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توسعة فیزیکی شهرهای اسالمی و تعیین جهت های توسعه
)مطالعة موردی:شهر اردکان یزد(

چکیده

پدیدة شهرنشینی، تحّوالتی را در ساختار فیزیکی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی شهرها به وجود آورده است. شهر 
اردکان در ش�مال ش�هر یزد واقع ش�ده است. با تّوجه به رشد جمعّیت، توس�عة فیزیکی این شهر در جهت افقی بوده و 
گس�ترش مداوم س�اخت و سازهای شهری سبب از بین رفتن مزارع کش�اورزی و باغ های اطراف شهر شده است. این 
مقاله س�یر تحّول و توس�عة فیزیکی اردکان را بررس�ی می کند. در این باره، عوامل و متغّیرهای مختلفی مانند راه های 
ارتباطی، ش�بکة س�ّنتی اس�تحصال آب )قنات ها(، عوامل اقتصادی، نقش مذهب، سیاست و مدیرّیت شهری مورد تّوجه 
ق�رار گرفته اس�ت. روش تحقی�ق، تلفیقی با بهره گی�ری از روش های میدان�ی ،تاریخی، توصیف�ی و تحلیلی بوده و از 
داده ها و اطالعات جمعّیتی، اش�تغال، صنعت، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، شهرداری و وسعت و کاربری های موجود 
در مرکز آمار ایران و طرح های هادی و جامع شهری و مقایسة آن ها در دوره های مختلف 1335 تا 1390 و نقشه های 
توپوگرافی محل اس�تفاده ش�ده اس�ت. یافته ها نشان می دهد که ش�هر اردکان چهار مرحله توس�عة شهری را پشت سر 
گذاش�ته اس�ت. قنات ها نقش اساسی در پیدایش شهر و س�پس چاه های عمیق و نیمه عمیق و انتقال آب از زاینده رود، 
تأثیر مهّمی در تحّول و توسعة فیزیکی اردکان داشته اند. عوامل افزایش جمعّیت، گسترش وسعت شهر سال های 1335 
تا 1390، وجود چهار محور ترانزیتی مهم، گس�ترش زیاد بخش صنعت، اش�تغال و آموزش در محور ارتباطی ش�مال- 
جنوب به ویژه محور اردکان- نایین و سمت غربی شهر، وجود و گسترش اماکن مذهبی در محّله های مختلف و وجود 
600 هکتار اراضی بایر به صورت پراکنده در سطح شهر در توسعة فیزیکی اردکان نقش بسیار مهّمی داشته اند. به علت 
محدودیت هایی که در بخش های ش�مالی، ش�رقی و جنوبی ش�هر وجود دارد، توسعة فیزیکی آن به سمت این مناطق 

نامناسب است.

واژگان کلیدي: توسعة فیزیکی، توسعة شهری، توسعة کالبدی ،روند تکوین، اردکان یزد. 

کمال امیدوار*1، محمدرضا هاتفی2

1  دانشیاراقلیم شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور اردکان

)تاريخ دريافت: 90/12/25                                   تاريخ پذيرش: 91/2/30(

E-Mail: komidvar@yazduni.ac.ir
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 مقّدمه
پس از انقالب کش��اورزی، ايجاد ش��هرها دومی��ن انقالب بزرگ 
در زندگ��ی اجتماعی انس��ان بود که بیش تر موج��ب دگرگونی در 
روابط متقابل انسان با محیط و انسان های ديگر شد. شهر مجموعة 
تجّس��م يافته و تبل��ور فضايی ايفای نقش های اساس��ی انس��ان در 
محیط جغرافیايی است که به تناسب امکانات، استعدادها، بضاعت 
فرهنگی و ذوق و سلیقه های فردی شکل گرفته و توسعة يافته است 
)رهنمايی، 1369: 80(. به اس��تناد گزارش سازمان ملل )1995(، 
جمعّیت نقاط ش��هری جهان در س��ال 1970 معادل 36/6 درصد، 
در سال 1994، 44/8 درصد بود که تا سال 2025 به میزان 61/1 
درصد افزايش می يابد. شکل گیری و تغییرات ظاهری بافت شهری 
و رش��د و توس��عة آن در تبعیت از مجموعة عوامل و سازوکارهای 
تصمیم گیری، سیاست شهری، رفاه اجتماعی و بهبود زندگی انسان 
ص��ورت خواهد گرفت و ش��کل گیری جديد به دنب��ال عوامل فوق 
تحق��ق خواهد ياف��ت )زنگنه چکنی، 1381: 4(. از طرفی توس��عة 
فیزيکی ناموزون شهرها بیش تر به سیاست های اداری روستا- شهر 
وابس��ته اس��ت و روند بورس بازی و معامالت اقم��اری زمین نیز از 
عوامل اصلی در توس��عة فیزيکی ناموزون شهرها محسوب می شود 
)ش��کوئی، 1373: 214(. رشد شهرنش��ینی در کشور ما طی چهار 
دهة گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زيرساخت ها 
متناسب نبوده و مش��کالتی مانند گرانی مسکن، بیکاری و اسکان 
غیررسمی را به شديدترين شکل ممکن در سیمای ظاهری شهرها 

