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مقدمه 

نقش حملونقل در يک جامعه ،مانند نقش يک شمع در اتاق تاريک است .گستردگي حملونقل در يک منطقه ،بهمنزلهي
شروع فعّاليّتهاي اقتصادي و استفاده از نيروي ذخيرهي مردم آن منطقه است .وجود حملونقـل در يـک جامعـه ،باعـ
افزايش سطح فکر ،آگاهي ،فرهنگ و تمدّن مردم آن اجتماع ميشود .در حقيقـت ،وضـعيّت حمـلونقـل در يـک کشـور
نشاندهندهي درجهي پيشرفت و توسعهي آن کشور است (يقيني .)0 :3132 ،سامانهي حمـلونقـل و ارتباطـا مناسـ ،
زيربناي توسعهي اقتصادي هر سرزمين را شکل ميدهد .اگر راهها و وسايل حملونقل کـافي در اختيـار نباشـد ،بـهطـور
مسلّم امکان اتّصال نواحي توليد و مصرف وجود نداشته و روند توليـد و مصـرف در موقعيّـت مناسـ انجـام نمـيپـذيرد
(لنگرودي .)33 :3130 ،بررسي اجمالي در مورد اکثر کشـورهاي پيشـرفتهي صـنعتي ،نشـان مـيدهـد کـه سـامانههـاي
حملونقل اين کشورها کيفيّت بااليي دارند و همين مسئله حاکي از اين واقعيّت است که حمـلونقـل ،عامـل اساسـي در
پيشرفت اقتصادي بوده و توسعهي پايدار و تحکيم موقعيّت اقتصادي يک منطقه يا يـک کشـور ،بـدون توسـعه و بهبـود
وضعيّت حملونقل در آن امکانپذير نيست (سيّد حسني .)1 :3130 ،بسياري از نواحي دور افتاده ،هنگامي که از ارتباطـا
حملونقل مناسبي برخوردار ميشوند ،از انزواي جغرافيايي خارج شده و ارزش جغرافيايي مناسبي را کس ميکننـد؛ زيـرا
سامانههاي حملونقل (داخلي و بينالمللي) ،نيازهاي يک سرزمين را تأمين ميکند ( .)RitterJean, 1971: 94امروزه بـا
توجّه به اينکه حملونقل يکي از زيربخشهاي اقتصاد است و در اقتصاد کشورهاي جهـان تأثيرپـذير و تأثيرگـذار اسـت،
بنابراين اقتصاد جهاني در حملونقل کشورها و بهطور اخص در حملونقل بينالمللي و ترانزيت ،تـأثيرهـاي فراوانـي دارد
(سازمان پايانههاي کشور.)2 :3132 ،
قلمرو ايران ،همواره يکي از مسيرهاي اصلي مبادلهي کاال و تجار بينالمللي بـوده و از قـدمتي بـيش از دو هـزار
سال برخوردار است .توجّه به امر حملونقل بينالمللي و برنامهريزي براي توسعهي هماهنگ آن در آسيا ،منجر به طرّاحي
و بهرهبرداري از مسيرهاي حملونقل بينالمللي مختلفي در طول دههي  00در حوزههـاي درون منطقـهاي آسـيا و نيـز،
شبکههاي برونمنطقهاي آسيا ـ اروپا شد که با توجّه به نقش تاريخي قلمرو جغرافيايي ايران در ايجاد ارتباط بين شـرق و
غرب ،ضرور توجّه و ايجاد تسهيال الزم ،جابهجايي کاال و مسافر را از قلمرو کشورمان دو چندان ميکند (خوانسـاري،
 .)33 :3133مسير ترانزيتي شمال ـ جنوب که از استان يزد عبور ميکند ،بهطور مسلّم نقش بهسـزايي در توسـعهي ايـن
استان داشته است ،اما بايد نقش اين مسير در توسعهي اجتماعي و اقتصادي مجموعهي شهري اسـتان يـزد نيـز بررسـي
شود تا ميزان اين تأثير را مشاهده کرد .به همين منظور ،پژوهش پيش رو با اهداف زير انجام گرفته است.


شناسايي نقش جادّهي ترانزيتـي شـمال ـ جنـوب (سـنتو) در ارتبـاط بـا شـاخصهـاي اجتمـاعي و اقتصـادي
مجموعهي شهري استان يزد.



شناخت نقش جادّهي سنتو ،در تعيين الگوي گسترش مجموعهي شهري يزد.

مبانينظري 
امروزه نقش ارتباطا جادّهاي بر توسعه و گسترش شهرها کامالً محسوس است .هر چه مسير ارتباطي اهمّيّـت بيشـتري
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داشته باشد ،ميزان تأثيرگذاري آن نيز فزوني مييابد .از نظر اقتصادي ،اهمّيّت حملونقل آن قدر زياد و گسترده است کـه
ميتوان آن را يکي از بسترهاي توسعهي اقتصادي در شهرها خواند .در اين رابطه ميتوان با برنامهريزي مناس و دقيـق
در اين زمينه و بهبود و ساماندهي زيرساختهاي حملونقل ،اسباب کاهش هزينههاي بهرهبرداري و توليد را فـراهم آورد.
اما اين امر تأثيرهاي محسوسي را بر توسعهي فيزيکي اين شهرها بهجا گذاشته است .مجموعهي شهري مورد مطالعه نيز
از اين امر بيبهره نبوده است ،براي نمونه ،شهر يزد با وجود انسجام و فشردگي در مراحـل پيـدايش و رشـد انـداموار آن،
امروزه گرفتار ساختار بيمارگونه اي شده است .بدين معنا که پهنهي  023هکتاري شهر در سال  ،3122به30300هکتار در
سال 3130رسيده است .اين در حالي است که سطوح غير فعّال ،حدود نيمي از سطح شهر را به خود اختصاص داده اسـت.
تراکم پايين ،افزايش فواصل ارتباطا  ،افزايش ميزان مصرف انرژي ،کمبود خدما شـهري و از بـين رفـتن زمـينهـاي
مطلوب کشاورزي در اطراف شهر بر مشکال فيزيکي ،اقتصادي ،اجتماعي و مديريتي شهر دامن زده است.
محورترانزيتشما  -جنو 
موافقتنامهي مسير حملونقل بينالمللي شمال ـ جنـوب ،در شـهريور مـاه  3130در سـنپترزبـور بـه امضـاي وزراي
حملونقل سه کشور ايران ،هند و روسيه رسيد .مسير حملونقل بينالمللي شمال ـ جنوب ،مهمترين حلقـهي تجـار بـين
آسيا و اروپا است که در مقايسه با مسيرهاي سنّتي ،از نظر مسافت و زمان تا  30درصد کوتاه تر و از نظر هزينه تـا  10درصـد
ارزان تر است .در سال  ،3001بهدنبال برگزاري اجالس کميسـيون اروپـا ،وزراي حمـلونقـل کشـورهاي عضـو ،عـالوه بـر
مسيرهاي حملونقل شمالي ،مرکزي و جنوبي شاهراه ترانزيتي موسوم به مسـير حمـلونقـل بـينالمللـي شـمال ـ جنـوب
( )NOSTRACرا معرّفي کرده و به تصوي رساندند.
اين مسير حملونقل بينالمللي ارتباط ترانزيتي کشورهاي شمال اروپا و روسيه را از طريق ايران و دريـاي خـزر بـه
کشورهاي حوزهي اقيانوس هند ،خليج فارس و جنوب آسيا برقرار ميکند .در ابتدا محور ترانزيتي شمال ـ جنوب در مسير
هلسينکي ـ جلفا واقع شده بود که پس از وقوع جنگ در قرهباغ ،اين محور درعمل متروکه شد و ايران ،محور سـرخس ـ
مسکو ـ بندر مافاچ قلعه در داغستان را براي مسير ترانزيت پيشنهاد کرد .مدّتي بهعلّت نا امني و تشنـج در محـور مافـاچ
قلعه و فقدان توجيه اقتصادي براي استفاده از محور سرخس ـ مسکو ،محور بنادر آستاراخان و الگـان (در شـمال دريـاي
خزر) ،بنادر اميرآباد و انزلي (در جنوب درياي خزر) و بندرعبّاس پيشنهاد شد (ادارهي کل بنادر و دريانوردي استان سيستان
و بلوچستان.)3100 ،
اهداف مسير حملونقل بينالمللي شمال ـ جنوب:


