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Urban Spatial Syntax Logic in the Coastal Plain 
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Aims Understanding and analyzing the Space Syntax Logic of the spatial arrangement of settlements 
is effective in creating and developing population centers. The Space Syntax cities in the coastal plains 
have a special logic and follow special rules, the recognition of which requires familiarity with the 
memory of the historical development of coastal plains and factors that have created a spatial identity 
and attractiveness for the initial bed and the crystallization of the center of urban civilization. This study 
aimed to analyze the urban Spatial Syntax Logic in the coastal plain Northern Coast of Iran.
Methodology In this study, relying on the theory of the Space Syntax and phenomenological approach 
and with the aim of territorial perception, we recognized the processes of spatial identity in the plains 
of the northern coast of Iran.
Findings Syntax analysis of settlements was considered by looking at geomorphic components such 
as lake terraces, equilibrium ice-water line, equilibrium water, ice line, meander, and drainage network 
pattern. Using the descriptive-analytical method and GIS, we analyzed the Space Syntax pattern of 
settlements and the configuration of space.
Conclusion Syntax Logic Marine painting settlements of the northern coasts of Iran are different from 
marine paintings of the southern coasts. Urban settlements in the marine image follow the Frequency-
Magnitude rule of water level lines. Urban settlements in the marine image of the southern coasts do not 
follow the law of bifurcation. Urban settlements are not located in the mountain landscape, and villages 
have taken their identity from the equilibrium ice-water line and permanent snow.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Hosseini Nejad J.1 MA, 
Shahzeidi S.S.1* PhD, 
Shokrgozar A.1 PhD

 

*Correspondence
Address: University of Guilan, 5th 
Kilometer of Persian Gulf Highway, 
Rasht, Guilan Province, Iran. Postal 
Code: 4199613776
Phone: +98 (13) 33690274
Fax: +98 (13) 33690280
s.shahzeidi@guilan.ac.ir

1Department of Geography and 
Urban Planning, Faculty of Litera-
ture and Humanities, University of 
Guilan, Rasht, Iran

Article History
Received: August 1, 2022    
Accepted: October 24, 2022                   
ePublished: December 15, 2022

How to cite this article
Hosseini Nejad J, Shahzeidi S S, 
Shokrgozar A. Urban Spatial Synt- 
ax Logic in the Coastal Plain North-
ern Coast of Iran. Geographical Re-
searches.2022;37(4):387-396.

Keywords  Space Syntax Logic; Habitat; The coast of Caspian; Spatial Identity; Geographical Text; Land 
Context; Geomorphic Evolutionary

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 12

https://www.sid.ir/paper/130517/fa
https://urs.ui.ac.ir/article_19995.html
https://gep.ui.ac.ir/article_18640.html
https://www.researchgate.net/publication/313210854
https://www.amazon.com/Introduction-Geographic-Information-Systems-Kang-tsung/dp/1259929647
https://www.science.org/doi/10.1126/science.278.5341.1209c
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.95.24.14009
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/aw3d30v3.2_product_e_e1.2.pdf
http://home.lu.lv/~ruben/Building%20Dwelling%20Thinking.htm
https://www.cambridge.org/core/books/social-logic-of-space/6B0A078C79A74F0CC615ACD8B250A985
https://www.cambridge.org/core/books/social-logic-of-space/6B0A078C79A74F0CC615ACD8B250A985
https://www.scirp.org/\(S\(vtj3fa45qm1ean45vvffcz55\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1284311
https://www.amar.org.ir/
https://gep.ui.ac.ir/article_18630.html
https://gep.ui.ac.ir/article_18630.html
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-600-fa.html
https://gaij.usb.ac.ir/article_5145.html
https://gaij.usb.ac.ir/article_5145.html
https://gep.ui.ac.ir/article_18646.html?lang=fa
https://jphgr.ut.ac.ir/article_69785.html?lang=fa
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3254424
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517705001524
https://gaij.usb.ac.ir/article_4526.html?lang=fa
https://gaij.usb.ac.ir/article_4526.html?lang=fa
http://ensani.ir/fa/article/264532/
https://jphgr.ut.ac.ir/article_61576.html
https://www.sid.ir/paper/29904/fa
https://www.citefactor.org/article/index/119802/analysis-of-human-settlement-patterns-using-rs-and-gis-in-the-plains-of-west-bengal
https://jphgr.ut.ac.ir/article_56051.html
https://jphgr.ut.ac.ir/article_56051.html
http://ensani.ir/fa/article/146800/
https://georesearch.ir/article-1-1364-fa.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران نژادینیژاله حس 793

  1441پاییز ، 4، شماره 73دوره                                                                                                                                                                                      ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

های شهری در تحلیل منطق چیدمان سکونتگاه
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 دهیچک
ر هـا دچیدمان فضایی سکونتگاهادراک و تحلیل چینش و کشف منطق اهداف: 

های چیدمان شهرها در جلگهثر است. وهای جمعیتی مایجاد و توسعه کانون
 کند که بازشناسیای پیروی میساحلی دارای منطق خاصی است و از قوانین ویژه

های ساحلی و عواملی است تاریخی جلگهآنها مستلزم آشنایی با حافظه تکوین 
ای از نقاط آن سبب ایجاد هویت مکانی خاص و جذابیتی برای بستر که در پاره

 منطق دف این مطالعه، تحلیلهاولیه و تبلور کانون مدنیت شهری شده است. 
 خزر بود. سواحل پهنه در شهری هایسکونتگاه چیدمان

در این پژوهش با اتکا بر تئوری چیدمان فضا و رویکرد  :شناسیروش
ز سابه بازشناسی فرایندهای هویتپدیدارشناسی و با هدف ادراک سرزمینی، 
  .شد مکانی در جلگه سواحل شمال ایران پرداخته

 های ژئومورفیک از جملهمولفهها، با نگاه به چیدمان سکونتگاهها : یافته
ندرها ئاای، خط تعادل آب و خشکی، خط تعادل آب و یخ و مهای دریاچهتراس

لی و با تحلی -و الگوی شبکه زهکشی مورد تحلیل قرار گرفت و با روش توصیفی
ـا و هی سکونتگاهالگوی چیدمان فضایاستفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی، 

  .شد بررسی و آنالیز بنـدی فضاپیکر

های نگاره دریایی سواحل شمال ایران با منطق چیدمان سکونتگاه :گیرینتیجه
های شهری در نگاره های دریایی سواحل جنوب ایران تفاوت دارد. سکونتگاهنگاره

های سکونتگاه کنند.خطوط تراز آبی تبعیت میفاصله  -بزرگی دریایی از قاعده
 از قانون بیفورکاسیون تبعیت هارفتار رودخانهبا توجه به  شهری در نگاره دریایی

روستاها  و اندهای شهری در نگاره کوهستانی استقرار نیافتهسکونتگاه کنند.نمی
 اند.خط تعادل آب و یخ گرفتهاز  هویت خود را

، متن جغرافیایی، ر، هویت مکانمنطق چیدمان فضا، سکونتگاه، سواحل خز: گانواژ کليد
 متن، تحوالت ژئومورفیکزمین
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 مقدمه

ادراک انسان از محیط، براساس رابطه دوسویه وی با محیط شکل 
ادراک محیطی فرایندی ذهنی و عینی  ،گیرد. به تعبیری دیگرمی

 ینهمچن شود.است که با برقراری رابطه تعاملی با محیط حاصل می
توانند در نوع ادراک و نحوه های جغرافیایی هر سرزمین میمشخصه

لقه حعنوان که بهگذار باشند. سواحل تاثیرشناخت انسان از محیط 
های گذشته دارای مان، از ز آیندبه شمار می ارتباط بین آب و خشکی

