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 چکیده
 و ها افتراق و شهر فضایی سازمان ،شهری مسائل تخصصی حیطة در مهم مباحث از کیی

 ةکنند یینتع زیادی حد تا شهر فضایی ساختار ،یطورکل به .است آن در فضایی های  گزینی  جدایی

 عدالت رفاه، اقتصاد، ،طیمحی یستز پایداری دسترسی، بر زیادی یرتأث و است آن عملکرد

 چگونگی بر یرگذارتأث عوامل از یکی .دارد فرهنگی نوآوری و اجتماعی ةسرمای اجتماعی،

 با آن متقابل ةرابط و شهری خدمات سرویس سطح و توزیع ةنحو ،ساختار این یریگ شکل

 های زیرساخت ایجاد و ها هزینه نامتناسب توزیع که  طوری  به ؛است شهری یها راه ةشبک

 رویی  پراکنده ویژه به فضایی های افتراق سطوح به ،شهری تسهیالت و خدمات ةارائ به شهری

 و 5341 -5381 یها سال در برابری 51 افقی گسترش با ،یزد شهر در .زند می دامن شهر در

 فضایی سازمان در زیادی یختگیگس ازهم شاهد دوره، همین در برابری 6/8 جمعیت رشد

 ،یزد شهر در فضایی یها افتراق تبیین ،پژوهش این از هدف راستا این در .ایمبوده شهری

 تحلیل از استفاده با شهری یها راه ةشبک فضایی ساختار و عمومی خدمات پراکنش بر  مبتنی

 مناطق در منسجم فضایی ارساخت گرنشان ،تحلیل دو این مقایسة .ستفضا چیدمان و شبکه

 یبند خوشه تحلیل همچنین .است شهری مناسب یرسان خدمات سطح با همراه ،مرکزی

 در باال امتیاز با مناطق تمرکز ةدهند نشان ،جی آرد -سگتی ةآمار از استفاده با فضایی امتیازهای

 با فضاها تمرکز ،ها آن از گرفتن  فاصله با و است شهر جنوب به شمال امتداد در میانی فضاهای

 .دگیر یم شکل پایین امتیاز

 

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

 

  

                                                                                                                                                            
 Email: rafiei_m@modares.ac.ir 43363024000: ولمسئ نویسندۀ* 
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 5مقدمه

 ستفضا در توسعه و رشد نگیچگو یا شهر شکل شهر، پایداری زمینۀ در یکمو  بیست قرن حیاتی موضوعات از یکی

 یها دهه در برنامه  بی و یختهگس لجام فضایی ایجاد و شهرها فیزیکی ۀتوسع ،شهری شتابان رشد .(336 :3036 لطفی،)

 به نیز امر این .است شده (یزد مانند تاریخی شهرهای یژهو به) شهرها فضایی سازمان یدگیپاش ازهم سبب ،اخیر

 ؛است شده منجر چندقطبی یگاه و دوقطبی شهرهای و خدماتی های یکاربر از برخورداری در فضایی های ینابرابر

 در ییفضا تعادل نبود و ینابرابر وجود .برد نام شهر در فضایی افتراق یا گزینی  جدایی عنوان اب آن از توان می که ای پدیده

 لیدل  به ،توسعه درحال یشورهاک در اما ،رود  نمی شمار  به جهان یشهرها در دیجد ای یدهپد شهر، مختلف ینواح

 شده دیتشد شهرها ییفضا تفاوت ،یشهر خدمات در تعادل نبود و ینابرابر ،یاقتصاد -یاجتماع یها تفاوت بودن  فاحش

 از متشکل ،شهر یک فضایی ساختار زیرا ؛است دهمآ پدید شهر در فضایی های  گزینی  جدایی و (00: 3000 دانشپور، ی)عبد

 ردگذا  می یرتأث ساختار کل بر اجزا این از کیهر ناپایداری و هستند متقابل کنش در یکدیگر با که است عناصری و اجزا

 دسترسی، بر زیادی یرتأث و است شهر یک عملکرد ۀکنند یینتع زیادی حد تا ،شهر فضایی ساختار .(60: 3003 ضرابی،)

 ،ناکارآمد فضایی ساختار .دارد فرهنگی نوآوری و اجتماعی سرمایۀ ،یاجتماع عدالت رفاه، اقتصاد، ،محیطی یستز پایداری

 کاهش ،کننده مصرف و کار بازار سازی یکپارچه آن تبع به و تسهیالت و امکانات و شغل مردم، میان هفاصل افزایش به

 توسعۀ که اصل این پذیرش با ،بنابراین ؛(3: 6433 هپ،) دوش  می منجر زندگی کیفیت ،یطورکل به و زیست محیط کیفیت

 ،خدماتی تعادل داشتن بدون ما امروزی شهرهای شهرهاست، در متعادل و منسجم فضایی ساختار ایجاد مستلزم پایدار

 و فضایی یها شکاف ،یررسمیغ اسکان و فقر صورت به ،شهرها در ناپایداری این که یطور به ؛اند  یافته ای  هقوار یب رشد

 شناخت با .است شده داده نشان ...و محیطی یستز های یآلودگ ،ترافیک ،ازحد یشب تراکم ،آن گسیختگی  ازهم و اجتماعی

 ایزوله یاه  همحل و فضاها این ایجاد از زیادی حدود تا توان یم فضایی های ینابرابر با آن مقایسۀ و شهر فضایی سازمان

 .کرد توزیع ها آن بین ،اه  همحل ساختار به توجه با و جمعیت نیاز با متناسب را شهری خدمات و کرد جلوگیری شهر در

 در را زندگی کیفیت و دهد کاهش را اه  همحل بین مکانی -فضایی تبعیض بود خواهد قادر شهری مدیریت وسیله  بدین

 .ببرد باال شهری پایدار توسعۀ تحقق راستای

 نفر 04) یینپا بسیار جمعیتی تراکم ،مساحتش به نسبت که شود یم محسوب کشور افقی شهرهای جمله از ،یزد شهر

 و یهماهنگ که یطور به ؛بود متعادل ییفضا سازمان و یکارگان رشد یدارا ،ارضی اصالحات از پیش شهر .دارد (هکتار در

 ،04 و 04 یها دهه در .(03 -04: 3003 ،یتوسل) بود برقرار یشهر خدمات و تیجمع عیتوز نیب یمنطق ای  یسازگار

شهر  یهبه حاش یماز بافت قد یتمهاجرت جمع ینهزم ،شهر سطح در یژهو به یکولوژکا ینیگز  جدایی و ییفضا های ینابرابر

 ،شهر ناموزون یکیزیف ۀتوسع و کرد تبدیل شهر نیرنشیفق بخش به را آنبافت،  این شتریب هرچه یفرسودگ .کرد جادیرا ا

 شهری مدیریت و طرح بدون شهری رشد تشدید با .(03: 3004 شماعی،) شد شهر انسجام عدم و تعادل عدم سبب

 های زمین همراه  به تراکم  کم روستایی های بافت صورت به ،شهر پیرامون روستایی وسیع های عرصه کم کم کارآمد،

 ،امر این ۀنتیج (.شهر اولیۀ ۀهست به کیلومتری  ده شعاع تا روستا 63 الحاق) شدند ملحق شهر محدودۀ به کشاورزی

 در فضایی های سازمان گوناگون انواع وجود .است فضایی سازمان لحاظ  به روستایی و شهری متفاوت بافت دو همجواری