توسعهي روابط حملونقلي بهمنظور ساماندهي حملونقل کاال و مسافر؛



افزايش دسترسي طرفهاي متعهّد اين موافقتنامه به بازارهاي جهاني؛



مساعد در افزايش حجم حملونقل بينالمللي کاال و مسافر؛



تأمين امنيّت سفر ،ايمني محصوال و همچنين حفظ محيط زيست بر اساس استانداردهاي جهاني؛

 هماهنگسازي سياستهاي حملونقل و همچنين ،پيريزي قوانين و مقرّرا مورد نياز حملونقل براي اجـراي
موافقتنامه (خالصهي آمارهاي حملونقل جادّهاي استانها.)3132 ،
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بينالملليشما اجنو
مسيرحملونقل 

شكل.9

رو



پژوهش 

براي تهيهي پژوهش حاضر از دادههاي فراواني استفاده شده است .در وهلهي اوّل براي تهيّهي نقشـههـاي الزم درخـور
پژوهش از دادههايي چون ،تعداد جايگاههاي خدما رفـاهي ،جايگـاههـاي سـوخت ،تعـداد کافـه و رسـتوران موجـود در
مجموعه و همچنين تعداد جايگاه خدما درماني و خدما ارتباطي که همگي جزء عوامل توسعهي يک منطقـه هسـتند،
بهره برده شده است .در ادامهي کار براي تهيهي مدلهاي خود در سطح مجموعه ،نيـاز بـه دادههـاي فراوانـي احسـاس
ميشد که دادههاي جمعيّتي براي هر شهر ،تعداد شاغالن موجود در هر يک از شهرهاي مـورد بحـ  ،مسـاحت شـهرها،
فاصلهاي که هر يک از اين شهرها نسبت به يکديگر داشتهاند و ميزان مساحت زمينهاي داراي پتانسـيل توسـعه در هـر
يک از شهرها از نمونههاي بارز آن است.
براي تجزيه و تحليل دادهها استفاده از مدلهاي مربوط به جاذبه در رأس کار قرار گرفته شده است .استفاده از مدل
جاذبه ،فرضيهي تأثير متقابل و نقطهي جدايي ،بهعنوان مدلهاي تحليلـي و در آخـر بـراي پـيشبينـي توسـعه از مـدل
جاذبهاي ،پتانسيلي هنسن استفاده شده است.
توسعهيشهري 

سامانههاي

شهرسازي جديد بيش از حد داراي مشکل در رابطه با تحليل واحد و مناس از سامانههاي توسعهي شهر است .تـا کنـون
پيشنهادهايي در مورد انواع سامانههاي توسعه شهري داده شده است که از جملـه مـيتـوان بـه مفهـومهـاي سـامانهي
توسعهي شهري زيرمنطقهاي ،سامانههاي شهري ملّي ،سامانههاي شهري محلّي ،سامانههاي توسعهي شهري دوتـايي و
سهتايي ،سامانههاي توسعهي شهري جهاني و همچنين ،مفهوم شبکهي شهري اشاره کرد .بدين معنا که تحليل هر يـک

 233

يمجموعهشهرييزد 


توسعه
بررسينقشجادّهيترانزيتسنتودر

از واحدها ،ناشي از مجموعهاي از شبکههاي شهري است که در طول زمان خصوصيّتهايي از يک سامانهي شـهري بـه
خود گرفتهاند که انديشههايي را از يک سامانهي شهري جهاني ( ،)Modelski, 1999سامانههاي شهري عملکردي ( Lo

 )and Yeung, 1997يا سامانههاي شهري ( )Chase-Dunn and Willard, 1993ممکن سـاخت .در ادامـه توضـيح
چند سامانهي توسعهي شهري آمده است.
مفهومشبكهيشهري :9شبکهي شهري به مجموعهاي از شهرها گفته ميشود که از فضاي جغرافيـايي نـواحي

ال )
مانند حلقههاي زنجيرهاي بههم پيوسته شکل گرفتهاند که بهدليل توسعهي ناهماهنـگ ،پرتوافشـاني متفـاوتي بـر ناحيـه
دارند .بر اساس مطالعا شبکهي شهري ،ميتوان دريافت که روابط پيچيده بين شهرها چگونه برقرار شده و نظـم يافتـه
است (رضواني .)23 :3132 ،شبکهي شهري تنها بازتابي از سطح تکنيکي و شکل اقتصاد ناظر بر ناحيه نيست ،بلکه شکل
روابط اجتماعي افراد و گروههاي انساني را نيز نشان ميدهد (.)Calval, 1981: 267-268
)سامانههايشهريزيرمنطقهاي :2سامانهي موقّت و بند بند که در يک منطقـهي جغرافيـايي ،بـهدنبـال اشـکال
جغرافيايي و قوانين سياسي ايجاد ميشود ،سامانههاي شهري زير منطقهاي را ايجاد ميکنند (.)Skinner, 1977
ج)سامانههايشهريملّي :3اين سامانه ،يک ساخت شهري برجستهي سنّتي است که تحت لبههاي نظـارتي فعلـي
دولت قرار دارند (.)Jacobs , 1984
سامانههايشهريمحلّي :4شبکه شهرهايي که در يک منطقهي جغرافيايي کوچک قابل شرح و عوض شدن است.

