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ؾبذتبض وبِجسی یه قٟط ٔیتٛا٘س اظ ػٛأُ ثؿیبضی اظ لجیُ ػٛأُ ٔحیغی ،التهبزی ،ارتٕبػی ،ؾیبؾی ،رطیبٖٞب ٔ ٚىبتت فىطی
حبوٓ  ٚاٍِٞٛبی قٟط٘كیٙی رٟبٖ تأحیطپصیط ثبقس .ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی قٟط ثطآیٙس تٕبْ ٘یطٞٚبیی اؾت و ٝثبػج ثٚ ٝرٛز آٔسٖ ٚ
قىٌُیطی یه ؾى٘ٛتٍبٔ ٜیقٛز  ٚزاضای ٕ٘ٛز ػیٙی  ٚشٙٞی ٞؿت .ضقس  ٚتٛؾؼ ٝقٟطٞب ،ثطاحط حٛازث ٔرتّف زض تٕبْ ازٚاض تبضیری،
زاضای اف ٚ َٛنؼٛز ثٛز ٜاؾت .أطٚظ ٜآٌبٞی اظ ؾبذتبض فضبیی قٟط  ٚزالیّی و ٝزض زٚضٜٞبی ٔرتّف ثط چٍٍ٘ٛی ٌؿتطـ فضبیی آٖ
حبوٓ ثٛز ،ٜثطای وٙتطَ ٌؿتطـ آٖ ضطٚضت زاضز  ٚیىی اظ ػٛأُ ٔ ٟٓتأحیطٌصاض زض ٔیعاٖ ٔٛفمیت ثط٘بٔٝضیعاٖ  ٚعطاحبٖ قٟطی
اؾت .ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟط یعز و ٝزض ع َٛزٚضٜٞبی تبضیری ث ٝتجؼیت اظ ٚیػٌیٞبی الّیٕی ،ارتٕبػی ،التهبزی ٔ ٚىبتت
فىطی ظٔبٖ ذٛز ثٝعٛض ثغئی قىٌُطفت ٝثٛز ،اظ ؾبَ  0011قٕؿی ث ٝثؼس ث ٝزالیُ ٔتؼسز زچبض تح ٚ َٛزٌطٌ٘ٛی ٌطزیس  ٚزض پی آٖ
ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت ٔرتّفی زض ٘ظبْ قٟطی ضخزاز ٜاؾت .ثٝعٛضیو ٝقٟط یعز زض ظٔبٖ لسیٓ ثب زاقتٗ اٍِٛی فكطز ٜاظ ٔعایبی
ارتٕبػی ،التهبزی  ٚظیؿتٔحیغی ایٗ اٍِ ٛثٟطٔ ٜیثطز ،أب ثٛٔٝاظات تٛؾؼٌ ٚ ٝؿتطـ قٟط ثٝتسضیذ اظ ایٗ اٍِ ٛفبنٌّ ٝطفتٔ .مبِٝ
حبضط ثبٞسف قٙبؾبیی ػٛأُ ٔؤحط ثط ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی قٟطٞب ثط آٖ اؾت تب ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحمیك تٛنیفی-تحّیّی ٚ
تبضیری  ٚثٟطٌٜیطی اظ تزعیٚٝتحّیُ ویفیِ تٛنیفی ،ث ٝقٙبذت  ٚتحّیُ ض٘ٚس تبضیری ٌؿتطـ قٟط یعز  ٚتؼییٗ ػٛأُ ٔؤحط ثط آٖ
زضٌصض ظٔبٖ ثپطزاظز٘ .تبیذ ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض اثتسا ػٛأُ عجیؼی ثٝذهٛل قطایظ الّیٕی اظرّٕ ٝتأحیطٌصاضتطیٗ ػٛأُ
ثط ٘ح ٜٛضقس  ٚتٛؾؼ ٝقٟط یعز ثٛز ،ٜأب زض زٚضٜٞبی ثؼسی ػٛأُ ارتٕبػی ،التهبزی ،ؾیبؾی  ٚثٝذهٛل رطیبٖٞبی حبوٓ فىطی
تأحیط ثؿعایی زض تغییطات ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی ایٗ قٟط زاقتٝا٘س.
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زض ٔطحّ ٝا َٚایٗ ٔمبِ ٝو ٝثركی اظ ض٘ٚس ضقس قٟط یعز زضٌصقتٛٔ ٝضزٔغبِؼ ٝلطاض ٔیٌیطز ٞ ٚسف آٖ اؾترطاد وٓ  ٚویف تٛؾؼ ٝقٟط
یعز  ٚتغییطات ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی آٖ اؾت ،اظ ضٚـ تحمیك تٛنیفی  ٚتبضیری اؾتفبزٜقس ٜاؾت .چبضچٛة ٔ ٚجب٘ی ٘ظطی پػٞٚف
ثط ٕٞیٗ اؾبؼ تسٚیٗ  ٚاضائٝقس ٜتب ثب اؾتفبز ٜاظ ثطضؾی ٘ظطیبت ٔرتّف زض اضتجبط ثب ػٛأُ ٔؤحط ثط تحٛالت قٟط ،ایٗ ػٛأُ زض قٟط
یعز پیٍیطی قس ٜتب أىبٖ قٙبؾبیی ػٛأُ ٔؤحط ثط تغییطات ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟط فطاٌ ٓٞطزز.
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قٟط پسیسٜای ٔىب٘ی-فضبیی اؾت و ٝزض ٘مغٝای ذبل ایزبزقس ،ٜزض ظٔبٖ ،تىبُٔیبفت ٚ ٝضقدس ٔدییبثدس  ٚزض ٞدط ٔمغؼدی اظ تدبضید،
زٌطٌ٘ٛیٞبی وّٕی ذٛز ضا ث ٝتغییطات ویفی ٔٛضز٘یبظ ػهط ذٛیف تجسیُ ٔیوٙس .پؽ ثطذٛضز ثب ٔؿئّ ٝقٟط ،فضبی قٟطی  ٚوبِجدس آٖ
ثطای رٛاثٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی آ٘ی  ٚآتی ؾبوٙبٖ ،فطایٙسی ضا ٔیعّجس و ٝاظ فّؿف ٝقٟط قطٚعقس ،ٜزض ٔىبٖ-ظٔبٖ ضقس ٌ ٚؿتطـ ٔییبثس
 ٚثب رؿتزٛی ػّٕی-ػّٕی ث ٝفضب ذتٓ ٔیٌطزز .ایٗ پبیبٖ ذٛز آغبظ پٛیكی زٚثبض ٜاؾت (حجیجی.)011 :0031 ،
قٟطٞبی ایطاٖ و ٝزض ع َٛزٚضٜٞبی تبضیری ثب تىیٝثط ذاللیت  ٚاثتىبض ّٔی ثٝنٛضت زضٖٚظا ،ث ٝضقس  ٚتىبُٔ ضؾیس ٜثٛز٘س ،ثٝتدسضیذ
عی چٙس ز ٝٞثٝوّی زٌطٌٌ ٖٛطزیس٘س  ٚذهٛنیبت وبِجسی ،اضظـٞبی فطٍٙٞیٚ ،یػٌیٞدبی ارتٕدبػیٙٞ ،دطی  ٚتدبضیری ذدٛز ضا اظ
زؾت زاز٘س .تغییطات ثغئی اظ ا٘مالة ٔكطٚعیت آغبظ قس ،أب ض٘ٚس قٟطؾبظی  ٚقٟط٘كیٙی ایطاٖ اظ ؾبَ  0011قٕؿی ث ٝثؼس ثب پصیطـ
ٔسض٘یت ٚ ٝتجؼیت اظ اٍِٞٛبی غطثی قیٜٞٛبی ثط٘بٔٝضیعی قٟطیٚ ،اضز ٔطحّٝای تبظ ٜقدس ودٔ ٝدیتدٛاٖ آٖ ٔطحّد ٝضا ٔطحّد ٝتحدٚ َٛ
زٌطٌ٘ٛی ٘بٔیس (حجیجی  ٚزیٍطاٖ .)01 :0031 ،اظ اثتسای لطٖ ٘ٛظز ٓٞتٛر ٝثٔ ٝؿبئُ قٟطی قىُ رسیستطی ث ٝذٛز ٌطفت؛ ظیدطا ضقدس
نٙؼت  ٚتىِٛٛٙغی ثط ٌؿتطزٌی قٟطٞب افعٚز  ٚزض ایٗ ضٍٞصض ضقس  ٚتٛؾؼ ٝوبِجسی قٟطٞب ٘ٝتٟٙب اظ ػٛأدُ عجیؼدی ،ثّىد ٝاظ ػٛأدُ
ا٘ؿب٘ی ٘یع تأحیط پصیطفت (لسٔی  ٚیٛؾفیبٖ .)10 :0030 ،ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی یه قٟط  ٚیب ثٝعٛضوّی ٞط ٘ٛع ؾى٘ٛتٍبٞی ٔیتٛا٘دس
اظ ػٛأُ ثؿیبضی تأحیطپصیط ثبقس .زضٚالغ ؾبظٔبٖ فضبیی ثطآیٙس تٕبْ ٘یطٞٚبی ا٘ؿب٘ی ،عجیؼی  ٚا٘ؿبٖؾبذت اؾت ودٞ ٝدٓ زاضای ٕ٘دٛز
ػیٙی ٕٛ٘ ٓٞ ٚز شٙٞی اؾت .چٍٍ٘ٛی ضقس ٞط قٟط تحت تأحیط ػٛأُ ٔتؼسزی چٔ ٖٛحسٚزیت عجیؼی  ٚأىب٘دبت آٖ ،ؾیبؾدتٞدبی
ثط٘بٔٝضیعاٖ  ٚچٍٍ٘ٛی ٔهطف ظٔیٗ  ٚثؿیبضی ػٛأُ زیٍط لطاض زاضز .اظایٗض ٚأطٚظ ٜآٌبٞی اظ ؾبذتبض فضبیی  ٚقىُ قدٟط ٔدیتٛا٘دس
یىی اظ ػٛأُ ٔ ٟٓتأحیطٌصاض زض ٔیعاٖ ٔٛفمیت ثط٘بٔٝضیعاٖ  ٚزؾتا٘سضوبضاٖ قٟطی ثبقس  ٚث ٝثٟجٛز ٔحیظٞبی قٟطی وٕه قدبیب٘ی
ثٕٙبیس (لسٔی  ٚیٛؾفیبٖ.)16 :0030 ،
أطٚظ ٜثب فطاٌیط قسٖ پیبٔسٞبی ٔٙفی ٌؿتطـ افمی قٟطٞب زض رٙجٞٝبی ٔرتّف وبِجسی ،ارتٕبػی ،ظیؿتٔحیغی  ٚالتهبزی ،وٙتدطَ
ٌؿتطـ وبِجسی ثیفاظحس ،اظ ٔٛاضز ثبإٞیتی اؾت ؤ ٝیثبیؿت ٔٛضزتٛر ٝزلیك  ٚوبفی ثط٘بٔٝضیدعاٖ  ٚتهدٕیٓ ٌیدطاٖ قدٟطی لدطاض
ٌیطز ،ظیطا تٛؾؼ ٝقتبةظزِ ٚ ٜزبٌْؿیرت٘ ٝیع تٟسیسی ٔضبػف ثطای ویفیت  ٚقرهیت ٔٙحهطثٝفطز ثرفٞبی لسیٕی قٟط ث ٝقٕبض
ٔیآیس ()Thaitakoo, 2006, Hobson, 2003؛ و ٝثسیٗ ٔٙظٛض ثطضؾی اٍِ ٚ ٛؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟط  ٚزالیّی و ٝزض زٚضٜٞدبی
ٔرتّف ثط چٍٍ٘ٛی ٌؿتطـ فضبیی آٖ حبوٓ ثٛز ٜاؾت ،رٟت رٌّٛیطی اظ ٔؼضالت ٘ ٚبضؾبییٞبی وبِجسی ،ارتٕبػی ،ظیؿتٔحیغی
 ٚالتهبزی ٔٛرٛز زض قٟطٞب  ٚوٙتطَ ٌؿتطـ آٖ ضطٚضت زاضز .زض زٚضاٖ اذیط پطاوٙسٌی ػٙبنط قٟطی  ٚفؼبِیتٞبی ػٕٔٛی زض قدٟط
یعز ،ثبػج تغییط اٍِٛی ؾبذتبضی ٔطاوع  ٚثرفٞبی ػٕٔٛی قٟط  ٚاؾترٛاٖثٙسی آٖ قس ٜاؾت .وبضثطیٞبی قٟط و ٝاغّت زض ٘دٛاحی
ٔحسٚز ٔطوع قٟط زض ٔطاحُ ٔرتّف تىبُٔیبفت ٝثٛز٘س ،ثبض٘ٚك اضاضی قٟطی  ٚثرف ذسٔبت ،ث ٝزِیدُ فمدساٖ ؾیبؾدتٞدبی ندحی
تٛؾؼ٘ ٚ ٝبثؿبٔب٘ی تٛظیغ وبضثطیٞبی قٟطیٛٔ ،رت اظ  ٓٞپبقیسٖ ٌ ٚؿیرتٍی اؾترٛاٖثٙسی انّی قدٟط ود ٝضٚظی زاضای ٚحدست،
یىپبضچٍی  ٚپی٘ٛس ٔٙبؾت ثٛزٜا٘س ،قس ٜاؾتِ .صا ایٗ ٔمبِ ٝث ٝعطح ایٗ ؾؤاَ ٔیپطزاظز و ٝؾبذتبض وبِجسی-فضبیی قٟط یدعز زض تدساْٚ
تبضیری ذٛز زؾترٛـ چ ٝتغییطاتی قس ٜاؾت  ٚچ ٝػٛأّی ثط چٍٍ٘ٛی ایٗ ضقس  ٚتٛؾؼٔ ٝؤحط ثٛز ٜاؾت؟ ٘ظط ث ٝایٗ ؾؤاالتٔ ،مبِدٝ
ٞسفٌصاضی قس ٜاؾت تب ثب ٘یُ ث ٝاٞساف اِفٔ-غبِؼ ٚ ٝثبظذٛا٘ی ٘ح ٜٛضقس  ٚتٛؾؼ ٝقٟط یعز ثب تأویس ثط ؾبذتبض فضدبیی–وبِجدسی آٖ
ة -قٙبذت  ٚتجییٗ ػٛأُ تأحیطٌصاض ثط تغییطات ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟط یعز ثٙٔٝظٛض وٙتطَ ٌؿتطـ آٖ  ٚرٌّٛیطی اظ ٔؼضالت
٘ ٚبضؾبییٞبی وبِجسی ،ارتٕبػی ،ظیؿتٔحیغی  ٚالتهبزی ٘بقی اظ ضقس ِزبٌْؿیرت ٚ ٝپطاوٙس ٜقٟطٞب ،پبؾری ثدطای ؾدؤاالت ذدٛز
پیسا وٙس.
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اعالػبت  ٚزازٜٞبی ٔٛضز٘یبظ زض ایٗ ٔطحّ ٝث ٝز ٚضٚـ اِف-اؾٙبزی (وتبثرب٘ٝای) :ثب اؾدتفبز ٜاظ ٔتد ٖٛتدبضیری ،تحمیمدبت  ٚتأِیفدبت
ٔؼتجط ٔٛضذبٖ تبضیری ،ثطضؾی عطحٞبی تٛؾؼ ٝقٟطی یعز اظ لجیُ عطحٞبی ربٔغ  ٚتفهیّی  ٚة -ثطزاقتٞبی ٔیسا٘ی تٟی ٚ ٝتساضن
قس ٜاؾت .زض ٔطحّ ٝثؼس ثط پبی ٝاعالػبت ٌطزآٚضیقس ،ٜث ٝتحّیُ  ٚتزعی ٝض٘ٚس تٛؾؼ ٝقٟط  ٚتجییٗ ػٛأُ ٔؤحط ثدط تغییدطات ؾدبذتبض
وبِجسی-فضبیی قٟط یعز پطزاذت ٝذٛاٞس قس و ٝاظ ضٚـ تزعیٚٝتحّیُ ویفیِ تٛنیفی ثٟطٌ ٜطفتٝقس ٜاؾت.

