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مقدمه

ي  منزله به ،در يک منطقه ونقل حملمانند نقش يک شمع در اتاق تاريک است. گستردگي  ،ونقل در يک جامعه نقش حمل

باعـ    ،در يـک جامعـه   ونقـل  حمل. وجود استمردم آن منطقه  ي ي اقتصادي و استفاده از نيروي ذخيرهها فعّاليّتشروع 

در يـک کشـور    ونقـل  حمـل  وضـعيّت  ،. در حقيقـت شود يمن مردم آن اجتماع فرهنگ و تمدّ، آگاهي، افزايش سطح فکر

، و ارتباطـا  مناسـ    ونقـل  حمـل  ي سامانه(. 0 :3132، ي آن کشور است )يقيني توسعهپيشرفت و  ي ي درجه دهنده نشان

طـور   بـه ، کـافي در اختيـار نباشـد    ونقل حملو وسايل  ها راه. اگر دهد يمشکل را  اقتصادي هر سرزمين ي بناي توسعهزير

 رديپـذ  ينمـ مناسـ  انجـام    موقعيّـت صال نواحي توليد و مصرف وجود نداشته و روند توليـد و مصـرف در   امکان اتّمسلّم 

 هـاي  سـامانه کـه   دهـد  يمـ نشـان   ،ي صـنعتي  شـرفته يپ(. بررسي اجمالي در مورد اکثر کشـورهاي  33 :3130، )لنگرودي

عامـل اساسـي در    ،ونقـل  حمـل ت است که حاکي از اين واقعيّ مسئلهو همين  کيفيّت بااليي دارنداين کشورها  ونقل حمل

بـدون توسـعه و بهبـود    ، اقتصادي يک منطقه يا يـک کشـور   موقعيّتپايدار و تحکيم  ي پيشرفت اقتصادي بوده و توسعه

هنگامي که از ارتباطـا   ، (. بسياري از نواحي دور افتاده1 :3130، د حسني)سيّ ستينپذير  در آن امکان ونقل حمل وضعيّت

ـ  مياز انزواي جغرافيايي خارج شده و ارزش جغرافيايي مناسبي را کس  ، شوند يممناسبي برخوردار  ونقل حمل زيـرا   ؛دکنن

(. امروزه بـا  RitterJean, 1971: 94) کند يم نيتأمنيازهاي يک سرزمين را ، ي(الملل نيب)داخلي و  ونقل هاي حمل سامانه

، گـذار اسـت  ريتأثتأثيرپـذير و  کشورهاي جهـان   اقتصاددر و  است اقتصادي ها بخشيکي از زير ونقل حملبه اينکه  توجّه

 فراوانـي دارد  يهـا  ريتـأث ، ي و ترانزيتالملل نيب ونقل حملطور اخص در  بهو کشورها  ونقل حملاقتصاد جهاني در بنابراين 

 (.2: 3132 ،ي کشورها )سازمان پايانه

ي بـوده و از قـدمتي بـيش از دو هـزار     الملل نيبکاال و تجار   ي همواره يکي از مسيرهاي اصلي مبادله ،قلمرو ايران

احي منجر به طرّ، هماهنگ آن در آسيا ي توسعهبراي ريزي  ي و برنامهالملل نيب ونقل حملبه امر  توجّهسال برخوردار است. 

 ،ي آسـيا و نيـز  ا منطقـه ي درون هـا  حوزهدر  00 ي مختلفي در طول دهه المللي بينونقل  حمل هايمسيربرداري از  بهرهو 

به نقش تاريخي قلمرو جغرافيايي ايران در ايجاد ارتباط بين شـرق و   توجّهکه با  اروپا شدـ   ي آسياا منطقه ي برونها شبکه

، )خوانسـاري کند  ميجايي کاال و مسافر را از قلمرو کشورمان دو چندان  هجاب ،و ايجاد تسهيال  الزم توجّهضرور  ، غرب

ايـن   ي سـزايي در توسـعه   طور مسلّم نقش به ، بهکند يمجنوب که از استان يزد عبور  ـ(. مسير ترانزيتي شمال  33 :3133

شهري اسـتان يـزد نيـز بررسـي     ي  اقتصادي مجموعه و ي اجتماعي توسعهاما بايد نقش اين مسير در ، استان داشته است

 زير انجام گرفته است. فاهدا با پيش رو پژوهش ،منظور همين بهرا مشاهده کرد.  ريتأث نياتا ميزان  شود

 ـ    جادّهيي نقش شناسا اقتصـادي   و ي اجتمـاعي هـا  شـاخص جنـوب )سـنتو( در ارتبـاط بـا      ي ترانزيتـي شـمال 

 ي شهري استان يزد. مجموعه

  ي شهري يزد. مجموعهدر تعيين الگوي گسترش  ،سنتو ي جادّهشناخت نقش 

مبانينظري

ـ . هر چه مسير ارتباطي اهمّاستمحسوس  کامالًي بر توسعه و گسترش شهرها ا جادّهامروزه نقش ارتباطا   ي ت بيشـتر يّ
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 کـه  است گسترده و اديز قدر آن ونقل حمل تيّاهمّ، ياقتصاد نظر از. ابدي يمميزان تأثيرگذاري آن نيز فزوني ، باشد داشته

ـ دق و مناس  يزير برنامه با توان يم. در اين رابطه خواند شهرها در ي اقتصادي توسعه يبسترها از يکي را آن توان يم  قي

. را فـراهم آورد  ديتول و يبردار بهره يها نهيهز کاهش اسبابونقل،  حمل يها رساختيز يسامانده و بهبود و نهيزم نيا در

ي شهري مورد مطالعه نيز  مجموعهجا گذاشته است.  ي فيزيکي اين شهرها به توسعهمحسوسي را بر  يها ريتأثاما اين امر 

ـ پ مراحـل  در يفشردگ و انسجامبا وجود  زدي شهر ،نمونه، براي بهره نبوده است از اين امر بي  ،آن انـداموار  رشـد  و شيداي

 درهکتار 30300به ،3122 سال در شهر يهکتار 023 ي پهنه که ادين معنب .است شده يا مارگونهيب ساختار گرفتار امروزه

 .اسـت  داده اختصاص خود به را شهر سطح از يمين حدود ،الفعّ ريغ سطوح که است يحال در نيا .است دهيرس3130 سال

ـ  از و يشـهر  خدما  کمبود، يانرژ مصرف زانيم شيافزا، ارتباطا  فواصل شيافزا، نييپا تراکم  يهـا  نيزمـ  رفـتن  نيب

 .است زده دامن شهر يتيريمد و ياجتماع، ياقتصاد، يکيزيف مشکال  بر شهر اطراف در يکشاورز مطلوب

 جنو  - شما محورترانزيت

 يوزرا يامضـا  بـه  پترزبـور   سـن  در 3130 مـاه  وريشـهر  در ،جنـوب  ـ شمال يالملل نيب ونقل حمل مسير ي نامه موافقت

ـ  تجـار   ي حلقـه  نيتر مهم ،جنوب ـ  شمال المللي بين ونقل حمل مسير .ديرس هيروس و هند، رانيا کشور سه ونقل حمل  نيب

 درصـد  10 تـا  نهيهز نظر از و تر کوتاه درصد 30 تا زمان و مسافت نظر از ،يتسنّ يرهايمس با سهيمقا در که است اروپا و ايآس

 بـر   عـالوه ، عضـو  يکشـورها  ونقـل  حمـل  يوزرا ،اروپـا  ونيسـ يکم اجالس يبرگزاردنبال  به ،3001 سال در .است تر ارزان

 جنـوب  ـ  شـمال المللـي   بـين  ونقـل  حمـل  مسـير  به موسوم يتيترانز شاهراه يجنوب و يمرکز، يشمال ونقل حمل هايمسير

(NOSTRAC )رساندند  يتصو به و کرده يفمعرّ را. 

