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   چکیده
. هر کـدام از ایـن دو   فیزیکی می باشدگسترش نظام فضایی و  رشد هر شهر به صورت یک فرآیند دوگانه 

ه شهرنشینی و افزایش جمعیت روی رشد بیلذا   اي از دیگري ایجاد کند. تواند کالبد متفاوت و جداگانهروش می
 ساخته است. ضرورياندرکاران امور شهري  ریزان و دست شهرنشین لزوم توجه به مسائل شهري را براي برنامه

اجتماعی شهر یزد به  -با هدف سنجش ساختار فیزیکی هاي توصیفی، اسنادي و تحلیلی  روشپژوهش حاضر با 
هـاي  شهر مورد نظر از روش نظام فضاییري و شناخت جهت بررسی خزش شه بررسی موضوع پرداخته است.

استفاده شده است.  مختلف هاي آماري هلدرن و آنتروپی شانون و تحلیل توزیع و تراکم جمعیت شهري در دوره
 Excel و ArcGIS ،SPSS ،Graferافزارهاي ها از نرمها و ترسیم نقشه همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده

فهادان بـوده   ۀمحل هاي شمالیشهر یزد در قسمتۀ بناي اولیاست. نتایج تحقیق نشان داده است گردیده استفاده 
شهرهاي استان منظم نبوده و در فواصـل بـین طبقـه اول و طبقـه آخـر       ساختار فضایی بندي گروه. از نظر است

 نشـان مـی   1375-1390هاي استان یزد در سال ،ضریب آنتروپیحتی با ماتریس هیچ نقطه شهري وجود ندارد. 
 1375دهد که تعادل فضایی شهرها در طبقات شهري داراي نوسان بوده بطوري کـه ضـریب آنتروپـی در سـال     

است. در نهایت با مدل هلدرن مشخص گردید در شهر یزد تنها دست آمده ه ) ب-0.23( 1390) و در سال -0.37(
درصد از رشد شهر  45رشد جمعیت بوده و مربوط به  1385-1345درصد رشد شهر در فاصله سال هاي  8/54

  باشد.مربوط به گسترش کالبدي و فیزیکی شهر می
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  مقدمه
باشد. این موجود زنده همانند دیگر موجودات شهر همچون یک موجود زنده می 

یابد، بنابراین شهر میطی حیات خود بر اثر عوامل مختلف تغییر شکل و گسترش 
(کالبد، مردم و غیره) مناسب  خوب با اندام مناسب شهري است که اوالً اجزاي خود را

هاي ساکنین خود را با توجه به تغییرات زمان پاسخ رشد دهد و در ثانی بتواند نیازمندي
 ). تحوالت پیچیده اقتصادي و فنی که پس از انقالب2: 1387(داودپور و اردالن،  دهد

تري در اندازه و  رشد شهرها و همچنین صنعتی شکل گرفته بود، موجب تغییرات عمیق
: 1388زاده و رفیعی، (ایراهیم نسبت جمعیت ساکن در آنها و آهنگ رشد شهري گردید

 یکدیگر به وابسته شهرهاي و هاشهرك از ايمجموعه از است عبارت شهري نظام ).123

آورند.  می به وجود کشور یا منطقه یک در را هريش هاينظام سکونتگاه ساختار که
است.  جمعیت فضایی توزیع چگونگی نظام شهري، در مباحث ترین مهم از یکی

همچنین طبقه بندي شهرها در نظام شهري بر حسب اهمیت سلسله مراتب نام 
). در زمینه مطالعات سلسله مراتب شهري دو رویکرد اصلی 396: 1379دارد(فرید، 

ست: یکی مطالعه بر مبناي اندازه جمعیت، ساختار اقتصادي، و کارکرد ارتباطی متداول ا
 آنجا از). 26: 2007(لیمتانکول،  شهرها و دیگري بر مبناي جریان داده ها و اطالعات

 مختلف عوامل تأثیر تحت طرف از یک شهري، نظام سطح در جمعیت فضایی توزیع که

 تأثیر و مدیریتی اجتماعی اقتصادي، مختلف لعوام بر دیگر طرف از و آید می وجود به

 است. دقیق بررسی و بحث درخور میگذارد،

به طور کلی در یک نگاه مطالعات انجام شده نشان می دهند که اغلب کشورهاي در 
اي جمعیت و حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاهها و نحوه توزیع منطقه

به ویژه تمرکز بیش از ). 65: 1997(متور،  هاي اقتصادي خود ناراضی هستندفعالیت
 هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و جمعیت در بزرگترین شهر این کشورهاحد فعالیت

اي این هاي توسعهاي از پتانسیل(نخست شهرها)، نه تنها باعث جذب بخش عمده
کشورها به این شهر ها شده است. بلکه خود این نخست شهرها با مسائل و مشکالت 

به طوریکه متوسط شاخص نخست  ).841: 1998(ساور،  انداي مواجه شدهعدیده
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(پوماین،  باشدمی 5.2(شاخص دو شهر) براي کل کشور هاي جهان حدود  شهري
بدین ترتیب نخست شهرهاي موجود در نظام شهري این کشورها، کانون ). 7: 2003

: 1939(جفرسون،  ستندهاي تمرکز ملی بوده و بر نظام شهري این کشورها مسلط ه
222 .(  

هاي انسان در برهه خاصی از زمان شکل شهر به عنوان الگوي فضایی فعالیت
رشد هر شهر به صورت یک فرآیند  ).7: 1996(اندرسون و همکاران،  شودتعریف می

دوگانه گسترش بیرونی و رشد فیزیکی یا رشد درونی و سازماندهی مجدد است. هر 
اي از دیگري ایجاد کند. تواند کالبد متفاوت و جداگانهمیکدام از این دو روش 

