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  ريزي محيطي مجله جغرافيا و برنامه
  1388تابستان  ،2شماره  ،34شماره پياپي  ،20سال 

 18/7/1387: پذيرش            20/9/1386: وصول

   105 ــ 124صص

  بررسي رابطه رشد افقي سريع شهر يزد و تحركات جمعيتي در اين شهر
  

  پور نجما اسمعيل و دلير زاده نيكريم حس، ملكه عزيزپور
  گروه جغرافياي دانشگاه تبريز

  ريزي شهري دانشگاه تبريز دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه

  چكيده
به خودي موضوع رشد اندازه و اندام شهر . رو بوده استه با پديده رشد افقي سريع روب 1350از دههشهر يزد 

در » سرعت يافتن رشد افقي شهر«ي عبارته ليكن تركيب آن با مقوله زمان يا ب ،رود شمار نميه ب خود يك معضل
 مسألهيك  به عنوان آن راتواند  اجتماعي و فرهنگي و سياسي شهر است كه مي، مقايسه با رشد ساير ابعاد اقتصادي

آورنده و  به وجودد و  اين امر به مدد شناخت عوامل كرساماندهي آن را مطرح نمايد و بايد از آن جلوگيري يا 
با  آن همسو مهاجرتهاي روستا شهري  از يك، بر اساس يافته هاي تحقيق. شود آن ميسر ميتأثيرات بجا مانده از 

يكي از عوامل عمده و موثر بر پيدايش اين پديده در شهر يزد محسوب مي گردد  به عنوانانگيزه اشتغال در اين شهر 
يكي از آثار و  به عنوانر پيرامون در اين شه ـ رشد افقي سريع شهر يزد موجب حركات مركز، و از سوي ديگر

متعادل جمعيت و  شتوجه به برنامه ريزي منطقه اي در جهت پخشاي يك طرفاز ، پس. پيامدهاي آن شده است
تهيه برنامه جامع بافت قديم شهر ، فعاليت در پهنه استان در جهت ممانعت از مهاجرت به شهر يزد و از طرف ديگر

 تحليلي -پژوهش حاضر به روش توصيفي. در اين بافت ضروري استدر جهت بازگرداندن شرايط مطلوب زندگي 
  .با استفاده از تكنيك مطالعات كتابخانه اي و مطالعات ميداني از طريق تكميل پرسشنامه انجام گرفته استو پيمايشي 

 - شهري و حركات مركز -مهاجرتهاي روستا، تحركات جمعيتي، شهر يزد، رشد افقي سريع: يكليد ه هايواژ
  .رامونپي
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Investigation of relationship between rapid horizontal growth of Yazd 
and population movements 

 

M. Aziz poor*, K. Hosain zade dalir* and N. Esmail poor ** 
* Geography Department, University of Tabriz 

**PhD student, Geography Departmen, University of Tabriz.  
Abstract 

 The city of Yazd faced with rapid horizontal growth during 1350s. Of course, growth in 

size and body of the city is not a problem by itself. However, [considering it with time or in 

other words] "rapid horizontal growth of the city" in comparing to the economical, social, 

cultural and political growth of city makes it a problem. This problem should be prevented of 

improved and of course it can be done by knowing creating factors and it's after effects. 

According to the research, on one hand, rural-urban emigration for finding a job is one of the 

major and effective factors in making this phenomenon in the city. On the other hand, rapid 

horizontal growth of Yazd causes center-suburb movement in the city which is one of its 

effect and result. Therefore, on one hand regional planning should be considered significantly 

for balancing the population also should be done all over the city for preventing immigration 

to Yazd. One the other hand, preparing a comprehensive program of city old texture is 

necessary for returning suitable condition of life to this texture. This research was done by 

descriptive-analytical and surveying methods by using techniques of library and studies and 

of course by filling out some questionnaires. 

Keywords: Rapid horizontal growth, Yazd city, Population movements, Rural-Urban 

emigrations. Center -Suburb movements. 

 
  مقدمه

مانند مسائل ، مسائل شهرها متنوع وگوناگون است
... مكاني و، دسترسي، كاركردي، ساختاري

چرا كه در سيستم شهري  ،)5: 1383، نورمحمدزاده(
ها همه چيز پيچيده و ناپايدار  بيش از ديگر سيستم

همه چيز در هم تنيده شده و در حال تحول . است
شهرها آن است تنها چيز ثابت درباره «و  استمستمر 

. (Hall,1998:1) »كه آنها همواره در حال تغييرند
امروزه تقريبا كليه فضاهاي شهري اعم از خصوصي و 
عمومي تحت تأثير عوامل درونزا و برونزا در حال 

شهر يزد طي  از جملهشهرهاي ايران و . رشد هستند
و تحت تأثير عوامل متعدد  بسرعتچند دهه اخير 

؛ پويايي اجتماعي؛ پويايي نظير تحركات جمعيتي
اقدامات و ، ها برنامه، اقتصادي؛ سياستهاي ملي
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رشد و ... تصميمات مجموعه مديريت شهري و
اما در برخي رشد و گسترش افقي . اند گسترش يافته

 شهر نسبت به رشد ساير ابعاد آن سريعتر اتفاق افتاده
شهرهاي ايران بويژه شهرهاي ، ديگر به عبارت. است 

در طول تاريخ حيات خود همراه با افزايش  ،قديمي
آرام و تدريجي جمعيت خود و در پي رفع نيازهاي 

، جمعيت ساكن... تفريحي و ، خدماتي، سكونتي
اما در سالهاي ، اند دست به افزايش محدوده خود زده

رابطه ميان جمعيت ساكن و محدوده تحت ، اخير
ا تصرف آنها از حالت تعادل خارج شده و رشد شهره

از حالت منطقي به رشد سريع و غير منطقي تبديل 
شده و در نتيجه شهرها را با مشكالت ناشي از رشد 

  .است نموده روبه روافقي لجام گسيخته 
 هجري شمسيشهر يزد تا اوايل قرن چهاردهم 

داراي رشد افقي كُند و متعادل با افزايش جمعيت 
فقي ولي از آن پس تاكنون با نوعي رشد ا،  خود بوده

، »رشد شتابان«ريزي شهري  سريع كه در ادبيات برنامه
، »رويه گسترش افقي بي«، »رشد لجام گسيخته«
گسترش ناموزون و «، »رويه توسعه فيزيكي بي«

به . گشته است روبه رو، نيز ناميده مي شود» نامتعادل
مي رسد تصميمات مجموعه مديريت شهري يزد  نظر

حدوده قانوني شهر در قالب الحاق اراضي جديد به م
، از طريق مصوبات خود در شوراي شهرسازي استان

واگذاري زمين در راستاي اجراي قوانين زمين 
گسترش محدوده قانوني شهر از طريق ، شهري

مصوب مندرج در طرح جامع شهر و نيز  پيشنهادهاي

شهري در پي  -وقوع پديده مهاجرتهاي روستا
از جمله ، هردستيابي به فرصتهاي اشتغال در اين ش

عوامل عمده و موثر بر رشد افقي سريع شهر يزد از 
  .تاكنون بوده است 60دهه 

يزد از دهه يند گسترش افقي شهر آاز آنجا كه فر
غير اصولي و بسيار سريع در  به صورت تاكنون 1350

رود  انتظار مي، مدت زمان كوتاهي رخ داده است
اقتصادي و ، محيطي -باعث بروز مشكالت زيست

و اراضي  باغهانظير نابودي ، جتماعي بسياريا
افزايش هزينه تأمين تأسيسات و ، كشاورزي شهر

و ناگهاني  بي رويهافزايش ، ساختارهاي زيربنايي
 -وقوع حركات مركز، قيمت زمين در حاشيه شهر

  .در اين شهر شده باشد...  پيرامون و
، در اين مقاله از ميان علل و پيامدهاي نامبرده

شد افقي سريع شهر يزد با تحركات جمعيتي رابطه ر
سو تأثير  از يك، ديگر به عبارت. بررسي شده است

هاي روستا شهري در گسترش شهر و از  مهاجرت
پيرامون در شهر  -سوي ديگر چگونگي حركات مركز

