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کنده رویی شهری در دامنه های شهرهای بزرگ  تحلیل پدیده  پرا
مطالعه موردی؛ دامنه های شمالی اصفهان

حمیدرضا پارسی1 - استادیار دانشکده ی شهرسازی دانشگاه تهران
کیش دانشگاه تهران کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پردیس بین المللی  بهراد فرمهینی فراهانی - 
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چکیده:
به  و  گریخته  و  جسته  کم،  کم ترا کنده،  پرا افقِی  گسترش  نوعی  است.  _   فضایی  کالبدی   پدیده ای  شهری  کنده رویی  پرا
کاربری همراه است و می تواند مبین اتالف منابع و سرمایه، تهدید سالمت  که عمومًا با عدم اختالط  کز شهری  دور از مرا
کز شهری به بافت های فرسوده   کنان شهر، آسیب رسانی به محیط زیست و تمایل توسعه در حاشیه های شهر و تبدیل مرا سا
باشد. البته در این خصوص همه  صاحب نظران در مطالعاتشان در خصوص علل، الگو، تبعات و سازوکار به یکسان عمل 
گالستر، 1002؛ َهس، 3002؛ دیلمن، 4002؛ آلبرتی، 5002؛ سو، 0102؛ پولیدورو، 1102؛ یو 3102؛ و  ننموده اند )اوینگ، 7991؛ 
مانند آن(. سئوال نظری این پژوهش این است که این پدیده از چه ابعادی برخوردار است، فرایند آن کدام و از چه سازوکاری 
گسترش  تبعیت می کند؟ در این رابطه شهر اصفهان به عنوان مورد پژوهش انتخاب شد؛ زیرا این شهر در سال های اخیر با 
که پیامدهایی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به بار آورده است. پژوهش  گسیخته ای همراه بوده است  افقی لجام 
گرفته است.   کنده رویی و سازوکار آن در شهر اصفهان صورت  حاضر، با هدف تشخیص آسیب شناختی پهنه ها و فرایند پرا
کنده رویی در شهر اصفهان در خارجی ترین نقاط محدوده های شمالی مناطق 7 و 41  به نظر می رسد بیشترین میزان پرا
کولوژیکی  _ اجتماعی استقرار صنایع فلزی و غیرفلزی در حاشیه  شمالی شهر  شهرداری اصفهان و فرایند آن بر حسب فرایند ا
کارکنانشان، عوامل طبیعی )کم  کارگران، نقش تعاونی های مسکن در تأمین سکونت  کنده  سکونتگاه های  و شکل گیری پرا
کنده با عملکرد صنعتی ، کشاورزی و مسکونی  آبی(، شبکه  ارتباطی و مهاجرت از مناطق روستایی و الگوی تشکیل فضایی پرا
است . پاسخ به سئوال فوق و روش آزمون این فرضیه، در سه مرحله، با استفاده از تحلیل تاریخی  _ سیستمی و با بهره گیری 
کنده رویی شهری و سازوکار  کتشافی بوده که منجر به شناسایی پهنه هایی با بیشترین میزان پرا از روش کّمی تحلیل عاملی ا

بوده است.

کولوژی اجتماعی. کنده رویی شهری، اصفهان، تحلیل عاملی، ا واژگان کلیدی: پرا
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چنین   ،Sprawl واژه  ذیل  النگمن2  لغت  فرهنگ  است.  انگلیسی 
سطحی  در  ساختمان ها  غیرجذاب  و  فاصله  با  »گسترش  آورده: 
کنده رویی را »گسترش  کیوس3 پرا وسیع«)Longman, 2009(. راجر 
 )Caves, 2005: 426-427( شهر«  یک  در  سکونتگاه ها  ب��ی م��ورد 
کم  کوان4 نیز آن را 1( ساخت وسازهای  تعریف نموده است و رابرت 
منطقه  یک  بیرونی  توسعه  عنوان  به  که  مسکونی  عمدتًا  و  کم  ترا
شهری ایجاد می شوند و 2(توسعه ای که در فاصله ای دورتر از فاصله 
است)کوان،  دانسته  می شود،  ایجاد  پیاده روی  برای  امکان پذیر 
را  کنده رویی  پرا نیز  سیف الدینی  همچنین   .)633-631  :1389
بر روی زمین روستایی  کنترل نشده توسعه  به معنای پخشایش 
و  پایین  کم های  ترا با  اغلب  که  م��ی دان��د  نیافته  توسعه  زمین  یا 
همراه  شهری  کاربریهای  به  ک��ش��اورزی  زمین های  کاربری  تغییر 
کنده  است)سیف الدینی، 1388: 347(. عباس زادگان نیز آن را پرا
اراضی  روی  بر  آن  حومه های  و  شهر  یک  یافته  رشد  بافت  شدن 
روستایی اطراف یک ناحیه شهری تعریف کرده است)عباس زادگان، 

