفیو  (ج

 پژوهش منابع

نوآفراناه بارای    یهاا  و یاعنوا، منکع اصیت تووالی ف  در منابع توسعه ف آمایش سرزمین  نهرها به

توول ف دینامیاک ع اا     یها هستهعنوا،  به ها آ،. انو نو آرایش کایکوی ف ع ایت سرزمین قیمواد 

چارا کاه    ؛مربو  به آ، را سمو ف سو دهنو یها اسویسرفی ردهای آمایشت  تف رای ف  تواننو تم

  ف در پات آ،  یابو مت ضرفری یا منطقههای نهری  آمایش  در قایب نک ه ها آ،با توول ف پویایت 

 :Medeiros & Rauhut, 2018) ناود  تما ک  پرداخته  عنوا، نظام به آمایش قیمرف کال، سرزمینت به
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عناوا، ساطح کاال، جریاا،      های نهری به (. بنابراین نهرها در سطح خُرد جریا، توسعه ف نک ه2

کاه   هساتنو سارزمین   ۀاصیت آماایش ع اا در پهنا    یها گا  گر عنوا،  ای  به توسعه ف آمایش منطقه

هاا   نناسات ف سااختاریابت ع اایت آ،      ریخوها اهمیو دفچنوانت در آرایش آ، ۀتوسع یزیر طرح

 (.10: 3193  پور ف هم ارا، اما،دارد )

 کارد  در کجا ف چگونه ت وین یاعته  چه تغییراتت را تجرباه   ای یا منطقه ینهر پاسخ این ه     

ناهری ف   ۀمهمت در آمایش توسع های پرسش  اسو یتها تژگیفت آ، فاجو چه یف پی ربنوی ع ا

 گفاو  بایاو   درفاقاع . کرد فجو جسوت نهر یا منطقه نناس خویررا بایو در ه آ، ای اسو ک منطقه

  (.3)ن    اسو فیژگت دف از متثثر نهری ۀهر نک  نخصیو

 
 ای منطقه ۀشهری در آمایش توسع ۀهای شخصیتی شبک ویژگی. 1شکل 

 Huynh, 2019منبع: استنباط از 

 .اساو ت ف عرانساوی  یییست  ایتاییام تب انگسه  حاکت از فجود ینهر نناست ریخو منابع

ی ف دیگارا،   پورموماو ) دارناو  ویا تثک ااسیا مقزماا،  عارم ف  تاصی ۀسه جنکب بر هر سه م ت

دارد. اساس این م تب بر ایگاوی   ویتثکی عیزی ت ها یبنو بیترک(. م تب انگییست بر 32: 3191

دارد ف  ویا تثکعمییااتت   تااریخت  ت بر تویی یدارد. م تب ایتاییا ویتثککاربری زمین  انواز  ف عرم 

بار   ویا تثک. م تب عرانساوی نیاز ضامن    پنوارد تمت وین تاریخت را در تویی  مورعویوژی اص  
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 وکنا  تما ی توییا   مورعویاوژ تاریخ  کارکردهاای اجتمااعت ف اقتصاادی ع اا را در ارتکاا  باا       

(Larkham, 1998; Whitehand, 2007; Moudon, 1997).     مفهاومت  در ایان عرایناو ف باا بسا  

 ریتاثث  تبررس به توا، تمای  منطقه ۀنهری در راستای آمایش توسع ۀنناست به سطح نک  ریخو

عناوا، ی ات      بهتاجتماع یها عرم ویف بازتوی ویتوی نویعرا تچگونگبر  ت یزیع وما،یچ تثثرایف 

 ,Batty, 2009: 51-54; Sheng) پرداخاو یابت جمعیو در ع اا نیاز    های کییوی سازما، از مؤیفه

رفاب   یریگ ن  ف بایو از طریق  توا، تمی ع ایت را ها عرمت ابی سازما،(. توییو ع ا ف 3 :2017

 آمایش قیمرفهاای این فاقعیو تنها مووفد به . کرددر ع ا ف ام ا، تغییر ف دگرگونت آ، مطایعه 

خواهاو   نیز ای ف میت در سطوح آمایش منطقه ها اسیمق تتمام بهداد،  ف قاب  بس  نیسونهری 

 توگیا چیپ  اباو ی تما با عوارض ف مختصاتش مفهاوم  ا   که ع آنجا از .(Schmid, 2008: 38) بود

 آفرد تفجاود ما   باه  را تافتفا مت یها ها  اثرای ف کنش عرم   مختی یها  یمو ف در م ا،  رفاب

ی سا ونتگاهت در  هاا  کاانو،   موقعیاو اساتقرار   رف نیا ا از(. 303: 3190 )درفیش ف هم ارا، 

در قاایکت از    ناهری  یها ستمیسی ت از فجو  تویی   ها آ،ت ی  با ی ویگر ف بستر جغراعیاارتکا

ت مناطق بر عمی ردها ف سازما، یی ع اها عرم  گرید تعکارت به. عمی ردی اسو تیایگوهای ع ا

)مشافقت ف   ساو خواهاو داد   هاا را سامو ف   ،آی ع ایت رآمابود  ف رفنو  رگیاریتثثت آ، یع ا

 (.232: 3190رعیعیا،  

هاای   عنوا، هسته های نهری به نک ه ۀای ف در مطایع منطقه ۀمهم دیگری که در آمایش توسع ۀن ت

گیاری ایان    یابت ع ا در این قیمرفها اهمیو دارد  مطایعه ف نناخو تااریخت نا     توول ف ساخو

جاوا از   مراکاز   منااطق  یریگ ن   آغازین مراح  در  نهری یها نک ه  تاریخت نظر از. سورفنوها

ت  سیاسات ف... دییا    یجغراعیاا  یهاا  تژگا یفدسترسات باه مناابع ف     .ناونو  تمدر نظر گرعته  گری وی

 معیاول  ناهری  ۀناک   ( فیات بایاو توجاه داناو    Scheel, 2015: 104) سوها کانو،این  یریگ ن  

