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زمینشهریوتأثیرآندرتوسعۀفیزیکیشهراصفهان 

استهای
سی 
کرامتالهزیاری*-استاددانشکدهجغرافیا،دانشگاهتهران 

احمدپوراحمد-استاددانشکدهجغرافیا،دانشگاهتهران 
حسینقهرائی1-دانشجویدکتریدانشکدهجغرافیا،دانشگاهتهران 

پذیرشمقاله 1931/42/42:تأییدنهایی1931/40/41:
چکیده 
پیدایششهرهاوسابقۀ شهرنشینی درایرانقدمتزیادی دارد ،اماافزایشوتوسعۀ سریع
شهرها به دهههای اخیر مربوط است .چنانچه در طول نیم قرن گذشته جمعیت شهرنشین
کشوراز95/4درصددرسال5991به25درصددرسال5931افزایشیافت.تعدادشهرها
زمینشهریونحوۀ
استهای 

نیزاز533به5911رسید.درپیگسترشوتوسعۀشهرها،سی
شکلگیری

اجرای آن مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا زمین بستر توسعۀ شهر و عامل اصلی در 
توسعهوگسترششهرهاست.همچنینبایدتوجهداشتکهطرحجامعشهری(درصورترفع
مگیری درمورد مقولۀ اراضی
ییها) سازندۀ پایهها و اصول قدرتمند قانونی برای تصمـی 
نارسا 
نمنظور هدف
یکند .بدی 
امکانپذیر م 

شهریاست واستفادهمؤثرتر ازمنابععمومیجامعهرا
طرحهای جامع و
پژوهش بنیادی-کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر ،بررسی نارساییهای  
آنها در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان است .نتایج
زمینشهری و تأثیر  
استهای  

ارزیابی سی
امکانپذیر

استهایکلیزمینواهدافتوسعۀشهربدونطرحجامع

یدهدتعیینسی
نشانم 
ییها وارائۀ مدل)قابلیتکاربردباالیی
طرحهای جامع(درصورترفعنارسا 
نیست.همچنین  
استهای

استهای کلی زمین و اهداف توسعۀ شهر دارند .در صورتی که سی

برای تعیین سی
یها و گسترش
طرحهای جامع هماهنگ شود ،قطعاً از ناهنجار 
زمینشهری با اهداف توسعۀ  

یرویۀشهرها(ازجملهاصفهان)جلوگیریخواهدشد .
ب 


زمینشهری،شهراصفهان .
استهای 
واژههایکلیدی:توسعۀفیزیکی،طرحجامع،سی 




*نویسندۀمسئول،تلفن43194743141:
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مقدمه 
شکلگیریتوسعهوگسترششهرهاستوبهعبارتدیگربسترونخستینگامتوسعۀشهرمحسوب
زمینعنصراساسی 
یشود؛ بنابراین کمیت و کیفیت عرضۀ زمین برای توسعه و گسترش شهر نقش بسزایی در پیشرفت هنجارها و
م
توسعهایبهینهدستیابد.توسعۀ
زمینشهریبه 
بهمنظورتوسعۀمطلوبشهرضروریاست 
یهایشهریدارد .
ناهنجار 
ستویکم،قرنشهرهاخواهدبودو
نشهرینیزبهعرضۀبهینۀآنوابستهاست(شکوئی.)07:1977،قرنبی 
مطلوبزمی 
بهدست
روشنگرانهای  

آنها ارائهونتایج
شرفتهتری دربارۀ گسترش ،توسعۀ فیزیکیشهرهاوکارکرد 
درآن نظریههای پی 
خواهدآمد(جیولی .)41:4411،
بهعلت افزایش
بهعنوان ثروتملی،همچنین 
بهدلیل نقشزمیندرتأمینرفاهوآسایشعمومی وتلقی آن 
امروزه 
روزافزونجمعیت،ضروری استضوابط،مقرراتومعیارهایمدنظربرای منافععمومی جامعه،حفاظتبهینهودرخور
بهکمک طرحهای جامعمیتوان ازبروزبسیاریازمشکالتجلوگیریکرد ،به
پایداردرنظرگرفتهشود .ازسوی دیگر  ،
نهای
تأمین نیازهای آتی کاربری زمین جامعۀ شهری از بعد اقتصادی پرداخت و این مسئله را تضمین کرد که زمی 
یتوان از سرمایههای موجود و
بهاندازۀ کافی برای توسعۀ آتی جامعۀ شهری وجود دارند .همچنین م 
قابلتوسعه  

یهایآیندهنیزحمایتکرد .
سرمایهگذار 
یرسد.اینشهر
اصفهانیکیازشهرهایقدیمیکشوراستکهموجودیتتاریخیآنبههزارۀسومقبلازمیالدم 
منحصربهفرد درمیانشهرهایجهاناست.اینویژگی ناشی

یشک از شهرهای مستثنا و
ازجملهشهرهای کمیاب ،وب 
یشود(شفقی .)414:1904،
ازایناستکهکالبدشهردرمجموعواحدیمنسجموارزشمندتلقیم 
دورههای مختلفتاریخوپس ازتغییرمکانآن ،ازمقراولیۀ شهرقدیمجی آغاز
توسعۀ تدریجی شهراصفهاندر 
نصورت که ابتدا در پیرامون مسجد جامع ،سپس در امتداد محور خطی بازار به سمت جنوب تکوین یافت؛
شد .بدی 
یکه دردورۀ سلجوقیانبااستقرارارگدرحواشی مسجدجامع،آبادترینبخشاصفهانهمینمحدودهمحسوب
بهطور 

یکرد.باوجوداین ،موقعیتاینمحدودۀ آبادو
یشد ودرآنمیدانی وسیع،مسجدراازارگیاپایگاهحکومتی جدام 
م
نقشجهان عوض شد و از آنجا که محیط پیرامون آن
بهتدریج با مکانی در پیرامون میدان  
پررونق در دورۀ صفویه  ،
بهکلی محوشد (هدایت-110 :1979،
یهای قبلی،فضای آن 
بهتدریج باازدسترفتنکاربر 
فضاسازی خاصی نداشت  
 .)113همچنین تاپیش از سال  ،1944رشدوگسترششهراصفهانبسیارکندبودوشهرباروستاهایاطرافخود
طرحهای عمرانی و احداث
پیوندی متناسب داشت ،اما بعدها توسعۀ شهر رشد نسبتاً آرامی یافت .درنتیجه نخستین  
ابانهااجراشدوچهرۀسنتیشهررادگرگونکرد .
خی 
روبهرو بود؛
در دهههای اخیر ،شهر اصفهان مانند بیشتر شهرهای کشور با افزایش سریع جمعیت شهرنشین  
یکه جمعیت آن از  )412.740( 411.444نفر در سال  1991به  )1.340.310( 1.344.444نفر در سال 1934
بهطور 

افزایش یافت (بیش از  7برابر در طول نیم قرن ( )1934-1991مرکز آمار ایران 1991 ،و  .)1934همچنین عوارض
بخشهای حاشیهنشین پیرامونشهر از
بورسبازی زمینوپیدایش 
باغها ومزارعاطرافشهر ،
متعددی ازجملهتخریب 
رویدادهایاینمنطقهبود .
آنها،اراضی
یشود کهدر 
طرحهای جامعشهریمشاهدهم 
زمینشهری ،در  
پژوهشهای داخلی درمورد 