 شدهيكي از آثار و پيامدهاي آن بررسي  به عنوانيزد 
  .است 

دهه  هر چند شروع گسترش سريع شهر از اواخر
محدوده زماني تحقيق حاضر فاصله اما ، است 1350
يعني منطبق بر زمان تهيه طرح  ؛1362-85هايسال

اولين برنامة مورد  به عنوان، جامع تجديد نظرشهر
 سو و مل هدايت رشد و توسعه فيزيكي شهر از يكع

 از سوي ديگر زمان آخرين گسترش محدوده شهر
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ن يزد در شوراي شهرسازي استا .انتخاب شده است
دو روستاي محدوده  1/8/1385جلسه مورخ 

يكجا به محدوده  به صورتآباد و خيرآباد را  عيش
  .قانوني شهر يزد الحاق نمود

  تحقيقو اهميت هدف 
بر مبناي تعريف هدف كه عبارت است از نتايج 
مورد انتظاري كه فعاليتهاي ما به سوي آنها جريان 

از هدف  منظورو  )59:  1377، الهي آيت( كند پيدا مي
 اي است كه قصد وصول به آن را داريم و طبعاً نقطه

؛ )59: 1368، قائمي( ايم  اينك از آن نقطه در فاصله
 تأثيراتتأثير و تهدف از انجام تحقيق حاضر شناخت 

دو متغير رشد افقي سريع شهر يزد و تحركات 
به نسبت آن تا ، عيتي در آن بر يكديگر استجم

هت هدايت و كنترل رشد افقي اين راهكارهايي در ج
  .شهر ارائه شود

اهميت بنيادي هر پژوهش آن است كه منجر به 
: 1381، خورشيدي و قريشي( بضاعت علمي گردد

تحقيق گامي در جهت  الهايؤسپاسخ به ). 77
گسترش نظريات مربوط به رشد افقي سريع شهرها و 
در نتيجه بضاعت علمي و غناي ادبيات موضوع 

يابي علل و  با ريشه از سوي ديگر. دخواهد بو
شناخت پيامدهاي يك پديده امكان ارائه راهكارهايي 

كه با  گردد در جهت ساماندهي آن فراهم مي
، ارانذكارگيري اين راهكارها از سوي سياستگ هب

توان گامي  مي، مجموعه مديران شهري، ريزان برنامه

كه ايجاد تعادل در  1در جهت هدف نهايي تحقيق
يت مديريت هدفمند ت رشد افقي شهر و در نهاسرع

  .برداشت، و كارآتر شهر است
  مسأله طرح

اولين فعاليت در هر پژوهشي انتخاب و بيان 
يك ). 40: 1381، خورشيدي و قريشي(مسأله است

كند كه احساسي  مسأله وقتي صورت خارجي پيدا مي
اي يا رويدادي  به پژوهشگر مبني بر اينكه پديده

نيست يا نياز ، طور كه بايد باشد يا آندرست نيست 
) 78  :1382، دالور( دهد دست ، به تبيين بيشتري دارد

 سازد و بيان آن مرحله اقدام را براي تحقيق مهيا مي
  ).226: 1373، بالدبي و دلن(

كه پس از پيدايش  اند ي زندهياه شهرها اندامواره
تحت تأثير عوامل متعدد در بستر زمان و مكان رشد 

ترين مكان تجمع زيستي انسان  شهرها عالي. كنند يم
روي آوردن انسان . اند از آغاز زندگي وي تاكنون بوده

و ، به زندگي شهري يكي از مقاطع مهم تاريخ بشريت
، اقتصادي، شهر برآيند و تجسم مناسبات اجتماعي

پيدايش و تطور . سياسي و فرهنگي هر دوره است
رارادي نيازهاي و بازتاب غي ءييشهرها امري بط

زندگي در شهرها بوده كه در هماهنگي با طبيعت و 
تحت سلطه قدرت سياسي و اقتصادي شهر 

                                                 
معمـوال   -هدف نهايي، نوعي هدف است كه پـس از پايـان پـژوهش    -2

يعني هدف ؛حاصل تحقيق به آن منجر خواهد شد -پژوهشهاي كاربردي
م پـژوهش  نهايي معمـوال يـك هـدف اجرايـي اسـت كـه در نتيجـه انجـا        

اديبـــي و (رقالـــب خـــود پـــژوهششـــود و نـــه هـــدفي د حاصـــل مـــي
  ).29: 1374اني،اردك راستي
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به مرور و بخصوص پس از انقالب . است يافته تكامل
، عواملي چون افزايش چشمگير جمعيت، صنعتي
رشد صنايع و ، تمركز توليد، انباشت سرمايه، فنĤوري

و نهايتا ... ، تيتحركات جمعي، مناسبات بازرگاني
تحرك و پويايي روز افزون حيات شهري تعادل 

 مسألهپايدار شهرهاي قديمي را ناپايدار و آنها را با 
  ).і:1378، ياراحمدي(ساخت روبه رورشد سريع 

بافت قديم شهر يزد تا قبل از دوره تيموري به 
طور نسبي محدود به حصار خود بوده و از اوايل اين 

اليان شهر به گسترش شهر پرداخته و دوره متولّيان و و
رفته  رفته مجموعه و مراكز مهم شهري را بنا نهادند كه

با تشكيل بافت مسكوني پيرامون آنها شهر گسترش 
اما از آنجا كه نيازهاي شهري تا آن زمان ، يافت

وساز هم  تغييرات زيادي نداشت و معيارهاي ساخت
افت بخشهاي جديد همگون با ب، تقريبا ثابت بود

اين روند تا اواخر دوره قاجار . تر شكل گرفت قديمي
هاي  تداوم يافت و چه بسيار ساختمانها كه بر مخروبه

تر احداث شدند و به نوعي شهر  ساختمانهاي قديمي
از اواخر . نمود  و رشد ميمي شد  احيا، از درون حفظ

اين دوره كه فنĤوري و صنعت بتدريج شهرها و 
قوانين و ضوابط ، كرد و معيارهاساكنان آن را وابسته 

بهمراه آن نيازهاي نويني ، شهرسازي نيز متحول شد
اماكن و خدمات ، همچون معابر و خيابانهاي عريض

عمومي جديد شكل گرفت و موجب سرعت 
سازمان ( گرديدبخشيدن به رشد افقي اين شهر 

شهر يزد  ).63-62: 1382، مسكن و شهرسازي يزد
در ، هكتار مساحت داشت 700تنها  1345كه در سال 

دست هكتار 4/11395اي معادل  گسترهبه   1385 سال
بيش از  مساحت شهر 1345-85ايسالهطي  يافته و

  ).1جدول (شدرابر ب 16
  )هكتار(1385تا  1345در فاصله سالهاي يزد شهر مساحتتغييرات : 1جدول شماره

  *سطح شهر   سال
نرخ رشد اندازه 

  )درسال(%شهر
زه افزايش اندا

  )هكتار در سال(شهر
1345  700  

5/6  7/45  
1355  1157  

3/13  3/154  

1365  2700  

2/32  600  

1375  8700  
1/13  5/269  

1385 4/11395*  
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از  1375تا سال ارقام مربوط به مساحت شهر *
جلد ، عرصه مهندسين مشاور، طرح جامع  شهر يزد

 1385ل پنجم استخراج شده و مساحت شهر در سا
نيز حاصل جمع مقدار مساحت شهر در طرح مذكور 

روستاهاي (به محدوده شهر با ميزان اراضي الحاقي
از طريق مصوبه شوراي ) آباد خيرآباد و عيش

  .است دست آمدهه ب 1385شهرسازي استان در آبان 
يزد طي اين سالها  بي رويهرشد و گسترش افقي 
تهديدي كه   نموده روبه روشهر را با مشكالت متعدد 

 هر چند. رود شمار ميه اين شهر ب حيات جدي براي
 به دنبال آن اند و علل متعددي به اين امر دامن زده

پيامدهاي ناگوار چندي نيز در اثر بروز اين پديده در 
تحقيق حاضر سعي ، آمده است به وجودشهر يزد 

