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تحلیل الگوی توسعه فیزیکی شهرهای نواحی بیابانی با رویکرد آیندهنگاری
(مطالعه موردی :شهر یزد)
محمد رسولی ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
مینا شیرمحمدی ،1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران

چکیده
شهرنشینی شتابان شهرها و ظرفیت محدود آنها ،توجه به سناریو نگاری را در قالب توسعه فیزیکی شهر
بیشازپیش ضروری ساخته است .در این راستا تحقیق حاضر با هدف تبیین الگوی توسعه فیزیکی شهر
یزد با رویکرد آیندهنگاری در تالش است که روند توسعه شهر را در مسیر صحیحی هدایت کند .نوع
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها ،توصیفی -تحلیلی بوده است .در این
پژوهش بهمنظور بررسی چگونگی رشد و توسعه فیزیکی شهر یزد از مدل هلدرن و برای بررسی
وضعیتهای محتمل توسعه در آینده از رویکرد آیندهنگاری استفادهشده است .بدین منظور از نرمافزار
میک مک برای بررسی عملکرد شاخصها و برای بیان وضعیتهای محتمل توسعه فیزیکی شهر یزد در
افق  1410اقدام به تحلیل عوامل کلیدی در محیط سناریو ویزارد شده است .نتایج تحقیقات بر اساس
محاسبات مدل هلدرن نشان میدهد که حدود  39/83درصد رشد شهر یزد در فاصلۀ سالهای  1355تا
 1395بر اثر رشد افقی و حدود  60/16درصد مابقی توسعۀ شهر ناشی از رشد جمعیت شهر بوده است.
عوامل کلیدی در محیط سناریو ویزارد بیانگر سه نوع سناریو (سناریو قوی 4:سناریو ،سناریو ضعیف:
 1580سناریو و سناریو محتمل 16 :سناریو) بوده است .سناریوهای محتمل با  128حالت دارای سه
وضعیت (مطلوب ،ایستا و بحرانی) بودهاند که وضعیت مطلوب با  10سناریو ،محتملترین سناریوی
پیشروی آینده توسعه فیزیکی شهر یزد تشخیص دادهشده است.
کلمات کلیدی :آیندهنگاری ،توسعه فیزیکی ،سناریو ،یزد.
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مقدمه
شهرها بهعنوان یک سیستم پیچیده زنده (فاضلی و همکاران ،38 :1397 ،حکمت نیا،
 )388 :1398و یکی از دستاوردهای بشری از دیرباز موردتوجه تمدنها بوده است .شهر
همچون موجود زنده ،به وجود میآید ،رشد میکند و بزرگ میشود (احمدی.)22:1395،
از اوایل قرن بیستم با ورود موج صنعتی شدن به کشورهای جهان سوم تولید و درآمد در
شهرها افزایش و به دنبال آن تقاضا برای خدمات شهری فزونی یافت (پومین25:2004،1؛
پوراحمد و همکاران1395 ،؛ ناهرین )107:2018،2که باعث گسترش شهری و پراکنده-
روئی شده است (خلیلی و همکاران292 :1393 ،؛ لین 3و همکاران597:2007 ،؛ فنگ 4و
همکاران .)2017 ،در این راستا نواحی حاشیه شهرها تحت توسعه فیزیکی اولین نقطه
دستاندازی شهرها و تبدیلشدن به چنین وضعیتی میباشند (عبدی .)4 :1395 ،رشد
شهرنشینی طی دهههای گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیرساختها
متناسب نبوده و مشکالتی نظیر گرانی مسکن ،بیکاری و اسکان غیررسمی را در سیمای
ظاهری شهرها به وجود آورده است (عابدینی و همکاران .)2012 ،این امر ،برنامهریزان
و مدیران شهری را با مسئله تعیین محورها و محدودههای مناسب برای توسعه فیزیکی
آتی شهرها روبهرو کرده است (شیخ بیگلو و همکاران .)1396 ،با توجه به رشد جمعیت
و کمبود مکان مناسب برای توسعه فیزیکی شهر ،تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش
شهر برای جواب گوئی به نیازهای فعلی و پیشبینی برای نیازهای آینده باید موردمطالعه
و بررسی قرار گیرد (کالنتری .)112:1385 ،به این منظور برنامهریزان رویکرد جدیدی
بهعنوان سناریوسازی برای طراحی آینده پیشنهاد کردهاند (هیل و جونز .)26:2009،5عدم
توجه به عوامل اثرگذار و نقش عناصر در روند توسعه فیزیکی شهر در آینده ،روند
شهرنشینی و زیرساختهای شهری را با مشکالت متعددی مواجه خواهد ساخت.
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آیندهنگاری بهعنوان رویکردی نوین ،فرآیندی است که میتواند توسعه فیزیکی مطلوب
شهر را پیشبینی کرده و از این رویکرد برای کاهش آثار توسعه فیزیکی نامطلوب شهری
استفاده نماید .درواقع سناریوها نشان میدهند که چگونه ممکن است یک آینده بر اساس
وضعیت کنونی و مجموعهای از فرضیات در مورد نیروهای کلیدی و پیشران شکل بگیرد
(ژنت.)4:2012 ،1
شهر یزد در طول تاریخ گسترش خود ،بهعنوان شهری با شرایط اقلیم بیابانی حاکم
دارای رشد ارگانیک و هماهنگ بوده است .در چند سال اخیر به دلیل تغییرات جمعیتی،
مهاجرت و ساختوسازهای غیرقانونی ،نوعی آشفتگی و توسعه ناموزون در بافت
فیزیکی شهر یزد دیده میشود که بیتوجهی به آنها در آینده منشأ بسیاری از مسائل و
مشکالت خواهد بود .این تحقیق سعی در تحلیل توسعه فیزیکی شهرهای نواحی بیابانی،
شناسایی پیشرانهای کلیدی و بررسی چگونگی تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه
فیزیکی شهر یزد در آینده دارد .هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارائه راهبردها و
سیاستگذاریها به شیوهای آگاهانه جهت تحقق سناریوهای مطلوب توسعه فیزیکی شهر
یزد با استفاده از تکنیکهای آیندهنگاری در افق  1410میباشد.
در زمینه توسعه فیزیکی شهرها تحقیقات زیادی در سطح داخلی و خارجی صورت
گرفته که به جدیدترین آنها اشاره میشود:
قاسمی و همکاران ( )2015در مقالهای با عنوان «تجزیهوتحلیل توسعه فضایی-
اسکلتی یزد و انطباق آن با الگوی رشد هوشمند» به این نتایج رسیدند که  60درصد از
رشد یزد طی سالهای  1981تا  2011مربوط به رشد جمعیت و  40درصد مبتنی بر رشد
افقی شهر است که منجر به کاهش فشردهسازی جمعیت و افزایش اراضی شهری یزد
شده است .زنگنه و همکاران ( )2011در مقالهای با عنوان «الگوی پراکندگی شهری و
تغییر کاربری اراضی یزد» به این نتایج دست یافتند که با توجه به ویژگیهای خاص
جغرافیایی و تاریخی ،مسیرهای پراکندگی شهرها متفاوت هستند .رشد افقی شهر یزد و
Geneletti
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کاربری اراضی از طریق تصاویر ماهوارهای برای چهار دوره محاسبهشده است،1975 :
 2000 ،1987و  2009و نتایج نشان میدهد که از  1975تا  2009منطقه شهری از 1843
هکتار به  13802هکتار افزایشیافته است .این نرخ نزدیک به سه برابر رشد جمعیت
مشاهدهشده برای همان دوره است.
مشتاقیون و همکاران ( )1394در مقالهای با عنوان «مدلسازی رشد و توسعه شهر
بیابانی یزد با استفاده از تحلیلهای پیشرفته فضایی در بازه زمانی  »2020-1999در پی
ارزیابی تغییرات اراضی یزد طی سالهای  2012-1999و سپس پیشبینی تغییرات تا سال
 2020میباشند .با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست سالهای  2013 ،2006 ،1999از
دو روش  CA-Markovو  LCMبرای پیشبینی توسعه فیزیکی یزد استفادهشده است که
نشان میدهد توسعه فیزیکی یزد به سمت حاشیه (غرب ،جنوب غرب و جنوب) و
شهرهای همجوار مانند حمیدیا و شاهدیه بوده است .صفایی پور و شنبه پور ( )1398در
مقالهای با عنوان «آیندهنگاری توسعه شهری مبتنی بر سناریونویسی» به تعیین شاخصهای
کلیدی با شناسایی  37عامل کلیدی از طریق روش دلفی ،شناسایی پیشرانهای مؤثر ،از
طریق نرمافزار میک مک 1بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و تدوین سناریو بر پایه
نرمافزار سناریو ویزارد انجام پرداختهاند .احد نژاد و همکاران ( )1397در مقالهای با عنوان
«شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر شکوفایی شهری با رویکرد آیندهنگاری (مطالعه موردی
کالنشهر تبریز)» به بررسی رویکرد آیندهپژوهشی در برنامهریزی شهری با استفاده از
تکنیک تحلیل اثرات متقاطع که یکی از روشهای متداول و موردپذیرش آیندهنگاری
است ،به تحلیل مؤلفههای شکوفایی شهر تبریز پرداختهاند .دادفر و همکاران ()1397
مقالهای با عنوان «تدوین فرآیند طرحهای توسعه شهری برمبنای رویکرد آیندهنگاری» در
حوزه برنامهریزی و اصول آیندهنگاری نگاشتهاند.

