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 -1-1تحلیل پیوندهای بین سکونتگاهی
 -1-1-1پیوندهای فیزیکی و شبکه حمل و نقل
شبکههاي ارتباطي استان يزد به دليل موقعيت ويژه و استراتژيک جغرافيايي و قرارگيري آن در مرکز کشور در
زمره مهمترين شبکههاي ارتباطي کشور محسوب ميشود .نقش ملي و فراملي استان به دليل قرارگيري در مسير
کريدور بينالمللي شمالي  -جنوبي کشور و تقاطع راههاي شمالي -جنوبي و شرقي -غربي کشور ،تنها  5راه ريلي
کشور ،وجود صنايع بزرگ و پتانسيلهاي معدني ويژه و نيز جهاني شدن بسيار حساس و تعيين کننده است.
استان يزد با قرارگيري در مسير مهمترين محورهاي ارتباطي شمال به جنوب و با داشتن کمترين عوارض
طبيعي ،جايگاه ويژهاي در بحث شبکه فراملي يافته که با ارتقاء شبکههاي موجود تقويت خواهد شد .از کاالهاي
عمده خارج شده از استان از طريق حمل و نقل جادهاي ميتوان به مواد معدني شامل انواع کانيهاي فلزي و
غيرفلزي ،محصوالت صنعتي شامل انواع کاشي و سراميک و بلوک اشاره کرد .از سوي ديگر عمدهترين کاالهاي
واردشده به استان را نيز مواد اوليه صنايع ،مواد غذايي و توليدي کشاورزي ،موادشيمايي و نيز ماشينآالت خطوط
توليدي تشکيل ميدهند .محورهاي اصلي حمل و نقلي کشور که از استان يزد عبور ميکنند ،شامل موارد زير
است:
کريدور شمال-جنوب بر محور اصلي عبوري از استان (مهريز -يزد -اردکان) منطبق ميباشد ،به عبارت ديگر
اين محور جزيي از کريدور اصلي شمال و جنوب به شمار ميرود که موقعيت ويژه و برتر حمل و نقلي را براي
استان فراهم آورده است .از طرف ديگر محور مهريز ،يزد ،اردکان بخشي از شبکههاي بزرگراهي  AH2و AH7
آسيايي را تشکيل ميدهد .مسير  AH2که از دنپلسار در اندونزي آغاز و پس از گذار از اقيانوس هند وارد ايران
شده و در مرز خسروي به شبکه ارتباطي اسکو ميپيوندد .اين مسير در ايران از زاهدان آغاز شده و از شهرهاي
کرمان ،يزد ،نايين ،قم ،سلفچگان و همدان عبور کرده و به مرز خسروي ختم ميشود .مسير  AH7نيز از مرز
اينچهبرون ،وارد ايران شده و پس از عبور از ساري ،سمنان ،يزد و انار به بندرعباس ختم ميشود .طول مجموع
راهها در استان يزد در سال  0334 ،5935کيلومترميباشد.
بيشترين افزايش طول راه در استان يزد مربوط به بزرگراهها بوده که با افزايشي معادل  090کيلومتر در سال
 5935روبرو بوده است .استان يزد در سال  5935معادل  9/2درصد از کل راههاي اصلي و فرعي تحت پوشش
وزارت راه و ترابري در کل کشور را دارا بوده که در وسعت  39هزار کيلومتري آن پراکنده ميباشد .با توجه به اين
که اين وسعت در حدود  0/5درصد از مساحت کل کشور را تشکيل ميدهد ،تراکم کم راهها در استان به نسبت
کل کشور را نشان ميدهد .به طور کلي استان يزد به لحاظ برخورداري از انواع راههاي تحت پوشش وزارت راه و
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ترابري رتبه نوزدهم ،از لحاظ داشتن بزرگراه در رتبه هشت ،راههاي اصلي در رتبه چهاردهم و راه فرعي در رتبه