ف )گنجات   وناود یپ تم فقوع بهدر این عرصه  رفاب  مختی  یها ن   بنابراین ؛اسو متعود ارتکاطای

هاای جویاو ف    ت مناطق نهری متثثر از عنافریی(. چنین تغییراتت در ساختار ع ا033: 3191دیگرا،  

هاای دفرتاری گساترش     نفاو  جمعیاو را باه عرصاه     ۀفنق   حوز های حم  اطالعای ف زیرساخو

 یاعتاه ف هاای اطاراف آ، تعاامالی بیشاتری      ای کاه ناهرهای مرکازی ف حوماه     گوناه  باه  ؛ دهاو  تم
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 ,Magadalen)ناونو   متیابت ع ا  ع ایت منجر به تنوع آرایش ع ا ف چگونگت سازما، های جابجایت

 یا مجموعاه دیگر به نا      منطقه تنناس خویربنابراین ف با تثثیرپییری از رفنو یادنو   (. 1 :2010

  هاا  یتوانمناو نیازها   اثر بربی ه ان ال مختی  ارتکاطای میا، مناطق  ؛مجزا نخواهو بود یها کانو،از 

 یات رف پراکناو  ی از قکیا   ا منطقاه . انا ال جویاو   ویا آ تمبه فجود  ها رساخویز ۀف توسع ها ویموقع

 (  کریاوفرهای ناهری  66: 3191)یوسافیا، ف دیگارا،     (  مناطق نهربنیادZambon, 2017) یا منطقه

(Srivastava, 2011: 10) پیوناو  نهری هام  یها مجموعه ف (Yi, Andrew, 2019)  ماوارد  ایان   ۀازجمیا

 «مواور  منطقه تنینهرنش»این ان ال را توو عنوا،  ۀزاد  عرم جویو ف پیوسته ف ی پارچ اسو. مهوی

 (.33-13: 3131 زاد   مهوی) کنو تمتعکیر  «نهرموور تنینهرنش» در مقاب 

در  کاه  نیاز باناو  منااطق   ۀینوهای توسعاکایکوی عر پیامو عینتعنوا،  به توانو مت تنناس خویر 

یااعتگت ف   توساعه  حساب  بار فجودآماو    اسو. ان ال کایکوی باه  داد  رخفی کایکوی ان ال متفا

کشانه ف  در طیفت از ان ال متمرکز مکتنت بر رفاب  بهر   یاعزار نرمعقالنیو موجود در ساختارهای 

 یا ناک ه به سمو ایگوهایت از تعام   هم اری ف رفاب  توزیعت بار اسااس سااختارهای     گر سیطه

 یهاا  نموناه  برحساب بر ایان اسااس ف     .((Meijers, 2009; Hagget, 2001ته اسوبس  یاع وجودم

از انا ال   ونا توان و کاه مات  نناو  معرعات مات   اداماه عینت ف  هنت موجود  پنج نوع ایگوی کال، در 

 صاوری  باه . ایگوهاای پایش رف   ونا ریگ بار ناهری را در   ۀنخستین تا ان ال جویو کایکوی ناک  

، انتظار دانو ساختار موجود به هما، ن   قابییو تکیاین داناته   توا نمتف  ف  هنت بود  یویتجر

  3ف نظری متخصصینت چاو، کاایترف    ای حرعهحاص  تجار   نو  ارائهها ف ایگوهای  بانو. مول

ایگوهاای   یویا تجرباود  اساو. انا ال     1چمپین ف 6یمکرگتس  5میجرز  0  ممفورد1جی وبز  2یینچ

 .ارائه نو  اسو نرح وینکایکوی سازما، ع ایت مناطق ب

                                                 
1. Calthorpe 

2. Lynch 

3. Jacobs 

4. Mumford 

5. Meijers 

6. Lambregts 

7. Champion  
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 شهری ۀشبک ۀشناسی توسع انواع الگوهای کالن ریخت .1جدول 

 کننده نیویژگی تبی شناسی الگوی ریخت

 مرکزی الگوی تک
ارتکاطت  ۀ. در این ایگو نک انو اعتهی استقرارای از نهرها که حول یک نهر مرکزی  مجموعه

 .اسو اعتهی امتوادنعاعت از نهر مرکزی به خارج  صوری به

 الگوی خطی

ارتکاطت  ۀ. در این ایگو نک انو اعتهی استقراراز نهرها که در امتواد ی ویگر  ای مجموعه

. ایکته عوامیت چو، مووفدیو زمین  اسونهرهای خطت  ۀخطت عام  اتصال مجموع

 ایگوهای خطت تثثیرگیار اسو. گیری ن  رفدخانه  ساح  ف... نیز بر 

 یا رهیجزالگوی 

. در این ایگو انو قرارگرعتهمستق  از سایر نهرها  صوری بهنهرها که از  یا مجموعه

گیرد.  ف هر نهر مستق  از دیگر نهرها قرار مت اسوعواص  میا، نهرها زیاد 

گیری ایگوهای  عوام  ن   ازجمیههای مویطت  منابع زیرزمینت آ  ف...  مووفدیو

 .اسوای  جزیر 

 یا خوشهالگوی 

با  ها آ،مرکزی که مراکز  دف یا چنو ایگوی تک  افل :نود ، متاین ایگو در دف عرم بیا

مراتکت در ارتکا  با  سیسیه صوری بهای از نهرها که  ی ویگر ارتکا  دارنو. دیگر  مجموعه

 .ی ویگر قرار دارنو

 یچندمرکزالگوی 

گیری چنین  دیی  ن    عرمت نظر ازمرکزی اسو.  ایگوهای تک ۀنو  یت ماین ایگو ن   

که ارتکا  مستقیم  یا گونه به ؛ارتکاطت گسترد  در سراسر منطقه اسو ۀوهایت فجود نک ایگ

 .کنوفاسطه میا، نهرهای مختی  را مقوفر  ف بت

 Lambregts, 2009; Meijers, 2009. منبع:

. چگونگت ارتکا  میا، نقا  در ناک ه  عرایناوی   ابوی تمنهری در عراینوی تاریخت رنو  ۀنک 

