Town & Country Planning
Vol. 11, No. 2, Autumn & Winter 2019-2020
Manuscript Type: Research Paper

https://jtcp.ut.ac.ir/
Print ISSN: 2008-7047
Online ISSN: 2423-6268
DOI: 10.22059/jtcp.2019.293400.670042

Analyzing the Urban Network Morphology through
Balancing of Space Approach: A Case Study of the Urban
Network of Hormozgan Province
Vahid Moshfeghi1*, Yahya Jafari2, Hadi Alizadeh3
1. Instructor, Department of Architecture and Urban Design, Islamic Azad University, Qazvin
2. Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3. Ph.D. Holder in Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
(Received: October 23, 2019; Accepted: December 23, 2019)

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 descriptiveanalytical 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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 .1مربی گروه شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین
 .2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .3دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت0930/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0930/01/19 :

چکیده
تعادلبخشی به ساختار فضایی و تعیین شبکۀ شهری آینده ،مأموریت بنیادین آمایش سرزمین تلقی م یش ود .ش هراا ب هعن ون عناص ر
نصلی سازما یابی فضا در قالب شبکۀ شهری سازما مییابند .شبکۀ شهری در ننطباق دو بعد فرم و ک ارکرد س نییده م یش ود ک ه نز
طریق تحلیل رونبط آ اا میتون کارنیی نلگواای مختلف رن بررسی کرد .در نین رنستا ،پژواش حاضر با ا د تحلی ل ریخ تشناس ی
شهری به منظور ننطباق نبعاد ریختشناسی و کارکردی شبکۀ شهری نستا ارمزگا ننیام گرفته نست .ا د گ ذنری پ ژواش نز ن و
کاربردی و روششناسی آ به صورت توصیفیتحلیلی نست .شاخصاای تحلیلی پژواش برنی ریختشناسی ش بکۀ ش هری در نس تا
ارمزگا شامل شبکۀ رنهاا ،فاصلۀ میا سکونتگاهاا ،جمعیت شهری و نو خدمات نست .نب زنر تحلیل ی پ ژواش ب رنی پیش برد ا د
پژواش ،تحلیلاای فضایی ترنکم ،درو یابی فاصلۀ وز گذنریشدۀ معکوس 0در قالب نرمنفزنر  Arc GIS 10-4نست .نت ای پ ژواش
نشا میداد ریختشناسی شبکۀ شهری نستا ارمزگا نز چهار نلگو یعنی نلگوی تکمرک زی ،نلگ وی چن دمرکزی ،نلگ وی خط ی و
نلگوی جزیرهنی تبعیت میکند که موقعیت نستقرنر نین نلگواا در نستا بیانگر رنبطۀ بین موقعیت نستقرنر و ریختشناسی شبکه نست .ب ه
دلیل نستقرنر شهراای بزرگ نستا در میاورت دریا ،نلگواای تکمرکزی و خطی بیشتر تحت تأثیر عامل دریا شکل گرفتهنند .امچنین
نلگواای جزیرهنی و منفرد عالوه بر جزنیر نستا  ،در پهنهاای کواستانی یا دشتاای می ا ک وای نس تقرنر یافت هنن د .برنین د پ ژواش
نشا داندۀ آ نست که منطبقنبود فرم و کارکرد موجب نرتباط و تعامل ضعیف حوزهاای امپیوند شهری میش ود .نی ن ن اامخوننی،
تحقق بهرهمندی شبکۀ شهری نز فرصتاای امجونری رن کااش میداد و کارنیی شبکه ضعیف میشود.

واژگان کلیدی
نستا ارمزگا  ،ریختشناسی ،شبکۀ شهری ،عملکرد شبکه.

 نویسندۀ مسئول ،رایانامهMoshfeghivahid@gmail.com :
)1. Inverse Distance Weighted (IDW
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مقدمه و بیان مسئله
مفهوم آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انساا ،ععاییاو ف ع اساو (مخاوفم عرخناو
 .)36 :3191در آمایش سرزمین استفادۀ بهینه از ع اا ف نناساایت تفاافی باین پهناههاای ع اایت
اهمیو اساست دارد (پوراحمو  .)031 :3131پیوایش ناک ۀ ناهری ف نواوۀ نا
ع ایت آ ،در یک منطقه طت عراینوی تاریخت در بستری از ساختارهای متفافی نا

گیاری ایگاوی
پییرعتاه ف

از فیژگتهای خاص خود بهر منو اسو (یطفت ف دیگرا .)2 :3193 ،ی ت از رساایوهاای اصایت
آمایش سرزمین تعیین نک ۀ نهری آینوۀ کشور اسو؛ در این عراینو ناناخو سااختار ع اایت ف
ن

یابت نهرها متتوانو در عراینو توزیع جمعیو ف رفنو پخشایش مناابع توساعه ف جمعیاو در

قایب نک ۀ نهری نقش بسزایت دانته بانو (نماعت ف حاجتنژاد  .)55 :3191ریخونناسات یاا
مورعویوژی نهری به عنوا ،ساختار نک ۀ نهری به مطایعۀ عارم سا ونتگا هاای انساانت ف رفناو
ن

گیری ف تغییر ن

آ،ها متپردازد .در فاقع از طریق تویی ریخاونناسات ناک ۀ ناهری

متتوا ،خصوصیای ف عوام مؤثر بر ساختار ع ایت منطقه نیو ف گرایشهای توسعۀ کایکوی در
نک ه ایگوهای عرمت مناطق را مطایعه کرد ف برنامههای آینوۀ آمایش در سطح منطقهای ف ناهری
را در راستای بهار مناوی متاواز ،از مناابع ف دارایاتهاای توساعه ف جمعیاو سامو ف ساو داد
(داداشپور ف ساالریا.)333 :3191 ،
ریخونناست نام مواردی از قکی تویی سااختار عیزی ات در مقیااسهاای مختیا