د)
براي مثال شهر فرگاناولي ،شهرهاي نجد مارکت (.)Algaze, 1993
مجموعههايشهري 

رشدافقي
عامل اصلي ايجاد مجتمعهاي خطّيشکل ميتواند راهها ،ارتباطا  ،رودها و سواحل درياها باشد کـه شـهر در کنـار آنهـا
بهصور خطّي شکل ميگيرد و توسعه مييابد (حکمت نيا ،قنبري هفت چشمه؛  .)3132امروزه مسيرهاي جادّهاي مهـم،
از جمله مسيرهاي ترانزيتي که مقادير زيادي از کاال و مسافر را از خود عبور ميدهند ،در رشـد افقـي شـهرها تـأثيرهـاي
محسوسي را ايجاد ميکنند .در سامانهي شهري همه چيز پيچيده و ناپايدار است .همه چيز درهمتنيده و در حـال تحـوّل
مستمر است و تنها چيز ثابت در مورد شهرها آن است که همـواره در حـال تغييرنـد ( .)Hall, 1998: 1همچنـين رشـد،
افزايش مداوم توليدا و خدما و پيامها بر حس حجم در يک يا چند دورهي بلندمدّ است که با توجّه به ويژگيهـاي
خاص خود قابل محاسبه است (نورمحمّدزاده .)231 :3131 ،در اين رابطه ،سريع به معناي شتابان ،بهسرعت يا حالتي کـه

1. Urban Network
2. Sub-regional city-systems
3. National city-systems
4. Local city-systems.
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در آن چيزها سريعتر از آنچه انتظار ميرود ،يا سريعتـر از گذشـته رخ مـيدهـد ( .)Brown, 1944: 1471بـا توجّـه بـه
تعاريفي که از واژهها بيان شد ،رشد افقي شهر به اين معناست که اندازهي کمّي شهر بهسرعت رشد يافته که ايـن امـر از
طريق ايجاد بافتهاي جديد شهري يا جابهجايي محدودهي قانوني انجام گيرد که از بزرگترين اشکال ايـنگونـه توسـعه،
فاصله گرفتن نواحي مختلف شهر از مرکز شهر ميشود (شيعه.)32 :3130 ،
شناختمحدودهيموردمطالعه 

امروزه مسيرهاي ترانزيتي از پُررفتوآمدترين مسيرهاي جادّهاي در سطح کشور هستند .براسـاس آمـار سـازمان پايانـهي
استان يزد که از دوربينهاي برخط (آنالين) جادّهاي بهدست آمده است ،بهطور ميانگين ،روزانه  12000تردّد وسائل نقليـه
انجام ميگيرد (آمار تردّدشمارهاي سازمان پايانه .)3100 ،بدون شک چنين تردّدي در روز ،احتياجـاتي را بـراي مسـافران
فراهم ميکند که به نوبهي خود تأثيرا فراواني را بر مجموعه ميگذارد .پمپ بنزينهاي بـين جـادّهاي ،مراکـز خـدما
رفاهي ،خدما ارتباطي ،مراکز خدما درماني و از همه مهمتر تعداد کافه ـ رستوران که نياز مبرمي براي مسافران است،
ايجاد شده است .تمام موارد فوق نشاندهندهي تأثيراتي است که اين مسير بر مجموعه گذارده است که ميتواند عالوهبر
تأثيرا اقتصادي که بهصور محسوس قابل مشاهده است ،با ايجاد تعاملي بين افراد ،تأثيرا اجتماعي فراواني نيـز وارد
آورد .فراواني موارد باال در نقشههاي زير آورده شده است.

يمسيرترانزيتيمجموعهشهرييزد 

شكل.2مرا زخدماتدرماني،جادّها

يمجموعهشهرييزد 


توسعه
بررسينقشجادّهيترانزيتسنتودر

اههايسوختمسيرترانزيتيمجموعهشهرييزد 
شكل.3جاي 
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شكل.4مجموعهشهرياستانيزدباتفكيکجمعيّتي 

رستورانهايمسيرترانزيتيمجموعهشهرييزد

شكل .5افها
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هاويافتهها 


بحث
تحليلجاذبهيشهرها 

نخستين نظريه که واکنش متقابل تعدادي از فعّاليّتهاي انساني را در سازمان فضايي سرزمين مورد بررسي قرار ميدهـد،
نظريهي مدل جاذبه است .نام مدل جاذبه از قانون جاذبـهي نيـوتن در فيزيـک گرفتـه شـده اسـت .يکـي از مهـمتـرين
امانتهايي که جغرافيدانان از علوم فيزيک گرفتهاند ،همين مدل جاذبه است .بر اساس ايـن قـانون ،واکـنش متقابـل دو
جسم به جرمهاي  Miو  Mjکه با فاصله  dاز هم قرار دارند با حاصل ضرب جرم آنها نسبت مستقيم و با مجذور فاصـله
آنها نسبت معکوس دارد .اين رابطه به زبان رياضي بهصور رابطهي شمارهي  3بيان ميشود( .حکمت نيا.)313 :3132 ،
رابطهي )3
 :نيروي کششي يا جاذبه بين جسم  iو j؛
 :ضري ثابت؛
 :فاصله بين جسم  iو j
 :جرم جسم i
تحليلجاذبهيشهرهابااستفادهازمد جاذبه 

جدو .9
شهرiوشهرj

مد جاذبه 

رتبه

يزد ـ اردکان

23323330
23013030

2

يزد ـ صدوق

330313203
330300230

2

اردکان ـ ميبد

330220333

1

اردکان ـ صدوق

2331313

3

اردکان ـ مهريز

020303

30

ميبد ـ صدوق
ميبد ـ مهريز
مهريز ـ صدوق

1031133
333333
333003

0
0
3

يزد ـ ميبد
يزد ـ مهريز

3
3

منبع :محاسبا نگارندگان

تحليلتأثيرمتقابلشهرها 
نظريهي تأثير متقابل که از فرمول جاذبهي نيوتن گرفته شده اسـت ،تـالش دارد تـا روابـط اقتصـادي بـين دو مرکـز را
مشخّص کند .در اين نظريه ،فزوني جمعيّت بين دو مرکز ،بيشترين تأثير و فاصلهي بيشتر ،کمترين تأثير را دارد .بهطوري
که رابطهي اقتصادي بين دو مرکز با اندازه جمعيّت نسبت مستقيم و بـا فاصـلهي آن دو مرکـز ،رابطـهي معکـوس دارد.
ساختار کلي مدل بهشرح رابطهي شمارهي  2است.
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يمجموعهشهرييزد 


توسعه
بررسينقشجادّهيترانزيتسنتودر

رابطهي )2
 :تأثير متقابل؛
 :جمعيّت شهر دوم؛
 :dفاصلهي بين دو مرکز؛
 :جمعيّت شهر اوّل.
نظريهيتأثيرمتقابل 