 یهاا  ناک ه   ت ا یزیعارتکاا     ها س ونتگا استقرار  تعیبستر طکم  مختیفت از قکی  اسو که به عوا

ت تخصصا  یکارکردهاا اجتماعت ف عرهنگت   زاییتما  فنق  ف ارتکاطای حم  یعنافر  تفنقی حم 

در ساه بعاو    تاوا،  تما ناهری را   یهاا  ناک ه  .گردد تم باز نقا  ف موقعیو نقا  نسکو به ی ویگر

ی اویگر   باه  را نسکو. توپویوژی موقعیو نقا  کردعی ت ف عمی ردی تویی  توپویوژی ت  توپوگرا

. کناو  تما ف توپوگراعت موقعیو نقا  در ع ا ف نساکو باه مختصاای فاحاو را بررسات       سنجو تم

 هاا  نک هپی ربنوی کایکوی   ویدرنهاعمی رد نک ه بیانگر نوی ارتکا  میا، نقا  در نک ه اسو. 

 .  نود تمچنومرکزی را نام   مرکزی تا طیفت از ایگوهای تک
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  شهری ۀشبک یشناس ختیرچارچوب نظری  .2شکل 

 روش و ابزار تحقیق

نهری استا، هرمزگاا،   ۀنک  نناست ریخواین پژفهش از نوع کاربردی ف در پت توصی  ف تکیین 

 تنناسا  خاو یرت اسو. توقیق به دنکال تشریح چگونگت ایگوهاای  یاستقرا . استراتژی توقیقاسو

 یها داد از نوع  استفاد  مورداطالعای نهری استا، هرمزگا، اسو. این توقیق کیفت بود  ف  ۀنک 

 ف خاومای   جمعیاو  هاا  س ونتگا میا،  ۀ  عاصیها را  ۀتوقیق نام  نک  یها داد . اسودفم  ۀدست

موقعیاو  هاا   کاه بار اسااس آ،    کمت ف کیفت اساو  یها داد توقیق نام   یها داد  بنابراین ؛اسو

سانجش   فمنجار باه ناناخو     ف اساو  ناو   تبررسف عواص  زمانت ف م انت میا، نهرها نهرها 

ایان عرایناو در ماول     ؛نو  اسونظام خوماتت استا،  مراتب سیسیهنک ه با  تنناس خویرایگوهای 

 نود. ها معرعت مت هریک از این رفش  در ادامه (.1 )ن   مفهومت توقیق تصویر نو  اسو

 
 یقمدل مفهومی تحق .3شکل 



233  ،1931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة11دورة  آمایش سرزمین 

 

 خاوماتت ف   ف تعیاین مرکزیاو  ناهری  هاای   سا ونتگا   مراتب خوماتت تویی  سیسیه برای

تنهاا   اسو. ایان نااخم ناه   استفاد  نو  رفش ناخم مرکزیو فزنت از ها   آ، کارکردی

هاا را نیاز    کنو  بی ه عرافانت آ، گیری مت پیچیوگت کارکردی را از نظر تعواد کارکردها انواز 

باه کارکردهاا بار مکناای مع اوس تعاواد         و. در ایان رفش کنا  در هر نقطه مشاخم مات  

با عرض این ه مجموع تعواد کارکردها دارای میزا، مرکزیاو   .نود نا، فز، داد  مت عرافانت

 عرمول مواسکه نود:این کارکردی  با استفاد  از  بانو  فز، یا ضریب م انت 311

(3) C = t/T 

:C  فز، کارکرد t 

:t 311ارکرد که عکاری اسو از مقوار ک  مرکزیو هر ک   

Tمجموع عرافانت هر کارکرد :  

 هاا در ساطح بررسات     ثر از موقعیو آ،ثمت )نهرها( ایگوی توزیع نقا   نناست برای تویی  ریخو

هوف این تویی  تعیین پراکنوگت یا تمرکز ناهرها ف نایو  ف ایگاوی اساتقرار نقاا  در       نود.  مت

قاا   نتاراکم جمعیاو ف تعاواد      3 در تصویر  مثال رای. باسوهای خطت  متعادل یا تصادعت  عرم

 دهو. های متفافتت را به دسو مت ها فیژگت آ، تیتوزیع ع اف  نقا پراکنش  ۀاما نوو ؛ثابو اسو

 
 تمایز و تفاوت پراکنش و تراکم جمعیت .1تصویر 

 Purves, 2003نگارندگان با اقتباس از منبع: 

ف  ArcGISاعازار   های زمین آماری در نرم از ایگوریتم  نک ه ت نقا  دریتوزیع ع ابرای بررست 

ای ع اایت   ای ف تویی  خوناه  ف  صفوه 2  خطت3ای های خونه یی  پویو وتوابع ت  به طور خاص

 استفاد  نو  اسو.ای  چنوعاصیه

                                                 
1. Cluster Events 

2. Linear Events 
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این تابع  ؛صوری گرعته اسو 3استانوارد ۀعاصی ۀتابع مواسک توس نو،  ای خونه ۀتویی  پویو

پردازد.  ارزش حول یک مرکز مت تراکم )چگایت( توزیع ف پراکنش مجموعه عوارض تک ۀکبه مواس

تواناو باا یاک     بنابراین تراکم مجموعاه نقاا  مات    ؛هاسو در اینجا ارزش نقا  تنها عواص  میا، آ،

 نیا اناود.  نماایش داد     استانوارد ۀنام  یک دایر  با نعاع مشخم که برابر اسو با عاصی  نقشه

 :نرح اسو ویناستانوارد ب ۀعاصی ۀتابع مواسک عرمول .کنو تم جادیا را 2ن   ر یدا سطح کی تابع

(2) 
 

X  ف:Y . مختصای نقا 

:n      . تعواد ک  نقا 

: X,Y .)نقطۀ میانگین )مرکز میانگین  

طت )بی ت انوراف استانوارد( صوری گرعته های خطت با استفاد  از تابع توزیع خ تویی  پویو 

باه   ؛کااربرد دارد  جغراعیاایت  عوارض( ع ایت ۀسازی فیژگت )مشخص خالصهاسو. این تابع برای 

 انو از: عکاری ؛ این سه معیارمواسکای فجود دارد برایطوری که در آ، سه معیار 

 ؛تمای  به مرکز 

 ؛پراکنش 

 رفنوهای خطت. 

