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 دهیچك

بسزایی بر تامین نیاز به زمین برای  تأثیررشد و توسعه شهرنشینی بی رویه 
ساخت و سازها و توسعه شهری در نواحی شهری دارد. استفاده گسترده 
زمین های شهری با کاربری های مسکونی منجر به توسعه افقی درشهرها و 

حومه رشد سریع افزایش میزان اراضی خالی در درون شهرها موجب 
وسعه شهری فشرده، رشد . در این راستا، پارادایم تشده استگستری 

هوشمند و استفاده از اراضی خالی در درون شهر برای نیل به پایداری و 
شود. در همین راستا، مقاله حاضر عدالت اجتماعی و فضایی مطرح می

درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مقوله تراکم شهری، 
ه عنوان یک شهر چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد ب

های صورت گرفته طی سالهای کویری و خشک را تبیین نماید. برابر بررسی
برابر  1/6برابر و جمعیت آن  1/51، مساحت شهر یزد حدود 5311-5331

افزایش یافته است. طی همین سالها، کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی 
، بیانگر (6/513و فاصله قابل مالحظه آن با تراکم خالص جمعیتی )

گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن بیشتر فضاها و غیرفعال سطوح 
های توسعه میان افزا در  مؤلفهشهری در محدوده شهری یزد است. بررسی 

شهر یزد نشان می دهد چنانچه طی سال های آینده در این شهر هیچ گونه 
د و رشد و توسعه ای در محدوده های بیرونی و اطراف شهر صورت نگیر

تمامی رشد و گسترش فیزیکی آینده شهر محدود به استفاده از زمین های 
سال آینده شهر یزد نیاز به افزایش مساحت و  21خالی داخل شهر شود، در

وسعت نخواهد داشت و محدوده موجود شهر پاسخگوی نیازهای مسکونی و 
 غیر مسکونی شهروندان خواهد بود.

 

توسعه میان افزا، تراکم خالص، تراکم ناخالص، شههر   :كلیدیهای واژه

 فشرده، شهر گسترده، شهر یزد. 
 

 

 

 

 

Abstract 
The growth and development of urbanization has a 

major impact on the supply of land for construction and 

urban development in urban areas. Widespread use of 

urban land for residential use has led to the horizontal 

expansion of cities and the increase in vacant land 

within cities, which has rapidly expanded the suburbs. In 

this regard, the paradigm of intensive urban 

development, smart growth and the use of vacant land 

within the city to achieve social and spatial stability and 

equity are presented. The present article aims to explain 

how the city of Yazd as a desert and arid city is 

compactly and extensively developed using the concept 

of urban density. According to the surveys carried out 

during the years 1966-2016, the area of Yazd city has 

increased by about 19.5 times and its population has 

increased by 6.5 times. During these years, the sharp 

decrease in gross population density and its significant 

gap with net population density (154.6) indicate that the 

city is over-stretched and more spaces are left vacant 

and inactive in Yazd. An examination of the components 

of development in Yazd shows that if there is no growth 

in the outer and surrounding areas in the coming years, 

all future growth and physical expansion of the city will 

be limited to the use of vacant land. Within the next 25 

years, Yazd will not need to increase its area, and the 

existing area of the city will meet the residential and 

non-residential needs of its citizens. 

 

Keywords: Infill Development, Net Density, Gross 

Density, Compact City, Sprawl City, Yazd City. 
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 مقدمه 

شهرنشینی پدیده ای جهانی است که اغلب در کشورهای در 
(. در Kramer et al, 2011: 3حال توسعه رخ می دهد)

سال های اخیر بسیاری از مناطق شهری این کشورها رشد 
(. در Cohen, 2006: 71)چشمگیری را تجربه کرده اند 

هایی  ترین چالش شهرنشینی پایدار یکی از اساسیاین رابطه، 
است )سرور و با آن مواجه  25است که جامعه جهانی در قرن 

عمده  تأثیر(. چرا که رشد شهرنشینی 333: 5316خیری زاده، 
ای بر مطالعه عواملی دارد که میزان نیاز به زمین برای ساخت 

قرار  تأثیرو سازها و توسعه شهری را در مناطق شهری تحت 
این نیاز به زمین (. Glaeser, 2005: 593-596)می دهد

بر دست اندازی به زمین های حریم شهرها را که برای توسعه 
 ,Darchen) اتی و بلند مدت ذخیره شده است را زیاد می کند

et al, 2010: 225.)  استفاده گسترده این زمین ها با
افزایش کاربری های مسکونی منجر به توسعه افقی شهرها و 

شود که در نهایت منجر میزان اراضی خالی در درون شهرها می
 ,Florida)به کاهش کیفیت محیطی محالت شهری می شود

از آن جایی که کیفیت محیط شرط الزم برای  (.341 :2005
پویایی محالت شهری است نیاز به استفاده از اراضی خالی رها 

چندان می شده در درون محالت با کاربری های مختلف دو
در این رابطه، جین  (.Clark, 2004: 221-234)شود

جکوبز بر ارتباط بین جذابیت محله و تامین امکانات و خدمات 
 :Maning and Darnton, 2006)شهری تاکید می کند

با این حال همواره میان امکانات شهری و  (.153-168
معیارهای مرتبط با کیفیت محیطی با گستردگی شهر توافق 

زیرا،  در این زمینه که آیا امکانات  .رکی وجود نداشته استمشت
دارند و یا  تأثیرشهری در بهبود وضعیت توسعه پراکنده شهری 

 حرکت به سمت توسعه درون زا اختالف نظر زیادی وجود دارد
(Florida, 2005: 345.)  به گونه ای که بک استید و

بیشتر و تامین  براون معتقدند ترکیبی از رشد دورن زا با تاکید
کمبود زمین برای توسعه های آتی معیار بهتری نسبت به 
امکانات شهری در پیش بینی توسعه شهری مطلوب است. آنها 
برای اثبات نظریه خود ارتباط بین اندازه شهر و میزان دستیابی 

های برنامه  مؤلفهبه خدمات شهری با تاکید بر تامین تمام 
ن چشم انداز مطلوب توسعه ریزی شهری مطلوب را به عنوا

 Beckstead and) شهرها در طول زمان مطرح کردند

Brown, 2006: 128.) مقوله تراکم  می توان گفت

های تضمین کننده توسعه شهری فشرده یکی از مؤلفه 5شهری
های اخیر به یکی از و یا گسترده است. این مقوله در سال