پایههای نظری

پصوهطگران

Bill Erickson,
2002

٘ظطیبٖ0031 ،
حٕیسی ٕٞ ٚىبضاٖ،
0031
قىٛیای0033 ،
ؾیفاِسیٙی0031 ،

ؾبذتبض فضبیی ثٔ ٝزٕٛػٝای اظ اضتجبعبت ٘بقی اظ فطْ قٟطی  ٚتزٕغ ٔطزْ ،حُٕ٘ٚمُ ،رطیبٖ وبال  ٚاعالػبت اقبض ٜزاضز.
ؾبظٔبٖ فضبیی ٔزٕٛػٝای اظ ػٙبنط  ٚارعاء وبِجسی  ٚػّٕىطزی ٞؿت و ٝپیىطثٙسی  ٚچیسٔبٖ فضبیی قٟط ضا تكىیُ ٔیزٞدس .ایدٗ
ػٙبنط قبُٔ 0 :د فضبٞبی ػٕٔٛی؛  2د ؾدبذتبض حطوتدی؛  0د اذدتالط ػّٕىدطز  ٚفؼبِیدت؛  6د ؾدبذتٕبٖٞدبی ػٕدٔٛی؛  1د ٔحدیظ
اوِٛٛغیه ٔ ٚحٛعٝؾبظیٞب؛  1د ؾّؿّٔٝطاتت اؾت.
ٔٙظٛض اظ ؾبذتبض فضبیی قٟط ،اٍِٞٛبی وبضثطی اضاضی ،فطْ ،قىُ  ٚعطح حٛظٜٞبی قٟطی ٘ ٚح ٜٛتٛظیغ فؼبِیتٞدب ،ػٙبندط  ٚاردعای
تطویت زٙٞس ٜقٟط اؾت.
ؾبذتبض فضبیی قٟط ٔزٕٛػٝای ٔطوت اظ یه ؾت ٖٛفمطات  ٚقجىٝای ثٓٞٝپیٛؾت ٝاظ وبضثطیٞب  ٚػٙبنط ٔرتّف ٔ ٚتٛٙع قٟطی اؾدت ودٝ
قٟط ضا زض وّیت آٖ ا٘ؿزبْ ٔیثركس  ٚتبضٚپٛزـ زض ٌ ٕٝٞؿتط ٜقٟط تب ا٘تٟبییتطیٗ اردعای آٖ یؼٙدی ٔحّدٞٝدبی ٔؿدى٘ٛی أتدساز
ٔییبثس.
ؾبذتبض فضبیی زض حمیمت تطتیت لطاضٌیطی ػٙبنط قٟطی  ٚچٍٍ٘ٛی اضتجبط ثیٗ آٖٞب زض چٟبضچٛة ٔحٛضٞبی اضتجبعی ،ػطن ٝیب حدٛظٜ
ٔؼیٗ رغطافیبیی زض ضاثغ ٝثب یىسیٍط اؾت.
ؾبذتبض فضبیی ،آضایف  ٚؾبظٔبٖزٞی پسیس ٜثط ضٚی ؾغ ظٔیٗ اؾت و ٝاظ وبض فیعیىی  ٚیب فطایٙسٞبی ثكطی ٘بقی ٔیقٛز.
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آِٗ ثطت ٛؾبذتبض فضبیی قٟط ضا تطویجی اظ ز ٚرعء  -0تٛظیغ فضبیی رٕؼیت  -2 ٚاٍِدٛی ؾدفط ٔدطزْ اظ ٔحدُ ؾدى٘ٛت ثدٔ ٝمبندس ٚ
ٔىبٖٞبی ٔرتّفی و ٝیه فؼبِیت یب تؼبُٔ ٔ ٟٓارتٕبػی زض آٖ نٛضت ٔیٌیطز؛ ٔب٘ٙس ٔحُ وبضٔ ،طوع ذطیس (فطٚقٍبٜٞدب)ٔ ،دساضؼ ٚ
ٔحُ اٍِٛی تزٕؼبت ارتٕبػی ٔیزا٘س.
ؾبذتبض فضبیی قٟط٘ ،ظٓ  ٚضاثغ ٝثیٗ ػٙبنط وبِجسی  ٚوبضثطیٞب ضا زض قٟط ٘كبٖ ٔیزٞس

شماره بیستویکم /سال ششم /پاییز 1396

Bertaud, 2001

رس -0 َٚتؼبضیف ٔ ٚؤِفٞٝبی ؾبذتبض فضبیی قٟط اظ زیس پػٞٚكٍطاٖ ٔرتّف

مطالعات محیطی هفت حصار

ساختار فضایی ضهر :ؾبذتبض فضبیی اظ وّیسیتطیٗ ٔفبٞیٓ ضایذ زض ػطن ٝثط٘بٔٝضیعی  ٚعطاحی قٟطی اؾت؛ چطاو ٝثب تٕبْ ػٙبنط
ٔ ٚؤِفٞٝبی ؾبذتبضی قٟط زضٌیط ثٛزٔ ٚ ٜجیٗ چٍٍ٘ٛی اؾتمطاض  ٚػّٕىطز ایٗ ػٙبنط زض ؾغ قٟط اؾتٔ .ؤِفٞٝبی ٔتؼسزی زض ٔجحج
تِٛیس فضب زذیُ ٞؿتٙس اظ لجیُ ٔؤِفٞٝبی التهبزی ،ارتٕبػی ٔ ٚحیغی  ... ٚو ٝایٗ ػٛأُ ٍٕٞی رٕغ ٔدیقد٘ٛس ٟ٘ ٚبیتدب زض لبِدت
ٔٛضفِٛٛغی قٟطی تجّٛض ٔییبثٙس (٘ .)Wiedmann et al, 2012ظطیٞٝبیی و ٝپیطأ ٖٛؾبذتبض فضبیی قٟط ٚرٛز زاض٘س ،ثدٝعدٛض ػٕدسٜ
تكطی وٙٙس ٜچٍٍ٘ٛی ٘ظٓ ؾبذتبضٞبی فضبیی زض ٘ٛاحی ٞؿتٙس .اندٛال ٘ظطیدٞٝدبی ؾدبذت قدٟط ،ثدٕ٘ ٝدبی وبِجدسی  ٚػّٕىدطزی
ؾى٘ٛتٍبٜٞب پطزاذت ٚ ٝچبضچٛثی ثطای وبضثطی اضاضی  ٚتطتیت فضبیی ػٙبنط  ٚارعای تطویت زٙٞس ٜقٟطٞب پسیس ٔدیآٚض٘دس (حؿدٗظاز،ٜ
 .)01 :0033ؾبذتبض فضبیی قٟطٞب ذٛز یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ظیط ؾیؿتٓٞبی
قٟطی ثد ٝقدٕبض ٔدیضٚز .چٙدیٗ ؾدبذتبضی ود ٝاظ یدهؾد ٛثدٝػٙدٛاٖ
ٔزٕٛػٝای ٔتكىُ اظ ارعا  ٚػٙبنط ٔرتّف ث ٝقٕبض ٔیضٚز  ٚاظ ؾدٛیی
زیٍط ذٛز زض پٙب ٜؾیؿتٕی ثعضيتط  ٚفطاتط اظ ذٛز تحت ػٙدٛاٖ ؾیؿدتٓ
قٟطی ػُٕ ٔیوٙسٕ٘ ،دیتٛا٘دس ردسا اظ ؾدبیط ظیطؾیؿدتٓٞدبی قدٟطی
ٔٛرٛزیت زاقدت ٝثبقدس؛ ثٙدبثطایٗ ثدط عجدك ٘ظطید ٝؾیؿدتٕی ،ثبیؿدتی
قٟطؾبظاٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ قٟطی زض ٔغبِؼد ٚ ٝتحّیدُ ػٛأدُ ٔدؤحط ثدط
قىُ ٌیدطی  ٚض٘ٚدس تحدٛالت ؾدبذتبض فضدبیی قدٟطٞب اظ ضٚیىطزٞدبی
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اؾتفبز ٜوٙٙدس .ثدٝعدٛضوّی ٔدیتدٛاٖ ٌفدت ؾدبظٔبٖ فضدبیی
تهٛیط  -0ؾبظٔبٖ ارتٕبػی  ٚؾبظٔبٖ فضبیی
(فطری ٔالئی 013 :0036 ،ث٘ ٝمُ اظ قىٛیای)003 :0031 ،
ظیؿتٍبٜٞبی ا٘ؿدب٘ی ،قدٟطی ٘ ٚبحیدٝای٘ ،تیزدٔ ٝؿدتمیٓ فطایٙدسٞبی
ارتٕبػی ،التهبزی ،ؾیبؾی ٟ٘ ٚبزی اؾت (فطری ٔالئی.)011 :0036 ،
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پصوهطگران

ٔسضؾی0031 ،
ظیبضی0033 ،
لبِیجبف0033 ،
حؿٗظاز0033 ،ٜ
ثٟعاز فط0031 ،

شوبٚت0031 ،
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عوامل مؤثر بر تحوالت ساختار کالبذی -فضایی ضهر :قٟطٞب ثٝعٛض ٔسا ْٚزض حبَ ضقس  ٚتٛؾؼٞ ٝؿدتٙس  ٚایدٗ تحد َٛزض
ٔبٞیت ػٙبنط ٘ظٓ فضبیی  ٚچیسٔبٖ فضبیی آٖٞب ٘یع اتفبق ٔیافتس (شوبٚت .)003 :0031 ،ظیبضی ٔؼتمس اؾت ؾبذتبض فضبیی قدٟطٞب ثدٝ
ضٚاثظ ٔرتّف ٔ ٚتمبثُ تٕبٔی ٘یطٞٚب  ٚػٛأُ ٔٛرٛز زض قٟط ثؿتٍی زاضز .ایٗ ػٛأُ ٔیتٛا٘دس زضثطٌیط٘دس٘ ٜیدطٚی ثدبظاض ،فؼبِیدتٞدب،
ظیطؾبذتٞبی قٟطی  ٚذسٔبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبقس وٕٛٞ ٝاض ٜاضتجبعی پیچیسٔ ٚ ٜتمبثُ زاقدت ٝاؾدت (ظیدبضی ،01 :0033 ،ظیدبضی  ٚزیٍدطاٖ،
 .)0 :0032رسِ ،2 َٚیؿت فطآیٙسٞبی ػٕٔٛی قٟطی تأحیطٌصاض ثط تغییطات ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی  ٚفطْ قدٟطی ضا ثدب ٔمیدبؼ ظٔدب٘ی
٘كبٖ ٔیزٞس .فطآیٙسٞبی تسضیزی آٞؿتٔ ٝطثٛط ث ٝپبضازایٓٞبی فٙی-التهبزی اظرّٕ ٝتغییطات ؾبذتبضی زض التهدبز رٟدب٘ی ،تغییدطات
رٕؼیتی ٔ ٚؼطفی تىِٛٛٙغیٞبی رسیس اؾت .فطآیٙسٞبی ؾطیغ قبُٔ رطیبٖ اضتجبعبت (ؤ ٝیتٛا٘س زض ز٘یدبی زیزیتدبَ حب٘ید ٝثد ٝحب٘یدٝ
اتفبق ثیبفتس)  ٚچطذٞٝبی ضٚظا٘ ٝاظ ؾفط قٟطی اؾت .فطآیٙسٞبی ٔؤحط ثط ؾبذتبض فضبیی قٟطٞب اظ٘ظط وبضثطی ظٔیٗ  ٚػّٕىطز قٟطی اظ
فطایٙسٞبی ٔتٛؾظ اظ٘ظط ظٔب٘ی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس و ٝقبُٔ ٔىبٖیبثی وبضذب٘ٞٝبٔ ،طاوع تزبضی ٛ٘ ٚاحی ٔؿى٘ٛی اؾت .ایدٗ فطایٙدسٞب
ثٛ٘ٝث ٝذٛز ٚاثؿت ٝثٞ ٝط ز ٚفطایٙس پٛیب  ٚؾطیغتط (ٔب٘ٙس اٍِٞٛبی ؾفط و ٝزؾتطؾی ضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٞدس)  ٚفطایٙدس آٞؿدتٝتدط (اظ
لجیُ تغییط التهبزی و ٝاقىبَ ٔؿّظ تِٛیس التهبزی زض زٚضٜٞبی ٔرتّف قٟطی ضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٞس) ٞؿتٙس ( Smith, 2011ثدٝ
٘مُ اظ  .)wegener, 2004ؾبذتبض فضبیی قٟط ،حبنُ فطایٙسٞبی تبضیری  ٚقطایظ ٔتح َٛالتهدبزی ،ارتٕدبػی  ٚؾیبؾدی ٕٞ ٚچٙدیٗ
ػٛأُ عجیؼی-ظیؿت ٔحیغی اؾت و ٝزض ازأ ٝثٝتفهیُ ث ٝآٖٞب پطزاذتٔ ٝیقٛز.
فراینذهای آهسته

(طی دههها یا قرنها)

 تغییطات ؾبذتبضی التهبز رٟب٘ی تغییطات ػٕس ٜرٕؼیتی -تغییط پبضازایٓ فٙی -التهبزی

رس -2 َٚفطایٙسٞبی فضبیی قٟطی ٔ ٚمیبؼ ظٔب٘ی
فراینذهای متوسط
(کمتر از  01سال)

 ٔىبٖیبثی وبضذب٘ٞٝب  ٚنٙبیغ ،اضاضی ٔؿى٘ٛی ...ٚ چطذٞٝبی تٛؾؼ ٝقٟطی چطذٞٝبی تزبضی(ٍ٘بض٘سٌبٖ 0031 ،ثب التجبؼ اظ )wegener, 2004

فراینذهای سریع

(روزانه یا سریعتر)

 رطیبٖٞبی اضتجبعی(اِىتط٘ٚیىی ثؿیبض ؾطیغ)
 -اٍِٞٛبی ؾفط

عوامل طبیعی-محیطی مؤثر بر ساختار کالبذی -فضایی ضهر :اظ ػٛأّی و ٝثط ؾبذتبض فضبیی قٟط تأحیطٌصاض اؾت ،ػٛأُ
عجیؼیٔ-حیغی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ث ٝػٛأُ انّی ٔىبٖیبثی ؾى٘ٛتٍبٜٞب ٔب٘ٙس زؾتطؾی ث ٝآة ،اضاضی حبنّریع ،أٙیت الظْ ،زؾتطؾی
ٔٙبؾت ث ٝضاٜٞبی اضتجبعی  ... ٚاقبض ٜوطز .ثٝػٛٙأٖخبَ زض ذهٛل تأحیط ػبُٔ زؾتطؾی ث ٝآة زض ٔىبٖیبثی ٞط ؾى٘ٛتٍبٞی ٔیتٛاٖ
ٌفت زض ٔٙبعك ٌطْ  ٚذكه ث ٝزِیُ وٕجٛز آة  ٚاؾتفبز ٜاظ چب ٚ ٜلٙبت ،قىُ ؾى٘ٛتٍبٜٞب فكطزٌ ٚ ٜطزاٌطز ٕٞبٖ چب ٜیب ضقتٝ
لٙبتٞب ٔتٕطوع ذٛاٙٞس قس؛ أب زض ٔٙبعمی و ٝزؾتطؾی ث ٝآة اظ ضٚزذب٘ ٝیب ؾٛاحُ ثبقس ،ؾى٘ٛتٍب ٜقىُ ذغی ث ٝذٛز ذٛاٞس ٌطفت.
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آضایف ٔىب٘ی پسیسٜٞب زض ؾغ ظٔیٗ .ؾبذتبض فضبیی قىُثٙسی  ٚتٛظیدغ رغطافیدبیی ؾدبذتبض التهدبزی  ٚارتٕدبػی ثدط اؾدبؼ قدیٜٛ
ثٟطٜثطزاضی اظ لبثّیتٞبی ؾطظٔیٗ اؾت.
ٔٙظٛض اظ ؾبذتبض فضبیی قٟط ،اٍِٛی وبضثطی اضاضی ،فطْ  ٚقىُ  ٚعطح حٛظٜٞبی قٟطی ٘ ٚح ٜٛتٛظیغ فؼبِیدتٞدب ،ػٙبندط  ٚاردعای
تطویت زٙٞس ٜقٟط اؾت.
ٔٙظٛض اظ ؾبذت فضبیی قٟط ،اٍِٞٛبی وبضثطی اضاضی ،فطْ ،قىُ  ٚعطح حٛظٜٞبی قٟطی ٘ ٚح ٜٛتٛظیغ فؼبِیتٞدب ،ػٙبندط  ٚاردعای
تطویت زٙٞس ٜقٟط اؾت.
ؾبذتبض فضبئی قٟط ،قی ٜٛثٝعٛض ٘ؿجی پبیساض تكىُ ػٙبنط  ٚػٛأُ قٟط اؾت و ٝچٍٍ٘ٛی اؾدتمطاض ٘ ٚحد ٜٛاضتجدبط ثدیٗ آٖٞدب ضا ثدب
زضرٔ ٝؼیٙی اظ ا٘تظبْ  ٚظطفیت ػّٕىطزی ؾبٔبٖ ٔیثركس
ٔمهٛز اظ ؾبظٔبٖ فضبیی ،قجىٝای اؾت و ٝػٙبنط آٖ ضا ٔطاوع قٟطی (ٔطاودع ٔردتّظ تزدبضی ،ازاضی ،فطٍٙٞدی ٘ ٚظدبیط ایدٗٞدب زض
ٔمیبؼ وُ قٟط ٙٔ ٚبعك ٛ٘ ٚاحی آٖ)ٔ ،حٛضٞبی ٔ ٟٓاضتجبعی (ٔؼبثط انّی  ٚذغٛط ٔتطٔ ،)ٚحٛضٞبی ٔ ٟٓػّٕىطزی  ٚوبضثطیٞدبی
ػٕس( ٜزض ٔمیبؼ قٟط ٙٔ ٚبعك ٛ٘ ٚاحی آٖ) تكىیُ ٔیزٞس.
شوبٚت ٔؼتمس اؾت قٟط ثٝػٛٙاٖ یه وّیت ٚاحس زاضای ؾبظٚوبضی اظ ارعاء ،ػٙبنط  ٚیب ث ٝثیب٘ی زیٍط ،ا٘تظبْ زض٘ٚی اؾت و ٝزض تؼدبّٔی
ٔتمبثُ زض ش ٗٞؾبوٙیٗ اؾت .ایٗ ا٘تظبْ زض٘ٚی ؾبظٔبٖ فضبیی ٔؼطفیقس ٜاؾت ث ٝػمیسٚ ٜی ،ؾبظٔبٖ فضبیی-ازضاوی ا٘تظبْ  ٚاضتجدبط
ٔزٕٛػ ٝػٙبنط ٔؿتمُ  ٚؾبذتبضی تكىیُزٙٞس ٜاؾترٛاٖثٙسی فضبیی قٟط اؾت.