ـ در و رانيا قيطر از را هيروس و اروپا شمال يکشورها يتيترانز ارتباط المللي بينونقل  مسير حمل نيا  بـه  خـزر  ياي

 ريمس در شمال ـ جنوب  يتيترانز محور ابتدا در. کند مي برقرار ايآس جنوب و فارس جيخل هند، انوسياق ي حوزه يکشورها

ـ نکيهلس ـ   سـرخس  ران، محوريا و شد متروکهدرعمل  محور نيا ،باغ قره در جنگ وقوع از پس که بود شده واقع جلفا ي 

 مافـاچ  محـور  در جـتشن و يامن نا تعلّ به يتمدّ. کرد شنهاديپ تيترانز ريمس براي را داغستان در قلعه مافاچ بندرـ   مسکو

ـ در شـمال  در) الگـان  و آستاراخان بنادر مسکو، محورـ  سرخس محور از استفاده يبرا ياقتصاد هيتوج فقدان و قلعه  ياي

ي کل بنادر و دريانوردي استان سيستان  )اداره شد شنهاديپ اسبندرعبّ و( خزر يايدر جنوب در) يانزل و رآباديام بنادر ،(خزر

 (.3100و بلوچستان، 

 :ي شمال ـ جنوبالملل نيبونقل  حملمسير اهداف  

 ونقل کاال و مسافر؛ ي حملسامانده منظور ونقلي به ي روابط حمل توسعه 

  ؛نامه به بازارهاي جهاني تاين موافق متعهّدي ها طرفافزايش دسترسي 

  ؛ي کاال و مسافرالملل نيب ونقل حملمساعد  در افزايش حجم 

 ّ؛ايمني محصوال  و همچنين حفظ محيط زيست بر اساس استانداردهاي جهاني، ت سفرتأمين امني 

 براي اجـراي   ونقل حملرا  مورد نياز ريزي قوانين و مقرّ پي ،و همچنين ونقل حملي ها استيسسازي  هماهنگ

   (.3132، ها استاني ا جادّه ونقل حملآمارهاي  ي نامه )خالصه تموافق
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شما اجنو الملليبينونقلمسيرحمل.9شكل

پژوهشرو 

ي الزم درخـور  هـا  نقشـه  ي هل براي تهيّي اوّ وهلهي فراواني استفاده شده است. در ها دادهي پژوهش حاضر از  هيتهبراي 

تعـداد کافـه و رسـتوران موجـود در     ، ي سـوخت هـا  گـاه يجا، رفـاهي  ي خدما ها گاهيجاتعداد  چون،يي ها دادهاز  پژوهش

هسـتند،  يک منطقـه   ي همچنين تعداد جايگاه خدما  درماني و خدما  ارتباطي که همگي جزء عوامل توسعه و مجموعه

اس ي فراوانـي احسـ  هـا  دادهنيـاز بـه    ،ي خود در سطح مجموعهها مدلي  هيتهي کار براي  ادامهبهره برده شده است. در 

، مسـاحت شـهرها  ، ي مـورد بحـ   شهرهاتعداد شاغالن موجود در هر يک از ، ي براي هر شهرجمعيّتي ها دادهکه  شد يم

ي داراي پتانسـيل توسـعه در هـر    ها نيزمميزان مساحت  و اند داشتهي که هر يک از اين شهرها نسبت به يکديگر ا فاصله

 .استي بارز آن ها نمونهيک از شهرها از 

استفاده از مدل  ي مربوط به جاذبه در رأس کار قرار گرفته شده است.ها مدلاستفاده از  ها دادهبراي تجزيه و تحليل 

بينـي توسـعه از مـدل     ي تحليلـي و در آخـر بـراي پـيش    ها مدلنوان ع به ،ي جدايي نقطهمتقابل و  ريتأث ي فرضيه، جاذبه

 پتانسيلي هنسن استفاده شده است.، يا جاذبه

شهرييتوسعههايسامانه

شهر است. تـا کنـون    ي ي توسعهها سامانهشهرسازي جديد بيش از حد داراي مشکل در رابطه با تحليل واحد و مناس  از 

 ي سـامانه ي هـا  مفهـوم بـه   تـوان  يمـ ي توسعه شهري داده شده است که از جملـه  ها سامانهپيشنهادهايي در مورد انواع 

شهري دوتـايي و   ي ي توسعهها سامانه، يي شهري محلّها سامانه، يشهري ملّ هاي سامانه، يا منطقهشهري زير ي توسعه

که تحليل هر يـک   ا. بدين معناشاره کردشهري  ي مفهوم شبکه ،شهري جهاني و همچنين ي ي توسعهها سامانه، تايي سه
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بـه  شـهري   ي سامانهاز يک  ييها تي شهري است که در طول زمان خصوصيّها شبکهي از ا مجموعهناشي از  ،از واحدها

 Lo)ي شهري عملکردي ها سامانه، (Modelski, 1999) شهري جهاني ي سامانهيي را از يک ها شهياندکه  اند گرفتهخود 

and Yeung, 1997)  ها سامانهيا( ي شهريChase-Dunn and Willard, 1993    ممکن سـاخت. در ادامـه توضـيح )

 شهري آمده است. ي توسعه ي سامانهچند 

که از فضاي جغرافيـايي نـواحي    شود يمي از شهرها گفته ا مجموعهشهري به  ي شبکه :9شهرييمفهومشبكهال (

پرتوافشـاني متفـاوتي بـر ناحيـه      ،هماهنـگ ي نا توسعه دليل که به اند گرفتههم پيوسته شکل  ي بها رهيزنجي ها حلقه مانند

برقرار شده و نظـم يافتـه    چگونهبين شهرها  دهيچيپدريافت که روابط  توان يم ،شهري ي اساس مطالعا  شبکه ردارند. ب

بلکه شکل  ،و شکل اقتصاد ناظر بر ناحيه نيست تکنيکياز سطح  بازتابي شهري تنها ي (. شبکه23 :3132، )رضواني است

 (.Calval, 1981: 267-268) دهد يمي انساني را نيز نشان ها گروهروابط اجتماعي افراد و 

دنبـال اشـکال    بـه  ،جغرافيـايي  ي منطقـه ت و بند بند که در يک موقّ ي سامانه :2يامنطقهيشهريزيرهاسامانه (

 (.Skinner, 1977)کنند  ميي را ايجاد ا منطقهي شهري زير ها سامانه، شود ميجغرافيايي و قوانين سياسي ايجاد 

ي نظـارتي فعلـي   ها لبهکه تحت  استتي سنّ ي ساخت شهري برجستهيک ، سامانهاين  :3ييشهريملّهاسامانهج(