ان تبدیل ترین محورهای سیاست توسعه شهری در جهعمده
(. با گسترش انقالب صنعتی، 553 :5383شده است )قربانی، 

نظریات مربوط به شکل و فرم شهر مطلوب وارد مرحله جدیدی 
شد و با طرح ایده های شهرهای متراکم ویکتوریایی، باغ شهر 

( در تقابل با 5112(، شهر درخشان لوکوربوزیه )5818هاوارد )
ریه واحدهای همسایگی طرح باغ شهر کم تراکم هاوارد، نظ

( در زمینه ساخت یک شهر کامل و نظریه 5131کلرنس پری )
( در بهبود مسکن بلند مرتبه به 5883-5161والتر کراپی )

همراه پیوند آن با راهها، به شهر به عنوان یک کل هماهنگ و 
شکل و فرم مطلوب شهری تاکید کرده اند)رهنما و عباس زاده، 

های توسعه شهری به سمت ارتقای (. امروزه الگو58: 5381
کیفی پیش رفته و سعی دارد خود را با توسعه پایدار شهری 
هماهنگ نمایند. رشد افقی شهرها بعد از جنگ جهانی دوم 

ای در جوامع ( تا دهه های اخیر سبب مشکالت عدیده5133)
(. به گونه ای که توسعه بی رویه 11شهری شده است)همان: 
های ضروری های احداث زیرساختینهشهرها سبب افزایش هز

مانند شبکه آب، برق و فاضالب شده و با گسترش به اراضی 
کشاورزی، آنها را زیر ساخت و سازهای شهری بی برنامه قرار 

(. در ارتباط با الگوهای Newman, 1999: 28داده اند )
توسعه شهری مانند رشد افقی شهرها مفاهیمی چون تراکم 

مسکونی در هر هکتار از زمین های قابل )تعداد واحدهای 
 ,Cordon and Richardsonتوسعه نواحی شهری( )

(، پیوستگی )ساخته شدن زمین های قابل 89-106 :1997
توسعه فیزیکی در تراکم های شهری بدون فاصله از هم( 

(Harve and Clark, 1965: 1-9 (، تمرکز )واقع شدن
ر کل ناحیه در رشد و توسعه به جای پراکنش عادالنه د

 :Ewing, 1997فضاهای محدودی از کل ناحیه شهری( )

(، خوشه بندی )دسته بندی توسعه فیزیکی به طور 26-107
شدید جهت کاهش مصرف مقدار زمین در هر هکتار(، مرکزیت 
)واقع شدن توسعه به صورت نزدیک به بخش مرکزی شهر(، 
قطبی بودن )مشخص شدن ناحیه شهری توسط الگوی تک 

سته ای در مقابل الگوی چند هسته ای( مطرح شده است ه
(Cordon, Richardson, 1997: 107-109 با .)

توجه به این مفاهیم و با در نظر گرفتن فضاهای وسیع و 
گسترده شهرها و فراوانی زمین در دسترس، رشد افقی سبب 

                                                      
5.  Urban Density 
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می شود که تراکم جمعیت کاهش یابد و در جریان این توسعه، 
جلوه ظاهری  حیثکشاورزی را از بین برده و از  هایشهر زمین

ای و توسعه ناپیوسته و به صورت قطعه قطعه شدن، حرکت گره
تدریجی بروز نماید. بنابراین با توجه به مشکالت عدیده ای که 
از این الگوی رشد متوجه شهرها می شود، رشد هوشمند شهری 

عالیت ها در با پیامدهایی چون تراکم های باال، یکپارچه سازی ف
درون شهر، توسعه درونی، کاهش مصرف زمین، بهره گیری 
مفید از فضاها، حداکثر دسترسی به خدمات شهری می تواند در 
زمینه بهبود کیفیت محیط های شهری مفید واقع شود )رهنما و 

(. شهرهای مناطق خشک، مجموعه 16: 5381عباس زاده، 
شک و غیرقابل شهرهایی در حاشیه کویرها و بیابان های خ

کشت داخل ایران هستند که با به کار بستن معماری خاص و 
با بهره گیری از امکانات و دانش بومی در زمینه های مختلف و 
حتی نوع خاص ارتباط با سایر جوامع، محیط را به گونه ای 

 ,Lyle, jاند )مثال زدنی مناسب زیست انسان را نموده

ه های توسعه شهری این (. نگاهی گذرا به برنام125 :1994
گونه شهرها نشان دهنده این است که هیچ گاه به مبانی نظری 
روند توسعه آنها توجه نشده است. ورود اندیشه های وارداتی در 
معماری و شهرسازی و تکرار و تقلید از آنچه توسعه نامیده می 
شود و بدون توجه به معیارهای کالبدی و بافت های شهری 

نها شده است؛ به طوری که این شهرها با سبب رشد افقی آ
ای در معرض بحران رشد هم معنی شده اند و به طور فزاینده

های شدید به ویژه فقدان خدمات شهری، نزول زیربناهای 
موجود و بحران های زیست محیطی شده اند که تنها راه حل 
مسائل و مشکالت این شهرها حرکت به سمت تحقق پذیری 

(. شهر Hollands, 2008: 15)شهر هوشمند است 
هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار است که در آن به 
مسائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخریب سرزمین 
و غیره از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک، بر اساس 

سازی فرآیندها پرداخته ارتباط و تبادل اطالعات با هدف بهینه
های گذارین برای تبدیل به سرمایه کردن سرمایهشده است. آ

ها، ها و سیستمسازی زیرساختگذشته، به روز رسانی و بهینه
بهبود کیفیت زندگی و حتی ساخت شهر با دسترسی بیشتر 

 (.Harrison et al, 2011:487دهد )اجازه می
شههری هوشهمند    ( معتقدندکهه 2331کارگلیو و همکهاران ) 

ههای انسهانی و اجتمهاعی و    ی در سهرمایه گذاراست که سرمایه
 های ارتباطی سوختی سهنتی)حمل و نقهل( و مهدرن   زیرساخت

رشد پایدار اقتصادی و کیفیت باالی زندگی، با مدیریت عاقالنه 
منابع طبیعی، از طریق حکومت مشهارکتی در آن انجهام پهذیرد    

