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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1396بهار ، 52شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

  

    يزديزد  شهرشهر  كالبديكالبدي  هايهايشاخصشاخص

  

*2زهرا خدامانو  1بهنام مغاني

  

  30/1/96: ، تاريخ تاييد15/11/1395: تاريخ وصول

  

  چكيده

 اين در .كندمي ايفا ياويژه نقش شهري حيات به بخشي هويت در زمان طول در كه است ارزشمندي ميراث شهرها تاريخي ناحيه

 مقاله مسئله اهميت به توجه با ،روازاين .است كنندهتعيين بسيار شهرها تاريخي مناطق ريزيبرنامه در شهري مديريت نقش ميان،

پژوهش حاضر از نظر  .پردازدمي مناطق شهريزد فيزيكي- كالبدي توسعه در شهري مديريت عملكرد تحليل و بررسي به حاضر

ها ازروش آوري دادهجهت جمع. باشدتحليلي مي - اهداف در زمره تحقيقات كاربردي بوده و روش پژوهش نيز، توصيفي

  مدل آنتروپي شانون جهت  از. و پيمايشي استفاده شده است) هااستفاده از آمار،اطالعات و نقشه سازمان( اي، اسناديكتابخانه

پژوهش با توجه به بررسي سه منطقه  اين هاييافته .بندي شده استجهت رتبه 3هاي تحقيق  و از مدل واسپسدهي شاخصوزن

باشد، كه در ضعيف مي هاي تاريخي و فرسوده از لحاظ شاخص كالبدياست كه مناطق شهر يزد به دليل وجود بافت آن مبين شهر

. بندي و مقايسه هر سه منطقه با توجه با شاخص كالبدي و علل آنها و راهكارهاي پيشنهادي پرداخته شده استاين تحقيق به رتبه

يك  منطقه دو و. باشدكه دارد، رتبه نخست را دارا مي كمتري وتاريخي هدفرسو بافت ابنيه دليل به 3دهد منطقه ها نشان ميبررسي

  .گيرندهاي بعدي قرار ميدر رتبه

  

  .شانون، مدل واسپس، شهريزدشهري، آنتروپي مديريت: واژگانكليد

  

  

  

  

  

 
 
 

                                                 
  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان.  1

  ريزي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمانكارشناس ارشد برنامه.  2

3.Weighted Aggregates Sum Product Assessment 
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  و بيان مسئله مقدمه

 شهرنشيني روند .است بوده روبرو بسياري هاينشيب و فراز با تاكنون دور هايگذشته از ازيشهرس و شهرنشيني روند

 و شهرنشيني روند به نگاهي با شود بررسي سياسي و اقتصادي اجتماعي، مسائل از مستقل تواندنمي جايي هيچ در
 تحولي دچار متمادي هايدهه طي در يافته تكامل هايويژگي با ايران شهرهاي كه  دريافت توانمي ايران، در شهرسازي

 روزمره نيازهاي طبق داشتند، خود در كالبدي خصوصيات عنوانبه معماري عناصر و فضا از آنچه شهرها .نداشده عظيم

 تحوالت ليكن .بودند يافته تكامل و گرفته شكل زمان طي شهري جامعه دگرگوني و رشد به جواب در و ساكنين

شده  شهرها فضا وكالبد در زيادي تحوالت و تغيير باعث، اخير دهه چند شهرسازي اقدامات و اقتصادي - جمعيتي
). 2: 1394بيرانوندزاده، مريم وهمكاران،(است  كرده روبرو خاصي معضالت و مسائل با را شهرها همچنين. است

 شهرها، كالبد در روستاها ادغام زياد، هايشيب با ارتفاعات در شهرها گسترش و رشد كشاورزي، هايزمين تخريب

 از بهينه استفاده عدم و شهري خدمات و هازيرساخت و هزينه افزايش طبيعي، مخاطرات و محيطي - زيست مشكالت

 مشكالت و شهرنشيني جديد تحوالت دوره در .ايمبا آن مواجه امروزه كه هستند مشكالت اين از هايينمونه... و زمين

 شهري توسعه نامطلوب تأثيرات معرض در شهري نقاط ساير از بيش شهرها تاريخي هايبافت و مراكز آنها، از ناشي

 به ايران، تاريخي شهرهاي ويژهبه و دنيا تاريخي شهرهاي سيماي در را موضوع اين پيامدهاي چنانكه اند؛گرفته قرار

 نمايدمي ناگزير جديد، تحوالت مسير در تاريخي هايبافت هايارزش احياي لزوم كه آنجا ديد، تا توانمي روشني

 عالقگيبي و شديد كشيبهره و سو،يك از شده ياد هايبافت قدمت). 50 :1385 عابدزاده، و شيرازي كارگر ابراهيمي(

 افول اي،محله هايارزش كاهش كالبدي، فساد و فرسودگي به ديگر، سوي از منطقه نوسازي به مالكان و ساكنان

 موجود تأسيسات و تجهيزات ها،بافت از بسياري ويراني حتي و ...و اقتصادي اجتماعي، بصري، فرهنگي، هايكيفيت

 منجر شده ياد هايبافت انهدام و مرگ به آن، از جلوگيري عدم صورت در كه است انجاميده شهرها از بخش اين در

 هايبافت. داد خواهد تسري نيز مجاور هايبافت به را كالبدي فساد پديده، اين وجود اين، بر عالوه. گرديد خواهد

 احساسات ارضاي مردمي، و ملي هويت احراز گذشته، افتخارات توجيه عنوانبه توانندمي كه شهرها سنتي و تاريخي

 اندشده تبديل ايفرسوده هايمكان به گيرند، قرار توجه مورد … و تكرار غيرقابل افتخارات از حفاظت برانگيز، خاطره