MICMAC
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مبانی نظری
توجه به توسعه فیزیکی شهر از مهمترین عوامل در برنامهریزی شهرها است تا زمانی
که رشد شهری بهصورت ارگانیک و تحت سیطره نیروهای درونزا باشد و عوامل محلی
نقش تعیینکننده در رشد شهری داشته باشند .در حالت سنتی فضای شهرها بهصورت
ارگانیک و با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی سازماندهی میشود ،درحالیکه
به دلیل عوامل برونزا و مهاجرت مردم به شهرها توسعه فیزیکی بهعنوان یک مسئله در
برنامهریزی شهری مطرحشده است (بنداهی و همکاران3:2014 ،1؛ باتیسانی و یارنال،2
 .)2:2008وجود خدمات زیرساختی و فرصتهای شغلی در مناطق شهری سبب جذب
جمعیت بخصوص از مناطق روستایی به سوی مناطق شهری میشود .که بدون
برنامهریزی و مدیریت شهری مؤثر ،رشد سریع جمعیت در شهرها منجر به توسعه فیزیکی
شهر در حاشیه در همه جهات خواهد شد (کابینا و آموکو .)390:2012 ،3توسعه فیزیکی
شهر یا توسعه برنامهریزی نشده شهری همراه با تراکم کم در حاشیه شهر مشخص میشود
(یوجو 4و همکاران .)107:2010 ،که خود را در قالب فعالیتهای انسانی یا کاربری
اراضی در شهرها و شهرکها نمایان میسازد (آماتنگ .)98:2013،5توسعه فیزیکی شهر
تحت تأثیر عواملی مختلفی است که در جدول  1برخی از آنها بیانشده است.
با توسعه فیزیکی شهرها در طول زمان ،با استفاده از رویکرد آیندهنگاری شرایط و
اثرات احتمالی این نوع توسعه میتواند در آینده موردبررسی قرار گیرد .مفهوم آیندهنگاری
از ضعف دانش پیشبینی ،دانش سیاستگذاری و دانش مدیریت راهبردی برای
پاسخگویی به چالشهای خاص ظهور یافته است (نامداریان و همکاران .)74:1392،بنا
بر تعریف بن مارتین 6آیندهنگاری ،تالشی نظاممند برای نگاه به آینده بلندمدت ،علم،
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فنّاوری ،محیطزیست ،اقتصاد و اجتماع هست که باهدف شناسایی فنّاوریهای عام
نوظهور و تقویت حوزههای تحقیقات راهبردی که احتما ًال بیشترین منافع اقتصادی و
اجتماعی را به همراه دارند ،انجام میگیرد (کاموکا و همکاران،581-579 :2004 ،1
سوششتاین و پارک.)4:2006،2
جدول  -1عوامل ایجاد توسعه فیزیکی شهر
عامل

توضیح

طبیعی

محیط طبیعی با عناصر عمدهای مثل زمین و ناهمواریهای آن ،جریانهای آبی و پوشش گیاهی
در چگونگی و فرم ترکیب عناصر کالبدی دخالت دارند .عدم سازگاری محیط طبیعی در توسعه
شهری میتواند زمینههای ایجاد مخاطرات طبیعی باشد.

اقتصادی

بهطوری کلی فعالیتهای اقتصادی بهصورت اشتغال به مقدار زیادی باعث جذب جمعیت میشود
و متعاقباً باعث اثر بر حملونقل ،صنعت ،خدمات ،فرهنگ و توسعه شهر میگردد.

سیاسی

تصمیمگیریهای سیاسی میتوانند مجموعه ی یک شهر را جذاب یا عاری از جذابیت سازند و
میتوانند وضعیتی را که برای سرمایهگذاری و همچنین جایگزینیهای دیگر مساعد است بهطور
کامل تغییر دهند.

