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  چکیده
توزیع جغرافیایی مخاطرات طبیعی که به کشته شدن 

انجامد بر جغرافیای   میتعداد زیادی و ویرانی جوامع انسانی
رشد بی رویه . باشد می نواحی با رشد بی برنامه منطبق
بستر طبیعی بدون توجه به  شهرها وخزش مناطق شهری بر

خطرات طبیعی لزوم توجه به برنامه ریزی شهری در تعیین 
بی شک تعیین حوزه . طلبد  میپایدار شهرها را حریم امن و

امن در شهرها درتقلیل خطرات وآسیب پذیری شهرها 
ی رشد فیزیکی در این پژوهش با بررس. رهگشا خواهد بود

مربوط به گسترش مناطق های  شهر اصفهان و با توجه به داده
شانون سعی در تبیین  شهری آن با استفاده از مدل آنتروپی

شهر اصفهان وآسیب پذیری حاصل از آن خواهیم  گسترش
  .داشت

 ماحصل بررسی انجام شده در این پژوهش، نشان
راکم ت )1375 -1382 (اخیر های   در سال-1: دهد می

 گسترش -2. ساخت و سازهای شهری افزایش داشته است
شهر در جهات نامشخص، لزوم تعیین حریم امن شهری را 

 علیرغم وجود -3. نماید  میبه امری اجتناب پذیر بدل
فراوان در جنوب شهر، گسترش شهر اصفهان در های  گسل

  . جنوب شهر نیز ادامه دارد

  
ایمنی گسترش فیزیکی شهر، :کلیدیهای  واژه

  .شهری، حوزه امن شهرها، خطر زلزله
 

  مقدمهـ 1
بی هیچ شک در مقیاس جهانی یک خطر طبیعی در 
نواحی در حال توسعه خسارات بیشتری نسبت به نواحی 

 38 تنها 1997 تا1960از سال. گذارد توسعه یافته برجای می
حادثه از مهم ترین مخاطرات طبیعی در کشورهای در حال 

میلیون 3 درصد از 76اده است در حالیکه توسعه اتفاق افت
برای چند دهه . اند ها بوده قربانی سوانح طبیعی در این کشور

جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه از جمله ایران 
  گسترش . نرخ رشدی فراتر از کل جمعیت کشور داشتند

بی برنامه شهرها در کشورهای در حال توسعه این مراکز را 
ب پذیری باال نسبت به مخاطرات طبیعی به مناطقی با آسی

 تعیین).  Chardon,1999:197(بدل نموده است 
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کشورهای در حال توسعه در مناطق  درها  حریم امن شهر

تقلیل خطرات  مدیران شهری در لرزه خیز به برنامه ریزان و
نماید جهت تهیه   میمدیریت ریسک کمک شایانی و زلزله

خت کامل از طیف شنا طرح توسعه شهر، آگاهی و
از عوامل مربوط به زمین ازجمله مخاطرات ای  گسترده

مجاورت  در کنترل توسعه زمین. آن ضروری استای  لرزه
قانون مدیریت منابع در  فعال بخشی ازهای  برروی گسل یا

های  این خطوط راهنما مسیر دیدگاه. باشد  می)1991(بریتانیا
ا روی این مناطق برنامه ریزی کاربری اراضی در مجاورت ی

 تحلیل ریسک زلزله در. ) Kerr,2004:1(دارد  میرا بیان
  توسط1981برای اولین بار در سال  کاربری اراضی شهری

برنامه ریزی ناحیه سانفرانسیسکو   و همکارانش در1 جف
  .) Perkis,1982:65(به کاربرده شد

  

   مسأله پژوهشـ2
وند در راستای افزایش رشد شهر نشینی در ایران ر

از ها  استقرار جمعیت شهری در مراکز استان تمرکز و
شهر اصفهان با قدمت . سرعت باالیی برخوردار بوده است

گذشته از های  تاریخی به جامانده از دورههای  بافت زیاد و
با افزایش جمعیت  رشد شهرنشینی درامان نمانده و توسعه و
  .گردد  میگسترش شهر افزوده شهری بر
یت بحران، برنامه ریزی شهری برای چرخۀ مدیر در