های ها و کانونارزش و اهمیت و محل رشد و شکوفایی تمدن

 ، [Cohen et al., 1997]و همکاران کوهن. اندجمعیتی بوده
کیلومتری سواحل، در 04ضمن بیان اینکه شمار جمعیت مستقر در 

برآورد شده، مروری بر اهمیت مناطق ساحلی  %44حدود  1990سال 
وی و همکارانش د. نهای مهم جمعیتی دار عنوان کانوندر جهان به

اند که در رابطه با توزیع به این مساله پرداختهدر پژوهشی دیگر 
 چهارمساحل و ارتفاع از سطح دریا، حدود یکجمعیت، فاصله از خط 

رگ جهان در فاصله از جمعیت و تعداد زیادی از شهرهای بز
متر از سطح دریا  011 کیلومتری از خط ساحل و ارتفاع کمتر از011

و براساس  [Cohen & Small, 1998] انداستقرار یافته
تا سال جمعیت دنیا  %57 گرفته توسط پووهای صورتبینیپیش
 Phillips] کیلومتری از خط ساحل زندگی خواهند کرد01، در 0101

& Jones, 2006]. دهنده به های اصلی هویتدریا و ساحل پایه
شهرهای ساحلی هستند و هرگونه تحلیل فضایی بدون توجه به 

، ینیگزیبنا کردن، سکن"است. هایدگر، در مقاله محور هویتی ناقص 
با  ینیزگیبدیع، به بحث درباره ارتباط سکن یاوهیاندیشیدن" با ش

ی، ه از رویکرد پدیدارشناسبناکردن و اندیشیدن پرداخته و با استفاد
 ,Heidegger] نسبت بین انسان و مکان را تحلیل نموده است

 & Kavianirad]هویت تجلی فرهنگ در مکان است  .[1971

Aliazizi, 2011]  چون زمان، مكان، فضا و فرهنگ و با عناصری
یابد و نقش برجسته آن در ادوار مختلف گاه بر عنصر معنا می

ین ا ،شود. به همین دلیلعنصر مكان نمایان می فرهنگ و زمانی بر
های ایران نقشی انكارناپذیر گیری هویت زیستگاهمفهوم در شكل

ای از هویت مکانی مجموعه. [Babajamali, 2014] دارد
اریخ تفرد یک مکان است که یادگاری از حافظه های منحصربهویژگی

متعلق به آن  طبیعی آن است و به این معناست که مردمی خود را
در زمینه . [Ahmadipour & Mirzaei Tabar, 2011]دانند می

توان از عنوان یک روش در مطالعات مکانی میچیدمان فضا به
بردگان واضع تئوری چیدمان نام برد. نام کارهای هیلیر و هانسن

پردازند فضا بوده و در آن به تشریح قواعد پیکربندی فضا می
[Hillier & Hanson, 1984] ،یکی از را توان آن طوری که میبه

 ,Hillier]دانست شناسی فضا های جدید ریختترین روشمهم

روش چیدمان فضا تنها یک ابزار  ،به اعتقاد هیلیر .[2007
 یهایدگیچیبلکه روشی است برای درک پ ،ساده نیست یساز مدل

 و الگوی توسعه آن و درک یشناسختی، منطق رهای شهریکانون
این روش بنیان  .[Hillier, 1996] رفتاری موجود در آنهاالگوهای 

های محیطی است و با مصادیق فهم پیکربندی و تحلیل سازمندی
 Land) متنزمین، (Land context) نوینی چون نگاره سرزمینی

Text)سازمندی ، (Configuration)  های لفهوعنوان مبه غیرهو
ها و ارتباطات محیطی فضای سکونتگاهتحلیل فضایی در چیدمان 

کارگیری این . به[Nematollahi, 2014] مطالعاتی مواجه است
 همفاهیم شالوده اصلی فهم هویت مکانی است. در حوز 

شناسی، پدیدارشناسی رویکرد دیگری است که در این مقاله معرفت
تاثیرات از آن بهره گرفته شده است. پدیدارشناسی در تفکر فلسفی 

ها فراتر از شگرفی داشته و روشی است که در پی شناخت پدیده
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های عینی های ملموس است و تجربه را تنها محدود به دادهعینیت
ست. ا تامل هوسرل و هایدگرفکر و کند. پدیدارشناسی محصول تنمی

تردید اگر چه این نحله نمایندگان متعددی داشته است اما بی
عنوان وی به. است (0195تا  0571) هوسرل سس حقیقی آنوم

بنیانگذار این مکتب اصطالح پدیدارشناسی را هم برای روش خاص 
حاصل  و هم برای اصول و مبادی فلسفی خود به کار برده است.

-تالیف اثری با عنوان پدیدارپرتوی،  تحلیلی -العات توصیفیمط

شناسی مکان است که با هدف شناسایی پدیده مکان و حس مکان 
و با استفاده از چارچوب نظری پدیدارشناسی صورت گرفته است. 

دارد که تحلیل مکان جدای از تحلیل وجود انسان وی اظهار می
سازی منوط به وجود آدمی است رو، فرایند مکانممکن نیست از این

[Partovi, 2013] .رفیک و تکیه بر وبه استناد شواهد ژئوم
یر تاثسعی نموده است  ی، رامشتشناستاریخی و باستانشواهد 

های جمعیتی ایران و های دوران چهارم در تبلور کانونبستر دریاچه
ا هرشد آنها را روشن سازد و گستره ایران را براساس اهمیت شاخص

ای ههای طبیعی در ایجاد انعقاد نطفه یا گسترش این کانونلفهوو م
 اللهی وتنعم .[Ramesht, 2001] بندی نمایدمدنی طبقه

های ساحلی و قواعد ای تحت عنوان نگارههمکاران در مقاله
منطق چیدمان و استخراج به بررسی  ،رفیک سکونتگاهیوژئوم

 سواحل جنوبی ایرانی در فضاو روستایی های شهری سکونتگاه
های طبیعی، تمایز مولفهاند. در این پژوهش با واکاوی پرداخته

ها در مولفه. این ه استروشنی در نواحی ساحلی پدید آمد
طور متفاوت با سایر نواحی ساحلی شمال خلیج بهخوزستان نگاره 

فارس عمل کرده و افتراق این بخش با سایر نواحی ساحلی خلیج 
هرکدام از این رو از ایننماید. فارس را کامالً آشکارا و برجسته می

 هایدهنده هویت خاص سرزمینی هستند که افتراقنشان دو نگاره
 اندهای محیطی متنوعی را خلق کردهو سازمندیاندازی چشم

[Nematollahi et al., 2018]. ای با عنوان آنالیز سارکار، در مقاله
های بنگال در دشت GISو  RSالگوهای سکونتگاهی با استفاده از 

ه و ها پرداختغربی، به تجزیه و تحلیل الگوها و چیدمان سکونتگاه
تنها گزینی نهالگوهای سکونتبه این نتایج دست یافته است که 

های اقتصادی و اجتماعی کنونی وجود اطالعاتی در مورد جنبه
تاریخی الگوها و فرآیندهای دهند، بلکه سابقه انسان ارائه می

رامشت  .[Sarkar, 2010] دهندسکونتگاهی گذشته را نیز ارائه می
ی نهای حافظه و هویت مکاو همکاران در پژوهشی به بررسی تفاوت

ت و قواعد هوی نداهآلمان و ایران با طرح دیدگاه پدیدارشناسی پرداخت
اند ها خالصه نمودهالگوهای زیست جمعی در آلمان را در این گزاره

فضایی خود  هیخچالی در حافظه آلمان حاصل سه نگاره از دور که 
ای و کوهستانی، این سه نگاره را از یخ قاره و خط تعادل آب است.