اجتماعی و

توسعه شهرها در ارتباط تنگاتنگ با میزان جمعیت شهری هست که متعاقب باعث افزایش

فرهنگی

مهاجرت میگردد .طبقات مختلف اجتماعی بافرهنگیهای متفاوت الگوی باروری متفاوتی نیز
خواهد داشت که این بهنوبه خود در ساخت و بافت محلهای مختلف شهر اشکال متفاوتی ایجاد
و درنهایت باعث توسعه شهری میگردد.
منبع :سواری34 :1395 ،

رویکرد آیندهنگاری جهت نگاشتن آینده و تغییرات محتمل در زمینههای ملی ،منطقه-
ای و سازمانی در جهت ایجاد پاسخ به این تغییرات استفاده میگردد (دافوا و
همکاران .)100:2015،3سناریونویسی ،تکنیک آیندهنگاری است که بهطور گسترده
مورداستفاده قرارگرفته و هدفمند شده است (شوارتز1999،4؛ وندر هایجدن.)1998،5
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دورنس و گودت اظهار داشتند که یک سناریو واقعیت یک آینده نیست ،بلکه ابزاری
برای روشن کردن کنش فعلی با توجه به آینده ممکن و مطلوب است (دورنس و
گودت .)2010،1سناریوها تصاویری از آیندههای محتمل هستند .این تصاویر از درون به
هم وابسته هستند .سناریوها اطالعات مربوط به احتماالت و روندهای متنوع (و بعضاً
واگرا) ،تصاویری باورپذیر و از درون سازگار از آینده ایجاد میکنند .هدف از بهکارگیری
سناریوها ،ایجاد فضایی از ممکنها است .معمو ًال سه یا چهار سناریو برای هر آیندهنگاری
مطرح میشود (زهردنیکوا و واسیک .)2014 ،2سناریوها بر پایه احتمال وقوع به سه دسته
ممکن ،محتمل و مطلوب طبقهبندی میشوند؛ ممکن به این معنی که بر مبنای دانش
آیندهنگاری امکان وقوع دارد؛ محتمل یعنی اینکه بر مبنای روندهای موجود ،احتمال
وقوع دارد و مطلوب به مفهوم آن است که منطبق بر ارزشها است و خواستهای برای
وقوع آن وجود دارد (مطالعات آیندهنگاری.)2015 ،

محدوده موردمطالعه
شهر یزد بزرگترین واحد تاریخی استان یزد و مرکز اداری آن است که در میان فالت
مرکزی ایران واقعشده است .این شهر سه منطقه شهری دارد که بر اساس آخرین
سرشماری نفوس و مسکن در سال  ،1395جمعیت شهر یزد  656هزار و  474نفر بوده
است که این تعداد در  195هزار و  134خانوار زندگی میکردهاند (مرکز آماری ایران،
 .)1395شهر یزد که پیدایش و جوانههای آن ،درون قلعهای محصور پایهریزی شده است،
بیش از دو هزار سال رشد آرام را تجربه میکرده است ،اما در کمتر از نیمقرن اخیر با
رواج الگوها و روشهای جدید مصرف زمین ،در سایه نبود طرح و مدیریت کارآمد
زمین ،به رشد غیرقابلتصور دستیافته است .محدوده الحاقی شهر یزد در  5مرحله به
شرح زیر صورت گرفته است:
Durance & Godet
Zahradnikova & Vacik

1
2

276

کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1399

مرحله اول :در سالهای  1361بهرغم الحاق رسمی روستاهای حاشیهای و فضاهای
حریم و مابین روستایی ،بخش قابلتوجهی از زمینهای این محدودهها ،در معرض
بورسبازی قرار گرفت .در این مرحله وسعت شهر  18/5کیلومتر پیشبینیشده بود ،اما
در سال  1362در طرح تجدیدنظر شده ،مقدار اراضی الحاقی به میزان  26/65هکتار
افزایش یافت؛ بنابراین محدوده پیشنهادی طرح اولیه هیچگاه جنبه قانونی به خود نگرفت
و توسعه شهر در این مدت در خارج از محدوده و در شهرکهای آزادشهر و صفائیه
صورت گرفته بود.
مرحله دوم :در طرح جامع تجدیدنظر شده سال  ،1363مقدار  290هکتار و در سال
 1365مقدار  60هکتار بهعنوان بخشی از شهر به محدوده اضافه شد.
مرحله سوم :در طرح جامع الحاقی  ،1372مقدار  2800هکتار به شهر الحاق شد که
بیسابقه بوده است .این مسئله وسوسه زمینخواری را بخصوص در فضاهای مابین
بافتهای الحاقی برانگیخت که هنوز بخش وسیعی از این اراضی جزو عمده اراضی
بالاستفاده شهر به شمار میرود.
مرحله چهارم :بر اساس طرح پیشنهاد جامع شهرستان یزد ( )1377-1374روستاهای
خیرآباد و عیشآباد به وسعت  730هکتار به شهر الحاق شد ،بهطوریکه عمده مشکالت
امروزی شهر به همین الحاق بازمیگردد .این اراضی اکثر آمادهسازیها و واگذاریهای
زمین توسط دولت و نهادها را در شهر یزد تشکیل میدهد.
مرحله پنجم :بر اساس پیشنهاد طرح جامع فعلی ،شهر حمیدیا و روستا -شهر شاهدیه با
وسعت  2707/3هکتار به شهر الحاق شد .بهاینترتیب با وجود اراضی گستردهای که
بهصورت مزروعی ،باغی و اراضی بایر وجود داشت ،به سرانه ناخالص زمین در شهر یزد
افزوده شد (سرایی.)81-78 :1384 ،
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهر یزد

شکل  -2روند توسعه شهر یزد

منبع( :ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر یزد)1396 ،

تحوالت شهرهای مناطق خشک (یزد) :مروری اجمالی بر تحوالت شهرهای مناطق
خشک و کویری نشان میدهد که با ورود الگوهای تقلید و تکرار بدون ارزیابی آنها،
توسعه این شهرها و درنتیجه ویژگیهای کالبدی آنها دگرگون و رشد افقی این شهرها
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افزایشیافته است .شهر یزد که پیدایش آن به دورههای پیش از اسالم بازمیگردد ،بعد از
اصالحات ارضی رشدی لجامگسیخته و غیر ارگانیک را طی کرده و طی حدود چهار دهه
( )1345- 1395مساحت شهر تقریباً  19/5برابر شده ،درحالیکه طی همین سالها
جمعیت شهر حدود  6/5برابر شده است .عدم هماهنگی و پیشی گرفتن رشد مساحت
از جمعیت شهر ،موجب گستردگی سطوح غیرفعال شهری شده است .درمجموع
 5872/79هکتار سطوح غیرفعال شهری وجود دارد که حدود  43/78درصد از مساحت
شهر را تشکیل میدهد .این مقدار سطح غیرفعال شهری باعث شده تا سرانه ناخالص
زمین بهطور غیرمنتظرهای افزایشیافته و به رقم  334مترمربع برسد و تراکم جمعیت به
 34/5نفر در هکتار کاهش یابد (حکمت نیا .)27 :1398 ،در این راستا گزارش جمعیت
و تراکم شهرهای جهان در سال  ،2016در فهرستی  1022تایی ،به  16شهر ایران در
فهرست اشارهکرده است که در این میان یزد بهعنوان یکی از شهرهای مناطق خشک با
میزان تراکم  ،3100کمترین مقدار تراکم را در میان شهرهای ایران داشته است؛ بنابراین،
بررسی چگونگی پخشایش جمعیت در شهر یزد و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه شهری
ناکارآمد در این شهر را ضروری مینماید.
دادهها و روش تحقیق :نوع پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی؛ همچنین به لحاظ
ماهیت دادهها ،در زمره پژوهشهای کیفی و روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آیندهنگاری
است .شیوه جمعآوری دادهها و اطالعات ،جز پژوهشهای اسنادی -پیمایشی هست .در
این تحقیق ،برای بررسی چگونگی رشد وضعیت فعلی شهر یزد از مدل هلدرن
استفادهشده و از دادههای آماری سال  1365و  1395استفادهشده است.
ازآنجاکه روش سناریو نگاری منطبق بر نظرات خبرگان هست (شوارتز )1999،و به
دلیل اینکه هدف این تحقیق تدوین سناریوهای تبیین الگوی توسعه فیزیکی شهر یزد
میباشد ،با استفاده از روش گلوله برفی افتراقی 15 ،نفر متخصص در زمینه شهری
شناساییشده ،نظرات آنها در زمینه شاخصها ،مورد تحلیل قرارگرفته و عوامل کلیدی
در محیط نرمافزار میک مک استخراج و این عوامل در قالب گمانهها طبقهبندی و دوباره
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مورد ارزیابی کارشناسان قرارگرفته و در محیط سناریو ویزارد بر اساس طبقهبندی گمانه-
ها ،سناریوها به سه طبقه مطلوب ،ایستا و بحرانی طبقهبندیشدهاند .مشخصات کارشناسان
مورداستفاده در تحقیق حاضر به شرح زیر بودهاند.
جدول  -2میزان و تراکم جمعیت شهرهای باالی پانصدهزارنفری ایران در رتبهبندی
جهانی 2016
شهر

