
Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

93

زد
ر ی

شه
رن 

مد
ی 

ساز
هر

ر ش
ی د

سنت
ی 

ساز
هر

ی ش
وها

الگ
ش 

نق

نقش الگوهای شهرسازی سنتی در شهرسازی مدرن شهر یزد

چکيده

بررس��ی های صورت گرفته طی چند دهۀ اخیر مشخص می سازد كه رشد بی رویه شهر یزد موجب چالش هایی بین شهرسازی 
س��نتی و مدرن شده اس��ت. مهم ترین این چالش ها، رشد و گسترش ناموزون و نامتعادل شهری و گسست سازمان فضایی شهر، 
زمین های رهاشده در حریم شهر، عدم تناسب سرانه ها و تراكم های نامناسب شهری، عدم انطباق و سازگاری با اوضاع جغرافیایی، 
كاهش امنیت و ایمنی درمحله های شهر، افزایش هزینه های حمل و نقل شهری و مقرون به صرفه نبودن تأسیسات و تجهیزات 

زیربنایی در بعضی از بخش های شهری، از جمله مهم ترین این مسائل است. 
هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل الگوی شهر سازی شهر یزد و نقش الگوهای سنتی در شهرسازی مدرن و بومی سازی 

الگوهای مدرن با فرهنگ ایرانی- اسالمی است. 
در ای��ن پژوهش از روش ه��ای تحقیق توصیفی- تحلیلی، كیفی- میدانی، پیمایشی و تاریخ��ی به كمک مدل هلدرن و توزیع 
چاركی بهره گرفته شده اس��ت. نتایج حاصله از این پژوهش مشخص می س��ازد, شهرسازی سنتی و مدرن، برخالف نظر بعضی از 

محققان نه تنها در تقابل و تضاد نیست، بلکه در روند دستیابی به بومی سازی و توسعۀ پایدار شهر مکمل یکدیگرند. 

واژگان كليدي: الگوهای شهرسازی، شهرسازی سنتی، شهرسازی مدرن، شهرسازی بومی، شهریزد.

دكتر علی شماعی*

  استاديار دانشگاه تربیت معلم تهران
)تاریخ پذیرش نهایی: 89/8/19(

shamai1344@yahoo.com *
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 مقدمه
منظور از الگوهای شهرس��ازی، نحوه مکانیابی كاربری های 
زمین و چگونگی رشد و توسعه فضایی- كالبدی شهر و كمیت 
و كیفی��ت فضاه��ای شهری با توجه به رواب��ط آنها با یکدیگر 
و ب��ا مناطق پیرامون شهری اس��ت. هر شه��ر در طول زمان 
الگوهای مختلفی از رش��د را ارائه می نماید. چگونگی رشد و 
توسعه الگوهای شهری بازتابی از كمیت و كیفیت ویژگی های 
طبیع��ی، نظام های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی هر منطقه 
جغرافیایی است. بر این اساس برنامه ریزی شهر امروز و آیندۀ 
ما بدون توجه به س��اختارهای محیط��ی و فرهنگی نمی تواند 

رشد و توسعه پایدار داشته باشد.
چنانچه بخواهیم با توجه به روند توس��عه تکنولوژی به ویژه 
تکنولوژی حمل و نقل، شهرها را به لحاظ فرم و نقشه شهری 
طبقه بندی كنیم، بر اساس نظریه نیومن شهرها به شرح زیر 

دسته بندی می شوند:
1. ش�هر پیاده: شهر پیاده محص��ول تکنولوژی حمل و نقل 
ماقبل دوران صنعتی است كه انسان و چهار پایان عامل شکل 

گیری فضاهای شهری است.
2. ش�هر ترانزيت )صنعتی(: این شهر مبتنی بر تکنولوژی 

حمل و نقل ریلی اوایل دوران انقالب صنعتی است.
3. شهر ماشینی: این شهر محصول پیشرفت های تکنولوژی 
حم��ل و نقل برتر دهه 1920 به این ط��رف و به ویژه بعد از 
دهه 1940 اس��ت. از نمونه های جالب این الگو همان الگوی 
شهرس��ازی »اسپرال« اس��ت. در این الگو پراكندگی فضاهای 

شهری موجب استفاده بیشتر از اتومبیل شده است.  
4. شهر آينده )گره ای– ترانزيتی(: این نوع شهر محصول 
انقالب اطاالعات و عصر توسعه  شبکه و ارتباطات قرن بیست 
و یکم اس��ت. الگوی شهر آینده )گره ای - اطالعاتی( گذر از 
ماشین و خیابان و معابر عادی به ریل اس��ت كه بیشتر حالت 
گ��ره ای دارد.البته ب��ه شکل متمركزتری اس��ت و به صورت 
گره های منفصل نیست. الگوی شهر آینده )گره ای- اطالعاتی( 

از گسترش بی رویه شهری جلوگیری می كند. 
از مهم تری��ن ویژگی ه��ای الگ��وی شهر آین��ده )گره ای – 
اطالعاتی(، تركی��ب كاربری ها ، كاهش فاصله میان محل كار 
و زندگی توس��عه و رشد عمودی ب��ا توجه به جریان اطالعات 

است.
بعد از جنگ جهانی دوم )1945(، الگوی غالب فرم شهری، 
شه��ر ماشینی شده اس��ت. این الگ��و، تراكم ك��م به صورت 
گسترش حومه ای و پراكنده در عرصه های محیطی بر مبنای 
وابستگی به اتومبیل را ایجاد كرده كه به حمل و نقل ماشیني 
در شهر تاكید دارد. در ای��ن الگو تفکیک كاربری ها و جدایی 
محل كار و سکونت از یکدیگر صورت گرفت. اتومبیل شخصی 
عمده ترین وسیله حمل ونقل شهری در رشد و توسعه كالبدی 
شهرها تاثیرگذار شد. بر این اس��اس عنوان شهر ماشینی وارد 

ادبیات برنامه ریزی شهری شد.

با بررسی سابقه طرح های توسعه شهری در ایران، می توان 
گف��ت الگو ب��رداری از شهره��ای غربی و گس��ترش بی رویه 
كاربری ها و جدایی ناموزون آنها، وابس��تگی به سیستم حمل 
ونق��ل خصوصی را در شهرها گس��ترش داده اس��ت )رهنما و 

عباس زاده، 1387: 16-29(.
الگوی گره ای- ترانزیتی كه بعنوان الگوی شهرسازی آینده 
مطرح شده اس��ت، با الگوی شهرسازی محله ای یا الگوی شهر 
درونگرای ایرانی– اس��المی تشابهات زیادی دارد. توس��عه و 
شکل گیری محالت در س��اختار شهرهای اسالمی یک الگوی 
س��نتی ایرانی– اسالمی است. این الگو دارای تركیبی از كلیه 
كاربری ها اس��ت، به طوری كه انس��جام مركز محله با بازارچه 
محلی و اكثر خدمات و امکانات شهری برقرار اس��ت. این الگو 
حم��ل و نقل بی رویه در س��طح شهر را كاه��ش داده و نقش 

وحدت بخشی به ساختار شهری می دهد.
یکی دیگر از الگوهای شهرسازی الگوی شطرنجی است. این 
الگو در طول تاریخ شهرسازی جهان بویژه ایران وجود داشته 
اس��ت. این الگو در ابتدا در شهره��ای یونانی و شهرهای روم 
بویژه در شهرهای ایده آل رنس��انس وشهرهای استعماری اروپا 
و آمریکا بیشتر موردتوجه بوده است )ورزین، 1378 :106(. 