 هايشبكه بودن نامتناسب ناايمن، نامناسب و مسكن وجود بناها، شدن متروكنيمه و متروك اجتماعي، زندگي افت كه

 و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، كالبدي، تنزل مجموع، در و شهري تجهيزات و تأسيسات فقدان يا كمبود دسترسي،
 از شهر يزدمناطق  تاريخي بافت پژوهش، اين در لذا ).65- 66 : 1385 زاده،اسماعيل( گردندمي مشاهده وضوح به غيره

 و كالبدي وضعيت طوركليبه و مشخصات ها،تا ويژگي شودمي بررسي موجود كاركردي و كالبدي هايويژگي لحاظ
 مختلف هايجنبه از) تاريخي بافت اين گانهسه تفكيك مناطق به و برحسب( يزد شهر قديمي و تاريخي بافت فيزيكي

 عمومي و كلي شناخت اوالً تا گيرد قرار ارزيابي و تحليل مورد بوده، استخراج قابل و موجود اطالعات كه حدي تا و

 كيفيت با هايمحدوده و مناطق ثانياً و شود حاصل شهري ريزانبرنامه و مديران براي محدوده اين كالبدي وضعيت از

 يكي( طبيعي بالياي و حوادث برابر در پذيرترآسيب همچنين و ريزيبرنامه لحاظ از اولويت داراي و نامطلوبتر كالبدي

 آتي هايريزيبرنامه گيرند و قرار ريزيبرنامه اولويت در و شناسايي) باشدمي هاييبافت چنين تخريب عمده عوامل از

  .پذيرد صورت موجود هايواقعيت براساس بافت اين مورد در احتمالي
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 اهميت و ضرورت

پراكنده  قواره وبي فضايي  كالبدي رشد الگوي ،1385 تا 1345 زماني دورة مياني هايسال در يزد شهر رسدمي ظر به
 پراكندگي و تجمع ميزان نظر از نيست؛ متعادل يزد شهر در اشتغال و جمعيت فضايي توزيع است و داشته شديدي

 .است نيفتاده اتفاق تمركز سمتبه چنداني گرايش و كندمي پيروي پراكنده الگوي از يزد شهر اشتغال، و جمعيت

 ؛نيبنابرا

هاي فرسوده چنان كاربريمختلف، در اين شهر همها وگسترش و مدرن شدن شهرهاي دنيا در مناطق با توجه به پيشرفت �

 .سازدوقديمي و حتي بدون استفاده وجود دارد كه چهره شهر را ناهمگون مي

  .كندو قديمي بودن درون بافت، موجب مشكالت زيادي هم براي شهروندان و هم مديريت شهري ايجاد مي فرسوده �

  

  مباني نظري و پيشينه تحقيق

 به بافت اين گيريشكل مرحله. است شده تنيده تاريخي بافت يا شهرها اوليه هسته گرداگرد كه است بافتي قديم، بافت

 اصوالً).  1373،425، دهاقاني زاده،مشهدي(رسد جديد مي هايدگرگوني و تغييرات از قبل يعني قاجار دوره اواخر

 محاصره در امروز و يافتهتكوين و گرفته شكل طوالني زماني فرايند در كه است بافتي فرسوده، و قديمي بافت

 و منطقي عملكردهاي داراي زمان اقتضاي به گذشته در بافت اين چنانچه است، گرديده گرفتار حاضر عصر تكنولوژي
   شايد و بايد كه گونهآن و شده كمبودهايي دچار عملكردي و ساختاري لحاظ از امروز ولي بوده، مراتبي سلسله

 ويرانگر و دهندهتكان شوك با هشتاد دهه اول نيمه در فرسوده بافت واژه. باشد خود ساكنان نياز جوابگوي تواندنمي

  جغرافيايي ادبيات وارد شهرسازي هايرشته متخصصان نظري هايو حمايت 70دهه از برگرفته هايپشتوانه با بم زلزله

 حيث از هم آن، زيستي نظام كه دانست شهري فضاي از بخش آن يا و كل توانمي را شهري فرسوده بافت. شد

 و شهري شناسيآسيب. است شده ناكارآمدي و اختالل دچار خود حياتي اجزاي كاركرد حيث از هم و ساخت
 يافتن سبب ديگر، سوي از بافتهايي چنين ايجاد هايريشه شناسايي و سو،يك از قديمي و فرسوده بافتهاي شناسايي

 توانمي پژوهش، موضوع به مربوط هاينظريه ترينقديمي از. شوندشهر مي در دارمساله هايبافت كاهش براي حليراه

 شهرها، فضايي توسعة و رشد با بود معتقد وي .كرد اشاره آرماني شهر دربارة جمهوريت كتاب در افالطون نظرية به

 زندگي مناسب شرايط بايد شهر، كالبدي فضايي توسعة و رشد با بنابراين شود،مي پديدار شهر هايبخش در مشكالتي

 پايدار راستاي در آن هدايت منظور به شهر توسعه كالبدي الگوي شناخت .شود فراهم زمان با متناسب احتياجات و

  ). 2: 1392اله ،زياري، كرامت(است  اساسي امري شهري،

  

 هاي گسترش كالبد شهرديدگاه

 به شهر مختلف هايفعاليت فضايي و كالبدي ساماندهي طريق از قديم بافت احياء ديدگاه، اين در :كاركردگرا ديدگاه 

 است بديهي گيرد؛مي صورت شهر كالبدي نظام در آشفتگي و نظميبي بروز از جلوگيري و شهر كارايي افزايش منظور

 حقوقي، تاريخي، ابعاد و انجامدمي جانبهيك و ايستا نگرش نوعي به ضرورتاً شهري، هايزمين نقش به رويكرد اين كه