نخستین 
دگاههای نودرجغرافیای
یتوان بهکتابدی 
پژوهشها م 

یشوند.ازاین
شهری ازجهتتوسعۀ شهروکاربریمطالعهم 
منطقهبندی وقیمتزمین،کاربری
زمینشهری ،
شهری (شکوئی )1979اشارهکردکهدرآنمطالبارزشمندی درمورد 
شههای نو در فلسفۀ جغرافیا» (شکوئی )1971 ،کتابی
یشود .همچنین «اندی 
زمین و اقتصاد سیاسی زمین مشاهده م 
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استهای 

سی
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زمینشهری وجایگاهآندرتوسعۀ شهری پرداختهشدهاست.
ارزشمندازلحاظ نظری استکه درآنبهمباحثنظری  
زمینشهریمطرحشدهاست.
کتابجغرافیاوشهرشناسی(فرید)1910،ازمنابعموردتوجهجغرافیاستکهدرآنمباحث 
زمینشهریاست.همچنین
عالقهمندان بهمباحث 
کتابکاربری اراضی شهری (زیاری)1904 ،ازدیگرمنابع مدنظر 
زمینشهری(،)1971عدالتاجتماعیوشهرنشینی()1971واقتصادشهر()1971ازدیگرمنابعموردنظر
کتابسیاست 
زمینشهریپرداخته شدهاست؛ از
نامههای دکتری نیزبهمقولۀ  
ان 
عالوهبر کتبومنابعذکرشده،دربرخیپای 
هستند .
اننامۀ عزیزی درموردایران(،)1330فرایندعرضۀ زمینونقشآندرتوسعۀ شهری ایران(میرعلی کتولی،
جمله،پای 
طرحهای توسعۀ شهری (غالمحسینی )1902،و فرایندعرضۀ
زمینشهریدر 
استهای  
،)1904تبیینوتحلیل نقشسی 
زمینوتأثیرآنبرکیفیتگسترششهریزد(سرایی.)1902،
زمینشهری وتأثیرآندرتوسعۀ فیزیکی شهراصفهاناست،
استهای  
ازآنجاکههدف پژوهشحاضر بررسی سی 
بهویژه بعد از انقالب
طرحهای جامع شهری در اصفهان  ،
زمینشهری با هدف توسعۀ  
استهای  
میزان ناهماهنگی سی 
زمینشهریدرتوسعۀ
استهای  
طرحهای جامعدراجراوتأثیرسی 
ییها وتنگناهای 
تحلیلشد.برایاینمنظور ،نارسا 
فیزیکیشهراصفهانمدنظرقرارگرفت .
بهکارگیریهرنوعسیاستدرتماممقاطعزمانی،آثارونتایجمشخصی
ضرورتپژوهشحاضربهایندلیلاستکه 
یتواند در جلوگیری از تکرار
یبخشد؛ بنابراین نتایج این پژوهش م 
دارد و روند رشد و گسترش شهرها را شکل م 
استهای نادرستوغیرکارشناسی گذشتهوتصمیمگیریهای مناسببرای کارشناسانکاربردداشتهباشد.ازسوی
سی 
یرویۀ شهر جلوگیری کند .به عبارت دیگر در صورت
دیگر ،این پژوهش ممکن است تا حد زیادی از گسترش ب 
یرویۀ خودادامه
طرحهای جامع،شهرهمچنانبهگسترشب 
زمینشهری بااهدافتوسعۀ  
استهای  
هماهنگنبودن سی 

باغها و اراضی کشاورزی) خدماتی و
ستمحیطی (تخریب  
یهای فراوان زی 
ندهای نزدیک به ناهنجار 
یدهد و در آی 
م
یشوند :
پرسشهایاساسیبهشرحزیرمطرحم 

یشود.باتوجهبهمسئلۀاصلیپژوهش
ارتباطیمنجرم 
برنامههایتوسعۀطرحجامعارگانیکوطرحجامعمنطقۀاصفهانکداماستوتاچهمیزاندرتوسعۀ فیزیکیشهر

اصفهانتأثیرداشتهاست؟
استها تاچهمیزان
بهویژه پس ازانقالبدرشهراصفهان)کداماست؟ این سی 
زمینشهری( 
استهای  
مهمترین سی 

طرحهایجامعشهریاصفهانتأثیرمنفی
برنامههایاجرایی 
برتوسعۀفیزیکیشهراصفهانمؤثراستوتاچهاندازهبر 
آنهاراناکارآمدکردهاست؟
گذاشتهو 

مبانینظری 
زمینشهری ارائهکردودرکتابخودبا عنوان«ایالتمنفرد»
تونن ازنخستین کسانیاستکهنظریۀ خودرادرمورد 
( )1041به تشریح این موضوع پرداخت .با اینکه نظریۀ او در علم دنیا مدنظر همه قرار نگرفته است ،اساس همۀ
تطابقنداشتن آنباشرایطاجتماعی-اقتصادی جوامع
یآید.هرچند  
بهشمار م 
نههای اقتصادی  
نظریههای مکانی درزمی 
بهکار برد(شکوئی،
بهصورت روشکار،بارعایتاعتدال 
یتوان نظریۀ اورا 
امروزی دربیشترمواردثابتشدهاست،م 
 .)477:1979
پس ازتونن،کهل درسال 1021بهمطالعۀ رابطۀ میان شهرومحیططبیعی وفرهنگی آنپرداخت .کولی نیزدر
راهآهن،درایجادوتوسعۀ مراکزتجاری نقشمؤثری دارند .پساز
بهویژه  
حملونقل ،
سال 1032بیانکردکهخطوط 
کارخانهها درشهرهای بزرگ

العادهای ازمردمو
فوق 
تراکمهای  
وی ،هیگ درسال 1347بهاینمقولهپرداختکه چرا 
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یدان آلمانی بیان کرد که از سال ،1033
صورت گرفته است (اولمن .)21 :1979 ،در سال  1347بوبک ،جغراف 
پژوهشهایخودبهتوضیحجغرافیایداخلشهرهاوچگونگیاستفادهاززمین

بهتبعیتازشلوتردر
یدانانآلمانی 
جغراف 
بحثهای مربوطبهعلتوجودی واندازهوخصوصیات
یدهد کهپیش از 
پرداختهاند (همان.)22 :اینمسئلهنشانم 

شهرها،مباحثمربوطبهاراضیشهریوکاربریآننیزاهمیتداشتهوموردتوجهدانشمندانبودهاست .
دانشمندانی مانندبرگس،هویتوهریسالگوهای کاربری اراضی شهری رابهحوزۀ اقتصادتعمیمدادند.بایدتوجه
یهای فوقنوشته
مدلهای بسیاری برای تعمیمالگوهای کلی کاربری زمیندرشهربرپایۀ تئور 
روشها و 
داشتکه 
مکانیابیخانوارها،صنایعومراکزتجاری.درایننظریهها،برارزشمبادالتیزمین،بیشتر
مدلهای 
شدهاست؛ازجمله 
دگاهها از نظریههای اقتصاد خرد و کالسیک تأثیر
تأکید شده است تا ارزش واقعی و کیفیت زمین .بخشی از این دی 
رفتهاند .در این رابطه نیز دانشمندانی مانند آلنسو ،باکمن ،مایلز ،موث ،هاروی ،گیلبرت ،هلی و بالچین با چنین
پذی 
ستهاند(کتولی .)11:1904،
زمینشهرینگری 
دیدگاهیبهتوسعۀ 
منحصربهفردی دارد که

