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چکیده
در سالهای اخیر تغییرات کاربری زمین در شهرها در حال افزايش بوده است و اين تغییرات ناشی از عواملی مانند افزايش
جمعیت ،منافع اقتصادی و تغییر نیازمندیهای جامعه و غیره بوده است .به دلیل تقاضای روز افزون شهروندان و ارگانهای مختلف
شهری برای زمین و محدوديت اين کاال ،اراضی شهری به يکی از مؤلفههای مهم ثروت اندوزی تبديل شده است و از سويی شهر
تاريخی اصفهان از اين وضعیت مصون نبوده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات کاربری زمین در منطقة سه شهری اصفهان
انجام شده است .روش پژوهش ترکیبی از روشهای تحلیلی و کمی است .پژوهش با معیار قرار دادن سرانة طرحهای جامع و تفصیلی
شهر اصفهان ،سرانههای شهرهای گروه اقلیمی پنج ايران که اصفهان نیز در اين گروه قرار دارد و مقايسة آنها با وضع موجود اراضی در
منطقة سه شهر اصفهان به بررسی تغییرات کاربری زمین در اين شهر پرداخته است .يافتههای پژوهش نشان میدهند براساس مطالعات
وضع موجود طرح تفصیلی شهر اصفهان ،از مجموع  1155/25هکتار مساحت اراضی منطقة سه 96/7 ،درصد را کاربریهای شهری
اشغال کردهاند و مابقی يعنی  3/3درصد به سطوح غیرشهری تعلق دارد .تفکیک کاربریهای شهری منطقة سه شهر اصفهان نشان میدهد
که سطوح خدماتی و ارتباطات موجود با توجه به استانداردهای رايج شهرسازی کمتر از حد الزم است و در مقابل سطوح مسکونی بیش
از حد ،زمین اشغال کردهاند و از اين نظر تناسبی بین آنها برقرار نیست .در اين پژوهش شاخص گسترش اراضی شهری  8.13درصد
محاسبه شده است که نشان از توسعه فیزيکی باالی منطقة سه شهری اصفهان داشته است.
واژگان کلیدی :تحلیل فضايی ،تغییرات کاربری اراضی ،منطقة سه شهر اصفهان.

 . 1نويسنده مسئول09139584332 ،Mahmoodakbari91@yahoo.com :

