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نمونه  ،ادغام شده   يروستاها  يوستگيپ از يناشزد يشهر  يو عملکرد يتحوالت ساختار  يقيتطب يابيارز

 آبادشعي و آبادرخي يروستاها :يمورد

 

 3مريم بيرانوند زاده -2سعيده مؤيدفر -1محمد حسين سرائي

 چکيده 

بهه بدهد  0011داري كه از سالهاي ي ناشي از سرمايهاجتماع -همگام با تحوالت اقتصادي شهر يزد همانند ديگر شهرهاي كشور

ي هابه طهوري كهه مسهاآت در در فا هاه سها  ،اي را در بستر جغرافيايي خود تجربه كردهرويهگسترش بي ،به وقوع پيوست

ر دثها شههر رويههبرابهر گرديهده اسهتس گسهترش بي 06هكتار افزايش يافته و آدود  02111هكتار به  001از  0011تا  0031

سهح   ،س در اين فردينداشتددنبا  به  شهررا  به ادغام تدداد زيادي از روستاهاي اطراف و  تخريب بافت قديم از جماه مخربي 

اي از جماه خيردبهاد ي كشاورزي تخريب و به زير ساخت و ساز رفتندس ماحق شدر روستاهاي آاشيههاوسيدي از بهترين زمين

توار تحوالت ساختاري و عماكهردي از مي تأثيراتي در اين روستاها همراه بود كه از در جماه و عيش دباد به شهر يزد بالحبع با

تا بهه   استب در دد بردمده پژوهشرا نام بردس اين  هغيرو  هاتغيير كاربري ،افزايش جمديت ،قبيل تغيير قيمت زمين و مسكن

بها   (دبهاددبهاد و عيشخير )يوستگي  روستاهاي  ادغام شدهارزيابي تحبيقي  تحوالت ساختاري و عماكردي شهر يزد ناشي از پ

از شهاخص رشهد جمديهت  ج آا هاهينتها سبپهردازد يت شهريو شاخص رشد جمد شانور يدنتروپ هادرر،  ياستفاده از مدلها

محالدهه  شاخص در هر دو ناآيهه مهورد مي باشد اين  -2/0و در عيش دباد و خيردباد  -0/2برابر شهر يزد  0شهري در منحقه 

 مي باشد0منفي است و نشار از تاثير كم رشد جمديت خيردباد و عيش دباد بر ميزار توسده فيزيكي  منحقه 

در د از رشد شهر يزد در مناطق سه گانه در  فا اه سالهاي  10محاسبات  ورت گرفته براساس مد  هادرر  نشار مي دهد 

بوط به توسده افقي شهر مهي باشهدس كهه نتيجهه در افهزايش تهراكم در د از رشد در مر00مربوط به رشد جمديت  و  11-01

جمديت و كاهش سرانه ناخالص زمين در راستاي توسده فيزيكي شهر بوده است محاسبات  ورت گرفته بر اساس اين مد  در  

با آداقل تهاثيرات  0 روستاهاي خيردباد و عيش دباد بيانگر افزايش زمين باير و تخريب باغات در راستاي توسده فيزيكي منحقه

ت در  منهاطق يهع جمديتوزروند رو به تداد   بيانگر يبا استفاده از مد  دنتروپ رشد جمديتي استس بررسي هاي  ورت گرفته 

 مي باشدس 0061-0011 يدوره ها يزد در طي يشهر
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 مقدمه 

هميشهه بهه نحهوي  ،يدني روستاهاي تحت سهيحره در ،شهر و آوزه پيراموني ،گاهي كشوردر دوره طوالني تاريخ نظام سكونت

توار ديد كهه شههري مسهتقل از آهوزه پيرامهوني در يهاد شهود نمي رگانيك به يكديگر پيوسته بودند و در هيچ منبع تاريخياُ

(Rezvani,2003,p.2)س 

پايي نوشهرهاي بردمهده از برخهي و بر هارشد كمي و جمديتي شهر ،روستاييار به شهرها افزايش يافت از در زمار كه مهاجرت

ي شههري روبهرو هاكشور را به نحوي متفهاوت بها مقولهه ،ي تازه  ندتيهاي بزرگ روستايي همراه با گسترش فداليتهادبادي

تأكيهد بهر كهاربرد تركيهب شههر و  هها،رويكردهاي مختافي ارائه گرديد كه يكي از ايهن رويكرد ،لهساختس در پاسخ به اين مقو

 كندس مي توجه اساسي خود را به رشد و گسترش شهري مدحوفكه  مي باشد شهر و روستا  ،منحقه

واهند شهد و يها مراآهل اوليهه در در ادغام خ ،بيند كه با گسترش شهرمي ايي كوچك و اوليههاروستاها را هسته ،اين رويكرد

ضمن دنكه گستره نيازها و تقاضاهاي شهري و روستايي به تفكيك مورد توجه و تأكيهد  ،سارن گذرانندس بديمي شهري شدر را

ي فضهايي بحهور هاپاسخگويي به اين گستره متفاوت و جايابي و تأمين ههر يهك از نيازهها و تقاضهاها در عر هه ،گيرندمي قرار