 :نود مواسکه مت طریق این تابع توییو خطت به

(1) 

 

 

 

 

                                                 
1. Standard Distance 
2. Circle polygon 
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A   فB  فC.مواسکۀ زافیۀ دفرا، بی ت : 

X  ف:Y . مختصای نقا 

: X,Y      .)نقطۀ میانگین )مرکز میانگینn. تعواد ک  نقا : 

صاوری   3رین همساایگت تا  ای با تابع میانگین نزدیاک  های صفوه توابع متمرکز بر تویی  پویو 

ترین ناخم در همسایگت نقا  مکتنت بر متوس  عاصیه از هر  نزدیک ۀاین تابع به مواسک ؛گیرد مت

 تگیهمساا  نیتار  کیا نزد نیانگیا تاابع م   در ادامه پردازد. ترین همسایگت خود مت عارضه تا نزدیک

 معرعت نو  اسو.

(0) 

 

 

 
D : اش. ترین همسایه نو  میا، هر نمونه )عارضه( تا نزدیک میانگین عواص  مشاهو 

ED: .میانگین عواص  مورد انتظار بر اساس ایگوهای تصادعت موجود 

Aهای مورد مواسکه.   ترین مستطی  موی  بر نمونه : مساحو کوچک 

nها(.   : تعواد ک  عوارض )نمونه  

تغییارای فسایع    های مواسکه ف تویی   ایگوی پراکنش ع ایت عاوارض   ی ت از نواقم رفش

به طوری که هار کاوام    ؛های بررست تابع در عواص  اسو ها ف مووفد  نتایج بسته به انتخا  نعاع

ا هستنو ف ایگوهای تغییرای نتایج را به طور توأماا، با   2تویی  ۀها نیازمنو پارامتر آستان از این رفش

                                                 
1. Average Nearest Neighborhood 

2. Threshold distance 
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ریپیات بارای   Kای مکتنات بار تاابع     چنوعاصیه یتع ا ای تویی  خونه کننو. تغییر عواص  ارائه نمت

ریپیت در نمایش تغییارای نتاایج   Kتویی  ایگوی ع ایت نقا  تصادعت در صفوه اسو. مزیو تابع 

های  پس از بررست توزیعهای مشخم( اسو. در این توقیق   طت عواص  )باز ها در ف ایگوهای آ،

 نونو. توقیق متسطوح ریپیت Kدرنهایو با استفاد  از تابع   ای نقا  ای  خطت ف صفوه ونهخ

(5) 
 

d.عاصیه : 

n.تعواد ک  عوارض : 

A. سطح ک : 

Ki فj  . فز، نقا : 

کمتار باناو  فز،    d از  jف  iاگر تصویح یکه فجود نوانته بانو  یعنت زمانت که عاصایۀ میاا،   

  نود. مواسکه مت 1ود؛ در غیر این صوری  فز، معادل ن در نظر گرعته مت 1معادل 

باا اساتفاد  از عاما      های نهری نسکو باه ی اویگر    پراکنش س ونتگا  ۀت نوویپس از نناسا

دف عاما  را  ف    ناود. بارای ایان منظاور     ها توفین مت نناست پهنه ها  ریخو میا، س ونتگا  ۀعاصی

مرکازی تاا    رهای اساتا، در طیفات از ناهرهای تاک    نه  . بر این اساسگیرد مت قرارعاصیه مونظر 

ایگوهای ع ایت استقرار نهرها نسکو به ی اویگر بوا      . در ابتوانونو تم یبنو دستهی چنومرکز

نهری اقوام نو  اسو. دقاو ناود    ۀت نک نناس خویرف سپس نسکو به تکیین ایگوهای  نود تم

ف  هساتنو  ناهری  ۀیکاوی ف عرمیاک ناک      تنها ایگوهای کانونو تمایگوهایت که در این بنو بو  

بار   هاا  سا ونتگا  زمانت میاا،   ۀ. عاصیرنویگ تنمرا در نظر  ها س ونتگا های میا،  تعامالی ف جریا،

مواساکه ف باا    Arc GIS اعازار  نارم در  3را  ف سرعو طرح توس  آناییز ناک ه  مراتب سیسیهاساس 

 ت نو.یآزما راستت Google Map اعزار نرم

                                                 
1. Network Analysis 
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 یی الگوهای استقرار شهرهاشناسان قوانی .2جدول 

 راه ۀساختار شبک )دقیقه( فاصله ۀآستان الگو

 از نهر مرکزی نو  خارجی ها نعاع ای دقیقه91تا61 مرکزی ایگوی تک

 خطت  متص  ف ممتو دقیقه 61کمتر از  ایگوی خطت

 دسترست منفرد ای دقیقه321تا91 یا ر یجزایگوی 

 تدرخت-تمراتک سیسیه ای دقیقه91تا61 یا ایگوی خونه

 تنطرنج-یانک ه ای دقیقه91تا61 یایگوی چنومرکز

 3191 : مطایعای نگارنوگا، با اقتکاس از یوسفیا، ف هم ارا، مثخی

 ها داده لیتحل و هیتجز

جمعیتات  اساتا، هرمزگاا، یاک نظاام       یبناو  طکقاه مکتنت بر  نو  انجام یها تبررس با درنظرگرعتن

ای  ناهر کوچاک یاا مرکاز      )نهر بزرگ  مرکز خارد ناحیاه   طکقه 0ر مراتکت نهری مت ت ب سیسیه

ناهری   ۀبا توجه به این ه در این توقیق انطکاق عرم ف کارکرد در نک  .دارد( نهر-رفستانهری ف 

    ضرفری دارد توزیع خومای در نهرهای استا، نیز مطایعه نود. برای ایان منظاور  نود تمبو  

 3195با ناخم مرکزیو فزنت ف بر اسااس اطالعاای ساال    نهرهای استا،  یبنو سطحنسکو به 

 اقوام نو  اسو.