-گسترش بیرونی به شکل افزایش محدوده شهر، یا یه اصطالح گسترش افقی ظاهر می

آورد، پیامدها و نایج شود و رشد به نسبت نوع گسترشی که در شهر به وجود می
رنشینی و افزایش رویه شه). رشد بی67: 1383(دوروش،  متفاوتی را نیز دنبال دارد

جمعیت شهرنشین در کشورهاي مختلف بعد از جنگ جهانی دوم لزوم توجه به مسائل 
اي اندرکاران امور شهري ناگزیر ساخته است. مسألهریزان و دستشهري را براي برنامه

که در این خصوص بیش از همه توجه همگان را به خود جلب کرده، توجه به الگوي 
الگوي رشد شهرهاي بعد از جنگ جهانی دوم عمدتاً  ده است.رشد و توسعه شهري بو

به صورت گسترش افقی و مبتنی بر حمل و نقل شخصی بوده و به شهر ماشینی مشهور 
و اتومبیل و پیشرفت حمل و نقل در توسعه این الگوي ). 35: 2003(نیومن،  گردید

ها و تمام پیشرفتانقالب صنعتی، با وجود  رشد شهري نقش بسیار موثري ایفا نمود.
هاي جوامع بشري در پی اي را در تمام زمینههاي مثبت آن، پیامدهاي ناخواستهجنبه

داشته است؛ از جمله این پیامدها، رشد بی رویه شهرنشینی و افزیش جمعیت شهرنشین 
هاي وسیع به شهرها، که نتیجه عمده آن تغییر در در کشورهاي مختلفف مهاجرت

هاي شهري رشد و توسعه شهرگرایی، باال رفتن هزینه زیرساخت ساختار شهرنشینی و
  ).20: 1385(شیعه،  توان یاد کردریزي شهرها و غیره را میبدون کنترل و بدون برنامه

امروزه با پیدایش مشکالت زیست محیطی، نابودي مراکز قدیمی شهرها عمده 
اند. ه جویی پرداختهبرنامه شهري به چارکشورها براي حل مسئله رشد و گسترش بی
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شود، رشد و گسترش شهري بدین صورت نه تنها باعث تخریب فضاي پیرامون می
نماید، تعارض موجود در مقدار زمین بلکه شهر را از اشکال نا متقارن خود خارج می

بین ساکنین مناطق مزروعی اطراف شهر و ساکنان محدوده شهري از نتایج این مسأله 
رشد ناموزون و گسترش فزآینده شهرها از جمله مسایل و است، از سویی دیگر، 

(شمس و  آوردمشکالت شهرهاي امروزي در زمینه مدیریت یکپارچه آن را فراهم می
بنابراین، رشد و خزش شهري فرآیند پویا و مداوم است که  ).2: 1388حجی مالیري، 

یکی مناسبی از فضاهاي برنامه باشد، عالوه بر اینکه ترکیب فیزاگر این روند سریع و بی
هاي مختلف اجتماعی، اي را در زمینهآورد، مشکالت عدیدهشهري را پدید نمی

اقتصادي و زیست محیطی براي شهر فراهم خواهد آورد، چنین شکلی از توسعه شهر، 
نظمی رشد هاي ناشی از این بیالگویی از یک شهر بیمار خواهد بود که دچار آسیب

). که این شکل از شهر با توسعه 17: 1388دلیر و همکاران،  زاده(حسین کرده است
پایدار شهر در تضاد است لذا سامان دادن به سرعت رشد افقی شهرها امر ضروري و 

در همین راستا این پژوهش سعی دارد ساختار فضایی و خزش شهري، شهر  مهم است.
   یزد را ارزیابی نماید. 

  شناسیها و روشداده
 زیرا تحقیق علمی، یعنی  ؛باشدکاربردي می –اياضر توسعهماهیت پژوهش ح

 ).13: 2002(پارکر،  هایی که حقایق علمی، بر آن مبتنی استآوري و پردازش دادهجمع
 سوي به توصیفی جغرافیاي از ايعمده تغییرات شاهد نو، جغرافیاي از طرفی اساس

 آن بر کاربردي جغرافیاي است. رویکرد بوده کاربردي و کارهاي تحلیلی و موضوعات

). شیوه تحقیق این 136-126: 1384(استعالجی،  دریابد را فضا بر ناظر قوانین که است
باشد. شیوه تحقیق در هاي توصیفی، اسنادي و تحلیلی میپژوهش ترکیبی از روش

ریزي و مدیریت شهري به معناي تبیین حرکت در جهت رسیدن به حقایق در برنامه
تواند که میها و عواملی دخالت دارند باشد. که در این مسیر شاخصمیابعاد مختلف 

). بنابراین، جهت بررسی میزان رشد، 161: 1376(االجگردي،  میزان آنرا را تغییر دهد
اجتماعی شهر مورد نظر از  –خزش شهري و شناخت الگوي توسعه فیزیکی  ،گسترش
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توزیع و تراکم جمعیت شهري در هاي آماري هلدرن و آنتروپی شانون و تحلیل روش
ها و ترسیم هاي استفاده شده است. و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل دادهدوره
  گردیده است.استفاده  EXCELو  GIS ،SPSSافزارهاي ها از نرمنقشه

قواره شهري استفاده از روش هاي اساسی براي مشخص نمودن بییکی از روش
توان مشخص ). با استفاده از این روش می13: 1385، (تقوایی و مسعودي هلدرن است

قواره نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بی
: 2003(بک و همکاران،  باشدشهري بوده است. ساختار کلی مدل به شرح زیر می

ین براین اساس طبق روش هلدرن سهم رشد جمعیت از مجموع کاربري زم). 101
توسط نسبت تغییر درصد کل جمعیت در یک دوره به تغییر درصد کل کاربري محدوده 