.)34 :1387
کنده رویی در دست  که تعریف روشنی از پرا کل به نظر می رسد  در 
نیست)احمدی و همکاران، 1390: 27؛Ewing et al., 2002: 175؛ 
Galster et al., 2001: 682(. با این وجود برخی از اندیشمندان مانند 
اوینگ5 )1997(، دانز6 )1998(، گروه سیرا7 )1998(، موسسه امریکای 
گالستر9 )2001(، آژانس محیط زیست اروپا10 )2006(  امروز8 )1998(، 
کنده رویی پرداخته  و دیلمن11 )2004( بیش از دیگران به مفهوم پرا
برای تدقیق آن به برخی از ویژگی ها و شاخص های اندازه گیری   و 
 Downs, 1998: ؛Dieleman et al., 2004: 308-309(کرده اند اشاره 
 Galster et EEA, 2006: 5-17؛  Ewing, 1997: 107-109؛  11-8؛ 

.)USA Today, 2001 ؛Sierra Club, 1998 ؛al., 2001: 681-717
که  کنده رویی، موجب شده است  پرا پدیده  از  تعریف دقیق  نبود 
دانز )1998(، اوینگ )1997و 2002 و2003(، َهس12 )2003(، دیلمن 
محیطزیست  آژانس   ،)2005( کریگر14   ،)2005( آلبرتی13   ،)2004(
 )2011( و پولیدورو16   ،)2010( )2006(، پوراحمد )2007( سو15  اروپا 
کنده رویی را با تبعات، آثار و آسیب هایش شناخته و به مطالعه  پرا
کولوژی شهری و منطقه ای، اتالف  کنده شهر بر ا گسترش پرا تأثیر 
شهرها  کنان  سا سالمت  و  اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل  منابع، 

2  Longman Dictionary of contemporary English
3  Roger W. Caves
4  Robert Cowan
5  Ewing, Reid
6  Downs
7  Sierra Club
8  USA Today
9  Galster, George
10  European Environment Agency (EEA)
11  Dieleman, Frans
12  Hasse, John E.
13  Alberti, M.
14  Kriger, Alex
15  Su, Weizhong
16  Polidoro, Mauricio

1. مقدمه
گاه  ک��ه  اس��ت  اف��ق��ی شهر  گسترش  ن��وع��ی  ک��ن��ده روی��ی ش��ه��ری  پ��را
اهمیت این  سیاست گذاری فضایی را با چالش مواجه می نماید. 
کنده رویی در هر گوشه وکنار از  موضوع در آن است که با آنکه علل پرا
شهر، متفاوت از دیگر قسمت های آن می باشد، اما تبعات این گونه 
کل شهر و منطقه پیرامونش می شود.  گریبانگیِر  از رشد افقی شهر، 
پدیده هایی مانند تمایل توسعه در حاشیه های شهر، افزایش طول 
اجتماعی  جدایی گزینی  به  تمایل  شهری،  درون  سفرهای  زم��ان 
دارای  کشاورزی  زمین های  اتالف  کاهش  و  رشد حاشیه نشینی، 
ک حاصلخیز، افزایش انواع آالینده های زیست محیطی، مانند  خا
که  گاه تک کاربری  ک و هوا، وجود زمین های رها شده و  آلودگی خا
موجب عدم انسجام میان بافت های شهر است، از جمله تبعات 
ک��ن��ده روی��ی م��ی ب��اش��د. پ��ژوه��ش حاضر ب��ه ای��ن س��ئ��وال نظری  پ��را
که معنا و مفهوم این پدیده چیست؟ شاخص ها و  پاسخ می دهد 
کدام است؟ علل آن چه می تواند  سنجه های شناخت این پدیده 
باشد و از چه سازوکاری تبعیت می کند؟ همچنین پرسش تجربی 
کدام پهنه ها از شهر اصفهان با بیشترین  که  این پژوهش آن است 
کنده رویی مواجه بوده و چه فرایندها و سازوکارهایی در  شدت پرا
کنده رویی شهر اصفهان، قابل شناسایی است؟ بنابراین  وقوع پرا
فرایند  و  این پژوهش، تشخیص آسیب شناختی پهنه ها  از  هدف 
کنده رویی و سازوکارهای آن در شهر اصفهان می باشد. فرضیه  پرا
در  کنده رویی  پرا سازوکار  و  فرایند  که  است  استوار  آن  بر  تحقیق 
صنایع  استقرار  در  کولوژیکی  ا فرایندهای  از  متأثر  اصفهان  شهر 
در  سرمایه گذاری  آن،  در  جمعیت  استقرار  افزایش  حاشیه ها،  در 
ظرفیت های محیطی اصفهان و وجود روستاهای متعدد نزدیک 
به هم بدون آب در پیراموِن شهر، به عنوان فرصت طبیعی رشد 

