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  فضا، جغرافیایی آمایش مجله
  گلستان دانشگاه پژوهشی - علمی فصلنامه

  111-128: صفحات/  1400بهار / نهم و سی مسلسل شماره/ یازدهم سال
  

   .تکنیک چیدمان فضاآتی با استفاده از  بندي مناطق شهري جهت توسعۀ پهنه
  : شهر یزد مورد پژوهش

 
  2حسین سرائیمحمد ،*1اکرم کریمخانی

  ایران ،دانشگاه یزد ،ریزي شهري و برنامه ارشد جغرافیا کارشناس1
  ایران ،دانشگاه یزد، ریزي شهري و برنامه گروه جغرافیا دانشیار2

  28/12/98؛ تاریخ پذیرش: 30/6/98 تاریخ دریافت:
  

  چکیده
اطق عوامل و الگوي توسعه و رشد من شناسایی تحلیلی صورت گرفته، -توصیفی کردیرو با که  پژوهش این در
 از اسـت. بعـد   مـد نظـر   پژوهش صلیا هدف عنوان به یزد شهر فیزیکی گسترش مطلوب جهات مکانیابیو شهري 

معیـار   چهـار  عوامـل ابتـدا  این و شناسایی براي تحلیل  توسعه و رشد شهر یزد، امر در ثیرگذارتأ عوامل شناسایی
بررسـی  شزیر معیـار بـا    33دولت) با  هايو سیاست کالبدي، طرح -فضایی ،اجتماعی -اصلی (محیطی، اقتصادي
ن مسـئوال تـن از   20هایی کـه توسـط    نامه براي شهر یزد تعیین و بر اساس نتایج پرسشمنایع داخلی و خارجی 

تکنیـک   بـا اسـتفاده از   نهـایی  تحلیل در. گذاري شدند ارزشبا روش آنتروپی شانون هاي مربوطه پرشده،  سازمان
دار و تکنیک چیدمان فضا، تحلیـل  نهایت با روش همپوشانی وزندر  و عیینت يشهرتوسعۀ  مطلوب جهات ویکور

 ثیرگـذار أت عوامـل  ترینکه مهمدهد دست آمده نشان میهنتایج ب، گرفته انجامالگوي توسعه و هدایت رشد شهري 
حلیل ت ارند.کالبدي و معیارهاي اقتصادي و اجتماعی کمترین تاثیر را د -معیار فضایی یزد شهر فیزیکیۀ توسع بر

 اولویـت  در جهـت  بهتـرین  حاکی از آن است کهبر اساس مدل ویکور شهر یزد  ۀرتبه بندي مناطق مستعد توسع
 همچنـین  ۀاسـت  شـهر جنـوب   سه واقع در جهـت  ۀدوم منطق اولویت در یک واقع در شمال شرقی و ۀمنطق اول

در منـاطق شـمال شـرقی و     کـه  داد ننشـا  و چیدمان فضا دارروش همپوشانی وزن از حاصل نهایی نقشه بررسی
میزان انتخاب در این خطوط نیـز، تمایـل    وارتباطی توسعه بیشتر بوده  ۀجنوب و همچنین نزدیکی شهر به شبک

   دهد.به سکونت پیوسته و چسبیده به شهر را نشان می
  

  ، شهر یزدویکوربندي، توسعه، چیدمان فضا، مدل : پهنهکلیدي هاي واژه
  

  12مقدمه
 فرآینـد  مهـم  هـاي ویژگـی  از یکـی  :سـاله طـرح م 

 شـهرهاي  فیزیکی سریع گسترش در ایران، شهرنشینی
 تغییر به سرعت شهرها جدید، تحوالت است. در اثر آن
 افـزایش  به شکل دگرگونی این. اند دگرگونی پذیرفته و

 بـه صـورتی   شـهرها،  فیزیکـی  رشـد  و سـریع جمعیـت  
رآبـاد و  است (اسـفندیاري د  بوده و ناهماهنگ نامتعادل

 برابـر  در که له ايمسئ ترینمهم ).99:1395همکاران، 
آنهاسـت   آتی توسعۀ گیرد، مکانمی قرار شهريتوسعۀ 

                                                             
   t.karimkhani1367@gmail.com :ولنویسنده مسئ*

2. Space syntax 

)Merlin, 2000:235.( مطلوب جهات مکانیابی بحث در 
 و طبیعـی  عوامـل  بـه  توجـه  شـهرها نیـز،   بـراي  توسعه
 اصلی جایگاه و بستر عوامل که این  جهت این از انسانی

 عناصر و اجزا کلیه توانندمی و خود داده یلتشک را شهر
 شـهر  بافـت  و ساخت شکل، نظیر مکان، شهري طراحی

 مسـئله  ایـن اسـت    اهمیـت  بسیار حـائز  دهند تغییر را
 اکثـر  شهري فیزیکیتوسعۀ  در بحث که است طوري به

 طبیعـی  عوامل انسانی، عوامل کنار نقش در ریزان برنامه
 درآبـاد   (اسـفندیاري ند دانمی کنندهتعیین را محیطی و

 نظـر  بـه  شـرایطی  چنـین  در). 1395:100، و همکاران
 روش جملـه  از و علمـی  هـاي روش کـاربرد  رسـد مـی 
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 موجـب  و بگشاید مشکل این از گره بتواند فضا چیدمان
 اجـراي  و تهیـه  در مصـرفی  هزینـه  و زمـان  کـاهش 

 از. )5:1390،و تقـابن  (بحرینـی  شـود  شهري هاي طرح
 و سـاختار پـژوهش    بـه  هایی کـه روش و هانظریه جمله

 چیـدمان  نظریـه  پـردازد،  مـی شـهري   فضاي پیکربندي
 هـدف  .)43:1391 ،و همکاران عباس زادگان( فضاست

 فضـاهاي  چیـدمان  و ترتیـب  ةنحـو  تحلیـل  نظریـه  این
 نقـش  اوالً آن طریق از تا است شهري سطوح در موجود

 قعیتمو طریق از ثانیاً و کند تعیین را فضا هر کارکرد و
 شـهروندانی  اجتماعی فعالیت و رفتار فضا، هر کارکرد و
 آنچه. نماید تحلیل کنند می فعالیت فضاها این در که را

 اسـت،  دادن رخ حال در شهرها از بسیاري در امروزه که
 بـه  توجـه  بـدون  آنهـا  کالبد بافت ساختار که است این

 .اسـت  گـرفتن  شـکل  حـال  در ساختاري قواعد و اصول
 سـال  چنـد  در کـه  است یشهرهای از یکی زنییزد  شهر
 در بیرونـی  و درونـی  ۀتوسع و شهر گسترش شاهد اخیر

 آسیب بیشترین که است اي نمونه یزد شهر م.هستی آن
 بـا  کـه  است شده متحمل پراکنده و پرشتاب رشد از را

 رشـد  پیـدایش، مرحلـۀ   در فشـردگی  و وجود انسـجام 
 اسـت  بیمارگونـه  سـاختاري  گرفتـار  امـروز  آن طبیعی

 هـاي نقشـه  بـه  نگـاهی  با ).133-152: 1384 (سرایی،
 کـه  فهمیـد  تـوان  مـی  یـزد  شهر ساختار در فضا و توده

 دادن رخ حـال  در شـهر  ایـن  ساختار در که هایی توسعه
 اتفـاق  سـاختاري  قواعـد  و اصـول  بـه  توجه بدون است،
نیز این رونـد وجـود    شهري یزد ۀدر منطق .است افتاده

سبب رشـد و هـدایت شـهري     فیدارد که عوامل مختل
عوامـل مـؤثر در الگـوي    بررسـی  بنـابراین   ؛شده اسـت 
یـزد و بررسـی الگـوي     شـهري  ۀشـد منطقـ  توسعه و ر

سکونت در این مناطق براي بهبود مسـائل و مشـکالت   
 مطـرح  اینجـا  در کـه  ايمسئله رسد. ضروري به نظر می

با استفاده از مـدل   توان می چگونه که است این گردد می
کـه   کـرد  بینـی  پـیش  را شـهر  آینده رشدفضا  چیدمان

بـا   .باشـد  داشـته  شـهر  با ارتباط در را کارکرد رینتبیش
عوامـل و الگـوي    توجه به هدف پژوهش که شناسـایی 

 مکانیــابیو توسـعه و رشــد و هـدایت منــاطق شـهري    
، بـه نظـر   اسـت  شـهر  فیزیکـی  گسترش مطلوب جهات

ایر سـ نسبت به کالبدي  -رسد که معیارهاي فضاییمی
دیگر بیشترین تـأثیر را در الگـوي توسـعه و     معیارهاي

رسـد   به نظر میو همچنین  هدایت رشد شهر یزد دارد
 یـزد  فیزیکـی شـهر   توسـعۀ  جهـت  شرقی شمال اراضی

  .است جهات سایر از ترمناسب
  

  پیشنۀ پژوهش
 هـاي روش از یکـی  فضـا  چیدمان تکنیک که اآنج از
 حـال  در نآ از اسـتفاده  و اسـت  شـهري  طراحـی  نوین