  شود:آید که به صورت معادله زیر بیان میزمین در همان دوره بدست می

  
هاي مختلف البته یک مدل عمومی رشد شهر را فقط با داشتن جمعیت در طی دوره

  شود:اساس رشد جمیعت) ارائه می (بر به شکل زیر
t

pgPtP )1()( 0   
  در رابطه فوق: که
 P(t)  جمعیت در زمانt،  
 P0 ،جمعیت اولیه  
 gp  میزان رشد جمعیت طی فاصله زمانی. که با حلgp  میزان رشد نتیجه

  ):14: 1392پور و مودت، دهد(صفاییمعاله زیر می
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اي راي تبدیل مقادیر با دامنهب Theilمدل آنتروپی نسبی شانون یا شاخص همچنین 

 گیري نابرابري توزیع جمعیت یازهتواند براي اندااست. و این مدل می 1و  0بین 
 اشتغال در واحدها فضایی و یا به عبارتی براي تجزیه و تحلیل و تعیین مقدار رشد 

  گردد.قواره شهر استفاده میبی
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دقیقه  53درجه،  31طول شرقی و دقیقه  22درجه،  54شهر یزد با مختصات جغرافیایی 
عرض شمالی بزرگترین واحد تاریخی استان یزد و مرکز اداري آن است. ارتفاع متوسط 

چهره و  ).6: 1392(ملکی و مودت،  باشدمتر می 1230این شهر از سطح دریا 
          عامر وسرنوشت شهر یزد از همان سحرگاه تاریخ اسالم که دو قبیله از اعراب بنی

تمیم در شهر یزد ساکن شدند رقم خورد. چرا که دو گروه زرتشتیان و مسلمان از نیب
                 تحول ). سیر222: 1371(میرحسینی،  همان ابتدا مجبور به هم زیستی با یکدیگر شدند

 است. استان بوده شهري نقاط سایر از سریعتر همواره زمان گذر در یزد شهر جمعیت

و  شهرستان شهري جمعیت کل از شهر این جمعیتی سهم تا ردیدهگ باعث روند این
 از یزد شهر ) جمعیت1335-85( ساله 60 دوره یک طی و یابد فزونی استان حتی

  ).43: 1390(مودت،  است گردیده برابر 7 تقریباً و رسیده نفر 194به نفر 63502

  
  قلمرو پژوهشموقعیت  -1 شکل
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  بحث
اند که و تمرکز در فضا، شهرها در جایی ایجاد شدهبر طبق نظریه برتري نسبی 

طیخه)، به هاي نسبی فراهم بوده است. جغرافیدانان، ایساتیس را به گونه(اینمزیت
). و تاریخ بناي مکانی به این نام را به 102: 1380(مهرشاهی،  اندمعناي یزد هم آورده

اي نیز ). عده97: 1374ار، (افش اندزمان ماد و گاهی هم بعد از هخامنشی نسبت داده
معتقدند که هنگامی که تعدادي از بزرگان ایران در رِي علیه اسکندر به مخالفت 
پرداختند، وي آنها را دستگیر کرد و به همراه خود به اصطخر برد. چون به ناحیه یزد 
رسید زندانیان را در چاهی که حفر نمودند محبوس کرد و آن محل را (کثه)، که به 

ی به معناي زندان است، نامید. بعد از اینکه اسکندر یزد را ترك نمود نگهبانان به یونان
  ).24: 1375(کاتب،  کمک زندانیان با آبادانی و عمران یزد همت گماشتند

اي که شهر یزد آید، منطقهآن چه از منابع و متون و اکتشافات باستان شناسی بر می
هاي بسیاري بود است(مانند محل سکونتگاههاي گذشته، در آن واقع است، در هزاره

هاي دور، وضعیت اقلیمی بسیار ي باستانی غربال بیز مهریز). این منطقه در گذشتهمنطقه
هاي هاي جنگلی و چراگاهبهتري نسبت به اکنون داشته و به عقیده برخی داراي پوشش

به خاطر شود این منطقه همانطور که در شکل زیر مشاهده می وسیع بوده است.
ي هضنوبی شیرکوه و شمالی سیاه کوه حوهاي جقرارگیري در گودي بین رشته کوه

هاي دائم و و داراي رودخانهشده سوب میي یزد محها و به عنوان جلگهآبریز این کوه
   فصلی گوناگونی بوده است.

  
  گذشته ةموقعیت قرارگیري شهر یزد در هزار -2شکل  
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هاي اطراف، در گاهد که استقرار یزد با سایر سکونتتوان فهمیمی فوق مقدمۀبا 
زمان احداث اولیه توجیهات اقلیمی کافی داشته است. به هر نحو، بدون تایید یا نقض 

توان عوامل موثري شود، میهیچ کدام از ماجراها، همانطور که در شکل زیر مشاهده می
  اند را برشمرد: تهي فهادان تاثیر داشي شهر در محلهکه بر استقرار اولیه

 اقلیم مناسب و متعادل و خاك مناسب براي کشاورزي و باغداري.  -

 دسترسی به منابع آبی زیر زمینی.  -

 قرارگیري در تالقی دو شاهراه باستانی ایران از نظر تجاري و سیاسی. -

موقعیت سیاسی مطلوب براي استقرار زندان بزرگان در کنار بیابان به خاطر احتمال  -
  ش آنان.ضعیف شور

 ةشود، احداث شهر را در یکی از دو دوراگر بر مبناي فرضیاتی که مطرح می
هاي شمالی ي شهر یزد در قسمتتوانیم بگوییم بناي اولیهاسکندر یا یزدگرد بدانیم، می

