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رئوس مطالب

بکة ساختار و عملکرد نظام فضایی ش
سکونتگاهی منظومه

ساختار فضایی منظومه 

و  پیوندهای فضایی منظومه جریان ها 

کارکرد و سازمان فضایی منظومه 



گاهی بکه ش ساختار و عملکرد نظام فضایی  نظومهم سکونت



ساختار فضایی منظومه

تعریف ساختار فضایی

 ه قالب اقتصادی است و می تواند به مثاب–ساختار فضایی شامل ابعاد بسترساز روابط و مناسبات اجتماعی

.  فعالیت ها و روابط حاکم بر آنها در نظر گرفته شود



بررسی نمونه هایی از طرحهای منظومه 
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:  گره های مهمیا نقاط 

ماهانبخشجمعیتنفر100ازبیشروستاهای،1390سالسرشماریآماراساسبر
،(نفر709)حجت آباد،(نفر1083)قناتغستان،(نفر2153)لنگرروستاهای:ازعبارتند

.(نفر166)کهنوجو،(نفر329)عرب آباد،(نفر543)سکنج،(نفر665)اسماعیل آباد
بم-کرمانبزرگراهامتداددرهمگیکهماهانبخشکارکننفر20ازبیشمرغداری های

.یافته انداستقرار
بخشکارکننفر20ازبیشکارخانه های
اتومبیلتعمیرگاه ورستوران تعدادیشاملبم-ماهانمحورراهیبینخدمات
علوموشرفتهپیبین المللیتکنولوژیمرکزیاکرمانصنعتیتکمیلیتحصیالتدانشگاه

ماهانمحیطی
علویهفت باغمحوردرشدهاجراگردشگری-تفریحیخدمات
ولنگرسکنج،روستاهایوجوپاروماهانشهرهایدرزیارتی-تاریخیگردشگریآثار

گرامیهبی بی
راینبرقپستومگاواتی300سنگینمافوقبرقترانسفورماتورایستگاه
آنجنوبوشمالنزدیکیدرمنظومهازخارجراه آهنمسافربریایستگاهدو

:استو لکه ها شبکه ها، نقاطاجزای ساختار فضایی شامل 

ساختار فضایی منظومه
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:  مهم( پهنه های)سطوح 

که بیشتر در اطراف شهرهای ماهان، جوپار، روستاهای سکنج و عرب آباد هنه باغی پ
.مشاهده می شود

 ل شامل اراضی وسیع و یکپارچه در شمال منظومه و اراضی کوچک، نواری شکپهنه زراعت
.  و پراکنده در جنوب منظومه است

 معدن در شمال غرب منظومه است که شامل معدن شن بنیادمسکن بنیادبتنپهنه معدنی ،
ار، شن گلومک، معدن شن ماشا اهلل همایی، معدن شن نقیب زاده، معدن شن وماسه پرست

شهرداری، معدن شن وماسه طالئی، معدن شن وماسه فضل اباد، 2معدن شن وماسه شماره 
.معدن شن وماسه موالئی و زنگی آبادی است

 واقع شده استبم-جاده ماهان10هکتار در کیلومتر 30با مساحت ناحیه صنعتی ماهان.
 درون منظومه اند که در نیمه شمالیشهرهای ماهان، جوپار و محی آباد پهنه های سکونتی

همچنین شهرهای کرمان، باغین، راین، گلباف، اندوهجرد و اختیارآباد . آن واقع اند
.پهنه های سکونتی نزدیک به منظومه اند که در اطراف آن استقرار یافته اند

ساختار فضایی منظومه
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(:  روابط بین نقاط و پهنه ها)مهم خطوط 

ماهانمحوروبزرگراهعنوانبه(کرمان-ماهان)هفت باغمحوروبم-کرمانمحور-
ازدودرجهاصلیراه هایعنوانبهباغین-جوپارمحورو(جوپارجاده)کرمان-جوپار
.داده اندتشکیلرامنظومهاصلیراه هایشبکهکههستندجاده ایزمینیراه هایجمله
الشمازکهمی کندعبورمنظومهغربشمالازنیزخطهیکآهنخطمسیراین،برعالوه

.می رسدبمشهربهآنجنوبازوکرمانشهربهمنظومه
بهکیلوولت132شمالیخطیکیدارد؛وجودمنظومهدرقویفشاربرقخطوطنوعدو

محورجنوبوشمالازکهبمسمتبهکیلوولت230جنوبیخطدیگریوراینسمت
.می نمایندعبوربم-کرمان

وارداینچ،10لولهقطرباوشدهمنشعبکرمانشهرازکهطبیعیگازانتقاللولهخطوط
.می شودماهانشهر

ارکردکمنظومهدریافته اند،امتدادمنظومهغربوغربشمالدربیشترکهقنات هارشته
.دمی شونتلقیمنظومهدرمهمیمحیطیظرفیتعنوانبهودارندکشاورزیوتاریخی

دردائمییاوفصلیصورتبهکهرودخانهسهتیگرانیوماهانیسکنج،رودخانه های
.دارندجریانمنظومه

ساختار فضایی منظومه
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ساختار فضایی منظومه

نقشه عناصر ساختار فضایی بخش ماهان شهرستان کرمان
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ساختار فضایی منظومه

پهنه بندی منظومه به لحاظ اشکال ناهمواری
ایجاد پهنه بندی منظومه به لحاظ تقسیم بندی