 كه نيست شكي نكته اين در حداقل .دهدمي قرار توجه مورد كمتر واقعي طوربه را شهري بافت فرهنگي و اجتماعي
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 به كه است شناسيزيبايي قواعد از نظامي محصول ساختمانها كيفيت كه داردمي مخفي را واقعيت اين كاركردگرايي

  .شودمي اعمال سازگار و پيوسته صورتي

 قرن پردازاننظريه و انديشمندان جمله از لينچ و مامفورد لوئيز گدس، پاتريك الكساندر، كريستوفر :انسانگرا ديدگاه

 اين اصلي هدف .اندكرده اظهارنظر گراانسان ديدگاه براساس شهري نوسازي و بهسازي زمينه در كه هستند بيستم

 و شهري اراضي كاربري در معماران نقش به نظريه اين .انسانهاست رواني و جسمي خصوصيت به توجه ايدئولوژي،
 گروه اين .نمايدمي پيشنهاد شهر ساخت در را وي نيازهاي و انسان بر مسلط تفكر نوعي و ندكمي حمله شهر ساخت

  ).6: 1394بادي، علي ،آزنگي(هستند  انساني نيازهاي اساس بر شهرها بنديمنطقه به معتقد

 نوع. رودمي شماربه فرسودگي و تخريب عوامل از يكي كهن، و قديمي بافتهاي ابنيه كالبدي وضعيت: كالبدي عامل

 ايجاب را ابنيه اين هميشگي و مستمر مرمت كه است ايگونهبه كهن بافتهاي ابنيه در) گل و خشت( ساختماني مصالح

 با را كهن بافتهاي از وسيعي بخشهاي نگهداري و مرمت كار شده، ياد حقوقي و اجتماعي اقتصادي، عوامل اما كند،مي

 شده واحدها چسبيدگي و بافت فشردگي سبب كه كهن بافتهاي در ساختماني تراكم. است كرده روروبه دشواري

 نيز، وخمپيچ پر و باريك معابر وجود گذشته، آن از و سازدمي مشكل را آنها در مرمت و تصرف و دخل امكان است،

   تخريبي اثر همجوار بافتهاي بر فرسوده و مخروبه بناهاي. كندمي محدود نقليه وسايل با را مصالح نقل و حمل

 را آنها از نگهداري و گذاريسرمايه ارزش بلكه، شوند،مي همسايه بناهاي بيشتر فرسودگي سبب تنها نه و گذارندمي

  .دهندمي كاهش نيز

 نوع واحدها، اين نگهداري هزينه بودن باال و درآمد كم يا مهاجر اقشار وجود علت به كه كنيم توجه نكته اين به اگر“

 ”شودمي آشكارتر مسكوني واحدهاي كيفي ضعف گيرد،مي قرار ممكن سطح ترينپايين در نيز آنها از برداريبهره

 سنتي زندگي و معيشت روش با متناسب كه) بازار( تجاري ابنيه و مسكن معماري خصوصيات). 82: 1375 ميرميران،(

 معماري فضاهاي در بنيادي تغيير زيرا يابند،مي انطباق كار و زندگي جديد هايشيوه با سختي به اند،گرفته شكل

 اتومبيل مرور و عبور صورت در كرده منتفي را اتومبيل از استفاده امكان هايدسترسي و معابر شبكه. پذير نيستامكان

 در شهري تجهيزات و تأسيسات تأمين. بينند مي صدمه كهن بافت در گل و خشت از شده ساخته و فرسوده بناهاي

 اقدامات به و پذيردمي انجام بيشتر زحمت و هزينه با معابر، وضعيت از ناشي مشكالت دليل به كهن، و قديمي بافتهاي

 بافت در فيزيكي نامساعد شرايط مسائل، اين. گرددنمي مراعات مربوطه نهادهاي طرف از معموالً كه دارد نياز ايويژه

 بينشي كه است متعادل و مندنظام و درونزا ايتوسعه پايدار، توسعه كه است ذكر به الزم. كنندمي تشديد را كهن

 با كه توسعه است هايبرنامه تكاملي حالت پايدار توسعه ديگر، از طرف. سازدمي مطرح رشته ها همه در را سيستمي

 سازيباززنده همچنين. دنبال كند را بخشتعادل رهيافت يك دارد سعي سيستمي بربينش تأكيد با نيز و نگركل ديدي

 يا بنا به حيات بازگرداندن براي كه تكميلي و متنوع اقدامات از ايمجموعه به و بوده تجديدحيات معناي به شهري

 قديمي بافتهاي با شهري مركزي هايبخش در فرسودگي و ركود غالباً. شودمي اطالق پذيرد،مي صورت شهري فضاي

 بنابراين. خواهدشد مهيا تكامل و توسعه شرايط آن، بهبود با كه شودمي مشاهده اجتماعي محروميت و فقر از ناشي

 و بخشد نو مفهومي آن امروزي كليت در را شهر تا نمايد رخساره دگرباره درون از شهر رشد فلسفه كه است الزم
 مهاجرت معابر، كم عرض فرسودگي، چون مشكالتي بودن دارا با يزد شهر قديمي بافتهاي امروزه. دهد بارز هويتي
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 قرارگرفته مرمت و تخريب راهي دو برسر آن احياء مسئله كه است مهمي و ظريف نكات داراي غيره و بومي ساكنين

 به توجه با كه كندمي مطرح را شهر پايداري لزوم مذكور موارد). 5: 1385نژاد،حاتمي و آبادخليل كالنتري( است

 فرآيند هدف .نمود توجه شهري پايدار توسعه اصول و ابعاد به بايستي داراست يزد شهر بافت كه مشكالتي و مسائل

