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چکیده

عیسرۀشوتوسعیافزااما،داردیادیرانقدمتزیدراینیشهرنشۀسابقششهرهاویدایپ

دهه به یاخیهاشهرها استر نمربوط طول در چنانچه ی. قرن نیشهرنشتیجمعگذشتهم

.تعدادشهرهایافتشیافزا5931درصددرسال25به5991درصددرسال4/95شورازک

ۀونحوشهریزمینیهااستیشهرها،سۀگسترشوتوسعی.درپرسید5911به533زازین

گرفتآنیاجرا توجهقرار ۀنبسترتوسعیزمزیرا؛مورد عاملاصلیدر یریگشکلشهرو

بایدتوجهداشتکهطرحجامعشهری)درصورترفعهمچنین.توسعهوگسترششهرهاست

هایینارسا ) هاهیپاسازندۀ اصول مقولیریگمیتصمـقانونیبرایقدرتمندو اراضیۀدرمورد

مؤثرترواستفادهشهریاست هدفمنظورنیبد.کندیمریپذامکانازمنابععمومیجامعهرا

توصیفی-بنیادیپژوهش و -کاربردی تحلیلی حاضر، یهاطرحیهایینارسابررسی وجامع

تأثیرشهریزمینیهااستیسارزیابی توسعهاآنو اصفهانۀدر نتایج.استفیزیکیشهر

ریپذامکانبدونطرحجامعشهرزمینواهدافتوسعۀکلییهااستیستعییندهدیمنشان

مدل(قابلیتکاربردباالییۀوارائهایینارساجامع)درصورترفعیهاطرحهمچنیننیست.

اهدافتوسعیهااستیسبرایتعیین دارندۀکلیزمینو یهااستیسیکهدرصورت.شهر

اهدافتوسعشهریزمین هماهنگشود،جامعیهاطرحۀبا از وگسترشهایناهنجارقطعاً

شهرها)ازجملهاصفهان(جلوگیریخواهدشد.ۀیرویب
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مقدمه
شهرمحسوبۀگامتوسعنخستینبسترودیگربهعبارتتوسعهوگسترششهرهاستویریگشکلزمینعنصراساسی

بنابراینشودیم عرض؛ کیفیت و ۀکمیت در نقشبسزایی گسترششهر و توسعه برای وپیشرفتزمین هنجارها

ۀتوسع.تیابدهدسبهینیاتوسعهبهشهریزمیناستضروریمطلوبشهرۀتوسعمنظوربهشهریدارد.یهایناهنجار

و،قرنشهرهاخواهدبودکمیوستیبقرن(.1977:07،یئشکواست)وابستهآنۀبهینۀنیزبهعرضیشهرنیزممطلوب

دستبهیاروشنگرانهارائهونتایجهاآندرفیزیکیشهرهاوکارکۀتوسع،گسترشۀدرباریترشرفتهیپیهاهینظردرآن

.(4411:41)جیولی،خواهدآمد

شیافزاعلتبه،همچنینیثروتملعنوانبهآنیوتلقیشعمومینرفاهوآسایندرتأمینقشزملیدلبهامروزه

درخورنهویجامعه،حفاظتبهیمنافععمومیمدنظربرایارهایاستضوابط،مقرراتومعی،ضرورتیروزافزونجمع

بهکرد،ازبروزبسیاریازمشکالتجلوگیریتوانیمجامعیهاطرحکمکبه،دیگرسویازداردرنظرگرفتهشود.یپا

اقتصادیشهریۀنیازهایآتیکاربریزمینجامعتأمین بعد پرداختاز تضمین را اینمسئله کردو یهانیزمکه

توسعۀاندازبهتوسعهقابل برای جامعۀکافی ۀآتی شهری همچنین دارند. توانیموجود ویهاهیسرمااز موجود

.کردآیندهنیزحمایتیهایگذارهیسرما

اینشهررسد.یالدمیسومقبلازمۀآنبههزاریخیتتاریهموجودکشوراستکیمیقدیازشهرهایکیاصفهان

یناشیژگینویادرمیانشهرهایجهاناست.فردمنحصربهومستثنایشهرهاازشکیبو،کمیابیازجملهشهرها

(.1904:414،یشود)شفقیمیمنسجموارزشمندتلقیواحددرمجموعالبدشهرکهکاستایناز

آغازیمجیشهرقدۀیازمقراول،انآنکرمییازتغوپسخیمختلفتاریهادورهشهراصفهاندریجیتدرۀتوسع

پکصورتنیبد.شد در ابتدا جامعیه خط،رامونمسجد محور امتداد سمتجنوبتیسپسدر به یوکبازار ؛افتین

محسوبنمحدودهینبخشاصفهانهمیمسجدجامع،آبادتریانبااستقرارارگدرحواشیسلجوقۀدردورکهیطوربه

آبادوۀنمحدودیاموقعیتباوجوداین،رد.کیجدامیومتکگاهحیاپایع،مسجدراازارگیوسیدانیمدرآنوشدیم

دور مجیتدربه،هیصفوۀپررونقدر پیانکبا شدعوضجهاننقشدانیرامونمیدر کهو آنجا رامونآنیطپیمحاز

-1979:110)هدایت،محوشدیکلبهآنی،فضایقبلیهایکاربرباازدسترفتنجیتدربهنداشتیخاصیفضاساز

همچنین.(113 روستاهایاطرافخود،1944سالازپیشتا با کندبودوشهر رشدوگسترششهراصفهانبسیار

متناسبداشت بعدهاپیوندی اما ۀتوسع، آرامی نسبتاً رشد نخستینشهر درنتیجه احداثیهاطرحیافت. و عمرانی

.کردسنتیشهررادگرگونۀاجراشدوچهرهاابانیخ

دهه یاخیهادر اصفهان شهر افزاکیشهرهابیشترمانندر، با سریشور جمعیش شهرنشیع یت ؛بودروروبهن

یجمعکهیطوربه از سال412.740)411.444تآن در نفر )1991 سال1.340.310)1.344.444به در نفر )1934

ی)بافتافزایشی طولن7شاز در 1934-1991مقرنیبرابر ایران، آمار )مرکز )1991 همچنین(1934و عوارض.