دستیابی به سیاست عدم اتالف منابع و بهره گیری از 
برنامه ریزی . باشد  میضروریها  حداکثر توان وپتانسیل

کاربری اراضی شهری مرهون بررسی دقیق وضعیت شهر 
 شهرهای  وتوسعه آن با توجه به آسیب پذیری

طر مناطق در برآورد این آسیب پذیری وارزیابی خ.باشد می
فعال جنوب های  شهر اصفهان با توجه به شناسایی گسل

وجنوب غربی شهر اصفهان در تعیین حریم پایدار وامن 
رشد ناهماهنگ شهر اصفهان طی .شهری ضروری است

چند دهه اخیر این آسیب پذیری را نسبت به زلزله تشدید 
  .نموده است

                                                 
Jaffe-1 

 نام بردههای  خطر زمین لرزه به واسطه وجود گسل
شده،ساخت وساز و توسعه شهری در مناطق مستعد ناپایدار 

وبرنامه ها  نبود توانمندی.سازد  میرا با محدودیت مواجهه
های  عملیاتی جهت مدیریت بحران و وجود بافتهای  ریزی

آسیب پذیر متعدد از دالیل اصلی پرداختن به این مسأله 
  .است

  

   اهداف پژوهش-3
  : داف زیر بوده استدر این پژوهش سعی بر تبیین اه

بررسی گسترش فیزیکی کالن شهر اصفهان با  •
 توجه به حوزه امن شهر

بررسی جهات گسترش شهر وادغام با مناطق  •
 روستائی
تبیین رابطه افزایش جمعیت شهری و رشد کالن  •

 شهر اصفهان
    

   مبانی نظری و ادبیات پژوهش-4
   2 شهرها و مخاطرات طبیعی-4-1

ی  حدودهکه در م است بیعیطای  هپدیدخطر طبیعی، 
تهدید مورد  را  اوزندگیافتاده،  اتفاق سکونت بشر

این . گردد ییو ممکن است باعث وقوع بالیاقرارمیدهد 
ب علل زمین شناختی، زیست شناختی، آه طرات باخمقبیل 
در محیط از این دست، ی ی شناختی و یا فرآیندهاو هوا
  .آیند  میوجوده  بزندگی

تخاب شده به وسیله سازمان براساس تعریف ان
یک خطر طبیعی احتمال   3کاهش بالیای طبیعی ملل متحد

وقوع حادثه در یک دوره زمانی ویژه در منطقه دارای 
ارزیابی خطرات .باشد  میطبیعی مخربهای  پتانسیل پدیده

  :طبیعی به وسیله معادله زیر امکان پذیر است
* تناوب* گستردگی= خطر طبیعی

 .(Lavigne,1999:173)بزرگی

                                                 
2 - Natural Disaster  
3-United Nations Disaster Relief 
Organization(UNDRO)  
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   خطر زلزله در شهرها-4-2
 به مجموعه شرایط ژئوفیزیکی طبیعی 1:خطر زلزله

زمین صرف نظر از  که در اثر جابجایی،حرکت ولغزش
به ، 2احتمال زلزله. آینداشاره دارد  میفعالیت انسان به وجود

 انسان توسط خطرات زلزله گفته تهدید زندگی ودارایی
ه نتیجه عمل متقابل خطرات بنابر این ریسک زلزل.شود می

آسیب پذیر انسان مانند توسعه های  زلزله وبرخی فعالیت
  . ) ,French and Isaacson 1984:509(شهرمی باشد

توان تعداد مورد انتظار   میهمچنین ریسک زلزله را
از جان باختگان، صدمه دیدگان، خسارات مالی و شکاف 

طبیعی های  اقتصادی حاصل از پدیده
عناصر درمعرض . (Lavigne,1999:173)دانست

ریسک را میتوان به جمعیت انسانی،ساختمانها،آثار 
خدمات عمومی،دیگر تأسیسات های  مهندسی،کاربری
محیطی در ناحیه مورد نظر تقسیم های  زیربنایی وارزش

 از دیدگاه برنامه ریزی شهری، ).Fell,2008,86 (.نمود
 به جرم فقر، زلزله، انهدام هستی وزندگی کسانی است که

. محکوم به ساختن مساکن ارزان قیمت و غیر مقاوم هستند
به تعبیری اقتصاد و معیشت خانواده، تعیین کننده طول عمر، 