 و كالبدي فرهنگي، - اجتماعي اقتصادي، زندگي در پايداري ويژگيهاي تقويت و ايجاد نيز شهري پايدار توسعه
  .است يزد شهر مناطق عملكردي

 هم بتواند كه باشد پايدار تواندمي زماني قديم بافت در كالبد عمران و توسعه ديدگاه، اين در: پايدار توسعه ديدگاه

 نظر اين از .گويد پاسخ را آينده و حال در مردم، رواني و فرهنگي و اجتماعي نيازهاي هم و مادي و اقتصادي نيازهاي

 ريزيبرنامه در بايدمي كه است فعاليتي و زيباشناختي كاركردي، - فضايي كاالئي، هايويژگي خواص و داراي زمين

 و اجتماعي و اقتصادي كالبدي، احياي چه اگر است معتقد ديدگاه اين .قرارگيرد اساسي توجه مورد شهري

 و كالبدي احياي ضامن و كاركردي جنبه توانمي را اقتصادي احياي يكديگرند اما با مرتبط و تعامل در محيطيزيست
 مهم اقدام اين .برود بين از سنتي شهرهاي اجتماعي تاريخ ـ  هويت شود موجب كه طريقي به نه اما كرد تلقي اجتماعي

 زيست و اجتماعي و فرهنگي تاريخي، هايجنبه حفظ هدف با يا و شده ريزيبرنامه مدون راهبردهاي قالب در بايد

  .پيداكند نمود كالبد قالب در محيطي

فضايي شهر بابلسر با  - بررسي روند و گسترش كلبدي عنوان مطالعه واي تحت، در مقاله1390ميركتولي در سال 
هاي آنتروپي شانون به تحليل چگونگي گسترش كالبدي فضايي اين شهر پرداخته است كه تحقيقات استفاده از مدل

باشد، كه اين عامل نتيجه عدم ن افقي و اسپرال ميدهد رشد اين شهر خطي است و رشد آحاصل ازآن نشان مي
   از .اي مدون جهت گسترش فيزيكي شهر بوده استنظارت و كنترل مديران شهري و نداشتن طرح و برنامه

و  شهر، بافتيدرون گسترش به تواننمايد، ميمي كمك شهر رويهبي فيزيكي گسترش از جلوگيري به كه هايييافتره
 .كرد شهر اشاره به شهر سازيعمودي فرهنگ گسترش

 اراضي كاربري تغييرات ايجاد در تبريز شهر كالبدي گسترش روند نقش عنوان با را پژوهشي ،1385مظاهري در سال 

 گونه انفجار گسترش كه داده نشان هابررسي و پژوهش اين نتايج و است داده انجام نفوذ حوزه روستاهاي شهرو حوزه

  را در  ايپردامنه تحوالت و دگرگوني شهري جامعه نيازهاي و خواستها براساس شهرها كالن گسيختهلجام و

 براي بيشتر وسازهايساخت و مسكن به نياز .است كرده تحميل مطالعه مورد بر روستاهاي گوناگون هايعرصه

 از عمدتاً امر اين كه است داشته دنبالبه مختلف جوانب از را مطالعه مورد روستاهاي و شهرها كالن گسترش مهاجرين،

 انجام مسكوني كاربري به آنها تبديل و اراضي بلعيدن ديگر تعبير به و باغي و زراعي اراضي تغيير كاربري طريق

  .است گرفته صورت ناانديشيده و نامتوازن برنامه، بدون اغلب تغيير كاربري اين متأسفانه. است پذيرفته

 اواخر به آن امروزي مفهوم به شهرها تاريخي بافت در عنوان مداخلهاي تحتدر مقاله ،1381همكاران در سال  و حبيبي

 سريع رشد موجب كه غرب در شدن صنعتي فرايند .گرددبرمي دوم جهاني جنگ از پس ويژهبه حاضر قرن و نوزدهم قرن

 از گسترده استفاده و اتومبيل ظهور .ساخت دشوار را زندگي شرايط تدريجبه گرديد شهرها در جمعيت ازدحام و شهرنشيني

 داخل قسمت ازدحام پر و شلوغ هايمحله در سكونت از اجتماعي متوسط و مرفه هايگروه تدريج به كه شد سبب آن

 درآمد كم اجتماعي هايگروه مقابل در و آورند روي هوا و آب خوش و خلوت هايحومه به و بشويند دست شهر
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 با آنها جايگزيني و حومه به مركزي هايقسمت متوسط و باال درآمد با اجتماعي هايگروه مهاجرت .شوند آنها جايگزين

 .ساخت فراهم را شهرها تاريخي ناحيه احياء ريزيبرنامه و مديريت مداخله زمينه حقيقت در شهري درآمد كم هايگروه

 در هوسمان، كارهاي با تجارب اين. نمود جستجو اروپايي كشورهاي هاكوشش در بايد را زمينه اين در اوليه اقدامات

 .شد آغاز اتريش در بست اقدامات و انگلستان در موريس و راسكين هاينوشته و پاريس

 به اين پايان در وي پرداخت، فيروزآباد شهر فيزيكي –كالبدي توسعه روند بررسي ، به1389طيبي در سال  نژاد علي

 عشاير و اتصال جمله اسكان از مختلفي عوامل معلول گذشته در شهر فيزيكي توسعه روند كه، است رسيده نتيجه

 محيط در نظر و از را فيروزآباد شهر فعلي بافت و است بوده... و شهر طبيعي رشد روند شهر، به اطراف روستاهاي

 هاياليه بررسي با مدل و از استفاده با همچنين و داند؛مي متمركز و هايهسته نوع از شناسيگونه AHP افزارنرم