ف نیاز

ایگوهای حرکو کاربری زمین توسعۀ کایکوی نک ههای ارتکاطت زیرساختت اساتقرار مویطات ف
جغراعیایت کانو،های س ونتگاهت ف موقعیو آ،هاا نساکو باه ی اویگر اساو .ایان رفناو باعا
نناخو ف تویی بهتر مفاهیم اساست در آمایش ع ا از جمیه گر ها موقعیویابت م ا،ها ف نقاا
هستهای درف،منطقه ای که رفنو ف ایگوی پخشایش جمعیو ف مناابع توساعه را توجیاه ماتکنناو
متنود (پوراحمو ف دیگرا .)11 :3191 ،ارتکا این مفاهیم در قایاب ناک ۀ ناهری کاه متاثثر از
ایگوی رنو نهری موقعیو استقرار ساختار کاربری زمین ارتکاطای ف تعامالی میا ،کاانو،هاای
جمعیو ف ععاییو (داداشپور ف یواسانت  )320 :3191پراکنوگت ع ایت س ونتگا ها تثثیر متقاب
ع ایت آ،ها ف نظام خومایرسانت منطقهای اسو (زیااری  )16 :3190ماتتواناو عرایناو آماایش
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توسعه در سطح کال ،یعنت سطح منطقهای ف توسعه در سطح خرد آ ،یعنات ناک ههاای ناهری
درف،منطقهای را تکیین کنو (عکویت ف دیگرا .)125 :3190 ،تجیت این رفابا ف ایگوهاا از طریاق
م انیسمهای مشارکو م م بود ،ف آثار بیرفنتای که به دسو متآیو عنصری مهم در ت اوین ف
تغییر نک ههای نهری از یک ساو ف عاامیت راهکاردی در آماایش ناهری ف منطقاهای در عرایناو
گستر ای کال،تر یعنت آمایش سرزمین از سوی دیگر تیقت متنود (.)Capello, 2000: 19-27
با توجه به اهمیو ریخونناسات ناک ۀ ناهری در ناناخو اساتراتژی آماایش سارزمین در
پهنههای منطقهای برای پیشنهاد نک ۀ نهری ف م ا،یابت جمعیاو ف تخصایم مناابع توساعه در
پهنههای ع ایت مطایعای متعودی این مهم را تکیین ف تشریح کارد اناو .اهمیاو ناک ۀ ناهری ف
ریخونناست رنو ف توسعۀ آ ،بهعنوا ،ی ات از بازفهاای پیشاکرد آماایش توساعۀ منطقاهای در
مطایعاتت چو ،یطفت ف هم ارا )3193( ،ناماعت ف حااجتناژاد ( )3191پوراحماو ف هم اارا،
( )3191عناات ف هم ااارا )3191( ،جمااایت ( )3190عکااویت ف هم ااارا )3190( ،داداشپااور ف
میرفکی ( )3195داداشپور ف سااالریا )3191( ،ماسا ارنهاس 3ف هم اارا )2132( ،بوینا

2

( )2139نوگاس 1ف هم ارا )2139( ،مارفل )2139( 0ف هرسکرگر 5ف هم ارا )2121( ،تشریح
نو اسو .در این مطایعای از ایگوی رنو ف توسعۀ نک ههای نهری درف،منطقاهای م اا،یاابت
ساختار ف ن

یابت سیستمهای نهری بهعنوا ،ایگو ف خ مشات مکناا در راساتای برناماهریازی

آمایش سرزمین یاد نو اسو .در فاقع برنامهریزی ع ایت برای توسعۀ منطقهای در پهنۀ سارزمین
متتوانو از طریق نناخو ن

یابت ف هستهگزینت ع ایت نهرها ف رفنو ف ایگوی پخشایش آ،هاا

متثثر نو ف در برنامههای آینوۀ توسعۀ نهری ف منطقهای طرحهای باالدستت بسیار مؤثر بانو.
در این مطایعه استا ،هرمزگاا ،باه عناوا ،بساتر ماورد مطایعاه انتخاا
ژئوپییتی ت ف ژئواستراتژی ت این استا ،ایگوهای متنوعت از ساخویابت ف ن

ناو اساو .جایگاا
یابت ناک ۀ ناهری

را نشا ،متدهو که عیترغم پویایت در جریا ،ف تووالی گر گاا هاای ع اایت یازفم اختصااص
1. Mascarenhas
2. Boeing
3. Nogués
4. Marull
5. Hersperger

213

آمایش سرزمین ،دورة  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 1931

برنامههای متناسب با ایگوهای نک ۀ ن

یابت ف ریخونناست نک های را در راستای آمایش بهینۀ

منطقهای آ ،استمواد متکنو .در فاقع نک ۀ ناهری اساتا ،هرمزگاا ،در بساتری از ترکیابهاای
اقییمت ف ریخونناست متنوعت نا

گرعتاه اساو کاه دریاا ف پهناههاای دناتت کوهپایاهای ف

کوهستانت عرمهای متنوعت از ساخویابت ع ا را به آ،هاا بخشایو اساو کاه عیاترغام نیااز باه
رفی ردهای آمایشت بهینه در برنامههای آینو (چشمانواز) توسعۀ استا ،عرصتت مناسب نیاز بارای
تنوعبخشت به جریا،های ع ایت در این پهنۀ منطقهای اسو که متتوانو نقشهای کارکردی متناوع
ف کارآموی را در عراینو آمایش توسعۀ منطقهای برای هار کاوام از آ،هاا تعریا

کناو .پهناههاای

متفافی مویطت که متتوانو به طور بایقو بر نوع ریخونناست نک ۀ نهری از یک ساو ف حتات
تعری

ف اعطای کارکرد متمایز برای هر کوام از این نک هها در قایب کارکردهای بنوری تجااری

صنعتت کشافرزی ف کارکردیخوماتت اثرگیار بانو خود از مکاح

مهم در تعیین سااختار ناک ۀ

نهری حال ف آینو در استا ،از یک سو ف آمایش بهینۀ توزیاع ع اایت جمعیاو ف اعطاای مناابع
توسعه در راستای کارکردهای نناسایت نو بانو .بنابراین نناخو ف تویی ریخونناسات ناک ۀ
نهری ف کارکرد آ،ها در استا ،هرمزگا ،بهعنوا ،هوف اصیت پژفهش حاضر اسو کاه در قایاب
سه پرسش اصیت در پژفهش حاضر دنکال نو اسو:
ای ) ایگوهای ریخونناست نک ۀ نهری استا ،هرمزگا ،چگونه اسو؟
) تثثیر عرصۀ جغراعیایت استقرار نهرها بر ن

گیری این ایگوها در استا ،هرمزگا ،چگونه

اسو؟
ج) کیفیو انطکاق میا ،عرم ف کارکرد نک ۀ نهری در استا ،هرمزگا ،چگونه اسو؟
منابع پژوهش
در منابع توسعه ف آمایش سرزمین نهرها بهعنوا ،منکع اصیت تووالی ف ایو هاای نوآفراناه بارای
آرایش کایکوی ف ع ایت سرزمین قیمواد نو انو .آ،ها بهعنوا ،هستههای توول ف دینامیاک ع اا
متتواننو رفی ردهای آمایشت تف رای ف سیاسوهای مربو به آ ،را سمو ف سو دهنو؛ چارا کاه
با توول ف پویایت آ،ها در قایب نک ههای نهری آمایش منطقهای ضرفری متیابو ف در پات آ،
به آمایش قیمرف کال ،سرزمینت بهعنوا ،نظام ک پرداخته ماتناود (