  :پاسخ دهد خصوص ال زير در اينؤدارد به دو س
به شهر يزد به انگيزه  تاييانروسآيا مهاجرت  -1

در رشد افقي سريع تغال در اين شهر عامل مؤثري شا
  است؟ آن بوده

آيا رشد افقي سريع شهر يزد با وقوع حركات  -2
  است؟ پيرامون همراه بوده -جمعيتي مركز

  فرضيات تحقيق و تعريف متغيرها
فرضيات تحقيق ، با توجه به موضوع پژوهش

تدوين  2و همپوشان 1يبراساس دو نوع رابطة علّ
  :اند شده

                                                 
هنگامي كه در صدد بيان علت وقوع يك پديده بـرآييم يـا در تغييـر     -1

يك پديده علت يا علل فرضي خاصي را در نظر گيريم، در اين صـورت  
  ).119: 1378خاكي،(ايم در قلمرو رابطه علّي گام برداشته

به شهر يزد با انگيزه  روستاييانمهاجرت  -1
اشتغال در اين شهر عامل مؤثري در رشد افقي سريع 

 .است آن بوده

رشد افقي سريع شهر يزد با وقوع حركات  -2
  .است پيرامون همراه بوده -جمعيتي مركز

» به شهر يزد روستاييانمهاجرت « : در فرضيه اول
متغير » رشد افقي سريع شهر يزد«و متغير مستقل 
رشد افقي سريع «: در فرضيه دوم. استوابسته تحقيق 

 -حركات جمعيتي مركز«متغير مستقل و » شهر يزد
  .است  متغير وابسته تحقيق» پيرامون

مشخص كردن   -اما اساسي -فعاليت مقدماتي
 معاني و فضاي مفهومي متغيرهاي تحقيق است

 همتغيرهايي كه در فرضيات ب). 140: 1381، پور رفيع(
ها و لغاتي توصيفي يا محتوايي هستند  واژه ،كار رفته 

كه براي درك و استنباط يكسان آنها از سوي همه 
  :الزم است تعريف شوند

  رشد افقي سريع
اسم فارسي مأخوذ از تازي نمو و ازدياد و ، رشد 

: جلد چهارم، 1319-1320، نفيسي( است باليدگي
افزايش ، فرآيند ارگانيك رشد كردن آن راو ) 1657

افزايش در ، در اندازه از طريق تشكيل بافتهاي جديد
كميت و تعداد چيزي تعريف ، مقدار طول، حجم
رشد . (CecilWyld,1950: 509-510) ندا كرده

                                                                       
 هايي كه از روابط تغييرات با هم يا تغييرات توامان دو يـا چنـد   فرضيه -2

منبـع  (گيرنـد  كنند در قلمرو رابطـه همپوشـان قـرار مـي     متغير حكايت مي
  ).116:قبل
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افزايش كمي : در يك سيستم شهري عبارت است از
، وسايط نقليه، كاالها، جمعيت(جرم يا مواد شهر

جريانهاي (و انرژي تحت كنترل... ) ا وزيربناه
در محيط شهر يا بخشي ...) ارتباطي و، پيامي، حركتي

، بصيري قانع)(هاي شهري زيرسيستم(از محيط شهر
افزايش مداوم توليدات و ، و باالخره رشد) 28: 1373

خدمات و پيامها بر حسب حجم دريك يا چند دوره 
شخصات بلند مدت است كه با توجه به ويژگيها و م

: 1383، نورمحمدزاده(است خاص خود قابل محاسبه 
273.(  

منسوب به افق و آنچه موازي با صفحه افق ، افقي
  ) .498:اول ج، 1381، انوري(يا در آن باشد

به ، بسرعت، صفتي است به مفهوم شتابان، سريع
و يا حالتي است كه ) 4175: جلد پنجم، همان(تندي

و يا ، رود تظار ميدر آن چيزها سريعتر از آنچه ان
 :Brown, 1944) افتد سريعتر از گذشته اتفاق مي

1471).  
، افقي و سريع، با توجه به تعاريف واژه هاي رشد

افزايش چشمگير «منظور از رشد افقي سريع شهر يزد 
محدوده قانوني  جابه جايياندازه كمي شهر از طريق 

  است» يا تشكيل بافتهاي جديد شهري
اي كلي است براي انواع  اژهو، مهاجرت: مهاجر

حركات جمعيتي بين قلمروها كه منجر به تغيير دائم 
مكان سكونت ) براي مدت طوالني(دائم  يا نيمه
و مهاجر شخص يا  (Johnston,2001:504)بشود

كسي است كه از يك مكان به مكان ديگر براي 

كار يا چيز ديگري نقل مكان كند ، زندگي
(Hawkins,1989:783) .سفر كردن ، جرتو مها

از موطن خود به جاي ديگر با قصد اقامت دائم 
، بدين ترتيب). 7511:ج هفتم ، 1381، انوري(است

دسته از  آن، منظور از مهاجر در تحقيق حاضر
ي هستند كه از نقاطي خارج از محدوده روستاييان

قانوني شهر يزد به اين شهر سفر كرده و در حال 
  .ين شهر سكونت دارندحاضر با قصد اقامت دائم در ا

شهر يزد داراي : پيرامون -جمعيتي مركز  حركات
از نظر . استدر دل شهر گسترده بافت قديمي 

اي است كه تا  بافت قديم شهر يزد محدوده، فيزيكي
پايان دوره قاجار و قبل از دوره پهلوي شكل گرفته و 

، شهر قديمي يزد«در مستندات موجود با عناوين 
محدوده مركز شهر و يا ناحيه ، زدبافت قديم شهر ي

از آن ياد و توسط شهرداري ناحيه » تاريخي يزد
از سوي ديگر از ).  61:همان(گردد تاريخي اداره مي

بافتهاي جديدي به محدوده 1385تا سال 1362سال 
در اين پژوهش . است  زمان اضافه شده شهر در آن

مركز «، محدوده اول كه رشد آرام و تدريجي داشته
و محدوده دوم كه داراي رشد افقي سريع بوده » شهر

منظور از و ) 1نقشه(شود ناميده مي »پيرامون شهر«
حركت مردم از ، پيرامون -حركات جمعيتي مركز

و سكونت آنان در پيرامون ) محدوده اول(بافت قديم
از آنجا كه تغيير مسكن . باشد مي) محدوده دوم(شهر

ورديدن درون يك شهر يا حتي منطقه شهري درن
اين در اين تحقيق هم به ، شود قلمرو محسوب نمي
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جا شوندگان   و به جا به» مهاجرت«جايي  جابه گونه
بلكه ، گردد اطالق نمي» مهاجر«حركات  اين گونهدر 

و » پيرامون -حركات مركز«به ترتيب از واژه هاي 
  .شود مي  استفاده» جا به جا شوندگان«

  پيشين پژوهشهايو مرور   ادبيات موضوع
بر اساس نظريه مراحل شهرنشيني گسترش شهر 

شهرگريزي ، نشيني حومه، شامل چهار دوره شهرنشيني
اين مراحل بر پايه تغييرات . و شهرنشيني مجدد است

در مرحله . جمعيت در مركز و حاشيه شهر قرار دارد
رشد جمعيت مركز شهر از حاشيه آن بيشتر ، اول
ومه يا رشد جمعيت ح، در مرحله دوم. است
در اين مرحله . نشيني بر مركزنشيني تفوق دارد حومه

دست  است كه شهر به گسترش افقي سريع خود
رشد جمعيت حومه ، در مرحله شهرگريزي. زند مي

بر مركز شهر پيشي دارد اما در مجموع رشد هر دو 
جمعيت شهر به نواحي ، يابد و در عوض كاهش مي

ده قانوني محدو روستايي و شهرهاي كوچك خارج از
مرحله شهرنشيني مجدد ميزان  در. شود شهر منتقل مي

، ليكن ،يابد بر حومه تفوق مي شهر مجدداً رشد مركز
شهر در كل در حال از دست دادن جمعيت خود 

تبديل  مرحله سوم و چهارم در حقيقت روند. باشد مي
مراكز روستايي به شهري است كه در خارج از دايره 