ازرامونشهریپنینشهیحاشیهابخششیداینوپیزمیبازبورسومزارعاطرافشهر،هاباغبیازجملهتخریمتعدد

.بودمنطقهرویدادهایاین

داخلییهاپژوهشنخستین جامعشهرییهاطرحدر،شهریزمیندرمورد شودیممشاهده در اراضیهاآنکه ،

یاینودرجغرافیهادگاهیدتابکبهتوانیمهاپژوهشایناز.شوندیمشهروکاربریمطالعهۀتوسعازجهتشهری

یاربرکن،یمتزمیوقیبندمنطقه،شهریزمیندرموردیهدرآنمطالبارزشمندکردک(اشاره1979یئ)شکویشهر

سیزم اقتصاد و یزمیاسین همچنشودیممشاهدهن ی. فلسفیهاشهیاند»ن در نو یئشکو)«ایجغرافۀ ،1971 یکتاب(
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است.شدهپرداختهیشهرۀگاهآندرتوسعیوجاشهریزمینیدرآنبهمباحثنظرکهاستینظرازلحاظارزشمند

شدهاست.مطرحشهریزمینهدرآنمباحثکاستی(ازمنابعموردتوجهجغراف1910د،یفر)یاوشهرشناسیتابجغرافک

د1904،یاریز)یشهریاراضیبرارکتابک از منابعی( مباحثمندانعالقهمدنظرگر شهریزمینبه همچنیناست.

ازدیگرمنابعموردنظر(1971)اقتصادشهرو(1971)ینیوشهرنشی(،عدالتاجتماع1971)شهریزمیناستیتابسک

 از؛شدهاستشهریپرداختهزمینبهمقولۀنیزیترکدیهانامهانیپادربرخی،ذکرشدهتبومنابعکبرعالوههستند.

 فر(1330)درموردایرانیزیعزۀنامانیپاجمله، ،یتولکیرعلیمران)یایشهرۀنونقشآندرتوسعیزمۀندعرضیا،

ۀندعرضیافرو(1902نی،ی)غالمحسیشهرۀتوسعیهاطرحدرشهریزمینیهااستیسنقشلیتحلنویی(،تب1904

 (.1902،ییسرا)زدیتگسترششهریفکیرآنبریوتأثنیزم

شهراصفهاناست،یکیزیفۀرآندرتوسعیوتأثشهریزمینیهااستیسیبررسپژوهشحاضرهدفهکازآنجا

ناهماهنگیسیم هدفتوسعشهریزمینیهااستیزان شهریهاطرحۀبا اصفهانیجامع انقالبژهیوبه،در از بعد

ۀدرتوسعشهریزمینیهااستیرسیتأثجامعدراجراویهاطرحوتنگناهایهایینارسابرایاینمنظور،.تحلیلشد

.مدنظرقرارگرفتشهراصفهانیکیزیف

یجمشخصی،آثارونتایطعزمانامقتماماستدریهرنوعسیریکارگبهبهایندلیلاستکهحاضرضرورتپژوهش

گسترشدارد و رشد روند شو را کشهرها بنابراینبخشدیمل اینتا؛ پژوهشمیج جلوگین در تیریتواند رارکاز

کاربردداشتهباشدارشناسانکبرایمناسبیهایریگمیتصمگذشتهویارشناسکرینادرستوغیهااستیس . سویاز

یا،دیگر پژوهش استن ممکن زیادی حد بتا گسترش جلوگۀیرویاز عبارت.ندکیریشهر صورتیدبه در گر

اهدافتوسعشهریزمینیهااستیسنبودنهماهنگ خودادامهۀیرویجامع،شهرهمچنانبهگسترشبیهاطرحۀبا

دهدیم در یکنزدیاندهیآو یهایناهنجاربه اراضهاباغبی)تخریطیمحستیزفراوان خدماتیشاورزکیو وی(

:شوندیمرمطرحیبهشرحزیاساسهایپرسشپژوهشیاصلۀمسئلباتوجهبه.شودیممنجریارتباط

شهریکیزیفۀزاندرتوسعیداماستوتاچهمکاصفهانۀوطرحجامعمنطقیکطرحجامعارگانۀتوسعیهابرنامه

 رداشتهاست؟یاصفهانتأث

زانیتاچهمهااستیساین؟داماستکازانقالبدرشهراصفهان(پسژهیوبه)شهریزمینیهااستیسنیترمهم

یرمنفیاصفهانتأثیجامعشهریهاطرحییاجرایهابرنامهبراندازهتاچهاستومؤثرشهراصفهانیکیزیفۀبرتوسع

 است؟کردهارآمدکراناهاآنگذاشتهو

مبانینظری
درموردۀکسانیاستکهنظرینخستینازتونن «التمنفردیا»عنوانباتابخودکارائهکردودرشهریزمینخودرا

تشر(1041) یبه ح موضوع پرداخت.این اینکه اوۀینظربا در یدنعلم استا نگرفته قرار همه اساسهممدنظر ۀ،

یانکمیهاهینظر دیآیمشماربهیاقتصادیهانهیزمدر شرانداشتنتطابقهرچند. جوامعیاقتصاد-یطاجتماعیآنبا

بیامروز یدر ۀینظرتوانیمشترمواردثابتشدهاست، رعاکروشصورتبهاورا با ،یئ)شکوبردکاربهتاعتدالیار،

1979:477.)

درنیزیکول .پرداختآنیوفرهنگیعیططبیشهرومحمیانۀرابطبهمطالعۀ1021درسالهلکازتونن،پس

پساز.دارندیمؤثرنقشیزتجارکمراۀجادوتوسعی،دراآهنراهژهیوبه،ونقلحملهخطوطکبیانکرد1032سال

بزرگیدرشهرهاهاکارخانهازمردمویاالعادهفوقیهاتراکمچرابهاینمقولهپرداختکه1347درسالگیه،یو
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 است گرفته )صورت 1979:21اولمن، سال در کهیآلماندانیجغراف،بوبک1347(. کرد بیان سال ،1033از

نیاستفادهاززمیداخلشهرهاوچگونگیایحجغرافیخودبهتوضیهاپژوهشدرشلوترازتیتبعبهیآلماندانانیجغراف

اینمسئلهنشان22:همان)اندپرداخته وخصوصیمربوطبهعلتوجودیهابحثازپیشهکدهدیم(. اندازه اتیو

تداشتهوموردتوجهدانشمندانبودهاست.یزاهمیآننیاربرکویشهریشهرها،مباحثمربوطبهاراض

بایدتوجهند.ادمدیاقتصادتعمۀرابهحوزیشهریاراضیاربرکیالگوهاسیتوهریمانندبرگس،هویدانشمندان

فوقنوشتهیهایتئورۀیندرشهربرپایزمیاربرکیلکیمالگوهایتعمیبرایاریبسیهامدلوهاروشداشتکه

بیشتر،نیزمی،برارزشمبادالتهاهینظرنی.درایزتجارکعومرایخانوارها،صنایابیمکانیهامدل؛ازجملهشدهاست

 تأکید ارزشواقعشده یاستتا بخشزمینتیفکیو ی. هادگاهیدایناز یهاهینظراز و خرد تأثیریکالسکاقتصاد

ااندرفتهیپذ در رای. نن یبطه باندمانیدانشمندانز ماکآلنسو، هارویمن، موث، گیلز، چننیبالچویهل،لبرتی، نیبا