چرا که شبکه شطرنجی نامنظم این قسمت همانطور که در  ؛ي فهادان بوده استمحله
ا ساختار نوشهرهاي هلنی (هیپوداموسی) و هم با شود هم بشکل زیر مشاهده می

شهر یزد در زمان ساسانیان حیات  ،به هر شکل ساختار شهرهاي ساسانی مشابهت دارد.
خود را داشته است و بر اساس تاریخ داراي سه قسمت اصلی شهرهاي ساسانی یعنی 

  کهندژ، شارستان و ربض بوده است.
 ۀتوان با مقایسمشخص کرد اما می هریک راتوان به طور قطعی محل با این که نمی

  هایی کرد. زنینظرات و بررسی ویژگی شهرهاي ساسانی گمانه
ي ضیائیه یا زندان اسکندر این قسمت به احتمال زیاد در محل حدودي مدرسه کهندژ: -

بوده، چرا که این نقطه، محل تالقی چند راه اصلی از جمله گذرهاي یوزداران، گذر 
 .ي چهل محراب استان و گذر حسینیهدي فهاحسینیه

توان در شعاعی از محل کهندژ در نظر گرفت که تا این قسمت را می شارستان: -
 کند. حدودي از بافت منظم و شطرنجی بیشتر تبعیت می

ي کهندژ فرضی، که بافت حالتی ربض: این قسمت در واقع از جنوب محدوده -
سجد جامع را که به استناد منابع و شود و مگیرد، آغاز میارگانیک به خود می

اش به سمت جنوب گیرد و گستردگیي اصلی شهر بوده، در بر میمستندات، آتشکده
ي در دوره شارستان و کهندژ است، چرا که از شمال محدودیت ریگزارها وجود دارد.
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 ي مریم آباد (مریآباد)اتابکان یعنی اندکی پس از آل کاکویه به خاطر احداث مجموعه
ي ي یعقوبی در قسمت شرقی حصار، و از سویی ارتباط با دروازهو دسترسی به محله
  شود.ي مادرامیر (مالمیر) احداث میکوشک نو، دروازه

هجري) در  7تا  5مهمترین تحوالت شهر یزد در دو دوره آل کاکویه و اتابکان (قرن 
را توسعه داده  یکی از حاکمان وقت، مسجد کهحول مسجد جامع شهر است. به طوری

هاي دیگر کند. از فعالیتو بازارهایی در حول آن (روي گذرهاي اصلی) احداث می
 در دوره ي دارالشفاء در نزدیکی دروازه مهریز اشاره کرد.توان به ساختن مجموعهمی

ي شاه طهماسب، شهر به سمت غرب میدان میرچقماق با احداث مجموعه صفوي
موعه را گذري اصلی با  بازارهایی در میان، به هم متصل یابد و این دو مجتوسعه می

ي شاه طهماسب، در این دوره است که براي اولین بار فضاهایی کند. با احداث تکیهمی
شوند و تاثیرات خود را بر ساخت فضایی و به نام حسینیه و تکیه در شهر یزد متولد می

ي بافت قدیم شهر هاي پیوستهعهآخرین توس دوره قاجارگذارند. در بافت شهر یزد می
هاي اصلی و هاي جدیدي در حول گذردهد. در این دوره، مجموعهیزد رخ می

  .گیردشکل میتر هاي قدیمیمجموعه

  
  بافت قدیم شهر یزد در دوران قاجار ۀتوسع ةنحو -3شکل
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هایی از خیابان هاي صورت گرفته، کشیدن قسمتدر دوران معاصر از اولین حرکت
هاي پس از کند . حرکتخمینی (به دستور رضاخان) است که خود آن را افتتاح می امام

ها به شکلی تحمیلی هاي قیام و مسجد جامع است. این خیابانآن کشیدن خیابان
ها ، کنند. در جریان این خیابان کشیدهند و پاره میساختار و بافت شهر را برش می

شود و عالوه بر از بین بان قیام بوده، تخریب میبازار بسیار مهم شهر، که بر روي خیا
رفتن بناهایی مهم (مانند قبر وحشی که در زیر خیابان امام خمینی است و حتک حرمت 

ي امیرچقماق و شاه طهماسب، ارتباط فضایی به بناهایی مذهبی و وقفی مانند تکیه
  شود. ها و محالت از یکدیگر گسسته میبسیاري راه

ها محدود و صریح معاصر در بافت قدیم در قالب همین خیابان کشی تغییرات اولیه
هاي بعد) و گسترش شهر در ها در بافت در دههشود (با وجود معدود خیابان کشیمی
د. همانطور که در شکل زیر شوهاي کشاورزي اطراف بافت قدیم آغاز میها و زمینباغ

ر در محورهاي شمال غربی، تهاي بعد، بیششود گسترش شهر در دههمی مشاهده
  پذیرد.و جنوب شرقی صورت میجنوبی 

  بررسی رشد و خزش شهري از لحاظ اجتماعی
هاي نوین سرشماري انجام نخستین آمار جمعیتی از شهر یزد که با کاربرد روش

سرشماري یک  1318-20هاي شده مربوط به پایان دوره پهلوي اول است. طی سال
ام شد که بررسی نتایج مذکور حجم جمعیت شهر یزد را در شهر کشور انج 33روزه در 

نفر اعالم نمود. انجام سرشماري مذکور در سایر  60066معادل  1319اسفند  9تاریخ 
  مناطق کشور به جهت بروز جنگ متوقف ماند.
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  1385تا  1319روند تحوالت رشد جمعیت شهر یزد از  -4شکل
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است  1335نقاط کشور مربوط به سال سرشماري بعدي از جمعیت یزد مانند سایر 
که نخستین سرشماري عمومی در سراسر کشور انجام شد. تعداد جمعیت شهر یزد در 