به وجود آورده است )زياری، 1378: 12(.
پیدايش زندگی ش��هری در مراکز متعّددی صورت گرفته است، 
ولی مدنّیت و شهرنشینی در ايران، قديمی و پرسابقه است و در تمام 
فالت ايران توس��عة و گسترش داشته است. در اين میان پیدايش، 
توس��عة و مکان گزينی ش��هرهای اي��ران به تبعی��ت از ويژگی های 
خاص زمانی و مکانی خود ش��کل گرفته  و در فراز و نش��یب تاريخ، 
دگرگونی ه��ا و تغییراتی را بر خود ديده و امروزه به صورت میراثی 
از تاريخ تحّوالت سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی کش��ور به دس��ت 
ما رس��یده اس��ت )نظريان، 1374: 1(. از اين رو، توس��عة شهری 
متأثر از فرايندهای طبیعی، اقتصادی، زيس��ت- محیطی، اجتماعی 
و سیاس��ی اس��ت که در طول تاريخ، مراحل گوناگونی را طی کرده 
اس��ت. شهرها در طول زمان رشد می يابند و آن چه که به مشکالت 

شهری معروف است روز به روز زيادتر می شود. 
رشد فزايندة جمعّیت شهرها و تغییر و تحّوالت سريع اجتماعی 
و اقتصادی آن ها ش��کل تازه ای از ش��هر و شهرنش��ینی را به وجود 
آورده اس��ت. اين شکل شهرنش��ینی با آن چه که قبل از سال های 
1300 در ش��هرها ديده می ش��د تف��اوت زي��اد دارد. از اين رو، در 
بررسی های جغرافیای شهری، سیاست های حاکم بر شهرها، تحلیل 
تصمیم های حکومتی در م��ورد خلق فضاهای فیزيکی و اجتماعی 
و فرهنگی، کیفّیت دسترس��ی مردم ش��هرها به نیازهای اساسی و 
چگونگی توزيع فضايی مراکز خدمات ش��هری، عدالت اجتماعی در 
ش��هر و نیز توس��عة پايدار شهری از مهم ترين مس��ائل مورد تّوجه 

محّققان است )شماعی، 1380( .
پديدة شهرنشینی که شامل رشد جمعّیت شهرها، افزايش تعداد 
ش��هرهای بزرگ و ظهور شهرهای جديد می ش��ود، تحّوالتی را در 
س��اختار فیزيکی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماع��ی آن ها به وجود 
آورده اس��ت )رضوانی، 1380(. مهم ترين عامل ايجاد ش��هر را بايد 
در مازاد تولید محصوالت کش��اورزی، توس��عة شبکة راه ها و تمايل 
بش��ر به ايجاد زندگی دس��ته جمعی در کنار يکديگر جستجو کرد. 
در میان مهم ترين عوامل پیدايش ش��هرها بايد توسعة شبکة راه ها 
را عادی ترين و قديمی ترين عامل دانس��ت. منش��أ ايجاد شهرها را 
می توان در عوامل عمده ای از قبیل توس��عة مبادالت کاال، پیشرفت 
تجاری و تمدن انس��انی می توان برش��مرد. هم چنی��ن، در ايجاد و 
توس��عة ش��هرها می توان نقش عوامل طبیعی و وج��ود نقاط امن، 
سرپناه ها و مقابلة مردم را در مقابل حمالت خارجی نام برد )شیعه، 

.)11 :1371
روند ش��کل گیری ش��هر و مراکز مذهبی و اس��المی را در ايران 
می توان به س��ه دوره تقسیم کرد: دورة اّول از آغاز اسکان آريايی ها 
تا ورود مس��لمانان به ايران، دورة دوم از ابتدای ورود مسلمانان به 
ايران تا پايان قاجاريّه و دورة سوم از ابتدای روی کارآمدن سلطنت 

پهلوی تا کنون )سلطان  زده، 1362: 7- 6(.
ارنس��ت برگس��ت )1955( الگوی دواير متحدالمرکز را در روند 
توسعة فضايی شهر ارائه نمود . وی به رقابت و هم سازی در سازمان 
اکولوژی ش��هر و توزيع و تراکم جمعّیت ناشی از آن تأکید خاصی 
داش��ت. هودسن )1964( در مورد توسعة فضايی شهر معتقد است 
که هسته های جديد شهری برای مهاجران شکل می گیرد و ساخت 

چند هسته ای شهر را به وجود می آورد.
بونین)1987( ش��هر ي��زد را يکی از مهم ترين ش��هرهای فالت 
خش��ک و مرکزی ايران در مدت بیش از هزار س��ال می داند که در 
دورة ساسانی بنیان نهاده شد. نفوذ گستردة راه ابريشم در بازرگانی 
ايرانی و قرارگیری محدودة وس��یعی از ش��هر های ايران بر سر اين 
راه، موج��ب ترقی روز افزون آن مناطق گردي��د. ديان )1995(در 
پژوهش��ی تحت عنوان توس��عة سريع پايدار ش��هری به اين نتیجه 
دست يافت که علت توسعة س��ريع و پايدار شهر خاالپای مکزيک 
ناش��ی از ش��بکه های باز حمل و نقل در ساختار ش��هری و توازن 
بین محیط با کیفیت ش��هری و توس��عة اقتصادی پويا بوده است. 
لوپ��ز و همکاران)2001( با اس��تفاده از ماتريس مارکوف و تحلیل 
رگرسیونی به ارتباط بین رش��د شهر و تغییر کاربری ها و جمعّیت 
پرداخته ان��د. نتاي��ج پژوهش آن ها نش��ان می دهد ک��ه بیش ترين 
تغییرات در اراضی کشاورزی ايجاد شده و اين تغییرات ناشی رشد 

