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ریزي و  از این رو، جهت برنامه. ایم بسیاري از شهرهاي ایران از جمله شهر یزد بوده هفزایندهاي اخیر شاهد رشد  در دهه

 ها آنمعطوف به توسعه پایدار، شناخت میزان تجمع و پراکندگی و نحوه تمرکز جمعیت و فعالیت در  هاي سیاستتدوین 

نظر میزان تجمع و پراکندگی جمعیت رسد از  به نظر می: در این رابطه، فرضیه تحقیق بدین شرح مطرح شد. ضروري است

جهت آزمون . کند و گرایش چندانی به سمت تمرکز اتفاق نیفتاده است و فعالیت؛ شهر یزد از الگوي پراکنده پیروي می

اي و بر حسب نواحی شهرداري شهر یزد  هاي الزم از روش کتابخانه تحلیلی، داده - فرضیه، در چارچوب روش توصیفی

نتایج محاسبه درجه تجمع از طریق . عمومی تحلیل شد Gتفاده از ضرایب موران، گري و شاخص گردآوري شد و با اس

همچنین محاسبه نحوه تمرکز از طریق شاخص . ضرایب موران و گري، الگوي تصادفی متمایل به پراکندگی را نشان داد

G تحقیق، مشخص گردید که الگوي توزیع  در مجموع با تایید فرضیه. عمومی، تمرکز پایین جمعیت و فعالیت را نشان داد

الگوي  دهندو تمرکز جمعیت و فعالیت در شهر یزد از نوع تصادفی متمایل به پراکنده و با تمرکز پایین است، که نشان 

  .  باشد گسترده و پراکنده شهري می

  

  تجمع و پراکندگی، تمرکز، شهر یزد: 

  

است که به تناسب  ییایط جغرافیانسان در مح یاساس يها نقش يفایا ییتبلور فضاافته و یشهر مجموعه تجسم 

توسعه ). 1: 13861 زاده، یو اول يمظفر(رد یپذ یشکل گرفته و توسعه م يفرد يها قهیو سل یامکانات، بضاعت فرهنگ

                                                   
  ریزي شهري، گروه علمی جغرافیا، دانشگاه پیام نور استادیار جغرافیا و برنامه 1-

 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه تهران -2

  ریزي شهري کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -3
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 يکه در اکثر فضاهایبطور. بود یروند نسبتا متعادل يارار رو به تکامل خود از زمان شروع تا به امروز دیدر س يشهر

 مقدم یمانیو سل ینیحس(اند  گر بودهیکدیبا  العاده خارق يو سازگار یک همگونی يدارا يهمه عناصر شهر يشهر

ع شهرها و یسم، گسترش سریاز مدرن متأثر 20و  19قرن  يو اقتصاد یاجتماع -یتحوالت فرهنگاما ). 28- 29 :1385

ها به وجود آورده  آن يکالبد -ییرا در ساختار و سازمان فضا يادیرات بنییتغرا موجب شده و  ش کالن شهرهایدایپ

ش ین افزایرامون و همچنیشهر به مناطق پ یکیزینده شهرها، گسترش فیدر اثر رشد فزا؛ لذا )151: 1382 ياریز( است

 يمشکالت جد ين رشد شهریا ).1-2: 1388 ،ياریو ز یپناه(ر خواهد بود یدر درون شهرها اجتناب ناپذ یتراکم و انباشتگ

ک ضرورت یبه عنوان  داریپا ییفرم فضال توجه به ین دلیبه هم. )43: 1382 لیشوگ( .خواهد داشت یپ در يشمار یبو 

 شهر دارد يو کالبد یاجتماع يها ت جبههین موضوع در تقویت ایاز اهم یحاک يتوسعه شهر يها در برنامه یاساس

  ).213: 1385ار یر و هوشیزاده دل نیحس(

است  ع و پراکنده متحمل شدهیب را از رشد سرین آسیشتریب که است يا نمونهزد ی ن ارتباط شهریدر ا 

ک آن یش، جوانه و رشد ارگانیدایدر مرحله پ یرغم انسجام و فشردگیکه عل، )33: 1387 يزدیزادگان و رستم  عباس(

شهر  یکیزیگسترش ف يالگو ،ن امریبا توجه به ا .)135: 1385، ییو سرا ییتقوا( مارگونه استیب يامروز گرفتار ساختار