شناخت پدیده زلزله راهی .. شود  می...سالمتی، زندگی و 
  .تواند به بهینه سازی شرایط موجود کمک کند  میاست که
  

 3 آسیب پذیری در زلزله-4-3
یری درجه زیان وضررحاصله اززلزله آسیب پذ

میباشد،که در اجتماعات گوناگون براساس سطح توسعه 
 باشد  میوپیشرفت جامعه تغییر پذیر

)(Chardon,1999:197 .توان توان   میآسیب پذیری را
 وپتانسیل از زیان واز دست دادن بیان نمود

)Mitchel,1999,137 (.هزینه خطرات :4 بحران زلزله
 زلزله بسیار باالست وانتظار میرود که این هزینه طبیعی مانند

در  5زمین لرزه کوبه.روز به روز افزایش یابد
بیلیون دالر پرهزینه ترین سانحه طبیعی در 100با)1995(ژاپن

                                                 
1-Hazard 

Risk-2  
3-vulnerability  

Crisis-4  
kobe-5 

 57( در تایوان 1999پس از آن به ترتیب زلزله .دنیاست
 20( نورث ریدج در کالیفرنیا1994ووزلزله) بیلیون
 باشند  مینه ترین حوادث طبیعیجزو پرهزی)بیلیون

)(Pricovic,2002:1. خسارات جانی ومالی زلزله این
حادثه رادرمقابل دیگرحوادث طبیعی به بحران تبدیل نموده 
است ودر برنامه ریزی اجتماعات انسانی لزوم مدیریت 

زمین لرزه .طلبد  میریسک جهت مواجهه با بحران زلزله را
رددآمادگی وبرنامه ریزی گ  نمیخودی خود بحران تلقی به

برای تخمین آسیب پذیری وکنترل وکاهش عواقب  دقیق
تواندتعیین کننده درجه بحران   مینامطلوب زمین لرزه

 ).1386،26عزیزی واکبری،(باشد
  

  گسترش فیزیکی شهرها و افزایش آسیب پذیری-4-4
 درصد از کل انسان هاتنها 2تقریبا20ًدر ابتدای قرن 

امروزه این نسبت .کردند  میندگی کالن شهر ز14در 
این مقدار 2020درصد است واحتماالً تا سال 20نزدیک به 

کشورهای در های  کالن شهر.درصد بالغ خواهد شد30به 
نسبت به مخاطرات طبیعی به )ماننداصفهان(حال توسعه

 دالیل بسیار پیچیده آسیب پذیرهستند
)Fellman,1992:25.(ًبا  خسارات ناشی از زلزله اساسا 

از تمام .توسعه شهر ورشد دموگرافیکی آن مرتبط است
هستند هایی  زمین لرزه هاپدیده، مخاطرات طبیعی درجهان

- 1950که بیبشترین رشد درسطح خسارات در دوره زمانی
به خود اختصاص ها  را در مقایسه با دیگرپدیده1980
   .اند داده

روند رو به رشد و فزاینده شهرنشینی و جمعیت  
ه عنوان عاملی برای خسارات زیاد به هنگام بروز شهری ب

ارتباطی و زیر های  گسترش شبکه. باشد  میبالیای طبیعی
شهری از یک طرف و بدون برنامه بودن رشد و های  ساخت

توسعه شهر از سوی دیگر زمینه ایجاد خسارات زیاد در 
 : 1382عبدالهی،  (سازد   میزمان وقوع زلزله را فراهم

111 (.  
ند شهرنشینی آسیب پذیری نسبت به مخاطرات فرآی

 افزایشها  طبیعی را به واسطه تمرکز انسان وتملک
ریسک در مراکز .,Quarantelli)2003:25(دهد می
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شهری جهان سوم به دلیل شهر نشینی بدون برنامه،توسعه 
شهر در مناطق مخاطره آمیز با درجه ریسک باال،اقدامات 

 ساخت وساز نامناسب در مدیریتی نارسا در شهرواقدامات
 Lewis and(شهرافزایش چشمگیری داشته است