Medeiros & Rauhut, 2018:
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 .)2بنابراین نهرها در سطح خُرد جریا ،توسعه ف نک ههای نهری بهعناوا ،ساطح کاال ،جریاا،
توسعه ف آمایش منطقهای بهعنوا ،گر گا های اصیت آماایش ع اا در پهناۀ سارزمین هساتنو کاه
طرحریزی توسعۀ آ،ها اهمیو دفچنوانت در آرایش ریخونناسات ف سااختاریابت ع اایت آ،هاا
دارد (اما،پور ف هم ارا.)10 :3193 ،
پاسخ این ه نهری یا منطقهای در کجا ف چگونه ت وین یاعته چه تغییراتت را تجرباه کارد
ف پی ربنوی ع ایت آ ،فاجو چه فیژگتهایت اسو پرسشهای مهمت در آمایش توسعۀ ناهری ف
منطقهای اسو که آ ،را بایو در ریخونناست نهر یا منطقه جسوفجو کرد .درفاقاع بایاو گفاو
نخصیو هر نک ۀ نهری متثثر از دف فیژگت اسو (ن

.)3

شکل  .1ویژگیهای شخصیتی شبکۀ شهری در آمایش توسعۀ منطقهای
منبع :استنباط از Huynh, 2019

منابع ریخونناست نهری حاکت از فجود سه م تب انگییست ایتاییایت ف عرانساوی اساو.
هر سه م تب بر سه جنکۀ اصیت زماا ،عارم ف مقیاااس تثکیاو دارناو (پورموماوی ف دیگارا،
 .) 32 :3191م تب انگییست بر ترکیب بنویهای عیزی ت تثکیو دارد .اساس این م تب بر ایگاوی
کاربری زمین انواز ف عرم تثکیو دارد .م تب ایتاییایت بر تویی تااریختعمییااتت تثکیاو دارد ف
ت وین تاریخت را در تویی مورعویوژی اص متپنوارد  .م تب عرانساوی نیاز ضامن تثکیاو بار
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تاریخ کارکردهاای اجتمااعت ف اقتصاادی ع اا را در ارتکاا باا مورعویاوژی توییا ماتکناو
)1998; Whitehand, 2007; Moudon, 1997

 .(Larkham,در ایان عرایناو ف باا بسا مفهاومت

ریخو نناست به سطح نک ۀ نهری در راستای آمایش توسعۀ منطقهای متتوا ،به بررست تاثثیر
ف تثثرای چیوما ،عیزی ت بر چگونگت عراینو توییو ف بازتوییو عرمهای اجتماعت به عناوا ،ی ات
از مؤیفههای کییوی سازما ،یابت جمعیو در ع اا نیاز پرداخاو (
3

Batty, 2009: 51-54; Sheng,

 .)2017:توییو ع ا ف سازما،یابت عرمهای ع ایت را متتوا ،ف بایو از طریق ن

گیری رفاب

در ع ا ف ام ا ،تغییر ف دگرگونت آ ،مطایعه کرد .این فاقعیو تنها مووفد به آمایش قیمرفهاای
نهری نیسو ف قاب بس داد ،به تمامت مقیاس ها در سطوح آمایش منطقهای ف میت نیز خواهاو
بود ) .(Schmid, 2008: 38از آنجا که ع ا با عوارض ف مختصاتش مفهاوم ماتیاباو پیچیاوگت
رفاب در م ا ،ف موی های مختی

عرمها اثرای ف کنشهای متفاافتت را باه فجاود ماتآفرد

(درفیش ف هم ارا .)303 :3190 ،از ایان رف موقعیاو اساتقرار کاانو ،هاای سا ونتگاهت در
ارتکا با ی ویگر ف بستر جغراعیایت آ،ها ی ت از فجو تویی سیستمهای ناهری در قاایکت از
ایگوهای ع ایت عمی ردی اسو .به عکارتت دیگر عرم های ع ای ت مناطق بر عمی ردها ف سازما،
ع ایت آ ،تثثیرگیار بود ف رفنو آماری ع ایت آ،هاا را سامو ف ساو خواهاو داد (مشافقت ف
رعیعیا.)232 :3190 ،
ن تۀ مهم دیگری که در آمایش توسعۀ منطقهای ف در مطایعۀ نک ههای نهری بهعنوا ،هستههاای
توول ف ساخویابت ع ا در این قیمرفها اهمیو دارد مطایعه ف نناخو تااریخت نا
رفنوهاسو .از نظر تاریخت نک ههای نهری در مراح آغازین ن

گیاری ایان

گیری منااطق مراکاز جاوا از

ی ویگر در نظر گرعته متناونو .دسترسات باه مناابع ف فیژگاتهاای جغراعیاایت سیاسات ف ...دییا
ن

گیری این کانو،هاسو (2015: 104

ارتکاطای متعود اسو؛ بنابراین ن

 )Scheel,فیات بایاو توجاه داناو ناک ۀ ناهری معیاول

های مختی

رفاب در این عرصه به فقوع متپیوناود (گنجات ف

دیگرا .)033 :3191 ،چنین تغییراتت در ساختار ع ایت مناطق نهری متثثر از عنافریهاای جویاو ف
اطالعای ف زیرساخوهای حم فنق

حوزۀ نفاو جمعیاو را باه عرصاههاای دفرتاری گساترش

متدهاو؛ باهگوناهای کاه ناهرهای مرکازی ف حوماههاای اطاراف آ ،تعاامالی بیشاتری یاعتاه ف

تحلیل ریختشناسی شبکۀ شهری با رویکرد تعادلبخشی به فضا (مطالعۀ موردی :شبکۀ شهری استان هرمزگان)
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جابجایتهای ع ایت منجر به تنوع آرایش ع ا ف چگونگت سازما،یابت ع ا متناونو (

Magadalen,

 .)2010:بنابراین ف با تثثیرپییری از رفنو یادنو ریخونناست منطقه دیگر به نا

مجموعاهای

1

از کانو،های مجزا نخواهو بود؛ بی ه ان ال مختی

ارتکاطای میا ،مناطق بر اثر نیازها توانمناویهاا

موقعیوها ف توسعۀ زیرساخوها به فجود متآیاو .انا ال جویاو منطقاهای از قکیا پراکناو رفیات
منطقهای (2017