یهای 
برای شناختمفهومزمین،تعاریفمتعددی ذکرشدهاست؛ ازجمله اینکه زمینویژگ 
جابهجایی نیستومیزانآندر
قابل 
عبارتاند از اینکه زمین 
یها  
مهمترین اینویژگ 
یکند .
آنراازسایرکاالهامتمایزم 
یتواند بدون آن زندگی کند و همین امر
چکس نم 
منطقهای خاص ثابت است .همچنین زمین کاالیی است که هی 

یآورد(هاروی .)113 :1971،زمیناساسمنابع
بهوجود م 
مصرفکننده  

تهایی رادرانتخاباینکاالازجانب
محدودی 
آنها عمل
مجموعهای ازموجوداتزندهومحیططبیعی  

بهصورت اکوسیستم ،یعنی 
یشود وهمواره 
طبیعی محسوبم 
نروکاراییهراکوسیستمبهنوعوکیفیتکاربریزمینوابستهاست(شکوئی .)419:1977،
یکند؛ازای 
م
برنامهریزی زمین ،نحوۀ مالکیت،
سیاست زمین 1عبارت است از شیوۀ کنترل استفاده از زمین و اثرگذاری بر آن  ،
دولتها اعمالمیکنند (کیول.)72:1339،همواره
بهویژه درفرایندهایتوسعهکه 
استفادههای گوناگون ازآن ،

قیمتو
میانمنافعفردیمتصدیانوفعاالنزمین،باتوسعۀشهریومنافعجامعهتضادوجودداردکهاینامر،فضایاجتماعی،
بهطورمستقیم
بهمنظوررفعپیامدهایاینمشکل،دولتها 
یکند .
اقتصادیوفرهنگیشهرهاراباچالشیجدیمواجهم 
یشود
زمینشهریگفتهم 
استهای  
آنها سی 
یکنند کهبه 
روشها وابزارهاییرادرقالبقوانین اعمال م 
یاغیرمستقیم  
(هاروی .)134:1301،

روشپژوهش 
پژوهش حاضر بنیادی-کاربردی و توصیفی-تحلیلی و محدودۀ آن شهر اصفهان است .اطالعات نیز به روش بررسی
دادههاازطریقمصاحبهبا
تهایاینترنتیگردآوریشدهاست.بخشدیگراطالعاتوآمارو 
متون،مدارک،اسنادوسای 
بهدست آمده است.
کارشناسان(سازمانراهوشهرسازی،شهرداری)ومشاورانمسائلشهریوایجادکارگاهمشورتی 
نقشههایشهـریترسیمشده
سالهایمختلفازشهراصـفهانو 
عکسهایهوایی 
نقشۀتوسعۀشهرنیزبااستفادهاز 
نرمافزارهای،SPSSاکسلوArcgisنیزاستفادهشدهاست .
دادههاکیفیاسـتواز 
است.روشتحـلیل 

طرحهایجامعتوسعۀشهریدرایرانوجهان 
مقایسۀ 
دهگانۀانگلستان،ژاپن،فرانسه،آلمان،کانادا،دانمارک،برزیل،
طرحهایجامعتوسعۀشهریدرایرانوکشورهای 
بررسی 
طرحهای توسعۀ
یدهد هـماهنگیضعیفیمیان  
هلند،استرالیاوآمریکا -کهنتایجآندرجدول 1آمده است  -نشانم 

1. Land Policy
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طرحهای توسعۀ ملی و
منـطقهای در ایران وجــود دارد که دلیل آن نبود  

شهری ،راهبردها و اهداف توسعۀ ملی-
طرحهای توسعۀ شهریدرکشورهای موردمطــالعه،با
بهصورت فراگیراست.درمجموع  ،
منطقهای  
طرحهای توسعۀ  

اینمقولههادرایرانوضوحکمتریدارند.بایدتوجهداشت

اهداف،نقشوکارکردروشــنومشخصیهمراههستند،اما
تهای اجرایی،رعایت
واقعگرایی درتدویناهدافطرحوقابلی 
طرحهای جامعمشارکتیندارند .
کهمردمایران،درتهیۀ  
دادههای موثقودقیقنیزبسیارضعیفاست و مردمدرمرحلۀ بررسیوتصویب
اصولعدالتدرطرح،اتکایطرحبر 
طرحهادخالتیندارند .

طرحهای توسعۀ شهری در ایران و جهان در سه مرحلۀ نحوۀ تهیه ،نحوۀ بررسی و
درمجموع ،ارزیابی تطبیقی  
یدهد کشورهلند()149وژاپن()144بیشترینامتیازوایران()22کمترینامتیازرادارند
تصویب و نحوۀ اجرانشانم 
طرحهایشهریدرایران .)1973،
وههایمناسبتهیۀ 
یهایکشور،تدوینشی 
(سازمانشهردار 
طرحهایتوسعۀشهریدرایرانوجهان 
جدول.5ارزیابیتطبیقی 
نمونهها 


میزانامتیاز 
نحوۀتهیه 

نحوۀبررسیوتصویب 

نحوۀاجرا 

جمعبندی 


انگلستان 

 90

 41

 92

 39

ژاپن 

 93

 49

 24

 144

فرانسه 

 92

 49

 94

 07

آلمان 

 90

 49

 40

 03

کانادا 

 92

 44

 43

 09

دانمارک 

 24

 42

 99

 37

برزیل 

 49

 14

 13

 12

هلند 

 24

 42

 93

 149

آمریکا 

 92

 11

 41

 71

استرالیا 

 92

 44

 43

 09

ایران 

 13

 11

 12

 22

طرحهایشهریدرایران،جلدسوم 1973،
وههایمناسبتهیه 
یهایکشور،تدوینشی 
منبع:سازمانشهردار 

طرحهایجامعدرایران 
نارساییهاوتنگناهای 
یتواننارساییهاوتنگناهایطرحهایجامعدرایرانرابهشرحزیردانست :
جمعبندیکلیم 
بهطورخالصهدر 

منطقهای
استهای کلیملیو 
قابلحصول نیستند؛بهایندلیلکهباسی 
طرحهای جامع 
نشده در 
هدفهای تعیی 

متناقضاند.

هماهنگیندارندودربیشترمواردبایکدیگر
برنامهریزیشهریوجودنداردوبهمهندسانمشاور
یهاعموماًکادرالزمبرای 
طرحهایجامعمانندشهردار 
درتهیۀ 
بهدلیلجدابودن
نرو 
یکنند؛ازای 
طرحهاراازالگوهایخارجیتقلیدم 
نرومشاورانخارجیوداخلی ،
یشود؛ازای 
مراجعهم 
یآید.
بهوجودم 
برنامهریزازمجریطرحودوگانگیدرطرزتفکردراجرایطرحجامع،مشکالتی 

ارگانهایاجراییطرح؛
ناهماهنگیوارتباطناکافیمیان 
ییهایمالی؛
کمبودهاونارسا 
مشکالتمدیریتی؛
ییهاوتنگناهایحقوقیوقانونی.
نارسا 
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فراهمکنندۀ پایهها واصولقانونی
بایدتوجهداشتکهطرحجامعشهری(درصورترفعنارساییها وارائۀ مدل) 
امکانپذیر
بهکمکآناستفادۀمؤثرترازمنابععمومیجامعه 
قویبرایتصمیمگیریدرموردمقولۀاراضیشهریاستو 
یشود .
م