ترين شكل برخهورد بها توسهده شههري و طبيدي ،در عين عقاليي بودر ،ديدس اين رويكردمي ي شده و به اجرا درهماهنگ طراآ

 س(Saeedi, 2003,p.21توسده روستايي است )

زد، شهري باستاني در مركز فالت ايرار و همجوار با كوير مركزي ايرار استس كه مردم از هزاره هاي قبل از اسهالم در در مهي ي

ايهن باد، مركزيت، دب و اقتصاد بازرگهاني اشهاره كهردس  ؛عامل مهم 3به  مي توار  اندس از عال گسترش و توسده اين شهرزيسته 

محاهه اسهت كهه محهالت   31تدداد محهالت ايهن شههر س است شهري ناآيه 9 و شهري منحقه سه شاملدر وضع موجود  شهر

ر اين خصهو  د ساختاري متفاوت با گذشته دارندسها و شهرک سازيها( ازي سقديمي و سنتي با تغييرات كالبدي )باند مرتبه 

شهرهاي شهرستار را محالتي از شههر يهزد محسهوب نمهوده و  -توار تمام روستاگفتني است كه بنا به مديارهاي كالبدي، مي

 .مجموعه شهري به نام )منحقه شهري يزد( را تشخيص داد

زد يهشههر  يينقهاط روسهتا يوسهتگياز الحها  و پ يناش يو عماكرد يحوالت ساختارت يقيتحب يابيپژوهش آاضر با هدف ارز

 ن شده استس يتدو

 پيشينه تحقيق .1

نحهوه ، خهود جاهب نمهوده اسهت را به  يو منحقه ا يشهر يزيدست اندركارار برنامه ر توجه  ريكه در چند دهه اخ يموضوع

كهه  دنها بهوده اسهت يبر رو يشهر يجاد و گسترش ساختارهايو ا شهر يدر عر ه توسده كالبد يكشاورز ينهايبرخورد با زم

مهذكور بهه  يل اراضهيدر تبهد يدهيط طبيست و محيط زيآفظ مح يو به طور كا يكشاورز ينهايمقاومت طرفدارار آفظ زم

 به همراه داشته استس را   يو  ندت يمناطق مسكون

 ينههايزم يدر مهورد كهاربر يچ گونه ضهابحه ايار افتاد هيرجامع به ج يه طرآهايش كه تهيسا  پ 31در كشور ما تا آدود 

بهه وجهود  يتيمحهدود ير كشهاورزيهبهه غ يكشاورزاراضي  ر نوع ييدر مورد تغ يز تا مدتين نيوجود نداشت و پس از ا يشهر

در،  يهيجران نامهه ايهيو د يكشهاورز يدر قحبهها يب قانور توسده كشهاورزيبا تصو 0013ن بار در سا  ياول يامده بودس براين

ت از در بهه ين محهدوديبه وجود دمد و ا ير كشاورزيبه غ يكشاورز ينهايو زم يل نوع كاربريمحدود كردر تبد يبرا يمقررات

ا يها خانه بودر پهالک و يزد مالک باغ يشهر  يايافتس در طرح تفصي يدنها تسر ييو ضوابط اجرا يجامع شهر يبدد به طرآها

 باشدس  يم ين شهريقانور زم 02ده ور مايسيص كميتشخ يقحده، گواه

ه، يمنفصهل شهاهد يزد مربهوط بهه نهواآيهو باغات شهر  يكشاورز ينهاين سهم زميشتريدهد كه ب ير نشار مياخ يهايبررس

وسته بهه شههر يپ ييدر د از بافت روستا 1/21ه، يدر د شهر شاهد 03ش از يكه بيردباد استس به طوريش دباد و خيا، عيديآم

 ييروسهتا ين موضوع شامل تمام بافتهايو باغات استس ا يكشاورز يا، اراضيديدر د از شهر آم 61ر دباد و يخ ش دباد ويدر ع

 باشدس يادغام شده در شهر م و بافتهاي روستايي جديد يخيتار ييروستا ياعم از بافتها
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 محدوده مورد مطالعه يمعرف. 2

هاي ا هفهار در مركز جغرافيايي در نيز قرار گرفته استس مراكز استارشهر يزد به عنوار مركز سياسي استار يزد، بحور تقريب 

ترين مراكهز شههري پيرامهوني در شما  غرب، خراسار در شما  شر ، كرمار در جنوب شر  و فارس در جنوب غربي، عمهده

و جنهوب شهرقي  جنوبي و نيهز دو محهور شهما  شهرقيه گردند كه به وسياه محورهاي ارتباطي شمالي شهر يزد محسوب مي

 13تا  قهْيدق 01درجه و  13اين شهر بين  (س0)نقشه شماره  دكنن برقرار ميرا ارتباط مراكز جمديتي مذكور با مركز استار يزد 

 90قه عرض شمالي واقع شده و مساآتي آهدوديدق 16درجه و  00قه  تا يدق 31درجه و  00قه طو  شرقي و يدق 23درجه و 