جمعّیت شهر بوده است .
ش��هر اردکان در محدودة ش��مالی اس��تان يزد و در شهرستان 
اردکان ق��رار دارد .اين ش��هر تا اوايل دورة پهلوی در مس��یر اصلی 
کش��ور قرار نداش��ت و مس��یرهای ارتباطی قديمی آن محدود به 
مس��یرهايی با ش��هرهای مجاور بود که بعضی از آن ها نیز از درون 
م��زارع و باغ ها عبور می کردند. بعد از احداث راه شوس��ه در س��ال 

www.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.ir

www.SID.ir


Arch
ive

 of
 SID

65

ا 
 ر

شه
 

ر
 م

ا
 م

ه
 

 ها
ه

 
 و 

م
 

ها
شه

 
 ف

1309 اردکان در مس��یر اصلی راه های ارتباطی ش��مال به جنوب 
قرار گرفت.

عوامل متعّددی در ش��کل گیری و توسعة ش��هر اردکان دخالت 
داش��ته اند. به طوری که فضای اين ش��هر در طول پیدايش تاکنون 
بیانگ��ر تأثیرات عوامل مختلفی چون قرارگیری در مس��یر راه های 
ارتباطی، منابع آب زيرزمینی باالدس��ت ش��هر، توس��عة اقتصادی، 
فرهنگ��ی، قنات ه��ا، مراکز آموزش��ی، مديريّت و سیاس��ت گذاری 
صحیح و توس��عة مذهبی )اسالمی( بوده است )هاتفی، 1384: 6(. 

وجود مراکز آموزش عالی، کارخانه های کاشی و سرامیک، الکترود 
گرافیتی، شیش��ه، گندله سازی، کنار گذر دو طرفی شهر، ايجاد پل 
زير گذر به طول 800 متر و احداث طرح مس��کن مهر به وس��عت 
حدود 13 هکتار در جنوب ش��هر باعث توس��عة سريع شهر اردکان 

در سال های اخیر شده است.
هدف اين تحقیق بررس��ی س��یر تحّول و توس��عة فیزيکی شهر 
اس��المی اردکان در ش��مال اس��تان و شمال دش��ت يزد- اردکان 

)تصوير شمارة 1( و تعیین جهات بهینه توسعة آيندة آن است.
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تصویر شمارة 1: موقعّیت شهر اردکان در استان یزد

1. روش تحقیق
ن��وع تحقیق کاربردی- توس��عه ای و روش بررس��ی آن تلفیقی 
از روش ه��ای میدانی، تاريخی، توصیفی و تحلیلی اس��ت. محدودة 
مورد مطالعة ش��هر اردکان در شمال استان يزد و در شمال دشت 

پرجمعّیت و بسیار مهم يزد- اردکان است.
داده ه��ا و اطالعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و از اس��ناد، 
م��دارک و نتاي��ج سرش��ماری ها و اطالع��ات جمعّیتی،  وس��عت، 
اشتغال، صنعت، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، اطالعات شهرداری 
و کاربری های موجود در مرکز آمار ايران و طرح های هادی و جامع 
ش��هری و مقايس��ة آن ها در دوره های مختل��ف 1335 تا 1390 و 
نقش��ه های توپوگرافی محل به دس��ت آمده اس��ت. عالوه  بر آن، از 

اطالعات و تحقیقات میدانی هم استفاده شده است. 

2. پیدایش و س�یمای فیزیکی ش�هر اردکان در دوره های 
مختلف تاریخی

س��ابقة تاريخی اردکان را در متون تاريخی بعد از اسالم و پس از 
قرن هفتم هجری می توان يافت. ش��واهد به دست آمده و به استناد 

نوش��ته های کتب جامع مفیدی، تاريخ جديد ي��زد و جامع الخیرات 
برمی آيد که تاريخ بنای اين ش��هر به زمان بعد از اس��الم می رسد. با 
حمله مسلمانان به ايران و فرار ايرانیان از شهرهای بزرگ خراسان به 
طرف مرکز ايران، اهالی منطقه خراس��ان که مورد حمله قرار گرفته 
بودن��د در میبد و يزد و س��اير مناطق مرکزی ايران اس��کان يافتند. 
)کاتب يزدی، 1354: 160(. شواهد امر و بررسی نقل قول ها و روايات 
حاکی از آن اس��ت که محل اولیه اردکان در منطقه ای به نام زرُدک 
در شمال اردکان کنونی واقع بود. در اطراف زردک خرابه هايی ديده 
می  ش��ود که اهالی، آن ها را باقی ماندة ش��هر قديم اردکان می دانند. 