افتهها 
بحثوی 
منطقهبندیشهراصفهان 


اضافهشدن منطقۀ خوراسگان دراینسال،تعداد این
تاسال 1934شهراصفهانبه 12منطقهتقسیمشدهبود ،اما با 
ندهرود وبقیهدرشمالواقع
مناطق به  11رسید (نقشۀ.)1ازمجموعاینمناطق،سهمنطقۀ  1،1و 19درجنوبزای 
یدهد حدود 94درصدجمعیتشهردرمناطقجنوبی
ندهرود نشانم 
شدهاند.بررسیتوزیعجمعیتدرشمالوجنوبزای 

ندهرود سکونت دارند .دلیل اختالف زیاد تعداد جمعیت ساکن میان این دو منطقه،
و  74درصد در مناطق شمالی زای 
ندهروداست.
پادگانهایوسیعنظامی،دانشگاهاصفهان،ورزشگاهوبیمارستانالزهرادرجنوبزای 


دانشگاهتهران 
دانشکدۀجغرافیا 
راهنما 



پانزدهگانۀشهراصفهان 

نقشۀ.5مناطق



منبع:معاونتشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان 

دهههایاخیر 
تحوالتجمعیتیشهراصفهاندر 
یدهدجمعیتشهردراینمدتبهبیشاز7برابر
مطالعۀجمعیتشهراصفهاندرنیمقرناخیر()1934-1991نشانم 
سالهای آمارگیری ،نوسانات
همانطور کهمشخصاست ،نرخرشدجمعیتدرفاصلۀ  
افزایش یافتهاست(جدول  .)1
بهدلیل
سالهای 1921-1991بوده که  
بسیار شدیدی داشته است .چنانچه بیشترین نرخ رشد جمعیت ( )1/44در  
یبر سرمایهگذاری،افزایشرونقاقتصادیوصنعتیشدن اصفهان،سبب سیلعظیم مهاجرتبه
استهای دولتمبن 
سی 
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شهرشدهاست.دردهۀ بعد،هرچندنرخرشدجمعیتاندکیکاهش یافت وبه 2/7رسید،بازهممهاجرانزیادی به
یشدن وسرمایهگذاری دولت
شتر اشارهشد ،روندمهاجرتبهاینشهر باصنعت 
یشدند.همانطور کهپی 
اصفهانواردم 
مهاجرتهادامنزد .

ذوبآهندرسال1921بهسیلاین
ارتباطداشت.چنانچهایجاد 
یدهد روندمهاجرتهمچنانبهشهر
سالهای  1911-1911نزدیک  2استکه نشانم 
نرخرشدجمعیتدرفاصلۀ  
یشدن شهر(احداثمجتمع
یتوان به تداوم روندسرمایهگذاران وصنعت 
اصفهانادامهداشتهاست.ازعللمهاجرتم 
یاکریل)ومهاجرتمهاجرانجنگتحمیلیومهاجرانافغاناشارهکرد .
فوالدمبارکهوپل 
دردهۀ1911و1971نرخرشدجمعیتبه4/14و4/41درصدکاهشیافت(درنمودار1تغییراتنرخرشدجمعیت
یبرکاهشموالیدو
استهایجمعیتیدولتمبن 
یتوانعلتآنرادانست:سی 
سالهای1934-1991آمدهاست)کهم 
در 
افزایشتورمپسازجنگ(کاهشقدرتخریدمردموکاهشموالید)و سکونتبخشیازجمعیتدرشهرهایجدید
بهدلیل الحاق
بهارستانومجلسی دانست .شایانذکراستکهافزایشنرخرشدجمعیتدرسال 1934به 9/0درصد ،
خوراسگانبهمحدودۀقانونیشهراصفهانبودهاست(نرخرشدبدونجمعیت114.771نفریخوراسگاندرسال1934
برابر4/11درصدبود) .
سالهای 5931-5991
جدول.2نرخرشدجمعیتشهراصفهاندرفاصلۀ 
سال 

تعدادجمعیت 

نرخرشدجمعیت 

 1991

 412.071

-

 1921

 242.421

 1/44

 1911

 171.114

 2/7

 1911

 301.719

 9/34

 1971

 1411.474

 4/14

 1901

 1109.143

 4/41

 1934

 1340.310

 9/0

سالهای 1934-1991
منبع:مرکزآمارایران،سرشماریهاینفوسومسکن 

نمودار.5تغییراتنرخرشدجمعیتشهراصفهاناز 5931-5991
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سیاستزمینوتوسعۀفیزیکیشهراصفهان(از5911تاانقالب)5912
یتوان درآغازمشروطیت یافت.اگرچه در قوانین آن زمان مسئلۀ
استهای مربوطبهزمین درایران را م 
نخستین سی 
بهتفصیل بیان شدهبود (ارجمندنیا .)41:1919 ،همچنین
بهطورکلی مدنظر بود ،مالکیت و نحوۀ برخوردباآننیز  
زمین  
برنامهریزی بهسازی ونوسازی شهری درایران بهسبکامروزی ،ازاواخردورۀ قاجاریه ظهوریافت ،اما
استگذاری و 
سی 
بهدنبال درگیری
تهای نوسازی وبهسازی درشهرهای ایران بهسبکمدرنورسمی ازسال 1914آغاز شد .البته 
فعالی 
بهکندی ورکود شدید گرایید (پوراحمدو
ایران در جنگجهانی دومو اشغال آن توسط متفقین ،این امر متوقفشد یا  
شماعی .)911:1902،
رشدوگسترششهراصفهانتاپیشازسال1944بسیارکندبودواینشهرهنوزباروستاهایاطرافخودپیوندی
طرحهای
متناسبوارگانیکداشت،اماپس ازاینسال،توسعۀ شهر،رشدنسبتاًآرامیپیداکرد.دراینزمان،نخستین  
ابانها اجراشدوچهرۀ سنتیشهرتغییرکرد.بهعبارت دیگرباتحوالت آغاز اینقرنوسلطنت
عمرانیواحداثخی 
رضاشاه،ایراندرمرحلۀجدیدیقرارگرفت؛درنتیجهجامعۀشهریدگرگونشدوبرنظامشهریتأثیرگذاشت.اصفهان
ابانهای متعددیازجملهخیابانطالقانی(شاهسابق)،
نیزازاینتحوالتدور نبود .چنانچهتاپیش از سال ،1944خی 
کمالالدین اسماعیل،نظرو...احداث
حافظ،هاتف،چهارباغعباسی،چهارباغباال،چهارباغخواجو،آمادگاه،شیخبهایی ،
کباره
بهی 
شدند .همچنین با پیدایش عناصر جدید مانند تماشاخانه ،سینما ،هتل ،باغ ملی و ...ساخت و سیمای شهر  
دگرگونشد(مصاحبهباکارشناسانشهرداری) .
مفتآباد)درکنارفرودگاهو
درزمانپهلویدوم،بااحداثفرودگاهدرجنوباصفهان،اولینمنطقۀحاشیهنشینشهر( 
بخشهاییازتختفوالد(قبرستانقدیمیشهر)شکلگرفتکهبیشترساکنانآنازمهاجرانروستاییبودند.
سپسدر 
بهطرف جنوبگسترشیافت .دردهۀ بعد نیز احداثدانشگاهاصفهان( 1921درمنطقۀ هزارجریب)
نصورت شهر 
بدی 
ندهرود سرعتبخشید.بهعبارت دیگرتوسعۀ شهرتاسال 1924بیشتردرقسمتشمالی
گسترششهررادرجنوبزای 
ندهرود گسترشیافت.درایندوره،
بهطرف جنوبزای 
ندهرود بود ،اماپسازاحداثفرودگاهودانشگاهاصفهان،شهر 
زای 
پنجساله)،شهرها(ازجملهاصفهان)تحولیاساسییافتند وخدماتی مانند
برنامههای عمرانی 
درپیاقداماتزیرساختی( 
ابانهایوسیعو...صورتگرفت.
لولهکشیآب،فاضالب،احداثنیروگاهوتأمینبرقسراسری،احداثخی 
سیستمتلفن ،
شبکهای) وسعت بیشتری از سطح شهر یافت؛
بهدلیل الگوی خاص آن ( 
در دهه  ،1924گسترۀ ساختار اصلی شهر  ،
بهدنبالتحولساختاراصلیشهر
بنابراینعناصرشهریوعملکردهایعمومیدرسطحوسیعتریازشهرپراکندهشدند .
بهشبکهایتبدیلشد،امادراینساختارهنوزهمدومحورعمودبرهم(محور

