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چكيده
شده تبديل پراكنده رشدى به معاصر دوران طى آن گسترش الگوى اما است، بوده اقليم با تعامل در ــته گذش در يزد شهر ــعه توس
متغير ارتباط مورد در تحقيق مقاله، هدف است. نموده ايجاد را شهر مختلف نواحى در ــهرى ش فرم از متفاوتى هاى گونه كه ــت اس
نمود. تحليل را يزد شهر ناپايدار توسعه و رويى پراكنده روند اساس، اين بر تا است شده تعريف متغيرهاى ساير با ساختمانى تراكم
مستقيم ارتباط ساختمانى تراكم يزد شهر در دهد مى نشان تحقيق هاى يافته ــت. اس چندمتغيره ــيون رگرس مبناى بر تحقيق روش
قيمت اى، ناحيه مراكز از فاصله ــهر، ش اقتصادى مركز از فاصله متغيرهاى با معكوس ارتباطى كه حالى در دارد، جمعيتى تراكم با
ساكنان واقع، در است. اى حاشيه مناطق در زمين تقاضاى رشد دهنده نشان موضوع اين دارد. شهرى هاى بلوك مساحت و زمين
شهر در رويى پراكنده پديده رشد از حاكى موضوع، اين كه دارند وياليى هاى خانه در زندگى به ــترى بيش تمايل امروزه يزد، ــهر ش
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