تحوالت ساختار کالبدی -فضایی شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن

مطالعات محیطی هفت حصار

زضٚالغ آ٘چ ٝقٟطٞبی تبضیری ایطاٖ زض زٚضاٖ ٌصقت ٝثٝػٛٙاٖ ذهٛنیت وبِجسی ذٛز زاقتٙس ،فضبٞب  ٚػٙبنط ٔؼٕبضی -قٟطؾبظی
اضظقٕٙس ٔٙجؼج اظ فط ًٙٞحبوٓ ثط ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ ثٛز ٜاؾت .ایٗ ػٙبنط ٔؼٕبضی  ٚقٟطی عجك ٘یبظٞبی ضٚظٔط ٜؾبوٙبٖ قٟط  ٚزض
پبؾد ث ٝضقس  ٚزٌطٌ٘ٛی ربٔؼ ٝقٟطی ثٔٝطٚضظٔبٖ قىٌُطفت ٚ ٝتىبُٔیبفت ٝثٛز٘سٌٛ .ا ٜثط ایٗ ٔسػب ،فضبٞبی قٟطی ثبفت لسیٓ اظ
لجیُ ثبظاضٞب ،آةا٘جبضٞبٔ ،ؿبرس  ٚوبضٚا٘ؿطاٞب ،قجىٔ ٝؼبثط  ... ٚاؾت و ٝػال ٜٚثط قىُ فیعیىی  ٚذهٛنیبت وبِجسی لبثُتٛر ٝذٛز،
اضظـٞبی فطٍٙٞی ،ارتٕبػی  ٚتبضیری ٚیػٜای زض آٖٞب ٟ٘فت ٝاؾت.
عوامل اقتصادی مؤثر بر ساختار کالبذی -فضایی ضهر :یىی اظ ٔؤِفٞٝبیی ود ٝثدب ؾدبذتبض فضدبیی قدٟطٞب  ٚتحدٛالت آٖ
زضٓٞتٙیس ٜاؾتٔ ،ؤِف ٝالتهبز اؾت .افعایف ٘مسیٍٙی زض ربٔؼ ٚ ٝتٛضْ زض ثرف ظٔیٗ ٔ ٚؿىٗ ثبػدج ٔدیقدٛز ود ٝثردف ظٔدیٗ ٚ
ٔؿىٗ ثٝػٛٙاٖ ثؿتطی ٔٙبؾت ثطای ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی والٖ ثطای ؾبذت پطٚغٜٞبی ثعضئمیبؼ ثبقس ٘ ٚمف فؼبِیتٞبی ؾٛزاٌطا٘ٝ
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زیٍطاٖ.)1 :0030 ،
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اٌطچ٘ ٝح ٜٛاحطٌصاضی ایٗ ػٛأُ ٘ ٚیطٞٚب ثیف اظ ٞط چیع ثٚ ٝیػٌیٞبی ظیطثٙبیی ثؿتط ٔحیغی  ٚؾبذتٞبی ثْٛقٙبذتی ثؿتٍی زاضز،
أب ٔحطن انّی زض ایٗ فطآیٙسٔ ،زٕٛػ ٝاٍ٘یعٜٞبیی اؾت و ٝثطای پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی اؾبؾی ،ث ٝنٛض ٔرتّف ،زض ٔیبٖ ٌطٜٞٚبی
ا٘ؿب٘ی ثطٚظ ٔییبثس .اظایٗض ،ٚقىُپصیطی ٔتفبٚت ٔ ٚىبٖ ٌعیٙی ٔتٛٙع ٟ٘ ٚبیتب ٔىبٖیبثی ؾى٘ٛتٍبٜٞبی ا٘ؿب٘ی زض٘تیز ٝاحطثركی ٚ
٘ح ٜٛػیٙیت یبثی ایٗ اٍ٘یعٜٞب ،ث ٝقىُٞبی ٔرتّفی تحمك ٔیپصیطز  ٚزض٘تیز ،ٝؾى٘ٛتٍبٜٞب اظ یه ٘بحی ٝث٘ ٝبحی ٝزیٍط ٓٞ ،اظ٘ظط
ؾبذتبضی  ٓٞ ٚاظِحبػ وبضوطزی ،ث ٝقیٜٞٛبی ٔتفبٚتی پسیساض ٔیٌطز٘س .اظ زیٍط ػٛأُ الّیٕی تأحیطٌصاض ثط ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی
قٟطٞب تبثف آفتبة  ٚظاٚی ٝآٖ ،ثبز  ٚرٟت ثبز غبِت اؾت و ٝثٝعٛض ٔكرم ثط قىٌُیطی ٔؼبثط  ٚرٟت آٖٞب تأحیطٌصاض اؾت.
عوامل اجتماعی مؤثر بر ساختار کالبذی -فضایی ضهر :ثٝعٛضوّی فضب  ٚوبِجس قٟط ٘ ٚظبْ ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی حبوٓ ثط آٖ
زض تؼبُٔ ٔؿتمیٓ ثب یىسیٍط لطاض زاض٘سٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝؾبذتبض وبِجسی قٟط ٘ ٚح ٜٛچیسٔبٖ ػٙبنط قٟطی ،ثط ٘ظبْ ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی
تأحیطٞبیی ذٛاٞس زاقتٙٔ ،بؾجبت ارتٕبػی ٘یع ثطػىؽ ثط ثبفت قٟطی ،احطٞبی غضفی ثط ربی ٔیٟ٘ٙس (یٛؾفی فط  ٚزیٍطاٖ.)066 :0033 ،
ثطضؾی ٘ظطات ربٔؼ ٝقٙبؾبٖ  ٚرغطافیسا٘بٖ ٘یع ٔهسق ایٗ ٌعاض ٜاؾت و ٝفطایٙس تٛؾؼ ٝارتٕبػی  ٚالتهبزی  ٚقىُ فضبیی آٖ ثٝعٛض
رسایی٘بپصیطی زضٓٞآٔیرت ٚ ٝثٔ ٓٞ ٝطثٛط ٞؿتٙس  ٚثٙبثطایٗ ،ثبیس آٖ ز ٚضا ثٝنٛضت ٔىُٕ یىسیٍط زض ثط٘بٔٝضیعی قٟطی  ٚیب زض
عطاحی ٔحیظظیؿت زض ٘ظط زاقت (ػجبؼظازٌبٖ  ٚزیٍطاٖ 63-63 :0030 ،ث٘ ٝمُ اظ :رٕكیسی .)20 :0032 ،اظ٘ظط رطد ظیُٕ ضٚاثظ ٔتمبثّی
ثیٗ اٍِٛی آضایف فضبیی  ٚفطایٙسٞبی ارتٕبػی ٚرٛز زاضز .زٚضویٓ تٕطوع  ٚتطاوٓ رٛأغ  ٚاقىبَ فضبیی ٘بقی اظ آٖ ضا ٔؼّ َٛضٚاثظ
ارتٕبػی ٔیزا٘س و ٝثٛ٘ٝث ٝذٛز تأحیطی ػّی ثط ضٚاثظ ارتٕبػی زاضز (افطٚؽ .)03 :0033 ،اظ٘ظط ریٗ ریىٛثع ،قٟط یه اضٌب٘یؿٓ
ارتٕبػیٔ ،تكىُ اظ ٚاحسٞبی ظ٘س ٜاؾتٚ .ی پٛیبیی  ٚاحؿبؼ ظ٘سٜثٛزٖ یه قٟط ضا زضٌطٔ ٚطاوع قٟطی پیچیسٔ ،ٜتطاوٓ  ٚپطاظزحبْ
ٔیزا٘س و ٝثبیس ثب ایزبز ٘ظٓ  ٚؾبظٔبٖزٞی وّیت آٖٞب ،اظ آحبض ٔخجت آٖٞب ثٟطٌ ٜطفتِ .صا ثب ایٗ حؿبة ٔیتٛاٖ ث ٝتأحیط ٔتمبثُ ػٛأُ
ارتٕبػی  ٚوبِجس قٟط ثط یىسیٍط پی ثطز .تحٛالت ارتٕبػی -رٕؼیتی ٘یع اظ لجیُ افعایف ٟٔبرطتٞبی ضٚؾتب-قٟطی ٕٞ ٚچٙیٗ
ٟٔبرطتٞبی ٔطوع-پیطأ ،ٖٛازغبْ ضٚؾتبٞب زض قٟط ،رسایی ٌعیٙی ارتٕبػی ث ٝزالیُ لٔٛی٘ ،ػازی ،زیٙی ٔ ٚصٞجی و ٝثبػج
قىٌُیطی ٔحالت ٔرتّف زض قٟط ٔیقٛز اظرّٕ ٝػٛأُ ارتٕبػی ٔؤحط ثط قىٌُیطی  ٚتغییطات ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی قٟطٞب
اؾت.
عوامل فرهنگی مؤثر بر ساختار کالبذی -فضایی ضهر :أؽ ضاپبپٛضت ٔؼتمس اؾت و ٝػبُٔ فطٍٙٞی  ٚثٚٝیػ ٜاػتمبزات
ٔصٞجی ٔطزْ ،اؾبؼ ا٘تظبْ ثركی ث ٝظیؿتٍبٜٞبی ا٘ؿب٘ی ثٛز ٜاؾتٚ .ی اؾبؼ ػُٕ ٘ظٓ زٞی ث ٝؾى٘ٛتٍبٜٞب ضا ٔصٞت ٔ ٚمسؾبت
ٔطزْ زا٘ؿت ٝو ٝث ٝقیٜٛای ٕ٘بزٌطایب٘ت نٛضت ٌطفت ٝاؾت (حجیجی  ٚزیٍطاٖ .)61-03 :0031 ،قٟط  ٚؾبذتبض قٟط ػّت ثٚ ٝرٛز آٚض٘سٜ
اضظـٞبٌ ،طایفٞب  ٚضفتبضٞبی ذبل  ٚثٌ ٝفتٝای ،یه قی ٜٛظ٘سٌی ثب قىُ  ٚفطٍٙٞی ذبل اؾتِٛ .ئیؽ ٚضث  ٚضاثطت فیّس اظ
پیكٍبٔبٖ ایٗ ٘ظطیٞ ٝؿتٙس (ظیُٕ .)16 :0032 ،ظیبضی ٘یع زض پػٞٚكی ثب ػٛٙاٖ "تأحیط فط ًٙٞزض ؾبذت قٟط" اقبضٔ ٜیوٙس و ٝیىی
اظ ػٛأُ تأحیطٌصاض زض ؾبذت قٟط زض ٞط ثطٝٞای فط ًٙٞاؾت .فطًٞٙٞبی ٔتفبٚت٘ ،ظبْٞبی التهبزی ٔتفبٚتی ضا ذّك ٔیوٙٙس ٚ
تٛاٖ تغییط اٞساف التهبزی  ٚؾیبؾی یه ربٔؼ ٝضا زاض٘س؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝفط ًٙٞیه ربٔؼٛ٘ ،ٝع التهبز  ٚالتهبز آٖ ربٔؼٝ
٘ٛع تىٙیه ٛ٘ ٚع تىٙیه ،ؾبذت ٘ ٚظبْ وبِجسی آٖ ربٔؼ ٝضا ٔكرم ٔیؾبظز (ظیبضی .)33 :0032 ،ذبِسیبٖ زض ذهٛل تأحیط ٔصٞت ٚ
زیٗ ثط ضٚی قٟطٞب ٔؼتمس اؾت اؾالْ ثٝنٛضت غیطٔؿتمیٓ  ٚاثتسا ثط ضٚی ؾبظٔبٖ ارتٕبػی  ٚؾبذتبض ظ٘سٌی قٟطی زض ایطاٖ تأحیط
زاقت ٚ ٝزض٘تیز ٝایٗ تغییط ؾتطي ،قبذهٞٝبی قٟطی ٘یع و ٝزض ؾبذت ؾبظٔبٖ فضبیی قٟطٞب ٔؤحط٘س ،تغییطیبفت ٝاؾت (ذبِسیبٖ ٚ
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زض ایٗ ثیٗ پطضً٘تط ٔیقٛز .ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝحٞٝٔٛبی قٟطی ٔٙبؾتتطیٗ ٔٙغم ٝقٟط ثطای ؾبذتٚؾبظ ٔحؿٛة ٔیقٛز ،ثدٔٝدطٚض
ٔٛرت ٌؿتطـ قٟط زض حٞٝٔٛب ٔیقٛز  ٚظطفیتٞبی ثبفت زض٘ٚی ٔ ٚطوعی قٟط ٔٛضز غفّت لطاض ٔیٌیط٘س ٟ٘ ٚبیتب ث ٝتح َٛفضدبیی
٘بٔتؼبزَ زض ؾغ قٟط زأٗ ٔیظ٘س (ذیطاِسیٗ  ٚزیٍطاٖ.)03 :0032 ،
ٚثط ٟ٘بزٞبی فضبیی  ٚضٚاثظ ارتٕبػی  ٚالتهبزی ضا ثٝعٛض یىزب زض پیسایف یه ارتٕبع قٟطی الظْ ٔیزا٘دس (ٚثدط٘ .)33 :0013 ،ظطیدٝ
ؾبظٔبٖ فضبیی ثطتٛز٘ 0یع ثط پبی ٝقىٌُیطی یه ٞؿتٔ ٝطوعی زض لبِت وب٘ٔ ٖٛطوع تزبضت  ٚفؼبِیت اؾت .اظ٘ظط آِدٗ ثطتدٛز اٍِدٛی
فضبیی قٟط ثٝنٛضت تهٞؿتٝای  ٚچٙسٞؿتٝای لجُ اظ ٞط چیع ٔتأحط اظ تؼبٔالت حُٕ٘ٚمُ ،تٛظیغ ٔىبٖ فؼبِیت  ٚالتهبز ٔىبٖ اؾت
(شوبٚت .)013 :0031،ثٝعٛض ٔكرم تحٛالت التهبزی زض لبِت ؾٛزاٌطی  ٚثٛضؼثدبظی ظٔدیٗ ٔ ٚؿدىٗ ،قدىٌُیدطی ٔطاودع ودبض ٚ
تزبضت ،تغییط ٘مف قٟط  ... ٚاظرّٕ ٝزیٍط ػٛأُ التهبزی تأحیطٌصاض زض تحٛالت ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی قٟط ٞؿتٙس.
عوامل سیاسی-مذیریتی مؤثر بر ساختار کالبذی -فضایی ضهر :لبِیجبف ٔؼتمس اؾت ،زض ضٚیىطز ؾیبؾدی ثد ٝقدٟط ،قدٟط
تزّی  ٚتجّٛض ٘بثطاثطی زض ضٚاثظ لسضت اؾت .ایٗ ضٚاثظ اظ اقىبَ اثتسایی (لجیّٝای ،زؾتٝایٌ ،طٞٚی تب قىُ پیكطفتٝتط زِٚدت) زض ازٚاض
ٔرتّف قٟط٘كیٙی  ٚقٟطؾبظی رٟبٖ ،احطات ػٕیمی زض ضقس  ٚتٕطوع رٕؼیت  ٚذّك فضبٞبی قٟطی اظ ٘مغ ٝقىٌُیدطی قدٟطٞب تدب
ؾبظٔبٖزٞی  ٚاؾتٕطاض حیبت آٖٞب ثٝنٛضت ػٙبنط  ٚفؼبِیتٞبی انّی زض ٘مبط ٔرتّف قٟطٞب ثطرب ٌصاقت ٝاؾدت (لبِیجدبف  ٚزیٍدطاٖ،
ٕٞ .)010 :0033چٙیٗ ػبُٔ ؾیبؾی زض لبِت ٘مف زِٚت  ٚؾبظٔبٖٞبی ٚاثؿت ٝث ٝآٖ  ٚؾیبؾتٌصاضیٞبی آٖٞب ٔخُ تهٕیٌٓیطیٞبی
زِٚت زض ایزبز یه ثعضٌطا ،ٜاحساث ذغٛط ضاٜآٔ ٚ ٗٞتط ،ٚربثزبیی ٔحُ ؾى٘ٛت رٕؼیتٞب ،تغییط ٔحُ ٔطاوع تزدبضی  ٚؾدبٔب٘ٞٝدبی
حُٕ٘ٚمُ ٔیتٛا٘س زض تٛؾؼ ٝقٟط ٔؤحط ثبقس؛ ث ٝتطتیت اظ ؾغٛح ثبال ث ٝپبییٗ ٚلٛع ا٘مالةٞب ،تغییط ؾیؿتٓ حىٔٛتی ،ؾیبؾتٞبی ّٔی
ٙٔ ٚغمٝای (ذیطاِسیٗ  ٚزیٍطاٖ .)03 :0032 ،تهٕیٕبت ٔسیطیت قٟطی زض ٔمیبؼ والٖ  ٚالساْٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی قٟطؾبظی زض لبِت تٟیدٝ
 ٚارطای عطحٞبی قٟطی ،تهٛیت  ٚاػٕبَ لٛا٘یٗ  ٚضٛاثظ قٟطؾبظی ،اػٕبَ ؾیبؾتٞبی ٔحّی (قدٟطزاضیٞدب) ،تٛظیدغ ٚ ٚاٌدصاضی
ظٔیٗ تٛؾظ زِٚت ٔیبٖ ٔطزْ ،ارطای ثطذی پطٚغٜٞبی ٔمغؼی چٔ ٖٛؿىٗ ٟٔط ،وبضآٔسی ٔسیطیت ارطایی قٟط زض قىُزٞی  ٚؾبذتبض
فضبیی-وبِجسی قٟط تأحیط ٔیٌصاض٘س.
عوامل انسانی ،نحله های فکری و تحوالت تکنولوشیک مؤثر بر ساختار کالبذی -فضایی ضهر :شودبٚت ٔؼتمدس اؾدت
زضٌصقت ٝقٟطٞب ٘ظٓ فضبیی قفبفی زاقتٝا٘س ،تحٛالت زٚضاٖ ٔسض٘یؿٓ  ٚپؿبٔسض٘یؿٓ ؾجت پیچیسٌی  ٚاغتكبـ زض ا٘ضجبط وبِجدسی ٚ
فضبیی آٖٞب قس ٜاؾت .تحٛالت تىِٛٛٙغیه ٔب٘ٙس ٘ظبْ حُٕ٘ٚمُ ایؿتٍبٜٞب ،تجبزَ ؾفط  ٚغیطٛ٘ ٚ ٜع ٔٛار ٚ ٟٝفطٔ ًٙٞهطفوٙٙسٜ
 ٚقٟط٘ٚس ثب آ٘بٖ زض قٟط ثبػج تغییط  ٚتح َٛؾبظٔبٖ فضبیی قٟطٞبی أطٚظی ٌطزیس ٜاؾت .ثٚٝیػ ٜآٖو ٝعی ایٗ تحٛالت ػّٕىطزی
 ٚثٝتجغ آٖ تحٛالت ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ،ػطنٞٝبی ػٕٔٛی قٟط ٘یع ثب تٛر ٝث ٝذٛاؾتٍب ٜقٟط٘ٚسٔساضی ،پیبزٜؾبظی  ٚپبیساضی ٔحیظ
اوِٛٛغیه ٔتح َٛقسٜا٘س .زض٘تیز ٝػٙبنط ٘ٛیٙی ٔب٘ٙس وبٖ٘ٞٛبی ایؿتٍبٞی تی ،آ ،زی ،2وبٖ٘ٞٛبی تٕطوع ودبض  ٚاقدتغبَ ،تأویدسٞبی
اضتفبػی زض وبٖ٘ٞٛبی زضٚاظٜای ٔطوع قٟط ،احیب  ٚپبیساضی ا٘ساْٞبی عجیؼی  ٚاظ ٟٓٔ ٕٝٞتط پیبز ٜضاٜٞب ٔ ٚحٛضٞبی ٔرتّظ ػّٕىدطز ٚ
فؼبِیت 0ث ٝؾبظٔبٖ فضبیی قٟط اضبفٝقسٜا٘س  ٚتحِٛی ثٙیب٘ی زض ٘ظبْ ػطنٞٝبی ػٕٔٛی ایزبز وطزٜا٘س٘ .كب٘ٞٝبی قٟطی ٘یع اظ ٔمیبؼ
ؾت ٖٛیبزثٛز زض ٔیساٖٞب قٟطی تب ثطدٞبی ٔربثطاتی ٚ 6ثطدٞبی ٔطتفغ ٘كب٘ٝای 1نس تب زٚیؿت عجم ٝتغییط ٔبٞیدت زازٜا٘دس (شودبٚت،
 .)001 :0031ثٝعٛضوّی ٔیتٛاٖ ث ٝتٛؾؼ ٝتىِٛٛٙغی ثٝذهٛل زضظٔی ٝٙحُٕ٘ٚمُٔ ،ىبتت ٟ٘ ٚضتٞبی فىطی زض حیغد ٝقٟطؾدبظی
(ٔسض٘یؿٓ ،پؿتٔسض٘یؿٓٔ ،ىتت انفٟبٖٔ ،ىتت تٟطاٖ  ٚ )... ٚتح٘ َٛیبظٞب  ٚتٕبیالت ٌ ٚطایفٞب ٔطزْ ثٝػٛٙاٖ ػٛأُ ا٘ؿب٘ی ٔدؤحط
ثط تغییطات ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی قٟطٞب اقبض ٜوطز.
عوامل کالبذی -عملکردی مؤثر بر ساختار کالبذی -فضایی ضهر :ػٛأُ ٔرتّف وبِجدسی اظ لجیدُ اٍِدٛی قدجىٔ ٝؼدبثط،
اٍِٛی پركبیف وبضثطی اضاضی ٔ ٚىبٖیبثی آٖٞب ،فؼبِیتٞب  ٚػّٕىطزٞبی قٟطی ،ؾبذتبضٞبی اثٙی ،ٝاٍِٛی لغؼبت ،فضبٞبی ػٕدٔٛی
 ... ٚثط ٘ح ٜٛقىٌُیطی ؾبذتبض فضبیی-وبِجسی قٟطٞب تأحیطٌصاض٘س .اظ زیسٌبٞ ٜیّیط ٞ ٚب٘ؿ )0336( 1ٖٛا٘ضدجبط ٔٛضفِٛٛغیده اٍِدٛی
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قجىٔ ٝؼبثط اظ ػٛأُ تؼییٗوٙٙس ٜزض ٘ظبْ ٕٞپی٘ٛسی  ٚچیسٔبٖ فضب ٔحؿٛة ٔیٌطزز (شودبٚت .)013 :0031 ،وٙدعٖ 0زض ؾدبَ  0311اظ
ٔٛاضزی ٘ظیط وبضثطی اضاضی ،ؾبذتبضٞبی اثٙی ،ٝاٍِٛی لغؼبت  ٚاٍِٛی ذیبثبٖ ثٝػٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ ارعاء قىُقٙبؾی قٟطٞب یبز ٔیوٙس.
ٚی ٕٞچٙیٗ ثط تفبٚت زض پبیساضی ایٗ ػٙبنط تأویس ٔیٕ٘بیس .ؾبذتٕبٖٞب  ٚذهٛنب وبضثطی اضاضی و ٝزض آٖٞب ربی ٔیٌیط٘س ،ػٕٔٛدب
ثٝػٛٙاٖ ػٙبنطی ٞؿتٙس و ٝوٕتطیٗ ػىؽاِؼُٕ ضا اظ ذٛز ٘كبٖ ٔیزٙٞس .ػّیضغٓ پبیساضی ظیبز ،اٍِٞٛبی عطاحی زض ع َٛظٔبٖ تغییط
ٔیوٙٙس ،ثٌٝ٘ٛٝای و ٝعطحٞبی فطزی ثب یىسیٍط آٔیرت ٝیب ث ٝارعاء ذطزتطی ٔجسَ ٔیٌطز٘س٘ .مكٞٝب  ٚاٍِٛی ذیبثبٖٞب ٘یع ثدٝػٙدٛاٖ
پبیساضتطیٗ ػٙبنط قىُ قٙبؾی قٟط ث ٝقٕبض ٔیآیٙس (ثٙسضآثبز .)021 :0031 ،ثٝعٛضوّی ػٛأُ ٔؤحط ثط ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی قٟطٞب زض
قىُ  2ثٝاذتهبض ٘كبٖ زازٜقس ٜاؾت.
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تهٛیط  -2ػٛأُ ٔؤحط ثط ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟطٞب (ٍ٘بض٘سٌبٖ 0031 ،ثب التجبؼ اظ ٔت ٖٛفٛق)