ا یزان تجمع ین مییشهرها، تع یکیزیگسترش ف يالگو یبررس يها از جنبه یکی .نیازمند بررسی و تحلیل استزد ی

مناسب جهت  يها استیس ارائهدستیابی به شناخت کافی و  به منظوراین بررسی ؛ لذا باشد یفرم شهر م یپراکندگ

  . است يضرورشهري دار یمتناسب با توسعه پا يبه فرم کالبد یابیدست

  

. اند ها را پوشش داده هیف از نظریاند، دو ط پرداخته ين در توسعه شهریگاه زمیکه به موضوع جا ییکردهایرو

از اندازه و رشد  يا که شهرها آستانه دارندبر آن د یتأک، دانسته يگسترش شهر ضرور ين را برایبه زم یدسترس یگروه

را  يرشد شهر يمحدودساز يها استیس یدر مقابل، برخ. ن مرحله متوقف خواهند شدیدن به ایدارند که در صورت رس

ند دان یم ییها حل کنند و آن را از جمله راه یز میه شهر فشرده را تجویشنهاد کرده، نظریپ یاراض يکاربر يزیر در برنامه

  ) 76: 1386 ییسرا( .منجر شود يدار شهریت به توسعه پاکه ممکن اس

وارد شده است  يشهر يها ات و پژوهشیدر ادب» اسپرال«ر در قالب اصطالح یم قرن اخیدر نگسترده  يشهر فرم     

 & Hasse( کند یان میرا ب يشهر پراکنده و کم بازده ياسپرال، رشد شهر ).22: 1388 یشهرکزنگنه  و قرخلو(

Lathrop2003: 159(.  ل شکل گرفتهیبر اساس اتومب يشهر یفرم مسلط زندگ 21از آنجا که در قرن )Glaeser & 

Kahn, 2004: 2481(، و  یل شخصیتومبااز  ادیافته به علت استفاده زیتوسعه  يابتدا در کشورهااسپرال  يالگو

 و قرخلو( دشو یده میدر حال توسعه د يکشورها يشهر يها از هسته ياریم اکنون در بسو ه به وجود آمد ینینش حومه

 يک، فقدان فضایکه اغلب به شهر اسپرال نسبت داده شده است ازدحام تراف یمنف راتیتأث .)22: 1388 یشهرکزنگنه 
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اسپرال  یکیزیکا توسعه فیکه در آمری، بطور)Sutton2003: 353(باشد  یم یعیطب یها ها به آبراه کننده ش آلودهیافزا باز و

درباره  یعموم یها یشود و نگران ین کشور محسوب میا یعیطب یگر فضاهایها و د جنگل یبرا ید جدیک تهدی

  (Bergsten2005: 745) .افته استیش یافزا آن راتیتأث

 دارددار یدر توسعه پا  شهیرو  باشد یم )Smart Growth( یرشد هوشمند شهرا یفرم فشرده گر، ید یالگو

 یرو ادهیپمختلط و اتکا بر  یها یتراکم باال، کاربر :چون یمشخصات شامل ،)11: 1388 یرانیشم یدیمفجو و  یکاشان(

)Chen, 2008: 28(. ضمنگردد و  ید، جذاب، امن و سالم میدج یها جاد محلهیمنجر به ا رشد هوشمند یراهبردها 

  )116: 1390 یکاظمو  یرضوان یدیسع( .زدیانگ یز بر میرا ن یط، رشد اقتصادیمحافظت از مح

، یوستگیچون تراکم، پ یمیو انتخاب مفاه یدار و رشد هوشمند شهریه توسعه پایدر مجموع، در چارچوب نظر

  هیباشد، فرض یشهر م ییال فرم فضیسنجش و تحل یدیم کلیت و اشتغال که از مفاهیجمع ییع فضایتمرکز و توز

 یزد از الگویت؛ شهر یت و فعالیجمع یزان تجمع و پراکندگیم رسد از نظر یبه نظر م :دیشرح ارائه گرد نیق بدیتحق

 .فتاده استیبه سمت تمرکز اتفاق ن یش چندانیکند و گرا یم یرویپراکنده پ

 
 

ن استان ین شهر ایتر تیپرجمع ها نیار یو نظا ی، تمرکز اداری، رفاهیشغل یها زد به علت دارا بودن جاذبهیشهر 