مسجد اين محل را به دوره سلجوقی نسبت می دهند.
اولی��ن محلّه  ای که در اردکان فعلی س��اخته ش��د میدان قلعه و 
سپس محلّة چرخاب است که هنوز هم بخش اعظم آن سالم باقی 
مانده و دارای کوچه های کم عرض و مس��قف )ساباط( عرض 2 تا 3 

متر و گاهی نیز کم تر است )سپهری، 1374: 13- 1(.
قبل از س��ال 1340 از نظر سیمای فیزيکی، اردکان دارای بافتی 
ارگانیک تا حدودی ش��بیه بافت روس��تايی بود و روس��تا- شهری 
کوچک محس��وب می ش��د که در آن زندگی شهری و روستايی در 
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کنار هم تجلی يافته بود. شهر، هفت محلّة مسکونی به نام های علی 
بیک، کوش��کنو، چرخاب،  مس��جد جامع، کمالق، تیران و بازار نو 
داشت که به هم متصل بودند. پیرامون شهر نیز محصور در باغ های 

پسته و انار بود و شهر، هشت دروازه داشت )تصوير شمارة 2(.
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مجموعة میدان قلعه، محلّة چرخاب و مسجد جامع، محلّة تیران، 
کمالق، بازار نو، کوش��کنو و علی بیک محدودة قديمی و اّولّیه شهر 
اردکان محسوب می شوند. در فاصلة بین سال های 1310 تا 1340 
و عبور راه ارتباطی تهران- بندرعباس از وس��ط ش��هر و تأس��یس 
مدارس، بیمارستان ، باغ ملّی و مرکزيّت يافتن آن به عنوان يکی از 
بخش های شهرستان يزد و افزايش مراکز اداری و خدماتی ، عمران 

و آبادی و رشد کند شهر را در اين دوره فراهم ساخت.
ب��ا افزاي��ش س��ريع جمعّیت و انج��ام اصالحات ارضی و رش��د 
اقتصادی کش��ور و افزايش فعالّیت های س��اختمانی در س��ال های 
1340 تا 1357، ش��هر اردکان توسعة و گسترش پیدا کرد. در اين 
دوره ب��ا شهرستان ش��دن اردکان در س��ال 1348 و افزايش مراکز 
اداری، خدماتی، فرهنگی و تجاری ش��هر، اردکان در سطح منطقه 
موقعّی��ت ويژه ای ياف��ت. تغییر و تحّوالت اقتصادی و سیاس��ی در 
سطح کشور و سیاست های دولت در اين دوره، موجب شدت گرفتن 
رون��د شهرنش��ینی و اهمّیت يافتن فضای ش��هری از جمله ش��هر 
اردکان ش��د. محور مواصالتی تهران- بندرعباس که از شمال غرب 
وارد شهر و از جنوب شرق خارج می شد، نقش زيادی در گسترش 
و توس��عة شهر در اين دوره داش��ت. ساخت و سازهای اين دوره از 
نظمی برخوردار نبود و گاه ترکیب معابر و مساکن از هیچ قاعده ای 

پیروی نمی کرد )شهبازی، 1379: 125( .
عامل اصلی تحّوالت و تغییرات اساس��ی بعد از انقالب اسالمی در 
ش��هر اردکان، افزايش جمعّیت و توسعة ش��هر و گسترش خدمات 
شهری است. سیاست ها و تصمیم های بعد از انقالب در شهرها برای 
واگذاری زمین، و ارزان بودن آن در اردکان باعث رش��د و گس��ترش 
بیش از حد اين ش��هر در اين دوره گرديد. اگرچه گسترش شهر در 
اين دوره نیز به صورت هاله وار در اطراف مرحله دوم گس��ترش شهر 

)1340 ت��ا 1357( بود، ولی گس��ترش بیش ت��ر آن در اين دوره در 
جهات غرب و جنوب اس��ت. گسترش محلّه های باغستان، صدرآباد، 
مزرعه س��یف و جنت آب��اد در نتیجه انتقال جمعّی��ت از بافت قديم 
به آن ها صورت گرفت. احداث س��اختمان های جديد اداری و مراکز 
آموزش عالی مانند دانش��گاه پیام نور، آموزش��کدة فنی و دانش��کده 
منابع طبیعی، توسعة فیزيکی شهر را در سمت غرب به دنبال داشته 
است. در سال 1390 شهر اردکان به 2 منطقه، 4 ناحیه و 13 محله 

تقسیم شده است)مهندسین مشاور شهر و خانه، 1390: 1(.

3- س�یر تحّول و جهات رش�د و گس�ترش فیزیکی شهر 
اردکان

ش��هر اردکان از جمل��ه کانون ه��ای مقّدم اس��تقرار جمعّیت در 
محدودة دش��ت يزد- اردکان محس��وب می شود. در بررسی رشد و 
گس��ترش فیزيکی اردکان سه دسته از تشکیالت و سازمان فضايی 

شهر را می توان  برشمرد:
1.بافت قديم، متراکم و متمرکز ش��هر که هستة بافت اولّیة شهر 

نامیده می شود.
2. بخش های س��اخته ش��ده تا س��ال 1357 )پی��روزی انقالب 

اسالمی ايران( بافت میانی شهر است.
3. س��اخت و س��ازهای شهر و رشد و گس��ترش آن بعد از سال 

1357 بوده است.
دس��ته اول همان بافت قديمی متراکم و متمرکز ش��هر اس��ت 
که محدودة ش��هر تا س��ال 1345 را در برمی گیرد. اين بافت خود 
چندين مرحله رش��د و توس��عة داشته اس��ت. اّولین قلعه در محل 
میدان قلعة فعلی بنا ش��د و قنات غیاث الدين امیری از درون قلعه 
می گذشت اس��ت. س��اخت اين قلعه را به دوران حکومت مغول ها 
نس��بت می دهند. مرحلة اولیه رش��د ش��هر تا آغاز سلطنت صفويّه 