پانزدهم ميباشد .اين استان همچنين به لحاظ دارا بودن راههاي روستايي ،داراي رتبه  29در کل کشور ميباشد.
با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي استان مبني بر استقرار آن در مرکز جغرافيايي کشور ،جهاني شدن يزد،
احداث راه آهن اقليد -يزد ،ارتباط آن با راهآهن کرمان -زاهدان ،يزد -طبس -مشهد ،بافق به بندرعباس و يزد-
اصفهان و يزد -قم -تهران 0/2 ،درصد بار خالص حمل شده شبکه ريلي کشور از استان يزد عبور ميکند .اين
وضعيت نقش و جايگاه ترانزيتي حمل و نقل ريلي استان يزد را در سطح کشور و ارتباط آن با بنادر صادراتي و
وارداتي با اولويت بندرعباس از يک طرف و امکان دسترسي آن به استانهاي شمال شرقي ،تهران و نيز استانهاي
شمال غربي کشور ،نمايان ميکند.
به لحاظ زيرساختي ،در حال حاضر اين استان داراي  50/5کيلومتر ريل دوخطه است و  551کليومتر نيز در
مسير ارژنگ -بافق در حال اجرا است.
با توجه به ويژگيهاي شبکه ريلي و جادهاي ،استان يزد قادر خواهد بود با ارايه خدمات ترکيبي ريلي و جادهاي
با توجه به مزاياي اقتصادي و ايمني اين سيستم حمل و نقل که درصد خسارت پايينتري نسبت به ساير طرق
حمل و نقل دارا است ،به عنوان يکي از بازوهاي اصلي ترانزيت در کشور ،به ويژه در برقراري ارتباط بندرعباس با
مناطق شمالي و ساير کشورهاي همسايه ،مطرح گردد .مجموع طول خطوط راه آهن استان نيز از  95/2کيلومتر
در سال  5935به  133کيلومتر در سال  5935افزايش پيدا کرده است .سهم استان از خطوط ريلي کل کشور در
سال  5935به  6/3درصد رسيده است.
در حال حاضر فرودگاه بين المللي يزد جوابگوي پروازهاي داخلي و خارجي است .اين فرودگان در سال گذشته
توانسته است با  6444پرواز داخلي و  946پرواز خارجي ،زمينه هم پيوندي بين استانهاي کشور و نيز خارج از
کشور را فراهم نمايد.
حمل و نقل جادهاي در سال  5935با جابجايي  5465365نفر مسافر از مبداء استان ،بيشترين سهم در
جابجايي مسافر را در استان داشته است ،به نحوي که  06/3درصد از مسافران جابجا شده توسط سيستم جادهاي
سفر خود را انجام دادهاند .پس از حمل و نقل جادهاي ،سيستم حمل و نقل هوايي با جابجايي  340042نفر مسافر
جابجايي  95درصد از کل مسافران را برعهده داشته است .همچنين سيستم حمل و نقل ريلي با  542030نفر
مسافر22/5 ،درصد از کل مسافران را جابجا نموده است .از لحاظ جابجايي بار نيز ،سهم عمده جابجايي بار توسط
سيستم حمل و نقل جادهاي بوده که بار حمل شده توسط اين سيستم با  23924هزار تن معادل  63/5درصد از
کل بار حمل شده از استان را به خود اختصاص ميدهد .در رتبه بعدي ،حمل بار توسط سيستم ريلي با 50919
هزار تن بوده که در حدود  92/3درصد از کل بار حمل شده را به خود اختصاص ميدهد .خطوط هوايي نيز با حمل
 0/5هزار تن سهم بسيار ناچيزي در حمل بار را به خود اختصاص ميدهد.
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جدول  :1مقدار بار حمل شده از استان( 1931 :هزار تن)