هستهای
درایندوره،شکلآنازخطی -
ندهرودومحورچهارباغ)اهمیتبیشتریداشت .
زای 
ندهرود بهچهارمنطقۀ بزرگجغرافیاییتقسیم
بهکمک دومحورانسانیوطبیعی ،یعنیچهارباغوزای 
شهراصفهان 
ندهرود،در
یکند.محورزای 
شدهاست .محورچهارباغهنوزهمازنظر شکلوعملکردمانند ستونفقراتشهرعملم 
بهتدریج وبا
گذشتهنقشی خاصدرسازمانشهریبرعهدهنداشتوبیشتربهکشاورزیوباغداری مختص بود،اما 
بهدلیل
پیشرویکردوآنراازدوطرفساحلشمالیوجنوبیدرمیانگرفت.همچنین 
بهسویرودخانه 
گسترششهر 
زیباییوبرخورداریازامکاناتوسیعطبیعی،درجایگاهمناسبیازنظر فرهنگیوتفریحیقرارگرفت (طرحتفصیلی
اصفهان .)1904،
یها درصنایعصورتگرفت کهدراطراف
بهدنبال افزایشقیمتنفت،بخشعمدۀ سرمایهگذار 
دراوایلدهۀ   14
نروشهراصفهانتوسعۀبیشترییافت .
چندشهربزرگازجملهشهراصفهاناحداثشد؛ازای 
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سیاستزمینوتوسعۀفیزیکیشهراصفهان(پسازانقالباسالمی )5912
بهدلیل
درایندوره(دهۀ اولانقالب)شهراصفهانازنظرفیزیکیتوسعهیافت؛زیرا جمعیتشهرنشینآنبیشترشد ( 
شازپیشازساختوسازهایجدیدتأثیر
افزایشموالیدومهاجرتبهشهر)واراضیزراعیواقعدرشمالوغربشهر،بی 
پذیرفت.هرچندطرحهایجامعبهدالیلمتعدددرمرحلۀمطالعاتیواجرا،درتوسعۀبهینۀبیشترشهرهایایرانازجمله
زمینشهری،خاصهبعدازانقالبازجملهمصوبۀ شورایانقالبدرسال 1910در
استهای  
اصفهانناکارآمدبودند،سی 
طرحهایجامعرانادیدهگرفت،بلکه
نهتنهااهدافتوسعۀ 
ساختوسازدرمحدودۀحوزۀاستحفاظیشهرها ،

لغوممنوعیت
مبنیبرحفظاراضی
منطقهای  
بهرغم تأکیدطرحجامع 
یرویۀ شهرهاداشت.چنانچه 
نقشمؤثریدرتوسعهوگسترشب 
زراعیشمالشهراص فهان،شهردرامتدادسهمحورزینبیه،کاوهوامامخمینیگسترشیافت(مصاحبهباکارشناسان
سازمانملیزمینومسکناصفهان) .
یهای غیرمسکونیدرفاصلۀ
جدولهای  9و 2اراضیواگذارشده درشهراصفهانبرایساختمسکنوکاربر 
در 
سالهای  1974-1911و 1904-1971آمدهاست.چنانچهمشخصاستدردهۀ  14درمجموع  1130قطعهبامساحت

ناساس میزان
بهصورت انفرادی،تعاونییانهادهابرایاحداثمسکنبهاشخاصواگذارشد .برای 
 4.414.121مترمربع  
بهصورت تعاونیونهادهابود.
بهصورت انفرادی( 011.027مترمربع)بسیاربیشتر از اراضیواگذارشده 
اراضیواگذاری 
بهصورت انفرادی،
سالهای  ،1904-1971درمجموع  14.201قطعهبامساحت 2.424.171مترمربع  
همچنیندرفاصلۀ  
بهصورت انفرادی(9.941.771
آمادهسازی ومشارکتبرایساختمسکنواگذارشدهاستکهمیزاناراضیواگذاری 

بهصورت
مترمربع) بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است .کمترین مساحت ( 10242مترمربع) نیز به واگذاری  
بودهاند .
بهصورتانفرادی 
مشارکتمربوطبودهاست.درمجموعاراضیواگذارشدهدرهردودهه،بیشتر 
سالهای )5921-5925
جدول.9اراضیواگذارشدهدرشهراصفهان( 
مسکونی 
سال 

انفرادی 

غیرمسکونی 
نهادها 

تعاونی 

تعداد 

مساحت 

قطعه 

(مترمربع) 
-

تعداد 

مساحت 

تعداد 

مساحت 

تعداد 

مساحت 

قطعه 

(مترمربع) 

قطعه 

(مترمربع) 

قطعه 

(مترمربع) 

 1911

-

-

-

-

 17

 9911

-

 1914

 241

 144.144

0

 1411

-

 921.344

 17

 47.314

 1919

 123

 172.324

 727

 449.244

 00

 49141

7

 12.431

 1912

 404

 17.192

 107

 90.319

 71

 12.901

 14

 19.194

 1911

 141

 110.319

 272

 117.119

 102

 12.407

 10

 117.149

 1911

 930

 31.444

 73

 41.101

 10

 99.941

 104

 741.114

 1917

 432

 11.144

 41

 1734

3

 4214

 90

 22.111

 1910

 112

 141.414

 71

 422.191

 79

 1114

 43

 14.314

 1913

 211

 32.491

 92

 47.114

7

 9114

 94

 31.391

 1974

-

-

-

-

-

-

 73

 277.144

جمع 

 9141

 011.027

 1194

 1.14.342

 217

 207.774

 214

 1.111.179

منبع:سازمانملیزمینومسکن 
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جدول.4اراضیواگذارشدهدرشهراصفهان( )5912-5925
مسکونی 
سال 

انفرادی 

غیرمسکونی 
مشارکت 

آمادهسازی 


تعداد 

مساحت 

قطعه 

(مترمربع) 
 143.724

تعداد 

مساحت 

تعداد 

مساحت 

تعداد 

مساحت 

قطعه 

(مترمربع) 

قطعه 

(مترمربع) 

قطعه 

(مترمربع) 