صنایع و سکونت در آن است. 
 _ تاریخی  از روش��ی  با استفاده  پ��ژوه��ش،  ای��ن  تحقق ه��دف  ب��رای 
کالن، میانی  سیستمی، جهات توسعه شهر اصفهان در سه سطح 
شکل گیری  س��ازوک��اره��ای  و  فرایندها  ت��ا  م��ی ش��ود  مطالعه  خ��رد  و 
گسترش افقی شهر با توجه به نیازهای  واحدهای فضایی منفرد و 
فضایی شیوه تولید متأثر از نرخ سریع شهرنشینی شناسایی شوند. 
پ��ژوه��ش، مشخص شود  م��ورد  با  ای��ن روش  انطباق  ب��رای  سپس 
کنده رویی را  کدام پهنه های شهر اصفهان بیشترین میزان پرا که 
کتشافِی  داشته است. بنابراین با استفاده از روش تحلیل عاملِی1 ا
و  کنده رویی  پرا کّمی سازِی  به  از شهر،  آن پهنه  آم��ارِی  داده ه��ای 
شهر  از  پهنه  ک��دام  که  می نماید  مشخص  و  پرداخته  آن  تدقیق 
کنده رویی شهری مواجه بوده است.  اصفهان با بیشترین شدت پرا
کنده در آن  سپس فراینِد شکل گیری، سازوکار و الگوهای رشد پرا
پهنه های شهر، به عنوان یک نمونه از دامنه های شهرهای بزرگ 

ایران، شناسایی می شوند.

2. چارچوب تحقیق
2.1. مرور ادبیات

زبان  در   Urban Sprawl عبارت  ترجمه  کنده رویی«  »پرا اصطالح 

1  Factor Analysis
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پرداخته است)طبیبیان، 1387: 19-12(.
کنده رویی و یا در مورد سازوکار،  بنابراین نه فقط در رابطه با علل پرا
تعریف  ک��ه  گفت  م��ی ت��وان  بلکه  عملکردها،  و  شکل گیری  ال��گ��وی 
آن  روی  بر  که  ن��دارد  کنده رویی شهری هم وج��ود  پرا از  مشخصی 
یک  از  اجماع،  ع��دم  ای��ن  دلیل  که  می رسد  نظر  به  باشد.  اجماع 
از سوی دیگر،  و  کنده رویی در هر شهر  پرا به ماهیت متفاوت  سو 
در  باشد.  پژوهشگران  بر  آن  شدن  پدیدار  چگونگی  در  تفاوت  به 
مجموع پژوهش های یاد شده را می توان بر مبنای: 1(ارائه تعریف از 
کنده رویی،  کنده رویی، 3(علل پرا کنده رویی، 2(اثرات و تبعات پرا پرا
کنده رویی  کنده رویی و 5( فرایندها و سازوکارهای پرا 4(الگوهای پرا
کرد)جدول 1(. چنانچه از بررسی این جدول بر می آید،  دسته بندی 
به نظر میرسد که هرچه از سال های انتهایی دهه 1990 فاصله گرفته 
بیشتری  اجماع  ش��ده،  بررسی  مؤسسات  و  متفکران  میان  ش��د، 
کنده رویی به وجود آمد و از اوایل قرن حاضر،  در زمینه تعریف پرا
کنده رویی پرداختند  کمتری به بحث در مورد تعریف پرا متفکرین 
و توجه ایشان بیشتر معطوف به ابعاد دیگری از این موضوع بوده 