مرجان منتظری ،لعال جهانشاهلو ،حمید ماجدی

پیذایص و توسعه کالبذی -فضایی ضهر یسد در دوران مختلف و تحلیل عوامل مؤثر بر آن

تزطثیبت چٙس ؾبَ ٌصقت٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝتغییطات زض ؾبذتبض فضبیی قٟطٞب ٔٙغجك ثب زٛ٘ ٚع احتٕبِی ح ٝٔٛقٟط٘كیٙی (یب ضقس
حٞٝٔٛب) اتفبق افتبز ٜاؾتٔ :سَ تهٞؿتٝای ؤ ٝكره ٝآٖ اقغبَ ظٔیٗٞبی پیطأ٘ٛی تٛؾظ ؾى٘ٛتٍبٜٞبی رٕؼیتی پطاوٙسٚ ٜ
رساؾتٔ .سَ زٔ ،ْٚسَ چٙسٞؿتٝای اؾت و ٝزض آٖ اقغبَ ظٔیٗٞبی پیطأ٘ٛی ثب تٕطوعٞبی ثعضي رٕؼیتی ٓٞ ،زض قىُ ذٛز ثٝ
ذٛزی  ٓٞ ٚزض قىُ ثط٘بٔٝضیعیقس ٜآٖ ٕٞطا ٜاؾت (ٔ .)Angel and Lopez, 2010غبِؼ ٝض٘ٚس تغییطات ؾبذتبض فضبیی قٟط یعز
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ قٟط اظ ٔسَ چٙسٞؿتٝای پیطٚی وطز ٜاؾت .ثط اؾبؼ اؾٙبز ٔ ٚساضن ٔٛرٛز ،ؾبثم ٝپیسایف قٟط یعز ث ٝزٚضٜ
ٞربٔٙكی ثطٔیٌطزز .زض ایٗ زٚض٘ ٜبْ قٟط «ایؿبتیؽ» ثٛز ٜاؾت (قٕبػی 22 :0032 ،ث٘ ٝمُ اظ :حؿیٗ ثٗ ػّی وبتت ٚ )00 :0061 ،زاضای
ضاٜٞبی ٔؼتجط ٔ ٚؤؾؿبت ضاٞساضی ٔ ٚطاوع پؿتی  ٚچبپبضی ثٛز٘ ٚ ٜمف ثبظضٌب٘ی ٌصضی زاقت ٝاؾت (قىُ ( )0آضٔبٖقٟط .)0 :0031،زض
ازأ ،ٝقیٌ ٜٛؿتطـ وبِجسی قٟط یعز زض ع َٛتبضید ؾ ٝزٚض ٜپیف اظ اؾالْ تب پبیبٖ زٚض ٜلبربضی ،ٝزٚضاٖ پّٟٛی  ٚزٚضاٖ پؽ اظ
ا٘مالة اؾالٔی تبوٛٔ ،ٖٛٙضزثطضؾی لطاضٌطفت ٝاؾت:
پیذایص و توسعه کالبذی -فضایی ضهر یسد پیص از اسالم تا پایان دوران قاجاریه
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.)61 :0030