 یضراب(است  ن شهر شده یت دومین شهر حدود هشت برابر جمعیت ایکه جمعی، بطور)2: 1390 یاریز(شود  یمحسوب م

). 40: 1389مهر  یصبائ(است محله  45و  یه شهریناح 9و  یزد شامل سه منطقه شهریشهر ). 3: 1388 یموسوو 

  .دهد زد را در قالب تقسیمات کشوری نشان مییت شهر یموقع 1شکل 

  

  
  )1385های یزد،  فرهنگ آبادی: مأخذ(نقشه موقعیت استان، شهرستان و شهر یزد  -1شکل 
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است » تحلیلی -توصیفی«بر اساس ماهیت و روش نیز از نوع . این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی است

های  صیفی است که با استفاده از شاخصن جهت تویاز ا. که در بین انواع تحقیقات توصیفی، از نوع مطالعۀ موردی است

زد پرداخته شده و تحلیلی به این خاطر که با یو نحوه تمرکز شهر  یت و اشتغال به توصیف میزان تجمع و پراکندگیجمع

زد بر یو نحوه تمرکز شهر  یهای تجمع و پراکندگ ویژگی یعموم Gو شاخص  یهای موران، گر استفاده از تکنیک

ت و ین پژوهش آمار جمعیاز در ایمورد ن یها داده. فی مذکور، تحلیل و ارزیابی شده استهای توصی اساس شاخص

زد، مرکز ی یکه با مراجعه به شهردارباشد،  یمختلف م یها سال یبرا نواحی شهرداریک یزد به تفکیاشتغال کل شهر 

  .اخذ شد زدیت استان یریران و سازمان مدیآمار ا

باشد از  یزد میت شهر یت و فعالیو تمرکز جمع یزان تجمع، پراکندگیم یسکه برر قیتحقه یجهت آزمون فرض

  .تحلیلی ذکر شده آمده است یها روشدر ادامه توضیح . استفاده شد یعموم Gو موران، گری  ضریب

رهنما و ( شود می تعریف )1(صورت رابطه  بهکه  است ییفضا یخود همبستگ گیری اندازه برای: موران الف ضریب

 pattern( یا خوشه یانگر الگویآن ب یمقدار باال .شود یمرتب م+ 1تا  -1ب موران از یضر. )113: 1385، ادهعباس ز

Clustered(یتصادف یالگو ی، مقدار صفر به معنا )pattern Radom(  یشطرنج ای پراکنده ینشانگر الگو - 1و مقدار 

)Dispersed pattern (است ) 2شکل.(  

  
  Lee and Wong, 2005: 151 فضایی یتگخود همبسانواع  -2 شکل
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متغیر  j ،xجمعیت یا اشتغال خرده ناحیه  i ،xjجمعیت یا اشتغال خرده ناحیه  xiتعداد خرده نواحی،  n، 1در رابطه 
  .کند را مشخص می jو  iوزن بین خرده ناحیه  Wijجمعیت یا اشتغال و 

 نسبت را ناحیه اختالف هر میانگین، از انحراف به تأکید یجا به اما است، موران ریبض مشابه :گری ب ضریب
شود که به منظور داشتن مقیاسی شبیه موران  تنظیم می 2تا  0ضریب گری بین  ).2رابطه ( کند می برآورد دیگری به

  )105-106: 1387رهنما و عباس زاده : (شکل دهد تغییر ) 3(تواند مانند رابطه  می
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  Adjusted Geary = - ( Geary-1)) 3(رابطه           

 یدهند، ول یرا نشان م ییفضا یخود همبستگ یب موران و گریضرا: Getis( General G) یعموم Gب یج ضر

 نییتمرکز پاا ی و نقاط سرد) Hot spot( تمرکز باال ای که به عنوان نقاط داغ یا خوشه یمکان یص الگوهایقادر به تشخ

)Cold spot (گر باشند، شاخص موران و یکدیک یباال، نزد یها به عنوان مثال، اگر ارزش .باشند یشوند، نم یمطرح م

باال ممکن است، به عنوان  یها ن طبقه از ارزشیا. باال دارند نسبتاًمثبت  ییفضا یخود همبستگداللت بر  یب گریضر

 یب گریله شاخص موران و ضرینشان داده شده به وس یمثبت باال ییفضا یخود همبستگاما . ده شودینقطه داغ نام