 محیط یبتخر جز ای نتیجه ،حاضر حالدر آید،  می شمار  به شهر مزایای از یکی ،صحیح ریزی برنامه صورتدر اگرچه ،شهر

 خوردن  همرب ،آن ۀنتیج و نداشته شهر در فضایی های نابرابری ایجاد و ساکنان ۀتخلی آن، بافت رفتن  بیناز و روستا طبیعی

                                                                                                                                                            
 دکتر ۀمشاور و رفیعیان مجتبی دکتر راهنمایی با «فضایی عدالت منظر از یزد شهر فضایی سازمان تحلیل و بررسی» عنوان با ارشد کارشناسی ۀنامپایان از برگرفته مقاله این. 3

 .است تقوایی اکبرعلی



 883 فضا یدمانشبکه و چ یلبا استفاده از تحل یزدشهر  یها  در محله ییافتراق فضا یلتحل

 شده مصنوعی و طبیعی منابع رفتهدر و منسجم ارتباط بدون و مجزا های قسمت به آن تبدیل ،شهر فضایی سازمان

 یها راه شبکۀ فضایی ساختار و عمومی خدمات پراکنش بر  مبتنی را شهر در فضایی های  گزینی  جدایی ،پژوهش این .است

 .دهد  می ارائه را راهبردهایی تر منسجم و یکپارچه فضایی سازمان به نیل برای و کند  می شناسایی شهری

 

 نظری مبانی

 .است بوده اندیشمندان اصلی یها دغدغه از یکی همواره ،ها آن بین ساختاریابی نحوۀ و شهرها گیری  شکل چگونگی

 و ییگرا انسان گرایی،  زمینه ،ییساختارگرا گرایی،سازمند رویکرد مانند ،مختلف یها جنبه از گوناگونی رویکردهای

 ارتباط یبرقرار و آن لیتحل مانع ،یشهر ییفضا ساختار یدگیچیپ .شده است یانب ینهزم یندر ا اجتماعی یساختاربند

 ساختار چرا که شود  می مطرح پرسش این زمینه این در .(6: 3036 زیاری،) است شده شهر لکش و یشهر استیس نیب

 مربوط طبیعی محیط و زمین به ،یا منطقه و شهری یزیر برنامه اثرگذاری و فعالیت اساسی قلمرو. است مهم فضایی

 فضایی ساختار .(30: 3033 رضایی،) شود یم سازماندهی یا توسعه حفظ، استفاده، ،فضایی فهم از یریگ بهره با که شود یم

 ۀدرج با را ها  آن میان ارتباط نحوۀ و استقرار یچگونگ هک است شهر عوامل و عناصر لیکتش داریپا    تا نسب ۀویش ،شهر

 به فضایی سازمان ،دیگر عبارت  به .(30 :3000 ،زاده حسن) بخشد یم سامان یردکعمل تیظرف و انتظام از ینیمع

 و رودریگ) دارد اشاره اطالعات و کاال جریان و ونقل حمل مردم، تجمع و شهری فرم از ناشی ارتباطات از ای  مجموعه

 زندگی کیفیت سطح برخورداری و خدمات از شهروندان یمند بهره سطح در ،ییفضا روابط و ساختار .(6443 دیگران،

 یمهم نقش ،باشد داربرخور یاقتصاد رفاه از اجتماع ،آن در هک ریفراگ یا توسعه به یابیدست در و است اثرگذار قبول قابل

 یزمان هک است یشهر یداریپا از ینوع شهرها، در متعادل ییفضا سازمان ،نیبنابرا ؛(600: 6442 آمر،) کند  می فایا

 عیتوز .دیآ وجود  به شهرها در خدمات عیتوز و تیجمع نشکپرا نیب یمنطق یسازگار و یهماهنگ هک شد خواهد محقق

 یشهر ینواح و مناطق در تیعجم ییفضا عیتوز بر -است یکولوژکا ینیگز  جدایی بارز نتیجۀ هک -شهرها در خدمات

 .(304: 3033 ی،موسو) است بوده یرگذارتأث

 یا 3فضایی نابرابری نوعی وجود ،مختلف جوامع در نابرابری مهم اشکال از یکی ،جغرافیایی عدالت ۀنظری اساسبر

 انگربی ،فضایی نابرابری مفهوم .است یافته فضایی یزیر برنامه در وسیعی کاربرد امروزه که است 6فضایی گزینی  جدایی

 یاجتماع یها  ینابرابر یانکم یتجل ،ییفضا های ینابرابر .است سرزمین مختلف نواحی در زندگی امکانات نابرابر توزیع

 که دهند یم نشان اعیاجتم نابرابری با فضایی گزینی  جدایی شدن  آمیخته زمینۀ در ها  پژوهش .شوند یم محسوب یاقتصاد

 برای دارد، وجود فضاها این درون اجتماعی زندگی میان ییها تفاوت اگر و شوند یم مرتبط هم به متفاوت یفضاها چگونه

 را فضایی گزینی  جدایی ،دیگر سوی از .(0 :6440 فرناندز،) ندمرتبط یکدیگر به نابرابری و اجتماعی فضاهای که است آن

 از .(0 :6440 گوردن،) دانست یا منطقه یا محلی سکونت مسیست یک در یجمعیت یها گروه نامتناسب توزیع توان یم

 ،شهرها در فضایی گزینی  جدایی گفت توان یم ،است آن به وابسته خدمات و مسکونی کاربری ،شهر غالب کاربری کهآنجا

 از یکی عنوان به «شهری یاه  همحل فضایی جدایی» دیگر عبارت  به یا 0«مسکونی نواحی فضایی جدایی» صورت به

 عنوان به (اجتماعی -) فضایی گزینی  جدایی ،شهری مطالعات در .یابد  می بروز یشهر مشکالت پایدارترین و ینتر مهم

 و ها هزینه نامتناسب توزیع حاصل ،امر این. ودش می مطرح آن منفی های جنبه از و شهری پراکندگی نمودهای از یکی

 .(6430 راموس،) است اجتماعی نابرابری سطوح و ریشه تسهیالت و خدمات ۀارائ شهری، های زیرساخت ساخت

                                                                                                                                                            
1. Spatial Inequality 

2. Spatial Segregation 

3. Residential Segregation 
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 یا کالبدی -یفضای افتراق مفهوم توان یم را شهر در فضایی های  گزینی  جدایی هب طوبمر مفاهیم از دیگر یکی

 یکیزیف ابعاد در شهر سطح یانکم یها تفاوت ،یانکم افتراق .دانست 3متفرق و شده  بخش  بخش شهر یا شهری چندپارگی

دارد  هاشار ناقص یها بخش به بندی یمتقس به شدن  بخش  بخش (.606 :3034 ،یبز) است یاجتماع و یاقتصاد ،یالبدک

 ۀپدید ،شهری جغرافیای های  پژوهش در .(03: 3330 دیگران، و بالبو) سازد ینم همگن را کل یک ها آن مجموع که

 دفنر،) شود می مطرح سیاسی و فرهنگی اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، -فضایی پارگیچند مختلف های زمینه در چندپارگی

 و اصطالح این ۀتاریخچ مورددر ای  گسترده های  پژوهش (6446) 6بوشانین ناوز فرانسوا .(6440 انریکو، و 6433

 است شده قائل تمایز واژه این سیاسی و فضایی -کالبدی اجتماعی، رویکردهای بین و داده ارائه آن متعدد کاربردهای