(Caragliu et al, 2009: 49-59   در تعریهف مهذکور .)
د شامل مفههوم حکومهت اسهت. بهه گفتهه      مفهوم شهر هوشمن

مؤسسه تحقیقات فورستر، حکومت هوشهمند هسهته شههرهای    
بنهابراین بها    .( اسهت Belissent, 2011ابتکاری هوشهمند ) 

درک بهتر این مفهوم به منظور ترسیم مرزها و جهدایی اجهزای   
 ,Misuraca et alآن تبهدیل بهه برتهرین خواههد شهد )     

هایی مند بیان وجود فعالیت(. در مبانی نظری شهر هوش2011
های فنهی،  چون صنعت، آموزش و پرورش، مشارکت، زیرساخت

افزار؛ می تواند به عنوان چارچوبی برای بسط عوامل مختلف نرم
ها، بیشتر شهرهای هوشمند شناسایی شود و با ترکیب این یافته

 ,.Giffinger et alعوامل مختلفی را نیز در آن بگنجانیم )

2007; Toppeta, 2010.) 
ههای شههری بهه     برای اولین بار توجه به تمرکز در هسهته 

و   «ههریس »صورت بسهیار کمرنهگ در آثهار     نحو هوشمند به
شود که با الگوپذیری از نظریات اندیشمندان  دیده می« اولمن»

قبل از خود بر روی رشد شهر در چارچوبی از پیش تبیین شهده  
رشد شههری بها ایهن     هر چند توجه به مراحل. کردند تأکید می

آگاهی که در آن زمان این رشد هوشمندانه به معنهای امهروزی   
مطرح نبود و تنها با هدف اینکه شهرها برای رسیدن به آخرین 

کننهد   حد از درجه کمال شهری خود مراحل متفاوتی را طی می
 دشه عنهوان   ممفورد از سوی ،برسند زوال تا سرانجام به مرحله

 (.  211: 5313)خمر و حیدری، 
های مهمهی را   مؤلفهدر این رابطه سابقه و پیشینه تحقیق 

به منظور تحقق پذیری رشد هوشمند شهری با تاکید بر توسعه 
( در مطالعهه  2351درون زا مطرح می کند. مارتین و همکاران )

ای تحت عنوان پایداری هوشمند: ترمیم توسعه شهری معتقدند 
 ی اسهت نهه  کنترل قلمهرو شههر  هری به دنبال رشد هوشمند ش

برنامهه توسهعه    می تواند کیبرنامه اکولوژ در این رابطه، تحول،
 .(Martin et al, 2019: 641کند ) تیتقورا  داریپا

رشد هوشمند  گیچگون( در بررسی 2351آرتمن و همکاران )
جمع و  یشهرها یبرا یچارچوب مفهوم کی درسبز  رساختیو ز

دو جنبهه   نیه به تعهادل ا  ازینبه این نتیجه رسیدند که  جور و سبز
هوشهمند   یشههرها  بهرای  کیسهتمات یس کردیرو کی جادیا یبرا

بر چههار   یمبتن یسلسله مراتب ستمیساین سبز وجود دارد.  فشرده
ارائه کرده است. این چهار  فشردههوشمند  یشهرها یکاراکتر برا

فشهرده و   ی هاهوشهمند شههر   طی( مح5ویژگی عبارت است از: 
فشرده و سهبز   یهوشمندانه شهرها یچند منظوره ابعاد ( 2سبز، 

 ی( دولهت هوشهمند بهرا   3(، ستیز طیو مح یاجتماع ،ی)اقتصاد
 یهوشههمند بههرا ی( حکومتههدار3کههم حجههم و سههبز  یشهههرها
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  .(Artmann, 2019: 21) سبز و فشرده یشهرها
مروری اجمالی بهر تحهوالت شههرهای منهاطق خشهک و      
کویری نشان می دهد که با ورود آرا و الگوهای تقلیهد و تکهرار   

ویژگهی ههای    بدون ارزیابی آنها، توسعه این شهرها و در نتیجه
کالبدی آنها دگرگون و رشد افقی ایهن شههرها افهزایش یافتهه     

های پیش از اسهالم بهاز   است. شهر یزد که پیدایش آن به دوره
گسهیخته و  لجهام  یگهردد، بعهد از اصهالحات ارضهی رشهد     می

-5311حهدود چههار دههه  )   طی کهرده و طهی   غیرارگانیک را 
در حالی کهه   .تبرابر شده اس 1/51( مساحت شهر تقریباً 5331

برابر شده است. عدم  1/6ها جمعیت شهر حدود طی همین سال
هماهنگی و پیشی گرفتن رشد مساحت از جمعیت شهر، موجب 
گستردگی سهطوح غیرفعهال شههری شهده اسهت. در مجمهوع       

هکتار سطوح غیرفعال شهری وجود دارد کهه حهدود    11/1812
مقهدار  دههد. ایهن   درصد از مساحت شهر را تشکیل مهی  18/33

سطح غیرفعال شهری باعث شده تا سهرانه ناخهالص زمهین بهه     
مترمربهع برسهد و   333طور غیرمنتظره افزایش یافته و به رقهم  

نفهر در هکتهار کهاهش یابهد )تقهوایی و      1/33تراکم جمعیت به 
بررسههی تههراکم شهههری و    ،(. بنههابراین531 ,5381سههرایی، 

چگونگی پخشایش جمعیت در نواحی شههری یهزد و شناسهایی    
عوامل مؤثر بر توسعه شهری ناکارآمد و اثرات منفی گسهتردگی  

مقاله حاضر تهالش  ارتباط، نماید. در همین شهر را ضروری می
( در شههر یهزد   5331-5311کنهد تهراکم شههری را طهی )    مهی 

چگونگی توسعه شههری یهزد    بررسی نموده و اثرات تراکم را بر
تجزیه و تحلیل نماید تها آثهار و ابعهاد توزیهع نامناسهب تهراکم       

مشهخص  شهری در ایجاد و حل معضالت و مشکالت شههری  
 . شود
 

 داده ها و روش کار
نوع تحقیق  ،های مورد بررسیبا توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه

ی جامعه آمارو تحلیلی  -کاربردی و روش بررسی آن توصیفی
ابزار  .است اداری -سیاسی، بر اساس تقسیمات شهر یزد

شامل سرشماری های عمومی نفوس و گردآوری اطالعات 
تجزیه و تحلیل  جهتد. نهستمسکن، طرح های توسعه شهری 

سپس  شده است.استفاده  (ANPمدل تحلیل شبکه ) ها ازداده
با مبنا قرار دادن تراکم شهری به عنوان مؤلفه اصلی معیار 

های آماری ناخت چگونگی توسعه شهری و استفاده از مدلش
تحلیل شیب تراکم، روش هلدرن، منطق دلفی و غیره فشردگی 
و گستردگی شهری شهر یزد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

 قرار گرفته است. 
 