در ایران باس��تان از دوره اشکانی��ان، نظم داخلي شهرها بر 
اس��اس الگوي رشد وتوس��عه شطرنجي شروع به شکل گیري 
كرد) نظریان ، 1374: 12(. نقش این الگو س��اختار شهر را از 
طریق شبک��ه معابر به صورت چهارضلعی و بصورت خانه های 
شطرنجی طراحی می كند. در این الگو سلسله مراتب خیابان ها 
موج��ب كاهش فشارترافی��ک بر محورهاي  نق��اط خاصی از 
شبکه شده و بار ترافیک به صورت نس��بتا متوازنی درس��طح 
شبکه توزیع می گردد. همچنین از مزایای دیگر این نوع الگو، 
توسعه آتی شهر است كه همراه با تداوم شبکه راه ها به آسانی 

امکان پذیر می گردد. 
یکی دیگر از الگوهای شهرس��ازی الگوی خطی اس��ت. در 
این الگ��و، شهربه موازات خطوط حمل و نقل و یا در مس��یر 
رودخانه ه��ا یا در طول س��احل یا دامنه رشت��ه كوه ها شکل 
می گیرد. در عصر جدید این الگو توس��ط س��وریا ماتا در سال 

1882 به عنوان الگوی شهرسازی مطرح شده است.
از دیگر الگوهای شهرس��ازی می توان از الگوی شهرس��ازی 
خوش��ه ای، س��تاره ای، حلقوی، تار عنکبوت��ی و غیره نام برد 
)ب��رای اطالعات بیشت��ر مراجعه شود به زی��اری و همکاران، 

.) 64-74: 1388
از آنجای��ی كه شهر و الگوی رشد و توس��عه آن كه در طی 
تاریخ شکل گرفته و تکامل یافته، ریشه در تاریخ هر سرزمینی 
دارد. بی تردی��د الگوهای شهری به یکباره بوجود نیامده، بلکه 
رشد و توس��عه كالب��دی- فضایی آنها براس��اس فرایندتحول 
وتکامل فرهنگی س��اكنان آن، به وی��ژه مدیران شهری شکل 
گرفت��ه اس��ت. براین اس��اس برای تح��ول و تکام��ل الگوی 
شهرسازی و حفاظت از ارزش های فرهنگی و تمدنی، شناخت 
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اصول شهرسازی گذشته و بهره مندی از تجربیات مطلوب آنها 
و همچنین بومی سازی روش های مدرن ضروری است.

امروزه الگوهای شهرسازی مدرن بدون توجه به بومی سازی، 
از حمایت های جدی نهادها ومؤسسه های علمی و دستگاه های 
دولتی برخوردارهس��تند، به طوری كه دانشگاه ها و رسانه های 
گروهی، رشد و توس��عه آنها را تروی��ج می كنند. این در حالي 
است كه مهارت ها و الگوهای شهرسازی سنتی - بومی با وجود 
س��ازگاری با اوضاع اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از 
سوی بس��یاری از دس��ت اندركاران توس��عه معتبر ناشناخته 
بوده و شهرس��ازی بومی در تفکر حاكم آنها بی اعتبار اس��ت. 
مس��لما بهره گیری از الگوی س��نتی و بهره مندی از تجربیات 
گذشتگ��ان، زیربنای بس��یارخوبی برای آینده و بومی س��ازی 
اس��ت.  از دیدگ��اه بس��یاری از تحصیل كردگ��ان دانشگاهی، 
اصول و نظریه های شهرس��ازی م��درن از هرگونه نظام فکری 
دیگر برتر است. برخی از پژوهشگران و دانش آموختگان علوم 
جدید، به روش ها و الگوهای س��نتی بومی به اشکال مختلفي 
مانند س��رزنش، فاصله گیری و انک��ار واكنش نشان می دهند. 
آنها در س��رزنش معماران وشهرسازان محلی از برچسب های 
بی س��واد، واپس گرا و امثال آن اس��تفاده كرده و حاضر به باور 
آنها  نیس��تند. دوری وجدایی از نظرات مردم محلی به اشکال 
مختلف و لحاظ نک��ردن دیدگاه ها و روش های مطرح از طرف 
مردم محل��ی، گاه عمدی و گاه ناخواس��ته موجب پیامدهای 

ناگواری شده است.
این پژوهش با روش های توصیفی- تحلیلی، كیفی و میدانی 
تالش دارد ضمن معرفی الگوی غالب شهرس��ازی معاصر شهر 
یزد، نقش و تاثیرالگوهای سنتی و بومی را در شهرسازی مدرن 
بررس��ی نماید. همچنین پیامدهای بی توجهی به داشته های 

غنی شهر سازی ایرانی � اسالمی را نشان دهد. 

طرح مسأله
در فرایند شهرسازی امروزی تحت عنوان شهرسازی مدرن 
بعض��ی از برنامه ه��ا و طرح های شهری با اف��راط و تفریط در 
مکانیابی كاربری ها و چگونگی س��اخت و بافت فضای شهری 
روبرو است. این عدم تعادل و توازن، معضالت زیست محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی را در فضاهای شهری بوجود آورده است. 
امروزه عرضه بی رویه زمین و تضییع منابع  طبیعی و اسراف 
در زمی��ن شه��ری، موجب اتالف انرژی از جمل��ه منابع آب با 
توجه كمبود آن و اس��تفاده بی رویه وس��ایل نقلیۀ موتوری و 
تضعی��ف روابط اجتماع��ی در اثر كیفی��ت نامطلوب فضاهای 
عموم��ی شهر شده كه از جمله مهم ترین مس��ائل و مشکالت 

شهر یزد است.
 ای��ن مشک��الت از جمل��ه باف��ت از هم گسس��تۀ شهری، 
فروپاشی س��اختار محل��ه ای را به دنب��ال آورده و موجب نیاز 
شدید به اتومبیل برای دسترس��ی به خدمات شهری و كاهش 
روابط اجتماعی سالم گشته اس��ت. همچنین افزایش مصرف 

انرژی های فسیلی موجب افزایش آلودگی های زیست محیطی 
ش��ده اس��ت. بی هویت��ی در فضاهای شه��ری، كاهش امنیت 
شهری و آلودگی های بصری یا آشفتگی منظر شهری از جمله 
دیگر مس��ائل شهرسازی امروز در بس��یاری از نواحی شهری 

است.
رش��د و توس��عه ناموزون شهری��زد، باعث گسس��تگی های 
فضایی وتخریب محیط زیس��ت،كاهش امنیت و بی هویتی در 
شهر شده اس��ت. عدم توجه  به شناخت  و بهره گیری مناسب 
از شیوه ه��ای س��نتی و م��درن موجب گسس��تگی كالبدی، 
گسس��تگی فرهنگی، اقتصادی- اجتماعی شده است. بنابراین 
تلفیق دانش و تجربیات بومی با مدرن از ضروریاتی اس��ت كه 
می توان��د ضمن حفظ هویت شهری، ایمنی، زیبایی ، توس��عه 
پای��دار شهری را تحقق بخشد )شماع��ی و پوراحمد، 1384 : 

. )253 -256
عدم هماهنگ��ي طراحی فضاهای شهری ب��ا اوضاع محیط 
طبیع��ی و فرهنگی، نارس��ایی های زیرس��اخت های شهری و 
تأسیس��ات زیربنایی و توزیع نامتناسب كاربری ها و ساخت و 
س��ازهای غیراصولی در س��طح نواحی جدید شهر یزد موجب 
هدررفتن سرمایه های ملی و تشدیدمشکالت زیست محیطی، 

اقتصادی و اجتماعی  شده است.
این پژوهش در پی تبیین روش های س��نتی ومدرن توسعه 
شهری برای بهره گیری از جنبه های مثبت شهرس��ازی سنتی 
و مدرن و رواج بومی س��ازی از طریق تلفیق الگوهای سنتی و 

مدرن و ایجاد توسعه پایدار شهری است.
سؤال های اصلی این پژوهش عبارتند از:

1- الگ��وی شهر س��ازی شهر یزد طی چن��د دهه اخیر از چه 
الگویی تبعیت كرده است؟ 

2- چه الگویی از شهرس��ازی سنتی در بهبود شرایط زیستی 
شهر یزد مناسب است؟

3- آیا می توان با تلفیق شهرس��ازی سنتی و مدرن، در بهبود 
شرایط زیستی شهر یزد توفیق یافت؟

هدف پژوهش 
هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین الگوی شهرسازی 
شهر یزد اس��ت. همچنین جایگاه الگوهای س��نتی شهرسازی 
ایرانی - اس��المی و پیامدهای شهرس��ازی مدرن در توس��عه 

فضایی شهر بررسی و تحلیل می شود.
به منظور دس��تیابی به توس��عه پایدار شه��ری و حفاظت و 
صیانت از محیط زیست و میراث فرهنگ ایرانی – اسالمی چه 

الگویی از شهرسازی برای شهر یزد مناسب تر است؟ 
ضمن مشخص نمودن الگوی فعلی شهرس��ازی، دس��تیابی 
به مناس��ب ترین الگوی شهری با توجه به ویژگی های محیط 
طبیعی و فرهنگی ، به عنوان الگوی شهرس��ازی آینده مدنظر 