(.1904:11،یتولک)اندستهینگرشهریزمینۀبهتوسعیدگاهید

هکداردیفردمنحصربهیهایژگیونیزماینکهازجمله؛رشدهاستکذیفمتعددین،تعاریشناختمفهومزمیبرا

زانآندریستومینییجاجابهقابلنیزماینکهازاندعبارتهایژگیوایننیترمهم.کندیمزیاالهامتماکریآنراازسا

است.یامنطقه خاصثابت ییاالکنیزمهمچنین کاست زندگتواندینمکسچیهه آن همکیبدون و امریند ن

درانتخاباییهاتیمحدود ناساسمنابعیزم(.1971:113،یهاروآورد)یموجودبهکنندهمصرفاالازجانبکنیرا

عملهاآنیعیططبیازموجوداتزندهومحیامجموعهیعنی،ستمیوسکاصورتبهوهموارهشودیممحسوبیعیطب

(.1977:419،یئشکونوابستهاست)یزمیاربرکتیفکیستمبهنوعویوسکهراییکارارونیازا؛کندیم

شیوعبارتاست1زمینسیاست زمینکنترلۀاز از اثرگذاریبراستفاده آنو نحویزیربرنامه، مالکیت،ۀزمین،

(.همواره1339:72)کیول،کنندیماعمالهادولتهکهیندهایتوسعادرفرژهیوبهازآن،گوناگونیهااستفادهقیمتو

،فضایاجتماعی،امراینکهشهریومنافعجامعهتضادوجودداردۀباتوسع،وفعاالنزمینانیمتصدمنافعفردیمیان

مستقیمطوربههادولتپیامدهایاینمشکل،رفعمنظوربه.کندیممواجهجدییچالشبااقتصادیوفرهنگیشهرهارا

شودیمگفتهشهریزمینیهااستیسهاآنکهبهکنندیماعمالدرقالبقوانینراوابزارهاییهاروشمیرمستقیغیا

.(1301:134هاروی،)

پژوهشروش
یکاربرد-یادیبنحاضرپژوهش شهرآنۀمحدودویلیتحل-یفیتوصو یبررسروشبهزیناطالعاتاصفهاناست.

بامصاحبهقیازطرهادادهوآمارواطالعاتگری.بخشداستشدهیگردآورینترنتیایهاتیسامتون،مدارک،اسنادو

است.آمدهدستبهکارشناسان)سازمانراهوشهرسازی،شهرداری(ومشاورانمسائلشهریوایجادکارگاهمشورتی

شدهشهـریترسیمیهانقشهمختلفازشهراصـفهانویهاسالهوایییهاعکسبااستفادهازنیزشهرۀتوسعۀنقش

استفادهشدهاست.نیزArcgis،اکسلوSPSSیافزارهانرمکیفیاسـتوازهادادهروشتحـلیلاست.

شهریدرایرانوجهانۀجامعتوسعیهاطرحۀمقایس
انگلستان،ژاپن،فرانسه،آلمان،کانادا،دانمارک،برزیل،ۀگاندهشهریدرایرانوکشورهایۀجامعتوسعیهاطرحبررسی

ۀتوسعیهاطرحمیانهـماهنگیضعیفیدهدیمنشان-استآمده1نتایجآندرجدولکه-هلند،استرالیاوآمریکا

                                                                                                                                               
1. Land Policy 
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 توسعراهبردهاشهری، اهداف وجیامنـطقه-ملیۀو ایران ــدر که دارد ود نبود آن وۀتوسعیهاطرحدلیل ملی

صورتبهیامنطقهۀتوسعیهاطرح استفراگیر مطۀتوسعیهاطرح،درمجموع. کشورهایمورد ــشهریدر باالعه،

بایدتوجهداشت.دارنددرایرانوضوحکمتریهااینمقولهاماهمراههستند،ینومشخصــاهداف،نقشوکارکردروش

اجرایی،رعایتیهاتیقابلدرتدویناهدافطرحوییگراواقعمشارکتیندارند.جامعیهاطرحۀدرتهیایران،مردمکه

بررسیوتصویبۀدرمرحلمردموموثقودقیقنیزبسیارضعیفاستیهادادهعدالتدرطرح،اتکایطرحبراصول

د.ندخالتیندارهاطرح

،درمجموع تطبیقی مرحلۀتوسعیهاطرحارزیابی سه در جهان و ایران در نحوۀنحوۀشهری وۀتهیه، بررسی

نددار(کمترینامتیازرا22(بیشترینامتیازوایران)144(وژاپن)149کشورهلند)دهدیماجرانشانۀنحووتصویب

.(1973شهریدرایران،یهاطرحۀمناسبتهییهاوهیشکشور،تدوینیهایشهردار)سازمان

شهریدرایرانوجهانۀتوسعیهاطرحارزیابیتطبیقی.5جدول

هانمونه
ازیامتزانیم

یبندجمعاجراۀنحوبیوتصویبررسۀنحوهیتهۀنحو

90419239انگلستان

934924144ژاپن

92499407فرانسه

90494003آلمان

92444309کانادا

24429937دانمارک

49141312لیبرز

244293149هلند

92114171کایآمر

92444309ایاسترال

13111222رانیا

1973شهریدرایران،جلدسوم،یهاطرحمناسبتهیهیهاوهیشکشور،تدوینیهایشهردار:سازمانمنبع

رانیجامعدرایهاطرحیوتنگناهاهایینارسا
دانست:زیرجامعدرایرانرابهشرحیهاطرحوتنگناهایهایینارساتوانیمکلییبندجمعخالصهدرطوربه

شدهنییتعیهاهدف بهنیستندحصولقابلجامعیهاطرحدر ؛ با یامنطقهکلیملیویهااستیسایندلیلکه

 .اندمتناقضبایکدیگرودربیشترمواردهماهنگیندارند

نمشاوراوبهمهندسوجودنداردشهرییزیربرنامهعموماًکادرالزمبرایهایشهردارمانندجامعیهاطرحۀیتهدر

جدابودنلیدلبهرونیا؛ازکنندیمراازالگوهایخارجیتقلیدهاطرحمشاورانخارجیوداخلی،رونیا؛ازشودیممراجعه

 .دیآیموجودبهمشکالتی،ازمجریطرحودوگانگیدرطرزتفکردراجرایطرحجامعزیربرنامه

 ؛اجراییطرحیهاارگانمیانکافیناناهماهنگیوارتباط

 ؛مالییهایینارساوکمبودها

 ؛مشکالتمدیریتی

 .حقوقیوقانونییتنگناهاوهایینارسا
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واصولقانونیهاهیپاۀکنندفراهممدل(ۀوارائهایینارسابایدتوجهداشتکهطرحجامعشهری)درصورترفع

ریپذامکانمؤثرترازمنابععمومیجامعهۀاستفادآنکمکبهاراضیشهریاستوۀدرموردمقولیریگمیتصمقویبرای