ر این های شهری دمکانی سکونتگاههویت و  کندکدیگر تفکیک میی
ای کشور، از قانون همگرایی بردارهای یخی و مئاندرینگ رودخانه

روستایی، حاصل تکوین سازمندی کند و سکونت پیروی می
 .[Ramesht et al., 2019] است ینینشاجتماعی جنگل

روستاها و شهرهای قواعد و منطق چیدمان ، محمدیان

های کرخه و کارون آفرینی رودخانههویتخوزستان را براساس جلگه 
 آفرینی الگوهای زیستیهویتعنوان قاعده استنتاج و فرمول آن را به
رفتار بیفورکاسیون ای یعنی رفتار رودخانهبیان داشته است. دو 

بستر دریایی، سبب شده که دو متن رفتار مئاندرینگ در زمینو 
آفرین سکونتی در آن به وجود آید. مئاندرهای هویتالگوی جذابیت 

خوزستان، ایجاد نقاط سکونتی را در کمان ای در جلگه رودخانه
ها سبب شدن رودخانهمحدب مئاندرها سبب شده است و تقسیم

گیری الگوهای زیست های جذاب هویتی برای شکلایجاد کانون
 ;Mohammadian et al., 2019]اند ی شهری شدهجمع

Ramesht et al., 2017] . امیراحمدی و همکاران، در مطالعات
 زا یكی عنوانبه هاسیرك یخچالی دوران سرد در كه خود نشان دادند

در  ییخ پوشش یك تشكیل برای غنی بسیار كنندهتغذیه منابع
 روستاهای فضایی و توزیع رفتهمی شمار به منطقه مورد مطالعه

-یم پیروی یخچالی هایزبانه زاییشكل و حركت از دقیقاً  كه دشت
 كردعمل باستانی هایتپه وجود و دشت( مركز در خطی صورتكند )به
 ند کهاكند. همچنین به این نتایج دست یافتهمی تایید را هایخچال

 این در شهری مهم هایسكونتگاه و مدنیت عدم توسعه توانمی
 گذشته نسبت در یخ غیرمتمركز و حركت هوا برودت به را منطقه

 .[Amirahmadi et al., 2011]داد 
فضای سکونتگاهی در ارتباط  چیدمانپژوهش حاضر به دنبال ادراک 

ال و ئوعنوان یک سرو آنچه بههای طبیعی است، از اینمولفهبا 
های ساحلی در فضای مساله مطرح است، منطق چیدمان سکونتگاه

 را مطرح کرد کهال ئوساین توان طوری که میبهای خزر است جلگه
تابع قواعد خاصی است و منطق ها در این فضا آیا چیدمان سکونتگاه

 .کندحاکم بر این چیدمان از چه قوانینی پیروی می

 
 شناسیروش

وف بیشتر معط واین پژوهش تحقیقی در حوزه پدیدارشناختی است 
 بنا بر این است. هویت مکانیبه دو دیدگاه نظری چیدمان فضا و 

که چیدمان فضای  شودیهمواره این سؤال مطرح م هادگاهید
تابع چه منطقی است و هویت مکانی چه نقشی در ها سکونتگاه

اجتماعی در چه  یهایآنها دارد یا سازمند یر یگمنطق شکل
تحوالت  این پژوهش سعی دارد .ابندییتبلور م ییهامتننیزم

های ژئومورفیک منطقه شده آمدن میراثوجودبهطبیعی که عامل 
 زاراثیمهای بندی پدیدهاست را شناسایی کند و سپس با طبقه

 نیتریادیبنتاثیر هویت بر  تاثیر آن در ایجاد هویت مکانی وو 
را  آنهای منطقه، قواعد چیدمان هاسکونتگاهی اجتماعی و واحدها

تاکید بر کشف نماید. در این پژوهش تالش شده است ضمن 
مفاهیم جدید در دانش ژئومورفولوژی، با روش تحلیل فضایی و 
تکنیک و راهبردی تفسیری به بررسی و آنالیز الگو و استخراج منطق 

 چیدمان فضای سکونتگاهی در قلمرو مطالعاتی اقدام شود.
 و پاسخ به سؤاالت تحقیقاف یابی به اهدرو به منظور دستاز این

 :فرایند زیر طراحی شد

یچ دمان سکونتگاههای شهری در پهنه سواحل خزر 799 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تح یل ل منطق 
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به دلیل : شناخت فضای قلمرو مطالعاتی و فهم موضوع گام اول:
تواند نقش زیادی را در توسعه و پایداری یک اینکه فضای ساحل می

موضوع و شناخت عرصه  فهم، در این گام با سرزمین داشته باشد
 .تبیین شدای ش منطقهدر آمای ی طبیعیهاتاثیر میراث پژوهش،
-های اولیه از طریق کتابمطالعات و بررسی در این گام، گام دوم:

ا و هرساله، ای و مقاالتشناسی موضوعی، بررسی منابع کتابخانه
 از منابع اینترنتی انجام گرفت. یمندو بهره هانامهانیپا

ها در چهارچوب طرح گردآوری داده :پایگاه داده تدارک گام سوم:
های رقومی ارتفاعی، تصاویر تحقیق، از منابع اطالعاتی شامل مدل

های شناسی، دادههای زمینهای توپوگرافی، نقشهای، نقشهماهواره
 .های جمعیتی و بازدیدهای میدانی انجام گرفترقومی، داده

ری از بسیا ریناپذیییک مدل رقومی ارتفاع، بخش مهم و جدا
سازی و تعیین برای آمادهرو از این .محور استتحقیقات مکان

ای و تعیین حدود های قلمرو مطالعاتی، استخراج شبکه آبراههنگاره
سطوح تراز، خط تعادل آب و خشکی و خط تعادل آب و یخ، 

با  (DEM) های ژئومورفیک، از مدل رقومی ارتفاعیمولفهعنوان به
 استفاده شد. تر م 94و  74قدرت تفکیک 

 74با قدرت تفکیک  (DSM) در این پژوهش از مدل رقومی سطح
 با عنوان (JAXA) متر که توسط آژانس اکتشافات فضایی ژاپن

 و مرکز تحقیقات رصد زمین (ALOS) پیشرفته" زمینی رصد "ماهواره

(EORC) شد  تهیه شده نیز استفاده[EORC, 2018] برای و 
از تصاویر شواهد، آثار و عوارض ژئومورفیک شناسایی برخی 

 هااین نوع داده استفاده شد.هم  Google Earthو  SID یاماهواره
ت صور محیطی به یهامولفهدر مواردی که نیاز به شناسایی برخی 

ز اهمچنین این پژوهش  در .شودمیاستفاده  باشد تریدقیق و جزئ
توسط سازمان که  0:71111های های توپوگرافی با مقیاسنقشه

 شده هیجغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران ته
 اینقطههای داده، کننده پایگاه داده. از موارد تکمیلشداستفاده 

های جمعیتی مرکز آمار روستایی و دادهمراکز سکونتگاهی شهری و 
ایران به ترین لیست شهرهای گیری از کاملبا بهره. است ایران

( 1790)ن آمار ایرا های آماری مرکزها و دادهتفکیک استان
[Statistical Center of Iran, 2016]  شهرهای قلمرو مطالعاتی

استخراج و موقعیت مکانی و  ،های دموگرافیکمولفهعنوان به
 .جمعیت آنها معین شد

مکانی  : در این گام قلمروتحقیق قلمروتعیین حدود  گام چهارم:
 یهاپژوهش، در محدوده مختصات جغرافیایی معینی روی نقشه

 شد.تعیین  یاتصاویر ماهواره وموضوعی 
های ژئومورفیک مولفهشناسایی و تبیین تحوالت و  گام پنجم:

 آمدنوجودبهقلمرو تحقیق: در این گام، تحوالت طبیعی که عامل 
 و تبیین شد وهای ژئومورفیک در این قلمرو شده شناسایی میراث

گذار تاثیر ها تاریخ طبیعی که بر چیدمان زیستگاهعوامل  نیترمهم
 بوده است شناسایی شدند.