 هایی پروژه همچنین و هاپژوهش تعداد باشدمی افزایش
 و تئـوري  از اسـتفاده  با جهان مختلف کشورهاي در که

 در لـذا  اسـت  شمار بی شود می انجام فضا چیدمان ابزار
 بـا  مـرتبط  تحقیقـات  از نمونـه  چنـد  ذکر به تنها اینجا

جهـان و ایـران    در بیشـتر  که رو پیش پژوهش موضوع
  :شودمی بسنده شده انجام

بندي کلی از سـوابق مربـوط بـه ایـن     در یک جمع
که توان اینگونه بیان داشت که با وجود این پژوهش می

 هاي بسیاري در این زمینه با استفادهمطالعات و پژوهش
ها و ابزارهاي مختلف در داخل و خارج از کشور از مدل

یک از آنهـا از   صورت گرفته است مشخص است که هر
الگـوي   شـهر،  ۀههاي متفاوت بـه بررسـی توسـع   دیدگا
سازي رشد سازي و شبیه شهري و همچنین مدل ۀتوسع

 هابررسی. اندشهر با استفاده از یک مدل خاص پرداخته
 اصلی عنوان به مشابه موضوع عینا با پژوهشی داد نشان

بندي مناطق شهري جهت پهنه«رو یعنی  پیش پژوهش
تکنیـک چیـدمان فضـا    شهر با اسـتفاده از   آتیتوسعۀ 

لذا در ایـن   است نشده انجام» (مورد پژوهی: شهر یزد)
ها نتـایج و  بررسی تجارب، کلیه گیري از پژوهش با بهره

گرفته در داخل و خارج از کشـور بـا   پیشنهادات صورت
هاي کاربردي و نوین مرتبط با موضـوع  استفاده از مدل

ضمن تعیـین الگـوي مناسـب    نظیر مدل چیدمان فضا 
هاي  تمامی عوامل و شاخصشهر یزد  توسعه پیش رايب

مؤثر را بررسی کرده و به فهم درستی از الگوي توسعه و 
 شهري یزد رسید. ۀهدایت منطق
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  پژوهش موضوع با مرتبط از تحقیقات نمونه: 1 جدول
  گیرينتیجه  محقق

 بویور و زادهمیرعظیم
)2007(  

 بـه  تا میالدي 1944 سال از گوتنبرگ شهر تاریخی هستۀ تحول چگونگی ،فضا چیدمان تحلیلی رویکرد از استفاده با
 در همچنان تاریخی هسته شهر، تحول و رشد فرایند در دهد کهمی نشان تحلیل نتایج. .دادند قرار بررسی مورد را امروز

  دارد. قرار شهر جدید بافت با یکپارچگی و پیوندي هم

  )2009( همکاران و کیندا

 دادند. قرار بررسی مورد فضا چیدمان تئوري از استفاده با را و بارسلون نیویورك شهر دو ساختار تحول وةدر پژوهشی نح
 دارد نقش شهر آتی توسعۀ در تاثیرگذار عامل یک به عنوان همچنان در نیویورك اولیه هستۀ که داد نشان تحلیل نتایج

 با دارد وجود نیز بارسلون شهر خصوص در ویژگی است این برخوردار شهر با کلیت باالیی پیونديهم از محدوده این و
 هستۀ با پیوندهم و جدید هايهسته زایش با را شهر توسعۀ لزوم بارسلون، شهر تاریخی پیشینۀ و قدمت که تفاوت این

 وجود شهر يها هسته از مراتبی سلسله رابطه همچنان مختلف، يها مقیاس در که طوري به است کرده پذیرامکان اصلی
  برخوردارند. شهر ساختار در کمتري وضوح از کوچکتر هاينیویورك،هسته شهر خصوص در که حالی در دارد

 ارتباط اقتصادي و اجتماعی فرایندهاي و فضایی شبکه فرم معیارهاي بین دریافتند شهر فضایی فرم و ساختار تأثیر بررسی با  )2012( همکاران و مین
  .دارد وجود معناداري

  )1394( نیکروزی و شویل
گسسته شدن انسجام ساختاري شهر، برهم خوردن تعـادل فضـایی آن و کـاهش اهمیـت      ةدهندآمده نشاننتایج به دست

  باشد. هاي شهري صورت گرفته، میتاریخی شهر دزفول در نتیجه گسترشعملکردي بخش 

  ماخذ: نگارندگان
  

  نظري مبانی و گاههادید مفاهیم،
 و یکم افزایش به فیزیکی توسعۀ:شهر فیزیکیتوسعۀ 

 تجـاري،  مسکونی،( کالبدي فضاهاي و هاکاربري کیفی
 افقی و عمودي در ابعاد شهر یک ) .. و ارتباطی مذهبی،

 بمانیان( شودمی اطالق گیرد،می انجام زمان طول در که
ــاران، ــدع ).1387:22 همک ــرین هم ــل آن ت ــه  تمای ب
 ایـن . اسـت شهره جمعیـت  سریع افزایش و شهرنشینی
 از گسـترده  اسـتفادة  به منجر تنها نه سریع شهرنشینی

 نـواحی  در جمعیـت  افـزایش  بلکه باعث شودمی اراضی
 نیـز  توسـعه  بـا  مـرتبط  محیطی زیست اثرات و شهري

   ).Shen, 2012:27( گردد می
  توسعۀ فیزیکی و استقرار شهري:ۀ توسع محیطی عوامل

 و جغرافیاي محیطی شرایط تاریخ اول، وهلۀ در شهرها،
 عوامـل  ارتبـاط بـا   در شهري مجاور فضاهاي. هاست آن

 هم و ها شکل ناهمواري جمله از طبیعی، محیط گوناگون
 دشـت،  ماننـد کـوه،   طبیعـی،  عـوارض  بـا  ها آن جواري

 بر حاکم شرایط اقلیمی و دریا سواحل و جلگه رودخانه،
 اي کننـده  نقش تعیین شهرها ۀتوسع چگونگی در ها آن

 شـکل  شـرایط  از این تبعی به شهرها که طوري به دارند،
 و رشـد  بـه  با یکدیگر، ارتباط برقراري ضمن و گیرند می

 نقـش  درتعیـین  این شـرایط . دهند م ادامه خود توسعه
 بـودن  مناسـب  و دارنـد  ايسـهم عمـده   شـهرها  ةانـداز 

 بسزایی تأثیر اي،ناحیه صورت جغرافیایی به هاي محیط

 داشـت  خواهـد  هـا آن ۀو توسـع  گیـري شـکل  رونـد  در
  ).94:1398 نژاد و همکاران،(حاتمی

شهري  مطالعات در :شهري ۀتوسع اجتماعی عوامل
 ساختمان الزم و توپوگرافی خصوصیات بررسی موازات به

 در شهرها مستقر گروههاي اجتماعی توپوگرافی به است
 میزان با ارتباط تنگاتنگ در شهر،ۀ توسع. شود توجه نیز

 افـزایش  ارتبـاط  و درایـن  اسـت  شـهري  جمعیـت  رشد
 شهر، به خالص میزان مهاجرت شهري، جمعیت طبیعی
 و شـهر  بـه  غیرشـهري  جمعیتـی جوامـع   ساخت انتقال

 رونـد می شمار به اساسی عوامل از شهر جمعیت ساخت
  ).94:1398 نژاد و همکاران،(حاتمی

 اصـلی  پایـه  :شـهري  ۀتوسـع  اقتصـادي  عوامـل 
 پایـه  پژوهش ي،شهر طراحی و شهرسازي هاي پژوهش

 جمعیـت  اشـتغال،  آن اساس بر که است اقتصادي شهر
. شـود  مـی  مشخص فضا به نیاز میزان نهایت و در درآمد

 چگونه کهاین و هافعالیت این اقتصادي در مبانی پژوهش
 چـه  در حاضـر  حـال  در و پیـداکرده  شـهر توسـعه   یک

 راهنمـاي  بـود،  خواهد چگونه آینده در است و شرایطی
د موجـ  اقتصـادي  يهـا  فعالیت طورکلی به. است مؤثري

مراکز  گونه این به جمعیت جذب موجب و بوده شتغالا
عامـل   شـهر،  یـک  اقتصـاد  :گفت توان می پس .شوند می

 نژاد و همکاران،(حاتمی است اراضیۀ توسع براي مؤثري
95:1398.(  
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 مختلف کشورهاي در رانپژوهشگ تحقیقات با مطابق افقی گسترش بر ثرمؤ فاکتورهاي و علل .2جدول 
 منبع  چگونگی عمل  فاکتور  علل

  علل اقتصادي

  در  زمین بودن ارزان
  شهر حاشیه

 نمهاجرا شهر، حاشیه در مسکن و زمین قیمت بودن تر نارزا لحاظ به
 بـه  ندارند، باالیی انداز پس و هستند پایین از طبقه معموال که وارد تازه