  سمتر است 0201گيردس ارتفاع متوسط در در ميدار امير چخما  )مركز شهر(،  كياومترمربع را در بر مي

س در نفر جمديت مي باشند 2111به عنوار دهستانهاي نزديك به شهر يزد داراي دباديهايي با بيش از  هاي فجر و فهرجدهستار

كهه بها  رونده غربي شهر يزد به شمار ميدباد، مراكز ا اي استقرار جمديت در محدوددهستار فجر دو روستاي خيردباد و عيش

زد، تحهوالت يهاي شههر با ادغام روسهتاهاي آاشهيه اندسماحق شده يزدهاي اخير به شهرشهر، در سا  اين روند توسده كالبدي

 ،زمهينها، تغييهر قيمهت تواند در زمينه تغيير كاربريپيونددس اين تحوالت ميه عماكردي در اين روستاها به وقوع ميساختاري

 مسكن و غيره باشدس 
 : موقعيت مکاني شهر يزد در استان و کشور1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Authors 

 روش تحقيق . 3

ردبهاد در يش دبهاد و خيعه ي، روسهتاهايبررسه مورد ييايجغراف محدوده ساست تحاياي -يفيتو  پژوهشدر  رفته كار به روش

س مهي باشهد اهومتر مربهعينفهر در هرك 13/00آهدود  يتهيكم جمدهكتار و تهرا 011به وسدت  يگستره ا زد بايشهر  0منحقه

 و نفوس يعموم يسرشمار جينتا جماه از دماري منابع از استفاده با و نظري -اسنادي  ورت به پژوهش نيا ازين مورد اطالعات

رات ييهر تغيتهاث ،كسو بهالد زديبر شهر  ن دو روستايمتقابل الحا  ا ريتأث يمنظور بررس به ساست شده هيته 0011 سا  مسكن

ت ينه از جماه؛ شاخص رشد جمدين زميدر ا متداو  ياز مدلها ن دو روستايا ياراض يزد بر كاربريشهر  يو عماكرد يساختار

 ده استسيشانور استفاده گرد يهادرر و دنتروپ، يشهر

 جيبحث و نتا. 4

يرامور خود، با روسهتاهاي خهود و شههرهاي ديگهر از نظر جغرافيايي محالده شهر منحصر به خود شهر نيست، چرا كه شهر با پ

هر عاماي كه بهه توسهده اقتصهادي و اجتمهاعي نهابرابر  اي كه در در تكوين يافته است، پيوند جغرافيايي محكمي دارد و ناآيه

انداز جغرافيههايي شهههرها و رشههد نههاهمگور دنههها  يافههت در چشههممههي تههوار  نههواآي جغرافيههايي بيانجامههد، بازتههاب در را

(Farid,2001,p.444س) 

گهردد و در راسهتاي همهين امهر، باعث توسده فيزيكي شههرها مي ،رويه شهرها و افزايش جمديتتحوالت شهرنشيني، رشد بي

هاي توسده دتي بهه شههرها ماحهق شهده و جهزت محهالت شههري محسهوب بسياري از نقاط روستايي پيرامور شهرها در طرح
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بهه  0011هاييزد از زماني دغاز شد كه اين شهر با شروع دوره جديد شهرنشيني از سها داستار توسده فيزيكي شهر  شوندسمي

( بهه طهوري كهه مسهاآت در در Dehghan,2002, p.141) اي را بر روي بستر جغرافيايي خود تجربه كردرويهبدد، گسترش بي

 (سSaraei, 2005, p.45برابر گرديد ) 06 آدود 0013تا  0031هاي فا اه سا 

هاي كشاورزي و روستاهاي خود مبادرت ورزيد و به مرور زمار دنهها جريار اين گسترش بود كه اين شهر به باديدر آومه در  

اساسهي را ايفها نمودنهدس چنانچهه بها توجهه بهه را در خود ادغام كردس همچنين در مسير تحو  شهر يزد، عوامل طبيدهي نقهش 

به سمت جنوب و به ويژه جنوب غربي بوده استس از جماه عوامهل مههم در  رفيزيكي شه هاي انجام يافته بيشترين رشدبررسي

 Consultant Engineerقنوات پر دب، شيب ماليم اراضي، همجواري با اراضي شنزار و غيره بوده اسهت ) پيدايش اين امر، وجود

of zonal master plan,2002, p.323س) 

در مراآهل  سناخواسته بار سهنگين شههري شهدر را بهه دوش كشهيدند ،ايها و روستاهاي آاشيهمحدوده شهر، آومهتوسده با 

 ابتدايي اين گسترش بود كه روستاهاي مريم دباد، جنت دباد، مهدي دباد، خرمشاد و سسس به شههر متصهل شهدند و جهزو محهالت 

هري شدر را برخود ديدند هاي بددي نيز خيردباد، عيش دباد، نجف دباد و قاسم دباد برچسب شبه آساب دمدندس در سا  شهري

 و در محدوده شهر يزد قرار گرفتندس 

اين روستاها زماني به كار مداوم توليد محصوالت كشاورزي، باغي و دامي مشغو  بودندس در بدضي از روستاها هم به كاشهت و   