ساختار کالبذی -فضایی ضهر یسد در دوره اتابکان :زض آغبظیٗ ؾبَٞبی ؾسٞ ٜفتٓ ٞزطی (ؾبَٞبی آغبظ ؾس ٜؾیعزٜ
ٔیالزی) فطٔب٘سٞبٖ اتبثىی زٌطٌ٘ٛیٞبی زضذٛض تٛرٟی زض ایٗ قٟط ایزبز وطز٘س .یه ٔحُ ٔؿى٘ٛی ث ٝزؾتٛض ٔبزض لغتاِسیٗ اتبثىی
ٔطیٓ تطوبٖ ،زض ذبضد اظ زضٚاظٜٞبی قٟط ؾبذتٔ ٚ ٝطیٓآثبز ٘بٔیس ٜقس ٔ ٚحّ ٝزیٍطی ث٘ ٝبْ "ٔبِٕیط" ٘عزیهتط ث ٝقٟط ثٙب وطز و ٝثب٘بْ
ٔؿتؼبض ٚی ذٛا٘سٔ ٜیقس؛ زضٚاظ ٜقٟط ثٕٞ ٝیٗ ٘بْ آٚاظ ٜیبفتٔ .حّ ٝفٟبزاٖ أطٚظی زض ظٔبٖ فطٔب٘طٚایی لغتاِسیٗ ،یٛظزاضاٖ
(ٍٟ٘ساضی رب٘ٛضاٖ ثیبثب٘ی) ٘بْ زاقتِٚ .ی ثؼسٞب ث٘ ٝبْ و٘ٛٙی ذٛا٘س ٜقس .زض ظٔبٖ ظٔبٔساضی لغتاِسیٗ ٘كب٘ٞٝبیی اظ ٌؿتطـ قٟط
چ ٖٛثٙب وطزٖ ثبؽٞب  ٚؾبذتٕبٖٞبی ثؿیبض ،احساث ثبظاض (ثبظاض پٙز ٝػّی) ،افعٚزٖ ثط ٌؿتط ٜقٟط ثب ربثزبیی زیٛاض ٜقٟط ،ؾبذت ٔسضؾٝ
ٔصٞجی حظیطٔ ٜأل (ٔسضؼ .)63 :0030 ،ثبفت قٟطی زض ایٗ زٚض ٜاٍِٛیی زضٌٖٚطا ٔكبث ٝثبفت قٟط زض زٚض ٜآَ وبوٛی ٝزاضز .فضبی ثبظ
ٚؾیغ زض ایٗ زٚضٚ ٜرٛز ٘ساقت ٚ ٝفضبٞبی ثبظ ٔتؼّك ثٞ ٝط یه اظ ػٙبنط قٟطی ،تٛؾظ ثٙبٞبی اعطاف ٔحهٛض قسٜا٘س (حٕیسی ٚ
زیٍطاٖ .)000 :0031 ،زض زٚضاٖ اتبثىبٖ (ؾبَ  101اِی .ٜ 303ق) ثب ٌؿتطـ قٟط ث ٝؾٕت رٛٙة ،ضاؾت ٝانّی قطلی -غطثی قٟط (ٌصض
یٛظزاضاٖ) زض ٔحسٚز ٜؾبذتٚؾبظ قس ٜقٟط لطاضٌطفت ٚ ٝاظآ٘زبو ٝزض ضاؾتبی ا٘كؼبثی اظ ٔحٛض انّی اضتجبعی زض ؾغ ٔحّی ثیكتطیٗ
تطزز ضا زاقت ،ٝثٝتسضیذ ٔزٕٛػٞٝب  ٚػٙبنط قٟطی زض اعطاف آٖ قىُ ٌطفت؛ ٕٞچٙیٗ زض ایٗ زٚض ٜقٟط زض لؿٕت قطق تٛؾؼ ٝیبفت.
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ساختار کالبذی -فضایی ضهر یسد در دوره ساسانیان :اغّت ٔت ٖٛتبضیری  ٚرغطافیبیی زض ثٙیبٖ ٟ٘بز ٜقسٖ قٟط تٛؾظ
ؾبؾب٘یبٖ اتفبق٘ظط زاض٘س .ثب تٛر ٝث ٝؾبذت وّی قٟطٞبی ؾبؾب٘ی ،ؾبذت قٟط یعز زض آٖ ظٔبٖ اظ ؾ ٝثرف انّی تكىیُقس ٜثٛز:
و ٟٗزغ ،قبضؾتبٖ  ٚضثض (ٔكٟسیظاز ٜزٞبلب٘ی .)221 :0030 ،فطْ اِٚی ٝقٟط ث ٝزِیُ ٔٛلؼیت اؾتمطاض آٖ  ٚضطٚضتٞبی تسافؼی
ثٝنٛضت لّؼٝای ثٛز ٜو ٝثؼسٞب ثٝتسضیذ زض حبقی ٝرٛٙثی لّؼ( ٝو ٟٗزغ)ٛ٘ ،احی ٔؿى٘ٛی (قبضؾتبٖ) ضقس پیسا ٔیوٙس (آضٔبٖقٟط:0031،
 .)0زض زٚض ٜؾبؾب٘ی ثبفت تبضیری ثٝتسضیذ ضقس ٌ ٚؿتطـ یبفت  ٚث ٝتهطف ٔؿّٕب٘بٖ زضآٔس .ثبفت تبضیری زض زٚض ٜپیف اظ اؾالْ فمظ
ٔحسٚزٜای ثٛز و ٝأطٚظٔ ٜحّ ٝفٟبزاٖ ٘بْ زاضز (ٔسضؼ.)03-61 :0030 ،
ساختار کالبذی -فضایی ضهر یسد در دوره آل کاکویه :تكىیُ
حىٔٛت آَ وبوٛی ٝثٝػٛٙاٖ ٘مغ ٝػغفی زض قىٌُیطی قٟط ثطٔیٌطزز،
چطاو ٝلسیٕیتطیٗ اقبض ٜزضثبض ٜحهبض یعز ٔطثٛط ث ٝلطٖ پٙذ  ٚزٚضٜ
ػالءاِس ِٝٚوبوٛی ٝاؾت .زض ایٗ زٚض( ٜؾبَ .ٜ 660ق) ،حىبْ آَ وبوٛی ٝزض
تٛؾؼ ٝقٟط وٛقیس٘س  ٚقٟط زض اعطاف ٞؿت ٝاِٚی ٚ ٝرٛٙة آٖ ٌؿتطـ
یبفت (آضٔبٖقٟط .)0 :0031،زض ایٗ زٚض ٜاظ زیس ثطضؾیٞبی رغطافیبیی ،قٟط زض
ضاؾتبی قٕبِی -رٛٙثی ،ثبوٕی قیت ثٝؾٛی ثبذتط ضقس وطز ٜاؾت .ثبٚرٛز
٘مف اٍِٛی ربزٜٞبی ثبظضٌب٘ی ثٔٛی زض ٌؿتطـ ایٗ قٟط ،قبیس ٚضغ
تهٛیطٛٔ -0لؼیت اِٚی ٝقٟط یعز
آةٛٞٚای ثیبثبٖ ٙٔ ٚبثغ آثی ٔٙبعك رٛٙة ،ذبٚض  ٚثبذتط ،یعزیٞب ضا ٚازاض
(حٕیسی  ٚزیٍطاٖ)023 :0031 ،
وطز ٜذٛز ضا ثب ٔٙبثغ آثی  ٚتٍٙٙبٞبی تٛپٌٛطافیه ٕٞؿبظی وٙٙس (ٔسضؼ،
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دوره صفویه تا قاجار :اظ ٟٔٓتطیٗ ػٛأُ
تأحیطٌصاض ثط ؾبظٔبٖ فضبیی قٟط یعز زض زٚضٜ
نفٛی ٝتأؾیؽ ٔزٕٛػ ٝقبٜعٕٟبؾت (قبُٔ
تىیٝای ٚؾیغٔ ،ؿزسٔ ،سضؾ ٚ ٝثبظاض) اؾت ٚ
تهٛیط ٔ -6طاحُ انّی تٛؾؼ ٝقٟط یعز اظ لطٖ  1تب ٞ 00زطی (ٟٔٙسؾبٖ ٔكبٚض قٕؿ)0031 ،ٝ
ثب احساث آٖ ثٝػٛٙاٖ ٚظ٘ ٝتؼبزِی زض ٔمبثدُ
ٔیساٖ أیطچرٕبق  ٚایزبز اضتجبط ایٗ زٔ ٚزٕٛػ ٝتٛؾظ ضاؾتٝثبظاض ؾطپٛقیس ٜثد ٝیىدسیٍطٔ ،حدٛضی لدٛی زض ایدٗ ثردف اظ قدٟط
تكىیُقس ٜاؾت .آ٘چٔ ٝؿّٓ اؾت ػّیضغٓ ٌؿتطـ قٟط زض ؾٕت غطة ٘ ٚیع ایزبز ایٗ لجیُ ٔطاوع ٔ ٟٓقدٟطی ،ثردف ٔطودعی
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ساختار کالبذی -فضایی ضهر یسد در دوره آل مظفر :قدٛاٞس ٌٛیدبی آٖ اؾدت ود ٝزٚضاٖ ٔظفطیدبٖ زٚض ٜضقدس ٌ ٚؿدتطـ
چكٍٕیط یعز ثٛز ٜاؾتٔ .ظفطیبٖ ثب  ٕٝٞذك٘ٛتی و ٝزاقتٙس ،تٛا٘ؿتٙس ٔٛلؼیدت ؾیبؾدی ،تٛا٘دبیی التهدبزی ٌ ٚؿدتطـ قدٟط یدعز ضا
ثطوكٙس .اظرّٕ ٝالسأبت ایٗ زٚضٔ ٜیتٛاٖ ث ٝثبظؾبظی آٔٛظقٍبٜٞب چٔ ٖٛسضؾ ٝوٕبِی ٝزض وٛی قب ٜاثٛاِمبؾٓ ،ؾبذتٚؾبظ ٔؿزس ربٔغ،
ثٙیبز ٔسضؾ ٚ ٝضنسذب٘ ٝضوٙیٔ ،ٝسضؾ ٝاِٟیبت (ٔهالی ػتیك) ٔ ٚسضؾ ٝضقسیٔ( ،ٝسضؼٔ )16 :0030 ،یساٖ ٚلت اِؿبػت ٔ ٚؿزس ٌٛزاَ
ٔهّی ،احساث اضي حىٔٛتی زض حبقی ٝقطلی قٟط  ٚایزبز ٔطوعیتی رسیس زض اعطاف ٔؿزس ربٔغ .اظ ٟٔٓتطیٗ ػٛأدُ تأحیطٌدصاض ثدط
ؾبظٔبٖ فضبیی قٟط یعز زض ایٗ زٚض٘ ،ٜفٛش ٔحالت ثیط ٖٚقٟط ث ٝزاذُ ثبض ٚ ٚوكیسٖ حهبضی ث ٝزٚض ایٗ ٔحالت ثٛز ٜاؾت .زض ایٗ
زٚض ٜثبضٚی قٟط ثطای زٔٚیٗ ثبض زض ؾبَ .ٜ 333ق زچبض تغییط قس  ٚزیٛاضی ثٕٞ ٝطاٞ ٜفت زضٚاظ ٜث ٝزٚض قٟط احساث قس.
احساث ٔؼجط قٕبِی-رٛٙثی ثٝػٛٙاٖ اتهبَزٙٞسٔ ٜزٕٛػٔ ٝطوع رسیس قٟط ثٔ ٝزٕٛػٔ ٝطوع لجدُ ،ثبػدج ٌطزیدس اٍِدٛی ؾدبذتبضی
اؾترٛاٖثٙسی قٟط ث ٝیه اٍِٛی تطویجی ذغیٞ -ؿتٝای تجسیُ قٛز .لؿٕتٞبی تٛؾؼٝیبفت ٚ ٝاضبفٝقس ٜثد ٝثبفدت قدٟطی زٚضٜ
ٔبلجُ ٕٞچ ٖٛلؿٕتٞبی زیٍط ،فكطز ٚ ٜاظ تطویت فضبٞبی ثبظ  ٚثؿت ٝتكىیُ یبفت ٝاؾت .وّی ٝفضبٞبی ثبظ انّی ٔٛردٛز زض ایدٗ
ٔحسٚز ٜثٝغیطاظ ٔیساٖ ٚلت اِؿبػ ٝو ٝثٝػٛٙاٖ فضبی ثبظ زاذّی  ٚػٕٔٛی قٟط ث ٝقٕبض ٔیضٚز ،رٙجد ٝاذتهبندی زاقدت ٚ ٝتٛؾدظ
فضبی ثؿت ٝاحبعٝقس ٜاؾت (آضٔبٖقٟط.)0 :0031،
ساختار کالبذی -فضایی ضهر یسد در دوره تیموریان :اظ ٟٔٓتطیٗ ػٛأُ تأحیطٌصاض ثط ؾبظٔبٖ فضبیی قٟط یعز زض ایٗ زٚضٜ
تأؾیؽ ٔزٕٛػ ٝأیط چرٕبق زض رٛٙة زضٚاظٟٔ ٜطیزطز اؾت و ٝزض اعطاف آٖ ٞؿتٝای رسیس زض حبقی ٝرٛٙثی قٟط قدىُ ٌطفدت.
افعایف تطزز  ٚضفتٚآٔس زض اعطاف ایٗ ٔزٕٛػ ٝثٚٝاؾغٔ ٝزبٚضت آٖ ثب زضٚاظ ٜقٟط  ٚضاٜٞبی اضتجبعی آٖٔ ،طوعیت قٟط ضا ث ٝایدٗ
ٔىبٖ ٔٙتمُ وطز .اتهبَ ضاؾتٝثبظاض قٟط ث ٝثبظاض ٔزٕٛػ ٝأیطچرٕبق ٔٛرت ٌؿتطـ قٟط زض رٟت ایٗ ٔزٕٛػ ٝقس ٜاؾت .زض ایٗ
زٚض ،ٜؾبذتبض قٟط زاضای ا٘تظبٔی ٌطٞٚی ثدب
اٍِٛی ٘بٔكرم اؾت  ٚاضتجبط ثیٗ ػٙبندط
قبذم آٖ (ٔزٕٛػ ٝأیطچرٕبق ٔ ٚزٕٛػٝ
ٔؿزس ربٔغ) تٛؾظ یه ػٙهط ذغی ثبظاض ٚ
ضا ٜثطلطاض اؾت .زض ثبفت قدٟطی ایدٗ زٚض،ٜ
ػٙبنط قٟطی احساثقدس٘ ٜؿدجت ثد ٝثمیدٝ
ثبفت فكطزٜای و ٝآٖٞدب ضا احبعدٕ٘ ٝدٛز ٜاظ
لغؼٝثٙسی ٚؾیغتطی ثطذٛضزاض اؾدتٚ .ردٛز
یه ٔیساٖ ٚؾیغ قٟطی (أیطچرٕبق) و ٝثب
ثبفت ٔحهدٛض  ٚذغدی ثدبظاض ٔزدبٚض آٖ زض
تجبیٗ وبُٔ ثٛز ،ٜحبئع إٞیت اؾدت .زض زٚضٜ
تیٕٛضیبٖ قٟط ث ٝؾٕت رٛٙة تٛؾؼ ٝیبفت ٚ
اضاضی زاذُ حهبض اِٚی ٝقٟط ضا ث ٝظیطؾبذت
 ٚؾبظ ثطز (وال٘تطی  ٚحبتٕی ٘دػاز-03 :0031 ،
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قٟط زض ایٗ زٚض ٜزض ٕٞبٖ ٔحسٚز ٜلجّی (ٔیساٖ أیطچرٕبق) ثبلیٔب٘س ٚ ٜثِ ٝحبػ إٞیت ثبظاض  ٚضقس رٕؼیت قدٟط ،ایدٗ ٔطوعیدت
ضقس یبفتٔ ٚ ٝحسٚز ٜثعضيتطی ضا قبُٔ قس ٜاؾت و ٝاؾترٛاٖثٙسی رسیس قدٟط ضا قدىُ زاز ٜاؾدت .زض ػهدط ندفٛی ٕٞچٙدیٗ
ٔزٕٛػ ٝثبؽ ٌٙسْ (قبُٔ حؿیٙیٔ ،ٝؿزس ،ثبؽٞب  ٚآةا٘جبض) ،زض ؾٕت غطة زیٛاضٞبی لسیٕی قٟط ؾبذتٝقدس ٜاؾدت .زض ؾدبَ 0112
ٞزطی ،یؼٙی ظٔب٘ی و ٝقبٜعٕٟبؾت زض اٚد تٛإ٘ٙسی ثٛز ،ؾدبذتٚؾدبظٞبی تدبظٜای ٕٞچدٔ ٖٛسضؾد ٝقدفیؼی ٝآغدبظ قدسٕٞ .چٙدیٗ
آةا٘جبضٞبی (ربی ا٘سٚذتٗ آة) ثؿیبضی ث ٝقٟط افعٚزٌ ٜطزیس .زٌطٌ٘ٛی ؾبذتبضی یبزقس ٜث ٝضقس رٕؼیت ٘ ٚیبظ ضٚظافع ٖٚثٔ ٝسضؾدٚ ٝ
تٛؾؼ ٝثبظضٌب٘ی ا٘زبٔیس (ٔسضؼ .)16 :0030 ،قٟط یعز زض ػهط نفٛی ٝثیكتط ث ٝؾٕت غطة  ٚرٙدٛة غطثدی ٌؿدتطـ یبفدت .زض ازأدٝ
قىٌُیطی ٔحٛض قطلی-غطثی زض زٚض ٜتیٕٛضی ،زض زض ٜٚنفٛی ٝثب ایزبز ٔیساٖ قبٜعٕٟبؾت زض أتساز  ٚا٘تٟبی ایٗ ٔؿیطٔ ،حٛض لدٛی
ػٕٛز ثط ٔحٛض تبضیری قٟط ثٚ ٝرٛز ٔیآیس .زض زٚض ٜظ٘سی ٝث ٝزِیُ ػالل ٝظ٘سیبٖ ث ٝتٛؾؼ ٝثبظضٌب٘ی ،تزبضت ض٘ٚك ٔزسز یبفدت  ٚایدٗ
ٔؿئّٛٔ ٝرت ایزبز چٙسیٗ ثبظاض زض قٟط قس.
ثب تكىیُ زِٚت ٔتٕطوع لبربض زض ؾبَ .ٜ 0011ـ ،ایطاٖ ٚاضز زٚضٜای رسیس اظ تبضید رٟب٘ی ٔیٌطزز ،ظیطا ایٗ زٚضٔ ٜهبزف ثدب ا٘مدالة
نٙؼتی  ٚتكىیُ زِٚت ٞبی لسضتٕٙس اضٚپبیی اؾت .تِٛس ؾجه ٘ٛیٙی اظ قٟطؾبظی زض زٚض ٜلبربض (ؾجه تٟدطاٖ) ؾدجت ایزدبز تغییدطات
وبِجسی فضبیی زض قٟطٞب قس ٜاؾت .زض ایٗ زٚضاٖ ثبفت و ٟٗقٟط ،اظ ثرف رسیس تفىیه قس ٚ ٜایٗ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝسأٚب قٟط ثدٝ
ؾٕت رٛٙة  ٚرٛٙة غطثی ٌؿتطـیبفت ٝاؾت  ٚثٝتجغ آٖ ٔطوعیت قٟط اظ ٔؿزس ربٔغ ثٔ ٝیساٖ أیطچرٕبق  ٚؾپؽ ٔزٕٛػد ٝذدبٖ
(ٔطوت اظ ثبظاض ذبٖٔ ،سضؾ ٝذبٖ ،لیهطیٔ ٚ ٝیساٖ ذبٖ) ٔٙتمُ ٌطزیس.
ؾجه تٟطاٖ ٕٞب٘ٙس ٔىتت انفٟبٖ اظ ٔساذّ ٝزض ثبفت و ٟٗقٟطی ذٛززاضی وطز ٚ ٜاظ عطیك ربثزدبیی ٔطودع قدٟط ؾدجت ربثزدبیی
ارتٕبػی قس ٜاؾت (آضٔبٖقٟط .)3-01 :0031،اظ اٚاذط ایٗ زٚض ٜو ٝفٙبٚضی  ٚنٙؼت ثدٝتدسضیذ قدٟطٞب  ٚؾدبوٙبٖ آٖ ضا ٚاثؿدت ٝودطز ٚ
ٔؼیبضٞب ،لٛا٘یٗ  ٚضٛاثظ قٟطؾبظی ٘یع ٔتح َٛقس ،ثٕٞ ٝطا ٜآٖ ٘یبظٞبی ٘ٛیٙی ٕٞچٔ ٖٛؼبثط  ٚذیبثبٖٞبی ػطیض ،أدبوٗ  ٚذدسٔبت
ػٕٔٛی رسیس قىُ ٌطفت ٛٔ ٚرت ؾطػت ثركیسٖ ث ٝضقس افمی ایٗ قٟط ٌطزیس (ػعیعپٛض  ٚزیٍطاٖ٘ .)013:0033 ،مكٞٝبی اضائٝقس ٜزض