 1971

 4241

 724.412

2

 144.444

-

-

 90

 1974

 4044

 721.400

-

-

-

-

 11

 143.071

 1979

 004

 421.147

-

-

-

-

 44

 241.144

 1972

 027

 170.491

-

-

 00

 11.417

 91

 72.349

 1971

 1941

 414.207

 721

 944.444

7

 127

 11

 942.917

 1971

 910

 79.123

-

-

-

-

 41

 12.192

 1977

 423

 09.023

-

-

4

 1044

 10

 42.310

 1970

 413

 14.012

1

 10444

-

-

 92

 19.914

 1973

 441

 099.111

-

-

-

-

 19

 911.407

 1904

 143

 99.499

-

-

-

-

1

 4300

 1901

 30

 40.711

-

-

-

-

-

-

 1904

 19

 17.110

-

-

-

-

-

-

جمع 

 3192

 9.941.771

 714

 310.444

 37

 10.242

 944

 1.091.404

منبع:سازمانملیزمینومسکن 

یسازی و خودکفایی
خطمشی خصوص 
مشارکتدادن بخش خصوصی در امور  ،

پس از جنگ تحمیلی ،دولت برای 
یها برای تأمینمنابعمالیموردنیازخود،
یها راانتخاب کرد؛بنابراین شهردار 
سازمانها از جملهشهردار 

ارگانها و

عالوهبرفروشتراکم،سیاستهایجدیدیرادربارۀاراضیشهریدرپیشگرفتند؛ازجملهتغییرکاربریاراضی(نظامی،

صنعتی و )...به کاربری مسکونی و فروش این اراضی به متقاضیان که در نتیجۀ آن ،سیاست زمین نقش مؤثری در
ندهرود
یتوانبهتغییرکاربریاراضیکارخانۀریسندگیزای 
گسترشوتوسعۀفیزیکیشهراصفهانداشت.دراینرابطهم 
نهخانه وکارخانۀ ریسندگیصنایعواقعدرخیابانچهارباغباالبهکاربریمسکونیوتغییرکاربری
درجنوببلوارآیی 
یعصر درنزدیکیکوهصفه)اشارهکرد
بخشیازپادگاننظامیواقعدرجنوب اصفهانبهکاربریمسکونی (کویول 
(نقشۀ .)4

قیمتزمیندرشهراصفهان
زمینشهریدراینشهراست.بایدتوجهداشتکه
استهای 
بازارزمیندراصفهانومدیریتآنازدیگرمسائلمهمسی 
گرانترین مناطق شهر
یکه در  
بهطور 
میانگین قیمت زمین در مناطق مختلف شهر بسیار متفاوت است (جدول )1؛  
دولتهابرایرسیدنبهاهدافخودوتنظیم
ارزانترینمنطقه(مناطق 14و)12است.البته 
(منطقۀیک)حدوداً1برابر 
منطقهبندی ،وضع قوانین ساختوساز ،صدور
نامههای  
ن 
برنامهریزی ،آیی 
و قانونمندسازی بازارهای زمین ،ابزارهای  
بهدنبالدارد .
آنهانتایجمحدودی 
مههاو...رادردستدارند،امااجرای 
یها،اخذجری 
مجوزها،بازرس 
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زمینشهریوتأثیرآندرتوسعۀفیزیکیشهراصفهان
استهای 

سی


دانشگاهتهران 
دانشکدۀجغرافیا 
راهنما 
ریسندگی 
نظامی


منبع :

نقشۀ.2تغییرکاربریاراضیصنعتیونظامیبهمسکونی 

حسینقهرائی 

منطقهبندیزمیندرشهراصفهان(سال )5934

جدول.1میانگینقیمت
منطقه 

1

4

9

2

1

خیابان 

قیمت(ریال) 

بربلواروخیاباناصلی 

 111.144

ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 

 444.444

حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 

 144.444.444

حداقلقیمت(تقریباً) 

 11.444.444

بربلواروخیاباناصلی 

 117.444

ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 

 20.444

حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 

 91.444.444

حداقلقیمت(تقریباً) 

 14.444.444

بربلواروخیاباناصلی 

 244.444

ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 

 114.444

حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 

 24.444.444

حداقلقیمت(تقریباً) 

 14.444.444

بربلواروخیاباناصلی 

 914.444

ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 

 74.444

حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 

 24.444.444

حداقلقیمت(تقریباً) 

 11.444.444

بربلواروخیاباناصلی 

 274.444

ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 

 104.444

حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 

 04.444.444

حداقلقیمت(تقریباً) 

 9.444.444
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ادامۀجدول.1میانگینقیمتمنطقهبندیزمیندرشهراصفهان(سال)5934
منطقه 
1

7

0

3

 14

 11

 14

 19

 12

 11

خیابان 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 
بربلواروخیاباناصلی 
ابانهاییبا0مترعرضوباالتر 
برخی 
حداکثرباالترینقیمتاراضیهرمترمربع(تقریباً) 
حداقلقیمت(تقریباً) 

قیمت(ریال) 
 214.444
 121.444
 34.444.444
 41.444.444
 144.444
 42.444
 94.444.444
 14.444.444
 114.444
 14.444
 94.444.444
 3.444.444
 144.444
 91.444
 94.444.444
 0.444.444
 114.444
 11.144
 94.444.444
 7.444.444
 74.444
 91.444
 44.444.444
 1.444.444
 01.444
 21.444
 10.444.444
 1.444.444
 114.444
 04.444
 24.444.444
 14.444.444
 114.444
 11.444
 10.444.444
 24.444.444
 191.444
 21.444
 47.444.444
 1.944.444

منبع:سازمانراهوشهرسازیاصفهان 

طرحهایجامعشهراصفهان

طرحجامعارگانیک 

بهصورت
دراینطرحکهدرسال 1914بهتصویبشورای عالی شهرسازیومعماریایرانرسید ،توسعۀشهراصفهان 
شبینی شد .همچنینجمعیتشهربرای 41سالآینده 1میلیون و 444هزارنفر
پنجساله پی 
پیوستهوبرایسهدورۀ  

زمینشهریوتأثیرآندرتوسعۀفیزیکیشهراصفهان
استهای 

سی
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بهصورت متصلبهشهروبررویدومحور
شمالغربی وشرق  
شبینی توسعۀ شهردرجهتشمال ،
مشخص شدو پی 
بهسویغربممنوعشد(هدایت .)141:1979،
پیشروی 
شرقیوغربیصورتگرفت.همچنینبراساساینطرح ،
تنکردن تمام ضوابطوجزئیات
اینطرحاشکاالتزیادیداشت،اما عاملیکه ازموفقیتآنجلوگیریکرد ،رعای 
نشده درمراحلاجرایاناهماهنگیدراینمراحلبود که البتهپساز اجرایطرحرسمیتیافت .شهرداریبراساس
تعیی 
طرحهایتفصیلی،پروانۀساختمانیراصادرکرد.همچنینازسال1914وباابالغمراحل
خطوطاصلیآنوبدونوجود 
بهسرعت تهیهوبرایاجراآمادهشوند.باوجوداین
طرحهای تفصیلی 
اجرایطرحجامعبهشهرداری،مقررشد برخیاز  
طرحهایتفصیلی
چندینسالازتهیۀطرحهایتفصیلیغفلتشدوبعدازگذشتپنجسالازشروعاجرایطرح،برخی 
مدنظر قرار گرفت؛ بنابراین بخش زیادی از مشکالت ،ناشی از ضعف سیستم کنترل و نظارت بر اجرای شهرداری و
ارگانهاییاستکهبهنحویدراجرایطرحنقشداشتند .
هماهنگنبودن 

ویژهایبرایمعامالت
نهایزراعیاطرافشهربرحسببرنامۀتوسعۀطرح،موقعیت 
پسازتصویبطرحمزبور،زمی 
یکه تقریباً تأمین
بهطور 
یرویه ،و تنها برای توسعۀ ساختوساز مساکن یافتند؛  
یضابطه و ب 
زمین و اشاعۀ رشدی ب 
یبر
اختصاصیافته درطرحجامعبرایمصارفعمومیوخدماتشهریفراموششد .دراین میان ،طرحی مبن 