ههاي اي توليهدي و كاربرياين گونه عماكرده س (Haks,1992, p.63) پرداختند ندت ابريشم بافي مي ونگهداري درختار توت 

 اكولوژيكي با گذشت زمار دستخوش تغيير و تحو  گرديدندس 

پيام زندگي شهري براي مناطق تازه شهري شده، تغيير قيمت زمين، نابودي اراضي كشاورزي و از بين بردر باغههاي قهديمي   

هاي آاشهيه خيابهار ههم بهه سهرعت ها، كاربرينبودس با اآداث خيابار در اين مناطق، عالوه بر تخريب باغها و بسياري از زمي

 (سSmaeelpoor, 2001, p.169تغيير يافت )

ي هابه بدنهه ،نفر و قرارگيري در جبهه غربي شهر يزد 02011دباد با جمديتي بالغ بر در آا  آاضر روستاهاي خيردباد و عيش

مع شهر يزد پيشنهاد شده است كهه از محهدوده آهوزه شهر يزد اتصا  يافته و در در ادغام شده استس لذا در محالدات طرح جا

 (2)نقشه شماره س(Consultant Engineer,2006, p.59 Arseh) شود نفوذ آذف و در محدوده خدمات شهري يزد ادغام
 : تقسيمات کالبدي شهر يزد2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Master Plan of Yazd city, 2006)) 

 زديش آباد به شهر يد  و عرآبايخ يروستاها يوستگيروند پ.  4.1

هكتار بهه  001از  0010تا  0031رويه شهر يزد بر روي بستر جغرافيايي خود به آدي بوده كه سح  در طي سا  گسترش بي

 و برابر گرديهده 2/3 هابرابر شده استس در آالي كه جمديت اين شهر طي همين سا  06هزار هكتار افزايش يافته و تقريباً  02
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 س(Ziari & Beyranvandzadeh, 2010, p.45) ده استيرس0011در سا   نفر 313060نفر به هزار  90از 

نفر در هكتار بوده اسهت و  0/0دباد آدود تراكم در نقاط روستايي از جماه خيردباد و عيش 61اين در آالي است كه در سا    

 (سConsultant Engineer,2006, p. 9 Arseh) رسيده استنفر در هكتار  13/00و  0/9به  11و  01ي هادر سا 

 ،به وقهوع پيوسهته اسهت يزد دباد به شهرمراآل ادغام روستاهاي خيردباد و عيش 11تا 01ي هابا توجه به اينكه در آدود سا 

ا اين دمار نشانگر در است كه ادغام اين روستاها با افزايش تراكم در اين مناطق همراه بوده استس همچنين جمديت اين روستاه

افهزايش جمديهت قابهل  0011نفهر بهوده اسهت كهه در سها   02011و  6130 ،1012آهدود  11و 01 ،61در فا اه سالهاي 

 .شودمي نشار داده %6كنيم و رشد جمديتي آدود مي اي را مشاهدهمالآظه

را بيار  هات استفاده از زمينتواند شدمي ،دهدتراكم كه در واقع رابحه بين تدداد ساكنار شهر و فضاي اشغالي دنها را نشار مي

تواند بيهانگر ايهن امهر باشهد كهه جمديهت بيشهتري در مي دباد در واقعكندس افزايش ميزار تراكم در روستاهاي خيردباد و عيش

منهد شهوندس شهايد توانند از مزاياي اجتماعي و اقتصادي ايهن تهراكم بهرهمي اند و اين جمديتكمترين واآد سح  تمركز يافته

 وستن اين روستاها به شهر بتواند تا آدي از بار شهري شهر يزد بكاهد و سرريز جمديتي شهر را در درور خود بپذيردسپي

 
 آبادخيرآباد و عيش ،در يزد  1355-85ي هابررسي تحوالت جمعيتي و تراکم طي سال : 1جدول 

 
 تعداد جمعيت

1355 

 تعداد جمعيت

1335 

تعداد 

 جمعيت

1385 

مساحت 

 کل

1355 

مساحت 

 کل

1335 

 مساحت کل

1385 

تراکم 

 ناخالص

1355 

تراکم 

 ناخالص

1335 

تراکم 

 ناخالص

1385 

 13/00 0/9 0/0 011 0/002 6/691 02011 6130 1012 آبادخيرآبادوعيش

 19/06 01 10 00301 9000 9/2196 313060 030136 003133 شهر  يزد
 س012،   0061دباد، هادي روستاهاي خيردباد و عيشو طرح  9و  6،  فحات 0011مأخذ: طرح جامع عر ه شهر يزد، 

 55-85 يسالها يزد طي  يمناطق شهر يتي: تحوالت جمع2جدول 
 1385 1335 1355 منطقه

1 00001 01102 016310 

2 000161 093010 211131 

3 1069 00003 020021 

 313060 030136 003133 زديکل شهر 

 س0011، د و شهرداري يزدمأخذ: طرح جامع عر ه شهر يز

 هانحوه استفاده از اراضي و سطوح کاربري. 4.2

گونه و سرطار مانند در جهات جنوب و غرب پيشروي نمودس اين گسترش عنهار شهر يزد با رشد قارچ ،با ادامه توسده پيراموني