تواند به عنوان نقطه  ین نوع از خوشه میا. گر به وجود آمده باشندیکدین مجاور با ییپا یها له ارزشیممکن است به وس

اگر آماره . شود یر میدار مورد انتظار تفسبا استفاده از مق یعموم Gب یضر). 20: 1390 یحیذبرهنما و (ده شود یسرد نام

G و اگر آماره  نقطه داغد از مقدار مورد انتظار باش تر بزرگ یعمومG از مقدار مورد انتظار باشد نقطه  تر کوچک یعموم

فاصله  dکه  شود یمحاسبه م )4(به صورت رابطه ب یضر نیا ).Lee and Wong2007: 174( دیآ یبه دست م سرد

  .باشد یم یس وزنیماتر Wijو  یگیهمسا

) 4(رابطه 
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. شود یاستفاده م 1و  0از  ،به مناطق یوزن ده روش اول در. شود یمحاسبه م یوزن دهب موران در دو روش یضر

مرز مشترک ندارند مقدار صفر تعلق  که یمناطق و 1 یداشته باشند مقدار وزن مرز مشترکدو منطقه باهم  هر جا یعنی

شود تا مقدار وزن  یم یریگ ه اندازهین هر دو ناحیمقدار مرز مشترک ب رایباشد، ز یتر م قیاما روش دوم دق. ردیگ یم

تواند  یم GISر افزا از آنجا که نرم. شود یده میب سنجیر ضرایها مقاد ن وزنیمناطق مختلف به دست آمده و به کمک ا

ت و اشتغال یجمع یب موران برایضر) Zhang 2008: 212(به کار برده شود  ییفضا -یمکان یها ج الگوینتا یابیارز یبرا

  .محاسبه شده است GIS 10زد با استفاده از نرم افزار یشهر 

اشتغال همان سال مقدار  یو برا - 0,211مقدار  1385ت سال یجمع یک برایب موران از روش صفر و یضر

. باشد یم) یشطرنج(پراکنده  یالگو ل بهین الگو متمایک است و اینزد یتصادف یمحاسبه شده که هردو به الگو - 0,21

اشتغال همان سال مقدار  یو برا - 0,017مقدار  1385ت سال یجمع یب موران از روش مرز مشترک براین ضریهمچن

پراکنده  یشتر به سمت الگوین الگو بیک است و ایار نزدیبس یتصادف یمحاسبه شده که هردو به الگو -0,135
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 یت به سمت پراکندگیش از جمعیقابل ذکر است که اشتغال ب. یا خوشه یش دارد تا به سمت الگویگرا) یشطرنج(

به  ،ب اشتغالیک نسبت به ضریت در روش صفر و یب جمعین، مقدار ضریعالوه بر ا. ش داردیگرا) یشطرنج یالگو(

که در روش مرز  یباشد، در صورت یتر از اشتغال م ک پراکندهیت در روش صفر و یجمع نیبنابرا. است تر کینزدصفر 

  .برخوردار است یشتریب یت از پراکندگیمشترک اشتغال نسبت به جمع

، 1380 یها و اشتغال در سال 1390و  1385، 1380، 1375 یها زد در سالیت شهر یجمع یب موران برایروند ضر

زد از روش صفر یت شهر یب موران جمعیروند ضر 3 شکل .محاسبه شده است یوزن ده از هر دو روش 1390و  1385

گذشته  یها نسبت به سال 1385زد در سال یت شهر یجمعمقدار پراکنش  ،ن نموداریطبق ا. دهد یک را نشان میو 

ن الگو به سمت یا 1390کند و در سال  یم یرویپ یشطرنج یقبل از الگو یها شتر از سالیجه بیشتر شده است، در نتیب

زد از روش مرز مشترک را نشان یت شهر یب موران جمعیروند ضر 4شکل . ش خواهد داشتیگرا یتصادف یالگو

بوده و به سمت  یتصادف 1380و  1375 یها زد در سالیت شهر ین است که جمعیدهنده ا ن نمودار نشانیا. دهد یم

در . افتد یاتفاق م یشطرنج یل به الگویمتما یتصادف یالگو 1385که در سال  یش دارد در حالیگرا یا خوشه یالگو

  .ش رفته استیمقدار آن به سمت پراکنش پ 1390سال 

  