 از بسـیاري  و گزینندمی سکونت بر براي را شهر حاشیه يها زمین ناچار
  می گیرد صورت غیرقانونی و مجوز بدون آنها ساز و ساخت هم، اوقات

Wang, 2002 

  و  بازي بورس
  زمین سوداگري

 هـاي زمین در سیاه بازار نوعی باعث بیشتر، سود آوردن دست به انگیزه
 آتـی  مرحله گسترش و رشد براي زمین کردن قطعهقطعه و شهر اطراف

 عوامل از یکی زمین قماري و  معامالت بازي بورس روند .گردد می رشه
  شود محسوب می شهرها مادر ناموزون فیزیکی توسعۀ براي اصلی

  215ص 1380ی، شکوئ

   به دادن یارانه
  ساخت بزرگراه

 دیگـر  شـهرهاي  و روسـتا  سمت به و شهرها اطراف در که بزرگراههایی
 اسـپرال  هـاي ویژگی از یکی که خطی و نواري توسعۀ شوند، می ساخته
  .زنند می رقم را است شهري

Gordon and 
Richardson, 

1997 

-علل اجتماعی 
  فرهنگی

   يها مهاجرت
  شهري -روستا

 حـال  در کشـورهاي  در ثـروت  نـابرابر  جغرافیایی تمرکز و اقتصادي فقر
 مراکـز  سـوي  به فقر حواشی از جمعیت گسترده مهاجرت موجب توسعه
 بیشتر خدمات درآمد، اشتغال، هايفرصت از برخورداري يراستا در ثروت

 که شهرها به نمهاجرا فرآیند این در .است گریده بهتر ايآینده به امید و
 و توان عدم جهت به ندهست پایین انداز پس و درآمد با روستائیان اغلب
 شهرها پیرامون و حواشی در شهري، زندگی متن در اقتصادي جذب عدم

  یابند می اسکان رسمی غیر صورت به

  328ص 1385، شیخی

  شهري يها طرح  ریزي علل برنامه

 پـیش  از نشان ایران شهرهاي براي شده تهیه جامع هايطرح پژوهش 
 پیش در جامع هايطرح کردن اشتباه .دارد جمعیتی نادرست هايبینی
 هايحوزه به وسیع هاي محدوده الحاق باعث شهرها، جمعیتی يها بینی

 از بسـیاري  ادغـام  باعـث  لهمسـئ  ایـن  و شده نادرست صورت به شهري
- محدوده در زمین قیمت افزایش شهرها، محدودة در هاشهرك و روستاها

 به و ها محدود این در برنامه بدون و رویه بی ساز و ساخت و الحاقی هاي
  .گردید افقی شهرها گسترش آن دنبال

  75ص 1386ی، سرای

  دولت نقش  علل سیاسی

 اصلی گروه دو به تواند می اسپرال علل که کردند پیشنهاد وگنر و دیلمن
 جوامع در اجتماعی -اقتصادي تغییر به عمومی تمایل د:شو بنديتقسیم
 غیـاب  نتیجـه  در دولـت؛  فضـایی  ریـزي برنامـه  سیاسـت  و یافته توسعه

 زدایـی تمرکز يا منطقـه  و محلـی  سـطوح  در قوي ریزيبرنامه مداخالت
  .افتاد اتفاق شهري

Dieleman & 
Wegner, 2004 

و  علل جغرافیایی
  محیطی

 امکانات وجود
 در حومه بیشتر

  شهر

 و پشـت  در علفزارهایی با شهر حومه هايهمسایگی امن، مجزا، ايخانه
 اینها نزدیک، و خوب عمومی مدارس آمد و رفت براي ماشین دو یا یک

 .اسـت  دهشـ  شناخته آمریکایی یايرؤ عنوان به که است زندگی از نوعی
 تواننـد  می شوند، می ثروتمندتر زمان طی در شهري ساکنان کههنگامی
 ترارزان شهر دورن از نیز آنها قیمت که شهري نواحی در بزرگتري مساکن

  نمایند تهیه است

  1385، زاده عباس

مرکز  زوال و نابودي
  شهر

 رشد با .بودند مردم زندگی براي مطلوب هاییمکان زمانی شهري مراکز
 محیطـی،  تخریـب  ترافیـک،  تراکم همانند مسائلی اقتصادي، و جمعیتی
 دسترسی فقدان جنایت، عمومی، مدارس ضعیف کیفیت رونق، بی مساکن

 شهر مرکز و افتاد اتفاق شهر هستۀ در ها ساخت زیر نابودي و باز فضاي به
 باال طبقات بهتر، زندگی جستجوي در. رفت شدن بدتر و نابودي سوي به

  .کنند می مهاجرت خارج به و متوسط

Hayward,2000 

تکنولوژي  پیشرفت  علل تکنولوژیکی
  نقل و حمل

 رشد با اراضی کاربري الگوي .است نقل و حمل بر مبتنی ايپدیده اسپرال
 در دولت گذاريسرمایه این بر هعالو کرد، پیدا تغییر اتومبیل از استفاده
  .کرد تشدید را آن یزن بعد به 91 دهه از بزرگراهها سیستم ساخت

Hartgen, 2002 
Southworth, 2001 
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 هـاي گیـري تصـمیم  :شهري ۀتوسع سیاسی عوامل
 از عـاري  را جاذب یک شهر مجموع در تواندمی سیاسی
 سرماي براي که را توانند وضعیتی می و سازند جذابیت
 اسـت،  مسـاعد  دیگـر  يهاهمچنین جایگزینی و گذاري

 تعیـین  تصمیمات این ۀجمل از. تغیر دهند کامل طور به
 و شـهر  ۀتوسـع  و رشـد  بـر  آن و تـأثیر  مـرزي  خطـوط 

 کامل طور به است، مساعد دیگر هاي همچنین جایگزین
و  مرزي خطوط تعین تصمیمات اینۀ ازجمل .تغیر دهند

انتقـال   همچنـین  و شـهر  ۀ توسـع  و رشـد  بـر  آن تأثیر
 بر دینامیزم که شهرهاست به ارشادي و اداري هاي نقش

 ).95:1398نژاد و همکـاران،  (حاتمی است مؤثر شهرها
 چـه  هـر  یعنـی  اسـت  نظـر  مورد فضاي به هاسترسید

 دسترسـی  از فضـا  آن بیشـتر باشـد   پیونـدي هم میزان
 ۀنکتـ  ).Figueiredo, 2005:8( اسـت  برخوردار باالتري

 کـه  اسـت  فـاوتی مت انتقادهـاي  بـه  توجـه  اهمیـت،  حائز
 کـه  میدارنـد  بیـان  ايعـده . شود می  Space Syntaxبه

Space Syntax در. اسـت  معماري در ابتدایی روش یک 
 در فراوانـی  هايتالش ،تکنیک این طراحان راستا همین
 فضایی ساختار تا دادند انجام آن کارآمدي و ارتقاء جهت

 بـدون  را گیـرد  مـی  شـکل  آن خود توسط که اجتماع هر
 دارنـد می بیان 1لیچ همانند منتقدان. دهند نشان مشکل

 يهـا  لمـد  و است اجتماعی هايپایه فاقد نظریه این که
ـ  یافتـه  رشــد ریاضـی   همکــارانش و 2ریـ هیل وســیلههب

 دهنـد  پوشـش  را واقعـی  زنـدگی  پیچیـدگی  توانند نمی
  .)1391:286، و خانیان بهمن يجعفر(

  
  روش پژوهش
بررسـی   ي مـورد ها روش پژوهش با توجه به مؤلفه

تحلیلی است و تکنیک مورداستفاده نیز روش -توصیفی
ــور ــانی  ویک ــانون، روش همپوش ــی ش و دار وزن، آنتروپ

گیري، گروهی بوده  روش نمونه باشد. می 3چیدمان فضا
اي حـاوي مقایسـه عوامـل     نامهکه بدین منظور پرسش

 تـن  20مؤثر در الگوي توسعه مناطق شهري در اختیار 
ریــزي شــهري تخصــص در امــور برنامــهمن از مســئوال
هــاي اســتانداري، جهــاد کشــاورزي، راه و     ســازمان

                                                             
1. Lynch 
2. Hillier 
3. SPACE SYNTAX 

شهرسازي، دانشگاه یزد، اداره منـابع طبیعـی، سـازمان    
ها، اداره کل مدیریت بحران اسـتان،   همیاري شهرداري

ــل  ــداري و حم ــازمان راه ــاده س ــل ج ــازمان  ونق اي، س
زیسـت، اداره کـل مـدیریت بحـران      حفاظت از محـیط 

ــتا ــگري، و   ن،اس ــی و گردش ــراث فرهنگ ــل می اداره ک
گرفته اسـت بـراي تحلیـل     مهندسی قرار  سازمان نظام

شـهري   قـۀ شـد منط عوامل مؤثر در الگوي توسـعه و ر 
-فضـایی  چهار معیار اصلی (محیطـی، اقتصـادي،   ابتدا

هاي دولـت) بـا سـی و سـه     ها و سیاستکالبدي، طرح
 ۀاي منطقـ برمعیار با بررسی منابع داخلی و خارجی زیر