Mioch,2005:52 .(.  
 رشد شهر به تدریج موقعیت در معرض ریسک 

میزان ، با رشد نا متناسب. دهد  میونتیجه خطر را تغییر
 در معرض تهدید افزایشهای  انسانها ودارایی

 بین گسترش بی رویه و Chardon,1999:200)(یابد می
ی قاعده شهری و افزایش آسیب پذیری شهری یک رابطۀ ب

گسترش شهرها اگر به صورت بی . مستقیم وجود دارد
قاعده، بدون داشتن طرح و برنامه و عدم رعایت ضوابط و 

باشد، باعث ها  مقررات شهرسازی و مقاوم سازی سازه
شود، این امر زمانی که  ها می افزایش آسیب پذیری شهر

 باشد، تقویتها  در محدوده گسلجهت گسترش شهرها 
از دانش ای  برنامه ریزی شهری بایستی مجموعه.شود می

های  مخاطرات طبیعی و تقلیل ریسک خسارات درفرآیند
مکان یابی مناسب .برنامه ریزی توسعه یک شهر باشد

وتوسعه منطقی واصولی شهر نقشی اساسی ها  سکونت گاه
 زه ایفادر کاهش آسیب پذیری وخسارات ناشی از زل

  .) Nateghi-A,2000,205 (نماید می
  

   بحث و نتایج-5
   تحلیل وضعیت لرزه خیزی شهر اصفهان -5-1

ایران مرکزی غالباً از نظر زمان و محل های  زمین لرزه
رویداد به صورت ناپیوسته و ناگهانی با بزرگی زیاد و 

ای  معکوس کوهپایههای  ژرفای کانونی کم در امتداد گسل
با بزرگای زیاد ایران مرکزی با های  زلزله. ندده  میروی
گردند، به نحوی   میبازگشت طوالنی مشخصهای  دوره

در سده بیستم ها  غیر لرزه زای بعضی گسلهای  که دوره
در ضمن نظر . نیستها  نشانگر عدم لرزه زا بودن این گسل

به اینکه پراکندگی جمعیت در ایران مرکزی به دلیل وجود 
ر کویر لوت بسیار ناهمگن است، در نتیجه کویرهایی نظی

تاریخی در این ناحیه نشانگر های  عدم گزارش و ثبت لرزه

شاهپسند زاده و  (توانایی کم لرزه خیزی این گستره نیست 
  . ) 64: 1382حیدری، 

با توجه به سابقۀ بروز زمین لرزه تاریخی در شهر 
 1344 ( هجری شمسی 722اصفهان، از جمله در سال 

 ) Ambraseys,and Melville,1982:219(،) دیمیال
و از سوی دیگر ثبت بیش از چند صد کهلرزه با بزرگی بین 

انجام شده توسط کارشناسان های   ریشتر در پژوهش5 تا 2
های  امور لرزه خیزی سازمان انرژی اتمی ایران طی سال

پایگاه لرزه های   و همچنین طی فعالیت1357 تا 1355
  میالدی 2003 تا 2000های  فهان در سالنگاری استان اص

لزوم توجه به وضعیت لرزه خیزی . ) 1360، مهاجر اشجعی،(
نتایج به دست آمده از . گردد  میشهر اصفهان مشخص

رقومی ماهواره ای، های  مطالعات مربوط به پردازش داده
های  صحرایی و به کارگیری کهلرزههای  انجام برداشت

 کیلومتری از شهر 100 شعاع بهای  ثبت شده در منطقه
اصفهان، حکایت از وجود چند گسل فعال مهم با راستاهای 

در مطالعۀ ذکر شده . مختلف در حواشی شهر اصفهان دارد
ها  حداکثر بزرگی زلزله احتمالی در اثر جنبش دوبارۀ گسل

بیشینه شتاب .  تعیین گردیده است) Ms=7.34 (برابر با 
در شهر اصفهان به روش ها  سلافقی در اثر جنبش دوبارۀ گ

شمال شرق اصفهان و جنوب های  تحلیلی مربوط به گسل
 شتاب ثقل زمین تعیین شده 47/0اصفهان بوده که برابر با 

بزرگ های   از آنجا که زلزله.) 103: 1384صفایی،  (است 
)M≥7 (فعال وخطوط های   معموالًتنها در مناطقی با گسل