 و شود یم مطرح تر یعوس مقیاس در ،فضایی گزینی  جدایی از جدیدی فرم نوانع به ،شهری پارگیچند .(6 :6433 دفنر،)

 نایم تضاد تعیین به ،شهری چندپارگی .است یا چندهسته مناطق در اغلب 0فضایی های یساز  جدایی ،آن کلیدی عنصر

 -فضایی تفرق .(2: )همان پردازد یم خصوصی یا عمومی فضاهای به سترسید فرصت تحلیل یا غنی و فقیر مناطق

 کشورها اغلب در اخیر دهۀ پنج در که است شهری رویی  پراکنده وقوع و شهرنشینی گسترش نتیجۀ اکولوژیک،

 و شود می ساخته پایین تراکم با شهرها پیرامون کشاورزی های زمین شهری، گسترش نوع این اثر بر .است افزایش  بهرو

 این .ندارد وجود ها راه شبکۀ جز مستحکمی پیوند و رابطه هیچ ها آن بین که گیرد می شکل شهری مجزای  هماز قطعات

 گزینی  جدایی .(336 :3034 پور،  برک) انجامد می توسعه ایداریناپ به ،است افزایش حالدر آلود  شتاب ای گونه به که فرایند

 ،حاضر حالدر کهاست  یلدل ین. به هماست یرگذارتأث شهری مشکالت رفع برای (محلی )و ملی یها تالش بر

 جوامع ایجاد برای تشویق و شهری فقر با مبارزه شهر، یکپارچگی ر،شه مرکزی حیاتتجدید بر شهری های یاستس

 .(3: 6430 لی،) است متمرکز تلطمخ

 از ها راه .پذیرد  می یرتأث شهر خدماتی های یکاربر یژهو به اصلی های یکاربر چینش و ها راه ۀشبک از ،شهر فضایی ساختار

 و مناسب عیتوز ،دیگر سوی از .روند  می شمار  به مختلف جهات در شهر ییفضا ۀتوسع دیتحد ای قیوتش عوامل نیمؤثرتر

 از یریجلوگ عوامل ینتر مهم از یکی ،ینواح و مناطق انیم در یبهداشت و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع اناتکام بهینۀ

 توان یم یجهدرنت .(26: 3003 ،ذاکریان) است نیسرزم پهنۀ در تیجمع بمناس ییفضا عیتوز و توسعه افکش و ها ینابرابر

 .ددار شهر ساکنان گزینی  مکان الگوهای در بسزایی یرتأث ،شهری خدمات توزیع و شهر یبند استخوان یا ها راه ۀشبک گفت

 توسعۀ ،درنهایت و اتومبیل از بیشتر استفادۀ ،شهری سفرهای افزایش سبب ،شهری خدمات نامناسب فضایی پراکنش الگوی

 عیتوز خوردن  همبر به است نکمم و شود یم شهروندان نیاز به پاسخگویی برای شهری یها راه و ها یابانخ بیشتر هرچه

 است این بر فرض ،پایدار توسعۀ قالب در شهری مسائل بررسی رد .بینجامد شهر یک مختلف مناطق انیم یشهر تیجمع

 شود، شهری خدمات و تجهیزات ،ها یرساختز توسعۀ صرف برابری، هایسازوکار گرفتننظردر بدون ای ینههز چنانچه که

 خدمات زکمرا عیتوز یالگو (.263: 6440 دیگران، و ریبال)د شو یم شهری جمعیت مختلف اقشار بین نابرابری تشدید سبب

 دامن یانسان یها گروه یها  ینیگز  جدایی به و شود  می یشهر نیزم متفاوت ارزش سبب هک است یعوامل جمله از ،یشهر

 ،شهروندان یزندگ سطح در تفاوت و یاجتماع یها  ینیگز  جدایی تیتقو و جادیا در یشهر زانیر  برنامه نقش ،نیبنابرا ؛زند یم

 زمین کاربری به توجه با ،زمین قیمت های نوسان ،0ساباتینی دیدگاه از .(03: 3000 نژاد،  حاتمی) است انکار یرقابلغ و یهیبد

 گزینی  جدایی باالتر سطوح ایجاد سبب که است چیزی همان (یررسمیغ و خصوصی ی،)عموم آن دهندگان توسعه اقدامات و

 .(30: 6436 یا،)بد شود یم شهر مقیاس در

                                                                                                                                                            
1. Urban Fragmentation 

2  . Francoise Navez-Bouchanine 

3. spatial disaggregation 

4. Sabatini 
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 امروزه که چیزی (3330) مارکوس یدۀعق به .است شده بیان ییاه  هنظری نیز فضایی های  گزینی  جدایی شکل دربارۀ

 فاصلۀ اگرچه .دارند ساکنان بر که است ییاهیرتأث و یکدیگر با ها آن ارتباط شهر، یها بخش توزیع و نوع ،است متفاوت

 که چیزی داریم، سروکار تمرکز و گزینی  جدایی با که یهنگام است، افزایش حالدر شهر در رویی  پراکنده خاطر  به فضایی

 است جامعه و شهر یها قسمت دیگر با خاص فضایی تمرکز این ارتباط بلکه ؛نیست فیزیکی دسترسی تنها ،است مهم

 ساکنان میان در بیشتر فضایی گزینی  جدایی بموج رویی  پراکنده های  نظریه از بسیاری درکه  (00: 6440 اسکونراد،  دی)

 (.00: همان) دهد  می افزایش ها آن در را گزینی  جدایی شهرها فعلی شکل .شود یم
 

 
 در شهرها  ها  ینیگز  ییبر جدا رگذاری. عوامل تأث5 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 کردنمتحد به کمک برای ها بخش میان مرز در باید خدمات و عمومی تسهیالت (،6443) ارکوسم نظر به توجه با

 منفی نکات جمله از (.03: 6430 مدنی،) شوند یابی مکان ها آن ساکنان بیشتر آوری  همگرد و فضایی ناهمگون مناطق

 شود یم شهری یها حومه در عمومی خدمات سطح کاهش موجب که است مقیاس از ناشی یها صرفه نبود ،رویی  پراکنده

 که دارد شهری اکوسیستم برای ییرناپذ اجتناب های یانز همچنین .کند یم تضعیف را شهری مراکز اقتصادی های  پایه و

 از .(33: 3034 زیردست،)د شو یم ایجاد شهر اطراف باز های ینزم در گسسته و پراکنده صورت به شهری توسعۀ ۀیجدرنت

و  آموزشی خدمات نبود مزمن، بیکاری است ممکن (فضایی گزینی  جدایی) انزوا این اجتماعی سوء نتیجۀ ،دیگر سوی

 از جلوگیری ضمن تا شود تالش باید پایدار توسعۀ رایندف در .(00: 3333 ارفیلد،) باشد ...و جنایت و جرم افزایش

 ساختار در مطلوب فضایی و کالبد از همگانی یمند بهره امکان شهری، مساکن گزینی  جدایی و فضایی گزینی  جدایی

 با مرتبط فضایی یها توده و دسترسی قابلیت و ها یرساختز شهری، فضای و مسکن کیفیت شامل که شود فراهم شهری

 درک برای فضایی یها افتراق سنجش و یریگ اندازه ،یتدرنها .(00: 3000 تقوایی،) است ریشه تسهیالت و خدمات

 و شهری های یرساختز مسکن، زمینۀ در عمومی های یاستس ،ها آن نتایج و ها روش فضایی، جریانات و الگوها بهتر