 
 استان هرمزگان یها راه مراتب سلسله .4 شکل
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 ی شهرهای استان بر اساس شاخص مرکزیت خدمات موجود بند سطح .3جدول 

 شهر سطح

 بنورعکاس یک

 قشم ف کیش دو

   مینا  ف بنورینگهبنور جاسکرفدا،  پارسیا،   سه

   بنورخمیر  سیریک ف عینآباد تحاجبستک  ابوموست   چهار

 پنج
عیت  چارک  سوزا  قیعه قاضت  کون نار   درگها،  هرمز  رفیور  سردنو  بنورکن   جناح  تخو  زیاری

 عارغا،  هشتکنوی  بی ا  کوهستک  یمزا،  دنتت  سنورک  گوهرا،  تیرفر  سرگزاحموی  تازیا، پایین ف گرفک

 نگارنوگا، مآخی: مطایعای

 
 خدماتی شهرهای استان هرمزگان مراتب سلسله ۀنقش .5 شکل

که  یتنهرهانو. موقعیو این ایگوها در استا، ف  یتنناساپنج ایگو   0بر اساس قوانین جوفل 

 اسو. نو داد  نمایش   6 ن   نمار ف  0در جوفل   رنویگ تمدر هرکوام جای 
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ای نطقهانواع الگوهای نظام سکونتگاهی م .4جدول   

 مرکز نام شهر نوع الگو

 مرکزی تک
 بستک بستک  جناح ف یمزا،

 پارسیا، دنتت  کون نار ف پارسیا،

 بنورعکاس ف بنور خمیر عین  تخو  قیعه قاضت  تازیا، پایین  بنور خمیر ف بنورعکاس مرکزی تک /یا خونه

 مینا  ف رفدا، رکعیت  رفدا،  مینا   هشتکنوی  بی ا   تیرفر ف سنو زیاری یچنومرکز

 خطت

 سیریک کوهستک  سیریک ف گرفک

 قشم   قشم ف سوزادرگها،

 بنور ینگه بنور کن   ینگه ف بنور چارک

 یا ر یجز
کیش  هرمز  ابوموست  بنور جاسک  رفئیور  سرگزاحموی  

 ف عارغا، آباد تحاجگوهرا،  سردنو  
- 

 مآخی: مطایعای نگارنوگا،

 
 شهری استان ۀمورفولوژی شبک ۀنقش .6شکل 

 پژوهش یها افتهی

در  اساتقرار ناهرها  دهاو نظاام    ها نساکو باه ی اویگر نشاا، مات     ربررست فضعیو قرارگیری نه

  یچناومرکز ایگوهاای   صاوری  باه نهرها استقرار . اسواستا، متفافی از هم  مختی  یها بخش
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یگاوی غاایکت را در کا  اساتا،     ا توا، تنمایگوها  . در میا، ایناسو یا ر یجززی  خطت ف مرک تک

ت یاساتقرار جغراعیاا   ۀرابط استنکاطت از توانو تماما موقعیو استقرار ایگوها در استا،  کرد؛ یتنناسا

 .نونو تمهریک از این ایگوها تشریح   در ادامه نک ه را ارائه دهو. تنناس خویر نهرها ف

باه مرکزیاو    ای خوناه  رکازی م تک یایگو نو  یتنناسا یهاایگوی ت از مرکزی:  ایگوی تک -

خاومای ف جمعیاو ف    نظار  ازمرکاز اساتا،    عناوا،  باه بااالی ایان ناهر     ۀبنورعکاس اسو. جا ب

ناک ه از عارم ماورد انتظاار      یمورعویاوژ را  ف  ۀسکب نو  اسو ساختار نک   انتغال یها عرصو

  یگار ت دی. از ساو کناو خطت به مووریو ساح  به عرم نعاعت به مرکزیو نهر بنورعکاس تغییار  

 یریا گ نا   بنور خمیر ف عین ام اا،   ازجمیه  متفافی ترسان خومای مراتب سیسیهتنوع نهرها با 

با توجه به این ه ساختار عرمیاک ف کاارکردی   . کنو تمرا از منظر کارکردی مقوفر  یا خونهایگوی 

رم ف میا، عا  کردا عا،  توا، تم نهری هردف متمرکز ف به مرکزیو نهر بنورعکاس اسو  ۀاین حوز

 یهاا  عارم ساایر   باه مرکزیاو بناورعکاس انطکااق فجاود دارد.      نو  یتنناسانهری  ۀکارکرد حوز

یک نهر مفصیت میا، دف ناهر در سااختاری    یریقرارگحاص  در استا،  نو  یتنناسامرکزی  تک

 ازبا توجه به این اه پارسایا،   این عرم دارد.  یریگ ن  را در  ریتثثنعاعت اسو. عام  را  بیشترین 

 خاود قارار دارد    ۀی حاوز در سطوت باالتر از دیگر ناهرها  خوماتت ف جمعیتت مراتب سیسیه ظرن

باه مرکزیاو پارسایا، را     دنتت  کونا نار ف پارسایا،   ۀحوزانطکاق میا، عرم ف کارکرد زیر توا، تم

مرکز خوماتت فاجاو خاومای برتار     عنوا، به   بستکبستک  جناح ف یمزا، بارۀاما در ؛کردتصویق 

 انطکاق فجود نوارد. حوز ریزییا میا، عرم ف کارکرد این  نیسو؛ یا منطقه

 یریا گ نا   نرقت اساتا،  ساکب    ۀنهری در حوز یها س ونتگا تراکم : یچنومرکزایگوی  -

عیت  تیرفر  سنورک  بی ا  ف هشتکنوی به مرکزیاو   اسو. نهرهای زیاری نو  یچنومرکزایگوی 

ف  ارتکااطت متاراکم ف ناامنظم    ۀ. فجاود ناک   رناو یگ تم نهرهای مینا  ف رفدا، در این ایگو جای

