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چکیده
یکی از مباحث مهم در حیطة تخصصی مسائل شهری ،سازمان فضایی شهر و افتراقها و
جداییگزینیهای فضایی در آن است .بهطورکلی ،ساختار فضایی شهر تا حد زیادی تعیینکنندة
عملکرد آن است و تأثیر زیادی بر دسترسی ،پایداری زیستمحیطی ،اقتصاد ،رفاه ،عدالت
اجتماعی ،سرمایة اجتماعی و نوآوری فرهنگی دارد .یکی از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی
شکلگیری این ساختار ،نحوة توزیع و سطح سرویس خدمات شهری و رابطة متقابل آن با
شبکة راههای شهری است؛ بهطوریکه توزیع نامتناسب هزینهها و ایجاد زیرساختهای
شهری به ارائة خدمات و تسهیالت شهری ،به سطوح افتراقهای فضایی بهویژه پراکندهرویی
در شهر دامن میزند .در شهر یزد ،با گسترش افقی  51برابری در سالهای  5341 -5381و
رشد جمعیت  8/6برابری در همین دوره ،شاهد ازهمگسیختگی زیادی در سازمان فضایی
شهری بودهایم .در این راستا هدف از این پژوهش ،تبیین افتراقهای فضایی در شهر یزد،
مبتنیبر پراکنش خدمات عمومی و ساختار فضایی شبکة راههای شهری با استفاده از تحلیل
شبکه و چیدمان فضاست .مقایسة این دو تحلیل ،نشانگر ساختار فضایی منسجم در مناطق
مرکزی ،همراه با سطح خدماترسانی مناسب شهری است .همچنین تحلیل خوشهبندی
امتیازهای فضایی با استفاده از آمارة گتیس -آرد جی ،نشاندهندة تمرکز مناطق با امتیاز باال در
فضاهای میانی در امتداد شمال به جنوب شهر است و با فاصلهگرفتن از آنها ،تمرکز فضاها با
امتیاز پایین شکل میگیرد.

واژههای کلیدی :افتراق فضایی ،تحلیل چیدمان فضا ،تحلیل شبکه ،سازمان فضایی ،شهر یزد.

* نویسندۀ مسئول43363024000 :

Email: rafiei_m@modares.ac.ir
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یکی از موضوعات حیاتی قرن بیستویکم در زمینۀ پایداری شهر ،شکل شهر یا چگونگی رشد و توسعه در فضاست
(لطفی .)336 :3036 ،رشد شتابان شهری ،توسعۀ فیزیکی شهرها و ایجاد فضایی لجامگسیخته و بیبرنامه در دهههای
اخیر ،سبب ازهمپاشیدگی سازمان فضایی شهرها (بهویژه شهرهای تاریخی مانند یزد) شده است .این امر نیز به
نابرابریهای فضایی در برخورداری از کاربریهای خدماتی و شهرهای دوقطبی و گاهی چندقطبی منجر شده است؛
پدیدهای که میتوان از آن با عنوان جداییگزینی یا افتراق فضایی در شهر نام برد .وجود نابرابری و نبود تعادل فضایی در
نواحی مختلف شهر ،پدیدهای جدید در شهرهای جهان بهشمار نمیرود ،اما در کشورهای درحالتوسعه ،بهدلیل
فاحشبودن تفاوتهای اجتماعی -اقتصادی ،نابرابری و نبود تعادل در خدمات شهری ،تفاوت فضایی شهرها تشدید شده
(عبدی دانشپور )00 :3000 ،و جداییگزینیهای فضایی در شهر پدید آمده است؛ زیرا ساختار فضایی یک شهر ،متشکل از
اجزا و عناصری است که با یکدیگر در کنش متقابل هستند و ناپایداری هریک از این اجزا بر کل ساختار تأثیر میگذارد
(ضرابی .)60 :3003 ،ساختار فضایی شهر ،تا حد زیادی تعیینکنندۀ عملکرد یک شهر است و تأثیر زیادی بر دسترسی،
پایداری زیستمحیطی ،اقتصاد ،رفاه ،عدالت اجتماعی ،سرمایۀ اجتماعی و نوآوری فرهنگی دارد .ساختار فضایی ناکارآمد،
به افزایش فاصله میان مردم ،شغل و امکانات و تسهیالت و بهتبع آن یکپارچهسازی بازار کار و مصرفکننده ،کاهش
کیفیت محیط زیست و بهطورکلی ،کیفیت زندگی منجر میشود (هپ)3 :6433 ،؛ بنابراین ،با پذیرش این اصل که توسعۀ
پایدار مستلزم ایجاد ساختار فضایی منسجم و متعادل در شهرهاست ،شهرهای امروزی ما بدون داشتن تعادل خدماتی،
رشد بیقوارهای یافتهاند؛ بهطوریکه این ناپایداری در شهرها ،بهصورت فقر و اسکان غیررسمی ،شکافهای فضایی و
اجتماعی و ازهمگسیختگی آن ،تراکم بیشازحد ،ترافیک ،آلودگیهای زیستمحیطی و ...نشان داده شده است .با شناخت
سازمان فضایی شهر و مقایسۀ آن با نابرابریهای فضایی میتوان تا حدود زیادی از ایجاد این فضاها و محلههای ایزوله
در شهر جلوگیری کرد و خدمات شهری را متناسب با نیاز جمعیت و با توجه به ساختار محلهها ،بین آنها توزیع کرد.
بدینوسیله مدیریت شهری قادر خواهد بود تبعیض فضایی -مکانی بین محلهها را کاهش دهد و کیفیت زندگی را در

راستای تحقق توسعۀ پایدار شهری باال ببرد.
شهر یزد ،از جمله شهرهای افقی کشور محسوب میشود که نسبت به مساحتش ،تراکم جمعیتی بسیار پایین ( 04نفر
در هکتار) دارد .شهر پیش از اصالحات ارضی ،دارای رشد ارگانیک و سازمان فضایی متعادل بود؛ بهطوریکه هماهنگی و
سازگاریای منطقی بین توزیع جمعیت و خدمات شهری برقرار بود (توسلی .)03 -04 :3003 ،در دهههای  04و ،04
نابرابریهای فضایی و جداییگزینی اکولوژیک بهویژه در سطح شهر ،زمینه مهاجرت جمعیت از بافت قدیم به حاشیه شهر
را ایجاد کرد .فرسودگی هرچه بیشتر این بافت ،آن را به بخش فقیرنشین شهر تبدیل کرد و توسعۀ فیزیکی ناموزون شهر،
سبب عدم تعادل و عدم انسجام شهر شد (شماعی .)03 :3004 ،با تشدید رشد شهری بدون طرح و مدیریت شهری
کارآمد ،کمکم عرصههای وسیع روستایی پیرامون شهر ،بهصورت بافتهای روستایی کمتراکم بههمراه زمینهای
کشاورزی به محدودۀ شهر ملحق شدند (الحاق  63روستا تا شعاع دهکیلومتری به هستۀ اولیۀ شهر) .نتیجۀ این امر،
همجواری دو بافت متفاوت شهری و روستایی بهلحاظ سازمان فضایی است .وجود انواع گوناگون سازمانهای فضایی در
شهر ،اگرچه درصورت برنامهریزی صحیح ،یکی از مزایای شهر بهشمار میآید ،درحال حاضر ،نتیجهای جز تخریب محیط
طبیعی روستا و ازبینرفتن بافت آن ،تخلیۀ ساکنان و ایجاد نابرابریهای فضایی در شهر نداشته و نتیجۀ آن ،برهمخوردن
 .3این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی و تحلیل سازمان فضایی شهر یزد از منظر عدالت فضایی» با راهنمایی دکتر مجتبی رفیعیان و مشاورۀ دکتر
علیاکبر تقوایی است.
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سازمان فضایی شهر ،تبدیل آن به قسمتهای مجزا و بدون ارتباط منسجم و هدررفت منابع طبیعی و مصنوعی شده
است .این پژوهش ،جداییگزینیهای فضایی در شهر را مبتنیبر پراکنش خدمات عمومی و ساختار فضایی شبکۀ راههای
شهری شناسایی میکند و برای نیل به سازمان فضایی یکپارچه و منسجمتر راهبردهایی را ارائه میدهد.