 .است سودمند بسیار شهر در آن چگونگی معامالت بورس و زمین مصرف کنترل

 .دارد ارگانیک و فشرده و متحدالمرکز ساختاری است، آن بر شاهدی تاریخی بافت که یزد شهر اولیۀ فضایی سازمان

 از ،شطرنجی به ارگانیک فرم از و کند یم پیدا بیشتری انبساط ساختار این ،یمرو یم شهر حاشیۀ سمت  به مرکز از هرچه

 کهآنجا از .دهد یم شکل تغییر مراتب سلسله تعریف عدم به شده  تعریف مراتب سلسله از منسجم،غیر به منسجم ساختاری

 اه  همحل این مرکز در منسجمی       نسبتا  ساختار هستند، آن به شده  ملحق هایروستا شهر، های  محله از بسیاری

 یفضای سازمان ،میانی بافت حدودی تا و شهر تاریخی و مرکزی بافت در جز ،یجهدرنت .شود یم دیده )روستاشهرها(

 شهر از قسمت این در را زیادی فضایی یها افتراق ،امر همین .است آمده وجود  به شهر بیرونی یها بافت در متخلخلی

 مانند یساز آماده طرح با یها توسعه ،عالوه به .است کرده تشدید را شهر در فضایی های    گزینی  جدایی و آورده وجود  به

 ساختار با را متفاوتی      کامال  فضایی اختارهایس سیلو و دانشگاه ،رزمندگان شهرک شهر،  امام ،آزادشهر صفاییه، های  محله

 .است داده افزایش را فضایی یها گزینی جدایی و آورده وجود  به شهر غربی جنوب و غربی حاشیۀ در شهر کل فضایی
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 در .است زده دامن گزینی جدایی این به که است عواملی از دیگر یکی ،شهری خدمات راکنشپ نحوۀ ،دیگر سوی از

 نیاز پاسخگوی شهری خدمات پراکنش ،فضایی سازمان در یکپارچگی نبود با همراه شهر پراکندۀ و سریع رشد روند

آن،  در که است آن جنوب سمت  به شهر مرکز از خدمات از بسیاری انتقال ،شهر در حاضر روند .است نبوده شهروندان

 شهر مرکزی ساختار گرچها .است شهر مساحت یزیر برنامه بدون و رویه یب افزایش حالدر شدت به شهر فیزیکی ۀتوسع

 یها بافت سمت  به آن جمعیت ،...(و فرهنگی و میراثی اداری، تجاری، های یتفعال لحاظ  به) دارد را خود رونق هنوز

 ،مرکزی مناطق ،مؤثر های یرساختز وجود با که کند یم ایجاد شهر در را بزرگ یتناقض امر این .شوند یم جذب پیرامونی

 در روزافزون ترافیک قبیل از دیگری جانبی مسائل ،شهر فضایی سازمان افتراق این .ندارند شهروندان برای یا جاذبه

 در شهر ای یهحاش یها بافت اراضی قیمت افزایش ،اه  باغ و کشاورزی اراضی یژهو به زیست محیط تخریب آلودگی، شهر،

 سرویس سطح و فضایی سازمان زمان هم تحلیل با ،یجهرنتد .است آورده وجود  به را ...و شهر داخلی اراضی با مقایسه

 .سنجید هم بر شهر در را عامل دو این یرگذاریتأث چگونگی توان یم شهری خدمات های یکاربر
 

 پژوهش روش

 شهر بلوک گونی  پلی های یهال از ،34 اس آی یج افزار نرم کارگیری  به با ،تحلیل این برای .است کمی تحلیلی پژوهش روش

 سیستم های یتوانمند انواع ۀگسترد کاربرد بر  عالوه ،پژوهش این در .است شده استفاده شهر معابر شبکۀ خطی الیۀ و یزد

 از ،شهری خدمات سرویس سطح تحلیل برای ، ...و 6حریم تعیین ،3نقشه ترکیب ایه یتقابل جمله از جغرافیایی اطالعات

 و اهمیت ۀدرج کهجاآن از .شد استفاده 0فضا چیدمان تکنیک از شهر فضایی سازمان تحلیل در و 0شبکه تحلیل تکنیک

 دهی  وزن 0فازی دلفی تکنیک از استفاده با ،شهری ۀگان ده خدمات ،است متفاوت شهری خدمات انواع وجودی ضرورت

 حذف احتمال و اجرا باالی ۀهزین متخصصان، نظرات اندک همگرایی یلاز قب یمشکالت همواره دلفی، سنتی روش در .ندشد

 سنتی دلفی روش سازی یکپارچه مفهوم 2گوپتا و کوفمان سنتی، دلفی روش بهبود منظور  به .دارد وجود افراد از برخی نظرات

 قالب در خبره افراد نظرات ،یدلف روش در .(00 -00 ،6440 دیگران، و اکلی) دادند ارائه 3300 سال در را فازی تئوری با

 دور تیواقع از را بینی یشپ نتیجۀ ،بلندمدت های بینی یشپ یبرا یقطع اعداد از هاستفاد که یدرحال ؛شوند یم انیب یقطع اعداد

 یها مجموعه از استفاده با است بهتر ،نیبنابرا ؛دارد یسازگار یفاز یها مجموعه با ت،یقطع عدم شرایط وجود .دساز یم

 یعیطب زبان قالب در الزم اطالعات ،یفاز یدلف روش در .شود هپرداخت یواقع یایدن در گیری یممتص به (فازی )اعداد یفاز

 درواقع ،فازی دلفی مراتبی  سلسله تحلیل فرایند .(330 :3003 یی،)عطا دشو یم لیتحل یفاز صورت به و اخذ خبرگان از

 تحلیل فرایند مانند نیز روش این در .است فازی محیط در00مراتبی  سلسله تحلیل فرایند و فیدل روش از ترکیبی

 این در .گیرد یم انجام 03زوجی مقایسۀ ماتریس قالب در ها آن دو دوبه ۀمقایس مبنایبر پارامترها دهی  وزن ،مراتبی  سلسله

 کمینۀ و بیشینه مقادیر ،روش این در .شود یم استفاده فازی دلفی مراتبی  سلسله ایندفر در334یانگ و سو روش از ،پژوهش

 عضویت ۀدرج عنوان به هندسی میانگین و دنشو یم گرفته نظردر فازی مثلثی اعداد مرزی نقاط عنوان به متخصصان نظرات

 نظرات زیرا ؛است آن سادگی روش این مزیت .شود یم برده کار  به یمرز نقاط اثر حذف برای و فازی مثلثی اعداد

 یمتخصص شهر ده فرایند، این دادن  انجام منظور به .(26: 3003 ،زاده  حنفی) شوند یم یآور جمع حلهمر یک در متخصصان

                                                                                                                                                            
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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 دادن  انجام با و کردند دهی  وزن را پژوهش نظر مورد یها شاخصدارند،  ییآشنا یزدشهر  ییفضا -یکالبد یطکه به شرا

 .دهد یم نشان را ها شاخص وزن 6 شکل .آمد دست  به ها شاخص این نهایی وزن ،فازی عملیات

 

 
  لیتحل یها پژوهش و شاخص یلینمودار تحل .4 شکل

 نگارندگان :نبعم

 

 .شدند انتخاب متغیر ده ،ها آن سرویس سطح میزان و شهر عمومی خدمات فضایی پراکنش تحلیل و تجزیه منظور  به

 خدمات این از هریک برای .شد داده مطابقت میدانی رداشتب با و یآور جمع خدمات این به مربوط اطالعات سپس