سال  16دهد در فاصله نفر گزارش گردید که نشان می 63502این سرشماري برابر 
درصد 35/0نفر و رشد ساالنه آن معادل  3436رشد حجم جمعیت شهر یزد فقط برابر 

هاي مرگ و میر و این میزان حاکی از رکود رشد جمعیت و برابري میزانبوده است. 
والدت طی آن دوره است که تقریباً در سراسر کشور حاکم بوده و مهاجرت نیز بسیار 

شمار جمعیت  1345اندك و ناچیز بوده است. دومین سرشماري عمومی کشور در سال 
دهد. در سال درصد نشان می 8/3برابر نفر و رشد ساالنه آن را  93241شهر یزد را برابر 

نفر و رشد  135925در سومین سرشماري نیز حجم جمعیت این شهر بالغ بر  1355
حجم قابل توجهی از مهاجران  1357پس از سال  درصد بوده است. 8/3ساالنه آن 

هاي مهاجرتی به آورند شعله ور شدن آتش جنگ نیز موجروستایی به شهرها رو می
  وجب شد. شهرها را م

به  1365ها قرار داشته و حجم جمعیت آن در سال یزد نیز تحت تأثیر این پدیده
 3/5برابر  1355-65هاي نفر بالغ گردید و رشد ساالنه جمعیت طی سال 230483

اي تعدیل ها تا اندازهمهاجرت 1367درصد بوده است. با پایان گرفتن جنگ در سال 
نفر جمعیت داشته و رشد ساالنه آن در فاصله  275298شهر یزد  1370در سال  شد.
جمعیت این  1375درصد بود. در سرشماري سال  6/3برابر  1370تا  1365هاي سال

درصد بوده است. در  4/3نفر رسیده و در این فاصله رشد ساالنه آن  326776شهر به 
نفر رسیده و در این  484167جمعیت منطقه شهري یزد به  1385سرشماري سال 

  درصد بوده است. 9/3اصله رشد ساالنه آن ف
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  1319-1385هاي روند تحوالت جمعیتی شهر یزد طی سال -1جدول

 رشد ساالنه به در صد افزایش جمعیت بعد خانوار تعداد خانوار سال

1319 ... 60066 ... ... 35/0 

1335 ... 63502 ... 3436 8/3 

1345 20835 93241 48/4 29739 8/3 

1355 30861 135925 40/4 42684 3/5 

1365 50809 230483 54/4 94558 6/3 

1370 59420 275298 63/4 44815 4/3 

1375 73222 326776 46/4 51478 61/2 

1385  114716  423006  68/3  96230   - 

  هاي عمومی مرکز آمار ایرانماريمأخذ: سرشماري یک روزه وزارت کشور و سرش

عامل عمده  ا محدوده جغرافیایی تحت تأثیر دوتحوالت جمعیت در هر جامعه ی
  جمعیتی است:

  شود.رشد طبیعی جمعیت که از تفاوت موجود بین موالید و مردگان حاصل می -الف
خالص مهاجرت که از اختالف موجود بین آمار وارد شدگان با خارج شده به  -ب

  شود.محدوده مورد نظر حاصل می
و محاسبه میزان والدت روش مستقیم و بهترین  براي شناسایی و تعیین آمار موالید

راهکار استفاده از آمار ثبت شده موالید است که ساالنه توسط ادارات ثبت احوال 
شود. ولی یک نقص عمده در این روش وجود پدیده آمار معوقه است. زیرا گزارش می

شت زمان کنند و بعد از گذبرخی خانوارها ثبت موالید خود را به هنگام گزارش نمی
ها انجام شده است هاي اخیر که تعویض شناسنامهکنند. در سالطوالنی به آن اقدام می

آمار معوقه به مقدار قابل توجهی کاسته شده ولی هنوز هم به صفر نرسیده است. به هر 
حال ناگزیر ثبت ساالنه آمار موالید (شامل آمار جاري و آمار معوقه) به عنوان واقعه 

هاي غیر مستقیم نیز به کمک روش رود.شده و در محاسبات به کار میوالدت منظور 
توان بر مبناي آمار سرشماري عمومی جمعیت و ساختار عمومی جمعیت و ساختار می

هاي عمده جمعیتی را محاسبه و تعیین کرد. هاي حیاتی و برخی شاخصسنی آن، میزان
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جمعیت شناس معروف  J.Releترین روش معمول در این زمینه روش تحلیلی رایج
  است. که براي محدوده شهر یزد بر مبناي ارقام فوق الذکر به شرح محاسبه شده است:

شود و به مفهوم مشخص می  GRRمیزان خالص تجدید نسل که با عالمت -
 باشد و در حقیقت ضریب جایگزینی نسل شناخته تعداد دختر هر مادر می

  شود. می
 PRFTRRN ..  

سالگی) به  50تا  15وسط تعداد فرزندان هر زن که در طول دوران باروري (مت -
 TFRباشد. این شاخص با عالمت آید و شامل فرزندان پسر و دختر میدنیا می

  است.Total Fertility Rate شود که مخفف کلمات مشخص می
T.F.R = (M.F.R) / 1000×35  

موالید ساالنه یک هزار نفر زنان ـ میزان باروري عمومی زنان که متوسط تعداد 3
شود شناخته می GFRسازد و با عالمت اختصاري واقع در سن باروري را نمایان می

  ترکیب شده است. General Fertility Rateکه از کلمات 
1000 )) ×49-15 ( FG.F.R = B / (P 

ر نفر ـ میزان خام والدت که نمایشگر تعداد وقایع والدت ساالنه به ازاي یک هزا4
 Crude Birthگردد که از کلمات مشخص می CBRجمعیت است و با عالمت 