94

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در منطقه سه کالنشهر اصفهان

بیان مسأله:
شهر پديدهای اجتماعی و فیزيکی است که زير فشار توسعههای دائمی قرار دارند و تغییرات کمی و کیفی زيادی در آنها
به وقوع میپیوندد) .)Zavadskas et al, 2007: 49يکی از شايعترين اين تغییرات ،تغییرات مربوط به کاربری اراضی شهری
است .وقوع انقالب صنعتی نقطه آغازی بود بر توسعه و رشد قارچ گونه شهرها و به تبع آن افزايش تراکم جمعیتی ،حاشیه
نشینی ،تخريب حومههای سبز شهری و غیره(قربانی .)74 :1393 ،با تداوم روند مهاجرتهای بی رويه به شهرها و افزايش
جمعیت شهری امروزه شهرها با مشکالت بی شماری از جمله گسترش شديد فضايی ،کمبود خدمات و زيربناهای شهری و
آلودگی زيست محیطی مواجه هستند که اين موارد با کاربری اراضی ارتباط مستقیم دارند (شهابیان )261-260 :1393 ،و
تغییرات کاربری اراضی آشکارترين نوع تغییر محیطی جهان است ( .)Us Global Change Research Program , 2003: 1در
مقیاس شهری انسان عامل اصلی در تغییرات گستردة کاربری اراضی در شهرهاست و اين تغییرات به نفع کاربریهای انتفاعی
و به ضرر کاربریهای زراعی است (شهابیان .)260-261 :1393 ،از آنجايی که به دلیل تقاضای روز افزون شهروندان و
ارگانهای مختلف شهری برای زمین و محدوديت اين کاال ،اراضی شهری به يکی از مؤلفههای ثروت اندوزی تبديل شده
است (زياری )64 :1381 ،و از سويی شهر تاريخی اصفهان از اين وضعیت مصون نبوده است در پژوهش حاضر سعی شده
است که به بررسی تغییرات کاربری زمین در منطقة سه شهری اصفهان پرداخته شود .با عنايت به اينکه تغییرات مربوط به
کاربری اراضی ،کمبود تسهیالت شهری در بلندمدت را باعث میشود ،قطبی شدن برخی نواحی شهری را از لحاظ دارا بودن
خدمات و امکانات سبب میشود و غیره ضرورت انجام چنین پژوهشی بیشتر آشکار میشود.
در منطقة سه شهر اصفهان سطوح خدمات و ارتباطات موجود با توجه به استانداردهای رايج شهرسازی کمتر از حد الزم
است و در مقابل کاربریهای مسکونی اراضی زيادی را اشغال کرده و از اين نظر تناسبی بین آنها برقرار نیست .مقايسة سرانة
کاربریهای پیشنهادی طرحهای جامع و تفصیلی برای منطقة سه با میانگین سرانة کاربریهای موجود درگروه اقلیمی نشان
میدهد که کاربریهای مسکونی ،آموزشی ،بهداشتی و درمانی ،اداری ،فرهنگی ،مذهبی ،فضای سبز و ورزشی از میانگین
سرانة کاربریهای موجود در گروه اقلیمی پنج پايینتر بوده و تغییراتی نشان میدهند .مقايسة کاربریهای مسکونی ،بهداشتی-
درمانی ،فرهنگی و مذهبی و اداری در طرحهای جامع و تفصیلی شهر اصفهان تغییرات افزايشی را نشان میدهد .مقايسة
کاربریهای خدماتی ،آموزشی ،ورزشی و گردشگری در طرحهای جامع و تفصیلی شهر اصفهان تغییرات کاهشی را نشان می-
دهد .مسألة زمین در شهرها با توجه به تغییرات مختلف اقتصادی و اجتماعی و رشد فزآيندة کالبدی شهرها در تمام دنیا
خصوصاً شهرهای کشورهای جهان سوم به صورت يک مسألة بسیار مهمی مطرح است .به همین دلیل تحت کنترل درآوردن
زمین اهمیت ويژهای دارد ،با توجه به اينکه:
• تغییرات کاربری سبب آشفتگی کاربریهای شهری میشود؛ • قطبی شدن برخی نواحی شهری از لحاظ دارا بودن
خدمات را سبب میشود؛ • تغییرات مربوط به کاربری زمین ،باعث به هم ريختن انسجام فضايی شهر میشود؛ • تغییرات
کاربری اراضی ،کمبود خدمات در بلندمدت را سبب میشود و غیره ضرورت انجام چنین پژوهشی بیشتر آشکار میشود.
فرضیه اصلی پژوهش بدين صورت است که:


مقايسة سرانة کاربری اراضی در منطقة سه شهر اصفهان با استانداردهای پیشنهادی طرحهای جامع و تفصیلی،
شهرهای گروه اقلیمی پنج ايران تغییراتی را نشان میدهد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
هدف اساسی و بنیادين مطالعات تغییرات کاربری اراضی تحقیق در مورد ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فضايی
تغییرات( )Batty and Longley, 1994: 663و فرايند و خط سیر تغییرات است( .)Pijanowski et al, 2002: 553–575تغییرات
کاربری زمین با فرآيندهای طبیعی تغییر پوشش زمین در تعادل بوده و فرآيندهای اساسی که نوع ،میزان و مشخصات فضايی
تغییرات کاربری را کنترل میکند به درستی درک نشده است .فهم عوامل تغییرات کاربری و تجربیات مديريتی زمین برای
بسیاری از زمینههای تحقیقی ضروری به نظر میرسد ( .)Bouma and Varallyay , 1998: 105تغییرات کاربری اراضی شهری
يکی از عناصر تحقیقی جديد کاربری زمین و تغییر پوشش زمین است( .)Patterson, 1979: 17اخیراً به کارگیری روش-
های فضايی برای تحلیل تغییرات کاربری اراضی توجه پژوهشگران شهری را به خود جلب کرده است (