 نزديك ارتفاعات امتداد در و ArcGIS خطي صورت به آينده در شهر گسترش كه كرده بينيپيش اطالعاتي، مختلف

  .پذيردمي صورت شرقيشمال و شرق طرفبه و شهر

اين  بهو  داد قرار مطالعه مورد ايذه شهر كالبدي ـ فيزيكي توسعه در را جغرافيايي عوامل ، نقش1384موسوي در سال 
 نقش شهر توسعه كالبدي در) طبيعي و انساني( جغرافيايي عوامل و بوده شعاعي فرمي داراي ايذه شهر كه رسيد نتيجه

 پاياني بخش در و شهر دانسته غربي هايقسمت را شهر فعلي توسعه براي جهت بهترين همچنين. اندداشته مؤثري

  .است كرده ارزيابي مثبت شهر توسعه هدايت در را جامع طرح عملكرد

فرم شهري وتوسعه پايدار به موضوع  - عنوان رشد شهري توكيواي تحتدر مقاله) 2010(اوكاتا و مارياما در سال 
كه با مسائل و مشكالت  1960شهري تا دهه  در توكيو كه گسترش سريع منطقه 20ريزي عمده كالبدي قرن برنامه

ين رشد سريع موجب حداقل سطح محيط زندگي و اجتماعي و خدمات بود روشد و امرتبط با فرم و محيط شهر روبه
تواند به اين مشكالت پاسخ هايي كه مييافتانداز روشن از فضاي شهري نداشتند بنابراين رهيك از مناطق چشمو هيچ

مختلط، و در  دهد اينكه در هر منطقه به بازسازي فضاي شهري پرداخته شود و جهت تحقق اقدامات به تراكم باال و
ريزي شهرستان و تعيين رابطه با رشد سريع سازماندهي مجدد يا استفاده از زمين الگوي شهري موجود وقانون برنامه

و مفهوم دهكده شهري پيشنهاد شد كه موجب محبوب شدن 1919سيستم خط ساختمان توسط سازمان ملل در سال
   .شهر توكيو در جهان شد

  

  شناسي تحقيقروش

 روش گردآوري .است ـ تحليلي توصيفي روش تحقيق نيز پژوهش كاربردي و نوع پژوهش، اهداف به توجه با

 تعيين براي. است )ها واطالعات آنها واستفاده از نقشهمراجعه به سازمان(اي، اسنادي كتابخانه صورتبه اطالعات

شهر يزد  مناطق تفضيلي بازنگري طرحبر اساس اطالعات  گانه شهر يزد 3مناطق  شامل آماري يجامعه هايشاخص
 مناطق شهري آنتروپي شانون نخست دهيوزن گيريتصميم روش از استفاده با. است شده آوريجمع 1389در سال 

 از سپس شود،مي نابرابرهاي مشخّص ميزان پراكندگي، ضريب شاخص راه از و شده بنديكالبدي رتبهشاخص براي

  .هاي كالبدي معرفي شده استشود كه در جدول زير شاخصمي شهري پرداخته مناطق بنديسطح مدل واسپس به
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  هاي پژوهششاخص: 1جدول

  هاي كالبدي اراضيشاخص

 به اراضي خدماتي، آموزشي،  فرهنگي،  مذهبي، اراضي باير،  بهداشتي، درماني وسعت تجاري،

اجتماعي،  انتظامي،خدماتعالي، اداري،   مسكوني، پذيرايي، جهانگردي،  آموزش هاي كاربري

  فرسوده مسكوني،  اراضي شهري، واحدهاي شهري، تجهيزات صنعتي، تاسيسات كارگاهي

  

  تحقيق اهداف

  اهداف كلي •

  . هاي انتروپي شانون و واسپسمنطقه است با استفاده از مدل 3هاي كالبدي مناطق شهر يزد كه شامل بررسي شاخص

  اهداف جزئي •

o حفظ، زمينة در كارآمد و صحيح ريزيبرنامه به نيل منظوربه موجود وضعيت از كافي و صحيح شناخت به نياز 

  .قديمي و تاريخي هايبافت سازي توانمندن و بهسازي مرمت،

o كالبدي وضعيت شناسايي به نياز و مطالعه مورد محدوده مختلف محالت در كالبدي وضعيت بودن متفاوت 

  .مناطق

o تعيين جهت هماهنگ و مناسب هايروش ارائه به نياز و كشور شهرهاي بافت از بخشي بودن قديمي و تاريخي 

  .آنها كالبدي وضعيت

  

  معرفي منطقه مورد مطالعه

هاي شيركوه واقع شده است و كزي و حاشيه شمالي رشته كوهرشهر يزد مركز استان يزد در حاشيه كويرهاي م
 80شهر يزد در دشتي پهناور و حاصلخيز گسترده شده است و مساحت آن . رودشمار ميبزرگترين شهر استان به

 2397يزد با وسعت  .نفر بوده است 889,583، جمعيت آن بالغ بر 1390طبق آمار سرشماري سال . استكيلومترمربع 
هاي شغلي، اين شهرستان به دليل وجود جاذبه. كيلومترمربع اولين شهر خشت خام و دومين شهر تاريخي جهان است

 لحاظ از شهريزد مناطق بنديرتبه براي. رودشمار ميترين شهرستان اين استان بهرفاهي و تمركز اداري، پرجمعيت

 گانه3مناطق  فضايي ساختار تحليل چندمعياره به گيريتصميم مدل از گيريبهره با شهري هوشمند هاي رشدشاخص

 پرداخته و ارتباطات، دسترسي و محيطيزيست اراضي، وكاربري كالبدياقتصادي،  اجتماعي معيار چهار در شهريزد