 شرح و تفسیر نتایج

تههراکم در شهرسههازی کنههونی بههه نظههر مفهههومی ابتههدایی و    
غیرپیچیده دارد. این در حالی است کهه در توسهعه میهان افهزا،     
مفهوم تراکم با نگرشی جدید مورد مطالعه قرار می گیهرد و بهه   

پرقدرت برای توسعه نگهاه مهی شهود. در توسهعه      یبزاراعنوان 
د بسهیار  میان افزا مدیریت تراکم برخالف آنچه تصور مهی شهو  

کید قرار می گیرد. شهر یزد، مانند سایر شهرهای ایران، أمورد ت
رشد  غیرارگانیک را بعد از اصالحات ارضی تجربهه کهرده    روند

است. موجب شده توسعه فیزیکی ناموزون و ناهماهنگ بر رشد 
فیزیکی ایهن شههر حاکمیهت داده باشهد )پوراحمهد و شهماعی،       

و بدون استفاده ماندن بیش (. که پیامد آن رها شدن 53 ,5383
)سهازمان زمهین    اسهت هکتار زمین در محهدوده شههر   5333از 

 (. 5383شهری استان یزد، 

 5331-11های تحول جمعیت، سطوح ساخته شده و تراکم شهری یزد طی سال .4جدول 
 تراکم جمعیت درصد تغییرات جمعیت درصد تغییرات مساحت جمعیت به نفر (He) مساحت سال
5331 153 13235 - - 3/535 
5312 123 523333 5/33 1/28 8/521 
5311 5511 531121 2/21 3/53 1/551 
5362 2661 236383 533 8/15 3/11 
5361 3333 233383 6/21 1/55 8/61 
5311 8113 326116 1/15 8/35 2/38 
5383 53138 313313 2/21 2/53 8/33 
5385 55333 383533 81/5 8/5 1/33 
5381 1/53388 365133* 15/2 1/25 1/33 
5311 53633 111111 2 33 1/33 

 نواحی منفصل شاهدیه و حمیدیا نیز جزء شهر یزد در نظر گرفته شده است.   *

 طرح جامع شهر یزد و محاسبات اخیر أخذ:م

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X17304144#!
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بیانگر روند نزولی تهراکم جمعیهت در شههر    ، 5مالحظه جدول 
درصهد در   3/1یزد است. نرخ رشد سالیانه مساحت شهر یزد حهدود  

بهوده، بهه طهوری ایهن رقهم بهرای        5331-11های سال طی سال
بهدین  درصد در سال بوده اسهت.   1/3جمعیت در دوره مذکور حدود 

گونه هماهنگی نرخ رشد جمعیت با نرخ رشد مساحت هیچ معنی که
دهد و مساحت حدود دوبرابهر بیشهتر از جمعیهت رشهد     را نشان نمی

رویه شهر یزد اسهت.  که این امر ناشی از گسترش افقی و بی داشته
در سهال   533بهه   2/21از  5311شاخص تغییرات مساحت در سال 

معیت نیز در همهین  کند. این شاخص برای جافزایش پیدا می 5362
بیهانگر افهزایش جمعیهت و     کهه  رسهد می 8/15به  3/53ها از سال

که جمعیتهی   استهای بعد از انقالب توسعه فیزیکی شهر طی سال
 اند.  زده به این شهر مهاجرت کرده بودهاز مهاجران جنگ

بررسی رابطه رگرسیونی افزایش جمعیت و مساحت شهر در 
دار بهین  های مورد بررسی، بیانگر، همبستگی قوی و معنیدوره

مهورد نظهر    شهاخص است. رابطه رگرسیونی دو  شاخصاین دو 
 کند:شهر یزد از رابطه لگاریتمی زیر تبعیت می

 
 
 

دهد مساحت شههر نسهبت   ( نشان می5معادله فوق شکل )
ای برخوردار بوده است. از رشد بیشتر و قابل مالحظهبه جمعیت 

همچنین با افزایش جمعیت از تراکم آن کاسته شده اسهت کهه   
ضریب همبستگی بین افزایش جمعیت و تهراکم طهی سهالهای    

بهوده اسهت کهه نشهانگر همبسهتگی       -18/3حدود  11-5331
معکوس و منفی بین دو متغیر مورد بررسی است. البته این امهر  

ارب جهانی مطابقت دارد، چرا که بها بهزرش شهدن انهدازه     با تج
شود و فضاهای جدیهدی را طلهب   شهر نیازهای جدید ایجاد می

(. ولی رشد مسهاحت و فضهاهای   521 :5383نماید )قربانی، می
تر از جمعیت بهوده کهه ایهن    شهری در شهر یزد که بسیار سریع

 رویه شهر یزد است. امر به دلیل رشد بی

رابطه رگرسیون لگاریتمی بین جمعیت و سطوح ساخته  .4 شکل
 5331-11های شده شهر یزد طی سال

های شههری یهزد فاصهله    نکته قابل بحث در تحلیل تراکم
، 5311در سال و چشمگیر بین تراکم خالص و ناخالص شهری 

نفر در هکتار بوده که در همین سال  1/33تراکم ناخالص حدود 
رویهه و  این رشد بی است کههکتار نفر در 5/538تراکم خالص 

در هکتهار بهین    2/13کند. فاصهله  گسترده شهر یزد را تأیید می
تراکم خالص و ناخالص بیهانگر وجهود اراضهی خهالی و سهاخته      
نشده شهری در داخل محدوده شهری است که البتهه ایهن امهر    
بیانگر حرکت شهر یزد به سمت توسعه میان افزا بها تاکیهد بهر    

د هوشمند شهری نیز می باشد چهرا کهه تفهاوت    های رش مؤلفه
در هکتار از اراضی ساخته شده در درون شهر نسبت به سال  26