 پي داشتس  ي مختاف را درهاي پيراموني به كاربريهانابودي اراضي كشاورزي و اختصا  بخش اعظمي از زمين ،گسيخته

محالت و شهركهاي جديهدي اآهداث گرديهدس همهانحور كهه در شههرهاي  ،0061فيزيكي روز افزور شهر يزد از دهه  توسدهبا 

 .Calham, 1994,p).را تشهديد كهرد  يو روسهتاي يشهرجدايي سكونتي طبقات اجتماعي  ،كوچك ماقبل  ندتي چنين امري

520) 
ي ههااز زمين ههابيشترين در هد زمين ،تهيه شده است يدها كه طرح 61در سا   ،دباديردباد و عيشدر محدوده روستاهاي خ

را به خود اختصا  داده استس پايين بودر تراكم  هاباير تشكيل شده است و بدد از در اراضي مزروعي و باغات بيشترين كاربري

 باشدسمي ي مختاف اين روستاهاهار كاربري در قسمتدر اين سالها تا آد زيادي ناشي از وجود اراضي خالي و بدو

 
 (1355آباد و خيرآباد )ي روستاهاي عيشهانحوه استفاده از اراضي و سطوح کاربري :3جدول 

 )مترمربع(متوسط سرانه موجود براي هر نفر  درصد هکتار((سطح اشغال شده  نوع کاربري رديف

 1/12 06/6 3/33 مسكوني  0

 2/3 02/1 2/2 دموزشي  2

 11/1 11/1 00/1 بهداشتي ه درماني  0

 01/0 00/1 03/1 تجاري 3

 10/0 11/1 11/1 مذهبي 1

 01/00 16/1 6 ورزشي 6

 - - - فرهنگي  0
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 2/1 10/1 011/1 اداري  1

 60/03 00/0 1/0 نظامي ه انتظامي  9

 0/1 30/1 11/2 تأسيسات و تجهيزات شهري  01

 0/1 - 11/1 خدماتي  00

 12/03 0/2 0/01  نايع 02

 0/21 20/2 3/01 آمل و نقل و انبار  00

 6/329 0/00 0/200 باغات و مزارع  03

 363 01/01 01/239 اراضي باير  01

 9/210 0/06 90/000 شبكه مدابر  06

 10/00 92/1 22/6 ساير 00

 09/0291 011 6/691 جمع كل

 س 0061دباد، هادي روستاهاي خيردباد و عيشمأخذ: طرح                              

 
 (1385آباد و خيرآباد در وضع موجود )سال ي روستاهاي عيشهانحوه استفاده از اراضي و سطوح کاربري :4جدول 

 )مترمربع(متوسط سرانه موجود براي هر نفر  درصد هکتار((سطح اشغال شده  نوع كاربري رديف

 00/11 2/0 13/12 مسكوني  0

 09/0 3/1 16/0 دموزشي  2

 00/1 19/1 00/1 بهداشتي ه درماني  0

 11/2 20/1 96/0 تجاري 3

 10/1 10/1 39/1 مذهبي 1

 02/0 9/1 99/6 ورزشي 6

 10/1 10/1 10/1 فرهنگي  0

 16/1 10/1 16/1 اداري  1

 10/1 110/1 10/1 نظامي ه انتظامي  9

 01/1 01/1 1/1 تأسيسات و تجهيزات شهري  01

 30/6 10/1 01/6 خدماتي  00

 09/10 10/1 09/11  نايع 02

 10/01 91/0 03/03 آمل و نقل و انبار  00

 10/219 2/20 60/099 باغات و مزارع  03

 23/269 0/01 01/210 اراضي باير  01

 12/001 16/01 02/001 شبكه مدابر  06

 61/01 30/2 13/00 ساير 00

 1/066 011 0/002 جمع كل

 س0011مأخذ: طرح جامع عر ه شهر يزد،                

نفهر در  13/00تراكم ناخالص خيردباد و عيش دبهاد بوده كههكتار  011برابر  0011مساآت كل محدوده مورد محالده در سا  

    مي باشدسهكتار 

در هد كهل  06/6از  كهاربري مسهكوني ادغهام( )بدهد از  11)قبل از ادغام( و سا   61با توجه به جداو  سحوح كاربري در سا  

ي ههاكنهدس كاربرينمي كفايت ،ولي اين ميزار با توجه به جمديت موجوددا كرده، يش پيدر د افزا2/0بهه 0061ها در سا  يكاربر

ه در جبهرار باشند كه با توجه به فراواني زمين باير بايد كمبودها را به وسهيامي ديگر هم اكثراً از لحاظ وضديت كمي نامناسب

 يفضها 0061 در سها   كهه يباشد، به گونه ا يم ير در دو دهه مورد بررسيبا ياراض يوجود در د باال ،نكته قابل توجهكردس 

 سده استيهكتار رس 210 /01به  0011ز در سا  يزار نين ميا بوده كه هكتار 01/239 ريبا يتحت پوشش اراض