مبانی نظری
چگونگی شکلگیری شهرها و نحوۀ ساختاریابی بین آنها ،همواره یکی از دغدغههای اصلی اندیشمندان بوده است.
رویکردهای گوناگونی از جنبههای مختلف ،مانند رویکرد سازمندگرایی ،ساختارگرایی ،زمینهگرایی ،انسانگرایی و
ساختاربندی اجتماعی در این زمینه بیان شده است .پیچیدگی ساختار فضایی شهری ،مانع تحلیل آن و برقراری ارتباط
بین سیاست شهری و شکل شهر شده است (زیاری .)6 :3036 ،در این زمینه این پرسش مطرح میشود که چرا ساختار
فضایی مهم است .قلمرو اساسی فعالیت و اثرگذاری برنامهریزی شهری و منطقهای ،به زمین و محیط طبیعی مربوط
میشود که با بهرهگیری از فهم فضایی ،استفاده ،حفظ ،توسعه یا سازماندهی میشود (رضایی .)30 :3033 ،ساختار فضایی
شهر ،شیوۀ نسبتا پایدار تشکیل عناصر و عوامل شهر است که چگونگی استقرار و نحوۀ ارتباط میان آنها را با درجۀ
معینی از انتظام و ظرفیت عملکردی سامان میبخشد (حسنزاده .)30 :3000 ،بهعبارت دیگر ،سازمان فضایی به
مجموعهای از ارتباطات ناشی از فرم شهری و تجمع مردم ،حملونقل و جریان کاال و اطالعات اشاره دارد (رودریگ و
دیگران .)6443 ،ساختار و روابط فضایی ،در سطح بهرهمندی شهروندان از خدمات و برخورداری سطح کیفیت زندگی
قابلقبول اثرگذار است و در دستیابی به توسعهای فراگیر که در آن ،اجتماع از رفاه اقتصادی برخوردار باشد ،نقش مهمی
ایفا میکند (آمر)600 :6442 ،؛ بنابراین ،سازمان فضایی متعادل در شهرها ،نوعی از پایداری شهری است که زمانی
محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها بهوجود آید .توزیع
خدمات در شهرها -که نتیجۀ بارز جداییگزینی اکولوژیک است -بر توزیع فضایی جمعیت در مناطق و نواحی شهری
تأثیرگذار بوده است (موسوی.)304 :3033 ،
براساس نظریۀ عدالت جغرافیایی ،یکی از اشکال مهم نابرابری در جوامع مختلف ،وجود نوعی نابرابری فضایی 3یا
جداییگزینی فضایی 6است که امروزه کاربرد وسیعی در برنامهریزی فضایی یافته است .مفهوم نابرابری فضایی ،بیانگر
توزیع نابرابر امکانات زندگی در نواحی مختلف سرزمین است .نابرابریهای فضایی ،تجلی مکانی نابرابریهای اجتماعی
اقتصادی محسوب میشوند .پژوهشها در زمینۀ آمیختهشدن جداییگزینی فضایی با نابرابری اجتماعی نشان میدهند که
چگونه فضاهای متفاوت به هم مرتبط میشوند و اگر تفاوتهایی میان زندگی اجتماعی درون این فضاها وجود دارد ،برای
آن است که فضاهای اجتماعی و نابرابری به یکدیگر مرتبطند (فرناندز .)0 :6440 ،از سوی دیگر ،جداییگزینی فضایی را
میتوان توزیع نامتناسب گروههای جمعیتی در یک سیستم سکونت محلی یا منطقهای دانست (گوردن .)0 :6440 ،از
آنجاکه کاربری غالب شهر ،کاربری مسکونی و خدمات وابسته به آن است ،میتوان گفت جداییگزینی فضایی در شهرها،
بهصورت «جدایی فضایی نواحی مسکونی» 0یا بهعبارت دیگر «جدایی فضایی محلههای شهری» بهعنوان یکی از
مهمترین و پایدارترین مشکالت شهری بروز مییابد .در مطالعات شهری ،جداییگزینی فضایی ( -اجتماعی) بهعنوان
یکی از نمودهای پراکندگی شهری و از جنبههای منفی آن مطرح میشود .این امر ،حاصل توزیع نامتناسب هزینهها و
ساخت زیرساختهای شهری ،ارائۀ خدمات و تسهیالت شهری و سطوح نابرابری اجتماعی است (راموس.)6430 ،
1. Spatial Inequality
2. Spatial Segregation
3. Residential Segregation
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یکی دیگر از مفاهیم مربوط به جداییگزینیهای فضایی در شهر را میتوان مفهوم افتراق فضایی -کالبدی یا
چندپارگی شهری یا شهر بخشبخششده و متفرق 3دانست .افتراق مکانی ،تفاوتهای مکانی سطح شهر در ابعاد فیزیکی
کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی است (بزی .)606 :3034 ،بخشبخششدن به تقسیمبندی به بخشهای ناقص اشاره دارد
که مجموع آنها یک کل را همگن نمیسازد (بالبو و دیگران .)03 :3330 ،در پژوهشهای جغرافیای شهری ،پدیدۀ
چندپارگی در زمینههای مختلف چندپارگی فضایی -اجتماعی ،کالبدی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی مطرح میشود (دفنر،