 ید می نماید. أیاین مطلب را ت 5381
 

 ارزیابی گستردگی و فشردگی توسعه شهری یزد

بههرای تحلیههل توسههعه شهههری یههزد و چگههونگی فشههردگی و   
ده گستردگی شهر از سه شاخص شهیب تهراکم، نسهبت محهدو    

 بافت پرشهری و روش هلدرن استفاده شده است.
 الف( تحلیل شیب تراکم

ای شهدن در  شیب تراکم، معیاری برای سهنجش میهزان حومهه   
شهرهاست. معادله شیب بر مبنای دوعامل فاصله از مرکز شههر  

شود که روش مهذکور اولهین بهار در    و تراکم جمعیتی تنظیم می
استفاده قرار گرفت. قربهانی  به وسیله کالرک مورد  5115سال 

روش مذکور را بهرای شههر تبریهز بهه کهار بهرد        5383در سال 
(. بررسی شهیب تهراکم و تغییهرات آن در    526 ,5383)قربانی، 

شهر یزد بیانگر کاهش شدید شیب از مرکز به طهرف پیرامهون   
 63متر تهراکم شههری حهدود    2133است از مرکز شهر تا شعاع 

نفر در هکتار و  13متر به 3333فاصله  نفر در هکتار بوده که در
نفهر در هکتهار و نهایتهاً در فاصهله      38متهر بهه   3333در فاصله 

(. مرکز شهر به 2یابد )شکل نفر در کاهش می 1متر به 53333
تجاری و همچنین بهه دلیهل    -های خدماتیدلیل تمرکز فعالیت

قرارگیری بافت قدیم شهر و سکونت اقشار کهم درآمهد بها بعهد     
کهاهش تهراکم از مرکهز     دارد.ار باال تراکم جمعیتی باالیی خانو

شهر به طرف پیرامون به دلیل خالی بودن فضهاهای زیهادی در   
داخل شهر و همچنین رشد گسترده شهر یهزد اسهت. تغییهرات    
متفاوت شیب تراکم در شهر یهزد از مرکهز بهه طهرف شهمال و      
جنوب با کاهش تراکم شدید همراه اسهت. از مرکهز بهه طهرف     

تراکم وجود دارد. کاهش شدید از غرب و شرق و کاهش نسبی 
مرکز به طرف جنوب و شمال به دلیل قرارگیری جاده ارتبهاطی  

المللی است که موجب توسعه خطی یزد به شمال و جنوب و بین
 و الحاق روستاهای پیرامون بر شهر یزد شده است. 

y = 129.96ln(x) - 788.07

R² = 0.8605
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 5311منحنی شیب تراکم در شهر یزد در سال  .2شکل 

 

 ( نسبت مساحت بافت پرشهری بر محدوده شهرب
های به دست آوردن چگونگی توسعه شههر، روش  یکی از روش

نسبت مساحت بافت پر شهری به محدوده شهر است. محهدوده  
( و C.B.Dبافت پرشهری به مرکزیهت میهدان شهیدبهشهتی )   

محل شکست منحنی شیب تراکم محاسبه شد. سپس از طریق 
ری به محدوده شهر مقدار فشهردگی  تقسیم مساحت بافت پرشه

د. مسهاحت بافهت پرشههری یهزد     شو گستردگی شهر مشخص 
هکتهار   53633هکتار و مساحت کهل محهدوده شههر    561برابر 

اسهت. ایهن رقهم     53/3است، که ضریب مذکور برای شهر یزد 
بهوده   331/3( بهرای شههر تبریهز    5383برابر محاسبه قربهانی ) 

شهههر یههزد گسههتردگی  دهههداسههت. مقایسههه ارقههام نشههان مههی
 . داردچشمگیری در توسعه شهری 

 
 ج( روش هلدرن

قهواره  های کمی برای مشخص کهردن رشهد بهی   یکی از روش
هلهدرن در سهال    شهری استفاده از روش هلهدرن اسهت. جهان   

این روش را برای تعیین نسبت رشد افقهی شههر و رشهد     5115
تهوان مشهخص   جمعیت به کار برد. با استفاده از این روش مهی 

چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار کرد که 
نیا و موسهوی،  قواره شهری بوده است )حکمتناشی از رشد بی

دههد توسهعه   ( نشهان مهی  2(. نتایج جهدول ) 533-535 ,5381
درصد ناشی 11،  حدود 5331-5311فیزیکی شهر طی سالهای 

قواره شهری درصد ناشی از رشد افقی و بی23از رشد جمعیت و 
بهرای رشهد    5311-5361بوده است. ایهن رقهم طهی سهالهای     

درصد محاسهبه شهده اسهت.     15درصد و رشد افقی 31جمعیت 
افقی و گسترده شهر نسبت به دوره قبهل حهدود    این دوره رشد

یابد. دلیل آن مهاجرت جمعیهت روسهتایی   درصد افزایش می28
گزینی اکولوژیکی در شهر یزد بوده گیری جداییبه شهر و شکل

های شهری شده اسهت. در  گیری حومهاست که منجر به شکل

درصهد   62قهواره شههری بهه    رشد بهی  5361-5311های سال
به دلیل اجرای طرح جامع  5311-5381های سال رسد. طیمی

قهواره شههری بهه    شهری و کنترل توسعه فیزیکی شهر رشد بی
تها   5381رسهد. از سهال   درصد مهی 33شدت کاهش یافته و به 

درصد رشد فیزیکی شهر ناشی از رشد  85در حدود  5311سال 
جمعیت به دالیل مهاجر پذیر بودن شهر یهزد بهه دلیهل پهایین     

ان بیکاری و باال بودن رشد صنایع در ایهن شههر و از   بودن میز
 –سوی دیگر خشکسالی های اخیر نیز به روند مهاجرت روسهتا  

ههای  شهری شدت بیشتری بخشیده است. در مجموع طی سال
درصد رشد یزد ناشی از رشد جمعیت و  65حدود  5311-5331
درصد ناشهی از رشهد گسهترده شههری بهوده اسهت.        12حدود 
های دیگر نیهز نشهان داد شههر یهزد بهه      که روش طوریهمان

صورت گسترده رشد پیدا کرده است. تراکم پیشنهادی در طهرح  
نفر در هکتار برآورد شده است. بها فهرض ایهن     63جامع حدود 

نفهر   833328تراکم پتانسیل جمعیتی با مسهاحت فعلهی حهدود    
خواهد بود. اگر رشد جمعیت شهر یهزد بها مهاجرپهذیری شهدید     