طبقات
جادهاي
ريلي*
هوايي
مجموع

ميزان بار
درون استاني -ورودي
5544416
50919
210
-

خروجي
5195316
215
-

جمع

درصد

2392412
50919
015
0934313

6315
9213
4145
544.4

* ميزان بار خالص محاسبه شده است.
منبع :سالنامه آماري استان يزد5935 ،

 -2-1-1پیوندهای اقتصادی
پيوندهاي اقتصادي برايند جريان توليد و حرکت کاال و سرمايه است .بدين منظور از منظر کالن ،استان يزد از
چهار فرصت مهم در تقويت پيوندهاي اقتصادي برخوردار است .اين چهار حوزه عمده عبارتند از عرصه فعاليتهاي
صنعتي ،عرصه خدمات گردشگري ،عرصه شبکه حمل و نقلي و عرصه فعاليتهاي معدني.
استان يزد در عرصههاي عمده توليدي خدماتي خود در حوزه فعاليت گردشگري از پتانسيل دروني بااليي (ثبت
يزد به عنوان شهر جهاني ،وجود منابع اکوتوريسم ،يکي از استانهاي مثلث طاليي گردشگري) برخوردار است و
در صورت تقويت زيرساختهاي مورد نياز داراي توان کافي براي ايفاي نقش فراملي ،ملي و منطقهاي ميباشد.
يکي ديگر از عرصههاي قابليتدار استان به منظور تقويت پيوندهاي اقتصادي ،عرصه فراگير شبکه حمل و
نقلي است .استان يزد با موقعيت قرارگيري در مرکز کشور به صورت ريلي و جاده ارتباط دهنده مناطق شمالي،
شمال غرب و شرق کشور با عمدهترين بندر صادراتي کشور و قطبهاي اصلي کانيهاي با ارزش فلزي و غير
فلزي است .بر اين اساس ،اين شبکه امکان قابل مالحظهاي در ترانزيت بار و مسافر دارد و عامل مهمي در ايجاد
پيوندهاي اقتصادي با نقش فراملي و ملي براي استان يزد ميباشد.
استان يزد به عنوان تنها توليدکننده فوالد در منطقه هشت آمايش کشور ،ميتواند نقش پشتيباني فعاليتهاي
استان هاي اين منطقه را در حوزه ساخت و ساز ايفا نمايد .به عالوه با توجه به وجود معادن غني کانيهاي فلزي
و غير فلزي ،امکان توسعه اين صنعت و ساير صنايع پرآبخواه در استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان نيز
وجود دارد.
در سال  ،5935استان هرمزگان با رتبه اول و استان خوزستان با رتبه دوم ،عمدهترين استانهاي مقصد در
کاالهاي حمل شده از سوي سيستم جادهاي بودهاند.
عمدهترين استانهايي که کاال به استان يزد فرستادند ،شامل استانهاي کرمان ،هرمزگان ،فارس ،تهران و
اصفهان بوده است .استان يزد در سال  5935بالغ بر  1334هزار تن کاال از ساير استانها دريافت داشته است.
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جدول  :2مبادالت کاالیی استانهای کشور1931 :

نام استان

نام استان

ميزان کاال (هزار تن)

ميزان کاال (هزار تن)