است.
شاخص های  و  مؤلفه ها  مفاهیم،  تحلیل)فرضیه،  مــدل   .2.2

تحقیق(
گسترش افقی و به دور از مرکز شهری  کنده رویی را می توان نوعی  پرا
که بر حسب علل به نظر می رسد، سیاست های طرح  کرد  تعریف 
از ظرفیت های محیطی، ساخت و سازهای  بارگذاری خارج  جامع، 
فرایندهای جدایی گزینی مسکن و  از محدوده های شهری،  خارج 
کشاورزی پیرامون شهر )به عنوان  کنار صنایع و اراضی  استقرار در 
که می تواند  شیوه ای از حل مسئله  مسکن اقشار و طبقات جامعه 
لحاظ  به  که  اس��ت  تبعاتی  دارای  ش��ود(  ج��دی  تعارضات  موجب 
ک��م، ت��ک ک��ارب��ری ب��ودن،  ک��ِم  ت��را ال��گ��وی فضایی توسعه ب��ا شاخص 
گره وار بودن؛ به لحاظ تبعات اقتصادی با  کنده، خطی یا  استقرار پرا
شاخص افزایش هزینه  حمل و نقل، اتالف منابع مالی برای توسعه  
زیرساخت های شهری و خدمات، اتالف انرژی، دگرگونی در سازمان 
و  ک��ش��اورزی  تولید  ک��ار،  نیروی  حیث  از  پیرامون  ک��ش��اورزی  تولید 
با  اجتماعی  لحاظ  به  مسکن؛  و  زمین  قیمت  تغییرات  همین طور 
_  مکانی، عدم تنوع زیستی،  شاخص های جدایی گزینی اجتماعی  
لحاظ  ب��ه  زن��دگ��ی؛  ات���الف  و  اجتماعی  متقابل  کنش های  ک��اه��ش 
ک؛  زیست محیطی با شاخص افزایش آالینده ها، اتالف منابع آب و خا
کالبدی، پوک شدن  کالبدی با شاخص فقدان انسجام  و به لحاظ 

کز شهری و تضعیف هویت شهری  _ کالبدی سنجیده می شود.  مرا
که در مدل تحلیلی )تصویر 1( در این تحقیق  در ضمن همان طور 
کنده رویی بر حسب دو گرایش متضاد به پیرامون و یا مرکز نیز  آمد، پرا
کنده رویی را تشدید،  تحت تأثیر قرار گرفته است. این عوامل گاهی پرا
کنترل می کنند: وجود و دگرگونی روستاهای متعدد در  گاه  تعدیل و 
کشاورزی  زمین های  کاربری  تغییر  کننده(،  )تشدید  شهر  نزدیکی 
کننده(،  کننده(، مهاجرت و افزایش جمعیت شهر )تشدید  )تشدید 
تغییرات  افزایش  کننده(،  )کنترل  مسکن  و  زمین  قیمت  تغییرات 
هزینه  حمل ونقل )تعدیل کننده(، کاهش دسترسی )تعدیل کننده( 

و کمبود خدمات شهری )تعدیل کننده(. 

Dieleman et al., 2004: 313- ؛Alberti, 2005: 174-182(بپردازند
 Ewing et al., 2003: ؛EEA, 2006: 28-37 ؛Downs, 1998: 9 316؛
 Hasse Ewing, 1997: 113-118؛  Ewing et al., 2002: 175؛  56؛ 
 Polidoro et al., ؛Krieger, 2005: 46-48 ؛et al., 2003: 159-161

.)Su et al., 2010: 61-67 80-79 :2011؛
اوینگ )1997(، دانز )1998(، دیلمن )2004(، آلبرتی )2005(، آژانس 
 ،)1388( زبردست   ،)1387( طبیبیان   ،)2006( اروپا  محیط زیست 
ک��ن��ده روی��ی  پ��را علل  معرفی  و  شناسایی  ب��ه   )2012( محمدی  و 
کم  ترا مهاجرت،  شهری،  سیاست های  مانند  عواملی  و  پرداخته 
پایین دامنه های پیرامونی شهرها، افزایش اتکا به اتومبیل، تفرق 
کنده  شهرها عنوان  سیاسی و بورس بازی زمین را از علل رشد پرا
کرده اند)Alberti, 2005: 186؛ Dieleman et al., 2004: 315-321؛ 
زبردست،  112-119؛  طبیبیان، 1387:  Ewing, 1997: 110-113؛ 
Mo-؛Downs, 1998: 9-10 ؛EEA, 2006: 17-28 1388: 123-122؛

.)Pourahmad, 2007: 256-257 ؛hammadi et al., 2012: 85-87
را  توجه شان  بیشترین  نیز   )2011( شهرکی  زنگنه  و   )2007( فانگ1 
و  فانگ  داشته اند.  معطوف  شهری  کنده  پرا توسعه   الگوهای  به 
کردند: 1( کشف  کنده رویی را در پکن  همکارانش، چهار الگوی پرا
در  ن��واری  2(توسعههای  شهر،  لبه های  در  تصادفی  توسعه های 
زمین های  در  توسعههای پخش شده  بزرگراه ها، 3(  و میان  طول 
گره وار مناطق مسکونی و  صنعتی و 4( توسعههای جسته و گریخته و 
صنعتی)Fang et al., 2007: 469-470(. زنگنه شهرکی و همکارانش 
پدیده  ی���زد،  شهر  م���اه���واره ای  عکس های  ب��ررس��ی  ط��ری��ق  از  ن��ی��ز، 
 Zanganeh(ن���م���وده ان���د شناسایی  را  ک��ش��اورزی«  ک��ن��ده روی��ی  »پ��را