تهٛیط ٔ ،6طٚضی ثط ض٘ٚس تٛؾؼ ٝقٟط  ٚتغییطات ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی آٖ زض  1زٚضٜای اؾت و ٝشوط آٖ ضفت.
توسعه کالبذی-فضایی ضهر یسد در دوره پهلوی ( 0511-0531ه.ش) :زِٚت پّٟٛی زض اِٚیٗ ثطذٛضز ثب قٟط ،زٌطٌ٘ٛی
وبِجس قٟط ضا زض زؾتٛض وبض لطاض زاز ،ثب ایٗ ثبٚض و ٝزٌطٌ٘ٛی وبِجسی  ٚقىّی ،تغییطات پبیٝای ٔ ٚحتٛایی ضا ؾجت ذٛاٞس قدس  ٚاٍِدٛی
الظْ ضا اظ زٌطٌ٘ٛیٞبی وبِجسی-فضبیی حبزثقس ٜزض لطٖ ٘ٛظزٕٞی– قٟط نٙؼتی -ثطذٛاٞس ٌطفتِ .صا زض ایٗ زٚض ٜثطای اِٚیٗ ثبض زض
تبضید قٟطٌطایی  ٚقٟط٘كیٙی وكٛض ،زِٚت ثط آٖ ٔیقٛز و ٝچٟط ٚ ٜؾبظٔبٖ قٟط ضا ٘ ٝثط ٔجٙبی تفىط  ٚتح َٛزض٘ٚی ،ثّى ٝثط ا٘سیكٝ
 ٚتغییطی ثط٘ٚی زٌطٌ ٖٛؾبظز (حٕیسی  ٚزیٍطاٖ .)011-013 :0031 ،قٟط یعز تب زٚض ٜؾّغٙت پّٟٛی ٕٞچ ٖٛیه وُ  ٚتحدت لدٛا٘یٗ
وّیت ذٛز ضقس وطز ٚ ٜقٟطی اضٌب٘یه ضا تكىیُ زاز ٜثٛزِٚ ،ی زض ظٔبٖ پّٟٛی قٟط عطاحیقس ،ٜربی قٟط اضٌب٘یه ضا ٌطفت .زض ایٗ
زٚض ٜثبفت تبظ ٜای ٌطزاٌطز ثبفت لسیٓ (ثبفت ٔیب٘ی) اظ ؾبَ  0011تب .ٜ 0061ـ تكىیُ قس .اِجت ٝایٗ الساْ ٔمبضٖ ثب ذیبثبٖوكیٞدبی
رسیس زض ثبفت لسیٓ ثٛز .ثٝایٗتطتیت اٍِٛی ضقس قٟط زٌطٌ ٖٛقدس .زض زٞدٞٝدبی ٘ 11 ٚ 61دبثطاثطیٞدبی فضدبیی  ٚردسایی ٌعیٙدی
اوِٛٛغیه ثٚٝیػ ٜزض ؾغ قٟطٛٔ ،رت تطن رٕؼیت ثبفت لسیٓ  ٚفطؾٛزٌی ٞط چ ٝثیكتط آٖ  ٚتجسیُ آٖ ث ٝثردف فمیط٘كدیٗ قدٟط
ٌطزیس  ٚتٛؾؼ ٝفیعیىی ٘بٔٛظ ٖٚقٟط ،ػسْ تؼبزَ  ٚػسْ ا٘ؿزبْ قٟط ضا ثٚ ٝرٛز آٚضز (قٕبػی .)33 :0031 ،ذیبثبٖٞدبی اندّی یدعز زض
ؾبَ  0301ؾبذت ٝقس .ثب احساث ذیبثبٖ قطلی-غطثی لیبْٔ ،زٕٛػ ٝثبظاضٞبی لسیٕی و ٝؾت ٖٛفمطات قٟط یعز ضا تكىیُ ٔیزاز٘س ثدٝ
ز٘ٚیٓ قس ٚ ٜػال ٜٚثط ترطیت ثرفٞبیی اظ ثبظاض ،ثٌ ٝؿیرتٍی زض ثبفت تبضیری  ٚثطذی اظ ػٙبنط ٘یع ٔٙزط قدس ٜاؾدت (آضٔدبٖقدٟط،
 .)03 :0031ثب احساث ذیبثبٖ پّٟٛی ،پی٘ٛس ٔیبٖ ٔیساٖ أیطچمٕبق ثب ٔزٕٛػ ٝثبظاض – و ٝتب ٔیساٖ قب( ٜلیبْ) ز٘جبِ ٝپیسا ٔیوطزٌ -ؿؿتٝ
قس .ثط پبیٌ ٝفت ٝتٛؾّی ،ایٗ ذیبثبٖ تبظ ٜربٕ٘بی ،ٝؾبذتبض فضبیی قٟط ضا و ٝپؽ اظ ٌصقت نسٞب ؾبَ ایزبزقس ٜثٛز ،اظ ٔیبٖ ثطز .ایدٗ
ذیبثبٖ ٘ ٝتٟٙب ػبّٔی زض اظ ثیٗ ثطزٖ ؾبذتبضٞبی تبضیری ثٛز و ٝاثعاضی قس ثطای ؾبٔب٘سٞی زٚثدبض ٜپی٘ٛدسٞبی ارتٕدبػی  ٚوبضوطزٞدبی
قٟطی  ٚؾبذتٕبٖ ٞبی تبظ ٜزِٚتی و ٝاو ٖٛٙثب ذیبثبٖ ٞب ٔ ٚغبظٞ ٜبی تبظ ٜضٚث ٝض ٚثٛز (ٔسضؼ .)001 :0030 ،زض ازأ ٝضاؾتبی ذیبثبٖ لیبْ،
ذیبثبٖ ؾّٕبٖ فبضؾی (.ٜ 0021ـ) ثب ترطیت ثركی اظ ثبفت وبِجسی احساث ٌطزیس .ایٗ ز ٚذیبثبٖ ثیكتطیٗ ترطیت ضا ثط ثبفت لبربضی
زض پی زاقتٝا٘س .قجى ٝذیبثبٖٞبی رسیس قٟط زض ایٗ زٚض ٜاظ یه اٍِٛی قغط٘زی ٘بٔٙظٓ تجؼیت ٔیٕ٘بیس .زض ایٗ زٚضاٖ ثبظاض ثٝػٙدٛاٖ
ؾت ٖٛفمطات التهبزی ،ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی قٟط ٘مف ذٛز ضا ث ٝذیبثبٖ زاز ٚ ٜذیبثبٖ ث ٝػٛٙاٖ ِجد ٝای لسضتٕٙدس زض قدٟط ٔغدطح قدس.
ذیبثبٖ ٘ ٝثٝػٛٙاٖ ػٙهط ٔىُٕ ؾبظٔبٖ  ٚقبِٛز ٜو ٟٗثبفت قٟط ثّى ٝثٝػٛٙاٖ ػٙهط ٔؿّظ  ٚتؼییٗوٙٙس ٜزض قٟط ظبٞط ٔیقٛز .اٌدط
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زضٌصقت ٝتمؿیٕبت قٟطی ضا ِجٞٝبی ارتٕبػی ،فطٍٙٞی  ٚشٙٞی ؾبظٔبٖ ٔیزاز٘س ،اظایٗپؽ تمؿیٕبت قدٟطی ثدب ِجدٞٝدبی التهدبزی،
ؾیبؾی  ٚػیٙی قىُ ٔییبثٙس (حجیجی .)010 :0036 ،زض فبنّ ٝؾبَٞبی  0021-0022تٛؾؼ ٝقٟطی ٔجتٙدی ثدط ضقدس ٔدٛظٟٔ ٖٚدبرطت
ضٚؾتبیی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛؾؼ ٝآضاْ قٟط زض أتساز ذیبثبٖ ٞبی لجّی ثٛز .زض ایٗ زٚض ،ٜقٟط ث ٝػٛٙاٖ ٔىب٘ی ٔتكىُ اظ تؼسازی ذیبثبٖٔ ،تأحط
اظ ٘ٛػی ٔٙغمٝثٙسی ػّٕىطزی  ٚتطویجی اظ ٔزٕٛػٞٝبی پطاوٙس٘ ٚ ٜبٔٙؿزٓ تؼطیف ٔیقس (آضٔبٖقٟط .)00-06 :0031،زض ثدیف اظ یده
ز ٝٞفبنّ ٝظٔب٘ی ثیٗ انالحبت اضضی تب اضائ٘ ٝرؿتیٗ عطح ربٔغ یعز (ؾبَ  )0012زض تٛؾؼ ٝقٟطی ،ثد ٝردبی اؾدتفبز ٜفكدطز ٜتدط اظ
٘ٛاحی ٔٛرٛزٌ ،ؿتطـ ٘ٛاحی رسیس ٔٛضز تأویس لطاض ٌطفت .زض ایٗ زٚضاٖ ،پؽ اظ ٔساذّ ٝزض ثبفت لسیٓ زض ؾبَ ٞدبی  0001تدب ،0062
زؾت ا٘ساظی ثٙٔ ٝبعك حبقی ٝقٟط ،پیكطٚی قٟط زض رٟدبت رٙدٛة  ٚغدطة ثدب ضقدسی لدبضس ٌ٘ٛد ٚ ٝؾدطعبٖ ٔب٘ٙدس ،قدىُ ٌیدطی
ٔزٕٛػٞٝبیی اظ وبضذب٘ٞٝب  ٚوبضثطیٞبی پطاوٙس ٜنٙؼتی (وبضذب٘ ٝالجبَ  ٚوبضذب٘ ٝزضذكبٖ) ،ثطٚظ ٘بثطاثطیٞبی فضبیی قسیس زض ؾدغ
قٟط  ٚتطن رٕؼیت ثبفت لسیٓ  ٚفطؾٛزٌی ٞط چ ٝثیكتط آٖ ضخ زاز (ػجبؼظازٌبٖ  ٚضؾتٓ یعزیٔ( )61:0033،سضؼ.)001-001 :0030 ،
 5-1توسعه کالبذی-فضایی ضهر یسد بعذ از انقالب اسالمی (دوره جمهوری اسالمی 0531 ،تاکنون):
ثب پیطٚظی ا٘مالة اؾالٔی  ٚآغبظ رٙدً ٞكدتؾدبِ ٝزض ایدطاٖ ٚ
پسیددساضی ثطذددی تٍٙٙبٞددب ،ثط٘بٔدد ٝضٚقددٙی ثددطای قٟط٘كددیٙی ٚ
قٟطؾددبظی زض وددبض ٘جددٛز  ٚثددط ض٘ٚددس ؾددبذتٕبٖؾددبظی  ٚؾددبذت
ذیبثبٖٞب ٘ظبضتی ٕ٘یقس .زض قٟط یدعز یىدی اظ پدطٚغٜٞدب (ثّدٛاض
ثؿیذ) ،ثبػج ٚیطا٘ی یىی اظ زیطیٙدٝتدطیٗ ثدطظٖٞدبی قدٟط ودٝ
زضثطٌیط٘سٔ ٜیطاث ٔؼٕبضی ثبقىٞٛی ثٛز قدس .اٍِدٛی قدغط٘زی
ذیبثبٖٞبی زاذّی  ٚوٕطثٙسیٞبیی ود ٝضٚظثدٝضٚظ ثدط قٕبضقدبٖ
افعٚزٔ ٜیقس٘ ،كبٍ٘ط ایٗ ثٛز وٌٛ٘ ٝطایی ،ثیوٓٚوبؾت زض قٟط
ٌؿتطز ٜقس ٜاؾت (ٔسضؼ .)001 :0030 ،زض آغبظ ؾس ،20 ٜؾیٕبی
یعز ثٝوّی زٌطٌ ٖٛقس ،ذٙسقٞب پط  ٚضٚی آٖٞب آؾفبِت قدسٚ ٜ
ثبظٔب٘سٜٞبی زیٛاضٞبی و ،ٟٗث ٝؾیٕبی ظقتی زض وٙبض ذیبثبٖٞبی
ثطظٖٞبی قٕبِی زضآٔس .زضٚاظٜٞدبی قدٙبذتٝقدس ٜیىدی پدؽ اظ
زیٍطی ٘بپسیسقس ٚ ٜثٝرع قٕبض ا٘سوی اظ ذب٘ٞٝبی ٕٟٔی وٙٞ ٝط
ٔؼٕبضی زض آٖٞب ثٝوبضضفت ٚ ٝث ٝیدبضی ثطذدی ٔؼٕدبضاٖ یدب افدطاز
ثٔٛی ٍٟ٘ساضی یب ثبظؾبظیقسٞ ،ٜؿت ٝقٟط ثب قتبة زچبض ٘بثٛزی
ٔیقٛز (ٕٞبٖ .)062 :ث ٝػجبضت زیٍط ضقس قٟط یعز زض زٚضاٖ پدؽ تهٛیط ٟٓٔ -1تطیٗ ٔطاوع افعٚز ٜقس ٜث ٝؾبذتبض وبِجسی قٟط یعز زض زٚض ٜثؼس
اظ ا٘مالة اثؼبز  ٚقىُ تبظٜای ث ٝذٛز ٌطفدت؛ ضقدسی ود ٝقدبیس اظ ا٘مالة اؾالٔی (آضٔب٘كٟط)20 ،0031،
ثتٛاٖ آٖ ضا ضقس ٘بپیٛؾت ٝیب ٌؿیرت ٝاظ قٟط ٘بٔیس  ٚپیبٔس آٖ زض ٓٞقىؿتٗ ؾبظٔبٖ فضبیی ٔ ٚ ٍٖٕٛٞتؼبزَ قٟط ثدٛز .زض ایدٗ زٚض،ٜ
ضقس  ٚتٛؾؼ٘ ٝبٔٛظ ٖٚفضبیی و ٝاظ زٚض ٜپّٟٛی ز ْٚآغبظقس ٜثٛز ،ث ٝز٘جبَ ٚضٚز ٔٛد ٟٔبرطاٖ ضٚؾتبیی  ٚرٙدًظز ،ٜتهدٛیت لدٛا٘یٗ
ظٔیٗ قٟطی ،اِحبق ٔحسٚزٜٞبیی ث ٝقٟط ثٚٝاؾغ ٝعطحٞبی ٔهدٛة ٚ ٚاٌدصاضی ظٔدیٗ زض ایدٗ ٔحدسٚزٜٞدب قدست ثیكدتطی یبفدت؛
ث ٝعٛضیوٛٔ ٝاظ٘ ٝوّی قجى ٝظیطثٙبیی  ٚذسٔبت قٟط ضا ثط  ٓٞضیرت .رٟت غبِت تٛؾؼ ٝفیعیىی قدٟط زض ایدٗ زٚض ٜثدب قدىُ ٌیدطی
قٟطن ٞبی حبقی ٝقٟط زض رٟبت رٛٙة ،رٛٙة غطثی  ٚغطة ٕٞ ٚچٙیٗ اِحبق  ٚازغبْ ضٚؾتبٞب زض ثبفدت قدٟطی ٌؿدتطـ  ٚقدست
لبثُ تٛرٟی یبفت .زض ایٗ زٚض ٜضاٜٞب ٔ ٚحٛضٞبی اضتجبعی ٌؿتطـیبفت ٚ ٝض٘ٚك حُٕ ٘ٚمُ ثطٖٚقٟطی  ٚزضٖٚقٟطی زض رٟبت قدٕبَ
غطثی  ٚرٛٙة غطثی تٛؾؼ ٝقٟط ضا ثٝقست تحت تأحیط لطاض زاز (آضٔبٖقٟط .)03 :0031 ،زض ضثغ لطٖ اذیط ثٝزفؼبت ٔحسٚز ٜلدب٘٘ٛی قدٟط
ٌؿتطـ یبفت  ٚاضاضی ٚؾیؼی عی چٙس ٔطحّ ٝزض ٔحسٚز ٜقٟط یعز لطاض ٌطفت (ؾطایی .)33:0031،ثطای ٌؿتطـ ذیبثدبٖٞدب  ٚثّٛاضٞدب،
وٛیٞبی تبظٜای و ٝربیٍب ٜذب٘ٞٝبی قرهی  ٚؾبذتٕبٖٞبی زِٚتی  ٚؾبظٜٞبی ثبظضٌب٘ی اؾت ،اظ زَ قٟط ثیط ٖٚوكیس ٜقس  ٚضٞبٚضز
آٖ چیعی ٘جٛز رع یه ٌؿتطـ ٙٞسؾی و ٝاظ تبضید  ٚفط ٚ ًٙٞپیٛؾتٍی ٙٞطی ثٟدطٜای ٘جدطز ٜاؾدت (ٔدسضؼ .)066 :0030 ،اظرّٕدٝ
السأبت تأحیطٌصاض ثط ایٗ ضقس ؾطیغ افمی ٘ ٚبٔٛظ ٖٚؾبذتبض فضبیی (اظ ؾبَ  0012تب  0032ضقسی و ٝقٟط زض لطیت  2111ؾبَ ثدساٖ
زؾتیبفت ٝثٛز ،عی  01ؾبَ ،ؾ ٝثطاثط قس) زض ایٗ زٚضٔ ٜیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:
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پیكٟٙبز اِحبق ضٚؾتبٞبی حبقیٝای  ٚقٟطن نفبیی ،ٝاضاضی  ٚثبفتٞبی قٟطن ذٛزضٚی آظازقٟط (ثط اؾبؼ عطح ربٔغ تزسیدس٘ظط زض
ؾبَ  ،)0012ا٘ضٕبْ اضاضی ٚؾیؼی زض ؾٕت غطة  ٚرٛٙة غطة ثٔ ٝحسٚز ٜقٟط (عطح ربٔغ اِحدبلی ؾدبَ  ،)0032پیكدٟٙبز اِحدبق
ضٚؾتبٞبی ذیطآثبز  ٚػیف آثبز زض رٛٙة قٟط (ثط اؾبؼ پیكٟٙبز عطح ربٔغ قٟطؾتبٖ یعز  ،)0036-33اضبف ٝقسٖ قٟطٞبی حٕیدسیب ٚ
قبٞسی ٝثٔ ٝحسٚز ٜلب٘٘ٛی قٟط یعز (عطح ربٔغ اذیط قٟط یعز ،ؾبَ ٔ ،)0031ىبٖیبثی  ٚاؾتمطاض پطٚغٜٞدبی ٔؿدىٗ ٟٔدط زض ٔطظٞدبی
قٟط  ٚیب حتی ثرف ٞبی ثیط٘ٚی  ٚحبقی ٝقٟط و ٝرعء ٔحسٚز ٜذسٔبتی  ٚلب٘٘ٛی قٟط ٕ٘یثبقٙس .قىُ  ٟٓٔ 1تطیٗ ٔطاوع افعٚز ٜقدسٜ
ث ٝقٟط ضا زض زٚض ٜثؼس اظ ا٘مالة ٘كبٖ ٔیزٞس.
بررسی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تغییرات ساختار کالبذی-فضایی ضهر یسد :ثدب تٛرد ٝثد ٝپیدسایف ٚ
تٛؾؼ ٝوبِجسی -فضبیی قٟط یعز زض زٚضاٖ ٔرتّف ،ػٛأُ ٔؤحط ثط تغییطات ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟط ثط اؾبؼ چدبضچٛة ٘ظدطی اظ
ظٔبٖ پیسایف قٟط یعز تب ٓٞاو ٖٛٙزض لبِت ػٛأُ زض٘ٚی (٘مبط لٛت ،ضؼف)  ٚثیط٘ٚی (فطنت  ٚتٟسیس) زض رس 0 َٚتحّیُ  ٚاضائٝقسٜ
اؾتٕٞ .چٙیٗ ذالنٝای اظ السأبت قبذم تأحیطٌصاض ثط ؾبظٔبٖ فضبیی ،ػٙبنط انّی قٟط ،اٍِٛی ؾبذتبضی اؾترٛاٖثٙسی قٟطٛ٘ ،ع
ثبفت قٟطی ،ػٕسٜتطیٗ ػٛأُ ٔؤحط ثط ضقس  ٚتٛؾؼ ٝقٟط ث ٝتفىیه ،رٟبت تٛؾؼ ٝزض ٞط زٚض ٜتبضیری زض رسٕ٘ 6 َٚدبیف زازٜقدسٜ
اؾت.
رس -0 َٚثطضؾی  ٚتحّیُ ػٛأُ زاذّی  ٚذبضری ٔؤحط ثط تغییطات ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟط یعز
عوامل درونی