 شهري زمين ناخالص سرانة ميانگين با مقايسه در كهطوريبه است؛ خاص بسيار يزد شهر در وضعيت. است شده

  ).4: 1385سرايي، تقوايي و محمدحسين مسعود(دارد  قرار بااليي سطح در ايران شهرهاي
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  مطالعه مورد منطقه معرفي :1شكل

  هاتجزيه و تحليل داده

1WASPAS :از يكي عنوانبه و شده ارائه 2012 سال در مدل اين. است گيريتصميم نوين هايتكنيك از يكي 

 ضربحاصل مدل و (WSM) وزين مجموع مدل از تركيبي روش اين. است شده قوي شناخته  MCDMهايروش

 شاخص كالبدي، شاخص( شاخص هر تفكيك به يزد شهر گانه 3 مناطق ابتدا تحقيق اين در. است (WPM) وزين

به  توجه با نهايت هم در. شدند بندي رتبه و بررسي) اقتصادي - اجتماعي شاخص دسترسي، شاخص محيطي، زيست
  : ساختار كلي مدل به شرح زير است  .گرفت صورت بنديرتبه اين هاشاخص كل

  

  هاسازي دادهنرمال

  :باشد مثبت شاخص اگر

�̅�� =
���

�������
  

iكه  = 1,2,3, … ,m  وj = 1,2,3, … , n    . 

  :اگر شاخص منفي باشد

�̅�� =
�������

���
  

 i = 1,2,3, … ,m  وj = 1,2,3, … , n    .  

  بدست آوردن ماتريس نرمال وزين
  

  )WSM(مدل مجموع وزين

Q(�) = ∑ x���w�
�
���   

i = 1,2,3, … ,m  وj = 1,2,3, … , n    . 

  .وزن شاخص مربوطه است �wكه

  )WPM(ضرب وزينمدل حاصل

                                                 
1. (Weighted Aggregates Sum Product Assessment) 
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�(�) = ∏ �̅��
	��

�
�   
i = 1,2,3, … ,m  وj = 1,2,3, … , n    . 

  .وزن شاخص مربوطه است �wكه

  

  بنديمحاسبات نهايي و رتبه

طبق رابطه زير به دست ) WSM(و مدل حاصلضرب وزين ) WSM(بندي نهايي از تركيب مدل مجموع وزينرتبه
  .آيدمي

		�� = ��(�) + �1 − ������		که								 = 0.5																											  
  

  هاماتريس داده: 2جدول

 2) منطقه(گزينه 3) منطقه(گزينه 1) منطقه(گزينه معيارها

 1/75 3/09 1/65 خدماتي تجاري 1معيار

 2/72 0/88 1/09 آموزشي 2 معيار

 0/01 0/02 0/06 فرهنگي 3 معيار

 0/31 0/19 0/52 مذهبي4 معيار

 19/11 26/41 0/21 باير اراضي 5 معيار

 0/06 0/01 0/01 بهداشتي 6 معيار

 0/15 0/15 0/26 درماني 7 معيار

 35/24 19.71 0/29 هاي مسكونيبه كاربري اراضي وسعت 8 معيار

 0 0/41 0/2 جهانگردي پذيرايي 9 معيار

 1/44 14/25 0 عالي آموزش 10 معيار

 3/25 0/27 0/37 اداري 11 معيار

 3/99 0/24 0/07 انتظامي 12 معيار

 0 0 0/01 اجتماعي خدمات13 معيار

 0/41 1/4 4 صنعتي كارگاهي 14 معيار

 0/04 0/73 0/31 شهري تاسيسات 15 معيار

 0 0/25 0/22 شهري تجهيزات 16 معيار

 35/23 19/71 29/2 مسكوني واحدهاي17 معيار

 45 4/6 62/2 فرسوده اراضي 18 معيار

  )نگارندگان( مأخذ                     
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  وزن و هاداده سازينرمال: 3جدول

 شانون آنتروپي با معيارها وزن )منطقه(گزينه  2) منطقه(گزينه 1) منطقه(گزينه معيارها

 042/0 1 0/566 0/534 1معيار

 034/0 0/324 1 0/401 2 معيار

 041/0 0/333 0/167 1 3 معيار

 040/0 0/365 0.596 1 4 معيار

 078/0 1 0/724 0/008 5 معيار

 047/0 0/167 1 0/167 6 معيار

 044/0 0/577 0/577 1 7 معيار

 069/0 0/559 1 0/008 8 معيار

 070/0 1 0 0/488 9 معيار

 081/0 1 0/101 0 10معيار

 061/0 0/083 1 0/114 11 معيار

 081/0 0/06 1 0/018 12 معيار

 0 0 0 1 13 معيار

 048/0 0/293 1 0/102 14معيار

 054/0 1 0/055 0/425 15 معيار

 093/0 1 0 0/88 16 معيار

 048/0 1 0/559 0/675 17 معيار

 063/0 1 0/102 0/074 18 معيار

  )نگارندگان(مأخذ          

  ذكر شد با استفاده از مدل آنتروپي شانون وزن داده  2هاي خام كه در جدول شماره ، داده)3(در جدول شماره 

در هر منطقه يا گزينه ابتدا معيارهاي هر منطقه را در آنتروپي شانون قرار داده و هركدام از معيارها در هر . اندشده
  .سازي شده استطور جداگانه وزن داده شده و نرمالمنطقه به

  

  هاي نهايي شاخص كالبديتحليل: 4جدول

 رتبه Qمقادير WPM مقادير WSM مقادير هاگزينه وزن هاگزينه

 2 472/1 0 944/2 373/0 1گزينه

 3 327/1 0 654/2 281/0 2گزينه

هاي وزن داده شده يا نرمال سازي شده با استفاده از مدل انتروپي شانون  ابتدا ، در اين مرحله داده)4(در جدول شماره 
بندي شده است و هاي هر منطقه وزن داده شد و سپس با استفاده از مدل واسپس كه ذكر شد بررسي و رتبهشاخص