  (Clark,1996:53)افتد فاق مينفوذ شهرهاي بزرگ ات

رشد افقي سريع و  نظريه شهري كاستل در .
گسترش ناموزون شهرهاي جهان سوم  منوط به دو 

عامل افزايش نرخ رشد طبيعي جمعيت و مهاجرت از 
  ).27: 1384، رضايي(روستا به شهر عنوان شده است

تئوري فرار از آسيبهاي مركز شهر ميل به اسكان 
را برحسب امكانات مناطق  در پيرامون شهرها

مسكوني واقع در حاشيه شهرها و برعكس مشكالت 
بر . و مقررات سخت مركز شهر توضيح مي دهد

پايين به علت اساس آن جمعيت در مراكز شهرها 
، ...)تفريحي و، آموزشي(بودن سطح كيفيت امكانات 

تعدد مالكيت ، قوانين سخت ساخت وساز و احياء
. (Ewing,1997:14)شوند  به حواشي رانده مي...و

از نظر نلسون بارزترين پيامد گسترش سريع شهرها 
  (Nelson,1999:121)استپيرامون  -تحركات مركز

هدلي هم كاهش ارزش و مرتبه هسته داخلي 
شهر و محالت سنتي پيرامون آن و سپس تحرك 

به مكاني جمعيت از مركز بسوي حاشيه شهرها را 
يع شهرها معرفي نموده آثار منفي رشد افقي سر عنوان
 (Hadly,2000:1) است

رشد افقي سريع شهرها بويژه در شهرهاي 
كشورهاي جهان سوم نظير سائوپولو با تحركات 

كه خود با دو نتيجه متضاد   پيرامون توأم بوده -مركز
يكي فشار بر سرويسهاي عمومي در : ستروبه رو

مناطق حاشيه اي شهر؛ چرا كه جمعيت بافت دروني 
و در نتيجه از   رشد منفي كاهش يافته ه علتبشهر 

تمامي ظرفيت ساختارهاي زيربنايي و روبنايي آن 
در مقابل اصرار بر رشد ، ديگري. شود استفاده نمي

دولت را با مشكل تأمين ، افقي شهر در مناطق جديد
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امكانات و تسهيالت عمومي در بافتهاي جديد 
 :Torres,2002) است ساخته روبه روپيراموني 

147-166).  
شهرهاي  پيرامونبر اساس تحقيقات متعددي كه 

، انجام گرفته تبريز و تهران از جملهمختلف ايران 
عامل مؤثري در  به عنوانشهري  -روستا مهاجرتهاي

شده  رشد افقي سريع اين شهرها تشخيص داده 
  .)1382، و عظيمي 1381، محمدزاده(است

أثير آن و ت فرآيند عرضه زمين« بر اساس پژوهش
؛ فرآيند »شهريزد: مورد نمونه، بر گسترش شهرها

عرضه زمين توسط بخش خصوصي و دولت يكي از 
عوامل مهم گسترش رشد افقي شهر يزد در چند دهه 

بخش خصوصي از طريق تغيير . اخير بوده است
كاربري و تفكيك غيرقانوني اراضي كشاورزي و 

ايي زراعي و نيز با تفكيك غيرقانوني اراضي روست
اين شهر به گسترش آن واقع در حوزه استحفاظي 

دولت نيز با الحاق رسمي زمين به . است دامن زده
هري به شهري در محدوده شهر و تبديل زمين غيرش

هاي جامع شهر يزد طرح رابطه با پيشنهادهاي
فراهم  آن رارويه  موجبات توسعه فيزيكي بي

، اين عالوه بر). 222-225: 1384، سرائي( است آورده
» الگوهاي چندگانه توسعه فيزيكي شهر يزد «مقالة

الحاق مكرر زمين به محدوده قانوني شهر توسط 
ديگر  ازيزد را  شهرستانطرح جامع  پيشنهادهاي

 است عوامل عمده توسعه فيزيكي اين شهر برشمرده
  .)96: 1386، سرائي(

علل توسعه بيرويه شهر يزد بعد از « پژوهش
» شهري -مهاجرتهاي روستا انقالب با تأكيد بر

در برخي از نقاط پيراموني شهر  روستايياناستقرار 
تأثيرات طرح « و پژوهش) 1380، پور اسمعيل(يزد

 هاياجراي پيشنهاد» جامع يزد بر سازمان فضايي شهر
مربوط به طرح جامع تجديد نظر را از عوامل مطرح 

محمدي و  نقصان( اند در اين زمينه معرفي كرده
  ).1372، فروش حج

توسعه فيزيكي شهر يزد بر بافت  تأثيرات«پژوهش
با هدف » قديم و راهكارهاي ساماندهي و احياي آن

توسعه فيزيكي ناموزون و  تأثيراتبررسي و تحليل 
نامتعادل شهر يزد بر بافت قديم و ارائه راهكارهاي 
مناسب در راستاي توسعه پايدار و متعادل شهري 

اعتقاد به اينكه ساختار و محقق با . است انجام شده
سازمان فضايي متعادل و منسجم شهر در چند دهه 

تبديل  يساختار فضايي ناموزون يا نامتعادل  اخير به
رويه شهر يزد و  و توسعه فيزيكي شتابان و بي  شده

، ناموزوني در توزيع فضايي تأسيسات و خدمات
به ، گرديدهموجب رشد منفي جمعيت بافت قديم 

براساس . است مبادرت ورزيدهپژوهش انجام اين 
توسعه فيزيكي شهر يزد موجب ، نتايج تحقيق

رشد منفي جمعيت مهاجرت جمعيت از بافت قديم و 
تغيير ساختار جمعيتي  همچنين، )درصد -08/0(آن 

ركود كاركرد اقتصادي و ركود ساختار ، ساكنان
، شماعي(است فضاهاي كالبدي بافت قديم شده

1380(.  
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حجم نمونه و شيوه گردآوري  ،روش تحقيق
  داده ها

و  تحليلي -در اين تحقيق كه به روش توصيفي
داده هاي مورد نياز به دو دسته ، انجام گرفته پيمايشي

  :تقسيم شده اند
 - مهاجرتهاي روستا«هاي مربوط به داده -الف

شهري و تشخيص انگيزه مهاجران در مهاجرت به 
از مطالعات ها  براي گردآوري اين داده: »شهر يزد

تهيه و تكميل پرسشنامه بهره گرفته  به صورتميداني 
منطقه  پنججامعه آماري آن شامل كليه . شد 

مهاجرنشين واقع در محدودة پيرامون شهر و حجم 
  نمونه در هر منطقه نيز با استفاده از فرمول كوكران
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حجــم  N و t=2؛ q=5/0؛ p=5/0؛ d%=5جــايي كــه  

  .)383: 1381، پور رفيع(حجم نمونه است nجامعه و 
روش نمونه گيري مورد ). 2جدول(تعيين گرديد 

  .استفاده هم تصادفي است

حجم جامعه و نمونه در مناطق مهاجرنشين شهر يزد به تفكيك منطقه: 2جدول شماره
  آباد حسن  آباد مهدي خيرآباد آبادمريم آزادشهر  مناطق

  2860  2800 3191 4200 5200  حجم جامعه

  350  350 355 395 371  حجم نمونه

  
هاي تحقيق اقدام به  از نمونه، در هر منطقه

آنها شد و از   پرسشگري از محل سكونت قبلي

نام ، مهاجراني كه محل سكونت قبلي آنها روستا بود

آن روستا و انگيزه آنها در مهاجرت به شهر يزد مورد 

نمونه پرسشنامه  1مهدر ضمي(پرسش قرار گرفت 

  ).است آمده

: پيرامون -داده هاي مربوط به حركات مركز -ب

پديده حركات «جامعه آماري تحقيق در مورد بررسي 

شامل كليه ساكنان » پيرامون و مشخصات آن -مركز

محدوده مركز شهر يزد بود كه بر مبناي آخرين 

خانوار  16054اطالعات جمعيتي اين محدوده داراي 

سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري ( استساكن 

گودال ، نامهاي فهادانه محله ب هفتو در ) 1383، يزد

گنبد سبز و ، شيخداد، گازرگاه، شش بادگيري، مصلي

با استفاده از رابطة كوكران . اند آباد توزيع شده دولت

عدد برآورد شد و  391حجم نمونه مربوط معادل

دفي در تصا به صورتسپس همين تعداد پرسشنامه 

محالت مركز شهر توزيع و  ساكنانميان دو دسته از 
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يكي خانوارهاي مجاور : توسط آنها تكميل گرديد