.)Shahraki et al., 2011: 521-528
و  فرایندها  تبیین  ب��ه   )2013( ی��و2  و   )2011( دی��گ��ران  و  پ��ول��ی��درو 
کنده رویی شهری  که موجب رخ دادن پرا سازوکارهایی پرداخته اند 
در نمونه های مطالعاتی ایشان شده است. پولیدورو و همکارانش، 
ب��رزی��ل را ب��ررس��ی ن��م��وده و  ک��ن��ده روی��ی در شهر »ُل��ن��دری��ن��ا«3 در  پ��را
سیاست های عمومی مانند برنامه مسکن دولتی و تشویق دولت 
کنده رویی شهری در  به پروژه های بزرگ مقیاس مسکن را از علل پرا
اطراف بزرگراه ها می دانند که اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی 
 Polidoro et(اس�����ت آورده  ج��ای  بر  روستایی  و  شهری  کنان  سا بر 
بررسی ای  در  همکارانش،  و  »ی��و«  همچنین   .)al., 2011: 81-82
کنده رویی شهر »هانگژو«4 در چین  تاریخی، علت ها و ویژگی های پرا
بین سال های 1995 تا 2005 را مورد بررسی قرار داده و از دو مؤلفه 
کنده رویی  کم جمعیتی برای اندازه گیری پرا توسعه زمیِن شهری و ترا
از  خ��ارج  جسته وگریخته  توسعه های  بررسی  با  و  نمودند  استفاده 
که توسعه بر محور صنعت، علت اصلی  شهر، به این نتیجه رسیدند 
رشد حاشیه های شهری و گسترش جسته و گریخته هانگژو بوده، که 
 .)Yue et al., 2013: 369(کنده رویی شهری است مدلی چینی از پرا
کنده رویی  طبیبیان نیز به بررسی تئوری های مرتبط با تبیین علل پرا

1  Fang, Jiang
2  Yue, Wenze
3  Londrina
نفر جمعیت است  با 6.89 میلیون  توریستی،  Hangzhou  4 شهری 

کیلومتری جنوب غربی شانگهای واقع شده است. که در 180 
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کنده رویی شهری مواجه بوده،  که با بیشترین میزان پرا اصفهان 
مطالعه  با  نخست  چارچوب  در  می پذیرد.  ص��ورت  مرحله  سه  در 
کدام  که  تاریخی _ سیستمِی شهر در سطح راهبردی، مشخص شد 
کنده رویی  پهنه های وسیع شهر اصفهان دارای بیشترین میزان پرا
بوده است. سپس در مراحل بعدی، از تحلیل عاملی شدت و علل 
کشف تأثیرگذارترین عوامل استفاده شد. این روش  کنده رویی و  پرا
برای تعیین اثرگذارترین متغیرها، هنگامی که تعداد متغیرهای مورد 
کار می رود. در این روش شاخص ها در عامل های  نیاز زیاد باشد، به 
که از عامل نخست به  مستخرج از تحلیل قرار می گیرند، به طوری 
از این رو  کاهش می یابد.  عامل بعدی، به ترتیب درصد واریانس 

3. روش تحقیق
و  _ ک��ارک��ردی  سیستمی   تحلیل  دو  سیستمی،   _ تاریخی  روش  به 
طریق  از  موضوع  تاریخی  تبیین  شکل  می آمیزند:  هم  به  تاریخی 
سه  در  تحلیل ها  تاریخ.  طریق  از  ساختار  تبیین  شکل  و  ساختار 
کالن و راهبردی، سطح میانی و سطح خرد انجام می شود.  سطح 
کارکردها و سازوکارها را در پرتو  این نوع تحلیل امکان درک ساختار و 
تاریخ نمایان خواهد کرد. در این رابطه، مطالعه روند گسترش افقی 
شهری،  کنده رویی  پرا در  مؤثر  گون  گونا عوامل  شناسایی  و  شهر 
تعامل  در  هم  و  مجزا  ص��ورت  به  هم  داده ه���ا،  مختلف  الی��