هایی که  نامهشهري یزد تعیین و بر اساس نتایج پرسش
بـا   هاي مربوطه پرشـده بـوده،   ن سازمانتوسط مسئوال

بـا   سـپس گـذاري شـدند و   ارزش روش آنتروپی شـانون 
ضــریب اهمیــت هــر یــک از ویکــور اســتفاده از مــدل 

تـرین عامـل در الگـوي     ه و مهـم آمد دست ها به شاخص
ده اسـت. بـراي تعیـین    شـ  مناطق شهري تعیین ۀتوسع

شــده و  اســتفاده ویکــورفــرم منــاطق شــهري از روش 
شـان بـاهم   ها بر اساس وزن که تمامی شاخصازاین پس

همپوشانی شده، الگـوي  با منطق فازي  GISدر محیط 
آمده و این الگو با اسـتفاده   دست توسعه وضع موجود به
نیـز    depthmap 10 و نرم افـزار از روش چیدمان فضا 

ضـمن  ررسی و تحلیل قرارگرفته است تا بتـوان  ب مورد
به فرضیات و اهداف پـژوهش  شهر  تعیین جهت توسعۀ

نیاز با استفاده از  اطالعات مورد پاسخ درستی ارائه داد.
 اند. شده  اینترنتی گردآوري  اي و اسنادي منابع کتابخانه

هـا از  است که براي تجزیـه و تحلیـل داده   الزم به ذکر
  استفاده شده است. Super Decisionsافزار نرم

اساس این روش بر این پایه   شانون: آنتروپی ضریب
استوار است کـه هـر چـه پراکنـدگی در مقـادیر یـک       

ص بیشـتر باشـد، آن شـاخص، اهمیـت بیشـتري      شاخ
دهی با تکنیک آنتروپی شانون باید به منظور وزن .دارد

 :شود مراحل زیر به ترتیب اجرا
ــمیم  ــاتریس تص ــگتشــکیل م ــري، کم ــردن ی ی ک

یـري، بـی مقیـاس سـازي مـاتریس      گماتریس تصـمیم 
  گیري.تصمیم

  
  



  116                                                                                                                                                      سرائی محمدحسین و کریمخانی اکرم

  :   از رابطهمقدار آنتروپی  براي محاسبۀ
.lnH pi pi

HG
Lnk






  

H: نسبی   مجموع فراوانی نسبی در لگاریتم نپري فراوانی 
Piفراوانی نسبی :  
Kتعداد طبقات :  
G: ضریب آنتروپی یا آنتروپی نسبی  

Lnpi: لگاریتم نپري فراوانی نسبی                
هـا مقـداري بـین    مقدار آنتروپی هر یک از شاخص

ن ذکر است که مجموع اوزان بـه  صفر و یک است. شایا
هاي مورد نظر تصمیم گیرنده -آمده براي شاخصدست

 ثــانی،ســرایی و اســکندري( بایــد برابــر بــا یــک باشــد
1386:174  .(   

 تـوافقی  برنامـه ریـزي   بـر  مبتنـی  ویکور،: ویکورمدل 
 روش این تأکید .است چندمعیاره گیري مسائل تصمیم
تعیین  و گزینه از مجموعه اي از انتخاب و بر رتبه بندي

مـی   متضـاد  معیارهـاي  بـا  مسـأله  براي توافقی راه حل
 بـه  قـادر  تصـمیم گیرنـده  در شـرایطی کـه فـرد    باشد 

و  شروع زمان در یک مسأله يها برتري بیان و شناسایی
 ابـزاري  عنـوان  بـه  روش میتواند این نیست، آن طراحی

 Chen and( شـود  تصـمیم گیـري مطـرح    بـراي  مؤثر

Wang,2009:224 ــن روش روي ــابراین ای ــته  ). بن دس
 و داشـته  گزینه تمرکـز  مجموعه یک از انتخاب و بندي
 معیارهـاي  مسـأله بـا   یـک  بـراي  را سازشی هاي جواب
 تصـمیم  اسـت  رقـاد  که طوري بهمیکند.  تعیین متضاد

 یـاري  نهـایی  تصمیم یک به دستیابی براي را گیرندگان
 تصـمیم  دیگـر  هـاي  مدل با مدل این اصلی تفاوت .دهد

 خالف بر که است این اي شبکه یا مراتبی سلسله گیري
 و معیارهـا  بین زوجی مقایسات مدلها این در مدلها، آن

 توسـط  مسـتقالً  گزینـه  هر و گیرد نمی صورت ها گزینه
بـراي حـل یـک    گردد.  می ارزیابی و سنجیده یارمع یک

گزینـه بـه روش    M معیـار و  Nگیري بـا   مساله تصمیم
 (سـرائی و حسـینی،   ویکور به شرح زیر عمـل میشـود  

159-159 :1393.(  
  گیرياولیه تصمیم ماتربس مرحله اول: تشکیل

معیـار مـورد مطالعـه     Nگزینه و  Mدر این مرحله 
نشـان   Xiاز آنهـا یـا   هاي مربوط به هریـک  که ویژگی

اي از معیارهـا  شود. براي هـر گزینـه مجموعـه   داده می
نشـان داده   Xijوجود دارد کـه مقـدار آن بـه صـورت     

وضعیت گزینـه   دهندةنشان Xij شود. در این حالت می
i  ام در معیارj.ام است  

...11 12 1

...21 22 2
... ... ... ...

...1 2

x x x n
x x x n

x ij
x x xm m mn

 
 
 
 
 
 
 

         1رابطه  

                             
در  )i  )I = 1,2,…,m گزینـه  عملکـرد  ijXآن در کـه 

 باشد. می )j  )j= 1,2,…,n رابطه با معیار
  گیريتصمیم ماتریس کردن مقیاس بیدوم:  مرحلۀ
هــا، بایــد منظــور قابــل بررســی شــدن مقیــاس بــه

عـد کـرده   گیري بدون بهاي ماتریس اولیه تصمیم داده
اصـطالح بـه ایـن فراینـد     ر پـذیر شـوند کـه د   تا جمع

مختلفـی از جملـه   هـاي  سازي گوینـد. روش مقیاس بی
ي وجـود دارد. در ایـن   سـاز مقیـاس روش نورم براي بی

ها، از طریق فرمول زیر سازي دادهمقیاسروش براي بی
شـود،  رسانده مـی  ٢مقادیر ماتریس به توان  ابتدا همۀ

سپس مجموع هر سـتون محاسـبه و جـذر آن گرفتـه     
از مقادیر ماتریس بر جذر به  ود، در نهایت هریکشمی

  گردد.آمده تقسیم میدست

2  2رابطه 
1

n xijij m X iji





  

مقیـاس  مقـدار بـی   nij مقدار اولیـه و  xijدر این رابطه 
بایـد توجـه    ام اسـت. jام از نظـر شـاخص   iگزینه  شدة

هـاي مـاتریس تصـمیم گیـري     داشت که تمامی درایـه 
باشـند. بـه    1و  0بایـد اعـدادي بـین    مقیاس شده،  بی

 :عبارت دیگر
        3رابطه 

0 1 1,2,3,...., 1,2,...,ijn i m and j n    
 

ـ  معیارها و  وزن تعیینسوم:  مرحلۀ  اتشکیل مـاتریس ب
 مقیاس موزون
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ش و وزن هریـک هریـک از   در این مرحله بایـد ارز 
رو در معیارهاي مؤثر در تصمیم یکسان نیستند.از ایـن 

ثر وزن هریک از معیارهاي مـؤ  د ارزش واین مرحله بای
بــراي تعیــین وزن  گیــري مشــخص شــود.تصــمیم در

هاي مختلفی از جمله آتروپـی  توان از روشمعیارها می
 شانون استفاده کرد.

 1 2, ,..., nw w w w                             4رابطه 
مقیاس موزون بایـد مـاتریس   براي تشکیل ماتریس بی

nدر مـاتریس مربعـی (  مقیـاس شـده را   بی nw (   کـه
عناصر قطر اصلی آن وزن معیارهـا و دیگـر عناصـر آن    

 صفر باشد ضرب نمود.

n nf N W                                        5رابطه 
F برابر است با ماتریس بی مقیاس شده موزون 

 :شود می یلتشک زیر صورت به استاندارد ماتریس
      6رابطه 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
... ... ... ...