 )Zambon,مناطق نهربنیاد (یوسافیا ،ف دیگارا )66 :3191 ،کریاوفرهای ناهری

) (Srivastava, 2011: 10ف مجموعههای نهری هامپیوناو ) (Yi, Andrew, 2019ازجمیاۀ ایان ماوارد
اسو .مهویزاد عرم جویو ف پیوسته ف ی پارچۀ این ان ال را توو عنوا« ،نهرنشینت منطقهمواور»
در مقاب «نهرنشینت نهرموور» تعکیر متکنو (مهویزاد .)33-13 :3131
ریخونناست متتوانو بهعنوا ،پیامو عینتکایکوی عراینوهای توسعۀ منااطق نیاز باناو کاه در
ان ال متفافی کایکوی رخ داد اسو .ان ال کایکوی باهفجودآماو بار حساب توساعهیااعتگت ف
عقالنیو موجود در ساختارهای نرماعزاری در طیفت از ان ال متمرکز مکتنت بر رفاب بهر کشانه ف
سیطهگر به سمو ایگوهایت از تعام

هم اری ف رفاب توزیعت بار اسااس سااختارهای ناک های

موجود بس یاعته اسو) .)Meijers, 2009; Hagget, 2001بر ایان اسااس ف برحساب نموناههاای
عینت ف هنت موجود پنج نوع ایگوی کال ،در اداماه معرعات ماتناونو کاه ماتتوانناو از انا ال
نخستین تا ان ال جویو کایکوی ناک ۀ ناهری را در بار گیرناو .ایگوهاای پایش رف باه صاوری
تجریوی ف هنت بود ف نمتتوا ،انتظار دانو ساختار موجود به هما ،ن
بانو .مولها ف ایگوهای ارائهنو حاص تجار

قابییو تکیاین داناته

حرعهای ف نظری متخصصینت چاو ،کاایترف

3

یینچ 2جی وبز 1ممفورد 0میجرز 5یمکرگتس 6ف چمپین 1باود اساو .انا ال تجریاوی ایگوهاای
کایکوی سازما ،ع ایت مناطق بوین نرح ارائه نو اسو.

1. Calthorpe
2. Lynch
3. Jacobs
4. Mumford
5. Meijers
6. Lambregts
7. Champion
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جدول  .1انواع الگوهای کالن ریختشناسی توسعۀ شبکۀ شهری

الگوی ریختشناسی
الگوی تکمرکزی

ویژگی تبیینکننده
مجموعهای از نهرها که حول یک نهر مرکزی استقرار یاعتهانو .در این ایگو نک ۀ ارتکاطت
به صوری نعاعت از نهر مرکزی به خارج امتواد یاعته اسو.
مجموعهای از نهرها که در امتواد ی ویگر استقرار یاعتهانو .در این ایگو نک ۀ ارتکاطت

الگوی خطی

خطت عام اتصال مجموعۀ نهرهای خطت اسو .ایکته عوامیت چو ،مووفدیو زمین
رفدخانه ساح ف ...نیز بر ن

گیری ایگوهای خطت تثثیرگیار اسو.

مجموعهای از نهرها که به صوری مستق از سایر نهرها قرارگرعتهانو .در این ایگو
الگوی جزیرهای

عواص میا ،نهرها زیاد اسو ف هر نهر مستق از دیگر نهرها قرار متگیرد.
مووفدیوهای مویطت منابع زیرزمینت آ

ف ...ازجمیه عوام ن

گیری ایگوهای

جزیر ای اسو.
این ایگو در دف عرم بیا ،متنود :افل دف یا چنو ایگوی تکمرکزی که مراکز آ،ها با
الگوی خوشهای

ی ویگر ارتکا دارنو .دیگر مجموعهای از نهرها که به صوری سیسیهمراتکت در ارتکا با
ی ویگر قرار دارنو.
این ایگو ن

الگوی چندمرکزی

ت می نوۀ ایگوهای تکمرکزی اسو .از نظر عرمت دیی ن

ایگوهایت فجود نک ۀ ارتکاطت گسترد در سراسر منطقه اسو؛ به گونهای که ارتکا مستقیم
ف بتفاسطه میا ،نهرهای مختی

منبع2009; Meijers, 2009 :

گیری چنین

را مقوفر کنو.

.Lambregts,

نک ۀ نهری در عراینوی تاریخت رنو متیابو .چگونگت ارتکا میا ،نقا در ناک ه عرایناوی
اسو که به عوام مختیفت از قکی بستر طکیعت استقرار س ونتگا ها ارتکاا عیزی ات ناک ههاای
حم فنقیت عنافری حم فنق ف ارتکاطای تمایزای اجتماعت ف عرهنگت کارکردهاای تخصصات
نقا ف موقعیو نقا نسکو به ی ویگر باز متگردد .ناک ههاای ناهری را ماتتاوا ،در ساه بعاو
توپویوژی ت توپوگراعی ت ف عمی ردی تویی کرد .توپویوژی موقعیو نقا را نسکوباه ی اویگر
متسنجو ف توپوگراعت موقعیو نقا در ع ا ف نساکو باه مختصاای فاحاو را بررسات ماتکناو.
عمی رد نک ه بیانگر نوی ارتکا میا ،نقا در نک ه اسو .درنهایو پی ربنوی کایکوی نک ههاا
طیفت از ایگوهای تکمرکزی تا چنومرکزی را نام متنود.

تحلیل ریختشناسی شبکۀ شهری با رویکرد تعادلبخشی به فضا (مطالعۀ موردی :شبکۀ شهری استان هرمزگان)
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شکل  .2چارچوب نظری ریختشناسی شبکۀ شهری

روش و ابزار تحقیق
این پژفهش از نوع کاربردی ف در پت توصی

ف تکیین ریخونناست نک ۀ نهری استا ،هرمزگاا،

اسو .استراتژی توقیق استقرایت اسو .توقیق به دنکال تشریح چگونگت ایگوهاای ریخاونناسات
نک ۀ نهری استا ،هرمزگا ،اسو .این توقیق کیفت بود ف اطالعای مورد استفاد از نوع داد های
دستۀ دفم اسو .داد های توقیق نام نک ۀ را ها عاصیۀ میا ،س ونتگا هاا جمعیاو ف خاومای
اسو؛ بنابراین داد های توقیق نام داد های کمت ف کیفت اساو کاه بار اسااس آ،هاا موقعیاو
نهرها ف عواص زمانت ف م انت میا ،نهرها بررست ناو اساو ف منجار باه ناناخو ف سانجش
ایگوهای ریخونناست نک ه با سیسیهمراتب نظام خوماتت استا ،نو اسو؛ ایان عرایناو در ماول
مفهومت توقیق تصویر نو اسو (ن

 .)1در ادامه هریک از این رفشها معرعت متنود.