-Max, Al :375(افتد ی منسبتاًفعال اتفاقای  لرزه
homoud, 2003 ( با تعیین بزرگی زلزله احتمالی در
 نسبتاًفعال در این ناحیه اثباتهای  اصفهان وجود گسل

  ..شود می
اصلی شناسایی شده در های  طور کلی گسلبه 

اصفهان به سه دسته اصلی قابل  جنوب و جنوب غرب شهر
دارای  گرسدسته اول به تبعیت از روند زا. باشند  میتقسیم

 جنوب شرقی، دسته دوم دارای –راستای شمال غربی
دسته سوم دارای راستای   غربی و–راستای تقریبا شرقی

دارای راستای های  به جز گسل. باشد  می جنوبی–شمالی
 جنوب شرقی که شناخت بیشتری از آنها –غربی شمال
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موجود زمین های  وجود داشته و تعدادی از آنها در نقشه
دو دسته دیگر برای های   گسلاند، ان داده شدهشناسی نش

ای  رقومی ماهوارههای  اولین بار به کمک پردازش داده
محدوده شهر اصفهان از   با وجود اینکه.اند شناسایی شده

آبرفتی رسیده و آثار های  سمت شمال و شرق به دشت
های  باشند ولی با بررسی  نمیخوبی قابل شناسایی بهها  گسل

غرب شهر اصفهان  بر روی ارتفاعات جنوب وانجام شده 
چند گسل با طول بیش از یکصد کیلومتر که برخی از آنها 

اند  دهند شناسایی گردیده  میبودن را نشان شواهدی از فعال
. کنند  میکه از محدوده شهر اصفهان و حومه آن عبور

دقت نظر بیشتر را در مطالعات لرزه زمین ها  وجود این گسل
 ).1382صفایی،(دنمایان  میاصفهان هساختی منطق

 
 تحلیل گسترش فیزیکی شهر و آسیب پذیری -5-2
  لرزه ای

به دلیل اهمیت تاریخی و وجود توانمندی محیطی، 
به استثنای زمان حمالت  (شهر اصفهان در طول تاریخ 

 به روند رشد و توسعۀ خود ادامه داده، به ) ها مغول و افغان
پر   ران و مشهد، سومین شهرطوری که امروزه بعد از ته

  . شود  میجمعیت ایران محسوب
عامل اصلی توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان افزایش 

در تبیین دالیل افزایش سریع . باشد  میسریع جمعیت آن
  : توان به موارد زیر اشاره نمود  میجمعیت آن
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26  جغرافیا و مطالعات محیطی  /  

های  در اولین دوره (رشد طبیعی جمعیت؛ ) الف
 23/5خ رشد طبیعی جمعیت  نر1345 تا 1335سرشماری 

 1375سرشماری های  درصد بوده است و در آخرین دوره
  .)  درصد رسیده است5/2 به 1385تا 
های  دیگر، به ویژه استانهای  از استان مهاجرت جمعیت) ب

  .همجوار
روستایی، های  ادغام تعداد زیادی از سکونتگاه) پ

و شهرها درشهر اصفهان به خاطر ها   شهرکها، بخش
  .سترش فیزیکی آنگ

های   مساحت شهر اصفهان طی دوره-1جدول 
  .گذشته

) هکتار (مساحت  سال ردیف  

1 1302 1515 

2 1335 2363 

3 1350 4600 

4 1375 17318 

5 1382 17789 
 مهندسین -2  .375: 1381 تلخیص و اقتباس از شفقی، -1: منابع

  .2: 1383مشاور نقش جهان ـ پارس، 
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سال 1335 سال  1345 سال  1355 سال  1369 سال  1380 سال  1386

نسبت رشد شهر  

نسبت رشد جمعيت  

  
  .1386 تا 1335های  نسبت رشد جمعیت و رشد شهر اصفهان بین سال -1نمودار
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شهری تهیه های  های هوایی و نقشه دهد که بر مبنای عکس  می توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان را در هشت دهۀ گذشته نشان-2نقشۀ 
، در حالی که توسعۀ فیزیکی آن در سال  هکتار وسعت داشته1515این شهر تنها .) ش / 1302سال  (در اوایل دورۀ پهلوی . گردیده است