 خدمات است ذکر شایان .دهد می نشان را سرویس سطح و خدمات نوع 6 شکل .شد تهیه نقشه الیه یک GIS در ،گانه  ده

 خدمات و پارک انواع به عملکرد مقیاس به توجه با سبز فضای و پارک خدمات بیمارستان، و درمانگاه بخش دو به درمانی

 نظردر آن با متناسب خدمات شعاع ،هریک برای و اند شده تقسیم دبیرستان و راهنمایی دبستان، بخش سه به آموزشی

 گرفته نظردر شهری تجهیزات خدمات برای گاز و بنزین پمپ و پارکینگ ،ینشان آتش کاربری سه .است شده گرفته

 نشان ها آن عملکرد مقیاس و مساحت به توجه با را شهری سبز فضای و پارک انواع سرویس سطح 3 ۀنقش .اند شده

 .است مشاهده  قابل تحلیل روش و ها آن امتیازهای یرسان خدمات شعاع پژوهش، متغیرهای یزن 6 شکل در .دهد یم

 

 
 شبکه تحلیل از استفاده با شهری پارک انواع یرسان سطح خدمات .5 ةشنق

 نگارندگان :منبع
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 یۀنظر براساس و ArcGIS 10.0 افزار نرم محیط در axwoman6 extension از استفاده با ،شهر فضایی سازمان آنالیز

 فضایی ساختار در نفوذپذیری تحلیل برای مناسبی بسیار تکنیک ،فضا چیدمان روشرت گرفته است. فضا صو یدمانچ

 ۀنحو ،ییفضا بیترت از منظور .است فضایی ترتیبات و گراف محاسبات فضا چیدمان ۀنظری کار اساس .است شهر

 ترکیب ۀنحو و فضایی بندی یکرهپ ،نظریه این مطابق. است هم با ها  آن روابط در و گریدیک نارک در فضاها شدن  دهیچ

 های یکاربر پخشایش الگوی مانند اقتصادی -اجتماعی های یتفعال پخشایش الگوی اصلی عامل ،شهری فضاهای

 ؛ستفضا بندی یبترک مفهوم ترین مهم ،یوندیپ  هم .است هرش سطح در حرکت نیز و مختلف های یتقوم تجاری،

 اگر .است آن های یرمجموعهز یا مجموعه کلی ساختار با آن ارتباط میزان نشانگر ،نقطه یک یوندیپ  هم که  طوری  به

 ،یوندیپ هم .برعکس و دارد بیشتری یوندیپ  هم فضا آن باشد، یرپذ امکان کمتری ضاهایف پیمودن با فضا یک به رسیدن

 در را استفاده بیشترین ،یوندیپ هم میزان .(360 -363 :6440 هیلیر،) است ستمیس یفضاها ۀهم به فضا عمق نیانگیم

 .دارد ...و حرکت ،ها یکاربر پخشایش الگوی و مهاجرنشین یها بافت فرسوده، بافت شهری، اهایفض دسترسی ۀمطالع

 که یدرصورت و کلی یوندیپ هم ،شود محاسبه شهر دیگر خطوط ۀهم با )فضا( خط یک یوندیپ هم ارزش که یدرصورت

 که شود یم تعریف نقاطی تعداد عنوان به اتصال میزان .بود خواهد محلی یوندیپ هم ،شود تعریف آن برای مشخصی شعاع

 بالفصلش همسایۀ فضاهای به فضا یک دسترسی ،کنترل پارامتر .کند یم برقرار ارتباط ها  آن با مستقیم طور به ،نقطه یک

 اینجا در .است شهری یافض فراگیر و محلی های ویژگی میان ای رابطه نیز شهر یک وضوح پارامتر .ندک می گیری اندازه را

 میان پیوندی هم از است عبارت نیز فضاها فراگیر ویژگی و فضاهاست این تقاطع تعداد فضاها، محلی ویژگی از منظور

 .(23: 3003 زادگان،  عباس) فضاها

جهت  یناستفاده شده است. همچن 3تراکم یزاز آنال ییفضا یها ینیگز ییو جدا یزاتتما یلبه منظور تحل یتدر نها

استفاده شده  6داغ یها لکه یلدر سطح شهر از تحل ییفضا یها ینیگز ییجدا یپراکندگ یچگونگ یا یبند خوشه یشنما

 .کند میها محاسبه  داده یهکل یرا برا 0یرد جـ ا یساست که آماره گت

 

 ها یافته و بحث

 در متمادی سالیان طی شهر این اگرچه .است بوده کشور ارتباطات در مهم و مرکزی شهرهای از یکی دیرباز از یزد شهر

 جمعیت سریع، شهرنشینی با همراه ،بعد به 3004 ۀده از ،بود کرده اشغال را کوچکی فضایی وسعت و بود فشرده ،گذشته

 سال در هکتار 034 از آن مساحت که یطور به ؛است داشته چشمگیری افزایش و رشد هم شهر وسعت آن، برابر چندین و

 ،3000 سال در فرن 30،603 از جمعیت که یدرحال ؛(برابر 0/30 )حدود است رسیده 3000 سال در هکتار 33444 به ،3000

 به نفر 303 از ،ها سال این در جمعیت تراکم تغییر همچنین (.برابر 2/0 )حدود است رسیده 3000 سال در نفر 006،330 به

 ربیغ و جنوبی حاشیۀ در مدرنیزاسیون آهنگ با زمان هم ،یساز آماده یها طرح با توسعه .است کرده پیدا کاهش نفر 00

 را شهر فضایی سازمان ،نامتوازن ۀتوسع این .کرد تشدید را زا برون توسعۀ روند این ...(و شهر  امام آزادشهر، ییه،)صفا شهر

 به هکتار 0300 که یطور به ؛شد شهر ۀمحدود در کشاورزی و خالی های ینزم از بسیاری الحاق سبب و گسیخت هم از

 شهری های یکاربر ،اراضی این از بسیاری البته که دارد تعلق اه  باغ و کشاورزی اراضی به هکتار 036 و خالی اراضی

 تمدیری جمله از بسیاری دالیل ،درونی های یتظرف از نکردن  استفاده و نشده  یزیر برنامه و پراکنده گسترش این .اند  یافته

 بافت یادز مساحت جمعیت، از تاریخی بافت شدن  خالی نظیر مشکالتی با شهر ،حاضر حالدر .دارد شهری ناکارآمد

                                                                                                                                                            
1. Kernal Density 

2. Hot Spot Analysis 

3. Getis –ord Gi 
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 فضایی سازمان یختگیگس ازهم و شهری خالی فضاهای ایجاد ،اه  باغ و کشاورزی اراضی به یانداز دست امکان فرسوده،

 یافته تغییر پراکنده فرم به یزد، شهر ۀفشرد ۀتوسع فرم ،یتدرنها .است مواجه ...و شهری خدمات دکارآمنا یعتوز شهر،

 ساختار یک به شدت به ،اخیر ۀده چند در خود فیزیکی ۀتوسع روند در ،شهر متحدالمرکز ساختار ،دیگر بیان به .است

 .(00 :3002 ،شهر آرمان )مشاور است شده تبدیل (ندهپراک )و قطاعی

 

 
 شهر یکالبد ماتیو تقس زدی ییسازمان فضا .4 ةنقش

 نگارندگان :منبع

 

 .است کرده تنظیم شهری ۀمحل چهل و ناحیه نه منطقه، سه قالب در را طرح محدودۀ (3000) یزد شهر تفصیلی طرح