  
) نگارنده(ک یروش صفر و ز زد ایت شهر یب موران جمعیروند ضر - 4               شکلز زد ایت شهر یب موران جمعیروند ضر -3شکل 

  )نگارنده(روش مرز مشترک 

ن نمودار یطبق ا. باشد یک میزد از روش صفر و یب موران اشتغال شهر یدهنده محاسبات روند ضر ننشا 5شکل 

ن یا 1390کند و در سال  یم یرویپ یشطرنج یقبل از الگو یها شتر از سالیب 1385زد در سال ین شهر یتعداد شاغل

زد از روش مرز مشترک را یشهر  ب موران اشتغالیروند ضر 6شکل . ش خواهد رفتیپ یتصادف یالگو به سمت الگو

 یا خوشه یبوده و به سمت الگو یتصادف 1380زد در سال یت شهر ین است که جمعیانگر این نمودار بیا. دهد ینشان م
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م و یهست یشطرنج یل به الگویمتما یتصادف یشاهد الگو 1385در سال  یتیکه همانند آمار جمع یش دارد، در حالیگرا

  .  ش خواهد رفتیپ یتصادف یبه سمت الگو 1390ن الگو در سال یا
  

روند ضریب موران اشتغال از روش مرز مشترک -6شکل   ک یب موران اشتغال از روش صفر و یروند ضر -5شکل 

ت و اشتغال شهر یجمع یبرا یب گریضر. است یزان تجمع از پراکندگیسنجش م یبرا یگریروش د یب گریضر

ب یب موران گردد، ضریاس آن مشابه ضرینکه مقیا یک محاسبه شده و برایفر و مختلف به روش ص یها زد در سالی

اشتغال همان  یو برا - 0,083مقدار  1385ت سال یجمع یبرا یلیتعد یب گریضر. ز محاسبه شده استین یگر یلیتعد

ت شاغل یقابل ذکر است که جمع. ک استیار نزدیبس یتصادف یمحاسبه شده که هردو به الگو -0,096سال مقدار 

  . ش داردیگرا) یشطرنج یالگو( یت به سمت پراکندگیش از جمعیب

ت ین نمودار جمعیطبق ا. دهد یک را نشان میزد از روش صفر و یت شهر یجمع یلیتعد یب گریروند ضر 7شکل 

ان به ن الگو همچنیا 1390کند و در سال  یم یرویپ یتصادف یقبل از الگو یها شتر از سالیب 1385زد در سال یشهر 

ش یگرا یا خوشه یزد به سمت الگویشهر  ین است که نواحیانگر این بیش خواهد رفت و ایپ یتصادف یسمت الگو

ت شاغل شهر ین نمودار جمعیطبق ا. دهد یزد را نشان میاشتغال شهر  یلیتعد یب گریروند ضر 8شکل . خواهند داشت

ن الگو یا 1390در سال  یتیکند و همانند آمار جمع یم یرویپ یتصادف یشتر از سال قبل از الگویب 1385زد در سال ی

 یزد به سمت الگویشهر  ین است که نواحیدهنده ا ن نشانیش خواهد رفت و ایپ یتصادف یهمچنان به سمت الگو

  .ش خواهند داشتیگرا یا خوشه
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  زد یال شهر اشتغ یلیتعد يب گریروند ضر -8شکل   زدیت شهر یجمع یلیتعد يب گریروند ضر -7شکل 

  

 يبه الگو یابیجهت دست). 5: 1388، یرهنما و آقاجان( عمومی است G هفضایی آمار یخود همبستگشاخص دیگر 

از روش صفر و  GIS 10افزار  ق نرمین شهر از طریت و اشتغال ایجمع يبرا یعموم Gب یزد ضریشهر  یتمرکز نواح

 9  که در شکل گونه همان. ز محاسبه شده استین یعموم G بین مقدار مورد انتظار ضریهمچن. ک محاسبه شده استی

ن حاصل یباشد بنابرا یکمتر م یعموم Gب یت و اشتغال از مقدار مورد انتظار ضریجمع یعموم Gشود آماره  یمشاهده م

ت و یعزد با جمیشهر  یاست که نواح ین بدان معنیباشد و ا ین مییتمرکز پا يزد دارایجه شهر ینت  نقطه سرد است، در

 1390شده سال  ینیب شیت و اشتغال پیجمع یعموم Gب یضر ،10شکل . اند قرار گرفتهگر یکدی یکیاشتغال کم در نزد