Shaohong et al,

 .)2005: 576چالشهای کلیدی تحقیقی سنجش ظرفیتهای انسانی کاربری زمین و تغییرات پوششی زمین ،يکپارچهسازی
مسايل مربوط به کاربری ،مديريت اراضی و تغییر پوشش زمین و ديگر عناصر مربوط به تغییرات محیط جهانی را شامل می-
شود( .)Chapin and Kaiser ,1985: 8تغییرات کاربری ناشی از عواملی مانند افزايش جمعیت ،توسعة فناوری ،رشد اقتصادی
و تغییر نیازمندیهای جامعه بوده است( .)Us Global Change Research Program , 2003: 1تغییرات کاربری اراضی ناشی
از شرايط فیزيکی و رفتار انسانی( )Shaohong et al, 2005: 577و جوهر عناصر پويای اکوسیستم

است( Pijanowski et al,

 .)2000: 183–198از آنجايیکه شهرسازی سرانهای ،حیات پیچیدة شهر و نیازهای متنوع گروههای مختلف را در نقشههای
کاربری زمین و جداول بیروح و مقررات خشک منطقه بندی محدود میکند(مهديزاده )47 :1381 ،و به خاطر فقر نمادين
معماری و مناظر اين شهرسازی) )Harvey, 1989در سالهای اخیر اين ديدگاه از طرف پیروان مکتب کیفیت زندگی و رفاه
اجتماعی و جامعهشناسانی نظیر جین جکوبز و غیره مورد انتقاد قرار گرفته است.
مداخله در ساماندهی و برنامهريزیهای کاربری زمین روندی پیچیده است و پیشینهای طوالنی در تاريخ شهرسازی دارد.
از تحقیقات کاربری اراضی میتوان به موالزاده( ،)1379سعیدنیا( ،)1378حبیبی و مسائلی( ،)1378مهديزاده(،)1380
زياری( ،)1381رضويان( ،)1381پورمحمدی( ،)1382فرهودی و همکاران( ،)1385مهديزاده( ،)1385پورمحمدی و
همکاران( ،)1387حسینزادة دلیر و ملکی ( ،)1386ضرابی و همکاران( ،)1388مومنی و همکاران( ،)1389پوراحمد و
همکاران( ،)1390بابايی اقدم و همکاران( ،)1390شهابیان و همکاران( ،)1393قربانی و همکاران( ،)1393پترسون(،)1979
چاپین و کیسر( ،)1985میر و تورنر( ،)1994مدلی و همکاران( )1995بوما و وارالیا( ،)1998شائوهنگ و همکاران( )2005و
غیره اشاره نمود .فرهودی و همکاران ( )1385به اين نتیجه رسیدند که تنوع کاربريها و کیفیت عملکردی آنها میتواند در
مرتفع کردن مشکالت مؤثر باشد .حسینزادة دلیر و ملکی( )1386به اين نتیجه رسیدند که عدم تعادل و ناهماهنگی بین
کاربریهای شهری ايالم وجود دارد .نتايج مطالعه پورمحمدی و همکاران( )1387همبستگی ،شدت ،وسعت و مکانیزم تبديل
و تغییر کاربری اراضی شهر زنجان را به عنوان برآيند و تجسم گسترش فضايی و کالبدی آن نشان میدهد .ضرابی و
همکاران( )1388به اين نتیجه رسیدند که اگرچه شهر اصفهان در بین پنج شهر بزرگ کشور از لحاظ استاندارد توزيع کاربری
در مناطق شهری در وضعیت مطلوبتری قرارگرفته است؛ اما با وجود اين توزيع کاربریها در مناطق چهاردهگانه شهر ايدهال
به نظر نمیرسد و اين عامل پايداری شهر اصفهان را با مشکل مواجه ساخته است .مومنی و همکاران( )1389به اين نتیجه
رسیدند که کاربری اراضی در منطقه يک شهر اصفهان متجانس نیست .توسعه سريع و بیش از حد کاربریهای تجاری در اين
منطقه به دلیل واقع شدن در مرکز شهر موجب بروز مشکالت ترافیکی ،آلودگی هوا و صدا و غیره در اين منطقه شده است و
مکانگزينی کاربریهای منطقه با استانداردهای جهانی موجود هماهنگ نیست .پوراحمد و همکاران( )1390به اين نتیجه
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رسیدند که مهاجرتهای بی رويه در سايه نبود نهادهای نظارت گر و نبود طرح و برنامه هدايتگر کاربری زمین در مناطق
پیراشهری موجب تغییر گسترده کاربری زمین در شهر اسالمشهر شده است .شهابیان و همکاران( )1393به اين نتیجه رسیدند
که وقوع تغییرات کاربری در مکانهايی با باالترين درجه مطلوبیت مکانی برای نوع خاصی از کاربری است که وضعیت آتی
آنها در قالب دو سناريوی تغییرات کم و زياد بیان شده است .در منطقه چهارده شهر اصفهان هرساله از سطح اراضی
کشاورزی کاسته شده و به کاربریهای شهری ديگر اضافه میشود .قربانی و همکاران( )1393به اين نتیجه رسیدند که
بیشترين تعداد پروندههای مورد برسی در جهت تغییر کاربریهای باغات و فضاهای سبز شهری بدون در نظر گرفتن ديدگاه
سیستمی و همه جانبه گر در کلیت شهر و عدم توجه به مسائل اجتماعی ،فرهنگی شهر مراغه بوده است .میر و تورنر()1994
به اين نتیجه رسیدند که مطالعات مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری پايه و اساس تحقیقات پیشین تغییرات جهانی
است .مدلی و همکاران( )1995به اين نتیجه رسیدند که تغییرات کاربری اراضی شهری در حال افزايش بوده و اين تغییرات
نتیجة فعل و انفعال متقابل میان بسیاری از عوامل فیزيکی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی است.
روش تحقیق:
پژوهش از نوع کاربردی و روش آن ترکیبی از روشهای کمی است .جامعة آماری پژوهش را منطقه سه شهر اصفهان
تشکیل میدهند .يکی از تکنیکها در برنامهريزی کاربری در شهرها استفاده از درصد اراضی شهری است:
 - PU  UL  100که در آن = PU :درصد اراضی شهری؛  = ULدرصد اراضی اختصاص يافته به کاربری شهری؛ = TL
TL