Rate .گرفته شده است  
C.B.R = B/P 

ـ میزان خام مرگ که نمایشگر تعداد وقایع فوت ساالنه به ازاي یک هزار نفر 5
 Crude Deathشود که  مخفف کلمه مشخص می CDRجمعیت است و با عالمت 

Rate باشد. می  

P
DM 

  
 5و  4هاي ردیف ـ میزان ساالنه رشد طبیعی جمعیت که از تعامل شاخص6

شود و در حقیقت فاصله جبري والدت و مرگ است و با عالمت اختصاري محاسبه می
NIR گردد که مخفف کلمات مشخص میNatural Increase Rate باشد.می  
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ذیري با عالمت مثبت(+) و ـ میزان خالص مهاجرت که به دو صورت مهاجر پ7
 RNMشود و با عالمت اختصاري ) نمایش داده می-مهاجر فرستی با عالمت منفی(

حاصل  Rate of Net Migrationگردد که از ترکیب اختصاري کلمات مشخص می
  شده است.

1000.
P

EIMg 


  
           به دست 7و  6هاي ردیف ـ میزان رشد واقعی جمعیت که از تعامل شاخص8

آید که تفاوت آن با رشد طبیعی مربوط به پدیده مهاجرت است و با عالمت می
گانه فوق براي شهر یزد به هاي هشتتمام شاخص گردد.مشخص میGR اختصاري 

  باشد.شرح جدول زیر می
  هاي عمده جمعیتی شهر یزدتحوالت میزان ها و شاخص -2جدول

 1380- 90 1370- 80  1360- 70  شاخص

  84/1  34/2  34/1  زان ناخالص تجدید نسلمی
  8/3  8/4 7/2  متوسط تعداد فرزندان هر مادر

  132  168  95  میزان ساالنه باروري عمومی
  1/32  0/41  2/23  میزان خام والدت ساالنه

  1/9  0/11  2/7 میزان خام مرگ و میر ساالنه
  0/23  0/30  0/16 میزان ساالنه رشد طبیعی

  0/12  0/6  0/18  میزان خالص مهاجرت
  5/3  6/3  4/3 رشد واقعی ساالنه جمعیت

  ي استان یزد و محاسبات نگارندگانمآخذ: سالنامه آمار

هاي آماري و ریاضی در خصوص موضوع مورد مطالعه با استفاده از مدلدر ادامه 
جایگاه منطقه مورد بررسی نسبت به دیگر مراکز شهري استان مورد تجزیه و تحلی قرار 

  باشد:نتایج آن به شرح زیر میگرفته، که 
  اي جمعیتمدل حد اختالف طبقه

-هاي آماریست که معموال جهت مطالعه دادهاي یکی از مدلمدل حد اختالف طبقه

: 1387آبادي، (زنگی هاي که باید بصورت طبقه بندي باشد، مورد استفاده قرار می گیرد
ن تعداد جمعیت قابل اجرا می براي استفاده از این مدل داشتن کمترین و بیشتری ).9
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باشد، که مراحل آن بصورت زیر می باشد(با اندکی تلخیص و حفظ مضمون، مستوفی 
  ).152: 1380الممالکی، 

  مرحله اول: تعیین نوسان جمعیتی شهرها:
R = Max(P) - Min(P)  

  مرحله دوم:  تعیین تعداد طبقات با استفاده از فرمول استورجس:
K=1+3.3LogN  

  اي:م: تعیین میزان حد اختالف طبقهمرحله سو
H = R/K  

درصد آنها و در نهایت  ومرحله چهارم: تهیه ماتریسی با سطرهاي جمعیتی، تعداد 
  ).187 :1385نیا و میرنجف، حکمت( تقسیم بندي شهرها

  1390اي طبقه بندي شهرهاي استان یزد بر اساس مدل حد اختالف طبقه -3جدول
 ردیف طبقات جمعیتی تعداد شهر  صد تعداددر  جمعیت شهر  درصد جمعیت

44.22  417282  90% 9 133726-14772 1 

0  0  0 0 252680-133726 2 

0  0  0 0 371634-252680 3 

55.77  526272  10% 1 526272-371634 4 

  جمع  10  100  943554  100
  مآخذ: محاسبات نگارندگان

شهرهاي استان به لحاظ بندي با توجه به نتیجه حاصل شده در ماتریس فوق گروه
جمعیتی منظم نبوده و در فواصل بین طبقه اول و طبقه آخر ماتریس هیچ نقطه شهري 

- شهرستان استان در گروه اول قرار گرفته 10شهرستان از  9وجود ندارد. به طوري که 

جزء شهر یزد در طبقه اول ماتریس قرار دارند. و  بهاستان  شهرهاياند. به عبارتی تمام 
یزد به تنهایی به عنوان نخست شهر استان در طبقه آخر قرار گرفته است. و از شهر 

درصد  55.77درصد جمعیت شهرها در طبقه اول و  44.22لحاظ میزان جمعیت 
جمعیت در طبقه چهارم قرار گرفته و دو طبقه دیگر فاقد جمعیت می باشد. در نتیجه 

  ون می باشد.در این استان توزیع جمعیت و تعداد شهر ها ناموز
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  شاخص ضریب آنتروپی 
این مدل معیاري براي سنجش توزیع جمعیت شهري و توزیع تعداد شهرها در 
طبقات شهري یک منطقه می باشد. و بر طبقه تئوري مدل، وقتی آنتروپی به طرف صفر 
میل می کند از تمرکز بیشتر و یا افزایش تمرکز یا عدم تعادل در توزیع جمعیت بین 

تري را نشان یت دارد و حرکت به طرف یک و باالتر از آن توزیع متعادلشهرها حکا
توان به میزان توزیع فضایی شهرها و ). با کاربرد این مدل می89می دهد(همان: 