جدو .2تحليلتأثيرمتقابلشهرهابااستفادهاز
شهرiوشهرj

تئوريتأثيرمتقابل 

رتبه

يزد ـ اردکان

032301030
320103323

2

يزد ـ صدوق

3021233330
3303002302

2

اردکان ـ ميبد

0330033302

3

اردکان ـ صدوق

33302210

3

اردکان ـ مهريز

12212023

0

صدوق ـ ميبد

01323200

0

صدوق ـ مهريز

23210222

30

ميبد ـ مهريز

12300330

3

يزد ـ ميبد
يزد ـ مهريز

3
1

منبع  :محاسبا نگارندگان

با رويکرد به توضيحا فرضيهي تأثير متقابل ،هر چه فاصلهي بـين دو شـهر کمتـر و جمعيّـت آنهـا بيشـتر باشـد،
تأثيرهاي آنها بر يکديگر فزوني مييابد .بر اساس نتيجهي محاسبا  ،دو شهر اردکان و ميبد در مجموعهي شهري مـورد
مطالعه ،بعد از يزد از پرجمعيّتترين شهرهاي استان هستند و با فاصلهي بسيار کم ( 3کيلومتر) در کنار يکديگر قرار دارند،
درنتيجه بيشترين تأثير را بر يکديگر تحميل ميکنند و رتبهي اوّل را در رابطه با اين فرضيه بهدست آوردهانـد .بـيشـک
جمعيّت بيشتر ،ارتباطا بيشتري را بههمراه دارد و فاصلهي کمتر بر اين ارتباطا ميافزايد .قرار گرفتن يزد ـ مهريـز در
رتبهي دوم با اينکه از نظر فاصله نسبت به يزد ـ صدوق جايگاه باالتري دارد ،اما جمعيّت بيشتر مهريز نسبت بـه صـدوق
اين مرتبه را ايجاد کرده است.
فاصلهي شهرهاي يزد ـ صدوق ،يزد ـ ميبد ،يزد ـ اردکان ،صدوق ـ ميبد ،اردکان ـ صدوق ،ميبد ـ مهريز ،اردکان ـ
مهريز و در آخر صدوق ـ مهريز ،رتبههاي سوم تا دهم را کس کردهاند .فاصلهي زياد مهريز نسبت به ميبـد و همچنـين
اردکان ،سب شده است که تأثيرهاي اين شهرها در سطوح پايين جدول (رتبههاي  3و  )0قـرار بگيرنـد .از سـوي ديگـر
تأثيرهاي متقابل مهريز نسبت به صدوق که در پايينترين سطح قرار دارد ،ميتواند از چند عامل تبعيت داشته باشد که در
وهلهي اوّل اين دو شهر از کمجمعيّتترين شهرهاي مجموعه بهشمار رفته و از سوي ديگر ،فاصلهي نسبي زياد دو شـهر
در به دست آمدن اين رتبه بيتأثير نيست.
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تحليلنقطهجداييشهرها
اين فرضيه اوّلين تغيير و تعديل در فرضيهي تأثير متقابل است .اين مدل تالش ميکند خط مرز منطقهي تجاري بين دو
شهر را از هم جدا کند .ساختار کلّي مدل به شرح روابط زير است:
رابطهي )1

√

رابطهي )3
 :فاصلهي نقطه جدايي بين دو شهر؛
 :فاصله بين دو شهر؛
 :جمعيّت شهر بزرگتر؛
 :جمعيّت شهر کوچکتر.
براي محاسبه ابتدا بايد براساس رابطهي  ،1منطقهي تجاري شهر کوچکتر را بهدست آورد ،آنگاه براسـاس رابطـهي
 ،3منطقهي تجاري شهر بزرگتر محاسبه شود .درنهايت براساس فرضيهي بيان شده ،نقطهي جدايي را در بـين شـهرهاي
مجموعه شهري يزد محاسبه کرد که نتايج اين فرآيند در جدول شمارهي  1آورده شده است ،توضيحا بيشـتر در مـورد
نتايج را در ادامه آمده است.
فرضيهينقطهجدايي(اعدادبه يلومتر).

جدو .3وضعيّتشهرهايموردمطالعهبراساس
شهرiاشهرj

فاصلهبيندوشهر 

منطقهيتجاريشهربزرگتر 


منطقهيتجاريشهر وچكتر 


يزد ـ اردکان
يزد ـ ميبد
يزد ـ صدوق
يزد ـ مهريز
اردکان ـ ميبد
اردکان ـ صدوق
اردکان ـ مهريز
ميبد ـ صدوق
ميبد ـ مهريز
مهريز ـ صدوق

00
22
32
20
3
32
300
12
02
22

31/0
13/22
32/30
32/20
3/03
23/31
20/23
23/1
23/30
10/33

30/1
33/33
2/30
3/2
1/03
33/20
31/3
31/0
30/30
23/33

منبع :محاسبا پژوهشگران

در اينجا ابتدا بايد شهرها را بهترتي از بزر به کوچک (ما جمعيّت را مبناي آن قـرار داديـم) ذکـر کـرده تـا در
جدول فوق آسان شود .بزرگترين شهر مجموعه ،مرکز استان يعني شهرستان يزد است .بهترتيـ شهرسـتانهـاي ميبـد،
اردکان ،مهريز و در آخر صدوق در مرات بعدي قرار ميگيرند .بدين ترتي در نخستين سطر جـدول ،منطقـهي تجـاري
بين دو شهر يزد ـ اردکان را محاسبه کرديم که با فاصلهي  00کيلومتري از يکديگر قرار دارند .نتايج حاصله حـاکي از آن
است که منطقهي تجاري شهرستان يزد 31/0 ،کيلومتر و منطقهي تجاري شهرستان اردکان 30/1کيلومتر است .اين امـر