ها نشان داده بنديها و رتبهبندي شد كه باتوجه به تجزيه و تحليلبعد از بررسي و تحليل هر معيار در هر منطقه رتبه
عملكردي، منطقه سه رتبه يك را به دليل بافت  كالبدي ـ عامل در بدست آمده، نتايج  و فوق جدول به توجه شد كه با

گيرد كه نشان از ناكارآمد بودن منطقه يك نيز رتبه دوم و منطقه دو نيز در رتبه سوم قرار مي. باشدفرسوده كمتر دارا مي
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صورت  آن مورد در بايد هاريزيبرنامه عمده و دارد را كالبدي بيشتري فرسودگي بارت به بافت كالبدي اين منطقه يا
 در فهادان محله و محله پايدارترين عنوانبه زرتشتيها محله عملكردي، -كالبدي عامل در فوق جدول به توجه با. گيرد

  عمده و دارد را اول رتبه كالبدي فرسودگي جهت از ديگر عبارتبه يا، گيردمي قرار پايداري جهت از آخر رتبه

 عوامل از يكي در است ممكن محالت از بعضي كه آنجا از ،نهايت در. صورت گيرد آن مورد در بايد هاريزيبرنامه

 درجه تشخيص براي كه است ضروري رو، اين از برعكس، و ناپايدار باشند برخي و داشته باشند مناسبي وضعيت

 را محله هر مادي رفاه و زندگي سطح بتوانند مجموع در كه تركيبي هايشاخص از كلي صورتبه محالت پايداري

 . استفاده شود نشان دهند،

 و داشته باشد قرار مطلوبي وضعيت در كالبدي لحاظ از كه است سرپناهي داشتن سالم، زندگي حداقل اينكه به توجه با
 سكنه از خالي و ديگر مناطق به بافت اصيل افراد مهاجرت از مانع كه است مهمي عوامل از كالبدي مناسب وضعيت

  خاصيت كالبدي، ساختارهاي خصوصيت مهمترين. باشدمي با اهميت قديمي بافت مطالعات در شودمي آنها شدن

 كه گيردمي صورت زمان و فضا در متغير هدفمند و شده ريزيبرنامه هايسيستم طريق از كه فضاست به آنها دهينظم

 هايبافت احياي و توسعه هايبرنامه به دستيابي راستاي در بنابراين .است اجتماعي اهداف بيان آنها مقصد مهمترين

 توجه مورد تنهايي به تواندنمي ها،بافت اين زمراكخصوص به آن بناهاي ساختار و كالبد نگهداري و حفظ فقط تاريخي

 رقم كالبدي هويت با و پويا بتواند بافتي تا گيرد قرار توجه مورد ساختار اين اجتماعي فعاليتهاي بايد بيشتر بلكه ،باشد

 بخش در .است فعاليت و كالبد ناهماهنگي شود،مي واقع توجه مورد كمتر پايدار توسعه هايبرنامه در كه آنچه. بزند

 گرفته قرار استفاده مورد داليلي به بنا تحقيق، اين در آنها از تعدادي كه وجود دارد مختلفي هايويژگي كالبدي ساختار
 و با شد داده وزن شانون آنتروپي مدل با و بعد مقياسبي ها راداده ماتريس ابتدا كه گرفته صورت هايبررسي. است

 شاخص به توجه با است مشخص كه طورهمان .و بررسي شد تحليل شد ذكر كه تاپسيس مدل مراحل از استفاده

 داليل به سه منطقه فضايي كالبدي هايويژگي. آوردند دستبه را 2و1،3 هايرتبه ترتيب به 1و2 ،3منطقه كالبدي

 هايشاخص لحاظ از منطقه در كم جمعيتي تراكم و 2و1 منطقه به نسبت كمتر فرسوده و بافت تاريخي عناصر كمبود

 وعدم جمعيت تراكم ناهمگوني و عمومي خدمات كمبود منطقه اين در وجود اين با ولي دارد باالتري رتبه كالبدي

دو به  در منطقه كالبدي هايويژگي. وجود دارد بخشو هويت ايفرامنطقه هايكاربري و كمبود آن بهينه پخشايش
 بودن باال ارتباطي، شبكه ناكارآمدي آن بهينه پخشايش و عدم جمعيتي تراكم ناهمگوني و ابنيه باالي قدمت داليل

 از هوشمند توسعه در .بخش استهويت و ايفرامنطقه هايكاربري وجود نگهداري، قابل ساختماني واحدهاي تعداد

 دوچرخه، و پياده وآمد رفت برالگوي منطبق طراحي و مبنا، ونقلحمل هايتوسعه متراكم، همسايگي واحدهاي ايجاد

ها و شرايط آن كه زيرساخت )11 :1392وهمكاران، الدينيسيف( است شده نامبرده هوشمند توسعه عناصر عنوانبه
 فيزيكي رشد و بيروني گسترش دوگانه فرآيند يك صورتبه شهر رشد طوركليبه .باتوجه به كالبد شهر مهيا نيست

كه در جداول باال، در جدول  )3: 1388مهدي قرخلو و سعيد زنگنه،(است  مجددسازماندهي  و دروني رشد يا سريع
  .تحليل شده است 4شماره 
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  پيشنهادها و گيرينتيجه

 ساختار و كالبد نگهداري و حفظ فقط تاريخي هايبافت احياي و توسعه هايبرنامه به دستيابي راستاي در بنابراين