هرمزگان

0443

بوشهر

246

خوزستان

2193

آذربايجان غربي

245

يزد

2255

چهارمحال و بختياري

533

اصفهان

2562

مرکزي

535

فارس

5235

قم

566

کرمان

5269

قزوين

564

تهران

5523

همدان

505

خراسان رضوي

352

کردستان

592

کرمانشاه

511

گلستان

594

سيستان و بلوچستان

093

سمنان

522

آذربايجان شرقي

935

زنجان

549

خراسان جنوبي

909

لرستان

39

گيالن

956

کهکيلويه و بويراحمد

16

البرز

233

خراسان شمالي

69

مازندران

212

اردبيل

05

ايالم

243

ماخذ :گزارش آماري سال  5935گمرک جمهوري اسالمي ايران

عالوه بر اين استان يزد يکي از کانونهاي عمده فعاليتهاي معدني کشور به شمار ميرود که در وضع موجود،
تأمين کننده مواد اوليه معدني صنايع عمده کشور به ويژه فوالد ميباشد .اين ارتباط اگرچه در گذشته به صورت
يکطرفه بوده اما ،در سال  5935استان يزد به دليل توليد صنايع معدني به ويژه صنايع فوالد در حوزه صادرات اين
کاالها ميتواند ايفاي نقش نمايد (فوالد ارفع ،فوالد يزد و .). . .
استان يزد به عنوان يکي از استانهاي موفق در توليدات گلخانهاي (با توليد بيش از  05444تن) ،اين محصول
را به استانهاي داراي گمرک صادراتي در شمال و غرب کشور فرستاده و از آن طريق به ساير کشورها صادر
مينمايد.
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 -3-1-1پیوندهای جمعیتی
بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  ،5935طي سالهاي  5934تا  ،5935تعداد 64215
نفر مهاجر از ساير استانها به استان يزد وارد شده است .استانهاي فارس ( 50/2درصد) ،کرمان ( 59/9درصد)،
اصفهان ( 55/6درصد) ،تهران ( 3/6درصد) ،سيستان و بلوچستان ( 3/0درصد) ،خوزستان ( 3/0درصد) ،خراسان
رضوي ( 5/0درصد) و هرمزگان ( 0/9درصد) ،بيشترين سهم مهاجر وارد شده به استان يزد را داشتهاند.
طي سالهاي  5934تا  5935تعداد  29595نفر از استان يزد به ساير استانها مهاجرت کردهاند .استانهاي
تهران ( 53درصد) ،فارس ( 52/5درصد) ،اصفهان ( 55/3درصد) ،کرمان ( 54/6درصد) ،خراسان رضوي (1/9
درصد) ،البرز ( 6درصد) و هرمزگان ( 0/6درصد) بيشترين مقصد اين مهاجرين بوده است.
همچنين بين سالهاي  5934تا  ،5935تعداد  5149نفر از خارج کشور به استان يزد مهاجرت کردهاند که 12
درصد از آنها از کشور افغانستان بودهاند.
بررسي مهاجرتهاي درون استاني نشان داده است که شهرستانهاي يزد ،تفت ،ميبد و اردکان ،بيشترين
تعداد مهاجران را به خود جذب کردهاند .محور يزد – اردکان همچنان به عنوان اصليترين عرصه بارگذاري جمعيتي
در سطح استان به شمار ميرود .از طرف ديگر ،مهاجرتهاي درون استاني غالباً از روستاها به سوي شهرها و از
شهرها به سوي مرکز استان انجام ميپذيرفته است.
 -4-1-1پیوندهای اجتماعی و فرهنگی
از بارزترين توانمنديهاي اجتماعي استان ،عدم وجود تنازعات و تمايزات قومي و مذهبي و همگرايي عمومي
در استان است که ميتواند به عنوان عاملي فراگير ،تعادلهاي اجتماعي و زمينهسازي براي رشد اقتصادي و توسعه
يکپارچه استان را تقويت و پايداري آن را فزوني بخشد و از برخي واگراييهاي محلي و ناحيهاي در استان جلوگيري
نمايد .اين موضوع چنان است که همزيستي اديان اعم از زرتشتي ،يهودي و  ...و نيز همزيستيهاي مذهبي (حضور
شيعيان و سنيها در کنار هم و پذيرش آنها) جز ويژگيهاي رفتاري استان يزد محسوب ميگردد.
پيوندهاي اجتماعي درون استاني ،منطقهاي ،ملي و فراملي ساکنان استان با جوامع همجوار و برونمرزي و
جايگاه استان به مثابه عرصهاي مرکزي در ارتباطات ملي و فراملي و وجود زمينههاي مناسب و مساعد براي تقويت
و تحکيم ارتباطات اجتماعي و فرهنگي و داد و ستدهاي گسترده و فراگير در اين بخشها ،نمايانکننده استعدادها
و امکانات پرتوان استان براي تنظيم ،تدوين و برنامهريزي براي توسعه و بارور نمودن افزونتر پيوندهاي اجتماعي