ای هو تحلیل نگاره نمودن، تفکیکو مشخص تعیین :ششمگام 
با طرح مفهوم نگاره سرزمینی، : در این گام سرزمینی در سواحل خزر

ها و با تکیه بر منطقه ساحلی شمال ایران براساس شکل ناهمواری
های ای و مدلتصاویر ماهواره ،0:71111های توپوگرافی مقیاس نقشه

رقومی ارتفاعی، در قالب سه نگاره تفکیک و تعیین حدود شد. پس 
های سواحل شمالی، مساحت هر نگاره محاسبه از تعیین حدود نگاره

اند استخراج و تعداد شهرها و جمعیت آنها که در هر نگاره واقع شده
 و تحلیل شد. 

استخراج قواعد چیدمان در فضا: در این گام منطق  گام هفتم:
مورد بررسی قرار گرفت و قواعد حاکم بر آن  هاسکونتگاهچیدمان 

 استخراج شد.

ا، هفرایند ارزیابی و تحلیل داده :هاارزیابی و تحلیل داده :هشتمگام 
های چیدمان فضایی سکونتگاهآنالیز الگوی تحلیل فضا و  منظوربه

ها با استفاده از ، نمایش ترسیمی اطالعات، ترسیم نقشهشهری
، Arc GIS ،Surfer ،Global Mapperافزاری های نرمپایگاه

Excel  شددر این گام انجام  غیرهو . 

 موقعیت قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش، عرصه شمالی سرزمین ایران، شامل دو استان گیالن، 

کیلومتر مربع  79731مازندران و قسمتی از استان گلستان با وسعت 
گرفته که در فاصله  خط ساحل را دربر ،کیلومتر 000و با طول 
 N "19.9663 '28 °38تا  N "17.5891 '43 °35مختصاتی 

 "32.3313 '29 °54تا  E "03.6995 '33 °48عرض شمالی و 

E  (. 1طول شرقی واقع شده است )شکل 
 

 
 (1441)ترسیم: پژوهشگران، موقعیت قلمرو پژوهش  (1شکل 

 
 هایافته

 قلمرو سواحل شمالی ایران های جغرافیایی درو متن هاتعیین نگاره
رفولوژی زمین و شکل وبراساس مو  با طرح مفهوم نگاره سرزمینی

، 0:71111های توپوگرافی مقیاس ها و با اتکا به نقشهناهمواری
شمال  قلمرو سواحل ،های رقومی ارتفاعیای و مدلماهوارهتصاویر 

ایران در قالب سه نگاره، استخراج، تفکیک و تعیین حدود شد. نگاره 
 است. این نگاره جلگه ساحلی را دربر اول، نگاره دریایی یا ساحلی

شود. نگاره متر را شامل می 144تا متر  -03گیرد که طبقه ارتفاعی می
 144است که طبقه ارتفاعی  پایکوهی یا قلمرو فرسایشیدوم ، نگاره 

گیرد می نواحی تپه ماهوری را دربر وشود متر را شامل می 344تا متر 
اعی است که طبقات ارتف و نگاره سوم، نگاره کوهستانی یا نگاره البرز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 12

https://georesearch.ir/article-1-1364-fa.html


       

Geographical Researches                                                                                                                                                               Volume 37, Issue 4, Fall 2022 

گیرد و محدوده کوهستانی مشرف به دریا می متر به باال را دربر 511
های سواحل شمالی ایران نگاره ، حدود0در شکل د. شورا شامل می

 های شهری در هر نگاره نمایش داده شده است.و موقعیت سکونتگاه
ها در قلمرو سواحل شمالی ایران، مساحت پس از تعیین حدود نگاره

های آماری مرکز هر نگاره محاسبه شد و سپس با استفاده از داده
داد شهرهای هر نگاره ( و به تفکیک، تع1790آمار ایران )

های دموگرافیک، استخراج و موقعیت مکانی و مولفهعنوان به
، وسعت قلمرو هر نگاره، تعداد 1ها معین شد. جدول جمعیت آن

دهد. نگاره شهر و جمعیت شهری واقع در هر نگاره را نشان می
دریایی بیشترین تعداد شهر و جمعیت شهری و نگاره کوهستانی 

 اره را به خود اختصاص داده است. ترین نگوسیع

 

 
 هایهای سواحل شمالی ایران و موقعیت سکونتگاهتعیین حدود نگاره (0شکل 

 (1441)ترسیم: پژوهشگران،  شهری در هر نگاره

 

 های جمعیتی و جمعیت آنها در هر نگارهها و تعداد کانونوسعت نگاره (1جدول 

 تعداد شهر نگاره
جمعیت شهری 

 )نفر(
 نگاره مساحت

  )کیلومتر مربع(

 01171 9205505 55 نگاره دریایی )ساحلی(
نگاره پایکوهی )تپه 

 ماهوری(
07 000010 5059 

 00001 90759 00 نگاره کوهستانی
 

برای تبیین و استخراج منطق چیدمان مراکز سکونتگاهی در قلمرو 
های آنها شناسایی شد. در متندو کانتکست و زمین مطالعاتی

ها بررسی و احتمال آفرینی رودخانهمتن اول، نقش تحولزمین
ها با اتکا به روش هیلیر مشخص رفتار رودخانه با سکونتگاهرابطه 

ز ای، امتن رودخانهروستایی در زمینهای شد. درنتیجه سکونتگاه
ای متن سطوح پادگانهر زمینقاعده همگرایی تبعیت کرده است. د

 -های شهری از قاعده بزرگیدر کانتکست اول نیز چیدمان سکونتگاه
ها با در کانتکست دوم، چیدمان سکونتگاهپیروی کرده است. فاصله 

خط تعادل آب و یخ تطبیق داده شد و قواعد چیدمان در فضا 
 هایاستخراج و رابطه بین خط تعادل آب و یخ و استقرار کانون

روستایی در های جمعیتی مشخص شد. درنتیجه سکونتگاه
 (IWEL)متن مجاور یخچالی از قاعده خط تعادل آب و یخ زمین

روند این بررسی آمده است و در بخش  7تبعیت کرده است. در شکل 
در  هاکشف منطق چیدمان سکونتگاهطور مجزا فرایند بهبعدی 

 یرد. گل و تفسیر قرار میهای دریایی و کوهستانی مورد تحلینگاره

 

 (1441و نگاره کوهستان )ترسیم: پژوهشگران،  گاره ساحلین فرایند تحلیل (7شکل 
  

Context 2 
 نگاره کوهستان

متن مجاور زمین
 یخچالی

 هایتبیین رابطه خط تعادل آب و یخ و کانون
 جمعیتی

 
 

استخراج قواعد 
 چیدمان فضا

 منطق چیدمان
 روستایی

 قاعده
 lWEL 

Context 1 
 دریایی )ساحلی(نگاره 

زمین متن سطوح  متن رودخانهزمین
 ایپادگانه

 

ای و تبیین رابطه شبکه آبراهه
 های جمعیتیکانون

 

های دریایی و تبیین رابطه پادگانه
 های جمعیتیکانون

 

ها با شبکه تطبیق چیدمان سکونتگاه
 ای آبراهه

 
تطبیق چینش مراکز سکونتگاهی نسبت به 

 خطوط تراز آبی 

استخراج قواعد 
استخراج قواعد  چیدمان فضا

 چیدمان فضا

منطق چیدمان 
منطق چیدمان  شهری

 شهری

قاعده 
convergence  قاعدهFrequency-

Magnitude 

یچ دمان سکونتگاههای شهری در پهنه سواحل خزر 441 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تح یل ل منطق 