 6433و انریکو .)6440 ،فرانسوا ناوز بوشانین )6446( 6پژوهشهای گستردهای درمورد تاریخچۀ این اصطالح و
کاربردهای متعدد آن ارائه داده و بین رویکردهای اجتماعی ،کالبدی -فضایی و سیاسی این واژه تمایز قائل شده است
(دفنر .)6 :6433 ،چندپارگی شهری ،بهعنوان فرم جدیدی از جداییگزینی فضایی ،در مقیاس وسیعتر مطرح میشود و
عنصر کلیدی آن ،جداییسازیهای فضایی 0اغلب در مناطق چندهستهای است .چندپارگی شهری ،به تعیین تضاد میان
مناطق فقیر و غنی یا تحلیل فرصت دسترسی به فضاهای عمومی یا خصوصی میپردازد (همان .)2 :تفرق فضایی-
اکولوژیک ،نتیجۀ گسترش شهرنشینی و وقوع پراکندهرویی شهری است که در پنج دهۀ اخیر در اغلب کشورها
روبهافزایش است .بر اثر این نوع گسترش شهری ،زمینهای کشاورزی پیرامون شهرها با تراکم پایین ساخته میشود و
قطعات ازهممجزای شهری شکل میگیرد که بین آنها هیچ رابطه و پیوند مستحکمی جز شبکۀ راهها وجود ندارد .این
فرایند که بهگونهای شتابآلود درحال افزایش است ،به ناپایداری توسعه میانجامد (برکپور .)336 :3034 ،جداییگزینی
بر تالشهای ملی (و محلی) برای رفع مشکالت شهری تأثیرگذار است .به همین دلیل است که درحال حاضر،
سیاستهای شهری بر تجدیدحیات مرکزی شهر ،یکپارچگی شهر ،مبارزه با فقر شهری و تشویق برای ایجاد جوامع
مختلط متمرکز است (لی.)3 :6430 ،
ساختار فضایی شهر ،از شبکۀ راهها و چینش کاربریهای اصلی بهویژه کاربریهای خدماتی شهر تأثیر میپذیرد .راهها از
مؤثرترین عوامل تشویق یا تحدید توسعۀ فضایی شهر در جهات مختلف بهشمار میروند .از سوی دیگر ،توزیع مناسب و
بهینۀ امکانات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی ،یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از
نابرابریها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنۀ سرزمین است (ذاکریان .)26 :3003 ،درنتیجه میتوان
گفت شبکۀ راهها یا استخوانبندی شهر و توزیع خدمات شهری ،تأثیر بسزایی در الگوهای مکانگزینی ساکنان شهر دارد.
الگوی پراکنش فضایی نامناسب خدمات شهری ،سبب افزایش سفرهای شهری ،استفادۀ بیشتر از اتومبیل و درنهایت ،توسعۀ
هرچه بیشتر خیابانها و راههای شهری برای پاسخگویی به نیاز شهروندان میشود و ممکن است به برهمخوردن توزیع
جمعیت شهری میان مناطق مختلف یک شهر بینجامد .در بررسی مسائل شهری در قالب توسعۀ پایدار ،فرض بر این است
که چنانچه هزینهای بدون درنظرگرفتن سازوکارهای برابری ،صرف توسعۀ زیرساختها ،تجهیزات و خدمات شهری شود،
سبب تشدید نابرابری بین اقشار مختلف جمعیت شهری میشود (بالری و دیگران .)263 :6440 ،الگوی توزیع مراکز خدمات
شهری ،از جمله عواملی است که سبب ارزش متفاوت زمین شهری میشود و به جداییگزینیهای گروههای انسانی دامن
میزند؛ بنابراین ،نقش برنامهریزان شهری در ایجاد و تقویت جداییگزینیهای اجتماعی و تفاوت در سطح زندگی شهروندان،
بدیهی و غیرقابلانکار است (حاتمینژاد .)03 :3000 ،از دیدگاه ساباتینی ،0نوسانهای قیمت زمین ،با توجه به کاربری زمین
و اقدامات توسعهدهندگان آن (عمومی ،خصوصی و غیررسمی) همان چیزی است که سبب ایجاد سطوح باالتر جداییگزینی
در مقیاس شهر میشود (بدیا.)30 :6436 ،
1. Urban Fragmentation
2. Francoise Navez-Bouchanine
3. spatial disaggregation
4. Sabatini
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دربارۀ شکل جداییگزینیهای فضایی نیز نظریههایی بیان شده است .به عقیدۀ مارکوس ( )3330چیزی که امروزه
متفاوت است ،نوع و توزیع بخشهای شهر ،ارتباط آنها با یکدیگر و تأثیرهایی است که بر ساکنان دارند .اگرچه فاصلۀ
فضایی بهخاطر پراکندهرویی در شهر درحال افزایش است ،هنگامیکه با جداییگزینی و تمرکز سروکار داریم ،چیزی که
مهم است ،تنها دسترسی فیزیکی نیست؛ بلکه ارتباط این تمرکز فضایی خاص با دیگر قسمتهای شهر و جامعه است
(دیاسکونراد )00 :6440 ،که در بسیاری از نظریههای پراکندهرویی موجب جداییگزینی فضایی بیشتر در میان ساکنان
میشود .شکل فعلی شهرها جداییگزینی را در آنها افزایش میدهد (همان.)00 :