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق
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برای تویی سیسیهمراتب خوماتت سا ونتگا هاای ناهری ف تعیاین مرکزیاو خاوماتت ف
کارکردی آ،ها از رفش ناخم مرکزیو فزنت استفاد نو اسو .ایان نااخم ناهتنهاا
پیچیوگت کارکردی را از نظر تعواد کارکردها انواز گیری متکنو بی ه عرافانت آ،هاا را نیاز
در هر نقطه مشاخم ماتکناو .در ایان رفش باه کارکردهاا بار مکناای مع اوس تعاواد
عرافانتنا ،فز ،داد متنود .با عرض این ه مجموع تعواد کارکردها دارای میزا ،مرکزیاو
 311بانو فز ،یا ضریب م انتکارکردی با استفاد از این عرمول مواسکه نود:

() 3

C = t/T

 :Cفز،

کارکردt

 :tمقوار ک مرکزیو هر کارکرد که عکاری اسو از 311
 :Tمجموع عرافانت هر کارکرد


برای تویی ریخونناست ایگوی توزیع نقا (نهرها) متثثر از موقعیو آ،هاا در ساطح بررسات
متنود .هوف این تویی تعیین پراکنوگت یا تمرکز ناهرها ف نایو ف ایگاوی اساتقرار نقاا در
عرمهای خطت متعادل یا تصادعت اسو .برای مثال در تصویر  3تاراکم جمعیاو ف تعاواد نقاا
ثابو اسو؛ اما نووۀ پراکنش نقا ف توزیع ع ایت آ،ها فیژگتهای متفافتت را به دسو متدهو.

تصویر  .1تمایز و تفاوت پراکنش و تراکم جمعیت
منبع :نگارندگان با اقتباس از Purves, 2003

برای بررست توزیع ع ایت نقا در نک ه از ایگوریتمهای زمین آماری در نرماعازار  ArcGISف
به طور خاص توابع تویی پویو های خونهای 3خطت 2ف صفوهای ف تویی خوناهای ع اایت
چنوعاصیهای استفاد نو اسو.
1. Cluster Events
2. Linear Events

تحلیل ریختشناسی شبکۀ شهری با رویکرد تعادلبخشی به فضا (مطالعۀ موردی :شبکۀ شهری استان هرمزگان)
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تویی پویوۀ خونهاینو ،توس تابع مواسکۀ عاصیۀ استانوارد 3صوری گرعته اسو؛ این تابع
به مواسکۀ تراکم (چگایت) توزیع ف پراکنش مجموعه عوارض تکارزش حول یک مرکز متپردازد.
در اینجا ارزش نقا تنها عواص میا ،آ،هاسو؛ بنابراین تراکم مجموعاه نقاا ماتتواناو باا یاک
نقشه نام یک دایر با نعاع مشخم که برابر اسو با عاصیۀ استانوارد نماایش داد ناود .ایان
تابع یک سطح دایر ن

 2را ایجاد متکنو .عرمول تابع مواسکۀ عاصیۀ استانوارد بوین نرح اسو:

() 2
 Xف  :Yمختصای نقا .
 :nتعواد ک نقا .
 : X, Yنقطۀ میانگین (مرکز میانگین).
تویی پویو های خطت با استفاد از تابع توزیع خطت (بی ت انوراف استانوارد) صوری گرعته
اسو .این تابع برای خالصهسازی فیژگت (مشخصۀ) ع ایت عوارض جغراعیاایت کااربرد دارد؛ باه
طوری که در آ ،سه معیار برای مواسکای فجود دارد؛ این سه معیار عکاریانو از:


تمای به مرکز؛



پراکنش؛



رفنوهای خطت.

تابع توییو خطت به این طریق مواسکه متنود:

() 1

1. Standard Distance
2. Circle polygon
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ف  Bف  :Cمواسکۀ زافیۀ دفرا ،بی ت.

 Xف  :Yمختصای نقا .
X, Y

 :نقطۀ میانگین (مرکز میانگین).

 :nتعواد ک نقا .

توابع متمرکز بر تویی پویو های صفوهای با تابع میانگین نزدیاکتارین همساایگت 3صاوری
متگیرد؛ این تابع به مواسکۀ نزدیک ترین ناخم در همسایگت نقا مکتنت بر متوس عاصیه از هر
عارضه تا نزدیکترین همسایگت خود متپردازد .در ادامه تاابع میاانگین نزدیاکتارین همساایگت
معرعت نو اسو.

() 0

 : Dمیانگین عواص مشاهو نو میا ،هر نمونه (عارضه) تا نزدیکترین همسایهاش.
E

 : Dمیانگین عواص مورد انتظار بر اساس ایگوهای تصادعت موجود.

 :Aمساحو کوچکترین مستطی موی بر نمونههای مورد مواسکه.
 :nتعواد ک عوارض (نمونهها).
ی ت از نواقم رفشهای مواسکه ف تویی
نتایج بسته به انتخا

ایگوی پراکنش ع ایت عاوارض تغییارای فسایع

نعاعها ف مووفد های بررست تابع در عواص اسو؛ به طوری که هار کاوام

از این رفشها نیازمنو پارامتر آستانۀ تویی  2هستنو ف ایگوهای تغییرای نتایج را به طور توأماا ،باا
1. Average Nearest Neighborhood
2. Threshold distance

تحلیل ریختشناسی شبکۀ شهری با رویکرد تعادلبخشی به فضا (مطالعۀ موردی :شبکۀ شهری استان هرمزگان) 232

تغییر عواص ارائه نمت کننو .تویی خونه ای ع ایت چنوعاصیهای مکتنات بار تاابع Kریپیات بارای
تویی ایگوی ع ایت نقا تصادعت در صفوه اسو .مزیو تابع Kریپیت در نمایش تغییارای نتاایج
ف ایگوهای آ،ها در طت عواص (باز های مشخم) اسو .در این توقیق پس از بررست توزیعهای
خونهای خطت ف صفوهای نقا

درنهایو با استفاد از تابع Kریپیت سطوح توقیق متنونو.