...

n

n

m m mn

v v v
v v v

v v v

vij

 
 
 
 
 
 


  

بدترین  و مثبت) لها (اید بهترین تعیین: چهارم مرحله
 هـر  بـراي  موجود مقادیر میان از منفی) آل مقدار(ایده

 و مثبـت  معیارهـاي  بـراي  مقـدار  )*fj( بهتـرین  :معیار
  :شوندمی محاسبه زیر روابط از ترتیب به منفی

 
 fj* = min

i
   ijf                  7رابطه 

fj* = max
i

   ijf        
jf )( بدترین  منفـی  و مثبت معیارهاي براي مقدار 

 :شوندمی محاسبه زیر از روابط ترتیب به
minj i

f                 8رابطه   
maxj i

f       
 بـین  از jمعیـار  مقـدار  بهتـرین  )*fj( روابط این در

jf )و ( هاگزینه تمام  معیـار  بدترین jتمـام  بـین  از 
 یـک  نیمبز پیوند هم به را)*fj( تمامی اگر هاست.گزینه

نقطـه  ( داد خواهـد  امتیـاز  بیشـترین  بـا  بهینـه  ترکیب
jf )و درمورد ( )ال ایده       نیـز بـدترین امتیـاز (نقطـه
 ال منفی) خواهد بود.ایده

 )s( سـودمندي  یا آل هاید مقدار محاسبه: پنجم مرحله
 یـا  آل ایـده  مقـدار  ):R(تاسـف   یـا  آل هایـد  ضد مقدار

 بـا  )R(تاسـف   یـا  آلایـده  ضـد  مقدار و) s(سودمندي 
  شود:زیر محاسبه می روابط به توجه

1

*
*

n

j
j
fj fijsi w
fj fj

 

                        9رابطه 

max *
*

j j ij

j j

R wi f f
f f

 


 
 
 
 

              10رابطه 

 ،باشـد می jمعیار براي نظر مورد وزن مقدار )Wj( که
مثبـت   آلایـده  حل راه از ماiینهگز نسبی فاصلۀ بیانگر

ه گزینـ  نـاراحتی  حداکثر بیانگر (بهترین ترکیب) و 
i روش در. اسـت  مثبـت  ایـده آل  حل از راه دوري ازام 

 باشـد،  یـک  مسـاوي  P پـارامتر  اگر توافقی ریزيبرنامه
  آید.به دست میisهمان مقدار

 
*

*
1

( )
n

i i
j

fj fijL A wj s
fj fj 




 

   11 رابطه 

                                      
باشـد   p=پـارامتر  اگـر  تـوافقی  ریزي برنامه روش در

  :آیدمی دست بهiRمقدار همان
 12رابطه 

max *
*

( ) j ij ij

j j

w f f
f f

L A R 


 
    
 

       

                             
): مقـدار  Qویکور (مقدار شاخص محاسبه: ششم مرحله

Q گردد:ر محاسبه میبا توجه به رابطه زی  
  13رابطه 

(1 )* *

s s R Ri iQ V V
s s R R

 
 

  
 

 

   
   
   
   

       

  
   14رابطه 

*

min * max
min max

i i i

i i i

R R R R
s s s s
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* روابط این در
is s
s s







 ایده از فاصله نرخ کنندة بیان 

 و آل
*
iR R

R R







 ایـده  ضد حل از فاصله نرخ کنندة یانب 

وپارامتر است آل ( 0,1 )v توافق میزان به توجه با 

 مقدار باال، توافق در که شود،می انتخاب گیرندهتصمیم

 مقـدار  آراء اکثریت با توافق در صورت 5/0 از بیش آن

 آن مقـدار  پایین، توافق در صورت و 0/5 با مساوي آن

) و isتـابعی از (   Qمقـدار   .بـود  خواهد ٥/٠ از کمتر

)iR (حل از مقادیر ترتیب به مقدار این خود که بوده 
ریـزي تـوافقی    در برنامـه  ∞=pو p=1  ازاي بـه  آلایده
 .است

 مقـادیر  اسـاس  بـر  هاگزینه کردن مرتب :هفتم مرحله
Q,S,R: مقـادیر  بـه  توجـه  بـا  مرحلـه  ایـن  درQ,S,R  
  مرتـب  بزرگتـر  بـه  کـوچکتر  از گـروه  سـه  در ها  گزین

 برتـر  گزینـه  عنـوان   ب ايگزینـه  نهایـت  در. شوند می

 برتـر  گزینـه  عنوان به گروه سه در که شودمی انتخاب

  .شود شناخته
  هاي پژوهشمتغیرها و شاخص

  
  نیاز پژوهش هاي مورد معیارها و شاخص :3 جدول 

  منبع  ها گویه  شاخص  منبع  ها هگوی  شاخص

طی
محی

 

 Dubovyk, O. (2010)  توپوگرافی

ایی 
فض

 - 
دي

کالب
  

 ,Sietchiping, R  فاصله از روستاهاي اطراف
(2005) 

 Batisani & Yarnal  شیب
(2009) 

 Dubovyk, O.(2010)  فاصله از شهرهاي اطراف

 ,Cetin,M  فاصله از شبکه ارتباطی Dubovyk, O. (2010)  جهت شیب
Demirel.H (2010) 

 ; Shamsuddin, s  فاصله از گسل
Yaakup, A. (2007) فاصله از اراضی کشاورزي  Luo, J; Wei, Y, 

H,Y.(2009) 

 کیفیت خاك اراضی کشاورزي،
  صنعتی و مسکونی

Huang, B; Zhang, L; 
and Wu, B.(2009), 

آموزشی،اداري،انتظامی،در
و  مانی،پارکینگ،حمل

 ، فرهنگی،سبز نقل، فضاي
مراکز امداد و  مذهبی،

  نجات، بایر

Dubovyk, O. 
(2010) 

 ; Shamsuddin, s  دسترسی به آب
Yaakup, A. (2007) 

   و  طرح
ست

سیا
  يها 

ولت
د

  

روستاهاي داراي 
 -  ديها طرح

دي  
تصا

اق
_ 

عی
جتما

ا
 

 -  طرح مسکن مهر Sliuzas, R.V. (2004)  قیمت زمین

  حریم شهر ةمحدود Sliuzas, R.V. (2004)  مالکیت زمین

Xie,C.;HuangB;Cla
ramuntC;Chandra
mouli,C. (2009) 
SietchipingR. 

(2005) 
Dubovyk, O.(2010) 

مساحت فضاهاي باز درون حریم و محدوده 
  شهر

Cetin.M, Demirel.H 
(2010)  

  جمعیت شاغل
Poelmans, L., 

VanRompaey, A. 
(2009) 

 

(صنایع و مراکز  فاصله از مراکز اشتغال
  تجاري)

Huang, B; Zhang, L; 
and Wu, B.(2009), 

  تراکم جمعیت
Xie,C;HuangB;Claram
untC;Chandramouli ,C. 

(2009) 
 Sietchiping, R.(2005)  میزان مهاجرت به درون
 Sietchiping, R.(2005)  میان مهاجرت به بیرون

  ي تحقیقها یافته منبع:
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ین صورت بـوده کـه   شده به ا ي بیانها این شاخص
شهري یزد بـراي تحلیـل فـرم     ۀشاخص مساحت منطق

اسـتفاده قـرار    فضایی یـا روش آنتروپـی شـانون مـورد    
هـاي   هاي سازمان فضایی و دسترسـی  گیرد. شاخص می

ـ    ا رشد مناطق شهري یزد براي تحلیل الگـوي توسـعه ب
هـا   شـاخص  ۀروش چیدمان فضا ضروري هست و همـ 

عوامل مؤثر در این الگوي توسعه و هدایت براي بررسی 
و همچنـین تحلیـل الگـوي     ویکوررشد شهري با روش 

 GISهــا در محــیط  توســعه بــا روش همپوشــانی الیــه
  گیرند. برحسب وزن مورداستفاده قرار می

 5/99 وسـعت  با یزد شهر: قلمرو جغرافیایی پژوهش
 درجـه  52 مختصات با یزد استان مرکز در مربع کیلومتر

 29 و شرقی طول دقیقه  37 و درجه  56تا دقیقه  55 و
 شمالی عرض دقیقه 27 و درجه 33 تا دقیقه 52 و درجه

 آن اداري مرکـز  و یـزد  اسـتان  تـاریخی  واحـد  بزرگترین
 و شهرسـتان  مرکـز  در جغرافیایی موقعیت نظر از .است

 اسـت؛  دریا سطح از ارتفاع متر 1230 داراي و یزد استان
 است (سرائی، شده واقع ایران رکزيم فالت میان در که

 گرفتـه صورت سرشماري آخرین اساس بر و )30:1386
  .دارد نفر 656474 معادل جمعیتی 1395 سال در

  

  
  موقعیت شهر یزد (ترسیم: نگارندگان) نقشۀ: 1شکل 

  
  هاي پژوهشیافته

مـؤثر در الگـوي    عوامـل و شناسـایی  براي تحلیـل  
معیــار اصــلی  4 شــهري ابتــدا ۀتوسـعه و رشــد منطقــ 
کالبــدي،  -فضــایی ،اجتمــاعی --(محیطــی، اقتصــادي

زیر معیار با بررسی  33) با هاي دولتها و سیاستطرح
شهري یزد تعیـین   ۀبراي منطقمنابع داخلی و خارجی 
ن هایی که توسـط مسـئوال   نامهو بر اساس نتایج پرسش

آنتروپـی   بـا روش  هاي مربوطـه پرشـده بـوده،    سازمان
 پژوهش شناسی روش در آن محاسبۀ لمراحکه  شانون
و سـپس بـا اسـتفاده از     گذاري شدند ارزش. است آمده

عد رشد و توسعه در شهر یـزد  مناطق مست  مدل ویکور
ارائـه شـده    3-8که نتیجه در جداول بندي شدند رتبه

  است.