است.  
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معم��اری و شهرس��ازی رابطۀ تنگاتنگی ب��ا یکدیگر دارند. 
عناص��ر و س��ازه های معم��اری شهر اع��م از س��اخت، بافت 
و س��یمای آن شهره��ا را ش��کل می دهد. پیشین��ۀ معماری 
 و شهرس��ازی در ای��ران بی��ش از 6000 س��ال س��ابقه دارد 

)آ. پوپ، 1382 : 9(.
فضاهای شهری شامل قلعه ه��ا، خانه ها، بازارها، كوشک ها، 
پل ها و باغ های ایرانی طی سال های متمادی تحت تأثیر اوضاع 
جغرافیایی شکل گرفته و در س��طح شهر اس��تقرار می یافتند. 
در این بناه��ا عالوه بر تأثیرات محی��ط طبیعی، نقش عوامل 

فرهنگی از جمله جنبه های دینی و ارزشی نیز هویداست.
بررسی ها و تحقیقات تاریخی نشانگر آن است كه معماری و 
شهرسازی سنتی ایران به زیبایی و سادگی و به شکل ارگانیک 
و سازگار با محیط زیست ساخته شده و تکامل یافته است. این 
شهرسازی را درون زا یا شهرسازی بومی گویند. این شهرسازی 
باتوجه به نیازهای مادی ومعنوی مردم با بهره گیری از شرایط 
و توانایی ه��ای محیط طبیع��ی و فرهنگ خ��اص هر منطقه 
جغرافیایی به منظور تأمین آس��ایش جس��می و روحی انسان 
شکل گرفته اس��ت. در گذشته ویژگی ه��ای محیط طبیعی و 
ایدئول��وژی حاكم از جمله اعتق��ادات مذهبی در شکل گیری 
س��اخت، بافت و سیمای شهری نقش بس��زایی داشته است. 
اما امروزه معماری و شهرس��ازی مدرن، شاخص های هویت و 
تعل��ق محیطی و فرهنگی را كمتر دارند. به بیانی دیگر امروزه 
كمتر هماهنگ و همس��از با اوضاع محی��ط طبیعی، از جمله 
شرایط اقلیمی و فرهنگ بومی رشد و توسعه می یابند. در واقع 
شهرسازی برون زا جایگزین شهرسازی درون زا شده است. در 
نتیج��ه بناه��ا و فضاهای شه��ر مدرن آن آرامش و احس��اس 
تاریخ��ی- فرهنگی و تعلق الزم را برای شهروندان خود ایجاد 

نکرده و پیامدهای ناگوار زیست محیطی را پدید آورده است.
بررسی الگوهای شهرس��ازی و نظام برنامه ریزی شهری در 
ایران در طول تاریخ بر ضوابط و قانونمندی های خاصی استوار 
بوده كه مهم تری��ن آنها عبارتنداز: ضابطۀ دفاعی كه امروزه از 
آن ب��ه عنوان پدافند غیرعامل شه��ری نام می برند. شهرها به 
شکلی س��اخته می شدند كه در مقابل تهاجم نیروهای مخالف 
داخلی و خارج�ی امنی��ت و ایمنی الزم را داشته باشند. ثانیاً 
تأمی��ن آب یکی دیگر از ضواب��ط مکان یابی و توزیع و فضایی 
كاربری ه��ای زمین شهری ب��ود. شهرس��ازان در طول تاریخ 
به منظ��ور پایداری زندگ��ی شهری چگونگی س��اخت، بافت 
و س��یمای شهری را براس��اس منابع آب ه��ر منطقه طراحی 
می كردند. ثالثاً نظام شهرسازی از تفکیک ها و ساختار فضایی 
متوازن برخوردار بود و رابع��اً نظام فضایی شهر از هم پیوندی 
می��ان اجزا و عناصر شهری برخ��وردار بود. به بیانی دیگر بین 
كلیه كاربری ها و مناطق و نواحی شهری انس��جام الزم وجود 

داشت )علی اكبری، 1381: 48-52(.
پراكنش شهری، الگوی نس��بتاً جدیدی از سکونت گاه های 

انسانی است كه در آمریکا تحت عنوان »اسپرال« مطرح شده 
اس��ت. در این الگو، جمعیت تنها عامل افزایش كاربری زمین 
نبوده، بلکه رشد سریع انضمام زمین در اطراف شهر نیز نقش 
موث��ری در پراكن��ش فضاهای شهری دارد. ای��ن الگو موجب 
كاربرد وس��یع اتومبیل در زندگی شهری شده است )اوینگ، 

.)107 :1997
شهرسازی بومی بصورت متعادل و متوازن براساس طراحی 
ارگانیک با رعایت مالحظ��ات اكولوژیکی، عدالت اجتماعی و 
اقتصادی شکل می گیرد. اما امروزه آس��یب پذیری شهر ناشی 
از گسستگی های فضایی و ناموزون است كه هزینه های حمل 
ونقل را زیاد كرده و زیرس��اخت های شهری را با چالش روبرو 

می سازد )گاسدروف و هال فیت، 2007 :26(.
فشرده سازی و متوازن ساختن شهرها به عنوان الگویی برای 
حل مشکالت شهری مطرح شده كه رشد و گسترش بی رویه 
شهرها را كنترل كند )گوردن و ات هال، 1989 :140-147(.
از دیدگ��اه »توری«، شهر فش��رده، الگوی��ی منطقی برای 
مس��ائل و مشکالت ناشی از توس��عه شهری گس��ترده اس��ت 

)توری، 1996: 68(.
نقی زاده در سال 1381 در پژوهشی معیارها و اصول معماری 
و شهرس��ازی بومی، شهرهای تاریخ��ی راشامل: كمال جویی، 
اجتناب ازاسراف، قناعت، رعایت اعتدال، اصالح زمین، اجتناب 
از بطالت و بیهودگی در كاربری زمین، پیوس��تگی و انسجام، 
آینده نگری در فضاهای شهری معرفی كرده اس��ت )نقی زاده، 

.)32-49: 1381
نمون��ه جالب تعامل بین س��نت و مدرن در نظریه توس��عۀ 
پایدار مطرح شده است. شهر پایدار جانشینی موجه و معقول 
برای شهرسازی مدرن قرن 21 است و در آن به موازات توجه 
به مسائل زیست محیطی، مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه 
شهرنشین نیز موردتوجه قرار مي گیرد )بحرینی، 1376: 29(.
آلدوس معتقد اس��ت، رشد و گسترش شهری كه به توسعه 
كم تراكم شهری منجر می گردد، باعث افزایش مصرف انرژی 
در حمل و نقل شهری و تخریب زمین های كشاورزی و منابع 
طبیع��ی می شود، در صورتی كه توس��عه شهری فشرده كه با 
تراكم متناسب جمعیتی همراه باشد، مصرف انرژی را كاهش 
داده و آلودگی های زیس��ت محیطی را به حداقل می رس��اند 

)آلدوس، 1992: 27(.
براس��اس هدف های اصلی توس��عه پایدار، كمپبل می گوید: 
الگ��وی س��ه وجهی بای��د در برنامه ری��زی شه��ری مدنظ��ر 
قرارگیرد. شهرس��ازان باید حفاظت از محیط زیس��ت و توسعه 
زیس��ت محیطی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی را رعایت 

كنند )كمبل، 1996 : 96(.
ام��روزه رشد س��ریع و بی رویه شهرنشین��ی در كشورهای 
و  مس��ائل  از  بس��یاری  ظه��ور  عام��ل  توس��عه،  ح��ال  در 
 مشک��الت شه��ری از جمل��ه بی هویت��ی شهرها شده اس��ت 

)پاق، 1995 : 384(.
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مشک��الت ناشی از رشد شهری لجام گس��یخته و بی برنامه، 
موجب شکست بس��یاری از طرح های سیاست گذاران توسعه 
شهری و كاهش كارایی طرح های توس��عه شهری شده اس��ت 

)لیر، 1994: 5(.
وس��پ و اِن س��ی معتقدند رش��د كالبدی از هم گسس��ته 
شه��ری موج��ب شکل گی��ری فضاه��ای خال��ی در محدودۀ 
شه��ری شده و شه��ررا از ف��رم ایده آل شه��ری دور می كند. 
 در نتیجه اس��تفاده از حم��ل و نقل شه��ری افزایش می یابد 