جمعیت

تراکم

رتبه جهانی جمعیت

رتبه جهانی تراکم

تهران

13670000

8400

22

324

مشهد

3270000

11300

136

189

شیراز

2435000

7000

202

411

شیراز

1935000

7900

258

352

تبریز

1715000

10200

291

231

اهواز

1345000

5800

375

510

قم

1130000

9700

444

258

کرمانشاه

905000

8700

552

306

ارومیه

750000

8500

652

315

یزد

640000

3100

785

814

رشت

625000

10100

805

241

کرمان

575000

4900

892

591

همدان

570000

10000

903

243

زاهدان

565000

6200

914

468

اردبیل

540000

8700

944

310

اراک

525000

8800

967

301

منبع( :جمعیتشناسی مناطق شهری جهان)2016 ،
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یافتههای پژوهش1399 ،

یافته های پژوهش1399 ،

جدول  -3گروه سنی نمونه تحقیق

جدول  -4نمونه کارشناسان تحقیق

درصد

فراوانی

سن

درصد

فراوانی

سازمان

33/33

5

20-30

46/67

7

جغرافیا شهری

46/67

7

30-40

33/33

5

آمایش سرزمین

20/00

3

40-50

20/00

3

دانشگاهی

100

15

مجموع

100

15

مجموع

منبع :نگارندگان

منبع :نگارندگان

یافتههای تحقیق
مدل هلدرن یکی از روشهای اساسی برای مشخص نمودن رشد بیقواره شهری است؛
که طبق روش هلدرن سهم رشد جمعیت از مجموع کاربری زمین بهوسیلۀ نسبت تغییر
درصد کل جمعیت در یک دوره به تغییر درصد کل کاربری محدودۀ زمین در همان دوره
به دست میآید (تقوایی و سرایی .)1383 ،بر اساس تعریف عملیاتی و روش بیانشده،
رشد گسترده ،پراکنده و یا اسپرال شهر یزد بر اساس شاخصهای جمعیت ،وسعت ،سرانۀ
ناخالص و تراکم ناخالص بررسی میشود .مطابق دادههای گردآوریشده ،جمعیت شهر
یزد در دورۀ  40سالۀ  1355تا  1395حدود  3/02برابر شده است .این در حالی است که
مساحت شهر در این دوره  5/16برابر شده است .چنین تفاوتی نشان از رشد شدید
مساحت شهر و پیشی گرفتن آن از رشد جمعیت است.
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جدول  -5شاخصهای مورداستفاده در تحقیق
شاخص

شناسه

مشخص نبودن متولی اصلی مدیریت شهری

V1

توجه نقش ذینفعان و گروها در توسعه
شهری

V2

دولت و واگذاری زمین به متقاضیان زمین

V3

شاخص

سکونتگاههای غیررسمی در سیاستهای زمین
شهری
استفاده از مشارکت تمامی نهادهای مؤثر در
تصمیمگیری سیاستهای زمین شهری
سیستم تصمیمگیری متمرکز و امرانه در زمین
شهری

شناسه

V19
V20
V21

حذف مالیات بر معامالت مکرر بر زمین و
واحدهای خالی

V4

مدیریت محلی در مدیریت زمین

V22

موازی کاری نهادهای مجری سیاست

V5

راهبرد و روش جهت مشخصسازی
چشمانداز توسعه زمین شهری

V23

V6

عرضه خدمات عمومی

V24

V7

الحاق نواحی مختلف به شهر

V25

V8

تغییر کاربریهای اطراف شهری

V26

V9

حفظ آثار تاریخی

V27

V10

سیاستهای معافیت مالیاتی

V28

V11

تشویق رشد از درون

V29

V12

تأمین مطلوب زیرساختها

V30

V13

راههای مو صالتی به شهر

V31

V14

توسعه متراکم

V32

V15

پیاده محور سازی شهر

V33

V16

کنترل قیمت زمین

V34

V17

بازآفرینی بافتهای فرسوده و تاریخی

V35

تناسب قوانین و مقررات ملی با شرایط محلی
زمین شهری
شفافیت طرحهای مدیریت شهری برای آحاد
مردم
هماهنگی بین نهادهای مدیریت شهری
در نظر گرفتن مالحظات سیاسی و تأمین
منافع آنها در شهر
ابهام در قوانین و مقررات زمین و تغییرات
مکرر آن
رواج بورسبازی زمین به دلیل تسلط مالکیت
خصوصی
عدم کارای و فقدان قدرت اجرای قوانین
نبود چشمانداز روشن توسط نهادهای اجرای
شهر
شفافیت راهبردی دولت در خصوصی
مدیریت اراضی دولتی شهر
مالحظات سیاسی تا کارشناسی جهت تعیین
حریم شهر
سیاستهای زمین شهری در راستای توسعه
پایدار
تقسیمکار بین بخش خصوصی و عمومی
درزمینه مدیریت شهری
نقش دولت درزمینه مدیریت یکپارچه شهری

V18
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جدول  -6تغییر و تحوالت رشد جمعیت شهر یزد و مساحت آن در دورههایسرشماری
نرخ رشد جمعیت

مساحت شهر

نرخ رشد مساحت

سرانه

تراکم

سال

(درصد ساالنه)

(هکتار)

(درصد ساالنه)

جمعیت

جمعیت

1355

135925

-

1157

-

0/008

117/48

1365

230483

5/42

3400

11/38

0/014

67/78

1375

326776

3/55

8550

9/66

0/026

38/21

1385

461743

3/51

13388/7

4/58

0/028

34/48

1395

599775

2/64

13640

0/18

0/022

43/97

جمعیت

599775
0.02
13640
( ln
( ) + ln
( ) = ln
)
135925
0.01
1157
)ln(4/4125) + ln(2/6717) = ln(11/7891
1/4844 + 0/9827 = 2/4671