را  یچناومرکز عارم   یریگ ن  نهری ام ا،  ۀباالی نهرها در این زیرحوز نسکتاًف تراکم  انشعابت

 یچناومرکز  ۀاسو. توقق ناک   فتاد ینچنین ساختاری اتفاق   کارکردی نظر ازاما  ؛سازد تممقوفر 

در ناک ه اساو.    نواناتن  ف تسی  سطح هم رسانت خومای های کانو،کارکردی نیازمنو تعود  نظر از

 نظار  ازکاه   یا گوناه  به  نود نمتاین اتفاق حتت میا، نهرهای مرکزی مینا  ف رفدا، نیز مشاهو  
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ناهری میاا،    ۀگفو در این حاوز  توا، متبنابراین  ؛نود متمشاهو   ای خونهساختاری   کارکردی

 د.نهری انطکاق فجود نوار ۀعرم ف کارکرد نک 

عام  دریاا   .انو نو در امتواد ساح  کشیو   نو  نناسایتنهری خطت  ۀپهنسه ایگوی خطت:  -

 رفد مات نظاری انتظاار    طاور  باه دارد.  هاا  پهناه ایان   گیاری  نا   ف موور ساحیت نقش مهمت در 

بانانو کاه خاومای میانشاا، را باه       ساطح  هماز نهرهای منسجم ف  یا مجموعهارهای خطت ساخت

به دیی   گوهرا،  قشم ف سوزا ۀف پهن بنور کن   ینگه ف بنور چارک ۀپهن بارۀ. دروگیارن تمانتراک 

سااختاری    کاارکردی  نظار  از  هاا  پهناه خوماتت برتر قشم ف بناور ینگاه در ایان     های کانو،فجود 

 . در ماورد نود نمتانطکاق مشاهو   ها پهنهبنابراین میا، عرم ف کارکرد این  ؛رفد متمرکزی انتظار  تک

خاوماتت در   نظار  ازبا توجه به این ه هر سه نهر این پهنه  کوهستک  سیریک ف گرفکخطت  ۀپهن

خاود را از   نیااز  ماورد خومای  رفد متخوماتت استا، قرار دارنو  انتظار  مراتب سیسیهسطوح پایین 

  بنابراین ساختار کارکردی این نهرها با عرمشا، انطکاق نوارد. کننو؛ تثمیندیگر نهرهای برتر 

باه  کاه   ماننو کیش  ابوموست ف هرمز  جزایر استا،عالف  بر نهرهای فاقع در : ای جزیر ایگوی  -

 اناو  ناهرهای بناور جاساک      ماناو  منفارد   های ارتکاطت منوصر به دریایت ف هاوایت  سکب فجود را 

. ناونو  تمموسو   ای جزیر زیاد از دیگر نهرها دارای ایگوی  ۀسرگزاحموی به دیی  عاصی ف یوررف

ف عارغاا، تنهاا باا ی اویگر در ارتکاا        آبااد  تحاجف همچنین  نهرهای گوهرا، ف سردنوجاکه ازآن

ناهرهایت باا ایگاوی     ۀاز نهرهای پیرامو، خود قرار دارناو  یایا در زمار   بسیاری  ۀف در عاصی هستنو

 نظار  از  ناو   نناساایت جاسک  ابوموست ف کیش سایر نهرهای منفرد  جز به. رنویگ تمقرار  یا ر یجز

خوماتت در سطوح چهارم ف پنجم برخاورداری از خاومای قارار دارناو. باا توجاه باه         مراتب سیسیه

 رساانت  خاومای مراکز  خصوص به  از سایر نهرهای استا، نسکتاً زیاد ۀود، این نهرها ف عاصیب یهایزف

و در حایا  .هساتنو کارکردی دچار ضاع    نظر ازمشخم اسو این نهرها  فضوح به  یا منطقهبرتر 

برخاوردار   زیاادی از سطح خوماتت متوس  یا   استا، ۀجوااعتادنهرهای منفرد ف  رفد مت انتظارمنطقت 

 .کننوت غیکه یجغراعیا ۀو بر مووفدیو نانت از جوااعتاد، در عرصنو تا بتواننبان

کایکاوی   های حوز ف کارکرد زیر مورعویوژیانطکاق یا عوم انطکاق میا،  نود تمتالش  ویدرنها

 ارتکاطاای عیزی ات ف کایکاوی    ۀدهناو  نشاا، خطو  مش ت  5 ن  در  را نمایش داد. نو  یتنناسا
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 جاز  باه   ناود  متچنانچه مشاهو   .دهو تمکارکردی را نشا،  یها ارتکا  قرمز های چین خ ف  اسو

عکاس ف ناهرهای  مرکزی بنور بوموست تنها ایگوی تکسه نهر جاسک  کیش ف ا  ای جزیر ایگوی 

ی ناهری از ایان   هاا  پهناه ف ساایر   بود ی انطکاق انهری دار ۀعرم ف کارکرد نک  رنظ ازپیرامونش 

نشاو،   موقاق   نهری ۀنک  ضعی  یتکاراعوم انطکاق عرم ف کارکرد به  دچار ضع  هستنو.حی  

 هاای  حاوز  در ساطح   ماؤثر نگارعتن ارتکاا  ف تعاما      ن   ف میا، نهرها یجوار هم یها عرصو

ع ا  توزیاع خاومای ف    تده سازما، ۀای غیکه بر این مش   بایو نیو. برانجامو تمپیونو نهری  هم

 نود. نظر گرعتهنهری در  ۀنک  یا منطقهارتکاطت بر اساس انطکاق عرم ف کارکرد  ۀساختار نک 

 
ی شهری استان هرمزگانها پهنهشماتیک انطباق الگوهای فرمیک و کارکردی  ۀوار طرح .7شکل   
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  یریگ جهینت

کاعت دانته بانو   یتکارانهری  ۀ. برای این ه نک اسوبعو عرم ف کارکرد مطرح نهر دف  ۀدر نک 