)وسپ و ان سی، 2004 :23(.
دادخواه در س��ال 1384 در پژوهشی به این نتیجه رسیده 
كه شهرسازی بومی جوابگوی نیازهای یک جامعه متناسب با 
عوامل طبیعی و با خواسته های مادی و معنوی انسان ها است، 
زی��را با مشاركت م��ردم و با تدبی��ر در برنامه ریزی و طراحی 
مناس��ب فضاهای شهری، شرایط آس��ایش شهروندان تأمین 
می شود. بر این اس��اس شناخت شهرس��ازی بوم��ی می تواند 
كم��ک قابل توجهی به شناخت ویژگی ه��ای جغرافیایی بویژه 

فرهنگ جامعه كند )دادخواه، 1384 :97-99(.
بیان در سال 1376، در پژوهشی به این نتیجه دست یافته 
كه از مهم ترین عواملی كه باعث ساخت و سازهای غیراصولی 
و پراكنده در مناطق مختلف كشور شده، مشکالت اقتصادی و 
ضعف مدیریت شهری است كه مکان یابی واحدهای مسکونی 
ب��ا اوض��اع محیط��ی، تراكم جمعی��ت و نح��وۀ زندگی مردم 

هماهنگی الزم را ندارند )بیان، 1376: 16(. 
برندی هیلم در پژوهشی تحت عنوان »معماری اس��المی، 
ف��رم، عملک��رد و معن��ی«، معتق��د اس��ت ك��ه معم��اری و 
شهرس��ازی بومی بویژه معماری اس��المی نشان از فرهنگ از 
 جمله آداب و رس��وم، هنر، آئی��ن و ادبیات بومی مناطق دارد 

)هیلم، ترجمه ایرج اعتصام، 1377(.
توج��ه ب��ه ویژگی ه��ای اجتماع��ی، فرهنگ��ی و اقتصادی 
س��اكنان شهرها بویژه محالت شه��ری در هنگام برنامه ریزی 
و ایج��اد زمین��ه مشارك��ت آنه��ا در طرح ه��ا و برنامه ه��ا، از 
 عوام��ل كلی��دی در ایجاد مطلوبیت محیط مس��کونی اس��ت 

)عزیزی، 1379: 27-28(.
از اواخر قرن بیستم در شهرسازی، نظریه فرانوگرایانه مطرح 
شده كه تلفیقی از مداخله نوگرایانه و فرهنگ گرایانه در شهر 

سازی است )حبیبی و مقصودی، 1381: 172-173(.  
یک��ی از دوران ه��ای شاخص تلفیق معماری و شهرس��ازی 
س��نتی و مدرن، دهۀ 1330 )ه�.ش( بود. معماران برجس��ته 
همچون هوشنگ س��یحون، نادر اردالن، كامران دیبا، حسین 
امان��ت، ك��وروش فرزام��ی، علی س��ردار افخم��ی و غالمرضا 
فرزان مهر س��اختمان های مه��م و باارزشی را به عنوان عناصر 
مه��م شهری طراح��ی كرده اند كه الگوهای��ی بدیع و تركیبی 
زیبا، تلفیق س��نت و مدرن را به نمایش گذاشته اند )قبادیان، 

.)19 :1382

نمونه های تلفیق س��نت و مدرن در معماری و شهرسازی، 
توس��ط هوشنگ س��یحون طراحی و اجرا شده اس��ت. از این 
نمونه ها می توان به مقبره بوعلی س��ینا در سال 1330، مقبره 
نادرشاه افشار در سال 1338، مقبره حکیم عمرخیام در سال 
1341، مقبره استاد كمال الملک در سال 1342 و فضای سبز 
و خیابان ها و گذره��ای شکل گرفته در اطراف آن اشاره كرد 
ك��ه به عنوان عناصر شاخص شهری تلفیق س��نت و مدرن به 
نمایش مي گذارد. همچنین توس��ط نادر اردالن مدرسه عالی 
مدیریت )دانشگاه امام صادق(، دانشگاه بوعلی سینا و فضاهای 
اطراف را ب��ه عناصر زیبای شهری طراحی ك��رده كه در آنها 

تركیب سنت و مدرن دیده می شود.
كامران دیبا، س��اختمان س��ازمان می��راث فرهنگی كشور، 
پ��ارک شفق در س��ال 1348، م��وزۀ هنرهای معاص��ر را در 
س��ال 1355 به عن��وان عناص��ر مهم شه��ری طراحی كرده 
اس��ت. آقای حس��ین امانت، بنای برج و می��دان آزادی را در 
سال 1355و سردر ورودی دانشگاه تهران را درسال1345 به 
عنوان عناصرشاخص شهر تهران طراحی و اجرا كرده اس��ت. 
علی س��ردار افخمی، ساختمان تئاترشهر و فضای اطراف آن و 
غالمرض��ا فرزان مهر، مقبره الشعرا در س��ال 1356 در تبریز با 
مجموعه های اطراف آن را طراحي كرده اند. این آثار را مي توان 
ب��ه عنوان نمونه هایی از تلفیق س��نت و مدرن معرفی كرد كه 
در آنه��ا هنر ایرانی- اس��المی و هماهنگی فضاهای شهری با 
محیط جغرافیایی به وی��ژه فرهنگ ایرانی به نمایش گذاشته 

شده است.
دیدگاه فرهنگ گرایانه متأثر از نظریه های شهرس��ازان قرن 
نوزدهم همچون راس��کین، موریس كامیلوسیت، اوژن ویوله، 
... تأكید بر ارزش ه��ای فرهنگی بومی در شهر دارند. فرهنگ 
گرایان توجه به ارزش های بومی و فرهنگی را به عنوان مبنای 
دخل و تصرف می دانن��د. فرهنگ گراها معتقدند كه فضاهای 
شهری باید متناسب با ساختارهای فرهنگی و فضاهای شهری 
متن��وع و غیرقابل پیش بینی باشد )ش��وای، 1375: 18-20(، 

)نصر اصفهانی، 1377: 30-51(.
دیدگاه مردم گرایانه متأثر از نظریه های مشاركتی دهه های 
آخر قرن بیس��تم میالدی اس��ت كه هدف آن افزایش میزان 
مشاركت مردم در تغییر و تحول س��ازمان فضایی شهر است. 
براس��اس ای��ن نظریه هرگون��ه مداخل��ه در بافت های شهری 
بای��د ب��ا مشاركت م��ردم محلی ص��ورت گیرد. شهرس��ازی 
مردم گرایان��ه نظری��ه ت��داوم را در تکامل می بیند. به س��خن 
دیگ��ر س��ر در گذشت��ه و رو ب��ه آین��ده دارد و از طرح های 
 ُصل��ب و ثاب��ت و بی هوی��ت در شهرس��ازی پرهی��ز می كنند 

)امیر یاراحمدی، 1378: 187-189(.

چارچوب نظری پژوهش
بر اس��اس نظریه سازمندگرایان با توجه به نیازها وفرصت ها 
و س��ازگاری با شرایط گذشته، حال وآینده طراحی منس��جم 
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و وح��دت یافت��ه ای را از طری��ق س��اختار محل��ه ای می توان 
ایج��اد كرد كه در راس��تای نظریه هوشمندانه شهری اس��ت. 
رش��د هوشمندانه شهری ب��ر كاربری های اراض��ی تركیبی و 
طراح��ی س��اختمان های فشرده ب��ا كاهش اث��رات نامطلوب 
زیس��ت محیط��ی توج��ه دارد. متناس��ب و متوازن س��اختن 
فضاه��ای شه��ری ب��ا نیازه��ای اجتماع��ی و اوض��اع محیط 
جغرافیایی، در كاهش مصرف انرژی بویژه كاهش زمان س��فر 
درون شهری، خدمات رس��انی و هزینه های حمل و نقل مؤثر 
 اس��ت )مامف��ورد،1991: 68( و )لین��چ، 1991 :88-89( و 

.)Benton-Short and short, 2008:225(
براس��اس بررس��ی ها و تحقیق��ات ص��ورت گرفت��ه، الگوی 
شهرس��ازی منس��جم با ساختار محله ای و س��ازمند با محیط 
طبیعی و فرهنگی، مؤثرترین الگو برای حل مسائل و مشکالت 
شهر یزد اس��ت. این الگو به شهرس��ازی بومی گرایش دارد و 
متأث��ر از نظریه های انقالب اطالعات و عصر شبکه و ارتباطات 

قرن 21 والگوی شهر آینده )گره ای – اطالعاتی( است.   