يمجموعهشهرييزد 


توسعه
بررسينقشجادّهيترانزيتسنتودر
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را ميتوان اينگونه تفسير کرد که هرچه يک شهر از نظر اقتصادي قويتر و داراي موقعيّت سياسي ،اقتصادي مهـمتـري
باشد ،بيشک داراي جمعيّت بيشتري است و همين امر سب ميشود که منطقهي تجاري بزرگتـري داشـته باشـد .بـراي
توضيح بيشتر بايد بيان کرد ،بين يزد و ميبد که با فاصلهي  22کيلومتري از يکديگر قرار دارند و منطقـهي تجـاري آنهـا
بهترتي ( 13/22يزد) و (33/33ميبد) است؛ اين پرسش در ذهن خطور ميکند که شهر اردکان از نظر بزرگي پس از ميبد
قرار دارد ،ولي چرا داراي منطقهي تجاري بيشتري با يزد است؟ دليل اينکه يزد ـ اردکان فاصلهي بيشتري نسبت به يـزد
ـ ميبد داشته و بهتبع آن ،فاصلهي تجاري اردکان بيشتر از ميبد شده است .اما با کمي دقّت ميتوان به اين نتيجـه رسـيد
که فاصلهي يزد ـ ميبد هم اگر همان  00کيلومتر بود ،منطقهي تجاري ميبـد بيشـتر از اردکـان مـيشـد .مـا مـيدانـيم
شهرستان ميبد از نظر اقتصادي از اردکان قويتر بوده و داراي پتانسيلهاي بيشتر توسعه است ،در نتيجه از نظر جمعيّتي،
اردکان را که داراي وسعت بسيار بيشتري است ،پشت سر گذاشته و جمعيّت بيشتري را به خود جذب کرده است و همـين
سب شده است ،بعد از يزد در مقام دوم از نظر توسعه و جمعيّت در مجموعهي مورد مطالعه قرار گيرد.
يزد ـ مهريز و در آخر يزد ـ صدوق ،بهترتي داراي کمترين منطقهي تجاري با يزد بوده و دليل آن کـوچکتر بـودن
آنها از ميبد و اردکان است.
فاصلهي تجاري هر يک از اين شهرها با ديگر شهرهاي مجموعه نيز در جدول شمارهي  1آمده است و با توجّه بـه
آنچه بيان شد ،توجيه ميشوند.
جاذبهاي/پتانسيليهنسنشهرها 

تحليل
با توجّه به نتايجي که از تمامي مدلهاي فوق گرفته شد ،در اينجا با استفاده از يک مدل تکميلي ،به پـيشبينـي مکـاني
جمعيّت مناس در مجموعهي مورد مطالعه ميپردازيم .اين مدل که بايد تکميلکنندهي مدلهاي جاذبه باشد ،بـا عنـوان
مدل جاذبهاي /پتانسيلي هنسن شناخته ميشود که با توجّه به پتانسيل موجود در هر يک از شهرها ،پـيشبينـي جمعيّـت
مناسبي را ارائه دهد.
يکي از نخستين نمونههاي کاربرد مدل جاذبهاي براي برنامهريزي ،مدلي است که هنسن ابداع کـرد .مـدل هنسـن
مدل مکاني است که براي پيشبيني مکان جمعيّت طرّاحي شده است .اين مدل بر اين فرض استوار است که دسترسي به
اشتغال ،عامل مهمّي در تعيين مکان جمعيّت است .در واقع اين مدل فقط جاذبهاي نيست؛ زيرا بر اسـاس روابـط متقابـل
ميان مناطق ساخته نشده است .صحيحتر اينکه اين مدل را بايد مدلي پتانسيلي توصيف کرد؛ زيرا مدل هنسن بـه روابـط
متقابل پتانسيلي يا دسترسي نسبي مناطق توجّه دارد.
هنسن چنين مطرح ميکند که براي تعيين ميزان رابطه بين مکان ،جمعيّت و اشتغال ،ميتوان از شاخص «دسترسي
به اشتغال براي هر منطقه» استفاده کرد و اين رابطه بهصور زير محاسبه ميشود:
رابطهي )2
 :شاخص دسترسي منطقهي  iدر منطقه j؛
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 :کل اشتغال در j؛
 :مسافت ميان  iو j؛
 :ضري يا توان

است.

اين عبار نمايانگر دسترسي منطقهي  iدر رابطه با يک منطقه  jاست .شاخص کلّي براي منطقهي  iمجموع تـک
شاخصهاست ،بنابراين:
∑

رابطهي )0

همچنين هنسن متوجّه شد که عالوهبر دسترسي ،يکي ديگر از عوامل مهمّي که جمعيّت را به يـک منطقـه خـاص
جذب ميکند ،مقدار زمين موجود براي کاربرد مسکوني است .او اين زمينهاي خالي را امکان رشـد يـک منطقـه ناميـد.
بنابراين پتانسيل توسعه را بهصور رابطهي شمارهي  3نشان داد:
رابطهي )3
 :امکان رشد منطقهي  jاست.
پتانسيل توسعه را ميتوان به عنوان ميزان جاذبه هر منطقه بر اساس اشتغال و مقدار زمين مناسـ بـراي توسـعهي
مناطق مسکوني تصوّر کرد .جمعيّت بر اساس پتانسيل نسبي توسعهي هر منطقه ،به مناطق تخصيص داده ميشود .يعني،
پتانسيل توسعهي هر ناحيه ،تقسيم بر پتانسيل توسعهي تمام مناطق:
رابطهي )3

∑

به بياني ،هنسن اين مسئله را مطرح کرد که سهم رشد کلّ جمعيّت هر منطقه ،بـه ميـزان جاذبـهي آن منطقـه در
رابطه با تمام مناطق رقي است .اگر رشد کل جمعيّت  Ctباشد ،ميزان سهم رشد در هر منطقه  iبرابر است با :
رابطهي )0

∑

رابطهي )30

∑
جدو .4وضعيّتجمعيّتواشتغا برايمجموعهشهرييزد
ناحيه 

يزد
اردکان
ميبد
صدوق
مهريز
مجموع

لشاغالن 

33000
21330
30013
33310
33312

مجموعجمعيّت 

امكانرشد 

؟
؟
؟
؟
؟
؟

33030
3320312
33023
230312
02033

گفتني است که اعداد مربوط به سلول مجموع جمعيّت ،بر اساس محاسبا انجام گرفتـه در ادامـه جـايگزين شـده
است .
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يمجموعهشهرييزد 