فضاهای
بهمنظور ایجادمراکز
ایجادفضایسبزبینبلوارکمربندی(خیابانبزرگمهر)ومحدودۀ شرقیوشمالیآنزمانشهر 
مارستانها ،زمین ورزش و دیگر خدمات شهری مدنظر قرار گرفت ،اما منظور فوق عملی نشد و

عمومی آموزشی ،بی
آنها راپرکردند؛ بنابر اینتوسعه ،پیشنهادشددرطرحجامعارگانیکشهر
مغازهها ومراکزتجاریاطراف 
بهتدریج  

ناساس پساز
نهای زراعیبهمسکندرحوالیمحدودۀ مزبورفراهمشود.برای 
اصفهان ،زمینهبرایتبدیلکاربریزمی 
بهویژه پس ازانقالب)شهردرجهاتدیگرکهطرحجامعپیشنهادتوقفآنراداده بود ،گسترش
گذشتچندسال( 
باغهای میوهدر
ذوبآهن)،جنوب(جادۀ شیراز)وحتیغربکهقسمتزیادیاز  
جنوبغربی (امتدادمحور 
یافت؛ یعنی 
آنقرارداشتهودرطرحممنوعشدهبود .

منطقهایاصفهان

طرحتجدیدنظریاطرحجامع
برنامههای توسعۀ شهرازسال 1912درقالب
باتوجهبهمشکالتطرحجامعارگانیکوپسازمطالعات مقدماتی ،
بهصورت ناپیوستهوباتکیه
منطقهای تصویب شد .براساساینطرح ،توسعۀ شهراصفهان 
برنامهریزی  
طرحیبادیدگاه 
سپاهانشهر،

شهرکهای جدید 

بر محور شمالی-جنوبی یعنی جادۀ تهران-شیراز مشخص شد .در این طرح ایجاد 
بهارستانومجلسیمدنظرقرارگرفت؛بنابراینباآنکههنوزبیشازدهسالازاعتبارطرحجامعارگانیکباقیماندهبود،
بهدنبال این
استهای طرحمذکورآغاز شد .
نامطلوببودن سی 

بهدلیل ناتوانییا
تجدیدنظر درطرحجامعشهراصفهان 
قوتگرفتناندیشۀپایهگذاریکارخانۀفوالدمبارکهوارائۀطرحگسترش
ذوبآهن ،
بهدلیلتوسعۀمحدودۀکارخانۀ 
فکرو 
کانونهای
صنایعنظامی،مطالعاتوبررسیهایاولیهرویمنطقهازسال1914همراهباپیشنهادتوسعۀشهراصفهانو 
جدیدشهریدرفواصلدورازرودخانهوحتیالمقدورعمودبرآن،صورتگرفتودرپیآنمطالعاتطرحتجدیدنظردر

ناساس برای اولین بار در طرح
منطقهای تغییر نام داد .برای 
طرح جامع نیز وسعت بیشتری پیدا کرد و به طرح جامع  
ندهرود ودردوبخشجداگانهبه
کانونههای شهریوتوسعۀ شهراصفهانعمودبرمحورزای 
منطقهای اصفهان،ایجاد 

فاصلۀحدود24کیلومترازیکدیگرمطرحشد(هدایت .)141:1979،
کانونهای توسعۀ جمعیتدرامتداداین
منطقهای)درزمینۀ استقرار 
پیشنهادطرحتجدیدنظر درطرحجامع(طرح 
برنامهریزی،روندتوسعۀ متراکمخطیبدونانفصال رامدنظر
محوربدونرعایتفواصلمنطقیوموازینشهرسازیو 
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قرار داده است؛ برای مثال ،با وجود آنکه در طرح مزبور اراضی حدفاصل مجموعۀ ملک شهر رهنان-اصفهان برای
بهصورت پراکندهتحتپوششاحداث
افتهاند،این بخشازایناراضی چنینکاربردیندارند و 
کشاورزیاختصاصی 
سهنقطۀ
ضابطهای تنها بخششمالیوحوالی 

یای قراردارندکه طرحمناسبیندارند .چنینتوسعۀ ب 
ی
واحدهایمسکون 
بخشهای شرقی،غربیوجنوبینیزازاینقاعدهمستثنا نیستند.شایانذکراست
یگیرد،بلکه 
شهریمزبوررادربرنم 
پراکندهای در همه جوانب پیرامونی شهر،

که وجود روستاها و شهرکهای متراکم و نزدیک به هم و در عین حال 
شدهاند .
هستههایمناسبیبرایادامهروندرشدوپیوستنبهیکدیگر 


زمینشهریدراصفهان
سرانۀناخالص 
ساختهشدۀ یکشهریایکحوزۀ شهریبهجمعیتساکندرآنشهریاحوزه
سرانۀ ناخالصیعنی کلمساحتاراضی 
یرویه و
نشاندهندۀ کاربری ب 
زمینشهری باال و تراکم ناخالص شهری پایین  ،
(زیاری .)71 :1901 ،سرانۀ ناخالص  
زمینشهریوتراکمناخالص
نامناسب زمین درشهرهاست(معتمدی.)11 :1901،درجدول،1مقایسۀ سرانۀ ناخالص 
سالهای بعدسرانۀ ناخالصزمین،
بهجز سال،1991در 
سالهای  1934-1991درشهراصفهانآمدهاست .
جمعیتدر 
بهرهمندی یکسانتمامیساکنان
باالترازتراکمجمعیتدراینشهربود.البتهباالبودنسرانۀ ناخالصزمینبهمفهوم 
بهویژهدرسال1971کهسرانۀناخالص
شازحدزمیناست( 
انکنندۀعرضۀبی 
یهایشهرینیست،بلکهبی 
شهرازکاربر 
شهریدرباالترینحدخودبود) .
باتراکمناخالصشهریاصفهاندرسالهای 5931-5991

زمینشهری
جدول.2مقایسۀسرانۀناخالص 
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 03/9

 1911
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-

 1971

 1411474
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 191/9

 71/11
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 1.109.143

 10440

 111/1

 01/07

 1934

 1.340.310

 44492

 142/3

 31/40

سال 

سرانۀناخالصشهری

تراکمناخالصشهری
(

) ⁄

روندگسترشوتوسعۀفیزیکیشهراصفهان( )5931-5911
سالهای  1934-1944آمده است .براساساینجدول،
درجدول 7ونمودار ،4روندگسترششهراصفهان درفاصلۀ  
وسعتشهردرطول 34سالاخیرحدود 14برابرافزایشیافتهاست.همچنینپیش ازالحاقخوراسگانبهمحدودۀ
ییابیم که گسترششهردر
قانونیشهراصفهان (سال )1901حدوداً 11برابربیشترشدهاست.بابررسینمودار درم 
بهویژه پسازاصالحاتارضیواجرای
بهکندی صورتگرفتهاست ،اماازسال 1991بهبعد ،
سالهای   1991-1944

برنامههای  عمرانی(سیاستاحداثصنایعدراطرافشهرهایبزرگازجملهاصفهان)شیبمنحنیتند شده ووسعت