 (.Jacobs , 1984) دندولت قرار دار

جغرافيايي کوچک قابل شرح و عوض شدن است.  ي منطقهشبکه شهرهايي که در يک  :4يشهريمحلّهايسامانهد(

 (.Algaze, 1993) شهرهاي نجد مارکت، براي مثال شهر فرگاناولي

يشهريهامجموعهرشدافقي

 آنهـا کـه شـهر در کنـار     باشد اهايدررودها و سواحل ، ارتباطا ، ها راه تواند يمشکل  يي خطّها مجتمععامل اصلي ايجاد 

 ،ي مهـم ا جادّهي رهايمس(. امروزه 3132قنبري هفت چشمه؛ ، )حکمت نيا ابدي يمو توسعه  رديگ يمي شکل صور  خطّ به

 يهـا  ريتـأث در رشـد افقـي شـهرها     ،دهند يممقادير زيادي از کاال و مسافر را از خود عبور که  از جمله مسيرهاي ترانزيتي

ل تنيده و در حـال تحـوّ   شهري همه چيز پيچيده و ناپايدار است. همه چيز درهم ي سامانه . درکنند يممحسوسي را ايجاد 

، . همچنـين رشـد  (Hall, 1998: 1) و تنها چيز ثابت در مورد شهرها آن است که همـواره در حـال تغييرنـد    استمستمر 

 يهـا  يژگيوبه  توجّهبا    است کهبلندمدّ ي بر حس  حجم در يک يا چند دوره ها اميپافزايش مداوم توليدا  و خدما  و 

يا حالتي کـه   سرعت به، ي شتاباناسريع به معن، اين رابطه(. در 231 :3131، دزادهنورمحمّ) خاص خود قابل محاسبه است

1. Urban Network 

2. Sub-regional city-systems 

3. National city-systems 

4. Local city-systems. 
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بـه   توجّـه (. بـا  Brown, 1944: 1471) دهـد  رخ مـي از گذشـته   تـر  عيسر اي، رود يماز آنچه انتظار  تر عيسردر آن چيزها 

سرعت رشد يافته که ايـن امـر از    ي شهر بهکمّ ي اندازه که استبيان شد، رشد افقي شهر به اين معن ها واژهتعاريفي که از 

 ،گونـه توسـعه   اشکال ايـن  نيبزرگترکه از  انجام گيردقانوني  ي يي محدودهجا هجابي جديد شهري يا ها بافتطريق ايجاد 

 (.32: 3130، )شيعه شود يمفاصله گرفتن نواحي مختلف شهر از مرکز شهر 

موردمطالعهيشناختمحدوده

 ي آمـار سـازمان پايانـه    براسـاس . هستندي در سطح کشور ا جادّهمسيرهاي  نيتروآمد رفترامروزه مسيرهاي ترانزيتي از پُ

د وسائل نقليـه  تردّ 12000روزانه  ،طور ميانگين به، دست آمده است هي با جادّه برخط )آنالين(ي ها نيدورباستان يزد که از 

احتياجـاتي را بـراي مسـافران     ،دي در روزچنين تردّ(. بدون شک 3100، دشمارهاي سازمان پايانه)آمار تردّ رديگ يم انجام

مراکـز خـدما    ، يا جـادّه ي بـين  ها نيبنزپمپ  .گذارد يممجموعه  برا  فراواني را  ريتأثي خود  نوبهکه به  کند ميفراهم 

ـ  تر مهممراکز خدما  درماني و از همه ، خدما  ارتباطي، رفاهي ، مسافران استکه نياز مبرمي براي  رستوران تعداد کافه 

بر  عالوه تواند يمي تأثيراتي است که اين مسير بر مجموعه گذارده است که  دهنده ايجاد شده است. تمام موارد فوق نشان

تأثيرا  اجتماعي فراواني نيـز وارد   ،با ايجاد تعاملي بين افراد، صور  محسوس قابل مشاهده است که به تأثيرا  اقتصادي

  ي زير آورده شده است.ها نقشه در . فراواني موارد باالآورد

 
شهرييزديمسيرترانزيتيمجموعهاهجادّ.مرا زخدماتدرماني،2شكل
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يجمعيّتمجموعهشهرياستانيزدباتفكيک.4شكليسوختمسيرترانزيتيمجموعهشهرييزدها اهيجا.3شكل

  
 

 
 مجموعهشهرييزديمسيرترانزيتيهارستوران. افها5شكل
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هاهاويافتهبحث

شهرهايتحليلجاذبه

 ،دهـد  يمي انساني را در سازمان فضايي سرزمين مورد بررسي قرار ها فعّاليّتنظريه که واکنش متقابل تعدادي از  نخستين

 نيتـر  مهـم از  يکـي نيـوتن در فيزيـک گرفتـه شـده اسـت.       ي مدل جاذبه است. نام مدل جاذبه از قانون جاذبـه  ي نظريه

واکـنش متقابـل دو   ، اساس ايـن قـانون   رهمين مدل جاذبه است. ب ،اند گرفتهدانان از علوم فيزيک  جغرافييي که ها امانت

نسبت مستقيم و با مجذور فاصـله   آنهااز هم قرار دارند با حاصل ضرب جرم  dکه با فاصله  Mjو  Miي ها جرمجسم به 

 (.313 :3132، . )حکمت نياشود يمبيان  3ي  ي شماره صور  رابطه بهنسبت معکوس دارد. اين رابطه به زبان رياضي  آنها

      (3ي  رابطه
     

   
  

 ؛jو  iنيروي کششي يا جاذبه بين جسم      :

 ؛: ضري  ثابت  

 jو  iبين جسم : فاصله    

 i: جرم جسم   

شهرهابااستفادهازمد جاذبهيتحليلجاذبه.9جدو 

 رتبهمد جاذبه jوشهرiشهر

 2 23323330 اردکانـ يزد 

 3 23013030 ميبد ـ يزد

 3 330313203 صدوقـ يزد 

 2 330300230 مهريز ـ يزد

 1 330220333 ميبد ـ اردکان

 3 2331313 صدوق ـاردکان 

 30 020303 مهريز اردکان ـ

 0 1031133 صدوق ـميبد 

 0 333333 مهريزـ ميبد 

 3 333003 صدوق ـمهريز 
 محاسبا  نگارندگان منبع:

تحليلتأثيرمتقابلشهرها

دارد تـا روابـط اقتصـادي بـين دو مرکـز را       تـالش  ،نيوتن گرفته شده اسـت  ي متقابل که از فرمول جاذبه ريتأث ي نظريه

 طوري را دارد. به ريتأث نيکمتر، بيشتر ي فاصله و ريتأث نيشتريب، بين دو مرکز جمعيّتفزوني  نظريه،د. در اين کنص مشخّ

معکـوس دارد.   ي رابطـه  ،آن دو مرکـز  ي نسبت مستقيم و بـا فاصـله   جمعيّتاقتصادي بين دو مرکز با اندازه  ي رابطه که

 .است 2ي  ي شماره شرح رابطه بهساختار کلي مدل 
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   (2ي  رابطه
     

 
 

 ؛متقابل ريتأث:   