شکل  .5عوامل تأثیرگذار بر جداییگزینیها در شهرها

منبع :نگارندگان

با توجه به نظر مارکوس ( ،)6443تسهیالت عمومی و خدمات باید در مرز میان بخشها برای کمک به متحدکردن
مناطق ناهمگون فضایی و گردهمآوری بیشتر ساکنان آنها مکانیابی شوند (مدنی .)03 :6430 ،از جمله نکات منفی
پراکندهرویی ،نبود صرفههای ناشی از مقیاس است که موجب کاهش سطح خدمات عمومی در حومههای شهری میشود
و پایههای اقتصادی مراکز شهری را تضعیف میکند .همچنین زیانهای اجتنابناپذیری برای اکوسیستم شهری دارد که
درنتیجۀ توسعۀ شهری بهصورت پراکنده و گسسته در زمینهای باز اطراف شهر ایجاد میشود (زیردست .)33 :3034 ،از
سوی دیگر ،نتیجۀ سوء اجتماعی این انزوا (جداییگزینی فضایی) ممکن است بیکاری مزمن ،نبود خدمات آموزشی و
افزایش جرم و جنایت و ...باشد (ارفیلد .)00 :3333 ،در فرایند توسعۀ پایدار باید تالش شود تا ضمن جلوگیری از
جداییگزینی فضایی و جداییگزینی مساکن شهری ،امکان بهرهمندی همگانی از کالبد و فضایی مطلوب در ساختار
شهری فراهم شود که شامل کیفیت مسکن و فضای شهری ،زیرساختها و قابلیت دسترسی و تودههای فضایی مرتبط با
خدمات و تسهیالت شهری است (تقوایی .)00 :3000 ،درنهایت ،اندازهگیری و سنجش افتراقهای فضایی برای درک
بهتر الگوها و جریانات فضایی ،روشها و نتایج آنها ،سیاستهای عمومی در زمینۀ مسکن ،زیرساختهای شهری و
کنترل مصرف زمین و بورس چگونگی معامالت آن در شهر بسیار سودمند است.
سازمان فضایی اولیۀ شهر یزد که بافت تاریخی شاهدی بر آن است ،ساختاری متحدالمرکز و فشرده و ارگانیک دارد.
هرچه از مرکز بهسمت حاشیۀ شهر میرویم ،این ساختار انبساط بیشتری پیدا میکند و از فرم ارگانیک به شطرنجی ،از
ساختاری منسجم به غیرمنسجم ،از سلسلهمراتب تعریفشده به عدم تعریف سلسلهمراتب تغییر شکل میدهد .از آنجاکه
بسیاری از محلههای شهر ،روستاهای ملحقشده به آن هستند ،ساختار نسبتا منسجمی در مرکز این محلهها
(روستاشهرها) دیده میشود .درنتیجه ،جز در بافت مرکزی و تاریخی شهر و تا حدودی بافت میانی ،سازمان فضایی
متخلخلی در بافتهای بیرونی شهر بهوجود آمده است .همین امر ،افتراقهای فضایی زیادی را در این قسمت از شهر
بهوجود آورده و جداییگزینیهای فضایی در شهر را تشدید کرده است .بهعالوه ،توسعههای با طرح آمادهسازی مانند
محلههای صفاییه ،آزادشهر ،امامشهر ،شهرک رزمندگان ،دانشگاه و سیلو ساختارهای فضایی کامال متفاوتی را با ساختار
فضایی کل شهر در حاشیۀ غربی و جنوب غربی شهر بهوجود آورده و جداییگزینیهای فضایی را افزایش داده است.
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از سوی دیگر ،نحوۀ پراکنش خدمات شهری ،یکی دیگر از عواملی است که به این جداییگزینی دامن زده است .در
روند رشد سریع و پراکندۀ شهر همراه با نبود یکپارچگی در سازمان فضایی ،پراکنش خدمات شهری پاسخگوی نیاز
شهروندان نبوده است .روند حاضر در شهر ،انتقال بسیاری از خدمات از مرکز شهر بهسمت جنوب آن است که در آن،
توسعۀ فیزیکی شهر بهشدت درحال افزایش بیرویه و بدون برنامهریزی مساحت شهر است .اگرچه ساختار مرکزی شهر
هنوز رونق خود را دارد (بهلحاظ فعالیتهای تجاری ،اداری ،میراثی و فرهنگی و ،)...جمعیت آن بهسمت بافتهای
پیرامونی جذب میشوند .این امر تناقضی بزرگ را در شهر ایجاد میکند که با وجود زیرساختهای مؤثر ،مناطق مرکزی،
جاذبهای برای شهروندان ندارند .این افتراق سازمان فضایی شهر ،مسائل جانبی دیگری از قبیل ترافیک روزافزون در
شهر ،آلودگی ،تخریب محیط زیست بهویژه اراضی کشاورزی و باغها ،افزایش قیمت اراضی بافتهای حاشیهای شهر در
مقایسه با اراضی داخلی شهر و ...را بهوجود آورده است .درنتیجه ،با تحلیل همزمان سازمان فضایی و سطح سرویس
کاربریهای خدمات شهری میتوان چگونگی تأثیرگذاری این دو عامل را در شهر بر هم سنجید.

روش پژوهش
روش پژوهش تحلیلی کمی است .برای این تحلیل ،با بهکارگیری نرمافزار جیآیاس  ،34از الیههای پلیگونی بلوک شهر
یزد و الیۀ خطی شبکۀ معابر شهر استفاده شده است .در این پژوهش ،عالوهبر کاربرد گستردۀ انواع توانمندیهای سیستم
اطالعات جغرافیایی از جمله قابلیتهای ترکیب نقشه ،3تعیین حریم 6و ، ...برای تحلیل سطح سرویس خدمات شهری ،از
تکنیک تحلیل شبکه 0و در تحلیل سازمان فضایی شهر از تکنیک چیدمان فضا 0استفاده شد .از آنجاکه درجۀ اهمیت و
ضرورت وجودی انواع خدمات شهری متفاوت است ،خدمات دهگانۀ شهری ،با استفاده از تکنیک دلفی فازی 0وزندهی
شدند .در روش سنتی دلفی ،همواره مشکالتی از قبیل همگرایی اندک نظرات متخصصان ،هزینۀ باالی اجرا و احتمال حذف
نظرات برخی از افراد وجود دارد .بهمنظور بهبود روش دلفی سنتی ،کوفمان و گوپتا 2مفهوم یکپارچهسازی روش دلفی سنتی
با تئوری فازی را در سال  3300ارائه دادند (اکلی و دیگران .)00 -00 ،6440 ،در روش دلفی ،نظرات افراد خبره در قالب
اعداد قطعی بیان میشوند؛ درحالیکه استفاده از اعداد قطعی برای پیشبینیهای بلندمدت ،نتیجۀ پیشبینی را از واقعیت دور
میسازد .وجود شرایط عدم قطعیت ،با مجموعههای فازی سازگاری دارد؛ بنابراین ،بهتر است با استفاده از مجموعههای
فازی (اعداد فازی) به تصمیمگیری در دنیای واقعی پرداخته شود .در روش دلفی فازی ،اطالعات الزم در قالب زبان طبیعی
از خبرگان اخذ و بهصورت فازی تحلیل میشود (عطایی .)330 :3003 ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی دلفی فازی ،درواقع
ترکیبی از روش دلفی و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی00در محیط فازی است .در این روش نیز مانند فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی ،وزندهی پارامترها برمبنای مقایسۀ دوبهدو آنها در قالب ماتریس مقایسۀ زوجی 30انجام میگیرد .در این
پژوهش ،از روش سو و یانگ343در فرایند سلسلهمراتبی دلفی فازی استفاده میشود .در این روش ،مقادیر بیشینه و کمینۀ
نظرات متخصصان بهعنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی درنظر گرفته میشوند و میانگین هندسی بهعنوان درجۀ عضویت
اعداد مثلثی فازی و برای حذف اثر نقاط مرزی بهکار برده میشود .مزیت این روش سادگی آن است؛ زیرا نظرات
متخصصان در یک مرحله جمعآوری میشوند (حنفیزاده .)26 :3003 ،بهمنظور انجامدادن این فرایند ،ده متخصص شهری
1. Map Calculator
2. Buffer
3. Network Analysis
4. Space syntax
5. FDAHP
6. Kaufman & Gupta
7. Analytical Hierarchy Process, AHP
8. Pairwise Comparison Matrix
9. Hsu & Yang
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که به شرایط کالبدی -فضایی شهر یزد آشنایی دارند ،شاخصهای مورد نظر پژوهش را وزندهی کردند و با انجامدادن
عملیات فازی ،وزن نهایی این شاخصها بهدست آمد .شکل  6وزن شاخصها را نشان میدهد.