لٛت
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(طبیعی)

 ض٘ٚك تزدبضت  ٚقدىٌُیدطی ثدبظاض ٚ
ٌؿتطـ آٖ (اقتصادی)
 قددىٌُیددطی ٔحٛضٞددبی حطوتددی-
تزددبضی زض قددٟط یددعز (کالبددذی-
اقتصادی)

ضؼف






غّجٚ ٝؾبیُ حُٕ٘ٚمدُ ذهٛندی زض
حٕددُ٘ٚمددُ  ٚافددعایف ؾددفطٞبی
زضٖٚقٟطی (تکنولوشیکی ،انسانی)
فمددساٖ ضاٞجددطز  ٚؾیبؾددت قددفبف ٚ
ٔٙؿددزٓ زِٚددت زض وٙتددطَ ٞ ٚددسایت
ضقس فضبیی قٟط (مذیریتی)
ػددسْ ٕٞددبٍٙٞی  ٚفمددساٖ ٕٞؿددٛیی
اضٌددبٖٞددبی تهددٕیٓ ٌیددط زض فطایٙددس
ٔسیطیت قٟط (مذیریتی)
تمؿیٓ قدٟط ثد ٝز ٚلؿدٕت رسیدس ٚ
لسیٓ (کالبذی)
ازغبْ  ٚاِحبق ثبفت ضٚؾتبٞب زض قدٟط
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 تٛؾؼ ٝقٟط ث ٝؾٕت رٛٙة  ٚرٙدٛة
غطة (طبیعی)
 احساث ٔزٕٛػدٞ ٝدبی قدٟطی چدٖٛ
أیطچرٕددبق ،قددبٜعٕٟبؾددت ،ذددبٖ

(مذیریتی ،کالبذی)

 قىُ ٌیطی ٘ظبْ ٔحّ ٝای (کالبدذی،

(اقتصادی)

(کالبذی ،انسانی)

انسانی)

 احساث ػّٕىطزٞبی رسیدس (کالبدذی،
انسانی)

ٟٔ برطپصیطی قٟط یعز (اجتماعی)
 ضقس عجیؼی رٕؼیت (اجتماعی)

 تٛؾؼ ٝقجىٞٝبی اضتجبعی (کالبذی)




 تٛؾؼ ٝفؼبِیت ٞدبی ندٙؼتی زض قدٟط
 تٛظیغ ٘ب ٍٖٕٛٞأىب٘بت  ٚذسٔبت زض
قٟط (مذیریتی ،کالبذی)
 عددطحٞددب  ٚثط٘بٔددٞٝددبی قٟطؾددبظی
(مذیریتی)

 ؾیبؾت ٞبی زِٚت  ٚلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات
قٟطی (سیاسی)
ٟٔ برطپصیطی قٟط یعز (اجتماعی)
ٚ اٌددصاضی ظٔددیٗ تٛؾددظ اضٌددبٖٞددبی
ٔرتّف زِٚتی زض قدٟط (سیاسدی –
مذیریتی)

ٔ یُ ث ٝثٛضؼثدبظی ظٔدیٗ زض اعدطاف
قٟط (اقتصادی)

فطنت

تٟسیس

 لطاضٌیطی قٟط یعز زض ٔؿدیط
ضاٞ ٜبی تطا٘عیتی انّی وكٛض

 ؾبذت ٚؾبظٞبی ٘ب ا٘سیكدیسٜ
قٟطی (مذیریتی ،کالبذی)
 فطؾبیف ٘ ٚبثٛزی أىب٘دبت
 ٚلبثّیدددتٞدددبی عجیؼدددی

(کالبذی ،طبیعی)

 ض٘ٚدددس افعایكدددی تجدددسیُ
ظٔیٗٞبی وكبٚضظی ٔغّدٛة
ثدد ٝفضددبٞبی ٔؿددى٘ٛی ٚ
نٙؼتی (کالبذی)
 حٕبیت زِٚت اظ ؾبذت ٚؾدبظ
زض ثبفدددتٞدددبی فطؾدددٛزٚ ٜ
ٔطوعی (مذیریتی)
 پیٛؾتٗ ایطاٖ ث ٝثبظاض رٟب٘ی
(اقتصادی)

 تحددددد َٛزض تىِٛٙدددددٛغی
(تکنولوشیکی ،انسانی)

(طبیعی)

٘ بپبیساضی قٟط ث ٝزِیُ ضقدس
افمی پطاوٙسٌ ٚ ٜؿتطـ ظیبز
قٟط (کالبذی)
 ضقدددس ٟٔدددبرطت  ٚپسیدددسٜ
ٟٔبرط٘كیٙی (اجتماعی)
 تطن رٕؼیت ثبفدت لدسیٓ ٚ
فطؾدددٛزٌی آٖ (کالبدددذی،
اجتماعی)

 افعایف ٞعیٞ ٝٙبی ٘بقدی اظ
احددددساث ظیطؾددددبذتٞددددب
(اقتصادی)

 تٟسیددسٞبی ظیؿددتٔحیغددی
ٔٗرّٕ ٝآِٛزٌیٞب (طبیعی)
 تغییط ؾجه ظ٘سٌی  ٚتمبضدب
ثددددطای حٔٛدددد٘ٝكددددیٙی
(اجتماعی)

 ثددٛضؼثددبظی  ٚؾددٛزاٌطی
ظٔددددیٗ زض ؾددددغ ّٔددددی
(اقتصادی)
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ٚ رٛز ٘مف ثبظضٌدب٘یٌ -دصضی ثدطای
قٟط یعز (اقتصادی)
ٚ ردٛز لٙدٛات  ٚآةٞدبی ظیطؾدغحی

عوامل بیرونی

تحوالت ساختار کالبدی -فضایی شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن

رس -6 َٚذالنٝای اظ ض٘ٚس تغییطات ؾبذتبض وبِجسی فضبیی قٟط یعز  ٚػٛأُ ٔؤحط ثط آٖ زض زٚضٜٞبی تبضیری ٔرتّف
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ٕٞبٖعٛض وٌ ٝفت ٝقس ؾبذتبض فضبیی قٟط حبنُ فطایٙسٞبی تبضیری  ٚقطایظ ٔتح َٛالتهبزی-ارتٕبػی  ٚؾیبؾی اؾت .ثطضؾی
تحٛالت ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟطٞب  ٚقٙبؾبیی ػٛأُ ٔؤحط زض ثطٚظ ایٗ تغییطات٘ ،مف ثؿیبض ٕٟٔی زض ثط٘بٔٝضیعی قٟطی زاضز،
ظیطا آٌبٞی اظ تهٕیٕبت اذصقس ٚ ٜارطایی زض ضاثغ ٝثب رٙجٞٝبی ٔحیغی ،ارتٕبػی  ٚالتهبزی ٔؤحط ثط ٔحیظ  ٚظٔیٗ عجیؼی ٕٞ ٚچٙیٗ
تأحیط ثط وبِجس قٟطٞب  ٚقٙبؾبیی ٘مفآفطیٙبٖ ٘ ٚبٔؼّٔٛیٞب زض ض٘ٚس ایٗ تغییط  ٚتحٛالت اظ ٚظبیف انّی ثط٘بٔٝضیعاٖ قٟطی اؾت.
٘تبیذ ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝؾبذتبض فضبیی قٟطٞبی تبضیری ثٝعٛض ٔكرم قٟط یعز زض اثتسا ٘ظٓ فضبیی  ٚچیسٔبٖ ٔٙحهطثٝفدطز
ذٛز ضا زاقت ٚ ٝایٗ ثساٖ زِیُ ثٛز ٜو ٝاظ ذهبیم ٔحیظ عجیؼی ٔ ٚبٞیت ارتٕبػی-التهبزی ثؿتط قٟط ٘كدأتٌطفتد ٝاؾدت؛ أدب أدطٚظٜ
٘یطٞٚبیی ا٘ؿب٘ی  ٚا٘ؿبٖؾبذت تأحیط لبثُتٛرٟی ثط ؾبذتبض فضبیی قٟطٞب  ٚثبِغجغ ٛٞیت آٖٞب زاقتٝا٘سٚ .ضٚز اتٔٛجیُ ث ٝقدٟطٞب ،احدساث
ذیبثبٖٞب  ٚتضؼیف ٘مف ثبظاضٞب ثب احساث  ٚایزبز ٔطاوع تزبضی زض وٙبض آٖٞب ،احساث وبضذب٘دٞٝدب  ٚضٚاد تِٛیدس آٖٞدب ٕٞ ... ٚد ٝاظ ػٛأدُ
تأحیطٌصاض ثط تغییطات ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟطٞبی و ٟٗثٛز٘س  ٚثبػج زض  ٓٞقىؿتٗ ٘ظبْ ٔحّٝای ٌطزیس ،ٜػٙبنط ٔدصٞجی  ٚوبِجدسی
پیكیٗ ،وبضوطز انّی ذٛز ضا اظ زؾت زاز٘س ،فضبٞبی ٔؿى٘ٛی ثس ٖٚتٛر ٝث ٝؾبیط فضبٞبی ذسٔبتی ،آٔٛظقدی  ٚػٕدٔٛی ٔٛضز٘یدبظ ؾدبذتٝ
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افطٚؽ ،ع .)0033( .فضب ٘ ٚبثطاثطیٞبی ارتٕبػی .تٟطاٖ :زا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ.
افكبض ،ا .)0061( .یبزٌبضٞبی یعز .تٟطاٖ :ا٘زٕٗ آحبض ّٔی ،د .0
تمٛایی ٚ ،.ْ ،ؾطایی .ْ ،حٌ .)0031( .ؿتطـ افمی قٟط  ٚظطفیتٞبی ٔٛرٛز ظٔیٗ ٔغبِؼٛٔ ٝضزی :قٟط یعزٔ .زّ ٝپػٞٚفٞبی
رغطافیبیی.03 ،
تٛؾّی .)0030( .ْ ،ؾبذت قٟط ٔ ٚؼٕبضی زض الّیٓ ٌطْ  ٚذكه ایطاٖ .تٟطاٖ :ا٘تكبضات پی٘ٛس  ٚپیبْ.
تٛالیی .)0033( .ٖ ،قىُ قٟط ٔٙؿزٓ .تٟطاٖ :ا٘تكبضات أیطوجیط.
رٕكیسیٔ .)0032( .ْ ،الحظبتی زض ٔٛضز ٘ظطی ٝتحّیُ چیسٔبٖ فضبٔ .زّ ٝرؿتبضٞبی قٟطؾبظی.1 ،
حجیجی ،ؼ .)0036( .ْ .اظ قبض تب قٟط .تٟطاٖ :ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
حجیجی ،ن ،.ثٟعازفطٔ ،.ْ ،كىیٙی ،ا ،.ػّیعازٔ ٚ ،.ٜ ،ٜحىی .)0031( .ٚ ،اضظیبثی احطات عطحٞبی تٛؾؼ ٝقٟطی ثط ؾبذتبضقىٙی ٚ
اضتمبء ویفی فضبی قٟط و ٟٗایطا٘ی ،فهّٙبٔٔ ٝغبِؼبت قٟط ایطا٘ی-اؾالٔی.6 ،
حٕیسی ،.ْ ،ؾیطٚؼ نجطی ،ض ،.حجیجی ،ؼ ٚ ،.ْ .ؾّیٕی ،د .)0031( .اؾترٛاٖثٙسی قٟط تٟطاٖ .تٟطأٖ :ؼب٘ٚت فٙی  ٚػٕطا٘ی
قٟطزاضی تٟطاٖ ،رّس .0
ذیطاِسیٗ ،ض ،.تمٛایی ،ع .ا ،.ایٕب٘ی قبّٔ ،ٛد .)0032( .تحّیُ تحٛالت فضبیی والٖقٟطٞب زض اضتجبط ثبلیٕت ٘فت زض ایطاٖ (ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔٛضزٔغبِؼ :ٝوالٖقٟط تجطیع)٘ .كطی ٝػّٕی -پػٞٚكی ا٘زٕٗ ػّٕی ٔؼٕبضی  ٚقٟطؾبظی ایطاٖ.1 ،
شوبٚت ،ن .)0031( .ربیٍب ٜؾبظٔبٖ فضبیی زض عطاحی قٟطی٘ .كطی ٝنف.16 ،ٝ
ظیبضی ،ن .)0033( .ان ٚ َٛضٚـٞبی ثط٘بٔٝضیعی ٔٙغمٝای .ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜیعز ،چبح ا.َٚ
ظیبضی ،ن .)0032( .تأحیط فط ًٙٞزض ؾبذت قٟط (ثب تأویس ثط فط ًٙٞاؾالٔی)ٔ .زّ ٝرغطافیب  ٚتٛؾؼ.ٝ
ظیُٕ ،د .)0032( .والٖقٟط  ٚحیبت شٙٞی .تطرٕ :ٝیٛؾف اثبشضی٘ .كطی٘ ٝبٔ ٝػّ ْٛارتٕبػی.0 ،
ؾطایی .ْ ،ح .)0031( .اٍِٞٛبی چٙسٌب٘ ٝتٛؾؼ ٝفیعیىی قٟط یعز .فهّٙبٔ ٝتحمیمبت رغطافیبیی.36 ،