 ؛شهر دوم جمعيّت:   

d : ؛بين دو مرکز ي فاصله 

 .لشهر اوّ جمعيّت:   

يتأثيرمتقابلنظريهمتقابلشهرهابااستفادهازريتأثتحليل.2جدو 

 رتبهمتقابلريتأثتئوري jوشهرiشهر

 2 032301030 اردکان ـ يزد

 3 320103323 ميبد ـ يزد

 1 3021233330 صدوق ـ يزد

 2 3303002302 مهريزيزد ـ 

 3 0330033302 ميبدـ اردکان 

 3 33302210 صدوق ـاردکان 

 0 12212023 مهريز ـاردکان 

 0 01323200 ميبد ـصدوق 

 30 23210222 مهريز ـصدوق 

 3 12300330 مهريز ـ ميبد

 : محاسبا  نگارندگان منبع

 

 ،بيشـتر باشـد   آنهـا  جمعيّـت ي بـين دو شـهر کمتـر و     فاصلههر چه  ،متقابل ريتأث ي فرضيهتوضيحا   با رويکرد به

ي شهري مـورد   مجموعهدو شهر اردکان و ميبد در  ي محاسبا ، نتيجه بر اساس .ابدي يمبر يکديگر فزوني  آنها يها ريتأث

 ،کيلومتر( در کنار يکديگر قرار دارند 3ي بسيار کم ) فاصلهو با  هستندشهرهاي استان  نيتر جمعيّتپربعد از يزد از  ،مطالعه

شـک   بـي نـد.  ا هدست آورد به ل را در رابطه با اين فرضيهي اوّ رتبهو  کنند تحميل ميرا بر يکديگر  ريتأث نيشتريبدرنتيجه 

ريـز در  مهـ   . قرار گرفتن يزدديافزا يمي کمتر بر اين ارتباطا   فاصلههمراه دارد و  را به يارتباطا  بيشتر، بيشتر جمعيّت

بيشتر مهريز نسبت بـه صـدوق    جمعيّتاما  ،صدوق جايگاه باالتري دارد ـ  ي دوم با اينکه از نظر فاصله نسبت به يزد رتبه

 ه است.کرداين مرتبه را ايجاد 

ـ ، اردکان ـيزد  ، ميبد ـ  يزد، صدوقي شهرهاي يزد ـ   فاصله ـ اردکان  ، مهريز ـ  ميبد، صدوق ـاردکان  ، ميبد صدوق 

ـ  مهريز و ي زياد مهريز نسبت به ميبـد و همچنـين    فاصله. اند کردهکس   ي سوم تا دهم راها رتبه ،مهريز در آخر صدوق 

ديگـر   سـوي از  .( قـرار بگيرنـد  0و  3ي ها رتبهاين شهرها در سطوح پايين جدول ) يها ريتأثسب  شده است که  ،اردکان

از چند عامل تبعيت داشته باشد که در  تواند يم ،سطح قرار دارد نيتر نييپامتقابل مهريز نسبت به صدوق که در  يها ريتأث

زياد دو شـهر   نسبي ي فاصله ،ديگر سويشمار رفته و از  شهرهاي مجموعه به نيتر جمعيّت ل اين دو شهر از کمي اوّ وهله

 .ستين ريتأث يبدر به دست آمدن اين رتبه 
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 تحليلنقطهجداييشهرها

تجاري بين دو  ي خط مرز منطقه کند يم تالشمتقابل است. اين مدل  ريتأث ي فرضيهو تعديل در  رييتغلين اوّ فرضيهاين 

 ت:روابط زير اسي مدل به شرح . ساختار کلّکندشهر را از هم جدا 

          (1ي  رابطه
 

  √
  
  

 

               (3ي  رابطه
          

  بين دو شهر؛ ي نقطه جدايي فاصله :     

 ؛: فاصله بين دو شهر 

 گتر؛بزرشهر  جمعيّت:   

 کتر.کوچشهر  جمعيّت :  

ي  براسـاس رابطـه   ، آنگاهدست آورد را به کترکوچتجاري شهر  ي منطقه ،1ي  رابطه براساسبراي محاسبه ابتدا بايد 

ي جدايي را در بـين شـهرهاي    نقطه، شده بيان ي فرضيه براساس . درنهايتشودمحاسبه  گتربزرتجاري شهر  ي منطقه ،3

توضيحا  بيشـتر در مـورد   ، آورده شده است 1ي  شمارهدر جدول  کرد که نتايج اين فرآيند شهري يزد محاسبه  مجموعه

 آمده است.نتايج را در ادامه 

 )اعدادبه يلومتر(.نقطهجدايييفرضيهشهرهايموردمطالعهبراساسوضعيّت.3جدو 

تجاريشهر وچكتريمنطقهتجاريشهربزرگتريمنطقهفاصلهبيندوشهر jشهراiشهر

 1/30 0/31 00 اردکان ـيزد 

 33/33 22/13 22 ميبد يزد ـ

 30/2 30/32 32 صدوق يزد ـ

 2/3 20/32 20 مهريز يزد ـ

 03/1 03/3 3 ميبد اردکان ـ

 20/33 31/23 32 صدوق اردکان ـ

 3/31 23/20 300 مهريز ـاردکان 

 0/31 1/23 12 صدوق ـميبد 

 30/30 30/23 02 مهريز ـميبد 

 33/23 33/10 22 صدوق ـمهريز 
 محاسبا  پژوهشگران منبع:

 

ذکـر کـرده تـا در      (را مبناي آن قـرار داديـم   جمعيّتما )بزر  به کوچک  از ترتي  شهرها را به بايددر اينجا ابتدا 

، ي ميبـد هـا  شهرسـتان ترتيـ    . بهاستمرکز استان يعني شهرستان يزد ، شهر مجموعه نيبزرگترجدول فوق آسان شود. 

تجـاري   ي منطقـه  ،سطر جـدول  نخستين. بدين ترتي  در رنديگ يممهريز و در آخر صدوق در مرات  بعدي قرار ، اردکان

دارند. نتايج حاصله حـاکي از آن  کيلومتري از يکديگر قرار  00 ي فاصلهکه با  کرديماردکان را محاسبه ـ   بين دو شهر يزد

اين امـر   .استکيلومتر  1/30تجاري شهرستان اردکان ي منطقهکيلومتر و  0/31 ،تجاري شهرستان يزد ي منطقهاست که 



231شهرييزديمجموعهتوسعهيترانزيتسنتودربررسينقشجادّه

 

ي تـر  مهـم اقتصادي ، سياسي موقعيّتو داراي  تر يقوچه يک شهر از نظر اقتصادي گونه تفسير کرد که هر توان اين را مي

بـراي  باشـد.   داشـته  يبزرگتـر ي تجاري  منطقهکه  شود يمبيشتري است و همين امر سب   جمعيّتشک داراي  بي ،باشد

 آنهـا  ي تجـاري  منطقـه کيلومتري از يکديگر قرار دارند و  22ي  فاصلهبا که بين يزد و ميبد توضيح بيشتر بايد بيان کرد، 

از ميبد  پس يکه شهر اردکان از نظر بزرگ کند خطور مي پرسش در ذهناين  ؛است)ميبد( 33/33)يزد( و  22/13 ترتي  به