روش تحقيق
اوال الگوی شهرسازی شهر یزد طی چند دهه اخیر از الگوی 
شهرس��ازی ماشینی یا الگوی شهرسازی اسپرال تبعیت كرده 

است. 
ثانیا به نظر می رسد الگوی شهرسازی محله ای منسجم كه 
با الگوی شهر آینده )گ��ره ای – ترانزیتی( همخوانی بیشتری 

دارد با شرایط زیستی شهر یزد سازگارتر است. 
ثالثا به منظور دس��تیابی به الگوهای بهینه توس��عه شهری 
تلفیق الگوهای شهرس��ازی س��نتی با مدرن نقش موثری در 

توسعه پایدار شهر یزد خواهد داشت.
ای��ن پژوهش ب��ا توجه به فرض هاي ف��وق، از لحاظ هدف 
كاربردی و با روش توصیفی، تحلیلی، كیفی- میدانی پیمایشی 
به كمک مدل های هلدرن و توزیع چاركی انجام گرفته است.

جامع��ه آماری، شهر یزد اس��ت. روش جمع آوری اطالعات 
نیز برحسب پرس��ش های طرح شده و فرضیات كتابخانه ای و 
میدانی اس��ت. اطالعات آماری مساحت، جمعیت و سرانه ها 
به تفکی��ک مناطق و نواحی طی س��ال های 1335 تا 1385 
از س��النامه های آماری و اطالعات موجود در آرشیو س��ازمان 

مسکن و شهرسازی و شهرداری جمع آوری شده است. 
متغیره��ا و شاخص های مورد بررس��ی تغییرات مس��احت 
شهر، جمعیت و تراكم جمعیت، مس��احت كاربری مسکونی، 
س��رانه های شهری، مساحت فضاهای خالی، فضاهای عمومی، 
نیمه عموم��ی مانند محالت، مجموعه های مس��کونی، تراكم 
خال��ص و ناخال��ص شه��ری، س��ازگاری س��اخت و طراحی 
فضاه��ای شهری با اوضاع محیط طبیعی بویژه اوضاع اقلیمی، 
كیفیت ه��ای محتوای��ی بصری فرم و فضاه��ای شهری شامل 

زیبایی، انسجام كالبدی و اقتصادی و اجتماعی است.

داده ها و روش ها
شه��ر یزد ط��ی چند دهه اخی��ر رشد كالب��دی ناموزون و 
ناهماهنگ ب��ا رشد جمعیت و كاربری ه��ای موردنیاز شهر را 
داشته اس��ت. براس��اس آمار سال 1335، مس��احت شهر یزد 
حدود 500 هکتار و جمعیتی برابر 63502 نفر و تراكم نسبی 
جمعیت شهری در هر هکتار در آن سال حدود 127 نفر بوده 

است.
اما در سال 1385 مساحت شهر یزد به حدود 13388 هکتار 
افزایش یافته و جمعیت این شهر به 461743 نفررس��یده، اما 
تراكم نس��بی جمعیت در هر هکت��ار به حدود 34 نفر كاهش 
یافته اس��ت. این كاهش تراكم نس��بی نشانگر رشد وگسترش 
بی رویه افقی شهر وتخریب منابع طبیعی وافزایش هزینه های 

حمل و نقل شهری و خدمات رسانی در سطح شهر است.

جدول شماره1: تغییر و تحوالت مساحت و جمعیت شهر يزد طی سال های 1335 تا 1385

درصد تغییرات جمعیت به نفرمساحت به هکتارسال
تراكم نسبی جمعیت درصد تغییرات جمعیتمساحت

)در هر هکتار(

133550063502--127

1345710932411/447/2131/3

135092011300029/521/1122/8

1355115013592525/220/2117/5

1360260020638426/051/879/4

1365340023048330/711/667/8

1375855032677651/441/734/8

13801100037305428/614/134/5

13851338846174321/723/734/5
مأخذ: نشریات گذشته تا حال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مسکن و شهرسازی، طرح های جامع گذشته تا حال شهر یزد
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براس��اس آمار و اطالعات بدست آمده طی سال های 1335 
تا 1385، نرخ رشد متوسط ساالنه مساحت شهر یزد حدود 8 
درصد بوده، در صورتی كه میزان رشد جمعیت شهر یزد طی 
سال های 1335 تا 1385 حدود 4 درصد محاسبه شده است. 
همچنین مس��احت شهر یزد طی سال های 1335 الی 1385 
بی��ش از 26 برابر شده، اما جمعیت شهر یزد طی این دوره 7 

برابر شده است.
درصد تغییرات مس��احت در تمام س��ال ها بیشتر از درصد 
تغیی��رات جمعیت بوده، ب��ه طوری كه در س��ال های 1365 
درصد تغییرات مساحت 3 برابر درصد تغییرات جمعیت بوده 
اس��ت. این آماره��ا بیانگر رشد و گس��ترش بی رویه شهر یزد 

ناشی از واگذاری زمین و بی قواره شدن شهر است.

رشد بی رویه سرانه شهری
یکی دیگر از شاخص های پی بردن به رشد از هم گس��یخته 
و الگوی نامنس��جم شهری، بررسی میزان رشد سرانه شهری 
اس��ت. س��رانه شهری از طریق تقسیم مس��احت كل شهر به 
جمعیت بدس��ت می آید. بررس��ی های آماری طی س��ال های 
1335 ت��ا 1385، نشانگر آن اس��ت كه رشد شتابان س��رانه 
شه��ری از 78/73 مترمرب��ع در س��ال 1335 ب��ه 289/94 
مترمربع در س��ال 1385 افزایش یافته است. این روند تغییر 
در میزان س��رانه زمین عالوه بر اینکه نشان دهنده گرایش به 
گس��ترش پراكنده شهر در خالل دهه های اخیر است، بیانگر 
عرضه بی روی��ه و مصرف بیش از اندازه زمین در شهر یزد نیز 

هست.

جدول شماره  2: تغییر و تحوالت مساحت و جمعیت و سرانۀ شهری در شهر يزد طی سال های 1335 تا 1385

سال مساحت به هکتار جمعیت به نفر سرانه شهری )مترمربع(

1335 500 63502 78/73

1345 710 93241 76/14

1350 920 113000 81/41

1355 1150 135925 84/60

1360 2600 206384 125/97

1365 3400 230483 147/51

1375 8550 326776 261/64

1380 11000 373054 294/86

1385 13388 461743 289/94

براساس آمار جدول فوق می توان گفت افزایش سرانه زمین 
شهری تنها به معنی بهره گیری جمعیت شهری از ساختارها و 
خدمات مطلوب شهری نیست، بلکه متأثر از ساخت بیمارگونه 
شهر اس��ت. بافت قدیم و فرسوده شهر در حال متروكه شدن 
اس��ت و رشد پراكنده و نامنس��جم شه��ری و بافت متخلخل، 
گس��ترش حاشیه نشینی و ظه��ور بافت های خودروی شهری، 
ادغام روس��تاهای پیرامون و تخریب باغ��ات و اراضی زراعی، 
گسستگی بافت كالبدی و گسترش شهر بر زمین های مرتعی 
و معدنی همگی دالیلی بر رشد از هم گسسته و ناپایدار شهری 

است.

مدل هلدرن
یک��ی از روش های مطرح برای مشخ��ص نمودن چگونگی 
گس��ترش شهر بویژه رشد بی قواره شه��ری روش »هلدرن« 
اس��ت. جان هلدرن در س��ال 1991، روشی را ب��رای تعیین 
نس��بت رشد افقی شهر و رشد جمعیت به كار برد. با استفاده 

از ای��ن روش می توان مشخص نمود چه مق��دار از رشد شهر 
ناش��ی از رشد جمعی��ت و چه مقدار ناش��ی از رشد بی قواره 

شهری بوده است )بک و دیگران، 2003 :102(.
وی در این روش، از فرمول س��رانه ناخالص زمین اس��تفاده 

كرده كه مراحل معادالت این مدل به شرح زیر می باشد:
معادله شماره)1(، اس��اس تئوری گس��ترش افقی یک شهر 

است )حکمت نیا و موسوی، 1385 : 131-33(.