هاي روسهتايي، بالاسهتفاده مانهده اسهتس در د از وسدت اين بافت 01ستس بيش از سرانه زمين باير در اين نواآي قابل توجه ا

دههدس بها ايهن وجهود بها ادغهام در مترمربع زمين باير در اين ناآيه به خوبي روستايي بهودر در را نشهار مي 201سرانه آدود 

مترمربع  31/006اين اراضي با اآتساب شودس هاي باير در ذخيره محاوبي براي دينده شهر محسوب ميمحدوده شهر يزد، زمين

 (سSaraei,2005, p.168نفر را دارد ) 22111سرانه ناخالص محاوب شهر يزد، استدداد جمديت پذيري بيش از 

شود كه مشهكالت بهداشهتي داني تبديل ميبا مشكالتي همراه است و به مرور زمار به زباله ،هاي باير بدور استفادهوجود زمين

شود و مشهكالت ي را باعث مييهاهاي خالي ناهنجاريط زيست را در پي دارد؛ از لحاظ سيماي شهري نيز، بافتو دلودگي محي

 امنيتي نيز براي همسايگار به دنبا  داردس 

شهود و بهاالرفتن هزينهه ها باعث بالاستفاده گذاشهتن بخشهي از سهرمايه بهه  هورت زمهين مياز لحاظ اقتصادي نيز اين بافت
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 (سJafarzadeh, 1996, p.7 ) و روبنايي را در محدوده در پي دارد ربناييتأسيسات زي

دههد كهه بهه نظهر دباد را اراضهي كشهاورزي و باغهات تشهكيل ميدر د از بافت روستايي پيوسته خيردباد و عيش 2/20آدود 

و يا در آا  ادغهامي همچهور  هاي روستايي ادغام شدهرسد كه مجموعاً اراضي كشاورزي و باغات شهر يزد منحصر به بافتمي

بهه  0011زار در سها  يهن ميها بهوده كهه هكتهار 0/200برابهر بها 0061باغات در سا   يزار اراضيم سدباد استخيردباد و عيش

روستاهاي خير دباد و عيش افزايش جمديت  با تديين سرانه كاربريهاي پيشنهادي و تأثيرس دا كرده استيهكتار كاهش پ60/099

، فضاي كالبدي مورد نياز براي هر كدام از كاربريها به تفكيك به دست مي ديدس با لحهاظ نمهودر كمبودههاي 0311تا افق  دباد

توزيهع  در مجمهوع در مهورد نحهوه كاربريهاي شهر مشخص مي شهودس  ،وضع موجود هريك از كاربريها به كل فضاي مورد نياز

 ،ي موجود و پيشنهاديهانفري اين محدوده و سرانه 02011ه جمديت دباد و خيردباد با توجه باي در ناآيه عيشخدمات محاه

 گردد:مي مشاهده 1جدو  كمبودهايي به  ورت 
 (1385آباد )ي روستاهاي خيرآباد و عيشهاسطوح و وضعيت کمي کاربري :5دولج

 سطح موجود نوع کاربري کاربري رديف
)2(m 

 سرانه موجود
)2(m 

 سرانه پينشهادي
)2(m 

 ازسطح موردني
)2(m 

 کمبود سطح
)2(m 

 وضعيت کمي

 كافي 01112 21611 0 91/03 60112 خدمات عمومي و مالي و سسس ،فروش و تدمير كاال خدمات تجاري 0

 دموزشي 2

 مهد كودک 

 دبستار 

 راهنمايي 

 دبيرستار 

- 

03111 

6100 

9913 

- 

10/00 

00 

60/03 

6 

0 

1 

9 

003 

1002 

00211 

0992 

003- 

0000 

0020 

0962 

 مناسبنا

 كافي

 كافي

 كافي

 نامناسب -136 1020 6/1 06/0 3113 مسجد و آسينيه  مذهبي 0

 نامناسب -2096 3001 1/1 01/1 2109 درمانگاه  درماني 3

 نامناسب -01211 01211 3 - - بازي كودكار  فضاي سبز 1

 نامناسب -6091 00019 1/0 01/6 01099 فضاي روباز ورزشي 6

 نامناسب -3212 3001 1/1 10/1 120 والت عمومي و ساير آمام و ت بهداشتي 0

 نامناسب -3001 3001 1/1 - - كتابخانه عمومي  فرهنگي 1

 - - - - - 2100201 اراضي باير  اراضي باير 9

 - - - - - 2111060 ، دامداري و ساير باغاتزراعي،  كشاورزي 01

 - 63662- - - - - جمع كمبودها - 00

 س10و  12   ،0011 ،مع عر ه شهر يزدمأخذ: طرح جا

رسد كه پديده ادغام در مورد ايهن روسهتاها تهأثير شهديدي در زمينهه تغييهر و تبهديل مي با توجه به محالب ارائه شده به نظر

خهورد كهه بايهد بهراي ايهن مهي ح خدماتي در اين مناطق بهه چشهمونداشته است و هنوز كمبودهاي زيادي در سح هاكاربري