شده توسط رودخانه ها



12

ساختار فضایی منظومه

وایفپهنه بندی منظومه به لحاظ قلمرو فضایی طمرز تقسیمات سیاسی دهستان



ساختار فضایی منظومه



ساختار فضایی منظومه



جریان ها و پیوندهای فضایی



بررسی نمونه هایی از طرحهای منظومه 
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(ايدرونمنظومه)جريانهايافراد

5:جريانهايدوسويه

.آباداسماعیل-آبادآباد، حجتعرب-ماهان، سکنج-آبادماهان، محی-جوپار، جوپار–آباد محی

جریان ها و پیوندهای فضایی



جریان ها و پیوندهای فضایی
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جريانهايافراد
(ايدرونمنظومه)

وبودهورداربرخونيازمندهايسکونتگاهبينروابطنوعازبيشترهاسکونتگاهبينروابطماهيت
.اشدبمي(برخوردارسکونتگاهسويبهنيازمندسکونتگاهسمتاز)يکسويههاجريانقالب
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(ايرونمنظومهب)جريانهايافراد

جریان ها و پیوندهای فضایی
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جریان ها و پیوندهای فضایی

(ايرونمنظومهب)افرادجريانهاي
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(ايونمنظومهدر)محصولجريان

6:جريانهايدوسويه
آبادعرب -سکنج، ماهان-قناتغستان، ماهان-لنگر، ماهان-آباد، ماهانمحی-جوپار ، ماهان-ماهان

جریان ها و پیوندهای فضایی
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، در منظومه ماهان محصوالت کشاورزی زراعی گندم و جو و قارچ و محصوالت باغی پسته، گیالس
.  شودزردآلو نوری، گردو، سیب، هلو و آلوچه تولید و مازاد این محصوالت برای فروش عرضه می

(ايونمنظومهدر)محصولجريان

جریان ها و پیوندهای فضایی



جریان ها و پیوندهای فضایی
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(ايونمنظومهبر)محصولجريان

7:جريانهايدوسويه
.بادعرب آ–کرمان، سکنج -کرمان، ماهان–کرمان، عرب -کرمان، محی آباد–کرمان، جوپار -کرمان، قناتغستان-لنگر



جریان ها و پیوندهای فضایی
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(ايونمنظومهبر)محصولجريان
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براساسدادههاياوليهمنظومهوبرونگرافجريانهايکليدرون

جریان ها و پیوندهای فضایی



کارکرد و سازمان فضایی منظومه 

 تعریف سازمان فضایی

استفضاییعرصهدراجزاازیکهرنقشوکارکردپذیریوفضادهندهتشکیلاجزایارایشنحوی.

زمندنیاکارکردیهردیگرسخنبه.داردوجودتنگاتگارتباطیکارکردوساختارمیانفضایی،سازماندر

.بالعکسواستخودبامتناسبساختارهای



کارکرد و سازمان فضایی منظومه 

رهیافت های مطالعه سازمان یابی فضا

 رهیافت صفت مبنا یا اندازه مبنا

ن، خدمات و در این رهیافت صفات و ویژگی های منتسب به نقاط سکونتگاهی مانند جمعیت، شاغلی

. اندازه گیری می شود... 

روابط عمودی فرض اصلی پشتیبان این ایده پذیرش تصور چیدمان سلسله مراتبی از فضا در قالب

.پیرامونی و متاثر از عامل فاصله است-مرکز

 چنین سازمان 1933به طور مشخص و برای اولین بار نظریه مکان مرکزی والتر کریستالر در سال

.یابی از فضا را ارائه نموده است

خصصی فرض عمومی آن است که اندازه جمعیتی بیشتر نماینده طیف وسیعی از کاالها و خدمات ت

.در دسترس در یک سکونتگاه و همچنین شاخصی از اهمیت آن در نظام اقتصادی است



کارکرد و سازمان فضایی منظومه 

رهیافت های مطالعه سازمان یابی فضا

رهیافت تعاملی یا شبکه مبنا

ل نظام در این رهیافت تالش بر آن است نقش روابط و پیوندهای بین سکونتگاه ها را در تحلی

فضایی از سکونتگاه ها عمده کند و جایگاه هر سکونتگاه را نسبت به موقعیت قرار گیری آن در

. جریان ها بسنجد

ا تاکید این رهیافت بر درجه تعامل هر یک از نقاط با دیگر نقاط در نظام جریان ها استوار است و ب

بر داده های رابطه ای، کم و کیف، شکل و محتوای آرایش جریان ها سازمان یابی فضا را هدف

.قرار می دهد

ارن و در این دیدگاه سلسله مراتب در کارکردها بر خالف سلسله مراتب اندازه مبنا اغلب متق

دوسویه است و عالوه بر روابط عمودی روابط افقی در قالب روابط مکمل، همیاری، تعاون و 

.همکاری نیز بروز می یابد



کارکرد و سازمان فضایی منظومه 



بررسی نمونه هایی از طرحهای منظومه 



کارکرد و سازمان فضایی منظومه 

ان هاسلسله مراتب کارکردی سکونتگاه ها بر اساس مدل تحلیل جری



کارکرد و سازمان فضایی منظومه 

شناسایی عرصه های هم پیوند کارکردی



کارکرد و سازمان فضایی منظومه 

نقشه سازمان فضایی وضع موجود



سازمان فضایی منظومه 

اننقشه سازمان فضایی  وضع موچود استان مازندران در طرح آمایش است



سازمان فضایی منظومه 

انعناصر سازمان فضایی در طرح آمایش استان مازندر



سازمان فضایی منظومه 

انعناصر سازمان فضایی در طرح آمایش استان مازندر



با تشکر