تطبیق چیدمان سکونتگاهها با خط تعادل
آب و یخ
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 ی های شهر
های ژئومرفولوژیک که میراث تغییرات اقلیمی متناز جمله زمین

ای متن رودخانهکند، زمینو جمعیت انسانی را جذب خود میاست 
رفتار ها و رابطه آفرینی رودخانهتوان به نقش تحولاست. بنابراین می

ها اشاره کرد. جهت تبیین و استخـراج منطق با سکونتگاه هاآن
چیـدمان مراکـز سکونتگاهـی در این نگاره و برای آنکه احتمال 

 شود، با اتکا به روشها مشخص سکونتگاه ای بارفتار رودخانهرابطه 
ای های زهکش رودخانهبندی و پیوند شبکههیلیر نسبت به مفصل

نظور مت شد. هیلیر با استفاده از تئوری گراف، در نگاره دریایی مبادر 
-دا میپی در آن ارتباط بین فضاها اهمیت بندی فضایی کهاز پیکره

)تئوری گراف از موضوعات مهم در  کشدتصویر می کند را به
ف از های مختلریاضیات گسسته است که به تحلیل روابط در زمینه

ردازد( پری هیلیر میجمله تشریح و تحلیل روابط در سازمندی ساختا
[Batty, 2017] . 

محدوده مطالعاتی با های اصلی رودخانه شبکهدر این گام، نخست 
 استفادهو  Arc Hydroو تکنیک  های رقومی ارتفاعیاستفاده از مدل

ترسیم و سپس براساس منطق  0:71111های توپوگرافی مقیاس از نقشه
، ای بازسازی شد. در ادامهرودخانهبندی شبکه چیدمان هیلیر نحوه پیکره

 سازمندی ایجادشده در این بخش با مراکز سکونتگاهی تطبیق داده شـد.
 ههای آبی متعددی که از نگار شبکهاین مطابقت نشان داد که 

شوند، حالت همگرایی از خود های ساحلی میکوهستانی وارد جلگه
یگر د عبارت اند. بهتهاند و پس از آن اکثر شهرها استقرار یافنشان داده

های شهری درست پس از حالت همگرایی، این قاعده سبب شده کانون
ی مکانی هویت ها بیشترنقاط همگرایی رودخانه ،شکل بگیرند. به عبارتی

کنند که جوامع انسانی رغبت زیادی برای ماندن در آن مکان تعریف می
شهری گفته که به آن سازمندی  دارندو تشکیل سازمندی اجتماعی 

های نگاره دریایی و رودخانه رفتار سازمند 0و  4های شود. شکلمی
رفتاری آنها را در ایجاد هویت مکانی، در پهنه سواحل استان گیالن نقش 

  د.ندهو مازندران نشان می
های ساحلی خزر در ایجاد رفتار پادگانهنگاره دریایی و ب: 

 هاسکونتگاه
ارتفاع  تاای دریاچه باالترین سطح پادگانهخزر در کانتکست ساحلی 

اگرچه در حال  ،شده است متری از سطح تراز دریاهای آزاد گزارش00

تر ینیمتر از سطح تراز فعلی دریاهای آزاد پا -03حاضر سطح آب خزر 
بررسی شود ساحلی خزر  هچنانچه نقشه توپوگرافی حاشی ،است

ین ترترین و پرجمعیتفعالاین ناحیه از ایران که  ،درخواهیم یافت
زر قدیمی خ هدریاچ متننیدقیقًا در بستر زم است،کمربند ساحلی 

ر، هآباد کتول، گرگان، بهشی چون علییگرفته است و شهرها شکل
همگی در و غیره آستارا  و فومن، هشتپررشت، ساری، آمل، املش، 

یابی به منطق چیدمان در این برای دست گیرند.این مرز قرار می
ی مرز تعادل آب و خشکمتن ناگزیر ابتدا نسبت به شناسایی زمین

های دریایی در سه منطقه از و پادگانه حال و گذشته، خط ساحل
 مقیاس های توپوگرافینقشهساحل اقدام و نقشه آنها براساس 

قدرت تفکیک  ای و مدل رقومی ارتفاعی با، تصاویر ماهواره1:04444
به دلیل اینکه از نظر ژئومرفولوژی  .(0)شکل بارزسازی شد متر  74

ا آفرین در فضهویتتاریخی عنوان حافظه های ساحلی بهآثار پادگانه
توانند هویت خاصی از یک مکان را تعریف شوند و میشناخته می

احلی های سکنند، در این بخش از پژوهش تبیین رابطه بین پادگانه
های جمعیتی با گزینش سه عرصه اشغال سطوح توسط کانون و

( و تطبیق با مراکز سکونتگاهی صورت 9تا  3های ساحلی )شکل
 .گرفت

 

 
م: )ترسیدر نگاره دریایی های قلمرو استان گیالن سازمند رودخانهرفتار  (4شکل 

 (1441پژوهشگران، 

 

 
 هانقاط همگرای رودخانه     سازمندی شهری

م: )ترسیدر نگاره دریایی های قلمرو استان مازندران سازمند رودخانهرفتار  (7شکل 
 (0210پژوهشگران، 

 
شده در نگاره رخ سه عرصه ساحلی گزینشنیم 9تا  3های شکل

 دهند.تا پایکوهی در سواحل مازندران و گیالن را نشان میدریایی 
 -04،  متر -00، متر -00این سه عرصه به دلیل اینکه خطوط تراز آبی 

 وضوح قابل تشخیصتر و بهمتر روی آنها عینی و صفر متر -14،  متر
 بود، انتخاب شدند.

-برای تبیین رابطه بین خطوط تراز آبی و اشغال سطوح توسط کانون

( تعداد مراکز 0917های مرکز آمار ایران )براساس داده های جمعیتی،
ه درنهایت رابطو  جمعیتی ساحلی استخراج و جمعیت آنها ثبت شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 210 ژاله حسینینژاد و همکاران 

تحلیل نگاره ساحلی )دریایی( و هویت سکونتگاهی 
دریاچههای مملو از آب، مهمترین و گستردهترین زمینمتنهای 
ایران در دورههای برودتی به شمار میآمدهاند و غالب آنها دارای آثار 
پادگانهای در اطراف خود هستند و از آنها بهعنوان شاهدی بر 
حاکمیت دوران مرطوب یاد میشود. بنابراین از جمله نگارههای 
ژئومورفولوژیک که میراث تغییرات سطح تراز آب دریاست و جمعیت 
کثیری از مردم دنیا در آن سکونت گزیدهاند، نگارههای ساحلی 
دریاچهای است. دریای خزر نمونهای از دریاچههای متعدد در ایران 
است که دارای این ویژگیهاست. زمینمتنها ساحلی این چاله، 
بعدها محل استقرار کانونهای جمعیتی و از مهمترین شهرهای 

ایران شدهاند. 
الف: نگاره دریایی و رفتار رودخانهای در ایجاد سکونتگاه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 12

https://georesearch.ir/article-1-1364-fa.html


 447  در پهنه سواحل خزر یشهر  یهاسکونتگاه دمانیمنطق چ لیتحلــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                               Volume 37, Issue 4, Fall 2022 

 ای استخراج شد. برای تحققها با مواریث پادگانهجمعیت سکونتگاه
عنوان الگو و نمونه به که هایی از ساحلچنین منظوری بخش