و برنامهريزي توسعه در پرتو اين پيوندها است .اين موضوع در سالهاي اخير با توجه به تبديل استان به عنوان
قطب درماني کشور به ويژه براي مناطق جنوبي و جنوب شرقي ،موضوعيت بيشتري يافته است .عالوه بر آن،
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استان در سالهاي پيش رو ،توريسم درماني را براي تداوم ارايه خدمات درماني در دستور کار دارد که تقويت کننده
پيوندهاي استاني در منطقه هشت و فراتر از آن خواهد بود.
وجود نهادهاي پرشمار و گسترده خيريهاي و حمايتي به عنوان نمادي اجتماعي از فرهنگ سنتي و رفتارهاي
مدني جامعه يزد ،زمينه و ابزار ارزشمندي است که ميتواند ضمن تقويت سرمايه اجتماعي و پيوندهاي اجتماعي
مردم استان در توسعه توليد و کسب و کار ،تأمين اجتماعي بخشهايي از جمعيت و پيشگيري از بروز آسيبهاي
اجتماعي بيش از پيش موثر واقع افتد.
ويژگيهاي جامعه يزد و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي ديرين آن ،موجبات استحکام ساختار فرهنگي را فراهم
ساخته است .بنابراين توانمندي پيوندهاي فرهنگي منطقه را ميتوان در عناصر و عوامل شکل دهنده فرهنگ آن،
مثل همبستگي و پيوستگي سنتي مردم ،مشارکتهاي مردمي ،بردباري و تالش و پشتکاري و حفظ ارزشها
جستجو نمود.
 -5-1-1پیوندهای خدماتی
استان يزد در زمينه فعاليتهاي مختلف خدماتي از مزيت نسبي و تخصص الزم برخوردار است .پيوندهاي
درماني و حمل و نقلي استان از مهمترين بخشهاي قابل اعتنا در تقويت پيوندهاي خدماتي ميباشد .برخورداري
از شبکه ريلي و گسترش آن در جهات شرقي و شمالي ،وجود بزرگراهها و جادههاي اصلي ارتباطي در افزايش و
تقويت پيوندهاي خدماتي استان نقش تعيين کنندهاي دارد .به طور خالصه استان يزد از زيرساخت فيزيکي مناسبي
براي توسعه بخش خدمات برخوردار است اما ،به دليل ضعف در شکلدهي به ساختار خدمات پشتيباني استان در
حوزههاي مختلف ،تنها با جريانهاي گذاري خدماتي روبرو است .بنابراين ،تنوع بخشيدن به فعاليتهاي خدماتي
به ويژه در حوزه بازرگاني و گردشگري ،ميتواند درشکلدهي به پيوندهاي خدماتي تأثير بزرگي بگذارد .بر اين
اساس ،ايجاد بندر خشک در استان ،تقويت و توسعه فعاليتهاي مرتبط با حمل و نقل جادهاي ،توسعه فعاليتهاي
مرتبط با گردشگري در سالهاي اخير عملياتي شده است و اين موضوع ميتواند به عنوان يکي از نقاط پيوند
دهنده در منطقه و فرا منطقه باشد.
توانمندي پيوندهاي خدماتي بخشي از توانمندي پيوندهاي اقتصادي است .بخش خدمات استان بستر اصلي
شکل گيري راهبرد جهش صادراتي استان و عامل پيوندهاي بيروني استان است .بر اين اساس ،توسعه مبادالت
بازرگاني استان با رويکرد فراملي و منطقهاي ،قابليت توسعه و ساماندهي دارد .ايجاد شرکت تعاوني پيشگامان کوير
با عملکرد منطقهاي ،ملي و حتي فراملي در حوزههاي ارتباطات و فن آوري اطالعات باعث تقويت پيوندهاي
اقتصادي و خدماتي استان يزد با ساير استانها به ويژه استانهاي منطقه هشت شده است.
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 -6-1-1پیوندهای تکنولوژیکی
استان يزد به عنوان يکي از پنج استان داراي منطقه ويژه علم و فن آوري است .همچنين ،اين استان با دارا
بودن رتبه دوم نسبت نخبگان به جمعيت ،رتبه دوم توسعه انساني ،رتبه دوم در نسبت دانشجو به جمعيت ،رتبه
دوم در معدن ،رتبه سوم تعداد شرکتهاي دانش بنيان ،رتبه سوم در گردشگري ،رتبه سوم در زمينه سهولت کسب
و کار ،رتبه چهارم در صنعت ،رتبه چهارم در توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات و نيز وجود دومين پارک علم و
فن آوري در کشور با دارا بودن شرکتهاي دانش بنيان به غير از انجام فعاليتهاي پژوهشي در سطح استان ،در
ساير استانهاي منطقه هشت و نيز استانهاي ساير مناطق ،اقدامات علمي مناسبي را انجام داده است .از طرفي