 که یدرحال است؛ منفی شهر تاریخی ۀمحدود در جمعیت رشد نرخ همواره ،یزد یاه  همحل در جمعیت افزایش روند در

 بخش در که است یزد ۀصفایی ۀمحدود خصوص به شهر ۀحاشی و جدید یاه  همحل به مربوط ،جمعیت رشد نرخ بیشترین

 های یکاربر ۀتوسع با یژهو به ،(شهر )جنوب محله این در شهر جدید مرکز ایجاد سبب امر همین .دارد قرار شهر جنوبی

 ۀمحدود در رشه خدماتی های یرساختز بیشترین که دهد  یرخ م حالیدر پدیده این .است شده آن در خدماتی و تجاری

 در وسیع مقیاسی در مسکن یساز انبوه ،عالوه به .هستیم جمعیت آن از شدن  خالی شاهد که دارد قرار شهر مرکزی

 .زده است دامن مهاجرت این روند به ،(هستند محروم خدمات هرگونه وجود از که مناطقی) شهر بیرونی های یهحاش

 .دهد یم نشان را یزد شهر جمعیتی یها شاخص 3 جدول
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 شهر  یکالبد ماتیو تقس زدیشهر  ییسازمان فضا .5جدول 

 مناطق
 یزد شهر

 3 منطقة 4 منطقة 5 منطقة
 ناحیة شهر کل

 یک
 ناحیة

 دو
 ناحیة
 یک

 ناحیة
 دو

 ناحیة
 سه

 ناحیة
 چهار

 ناحیة
 یک

 ناحیة
 دو

 ناحیة
 سه

 یتجمع
3034 

03،030 00،636 343،430 03،346 62،000 24،363 23،000 04،400 34،030 020،200 

 تراکم
 ناخالص

62 04 26 00 03 06 00 60 32 04 

 تراکم
 خالص

360 303 320 300 300 300 643 303 303 300 

 نگارندگان و 3000 یلیتفص طرح: منبع

 

 از .یافت اختصاص مسکونی کاربری به آن (درصد 03/60) هکتار 02/6062 ،شهر مساحت کل از ،3000 سال در

 خالی اراضی به مربوط شهر اراضی رینبیشت ،مسکن از بعد .است مترمربع 34/20 شهروند هر برای مسکونی ۀسران ،رو ینا

 است شهر داخلی یها بافت در فراوان بایر اراضی وجود گرنشان رتبه این .است (درصد 06/60) هکتار 00/6040 با (یر)با

 سطح با درصد 00/63 معادل شهری معابر کاربری ،سوم ۀرتب در .است کرده ایجاد را یاریبس فضایی یها شکاف که

 .(3000 ،شهر آرمان مشاور) دارد قرار هکتار 00/6302

 

 
 زدی شهر ییفضا دمانیچ یپارامترها یپوشان  هم .3 ةنقش

 نگارندگان :منبع

 

  فضا چیدمان آنالیز توصیفی های آماره. 4 جدول
 دامنه معیار انحراف میانگین حداکثر حداقل 

 04/4 40/4 32/4 00/4 400/4 توصیفی های آماره
      نگارندگان: منبع



 815 فضا یدمانشبکه و چ یلبا استفاده از تحل یزدشهر  یها  در محله ییافتراق فضا یلتحل

 ۀشد  دهی  وزن پارامترهای پوشانی  هم از ،نقشه این .دنده می نشان را فضا چیدمان آنالیز نتایج ،0 جدول و 0 نقشۀ

 کهآنجا از است ذکر شایان .است شده حاصل وضوح و کنترل اتصال، محلی، و کلی پیوندی هم شامل فضا چیدمان

 روش از ،3 -4 بین ها آن عددی های بازه تبدیل برای ،ندبود متفاوت بسیار یکدیگر با پارامترها این عددی های بازه

 معبر دو ،6 ۀنقش مطابق .شدند گذاشته هم روی ها آن اهمیت به توجه با ،پارامترها سپس .شد استفاده خطی سازی  نرمال

 معابر پیوندترین  هم -است داده پوشش را شهر سطح کل        تقریبا  ها آن امتداد که -شهر غربی -شرقی و جنوبی -شمالی

 این ،درنتیجه .شود  می یزد در پیوندی هم ۀهست ایجاد مانع که است شهر شطرنجی فضایی ساختار از ناشی امر این .ندشهر

 طورکلی به .شوند می محسوب شهر فضایی سازمان انسجام اصلی عامل و شهر اصلی بندی استخوان ۀدهند شکل ،معابر

 جدایی یا ایزوله فضاهای شود، بیشتر شهری فضاهای دیگر و ساختار این بین میانی فضاهای هرچه که کرد ادعا توان می

 با ،6 نقشۀ در ،دندار وجود نیز شهر مرکزی یاه  همحل دل در گاهی که فضاها این .آید می وجود  به شهر در بیشتری فضایی

 .اند  مشاهده  قابل روشن رنگ و پایین خطوط ارزش

 ،تحلیل این برای .دهد می نشان شبکه تحلیل از استفاده با را یزد شهر خدمات سرویس سطح فضایی آنالیز 0 نقشۀ

 رستری به برداری های الیه تبدیل با سپس .شد محاسبه شبکه تحلیل با شهر ۀگان ده ۀشد  دهی  وزن خدمات سرویس سطح

 کشف برای ،درنهایت .آمد دست  به شهری بلوک مقیاس در شهری خدمات سرویس سطح ،ها الیه این پوشانی  هم و

 .شد استفاده 3تراکم تحلیل از ،شهر فضایی یاهجریان

 

 
 تراکم تحلیل از استفاده با یزد یخدمات شهر یسسطح سرو .8 ةنقش

 نگارندگان :منبع
 

 ،شود یم تر روشن رنگ این هرچه و هستند باال خدمات سرویس سطح نشانگر رنگ یرهت یها لکه ،0 نقشۀ به توجه با

 حرکت و شهر مرکز از شدندورتر با ،یطورکل به .یابد یم افزایش فضایی یها گزینی جدایی و کاهش یرسان خدمات سطح

 یها لکه ،شهر ۀحاشی یاه  همحل مرکز در هرچند ؛دکن یم پیدا کاهش شهری خدمات سرویس سطح ،شهر ۀحاشی سمت  به

 ،حال یندرع .است تاریخی و قدیم بافت یاه  همحل جایگاه ،شهر مرکز .شود یم مشاهده نیز (پایین سطح با )البته تیره
                                                                                                                                                            
1. Kernel Density 
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 یرسان خدمات سطح بودنباالتر عین در ،بافت این فرسودگی .دارند جای اه  همحل این در شهر ۀفرسود بافت اعظم بخش

 صفاییه، یاه  ه)محل غرب و غرب جنوب ۀحاشی در یژهو به ،شهر ۀپراکند ۀتوسع موجب شهری، نقاط سایر با یسهدر مقا نآ

 صفر اه  همحل این از بعضی رد یرسان خدمات سطح که یطور به ؛است شده ...(و پاسداران بهاران، مهرآوران، دانشگاه، شهر

 مطابقت خدمات سرویس سطح با        تقریبا  نیز شهر فضایی سازمان انسجام تحلیل ،0 ۀنقش به توجه با ،دیگر سوی از .است

 از شهر، ۀحاشی سمت  به اه  همحل این از گرفتن  فاصله با و دارد قرار شهر مرکز در فضایی سازمان انسجام که یطور به ؛دارد