ادامه داشته است.
 س��اخت حص��ار دوم را به صفويّه نس��بت می دهند. مرحلة دوم 
رش��د تا اواخر صفويّه ادامه داش��ت. در اين مرحله از رشد، شهر در 
جهت ش��مال و جنوب گس��ترش بیش تری پیدا کرد. وجود معابر 
تنگ و باريک، اس��تفاده از مصالح ساختمانی خشت و گل در بنای 
ساختمان ها و مجموعة خانه هايی که در کنار يکديگر قرار گرفته اند 
و به ندرت می توان درهای ورودی آن ها را مستقیماً در کوچة اصلی 
و گذرها مش��اهده ک��رد، از ويژگی های محلّه های مس��کونی بافت 
قديمی ش��هر اس��ت. معموالً درهای ورودی اين خانه ها در فضايی 
مثل بن بس��ت و يا دربند جمع می ش��وند. اين مجموعة خانه ها در 

ارتباط با خدمات خود، محله را تشکیل می دهند.
دسته دوم که بافت میانی و به صورت حلقه ای به دور بافت اولیه 
ش��هر است، خود با ساخت و سازهای دس��ته سوم محاط شده اند. 
گسترش فیزيکی ش��هر در اين مرحله، زمین های زراعی و باغ های 

اطراف شهر به ويژه در جهات جنوب و غرب را در بر گرفت. 
بافت س��وم ش��امل ساخت و س��ازهای پرش��تاب بعد از انقالب 
اس��المی )1357( تاکنون است. اين بافت با حلقه زدن به دور بافت 
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میانی شکل گرفت و بیش ترين توسعة فیزيکی شهر در اين مرحله 
در امتداد جادة ارتباطی نايین- اردکان- يزد و در جهت غرب بوده 

است.
بررس��ی جهت های رش��د و توس��عة فیزيکی اردکان، از آغاز تا 
شکل گیری هسته های اولّیة ش��هر تاکنون، نشان می دهد که شهر 
اصوالً فاقد الگوی توس��عة و تکامل فیزيکی اس��ت. ولی با تّوجه به 
اراضی ملّی  ش��ده در جهت های غرب و جن��وب، بیش ترين تمايل 
توس��عة به همین جهت ها بوده است. در ش��مال شهر، نبود اراضی 
دولتی و نیز اس��تفاده از باغ ها و اراضی کش��اورزی حاشیه ای، و در 
سمت شرق، وجود عوارض زمین و کیفّیت نامرغوب آن و کشتارگاه 
و ش��هرک افاغنه مهم ترين موانع توس��عة فیزيکی شهر در اين دو 
جه��ت بوده اند. اين در حالی اس��ت که طرح  هادی ش��هر اردکان 
نیز با پیش��نهاد گسترش شهر به س��وی بخش های غرب و جنوب 
غرب، بر توس��عة اين مناط��ق تأکید می کند )اداره کل مس��کن و 
شهرسازی استان يزد، 1375: 318(. احداث شهرک های حاشیه ای 
و گسترش افقی بی روية ش��هر )به خصوص در ضلع جنوب غربی( 
و ايجاد تأسیس��ات و زيرس��اخت های اصلی در ش��هرک ها و خارج 
نمودن تدريجی اداره ها از مرکز شهر، از يک سو زمینة تشديد روند 
ترک بافت تاريخی را فراهم کرده )کالنتری خلیل آباد، 1389: 49( 

و از سوی ديگر سبب توسعة فیزيکی شهر اردکان شده است.

4- مراحل مختلف توسعة شهر اردکان
ش��هر اردکان چهار مرحلة توسعة ش��هری را پشت سر گذاشته 

است )تصوير شمارة 3(:
الف( پیدايش شهر که هستة اولّیة شهر را شامل می شد و امروز 

بافت تاريخی ش��هر را در بر می گیرد: شامل محله های تیران، بازار 
نو، کمالق، چرخاب، علی بیک، امیری و کوشکنو.

2. توس��عة در سمت شمال هس��تة اولّیة پیدايش شهر )به علت 
دسترس��ی آسان ساکنان به مزارع کش��اورزی(، و در جنوب هستة 
اولّیة پیدايش شهر در شريف آباد )محل سکونت زرتشتیان که ناچار 

بودند به علّت تفاوت مذهبی جدا از مسلمان ها زندگی کنند(.
3. پیدايش توس��عة انتهايی شهر که ش��امل محلّه های مزرعه سیف و 
صدرآباد اس��ت که به علت شرايط مس��اعدتر اقلیمی، آب و خاک مناسب 

در اين منطقه بوده است.
4. مرحلة چهارم اختصاص به پراکنده س��ازی های ناشی از ايجاد 
عوامل اقتصادی مناس��ب دارد که حاصل ش��رايط مطلوب عبور و 
مرور جادة ارتباطی تهران- بندرعباس از کنار و س��پس از وس��ط 

شهر است.