  

  شانون آنتروپی ضریب از استفاده با پژوهش هايشاخص براي آمده دستهب وزن :4جدول 
  ها وزن نهایی زیر شاخص  معیارها زیر  یارهاي اصلیمع

  محیطی

  0,027  توپوگرافی
  0.031  شیب

  0,023  جهت شیب
  0,024  فاصله از گسل
  0,028  صنعتی و مسکونی کیفیت خاك اراضی کشاورزي،

  0,025  دسترسی به آب
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  اجتماعی _ اقتصادي

  0,032  قیمت زمین
  0,023  مالکیت زمین
  0,025  جمعیت شاغل
  0,027  جمعیت فعال

  0,027  (صنایع و مراکز تجاري) فاصله از مراکز اشتغال
  0,025  تراکم جمعیت

  0,024  میزان مهاجرت به درون
  0,029  میان مهاجرت به بیرون

  کالبدي _فضایی 

  0,024  مساحت فضاهاي باز درون حریم و محدوده شهر
  0,027  فاصله از روستاهاي اطراف

  0,027  از شهرهاي اطراففاصله 
  0,038  فاصله از شبکه ارتباطی

  0,027  فاصله از اراضی کشاورزي
 فرهنگی، سبز، و نقل، فضاي حمل پارکینگ، درمانی، انتظامی، آموزشی،اداري،

 0,423  مراکز امداد و نجات، بایر مذهبی،

  ي دولتها طرح و سیاست
  0,028  دي روستاییها روستاهاي داراي طرح

  0,021  ح مسکن مهرطر
 0,015  حریم شهر ةمحدود

   
  ي تحقیقها یافتهماخذ: 

  

  منفی و مثبت آلآیده حل راه ماتریس: 5جدول 
  ایده ال منفی  ایده ال مثبت  زیرمعیارها
  0,0017  0,013  توپوگرافی

  0,0012  0,012  شیب
  0,0014  0,014  جهت شیب

  0,0017  0,012  فاصله از گسل
  0,0060  0,007  کشاورزي،صنعتی و مسکونیکیفیت خاك اراضی 

  0,0052  0,007  دسترسی به آب
  0,0061  0,013  قیمت زمین

  0,0048  0,016  مالکیت زمین
  0,0062  0,012  شهر ةدرون حریم و محدود مساحت فضاهاي باز

  0,0064  0,010  جمعیت شاغل
  0,0054  0,011  جمعیت فعال

  0,0017  0,006  اري)فاصله از مراکز اشتغال(صنایع و مراکز تج
  0,0017  0,014  تراکم جمعیت

  0,0016  0,007  میزان مهاجرت به درون
  0,0009  0,012  میان مهاجرت به بیرون

  0,0016  0,014  فاصله از روستاهاي اطراف
  0,0017  0,006  فاصله از شهرهاي اطراف
  0,0020  0,007  فاصله از شبکه ارتباطی

  0,0021  0,010  فاصله از اراضی کشاورزي
  0,0024  0,014  دي روستاییها روستاهاي داراي طرح

  0,000  0,013  طرح مسکن مهر
 0,000 0,010  حریم شهر ةمحدود

 0,0096 0,093  مراکز امداد و نجات، بایر مذهبی، سبز،فرهنگی، و نقل، فضاي آموزشی،اداري،انتظامی،درمانی،پارکینگ،حمل
 هاي تحقیقیافتهماخذ: 
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  S,R,Qمحاسبات   ماتریس :6جدول 
Q  R  S  شهري مناطق  
47/4  95/8  45/0  1  
71/1  53/2  21/0  2  
19/3  38/6  30/0  3  
34/2  96/4  24/0  4  

  هاي تحقیقیافته: ماخذ
  

  هاتحلیل شاخصحی براساس بندي نوارتبه: 7جدول 
  شهري مناطق  Q  R  S رتبه

1 47/4  95/8  45/0  1  
4 71/1  53/2  21/0  2  
2 19/3  38/6  30/0  3  
3 34/2  96/4  24/0  4  
  هاي تحقیقیافتهماخذ: 
  

ي منـاطق شـهر یـزد بـا شناسـایی      بنـد جهت رتبه
ري گیهاي مؤثر در توسعه و رشد شهري با بهرهشاخص

 گیـري  دهی آنتروپی شانون و مدل تصـمیم  از مدل وزن
چهـار معیـار اصـلی    در  گانه شهر یـزد  4مناطق ویکور 

ــدي، طــرح -فضــایی (محیطــی، اقتصــادي، ــا و کالب ه
زیـر معیـار پرداختـه شـد      33هاي دولت،) بـا  سیاست

از آن است که بـا توجـه بـه کـل     ها حاکی نتایج جدول
باالترین رتبه جهت توسـعه و   3و  1ها، مناطق شاخص

  ند.ت رشد شهري در یزد را دارهدای
پژوهش جهت رسیدن بـه هـدف   گام بعدي در این 

 گسـترش  مطلـوب  جهـات  مکانیـابی کـه   کلی پژوهش
 ستتکنیک چیدمان فضا از استفاده با یزد شهر یکیفیز

 Gisروش همپوشــانی وزن دار در محـــیط  ابتــدا بــا   
شاخص مورد بررسـی بـا    4مربوط به هر  تولید نقشۀ به

زیر معیارهاي مربوطه براساس وزنی کـه توسـط مـدل    
  اند پرداخته شده است.شانون کسب نموده

  

  
  اديهاي اقتصهمپوشانی شاخصۀ نقش: 2 شکل

  نگارندگان) (ترسیم:
  هاي سیاسی همپوشانی شاخصنقشۀ  :3شکل 

  (ترسیم: نگارندگان)

  کالبدي هايهمپوشانی شاخصنقشۀ  :4شکل
  (ترسیم:نگارندگان)

  هاي محیطیهمپوشانی شاخصنقشه  :5شکل
  (ترسیم: نگارندگان)
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  دگان)شهر یزد (ترسیم: نگارنۀ ثر بر توسعؤهاي مهمپوشانی شاخص: 6شکل

  
هـاي  هاي مربوطه با در نظر گـرفتن شـاخص  نقشه

هـا نشـان   و همپوشـانی آن  مؤثر در توسـعۀ شـهر یـزد   
شـود میـزان   تـر مـی  ها پررنـگ لهها  چه دهد که هر می

اي الگوي توسعه و هدایت رشد منطقۀ شـهري  ارزش بر
د لـذا در منـاطق شـمال شـرقی و     گـرد یزد بیشتر مـی 

ارتبـاطی   شـبکۀ  جنوب و همچنین نزدیکـی شـهر بـه   
  توسعه بیشتر بوده است.  

در گام بعدي با اسـتفاده از روش چیـدمان فضـا و    
 جهت مناسب توسـعۀ   Depth mapافزار  استفاده از نرم

در روش چیـدمان   شهري در شهر یزد مشخص گردید.
بـراي تحلیـل و خروجـی     Depth mapافزار فضا از نرم

ارتباطات  نقشۀ افزارشود. در این نرمها استفاده میداده
سـاس  که بـر ا طوريهو سازمان فضایی مورد نیاز بوده ب

شـبکه ارتبـاطی و    میـزان ارتباطـات موجـود در نقشـۀ    
همچنــین ســازمان فضــایی اتصــاالت موجــود در آن و 

در  پیوندي، انتخاب، عمق و ... راهاي همموجود تحلیل
دهد؛ اما بـا توجـه بـه    سطح محلی و فرامحلی ارائه می

ع کـالن و  ژوهش مورد نظـر کـه یـک موضـو    موضوع پ
ــل   ــذا تحلی ــوده ل ــی ب ــامل  فرامحل ــی ش ــاي فرامحل ه

 .پیوندي و انتخاب مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت    هم
 فضـا  کیفیـت  متغیرهاي اندازه گیري از یکی پیونديهم
 نشـان  از مطالعـات  بسـیاري  در و اسـت  کالن مقیاس در

 شـهري اسـت   فضـاي  یـک  بـه  دسترسـی  قابلیت ةدهند
)Hillier & Idea, 2005(. فضـا،  چیـدمان  دیـدگاه  از 

 فضـایی  هـاي تحلیـل  اساسـی در  مفهوم یک پیوندي هم
 حرکـت  و الگـوي  تردد میزان با باالیی همبستگی و است
 ).Teklenburg et al., 1993:347-357( دارد فضا در فرد
 توپولـوژیکی  مفهـومی  فضا چیدمان روش در پیونديهم

 پیونـدي  هم درواقع متریک و اي فاصل مفهومی نه و دارد
 را شـهر  کـل  بـا  آن یکپـارچگی  میزان شهري، فضاي یک