.شودیم

هاافتهیبحثو
شهراصفهانیبندمنطقه

سال اما،منطقهتقسیمشدهبود12شهراصفهانبه1934تا اینسالخوراسگانۀمنطقشدناضافهبا در نیاتعداد،

وبقیهدرشمالواقعرودندهیزادرجنوب19و1،1ۀمناطق،سهمنطقاینازمجموع(.1ۀ)نقشرسید11بهمناطق

درصدجمعیتشهردرمناطقجنوبی94حدوددهدیمشاننرودندهیزا.بررسیتوزیعجمعیتدرشمالوجنوباندشده

 مناطقشمالی74و در رودندهیزادرصد جمعیتساکنزیاداختالفدلیلسکونتدارند. منطقه،انیمتعداد ایندو

 است.رودندهیزااصفهان،ورزشگاهوبیمارستانالزهرادرجنوبدانشگاهوسیعنظامی،یهاپادگان



 
دانشگاهتهران

جغرافیادانشکدۀ

راهنما




اصفهانشهرۀگانپانزدهمناطق.5ۀنقش

معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهانمنبع:

اخیریهادههتحوالتجمعیتیشهراصفهاندر
برابر7اینمدتبهبیشازشهردرجمعیتدهدیمنشان(1934-1991درنیمقرناخیر)شهراصفهانجمعیتۀمطالع

فاصل،کهمشخصاستطورهمان(.1یافتهاست)جدولشیافزا نوسانات،آمارگیرییهاسالۀنرخرشدجمعیتدر

( جمعیت رشد نرخ بیشترین چنانچه است. داشته شدیدی 44/1بسیار در 1921-1991یهاسال( که لیدلبهبوده

مهاجرتبهسیلعظیمسبباصفهان،شدنیصنعت،افزایشرونقاقتصادیویگذارهیسرمابریمبندولتیهااستیس
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درده بعدۀشهرشدهاست. رسید7/2وبهافتیاهشکهرچندنرخرشدجمعیتاندکی، بهیادیزانبازهممهاجر،

دولتیگذارهیسرماوشدنیصنعتبااینشهرروندمهاجرتبه،اشارهشدترشیپکهطورهمان.شدندیموارداصفهان

دامنزد.هامهاجرتبهسیلاین1921درسالآهنذوبچنانچهایجاد.ارتباطداشت

روندمهاجرتهمچنانبهشهردهدیمنشانکهاست2نزدیک1911-1911یهاسالۀنرخرشدجمعیتدرفاصل

عللمهاجرت از است. داشته بهتوانیماصفهانادامه روند گذارانهیسرماتداوم )احداثمجتمعشدنیصنعتو شهر

.اشارهکردنافغانانجنگتحمیلیومهاجرا(ومهاجرتمهاجرلیاکریپلفوالدمبارکهو

تغییراتنرخرشدجمعیت1نموداردر)کاهشیافتدرصد41/4و14/4نرخرشدجمعیتبه1971و1911ۀدهدر

کاهشموالیدوبریمبنجمعیتیدولتیهااستیسدانست:علتآنراتوانیم(کهآمدهاست1934-1991یهاسالدر

سکونتبخشیازجمعیتدرشهرهایجدید(وموالیدازجنگ)کاهشقدرتخریدمردموکاهشپسافزایشتورم

الحاقلیدلبهدرصد،0/9به1934افزایشنرخرشدجمعیتدرسالنذکراستکهاشایدانست.بهارستانومجلسی

1934نفریخوراسگاندرسال114.771)نرخرشدبدونجمعیتاستبودهقانونیشهراصفهانۀخوراسگانبهمحدود

(.بوددرصد11/4برابر

5931-5991یهاسالۀشهراصفهاندرفاصلتینرخرشدجمع.2جدول

تیجمعرشدنرختیجمعتعدادسال

1991412.071-

1921242.42144/1

1911171.1147/2

1911301.71934/9

19711411.47414/4

19011109.14341/4

19341340.3100/9

1934-1991یهاسالنفوسومسکنیهایسرشمار:مرکزآمارایران،منبع


5931-5991شهراصفهانازتینرخرشدجمعراتییتغ.5نمودار
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(5912انقالبات5911فیزیکیشهراصفهان)ازۀسیاستزمینوتوسع  
انیمربوطبهزمیهااستیسنخستین مشروطتوانیمرارانیدر آغاز افتیتیدر ۀمسئلزمانآننیقواندرگرچها.

نیهمچن(.1919:41ا،ی)ارجمندنبودشدهانیبلیتفصبهزینبرخوردباآنۀنحووتیمالک،بودمدنظریطورکلبهنیزم

اماافت،یظهورهیقاجارۀازاواخردور،یبهسبکامروزرانیدرایشهریونوسازیبهسازیزیربرنامهویگذاراستیس

یریدرگدنبالبهالبته.شدآغاز1914ازسالیرسمبهسبکمدرنورانیایدرشهرهایوبهسازینوسازیهاتیفعال

)پوراحمدودییگرادیشدرکودویکندبهایشدمتوقفامرنیا،نیمتفقتوسطآناشغالودومیجنگجهاندررانیا

.(1902:911،یشماع

باروستاهایاطرافخودپیوندیهنوزشهراینبسیارکندبودو1944سالازپیشتاشهراصفهانرشدوگسترش

یهاطرح.دراینزمان،نخستینشهر،رشدنسبتاًآرامیپیداکردۀ،توسعاینسالاز،اماپسمتناسبوارگانیکداشت

شدوچهرهاابانیخعمرانیواحداث تغییرکردسنتیشهرۀاجرا بهعبارت. سلطنتاینقرنوآغازتحوالتدیگربا

اصفهانتأثیرگذاشت.نظامشهریبرشدودگرگونشهریۀجامعدرنتیجه؛قرارگرفتجدیدیۀمرحلدررضاشاه،ایران

اینتحوالت .نبوددورنیزاز 1944سالازپیشچنانچهتا متعددیازجملهخیابانطالقانی)شاهسابق(،یهاابانیخ،

هاتف،چهارباغعبا آمادگاه،شیخحافظ، چهارباغباال،چهارباغخواجو، ییبهاسی، احداثنیالدکمال، نظرو... اسماعیل،

همچنینشد ند. سیمایشهر ساختو و... ملی باغ هتل، سینما، تماشاخانه، مانند جدید پیدایشعناصر بارهکیبهبا

دگرگونشد)مصاحبهباکارشناسانشهرداری(.