ت و اشتغال از مقدار مورد انتظار یجمع یعموم Gآماره ن نمودار، یمطابق ا. دهند یزد از روش صفر و را نشان میشهر 

خواهد شد  ترتمرکز باال يدارا 1390زد در سال ین شهر یست، بنابراک نقطه داغ ایباشد که  یشتر میب یعموم Gب یضر

  .گر متمرکز خواهند شدیکدیدر مجاورت  ترادیت و اشتغال زیزد با جمعیشهر  یاست که نواح ین بدان معنیو ا

 
1390ت و اشتغال سال یجمع یعموم Gب یضر -10شکل   1385ت و اشتغال سال یجمع یعموم Gب یضر -9شکل 
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باشد و  یم یتصادف يدهنده الگو نشان یوزن دهت از هر دو روش یموران محاسبه شده اشتغال و جمع بیضرا

 يبرا یلیتعد يب گریضر. يا خوشه يش دارد تا به سمت الگویگرا) یشطرنج( یشتر به سمت پراکندگین الگو بینکه ایا

ک است و به یار نزدیبس یتصادف يلگوز محاسبه شد که هردو به ایک نیزد از روش صفر و یت و اشتغال شهر یجمع

با توجه به محاسبات انجام شده . ب موران مطابقت داردیج ضریش دارد که با نتایگرا) یشطرنج يالگو( یسمت پراکندگ

ب یضرا .کند یم يرویبه سمت پراکنده، پ یتصادف يت؛ از الگویت و فعالیجمع یزان تجمع و پراکندگیزد از نظر میشهر 

   .ارائه شده است 1در جدول  مختلف، يها سالدر  ها آنغییرات و ت محاسبه شده

 ینواح یعنیباشد،  یت و اشتغال مین جمعییتمرکز پا يزد از نظر تمرکز دارایشهر در مجموع، نتایج نشان داد که 

الیت در شهر یعنی الگوي توزیع و تمرکز جمعیت و فع. اند قرار گرفتهگر یکدی یکیت و اشتغال کم در نزدیزد با جمعیشهر 

 .باشد یزد از نوع تصادفی متمایل به پراکنده و با تمرکز پایین است، که نشان دهندۀ الگوي گسترده و پراکنده شهري می

  .شدرفته یپذق یتحقه ین فرضیبنابرا

  ضرایب مختلف محاسبه شده براي شهر یزد -1جدول 

  1390 مقدار  1385مقدار   1380مقدار   1375مقدار   پارامتر  ضرایب مختلف

  )1و  0روش (موران 
  جمعیت
  اشتغال

0,179-  
-  

0,180-  
0,183-  

0,211-  
0,210-  

0,158-  
0,154-  

  )مشترک مرز  روش(موران 
  جمعیت
  اشتغال

0,105  
-  

0,133  
0,159  

0,175-  
0,135-  

0,056-  
0,048-  

  )1و  0روش (گري 
  جمعیت
  اشتغال

1,143  
-  

1,139  
1,141  

1,083  
1,096  

1,040  
1,021  

  )1و  0روش (یلی گري تعد
  جمعیت
  اشتغال

0,143-  
-  

0,139-  
0,141-  

0,083-  
0,096-  

0,040-  
0,021-  

G  1و  0روش (عمومی(  
  جمعیت
  اشتغال

0,515  
-  

0,518  
0,518  

0,450  
0,431  

0,421  
0,421  

G  مرزمشترک روش(عمومی(  
  جمعیت
  اشتغال

0,00007  
-  

0,000079  
0,00008  

0,000084  
0,000077  

0,000134  
0,000134  

  اشتغال 1و  0روش  عمومی Gر مقدار مورد انتظا
  مشترک مرز  روش

0,5  
0,000084  

0,5  
0,000084  

0,472  
0,00009  

0,378  
0,000118  

  نگارنده محاسبات: منبع                         

  

که نشان داد  يان و گرب موریضرا نتایج بدست آمده از محاسبه ،ت و اشتغالیجمع يدر مورد پراکنش پارامترها

. ش داردیگرا یک است و به سمت پراکندگیار نزدیبس یپراکنش تصادف يزد به الگویت و اشتغال شهر یجمع يالگو

شتر به سمت یقبل ب يها نسبت به سال 1385زد در سال یشهر  يالگو ،ب مورانیج ضریان ذکر است با توجه به نتایشا