شکل  .4نمودار تحلیلی پژوهش و شاخصهای تحلیل

منبع :نگارندگان

بهمنظور تجزیه و تحلیل پراکنش فضایی خدمات عمومی شهر و میزان سطح سرویس آنها ،ده متغیر انتخاب شدند.
سپس اطالعات مربوط به این خدمات جمعآوری و با برداشت میدانی مطابقت داده شد .برای هریک از این خدمات
دهگانه ،در  GISیک الیه نقشه تهیه شد .شکل  6نوع خدمات و سطح سرویس را نشان میدهد .شایان ذکر است خدمات
درمانی به دو بخش درمانگاه و بیمارستان ،خدمات پارک و فضای سبز با توجه به مقیاس عملکرد به انواع پارک و خدمات
آموزشی به سه بخش دبستان ،راهنمایی و دبیرستان تقسیم شدهاند و برای هریک ،شعاع خدمات متناسب با آن درنظر
گرفته شده است .سه کاربری آتشنشانی ،پارکینگ و پمپ بنزین و گاز برای خدمات تجهیزات شهری درنظر گرفته
شدهاند .نقشۀ  3سطح سرویس انواع پارک و فضای سبز شهری را با توجه به مساحت و مقیاس عملکرد آنها نشان
میدهد .در شکل  6نیز متغیرهای پژوهش ،شعاع خدماترسانی امتیازهای آنها و روش تحلیل قابلمشاهده است.

نقشة  .5سطح خدماترسانی انواع پارک شهری با استفاده از تحلیل شبکه

منبع :نگارندگان
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آنالیز سازمان فضایی شهر ،با استفاده از  axwoman6 extensionدر محیط نرمافزار  ArcGIS 10.0و براساس نظریۀ
چیدمان فضا صورت گرفته است .روش چیدمان فضا ،تکنیک بسیار مناسبی برای تحلیل نفوذپذیری در ساختار فضایی
شهر است .اساس کار نظریۀ چیدمان فضا محاسبات گراف و ترتیبات فضایی است .منظور از ترتیب فضایی ،نحوۀ
چیدهشدن فضاها در کنار یکدیگر و در روابط آنها با هم است .مطابق این نظریه ،پیکرهبندی فضایی و نحوۀ ترکیب
فضاهای شهری ،عامل اصلی الگوی پخشایش فعالیتهای اجتماعی -اقتصادی مانند الگوی پخشایش کاربریهای
تجاری ،قومیتهای مختلف و نیز حرکت در سطح شهر است .همپیوندی ،مهمترین مفهوم ترکیببندی فضاست؛
بهطوریکه همپیوندی یک نقطه ،نشانگر میزان ارتباط آن با ساختار کلی مجموعه یا زیرمجموعههای آن است .اگر
رسیدن به یک فضا با پیمودن فضاهای کمتری امکانپذیر باشد ،آن فضا همپیوندی بیشتری دارد و برعکس .همپیوندی،
میانگین عمق فضا به همۀ فضاهای سیستم است (هیلیر .)360 -363 :6440 ،میزان همپیوندی ،بیشترین استفاده را در
مطالعۀ دسترسی فضاهای شهری ،بافت فرسوده ،بافتهای مهاجرنشین و الگوی پخشایش کاربریها ،حرکت و ...دارد.
درصورتیکه ارزش همپیوندی یک خط (فضا) با همۀ خطوط دیگر شهر محاسبه شود ،همپیوندی کلی و درصورتیکه
شعاع مشخصی برای آن تعریف شود ،همپیوندی محلی خواهد بود .میزان اتصال بهعنوان تعداد نقاطی تعریف میشود که
یک نقطه ،بهطور مستقیم با آنها ارتباط برقرار میکند .پارامتر کنترل ،دسترسی یک فضا به فضاهای همسایۀ بالفصلش
را اندازهگیری میکند .پارامتر وضوح یک شهر نیز رابطهای میان ویژگیهای محلی و فراگیر فضای شهری است .در اینجا
منظور از ویژگی محلی فضاها ،تعداد تقاطع این فضاهاست و ویژگی فراگیر فضاها نیز عبارت است از همپیوندی میان
فضاها (عباسزادگان.)23 :3003 ،
در نهایت به منظور تحلیل تمایزات و جدایی گزینیهای فضایی از آنالیز تراکم 3استفاده شده است .همچنین جهت
نمایش خوشهبندی یا چگونگی پراکندگی جدایی گزینیهای فضایی در سطح شهر از تحلیل لکههای داغ 6استفاده شده
است که آماره گتیس ـ ارد جی 0را برای کلیه دادهها محاسبه میکند.

بحث و یافتهها
شهر یزد از دیرباز یکی از شهرهای مرکزی و مهم در ارتباطات کشور بوده است .اگرچه این شهر طی سالیان متمادی در
گذشته ،فشرده بود و وسعت فضایی کوچکی را اشغال کرده بود ،از دهۀ  3004به بعد ،همراه با شهرنشینی سریع ،جمعیت
و چندین برابر آن ،وسعت شهر هم رشد و افزایش چشمگیری داشته است؛ بهطوریکه مساحت آن از  034هکتار در سال
 ،3000به  33444هکتار در سال  3000رسیده است (حدود  30/0برابر)؛ درحالیکه جمعیت از  30،603نفر در سال ،3000
به  006،330نفر در سال  3000رسیده است (حدود  0/2برابر) .همچنین تغییر تراکم جمعیت در این سالها ،از  303نفر به
 00نفر کاهش پیدا کرده است .توسعه با طرحهای آمادهسازی ،همزمان با آهنگ مدرنیزاسیون در حاشیۀ جنوبی و غربی
شهر (صفاییه ،آزادشهر ،امامشهر و )...این روند توسعۀ برونزا را تشدید کرد .این توسعۀ نامتوازن ،سازمان فضایی شهر را
از هم گسیخت و سبب الحاق بسیاری از زمینهای خالی و کشاورزی در محدودۀ شهر شد؛ بهطوریکه  0300هکتار به
اراضی خالی و  036هکتار به اراضی کشاورزی و باغها تعلق دارد که البته بسیاری از این اراضی ،کاربریهای شهری
یافتهاند .این گسترش پراکنده و برنامهریزینشده و استفادهنکردن از ظرفیتهای درونی ،دالیل بسیاری از جمله مدیریت
ناکارآمد شهری دارد .درحال حاضر ،شهر با مشکالتی نظیر خالیشدن بافت تاریخی از جمعیت ،مساحت زیاد بافت
1. Kernal Density
2. Hot Spot Analysis
3. Getis –ord Gi
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فرسوده ،امکان دستاندازی به اراضی کشاورزی و باغها ،ایجاد فضاهای خالی شهری و ازهمگسیختگی سازمان فضایی
شهر ،توزیع ناکارآمد خدمات شهری و ...مواجه است .درنهایت ،فرم توسعۀ فشردۀ شهر یزد ،به فرم پراکنده تغییر یافته
است .به بیان دیگر ،ساختار متحدالمرکز شهر ،در روند توسعۀ فیزیکی خود در چند دهۀ اخیر ،بهشدت به یک ساختار
قطاعی (و پراکنده) تبدیل شده است (مشاور آرمانشهر.)00 :3002 ،