زمینشهریپسازانقالبو
استهای 
بهدلیلسی 
شهرتاسال1911حدوداً2/1برابرشدهاست.پسازانقالباسالمی ،
بهدلیل
بهشدت گسترشیافتهاست.پس از سال   1971
واگذاریاراضی (تاسال )1971اینشیبتندبودهوشهرنیز 
استهای دولتهفتم(سیاستکاهشیا تعدیلواگذاری اراضی)شیبمنحنیمالیمتر شد .پس از سال  1901بار
سی 
بهدلیلالحاقخوراسگان(درسال)1934بهمحدودۀقانونیشهرسرعتیافت .
دیگرشیبمنحنی 
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زمینشهریوتأثیرآندرتوسعۀفیزیکیشهراصفهان
استهای 

سی

نقشههای شهریتهیه
سالهای  1901،1971،1911،1929و 1934و 
عکسهای هوایی 
نقشۀ 9کهبااستفادهاز 
یدهد .چنانچه
بهخوبی نشان م 
سالهای مذکور  
شده است ،روند گسترش و توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان را در طول  
مشخص است در طول این مدت شهر در تمام جهات توسعه یافته است که البته این گسترش در جهت شمال،
بهدلیل اینکهداخلمحدودۀ
جنوبغربی چشمگیرتر است(گسترششرقی مربوطبهسال  1934
شمالغربی،غربو  

باغها و اراضی زراعی اطراف شهر ،به اراضی شهری و
خوراسگان قرار دارد) .این گسترش سبب تبدیل بسیاری از  
باغها و اراضی کشاورزی بودند (مناطق شمالی و
بهویژه مناطقی که پیش از این دارای قنوات  ،
مسکونی شده است  ،
ساختوسازها و مساکن

بهسرعت تحت پوشش 
زمینشهری (خاصه پس از انقالب)  
استهای  
غربی) ،اما در اثر سی 
استهای
یکه سی 
آنها از بین رفته است .درحال 
غیراصولی قرار گرفتند و امروزه مفهوم کشاورزی و باغداری در  
باغها که
بهویژهاراضیزراعیو 
زمینشهریبایددرچارچوبیتعیینشودکهبرپایۀآناستفادۀنامناسبیاززمیننشود؛ 

یروند .
بهشمارم 
جزءسرمایۀاصلیکشور 
یتوان باصراحتازمرزمشخص
دهههای اخیر،اکنوندیگرنم 
باتوجهبهگسترشوتوسعۀ سریعشهراصفهاندر 
کالنشهراصفهاندانستکهشهراصلیبا
شهریبهناماصفهانسخنگفت،بلکهبایدآنرامنطقۀشهریاصفهانیا 
شهرکهایاطرافخود(ملکشهر،خانهاصفهان،سپاهانشهر،خوراسگانو)...پیوندخوردهاست .

جدول.2وسعتشهراصفهانازسال5912تا5931
سال 

مساحت( )He

 1944
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 1920

 2191
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 7144
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 1934

 44492

منبع:شهرداریاصفهان 

نمودار.2روندگسترشوتوسعۀفیزیکیشهراصفهان()5931-5911



پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،15شمارۀ،5بهار5931
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دانشگاهتهران 
دانشکدۀجغرافیا 
راهنما








منبع :


حسینقهرائی 

نقشۀ.9روندگسترشوتوسعۀفیزیکیشهراصفهان 

جهگیری 
نتی 
یگردد.همچنینبیشازچهاردههاستکه
برنامهریزیعمرانیدرکشورمابهبیشازنیمقرنپیشبازم 
پیشینۀرسمی 
بهمنظور ایجادبستر رشدکالبدیموزونوهماهنگباآنتهیهشدهاست.
طرحهای توسعۀ شهریبرایشهرهایایران 

یرغم اینکهباهزینهوانرژی
طرحها کهازسال 1927درایرانآغازودرسال 1911ازنظرقانونی تعریفشد ،عل 
این 
منطقهبندی کاربریها ورعایتضوابطومقرراتساختمانیداشت) بهدالیل
زیادیهمراهبود (البته تأثیراتمثبتیدر 
یتوجهی شدهاست
طرحها بهتأثیرعواملاقتصادی،اجتماعیدرتوسعۀ فیزیکیشهرب 
متعددی ازجملهاینکهدراین 
برنامهریزی یابه
یتوان گفت رشدوگسترششهرهابدونکنترلو 
بهتمامی اهدافخوددستیابد؛ بنابراینم 
نتوانست  
عبارتدیگربدونطرحجامعممکناستآثارسوءاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبسیاریداشتهباشد.البتهنهبدینمعنا
طرحهای جامع(همدرمرحلۀ مطالعاتیوهماجرا)نادیدهگرفتهشود ،بلکهضروریاستنارساییهای
کهنارساییهای 

آنها صورتبگیرد؛بنابراین
برنامهریزیبرای 
شبینیشودو 
طرحهای جامعازبینبرود تاتوسعۀ شهرهاکنترل وپی 

طرحجامعبایدنتیجۀ مطالعۀ عمیقوتحلیلشرایطموجودفیزیکی،اقتصادیواجتماعیباشد ودرمورد شرایطآینده،
زمینشهری باید به نحوی
استهای  
شبینی بپردازد .از سوی دیگر ،سی 
بهویژۀ توسعۀ فیزیکی شهر با ارائۀ مدل به پی 

طرحهایجامعناکارآمدنشودومنطبقباآنباشد .
صورتبگیردکهاهدافتوسعۀ 
فراهمکنندۀپایههاواصولقویقانونیبرایتصمیمگیری
ییهاوارائۀمدل) 
طرحجامعشهری(درصورترفعنارسا 
بهکمک این طرح
یکند  .
امکانپذیر م 
درمورد مقولۀ اراضی شهری است و استفادۀ مؤثرتر از منابع عمومی جامعه را  
یتوان ازبروزبسیاریازمشکالتجلوگیریکرد وبهتأمیننیازهایآتیکاربریزمینجامعۀ شهریازبعداقتصادی
م
بهاندازۀ کافیکنار
قابلتوسعه برایتوسعۀآتیجامعۀ شهری 
نهای  
پرداخت.همچنین اینمسئلهراتضمینکرد کهزمی 
یشود .
گذاشتهشدهاستوازسرمایههایموجودوسرمایهگذاریهایآیندهنیزحمایتم 

زمینشهریوتأثیرآندرتوسعۀفیزیکیشهراصفهان
استهای 

سی
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یرویۀ شهرها(ازجملهاصفهان)بهطرحی جامعنیازاست(البتهبا
درپایان بایدگفتبرایجلوگیریازگسترشب 
استهای کلیزمینواهدافتوسعۀ شهرکامالًمشخص
طرحهای جامعوارائۀ مدل)تاسی 
ییهای  
توجهبهرفعنارسا 
طرحهای جامعپیرویکند و بهعبارتدیگرمنطبقبااهداف
استهای زمینبایدازاهدافتوسعۀ  
شود.همچنین سـی 
یرویۀ شهرصورتنگیرد .نتایجمطالعات
طرحهای جامعباشدتا همطرحجامعناکارآمدنشود وهم گسترشب 
توسعۀ  
هـماهنگنبودن

یدهد نارساییهای دو طرح جامع (بهویژه طرح جامع ارگانیک) در اجرا و 
دربارۀ شهر اصفهان نشان م 
طرحهای جامع(بهویژه پس ازانقالبوتوسطارگانها ونهادها)سبب گسترش
ـاستهای زمینشهری بااهدافتوسعۀ  
سی 
بیرویۀشهراصفهانشدهاست .
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