           )1(
           P

Aa =
                

در رابطه )1( س��رانه خالص )a( برابر است باحاصل تقسیم 
مساحت زمین )A( به مقدار جمعیت )P(. براساس این رابطه، 
می توان گفت كل زمینی كه توسط یک منطقه شهری اشغال 
می شود )A( برابر اس��ت با حاصل ضرب سرانه ناخالص )a( و 

تعداد جمعیت )P(، در آن صورت خواهیم داشت:
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براساس روش هلدرن، اگر طی دوره زمانی )t (، جمعیت با 
 a( افزایش پیدا كند و سرانه مصرف زمین با ) P( رشدی برابر
( تغییر یاب��د، كل اراضی شهری با )A( افزایش می یابد كه با 

جایگزینی در رابطه )2( داریم:

       )3(()() aaPPAA ∆××∆+=∆+
          

 ،)A( و تقس��یم كردن آن بر )ب��ا جایگزینی رابطه )2( و )3
می توان تغییرات مس��احت مح��دوده )A/A ( تبدیل به شهر 

شده را طی فاصله زمانی )t ( به دست آورد.

                     )4(()()
a
a

P
P

a
a

P
P

A
A ∆

×
∆

+
∆

+
∆

=
∆

در این حالت رابطه )4( كاماًل كلی است وهیچ فرضی را درباره 
مدل رشدیادوره زمانی بیان نمی كند. در فاصله یک س��ال به 
یک س��ال، درصد افزایش p و )a( كم است، بنابراین می توان 
از دومی��ن عبارت در رابطه )4( صرف نظ��ر كرد. بدین ترتیب 
ب��ا پیروی از مدل هلدرن، رابط��ه )4( بیان می كند كه درصد 
 با حاصل جمع درصد رشد 

ب��ا پیروی از مدل هلدرن، رابط��ه )4( بیان می
رشد وسعت یک شهر  
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جمعیت  و درصد رشد س��رانه ناخالص 
برابر است. به عبارت دیگر رابطه )4( برابر است با:

 )5(
 درص��د ك��ل رش��د س��رانه ناخالص+درص��د كل رش��د جمعی��ت شهر=

درصد كل رشد وسعت شهر

ب��ر این اس��اس، طبق روش هلدرن، س��هم رش��د جمعیت از 
مجم��وع زمین )اس��پرال(، از طریق نس��بت تغییر درصد كل 
جمعی��ت در یک دوره به تغییر درصد كل وس��عت زمین در 
همان دوره به دس��ت می آید كه می ت��وان به صورت زیر بیان 

نمود:

      )6(

در مورد سرانه زمین به همان شکل می توان به كاربرد:

 )7(

براساس مدل رشد جمعیت، یک مدل عمومی رشد  هلدرن 
برای تکمیل مدل خود به شکل زیر ارائه می دهد:

        )8(

 gp ،جمعیت اولیه t، P0 جمعیت در زمان p)t( در رابطه 8،
 gp حل  برای  است.  زمانی  فاصله  طی  جمعیت  رشد  میزان 

می توان از رابطه زیر استفاده نمود: 
pt

            )9(

از آنجایی كه )1+x(Ln برای مقادیر كمتر از x، معادله )9( را 
می توان به شکل زیر نوشت:

Ln)1+x(

           )10(

برای وسعت  توان  از استنتاج نرخ رشد را می  چنین شکلی 
زمین )A( و سرانه كاربری زمین )a( نیز نوشت:

             )11(

            )12(

بنابراین براساس سه معادله نرخ رشد، می توان معادله هلدرن 
را به شکل زیر نوشت:

                )13(
با جایگزینی فرمول )رابطه 10 الی 12( برای میزان رشد و 
A طی  و   P، a متغیرهای  آغاز  و  پایان دوره  مقادیر  نسبت 

فاصله زمانی در رابطه )13( خواهیم داشت:
زیر  شرح  به  فوق  معادله  متغیرهای  یزد  شهر  مورد  در 

Archجای گذاری می شود.
ive

 of
 SID

)14(

)15(

1/983 + 1/303 = 3/278
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بعد از این با استفاده از معادله های 5 و 6، سهم های مربوط 
زمین  ناخالص  سرانه  رشد  درصد  و  رشد جمعیت  درصد  به 
شهری با تقسیم هر طرف معادله به 2/459 به دست می آید:

)16(

60% + 40% = 100%             )17(

شهر  فضایی  كالبدی-  رشد  از  درصد   60 تنها  ترتیب  بدین 
یزد در فاصله 85-1335 مربوط به رشد جمعیت بوده و 40 
درصد از رشد شهر مربوط به گسترش افقی و اسپرال شهر 
تراكم  كاهش  كه  نتیجه گرفت  می-توان  اینجا  در  می باشد. 
در  زمین شهری  ناخالص  سرانه  افزایش  و  ناخالص جمعیت 

فرایند موجب  این  بوده است.  پراكنش فضایی شهر  راستای 
بسیاری از مسائل و مشکالت شهری خواهدبود.

مدل توزیع چاركی
و  جمعیت  توزیع  چگونگی  تبیین  روش های  از  دیگر  یکی 
خدمات از لحاظ توازن و عدم توازن، روش توزیع چاركی است. 
در این روش به منظور نحوۀ توزیع جمعیت در سطح شهر و 
مختلف  مناطق  در  موجود  بر خدمات  فشار جمعیت  تعیین 
محاسبه  مختلف  مناطق  در  جمعیت  نسبی  تراكم  شهر، 
تراكم  لحاظ  از  منطقه  به چهار  روش شهر  این  در  می شود. 
تراكم  با  منطقه  كم،  تراكم  با  منطقه  شامل  جمعیت  نسبی 
بسیارزیاد  تراكم  با  منطقه  و  زیاد  تراكم  با  منطقه  متوسط، 

تقسیم می شود )مهدوی، 1377 :6(.

جدول شماره3: نحوۀ توزيع جمعیت در سطح شهر يزد براساس چارک های آماری

درصد جمعیتدرصد مساحتجمعیتمساحتچارک ها

1-1948506998235/415/3

20-39352011794725/925/5

40-59270511764120/825/4

60-79231315618317/933/8

مشخص   ،)3( شماره  جدول  به  توجه  با  آماری  بررسی 
می سازد كه حدود 51 درصد از جمعیت در بیش از 53 درصد 
از مساحت زندگی می كنند. اما در منطقۀ با تراكم بسیارزیاد، 
حدود 33 درصد از جمعیت در 71 درصد از مساحت زندگی 
ناموزون  توزیع  كه  می سازد  مشخص  بررسی  این  می كنند. 
فضایی در شهر وجود دارد. شهرها مانند ساختار بدن انسان 
و  متعادل  زمان  طول  در  كیفی  و  كمی  رشد  لحاظ  از  باید 
و  شهری  جمعیت  در  تفریط  و  افراط  هرگاه  باشند.  متوازن 
افزایش  یا  و  افتد،كاهش  اتفاق  شهر  زیرساختی  امکانات 
بیماری شهری و آسیب پذیری آن  جمعیت و فضاها موجب 

می گردد. بنابراین باید به سازمان فضایی بیشتر توجه شود.

آماده سازی و واگذاری ناعادالنه زمين
برای بررسی و تحلیل وضعیت پیش آمده در شهر یزد، باید 
به سیاست های تقسیم زمین های اطراف شهرها در ایران كه 
از سال  به بعد همزمان با قانون اصالحات ارضی در روستاها 
آغاز شد، اشاره كرد. این سیاست ها موجب مهاجرت بی رویه 
روستائیان به شهرها گردید. به دنبال این سیاست ها در چند 
تصویب  از طریق  پیرامون شهر  زمین های  الحاق  اخیر،  دهه 
طرح های توسعه شهری یکی از دالیل مهم الگوی رشد شهری 

بوده است.