5- عوامل مؤثر در رشد و توسعة فیزیکی شهر اردکان
در تشکیل و تکوين شهر مانند هر پديدة جغرافیايی ديگر عوامل 
مختلفی تأثیر دارند. ترکیب و تأثیر اين عوامل موجب می ش��ود که 
ش��هر در هر دوره از حیات خود س��اخت و مورفولوژی ويژه ای پیدا 
کند. اين س��اخت و روند تکوين ش��هر از يک الگوی معینی پیروی 
نمی کن��د تا بت��وان آن را در مورد تمام ش��هرها تعمیم داد. عوامل 
جغرافیايی اعم از طبیعی و انس��انی در توس��عة فیزيکی شهر نقش 
مهّمی دارند. وضعّیت طبیعی هر منطقه می تواند امکانات مساعدی 
را برای گس��ترش ش��هر فراهم کند يا مانع رشد و توسعة آن شود. 
قرارگیری شهر در مرکز مؤثّر شبکة ارتباطی نیز می تواند در توسعة 

شهر تأثیر داشته باشد.
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با مطالعة نقش��ه های توپوگرافی ش��هر اردکان ديده می شود که 
اين ش��هر منطقه ای دشتی با شیب ماليم است و برای توسعة شهر 
در تمام جهات مش��کلی ندارد. اين ش��یب ماليم، و همواری زمین 
باعث توس��عة افقی ش��هر شده اس��ت و با توّجه به نبود محدوديّت 
طبیعی، ش��هر در تمامی جهات در اطراف هستة مرکزی گسترش 
يافته است. تنها، عوارض تپه ای  در شرق شهر مانع توسعة شهر در 

اين جهت شده است.

5-1. نقش عوامل طبیعی در توسعة فیزیکی شهر اردکان
وجود منابع آب زيرزمینی مناسب و مطمئن در اردکان )منطقه 
اردکان در بخش شمالی حوضة آبريز يزد- اردکان واقع شده است(، 
هم عامل پیدايش هس��تة اولّیة ش��هر و هم عامل رش��د و توسعة 
فیزيکی آن بوده اس��ت. با مطالعة و بررس��ی نقشه های توپوگرافی 
محل مش��اهده می ش��ود که بدون ترديد در مکان گزينی و استقرار 
هستة اولّیة شهر اردکان و نیز در گسترش فضايی آن قنات ها نقش 
مهّمی داش��ته اند. اردکان از محلّه های مختلف و مس��اکنی بس��یار 
فشرده که در اطراف قنات های قديمی ساخته شده اند، شکل گرفته 
است. )تصوير شمارة 4(. با گذشت زمان و توسعة روابط بین جوامع 
و توس��عه و افزايش کاربرد تکنولوژی و نی��از مردم به آب بیش تر، 
استفاده از چاه های عمیق و نیمه عمیق در اين منطقه رايج شد. در 
حال حاضر، بیش تر قنات های اين شهر خشک و يا آبدهی چندانی 
ندارند و هم اکنون بیش از 85 درصد آب مورد نیاز شهر از چاه های 

عمیق و نیمه عمیق و انتقال آب از زاينده رود تأمین می شود.
در گذشته، آب آشامیدنی داخل حصار بست از طريق آب انبارها 
تأمین می ش��د. تمام آب انبارها دارای مسیرهايی بودند که در فصل 
زمس��تان از آب قنات های صدرآباد و باغس��تان آبگیری می شدند. 
بیش ت��ر آب انباره��ای داخل بافت قديم ش��هر هنوز س��الم و قابل 

استفاده هستند و نماد معماری شهر محسوب می شوند.
يک��ی ديگ��ر از عواملی ک��ه در روند توس��عة فیزيکی ش��هر در 
سال های اخیر بسیار مؤثّر بوده است انتقال آب از زاينده رود است.

تصویر شمارة 4: مسیر عبور قنات ها در داخل شهر اردکان)استخراج از 
نقشه های توپوگرافی محل(

خاک نیز از عوامل مؤثر در مکان گزينی و رشد و توسعة فیزيکی 
ش��هری اس��ت. با تّوجه به وجود خاک های کويری با امالح گچی و 
نمکی در بخش هايی از ش��هر اردکان )شرق( می توان نتیجه گرفت 
ک��ه يکی از داليل عمدة توس��عة فیزيکی اردکان به س��مت غرب 

داشتن خاک های مناسب تر در اين قسمت است.

5-2. نقش عوامل انسانی در توسعة فیزیکی شهر اردکان
5-2-1. جمعّیت و وسعت

جمعّیت ب��ه عنوان اصلی ترين عامل رش��د و توس��عة فضايی و 
کالبدی شهر محسوب می شود. شهر اردکان طی سال های 1345، 
ترتی��ب 14334، 20914،  ب��ه  1355، 1365، 1375 و 1385 
34507، 44398 و 52881 نفر جمعّیت داش��ته است )مرکز آمار 
ايران، نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1345 تا 1385(. 
روند گذش��تة رشد جمعّیت نش��ان دهندة افزايش جمعّیت طی هر 

دورة سرشماری و در نتیجه رشد و توسعة شهر است.
وسعت شهر اردکان نیز در سال های 1345 تا 1385 از 1210 به 
2868 هکتار توسعة وگسترش يافته است. در سال 1390 جمعّیت 
شهر اردکان به 52188 نفر و وسعت آن به 2996/3 هکتار رسیده 

است )مهندسین مشاور شهر و خانه، 1390: 2و4(.
5-2-2. شبکه های ارتباطی

شهر اردکان تقريباً در مرکز هندسی ايران واقع شده است و يکی 
از مراکز ثقل ارتباطات و گذرگاه های مهم ايران محس��وب می شود. 
اين شرايط موجب شده محورهای ارتباطی جنوب- شمال و شمال 
ش��رق- جنوب غرب و جنوب شرق- شمال غرب ايران از اين شهر 
عبور کند. براين اس��اس، شهر اردکان توسط چهار محور راه زمینی 
آس��فالته مهم کشور، با ديگر شهرهای استان و کشور ارتباط دارد. 
اين چهار محور ارتباطی مهم در رش��د و توسعة شهر اردکان نقش 
فراوانی داش��ته اند؛ ش��امل: محور اردکان- نايین - اصفهان، محور 
اردکان- طب��س – مش��هد، محور اردکان- ي��زد - کرمان و محور 
اردکان – يزد - ش��یراز اس��ت. ب��ا تّوجه به نقش��ة راه های اردکان 
)تصوير شمارة 5( مشخص می شود که جهات توسعة فیزيکی شهر 