 و منطق چیدمان فضایی ار گرفتنده بودند مورد واکاوی قر انتخاب شد
 . (00تا  01های )شکل برحسب تعداد و بزرگی جمعیت تعریف شد

ای هبا واکاوی مواریث خطوط تراز آبی، تعداد و جمعیت سکونتگاه
های که سکونتگاه این رابطه نشان داد .به دست آمدزیر شهری رابطه 

یت ط تراز آبی تبعخطو فاصله -بزرگی دریایی از قاعده شهری در نگاره
 (.0کنند )رابطه می

 
 فاصله -بزرگی: قانون 0رابطه 

𝐹 =  
𝑚1 × 𝑚2

𝐷2
 

F : ،1نیروی گرانش بین دو جرمm: 2 ،جرم جسم اولm:  جرم جسم
 فاصله بین دو جرم :D دوم،

 

 
: )ترسیم هاخط تعادل آب و خشکی گذشته، حال و تعیین حدود پادگانه (0شکل 

 (1441پژوهشگران، 

 نگاره ساحلی منتهی به نگاره پایکوهی در سواحل مازندران رخنیم (5 شکل
 (0210)ترسیم: پژوهشگران، 

فیل نگاره ساحلی منتهی به نگاره پایکوهی در سواحل شرقی استان وپر (5شکل 
 (0210)ترسیم: پژوهشگران،  مازندران

 یالنگفیل نگاره ساحلی منتهی به نگاره پایکوهی در سواحل وپر (9شکل 
 (1441)ترسیم: پژوهشگران، 

 

های جمعیتی، رابطه بین ترازهای آبی و اشغال سطوح توسط کانون (01شکل 
 (1441)ترسیم: پژوهشگران،  الگویی از سواحل گیالن

های جمعیتی، رابطه بین ترازهای آبی و اشغال سطوح توسط کانون (00 شکل
 (1441)ترسیم: پژوهشگران،  الگویی از سواحل مازندران

 

مشخص شده است، بین فاصله  00تا  01 هایکه در شکل گونههمان
ها و خط ساحلی و بزرگی و تعداد مراکز جمعیتی و چینش تراس
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های دریایی خزر رابطه خاصی قابل استخراج آنها در امتداد پادگانه
گرفتن از ساحل دچار است. بدین نحو که مراکز جمعیتی با فاصله

طوری که مراکز جمعیتی در بهشوند؛ د و بزرگی میتغییراتی در تعدا
و هرچه هستند خط ساحل کنونی، دارای تعداد کم و جمعیت کم 

رویم به تعداد مراکز جمعیتی میهای باالتر پیش به سمت تراس
شهرهای پرجمعیت و  یابدو جمعیت آنها نیز افزایش میشده افزوده 

مان به تعبیری منطق چیداند. گرفتن از ساحل شکل گرفتهبا فاصله
 کند.فاصله تطبیق پیدا می -فضایی، با قانون بزرگی

های جمعیتی، رابطه بین ترازهای آبی و اشغال سطوح توسط کانون (00شکل 
 (1441)ترسیم: پژوهشگران، الگویی از سواحل مازندران و گلستان 

 
 تحلیل نگاره کوهستان و هویت سکونتگاهی

کوهستانی و کشف منطق چیدمان سکونتگاهی، در تحلیل نگاره 
بررسی آثار یخچالی در مناطق کوهستانی گستره مطالعاتی، 

ای هرفیك روی نقشهوهای مشناسی براساس شاخصبررسی فرم
های رقومی ارتفاعی ضرورت و مدل 0:71111 توپوگرافی مقیاس

شناسی، بررسی و گانه فرمبا توجه به اصول سه .کندپیدا می
های توپوگرافی انجام گرفت نقشه رویهای شاخص شناسایی فرم

ها و های ناشی از سیستمو نسبت به احتمال وجود فرم
های خاص یخچالی مبادرت شد. در محدوده مورد مطالعه فرایند

ای که آب ذوبان یخ عمل نموده ها و منطقهحاكمیت یخچال
د از عملكر است بررسی و مشخص شد. از جمله آثار فرمیك ناشی 

شدن آب و یخ واسطه جاریآب و یخ، سطوح ناهموار است كه به
اند و باعث ایجاد مناطق پایکوهی روی سطوح شكل گرفته

در مرحله بعد كه  فرسایشی و تپه ماهوری در منطقه شده است.
های توپوگرافی محدوده مطالعاتی صورت گرفت، روی نقشه

ارتفاعات پهنه مورد های یخچالی در های مربوط به سیركفرم
های یخچالی بر مطالعه شناسایی و استخراج شد. آثار سیرك

های سیرك دارند. U های توپوگرافی فرم خاصی به شکلنقشه
سیرک بزرگ و  925شده در ارتفاعات گیالن در حدود شمارش

متر و در ارتفاعات مازندران  0511تا  0111کوچک که بین ارتفاع 
 0552تان در پهنه مورد مطالعه بالغ بر و بخشی از استان گلس

است متر  2011تا  0111سیرک بزرگ و کوچک که بین ارتفاعات 
 ها در ارتفاعات گیالنتراكم سیرك .(9و  0ول ااند )جدتوزیع شده

متر و در ارتفاعات مازندران و بخش غربی استان  0011-0011
 طوریبه ،متر بیشتر از بقیه ارتفاعات است 0111-9111گلستان 

 اند. آنها در این ارتفاعات تمركز یافته %71كه بیش از 

 
 گیالن ارتفاعات در یخچالی یهاركیس عیتوز یچگونگ (0 جدول

 )متر( طیف ارتفاعی
 های یخچالیسیرک
 درصد تعداد

0011-0111 00 7/00 
0011-0011 51 1/05 
0911-0011 75 2/07 
0211-0911 21 0/02 
0711-0211 27 09 
0011-0711 91 0/00 
0511-0011 00 7/5 

 011 925 مجموع

 
 قسمتی و مازندران ارتفاعات در یخچالی یهاركیس عیتوز یچگونگ (7 جدول
 گلستان استان غربی

 )متر( طیف ارتفاعی
 های یخچالیسیرک
 درصد تعداد

0011-0111 25 0/0 
0011-0011 51 5/2 
0911-0011 12 7 
0211-0911 070 9/5 
0711-0211 091 1/0 
0011-0711 11 9/7 
0511-0011 050 0/1 
0511-0511 020 0/5 
0111-0511 001 1/0 
9111-0111 010 0/01 
9011-9111 070 0/5 
9011-9011 000 7/0 
9911-9011 011 9/7 
9211-9911 00 7/9 
9711-9211 50 5/9 
9011-9711 92 5/0 
9511-9011 00 0/0 
9511-9511 09 5/1 
9111-9511 05 0 
2111-9111 1 7/1 
2011-2111 5 2/1 
2011-2011 00 0/1 

 011 0552 مجموع
 

ها، ارتفاع آنها تعیین شد و سپس خط مرز پس از شناسایی سیرک
برف دائم به روش رایت محاسبه شد و سپس خط تعادل آب و یخ 

ها و ارتفاع آنها، تعیین شد. در روش رایت با تعیین مکان سیرك
 %01شود که گرفته می مرز دائمی در نظر برفعنوان خط ارتفاعی به

 & Ramesht]های منطقه باالتر از آن باشند سیرك

Nematollahi, 2005] .های موجود در منطقه با مطالعه سیرك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ژاله حسینینژاد و همکاران           212   
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قادر خواهیم بود با روش رایت، خط برف دائمی در دوره 
 Jafari, 2014; Sharifi] (0)رابطه  کنیمیخچالی را تعیین 

& Farahbakhsh, 2016]: 

 
 :0رابطه 

 ترینارتفاع پایین] - خط برف مرز = ارتفاع باالترین سیرک
 [011(/04× ارتفاع باالترین سیرک  - سیرک