درصهد رشهد جمعیهت در سهال در نظهر      1/2شود و حدود روبرو 
گرفته شود، در آن صهورت مهدل رشهد نمهایی جمعیهت نشهان       

 را زمین کهافی  ،سال با وسعت فعلی22دهد، شهر یزد حدود می
برای جذب جمعیت دارد تا به یک شههر فشهرده و قابهل قبهول     

 بدل شود. 
 هلدرن محاسبه رشد فیزیکی شهر یزد با استفاده از روش .2جدول 

رشد ناشی از  دوره
جمعیت 
 )درصد(

رشد ناشی از 
گستردگی 

 )درصد(
5311-5331 11 23 
5361-5311 31 15 
5311-5361 38 62 
5381-5311 11 33 
5311-5381 85 31 

5311-5331 65 12 

 پتانسیل محدوده به لحاظ امکان سنجی توسعه میان افزا
های توجیهی توسعه میان  مؤلفهدر این پژوهش شاخص ها و 

افزا در شهر یزد شناسایی و در قالب الیه های مختلف تهیه و 
سپس با هم پوشانی این الیه ها ،الیه ای نهایی فراهم آمده 
است. در هم پوشانی الیه ها از منطق بولین استفاده شده است. 
در این مدل، عضویت در یک مجموعه به صورت یک )وجود 

وجود شاخص( بیان شده است. در نتیجه شاخص( و صفر )عدم 
تمام معیارهای شناسایی شده در محدوده شهر یزد را می توان 
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ای که محدوده مناسب و نامناسب را نشان ه صورت نقشههب
دهد، تهیه کرد و با استفاده از توابع منطقی و هم پوشانی می

اشتراکی یا اجتماعی محدوده ای را مشخص کرد که بر اساس 
 (.5یارها برای فعالیت مورد نظر مناسب باشد )نقشه جمع مع

 سایت های با پتانسیل باال جهت توسعه .4نقشه 

 5311: مهندسین مشاور آرمانشهر، أخذم

 
افدزا بدا   کنندده توسدعه میدا    بندی عوامل توجیهاولویت

  ANPاستفاده از مدل 

هدف این پژوهش، بررسی عوامل توجیه کننده توسعه میان افزا 
شهر یزد با توجه به رشد بی قواره این شهر است. در ارتبهاط بها   
عوامل توجیه کننده توسعه میان افزا شههر معیارهها و شهاخص    
های مختلفی در نظر گرفته شده است. به گونه ای که با ایجهاد  

ههای اصهلی،   مؤلفهه  ارتباط درون گروهی و برون گروهی بهین 
تاثیرات هر یک از عوامل در حرکت به سمت شهر هوشهمند بها   

تاکید بر استفاده از زمین ههای افتهاده در درون محهدوده شههر      
 (.3مشخص می شود. )شکل 

 

 
افزا کننده توسعه میانهای توجیهروابط بین خوشه .3شکل 

 های شهر هوشمندمؤلفهپذیری شهر یزد به منظور تحقق
 

این پژوهش معیارها در چهار خوشه شامل خوشهه ههای   در 
جمعیتههی )رشههد شهرنشههینی، افههزایش میههزان مهههاجرت ههها(،  
اجتماعی )جلوگیری از رشهد حاشهیه نشهینی، ایجهاد فضهاهای      
اجتماعی، میزان توسعه بهین بهافتی، توزیهع عادالنهه خهدمات(،      
کالبدی )اراضی افتاده در محدوده شهر، توسعه پایهدار، اخهتالط   

بری ها، دسترسی به کاربری ها(، اقتصادی )هزینه بر بهودن  کار
خدمات شهری، کاهش هزینه های حمل و نقل، استفاده مجدد 
از ساختمان ها، صرفه جویی در مصرف انرژی(  قرار گرفته اند؛ 
به گونه ای که عالوه بر ارتباط درون گروهی، در بین خوشه ها 

 (.3نیز وابستگی وجود دارد )جدول 

 هاماتریس مقایسه زوجی و وزن خوشه .3 جدول

 وز  نهایی وز  نسبی جمعیتی اجتماعی اقتصادی کالبدی عنوا 
 516/3 132/3 61/3 13/3 23/3 5 کالبدی

 563/3 836/3 35/3 3 5 83/2 اقتصادی

 558/3 121/3 62/3 5 38/3 15/3 اجتماعی

 231/3 113/3 5 31/3 86/3 23/2 جمعیتی

                     

 و ها معیار یهمه به مربوط ماتریس و زوجی هایمقایسه
 اهمیهت  یا ارجحیت های تعیین مقیاس از استفاده با ها خوشه

ه شود. الزم ب می مشخص 1 تا5 اعداد به وسیلة قضاوت هر در
 انجهام  ها گزینه و معیارها کلیة برای زوجی است مقایسة ذکر

 مهدل  زوجهی در  ههای  مقایسهه  ،نتهایج  3 جدول شود. در می

 حرکت به سمت توسعه میان افزای شهر یزد برای تحلیل شبکه

 نهرخ  (،3شود )جهدول   می مالحظه که گونه است. همان آمده

 این است. در 32861/3با  برابر شده انجام قضاوت ناسازگاری

 خطا از میزان بیشتر باشد. این 5از  نباید ناسازگاری مقدار روش

نظرسنجی  از ناشی خطای و قضاوتها زیاد تعداد با درنظرگرفتن
 .(3است )جدول  پذیرش قابل



 زا( در توسعه فیزیکی شهر  با رویکرد تحقق شهر هوشمندافزا )درونهای توسعه میانمؤلفهبندی نقش اولویت :نیاحکمت         431

 ANPای  شبکه مدل ناسازگاری نرخ .1جدول 

 ناسازگاریمتوسط نرخ  جمعیتی اجتماعی اقتصادی کالبدی ها مؤلفه

 32861/3 32563/3 36133/3 35261/3 35158/3 نرخ ناسازگاری

  
 

( وزن نسبی خوشهه هها از طریهق مقایسهه     3مطابق جدول)
 aijماتریس زوجی به دست آمده است. در ماتریس زوجی نمره 

را نشان مهی   jبا توجه به ستون  iدر سطر  مؤلفهاهمیت نسبی 
را مشخص می کند کهه نمهره    =wi/wj aijدهد؛ به عبارتی 