مطالعه نقشه بیانگر این .  برابر گردیده است5/11 سال وسعت شهر 73 هکتار افزایش یافته است، یعنی در فاصله حدود 17318ش، به  / 1375
 برابر 8/2هر در این مدت به  از رشد شتابانی برخوردار بوده، به طوری که وسعت ش1375 تا 1350های  واقعیت است که توسعه شهر بین سال

 . هکتار رسیده است17789، وسعت شهر به 1382بر اساس آخرین نقشه تهیه شده در سال . رسیده است
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28  جغرافیا و مطالعات محیطی  /  

  
   گسترش فیزیکی شمال شهر-5-2-1

حوزه شمال اصفهان در اثر افزایش جمعیت، 
درون شهری و برون شهری به اصفهان و های  مهاجرت

 و خودرو و فاقد خدمات بدون برنامههای  تخصیص کاربری
مورد نیاز و ضروری، طی سه دهۀ گذشته به شدت در 

مهندسین مشاور شهر و  (معرض توسعه قرار گرفته است 
  .) 2: 1386خانه، 

ساختار حوزه شمال اصفهان تحت تأثیر عوامل 
مختلف و متفاوتی شکل گرفته که وجود تنوع بیش از حد 

خصیت کالبدی این عوامل موجب آشفتگی و ناخوانایی ش
توان   میدر مورد شمال شهر. در حوزه شمال شده است

 ها، گفت مسایل دیگری مانند اراضی کشاورزی و مادی
طراحی شده و وجود اقشاری از های  روستاها، شهرک

طبقات مختلف در سازمان تقسیمات کالبدی این مناطق 
وجود اراضی کشاورزی فراوان در این مناطق . باشد  میمؤثر

پراکندگی نواحی شهری و حتی در برخی موارد باعث 
 پراکندگی محالت و عدم پیوستگی آنها شده است 

در حال حاضر . ) 2: 1386مهندسین مشاور شهر و خانه، (
این . دهند  می تشکیل8 و 7حوزۀ شمال اصفهان را دو منطقه 

باشند،   میقوی جذب جمعیتهای  دو منطقه دارای پتانسیل
 آن گسترش بی رویه و توسعۀ فزاینده که حاصلای  به گونه

 توسعه ها، کالبدی بوده است که بخش وسیعی از این توسعه
  .باشد  میغیر رسمی، خودرو و بی ضابطه

و ها  توان توانمندی  میدر یک جمع بندی کلی
دسته   امکانات توسعه در حوزه شمال شهر را به شرح زیر

  :بندی کرد
انند خانه شهری طراحی شده مهای  وجود مجموعه -1

اصفهان و ملک شهر که زمینه را در شرایط عدم برنامه 
محله امیر عرب،  (ریزی برای گسترش رسمی و غیر رسمی 

  . به وجود آورده است) ...غرب نوبهار و 
در ای  وجود اراضی کشاورزی پراکنده و جزیره -2

شهری و مابین محالت که به دلیل نزدیک های  درون بافت
جود تأسیسات شهری و شبکۀ معابر بودن به مرکز شهر، و

توسعه به های  باعث گردیده اراضی مذکور به عنوان پتانسیل
 .حساب ایند

کاوه،  (وجود محورهای قوی و مرتبط با مرکز شهر  -3
 که این مناطق را به عنوان ) ...زینبیه، امام خمینی، رباط و 

سکونت در شمال اصفهان مطرح نموده های  یکی از جاذبه
 .است

 
   گسترش فیزیکی جنوب شهر-5-2-2

. باشد  می شهرداری6 و 5جنوب شهر شامل مناطق 
هجوم سرمایه گذاری از سایر مراکز کشور و شهر اصفهان 

 در مسکن و ساختمان همراه با عوامل دیگر، 6 و5به مناطق 
و باال رفتن بی رویه تراکم گردیده ها  موجب افزایش قیمت

 روند فعلی، یک است که در نهایت و در صورت ادامه
ساختار ارتفاعی بسیار مخدوش و ناهماهنگ تر را برای 
شهر تاریخی اصفهان شکل خواهد داد که به هیچ وجه قابل 

  .اصالح نخواهد بود
احداث محورهای جدید ارتباطی و استقرار 

بلند مرتبه و نوساز در جوار بافت قدیمی و های  ساختمان
اهماهنگی فاحش در کم ارتفاع موجود و در نتیجه ایجاد ن