 ي بيشتري نسبت به يـزد  فاصلهاردکان ـ   که يزددليل اين ؟تجاري بيشتري با يزد است ي ولي چرا داراي منطقه قرار دارد،

به اين نتيجـه رسـيد    توان يم با کمي دقّتميبد شده است. اما  تجاري اردکان بيشتر از ي فاصله ،تبع آن ـ ميبد داشته و به

ـ  يمـ . مـا  شـد  يمـ ي تجاري ميبـد بيشـتر از اردکـان     منطقه ،کيلومتر بود 00اگر همان  ميبد هم ـي يزد   فاصلهکه   ميدان

، يجمعيّتدر نتيجه از نظر  ،استي بيشتر توسعه ها ليپتانسبوده و داراي  تر يقواز اردکان از نظر اقتصادي شهرستان ميبد 

است و همـين   کردهبيشتري را به خود جذب  جمعيّتپشت سر گذاشته و ، عت بسيار بيشتري استاردکان را که داراي وس

 ي مورد مطالعه قرار گيرد. مجموعهدر  جمعيّتو   بعد از يزد در مقام دوم از نظر توسعه، سب  شده است

بـودن   کـوچکتر تجاري با يزد بوده و دليل آن  ي منطقه نيکمترترتي  داراي  به ،صدوقيزد ـ مهريز و در آخر يزد ـ   

 .استاز ميبد و اردکان  هاآن

بـه   توجّهآمده است و با  1ي  شمارهاز اين شهرها با ديگر شهرهاي مجموعه نيز در جدول  کي هري تجاري  فاصله

 .شوند يمتوجيه  آنچه بيان شد،

ي/پتانسيليهنسنشهرهااجاذبهتحليل

بينـي مکـاني    به پـيش  ،در اينجا با استفاده از يک مدل تکميلي، ي فوق گرفته شدها مدلبه نتايجي که از تمامي  توجّهبا 

عنـوان   بـا  ،ي جاذبه باشدها مدلي  کننده پردازيم. اين مدل که بايد تکميل ميمورد مطالعه  ي مناس  در مجموعه جمعيّت

 جمعيّـت بينـي   پـيش  موجود در هر يک از شهرها، به پتانسيل توجّهکه با  شود يمپتانسيلي هنسن شناخته  ي/ا جاذبهمدل 

 مناسبي را ارائه دهد.

مدلي است که هنسن ابداع کـرد. مـدل هنسـن     ،ريزي ي براي برنامها جاذبهي کاربرد مدل ها نمونهيکي از نخستين 

ين فرض استوار است که دسترسي به احي شده است. اين مدل بر اطرّ جمعيّتبيني مکان  مدل مکاني است که براي پيش

زيرا بر اسـاس روابـط متقابـل     ؛ي نيستا جاذبه فقطاست. در واقع اين مدل  جمعيّتمکان  نييتع دري عامل مهمّ ،اشتغال

زيرا مدل هنسن بـه روابـط    کرد؛مدلي پتانسيلي توصيف  بايدکه اين مدل را اين تر حيصحميان مناطق ساخته نشده است. 

 دارد. توجّهمتقابل پتانسيلي يا دسترسي نسبي مناطق 

دسترسي »از شاخص  توان يم ،و اشتغال جمعيّت ،مکان بينرابطه  تعيين ميزانکه براي کند  چنين مطرح ميهنسن 

 :شود يممحاسبه صور  زير  استفاده کرد و اين رابطه به« به اشتغال براي هر منطقه

     (2ي  رابطه
  

  
  

 

 ؛jدر منطقه  i ي شاخص دسترسي منطقه :   
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 ؛jکل اشتغال در  :  

 ؛jو  iمسافت ميان  :   

 .است     ضري  يا توان : 

مجموع تـک   i ي ي براي منطقهشاخص کلّ .است jدر رابطه با يک منطقه  i ي اين عبار  نمايانگر دسترسي منطقه

   بنابراين:، هاست شاخص

∑    (0ي  رابطه
  

  
  

 

را به يـک منطقـه خـاص     جمعيّتي که از عوامل مهمّ ديگر يکي، بر دسترسي شد که عالوه توجّههمچنين هنسن م

 ي خالي را امکان رشـد يـک منطقـه ناميـد.    ها نيزم. او اين است مقدار زمين موجود براي کاربرد مسکوني، کند يمجذب 

  نشان داد: 3ي  ي شماره صور  رابطه توسعه را به براين پتانسيلابن

          (3ي  رابطه

 .است jي  منطقه: امکان رشد   

 ي عنوان ميزان جاذبه هر منطقه بر اساس اشتغال و مقدار زمين مناسـ  بـراي توسـعه    به توان يمپتانسيل توسعه را 

، . يعنيشود يمبه مناطق تخصيص داده  ،هر منطقه ي بر اساس پتانسيل نسبي توسعه جمعيّتد. کرر مناطق مسکوني تصوّ

 تمام مناطق: ي تقسيم بر پتانسيل توسعه ،هر ناحيه ي پتانسيل توسعه

 (3ي  رابطه
      

∑        
 

آن منطقـه در   ي بـه ميـزان جاذبـه    ،هر منطقه جمعيّت که سهم رشد کلّ کردرا مطرح  مسئلههنسن اين ، بياني  به

 برابر است با : i  ميزان سهم رشد در هر منطقه، باشد Ct جمعيّت. اگر رشد کل استتمام مناطق رقي  با رابطه 

   (0ي  رابطه

   

∑     
 

      (30ي  رابطه

      

∑        
 

 واشتغا برايمجموعهشهرييزدجمعيّتوضعيّت.4جدو 

امكانرشدجمعيّتمجموعشاغالن لناحيه

 33030 ؟ 33000 يزد
 3320312 ؟ 21330 اردکان
 33023 ؟ 30013 ميبد
 230312 ؟ 33310 صدوق
 02033 ؟ 33312 مهريز
  ؟  مجموع

در ادامـه جـايگزين شـده     انجام گرفتـه بر اساس محاسبا   ،جمعيّتکه اعداد مربوط به سلول مجموع  است گفتني

است.
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نسبتمساحتبهفاصلهدرشهرهايمجموعهشهري.5جدو 

يزد مهريز ارد ان ميبد صدوق
iبه

 jاز

 يزد 30.23 3.33 3.312 32.30 -

 صدوق - 30.33 32.22 32.23 13.00

 اردکان 23.33 230.00 - 21.33 13.03

 ميبد 1.22 - 32.33 3.13 2.13

 مهريز 32.20 3.13 0.30 - 11.30

 پژوهشگران: محاسبا  منبع

 
شهر(يشاخصدسترسيبرايهرناحيه)محاسبه.2جدو 

جمع يزد مهريز ارد ان ميبد صدوق  ناحيه

 يزد 33102.3 32333.33 33331.2 33322.2 - 330330.1

 صدوق - 31300.2 31032.3 31030.3 32333.3 23212.3

 اردکان 20320.3 -00330.2 - 22032.0 23030.2 2123.3

 ميبد 30020.0 - 30300.2 30010.2 30012.1 00202

 مهريز 33230.0 33133.3 33130.1 - 31320 20033.1

 : محاسبا  پژوهشگران  منبع
 
 