 اين اجتماعي هايفعاليت بايد به بلكه باشد توجه مورد تنهايي به تواندنمي ها،بافت اين مراكز خصوصبه آن بناهاي

 مورد كمتر پايدار توسعه هايبرنامه در كه آنچه .بزند رقم كالبدي هويت با و پويا بافتي بتواند تا گردد توجه نيز ساختار

 سنتي بافت از اصيل اينمونه نيز يزد شهر قديمي بافت. باشدمي فعاليت و كالبد ناهماهنگي شود،مي واقع توجه

  فقدان .است فرديبه منحصر فضايي پيوستگي و شكلي هماهنگي داراي بافت، اين .كشور است مركزي شهرهاي

 اين شدن وخارج فرسودگي برسرعت آن، با دربرخورد اصولي نگرش عدم و و مقررات ضوابط و توسعه هايطرح 

 بين از و شهر افقي توسعه رشد روبه روند، ديگر سوي از .افزوده است شهري و حيات اقتصادي از چرخه محدوده

 هايويژگي بررسي با. سازدمي ضروري را وساماندهي دروني توسعه به توجه شهر، اطراف كشاورزي اراضي رفتن

 نتايج اين پايداري، نظر از آنها وضعيت مشخص شدن و مطالعه مورد مناطق عملكردي و كالبدي اجتماعي، اقتصادي،

 داشتن با هريك كه حالي در ندارند، را مطلوبي خيلي وضعيت پايداري نظر از يزد قديمي مناطق كليه كه شودمي حاصل

 شرايط توانمي آنها، به توجه با و است نظيربي خود نوع در كه هايي هستندجاذبه و هاپتانسيل داراي ضعف، نقاط

 با كه دارد بستگي آنها از ما استفاده نحوه به قديمي هايبافت حفظ كه كرد عنوان بايد فقط .داد افزايش را پايداري

 از يزد شهر تاريخي ناحيه چند هر. اقدام نمود شهري پايدار توسعه جهت در توانمي آنها، به نسبت مسئوالنه نگرشي

 اقتدار عدم مديريت، امر در مؤثر هايدستگاه تعدد( گيريتصميم عامالن ضعف چون مشكالتي داراي مديريتي نظر

 و اسناد فقدان ،...)و متخصص انساني نيروي كمبود مردمي، و خصوصي بخشمشاركت عدم تاريخي، ناحيه شهرداري
 يزد، شهر شوراي شدنفعال يزد، شهر سطح در متخصص نيروهاي وجود ولي باشد،مي...  و گيريتصميم كارآمد ابزار

 ناحيه ريزيبرنامه و مديريت زمينه در خصوصي و اداري مختلف دفاتر فعاليت قديم، بافت محالت از بخشي بازسازي

 ايجاد. باشد مؤثر محدوده شهري مديريت سيستم عملكرد بهبود در تواندمي كه است امكانات نهايي از بخشي تاريخي

درحرايم  بنا بر تأثيرگذار وسازساخت قندهار در منطقه يك و عدم و انبارهاي سيدصحراآب گردشگري در هايفعاليت
توان ها را ميعملكردي كاربري مراكز خدماتي و رعايت شعاع پراكنش در هاكاربري مقياس عملكردي مناطق و رعايت

 نسبت موقعيت دسترسي، و ارتباطات نوع موردنياز، فضاي و نهسرا شعاع دسترسي، پوشش، جمعيت تحت. انجام داد

 موردنياز انجام شود و مكانيابي هايكاربري يابيمكان در كاربري يا ناسازگاري به مراكز ناحيه و محله، سازگاري

 در هاكاربري عملكردي رعايت مقياس با بارگذاري قابل اراضي در هافعاليت چندعملكردي واستقرار هايكاربري

منطقه شهر يزد و توجه بيشتر مديريت  3مراكز خدماتي و توجه بيشتر به بهسازي و نوسازي كالبدي در هر پراكنش
 ساخت ايجاد و پايدار توسعة تحقق و يزد شهر فيزيكي توسعة كنترل به منظور بنابراين .شهري به اين مساله است

 :شودمي پيشنهاد زير شرح به و موردي صورت به نيز راهكارهايي منسجم، و متعادل موزون، سالم، شهري

 در هر خدماتي آموزشي مراكز و فرهنگي اجتماعي نهادهاي و هامؤسسه ازجمله شهري، فضاهاي ايجاد و تقويت �

 ؛ناحيه همان در نيازها هكلي تأمين براي شهري ناحية

 كه شكلي به شهروندان، بين زمين واگذاري در نظارت و شده رها امالك و هازمين خريد در دولت دخالت �

 د؛شو متوقف زمين سوداگري
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 مورد خدمات ابييمكان و محله مركز ايجاد طريق از بودن، خودرومحور جاي به شهري فضاهاي بودن محورانسان �

 ؛محله هر در ساكنان نياز

 با مناسب هايآپارتمان ساخت و طراحي ويژهبه شهر، افقي گسترش و پراكنده و سازهاي ساخت از جلوگيري �

 د؛يز شهر فرهنگيـ  طبيعي محيط شرايط

   تمام در شهري خدمات بهينة گزينيمكان با اراضي كاربري جامع طرح طريق از اراضي، كاربري ساماندهي �

 ر؛شه مختلف هايبخش

 و شهر عمومي نقل و حمل به گرايش با منسجم صورتبه كاربري تخصيص اساس بر شهر ههوشمندان رشد �
 ؛شهري منطقه و محله هر در مناسب هايكاربري طريق از روپيادهه توسع

 طور به را شهري هوشمند رشد راهبردهاي بايد آن، پايدار توسعة و يزد شهر فشردگي افزايش براي اينكه در نهايت �

  .برد كار هب يكپارچه و جانبههمه جدي،
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