  .باشد  میو بافت، از ویژگی بافت جنوب شهرها  لبه
جدید مسکونی در جنوب شهر شامل؛ کوی های  گستره

  .باشد  میولیعصر، قائمیه، کوی سپاهان و سپاهان شهر
به دلیل ساخت و سازهای جدید و بلند مرتبه در 

اخیر، باعث مسدود شدن چشم انداز به کوه صفه های  سال
شیه شمالی زاینده رود و بالعکس مسدود شدن دید به از حا

 شهر و عناصر واجد ارزش تاریخی از ارتفاعات شده است 
  .) 30: 1382مهندسین مشاور آتک، (

وجود اراضی ارتش در حاشیۀ جنوب و جنوب غربی 
آید که  می شهر، از موانع گسترش فیزیکی شهر به حساب

استقرار اخیر با آزادسازی اراضی و های  در سال
شهری، امکان بلند مرتبه سازی و افزایش دامنۀ های  کاربری

  .سازد  میارتفاع در این محدوده را میسر
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   گسترش فیزیکی شرق شهر-5-2-3
از دیدگاه نوع سکونتگاه، موضوع مورد بحث این پژوهش، 

، متشکل از دو عنصر 10 و 4شرق شهر اصفهان شامل مناطق 
ستاهای با فواصل کمتر در شهری و روستایی است که رو

 مانند روستاهای شهرستان و کِردآباد در اند، شهر ادغام شده
با توجه . 10 و روستاهای هَفتون و گرکان در منطقه 4منطقه 

 هنوز فرصت ایجاد محالت قوام یافته 10 و 4به اینکه مناطق 
 معابر عمده محل، نقش مراکز اند، را در بطن خود نداشته

و جایگزین مرکز محالت اند  ده گرفتهمحالت را بر عه
  .) 8: 1382مهندسان مشاور شارستان،  (اند  شده

امروزی شهرهای های  شرق شهر، بسیاری از ویژگی
ایران از جمله بافت شطرنجی، معابر متقاطع با گرایش دائم 

عمدتاً  (موجود های  به تعریض و ادامه و وجود بزرگراه
  . را دارد) شمال ــ جنوب

   گسترش فیزیکی غرب شهر-5-2-4
محدودۀ غرب اصفهان از بافت مسکونی با دو الگوی 

 شکل گرفته ) شطرنجی نامنظم (اُرگانیک و طراحی شده 
بافت اُرگانیک سهم بسیار بیشتری نسبت به بافت . است

 11 و 9، 2شرق شهر شامل مناطق . طراحی شده دارد
 یکدیگر تمایز بافت اُرگانیک شهری و روستایی از. باشد می

باشد، علت آن ماهیت روستایی   نمیبه آسانی امکان پذیر
کل محدوده در بخش غربی اصفهان است که با افزایش 
جمعیت و گسترش شهر اصفهان به چهار سمت جغرافیایی 
از جمله محدوده غرب و ارائه خدمات شهری از سوی 

  .مناطق، در حال کسب هویت شهری هستندهای  شهرداری
ده، مساحت بسیار کمتری در سه بافت طراحی ش

 و محدوده کوچکی در ) مجاورت ده نو (محدوده رسالت 
مجاورت پارک قلمستان و محله جروگان در شرق خیابان 

مهندسین مشاور سراوند،  (شود   مینبوی منش را شامل
1383 :7 ( .  

در یک جمع بندی از وضعیت گسترش فیزیکی شهر 
ویه شهر، به دالیل توان گفت؛ گسترش بی ر  میاصفهان،

  :زیر آسیب پذیری شهر را افزایش داده است
با توسعۀ فیزیکی شهر، نقاط روستایی و پیرامونی  -1

به دلیل . شوند  می جزء شهر اصفهان محسوب"بسیاری عمال

، ...فرسودگی مساکن، مصالح کم دوام، بافت روستایی و 
های  ادغام این نقاط، یکی از دالیل اصلی شکل گیری هسته

باشد، که قطعاً تأثیر زیادی   میاشیه نشینی در شهر اصفهانح
 . برآسیب پذیری شهر خواهد داشت