سپپس با اسپتفاده از معادالت انجامشپده ،سپهمهای مربوط به درصپد جمعیت و درصپد
سرانۀ ناخالص زمین شهری با تقسیم هردو طرف معادله بر  2/4671به دست میآید:
1/4844 0/9827
2/4671
+
=
2/4671 2/4671
2/4671
0/6016 + 0/3983 = 1

از مجموع معادلههای انجامشده میتوان پی برد که  60/16درصد از رشد شهر در
فاصلۀ سالهای  1355تا  ،1395مربوط به رشد جمعیت و  39/83درصد از رشد شهر
ناشی از گسترش پراکنده و اسپرال بوده است.
بعد از مشخصسازی وضعیت موجود توسعه فیزیکی شهر یزد ،اقدام به بررسی
وضعیتهای محتمل آینده توسعه فیزیکی شهر با رویکرد آیندهنگاری شده است تا زمینه
تصمیمگیری ،مأموریت و وظایف نهادها جهت بهترین واکنش فراهم گردد.
عوامل اولیه مؤثر در توسعه فیزیکی شهر یزد :این پژوهش بر آن است تا با شناسایی
عوامل اولیه تأثیرگذار بر روند توسعه فیزیکی شهر ،عوامل کلیدی مؤثر بر روند آینده
سیستم را استخراج و در مرحله بعد اقدام به سناریونویسی و شناسایی سناریوهای مطلوب
برای آن نماید.
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برای شناسایی عوامل اولیه مؤثر بر توسعه ،تکنیک دلفی به کار گرفته شد .بدین منظور
ابتدا ،پرسشنامه باز برای استخراج کلی عوامل مؤثر بر توسعه فیزیکی شهر در بین
کارشناسان و متخصصان توزیع شد ،سپس پرسشنامههای دریافتی موردبررسی قرار گرفت
که درنتیجه آن  35عامل استخراج شدند .در مرحله دوم ،عوامل وارد ماتریس متقابل شده
تا سطح و مقدار تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر و بر روند آینده توسعه شهر مشخص شود
که در قالب ماتریس  N× Nصورت گرفت .میزان این تأثیرگذاری از صفر تا  3میباشد.
صفر بیانگر بد ون تأثیر ،یک بیانگر تأثیر ضعیف ،دو بیانگر تأثیر متوسط و سه بیانگر تأثیر
زیاد می باشد .پس از مشخص شدن میزان تأثیرگذاری عوامل ،اطالعات ماتریس جهت
استخراج عوامل کلیدی ،وارد نرمافزار میک مک گردید.
در تحقیق حاضر ابعاد ماتریس  35×35بوده و درجه پرشدگی ماتریس نیز 56/8
میباشد که نشان میدهد عوامل بیش از  56درصد بر یکدیگر تأثیرگذار بودهاند .از مجموع
 696رابطه موجود 529 ،رابطه مقدار صفر گرفتهاند که نشانگر عملکرد خنثی و مستقل
بودهاند 76 ،رابطه مقدار یک 313 ،رابطه مقدار دو و  246رابطه عدد سه و درنهایت 61
رابطه مقدارچهار معادل رابطه با پتانسیل باال بوده است.
ارزیابی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل اصلی مؤثر بر سیاستهای توسعه
فیزیکی شهر یزد :نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی ،حاکی از میزان
پایداری و ناپایداری سیستم است .در روششناسی میک مک درمجموع دو نوع از پراکنش
تعریفشده که به نام سیستمهای پایدار و سیستمهای ناپایدار معروف هستند .در
سیستمهای پایدار ،پراکنش متغیرها بهصورت  Lانگلیسی است ،یعنی برخی متغیرها دارای
تأثیرگذاری باال و برخی دارای تأثیرپذیری باال هستند (زالی .)129 :1388 ،در سیستمهای
پایدار جایگاه و نقش هرکدام از عوامل مشخص است ،اما در سیستمهای ناپایدار وضعیت
پیچیده بوده و متغیرها نیز حول محور قطری صفحه پراکنش هستند .در این سیستم،
متغیرها حالت میانی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان میدهند که شناسایی آنها را
کمی با مشکل مواجه میسازد .با مشاهده صفحه پراکنش متغیرها بر توسعه شهر یزد
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(شکل  ،)4میتوان دریافت که متغیرها بهصورت  Lتوزیع نشدهاند و بیشتر تمایل به قطر
شکل داشتهاند؛ بنابراین سیستم دارای وضعیت ناپایدار است.
بدین منظور میتوان  5دسته از متغیرها را شناسایی کرد که اولین متغیر شامل متغیرهای
تعیینکننده یا تأثیرگذار میباشد؛ این متغیرها بهعنوان متغیرهای ورودی ،اصلیترین
متغیرهای تأثیرگذارند که میزان تأثیرپذیری آنها به نسبت تأثیرگذاریشان بسیار کمتر
است .در ناحیه شمال غرب صفحه پراکندگی قرار دارند و پایداری سیستم نیز بهشدت
به آنها وابسته است و بهعنوان متغیرهای کلیدی و تعیینکننده رفتار سیستم محسوب
میشوند (رسولی و هاشمی نسب .)6 :1398 ،همچنان که مشاهده میشود  4شاخص در
این ناحیه قرارگرفتهاند که در شکل ( )4نشان دادهشده است .این عوامل به ترتیب میزان
اثرگذاری شامل سیستم تصمیمگیری متمرکز و آمرانه در زمین شهری  ،var21کنترل
قیمت زمین  ،var34موازی کاری نهادهای مجری سیاست  ،var5تقسیمکار بین بخش
خصوصی و عمومی درزمینه مدیریت شهری  var17بودهاند.
نوع دوم از متغیرها ،دووجهی (ریسک و هدف) هستند که در ضلع باال و سمت چپ
قرارگرفتهاند .متغیرهای ریسک شامل (استفاده از مشارکت تمامی نهادهای مؤثر در
تصمیمگیری  ،var20تشویق رشد از درون  ،var29الحاق نواحی مختلف به شهر، var25
توجه نقش ذینفعان و گروهها در توسعه شهری  var2بودهاند و متغیرهای هدف شامل 7
شاخص بوده است.
متغیرهای تأثیرپذیر ،نوع سوم از متغیرهای مدل ناپایدار هستند که در جنوب شرقی
پالن تأثیرگذاری– تأثیرپذیری قرارگرفتهاند .این متغیرها دارای تأثیرگذاری بسیار پایین و
تأثیرپذیری بسیار باال هستند .تعداد این متغیرها  8شاخص بودهاند.
نوع چهارم متغیرها شامل متغیرهای خروجی در دو قالب (متغیر خروجی با عملکرد
ضعیف  3شاخص ،متغیر خروجی با عملکرد باال  1شاخص) بودهاند که جایگاه آنها در
پایین سمت چپ شکل هست .درنهایت متغیرهای تنظیمی میباشند که در مرکز دیاگرام
متمرکز بودهاند و شامل  4شاخص بودهاند .الزم به ذکر است که متغیرهای تنظیمی قابل
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ارتقاء و تغییر به متغیرهای تأثیرگذار و دووجهی نیز میباشند.