توسعه
بررسينقشجادّهيترانزيتسنتودر
جدو .5نسبتمساحتبهفاصلهدرشهرهايمجموعهشهري 
به i

صدوق 

ميبد 

ارد ان 

مهريز 

يزد 

يزد

30.23

3.33

3.312

32.30

-

صدوق

-

30.33

32.22

32.23

13.00

اردکان

23.33

230.00

-

21.33

13.03

ميبد

1.22

-

32.33

3.13

2.13

مهريز

32.20

3.13

0.30

-

11.30

ازj

منبع :محاسبا پژوهشگران
جدو .2محاسبهيشاخصدسترسيبرايهرناحيه(شهر) 
ناحيه

صدوق 

ميبد 

ارد ان 

مهريز 

يزد 

جمع 

يزد

33102.3

32333.33

33331.2

33322.2

-

330330.1

صدوق

-

31300.2

31032.3

31030.3

32333.3

23212.3

اردکان

20320.3

-00330.2

-

22032.0

23030.2

2123.3

ميبد

30020.0

-

30300.2

30010.2

30012.1

00202

مهريز

33230.0

33133.3

33130.1

-

31320

20033.1

منبع :محاسبا پژوهشگران
جدو .2محاسبهيپتانسيلتوسعهبرايشهرهايمجموعهشهرييزد 

ناحيه 
يزد

330330.1

33030

3333213303.3

صدوق

23212.3

230312

32213330320

اردکان

2123.3

3320312

2002303003.3

ميبد

00202

33023

2033312302

مهريز

20033.1

02033

2213233132.3

∑

منبع :محاسبا پژوهشگران = 13010332320.3


جدو .8پتانسيلنسبيتوسعهبرايشهرهايمجموعهشهرييزد 

ناحيه 



∑

يزد

3333213303.3

0/221

صدوق

32213330320

0/303

اردکان

2002303003.3

0/323

ميبد

2033312302

0/033

مهريز

2213233132.3

0/313

جمع

13010332320.3

3

منبع :محاسبا پژوهشگران
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جدول شمارهي  3که آخرين مرحلهي مدل هنسن است ،به تخصيص جمعيّت کلّ مجموعه ،به هر يـک از شـهرها
ميپردازد .بدين صور با توجّه به ميزان جاذبهي هر منطقه در رابطه با تمام مناطق رقي  ،سهم رشد جمعيّت هر منطقـه
را محاسبه ميکند .بدين منظور ما اين تخصيص جمعيّت را براي سالهاي ( 3132سال پايه) 3100 ،و در آخر سال 3300
محاسبه ميکنيم .براي اين کار بايستي با بهدست آوردن نرخ رشد هر شهرستان ،جمعيّت آن را براي سـالهـاي  3100و
 3300محاسبه کنيم و در آخر کلّ جمعيّت مجموعه را به شهرستانهاي آن تخصيص دهيم.
ال )تخصيصجمعيّتبرايسا  9385

در سال  3132کلّ جمعيّت مجموعه شهري مورد مطالعه  333131نفر بوده است .در اينجا کافي است که کل جمعيّـت را
بر پتانسيل توسعه ضرب کنيم تا جمعيّت تخصيص يافته براي هر منطقه مشخّص شـود .جـدول شـمارهي  0نتـايج ايـن
محاسبه را نشان ميدهد.
)تخصيصجمعيّتبرايسا  9315

براي تخصيص جمعيّت ما با شرايط جديدي روبهرو هستيم ،در ابتدا ما بايد جمعيّت را براي سال  3102بهصور تخميني
و با رابطهي پيشبيني جمعيّت محاسبه کنيم و با ثابت نگهداشتن ديگر شرايط ،تخصـيص جمعيّـت را بـراي هـر يـک از
شهرستانها انجام دهيم (در اينجا ما ميزان شاغالن و امکان رشد را ثابت نگه داشتيم).
با انجام محاسبا مربوط به رشد جمعيّت و رابطهي شمارهي  ،33جمعيّت براي سال  3102بهدست آمده است.
رابطهي )33
متغيّرهاي اين رابطه اينگونه تعريف ميشوند:
 :جمعيّت در سال مورد نظر؛
 :رشد ساالنهي جمعيّت؛
 :جمعيّت سال پايهY
 :تعداد سالهاي بين سال پايه تا زمان مورد پيشبيني.

در سال  3102کل جمعيّت مجموعه شهري مورد مطالعه  300103نفر جمعيّت محاسبه شده است .يادآوري ميشود
که با توجّه به نرخ رشد مطلوب طرح جامع تهيّهشدهي استان براي سال  ،3102نرخ رشد ساالنهي جمعيّت را  % 3/23در
نظر گرفتهايم (طرح توسعه و عمران ناحيهي يزد ،3133 ،ج.)33 :3
ج)تخصيصجمعيّتبرايسا  9422

تمام شرايط سال  3102براي سال  3300نيز تکرار شده است .تنها تغييري که انجام شده است ،ميزان جمعيّت براي سال
 3300است .با انجام محاسبا از طريق رابطهي پيشبيني جمعيّت (رابطهي شمارهي  ) 33که در باال ذکر شده است و با
نرخ رشد مطلوب  ،%3/30جمعيّت  330010محاسبه شده است .محاسبهي تخصيص جمعيّت در جدول شـمارهي  0آمـده
است .
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يمجموعهشهرييزد 


توسعه
بررسينقشجادّهيترانزيتسنتودر
پيشبينيجمعيّتوتخصيصآندرهريکازنواحيمجموعهشهريموردمطالعه 
جدو  .1
تخصيصجمعيّت 

تخصيصجمعيّت 

تخصيصجمعيّت 

سا  9385

سا  9315

سا  9422

301323

303130
120332

ناحيه 

∑

يزد

0/221

300331

صدوق

0/303

100031

133230

اردکان

0/323

333211

313130

330202

ميبد

0/033

23103

03302

00103

مهريز

0/313

301203

330001

322330

جمع

3

333131

300103

330010

تخصيص جمعيّتي که انجام گرفت ،يک پيشبيني جمعيّت مناس است که ميزان جمعيّت مفيـد بـراي هـر يـک از
شهرهاي مجموعه را با استفاده از ميزان زمينهاي خالي مناس براي ساخت مسکن و همچنين اشتغال بـراي توسـعهي
مناطق مسکوني تصوّر کرده است .جمعيّـت مفيـدي کـه هـر يـک از شـهرها مـيتواننـد بـه خـود اختصـاص دهنـد تـا
برنامهريزيهاي بهتري را براي آنها تدبير کرد .برنامهريزيهايي که هم از رشد افقي شهرها به واسـطهي نقـش جـادّهي
سنتو جلوگيري کند و زمينهاي خالي درون شهرها که زمينهاي قابل توسعهاي هستند ،مورد استفاده قرار دهد و هـم بـا
تخصيص جمعيّت مناس در هر يک از شهرها ،بيشترين بهره را از جادّهي ترانزيتي شمال ـ جنوب در توسعهي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي کس کند .بدين معنا که با استفاده از نقش مهمّي که اين جادّه در ايجاد يک شبکهي شهري همکار
در مجموعه دارد ،بهره جسته و از تجمّع جمعيّت ،فعّاليّتهاي اقتصـادي مهـم و  ...در يـک شـهر خـاص (مرکـز اسـتان)
جلوگيري کرده و توسعه را در تمامي مناطق گسترش داد.
تحليلال ويپرا نشسكونت اههايشهري 
بهطور کلّي پيدايش نظام شهري در طول تاريخ و چگونگي شکلگيري الگوي فضايي آن در منطقه يا کشور بـا شـرايط
متعدّد اقتصادي ـ اجتماعي ،اقليمي و جغرافيايي مرتبط است .در ايران نيز پيدايش نظام شهري تـابع ايـن قاعـدهي کلـي
است (اعتماد .)333 :3130 ،در کشورهاي روبهرشد ،ناهمگوني روابط اجتمـاعي و توليـدي سـب بافـت مـنظّم شـبکهي
شهري نميشود .شهرها با توجّه به نقشهاي متفاو و تأثيرگذاري که بر روستاها و مناطق پيراموني و عوامل فيزيکـي و
جغرافيايي ناحيه دارند ،از شکل و اندازهي واحدي برخوردار نيستند و بهصور متراکم يا پراکنده هستند (صـدر موسـوي و
طال زاده.)313 :3133 ،
براي تعيين نوع پراکندگي سکونتگاهها از روش "تحليل نزديکترين همسايگي" اسـتفاده شـده اسـت ،درنتيجـهي
بهکارگيري اين روش ،شاخصي به نام "( "Rnميزان مجاور ) بهدست ميآيد که دامنـهي آن بـين عـدد صـفر تـا 2/32
متغيّر است .اين شاخص پراکندگي سکونتگاهها را در سطح ناحيه ،جدا از عوامل مؤثّر در شکلگيري آن بيـان مـيکنـد و
درنتيجهي آن ،هرچه  Rnبه صفر نزديکتر باشد ،نشانگر الگوي توزيع متراکم و خوشهاي و هرچه به  2/32نزديکتر باشـد،
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بيانگر الگوي توزيع منظّم و عدد يک نيز ،بيانکنندهي الگوي تصادفي توزيع سکونتگاههاست .مراحل انـدازهگيـري Rn