جمله  از  مصوب  طرح های  قالب  در  دولت  فرایند  این  در 
اراضی تا شعاع 5 كیلومتری از محدودۀ قانونی شهرها را به 
عنوان اراضی حوزۀ استحفاظی و حریم شهری جهت ذخیره 
این زمین ها طبق  تثبیت می كند.  و  برای رشد شهر تحدید 
منابع  و  شهرسازی  و  مسکن  توافق  با  فرایندی  طی  قانون، 
طبیعی تحت تملک مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به نام 

زمین شهری شناخته می شوند.
اخیر  دهۀ  چند  در  را  زمین ها  این  زمین شهری،  سازمان 
شهروندان  به  كافی  نظارت  عدم  و  دقیق  برنامه ریزی  بدون 
واگذار كرده، اما بررسی های میدانی نشانگر آن است كه در 
آنها  الی 20 درصد  از شهرک های پیرامونی شهر 10  بعضی 
هنوز ساخته نشده است. به عنوان مثال، منطقۀ امام شهر با 
مساحت 9/5 هکتار و بیش از 850 قطعه زمین از سال 1368 
واگذار شده است، اما بعد از گذشت 20 سال بیش از 100 

قطعه آن ساخته نشده است.
زمین های محدودۀ جواداالئمه كه به 75/5 هکتاری صفائیه 
معروف است، از سال 1371 شامل 320 قطعه مسکونی است 
كه از این میزان بعد از 17 سال حدود 13 قطعه ساخته نشده 
است. شهرک گلستان كه در سال 1374 با مساحتی حدود 
از  بعد  تقریباً  است،  شده  واگذار  قطعه   772 در  هکتار   31

گذشت 14 سال هنوز 82 قطعه ساخته نشده است.
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و  مؤسسات  كه  می سازد  مشخص  میدانی  بررسی های 
نهادهایی به موازات دولت، عرضه كنندۀ زمین بوده اند. یکی از 
این موسسات، مؤسسۀ كوثر )متولی انتقال آب به یزد(، نقش 
مقدار  كوثر  موسسه  است.  داشته  زمینه  این  در  را  بیشتری 
به طبقات  واگذاری آن  و  از زمین هاي منابع طبیعی  زیادی 
كم درآمد در چارچوب سیاست تأمین زمین و تأمین منابع 
اما متأسفانه بخش  اقدام كرد،  انتقال آب  برای مخارج  مالی 
موجب  كافی  عدم نظارت  علت  به  اراضی  این  از  قابل توجهی 
پیدایش الگوی نامناسب شهری شده و یا در فرایند واگذاری، 

در بورس بازی زمین توسط بنگاه های معامالتی قرار گرفت.
براساس قوانین اسالم، مالکیت زمین در صورتی به رسمیت 
شناخته می شود كه از زمین بهره-برداری شود و آن را آباد 
جزء  و  نیست  تملک  قابل  زمین  صورت،  این  غیر  در  كنند. 
صدری،  )فریور  درمی آید  عمومی  مالکیت  به  و  است  انفال 

.)23: 1378
همچنین در بسیاری از كشورهای دنیا از جمله انگلستان، 
زمین ملک عمومی تلقی می شود، ولی نحوۀ استفاده از آن در 
اختیار شهروندان است. بهره گیری بهینه از زمین به گونه ای 
كه تضمین كننده توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ 
محیط زیست از ضروریات توسعه پایدار شهری است )فریور 

صدری، 8731 :22(.

جمع بندی و نتيجه گيری
شماره  جدول  در  حاصله  اطالعات  و  آمار  به  توجه  با   •
یزد  شهر  در   1345 سال  در  جمعیت  نسبی  تراكم   ،)1(
سال  در  رقم  این  كه  بوده  هکتار  هر  در  3/131نفر  حدود 
یافته است. همچنین  نفر در هکتار كاهش  به 5/34   1385
بررسی های بعمل آمده نشانگر آن است كه واگذاری بی رویه 
زمین و عدم نظارت بر ساخت، موجب شده بسیاری از قطعات 
سال  از  شهرسازی  و  مسکن  توسط  شده  واگذار  زمین های 
فرایند  این  است.  گردیده  رها  نشده  ساخته  حال  تا   1371
موجب رواج الگوی شهرسازی اسپرال یا ماشینی در شهر یزد 
شده است كه باید از طریق قوانین مناسب با مالکان برخورد 

شود.
شهری  سرانه  رشد   ،1385 تا   1335 سال های  طی   •
به  شهری  سرانه   ،1335 سال  در  مترمربع   78/73 از 
از  یکی  كه  یافته  افزایش   1385 درسال  289/94مترمربع 

دالیل آن واگذاری بی رویه زمین شهری بوده است.
زمین  سرانه  افزایش   )3( شماره  جدول  آمار  براساس   •
از فضاهای  شهری تنها به معنی بهره گیری جمعیت شهری 
و  افراط گونه  ساخت  از  متأثر  بلکه  نیست،  شهری  خدمات 
متروكه  حال  در  مركزی  بخش  است.  شهر  رشد  بیمارگونه 
گسترش  و  هم گسسته  از  بافت  و  است  رهاشدن  و  شدن 
مراتع  تخریب  و  بافت های خودروی شهری  ظهور  و  بی رویه 

ناپایداری شهری را  و اراضی كشاورزی و معدنی، زمینه های 
فراهم می آورند.

• براساس محاسبات روش آماری هلدرن، مشخص می شود 
 60 فاصله 85-1335 حدود  در  یزد  شهر  كالبدی  رشد  كه 
درصد از آن مربوط به رشد جمعیت بوده و 40درصد مابقی، 
ناموزون  پراكنش  این  است.  اسپرال  و  افقی  رشد  به  مربوط 

فضایی شهر موجب بسیاری از مسائل شهری خواهدگردید.
چاركی  روش  طریق  از  آماری  بررسی های  براساس   •
یزد  از جمعیت شهر  مشخص می شود كه حدود 15 درصد 
اما  از مساحت شهر زندگی می كنند.  از 35 درصد  در بیش 
در منطقه با تراكم بسیارزیاد، حدود 33 درصد از جمعیت در 
17 درصد از مساحت استقرار یافته اند. این آمار و ارقام گویای 
توزیع ناموزون جمعیت در سطح شهر است. افراط و تفریط در 
تراكم جمعیت در سطح شهرها هم همانند ساختار بدن انسان 
موجب برهم خوردن تعادل و مکانیسم، متابولیسم و دینامیسم 

شهری خواهدشد.
• بررسی های آماری و میدانی مشخص می سازد كه شهر 
یزد در سال 1335 با مساحت حدود 500هکتار و جمعیت 
63502 نفر در 42 مجموعه محله با مركز محله ای مشخص 
به  را  رفاهی  خدمات  كلیۀ  منظم  سلسله مراتب  با  گذرها  و 
سنتی  الگوی  این  است.  می داده  ارائه  محله  هر  جمعیت 
گره ای  شهرسازی  الگوی  با  زیادی  انطباق  اسالمی  ایرانی- 
)شهر آینده( دارد. اما رشد و توسعه شهر طی پنجاه سال اخیر 
با  بافت محلۀ شهری  از  بویژه در چند دهۀ اخیر، ساختاری 
تامین خدمات موردنیاز شهروندان در هر محله، شکل نگرفته 
بر كلیه خدمات شهری، هر  است. در محالت قدیمی عالوه 
محله افراد عالم و اهل قلم یا تجار خاصی داشته كه تقریباً 

تعادل فرهنگی شهر هم تأمین می شده است.
• در بخش های جدید شهری، شهرسازی با جدایی گزینی 
است.  شده  روبرو  بسیاری  فرهنگی  جدایی گزینی  و  فضایی 
عمومی  فضاهای  تحت تأثیركمبود  اجتماعی  روابط  بویژه 
محله ای كاهش یافته است. دربخش های جدید شهری،كمبود 
مراكز محله ای، خدماتی و رفاهی، زمینه های ارتباطات انسانی 
فرهنگی  هویت  درنتیجه  و  داده  راكاهش  اجتماعی  روابط  و 
در درون فضاهای شهری ازبین رفته است. بنابراین توده های 
با هویت گم شده به وجودآمده كه  انسان هایی  بزرگ وسیال 
آنها  اجتماعی  روابط  اما  می كنند،  زندگی  یکدیگر  كنار  در 

بسیاراندک است.
• در شهرسازی مدرن شهر یزد، نقش الگوهای سنتی در 
شهرسازی كاهش یافته و در نتیجه موجب كاهش ارتباطات 
و  انسانی  ارتباطات  ناپایداری  و  سطحی شدن  و  انسانی 
همچنین گسترش جرایم و بزه كاری های اجتماعی شده است. 
بر این اساس شناسایی خصوصیات كالبدی محله های قدیمی 
روابط  احیای  و  توسعه  برای  جدید  بافت  در  آنها  توسعۀ  و 
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امری  محله ای  ساختار  توانمندسازی  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
ضروری است.