 تمهيداتي انديشيده شودسكمبودها 

 ل داده هايتحل. 5

 يت شهريشاخص رشد جمع-

ت يهاز جمد يو بخش ييو روستا يت شهريت ، نسبت رشد جمديار نسبت رشد كل جمدياست كه رابحه م ين شاخص روشيا

 :(113: 0001 اتور،ياز و همي)م ر استين شاخص بصورت زيدهدس رابحه ا ياست نشار م يدر آا  آاضر شهركه را 

 :0رابحه 

pu

pu
g

pu

g
gu r

t

/

/1

/


 

 ن رابطه :يدر ا           

gu = يت شهريرشد جمد         

gt = تيرشد كل جمد           

gr  =ييت روستايرشد جمد 

p = ت كل يجمد 
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u = ت شهريجمد 

 درشهاخص را  نيهقهرار داده، سهپس ا يمهورد بررسه زديشهر  0منحقه  در را يت شهريوش  ابتدا شاخص رشد جمدن ريدر ا

بهه  يت شههريرشد جمد يشاخص ها سميا نموده محاسبه باشند يم 0كه جزت منحقه ش دباد( ير دباد و عي)خ يالحاقمحدوده 

ه يهت در هر دو ناآيشاخص رشد جمد كه به دست دمده -03/0ردباد يش دباد و خيعو در  -11/0برابر 0 در منحقه دست دمده 

 باشدس يم 0منحقه  يكيزيزار توسده فيبر م ش دباديردباد و عيت خيرشد جمدر كم ياثو نشار از ت است يمورد محالده منف

 :0رشد جمديت شهري منحقه شاخص 

 
 شاخص رشد جمديت شهري عيش دباد و خيردباد:

 

 مدل هلدرن-

-Beck,&et al,2003:101)اسهتفاده از روش هاهدرر اسهت يقواره شههر يمشخص نمودر رشد ب يبرا ياساس ياز روشها يكي

1o3)ياز رشد ب يت و چه مقدار ناشياز رشد جمد يتوار مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناش ين روش ميبا استفاده از ا س 

 س (Hekmatnia& Moosavi, 2006, p.131 ) باشد ير ميمد  به شرح ز يساختار كابوده استس  يقواره شهر

 باشد: ير ميفو  به شرح ز يرهايزد متغيدر مورد شهر 

 :2ابحه ر

 
 

 1355-1385: متغيرهاي جمعيتي و وسعت شهريزد و روستاهاي خيرآباد و عيش آباد از سالهاي 5جدول

 نام مکان
 تعداد جمعيت

1335 

 تعداد جمعيت

1385 

 مساحت کل

)متر 1335

 مربع(

 مساحت کل

)متر 1385

 مربع(

تراکم 

 ناخالص

1335 

تراکم 

 ناخالص

1385 

 13/00 0/9 0111111 0020111 02011 6130 آبادخيرآبادوعيش

 19/06 01 003011111 90001111 313060 030136 شهر  يزد
 س0011مأخذ: طرح جامع عر ه شهر يزد، 

 

 
 

Ln(1/395)+Ln(1/05)=Ln(1/468) 

 
0/332+0/0487=0/383 

 

 
0/87+0/13=0/100 

مربهوط بهه رشهد  01-11 يفا اه سالها  مناطق سه گانه در زد دريدر د از رشد شهر  10اساس محاسبات  ورت گرفته،   بر

ت و كهاهش سهرانه يهش تهراكم جمديجهه در افهزايباشد كه نت يشهر م يدر د از رشد در مربوط به توسده افق00ت  و يجمد
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 شهر بوده استس يكيزيتوسده ف ين در راستايناخالص زم

زد داشته يشهر  ييش دباد كه بر ساختار فضايد و عردبايخ يالحاق ير دو روستايتأث يبررسبه  با استفاده از مد  هادرر در ادامه

 مس  يپرداز ياست م

 
Ln(1/868)+Ln(0/5484)=Ln(1/024) 
0/624-0/600=0.024 

0.624/0.24=26 

0.6/0.24=-25 
نداشهته  يريزد تهأثيشهر  يكيزيبر توسده ف 0منحقه  يو به طور كا ش دباديردباد و عيت خيدهد كه رشد جمد يج نشار مينتا

 ساست يمسكون ير كاربريين با تغيش زمياز افزا ير در ناشيتنها تأث است و

 يب آنتروپيمحاسبه ضر-   

يك منحقه است كهه بها  يتوزيع جمديت و شهرها مثالً سنجش يكنواخت بودر متغير مورد نظر يبرا يمديار يضريب دنتروپ 

 بهرد يپه ييها ماه يا، منحقههيشهبكه شههرسهتقرار جمديهت در سهح  اتوار بهه ميهزار تدهاد  فضهايي كاربرد اين مد  مي

((Wheeler& Muller, 1986: 386-385زار يسه مين مد  به مقايم تا با كاربرد ايبردر شد يب دنتروپينرو با استفاده از ضريس از ا

زد و بدهد از الحها  در بهه شههر يهش دبهاد بهه شههر يردباد و عهيخ يوسته شدر دو روستايدر  قبل از پت يجمد ييتداد  فضا