 ساكنانهاي خالي و ديگري خانوارهايي كه جزء  خانه

 1362-85بومي مركز شهر نبوده و در فاصله سالهاي 

بودند در اين خصوص از   به اينجا آمده و ساكن شده

 ساكنانل خواسته شد مقصد دهندگان گروه او پاسخ

و از گروه دوم . خانة خالي مجاور خود را عنوان كنند

آنها   قبلي واحد مسكوني ساكنانمحل اقامت فعلي 

ه پيرامون دسپس با توجه به مرز محدو .شد  پرسيده

  .اقدام به استخراج پاسخها گرديد

ساير اطالعات مورد نياز نيز از طريق مراجعات 

  .است دست آمدهه ي با اسنادي وكتابخانه

  يافته هاي تحقيق

  اثر   بر  يزد  افقي سريع شهر  بررسي رشد

به اين شهر با انگيزه اشتغال در  روستاييانمهاجرت 

مي رسد بخشي از رشد افقي سريع شهر  به نظر:  آن

حاصل مهاجرت  1362-85يزد در فاصله سالهاي 

. به شهر يزد و با انگيزه اشتغال در آن باشد روستاييان

براي بررسي آن الزم است در مرحله اول مناطق 

در صورت . مهاجرنشين در شهر يزد شناسايي شود

استقرار اين مناطق در محدوده پيرامون شهر؛ در 

. مبادي عمده حركت مهاجران تعيين گردد مرحله دوم 

اطق در صورتي كه مبدأ بخش عمده اين حركات من

روستايي باشد؛ در مرحله سوم انگيزه مهاجرتهاي 

  .شهري به شهر يزد روشن گردد -روستا

توزيع جغرافيايي مناطق عمده مهاجرنشين 

   در شهر يزد

بر اساس مطالعات اكتشافي مربوط به تحقيق  

دسته از مناطق مسكوني شهر يزد كه  آن، حاضر

ن تشكيل امهاجر آن راحداقل يك سوم از ساكنان 

مناطق مهاجرنشين قلمداد  به عنوانمي توان ، هندد

بارزترين نقاط عمده سكونت مهاجران در . كرد

منطقه ( آزادشهر: محدوده پيرامون شهر يزد عبارتند از

و زمينهاي اطراف محالت ) حدفاصل فلكه اول و دوم

). 2نقشه( آباد حسن آباد و مهدي، خيرآباد، آباد مريم

شهر يزد بجز آزادشهر نشين در  تمام مناطق مهاجر

مناطق مهاجرنشين . داراي هسته روستايي بودند

 محدوده آباد طي گسترش آباد و حسن مريم، آباد مهدي

 به عنوان) 1362(توسط طرح تجديد نظر شهر قانوني

اما منطقه ، يكي از محالت شهر يزد در آمدند

در  يشهرك مستقل به عنوانشهركه  مهاجرنشين آزاد

قع بود و همچنين منطقه جنوب شهر يزد وا

بر اساس تصميم شوراي ، مهاجرنشين خيرآباد

محدوده قانوني  به، 1385شهرسازي استان در آبانماه 

مناطق مهاجرنشين نقشي ، پس. شهر يزد ملحق گرديد

در رشد افقي سريع شهر يزد از طريق افزايش اندازه 

بلكه از طريق رويش بافتهاي جديد  ،كمي آن نداشته

زمينهاي باير در منطقه آزادشهر و نيز شهري در 
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الذكر به اين امر دامن  هاي روستايي فوق پيرامون هسته

  .اند زده

   مبادي عمده حركت مهاجران به شهر يزد

براي آگاهي از مبدأ حركت مهاجران در كليه 

مناطق مهاجرنشين در پيرامون شهر اقدام به تهيه 

مناطق در اين  ساكنانپرسشنامه و انجام پرسشگري از 

چنانكه . شان گرديد خصوص محل سكونت قبلي

از مهاجراني كه محل سكونت قبلي ، پيشتر اشاره شد

نام آن روستا مورد پرسش قرار ، آنها روستا بود

با در نظر گرفتن نام ، ها به هنگام استخراج داده. گرفت

تعريف مهاجر در ، روستاي محل سكونت قبلي

، 1385ر در سال تحقيق حاضر و محدوده قانوني شه

شهري ساكن در هريك از اين  -سهم مهاجران روستا

خالصه شد  3مناطق تعيين و نتايج حاصل در جدول 

  :كه بر اساس آن

در منطقه مهاجرنشين آزادشهر مستقر در  ‐

% 69تفت محل سكونت قبلي  - نزديكي جاده يزد

عمدتا روستاهاي شهرستانهاي ( روستاست، ساكنان

  ؛)تفت و يزد

آباد واقع در  ه مهاجرنشين مريمر منطقد ‐

  –روستايي  مهاجرانرا  ساكنان% 66، شرق شهر شمال

  -عمدتا مهاجران روستاهاي شهرستان يزد و مهريز

 .دهند تشكيل مي

آباد واقع در جنوب  در منطقه مهاجرنشين خير ‐

شهر   شهر يزد و در مجاورت جاده قديم و جديد 

اغلب (مهاجران روستاست   %61تفت مبدأ حركت 

 ؛)روستاهاي شهرستان يزد و تفت

آباد واقع در  در منطقه مهاجرنشين مهدي ‐

داراي منشأ روستايي از  ساكنان% 71شرق شهر  شمال

 .شهرستانهاي بافق و يزد هستند

واقع در ، آباد در منطقه مهاجرنشين حسن ‐

  %59آباد  شرق شهر در مجاورت منطقه مريم شمال

از روستاهاي شهرستان روستايي بوده و عمدتا  ساكنان

 .اند مهريز و بافق به شهر يزد مهاجرت نموده، يزد
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  شهري و انگيزه مهاجرت آنها به شهر يزد بر حسب درصد -مبدأ مهاجران روستا: 3ه جدول شمار

  مناطق

  مهاجرنشين

  انگيزه مهاجرت به شهر يزد مبدأ مهاجرت

 خارجروستايي در

  از محدوده قانوني

  شهر يزد

س
اط

ر نق
اي

غل  
ن ش

يافت
هتر  
ل ب

شغ
ن 
يافت

  

دستيابي به 

امكانات 

  سكونتي بهتر

اير
س

  

  12  22  24  42 31 69  آزادشهر

  10  18  21  51 34 66  آباد مريم

  6  14  32  48 39 61  خيرآباد

  16  11  30  43 29  71  آباد مهدي

  5  11  28  56 41 59  آباد حسن

  

   
ايش محدوده مركز وپيرامون در شهر يزدنم)1(نقشه شماره 
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  شهري به شهر يزد - انگيزه مهاجرتهاي روستا 
روستايي توسط  مهاجرانعامل عمدة جذب  

به اندازهاي بهتر اقتصادي  دستيابي به چشم، شهرها
وجود امكانات اشتغال وكسب درآمد در  علت

). 110-109: 1375، گيلبرت و گاگلر(شهرهاست
شهر يزد در مقايسه با ميزان نظير ميزان جذب اشتغال 

آن در سطح كشور در هر چهار دوره سرشماري 
دور از انتظار   بنا براين. گذشته باالتر بوده است

روستايي مستقر در حاشيه  مهاجراننخواهد بود كه 
با هدف دستيابي به امكانات  شهر يزد اين شهر را

  .باشند  اشتعال موجود در آن انتخاب نموده
هاي  نتايج حاصل از استخراج داده بر اساس

شهري  -ها پيرامون انگيزه مهاجرين روستا پرسشنامه
  ):3جدول(در مهاجرت به شهر يزد 

، مهاجرنشينان منطقه آزادشهر% 66مجموعا  ‐
خاطر دستيابي به امكانات اشتغال اعم ه شهر يزد را ب