() 5
 :dعاصیه.
 :nتعواد ک عوارض.
 :Aسطح ک .
 Kiف :jفز ،نقا .
اگر تصویح یکه فجود نوانته بانو یعنت زمانت که عاصایۀ میاا i ،ف  jاز

d

کمتار باناو فز،

معادل  1در نظر گرعته متنود؛ در غیر این صوری فز ،معادل  1مواسکه متنود.
پس از نناسایت نووۀ پراکنش س ونتگا های نهری نسکو باه ی اویگر باا اساتفاد از عاما
عاصیۀ میا ،س ونتگا ها ریخونناست پهنهها توفین متناود .بارای ایان منظاور دف عاما را ف
عاصیه مونظر قرار متگیرد .بر این اساس نهرهای اساتا ،در طیفات از ناهرهای تاکمرکازی تاا
چنومرکزی دستهبنوی متنونو .در ابتوا ایگوهای ع ایت استقرار نهرها نسکو به ی اویگر بوا
متنود ف سپس نسکو به تکیین ایگوهای ریخونناست نک ۀ نهری اقوام نو اسو .دقاو ناود
ایگوهایت که در این بنو بو

متنونو تنها ایگوهای کایکاوی ف عرمیاک ناک ۀ ناهری هساتنو ف

تعامالی ف جریا،های میا ،س ونتگا ها را در نظر نمتگیرنو .عاصیۀ زمانت میاا ،سا ونتگا هاا بار
اساس سیسیهمراتب را ف سرعو طرح توس آناییز ناک ه 3در نارماعازار

GIS

 Arcمواساکه ف باا

نرماعزار  Google Mapراستتآزمایت نو.

1. Network Analysis
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جدول  .2قوانین شناسایی الگوهای استقرار شهرها

الگو

آستانۀ فاصله (دقیقه)

ساختار شبکۀ راه

ایگوی تکمرکزی

61تا91دقیقهای

نعاعهای خارجنو از نهر مرکزی

ایگوی خطت

کمتر از  61دقیقه

خطت متص ف ممتو

ایگوی جزیر ای

91تا321دقیقهای

دسترست منفرد

ایگوی خونهای

61تا91دقیقهای

سیسیهمراتکت-درختت

ایگوی چنومرکزی

61تا91دقیقهای

نک های-نطرنجت

مثخی :مطایعای نگارنوگا ،با اقتکاس از یوسفیا ،ف هم ارا3191 ،

تجزیه و تحلیل دادهها
با درنظرگرعتن بررستهای انجامنو مکتنت بر طکقاهبناوی جمعیتات اساتا ،هرمزگاا ،یاک نظاام
سیسیهمراتکت نهری مت ت بر  0طکقه (نهر بزرگ مرکز خارد ناحیاهای ناهر کوچاک یاا مرکاز
نهری ف رفستا-نهر) دارد .با توجه به این ه در این توقیق انطکاق عرم ف کارکرد در نک ۀ ناهری
بو

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

نسکو به سطحبنوی نهرهای استا ،با ناخم مرکزیو فزنت ف بر اسااس اطالعاای ساال 3195
اقوام نو اسو.

شکل  .4سلسلهمراتب راههای استان هرمزگان
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جدول  .3سطحبندی شهرهای استان بر اساس شاخص مرکزیت خدمات موجود

سطح

شهر

یک

بنورعکاس

دو

قشم ف کیش

سه

رفدا ،پارسیا ،بنور جاسک مینا

چهار
پنج

ف بنورینگه

بستک ابوموست حاجتآباد بنورخمیر سیریک ف عین
درگها ،هرمز رفیور سردنو بنورکن

جناح تخو زیاریعیت چارک سوزا قیعه قاضت کون نار

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

مآخی :مطایعای نگارنوگا،

شکل  .5نقشۀ سلسلهمراتب خدماتی شهرهای استان هرمزگان

بر اساس قوانین جوفل  0پنج ایگو نناسایت نو .موقعیو این ایگوها در استا ،ف نهرهایت که
در هرکوام جای متگیرنو در جوفل  0ف ن

نمار  6نمایش داد نو اسو.
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جدول  .4انواع الگوهای نظام سکونتگاهی منطقهای

نوع الگو
تکمرکزی
خونهای /تکمرکزی
چنومرکزی

نام شهر

مرکز

بستک جناح ف یمزا،

بستک

دنتت کون نار ف پارسیا،

پارسیا،

عین تخو قیعه قاضت تازیا ،پایین بنور خمیر ف بنورعکاس

بنورعکاس ف بنور خمیر

زیاریعیت رفدا ،مینا

خطت

هشتکنوی بی ا تیرفر ف سنورک

کوهستک سیریک ف گرفک

سیریک

درگها ،قشم ف سوزا

قشم

بنور کن

ینگه ف بنور چارک

کیش هرمز ابوموست بنور جاسک رفئیور سرگزاحموی

جزیر ای

مینا

ف رفدا،

گوهرا ،سردنو حاجتآباد ف عارغا،

بنور ینگه
-

مآخی :مطایعای نگارنوگا،

شکل  .6نقشۀ مورفولوژی شبکۀ شهری استان

یافتههای پژوهش
بررست فضعیو قرارگیری نهرها نساکو باه ی اویگر نشاا ،ماتدهاو نظاام اساتقرار ناهرها در
بخشهای مختی

استا ،متفافی از هم اسو .استقرار نهرها باه صاوری ایگوهاای چناومرکزی

تحلیل ریختشناسی شبکۀ شهری با رویکرد تعادلبخشی به فضا (مطالعۀ موردی :شبکۀ شهری استان هرمزگان) 233

تکمرکزی خطت ف جزیر ای اسو .در میا ،این ایگوها نمتتوا ،ایگاوی غاایکت را در کا اساتا،
نناسایت کرد؛ اما موقعیو استقرار ایگوها در استا ،متتوانو استنکاطت از رابطۀ اساتقرار جغراعیاایت
نهرها ف ریخونناست نک ه را ارائه دهو .در ادامه هریک از این ایگوها تشریح متنونو.
 ایگوی تکمرکزی :ی ت از ایگوهای نناسایتنو ایگوی تکمرکازیخوناهای باه مرکزیاوبنورعکاس اسو .جا بۀ بااالی ایان ناهر باهعناوا ،مرکاز اساتا ،از نظار خاومای ف جمعیاو ف
عرصوهای انتغال سکب نو اسو ساختار نک ۀ را ف مورعویاوژی ناک ه از عارم ماورد انتظاار
خطت به مووریو ساح به عرم نعاعت به مرکزیو نهر بنورعکاس تغییار کناو .از ساویت دیگار
تنوع نهرها با سیسیهمراتب خومایرسانت متفافی ازجمیه بنور خمیر ف عین ام اا ،نا