 مسيبپرداز

 0رابحه:ر استيمد  به شرح ز يساختار كا

 :H (محاق يدنتروپ) يفراوان يتم نپريدر لگار يمجموعه فراوان ، 

 :Pi (جمديت)يفراوان  

 :G (ينسب يدنتروپ)يزار نتروپيم 

 :Ln Piيفراوان يتم نپريلگار       

:K  تدداد طبقات 

 
 

 1355-1385 يسالها يزد طي يدر مناطق شهر يب آنتروپيرات ضرييتغ  :3جدول

G=1365=0.62247    G1375=0.90756                        G1385=0.94061                                  

                                                                     Ln3=1.09 
 مأخذ: محاسبات نگارندگار

 

در  62/1از يب دنتروپهيتداد  دارد، چهرا كهه ضهر يزد رو به سوي يت در مناطق شهريدع جميدهد كه  توز ينشار مج ينتا   

كتر شده اسهتس محهابق يك نزديدا كرده است و به عدد يش پيافزا 0011در سا   93/1و  0001در سا   91/1به   0061سا  

 ييتداد  و توازر فضاآركت به سوي از  نشار ،ل كنديك و باالتر در ميبه طرف عدد  يب دنتروپيضر يك مد ، وقتيا ل تئور

ت يهتهراكم جمد تمركهز  از 0با رشهد منحقهه دهدس  يعكس آالت را نشار م ،بياست و كاهش ضر يت در مناطق شهريجمد

تهراكم جمديهت در در  هورتي كهه  كاسهته شهده،روبرو اسهت در هكتار  نفر 90كه با تراكم  ميبخصو  بافت قدر مناطق يسا

 س(Ziari & Others, 2010, p.15) نفر در هكتار مي باشد 02شهر  محدوده ي قانوني 

 

 مناطق

1355 1335 1385 

pi Lnpi pi Lnpi pi Lnpi pi Lnpi pi Lnpi pilnpi 
0 090/1 63/0- 00/1- 226/1 31/0- 006/1- 209/1 10/0- 00/1- 

2 011/1 21/1- 20201/1- 160/1 10/1- 023/1- 106/1 66/1- 03/1- 

0 11/1 99/2- 03909/1- 202/1 11/0- 021/1- 260/1 00/0- 01/1- 
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 گيري تيجهن. 5

بهه شههر يهزد  0001( در سها  0011نفهر)02011دو روستاي خيردباد و عيش دباد در جبهه غربي شهريزد با جمديتي بالغ بر 

 الحا  شدندس 

دههد كهه بهه نظهر رزي و باغهات تشهكيل ميدباد را اراضهي كشهاودر د از بافت روستايي پيوسته خيردباد و عيش 2/20آدود 

هاي روستايي ادغهام شهده و يها در آها  ادغهامي همچهور رسد مجموعاً اراضي كشاورزي و باغات شهر يزد منحصر به بافتمي

ميهزار در سها   كهه ايهن بهوده هكتار0/200برابر با 0061در سا   اين دو روستا ميزار اراضي باغات سدباد استخيردباد و عيش

 هكتار كاهش پيدا كرده استس60/099به  0011

ايهن  ه كهتغييراتي در ساختار عماكردي  اين روستاها به وجود دمد يزددهد با پيوستن اين دو روستا به شهر بررسيها نشار مي

هاي مختاهف را در هاي پيراموني به كاربريگسترش عنار گسيخته، نابودي اراضي كشاورزي و اختصا  بخش اعظمي از زمين

 سه استي داشتپ

پديهده ادغهام در كهه نشار مي دههد 0011و  0061ارزيابي تحبيقي جدو  كاربري روستاهاي خيردباد و عيش دباد در سالهاي 

و بدضي كاربري هاي عمومي نظيهر درمهاني، فضهاي  ها نداشتهمورد اين روستاها تأثير شديدي در زمينه تغيير و تبديل كاربري

مهوارد اثبهات ايهن ادعاينهدس بهه گونهه اي كهه نتهايج  نتايج محاسبات  ورت گرفته سد مواجه اندسبز، ورزشي و مذهبي با كمبو

هر يهزد شهرشد جمديت خيردباد و عيش دباد بر ميزار توسده فيزيكهي  تاثير كم  بيانگر محاسبات شاخص رشد جمديت شهري

ردبهاد و يخ اگر چه ادغام روستاهايبه طور كاي  ستو تنها تأثير در ناشي از افزايش زمين با تغيير كاربري مسكوني اس مي باشد

ي جديد شغاي هاديد و زمينهمي به آساب زدي يك اتفا  طبيدي و اجتناب ناپذير در روند توسده شهري زدي به شهر ش دباديع

وه بهر اينكهه عهال ،سازد اما اگر اين توسده شهري براسهاس توسهده پايهدار شهكل بگيهردمي و رفاهي را براي ساكنار دنها فراهم

 سدوردمي منافع زيادي را نيز به ارمغار ، دمات شديد زيست محيحي را در پي ندارد
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