 ۀحاشی یاه  همحل در یژهو به را ترکم انسجام و یشترب فضایی یها گزینی جدایی ترتیب،  بدین. شود یم کاسته یوندیپ هم این

انسجام و  هنوز ،شهر اصلی ساختار با که هستند ییاه  همحل ،یزولها اصطالح به یاه  همحل این .بینیم  می شهر غربی جنوب

 از ها آن ۀفاصل دلیل  به توان یم را ها پهنه این منسجمغیر فضایی ساختار علت ،دیگر عبارت  به .ندارند یوندیپ هم

 بسیار ،اخیر یها سال در که هستند شهر (ی)کالبد توسعه  بهرو های  همحل ،اه  همحل این .دانست شهری برمعا پیوندترین  هم

 ۀ)محدود جنوبی ۀحاشی یاه  همحل در یژهو به ،استقبال این .اند  شده واقع مختلف اجتماعی طبقات با ساکنان توجه مورد

 ۀتوسع دیتحد ای قیتشو عوامل نیمؤثرتر از یکی راه .شود یم دیده ...(و رزمندگان شهرک دانشگاه، شهرک ن،مهرآورا

 و سهل یدسترس نیتأم با سو یک از ،شهر اطراف به یارتباط یها شبکه توسعۀ .است مختلف جهات در شهر ییفضا

 خود ،توسعه نیا گر،ید یسو از .دوش  می یزد شهر ۀتوسع گسترش و وساز ساخت رونق ن،یزم متیق افزایش موجب ع،یسر

 یها پروژه اولویت ،حاضر رحالد که است علت همین )به است ساخته یضرور را یارتباط یها شبکه شتریب ۀتوسع

 و ها پروژه بیشتر که یطور به ؛(است ...و زیرگذر ،پل ایجاد و معابر ۀتوسع یها پروژه بر تمرکز ،یزد شهر شهرداری

 و کالبدی ۀتوسع سبب امر ینا که اند یافته توسعه و اند گرفته شکل اصلی های یانشر این مجاورت در ،اراضی یساز آماده

 فضاهای که دریافت توان می 0 ۀنقش به تر دقیق نگاهی با ،دیگر سوی زا .است شده غرب و جنوب سمت  به شهر ۀپراکند

 ها لبه این از گرفتن  فاصله با و دارند قرار ارتباطی محورهای های لبه در ،شهر مرکز در فضایی ساختار با پیوند  هم و منسجم

 ساختار علت  به توان می را امر این .است آمده وجود  به زولهای فضاهایی و یافته افزایش فضایی های تباین عمق، افزایش و

 .است برده باال اه  همحل این در را فضا عمق که دانست شهر مرکزی یاه  همحل ارگانیک ییفضا

 

 
 تراکم  یلبا استفاده از تحل یزدشهر  ییسازمان فضا یکپارچگی یلتحل .1 ةنقش

  نگارندگان :منبع
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 اند یافته تمرکز یا خوشه صورت به شهر در ها ارزش این آیا اینکهو  فضایی یها ارزش توزیع چگونگی بهتر درک برای

 تحلیل این در Z تیازام .شد گرفته بهره GIS10 محیط در جی آرد -گتیس آمارۀ و داغ یها لکه تحلیل از ،اند  پراکنده یا

 با فضایی تمرکزهای سرد و داغ یها لکه این .اند شده یبند خوشه کم یا و زیاد مقادیر ها داده کجای در دهد یم نشان

 .شود یم محاسبه 3 فرمول صورت به آماره این .دهند یم نشان را (سرد) یینپا و (داغ) باال امتیاز
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 کل تعداد با برابر n و j و ،i های  عارضه بین فضایی وزن j، Wij عارضۀ برای خصیصه مقدار Xi ،فرمول این در

 امتیازهای برای آماره این .نیست دیگری محاسبۀ به ینیاز ،است Z امتیاز نوعی خودش Gi کهآنجا از .استه عارضه

 تحلیل 0 و 2 یها نقشه .است شده محاسبه متر 3444 ۀفاصل تا فضایی سازمان و شهر یرسان خدمات سطح فضایی

 هرچه 0 و 2 یها نقشه به توجه با .دنده یم نشان را فضا چیدمان و شهری اتخدم سرویس سطح فضایی یبند خوشه

 یازامت این هرچه و دنده یم تشکیل )قرمز( داغ لکۀ و دنشو  می یبند خوشه زیادی میزان به باال مقادیر باشد، بیشتر z امتیاز

 .شوند  می تشکیل (ی)آب سرد یها لکه و است شدیدتر پایین مقادیر یبند خوشه ،باشد کمتر

 
  شهر یرسان داغ سطح خدمات یها لکه زی. آنال6 ةنقش

 نگارندگان: عمنب
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 و ای یهحاش یها بافت .دهد یم نشان شهر میانی و یمرکز بافت در را شهر یرسان خدمات سطح تمرکز 2 نقشۀ

 حالدر و توسعه  بهرو شدت به ،حاضر حالدر مناطق این .ندشهر اندک یرسان خدمات سطح فضایی تمرکز ،توسعه  بهرو

 آشکار شهر در فضایی یاهتمایز ،0 و 2 های  هنقش تطبیقی ۀمقایس با .هستند وسیع مقیاسی در مسکن یساز انبوه

اما به  ،اند داده تشکیل را داغ یها لکه یرسان خدمات سطح لحاظ  به گرچها ،شهر تاریخی بافت و مرکزی ۀمحدود .شوند یم

 یلتشک یخیسرد در دل بافت تار یها لکه یناند. الزم به ذکر است که ا سرد را شکل داده یها لکه ییلحاظ ساختار فضا

بافت با ساختار  یها سب لبهمنا ییدهنده ارتباط فضا که نشان یمباش یداغ م یها بافت شاهد لکه یها اند اما در لبه شده

 اما دارند، پایینی سطح یرسان خدمات سطح لحاظ  به ،ای یهحاش یاه  همحل از یعضب همچنین .کل شهر است ییفضا

 ارگانیک بافت از ناشی ممکن است پدیده این .دهند  می تشکیل را داغ یها لکه ،فضایی ساختار یوندیپ هم لحاظ  به

 ارگانیک بافتبا  یسهمقا در ،شطرنجی بافت چراکه ؛باشد شهر ۀحاشی یاه  همحل شطرنجی بافت و تاریخی یاه  همحل

 .دارد یشتریب نفوذپذیری

 

 
  شهر ییافض دمانیچ داغ یها لکه زیآنال .4 ةنقش

 نگارندگان :منبع

 

 جدا شهر نقاط دیگر از اجتماعی لحاظ  به ،تاریخی بافت یاه  همحل شاید که گرفت نتیجه توان یم ها یلتحل این از

 ؛دنندار یآشکار تمایز و تفاوت شهر صلیا ساختار با ،پیوندی هم و فضایی ارتباطات و کالبدی لحاظ از اما ،اند  مانده

 فضاهای در ویژه به سازیمعاصر گرچها) نیست ها بافت این افتادن  رونقاز علت ،تاریخی های بافت فضایی سازمان بنابراین،

چرا که مطابق با  ؛است فتبا افتادن  رونقاز و اقتصادی و اجتماعی معضالت ،اصلی علت بلکه ؛(است الزم اه  همحل درونی

 یگرد یباشند و از سو یشهر م ییجدامانده از سازمان فضا یها به عنوان بافت ییکه از سو ییفضاها 0و  2، 0 یها نقشه