در ت آ، نک ه  بایو میا، عرم ف کارکرد آ، انطکاق فجود داناته باناو.   یعارغ از ایگوی سازما، ع ا

هاای ناهری ف    یابت ع ایت عرصه عنوا، ابزاری برای نناخو کیفیو سازما، نناست به فاقع ریخو

( 2130) ف هم اارا،  3باورگر  ای بر عهاو  دارد.  های منطقه ت اساست در آمایش گستر ای نقش منطقه

هاای   یاابت عرصاه   هاای ناهری ف ساازما،    نقش عرم ف عمی رد را عام  اساسات در توییا  ناک ه   

ای  های ع اایت منطقاه   ف گستر  هامنطقه-نهرمؤثر  ریزی ع ایت س ونتگاهت برای مطایعه ف برنامه

نقش عام  تمرکاز  نهری   ۀنناست نک  در رابطه با ریخو( 3191) نژاد ف حاجتنماعت  انو. دانسته

ها نشا، داد  اساو   ،آنتایج انو.  عنوا، کرد  یوهای نهری حائز اهم یابت نک ه ف تراکم را در ن  

ای  منطقاه  ۀهاا را در گساتر   ناک ه  )توپویاوژی(  عظهور ف برفز انوا ۀاجاز  تراکم کایکوی ف ام انای

نهری آیناو    ۀتوانو در مطایعای آمایش سرزمین برای اختصاص منابع توسعه ف نک  ه متک انو داد 

 یتهاا  مؤیفاه در قایب  را نهری ۀنک  تنناس خویر (3195) پور ف میرفکی  داداشثیرگیار بانو. ثت

ف  ها یتوانمنوایت سابزاری در راستای ننا عنوا،   بهمستقر در ع ا یها گر چو، تراکم  دسترست ف 

آماایش  بارای  توانو  انو که مت ای دانسته های ع ایت نهری ف منطقه یابت در گستر  وهای سازمانتایگ

هاای ناهری    ای ف کیفیو تعام  ناک ه  منوی منطقه ایگوی توسعه در راستای نناخو بهتر یا منطقه

( نقاش اناتغال ف جریاا، کاار را عاما  اصایت در       2133) ف هم ارا، 2حائز اهمیو بانو. رجیانت

ماایش  آمطایعاه ف تاوفین    در راساتای های ناهری   ع ایت در قایب نک هیابت  سازما،بخشت  ن  

هاای   عناوا، هساته   های توییو کار ف انتغال را به ف قطب موفآ رعوها جریا،  ،آ. انو دانستهای  منطقه

. در فاقاع  اناو  ای دانساته  های منطقه هنهری در عرص ۀمنوی نک  یابت ف تعیین ایگوهای توسعه ن  

یفیو  چگاونگت  ک ۀنهری را گشایشت در راستای عهم دربار ۀنناست نک  ای متعودی ریخوعطایم

ریازی   در برناماه  هاا منطقاه -ناهر های ناهری ف   یابت انواع نک ه ای ف ن   نهری ف منطقه ۀتوسع

ای بارای   توانو ابازاری قاوی بارای آماایش سارزمین در مقیااس منطقاه        انو که مت ای دانسته منطقه

 ها بانو.   ع ایت این عرصه ۀتوسع بهع بتخصیم منا

                                                 
1  . Burge  

2. Reggiani  
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نهری استا، هرمزگاا،   ۀمیا، عرم ف کارکرد نک  ۀرابط حاضر تالش نو ۀدر این عراینو  در مطایع

ناهری بار اسااس     ۀناک   تنناسا  خاو یرناهری از توییا     ۀعرم نک  نناسایت. برای ودبررست ن

 ۀها استفاد  نو. ابعاد کارکردی ناک  زمانت میا، نهر ۀارتکاطت ف عاصی ۀموقعیو استقرار نهرها  نک 

ارتکاطای نهری ف ناخم مرکزیو فزنت مالک عما  قارار گرعاو.     مراتب سیسیهنهری بر اساس 

مرکازی    تاک  یایگاو ناهری اساتا، هرمزگاا، ناام  چهاار       ۀناک   تنناسا  خاو یر دادنتایج نشا، 

جاافری دریاا    به دییا  اساتقرار ناهرهای بازرگ اساتا، در م     اسو.  ای جزیر   خطت ف یچنومرکز

 ای جزیار  ایگوهای . همچنین انو گرعته ن  عام  دریا  ریتثثمرکزی ف خطت بیشتر توو  ایگوهای تک

کاوهت مساتقر هساتنو.     میاا،  یهاا  دنوی کوهستانت یا ها پهنهیا در  بود ف منفرد نام  جزایر استا، 

 ۀانشاعابای ناک    ناو.  نناساایت نرقت استا، ف به مرکزیاو میناا     ۀتنها در نیم یچنومرکزایگوی 

تواناو در   این نواهو ف نتاایج مات  این امر نو  اسو.  ساز نهیزمف تراکم نهرها در این پهنه  فنق  حم 

ف  هاا  ناک ه یابت ف رنو ف گسترش ایان   ه با عراینو ن  هراستای نناخو صویح ایگوها ف نوع مواج

 نو.  ای بسیار حائز اهمیو با در مطایعای آمایش منطقه ها آ،های  ینیازمنو

 هاای  حاوز  نهری استا، در هر یاک از   ۀبررست انطکاق عرم ف کارکرد نک بعوی این که  ۀن ت

مرکزی باه مرکزیاو بناورعکاس ف همچناین ناهرهای       تک ۀپهنتنها  دادنشا،  نو  نناسایتنهری 

( کیش  جاسک ف ابوموست دارای انطکااق میاا، عارم ف کاارکرد هساتنو. در ساایر       ای جزیر ) منفرد

   نو.  عوم انطکاق میا، ایگوی کایکوی ف کارکرد نک ه مشاهو  نو  نناسایت های حوز زیر
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 منابع 
  مترجماا،:  بار مطایعاه نا   کایکاوی ناهرها      ای مقومهنهری  نناست ریخو(. 3195) افییویرا  فیتور