وجود منطقه ويژه در اين استان ميتواند به عنوان تقويت کننده تبادالت علمي براي اجراي فعاليتها و پروژههاي
مرتبط با موضوع در اين منطقه باشد .بنابراين با توجه به زيرساختهاي موجود ،توان پيوندهاي تکنولوژيکي استان
در جهت اجراي طرحها و پروژههاي برنامهريزي شده ،روندي مثبت و رو به رشد خواهد بود .وجود شرکت پيشگامان
کوير يزد نيز (به عنوان يکي از بزرگترين تعاونيهاي کشور) ميتواند روند تبادالت علمي ،اقتصادي و خدماتي را
به ويژه در حوزههاي مرتبط با فنآوري اطالعات و ارتباطات روزافزون نمايد.
 -7-1-1تشخیص پیوند غالب
استان يزد داراي چهار منبع عمده پيوند اقتصادي با خارج از استان است .در حوزه صنعت ،پتانسيلهاي معدني
استان در وضع موجود از دو کارکرد توليدي در استان برخوردار است .در گام نخست ،عمده توليد معدني استان
جهت فراوري به ساير استانهاي صنعتي کشور و همچنين خارج از کشور صادر ميگردد .فراوري اوليه کانيهاي
فلزي در قالب گندلهسازي در استان در حال انجام ميباشد که نقطه پيوند جديتري با صنعت فوالد کشور برقرار
شده است .در زمينه کانيهاي غيرفلزي ،استان از طريق توليد محصوالت سراميکي نقش عمدهاي در تأمين
نيازهاي صنعت ساختمان و سازهاي صادراتي ايفا ميکند.
بعد ديگر پيوند استان يزد شبکه حمل و نقل زميني و ريلي استان است که بنادر صادراتي جنوبي کشور
(بندرعباس) را به نواحي صنعتي کشور در مرکز و شمال غرب ايران متصل ميسازد .عالوه بر اين خط آهن شرقي
کشور با عبور از استان يزد ،عامل پيوند اين مناطق با سواحل جنوبي در استان هرمزگان و استان فارس و مناطق
جنوب غرب کشور ميباشد .زيرساختهاي ريلي مناسب زمينه کاربرد متنوع در شبکه حمل و نقلي را براي استان
يزد فراهم آورده است .شبکه ريلي يکي از عناصر کليدي پيوند استان يزد با ساير مناطق کشور را دارد .شبکه حمل
و نقل زميني استان نيز با برخورداري از شبکه بزرگراهي ،نقشي فعال در جابجايي بار و مسافر ايفا ميکند.
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يکي ديگر از پيوندهاي استان يزد با ساير استانها ،پيوند در حوزه صنايع دستي به ويژه زيورآالت و نساجي
سنتي است .شهر يزد به عنوان شهر ملي نساجي سنتي و ميبد به عنوان شهر ملي زيلو ميتواند باعث تقويت
تعامالت منطقهاي گردد .همچنين زيورآالت توليد در استان يزد ،جزء محصوالت پرطرفدار در بين ساکنان
استانهاي هم جوار ميباشد.
يکي ديگر از حوزههاي غالب پيوند استان يزد ،ارائه خدمات برتر در حوزه بهداشت و درمان است .استان يزد با
تخصصيابي در درمان بيماريهاي قلب و ناباروري از يک مزيت مستقل خدماتي و علمي برخوردار شده است.
پيشتازي در ارائه اين خدمات ،زمينه جذب سرمايهگذاريهاي جديد را امکان پذيرتر ميسازد .به عالوه نکته عمده
اين نوع پيوند ،جهتگيري دروني در توسعه اقتصادي استان است .به عبارت ديگر استان يزد به عنوان يک قطب
درماني مورد توجه ساير مناطق استان مورد ارجاع قرار ميگيرد و از قابليت مرکزيت ارائه خدمات برخوردار است.
يکي ديگر از عوامل پيوند استان يزد ،توانمنديهاي گردشگري استان است که جاذبههاي سنتي معماري يزد
و صنايع سفال آن از جاذبههاي مطرح استان يزد در ايجاد فرصتهاي گردشگري ملي ميباشد .ساير جاذبهها در
کنار شهرت اين عناصر ممتاز قابليت طرح و معرفي دارد .عالوه بر اين استان يزد به دليل مرکزيت مذهبي براي
اقليت زرتشتي مورد توجه اين قشر از هموطنان و پيروان اين آيين در سراسر جهان به ويژه کشور هند ميباشد.
از ديگر پيوندهاي استان يزد با استانهاي منطقه و حتي فرامنطقه ،بحث انتقال آب از درياي عمان به 53
استان کشور است که اين امر نيز ميتواند در تقويت تعامالت ساير مناطق با استانهاي منطقه هشت تأثير گذار
باشد.
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