شکل  -3تأثیرات مستقیم شاخصها

شکل  -4چگونگی توزیع شاخصها در عملکرد توسعه فیزیکی شهری یزد
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استخراج عوامل کلیدی و فرضیهبندی :برای شناسایی عوامل اولیه مؤثر در توسعه
فیزیکی شهر یزد ازنظر کارشناسان استفاده شد و با بررسی نظر کارشناسان درمجموع 35
عامل استخراجشدهاند .در ادامه به تحلیل کلی محیط سیستم پرداختهشده و میزان
تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم این عوامل بر یکدیگر و بر روند توسعه شهر
مشخصشده است .درنهایت از مجموع  35عامل اولیه تأثیرگذار 8 ،عامل بهعنوان
پیشران های کلیدی مؤثر بر روند آینده سیستم انتخاب شدند که همه این پیشرانهای
کلیدی در هر دو روش تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تکرار شدهاند.
تجزیهوتحلیل سناریو :بعد از طراحی وضعیتهای احتمالی ،ماتریس متقاطع تهیه شد که
یک ماتریس  24×24برای  8عامل کلیدی مذکور میباشد که بهصورت پرسشنامهای به
همراه راهنمای نحوه پاسخگویی ،در اختیار متخصصان قرار گرفت .متخصصین با طرح
این سؤال که «اگر هر یک از وضعیتهای پیش روی عوامل کلیدی اتفاق بیفتد چه تأثیری
بر وقوع یا عدم وقوع سایر وضعیتهای پیش روی عوامل دیگر خواهد داشت؟» به
تکمیل پرسشنامه بر اساس سه ویژگی توانمندسازی ،بیتأثیر و محدودیت ساز اقدام
کردند و با درج ارقامی بین  -3تا  ،+3میزان تأثیرگذاری هرکدام از وضعیتهای پیش
روی عوامل کلیدی را بر آینده توسعه فیزیکی شهر مشخص کردند .سپس با در نظر
گرفتن میانگین سادهای از آنها ،دادهها برای ورود به نرمافزار سناریو ویزارد 1آماده شدند.
با جمعآوری دادهها از کارشناسان مربوطه ،امکان استفاده از نرمافزار سناریو ویزارد فراهم
گردید .نرمافزار سناریو ویزارد بهطورکلی  3دسته سناریو را برای محقق ارائه میدهد:
سناریوهای با احتمال قوی ،سناریوهای با احتمال ضعیف و سناریوهای با احتمال
سازگاری و انطباق باال .با توجه به وسعت ماتریس و ابعاد آن و بر اساس نظرات
کارشناسان در نرمافزار سناریو ویزارد ،سناریوهای زیر بهدستآمده است:

Scenario wizard

1
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جدول  -7پیشرانهای کلیدی در توسعه فیزیکی شهر یزد
عوامل کلیدی
توجه

به

شناسه

نقش

ذینفعان و گروها در

V2

توسعه شهری
موازی

کاری

نهادهای

مجری

V5

سیاست
رواج

بورسبازی

زمین به دلیل تسلط

وضعیت
مطلوب

V11

ایستا

فرضیات
توجه به نقش ذینفعان در سیاستهای توسعه شهری
توجه به مشارکت ذینفعان در روند تصمیمگیری

بحرانی

بیتوجهی به ذینفعان و کنشگران در سیاستهای شهری

مطلوب

کاهش موازی کاری بین نهادهای سیاستگذار

ایستا

بهبود روند تبادل اطالعات بین نهادها

بحرانی

عملکرد جداگانه نهادها و موازی کاری بین آنها

مطلوب

کاهش بورسبازی زمین و مسکن در سطح شهر

ایستا

دخالت بورس بازان در سیاستهای زمین و مسکن شهری

مالکیت خصوصی

بحرانی

تبدیلشدن شهری به عرصه عملکرد بورس بازان

تقسیمکار بین بخش

مطلوب

همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولتی

خصوصی و عمومی
درزمینه

مدیریت

V17

ایستا
بحرانی

کوچکسازی دولت و واگذاری بخشهای به خصوصی
تقابل بین بخش خصوصی و دولتی

شهری
مطلوب
ایستا

سیستم تصمیمگیری
متمرکز و آمرانه در

V21

بحرانی

سیاستهای زمین شهری بهصورت آمرانه برنامهریزی و اجرا
میشوند
سیاستها فقط برآورد کننده خواست قشر خاصی از جامعه
است

زمین شهری

سیاستهای شهری بدون توجه به هیچ قشری برنامهریزی و
اجرایی میشوند

الحاق

نواحی

مختلف به شهر
تشویق

رشد

درون

کنترل قیمت زمین

از

مطلوب
V25

V29

V34

محدودیت کنترل اسپرال شهری

ایستا

رشد ناهماهنگ شهری ( افقی و عمودی)

بحرانی

رشد لجامگسیخته شهر و الحاق روستاها

مطلوب

توجه به سیاست رشد از درون

ایستا

توجه به سیاست رشد هوشمند شهری

بحرانی

مشخص نبود سیاست واحد رشد در شهر

مطلوب

کنترل رشد قیمت در سطح شهر ( بخصوص نواحی مرکزی و

ایستا
بحرانی

حاشیه)
کنترل قیمت زمین شهری با مکانیسم عرضه تقاضا
افزایش قیمت زمین حاشیه شهری
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 سناریوهای قوی 4 :سناریو سناریوهای باورکردنی یا سناریوهای با سازگاری باال 16 :سناریو سناریوهای ضعیف 158 :سناریومنطقی است که بین سناریوهای محدود قوی و سناریوهای وسیع ضعیف ،سناریوهای
با سازگاری باال را در نظر بگیریم که بر این اساس ،تعداد  16سناریو معقول و منطقی
برای برنامهریزی و سیاستگذاری در اختیار پژوهش قرار گرفت.
سناریوهای محتمل با سازگاری باال (سناریوهای باورکردنی) :درمجموع  16سناریوی
باورکردنی ،در زمینه توسعه شهر یزد وجود دارد .این سناریوها از همکنشی بین
وضعیتهای هر یک از عوامل در ارتباط با وضعیتهای هر یک از عوامل دیگر استخراج
میشوند و با وضعیتهای (مطلوب با رنگ سبز ،ایستا به رنگ زرد ،بحرانی با رنگ قرمز)
در درجات احتمال تحقق متفاوت مشخص میگردند .همانطور که در جدول ( )8نیز
مشاهده میشود.
جدول  -8سناریوهای محتمل توسعه شهر یزد
سناریوی شانزدهم

سناریوی پانزدهم

سناریوی چهاردهم

سناریوی سیزدهم

سناریوی دوازدهم

سناریوی یازدهم

سناریوی دهم

سناریوی نهم

سناریوی هشتم

سناریوی هفتم

سناریوی ششم

سناریوی پنجم

سناریوی چهارم

سناریوی سوم

سناریوی دوم

سناریوی اول

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب
نامطلوب
نامطلوب

نامطلوب
نامطلوب
نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

نامطلوب
نامطلوب

نامطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

سیاست
مطلوب
خصوصی
مطلوب

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

شهری
توسعه
مطلوب

ذینفعان و گروها در
نهادهای مجری
به دلیل تسلط مالکیت

توجه به نقش
موازی کاری
رواج بورسبازی زمین
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نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب

ایستا

ایستا

نامطلوب
مطلوب
ایستا
مطلوب

ایستا
مطلوب
ایستا
مطلوب

مطلوب
مطلوب
ایستا
مطلوب

مطلوب
مطلوب
ایستا
مطلوب

مطلوب
مطلوب
ایستا
مطلوب

مطلوب
مطلوب
مطلوب
ایستا

مطلوب
مطلوب
مطلوب

مطلوب
مطلوب
مطلوب

مطلوب
مطلوب
مطلوب

مطلوب
مطلوب
مطلوب

مطلوب
مطلوب
مطلوب

مدیریت شهری
درزمینه مطلوب
شهری
زمین
مطلوب

نامطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب
مطلوب

شهر

مطلوب

خصوصی و عمومی
متمرکز و آمرانه در

تقسیمکار بین بخش
سیستم تصمیمگیری الحاق نواحی مختلف به تشویق رشد از درون کنترل قیمت زمین

از مجموع  128وضعیت موجود در صفحه سناریوهای محتمل ،تعداد  67وضعیت
مطلوب ( 52/34درصد) ،تعداد  27وضعیت ایستا ( 21/09درصد) و تعداد  34وضعیت
نامطلوب یا بحرانی ( 26/56درصد) مشخص میگردد .نتایج حاکی از آن است که بیش
از نیمی از حالتهای موجود در صفحه سناریوهای محتمل در وضعیت مطلوب قرار
دارند و بعدازآن وضعیت بحرانی و درنهایت وضعیت ایستا کمترین میزان را به خود
اختصاص داده است.
ضریب تحقق سناریوها :سناریوهای محتمل توسعه فیزیکی شهر یزد بیانگر سه وضعیت
(مطلوب ،ایستا ،نامطلوب) بوده است .سناریوهای مطلوب از میان  16سناریو محتمل10 ،
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سناریو را به خود اختصاص دادهاند .در این میان مطلوبترین سناریوها شامل سناریو
اول با  8حالت مطلوب از  8حالت ممکن بوده است و در مرتبه بعدی سناریو  4 ،2و 7
با هفت حالت مطلوب قرار داشتهاند .همچنان که در جدول ( )9مشاهده میگردد ،توسعه
فیزیکی شهر یزد فاقد هرگونه سناریو با وضعیت ایستا بوده است ،این مسئله نشانگر تغییر
در دو بعد مطلوب و نامطلوب بوده و ادامه سیاستهای کنونی در افق  1410محتمل
نمیباشند .در مقابل سناریوهای با وضعیت نامطلوب با  6سناریو در مرتبه دوم ازلحاظ
فراوانی قرارگرفته است که بدترین حالت در میان آنها شامل سناریو شانزدهم با  8حالت
نامطلوب از  8حالت محتمل و در مرتبه بعدی سناریو پانزدهم با  7حالت بوده است.
جدول  -9ضرایب تحقق سناریوهای محتمل توسعه فیزیکی شهر یزد
وضعیت

نامطلوب

مطلوب
وضعیت

شدت بحران

ضریب بحرانی

مطلوب

ایستا

بحرانی

وضعیت

ایدئال

وضعیت مطلوبیت

-24

0

-24

0

S1

8

0

0

24

24

100

0
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گروهبندی و تحلیل سناریوهای محتمل با سازگاری باال (سناریوهای باورکردنی):
سناریوهای محتمل با سازگاری باال را با توجه به قرابت آنها میتوان به سه گروه تقسیم
کرد که هریک از گروهها شامل سناریوهایی با ویژگیهای تقریباً مشترک و با اندکی
تفاوت در یک یا چند فرض از میان  8عامل کلیدی هستند؛ این گروهها به شرح ذیل
میباشند:
گروه اول :سناریوهای محتمل مطلوب که در این تحقیق ،سناریوهای  1تا  10در گروه
مطلوب قرارگرفتهاند که ضریب تحقق آنها از  100درصد در سناریو اول تا  62درصد
در سناریو  10متغیر بوده است.
گروه دوم :سناریوهای ایستا که این نوع سناریو بیانگر ادامه وضع موجود در آینده است،
در این تحقیق هیچگونه سناریوای با وضعیت ایستا وجود نداشته است.
گروه سوم :سناریوهای بحرانی که بیانگر بدترین وضعیت پیشروی آینده توسعه فیزیکی
شهر یزد بوده است .در این تحقیق اعداد  6سناریو با ضرایب  100درصد در سناریو 16
تا  62در سناریو  11متغیر بوده و در مرتبه دوم ازلحاظ فراوانی قرارگرفتهاند .نتایج بررسی
وضعیتهای محتمل توسعه فیزیکی شهری یزد ازنظر کارشناسان ،بیانگر تحقق
سناریوهای با وضعیت مطلوب بوده است.
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جدول  -10نتایج سناریو
سناریو

شرایط

وضعیت

سناریو مطلوب بیانگر بهترین سناریو است که با تحقق آن توسعه فیزیکی شهر یزد در
مسیر مطلوب قرار می گیرد .نتایج حاصل از سناریو مطلوب توسعه فیزیکی شهری یزد به

سناریو گروه اول

وضعیت مطلوب توسعه فیزیکی یزد

شرح زیر بوده است؛
همکاری نزدیک بین بخش دولتی و خصوصی در حال شکل گیر است و نهادهای مدیریت
شهری در راستای مدیریت شهری در حال اجرای مدیریت یکپارچه و واحدی هستند تا
موازی کاری شهری کاهش یافته و بیشترین شفایت برای مردم فراهم گردد .همچنین به
نتایج و پیامدهای منفی رشد اسپرال 1پی برده شده و رشد بهصورت اسپرال محدودشده و
بهجای آن به بخش های داخلی و رشد از درون توجه شده است و در این راستا منافع
گروهای مختلف در نظر گرفتهشده است و دامنه فعالیت بورس بازان در هدایت و کنترل
رشد شهری محدودشده است.

دوم

سناریوهای گروه

فیزیکی یزد

ادامه روند توسعه

این سناریو بیانگر ادامه روند وضع موجود در آینده است
توسعه فیزیکی شهر یزد در افق  1410فاقد الگوی ادامه روند موجود بوده است.
سناریوهای با وضعیت نامطلوب بیانگر بدترین شرایط پیش روی توسعه فیزیکی شهر یزد

سناریوهای گروه سوم

وضعیت بحرانی توسعه فیزیکی شهری

هستند ،با تحقق این سناریوها توسعه فیزیکی شهر از شرایط ایدئال و مطلوب دور خواهد
شد .ویژگیهای این سناریو برای توسعه فیزیکی شهر یزد به شرح زیر بودهاند؛
بخش خصوص و دولتی در مقابل هم قرار میگیرند بنابراین سیاست مشخصی در راستای
رشد مطلوب شهر نخواهند داشت و سیاستهای شهری بدون توجه به هیچ قشر از جامعه
اجرای میشوند که این مسئله باعث میشود نهادها بهصورت جداگانه عمل کنند و موازی
کاری و در سطح شهر انجام گیرد .همه اینها شهر را به محملی برای بورس بازان زمین و
مسکن تبدیل کرده و قیمت در حاشیه شهرها را بهدلخواه دالالن زمین و مسکن نوسان
مییابد و درنهایت روستاهای اطراف شهر در شهر ادغام و الحاق میشوند.