 .اند از يافتن شغل يا شغل بهتر انتخاب كرده

% 72آباد مجموعا   مريم در منطقه مهاجرنشين ‐
مهاجران علت مهاجرت خود به شهر يزد را يافتن 

 .اند هشغل و يا شغل بهتر اعالم كرد

از % 80آباد مجموعا  در منطقه مهاجرنشين خير ‐
شهري در پي يافتن شغل يا شغل  -مهاجرتهاي روستا
 .است  بهتر اتفاق افتاده

شهر ، آباد از مهاجرنشينان مهدي% 73مجموعا  ‐
 .اند را براي امكانات شغلي آن انتخاب كردهيزد 

% 84آباد نيز  در منطقه مهاجرنشين حسن ‐
مهاجران در پي يافتن شغل و يا شغل بهتر به شهر يزد 

 .اند مهاجرت نموده

ميانگين در كليه مناطق  به طورو باالخره  ‐
مهاجران شهر يزد را به اميد يافتن ، %75مهاجرنشين 

و به اين شهر   ودهشغل يا شغل بهتر انتخاب نم
 .اند مهاجرت نموده

بخشي از رشد افقي : توان گفت مي، بدين ترتيب
سريع شهر يزد نيز حاصل رويش بافتهاي جديد 

شهري در مناطق  -شهري توسط مهاجران روستا
عمده مهاجرنشين است كه در پي يافتن شغل و 
دستيابي به بخشي از فرصتهاي كسب وكار موجود در 

  .اند شهر مهاجرت نموده شهر يزد به اين
پيرامون در شهر يزد –وقوع حركات مركز

  ناشي از رشد افقي سريع اين شهر
وقوع ، از جمله پيامدهاي رشد افقي سريع شهرها

 .(Torres,2002:3)پيرامون در آنهاست  -حركات مركز

هاي  ييجاه براي آگاهي از وقوع حركات و جاب
است به اين پيرامون در شهر يزد الزم  –جمعيتي مركز

 1385تا  1362آيا در فاصله سالهاي : ال پاسخ دادؤس
محدوده (بخشي از ساكنان محدوده مركز شهر يزد 

اين منطقه را به قصد اقامت در محدوده ) بافت قديم
 اند؟  پيرامون شهر ترك نموده و در آنجا مسكن گزيده

بر اساس نتايج حاصل از استخراج پرسشنامه ها 
 344يا % (8/88مقصد حركت  ،4مندرج در جدول 

پيرامون شهر يزد و عمدتا ، شوندگان جاه از جاب) نفر
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سيلو و قاسم آباد و ، صفائيه، آزادشهر، شامل امامشهر
به ) نفر 25يا % (4/6بلوار جمهوري بوده است و تنها 

يا (  %6/4. ساير محالت اين شهر نقل مكان كرده اند
مان محدوده مركز شهر نيز در ه ساكناناز ) نفر 22

جا شده و در محله ديگري از بافت ه ب مركز شهر جا
توان  بدين ترتيب با قوت مي. اند قديم اقامت گزيده

در شهر يزد هم بدنبال رشد و گسترش افقي : گفت
است وقوع پيوسته ه پيرامون ب -حركات مركز، سريع

بومي مركز  ساكناناي از  و در حال حاضر بخش عمده
پيرامون اين شهر سكونت  شهر در نقاط مختلف

  . اند گزيده
  

  توزيع جغرافيايي جابجاشدگان از مركز شهر يزد در محدوده پيرامون اين شهر:  4جدول شماره 

متر
پارا

  

  شوندگان در محدوده پيرامون شهرجاهمقصد جاب

مام
ا

 
شهر  شهر

زاد
آ

ائيه  
صف

سم  
و قا

لو 
سي

 
  آباد

ري
مهو

رج
لوا
ب

  

شهر
ون 

رام
ط پي

 نقا
اير
س

  

مع
ج

  

  344  44  41 55 73 79 52  عدادت

  100  13  12 16 21 23 15  درصد

   

پيرامون در  -نتايج ناشي از حركات مركز
  شهر يزد

، پيرامون در اين شهر -با وقوع حركات مركز 
بخش عمده اي از مساكن بافت قديم شهر يزد 

. متروكه درآمده است به صورتبتدريج خالي شده و 
مركز شهر يزد در هكتار مساحت  9/896از مجموع 

از اراضي بافت % 4/5هكتار معادل  49، 1385سال 
هكتار معادل  5/57قديم را ابنيه مخروبه و متروكه و 

دهدكه از تخريب و  را اراضي بايري تشكيل مي% 4/6
تسطيح واحدهاي مسكوني مخروبه و متروكه حاصل 

 1362-85طي سالهاي ، به عبارت ديگر. شده اند
هكتار از گستره مركز شهر  5/106يا %  8/11ميزان 

مساكن خالي رها شده و با  به صورتيزد ابتدا 
گذشت زمان به يكي از دو صورت مخروبه و متروكه 

در ، عالوه برآن. اند و سپس زمين باير تغيير شكل داده
واحد مسكوني خالي جداي از  725حال حاضر تعداد 

واحدهاي مخروبه و متروكه در بافت قديم وجود 
  .1دارد

                                                 
افيـايي اراضـي   از طريـق بهنگـام نمـودن نقشـه توزيـع جغر      اين نتـايج  -1

دست ه ب) تهيه شده توسط مهندسين مشاور عرصه(1380مخروبه  در سال 
  .آمده است
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بومي بافت قديم و  ساكنانبا خارج شدن 
بخشي از اين واحدها را ، سكونت آنها در حاشيه شهر

طبقات كم درآمد جامعه اشغال نموده و بخشي نيز به 
صاحبان بسياري از اين . اند صورت خالي رها شده

، گوناگون شامل مشكل تعدد مالكيت لعلابنيه به 
يجاد ا، ضوابط و مقررات حاكم بر بافت قديم

مشكالت متعدد بر سر راه تخريب و نوسازي مساكن 
در ... وجود گذرهاي تنگ و باريك بافت و به علت

صدد فروش و يا تخريب و نوسازي بناهاي خود 
سازند كه بتدريج  برنيامده و آنها را رها ساخته و مي

تعداد . آيند به حالت مخروبه و متروكه درآمده و مي
منظر  ،يابند فزايش ميا بسرعتها كه  زياد مخروبه

زشت  بسرعتشهري محدوده مركز شهر  را 
داني و النه  ها به زباله بخشي از اين مخروبه. اند ساخته

اند كه ناگفته پيداست  حيوانات و حشرات تبديل شده
كل شهر  ساكناناين امر نه تنها از نظر بهداشتي براي 

بافت قديم مضر است بلكه به عدم  ساكنانو بويژه 
كاهش ارزش بناهاي آن  ام بيشتر اين بافت و نيزانسج
حتي بخشي از آنها نيز توسط معتادين و . انجامد مي

براي امور مرتبط با آن مورد استفاده قرار گرفته كه 
را مورد مخاطره قرار داده  ساكنانبالطبع امنيت نسبي 

  .دهد و مي
هاي  با خالي شدن تدريجي مركز شهر قديم لكه

و متروكه در سطح كلي بافت  فرسوده و مخروبه
افزايش يافته كه از اين پديده با عنوان بيماري 

: 1382، فروزانفر(1شود اسكالپ گونه كالبدي ياد مي
اين بيماري ، و با ادامه روند خالي شدن مساكن) 16

مانند نوعي سرطان در اين بافت در حال گسترش 
اين موضوع خود موجب تغيير ناچيز ارزش . باشد مي

در مركز شهر در مقايسه با اراضي پيرامون اين  زمين
كه نتيجه آن عدم ايجاد عالقه و انگيزه  شهر مي گردد

در حفظ و نگهداري ملك و حتي زندگي در محالت 
قيمت زمين در برخي از . مركزي شهر يزد است

نسبت به محالت ، قسمتهاي محدوده پيرامون شهر
ه انتر و ببرابر گر 8تا  7واقع در محدوده مركز شهر 

تر است كه اين  ها نيز باال همان نسبت قيمت اجاره
درآمد در محدوده مركز  موجب تمركز افراد كم مسأله