 
خط برف مرز  9و  0( و جداول 0با توجه به روش رایت )رابطه 

ارتفاعات مازندران در متر و  0051 دائم در ارتفاعات گیالن
معنی که در سردترین دوره متر مشخص شد. به این  0551

سطوح باالتر از ارتفاعات مذکور ممکن است  ،حاکم در منطقه
ه های گذشتهای گسترده یخ و برف طی زمانمتحمل انباشتگی

دهد در شده باشند و این خطوط ارتفاعی در منطقه نشان می
سردترین دوره حاكم بر منطقه در این ارتفاعات برف همیشگی 

فهومی دیگر متوسط دما روی این خط وجود داشته یا به م
گراد بوده است. با مطالعه قلمرو معادل صفر درجه سانتی

 مطالعاتی مشخص شد اگرچه خط برف مرز دائمی در گیالن،
بوده متری  0551متر و در مازنداران ارتفاعات  0051 ارتفاعات

است )در این ارتفاعات دما صفر درجه سانتی گراد بوده  است
تر تعادل آب و یخ، از خط برف مرز دائمی پایینخط  ،است(

آمده است. در ارتفاعات گیالن خط تعادل آب و یخ در ارتفاع 
متر تعیین  0951متر و در ارتفاعات مازندران حدود  0551حدود 

گراد محیطی در درجه سانتی 7شد که معادل دمای حدود 
و  خط تعادل آب 02و  09 هایشود. در شکلگذشته تلقی می

ارتفاعات گیالن، مازندران و قسمتی  یخ و خط برف مرز دائم در
داده شده و ها نمایش از شرق آن در دوره حاکمیت یخچال

جهت استخراج منطق چیدمان فضایی، مراکز سکونتگاهی روی 
 .آن تطبیق داده شده است

 

 
 اهسکونتگاه مکانی موقعیت و دائم مرز برف خط یخ، و آب تعادل خط (09 شکل

 (1441)ترسیم: پژوهشگران،  گیالن یکوهستان نگاره در
 

 (1441)ترسیم: پژوهشگران،  گلستان استان غربی بخش و مازندران یکوهستان نگاره در هاسکونتگاه مکانی موقعیت و دائم مرز برف خط یخ، و آب تعادل خط (02 شکل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل منطق چیدمان سکونتگاههای شهری در پهنه سواحل خزر 447
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روستایی در مجاورت خط های زیست الف: نگاره کوهستان و هسته
 تعادل آب و یخ

های یخچالی از جمله عوامل مهمی هستند خط برف دائمی و زبانه
جایی و که ضمن تعریف خط تعادل آب و یخ در زمین نحوه جابه

کنند. نحوه توزیع فضایی های مدنی را تعریف میگیری کانونشکل
روستاها در کانتکست کوهستانی دقیقًا از حرکت و و چیدمان 

(. این شکل، 10کند )شکل وی میهای یخچالی پیرزایی زبانهشکل
روستایی را در منطقه مدل مفهومی و منطق چیدمان الگوهای زیست 

که در این شکل نمایش  گونههمانگذارد. به معرض نمایش می
های شمالی، ، خط تعادل آب و یخ در پهنه وسیعی از دامنهشده داده

ای است هنقط کند و این ارتفاع دقیقاً تقریبًا از یک ارتفاع تبعیت می
ند. اآمدن بیشتر نبودهکه یخ رودها ذوب شده و دیگر قادر به پایین

های روستاها اولین کانوندر این ارتفاع مناطق ییالقی و 
 لشکمجاور یخچالی منطقه،  متننیزمسکونتگاهی هستند که در 

 . اندگرفته
دل ابنابراین با تطبیق مراکز سکونتگاهی قلمرو مطالعاتی بر خط تع

منطق چیدمان فضای سکونتگاهی  (14و  17 هایشکلآب و یخ )
های شهری این مناطق سازمندی در طوری کهبهاستخراج شد. 
 یخ، ب وآهویت مکانی خط تعادل و  انداستقرار نیافته

 طور کلی اینبه. بنیان نهاده است منطقه روستایی را درسازمندی 
اند که تحت عنوان آوردهنقاط، جذابیت خاصی را در محیط به وجود 

شود. یعنی خط تعادل آب و یخ در یاد می آنهاهویت مکانی از 
اند، شرایط اولیه سکونت مناطقی که در سیطره برودت اقلیمی بوده

 رواینداده است؛ از روستایی را شکل و تشکیل الگوی سکونتگاهی 
روستاها را پیرو این قاعده دانست. توان منطق و الگوی تشکیل می

روستایی را محل تالقی یک بردار یخی توان مدنیت به تعبیری می
 با یک سطح حرارتی تلقی و تعبیر کرد.

 

 
 خط مجاورت در ییروستا زیست هایهسته مفهومی مدل نمایش (07 شکل 

 (1441)ترسیم: پژوهشگران،  یکوهستان نگاره در یخ و آب تعادل

 
 بحث 

های جغرافیایی یک متن تلقی شود، چیدمان فضا اندازاگر چشم
اری که عناصر یک تالشی است در بیان فهم پیکربندی یا ساخت

انداز را به هم پیوند و مفهوم و معنایـی اجتماعی یا فرهنگی چشـم
اندازهای جغرافیایی و ها یا چشمدهد. متنرا تجلی می

ای هستند که درک، کشف و یافتهژئومورفولوژیک، معانی عینیت

گیری الگوهای مدنی سکونتگاهی توسط انسان به شکل آنهافهم 
ها دارای منطق خاصی دمان فضای سکونتگاهمنجر شده است. چی

این  تاملکند. نکته قابل ای نیز تبعیت میاست و از قوانین ویژه
ها به عوامل مختلفی از جمله هویت است که پایداری سکونتگاه
رو ضرورت کشف منطق چیدمان فضایی مکانی بستگی دارد. از این

ای هترین روشمهمشناسی و از عنوان یکی از ارکان اصلی شناختبه
 گیرد.شناسی فضا مورد توجه قرار میریخت

ثیر تاتحت  شدتبههای اجتماعی الگوهای سکونتگاهی و سازمندی
 اطالعاتاند. بنابراین ها و شرایط اقلیمی کواترنر بودهمتنزمین

ت رفیک تغییراومناطق و همچنین ردیابی شواهد ژئوم هاقلیم دیرین
زندگی  هل مربوط به نحویی از مساگشای بسیار اقلیمی گره

کند رو آنچه در این پژوهش اهمیت پیدا میهاست. از اینانسان
ویژه ها بههای ژئومرفولوژیکی قواعد چیدمان سکونتگاهدرک تحلیل

اطالعات مربوط به بسترهای زیستی در قلمرو مطالعاتی است. 
و  قلیمیتاثیراتی که تغییرات او های جمعیتی و کانون هامدنیت

 ، بسیاری ازاندداشتهبشر  زندگی هنحو و طبیعی در نوع معیشت
تاکید دارد که بستر را توضیح داده است و  محیطیی هاواقعیت

یکسان نبوده است و براساس جهان نقاط  هها در همظهور مدنیت
از منطق خاص طبیعی تبعیت  هاعوامل محیطی، تبلور این کانون

 د.نکنمی
فضا که بنیان فهم آرایش فضا و روابط چیدمانی  در روش چیدمان

ها کلیه فضاها با یکدیگر است، نگاه محقق معطوف به چینش پدیده
و قواعد و روابط هندسی و ریاضی است که بر این چیدمان حاکم 

 های فضاهاتوان ویژگیرو در تحلیل روابط فضایی میاست. از این
افیکی ارایه نمود های مفهومی، ریاضی و گر صورت مدلرا به