نقشة  .4سازمان فضایی یزد و تقسیمات کالبدی شهر

منبع :نگارندگان

طرح تفصیلی شهر یزد ( )3000محدودۀ طرح را در قالب سه منطقه ،نه ناحیه و چهل محلۀ شهری تنظیم کرده است.
در روند افزایش جمعیت در محلههای یزد ،همواره نرخ رشد جمعیت در محدودۀ تاریخی شهر منفی است؛ درحالیکه
بیشترین نرخ رشد جمعیت ،مربوط به محلههای جدید و حاشیۀ شهر بهخصوص محدودۀ صفاییۀ یزد است که در بخش
جنوبی شهر قرار دارد .همین امر سبب ایجاد مرکز جدید شهر در این محله (جنوب شهر) ،بهویژه با توسعۀ کاربریهای
تجاری و خدماتی در آن شده است .این پدیده درحالی رخ میدهد که بیشترین زیرساختهای خدماتی شهر در محدودۀ
مرکزی شهر قرار دارد که شاهد خالیشدن آن از جمعیت هستیم .بهعالوه ،انبوهسازی مسکن در مقیاسی وسیع در
حاشیههای بیرونی شهر (مناطقی که از وجود هرگونه خدمات محروم هستند) ،به روند این مهاجرت دامن زده است.
جدول  3شاخصهای جمعیتی شهر یزد را نشان میدهد.
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جدول  .5سازمان فضایی شهر یزد و تقسیمات کالبدی شهر
منطقة 4
منطقة 5
ناحیة
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360
تراکم
خالص
منبع :طرح تفصیلی  3000و نگارندگان

منطقة 3
ناحیة
دو

ناحیة
سه

کل شهر

343،430

03،346

62،000

24،363

23،000

04،400

34،030

020،200

26

00

03
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00

60

32

04

320

300

300

300

643

303

303

300

در سال  ،3000از کل مساحت شهر 6062/02 ،هکتار ( 60/03درصد) آن به کاربری مسکونی اختصاص یافت .از
اینرو ،سرانۀ مسکونی برای هر شهروند  20/34مترمربع است .بعد از مسکن ،بیشترین اراضی شهر مربوط به اراضی خالی
(بایر) با  6040/00هکتار ( 60/06درصد) است .این رتبه نشانگر وجود اراضی بایر فراوان در بافتهای داخلی شهر است
که شکافهای فضایی بسیاری را ایجاد کرده است .در رتبۀ سوم ،کاربری معابر شهری معادل  63/00درصد با سطح
 6302/00هکتار قرار دارد (مشاور آرمانشهر.)3000 ،

نقشة  .3همپوشانی پارامترهای چیدمان فضایی شهر یزد

منبع :نگارندگان

جدول  .4آمارههای توصیفی آنالیز چیدمان فضا

آمارههای توصیفی
منبع :نگارندگان

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

دامنه

4/400

4/00

4/32

4/40

4/04
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نقشۀ  0و جدول  ،0نتایج آنالیز چیدمان فضا را نشان میدهند .این نقشه ،از همپوشانی پارامترهای وزندهیشدۀ
چیدمان فضا شامل همپیوندی کلی و محلی ،اتصال ،کنترل و وضوح حاصل شده است .شایان ذکر است از آنجاکه
بازههای عددی این پارامترها با یکدیگر بسیار متفاوت بودند ،برای تبدیل بازههای عددی آنها بین  ،3 -4از روش
نرمالسازی خطی استفاده شد .سپس پارامترها ،با توجه به اهمیت آنها روی هم گذاشته شدند .مطابق نقشۀ  ،6دو معبر
شمالی -جنوبی و شرقی -غربی شهر -که امتداد آنها تقریبا کل سطح شهر را پوشش داده است -همپیوندترین معابر
شهرند .این امر ناشی از ساختار فضایی شطرنجی شهر است که مانع ایجاد هستۀ همپیوندی در یزد میشود .درنتیجه ،این
معابر ،شکلدهندۀ استخوانبندی اصلی شهر و عامل اصلی انسجام سازمان فضایی شهر محسوب میشوند .بهطورکلی
میتوان ادعا کرد که هرچه فضاهای میانی بین این ساختار و دیگر فضاهای شهری بیشتر شود ،فضاهای ایزوله یا جدایی
فضایی بیشتری در شهر بهوجود میآید .این فضاها که گاهی در دل محلههای مرکزی شهر نیز وجود دارند ،در نقشۀ  ،6با
ارزش خطوط پایین و رنگ روشن قابلمشاهدهاند.
نقشۀ  0آنالیز فضایی سطح سرویس خدمات شهر یزد را با استفاده از تحلیل شبکه نشان میدهد .برای این تحلیل،
سطح سرویس خدمات وزندهیشدۀ دهگانۀ شهر با تحلیل شبکه محاسبه شد .سپس با تبدیل الیههای برداری به رستری
و همپوشانی این الیهها ،سطح سرویس خدمات شهری در مقیاس بلوک شهری بهدست آمد .درنهایت ،برای کشف
جریانهای فضایی شهر ،از تحلیل تراکم 3استفاده شد.