نگهداري و ، شهر و بالطبع عدم توجه آنان در حفظ
كلي بافت قديم شهر  به طورامالكشان و  ياحيا
ترقي فزاينده قيمت زمين در ، برعكس. است شده

مايه بخش خصوصي را پيرامون شهر بخش عمده سر

                                                 
دسـت  زماني كه شهري به جـاي رشـد درونـي بـه رشـد افقـي سـريع         -1

زنـــد، مركـــز شـــهر  بـــه تـــدريج خـــالي شـــده و دچـــار بيمـــاري   مـــي
هـاي كالبـدي، اجتمـاعي و     گردد كه شـامل گونـه   مي (Scalp)اسكالپ
هاي فرسـوده و مخروبـه و متروكـه     در گونه كالبدي، لكه. استفرهنگي 

در گونه اجتماعي، جمعيت بومي از  .يابد در سطح كلي بافت افزايش مي
شـود و   ط اقوام گوناگون و روستائيان پـر مـي  بافت مركزي خارج و توس

بـاالخره در گونـه فرهنگــي بـه لحـاظ اينكــه برخـي از سـاكنين از همــان       
كودكي ساكن بافـت بـوده و خـاطراتي در ذهـن و روح خـويش دارنـد       

شود، اما استقرار مهاجرين  آنها و فضا برقرار مي ارتباط معنايي خاصي بين
در مقابل خروج ساكنان بومي از مركز بدون هيچ ارتباط معنايي با فضا و 

ه قديم شهر نوعي پشت كردن مردمان يـزد بـه فرهنـگ و تـاريخ خـود بـ      
  . )18-16: 1382فروزانفر،(رود شمار مي
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حناچي (است بسوي عمران و آباداني در آنجا كشانده
  ).117و  106: 1386، و ديگران

  نتيجه گيري
اي هستند كه رشد آنها  هاي زنده شهرها اندامواره

آگاهي بر اين امر تالشي . ناپذير است اي اجتناب پديده
گسترده را براي ساماندهي به زيستگاههاي انسانيِ در 

به ). 1378، فر صابري(است   برانگيخته حال رشد
رشد افقي شهر فرآيندي پويا و مداوم است ، يعبارت

عالوه بر ، برنامه باشد كه اگر اين روند سريع و بي
اينكه تركيب فيزيكي مناسبي از فضاهاي شهري را 

اي را در  مشكالت عديده، پديد نخواهد آورد
اقتصادي و زيست ، هاي مختلف اجتماعي زمينه

عسكري و (حيطي براي شهر فراهم خواهد آوردم
الگويي از ، چنين شكلي از توسعه شهر). 4: ديگران

يك شهر بيمار خواهد بود كه دچار آسيبهاي ناشي از 
لذا سامان دادن ، اين بي نظمي رشد شده است

  .رشد افقي شهرها امري ضروري است بسرعت
بخشي از رشد افقي سريع شهر يزد حاصل 

به شهر يزد با انگيزه اشتغال در  ييانروستامهاجرت 
چرا كه مناطق عمده مهاجرنشين  ،است اين شهر بوده

. اند در شهر يزد در محدوده پيرامون اين شهر واقع
ساكنان اين مناطق را عمدتا مهاجران روستايي 

 به طورشهرستانهاي استان تشكيل مي دهند و 
زد مهاجران در مهاجرت به شهر ي% 75ميانگين انگيزه 

توجه به ، لذا. است دستيابي به امكانات شغلي آن بوده
اي در جهت توزيع متعادل و متوازن  ريزي منطقه برنامه

اين امر . جمعيت و فعاليت در پهنه استان الزامي است
تهاي تشويقي براي اسكان در ساير تواند با سياس مي

نقاط جمعيتي استان و يا سياستهاي بازدارنده و تنبيهي 
در اين . باشد همراهبل مهاجرت به شهر يزد در مقا
انتقال و ايجاد فرصتهاي اشتغال و سكونت در ، رابطه

ساير مراكز شهري استان در جهت كاهش مهاجرتها 
  .تواند مثمر ثمر باشد به شهر يزد مي

دنبال رشد افقي سريع شهر يزد طي سالهاي ه ب
ه پيرامون در شهر يزد ب -حركات مركز85-1362

جا شوندگان ه جاب%  8/77سته و مقصد وقوع پيو
نقاط سكونتي واقع در محدوده پيرامون 

هكتار  5/106در پي وقوع اين حركات . است شهربوده
 به صورتاز گستره محدوده مركز شهر يزد ابتدا 

مساكن خالي رها شده كه با گذشت زمان به صورت 
واحد مخروبه و متروكه يا زمين باير تغيير شكل 

ناهاي مخروبه و متروكه منظر شهري را ب. اند داده
داني و محل  بخشي تبديل به زباله، زشت ساخته

بخشي نيز ، ي شدهذتجمع حشرات و حيوانات مو
ن مورد استفاده قرار گرفته و بهداشت و اتوسط معتاد

  امنيت عمومي محدوده مركز شهر را به مخاطره
روند خالي و رها شدن مساكن محدوده . اند انداخته

ز شهر اين محدوده را با بيماري اسكالپ گونه مرك
 .است ساخته روبه روكالبدي 

منفي خالي ماندن  تأثيراتبه منظور جلوگيري از 
تعيين  ،واحدهاي مسكوني محدوده مركز شهر يزد

اقدامات و قوانين مشخص روي ، ها برنامه، سياستها
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  متروكه و خالي آن به، واحدهاي مسكوني مخروبه
، ن واحدهاي مذكور را رها نسازنداالكاي كه م گونه
تر و مهمتر از رسيدگي  موضوع كلي، اما. است  الزامي

آن است كه بافت قديم ، به وضعيت واحدهاي فوق
گستره فيزيكي مناسبي ، يك امكان به عنوانيزد  شهر

، اشتغال، سكونت(براي پاسخ به نيازهاي چهارگانه 
در شهر بخشي از شهروندان ) آمد و  تفريح و رفت

توجه به كليت بافت قديم ، لذا. رود شمار ميه يزد ب
) مانند واحدهاي مسكوني خالي(آن  ينسبت به اجزا

و تهيه برنامه جامع بافت قديم شهر  استدر اولويت 
در جهت بازگرداندن شرايط مطلوب زندگي در آن 

بديهي است در صورت تهيه برنامه . الزامي است
رخورد با واحدهاي كم و كيف ب، جامع شهر قديم

مسكوني خالي و بويژه واحدهاي خدمات عمومي 
  .گيرد مورد نياز آن مورد توجه قرار مي

هرچند حركات جمعيتي از مركز شهر قديم به 
اما هنوز حيات ، سوي پيرامون شهر وجود دارد

دسته از  اجتماعي و اقتصادي در آن جريان دارد و آن
خدمت واحدهاي عمومي موجود كه از حيث نوع 

داير و مورد ، پاسخگوي نيازهاي امروزين هستند
با اهالي هنوز هم اما ، استمركز شهر  ناناستفاده ساك

، مشكالت متعدد نظير كمبود خدمات جديد شهري
تخريب بخش عمده مساكن و فضاهاي عمومي و 

 روبه رودسترسي در اين بافت  مشكالت مربوط به
زمين اين عوامل خود موجب كاهش ارزش . هستند

در سرمايه گذاري  ساكناندر اين بافت و عدم رغبت 

ذ اتخا، رسد مي به نظر. بر امالكشان شده است
سياستها و برنامه هايي در جهت رفع مشكالت فوق 
بويژه اتخاد سياستهاي مربوط به زمين نظير 

وضع عوارض بر زمينهاي ، محدوديت عرضه زمين
مينهاي باير شهر و نيز اختصاص عوارض متفاوت بر ز

باير و باير محصور در مقابل زمينهاي داير بسيار مهم 
رود با وضع عوارض بر زمينهاي باير  انتظار مي. است

هزينه ، شهر كه عمدتا در پيرامون شهر يزد قرار دارند
بالطبع  ، باير افزايش يافته به صورتنگهداري زمين 