گیاری

ایگوی خونهای را از منظر کارکردی مقوفر متکنو .با توجه به این ه ساختار عرمیاک ف کاارکردی
این حوزۀ نهری هردف متمرکز ف به مرکزیو نهر بنورعکاس اسو متتوا ،ا عا ،کرد میا ،عارم ف
کارکرد حوزۀ نهری نناسایتنو باه مرکزیاو بناورعکاس انطکااق فجاود دارد .ساایر عارمهاای
تکمرکزی نناسایتنو در استا ،حاص قرارگیری یک نهر مفصیت میا ،دف ناهر در سااختاری
نعاعت اسو .عام را بیشترین تثثیر را در ن

گیری این عرم دارد .با توجه به این اه پارسایا ،از

نظر سیسیهمراتب خوماتت ف جمعیتت در سطوت باالتر از دیگر ناهرهای حاوزۀ خاود قارار دارد
متتوا ،انطکاق میا ،عرم ف کارکرد زیرحوزۀ دنتت کونا نار ف پارسایا ،باه مرکزیاو پارسایا ،را
تصویق کرد؛ اما دربارۀ بستک جناح ف یمزا ،بستک بهعنوا ،مرکز خوماتت فاجاو خاومای برتار
منطقهای نیسو؛ ییا میا ،عرم ف کارکرد این زیرحوز انطکاق فجود نوارد.
 -ایگوی چنومرکزی :تراکم س ونتگا های نهری در حوزۀ نرقت اساتا ،ساکب نا

گیاری

ایگوی چنومرکزی نو اسو .نهرهای زیاریعیت تیرفر سنورک بی ا ف هشتکنوی به مرکزیاو
نهرهای مینا

ف رفدا ،در این ایگو جای متگیرناو .فجاود ناک ۀ ارتکااطت متاراکم ف ناامنظم ف

انشعابت ف تراکم نسکتاً باالی نهرها در این زیرحوزۀ نهری ام ا ،ن

گیری عارم چناومرکزی را

مقوفر متسازد؛ اما از نظر کارکردی چنین ساختاری اتفاق نیفتاد اسو .توقق ناک ۀ چناومرکزی
از نظر کارکردی نیازمنو تعود کانو،های خومایرسانت همسطح ف تسی نواناتن در ناک ه اساو.
این اتفاق حتت میا ،نهرهای مرکزی مینا

ف رفدا ،نیز مشاهو نمتنود به گوناهای کاه از نظار
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کارکردی ساختاری خونهای مشاهو متنود؛ بنابراین متتوا ،گفو در این حاوزۀ ناهری میاا،
عرم ف کارکرد نک ۀ نهری انطکاق فجود نوارد.
 ایگوی خطت :سه پهنۀ نهری خطت نناسایتنو در امتواد ساح کشیو نو انو .عام دریااگیاری ایان پهناههاا دارد .باه طاور نظاری انتظاار ماترفد

ف موور ساحیت نقش مهمت در نا

ساختارهای خطت مجموعهای از نهرهای منسجم ف همساطح بانانو کاه خاومای میانشاا ،را باه
انتراک متگیارنو .دربارۀ پهنۀ بنور کن

ینگه ف بنور چارک ف پهنۀ گوهرا ،قشم ف سوزا به دیی

فجود کانو،های خوماتت برتر قشم ف بناور ینگاه در ایان پهناههاا از نظار کاارکردی سااختاری
تکمرکزی انتظار مترفد؛ بنابراین میا ،عرم ف کارکرد این پهنهها انطکاق مشاهو نمتنود .در ماورد
پهنۀ خطت کوهستک سیریک ف گرفک با توجه به این ه هر سه نهر این پهنه از نظار خاوماتت در
سطوح پایین سیسیهمراتب خوماتت استا ،قرار دارنو انتظار مترفد خومای ماورد نیااز خاود را از
دیگر نهرهای برتر تثمین کننو؛ بنابراین ساختار کارکردی این نهرها با عرمشا ،انطکاق نوارد.
 ایگوی جزیر ای :عالف بر نهرهای فاقع در جزایر استا ،ماننو کیش ابوموست ف هرمز کاه باهسکب فجود را های ارتکاطت منوصر به دریایت ف هاوایت منفارد ماناو اناو ناهرهای بناور جاساک
رفیور ف سرگزاحموی به دیی عاصیۀ زیاد از دیگر نهرها دارای ایگوی جزیر ای موسو متناونو.
ازآنجاکه نهرهای گوهرا ،ف سردنو ف همچنین حاجتآبااد ف عارغاا ،تنهاا باا ی اویگر در ارتکاا
هستنو ف در عاصیۀ بسیاری از نهرهای پیرامو ،خود قرار دارناو یایا در زمارۀ ناهرهایت باا ایگاوی
جزیر ای قرار متگیرنو .بهجز جاسک ابوموست ف کیش سایر نهرهای منفرد نناساایتناو از نظار
سیسیهمراتب خوماتت در سطوح چهارم ف پنجم برخاورداری از خاومای قارار دارناو .باا توجاه باه
ایزفیهبود ،این نهرها ف عاصیۀ نسکتاً زیاد از سایر نهرهای استا ،بهخصوص مراکز خاومایرساانت
برتر منطقهای بهفضوح مشخم اسو این نهرها از نظر کارکردی دچار ضاع

هساتنو .در حایاو

منطقت انتظار مترفد نهرهای منفرد ف جوااعتادۀ استا ،از سطح خوماتت متوس یا زیاادی برخاوردار
باننو تا بتواننو بر مووفدیو نانت از جوااعتاد ،در عرصۀ جغراعیایت غیکه کننو.
درنهایو تالش متنود انطکاق یا عوم انطکاق میا ،مورعویوژی ف کارکرد زیرحوز های کایکاوی
نناسایتنو را نمایش داد .در ن

 5خطو مش ت نشاا،دهناوۀ ارتکاطاای عیزی ات ف کایکاوی
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اسو ف خ چینهای قرمز ارتکا های کارکردی را نشا ،متدهو .چنانچه مشاهو متناود باهجاز
ایگوی جزیر ای سه نهر جاسک کیش ف ابوموست تنها ایگوی تکمرکزی بنورعکاس ف ناهرهای
پیرامونش از نظر عرم ف کارکرد نک ۀ نهری دارای انطکاق بود ف ساایر پهناههاای ناهری از ایان
حی

دچار ضع

هستنو .عوم انطکاق عرم ف کارکرد به کارایت ضعی

عرصوهای همجواری میا ،نهرها ف ن

نک ۀ نهری موقاقنشاو،

نگارعتن ارتکاا ف تعاما ماؤثر در ساطح حاوز هاای

همپیونو نهری متانجامو .برای غیکه بر این مش

بایو نیوۀ سازما،دهت ع ا توزیاع خاومای ف

ساختار نک ۀ ارتکاطت بر اساس انطکاق عرم ف کارکرد منطقهای نک ۀ نهری در نظر گرعته نود.