Sprawl

1
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نتیجهگیری
شهرها بهعنوان یک سیستم پیچیده در مقابل هر عملکردی واکنش نشان میدهند.
چنانکه با افزایش جمعیت و متعاقباً افزایش مهاجرتها به مقصد ،شهرها مجبور به توسعه
در دو بعد عمودی و افقی میشوند که توسعه فیزیکی بیرویه و ناموزون شهرها ،پیامدها
و مشکالت متعددی برای شهر در پی خواهد داشت؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف
تحلیل الگوهای توسعه فیزیکی شهر یزد جهت رسیدن به الگوی مطلوب در ابتدا وضعیت
این شهر را بر اساس دادههای آماری دورههای  1365و  1395در مدل هلدرن بررسی
کرده است که نتایج مدل بیانگر رشد  60درصدی شهر ناشی از رشد طبیعی جمعیت و
 40درصد ناشی از رشد اسپرال بوده است .اگرچه بیشتر رشد شهر ناشی از رشد طبیعی
بوده است اما درصد قابلتوجهی از رشد شهر همچنان ناشی از رشد بیرویه میباشد،
این مسئله در زمان حال ممکن است مشکلساز نباشد ولی اگر بهدقت به روند توسعه
شهر توجه نشود ممکن است در افقهای زمانی آینده به مسئله حاد برای شهر بدل گردد.
برای این منظور این تحقیق برای تبیین وضعیتهای احتمالی توسعه شهر در افق 1410
اقدام به طراحی  35شاخص کرده است که جهت بررسی نوع رابطه بین شاخصها در
توسعه فیزیکی شهر یزد از رویکرد آیندهنگاری مبتنی بر سناریو استفاده کرده است .نکته
مثبت که تحقیق حاضر را میتواند از روش سنجشازدور جهت بررسی وضعیتهای
احتمالی توسعه شهر متمایز سازد آن است که در سنجشازدور بیشتر خروجیها مربوط
به دادههای آموزشی بوده است که با ورود تصاویر ماهوارهای انجام میگیرد ،ولی در
روش آیندهنگاری فارغ از بعد کالبدی سنجشازدور ،ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
را نیز جهت غنی و جامع شدن هرچه بیشتر نتایج استفاده میکند .بدین منظور ماتریس
 35 ×35تشکیل و در اختیار متخصصان امور شهری که بهصورت گلوله برفی نمونهگیری
شدهاند ،قرار دادهشده است .نتایج بیانگر  8شاخص (توجه به نقش ذینفعان و گروهها در
توسعه شهری ،موازی کاری نهادهای مجری سیاست ،رواج بورسبازی زمین به دلیل
تسلط مالکیت خصوصی ،تقسیمکار بین بخش خصوصی و عمومی در زمینه مدیریت
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شهری ،سیستم تصمیمگیری متمرکز و آمرانه در زمین شهری ،الحاق نواحی مختلف به
شهر ،تشویق رشد از درون ،کنترل قیمت زمین) بهعنوان عوامل کلیدی و نتایج حاصل از
سناریو ویزارد در قالب سه نوع سناریو (سناریوهای قوی  4سناریو ،سناریوهای ضعیف
 158سناریو و سناریوهای محتمل  16سناریو) بوده است .سناریوهای محتمل توسعه
فیزیکی شهر یزد بیانگر  128وضعیت در سه حالت (مطلوب با فراوانی  67و ضریب 52
درصد ،ایستا با فراوانی  27و ضریب  21درصد ،نامطلوب با فراوانی  34و ضریب 26
درصد) بوده است .در این میان مطلوبترین سناریوی محتمل شامل سناریوی اول با 8
حالت مطلوب از مجموع  8حالت با ضریب احتمال  100درصد بوده است ،در مقابل
سناریو  16با  8حالت نامطلوب و ضریب احتمال  100درصد بدترین سناریو در راستای
توسعه فیزیکی شهر بوده است .نتایج ارزیابی کارشناسان در راستای توسعه فیزیکی شهر
یزد بیانگر احتمال تحقق سناریوهای مطلوب با ویژگیهای همکاری نزدیک بین بخش
دولتی و خصوصی است و نهادهای مدیریت شهری در این راستا در حال اجرای مدیریت
یکپارچه و واحدی هستند تا موازی کاری شهری کاهشیافته و بیشترین شفافیت برای
مردم فراهم گردد .در این راستا جهت تحقق هرچه بیشتر سناریوهای مطلوب ،پیشنهادهای
زیر ضروری مینمایند:
 بهبود عملکرد همکاری و هماهنگی نهادهای عمومی و خصوصی مدیریت شهریجهت کاهش نفوذ و عملکرد بورس بازان زمین و مسکن.
 توجه و تأکید بر بافتهای تاریخی تحت عنوان بازآفرینی بافتهای تاریخی جهتتوسعه گردشگری (با این عملکرد هم بافتهای تاریخی دوباره دارای عملکرد میگردند
و همچنین درآمد و اشتغال را برای ساکنان در پی دارد).
 اختالط کاربریها تحت عنوان رشد هوشمند شهری با ایجاد این عملکرد میزان سفر،هزینه سفر و آلودگیها کاهشیافته و الگوی شهر بهسوی شهر پیاده محور تمایل پیدا
میکند.
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Abstract
Accelerated urbanization of cities and their limited capacity have
made it increasingly necessary to focus on scenario writing for the
purpose of urban physical development. In this regard, the present study
aims to explain the physical development pattern in the city of Yazd
with a prospective approach. It seeks to steer the city's development
process in the right direction. In terms of purpose, the study is an
applied one, and, in terms of data collection, it is descriptive-analytical.
In order to investigate the physical development of Yazd through the
Holderen model and the McMake software, the effective indicators
have been identified in the development process of the city. Finally, in
order to predict the possible physical development status of Yazd up to
2031, the key factors were analyzed in the wizard scenario software. As
the results of the research show, based on the calculations in the
Holderen model, about 39.83 percent of the city growth occurred from
1977 to 2017 due to the horizontal growth of the city, and about 60. 16
percent of the development was due to the population growth. The key
factors in the wizard scenario software represent three types of
scenarios including four strong scenarios, 158 weak scenarios and 16
possible scenarios. The possible scenarios with 128 states are in three
situation including optimal, static, and critical conditions. Of these, the
optimal situation with 10 states is identified as the most likely one for
the future of Yazd physical development.
Keywords: Prospection, Physical development, Scenario, Yazd.
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