 .انتشارای دانشگا  تهرا،تهرا،:   افل جیو  عیت ضیایت عییشا  ف منوچهر طکیکیا،

ادبیاای  مجیۀ دانش وۀ (  آمایش سرزمین ف ایجاد تعادل در نظام نهری کشور  3131)   احموپوراحمو
 .019-091  361نمارۀ   03دفرۀ   ف عیوم انسانت دانشگا  تهرا،

 دفرۀ طات  ایاالم  اساتا،  نهری نک ۀ تویی  .(3191) پیشگر  ایهه ف موموی  عییرضا پوراحمو احمو؛

 .11 -51  (3191 بهار) 5 پیاپت نهری  کردکار ف ساختار مطایعای   نشریۀ3115 -3191

 یهاا  م تاب  یفاکااف  ( 3191) ارفسیا س ت جمااای  ر فرساتا یم  صورموسوی ؛مومورضا ی پورمومو

 .3-36  5 ۀنمار  2 ۀدفر  مناطق خشک یتایمطایعای جغراع ۀعصینام ی نهر یمورعویوژ

 باا  تهرا، نهری کال، منطقۀ ینهر نک ۀ تویی  ف بررست .(3195) میرفکی   حنانهف  هانم پور  داداش

 هاای  پاژفهش  ف مطایعاای  عصاینامۀ   دسترست قابییو ف تراکم گر   بر مکتنت دیوگا  سه از استفاد 
 .61-11  (3195 بهار) 23 پیاپت  ای منطقه ف نهری

در  رفیات  پراکناو   یتع اا  یایگوهاا   یا توی(. 3191) ررضایام ویس ت یواسانی ریمف  هانم  پور داداش

پانجم    ساال   (ایا )جغراع یتع اا  ریازی  برناماه  تپژفهش- تعیم ۀعصینام  تهرا، نهری ،کال ۀمنطق

 .321-306 افل  ۀنمار

 منااطق  در ناهری  رناو  ع اایت  ایگوهاای  توییا   .(3191) سااالریا،  عاردیس  ف    هانام پور داداش

مۀ (  عصاینا نایراز  ف اصافها،  مشاهو   تهارا،   نهری کال، مناطق :موردیمطایعۀ ) ایرا، نهری کال،

 .331-313  3 نمارۀ  31 دفرۀ آمایش سرزمین 

 یف سانجش ایگاو   یسااختار   یا توی(. 3190) نیکانت مقاوم  عرناته  ف  درفیش  بهرفز؛ سرفر  رحیم

 یاز خاومای ناهر   مناوی  بهر  زا،یم اساس بر ینهر مناطقفسازهای  ساخو بنوی سطحف  یتع ا

  یناهر  ویریف مو اقتصادت پژفهش -تیمع ۀصینامع(  نهر زاهوا، گانۀ پنج: مناطق یموردۀ مطایع)

 .99-333دفازدهم  ۀ نمارسال سوم  

انتشاارای  : تهارا، چاا  هفاتم      ای منطقاه  ریزی برنامه های رفشاصول ف (. 3190) اهلل کرامو  زیاری

 .دانشگا  تهرا،

(  3115-3191) خراسا، منطقۀ نهری نک ۀ ع ایت تویی  .(3191)   صادقنژاد حاجتف  عیت نماعت 
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 .55  3نمارۀ   32 سال  ای ناحیه توسعۀ ف جغراعیا شریۀن

 هاای  سیساتم  بار  تویییات  .(3190) کاورفش  خسارفی   ف امیو  مکارکت اصغر؛ ابراهیمت  رضا؛ عکویت 

  جغراعیاایت  ع ای عصینامۀ  3135 -3115 های سال زمانت دفرۀ در نرقت آ ربایجا، استا، نهری

 .106-125  52 نمارۀ  35 سال

 نهری نظام در بخشت (. تعادل3191) ح مو امیری  ف اککر زاد   سیطا، مریم  بیرانونوزاد   ؛عنت  زهر 

 3 پیااپت   ناهری  کاارکرد  ف سااختار  مطایعاای  نشاریۀ   سارزمین  آماایش  رفی رد با یرستا، استا،

 .333 -313  (3191 زمستا،)

 مشفقتف  یعال یو  گنجت  تینا؛ جهانشا 
بار منااطق    تگساترش دانشاگاه  اثرای  تابیارز(. 3191) فحیو 

 پژفهشات جغراعیاا  -عیمات عصاینامۀ    تهارا،(  تنامال نارق   یاۀ ناح: یماورد  ۀمطایعا ) نهری کال،
 .011-091  3نمارۀ   سال نهم  ای( ریزی منطقه )برنامه

ف توزیاع ع اایت    ناهری  ۀناک  تویی   .(3193) غالموسینت  رحیمف  یطفت  صویقه؛ احموی  عرزانه

 ۀنامار   ساال دفم   آماایش جغراعیاایت ع اا    ۀمجیا   استا، مازنورا، رینه های کانو،جمعیو در 

 .3-33  چهارم

 .انتشارای دانشگا  تهرا،: تهرا،چا  پانزدهم    آمایش سرزمیننایودۀ  .(3191) مخوفم عرخنو   مجیو

 یناهر  ۀناک   یعمی ارد  تتیسانجش نااخم چناومرکز    .(3195) رعیعیا،  مجتکتف  مشفقت  فحیو

  3 ۀنامار   21 ۀدفر  ع اا  شیف آماا  ریازی  برناماه (  استا، مازناورا،  ینهر ۀک ن: یمورد ۀنمون)

210-211. 

پژفهشات   -عیمات نشاریۀ  ناهرها    توول در مفهوم  نقاش ف سااختار کاال،    .(3131) زاد   جواد مهوی
 .33-13  31نمارۀ   مویریو نهری

 ۀمطایعا ) بنیاد در ایرا، -رعیین مناطق نهت .(3191)  موموی  حمیوف  یوسفیا،  سمیرا؛ مشفقت  فحیو

 .61-10  25نمارۀ سوم  دفرۀ   پژفهشت مطایعای نهری-عیمتعصینامۀ   (موردی: استا، عارس
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