(درکنارفرودگاهوآبادمفتشهر)نینشهیحاشۀبااحداثفرودگاهدرجنوباصفهان،اولینمنطق،درزمانپهلویدوم

.نروستاییبودنداازمهاجربیشترساکنانآنازتختفوالد)قبرستانقدیمیشهر(شکلگرفتکهییهابخشسپسدر

هزارجریب(ۀدرمنطق1921گاهاصفهان)احداثدانشنیزبعدۀدردهیافت.گسترشجنوبطرفبهشهرصورتنیبد

بیشتردرقسمتشمالی1924شهرتاسالۀدیگرتوسعبهعبارتسرعتبخشید.رودندهیزاگسترششهررادرجنوب

،.درایندورهیافتگسترشرودندهیزاجنوبطرفبهاماپسازاحداثفرودگاهودانشگاهاصفهان،شهر،بودرودندهیزا

مانندیخدماتوتحولیاساسییافتند(،شهرها)ازجملهاصفهان(سالهپنجعمرانییهابرنامهدرپیاقداماتزیرساختی)

وسیعو...صورتگرفت.یهاابانیخآب،فاضالب،احداثنیروگاهوتأمینبرقسراسری،احداثیکشلولهسیستمتلفن،

 دهه 1924در ۀگستر، شهر، اصلی )لیدلبهساختار وسعتبیشترییاشبکهالگویخاصآن از( شهر یافت؛سطح

تحولساختاراصلیشهردنبالبه.شدندازشهرپراکندهیترعیوسعناصرشهریوعملکردهایعمومیدرسطحبنابراین

دومحورعمودبرهم)محورهنوزهمامادراینساختارشد،ایتبدیلبهشبکهیاهسته-درایندوره،شکلآنازخطی

.داشتومحورچهارباغ(اهمیتبیشتریرودندهیزا

بزرگجغرافیاییتقسیمۀبهچهارمنطقرودندهیزایعنیچهارباغو،دومحورانسانیوطبیعیکمکبهشهراصفهان

محوردکنیمستونفقراتشهرعملمانندشکلوعملکردازنظرمحورچهارباغهنوزهم.شدهاست دررودندهیزا. ،

بیشتررخاصدرسازمانشهریبیگذشتهنقش نداشتو باغداریبهعهده بودمختصکشاورزیو اما باجیتدربه، و

لیدلبه.همچنینوآنراازدوطرفساحلشمالیوجنوبیدرمیانگرفترویکردپیشرودخانهیسوبهشهرگسترش

 امکاناتوسیعطبیعی، نظرزیباییوبرخورداریاز )طرحتفصیلیقرارگرفتفرهنگیوتفریحیدرجایگاهمناسبیاز

.(1904،اصفهان

دراطرافکهدرصنایعصورتگرفتهایگذارهیسرماۀافزایشقیمتنفت،بخشعمددنبالبه14ۀدراوایلده

.یافتیبیشترۀتوسعشهراصفهانرونیا؛ازدچندشهربزرگازجملهشهراصفهاناحداثش
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(5912ازانقالباسالمیپسفیزیکیشهراصفهان)ۀسیاستزمینوتوسع
لیدلبه)آنبیشترشدجمعیتشهرنشینیافت؛زیرافیزیکیتوسعهازنظراصفهانشهراولانقالب(ۀدرایندوره)ده

تأثیرجدیدیوسازهاساختازشیازپشیب،زراعیواقعدرشمالوغربشهرافزایشموالیدومهاجرتبهشهر(واراضی

شهرهایایرانازجملهبیشترۀبهینۀمطالعاتیواجرا،درتوسعۀدرمرحلمتعددلیبهدالجامعیهاطرح.هرچندپذیرفت

در1910شورایانقالبدرسالۀخاصهبعدازانقالبازجملهمصوبشهری،زمینیهااستیس،ندبوداصفهانناکارآمد

بلکه،جامعرانادیدهگرفتیهاطرحۀاهدافتوسعتنهانهاستحفاظیشهرها،ۀحوزۀدرمحدودوسازساختلغوممنوعیت

برحفظاراضیمبنییامنطقهتأکیدطرحجامعرغمبهشهرهاداشت.چنانچهۀیرویبنقشمؤثریدرتوسعهوگسترش

فهان،شهردرامتدادسهمحورزینبیه،کاوهوامامخمینیگسترشیافت)مصاحبهباکارشناسانزراعیشمالشهراص

.سازمانملیزمینومسکناصفهان(

ۀغیرمسکونیدرفاصلیهایکاربردرشهراصفهانبرایساختمسکنوواگذارشدهاراضی2و9یهاجدولدر

قطعهبامساحت1130درمجموع14ۀچنانچهمشخصاستدرده.آمدهاست1904-1971و1974-1911یهاسال

میزاناساسنیبرا.انفرادی،تعاونییانهادهابرایاحداثمسکنبهاشخاصواگذارشدصورتبهمترمربع4.414.121

بسیارمترمربع011.027انفرادی)صورتبهاراضیواگذاری ازشتریب( بود.صورتبهاراضیواگذارشده تعاونیونهادها

انفرادی،صورتبهمترمربع2.424.171قطعهبامساحت14.201درمجموع،1904-1971یهاسالۀهمچنیندرفاصل

9.941.771انفرادی)صورتبهومشارکتبرایساختمسکنواگذارشدهاستکهمیزاناراضیواگذارییسازآماده

مترمربع ) اختصبیشترینرقم خود به مترمربع10242کمترینمساحت)است.اصدادهرا ) واگذارینیز صورتبهبه

.اندبودهانفرادیصورتبهبیشتر،درهردودههاراضیواگذارشدهدرمجموعبودهاست.مربوطمشارکت

(5921-5925یهاسالاراضیواگذارشدهدرشهراصفهان).9جدول

سال

یرمسکونیغیمسکون

نهادهایتعاونیانفراد
تعداد

قطعه

مساحت

(مترمربع)
تعداد

قطعه

مساحت

)مترمربع(

تعداد

قطعه

مساحت

)مترمربع(

تعداد

قطعه

مساحت

)مترمربع(

1911----179911--

1914241144.14401411-921.3441747.314

1919123172.324727449.2440049141712.431

191240417.19210790.3197112.9011419.194

1911141110.319272117.11910212.40710117.149

191193031.4447341.1011099.941104741.114

191743211.144411734342149022.111

1910112141.41471422.1917911144314.314

191321132.4919247.114791149431.391

1974------73277.144

9141011.02711941.14.342217207.7742141.111.179جمع

:سازمانملیزمینومسکنمنبع

  