يپتانسيلتوسعهبرايشهرهايمجموعهشهرييزدمحاسبه.2جدو 

ناحيه              

 يزد 330330.1 33030 3333213303.3

 صدوق 23212.3 230312 32213330320

 اردکان 2123.3 3320312 2002303003.3

 ميبد 00202 33023 2033312302

 مهريز 20033.1 02033 2213233132.3

   ∑ = 13010332320.3 : محاسبا  پژوهشگرانمنبع



پتانسيلنسبيتوسعهبرايشهرهايمجموعهشهرييزد.8جدو 

ناحيه            ∑   

 يزد 3333213303.3 221/0

 صدوق 32213330320 303/0

 اردکان 2002303003.3 323/0

 ميبد 2033312302 033/0

 مهريز 2213233132.3 313/0

 جمع 13010332320.3 3

 : محاسبا  پژوهشگرانمنبع
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به هر يـک از شـهرها    ،مجموعه کلّ جمعيّتبه تخصيص ، استمدل هنسن  ي که آخرين مرحله 3ي  شماره جدول

هر منطقـه   جمعيّتسهم رشد  ،هر منطقه در رابطه با تمام مناطق رقي  ي به ميزان جاذبه توجّهبدين صور  با  .پردازد يم

 3300و در آخر سال  3100 (،سال پايه) 3132ي ها سالرا براي  جمعيّت. بدين منظور ما اين تخصيص دکن يمرا محاسبه 

و  3100ي هـا  سـال آن را براي  جمعيّت ،نرخ رشد هر شهرستان آوردنست د با به بايستي. براي اين کار کنيم ميمحاسبه 

 ي آن تخصيص دهيم.ها شهرستانمجموعه را به  جمعيّت محاسبه کنيم و در آخر کلّ 3300

9385برايسا جمعيّتال (تخصيص

را  جمعيّـت در اينجا کافي است که کل  بوده است.نفر  333131مجموعه شهري مورد مطالعه  جمعيّت کلّ 3132سال  رد

نتـايج ايـن    0ي  جـدول شـماره  ص شـود.  تخصيص يافته براي هر منطقه مشخّ جمعيّتتا  کنيم ضربتوسعه بر پتانسيل 

 .دهد محاسبه را نشان مي

9315برايسا جمعيّتتخصيص (

صور  تخميني  به 3102را براي سال  عيّتجمدر ابتدا ما بايد ، رو هستيم ما با شرايط جديدي روبه جمعيّتبراي تخصيص 

ـ  هـر را بـراي   جمعيّـت تخصـيص  ، داشتن ديگر شرايط محاسبه کنيم و با ثابت نگه جمعيّتبيني  پيش ي رابطهو با  از  کي

 )در اينجا ما ميزان شاغالن و امکان رشد را ثابت نگه داشتيم(. انجام دهيم ها شهرستان

 آمده است.دست  هب 3102براي سال  جمعيّت، 33ي  ي شماره رابطهو  تجمعيّبا انجام محاسبا  مربوط به رشد 

             (33ي  رابطه

 شوند: گونه تعريف مي رابطه اينرهاي اين متغيّ

 ؛در سال مورد نظر جمعيّت:    

 ؛جمعيّت ي رشد ساالنه:  

 Yسال پايه جمعيّت:    

 .بينيمورد پيشهاي بين سال پايه تا زمان تعداد سال:   

شود  يادآوري ميمحاسبه شده است.  جمعيّتنفر  300103مجموعه شهري مورد مطالعه  جمعيّتکل  3102در سال 

% در  23/3را  جمعيّت ي نرخ رشد ساالنه، 3102ي استان براي سال  شده هبه نرخ رشد مطلوب طرح جامع تهيّ توجّهبا  که

 (.33: 3، ج3133 ،يزد ي )طرح توسعه و عمران ناحيه ميا گرفتهنظر 

9422برايسا جمعيّتتخصيصج(

براي سال  جمعيّتميزان  ،است انجام شدهتنها تغييري که  نيز تکرار شده است. 3300اي سال بر 3102تمام شرايط سال 

و با  ه استکه در باال ذکر شد ( 33ي  ي شماره )رابطه جمعيّتبيني  پيش ي رابطه. با انجام محاسبا  از طريق است 3300

آمـده   0ي  شـماره  در جدول جمعيّتتخصيص  ي محاسبهمحاسبه شده است.  330010 جمعيّت، %30/3نرخ رشد مطلوب 

است.
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وتخصيصآندرهريکازنواحيمجموعهشهريموردمطالعهجمعيّتبينيپيش.1جدو 

جمعيّتتخصيص

9422سا 

جمعيّتتخصيص

9315سا 

جمعيّتتخصيص

9385سا 
ناحيه     ∑   

 يزد 221/0 300331 301323 303130

 صدوق 303/0 100031 133230 120332

 اردکان 323/0 333211 313130 330202

 ميبد 033/0 23103 03302 00103

 مهريز 313/0 301203 330001 322330

 جمع 3 333131 300103 330010

 

مفيـد بـراي هـر يـک از      جمعيّتکه ميزان  استمناس   جمعيّتبيني  يک پيش ي که انجام گرفت،جمعيّتتخصيص 

 ي ي خالي مناس  براي ساخت مسکن و همچنين اشتغال بـراي توسـعه  ها نيزمشهرهاي مجموعه را با استفاده از ميزان 

ـ  هـر مفيـدي کـه    جمعيّـت ده است. کرر مناطق مسکوني تصوّ بـه خـود اختصـاص دهنـد تـا       تواننـد  يمـ از شـهرها   کي

ي  جـادّه نقـش   ي هايي که هم از رشد افقي شهرها به واسـطه  ريزي را براي آنها تدبير کرد. برنامهي بهتري ها يزير برنامه

بـا   هـم و  دهدمورد استفاده قرار  اي هستند، ي قابل توسعهها نيزم کهي خالي درون شهرها ها نيزمو  کندجلوگيري  سنتو

، ي اقتصادي توسعهدر  شمال ـ جنوب ي ترانزيتي  جادّهه را از بيشترين بهر ،از شهرها کي هرمناس  در  جمعيّتتخصيص 

ي شهري همکار  شبکهدر ايجاد يک  جادّهي که اين که با استفاده از نقش مهمّا . بدين معنکس  کنداجتماعي و فرهنگي 

)مرکـز اسـتان(   خـاص  ي اقتصـادي مهـم و ... در يـک شـهر     ها فعّاليّت، جمعيّتع و از تجمّ جستهبهره  ،در مجموعه دارد

 گسترش داد.و توسعه را در تمامي مناطق  کرده جلوگيري

يشهريهاتحليلال ويپرا نشسكونت اه

گيري الگوي فضايي آن در منطقه يا کشور بـا شـرايط    ي پيدايش نظام شهري در طول تاريخ و چگونگي شکلطور کلّ به 

کلـي   ي . در ايران نيز پيدايش نظام شهري تـابع ايـن قاعـده   و جغرافيايي مرتبط است اقليمي، اجتماعيي ـ  د اقتصادمتعدّ

 ي م شـبکه بافـت مـنظّ   همگوني روابط اجتمـاعي و توليـدي سـب    نا، رشد ي روبهها (. در کشور333 :3130، است )اعتماد