نقشة  .8سطح سرویس خدمات شهری یزد با استفاده از تحلیل تراکم

منبع :نگارندگان

با توجه به نقشۀ  ،0لکههای تیرهرنگ نشانگر سطح سرویس خدمات باال هستند و هرچه این رنگ روشنتر میشود،
سطح خدماترسانی کاهش و جداییگزینیهای فضایی افزایش مییابد .بهطورکلی ،با دورترشدن از مرکز شهر و حرکت
بهسمت حاشیۀ شهر ،سطح سرویس خدمات شهری کاهش پیدا میکند؛ هرچند در مرکز محلههای حاشیۀ شهر ،لکههای
تیره (البته با سطح پایین) نیز مشاهده میشود .مرکز شهر ،جایگاه محلههای بافت قدیم و تاریخی است .درعینحال،
1. Kernel Density
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بخش اعظم بافت فرسودۀ شهر در این محلهها جای دارند .فرسودگی این بافت ،در عین باالتربودن سطح خدماترسانی
آن در مقایسه با سایر نقاط شهری ،موجب توسعۀ پراکندۀ شهر ،بهویژه در حاشیۀ جنوب غرب و غرب (محلههای صفاییه،
شهر دانشگاه ،مهرآوران ،بهاران ،پاسداران و )...شده است؛ بهطوریکه سطح خدماترسانی در بعضی از این محلهها صفر
است .از سوی دیگر ،با توجه به نقشۀ  ،0تحلیل انسجام سازمان فضایی شهر نیز تقریبا با سطح سرویس خدمات مطابقت
دارد؛ بهطوریکه انسجام سازمان فضایی در مرکز شهر قرار دارد و با فاصلهگرفتن از این محلهها بهسمت حاشیۀ شهر ،از
این همپیوندی کاسته میشود .بدینترتیب ،جداییگزینیهای فضایی بیشتر و انسجام کمتر را بهویژه در محلههای حاشیۀ
جنوب غربی شهر میبینیم .این محلههای به اصطالح ایزوله ،محلههایی هستند که با ساختار اصلی شهر ،هنوز انسجام و
همپیوندی ندارند .بهعبارت دیگر ،علت ساختار فضایی غیرمنسجم این پهنهها را میتوان بهدلیل فاصلۀ آنها از
همپیوندترین معابر شهری دانست .این محلهها ،محلههای روبهتوسعه (کالبدی) شهر هستند که در سالهای اخیر ،بسیار
مورد توجه ساکنان با طبقات اجتماعی مختلف واقع شدهاند .این استقبال ،بهویژه در محلههای حاشیۀ جنوبی (محدودۀ
مهرآوران ،شهرک دانشگاه ،شهرک رزمندگان و )...دیده میشود .راه یکی از مؤثرترین عوامل تشویق یا تحدید توسعۀ
فضایی شهر در جهات مختلف است .توسعۀ شبکههای ارتباطی به اطراف شهر ،از یک سو با تأمین دسترسی سهل و
سریع ،موجب افزایش قیمت زمین ،رونق ساختوساز و گسترش توسعۀ شهر یزد میشود .از سوی دیگر ،این توسعه ،خود
توسعۀ بیشتر شبکههای ارتباطی را ضروری ساخته است (به همین علت است که درحال حاضر ،اولویت پروژههای
شهرداری شهر یزد ،تمرکز بر پروژههای توسعۀ معابر و ایجاد پل ،زیرگذر و ...است)؛ بهطوریکه بیشتر پروژهها و
آمادهسازی اراضی ،در مجاورت این شریانهای اصلی شکل گرفتهاند و توسعه یافتهاند که این امر سبب توسعۀ کالبدی و
پراکندۀ شهر بهسمت جنوب و غرب شده است .از سوی دیگر ،با نگاهی دقیقتر به نقشۀ  0میتوان دریافت که فضاهای
منسجم و همپیوند با ساختار فضایی در مرکز شهر ،در لبههای محورهای ارتباطی قرار دارند و با فاصلهگرفتن از این لبهها
و افزایش عمق ،تباینهای فضایی افزایش یافته و فضاهایی ایزوله بهوجود آمده است .این امر را میتوان بهعلت ساختار
فضایی ارگانیک محلههای مرکزی شهر دانست که عمق فضا را در این محلهها باال برده است.

نقشة  .1تحلیل یکپارچگی سازمان فضایی شهر یزد با استفاده از تحلیل تراکم

منبع :نگارندگان
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برای درک بهتر چگونگی توزیع ارزشهای فضایی و اینکه آیا این ارزشها در شهر بهصورت خوشهای تمرکز یافتهاند
یا پراکندهاند ،از تحلیل لکههای داغ و آمارۀ گتیس -آرد جی در محیط  GIS10بهره گرفته شد .امتیاز  Zدر این تحلیل
نشان میدهد در کجای دادهها مقادیر زیاد و یا کم خوشهبندی شدهاند .این لکههای داغ و سرد تمرکزهای فضایی با
امتیاز باال (داغ) و پایین (سرد) را نشان میدهند .این آماره بهصورت فرمول  3محاسبه میشود.
n

n

j1

j1

 w i, jx j  X  w i, j
()3

2



n  w 2i, j    w i, j 
 j1

j1


S
n 1
n

G*i 

n

n

 x2j
 (X)2

()6

j1

n

S

n

xj
j1

()0
در این فرمول،

n
Xi

مقدار خصیصه برای عارضۀ

عارضههاست .از آنجاکه

Gi

خودش نوعی امتیاز

Z

X

Wij ،j

وزن فضایی بین عارضههای  ،iو  jو
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برابر با تعداد کل

است ،نیازی به محاسبۀ دیگری نیست .این آماره برای امتیازهای

فضایی سطح خدماترسانی شهر و سازمان فضایی تا فاصلۀ  3444متر محاسبه شده است .نقشههای  2و  0تحلیل
خوشهبندی فضایی سطح سرویس خدمات شهری و چیدمان فضا را نشان میدهند .با توجه به نقشههای  2و  0هرچه
امتیاز  zبیشتر باشد ،مقادیر باال به میزان زیادی خوشهبندی میشوند و لکۀ داغ (قرمز) تشکیل میدهند و هرچه این امتیاز
کمتر باشد ،خوشهبندی مقادیر پایین شدیدتر است و لکههای سرد (آبی) تشکیل میشوند.

نقشة  .6آنالیز لکههای داغ سطح خدماترسانی شهر

منبع :نگارندگان
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نقشۀ  2تمرکز سطح خدماترسانی شهر را در بافت مرکزی و میانی شهر نشان میدهد .بافتهای حاشیهای و
روبهتوسعه ،تمرکز فضایی سطح خدماترسانی اندک شهرند .این مناطق درحال حاضر ،بهشدت روبهتوسعه و درحال
انبوهسازی مسکن در مقیاسی وسیع هستند .با مقایسۀ تطبیقی نقشههای  2و  ،0تمایزهای فضایی در شهر آشکار
میشوند .محدودۀ مرکزی و بافت تاریخی شهر ،اگرچه بهلحاظ سطح خدماترسانی لکههای داغ را تشکیل دادهاند ،اما به
لحاظ ساختار فضایی لکههای سرد را شکل دادهاند .الزم به ذکر است که این لکههای سرد در دل بافت تاریخی تشکیل
شدهاند اما در لبههای بافت شاهد لکههای داغ میباشیم که نشاندهنده ارتباط فضایی مناسب لبههای بافت با ساختار
فضایی کل شهر است .همچنین بعضی از محلههای حاشیهای ،بهلحاظ سطح خدماترسانی سطح پایینی دارند ،اما
بهلحاظ همپیوندی ساختار فضایی ،لکههای داغ را تشکیل میدهند .این پدیده ممکن است ناشی از بافت ارگانیک
محلههای تاریخی و بافت شطرنجی محلههای حاشیۀ شهر باشد؛ چراکه بافت شطرنجی ،در مقایسه با بافت ارگانیک
نفوذپذیری بیشتری دارد.