 5931،بهار5،شمارۀ15جغرافیایانسانی،دورۀهایپژوهش 221

(5912-5925اراضیواگذارشدهدرشهراصفهان).4جدول

سال

یرمسکونیغیمسکون

مشارکتیسازآمادهیانفراد
تعداد

قطعه

مساحت

(مترمربع)
تعداد

قطعه

مساحت

)مترمربع(

تعداد

قطعه

مساحت

)مترمربع(

تعداد

قطعه

مساحت

)مترمربع(

19714241724.4122144.444--90143.724

19744044721.400----11143.071

1979004421.147----44241.144

1972027170.491--0011.4179172.349

19711941414.207721944.444712711942.917

197191079.123----4112.192

197742309.023--410441042.310

197041314.012110444--9219.914

1973441099.111----19911.407

190414399.499----14300

19013040.711------

19041917.110------

31929.941.771714310.4443710.2429441.091.404جمع

سازمانملیزمینومسکن:منبع

جنگتحمیلیپس دادنمشارکتدولتبرای،از امور، خودکفایییسازیخصوصیمشخطبخشخصوصیدر و

هاارگان هاسازمانو جمله انتخابهایشهرداراز را خود،برایهایشهرداربنابراینکرد؛ نیاز تأمینمنابعمالیمورد

ازجملهتغییرکاربریاراضی)نظامی،درپیشگرفتند؛اراضیشهریدربارۀجدیدیرایهااستیسفروشتراکم،برعالوه

 متقاضیانکه فروشایناراضیبه کاربریمسکونیو به صنعتیو...( آن، نتیجۀ ریدرسیاستزمیننقشمؤثدر

رودندهیزاریسندگیۀبهتغییرکاربریاراضیکارخانتوانیمفیزیکیشهراصفهانداشت.دراینرابطهۀگسترشوتوسع

 جنوببلوار کارخانخانهنهییآدر کاربریۀو تغییر کاربریمسکونیو باالبه خیابانچهارباغ ریسندگیصنایعواقعدر

پادگاننظامیواقعدرجنوب اشارهکردعصریولکوی)یمسکوناصفهانبهکاربریبخشیاز نزدیکیکوهصفه( در

.(4ۀ)نقش

 قیمتزمیندرشهراصفهان

بایدتوجهداشتکهدراینشهراست.شهریزمینیهااستیسازدیگرمسائلمهمآنبازارزمیندراصفهانومدیریت

 متفاوت بسیار مناطقمختلفشهر در قیمتزمین میانگین کهیطوربه؛(1است)جدول مناطقشهرنیترگراندر

تنظیمخودوبرایرسیدنبهاهدافهادولت.البتهاست(12و14منطقه)مناطقنیترارزانبرابر1یک(حدوداًۀ)منطق

زمین بازارهای قانونمندسازی و ، زیربرنامهابزارهای یبندمنطقهیهانامهنییآی، قوانین وضع صدوروسازساخت، ،

.دارددنبالبهنتایجمحدودیهاآناجرای،امادردستدارندو...راهامهیجراخذ،هایبازرسمجوزها،
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دانشگاهتهران

جغرافیادانشکدۀ

 

راهنما

ریسندگی

 نظامی

 

 

 

 

 



منبع:

حسینقهرائی

تغییرکاربریاراضیصنعتیونظامیبهمسکونی.2ۀنقش

(5934زمیندرشهراصفهان)سالیبندمنطقهمیانگینقیمت.1جدول

(الی)رمتیقابانیخمنطقه

1

111.144یاصلابانیخوبلواربر

444.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

144.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر

11.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

4

117.444یاصلابانیخوبلواربر

20.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

91.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر

14.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

9

244.444یاصلابانیخوبلواربر

114.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

24.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر

14.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

2

914.444یاصلابانیخوبلواربر

74.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

24.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر

11.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

1

274.444یاصلابانیخوبلواربر

104.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

04.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر

9.444.444(باًیتقر)متیحداقلق
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 (5934زمیندرشهراصفهان)سالیبندمنطقهمیانگینقیمت.1دولادامۀج

(الی)رمتیقابانیخمنطقه

1

214.444یاصلابانیخوبلواربر
121.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

34.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر
41.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

7

144.444یاصلابانیخوبلواربر
42.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

94.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر
14.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

0

114.444یاصلابانیخوبلواربر
14.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

94.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر
3.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

3

144.444یاصلابانیخوبلواربر
91.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

94.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر
0.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

14

114.444یاصلابانیخوبلواربر
11.144مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

94.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر
7.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

11

74.444یاصلابانیخوبلواربر
91.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

44.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر
1.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

14

01.444یاصلابانیخوبلواربر
21.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

10.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر
1.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

19

114.444یاصلابانیخوبلواربر
04.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

24.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر
14.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

12

114.444یاصلابانیخوبلواربر
11.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر

10.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر
24.444.444(باًیتقر)متیحداقلق

11

191.444یاصلابانیخوبلواربر

21.444مترعرضوباالتر0یبایهاابانیخبر
47.444.444(باًیتقر)مترمربعهریاراضمتیقنیحداکثرباالتر

1.944.444(باًیتقر)متیحداقلق

:سازمانراهوشهرسازیاصفهانمنبع

 جامعشهراصفهانیهاطرح

کیارگانجامعطرح

صورتبهشهراصفهانۀتوسع،شهرسازیومعماریایرانرسیدیعالیشورابهتصویب1914درسالکهاینطرحدر

برایسهدور برای.شدینیبشیپسالهپنجۀپیوستهو ونیلیم1آیندهسال41همچنینجمعیتشهر نفر444و هزار
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متصلبهشهروبررویدومحورصورتبهوشرقیغربشمالشهردرجهتشمال،ۀتوسعینیبشیپوشدمشخص

.(1979:141هدایت،)شدغربممنوعیسوبهرویپیش،طرحبراساساینهمچنین.صورتگرفتشرقیوغربی

امااینطرحاشکاالت ضوابطوجزئیاتتمامنکردنتیرعاموفقیتآنجلوگیریکرد،ازعاملیکهزیادیداشت،

شهرداریبراساس.اجرایطرحرسمیتیافتالبتهپسازکهمراحلبودایناهنگیدردرمراحلاجرایاناهمشدهنییتع

مراحلوباابالغ1914سالازنیهمچنصادرکرد.راساختمانیۀتفصیلی،پروانیهاطرحوبدونوجودآنخطوطاصلی

.باوجودایندنتهیهوبرایاجراآمادهشوسرعتبهتفصیلییهاطرحبرخیازشداجرایطرحجامعبهشهرداری،مقرر

تفصیلییهاطرحبرخی،وبعدازگذشتپنجسالازشروعاجرایطرحغفلتشدتفصیلییهاطرحۀتهیازچندینسال

گرفت؛ قرار اجرایشهرداریو،مشکالتبخشزیادیازبنابراینمدنظر نظارتبر ضعفسیستمکنترلو ناشیاز

داشتند.نقشکهبهنحویدراجرایطرحاستییهاارگاننبودنهماهنگ

ایبرایمعامالتویژهطرح،موقعیتۀتوسعۀزراعیاطرافشهربرحسببرنامیهانیزم،پسازتصویبطرحمزبور

اشاع و ۀزمین ضابطهیبرشدی ،هیرویبو تنها وسازساختۀتوسعیبراو یافتندمساکن تأمینکهیطوربه؛ تقریباً