کل اراضی .با استفاده از درصد اراضی شهری به محاسبة شاخص گسترش زمین شهری به شرح ذيل اقدام میشود:
 100

UL j ULi
TL

SI 

 -که در آن = SI :شاخص گسترش اراضی شهری دورة زمانی  iتا  j؛  = ULiوسعت اراضی

شهری در دورة  i؛  = UL jوسعت اراضی شهری در دورة  j؛  = TLکل اراضی .شاخص گسترش زمین شهری به پنج طبقه
تقسیم میشود SI 0.001 .نواحی بدون تغیر را نشان میدهد .وقتی که  0.001%  SI 0.1%ناحیه توسعه پايینی داشته است.
وقتی که  0.1%  SI 1%نشان میدهد که ناحیه با توسعه باال میباشد .وقتی که

0.1%  SI 5%

توسعه سريع زيادی داشته باشد .وقتی که  SI  5%باشد ،نشان میدهد ناحیه توسعة چشمگیری

باشد وقتی است که ناحیه

دارد (.)Tian al, 2005: 403

موقعیت منطقه مورد مطالعه:
منطقة سه شهر اصفهان از جنوب به رودخانة زاينده رود ،از غرب به خیابانهای چهار باغ عباسی و چهار باغ پايین ،از
شمال به خیابانهای مدرس ،سروش و میدان طوقچی و از شرق به خیابان بزرگمهر محدود میشود( .شکل شمارة .)1

