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  المللي توسعه پايدار و عمران شهري چهارمين كنفرانس بين
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  1393آذرماه اصفهان، ايران، 
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  چكيده

رويه و نامحدود كالن شهر اصفهان به واسطه رشد جمعيت، تمايل به شهرنشيني و افزايش مهاجرت گسترش بي
اين كالن شهر با وجود در .  همراه داشته است در زمينه توسعه پايدار بهاي به آن، مسائل و مشكالت عديده

رويه  همچون عدم تعادل جمعيت، گسترش بياختيار داشتن سهم قابل توجهي از امكانات و خدمات با معضالتي 
رو است و در جهت به و تجهيزات زيربنايي، تخريب منابع طبيعي و محيط زيست روتأسيساتافقي، نارسائي 

گردد توجه  مياينكه شهر پايدار در نظام شبكه شهري پايدار محقق  نظر به. داردناپايداري گام برمي
ي مياني سلسله مراتب ها ضمن آنكه در مقوله تعادل بخشي، بخش. يابد ميي پيرامون آن ضرورت ها سكونتگاه به

م شبكه در اين پژوهش با هدف دستيابي به توسعه پايدار در نظا. اي برخوردارند  از اهميت ويژهها سكونتگاه
 و معيارهاي ها شهري و با روش اسنادي و تحليل محتوا، نخست مروري بر مفهوم پايداري، توسعه پايدار، مؤلفه

در ادامه مجموعه شهري . شودسپس به شبكه شهري و اندازه بهينه شهر پرداخته مي. پذيرد ميآن صورت 
 جهت ايجاد تعادل در توسعه نظام شبكه عنوان نمونه موردي بررسي شده و در انتها راهكارهايي اصفهان به

دهد كه تمركززدايي از كالن شهر اصفهان، توجه ويژه به توسعه  مينتايج نشان . گردد ميشهري آن ارائه 
شهرهاي مياني، توسعه شهرهاي كوچك و تقويت نقاط روستايي از كارآمدترين راهكارها جهت دستيابي به 

  .ده استتوسعه پايدار در نظام سكونتگاهي محدو
  

  .توسعه پايدار، شبكه شهري، اندازه بهينه شهر، مجموعه شهري اصفهان: هاي كليدي واژه
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