). روش 79: 1382(با اندکی تلخیص، فنی،  جمعیت در سطوح مختلف منطقه پی برد
  استفاده از مدل آنتروپی به شرح زیر می باشد:

LnK
HG 

  
  و

 ii LnPPH 
  که در مدل فوق:

Hمجموع فراوانی در لگاریتم نپري فراوانی؛ :  
Piفراوانی نسبی؛ :  

LnPiلگاریتم نپري فراوانی؛ :  
Kتعداد طبقات و :  
G ،99: 1386: میزان آنتروپی می باشد(وارثی و قائد رحمتی.(  

-1375تروپی استان یزد در سال هاي با توجه به محاسبات صورت گرفته ضریب آن
قات شهري داراي نوسان بوده دهد که تعادل فضایی شهرها در طبنشان می 1390
) بدست -0.23( 1390) و در سال -0.37( 1375که ضریب آنتروپی در سال بطوری

آمده که نشان دهنده حرکت نسبی سلسله مراتب شهري به سوي عدم تعادل و تمرکز 
  بیشتر می باشد.
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  1390مقایسه ضریب آنتروپی طبقات شهري استان یزد در سال  -4جدول
  

 
 ردیف طبقات جمعیتی تعداد شهرها

0.095- 0.105- 0.9 9 133726 -14772 1 

0 0 0 0 252680 -133726 2 

0 0 0 0 371634 -252680 3 

0.23- 2.303- 0.1 1 526272 -371634 4  
  جمع  10  100  -0.408 -0.325

  ات نگارندگان.مأخذ: محاسب
  شاخص دو شهر

یکی از روش هاي رایج و مرسوم جهت تعیین نخست شهر که معموال توسط برنامه 
باشد. که این شاخص گیرد شاخص دو شهر میاده قرار میریزان شهري مورد استف

 – اندازه) و شاخص نسبی است، و در خصوص رتبه –(رتبه مرتبط با قانون زیپف
گیرد که داراي اقتصاد توسعه یافته و هایی صورت میکشور معموالً دراندزه نرمال 

باري و همکاران، ( همچنین داراي شهر هاي بزرگ فراوان و با جمعیت زیاد باشد
که شاخص دو شهر با  محاسبه نسبت جمعیت شهر نخست به دومین شهر  )1971

و  ختم گردد داراي تعادل 2آید که در این شاخص مقدار عددي اگر به بدست می
بیشتر گردد شاخص نخست شهري تسلط  2نخست شهري حاکمیت ندارد ولی اگر از 

  ). 67: 2003(هاندرسون،  دارد

2

1

P
PTCI

  
در استان یزد میزان نخست  1385با بررسی و مطالعات صورت گرفته در سال 

ه بوده و در پی آن بیشترین شاخص دو شهر مربوط به شهرستان ابرکو 5.67شهري برابر 
با وجود افزایش تعداد شهرها میزان نخست شهري بر اساس  1390است ولی در سال 

می  7.1شاخص دو شهر نسبت شهرستان یزد به میبد می باشد که مقدار آن برابر با 
باشد. در نتیجه میزان نخست شهري در استان یزد یک روند افزایش دارد که حاکمیت 

  با شهر یزد می باشد.

iPiLnPii LnPP *
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  میزان نوسانات نخست شهري در استان یزد با توجه به شاخص دو شهردار نمو -5شکل

یک  1385-1375نخست شهري در استان در طی سال هاي  )5شکل (با توجه به 
روند افزایش داشته است ولی این روند به ترتیب در شهرستان تفت، مهریز و بافق روند 

داشته است. و به عبارتی در سریعتري داشته است و در میبد و اردکان سرعت کندتري 
شاخص نخست شهري، دو شهر، در شهرستان ابرکوه بیشترین میزان را دارا  1375سال 

  در شهرستان تفت بیشترین میزان بوده است. 1385بوده و در سال 
  شاخص چهار شهر یا شاخص گینزبرگ

این شاخص نیز مانند شاخص دو شهر می باشد. یدین معنی که نخست شهري 
و نسبت جمعیت شهر نخست به مجموع  باشداندازه شهري می –بر توزیع رتبه مبتنی 

توان ). می34: 1386زبردست، ( جمعیت شهرهاي دوم تا چهارم را شامل می شود
                0.923دست آورد و مبناي عددي این شاخص ه شاخص مذکور را با روش زیر ب

  باشد. خست شهري میتسلط ن ةباشد که هر چه بیشتر نشان دهندمی

432

1

PPP
PGI


  

هاي صورت گرفته بیشترین میزان نخست شهري بر اساس شاخص با بررسی
می  1385) در سال 2.46( گینزبرگ، در محدوده مورد مطالعه مربوط به شهرستان یزد با

باشد. و همچنین میانگین شاخص نخست شهري بر اساس شاخص گینزبرگ در سال 
با توجه به نمودار ذیل، بر اساس سطح  باشد.) می2.3برابر ( 1385 -1375هاي
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میزان نخست  1385به سال  1375استاندارد شاخص چهار شهر  در استان یزد از سال 
  دهد.شهري یک روند افزایشی را نشان می

  
  میزان نوسانات نخست شهري در استان یزد با توجه به شاخص گینزبرگنمودار  -6شکل

  ن رشد شهر یزدتعیین میزا
بنابراین بر اساس جدول زیر که میزان جمعیت و مساحت شهر یزد در طی دوره 