مطالعات محیطی هفت حصار

قس٘س ٌ ٚؿتطـ یبفتٙسٕٞ .چٙیٗ ػبُٔ ؾیبؾی زض لبِت ٘مف زِٚت  ٚؾبظٔبٖٞبی ٚاثؿت ٝث ٝآٖ ،ثٝػٛٙاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ػٛأُ ٔؤحط ثدط
ؾبذتبض وبِجسی -فضبیی قٟط اؾت ،ثٝعٛضیو ٝؾیبؾتٌصاضیٞبی آٖٞب ٔخُ تهٕیٌٓیطیٞبی زِٚت زض ایزبز یه ثعضٌطا ،ٜاحساث ذغدٛط
ضاٜآٔ ٚ ٗٞتط ،ٚربثزبیی ٔحُ ؾى٘ٛت رٕؼیتٞب ،تغییط ٔحُ ٔطاوع تزبضی  ٚؾبٔب٘ٞٝبی حُٕ٘ٚمُ ٔیتٛا٘س زض تٛؾدؼ ٝقدٟط ٔدؤحط ثبقدس؛
تهٕیٕبت ٔسیطیت قٟطی زض ٔمیبؼ والٖ  ٚالساْٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی قٟطؾبظی تأحیط ثؿعایی زض ض٘ٚس زٌطٌ٘ٛی ؾبذتبض وبِجسی-فضدبیی قدٟط
زاقتٝا٘س .ثٝعٛض ٔكرم ٔیتٛاٖ ث ٝتٟی ٝعطحٞبی ربٔغ  ٚتفهیّی ثطای قٟطٞبی ثعضي  ٚعطحٞبی ٞبزی ثطای قٟطٞبی وٛچه اقدبضٜ
وطز و ٝعی آٖٞب ٔحسٚزٜٞبیی ث ٝقٟطٞب اِحبق ٌطزیس ٚ ٜؾجت تغییط زض ؾبذتبض وبِجسی قٟط قس ٜاؾت .تٛظیدغ ٚ ٚاٌدصاضی ظٔدیٗ تٛؾدظ
زِٚت ٔیبٖ ٔطزْ ،ارطای ثطذی پطٚغٜٞبی ٔمغؼی چٔ ٖٛؿىٗ ٟٔط  ... ٚاظایٗزؾت السأبت ٔیثبقدٙس .تحدٛالت زض اثؼدبز تىِٛٛٙغیده ودٝ
ؾجت ایزبز پسیسٜٞب  ٚػٙبنط ٘ٛیٗ زض ٘ظٓ فضبیی قٟط ٌطزیسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ تحٛالت التهبزی زض لبِدت ؾدٛزاٌطی  ٚثدٛضؼثدبظی ظٔدیٗ ٚ
ٔؿىٗ ،تغییط ٘مف قٟط  ٚتحٛالت ارتٕبػی -رٕؼیتی ٘یع اظ لجیُ افعایف ٟٔبرطتٞبی ضٚؾتب-قٟطی ٕٞ ٚچٙیٗ ٟٔدبرطتٞدبی ٔطودع-
پیطأ ،ٖٛازغبْ ضٚؾتبٞب زض قٟط ،رسایی ٌعیٙی ارتٕبػی ث ٝزالیُ لٔٛی٘ ،ػازی ،زیٙی ٔ ٚصٞجی و ٝثبػج قىٌُیطی ٔحالت ٔرتّدف زض
قٟط ٔیقٛز ،اظرّٕ ٝزیٍط ػٛأُ تأحیطٌصاض زض تحٛالت ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی قٟط ٞؿتٙس.
ثٝعٛضوّی ثب ثطضؾی تغییط  ٚتحٛالت ؾبذتبض وبِجسی-فضبیی قٟط یعز ٔكرم ٔیٌطزز و ٝزض اثتسا ػٛأُ عجیؼی ثٝذهٛل قدطایظ
الّیٕی اظرّٕ ٝتأحیطٌصاضتطیٗ ػٛأُ ثط ٘ح ٜٛضقس  ٚتٛؾؼ ٝقٟط یعز ثٛز ،ٜثٝعٛضیو ٝثرف لسیٕی ثب قبوّ ٝاضٌب٘یه ،ثٔٛی ٕٞ ٚؿ ٛثب
ٔحیظ قىٌُطفت ٝاؾت ،أب ثرف رسیس ثب آ ًٙٞتحٛالت تبضیری  ٚتسضیزی ایٗ ؾى٘ٛتٍب ٜاضٌب٘یه ،تفبٚت فبحكی زاقت ٚ ٝثب قدبوّٝ
ٌؿؿت٘ ٚ ٝب ٍٖٕٛٞثب ٔحیظ قىُ ٌطفت ٝاؾت .زضٚالغ ثب ٚضٚز اٍِٞٛبی ثیٍب٘ ٚ ٝتمّیس  ٚتىطاض ثس ٖٚاضظیبثی آٖ ٞب ،تٛؾدؼ ٝقدٟط یدعز ٚ
زض٘تیز ٝضاثغ ٝا٘ؿبٖ  ٚعجیؼت  ٚوبِجس قٟط زض رٟتی ٔربِف ثب ٌصقت ٚ ٝزض تضبز ثب ان ٚ َٛاضظـ ٞبی فطٍٙٞی ٔ ٚحیغی ثد ٝرطیدبٖ
افتبزِ .صا ٔیتٛاٖ چٙیٗ اشػبٖ ٕ٘ٛز و ٝزض زٚضٜٞبی ثؼسی ػٛأُ ارتٕبػی ،التهبزی ،ؾیبؾی  ٚثٝذهٛل رطیدبٖٞدبی حدبوٓ فىدطی
(ٚضٚز ٔسض٘یؿٓ) ٕٛ٘ ٚز آٖ زض تهٕیٕبت ٔسیطیت قٟطی زض لبِت عطحٞبی تٛؾؼ ٝقٟطی ،تأحیط ثؿعایی زض تغییدطات ؾدبذتبض وبِجدسی-
فضبیی ایٗ قٟط زاقتٝا٘س.

مرجان منتظری ،لعال جهانشاهلو ،حمید ماجدی
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قىٛیای ،ح .)0033( .ا٘سیكٞٝبی ٘ ٛزض فّؿف ٝرغطافیب .رّس ا ،َٚا٘تكبضات ٌیتبقٙبؾی ،چبح چٟبضز.ٓٞ
قٕبػی ،ع .)0032( .ثطضؾی  ٚتحّیُ ؾبذت اوِٛٛغیه قٟطی زض قٟط یعز .وبٚقٙبٔ ٝػّ ْٛا٘ؿب٘ی.2 ،
قٕبػی ،ع .)0032( .تٛؾؼ٘ ٝبٔٛظ ٖٚفضبیی-وبِجسی قٟط یعز  ٚاحطات آٖ ثطؾبذت اوِٛٛغی قٟط .پػٞٚفٞبی رغطافیبیی.61 ،
ػبزِی ،ؼ ،.ػجبؾیٞطفت٘ .)0036( .ْ ،ٝؿجت تٛؾؼ ٚ ٝحفبظت زض قٟط ثبظذٛا٘ی ٔسَ تٛؾؼ ٝقٟط یعز اظ ٔٙظط تؼبُٔ ٔیبٖ
ضٚیىطزٞبی تٛؾؼ ٚ ٝحفبظت اظ ثرفٞبی لسیٓ زض ثبظ ٜظٔب٘ی لطٖ  1تب ٞ 00زطی٘ .كطیٙٞ ٝطٞبی ظیجب.0 ،21 ،
ػجبؼظازٌبٖ ٚ ،.ْ ،ضؾتٓ یعزی ،ة .)0033( .ثٟطٌٜیطی اظ ضقس ٛٞقٕٙسا٘ ٝزض ؾبٔب٘سٞی ضقس پطاوٙس ٜقٟطٞبٔ .زّ ٝفٙبٚضی ٚ
آٔٛظـ.0 ،
ػجبؼظازٌبٖٔ ،.ْ ،رتبضظاز ،ٜل ٚ ،.ثیسضاْ ،ض .)0030( .تحّیُ اضتجبط ٔیبٖ ؾبذتبض فضبیی  ٚتٛؾؼٝیبفتٍی ٔحالت قٟطی ث ٝضٚـ
چیسٔبٖ فضب (ٔغبِؼٛٔ ٝضزی :قٟط ٔكٟس)ٔ .غبِؼبت  ٚپػٞٚفٞبی قٟطی ٙٔ ٚغمٝای.06 ،6 ،
ػعیعپٛض ،.ْ ،حؿیٗ ظاز ٜزِیط ،ن ٚ .اؾٕؼیُ پٛض .)0033( .ٖ ،ثطضؾی ضاثغ ٝضقس افمی ؾطیغ قٟط یعز  ٚتحطوبت رٕؼیتی زض ایٗ
قٟطٔ .زّ ٝرغطافیب  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔحیغی.06 ،21 ،
لبِیجبف .ْ ،ة ،.ػعت پٙب ،ٜة ٚ ،.پٛضٔٛؾٛی ،ؼ .)0033( .ْ .تٕطوعٌطایی فضبیی  ٚاحطات آٖ ثط ٌؿتطـ فیعیىی  ٚؾبذتبض فضبیی
قٟط (ٔغبِؼٛٔ ٝضزی :قٟط ؾٙٙسد)ٔ .زّ ٝفضبی رغطافیبیی.02 ،
لسٔی .ْ ،زیٛؾبالض ،ا ،.ض٘زجط ،ظ ٚ ،.غالٔیبٖ آلبٔحّی ،ط .)0032( .اضظیبثی ضاٞجطزی ؾبذتبض فضبیی قٟط زض چبضچٛة پبیساضی
(ٔغبِؼٛٔ ٝضزی :قٟط ؾبضی) .فهّٙبٔ ٝالتهبز ٔ ٚسیطیت قٟطی.0 ،
لسٔی ٚ ،.ْ ،یٛؾفیبٖ ،ح .)0030( .تحّیّی ثط تغییطات ؾبذتبض فضبیی قٟط انفٟبٖ ثب ٌطیعی ثط آِٛزٌی ٛٞا .فهّٙبٔٔ ٝغبِؼبت
ثط٘بٔٝضیعی قٟطی.3 ،2 ،
وبتت ،ا .ة .ح .ة .ع .)0061( .تبضید رسیس یعز .تطرٕ :ٝایطد افكبض٘ .كط اثٗ ؾیٙب.
وال٘تطی ذّیُآثبز ،ح ،.حبتٕی ٘ػاز ،ح .)0031( .ثط٘بٔٝضیعی ٔطٔت ثبفت تبضیری قٟط یعز .تٟطاٖٛ٘ :یس تٟطاٖ
ٔسضؼ ،عٔ .)0030( .ؼٕبضی قٟط یعز ،زیطٚظ-أطٚظ -فطزا .تطرٕ٘ :ٝهطاهلل ؾطٔسی ٔ ٚحٕسحؿیٗ زٞمبٖ .یعز :ا٘تكبضات یعزا.
ٔكٟسیظاز ٜزٞبلب٘ی .)0030( .ٖ ،تحّیّی ثط ٚیػٌیٞبی ثط٘بٔٝضیعی قٟطی زض ایطاٖ .تٟطاٖ :ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜػّٓ  ٚنٙؼت.
ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚض آضٔبٖقٟط .)0031( .یعز :عطح ضاٞجطزی ثبفت فطؾٛز ٜیعز.
ٟٔٙسؾبٖ ٔكبٚض قٕؿٌ .)0031( .ٝعاضـ حجت قٟط تبضیری یعز زض فٟطؾت آحبض ّٔی (ٔٙتكط٘كس .)ٜیعز :ؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی
ٌطزقٍطی  ٚنٙبیغزؾتی اؾتبٖ یعز.
٘ظطیبٖ ،اٌ .)0031( .ؿتطـ فضبیی قٟط تٟطاٖ  ٚپیسایف قٟطنٞبی الٕبضی .فهّٙبٔ ٝتحمیمبت رغطافیبیی.0 ،
ٚثط .)0013( .ْ ،قٟط زضٌصض ظٔبٖ .تطرٕ :ٝقیٛا وبٚیب٘ی .تٟطاٖ :قطوت ؾٟبٔی ا٘تكبض.
یٛؾفی فط ،ـٔ ،.حٕسی ،ؼ .ْ .ح .)0033( .تأحیط ٔٙبؾجبت ارتٕبػی زض قىُثٙسی وبِجسی قٟطٞبی ایطا٘ی-اؾالٔی ثط اؾبؼ
ضٚیىطز ٕ٘ٚ ٝ٘ٛاض ث ٝقٟط ضی زض ػهط ؾّزٛلی .پػٞٚكٙبٔ ٝا٘زٕٗ ایطا٘ی تبضید.0 ،0 ،
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