بر روستاها و مناطق پيراموني و عوامل فيزيکـي و   ي کهثيرگذارأي متفاو  و تها به نقش توجّهبا  ها شهر شود. نميشهري 

)صـدر موسـوي و    هستندصور  متراکم يا پراکنده  و به برخوردار نيستندواحدي  ي شکل و اندازه از دارند، جغرافيايي ناحيه

 (.313: 3133، طال  زاده

 ي درنتيجـه ، اسـت  شـده  اسـتفاده  "تحليل نزديکترين همسايگي"از روش  ها براي تعيين نوع پراکندگي سکونتگاه 

 32/2آن بـين عـدد صـفر تـا      ي آيد که دامنـه  مي دست به )ميزان مجاور ( "Rn" شاخصي به نام، کارگيري اين روش هب

کنـد و   مـي  گيري آن بيـان  ر در شکلثّؤجدا از عوامل م ،را در سطح ناحيه ها ر است. اين شاخص پراکندگي سکونتگاهمتغيّ

، نزديکتر باشـد  32/2اي و هرچه به  نشانگر الگوي توزيع متراکم و خوشه، به صفر نزديکتر باشد Rn هچ، هرآن ي نتيجهدر
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 Rnگيـري   . مراحل انـدازه ستها گاهي الگوي تصادفي توزيع سکونت کننده بيان ،م و عدد يک نيزبيانگر الگوي توزيع منظّ

 (.Mayer and Hagget, 1978: 33)نشان داده شده است  0ي  در شکل شماره

 

 
دررو تحليلنزديكترينهمسايههاال وهايپرا ندگيسكونت اه.2شكل

 
بـدون در نظـر    ،آن ي از نزديکتـرين همسـايه   را هر سکونتگاه شـهري  ي فاصلهنخست  شهرها: ي فاصله ي محاسبه الف(

 شود: مشاهده مي 30ي  شمارهدر جدول گيري  اين اندازهنتايج کنيم.  ميگيري  گرفتن طبقا  شهرها اندازه

 
مرا زشهريازنزديكترينهمسايهيگيريفاصلهاندازه.92جدو 

فاصله) يلومتر(نزديکترينهمسايهنامشهرردي 

 3 ميبد اردکان 3

 3 اردکان ميبد 2

 32 يزد صدوق 1

 32 صدوق يزد 3

 20 يزد مهريز 2

 3132، کل راه و ترابري استان يزد ي منبع: اداره

 

 آيد. دست مي به 32ي  ي شماره که از رابطهدست آمده  هب ميانگين فواصل ي محاسبه (ب

      (32ي  رابطه
∑ 

 
 
00

2
=31/2 

Dها : فاصله سکونتگاه 

Nها : تعداد سکونتگاه 
     

00

2
=31/2 

 شود. حاصل مي 31ي  ي شماره که از رابطهط توزيع فراواني دست آوردن مقدار متوسّ هب ج(

√0/2      (31ي  رابطه
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Aمساحت منطقه :  

Nها : تعداد سکونتگاه 
     0/2√

10303

2
 33/0 

 آيد. دست مي به 33ي  ي شماره رابطهاز  که شاخص نزديکترين همسايه ي محاسبه د(

    (33ي  رابطه
    

    
 
31/2

33/0
 0/202 

در مجموعه شهري يـزد   ها دهد که الگوي پراکندگي سکونتگاه مي نتايج حاصل از شاخص نزديکترين همسايه نشان

ي کشـش در مجموعـه شـهري يـزد     هـا  دهـد کـه وجـود قطـ      مـي  اين حالت نشان است. اي و متراکم شهصور  خو به

ي صـنعتي  هـا  ايجاد شهر ، ي متداول کاشي و سراميکها صنايع مرتبط با کارخانه توان را مي ها اين قط ، حکمفرماست

رشد يافتـه   ،قرارگيري در طول مسير مورد نظر به توجّههمچنين معادني دانست که با  و مسير ترانزيتي مجموعه در طول

 اند. و متمرکز شده

 جنو تأ يدبرنقشمسيرترانزيتيشما اباZيافت يشاخصسنجشميزانتوسعه

هاي جاذبـه و دسترسـي    ست در راستاي مدلمجموعه شهري بح  شده ا ي تا به حال آنچه که در رابطه با مباح  توسعه

 Zبه استفاده از شاخص  ،هاي مجموعه شهري يزد يافتگي شهرستان ميزان توسعه تک تک بررسياکنون براي  .بوده است

جمله نسـبت تعـداد شـاغالن در    از، آن با ي کشاورزي و موارد مرتبطها تاليّبه نقش فعّ توجّهبا  Z. شاخص ايم اقدام کرده

ر مقابـل نسـبت   همچنين نسبت سـهم مرکـ  کشـاورزي د    و منطقه نسبت شاغالن کشاورزي در سطح کلّ، اين بخش

ـ    به سـنجش توسـعه   ،ي سرشماري دوره 2در طول کشاورز شاغالن غير  اسـتاني و ... ، اي طقـه من، ييـافتگي در سـطح ملّ

 شود.  انجام مي 32ي  ي شماره رابطهبر اساس  اين محاسبهپردازد.  مي

                   (32ي  رابطه

Z؛اقتصادي ي : شاخص مرک  توسعه 

S1؛وري کارگر در بخش کشاورزي : نسبت بهره 

W1؛اينجا مجموعه شهري يزد( )در : سهم بخش کشاورزي از اشتغال در سطح منطقه 

X: ؛کشاورزي ي شاخص مرک  توسعه 

S2؛وري کارگر در بخش غيرکشاورزي : نسبت بهره 

W2؛اينجا مجموعه شهري يزد( )در از اشتغال در سطح منطقه : سهم بخش کشاورزي 

Y؛کشاورزي ي : شاخص مرک  توسعه 

 به شرح زير است:يافتگي  از نظر توسعه ها بندي شهرستان ي تقسيم نحوهدر اين پژوهش 

 3 يافته به باال: توسعه 

 0  يافته توسعه نسبتاً: 3تا 

 0 يافته   : کمتر توسعه -3تا 
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 3- نيافته به پايين : توسعه 

 کنيم: مي را محاسبه Zشاخص  ،ي مجموعهها يافتگي شهرستان بررسي ميزان توسعه برايحال 

يمجموعهشهرييزدهايافت يشهرستانسنجشميزانتوسعه.99جدو 

رتبهيافت يسطحتوسعه Zشاخصشهرستانردي 

 3 يافته نسبتاً توسعه 00013/0 اردکان 3

 1 يافته توسعه نسبتاً 0332/0 ميبد 2

 2 يافته توسعهکمتر  -0300/0 صدوق 1

 2 يافته توسعه نسبتاً 032/0 يزد 3

 3 يافته توسعه نسبتاً 0220/0 مهريز 2

 محاسبا  نگارندگان :منبع

 نسـبتاً  ،ي مجموعـه شـهري يـزد   هـا  اکثر شهرستان اينکه است، صمشخّ Zيافتگي  از شاخص سنجش توسعه آنچه

 برجسـته  ي فضـاهاي جغرافيـايي   در رونـد افـزايش توسـعه    ونقل حملم مسيرهاي در اينجا نقش مسلّ .هستند يافته توسعه