 یاه  همحل) ندهست توسعه  بهرو و پرجمعیت یاه  همحل ءجز محالت(، یر)نسبت به سا هستند یمحروم از خدمات شهر

 خدمات از بسیاری آنکه با جنوبی یاه  همحل اینکه ویژه به ؛(...و رزمندگان شهرک دانشگاه، شهرک سیلو، مهرآوران،

 این ادامۀ با .دارند اجتماعی برتر جایگاه ،است صفر ها آن از بخشی در رسانی خدمات سطح و نیافته توسعه ها آن در شهری
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 دیده شهر ای حاشیه محالت از که استقبالی با و تاریخی بافت اقتصادی و اجتماعی تمعضال به یتوجه  بی و روند

 واقع شهر مرکزی محدودۀ در شهر اصلی های زیرساخت از عظیمی بخش که نکته این گرفتندرنظر با همچنین ،شود می

 روندی) شد خواهند منتقل شهر حواشی به ساکنان تدرخواس به شهری های زیرساخت دور، چندان نه ای آینده در است،

 .انجامد  می شهر تاریخی و مرکزی بافت بیشتر هرچه زوال به ،روند این .(هستیم آن شاهد اکنون هم که

 

 گیری یجهنت

 و فضایی ساختار به دهنده شکل و شهروندان رفاه اصلی یها شاخص از یکی عنوان به یشهر خدمات عیتوز ،حاضر حالدر

 عیتوز از یناش التکمش .است (توسعه درحال و یافته توسعه) شورهاک اغلب یرو  شیپ مسائل ینتر مهم از شهر، فعالیتی

 یآلودگ م،کترا لیقب از مسائلی ،ادامهدر و شهرها در فضایی های ینتبا و گزینی جدایی موجب یشهر خدمات نامناسب

 نیتأم ،یشهر نمسئوال دغدغۀ نیشتریب ننوکتا اما ،است شده ...و تیجمع یشهر درون ییجا  هجاب ،محیطی یستز

 فضایی های ینتبا میزان ،پژوهش این در .است شده توجه آن مناسب عیتوز به مترک و بوده شهر در یشهر خدمات

 نتایج .شد هداد نشان فضا چیدمان و شبکه تحلیل از استفاده با ،یزد شهر فضایی ساختار و شهری خدمات توزیع از حاصل

 جزء ،مرکزی یاه  همحل از یعضب اینکه با داد نشان فضا چیدمان پارامترهای و شبکه تحلیل از استفاده با بررسی

 دلیل  به اما ،دندار نقاط دیگر از برتر یجایگاه ،رسانی  خدمات سطح لحاظ  به ،ندشهر ۀفرسود و قدیم بافت یاه  همحل

 یاه  همحل فضایی پایین کیفیت .شوند  می محسوب هفرسود کنونی ساکنان زندگی برای الزم فضایی های کیفیت نداشتن

 ،دیگر عبارت  به .است شهر کل ساختار با اه  همحل این درونی ساختار پیوندی هم و انسجام نداشتن دلیل  به نیز شهر مرکزی

 بلکه است، نکرده برقرار مناسبی پیوندی هم شهر نیورد و مرکزی ساختار با تنها نه ،شهر ۀبرنام بدون و رویه بی ۀتوسع

 ،حاضر حالدر دهد می نشان شهر فضایی چیدمان داغ های لکه آنالیز .است شده شهر مرکزی ساختار شدنناکارآمد سبب

 ایزولۀ فضاهای ،محورها این میانی فضاهای و دارد قرار شرق به غرب و جنوب به شمال امتداد در ساختار وندترینپی  هم

 و شهر ۀپهن در پیوند  هم فضایی سازمان به توجه ،درنتیجه .اند آورده وجود  به را فضایی های افتراق ،دیگر عبارت  به و شهری

 .دارد ضرورت شهر اصلی معابر امتداد در فقط نه

 و مرکزی ۀمحدود در سطوح این تراکم اینکه با شهری، خدمات سرویس سطح تراکم آنالیز بقاطم ،دیگر سوی از

 یاه  همحل در جمعیت رشد نرخ ،دارند قرار محدوده این در هرش اصلی های زیرساخت از بسیاری و دارد قرار شهر میانی

 یارتقا برای را شهری نمسئوال ازپیش بیش ریزی برنامه ،امر همین .است شهر ۀحاشی یاه  همحل از تر پایین بسیار مرکزی

 بیرون سمت  به شهر ۀروی بی گسترش از جلوگیری و ها آن های پتانسیل از استفاده و اه  همحل این سکونتی های کیفیت

 ازحد یشب افقی گسترش در مؤثر بسیار عوامل از شهر، فضایی ساختار در شدهادایج گسستگی همچنین .کند می ضروری

 رویی  پراکنده از جلوگیری ایبر آن، یفبازتعر و شهر فضایی سازمان در یکپارچگی و انسجام ایجاد ،رو ینا از .است شهر

 :ندشو  می ارائه زیر راهبردهای راستا این در .است ضروری

 رفتهدر از جلوگیری و سکونتی های کیفیت احیای اساسبر شهر قدیم بافت سازیمعاصر و ریزی برنامه -

 ؛آن شهری خدمات و ها زیرساخت

 از جلوگیری دلیل  به ،آن اساسبر توسعه  بهرو های  همحل ریزی برنامه و شهر فعلی فضایی سازمان گرفتنظرندر -

 برای تالش و بیرون سمت  به شهر ۀروی بی توسعۀ از جلوگیری ،دیگر سوی از ؛پیوند  ناهم و ایزوله یاه  همحل ایجاد

 ؛شهر درونی فضایی ساختار ساختن  سجممن

 دهی سازمان و شهر مرکز از تمرکززدایی منظور  به ،دارند روستایی بافت شهر یاه  همحل از زیادی بخش کهآنجا از -
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 های دهکده مانند رویکردهایی از توان می روستاشهری مراکز این در شهر عمومی خدمات جانمایی و فرعی های هسته

 .کرد خواهد بسیار کمک شهر نیورد فضایی ساختار بیشتر هرچه انسجام به ،امر این .کرد استفاده شهری

 صورتدر و یرندپذ یم یرتأث یکدیگر از خدمات پراکنش ۀنحو و شهر فضایی سازمان که کرد اذعان توان یم یطورکل به

 سازمان ،دیگر عبارت  به .دشو  می مختل شهر کلی عملکرد یتدرنها و یابد  می کاهش دیگری کارایی یکی، بودنناکارآمد

 که شهر خدمات توزیع چگونگی و گیرد یم شکل شهری معابر مراتب سلسله یچگونگ از زیادی حد تا که شهر فضایی

 سیستم ایجاد در یکدیگر به وابسته جزء دو ،دشو یم محسوب (شهر های یانجر) یشهر درون سفرهای اصلی علت ،درواقع

 شهر، فضایی و زندگی های یفیتک ارتقای به ،دو این زمان هم یزیر برنامه ،عالوه به .ندهست شهری کارآمد و منظم

 محیط تخریب و آلودگی از جلوگیری شهر، در تر یمنا و تر کوتاه سفرهای شهر، در ایزوله فضاهای ایجاد از جلوگیری

 بسزایی کمک شهر حاشیۀ های ینزم قیمت دلیل یب ایشافز و زمینسوداگری  بورس از جلوگیری همچنین و زیست

 .کرد خواهد
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