 یـک  پیوندي مه ).Turner, 2007: 145( دهدمی نشان
 سـاختار  بـا  نقطه آن ارتباط میزان بیانگر یک نقطه یا فضا
 به رسیدن چنانچه. است آن ۀزیرمجموع یا مجموعه کلی
 باشـد،  پـذیر  نامکـا  کمتري فضاهاي با پیمودن فضا یک
 :Jiang et al., 2000( دارد بیشتري پیوندي هم فضا آن

شود شاخص براساس فرمول زیر محاسبه میاین  )164
ترین فاصـله بـین دو   برابر است با کوتاه که در آن 

  .i ,kنقطه 
Integration =  15رابطه                          

           
کننـده احتمـال گـزینش یـک     بیانانتخاب تر پارام

 خـط  یک براي  متغیراین  فضا در یک گره شهري است،
 پیوسـتگی  یـا  اتصـال  عکـس مقـدار   مجمـوع  از محوري
 در آیـد.  می دست خط به این با مرتبط همسایگی خطوط

 دهنـده  نشـان  متغیـر  ایـن  مقـدار  فضـا،  ادبیات چیدمان
براسـاس  ت کـه  اسـ  گیريتصمیم فرآیند در اهمیت فضا

  گردد:فرمول زیر محاسبه می
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                              16رابطه  

  محوري  ابتدا نقشۀ ،چیدمان فضا مدل  اجراي   براي
هـاي  خطـوط شـریانی    از اسـتفاده   بـا   ر نظ مورد   منطقه

شـهر یـزد از چنـد    معابر تهیه شده  است.  ی شبکۀاصل
اند و تعـدادي  سراسر شهر را پوشش دادهاصلی که  خط

هاي شهر را نشان خطوط پراکنده و زیاد که زیرسیستم
 اند، تشکیل شده است. براي تولید نقشه محوري ازداده

Extension Axwoman6.0 ــیط ــرم در محـ ــزار نـ  افـ
ArcGIS10.3   .براي انجـام تحلیـل   استفاده شده است

جـدا  خطـوط  چیدمان فضـا، در نقشـه محـوري نبایـد     
بنـابراین بـا اسـتفاده از ابـزار      افتاده وجود داشته باشد؛

Get isolate lines  شــود و نقشــه محــوري چــک می
شـوند. پـس از اصـالح    خطوط ایزوله نمـایش داده مـی  

 Calculate Parameters inرنقشـه بـا اسـتفاده از ابـزا    

case of lines with lines یک از عناصـر چیـدمان    هر
محاسـبه  پیونـدي و انتخـاب   مشامل هفضایی شهر یزد 

ي هـا  نقشـه  Ucdepthmap10افـزار  و سپس در نرمشد 
  .انداست تولید شده که گویاي هریک از این عواملزیر 

  

  
   پیوندي شهر یزدهم: نقشۀ 7 شکل

 (ترسیم نگارندگان)
 شهر ۀهاي توسعپیوندي شاخصمیزان هم: نقشه 8 شکل

 نگارندگان) (ترسیم
            

پیوندي وضع موجـود در شـهر   هم توجه به نقشۀ با
بیشترین شود که مرکز شهر )، مشخص می7(شکل یزد
بـه  کـه   دارد را پیوندي مربوط به بافت میانی شـهر هم

تـوان  پیونـدي ایـن محـدوده را مـی    بودن هم علت باال
ارتباط مستقیم با معابر اصلی به ویژه بخشی از رینـگ  

ی بـه  کـه دسترسـ  جنوبی شهر دانسـت   -اصلی شمالی
آورند. اصلی ترین محـور  سایر نقاط شهري را فراهم می

عنوان کریدور مرکزي  جنوب غربی که به -شمال شرقی
پیونـدترین فضـاهاي   نیز از هـم  شهر شناخته می شوند

هـا  پیوندي شاخصبا توجه به نقشۀ هم ند.هستشهري 
توان مشاهده نمـود کـه از رنـگ    ) ، می8شماره  (نقشۀ

ابد. در چهار یپیوندي افزایش میبی میزان همقرمز به آ

شهر یـزد بـه سـمت شـمال و      خط ارتباط اصلی که از
شهري یزد امتداد دارند و همچنـین خـود    شرق منطقۀ

ونـدي بیشـتر بـوده و اکثریـت     پیشهر یزد میـزان هـم  
اند. مطـابق مطالـب   ها در این نقاط ایجاد شدهمحدوده

ذبه آن نقاط براي پیوندي بیشتر، جاقبل (که هرچه هم
تـوان   شود) مـی مهاجرت و سکونت و توسعه بیشتر می

در امتداد خطوط بیـان شـده، توسـعه و هـدایت      :گفت
ش چیدمان فضا، میـزان  رشد شهري بیشتر است.در رو

اطی از این اسـت کـه در چـه نقـ    دهنـدة انتخاب نشـان 
ــردم و  محــدودة ــه شــهري م ــل  منطق ــاجران تمای مه

میزان احتمـال انتخـاب آن   بیشتري به سکونت دارند و 
  نقاط بیشتر است.
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  (ترسیم نگارندگان) شهري ۀمیزان انتخاب در منطق نقشۀ: 9 شکل

  
تـوان مشـاهده نمـود از    مـی  )9( با توجه به نقشـۀ 

ابـد لـذا   یخطوط قرمز به آبی میزان انتخاب افزایش می
خط ارتباطی که با رنـگ آبـی پررنـگ نمـایش داده      5

رنــد و در نتیجــه انتخــاب را داشــده بیشــترین میــزان 
تـداد ایـن خطـوط    شـهري در ام  توسعه و رشد منطقـۀ 
همچنین میـزان انتخـاب در ایـن     بیشتر رخ داده است؛

خطوط نیز، تمایل به سـکونت پیوسـته و چسـبیده بـه     
در این پارامتر نیز بیشـترین  دهد. شهر یزد را نشان می

جنـوبی و   -امتیاز مربوط بـه دو محـور اصـلی شـمالی    
که این محورهـا  . از آنجاییاستغربی شهر یزد  -قیشر

انـد  حـت پوشـش قـرار داده   اصلی شهر را ت چهار جهت
این محورهـا بیشـتر    رود که احتمال گزینش انتظار می

غربـی   ۀجنوبی و نیمـ  -براین، محور شمالیباشد عالوه
راتب معابر شـهر جـزء   غربی در سلسله م -محور شرقی

ــان ــه دو  خیاب ــریانی درج ــاي ش ــري) و  34-45(ه مت
با توجه به آنچه بررسی شـد   هستند.اصلی  ةکنند توزیع

ي یـزد انـوع   شـهر  توان مشاهده کرد که در منطقۀمی
ــود دار  ــعه وج ــوي توس ــوريالگ ــه در نزد بط ــی ک دیک

خطـی (شـعاعی)، در    محورهاي ارتباطی الگوي توسعۀ
گسترشـی (پیوسـته) و    د الگوي توسعۀنزدیکی شهر یز

ی و شرق منطقـه، الگـوي توسـعۀ    ال غربدر نواحی شم
ـ     خوشه ه اي وجـود دارد و در نقـاط دور از شـهر یـزد ب

اند؛ امـا  و گریخته (پراکنده) توسعه یافته صورت جسته
خطی و پیوسته در مقایسه با دیگـر   سهم الگوي توسعۀ

 فت منطقۀتوان گالگوها خیلی بیشتر بوده است لذا می
ایـن   انـد و تـه با این دو الگو بیشتر رشـد یاف  شهري یزد

نسبت به هم همبسـتگی ندارنـد و    افتهی توسعهمناطق 
  .اند افتهتصادفی رشد ی صورت به
  

  گیرينتیجهبندي و جمع
 ثیريتـأ  شـهر  هـر  فیزیکی توسعۀ الگوي که آنجا از

 مـدیران  دارد، آنتوسعۀ  ناپایداري یا پایداري بر اساسی
 لگـو ا این هدایت منظور به بایدمی شهري ریزانرنامهو ب

و  فیزیکی گسترش الگوي از شهري، پایدارۀتوسعه براي
 بـا . باشـند  داشـته  کافی شناخت شهرها موجود فضایی
 عوامـل  شناسـایی  و گرفتـه  مانجـا  هـاي تحلیل و تجزیه

 جهـات  شـهر،  فیزیکـی  رشـد  در مؤثر انسانی طبیعی و
درآباد  اسفندیاريگردید ( تعیین شهر آتیتوسعۀ  بهینه

ــژوهش ).1395:60 و همکــاران، ــن پ ــ، در ای ــایج ب ه نت
راســاس مــدل هــا بدهــی شــاخصدســت آمــده از وزن

ــی  ــانون نشــان م ــی ش ــر آنتروپ ــه ه ــد ک ــدام از  ده ک
کالبـدي،   -ی، اقتصـادي، فضـایی  محیطـ هـاي   شـاخص 

مختلفی بـه دسـت    اوزانهاي دولت، ها و سیاستطرح
 ۀتوسـع  بـر  ثیرگـذار أت عوامـل  تـرین کـه مهـم   اندآورده

معیارهـاي   مطالعـه  مـورد  ةمحـدود  در شـهر  فیزیکـی 
رهــاي اقتصــادي و  و معیا اســتکالبــدي  -فضــایی