بریمبنیطرح،انیمنیادردرطرحجامعبرایمصارفعمومیوخدماتشهریفراموششد.افتهیاختصاصفضاهای

ایجادمراکزمنظوربهشرقیوشمالیآنزمانشهرۀایجادفضایسبزبینبلوارکمربندی)خیابانبزرگمهر(ومحدود

 خدماتشهریهامارستانیبعمومیآموزشی، دیگر زمینورزشو ، اما گرفت، قرار ومدنظر فوقعملینشد منظور

مراکزتجهامغازهجیتدربه پرکردهاآنریاطرافاو طرحجامعارگانیکشهر،اینتوسعهبنابر؛ندرا پیشنهادشددر

پسازاساسنیبرا.شودمزبورفراهمۀزراعیبهمسکندرحوالیمحدودیهانیزمزمینهبرایتبدیلکاربری،اصفهان

پسژهیوبهچندسال)گذشت شهردرجهاتدیگرکهطرحجامعپیشنهادتوقفآنرا انقالب( گسترش،بودادهداز

میوهدریهاباغزیادیازشیراز(وحتیغربکهقسمتۀ(،جنوب)جادآهنذوب)امتدادمحوریغربجنوبیعنی؛یافت

بود.شدهطرحممنوعدروداشتهآنقرار

 اصفهانیامنطقهطرحجامعایدنظریتجدطرح

 پساز بهمشکالتطرحجامعارگانیکو توجه مطالعاتبا سالۀتوسعیهابرنامهمقدماتی، از قالب1912شهر در

ناپیوستهوباتکیهصورتبهشهراصفهانۀتوسع،براساساینطرحشد.تصویبیامنطقهیزیربرنامهطرحیبادیدگاه

شمالی محور جاد-بر یعنی -تهرانۀجنوبی ایجاد طرح این در مشخصشد. یهاشهرکشیراز ،شهرسپاهانجدید

ماندهبود،هنوزبیشازدهسالازاعتبارطرحجامعارگانیکباقیآنکهبنابراینبامدنظرقرارگرفت؛بهارستانومجلسی

لیدلبهدرطرحجامعشهراصفهاندنظریتجد آغازطرحمذکوریهااستیسبودننامطلوبناتوانییا ایندنبالبهشد.

طرحگسترشۀفوالدمبارکهوارائۀکارخانیگذارهیپاۀاندیشگرفتنقوت،آهنذوبۀکارخانۀمحدودۀتوسعلیدلبهفکرو

یهاکانونشهراصفهانوۀهمراهباپیشنهادتوسع1914اولیهرویمنطقهازسالیهایبررسصنایعنظامی،مطالعاتو

دردنظریتجدرپیآنمطالعاتطرحالمقدورعمودبرآن،صورتگرفتودجدیدشهریدرفواصلدورازرودخانهوحتی

 طرحجامع به و کرد وسعتبیشتریپیدا نیز یامنطقهطرحجامع داد. نام برایاولیناساسنیبراتغییر طرحبار در

ایجادیامنطقه بهودردوبخشجداگانهرودندهیزاشهراصفهانعمودبرمحورۀشهریوتوسعیهاکانونهاصفهان،

.(1979:141هدایت،)کیلومترازیکدیگرمطرحشد24حدودۀفاصل

زمینیامنطقهدرطرحجامع)طرحدنظریتجدپیشنهادطرح در ۀ( اینۀتوسعیهاکانوناستقرار امتداد جمعیتدر

ظرمدنرامتراکمخطیبدونانفصالۀ،روندتوسعیزیربرنامهمحوربدونرعایتفواصلمنطقیوموازینشهرسازیو
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داده برایمثال،؛استقرار وجود آنکهبا اراضی مزبور طرح رهنانۀمجموعحدفاصلدر برای-ملکشهر اصفهان

ایناراضیاندافتهیکشاورزیاختصاص اینبخشاز ندارندچنینکاربردی، تحتپوششاحداثصورتبهو پراکنده

ۀنقطسهبخششمالیوحوالیتنهایاضابطهیبۀچنینتوسعطرحمناسبیندارند.قراردارندکهیایمسکونواحدهای

شایانذکراستنیستند.مستثناشرقی،غربیوجنوبینیزازاینقاعدهیهابخش،بلکهردیگیبرنمشهریمزبوررادر

که و روستاها یهاشهرکوجود عینحال در و هم نزدیکبه و جوانبپیرامونییاپراکندهمتراکم همه شهر،در

.اندشدهمناسبیبرایادامهروندرشدوپیوستنبهیکدیگریهاهسته

 دراصفهانشهریزمینناخالصۀسران

شهریبهجمعیتساکندرآنشهریاحوزهۀحوزیکشهریایکۀشدساختهکلمساحتاراضییعنیناخالصۀسران

 زمینناخالصۀسران(.1901:71)زیاری، شهری پایین، ناخالصشهری تراکم و ۀدهندنشانباال وهیرویبکاربری

وتراکمناخالصشهریزمینناخالصۀسرانۀمقایس،1جدولدر(.1901:11درشهرهاست)معتمدی،نیزمنامناسب

ناخالصزمین،ۀبعدسرانیهاسال،در1991سالجزبهآمدهاست.درشهراصفهان1934-1991یهاسالجمعیتدر

نایکسانتمامیساکنیمندبهرهناخالصزمینبهمفهومۀباالترازتراکمجمعیتدراینشهربود.البتهباالبودنسران

ناخالصۀکهسران1971درسالژهیوبه)استزمینازحدشیبۀعرضکنندۀانیببلکه،شهرینیستیهایکاربرشهراز

.(خودبودشهریدرباالترینحد

5931-5991هایباتراکمناخالصشهریاصفهاندرسالشهریزمینناخالصۀسرانۀمقایس.2جدول

سال
تیجمع

)نفر(

وسعت

(He)

یناخالصشهرۀسران

(m
2)

یشهرناخالصتراکم

( 
  ⁄)

1991412.071447999/013/144

1921242.421---

1911171.114714430/1119/03

191130.1719---

19711411474111499/19111/71

19011.109.143104401/11107/01

19341.340.310444923/14240/31

(5931-5911شهراصفهان)یکیزیفۀتوسعوگسترشروند
جدول،براساساین.استآمده1934-1944یهاسالۀدرفاصلشهراصفهانروندگسترش،4ونمودار7جدولدر

همچنینپیشبرابرافزایشیافتهاست14سالاخیرحدود34وسعتشهردرطول الحاقخوراسگانبهمحدود. ۀاز

(1901)سالقانونیشهراصفهان استبرابر11حدوداً بیشترشده . درگسترششهرکهمیابییدرمبررسینموداربا