نقشة  .4آنالیز لکههای داغ چیدمان فضایی شهر

منبع :نگارندگان

از این تحلیلها میتوان نتیجه گرفت که شاید محلههای بافت تاریخی ،بهلحاظ اجتماعی از دیگر نقاط شهر جدا
ماندهاند ،اما از لحاظ کالبدی و ارتباطات فضایی و همپیوندی ،با ساختار اصلی شهر تفاوت و تمایز آشکاری ندارند؛
بنابراین ،سازمان فضایی بافتهای تاریخی ،علت ازرونقافتادن این بافتها نیست (اگرچه معاصرسازی بهویژه در فضاهای
درونی محلهها الزم است)؛ بلکه علت اصلی ،معضالت اجتماعی و اقتصادی و ازرونقافتادن بافت است؛ چرا که مطابق با
نقشههای  2 ،0و  0فضاهایی که از سویی به عنوان بافتهای جدامانده از سازمان فضایی شهر میباشند و از سوی دیگر
محروم از خدمات شهری هستند (نسبت به سایر محالت) ،جزء محلههای پرجمعیت و روبهتوسعه هستند (محلههای
مهرآوران ،سیلو ،شهرک دانشگاه ،شهرک رزمندگان و)...؛ بهویژه اینکه محلههای جنوبی با آنکه بسیاری از خدمات
شهری در آنها توسعه نیافته و سطح خدماترسانی در بخشی از آنها صفر است ،جایگاه برتر اجتماعی دارند .با ادامۀ این
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روند و بیتوجهی به معضالت اجتماعی و اقتصادی بافت تاریخی و با استقبالی که از محالت حاشیهای شهر دیده
میشود ،همچنین با درنظرگرفتن این نکته که بخش عظیمی از زیرساختهای اصلی شهر در محدودۀ مرکزی شهر واقع
است ،در آیندهای نهچندان دور ،زیرساختهای شهری به درخواست ساکنان به حواشی شهر منتقل خواهند شد (روندی
که هماکنون شاهد آن هستیم) .این روند ،به زوال هرچه بیشتر بافت مرکزی و تاریخی شهر میانجامد.

نتیجهگیری
درحال حاضر ،توزیع خدمات شهری بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی رفاه شهروندان و شکلدهنده به ساختار فضایی و
فعالیتی شهر ،از مهمترین مسائل پیشروی اغلب کشورها (توسعهیافته و درحالتوسعه) است .مشکالت ناشی از توزیع
نامناسب خدمات شهری موجب جداییگزینی و تباینهای فضایی در شهرها و درادامه ،مسائلی از قبیل تراکم ،آلودگی
زیستمحیطی ،جابهجایی درونشهری جمعیت و ...شده است ،اما تاکنون بیشترین دغدغۀ مسئوالن شهری ،تأمین
خدمات شهری در شهر بوده و کمتر به توزیع مناسب آن توجه شده است .در این پژوهش ،میزان تباینهای فضایی
حاصل از توزیع خدمات شهری و ساختار فضایی شهر یزد ،با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا نشان داده شد .نتایج
بررسی با استفاده از تحلیل شبکه و پارامترهای چیدمان فضا نشان داد با اینکه بعضی از محلههای مرکزی ،جزء
محلههای بافت قدیم و فرسودۀ شهرند ،بهلحاظ سطح خدماترسانی ،جایگاهی برتر از دیگر نقاط دارند ،اما بهدلیل
نداشتن کیفیتهای فضایی الزم برای زندگی ساکنان کنونی فرسوده محسوب میشوند .کیفیت پایین فضایی محلههای
مرکزی شهر نیز بهدلیل نداشتن انسجام و همپیوندی ساختار درونی این محلهها با ساختار کل شهر است .بهعبارت دیگر،
توسعۀ بیرویه و بدون برنامۀ شهر ،نهتنها با ساختار مرکزی و درونی شهر همپیوندی مناسبی برقرار نکرده است ،بلکه
سبب ناکارآمدشدن ساختار مرکزی شهر شده است .آنالیز لکههای داغ چیدمان فضایی شهر نشان میدهد درحال حاضر،
همپیوندترین ساختار در امتداد شمال به جنوب و غرب به شرق قرار دارد و فضاهای میانی این محورها ،فضاهای ایزولۀ
شهری و بهعبارت دیگر ،افتراقهای فضایی را بهوجود آوردهاند .درنتیجه ،توجه به سازمان فضایی همپیوند در پهنۀ شهر و
نهفقط در امتداد معابر اصلی شهر ضرورت دارد.
از سوی دیگر ،مطابق آنالیز تراکم سطح سرویس خدمات شهری ،با اینکه تراکم این سطوح در محدودۀ مرکزی و
میانی شهر قرار دارد و بسیاری از زیرساختهای اصلی شهر در این محدوده قرار دارند ،نرخ رشد جمعیت در محلههای
مرکزی بسیار پایینتر از محلههای حاشیۀ شهر است .همین امر ،برنامهریزی بیشازپیش مسئوالن شهری را برای ارتقای
کیفیتهای سکونتی این محلهها و استفاده از پتانسیلهای آنها و جلوگیری از گسترش بیرویۀ شهر بهسمت بیرون
ضروری میکند .همچنین گسستگی ایجادشده در ساختار فضایی شهر ،از عوامل بسیار مؤثر در گسترش افقی بیشازحد
شهر است .از اینرو ،ایجاد انسجام و یکپارچگی در سازمان فضایی شهر و بازتعریف آن ،برای جلوگیری از پراکندهرویی
ضروری است .در این راستا راهبردهای زیر ارائه میشوند:
 برنامهریزی و معاصرسازی بافت قدیم شهر براساس احیای کیفیتهای سکونتی و جلوگیری از هدررفتزیرساختها و خدمات شهری آن؛
 درنظرگرفتن سازمان فضایی فعلی شهر و برنامهریزی محلههای روبهتوسعه براساس آن ،بهدلیل جلوگیری ازایجاد محلههای ایزوله و ناهمپیوند؛ از سوی دیگر ،جلوگیری از توسعۀ بیرویۀ شهر بهسمت بیرون و تالش برای
منسجمساختن ساختار فضایی درونی شهر؛
 -از آنجاکه بخش زیادی از محلههای شهر بافت روستایی دارند ،بهمنظور تمرکززدایی از مرکز شهر و سازماندهی
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هستههای فرعی و جانمایی خدمات عمومی شهر در این مراکز روستاشهری میتوان از رویکردهایی مانند دهکدههای
شهری استفاده کرد .این امر ،به انسجام هرچه بیشتر ساختار فضایی درونی شهر کمک بسیار خواهد کرد.
بهطورکلی میتوان اذعان کرد که سازمان فضایی شهر و نحوۀ پراکنش خدمات از یکدیگر تأثیر میپذیرند و درصورت
ناکارآمدبودن یکی ،کارایی دیگری کاهش مییابد و درنهایت عملکرد کلی شهر مختل میشود .بهعبارت دیگر ،سازمان
فضایی شهر که تا حد زیادی از چگونگی سلسلهمراتب معابر شهری شکل میگیرد و چگونگی توزیع خدمات شهر که
درواقع ،علت اصلی سفرهای درونشهری (جریانهای شهر) محسوب میشود ،دو جزء وابسته به یکدیگر در ایجاد سیستم
منظم و کارآمد شهری هستند .بهعالوه ،برنامهریزی همزمان این دو ،به ارتقای کیفیتهای زندگی و فضایی شهر،
جلوگیری از ایجاد فضاهای ایزوله در شهر ،سفرهای کوتاهتر و ایمنتر در شهر ،جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط
زیست و همچنین جلوگیری از بورس سوداگری زمین و افزایش بیدلیل قیمت زمینهای حاشیۀ شهر کمک بسزایی
خواهد کرد.
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