شکل  -1نقشه شهر اصفهان و موقعیت منطقه سه شهری
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علت اينکه چرا اين منطقه از شهر برای پژوهش انتخاب شده عبارت است از:
• قديمیترين هستههای سکونتگاهی شهر اصفهان در اين منطقه قرار دارد.
• قلب تپندة و ستون فقرات شهرهای اسالمی يعنی بازار ،در اين منطقة شهری قرار دارد.
• دو هستة اقتصادی شهر قديم اصفهان يعنی میدان کهنه و نقش جهان در اين منطقه قرار دارند.
• اين منطقه در محور تاريخی شهر قرار دارد و مهمترين گنجینههای تاريخی را میتوان در آن يافت.
• اين منطقه به دوران قبل از صفويه و تا آخر اين دوره تعلق دارد.
یافتههای پژوهش:
براساس مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی شهر اصفهان ،از مجموع  1155/25هکتار مساحت اراضی منطقة سه96/7 ،
درصد را کاربریهای شهری اشغال کردهاند و مابقی يعنی  3/3درصد به سطوح غیرشهری تعلق دارد .تفکیک کاربریهای
شهری منطقة سه شهر اصفهان نشان میدهد که سطوح خدماتی و ارتباطات موجود با توجه به استانداردهای رايج شهرسازی
کمتر از حد الزم است و در مقابل سطوح مسکونی بیش از حد زمین اشغال کردهاند و از اين نظر تناسبی بین آنها برقرار نبوده
است .شکل شمارة( )2کاربری اراضی منطقة سه شهر اصفهان را در وضع موجود نشان میدهد.

شکل  -2نقشه کاربری اراضی منطقه سه شهر اصفهان

سطح کاربریهای مسکونی اين منطقه برابر  727/79هکتار است و  63درصد ازکل منطقة سه را در بر میگیرد .سرانة
اين کاربری درکل شهر  42/3متر مربع است .اين میزان نسبت به میزان پیشنهادی طرح جامع  114/29هکتار مازاد نشان می-
دهد ،در طرح تفصیلی منطقة سه ،پس از کسر سطوح ارتباطات و خدمات از کل مساحت منطقه که بر اساس سرانههای
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پیشنهادی طرح جامع تأمین شدهاند ،رقم باقیمانده که کاربری مسکونی را نشان میدهد برابر  673/26هکتار است ،اين مقدار
با توجه به جمعیت پیشبینی شده سرانهای معادل  43/9مترمربع را به دست میدهد .رقم سطوح کاربریهای مسکونی
پیشنهادی طرح تفصیلی بیش از سطح پیش بینی شده طرح جامع است.
جدول  -1سرانه کاربری های پیشنهادی طرح جامع اصفهان برای منطقه سه شهری
سطح به

درصد در

سرانه به

هکتار

منطقه سه

مترمربع

مسکونی

613/50

54/7

42/3

ارتباطات

290

25/9

20

آموزشی

36/25

3/2

2/5

بهداشتی و درمانی

14/50

1/3

1

تجاری

36/25

3/2

2/5

ورزشی

21/75

2/9

1/5

فضای سبز

48/85

3/4

3/3

اداری

21/75

1/9

1/5

مذهبی و فرهنگی

21/75

1/9

1/5

صنعت و انبار

4/35

0/4

0/3

آموزش عالی

4/35

0/4

0/3

جهانگردی

8/70

0/8

0/6

کل

1121

100

77/3

کاربری

(منبع :مطالعات نويسندگان)1395 ،

سطح کل ارتباطات موجود در منطقه سه  199/21هکتار است ،براساس سرانة پیشنهادی طرح جامع برای ارتباطات منطقه
سه ( 20متر مربع) سطح ارتباطات میبايست تا  290هکتار افزايش يابد .در طرح تفصیلی جهت احداث و تعريض معابر
منطقة سه سطحی برابر  270هکتار برای ارتباطات پیش بینی شده است ،اگر اين رقم را به تنهايی مبنای مقايسه با پیشنهادات
طرح جامع در اين زمینه قرار دهیم با کمبود سطحی برابر  20هکتار مواجه خواهیم بود .در حالی که اگر سطوح پارکینگ
پیشنهادی در طرح تفصیلی منطقه سه را (18/54هکتار) به سطح ارتباطات پیشنهادی اضافه کنیم و آن را با سطح کل ارتباطات
پیشنهادی طرح جامع مقايسه کنیم در اين صورت سطوح ارتباطات پیشنهادی طرح تفصیلی با سرانهای برابر  19/9مترمربع بر
پیشنهاد طرح جامع انطباق میيابد.
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جدول  -2سطوح و سرانه کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه سه اصفهان
کاربری