پسازاصالحاتارضیواجرایژهیوبه،بهبعد1991اماازسال،صورتگرفتهاستیکندبه1991-1944یهاسال

ووسعتشدهتندعمرانی)سیاستاحداثصنایعدراطرافشهرهایبزرگازجملهاصفهان(شیبمنحنییهابرنامه

انقالبوپسازشهریزمینیهااستیسلیدلبه،برابرشدهاست.پسازانقالباسالمی1/2حدودا1911ًشهرتاسال

لیدلبه1971سالازپسگسترشیافتهاست.شدتبهنیزشیبتندبودهوشهراین(1971)تاسالواگذاریاراضی

بار1901سالازپسشد.ترمیمالاراضی(شیبمنحنییواگذارتعدیلایدولتهفتم)سیاستکاهشیهااستیس

.افتیسرعتقانونیشهرۀ(بهمحدود1934الحاقخوراسگان)درساللیدلبهشیبمنحنیدیگر
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شهریتهیهیهانقشهو1934و1929،1911،1971،1901یهاسالهوایییهاعکسکهبااستفادهاز9ۀنقش

است توسع،شده گسترشو اصفهانفیزیکیۀروند شهر طولرا یهاسالدر چنانچهدهدیمنشانیخوببهمذکور .

مدت این طول در استمشخصاست یافته توسعه جهات تمام در شمال،کهشهر جهت در گسترش این البته

یغربشمال غربو ۀداخلمحدوداینکهلیدلبه1934مربوطبهسالیشرقاست)گسترشترچشمگیریغربجنوب،

 داردخوراسگان گسترشقرار این سبب(. از بسیاری شههاباغتبدیل اراضی به اطرافشهر، زراعی اراضی وو ری

استشدهمسکونی ژهیوبه، اینمناطقیکه پیشاز )مناطقشمالیونداراضیکشاورزیبودوهاباغدارایقنوات،

اما،غربی( اثر شهریزمینیهااستیسدر پس)خاصه انقالب( پوششسرعتبهاز مساکنوسازهاساختتحت و

گرفت قرار ندغیراصولی امروزه و مفهوم در باغداری و رفتههاآنکشاورزی بین از یهااستیسکهیدرحالاست.

کههاباغاراضیزراعیوژهیوبه؛نشوداززمینینامناسبۀآناستفادۀیبرپاکهشودبایددرچارچوبیتعیینشهریزمین

.روندیمشماربهاصلیکشورۀجزءسرمای

باصراحتازمرزمشخصتوانینماکنوندیگر،اخیریهادههسریعشهراصفهاندرۀباتوجهبهگسترشوتوسع

کهشهراصلیبادانستاصفهانشهرکالنشهریاصفهانیاۀمنطقآنرابایدبلکه،ناماصفهانسخنگفتهشهریب

هاست.اطرافخود)ملکشهر،خانهاصفهان،سپاهانشهر،خوراسگانو...(پیوندخوردیهاشهرک
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منبع:

قهرائیحسین

فیزیکیشهراصفهانۀروندگسترشوتوسع.9ۀنقش

یریگجهینت
بیشازچهاردههاستکههمچنین.گرددیبازمپیشبیشازنیمقرنبهدرکشورمایعمرانیزیربرنامهرسمیپیشینۀ

رشدکالبدیموزونوهماهنگباآنتهیهشدهاست.بسترایجادمنظوربهشهریبرایشهرهایایرانۀتوسعیهاطرح

هزینهوانرژیبااینکهرغمیعلشد،تعریفازنظرقانونی1911درایرانآغازودرسال1927کهازسالهاطرحاین

بهدالیلداشت(ورعایتضوابطومقرراتساختمانیهایکاربریبندمنطقهتأثیراتمثبتیدر)البتهودهمراهبزیادی

اجتماعیدرتوسعهاطرحازجملهاینکهدراینیمتعدد شدهاستیتوجهیبفیزیکیشهرۀبهتأثیرعواملاقتصادی،

یابهیزیربرنامهرشدوگسترششهرهابدونکنترلوگفتتوانیمبنابراین؛یابداهدافخوددستیتمامبهنتوانست

داشتهباشد.البتهنهبدینمعناآثارسوءاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبسیاریممکناستعبارتدیگربدونطرحجامع

یهایینارسابلکهضروریاستنادیدهگرفتهشود،مطالعاتیوهماجرا(ۀجامع)همدرمرحلیهاطرحهایکهنارسایی

بینبرودجامعیهاطرح از توسعۀتا کنترلشهرها بنابراینهاآنبراییزیربرنامهشودوینیبشیپو صورتبگیرد؛

،شرایطآیندهدرموردوباشدعمیقوتحلیلشرایطموجودفیزیکی،اقتصادیواجتماعیۀمطالعۀطرحجامعبایدنتیج

ارائفیزیکیشهرۀتوسعۀژیوبه مدلۀبا ینیبشیپبه از نحویشهریزمینیهااستیس،دیگرسویبپردازد. به باید

.ومنطبقباآنباشدنشودمدآجامعناکاریهاطرحۀکهاهدافتوسعصورتبگیرد

یریگمیتصمقانونیبرایقویواصولهاهیپاۀکنندفراهم(مدلۀوارائهایینارساطرحجامعشهری)درصورترفع

مقول استفادۀدرمورد اراضیشهریاستو ۀ را جامعه عمومی منابع از کندیمریپذامکانمؤثرتر کمکبه. طرحاین

ازبعداقتصادیشهریۀنیازهایآتیکاربریزمینجامعتأمینبهوکردازبروزبسیاریازمشکالتجلوگیریتوانیم

کافیکنارۀاندازبهشهریبرایتوسعۀآتیجامعۀتوسعهقابلیهانیزمکهکرداینمسئلهراتضمینپرداخت.همچنین

.شودیمآیندهنیزحمایتیهایگذارهیسرماموجودویهاهیسرماگذاشتهشدهاستواز
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البتهبااست)نیازجامعیطرحشهرها)ازجملهاصفهان(بهۀیرویبدگفتبرایجلوگیریازگسترشیباپایاندر

شهرۀکلیزمینواهدافتوسعیهااستیسمدل(تاۀجامعوارائیهاطرحیهایینارساتوجهبهرفع مشخصکامالً

اهدافوکندجامعپیروییهاطرحۀزمینبایدازاهدافتوسعیهااستیسـنیهمچن.شود بهعبارتدیگرمنطبقبا

نتایجمطالعات.صورتنگیردشهرۀیرویبگسترشوهمنشودهمطرحجامعناکارآمدجامعباشدتایهاطرحۀتوسع

دربارۀ نشان اصفهان یهایینارسادهدیمشهر )طرحدو ژهیوبهجامع و اجرا در ارگانیک( جامع نبودنهـماهنگطرح

گسترشسببونهادها(هاارگانتوسطوازانقالبپسژهیوبهجامع)یهاطرحۀبااهدافتوسعیشهرزمینیهاـاستیس
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