به  1390شده سال  ینیب شیدر مورد آمار پ يب موران و گریل ضریاز تحلآنچه  همچنین .ش رفته استیپ یپراکندگ
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، اما مقدار این تغییر ناچیز زد کاسته خواهد شدیشهر  يالگو یاز سطح پراکندگ 1390ن است که در سال یدست آمد ا

 را نشان دادجه یتن نیا ،ب ذکر شدهیمحاسبه ضرا در واقع،. ایجاد نخواهد نمودبه سمت تمرکز است و تحول چندانی را 

و کند  یم يرویبه سمت پراکنده پ یتصادف يت؛ از الگویت و فعالیجمع یزان تجمع و پراکندگیزد از نظر میکه شهر 

   .به سمت تمرکز ندارد یشیگرا

این  دهندهفضایی شهر دارد و نشان  -ریزي شهري در هدایت تحوالت فیزیکی نتایج مذکور حکایت از ضعف برنامه

ریزي شهري از توان الزم  در واقع برنامه. ریزي شده نیست از اقدامات برنامه متأثري گسترش فضایی شهر است که الگو

  .هاي اجرایی برخوردار نبوده است ریزي و نیز جنبه هاي نگرش و روش برنامه در جنبه

که د ن دانیز نشازد یشهر  1385ت و اشتغال سال یجمع یعموم Gب یمحاسبه ضر ،ییتمرکز فضا ییجهت شناسا

ت و اشتغال کم یزد با جمعیشهر  یاست که نواح ین بدان معنین است، اییتمرکز پا يدارا ییشهر از نظر تمرکز فضا نیا

را  ترشده تمرکز باال ینیب شیمطابق آمار پ 1390زد در سال یشهر  ییتمرکز فضا. اند قرار گرفتهگر یکدی یکیدر نزد

گر یکدیدر مجاورت  ترادیت و اشتغال زیزد با جمعیشهر  ینواح یعنی، است هر چند که مقدار آن ناچیز دهد ینشان م

ریزي  از طرف دیگر، ضعف مدیریت و برنامه بسیار ناچیز است، طرف کیاز  البته این تغییر نیز .متمرکز خواهند شد

  .شهري، توان تحقق آن را ندارد و حتی نتیجه معکوس خواهد بود

 یزان تجمع و پراکندگیزد از نظر میشهر این است که  دهندهنتایج نشان  ،قیتحقه یفرضدر مجموع، مطابق 

در واقع، از . فتاده استیبه سمت تمرکز اتفاق ن یچندان شیو گراکند  یم يرویپراکنده پ يت، از الگویت و فعالیجمع

زد از نوع یشهر ت در یت و فعالیع و تمرکز جمعیتوز يجه گرفت که الگویتوان نت یاستفاده شده م يها مجموع روش

وضعیتی که با توجه به . دهد نشان میرا  اسپرالگسترده  ين است، که الگوییبا تمرکز پاو ل به پراکنده یمتما یتصادف

  .اقلیمی شهر یزد بسیار نامناسب است يها یژگیواصول توسعه پایدار شهري و نیز 

 يها استیسو  راهبردها باید ،آن گوي ناپایدارال رییتغ و يداریت شهر به سمت پایبا توجه به لزوم هدابنابراین، 

این راستا، با توجه به در . شهري اتخاذ گردد فشردهاصالح فرم فضایی شهر در جهت رشد هوشمند و جهت  مناسبی

  :شود یشنهاد میر پیز يراهکارها پایدار و رشد هوشمند شهري، اصول توسعه 

ه یدر هر ناح یخدمات یو مراکز آموزش یفرهنگ یاجتماع يدهاو نها مؤسساتاز جمله  يشهر يجاد فضاهایت و ایتقو -1

 ه؛یازها در همان ناحیه نیکل نیتأم يبرا يشهر
 ین شهروندان به شکلین بیزم يها و امالک رها شده و نظارت در واگذار نیزمیا مدیریت د یدولت در خرموثر دخالت  -2

 ن متوقف شود؛یزم يکه سوداگر
خدمات  یابی و مکان اي کز محلهاجاد مریق ایل محور بودن از طریاتومب يه جاب يشهر يانسان محور بودن فضاها -3