به شدت متأثّر از جهت و سمت راه های ارتباطی است.  
در مورد نقش ش��بکه های ارتباطی درون ش��هری بايد گفت که 
اح��داث خیابان های جديد و س��اخت زيرگذر به طول 800 متر در 
شهر اردکان باعث توس��عة و گسترش شهر به طرف اين خیابان ها 
شده است. هم چنین، قرارگیری در مسیر قطار مسافربری و باربری 
تهران - بندرعباس زمینة رشد و شکوفايی هرچه بیش تر اين شهر 

را در بخش غربی آن فراهم کرده است.
در س��ال های اخی��ر احداث کنار گذر دوطرف��ه در ضلع غربی و 
ش��رقی اردکان، گس��ترش و توسعة شهر به سمت اين مناطق را به 

همراه داشته است.
5-2-3. عوامل اقتصادی

بررسی عملکرد سه گانه بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی 
در ش��هر اردکان بیانگر تس��لّط کامل بخش صنعت در اشتغال زايی 
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اين شهر اس��ت و الگوی ساختاری ش��هر را بخش صنعت تشکیل 
می دهد. اح��داث کارخانه های متعّدد از جمله صنايع خودرو کوير، 
صنايع کاش��ی و سرامیک، مجتمع صنعتی، صنايع شیشه ، الکترود 

گرافیتی ، فوالد و گندله سازی نقش بسیار مؤثّری در ايجاد اشتغال 
و به دنبال آن توس��عة و گسترش را در سمت غربی شهر در محور 

ارتباطی اردکان- نايین به دنبال داشته است.
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تصویر شمارة 5: نقشه راه های اصلی شهر اردکان، مأخذ: شهرداری اردکان، 1384

5-2-4. سیاست های دولت و مدیریّت شهری
ش��هر اردکان در س��ال 1313 صاحب ش��هرداری شد. در حال 
حاضر اين ش��هر توسط يک ش��هرداری اداره می شود که توسعة و 
مديريّت اصلی شهر را به عهده دارد. فعالّیت های شهرداری اردکان 
در بخش ه��ای خدمات نظارتی، عمران ش��هری، رف��اه اجتماعی و 
خدمات ش��هری انجام می گیرد. اجرای طرح های عمرانی و افزايش 
کاربری ه��ای ش��هری مانند کاربری های فضای س��بز، مس��کونی، 
فرهنگی و آموزش��ی باعث توس��عة و گسترش ش��هر اردکان شده 
است. ساخت 13 هکتار مسکن مهر در بخش جنوبی شهر نیز باعث 

توسعة فیزيکی شهر در سال های اخیر شده است.
5-2-5. عامل مذهب

با توّجه به اين که اکثر مردم اردکان مسلمان هستند، در خصوص 

اماکن مذهبی در آن بايد گفت که کثرت مس��اجد و حسینیه ها در 
اين ش��هر، نظر هر مسافری را به خود جلب می کند. يکی از داليل 
مهم در اين مورد را می توان ناشی از آن دانست که مردم اين شهر 
عالوه  بر روحّیة مذهبی بسیار باال، مالک اصلی زندگی را دسترسی 
راحت به مس��اجد در محل زندگی خود می دانند. مس��اجد عموماً 
کوچک هس��تند و تنها برای اقامه نماز جماعت اس��تفاده می شود. 
حس��ینیه ها نیز در هر محلّه مکانی را به خود اختصاص داده اند. با 
توّجه به اين که بناهای مذهبی در س��اخت اصلی شهر قرار دارند، 

بنابراين بناهای مذهبی از مهم ترين بناهای قديمی اين هستند.
مساجد قديمی ش��هر اصوالً در مرکز محلّه ها واقع شده اند؛ مثل 
مس��جد جامع ش��هر مربوط به قرن دهم ه�. ق که کنار بازار و در 
محلّة قديمی واقع ش��ده است. تمام محلّه های قديمی شهر اطراف 
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اماکن مذهبی شکل گرفته اند. با گذشت زمان و رشد محلّه ها، نیاز 
به اماکن مذهبی جديد نیز احس��اس شده است. از اين رو، مذهب 
نقش مهم خود را در توس��عة و گس��ترش فضای اين شهر در قالب 
امام زاده، مس��اجد، حس��ینیه ها و مدرسه علمیه به خوبی ايفا کرده 

است.
5-2-6. عوامل فرهنگی و اجتماعی

آن چه از متون تاريخی بر می آيد نش��انگر اين حقیقت است که 
اردکان در طول تاريخ همیش��ه مرکزی ب��رای فضال و مأمنی برای 
دانش��مندان بوده است. در حال حاضر، يکی از عوامل بسیار مهّمی 
که باعث توسعة و گسترش شهر اردکان به سمت غربی شده است، 