سطح به هکتار

درصد

سرانه متر مربع

مسکونی

637/26

55/2

43/9

ارتباطات

270

23/4

18/6

آموزشی

34/43

3/5

2/4

بهداشتی و درمانی

16/61

1/4

1/1

تجاری

47/13

4/1

3/2

ورزشی

15/40

1/3

1/1

فضای سبز

51

4/4

3/5

اداری

26/11

2/3

1/8

مذهبی و فرهنگی

28/53

2/5

2

پارکینگ

18/54

1/6

1/3

آموزش عالی

5/12

0/4

0/3

گردشگری

5/12

0/4

0/4

کل

1155/25

100

79/7

(منبع :مطالعات نويسندگان.)1395 ،
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شکل  -3سرانه کاربریهای پیشنهادی طرح جامع و تفصیلی منطقه سه اصفهان

در وضع موجود ،مجموع سطوح خدماتی منطقة سه با مجموع سرانهای معادل  13/85مترمربع ،برابر 171/60هکتار است،
اين میزان در مقايسه با پیشنهادات طرح جامع در اين زمینه  41/55هکتار کمبود نشان میدهد .سطح کاربری مسکونی منطقة
سه شهر اصفهان برابر  727/79هکتار است و اين رقم نسبت به میزان پیشنهاد شدة طرح جامع  114/29هکتار مازاد نشان می-
دهد .کاربریهای بهداشتی و درمانی در طرح تفصیلی منطقة سه از سطحی بیش از حد پیشنهادی طرح جامع برخوردار شده و
 21100مترمربع افزايش نشان میدهد .کاربریهای فرهنگی و مذهبی در طرح تفصیلی منطقة سه شهر اصفهان از سطحی بیش
از حد پیشنهادی طرح جامع بوده و  67800مترمربع افزايش نشان میدهد .کاربری آموزش عالی در طرح تفصیلی منطقة سه
شهر اصفهان از سطحی بیش از حد پیشنهادی طرح جامع برخوردار شده و  7700مترمربع افزايش نشان میدهد .کاربری
اداری در طرح تفصیلی منطقة سه شهر از سطحی بیش از حد پیشنهادی طرح جامع برخوردار شده و  43600مترمربع افزايش
نشان میدهد.
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خدمات آموزشی نسبت به میزان مورد نیاز براساس سرانه پیشنهادی طرح جامع برای منطقه سه اصفهان  18200مترمربع
کمبود نشان میدهد .کاربریهای ورزشی -فضای سبز نسبت به میزان مورد نیاز براساس سرانههای پیشنهادی طرح جامع
برای منطقه سه  32000مترمربع کمبود نشان میدهد .کاربری گردشگری نسبت به میزان مورد نیاز براساس سرانههای
پیشنهادی طرح جامع برای منطقه سه  35800مترمربع کمبود نشان میدهد.
مقايسة سرانة کاربریهای پیشنهادی طرحهای جامع و تفصیلی شهر اصفهان برای منطقة سه با میانگین سرانة کاربریهای
موجود درگروه اقلیمی پنج کشور نشانگر آن است که کاربریهای مسکونی ،آموزشی ،بهداشتی و درمانی ،اداری ،فرهنگی،
مذهبی ،فضای سبز و ورزشی از میانگین سرانة کاربریهای موجود در گروه اقلیمی پنج پايینتر بوده و کمبود نشان میدهند.
بحث و نتیجهگیری:
نتايج مقايسة سرانة 42.3مترمربع کاربری مسکونی پیشنهادی طرح جامع برای منطقة سه شهر اصفهان با میانگین سرانة
کاربری مسکونی موجود در شهرهای گروه اقلیمی پنج يعنی  44.37مترمربع نشانگر آن است که سرانة کاربری مسکونی
پیشنهادی طرح جامع برای منطقة سه  -2.07مترمربع از میانگین سرانة کاربریهای موجود در گروه اقلیمی پنج پايینتر بوده و
 302830مترمربع تفاوت نشان میدهد .مقايسة سرانة  43.9مترمربع پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه سه برای کاربری مسکونی
با میانگین سرانة کاربری شهرهای گروه اقلیمی پنج  44.37مترمربع مقدار سرانه -0/47مترمربع پايینتر بوده و 68758.65
مترمربع تغییر نشان میدهد.
مقايسة سرانة کاربری آموزشی پیشنهادی طرح جامع برای منطقة سه شهر اصفهان يعنی 2.5مترمربع با میانگین سرانة3.51
مترمربع کاربری آموزشی موجود در شهرهای گروه اقلیمی پنج نشانگر آن است که سرانة کاربری آموزشی پیشنهادی طرح
جامع برای منطقة سه شهری  -1.01مترمربع از میانگین سرانة کاربریهای موجود در گروه اقلیمی پنج پايینتر بوده و
 147757مترمربع کاهش دارد.
مقايسة سرانة پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه سه برای کاربری آموزشی يعنی  2.4مترمربع با میانگین سرانة کاربری