در شکل شمارهي  0نشان داده شده است (.)Mayer and Hagget, 1978: 33

شكل.2ال وهايپرا ندگيسكونت اههادررو

تحليلنزديكترينهمسايه 

الف) محاسبهي فاصلهي شهرها :نخست فاصلهي هر سکونتگاه شـهري را از نزديکتـرين همسـايهي آن ،بـدون در نظـر
گرفتن طبقا شهرها اندازهگيري ميکنيم .نتايج اين اندازهگيري در جدول شمارهي  30مشاهده ميشود:
اندازهگيريفاصلهيمرا زشهريازنزديكترينهمسايه 

جدو .92
نامشهر 

نزديکترينهمسايه 

فاصله( يلومتر) 

ردي



3

اردکان

ميبد

3

2

ميبد

اردکان

3

1

صدوق

يزد

32

3

يزد

صدوق

32

2

مهريز

يزد

20

منبع :ادارهي کل راه و ترابري استان يزد3132 ،

ب) محاسبهي ميانگين فواصل بهدست آمده که از رابطهي شمارهي  32بهدست ميآيد.
رابطهي )32
 :Dفاصله سکونتگاهها
 :Nتعداد سکونتگاهها

00
=31/2
2

∑
00
=31/2
2

ج) بهدست آوردن مقدار متوسّط توزيع فراواني که از رابطهي شمارهي  31حاصل ميشود.
رابطهي )31

√0/2

يمجموعهشهرييزد 


توسعه
بررسينقشجادّهيترانزيتسنتودر

 :Aمساحت منطقه
 :Nتعداد سکونتگاهها

 245

10303
33/0
2

√0/2

د) محاسبهي شاخص نزديکترين همسايه که از رابطهي شمارهي  33بهدست ميآيد.
رابطهي )33

0/202

31/2
33/0

نتايج حاصل از شاخص نزديکترين همسايه نشان ميدهد که الگوي پراکندگي سکونتگاهها در مجموعه شهري يـزد
بهصور خوشهاي و متراکم است .اين حالت نشان مـيدهـد کـه وجـود قطـ هـاي کشـش در مجموعـه شـهري يـزد
حکمفرماست ،اين قط ها را ميتوان صنايع مرتبط با کارخانههاي متداول کاشي و سراميک ،ايجاد شهر هـاي صـنعتي
در طول مسير ترانزيتي مجموعه و همچنين معادني دانست که با توجّه به قرارگيري در طول مسير مورد نظر ،رشد يافتـه
و متمرکز شدهاند.
شاخصسنجشميزانتوسعهيافت يZباتأ يدبرنقشمسيرترانزيتيشما اجنو

تا به حال آنچه که در رابطه با مباح توسعهي مجموعه شهري بح شده است در راستاي مدلهاي جاذبـه و دسترسـي
بوده است .اکنون براي بررسي تکتک ميزان توسعهيافتگي شهرستانهاي مجموعه شهري يزد ،به استفاده از شاخص Z

اقدام کردهايم .شاخص  Zبا توجّه به نقش فعّاليّتهاي کشاورزي و موارد مرتبط با آن ،ازجمله نسـبت تعـداد شـاغالن در
اين بخش ،نسبت شاغالن کشاورزي در سطح کلّ منطقه و همچنين نسبت سـهم مرکـ کشـاورزي در مقابـل نسـبت
شاغالن غيرکشاورز در طول  2دورهي سرشماري ،به سـنجش توسـعهيـافتگي در سـطح ملّـي ،منطقـهاي ،اسـتاني و ...
ميپردازد .اين محاسبه بر اساس رابطهي شمارهي  32انجام ميشود.
رابطهي )32
 :Zشاخص مرک توسعهي اقتصادي؛
 :S1نسبت بهرهوري کارگر در بخش کشاورزي؛
 :W1سهم بخش کشاورزي از اشتغال در سطح منطقه (در اينجا مجموعه شهري يزد)؛
 :Xشاخص مرک توسعهي کشاورزي؛
 :S2نسبت بهرهوري کارگر در بخش غيرکشاورزي؛
 :W2سهم بخش کشاورزي از اشتغال در سطح منطقه (در اينجا مجموعه شهري يزد)؛
 :Yشاخص مرک توسعهي کشاورزي؛
در اين پژوهش نحوهي تقسيمبندي شهرستانها از نظر توسعهيافتگي به شرح زير است:
 3 به باال :توسعهيافته
 0 تا  :3نسبتاً توسعهيافته
0 تا  : -3کمتر توسعهيافته
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 -3 به پايين  :توسعهنيافته
حال براي بررسي ميزان توسعهيافتگي شهرستانهاي مجموعه ،شاخص  Zرا محاسبه ميکنيم:
سنجشميزانتوسعهيافت يشهرستانهايمجموعهشهرييزد 