[Chang, 2018] .بندی نحوه قرارگیری و پیکره گریدعبارتبه
های مکانی، قواعد حاکم بر محیط را ها در عرصهفضایی پدیده
توان منطق چیدمان فضایی نمونه، می عنوانبهسازد. مشخص می

را برحسب تعداد و بزرگی  فارسجیخلها، در متن سواحل سکونتگاه
 باتعریف کرد. بدین معنی که مراکز جمعیتی  اآنهجمعیت 

وند؛ شگرفتن از ساحل دچار تغییراتی در تعداد و بزرگی میفاصله
مراکز جمعیتی در خط ساحل، دارای تعداد کم ولی  که یطور به

اد به تعد گیریمپرجمعیت هستند و هرچه از خط ساحلی فاصله می
یابد ش میکاه آنهامراکز جمعیتی افزوده شده و جمعیت 

[Nematollahi et al., 2018] به تعبیری، منطق چیدمان .
 نظر از .کندیمتطبیق پیدا  ،قانون گرانش نیوتن فضایی با عکس

ی ساحلی خزر با آنچه در هاسکونتگاهمنطق چیدمان فضا، 
شود دارای تفاوت است. در ساحل دریای خزر دیده می فارسجیخل

اصله ف -وقتی از ساحل به سمت کوهستان حرکت کنید قانون بزرگی
حاکمیت دارد، بدین معنی که هرچه از خط ساحلی به سمت دامنه 

های جمعیتی کم، ولی بزرگی شویم تعداد کانونکوهستان دور می
 شود.بیشتر می آنهاو وسعت 

ا ب آنهارفتار ها و رابطه توان به نقش رودخانهموارد دیگر می جمله از
های کارون و کرخه، رفتار رودخانهبرای مثال  ها اشاره کرد.سکونتگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ژاله حسینینژاد و همکاران 
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ی در و شهر  روستاییهای در متنی جغرافیایی به چینش سکونتگاه
. قواعد و [Mohamadiyan, 2017]پردازد خوزستان میدشت 

 براساسخوزستان روستاها و شهرهای جلگه منطق چیدمان 
های کرخه و کارون استنتاج و فرمول آن ی رودخانهنیآفرتیهو
ی الگوهای زیستی بیان شده است. نیآفرتیهوقاعده  عنوانبه

بستر دریایی، سبب شده که دو  متننیزمای در رفتار رودخانهدو 
رفتار سکونتی در آن به وجود آید. یکی  نیآفرتیهوالگوی جذابیت 

بیفورکاسیون که الگوی زیستگاهی شهری را ایجاد کرده و 
 روستایی را خلق کردهرفتار مئاندرینگ که الگوی سکونت دیگری 

ی در ارتباط با ارودخانهرفتار منظور تحلیل است. به
روستایی در قلمرو مطالعاتی خزر، مطابقت های اهسکونتگ

دهد ای نشان میرفتار رودخانهای و های آبراههها با شبکهسکونتگاه
ها حالت اند که رودخانههایی واقع شدهکه تنها نقاط شهری در مکان

ها رفتار پیشروی یخوان به تاند. از موارد دیگر میهمگرایی پیدا کرده
ای هها اشاره کرد. در دورهرفتار با استقرار سکونتگاهو ارتباط این 

-های جامد بیشتری را دریافت میها بارشبرودتی که کوهستان

یخ رودهایی به سمت  صورتبهو  شده انبارها اند، این بارشکرده
 در داخل هااند. پیشروی یخشده، جاری میدستنییپاهای دشت

و در میانه راه تا مرکز دشت ادامه پیدا نکرده ای معبرهای رودخانه
-رواناب به دریاچه صورتبهشدن محیط، ذوب شده و گرم واسطهبه

 ها مجبور به ذوبای که یخاند و در نقطهپیوستهمی دستنییپاهای 
روستاها شکل ( IWELاند )خط تعادل آب و یخ: شدهمی
د. در اینجا محل تقاطع یخ رودها با یک سطح حرارتی که انگرفتهمی

ای گرمای متوسط درجه 0تا  0محاسبات پیشین، رقوم  براساس
 .[Ramesht, 2004]ساالنه را پیشنهاد کرده، تقارن دارد 

تاثیر مکان و داری زمین و تاکیدی بر اصل معنیمه این موارد ه
های متنانسان از زمینی و فهم ر یپذتجربههویت مکانی در نوع 

 ای به ایجاد الگوهایساحلی و کوهستانی است که در ابعاد گسترده
 مکانی زیستی کمک کرده است.

 
 گیرینتیجه

هایی است که در ها و روشچیدمان فضا مشتمل بر نظریه
ها و فرایندها، در آمایش مناطق بیش از تاثیرات متقابل فرممورد 

های تحلیل فضایی متنوعی ه است. روشگرفت پیش مورد توجه قرار
 شده که امکان براساس این ایده همچون تحلیل چیدمان فضا ابداع

ز متن ای ادهنده و تحلیل آن در شبکهتجزیه فضا به عناصر تشکیل
کند. یکی از مبانی روش چیدمان فضا، وجود جغرافیایی را میسر می

زیستی است که  -ای دوطرفه میان فضا و الگوهای اجتماعیرابطه
-توان تبلور عینی زمینهها را میدر این معنا چیدمان سکونتگاه

سواحل دریای  تاریخ طبیعی یعنی هویت مکانی آنها دانست.های 
تاریخ طبیعی خاصی را متحمل شده که اگرچه اکنون تحوالت  خزر

از آن فرایندها خبری نیست ولی آثار این تحوالت، هویت مکانی 
ای در قواعد کند و این هویت نقش عمدهتعریف میامروز آن را 

-های فعلی و آمایش این مناطق بازی کرده و میچیدمان زیستگاه

 این وقایع ژئومورفیک سرگذشت ریتاثتحت  این عرصه و قلمروکند. 
رفتار خاصی را از خود نشان داده و ما امروز بسیاری از مفاهیم و 

ایجاد سطوح ای، رودخانهچون گسترش  رفولوژیواصلی ژئوم
یم. اتاریخ طبیعی تجربه کرده راثیعنوان مرا به غیرهو ای پادگانه

عنوان هسته اصلی تحقیق به پژوهشای که در این لهاترین مسمهم
ی اها در آمایش منطقهتاثیر این میراثبررسی و فهم  آمد،به شمار 

دام که هرک هاراثیم نیبندی افهم و طبقه ،گریدعبارتاست. به بوده
تواند ما را در اصول ای خاص بوده است چگونه میمتعلق به دوره

اندازهای چشمآمایش سرزمین و قواعد حاکم بر آن یاری دهد. 
 جغرافیایی یا همان متون جغرافیایی همانند یک متن ادبی تفسیر

ای در فضا، الگوهای توان برای هر پدیدهمی جهیدرنت؛ پذیرند
سازی و قواعد آن را استخراج و حتی نحوه چیدمان را مدل چیدمانی

 کرد.
 

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تشکر و قدردانی: 
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  تاییدیه اخالقی:
 تعارض منافعی وجود ندارد. تعارض منافع:

ارنده نگ/نگارنده مقدمه ،نژاد )نویسنده اول(ژاله حسینی سهم نویسندگان:
پژوهشگر اصلی ، (دومزیدی )نویسنده شاه (؛ سمیه سادات99٪) بحث

یلگر تحل /ژوهشگر تحلیل شهریپ(؛ اصغر شکرگزار )نویسنده سوم(، ٪92)
(٪77) 

نامه دوره کارشناسی ارشد نویسنده اول این مقاله حاصل پایان منابع مالی:
ن تامیصورت شخصی ها بههزینهبا راهنمایی نویسنده دوم و سوم است. 

  شده است.
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