وجود مراکز آموزش عالی در آن )در بلوار آيت اهلل خاتمی( است.
هم چنین، گس��ترش مشاغل خدماتی از طرف بخش خصوصی و 
دولتی از يک س��و و سازمان ها و مؤسسه های دولتی از سوی ديگر، 
رش��د و گسترش شهر را به دنبال داشته است. جهت های گسترش 
فضايی ش��هر با تّوجه به موقعّیت جغرافیايی و راه ارتباطی تهران- 
بندرعباس و مس��ائل فرهنگی، اعتقادها و س��ّنت های محلّی باعث 

رشد و توسعة مساکن و شهر به صورت افقی شده است.
5-2-7. کاربری اراضی شهر

مس��احت محدودة قانونی شهر اردکان 2868 هکتار است که از 
اي��ن میزان 19/5 درصد به کاربری مس��کونی، 15/7 درصد معابر، 
11/3 درصد اراض��ی زراعی، 21 درصد باغات، 20/9 درصد اراضی 
باير و اراضی باقیمانده به ساير کاربری ها اختصاص يافته است )اداره 
کل مس��کن و شهرسازی اس��تان يزد، 1385(. وجود 600 هکتار 
اراض��ی باير )مع��ادل 20/9 درصد کاربری ها( که تقريباً در س��طح 
شهر پراکنده اس��ت، به همراه ساختمان های مخروبه، فضای مورد 
نیاز را برای توسعة کالبدی شهر فراهم کرده است. در سال 1390 
مجموعة مس��احت کاربری های اراضی ش��هر اردکان 29963871 

متر مربع به شرح جدول شماره 1 بوده است.

جدول شماره 1: مساحت سطوح کاربری های موجود به متر مربع در شهر اردکان

مساحتکاربری اصلیمساحتکاربری اصلی

297681صنعتی5902477مسکونی

178009تجاری217237تأسیسات شهری

7645190کشاورزی183779حمل و نقل و انبار

477465اداری - انتظامی361804فضای سبز

153493بهداشتی و درمانی675057آموزشی

314948ورزشی8621گردشگری

123636مذهبی74919فرهنگی

4445953مجاری آب8903602ساير

مأخذ: مهندسین مشاور شهر و خانه، 1390: 5-9

نتیجه گیري
س��ابقة تاريخی ش��هر اردکان را در متون تاريخی بعد از اس��الم 
و پ��س از قرن هفتم هجری می توان ياف��ت. محل اولّیة اردکان در 
منطقه ای به نام زرُدک در شمال شهر کنونی واقع بوده است. اولین 
محلّه ای که در اردکان فعلی ساخته شد همان میدان قلعه و سپس 

محلّة چرخاب است.
در بررسی رشد و توسعة فیزيکی اردکان سه دسته از تشکیالت 

و سازمان فضايی شهری را می توان نام برد:
بافت قديم، متراکم و متمرکز ش��هر که محدودة شهر تا سال . 1

1345 و هستة اولیه شهر را تشکیل می دهد.
قسمت های ساخته ش��ده تا سال 1357 بافت میانی شهر را . 2

شامل می شود.
س��اخت و س��ازها و گسترش شهر از س��ال 1357 )پیروزی . 3

انقالب اسالمی( به بعد.
شهر اردکان چهار مرحلة توسعة شهری را سپری کرده است:

پیدايش هستة اولّیة شهر و شامل محلّه های تیران، بازار نو، . 1
کمالق، چرخاب، علی بیک، امیری و کوشکنو،

توسعة در سمت شمال و جنوب هسته اولّیة شهر.. 2
توس��عة انتهايی ش��هر ش��امل محلّه های مزرعه س��یف و . 3

صدرآباد، 
4. پراکنده  سازی های ناشی از ايجاد عوامل اقتصادی مناسب در 
مسیر راه ارتباطی تهران - بندرعباس از کنار و سپس از وسط شهر.
از عوامل طبیعی مؤثّر بر رش��د فیزيکی شهر اردکان را می توان 
وجود منابع آب زيرزمینی )ابتدا قنات ها و س��پس احداث چاه های 
عمیق و نیمه عمیق و سپس انتقال آب زاينده رود( و خاک مناسب 

بويژه در سمت غرب شهر دانست.
مهم ترين عوامل انس��انی مؤثّر بر رش��د فیزيکی شهر اردکان را 
می توان افزايش جمعّیت و وسعت بیش تر آن در سال های 1335 تا 
1390 برشمرد، هم چنین، وجود چهار محور ترازيتی مهم، گسترش 
زياد بخش صنعت و اشتغال زايی در محور ارتباطی اردکان- نايین و 
سمت غربی شهر، طرح های عمرانی و فعالّیت های شهرداری، وجود 
و گس��ترش اماکن مذهبی در محلّه های مختلف، گسترش مشاغل 
خدماتی، مطلوب بودن کاربری اراضی ش��هری و وجود 600 هکتار 
اراضی باير به صورت پراکنده در س��طح شهر از ديگر عوامل رشد و 

گسترش اين شهر هستند.
با توّجه به سیر تحّول و رشد فیزيکی شهر اردکان در چند دهة 
اخی��ر و محدوديّت ه��ای فضايی در نواحی ش��مالی به علت وجود 
اراضی کش��اورزی بويژه باغ های پس��ته و انار، در قسمت شرقی به 
سبب وجود ش��هرک افاغنه، کش��تارگاه و وجود تپه ماهورها و در 
بخ��ش جنوبی ب��ه دلیل محدود بودن حريم قانونی ش��هر با میبد، 
سمت غربی شهر برای تحّول ، گسترش و توسعة فیزيکی آينده اين 

شهر مناسب می باشد.
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