گسترش  با  شهرها  ناموزون  توسعه  و  پراكنش  پدیدۀ   •
اجتماعی  و  اقتصادی  زیست محیطی،  ساختار  خود،  بی رویه 
ناموزون  رشد  این  است.  داده  قرار  تحت تأثیر  را  كشورها 
اواخر  از  شهری  برنامه ریزی های  در  را  جدیدی  چالش های 
قرن بیستم ایجاد كرده است. در نتیجه این چالش ها منجر 
و  كنترل  منظور  به  جدیدی  الگوهای  و  نظریه ها  ظهور  به 
ساماندهی فضاهای شهری شده است. بارزترین این نظریه ها، 
اكولوژیک  پایدار، شهر متراكم، شهر سالم، شهر  نظریه شهر 
و ... بوده است. در این راستا با شناخت فرایند رشد و توسعه 
دهه  ازیک  بیش  ماحصل مطالعات  كه  یزد  شهر  كالبدی 
می باشد، الگوی شهرسازی منسجم شهری پیشنهاد می شود. 
محیط  با  سازمند  ساختاری  با  محله ای  توسعه  الگو  این  در 
مدرن  و  از شهرسازی سنتی  تلفیقی  كه  فرهنگی  و  طبیعی 
است پیشنهاد می شود. در واقع توسعه محله ای روشی مناسب 
برای شهرسازی است . این الگو یکی از الگوهای سنتی و بومی 

و بسیارقدیمی ایران زمین است.
بازارچه  فرهنگی،  و  آموزشی  فضاهای  مسجد،  ساخت   •
و سایر خدمات موردنیاز درمركز محالت و در سطح نواحی 
ضمن  آنها  متوازن  و  منظم  سلسله مراتب  ایجاد  و  شهری 
امکان  سریع،  و  آسان  اقتصادی  و  اجتماعی  خدمات رسانی 

مدیریت بهینه شهری را فراهم می آورد.
• رشد و گسترش ناموزون یکی از اشکال رشد شهر است 
كه براساس عوامل متعددی همچون دگرگونی بنیان اقتصادی 
سیاست های  زمین،  بورس بازی  امکان  فراهم شدن  و  شهر 
برای  ناگهانی  تصمیم گیری های  و  شهرسازی  سهل انگارانه 
با  می گیرد.  شکل  شهری  ناكارآمد  قوانین  و  شهری  توسعه 
برای  و  مسکن  و  زمین  بازار  در  بورس بازی  رواج  به  توجه 
می شود  پیشنهاد  شهر  سطح  در  رهاشده  زمین های  كنترل 
استفاده  بدون  فضاهای  و  رهاشده  اراضی  از  عوارض  اخذ 

موردتوجه مدیران شهری قرار گیرد.
• متأسفانه جاذبه های استفاده از اتومبیل شخصی و تبدیل 
آن به نوعی شاخص منزلت اجتماعی در ایران و همچنین در 
شهر یزد از یک سو، و نیز وجود نارسایی های بسیار جدی در 
نظام حمل و نقل عمومی در شهرها از سوی دیگر، موجبات 
استفاده از اتومبیل شخصی را بیش از پیش فراهم مي آورد. این 
شیوه زندگی شهرنشینی و به موازات آن كاهش آگاهی های 
و  رشد  زمینه های  شیوه،  این  تخریبی  پیامدهای  از  عمومی 
گسترش بی رویه و پراكنده شهری را فراهم ساخته كه باید با 

اطالع رسانی و فرهنگ سازی كنترل گردد.
با الگوهای مدرن  بسیاری از الگوهای شهرسازی سنتی   •
به  دستیابی  روند  در  بلکه  نیستند،  تضاد  و  تقابل  در  نه تنها 
توسعه پایداری شهر مکمل یکدیگرند. توسعه پایدار شهری از 
لحاظ حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی و همچنین حفظ 

هویت شهری از طریق تلفیق تجارب و اندیشه های تاریخی با 
اندیشه های جدید و بومی سازی تحقق می یابد. برای كاهش 
نظام های  اصالح  مدرن،  با  سنتی  روش های  ارتباط  موانع 
به  جدید  روش های  بومی سازی  فرآیند  بر  باتأكید  آموزشی 

كمک نیروهای محلی می تواند موثر باشد.
شهرسازی  در  سنتی  الگوهای  نقش  می توان  پایان  در   •
مدرن شهر یزد را ضعیف برآورد كرد. در نتیجه برای تحقق 
شهرسازی منسجم با ساختار محله ای و بومی سازی الگوهای 
مدرن شهرسازی، توجه به اوضاع اكولوژیکی در طراحی شهر، 
تعادل بهینه بین جمعیت و ساختار زیست محیطی و امکانات 
شهری، انسان محوربودن فضاهای شهر به جای اتومبیل محور 
بودن در شهر، تراكم متعادل شهری، روی آوری به طرح ها با 
مبنای  بر  شهر  طراحی  اسالمی،  ایرانی-  هنرهای  و  مصالح 
عابر پیاده، استفاده بهینه و كارآمدتر از زمین در سطح شهر، 
بازافرینی و احیای بافت های تخریب شده شهر، تعادل بخشی 
ارزش های  حفظ  شهری،  فضاهای  سلسله مراتب  نظام  به 
براساس  شهر  هوشمندانه  رشد  شهر،  سطح  در  فرهنگی 
تخصیص كاربری به صورت منسجم با گرایش به حمل و نقل 
عمومی شهر و توسعه پیاده روی از طریق كاربری های مختلط 
با انواع مختلفی از گزینه های مسکن، هماهنگی بیشتر مدیران 

مختلف شهری در اجرای زیرساخت شهری ضروری است.

پيشنهادها
الگوی توسعه و گسترش فضایی شهر  به ساختار  با توجه 
یزد كه در حال حاضر در بخش های جدید شهری، الگوی شهر 
ماشینی یا اسپرال و از هم گسسته حاكم است، راهبردهای 

زیر پیشنهاد می گردد:
1- توس��عه الگوی شهرس��ازی محله ای همراه با كاربری های 
موردنیاز ساكنان و هم پیوندی و انسجام بین عناصر، محله ها، 

نواحی و مناطق شهری از طریق تغییر كاربری اراضی شهر؛
2- ایج��اد نظام محل��ه ای از طریق ایجاد مركز محله با عناصر 
بازارچه و كاربری های متنوع خدماتی در اطراف مركز محله و 
در س��طح نواحی شهری به منظور ایجاد سلسله مراتب منظم 

فضاهای شهری و مدیریت بهینه شهری؛
3- تقوی��ت و ایج��اد فضاه��ای شهری از جمله موسس��ات و 
نهادهای اجتماعی- فرهنگی و مراكز آموزشی، خدماتی در هر 

ناحیۀ شهری براي تامین كلیۀ نیازها در همان ناحیه؛
4- كنت��رل و نظارت بیشتر ب��ر واگذاری زمین و جلوگیری از 
رهاش��دن زمین ها در س��طح شهر از طریق اخ��ذ مالیات و یا 
سرمایه گذاری و ایجاد سازوكارهای حمایتی برای بهره برداری 

مناسب از فضاهای رهاشده و بدون استفاده در سطح شهر؛
5- برنامه ریزی به منظور شکل گیری گونه های سازگار مسکن 
و فضاهای شهری مناس��ب با اوضاع محیط طبیعی و فرهنگی 

هر ناحیۀ شهری در سطح محله های شهری؛
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6- بومی س��ازی الگوهای شهرس��ازی مدرن از طریق آموزش 
مناسب معماران و سازندگان فضاهای شهری و فرهنگ سازی 

برای رواج شهرسازی ایرانی- اسالمی؛
7- اخ��ذ عوارض از اراضی و امالک رها شده و فضاهای بدون 
استفاده بویژه كنترل معامالت متعدد امالک از طریق عوارض 

مناسب به منظور جلوگیری از بورس بازی زمین و مسکن؛
8- شناسایی خصوصیات كالبدی محله های قدیمی به منظور 
حفظ و ترویج ارزش های بهینه شهرس��ازی ایرانی- اسالمی و 

تلفیق روش های مفید گذشته با روش های مدرن.
9- تعادل بهینه بین جمعیت و س��اختار زیس��ت محیطی هر 

ناحیۀ شهری با توجه به استاندارد سرانه های شهری؛
10- انس��ان محور ب��ودن فضاهای شهری به ج��ای اتومبیل 
محور ب��ودن از طریق ایجاد مركز محل��ه و مکانیابی خدمات 

موردنیاز ساكنان در مركز هر محله؛
11- توج��ه بیشتر به طرح ها و هنرهای ایرانی- اس��المی در 
طراحی فضاهای شهری از طریق آموزش مناس��ب معماران و 

سازندگان فضاهای شهری؛
12- رش��د هوشمندانه شهر براس��اس تخصی��ص كاربری به 
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و ناحیۀ شهری.
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