، نقش مسـير ترانزيتـي شـمال ـ     دانست مؤثّريافتگي  در اين توسعهتوان  مي از جمله عواملي که اي ديگر، گفته به، شود مي

زيـرا يکـي از    است؛ سراميک در طول اين مسيري کاشي و ها تأسيس روزافزون کارخانه، بارز آن ي جنوب است که نمونه

بـه غيـر از    هستند. و رشد مشاغلي است که در رابطه با صنعت افزايش ،است مؤثّر Zعواملي که در افزايش نرخ شاخص 

مـابقي   ،شهرسـتان دارد تبـديل شـدن بـه    ي بسـيار کمتـري در    سابقه ،ها شهرستان صدوق که نسبت به ديگر شهرستان

ي هـا  به داده توجّهترتي  اولويت با  اند که به قرار گرفته يافته توسعه نسبتاًي ها ي مکان در رده ،مطالعه ي موردها شهرستان

اردکـان و  ، ميبـد ، ي يـزد هـا  ترتيـ  شهرسـتان   و به را به خود اختصاص داده استل ي اوّ مهريز رتبه ،33ي  شمارهجدول 

 اند. ي بعدي قرار گرفتهها صدوق در رده

گيرينتيجه

ـ  دهنده نشان ،تحليل مدل جاذبه شهرها . ايـن  استمهريز  ـ  جاذبه بين اردکان نيکمترميبد و  ي بيشترين جاذبه بين يزد 

ميبد داراي بيشترين تأثير  ـ  اردکان ،اند گذاشتهدر حالي است که در تحليل تأثير متقابل که شهرهاي مجموعه بر يکديگر 

نشـان   ،ي مجموعـه شـهرها جـدايي   ي نقطـه  . نتايج تحليلاند را داشتهيکديگر تأثير متقابل بر  کمترينصدوق ـ و مهريز  

و در  انـد  بـوده  کمتري برخـوردار  ي تجاري منطقهاز  ،يعني يزد ،شهرستان استان نيبزرگترکه شهرها در رابطه با  دهد يم

 ،باشد بزرگتري جمعيّتهرچه شهر از نظر  ،دهد يماين رابطه نشان  .دست آورده است هرا ب باالترين تعداديزد  ،موارد ي همه

اين نتيجه حاصل شده  ،ي پتانسيلي هنسنا جاذبهمدل  . سپس با استفاده ازخواهد بودي تجاري بيشتري نيز  منطقهداراي 

 دارنـد، ي که اين شـهرها  ا توسعهبه پتانسيل  توجّهبين شهرهاي مجموعه مناس  نبوده است و با  جمعيّتاست که توزيع 

هاي فوق همگي  . مدلگيردي در مجموعه صور  ور هرهتا بيشترين ب انجام گيردي ديگر ا گونه به جمعيّتتوزيع  ستيبا يم

در ادامه براي تعيين نوع پراکنش شهرها در مجموعـه شـهري يـزد بـا      اند. بوده ها در راستاي جاذبه و دسترسي شهرستان
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مورد  ي ي توزيع شهرها در محدوده رسيم که نحوه مي به اين نتيجه ،يشهر يها سکونتگاه پراکنش يالگو ليتحلاستفاده 

، دهد مي ي کشش نشانها در ايجاد قط  م مسير ترانزيت رااي و متراکم بوده است که نقش مسلّ صور  خوشه به ،مطالعه

 يافتـه  توسـعه  نسبتاًي مجموعه شهري يزد ها شهرستان ، آنکه اکثرص شدمشخّ Zيافتگي  آنچه از شاخص سنجش توسعه

 .شـود  مـي  صمشـخّ  ي فضاهاي جغرافيايي در روند افزايش توسعه ونقل حملکه باز هم نقش تأثيرگذار مسيرهاي  هستند

 ي گواه اثربخش بودن مسير ترانزيتـي در توسـعه   ،هاي کشاورزي تاليّي مرتبط با صنعت و رشد منفي فعّها تاليّافزايش فعّ

 است. مجموعه شهري يزد
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Extended Abstract  

 

Introduction 

For few decades, the population of cities in developing countries, including Iran had a higher 

growth rate than the total growth rate of the population in other countaries. Iranin cities are 

typically characterized by extensive urban sprawl, manifesting low density development which 

makes it extremely challenging for city planners to put in place the public transit systems that 

are necessary to ensure the efficient operation of urban areas. These challenges, coupled with 

ongoing population and economic growth, require immediate attention. This paper explores one 

potential solution from the perspective of real estate and transit road in Yazd Conurbation. The 

focus is on how to achieve the role of transit road in development of Yazd conurbation. 

Automobile dependence, expressed through comparative levels of car ownership and use and 

transit service and use, varies widely and systematically across a large sample of international 

cities. Yazd province cities exhibit the most extreme dependence on the automobile, followed 

by Ardakan, Meybod and Mehriz cities, with Isfahan and Kerman cities having very much more 

transit-oriented cities with greater levels of transit. 

 

Methodology 

For mapping, measuring, and modeling the role of transit in growth of conurbation of Yazd, 

various data on traffic, urban growh priodes and demography of study were collected. These 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Conurbation: large urban community made up of several cities or towns 
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data were in form of map and census statistics.The study area is Yazd conurbation city that is 

located in central of Iran. 

 

Results and Discussion  

Urban transport issues are of growing concern in many places around the world, with enormous 

environmental and social impacts increasingly threatening the urban quality of life. Almost 

nowhere are transport issues as critical as those in Iranian cities.The focus of this paper is on the 

growing group of Yazd cities which have recently reached or are close to reaching income 

levels which can potentially support high rates of transit. From urban study perspective, it is 

obviously important to understand the role transit factors plays in defining the relationship 

between urban growth and transit road. Depending on these roles, strategies can be developed to 

maximize the attractiveness of transit road and thereby alleviate automobile congestion, vehicle 

emissions, and low density suburban sprawl. 

 

Conclusion 

The results have showed that, for discussion purposes, this paper provides an illustrative list of 

options where transit can leverage their entitlements to help shape the form of city growth 

(horizontal vs. vertical), optimize the relationship between land use planning and public transit 

systems and, at the same time, capitalize significant financial and non-financial rewards, 

particularly from real property assets. Furthermore, the paper discusses one particular 

impediment that exists in Yazd cities, namely disconnect between different levels of provides 

suggestions as to how transit can pursue means of constructing alternative institutional 

structures that facilitate the development of transit infrastructure. In all metropolitan regions in 

the world today, the transit road and its impact on urban societies are a major issue. Whether 

they are low density, sprawling cities such as Yazd provinc, which are today almost totally 

dependent on the automobile and well known for their auto-based environmental problems, or 

high density, more transit-based cities such a Yazd, Meybod, Mehriz and Ardakan in the Yazd 

provinc.urban policy is centrally concerned with how to better manage the automobile. 

However, it is not always accurately known to what extent the problem of automobile 

dependence has progressed and how cities really difer from each other in their basic 

transportation patterns. A casual observer in the road of Yazd provinc, or just about any other 

Iranian cities, could be forgiven for thinking that such cities are heavily dependent on the transit 

road, but they are not, as will become clearer in the analysis to be presented here. 
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