تعمير و نگهداري بناهاي موجود در بافت ، بنا تجديد
 تواند تحقق اين امر مي .گردد روبه روبا استقبال قديم 

تقاضا براي ورود زمينهاي جديد پيرامون شهردر 
قانوني به مرور كاهش داده و از ايجاد   محدوده

عمل آورد ه اي و متخلخل جلوگيري ب بافتهاي جزيره
و آهنگ پر شدن فضاهاي خالي را سرعت دهد كه 

ز شهر ني خود راهي در جهت كنترل رشد افقي سريع
  .رود شمار مي هب

  
  :و مأخذ منابع

اصول ) .1377. (عليرضا، الهي آيت -1
انتشارات مركز مديريت : تهران، ريزي برنامه
  .دولتي

، فرهنگ بزرگ سخن). 1381.( حسن، انوري -2
  .انتشارات سخن: تهران، چاپ اول

علل توسعه  ).1380.( فاطمه، پور اسمعيل -3
تأكيد بر رويه شهر يزد بعد از انقالب با  بي

پايان نامه كارشناسي . هاي روستايي مهاجرت
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دانشگاه شهيد . دانشكده علوم زمين. ارشد
  .، بهشتي تهران

ترجمه جعفر  ).1373. ( دلن  دئو و ون، بالدبي -4
، مباني پژوهش در علوم تربيتي، نجفي زند
   .نشر قومس :، تهرانچاپ اول

، پيروز و محمدحسن خادم زاده، حناچي -5
حامدكامل نيا و محمد جواد ، حميدرضاشايان

بررسي تطبيقي تجارب ). 1386.( مهدوي نژاد
مرمت شهري در ايران و جهان با نگاه ويژه به 

انتشارات ، چاپ اول، بافت تاريخي شهر يزد
سبحان نور با همكاري پايگاه ميراث فرهنگي 

 .يزد

روش تحقيق با ). 1378. (غالمرضا، خاكي -6
، چاپ اول ،نويسي نامه رويكردي به پايان

انتشارات مركز تحقيقات علمي كشور :تهران
 ، با همكاري كانون فرهنگي انتشاراتي درايت

 عباس و سيدحميدرضا قريشي، خورشيدي -7
نامه  راهنماي تدوين رساله و پايان). 1381.(

: تهران، چاپ اول، )از نظريه تا عمل(تحصيلي
 .انتشارات يسطرون

عملي مباني نظري و ). 1382.(  علي، دالور -8
چاپ ، پژوهش در علوم انساني و اجتماعي

 ، انتشارات رشد: ، تهراندوم

درآمدي بر ). 1381.( رحمت، زاده محمد -9
توسعه فيزيكي و شتابان شهرها و عوارض 

، اقتصادي –اطالعات سياسي، ناشي از آن
 .موسسه اطالعات، 115 -116شماره هاي 

 -توسعه كالبدي). 1384. (محمدرضا، رضايي -10
شهر ( زيست محيطي آنر و نقش فضايي شه

دانشگاه تربيت ، رساله كارشناسي ارشد) شيراز
 ..گروه شهرسازي، مدرس

كندوكاوها و ).1381.(فرامرز، پور رفيع -11
اي بر روشهاي شناخت  مقدمه -ها پنداشته

، چاپ دوازدهم، جامعه و تحقيقات اجتماعي
 ، شركت سهامي انتشار: تهران

 ).1382.(سازمان مسكن و شهرسازي يزد -12
 25عملكرد (دست در دست خشت بر خشت

انتشارات : يزد، چاپ اول).ساله سازمان
 سازمان مسكن وشهرسازي 

فرآيند عرضه  ) .1384.(  محمدحسين، سرائي -13
مورد ، زمين و تأثير آن بر گسترش شهرها

دانشگاه ، رساله دكتري، شهر يزد: نمونه
  .گروه جغرافيا، اصفهان

اي چندگانه الگوه، محمدحسين، سرائي -14
فصلنامه تحقيقات ، توسعه فيزيكي شهر يزد

، پژوهشكده اميركبير، 84شماره، جغرافيايي
 .1386. 75- 98صفحات

توسعه  تأثيرات ).1380.( علي، شماعي -15
فيزيكي شهر يزد بر بافت قديم و راهكارهاي 

دانشگاه ، رساله دكتري، ساماندهي و احياي آن
  .گروه جغرافيا، تهران

نقد و تحليل  ).1378.( تمرس، فر صابري -16
دانشگاه ، رساله دكتري، .كاربري اراضي شهري

 .گروه جغرافيا، تربيت مدرس

برنامه ريزي  ).1381.(علي و ديگران، عسكري -17
، )سيسمتها و مدلها( كاربري اراضي شهري

 .انتشارات نور علم: همدان، چاپ اول

تغيير ساختار  .).1380.(نورالدين، عظيمي -18
دانشگاه ، ضاي جغرافياييف، شهري در تبريز

-23صص، 4شماره ، اهر واحد –آزاد اسالمي
1 ، 
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يزد در دام برشهاي ). 1382.(جالل، فروزانفر -19
، سازمان نظام مهندسي يزد، يزد  گنجينه.فضايي
 . 11-18ص، 9شماره 

از اطالعات تا ). 1373.(محسن، بصيري قانع -20
چاپ اول ، )نظريه تعادالت سه جزئي(آگاهي 
 .ساختماني نو ساختمانشركت : تهران

ترجمه  ).1375.( آلن و ژوزف گاگلر، گيلبرت -21
فقر و ، مردم، شهرها، پرويز كريمي ناصري

. چاپ اول، شهرنشيني در جهان سوم -توسعه
الملل شهرداري  اداره كل روابط عمومي و بين

 ، تهران

نتايج تفصيلي ). 1385.(مركز آمار ايران -22
استان  -سرشماري عمومي نفوس و مسكن

 .1385تا  1345سالهاي .يزد

محمدرضا و جالل ، نقصان محمدي -23
تأثيرات طرح جامع يزد . )1372( .فروش حج

پايان نامه كارشناسي . بر سازمان فضايي شهر
 .دانشگاه تهران. دانشكده هنرهاي زيبا. ارشد

، طرح جامع شهر يزد، مهندسين مشاور عرصه -24
سازمان ، وزارت مسكن و شهرسازي). 1382.(

 .شهرسازي يزد مسكن و

 ).1319.( )االطباء ناظم(اكبر علي، نفيسي -25
شركت سهامي ، فرنودسار يا فرهنگ نفيسي

 .20تهران، چاپ رنگين

نگاهي ). 1383.(حسين، نورمحمدزاده -26
سال ، صفّه سيستماتيك به مسائل شهر

 .21- 5ص ، 39شماره ، چهاردهم

بسوي شهرسازي ). 1378. (امير، ياراحمدي -27
شركت پردازش و  ،چاپ اول، انسانگرا
وابسته به شهرداري (ريزي شهري برنامه
  .)تهران

28- Brown, LESLEY .1944. The New 
Shorter Oxford English Dictionary on 
Historical Principles, volume 1. 
Clarinda Press. Oxford. 

29- Clark, David .1996. Urban 
World/Global City.  By Rutledge, 
London. 

30- Ewing. Reid .1997. Is Los Angeles–
style Sprawl Desirable? Journal of the 
American Planners Association. 63(1): 
107-127. 

31- Hadly, Courtney. C .2000. Urban 
Sprawl: Indicators, Causes and 
Solution. Prepared for the 
Bloomington Environmental 
commission. 
http://www.city.bloomington.in.us/pla
nning/env/reports/sprawl1.htm1 

32- Hawkins, Jogce M.1989. The Oxford 
Reference Dictionary. Hall, Tino 
.1998. Urban Geography. Rutledge, 
London and New York. 

33- Nelson, A. C .1999. Comparing States 
With and Without Growth 
Management Analysis Based on 
Indicators with Policy Implications. 
Land Use Policy 16, 121-127. 

34- Torres, H. G .2002.  Population and 
the Environment: a view from 
Brazilian Metropolitan -Areal. In: 
Hogan, D. Berquo, E and Costa, H.M. 
Population and Environment in Brazis. 
Campinas, CNPD/ABEP/NEPO. p: 
147-166. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