برابر با اهمیت  1و نمره  مؤلفهیک نشان دهنده اهمیت برابر دو 
است. سپس مقایسه عناصهر داخهل ههر     j مؤلفهبر  iخیلی زیاد 

خوشه  شبیه روش فرآیند تحلیل شبکه انجام می گیرد. در گام 
حاسبه و در نهایهت عناصهر   بعدی وزن نسبی عناصر ماتریس م

جدول نرمال می شوند. با توجه به اینکهه برخهی عناصهر درون    
خوشه ها ممکن است به عناصر سایر خوشه ها وابسهته باشهند،   
در این صورت با توجه به معیارههای کنتهرل مهاتریس مقایسهه     
زوجی تشکیل شده و عناصر ماتریس دو به دو بها ههم مقایسهه    

 به دست می آید و نتیجه وارد سوپر ریس هد و وزن ماتهمی شون

 
ماتریس اولیه می شود. سوپر ماتریس حاصل از تلفیق مهاتریس  
های مختلف، سوپر ماتریس اولیه است کهه جمهع عناصهر ههر     

 ستون سوپر ماتریس بیش از یک است.
در مرحله بعهد، سهوپر مهاتریس نرمهال مهی شهود و سهوپر        

نهایت جههت  ماتریس حاصل از آن سوپر ماتریس وزنی است و 
همگرا شدن سوپر ماتریس وزنهی، عناصهر موجهود در معیارهها     
آنقدر به توان می رسند تا همگرا شهوند. در آخهرین مرحلهه بها     

( وزن خوشه هها و سهوپر مهاتریس حهد وزن     3توجه به جداول)
عمومی، وزن نهایی معیارها محاسهبه شهده اسهت. کهه در ایهن      

حسهب برابهر   مرحله جدول سوپر ماتریس حد وزن عمهومی بهر   
بودن اعداد عناصر در سطرها ذکر نشده و تنها عهدد حاصهل در   

 ( در قالب وزن نهایی بیان شده است.1جدول )

 گذار در توجیه توسعه میان افزا برای شهر یزدتأثیرهای وزن نهایی شاخص .1 جدول

 وزن نهایی وزن خوشه ها وزن عمومی عنوان

 5522/3 516/3 638/3 کالبدی

 3133/3 563/3 332/3 اقتصادی

 33223/3 558/3 318/3 اجتماعی

 353/3 231/3 125/3 جمعیتی

           
 

-مؤلفهها نشان دهنده آن است که شاخص جمعیتی با یافته

-مهاجرتو میزان ها و معیارهایی چون میزان رشد شهرنشینی 

 5522/3و  353/3ها و شاخص های کالبدی به ترتیب با مقدار 
نقش بسیار زیادی در تحقق پذیری شهر هوشمند و حرکت بهه  
سمت توسعه میان افزا )درون زا( در شهر یزد را دارند ،زیرا ایهن  

 تهأثیر ها بر روی سایر معیارها مانند اقتصهادی، اجتمهاعی    مؤلفه
شهد شهرنشهینی و بهه تبهع آن     مستقیمی دارند. از یک طهرف ر 

افزایش میزان مهاجرت ها در شهر یزد در دهه ههای اخیهر بهه    
رشد و گسترش پیرامونی بی اندازه و بی حد و حصری این شهر 
دامن زده است و از سوی دیگر در بعد کالبدی، در فرآیند رشد و 
توسعه پیرامونی شهر یزد، از آنجا که نظارت و کنترلی بر نحهوه  

نبوده، شهر بهه صهورت منفصهل، قطعهه قطعهه،       گسترش شهر
منفک و در قطعهاتی دور از ههم رشهد یافتهه اسهت. ایهن نهوع        

 فضایی باعث شده است از زمین به عنوان  –گسترش کالبدی 

 
یکی از منابع محدود و پراهمیت به خوبی استفاده نشهود. بهدین   
معنی که علیرغم وجود مقدار زیادی زمین ههای بهایر، خهالی و    

ده نشده در داخل شهر و در بافهت ههای موجهود شههری،     استفا
گسترش شهر تمایل بیشتری به استفاده از زمین های بیرونی و 
حاشیه شهر داشته باشد. البته توان اقتصادی مهاجرینی کهه بهه   
این شهر جذب شده اند در انتخاب محهل سهکونت در آنسهوی    

ال، نبهوده اسهت. بها ایهن حه      تهأثیر محدوده قانونی شهر نیز بی 
امروزه سطوح غیرفعال زیادی در سطح شههر وجهود دارد. ایهن    
سطوح غیر فعال به شکل اراضهی آمهاده سهازی، اراضهی بهایر،      
اراضی خالی و رها شده، زمین ههای زراعهی و بهاغ هها اسهت.      
شههاخص تبیههین کننههده ظرفیههت بههاالی زمههین در ایههن شهههر،  
گستردگی سطوح غیرفعال شهری مهی باشهد. در ایهن شههر در     

هکتار سطوح غیرفعال شهر وجود دارد که حهدود   1812وع مجم
 درصد از وسعت شهر را تشکیل می دهد. 18/33
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 گیریبحث ونتیجه
طوری که افزایش سریع جمعیت و تمرکز آن در شههرها،  همان

به ویژه در کشورهای در حال توسعه با شتاب بسهیار زیهادی در   
حال وقوع است، توسعه پایدار شهری نیز برای مقابله با عناصهر  
بحرانی که اجتماعهات انسهانی را در آینهده مهورد تهدیهد قهرار       

شههری کهه    خواهند می دههد، ضهروری اسهت. توسهعه پایهدار     
ههای  نیازهای سهاکنان فعلهی شههر را بهدون تخریهب توانهایی      

دهد. تهدیهدهای ناشهی از   های آتی آن مورد توجه قرار مینسل
استفاده بیهوده از منابع تجدیدناپذیر را به حداقل ممکن کاهش 

قهواره یکهی   دهد. فشردگی شهری و جلوگیری از رشهد بهی  می
ریزان مسائل شهری، رویکردهای توسعه شهری است که برنامه

های کشاورزی برای کاهش اتالف منابع انرژی و تخریب زمین
طهوری نتیجهه   هماناند. های اخیر مورد توجه قرار دادهطی دهه

ههای شههری در تبیهین    استفاده از تراکمدهد میپژوهش نشان 
. تحلیهل  تواند معیهار مناسهبی باشهد   شهری میچگونگی توسعه 