  (هلدرن) نتیجه به شرح زیر خواهد بود: هاي فوقباشد. و با جاگذاري در مدلمی

  1388و  1345هاي جمعیت و وسعت شهر یزد طی سال -5جدول

  شهر
  مساحت
1345  

  مساحت
1388  

) 2mسرانه ناخالص(
  2m (1388انه ناخالص(سر  1345

  76/277  146/76  11396  710  یزد
  1385 - 1390مآخذ: طرح تفصیلی شهر یزد و سالنامه اماري استان یزد، 

  

  
  

 
هاي مربوط به درصد رشد جمعیت و درصد رشد فوق سهم با استفاده از معادله

  باشد:سرانه ناخالص زمین شهري به شرح زیر می
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  رد نظر عبارت است از: در نهایت و جواب روش مو
54/8% + 45/2% = 100%  

هاي درصد رشد شهر در فاصله سال 8/54بدین ترتیب در نمونه مورد مطالعه تنها 
درصد از رشد شهر مربوط به گسترش  45مورد مطالعه مربوط به رشد جمعیت بوده و 

  باشد.کالبدي و فیزیکی شهر می

  گیرينتیجه
اضر در ارتباط با توسعه پایدار شهري، فرم، یکی از موضوعات اساسی در قرن ح

شکل و به صورت کلی رشد شهر است. شکل شهر که همان الگوي توزیع فضایی 
  هاي انسان در برهه خاصی از زمان تعریف شده و به دو نوع اصلی، شهر فشردهفعالیت

که  شود. از آنجاو شهر گسترده یا پراکنش افقی شهري و انواه اشکال فرعی تقسیم می
بین شکل یک شهر و پایداري آن رابطه معناداري وجود دارد، متولیان، مسئوالن و 

ریزان شهري بایستی از شکل و الگوي توسعه شهرها آگاهی کامل داشته باشند. برنامه
است.  ناپذیر اجتناب ايآنها پدیده رشد که هستند ايزنده هاياندامواره زیرا، شهرها

             در حال انسانیِ هايزیستگاه به ساماندهی براي را گستردهتالشی  امر این بر آگاهی
 مداوم و پویا فرآیندي شهر و توسعه کالبدي رشد است. به عبارتی، رشد را برانگیخته

 مناسبی فیزیکی ترکیب بر اینکه عالوه باشد، برنامه بی و سریع روند این اگر است. که

            مختلف هايدر زمینه را ايعدیده مشکالت ،آورد نخواهد را پدید شهري فضاهاي از
               از شکلی آورد. چنین خواهد فراهم شهر براي زیست محیطی و اقتصادي اجتماعی،

               از این ناشی بهايآسی دچار که بود خواهد بیمار شهر از یک الگویی شهر، ۀتوسع
                    امري شهرها و توسعه رشد ادن بسرعتد سامان لذا است، شده رشد، نظمیبی 

بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از مدل، آمار و اطالعاتی به بررسی  است. ضروري
هاي آماري) در شهر یزد اي و مدلاي(تاریخی، مقایسهموضوع به صورت سه مرحله

  نتایج حاکی از این موضوع است که:پرداخته است که 
چرا که شبکه  ؛ي فهادان بوده استهاي شمالی محلهشهر یزد در قسمت ۀبناي اولی

شطرنجی نامنظم این قسمت با ساختار نوشهرهاي هلنی (هیپوداموسی) و هم با ساختار 
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بندي شهرهاي استان به گروهاي و به لحاظ مقایسه شهرهاي ساسانی مشابهت دارد
و طبقه آخر ماتریس هیچ نقطه  لحاظ جمعیتی منظم نبوده و در فواصل بین طبقه اول

 1390-1375استان یزد در سال هاي  ،ضریب آنتروپیو حتی با شهري وجود ندارد. 
دهد که تعادل فضایی شهرها در طبقات شهري داراي نوسان بوده بطوري که نشان می

دست آمده که ه ) ب-0.23( 1390) و در سال -0.37( 1375ضریب آنتروپی در سال 
 ت نسبی سلسله مراتب شهري به سوي عدم تعادل و تمرکز بیشتر نشان دهنده حرک

درصد رشد  8/54. در نهایت با مدل هلدرن مشخص گردید در شهر یزد تنها باشدمی
درصد از رشد  45مربوط به رشد جمعیت بوده و  1390-1345هاي شهر در فاصله سال

  باشد.شهر مربوط به گسترش کالبدي و فیزیکی شهر می
گردد. البته الزم به هاي پژوهش پیشنهاداتی در این خصوص ارائه مییافتهبر اساس 

ذکر است که ارائه پیشنهادات نیازمند بررسی نظرات مسئولین، مدیران، متخصصان، 
  باشد:اساس نیازها می بندي در برمردم و در نهایت اولیت

 ي اساس منطقه هاي متراکم و غیر فشرده برگیري از ساختمانکاربري ترکیبی، بهره
  هاي کشاورزي.بندي شهري، با حفظ فضاي باز و زمین

 هاي مختلف شهر.توزیع متناسب و متعادل جمعیت و تراکم در بخش  
 هاي کشاورزي، از آنجا که توسعه هدایت سمت توسعه شهر در جهاتی غیر از زمین

فیزیکی شهر امري اجتناب ناپذیر است و با ورود جمعیت به شهرها، گسترش 
گردد، باید سعی شود توسعه شهر به سمتی هدایت گردد فیزیکی شهر نیز ملزوم می

  هاي مرغوب کشاورزي و باغات در این فرآیند نادیده گرفته نشود.که زمین
 (رشد هوشمند) و توسعه خدمات  توسعه متوازن میان شهرها و روستاهاي منطقه

  رسانی به شهرهاي کوچک و روستاها.
 هاي زیست محیطی در منطقه هاي توسعه شهرها و برنامهبرنامه توسعه متوازن میان

  شهري.
 .جلوگیري از گسترش ناموزون شهري  
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