گسترش بی برنامه شهر، بدون در نظر گرفتن  -2
 احتمال پیوستن شهر را به منطقه لرزه خیز ها، جهت گسل
 .باال برده است

ایجاد امکانات و خدمات امداد رسان از جمله  -3
اکز پلیس و مراکز بهداشتی و آتش نشانی، مرهای  ایستگاه

درمانی با گسترش فیزیکی شهر، سخت، پرهزینه و زمان بر 
 .است

 
   تحلیل بافت شهر-5-3

فــرم و بافــت شــهرها در مقابــل خطــر زلزلــه بایــد بــه  
طراحی شود کـه حـداکثر انعطـاف پـذیری الزم را            ای    گونه

 یک بافت انعطاف ضریب احتمال خطر پایین      . داشته باشددر 
 در مقابل یـک فـرم و بافـت متـراکم و تودرتـو از                آید و  می

بـا ایـن    . لحاظ ساختمانی ضریب آسیب پذیری بـاالیی دارد       
تفاسیر بافت شهری کالن شهر اصفهان در دهـۀ اخیرآسـیب           
. پذیری بیشتری نسبت به خطرات طبیعـی پیـدا کـرده اسـت            

برای تحلیل این مورد از مدل انتروپی به شـرح زیـر اسـتفاده              
  .شده است

∑
=

−=
n

i

PiLnPiH
1

)(* 

  : در رابطه باال
=Hمقدار آنتروپی شانون   
=Piنسبت مساحت ساخته شده منطقه i به کل مساحت ساخته 

  .شده مجموع مناطق
=LnPi لگاریتم Pi  

=nمجموع مناطق   
توضیح اینکه ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تـا          

Ln(n)مقــدار صــفر بیــانگر توســعۀ فیزیکــی خیلــی .  اســت
شهر است در حالی که مقدار یـک بیـانگر          ) فشرده (کم  مترا

زمــانی کــه ارزش .  شــهر اســت) گــسترده (توســعۀ پراکنــده 
 بیشتر باشد، رشد بی قواره شهری       Ln(n)آنتروپی از مقدار    

  .افتد  میاتفاق
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  .) 1382 و 1375زمانی های  طی سری( محاسبه تغییرات ضرایب آنتروپی در مناطق شهر اصفهان -2جدول  

  

 کاهش پیـدا    1382 در سال    99/0 به   1375در سال    005/1شود، ضریب انتروپی از       می  برداشت -2همان گونه که از جدول      
به عبارتی بافت کل شهر از یک بافت پراکنده به یک بافت متـراکم تبـدیل                . کرده است و فاصله آن از عدد یک بیشتر شده است          

  .رسد  میاخیر طبیعی به نظرهای  در سالشده است، که با توجه به روند ساخت و ساز 
  

   نتیجه گیری-6
صورت گرفته، نتایج زیر حاصل های  بر اساس تحلیل

  :شده است
عامل اصلی توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان، افزایش  -

 .باشد  میسریع جمعیت آن
روستایی، های  ادغام تعداد زیادی از سکونتگاه -
اطر و شهرها درشهر اصفهان به خها   شهرکها، بخش

گسترش فیزیکی آن، موجب رشد بی قوارۀ شهری و 
 .افزایش آسیب پذیری شده است

با گسترش فیزیکی شهر، نقاط روستایی و  -
  جزء شهر اصفهان محسوب"پیرامونی بسیاری عمال

به دلیل فرسودگی مساکن، مصالح کم دوام و . شوند می

بافت روستایی، ادغام این نقاط، یکی از دالیل اصلی شکل 
باشد، که   میحاشیه نشینی در شهر اصفهانهای   هستهگیری
 .  تأثیر زیادی برآسیب پذیری شهر خواهد داشت"قطعا

گسترش بی برنامه شهر، بدون در نظر گرفتن  -
 احتمال پیوستن شهر را به منطقه لرزه خیز ها، جهت گسل
 .باال برده است

ایجاد امکانات و خدمات امداد رسان از جمله  -
ش نشانی، مراکز پلیس و مراکز بهداشتی و آتهای  ایستگاه

درمانی با گسترش فیزیکی شهر، سخت، پرهزینه و زمان بر 
 .است
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