آموزشی در گروه اقلیمی پنج يعنی  3.51مترمربع مقدار سرانه 1/11مترمربع پايینتر بوده و  162387مترمربع کاهش نشان می-
دهد .مقايسة سرانة 1مترمربعی کاربری بهداشتی -درمانی پیشنهادی طرح جامع برای منطقة سه با میانگین سرانة کاربری
بهداشتی -درمانی شهرهای گروه اقلیمی پنج  1.81مترمربع نشانگر آن است که سرانة بهداشتی -درمانی پیشنهادی طرح جامع
برای منطقة سه شهری -0/81مترمربع از میانگین سرانة کاربریهای موجود در گروه اقلیمی پنج پايینتر بوده و
118498مترمربع کاهش نشان میدهد .مقايسة سرانة  1.1مترمربعی پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه سه برای کاربری بهداشتی-
درمانی با میانگین سرانة کاربری بهداشتی -درمانی موجود در شهرهای گروه اقلیمی پنج يعنی عدد  1.81مترمربع مقدار سرانه
0/71مترمربع پايینتر بوده و  103869مترمربع کاهش نشان میدهد .مقايسة سرانة 1/5متر مربعی کاربری مذهبی -فرهنگی
پیشنهادی طرح جامع برای منطقة سه با میانگین سرانة کاربری مذهبی -فرهنگی موجود در گروه اقلیمی پنج يعنی 3.16
مترمربع نشانگر آن است که سرانة مذهبی -فرهنگی پیشنهادی طرح جامع برای منطقة سه  1/66مترمربع از میانگین سرانة
کاربریهای موجود در شهرهای گروه اقلیمی پنج پايینتر بوده و 242850مترمربع با کاهش مواجه است.
مقايسة سرانة  2مترمربعی پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه سه برای کاربری فرهنگی با میانگین سرانة کاربری مذهبی-
فرهنگی شهرهای گروه اقلیمی پنج يعنی عدد 3.16مترمربع سرانه1/16مترمربع پايینتر بوده و 169702مترمربع کاهش نشان
میدهد .مقايسة سرانة کاربری تجاری پیشنهادی طرح جامع برای منطقة سه شهر اصفهان يعنی 2.5مترمربع با میانگین سرانة
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کاربری تجاری موجود در گروه اقلیمی پنج يعنی 2.06مترمربع بیانگر آن است که سرانة کاربری تجاری پیشنهادی طرح جامع
برای منطقة سه  0.44مترمربع از میانگین سرانة کاربریهای موجود در گروه اقلیمی پنج بیشتر بوده و  64369مترمربع افزايش
نشان می دهد .مقايسة سرانة پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه سه برای کاربری تجاری يعنی  3.2مترمربع با میانگین سرانة
کاربری تجاری شهرهای گروه اقلیمی پنج ايران يعنی عدد  2.06مترمربع مقدار سرانه  1/14مترمربع بیشتر بوده و 166776
مترمربع افزايش نشان میدهد.
شاخص گسترش اراضی شهری  8.13درصد محاسبه شده است که نشان از توسعه فیزيکی باالی منطقة سه شهری
اصفهان داشته است .با توجه به نتايج مطالعات کالبدی فرضیة اول با عنوان «مقايسة سرانة کاربریهای اراضی منطقة سه شهر
اصفهان با استانداردهای پیشنهادی طرحهای جامع و تفصیلی ،شهرهای گروه اقلیمی پنج ايران تغییراتی را نشان میدهد» مورد
تأيید قرار میگیرد .نتايج مطالعه نشان میدهد که اکثر کاربریهای منطقة سة شهر اصفهان به نفع کاربری های تجاری در حال
کاهش هستند و در اين منطقه تنها کاربریهای تجاری بوده که افزايش نشان میدهد .بررسی وضع موجود کاربری اراضی
منطقة سه مشخص میکند که وجود بافت مسکونی با تراکم زياد و کمبود خدمات از يک سو و ناکافی بودن اراضی باير از
سوی ديگر دشواریهايی را در امر طراحی و تأمین سطوح مورد نیاز کاربریها به همراه خواهد داشت؛ چراکه بر اساس
پیشنهادهای طرح جامع بايد به سطوح ارتباطات و خدمات با سرانهای به میزان  6/1متر مربع اضافه میشد ،در حالیکه سرانة
سطوح خالی موجود در منطقه نسبت به جمعیت پیشنهادی برابر  2/6متر مربع است ،اين بدان معناست که در طرح تفصیلی
اين منطقه بايد به ازاء هر نفر  3/5مترمربع و جمع ًا  50/75هکتار سطوح خدماتی مورد نیاز جمعیت آتی را از محل ديگر
کاربریها و ساخت و سازهای موجود تأمین نمود.
جدول  -3موازنه سطوح کاربریهای اعمال شده در طرح تفصیلی منطقه سه
کاربری