شـهري   ۀثیر را در رشـد و توسـع  أاجتماعی کمترین تـ 
 ۀبندي مناطق مستعد توسعتحلیل رتبه شهر یزد دارند.
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 حـاکی از آن اسـت کـه    شهر یزد براساس مدل ویکـور 
یـک   ۀمنطقـ  توسعه، براي اول اولویت در  جهت بهترین

دوم  اولویـت  در و بـوده   ل شـرقی شـهر  واقـع در شـما  
 همچنـین  اسـت؛ جنـوب    سـه واقـع در جهـت    ۀمنطق

 بررسی و منتخب متغیرهاي و هاشاخص تحلیل و تجزیه
و  دارروش همپوشــانی وزن از حاصــل نهــایی ۀنقشــ

در مناطق شـمال شـرقی و    که داد نشان چیدمان فضا،
ارتبـاطی   ۀب و همچنین نزدیکـی شـهر بـه شـبک    جنو

همچنـین میـزان انتخـاب در     ،تر بوده استبیشه توسع
این خطوط نیز، تمایل به سکونت پیوسـته و چسـبیده   

با توجه به آنچـه بررسـی    دهد.به شهر یزد را نشان می
شـهري یـزد    توان مشاهده کرد کـه در منطقـۀ  شد می

دیکـی  کـه در نز طـوري هد بد دارانوع الگوي توسعه وجو
)، در اعیخطـی (شـع   محورهاي ارتباطی الگوي توسعۀ

گسترشـی (پیوسـته) و    نزدیکی شهر یزد الگوي توسعۀ
الگـوي توسـعۀ   در نواحی شمال غربی و شرق منطقـه،  

ـ     خوشه ه اي وجـود دارد و در نقـاط دور از شـهر یـزد ب
اند؛ امـا  و گریخته (پراکنده) توسعه یافته صورت جسته

خطی و پیوسته در مقایسه با دیگـر   الگوي توسعۀ سهم
 توان گفت منطقۀتر بوده است لذا میالگوها خیلی بیش

ایـن   انـد و با این دو الگو بیشتر رشـد یافتـه   شهري یزد
نسبت به هم همبسـتگی ندارنـد و    افتهی توسعهمناطق 

 با را پژوهش این نتایج .اند افتهتصادفی رشد ی صورت به
 یزد شهر فیزیکی گسترش روي بر که تحقیقات دیگري

 ایـن  در ايبه گونه ایمدهدا قرار مقایسه مورد انجام شده
 شهر یزد، آتی رشد براي مناسب جهات بهترین پژوهش
 سـپس جنـوب   بـوده،  مطلـوبتر  شـرقی  شـمال  نـواحی 

 فیزیکـی  توسعۀ بر ثیرگذارعامل تأ ترینمهم و باشد می
و  کالبـدي اسـت   _فضـایی   هـاي یـزد شـاخص   شـهر 

معیارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی کمتـرین تـاثیر را در     
ــعه   ــد و توس ــد.   رش ــزد دارن ــهر ی ــهري ش ــیش در  ول

جهات  بهترین دیگران، توسط گرفته انجام هاي پژوهش
و  جنـوبی  نـواحی  را یـزد  شـهر  آتـی  رشد براي مناسب
عامـل   تـرین مهـم  بـین  از و انـد کـرده  معرفـی  شـرقی 

عامل جمعیت  به یزد، شهر فیزیکی توسعۀ بر ثیرگذارتأ
 زا یـک  هـر  دانـیم، مـی  کـه  همانگونـه  .انـد داده اولویت
؛ ندهسـت  معـایبی  و مزایـا  داراي خـود  نوبـۀ  به ها روش

 تأییـد  یـا  رد اطمینان با را روش توان یکنمی بنابراین،
 ،پـژوهش  از حاصـل  نهـایی  نقشـۀ  باتوجه به ولی .نمود
بـه   کـه  پـژوهش ایـن   از حاصل که نتایج گفت توانمی

 اسـتفادة  بـا  چندمعیاري، تحلیل از نتایج حاصل صورت
 نشـانگر  اسـت،  شـده  مـنعکس  رویکـو  از روش محوري

 عنـوان  بـه  آفرینـی  نقـش  در فنـون  هاي ایـن توانمندي
 هايگزینه انتخاب براي گیري،پشتیبان تصمیم سیستم
 توسـعۀ  جهـات  بـراي  مکانیـابی جهت بررسـی   مناسب
 دور نظـر  از نبایـد  حـال  ایـن  با .است شهر یزد فیزیکی
 در کـار  ابزار حد در باید راافزارها نرم و که فنون داشت

پژوهشـگران   کارشناسی قدرت قدر، چه هر .نظر گرفت
 استفاده از که رودمی انتظار نسبت همان به باشد قویتر

همـراه   تـري  برجسـته  و مثبت نتایج با ابزار و فنون این
قـرار   پـذیرش  مـورد  پـژوهش   فرضـیه  پایان، در. باشد
فیزیکـی   توسـعۀ  جهـت  شرقی شمال اراضی و گیرد می

  .است جهات سایر زا مناسبتر یزد شهر
  

  پیشنهادات
هـاي انجـام شـده و نتـایج بـه      توجه بـه بررسـی   با
آمده دربارة عوامل مؤثر  در توسـعۀ شـهر یـزد و    دست
یابی مناسب جهت این امـر،از آنجـایی کـه بافـت     جهت

تــاریخی و فرســوده زیــادي در ایــن شــهر وجــود دارد 
ــه  ــت فر  2(منطق ــزان باف ــوده و داراي بیشــترین می س
  توان:) در این منطقه میر این شهر استتاریخی د

 هاي زمـین و کـاربري اراضـی   با استفاده از سیاست
ها به طور متراکم و صحیح و قراردادن هریک از کاربري

اي که مردم هر منطقه به  استاندارد در کنار هم به گونه
. مین کنندروي نیازهاي ضروري خود را تأدهصورت پیا

فرسوده در ایـن منطقـه و   هاي بهسازي و نوسازي بافت
هـاي فرسـوده و   هاي خالی و بافتجایی که زمیناز آن

تـوان سیاسـت   استفاده زیـادي در سـطح شـهر مـی    بی
به کار گرفت تـا ضـمن   افزا را در این شهر توسعۀ میان

  طقـه از فرسـوده  هاي مـورد نیـاز هـر من   تامین کاربري
 ها جلوگیري کرد. استفاده ماندن بافتماندن و بی

هـا و نیـز   مچنین با افزایش فضاي سـبز و پـارك  ه
استفاده از حمل و نقل عمومی در سـطح ایـن منطقـه    

منطقه  از آنجا که این منطقه را باال برد.توان توسعۀ می
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یک در شمال شهر یزد و منطقه سه در جنوب، به علت 
فرسودة کمتر، تـوان عـالی جهـت توسـعۀ     وجود بافت 

را جهت گسترش آتی  توان این مناطقند میشهري دار
ها حـاکی از آن   یشنهاد داد. نتایج حاصله از نقشهشهر پ

هاي موجود در منطقۀ یک شهر یزد کـه  است که زمین
خت و ساز رفتـه و  سادر محدودة شهري قرار دارند زیر 

  شود.پذیر میاین منطقه جمعیت
ــا توجــه بــه بررســی ــژوهش هــايیافتــه هــا وب  پ

 به ذکـر  الزم گردد.می هارائ خصوص این در پیشنهاداتی
 نظـرات  بررسـی  نیازمنـد  پیشـنهادات  ارائـه  کـه  اسـت 

 نهایـت  در و متخصصـان، مـردم   مـدیران،  ن،مسـئوال 
  :باشدمی نیازها اساس بر  بندي اولیت
  در تـراکم  و جمعیـت  متعـادل  و متناسـب  توزیـع 

 .شهر مختلف هايبخش
  از غیـر  جهـاتی  در شـهر  توسـعۀ  سـمت  هـدایت 

 باغاتکشاورزي، هاي زمین

 و شـهرها  توسـعۀ  هـاي برنامه میان متوازن توسعۀ 
 .شهري منطقۀ در محیطی زیست هايبرنامه

 شهري ناموزون گسترش از جلوگیري. 
 ریـزي برنامـه  و شهر فعلی فضایی توجه به سازمان 

 دلیـل  بـه  آن، براسـاس  توسـعه  بـه  رو يهـا  محـل 
 یوند؛پناهم هاي محله از ایجاد جلوگیري

 و بیـرون  سمت به شهر رویۀ بی توسعۀ از جلوگیري 
 درونـی  فضایی ساختار ساختن براي منسجم تالش
 شهر؛

 ــایر درون توســعه شــهر در ارا ضــی بالاســتفاده و ب
 شهر محدودة

       توسعه شهر بـا الگـوبرداري از شـهر پایـدار و شـهر
 هوشمند

 ارتبــاطی مناســب میــان منــاطق و  احــداث شــبکۀ
 رگاهی پایداکز سکونتمحالت شهري مطابق با مرا
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