  ؛از ساکنان در هر محلهیمورد ن
ط یمناسب با شرا يها و ساخت آپارتمان یژه طراحیشهر به و یپراکنده و گسترش افق ياز ساخت و سازها يریجلوگ -4

 ؛زدیشهر  یفرهنگ - یعیط طبیمح
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 یدر تمام ينه خدمات شهریبه ینیمکان گزبا  یاراض يطرح جامع کاربر قیاز طر یاراض يکاربر یسامانده -5

 ؛مختلف شهر يها بخش
شهر و توسعه  یش به حمل و نقل عمومیبه صورت منسجم با گرا يص کاربریرشد هوشمندانه شهر بر اساس تخص -6

 ؛يه شهریمناسب در هر محله و ناح يها يق کاربریاز طر يرو ادهیپ

 انیمقق الگوي رشد هوشمند شهري و فرم فضایی پایدار، نیازمند مدیریت و هماهنگی الزم به ذکر است که تح

نتیجه فضایی،  -هاي فیزیکی شهرها و فرم چرا که، اي و محلی است نهادهاي مختلف در سطوح متفاوت ملی، منطقه یبخش

  .باشند و مشکالت مختلف از سطوح ملی تا محلی می ها یخط مش، ها يگذار استیسو نمود فضایی 
  

  

اد پارس آباد، مجله یکشت و صنعت بر شهر نوبن يها تیفعال ریتأث ی، بررس1388 ،ياریاهللا ز کرامت ، رجب ویپناه -1

 ، شمارهیانسان يایجغراف يها پژوهش

ن، فصلنامه یموجود زم يها تیزد و ظرفیشهر  ی، گسترش افق)1385( ،یین سرای، مسعود و محمدحسییتقوا -2

 55، شماره ییایجغراف يها پژوهش

ران، یا يشهرها یکیزیها، عوامل و عناصر مؤثر در توسعه ف دگاهید ،)1385(ار، یم، و حسن هوشیر، کریزاده دل نیحس -3

 ، شماره ششميا هیو توسعه ناح ییایمجله جغراف
، فصلنامه مسکن و يا م محلهیف مفاهیو تضع ي، توسعه شهر)1385(مقدم،  یمانیسل يهاد و يدهادی، سینیحس -4

 113، شماره انقالب

، 28-7صص ، هاي عمومی در شهر مشهد فضایی کتابخانه عیل توزی، تحل)1388(، ین آقاجانیحس م، ویمحمدرح هنما،ر -5

 45، شماره کتابداري و اطالع رسانی هینشر

هاد انتشارات ج شهر، يسنجش فرم کالبد يها و مدل یمبان ، اصول،)1387( زاده، م، و غالمرضا عباسیمحمدرح رهنما، -6

 چاپ اول مشهد، یدانشگاه

 يدر کالن شهرها یفشردگ /سنجش درجه پراکنش یقی، مطالعه تطب1385 زاده، م، و غالمرضا عباسیمحمدرح رهنما، -7

 ، شماره ششميا هیا و توسعه ناحیمجله جغراف ،1285-101صص  و مشهد، یدنیس
با مدل  ییعدالت فضا يدر راستا يشهر یالت عمومیع تسهیل توزیحل، ت)1390(، یحیم و جواد ذبیرهنما، محمدرح -8

 23ا و توسعه، شماره یمجله جغراف، 26- 5در مشهد، صص  یکپارچه دسترسی

ا یتهران، مجله جغراف ییدر توسعه فضا یاز انقالب صنعت یناش یفرهنگ -ی، تحوالت اجتماع)1382( اهللا، ، کرامتياریز -9

 1ماره ، شو توسعه

 يها ، فصلنامه پژوهش11- 1زد، صص یشهر  يها ت در محلهیش و امنیساآ ی، بررس)1390(اهللا،  کرامت ،ياریز -10

 76، شماره یانسان يایجغراف
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، ییایقات جغرافی، فصلنامه تحق98- 75زد، صص یشهر  یکیزیچندگانه توسعه ف ي، الگوها)1386(ن، ی، محمدحسییسرا -11

 84شماره 

 يجار يها استیزا در تناسب با نقد س عه درونچارچوب توس ی، بازشناس)1390(، ید و داود کاظمی، نویرضوان يدیسع -12

  75، شماره یانسان يایجغراف يها ، فصلنامه پژوهش132-113، صص )شهر نطنز: ينمونه مورد( توسعه مسکن
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