جدو .99
شهرستان 

شاخصZ

سطحتوسعهيافت ي 


رتبه 

3

اردکان

0/00013

نسبتاً توسعهيافته

3

2

ميبد

0/0332

نسبتاً توسعهيافته

1

1

صدوق

-0/0300

کمتر توسعهيافته

2

3

يزد

0/032

نسبتاً توسعهيافته

2

2

مهريز

0/0220

نسبتاً توسعهيافته

3

ردي



منبع :محاسبا نگارندگان

آنچه از شاخص سنجش توسعهيافتگي  Zمشخّص است ،اينکه اکثر شهرستانهـاي مجموعـه شـهري يـزد ،نسـبتاً
توسعهيافته هستند .در اينجا نقش مسلّم مسيرهاي حملونقل در رونـد افـزايش توسـعهي فضـاهاي جغرافيـايي برجسـته
ميشود ،بهگفتهاي ديگر ،از جمله عواملي که ميتوان در اين توسعهيافتگي مؤثّر دانست ،نقش مسـير ترانزيتـي شـمال ـ
جنوب است که نمونهي بارز آن ،تأسيس روزافزون کارخانههاي کاشي و سراميک در طول اين مسير است؛ زيـرا يکـي از
عواملي که در افزايش نرخ شاخص  Zمؤثّر است ،افزايش و رشد مشاغلي است که در رابطه با صنعت هستند .بـه غيـر از
شهرستان صدوق که نسبت به ديگر شهرستانها ،سابقهي بسـيار کمتـري در تبـديل شـدن بـه شهرسـتان دارد ،مـابقي
شهرستانهاي مورد مطالعه ،در ردهي مکانهاي نسبتاً توسعهيافته قرار گرفتهاند که بهترتي اولويت با توجّه به دادههـاي
جدول شمارهي  ،33مهريز رتبهي اوّل را به خود اختصاص داده است و بهترتيـ شهرسـتانهـاي يـزد ،ميبـد ،اردکـان و
صدوق در ردههاي بعدي قرار گرفتهاند.

نتيجهگيري 

تحليل مدل جاذبه شهرها ،نشاندهندهي بيشترين جاذبه بين يزد ـ ميبد و کمترين جاذبه بين اردکان ـ مهريز است .ايـن
در حالي است که در تحليل تأثير متقابل که شهرهاي مجموعه بر يکديگر گذاشتهاند ،اردکان ـ ميبد داراي بيشترين تأثير
و مهريز ـ صدوق کمترين تأثير متقابل بر يکديگر را داشتهاند .نتايج تحليل نقطـهي جـدايي شـهرهاي مجموعـه ،نشـان
ميدهد که شهرها در رابطه با بزرگترين شهرستان استان ،يعني يزد ،از منطقهي تجاري کمتري برخـوردار بـودهانـد و در
همهي موارد ،يزد باالترين تعداد را بهدست آورده است .اين رابطه نشان ميدهد ،هرچه شهر از نظر جمعيّتي بزرگتر باشد،
داراي منطقهي تجاري بيشتري نيز خواهد بود .سپس با استفاده از مدل جاذبهاي پتانسيلي هنسن ،اين نتيجه حاصل شده
است که توزيع جمعيّت بين شهرهاي مجموعه مناس نبوده است و با توجّه به پتانسيل توسعهاي که اين شـهرها دارنـد،
ميبايست توزيع جمعيّت بهگونهاي ديگر انجام گيرد تا بيشترين بهرهوري در مجموعه صور گيرد .مدلهاي فوق همگي
در راستاي جاذبه و دسترسي شهرستانها بودهاند .در ادامه براي تعيين نوع پراکنش شهرها در مجموعـه شـهري يـزد بـا
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توسعه
بررسينقشجادّهيترانزيتسنتودر

 به اين نتيجه ميرسيم که نحوهي توزيع شهرها در محدودهي مورد،استفاده تحليل الگوي پراکنش سکونتگاههاي شهري
، بهصور خوشهاي و متراکم بوده است که نقش مسلّم مسير ترانزيت را در ايجاد قط هاي کشش نشان ميدهد،مطالعه
 آنکه اکثر شهرستانهاي مجموعه شهري يزد نسبتاً توسـعهيافتـه، مشخّص شدZ آنچه از شاخص سنجش توسعهيافتگي
.هستند که باز هم نقش تأثيرگذار مسيرهاي حملونقل در روند افزايش توسعهي فضاهاي جغرافيايي مشـخّص مـيشـود
 گواه اثربخش بودن مسير ترانزيتـي در توسـعهي،افزايش فعّاليّتهاي مرتبط با صنعت و رشد منفي فعّاليّتهاي کشاورزي
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Extended Abstract
Introduction
For few decades, the population of cities in developing countries, including Iran had a higher
growth rate than the total growth rate of the population in other countaries. Iranin cities are
typically characterized by extensive urban sprawl, manifesting low density development which
makes it extremely challenging for city planners to put in place the public transit systems that
are necessary to ensure the efficient operation of urban areas. These challenges, coupled with
ongoing population and economic growth, require immediate attention. This paper explores one
potential solution from the perspective of real estate and transit road in Yazd Conurbation. The
focus is on how to achieve the role of transit road in development of Yazd conurbation.
Automobile dependence, expressed through comparative levels of car ownership and use and
transit service and use, varies widely and systematically across a large sample of international
cities. Yazd province cities exhibit the most extreme dependence on the automobile, followed
by Ardakan, Meybod and Mehriz cities, with Isfahan and Kerman cities having very much more
transit-oriented cities with greater levels of transit.
Methodology
For mapping, measuring, and modeling the role of transit in growth of conurbation of Yazd,
various data on traffic, urban growh priodes and demography of study were collected. These

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Conurbation: large urban community made up of several cities or towns
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data were in form of map and census statistics.The study area is Yazd conurbation city that is
located in central of Iran.
Results and Discussion
Urban transport issues are of growing concern in many places around the world, with enormous
environmental and social impacts increasingly threatening the urban quality of life. Almost
nowhere are transport issues as critical as those in Iranian cities.The focus of this paper is on the
growing group of Yazd cities which have recently reached or are close to reaching income
levels which can potentially support high rates of transit. From urban study perspective, it is
obviously important to understand the role transit factors plays in defining the relationship
between urban growth and transit road. Depending on these roles, strategies can be developed to
maximize the attractiveness of transit road and thereby alleviate automobile congestion, vehicle
emissions, and low density suburban sprawl.
Conclusion
The results have showed that, for discussion purposes, this paper provides an illustrative list of
options where transit can leverage their entitlements to help shape the form of city growth
(horizontal vs. vertical), optimize the relationship between land use planning and public transit
systems and, at the same time, capitalize significant financial and non-financial rewards,
particularly from real property assets. Furthermore, the paper discusses one particular
impediment that exists in Yazd cities, namely disconnect between different levels of provides
suggestions as to how transit can pursue means of constructing alternative institutional
structures that facilitate the development of transit infrastructure. In all metropolitan regions in
the world today, the transit road and its impact on urban societies are a major issue. Whether
they are low density, sprawling cities such as Yazd provinc, which are today almost totally
dependent on the automobile and well known for their auto-based environmental problems, or
high density, more transit-based cities such a Yazd, Meybod, Mehriz and Ardakan in the Yazd
provinc.urban policy is centrally concerned with how to better manage the automobile.
However, it is not always accurately known to what extent the problem of automobile
dependence has progressed and how cities really difer from each other in their basic
transportation patterns. A casual observer in the road of Yazd provinc, or just about any other
Iranian cities, could be forgiven for thinking that such cities are heavily dependent on the transit
road, but they are not, as will become clearer in the analysis to be presented here.
Keywords: Yazd Conurbation, Urban System, Transit Road.