گر آن است، شهر یزد بعد از اصالحات تراکم شهری در یزد بیان
ارضی توسعه ناموزون و ناهماهنگ و گسترده شهری را تجربهه  

 1/33به  5331در سال  3/535کرده است. برابر آمار رقم تراکم 
تقلیل یافته است. کاهش شدید تراکم شههر   5381نفر در سال 

رویه شهری بهوده اسهت.   گستری و توسعه بییزد ناشی از حومه
گسترده شهر یزد منجر به توزیع نابرابر خهدمات شههری    توسعه

در بین نواحی شهر یزد شده است و عدالت اجتماعی و فضهایی  
را در شهر زیر سؤال برده است. زیهرا توسهعه شههری گسهترده     
نیازمند اتومبیل برای دسترسی بهه خهدمات اسهت کهه طبقهات      

 ،رددرآمد شهری که توانایی تهیهه اتومبیهل را نهدا   متوسط و کم
ونقهل  مقدار بسیار زیادی از درآمد خهود را صهرف هزینهه حمهل    

ههای زیرسهاختی و   از طرف دیگهر بهاال رفهتن هزینهه     .نمایدمی
های شخصی از سهوی طبقهات پردرآمهد    استفاده زیاد از اتومبیل

های محیطی را بهاال بهرده اسهت. بهه طهوری کهه       شهر آلودگی
عی را از دسهت  پایداری و عدالت فضایی هرچه بیشتر مفهوم واق

داده است. بهرای اثبهات گسهتردگی بهیش از حهد شههر یهزد از        
های مختلفی همچون روش چارکی، شیب تراکم، نسهبت  روش

بافت پرشهری به مساحت کل شهر و روش معهادالتی هلهدرن   
نتایج بیانگر اثبهات ایهن رونهد اسهت. روش      ،استفاده شده است

را تأییهد  چارکی، توزیع فضایی ناهماهنگ مسهاحت و جمعیهت   
دههد  نماید و شاخص تغییرات مساحت و جمعیت نشهان مهی  می

که مساحت شهر یزد حدود چند برابهر بیشهتر از جمعیهت رشهد     
داشته است. مقایسه تهراکم خهالص و ناخهالص شههری بیهانگر      

نفهر  5/523فاصله بسیار چشمگیر بین آنهاست. به طوری حدود 
لی ماندن فضاهای در هکتار فاصله دارند. این مسئله ناشی از خا

به صورت سهطوح غیرفعهال   که زیادی از محدوده شهری است 
اند و توسعه افقی و گسترده شهر یزد را دامن شهری باقی مانده

زده است. بررسی توسعه شهر یزد بر مبنهای روش هلهدرن نیهز    
بیانگر گستردگی بیش از حد شهر است. نتهایج حاصهل از ایهن    

دههد کهه تنهها در    مهی نشهان   5331-5311روش طی سالهای 
به بعد به دلیل اجهرای طهرح جهامع شههری و      5361های سال

های کنترل زمین و تراکم شهری تا حدود کمهی  اعمال سیاست
گستری شهری جلوگیری شده است. با این از گستردگی و حومه

 وجود استفاده از روش رشد  نمایی جمعیهت بها فهرض در نظهر    
دههد شههر یهزد    نشهان مهی  درصد در سال 1/2گرفتن نرخ رشد 

به زمهین جههت    یسال دیگر برای جذب جمعیت نیاز22حدود 
توسههعه شهههری آتههی خههود نههدارد. بنههابراین تنههها بهها اعمههال   

های کنترل زمین و توسهعه شههری، شههر یهزد حهدود      سیاست
سال دیگر به شکل شهر فشرده بدل خواهد شد، در غیر این 22

اهد یافهت بلکهه   صورت نه تنها به شکل شهر فشرده دست نخو
گستری و گستردگی آن بیش از پیش بیشتر خواههد بهود.   حومه

های توسعه میان افزا در شهر یزد نشان می دههد   مؤلفهبررسی 
چنانچه طی سال های آینده در ایهن شههر ههیچ گونهه رشهد و      
توسعه ای در محدوده های بیرونی و اطراف شهر صورت نگیرد 

شهر محدود به اسهتفاده   و تمامی رشد و گسترش فیزیکی آینده
سال آینده شهر یهزد   21از زمین های خالی داخل شهر شود، تا 

نیاز به افزایش مسهاحت و وسهعت نخواههد داشهت و محهدوده      
موجود شههر پاسهخگوی نیازههای مسهکونی و غیهر مسهکونی       
شهروندان خواهد بود. البته به نظر می رسد استفاده از استراتژی 

ی کافی نیست بلکه باید این استراتژی، توسعه میان افزا به تنهای
با سیاست ها و استراتژی های دیگری ترکیب شهود تها نتیجهه    
بهتری حاصل آید. یکی از استراتژی هایی که می تواند به طور 
همزمان استفاده شود، استراتژی های کنتهرل رشهد و گسهترش    
پیرامونی شهر مانند مرزهای رشد شهر یا ایجاد کمربند سبز یها  

ب قوانین سخت گیرانه جهت کنترل هر چه بیشتر ساخت تصوی
تا سازندگان و شههروندان   استو ساز در خارج از مرزهای شهر 

را هم تشویق و هم مجبور به استفاده از زمهین هها و فضهاهای    
خالی داخل شهر کند. عالوه بر همه این موارد، کلیه ذی نفعان 

ویژه دولهت و   شهری اعم از شهروندان، سازندگان، مدیران و به
سازمان های دولتی می بایستی به طرق مختلف برنامهه ریهزی   
 شهر را در جهت اجرای استراتژی توسعه میان افزا هدایت کنند.  
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شهر یزد بهر سهاختار جمعیهت بافهت قهدیم شههر، نامهه علهوم         
 .3-32(، 2) 58اجتماعی دانشگاه تهران، 

(؛ کاربرد مدل 5381، حسن و موسوی، میرنجف )نیاحکمت
: زدیه ای، ریهزی شههری و ناحیهه   در جغرافیا با تأکید بهر برنامهه  

 انتشارات علم نوین.
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هوشمند شهری در شهرهای جدید ایران با تاکید بر شهر جدیهد  
جله فضای جغرافیایی اههر،  ، مSleathصدرا با استفاده از مدل 
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ههای  بندی آماری، پهژوهش شهر تبریز با استفاده از روش حوزه
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