شکل  .7طرحوارۀ شماتیک انطباق الگوهای فرمیک و کارکردی پهنههای شهری استان هرمزگان
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نتیجهگیری
در نک ۀ نهر دف بعو عرم ف کارکرد مطرح اسو .برای این ه نک ۀ نهری کارایت کاعت دانته بانو
عارغ از ایگوی سازما ،ع ایت آ ،نک ه بایو میا ،عرم ف کارکرد آ ،انطکاق فجود داناته باناو .در
فاقع ریخونناست بهعنوا ،ابزاری برای نناخو کیفیو سازما،یابت ع ایت عرصههاای ناهری ف
منطقهای نقشت اساست در آمایش گستر های منطقهای بر عهاو دارد .باورگر 3ف هم اارا)2130( ،
نقش عرم ف عمی رد را عام اساسات در توییا ناک ههاای ناهری ف ساازما،یاابت عرصاههاای
س ونتگاهت برای مطایعه ف برنامهریزی ع ایت مؤثر نهر-منطقهها ف گستر های ع اایت منطقاهای
دانستهانو .نماعت ف حاجتنژاد ( )3191در رابطه با ریخونناست نک ۀ نهری نقش عام تمرکاز
ف تراکم را در ن

یابت نک ههای نهری حائز اهمیو عنوا ،کرد انو .نتایج آ،ها نشا ،داد اساو

تراکم کایکوی ف ام انای اجازۀ ظهور ف برفز انواع (توپویاوژی) ناک ههاا را در گساترۀ منطقاهای
داد انو که متتوانو در مطایعای آمایش سرزمین برای اختصاص منابع توسعه ف نک ۀ نهری آیناو
تثثیرگیار بانو .داداشپور ف میرفکی ( )3195ریخونناست نک ۀ نهری را در قایب مؤیفاههاایت
چو ،تراکم دسترست ف گر های مستقر در ع ا بهعنوا ،ابزاری در راستای نناسایت توانمنویها ف
ایگوهای سازمانتیابت در گستر های ع ایت نهری ف منطقهای دانستهانو که متتوانو بارای آماایش
منطقهای در راستای نناخو بهتر ایگوی توسعهمنوی منطقهای ف کیفیو تعام ناک ههاای ناهری
حائز اهمیو بانو .رجیانت 2ف هم ارا )2133( ،نقاش اناتغال ف جریاا ،کاار را عاما اصایت در
ن

بخشت سازما،یابت ع ایت در قایب نک ههای ناهری در راساتای مطایعاه ف تاوفین آماایش

منطقهای دانستهانو .آ،ها جریا ،رعوفآمو ف قطبهای توییو کار ف انتغال را بهعناوا ،هساتههاای
ن

یابت ف تعیین ایگوهای توسعهمنوی نک ۀ نهری در عرصههای منطقهای دانساتهاناو .در فاقاع

مطایعای متعودی ریخونناست نک ۀ نهری را گشایشت در راستای عهم دربارۀ کیفیو چگاونگت
توسعۀ نهری ف منطقهای ف ن

یابت انواع نک ههای ناهری ف ناهر-منطقاههاا در برناماهریازی

منطقهای دانستهانو که مت توانو ابازاری قاوی بارای آماایش سارزمین در مقیااس منطقاهای بارای
تخصیم منابع به توسعۀ ع ایت این عرصهها بانو.
1. Burge
2. Reggiani
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در این عراینو در مطایعۀ حاضر تالش نو رابطۀ میا ،عرم ف کارکرد نک ۀ نهری استا ،هرمزگاا،
بررست نود .برای نناسایت عرم نک ۀ ناهری از توییا ریخاونناسات ناک ۀ ناهری بار اسااس
موقعیو استقرار نهرها نک ۀ ارتکاطت ف عاصیۀ زمانت میا ،نهرها استفاد نو .ابعاد کارکردی ناک ۀ
نهری بر اساس سیسیهمراتب ارتکاطای نهری ف ناخم مرکزیو فزنت مالک عما قارار گرعاو.
نتایج نشا ،داد ریخاونناسات ناک ۀ ناهری اساتا ،هرمزگاا ،ناام چهاار ایگاوی تاکمرکازی
چنومرکزی خطت ف جزیر ای اسو .به دییا اساتقرار ناهرهای بازرگ اساتا ،در مجاافری دریاا
ایگوهای تکمرکزی ف خطت بیشتر توو تثثیر عام دریا ن

گرعتهانو .همچنین ایگوهای جزیار ای

ف منفرد نام جزایر استا ،بود یا در پهنههای کوهستانت یا دنوهاای میاا،کاوهت مساتقر هساتنو.
ایگوی چنومرکزی تنها در نیمۀ نرقت استا ،ف به مرکزیاو میناا

نناساایت ناو .انشاعابای ناک ۀ

حم فنق ف تراکم نهرها در این پهنه زمینهساز این امر نو اسو .این نواهو ف نتاایج ماتتواناو در
راستای نناخو صویح ایگوها ف نوع مواجهه با عراینو ن

یابت ف رنو ف گسترش ایان ناک ههاا ف

نیازمنویهای آ،ها در مطایعای آمایش منطقهای بسیار حائز اهمیو بانو.
ن تۀ بعوی این که بررست انطکاق عرم ف کارکرد نک ۀ نهری استا ،در هر یاک از حاوز هاای
نهری نناسایتنو نشا ،داد تنها پهنۀ تکمرکزی باه مرکزیاو بناورعکاس ف همچناین ناهرهای
منفرد (جزیر ای) کیش جاسک ف ابوموست دارای انطکااق میاا ،عارم ف کاارکرد هساتنو .در ساایر
زیرحوز های نناسایتنو عوم انطکاق میا ،ایگوی کایکوی ف کارکرد نک ه مشاهو نو.
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