سطح موجود

سطح اعمال شده در طرح
تفصیلی

موازنه

مسکونی

727/79

637/26

+90/53

ارتباطات

199/21

270

-70/79

خدماتی

171/6

247/99

-76/39

صنعتی و انبار

18/49

0

+18/49

باغ

12/10

0

+12/10

باير

24/74

0

+24/74

مزروعی

1/33

0

+1/32

جمع

1155/25

1155/25

0

منبع :يافته های تحقیق.1395 ،

عالوه بر استفاده از تمامی سطوح موجود صنعتی و انبارها به میزان  18/49هکتار ،باقیمانده سطوح مورد نیاز بايد از محل
اراضی مسکونی موجود تأمین شود.
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شکل  -4سطوح کاربریهای اعمال شده در طرح تفصیلی منطقه سه

موازنه سطوح کاربریهای موجود اعمال شده در طرح تفصیلی منطقه سه شهر اصفهان در وضعیتی که کمبود سطوح
مورد نیاز از مازاد سطوح موجود تأمین گرديده در جدول شمارة ( )3نشان داده شده است.
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شکل  -5موازنه سطوح کاربریهای موجود اعمال شده در طرح تفصیلی منطقه سه

به منظور جلوگیری از تغییرات کاربری زمین در شهر اصفهان خصوصاً منطقة سه شهری راهبردهای زيرارائه میشود:
•

اجرای ضوابط و مقررات زمین شهری به منظور تضمین کاربریها در جهت منافع عمومی؛

•

جلوگیری از تغییرکاربریهای مصوب طرحهای شهری؛

•

افزايش کارايی مديريت شهری از طريق جذب نیروهای متخصص و کارآمد؛

•

خريد زمین مورد نیاز خدمات شهری ،قبل از تبديل شدن به سطوح شهری؛

•

کنترل قیمت زمین شهری در مناطق شهر اصفهان به ويژه منطقه سه؛

•

نظارت دائم شهرداريها و نهادهای دست اندرکار در هنگام ساخت پروژههای عمرانی؛

•

بها دادن به نظرات مردم و مشارکت آنها در تهیة طرحها؛

•

برگزاری کالسهای آموزشی و توجیهی برای شهرداران و ساير مسؤولین مربوط؛

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /9شماره  /34پاییز 1397
•
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نظارت و ارزيابی میزان اجرا شدن طرحهای جامع و تفصیلی شهر اصفهان؛
طرحهای جامع و تفصیلی و ديگر طرحهای شهری از طرف دولت حمايت مالی شوند وگرنه دستخوش سودجويی
زمین خواران میشود.
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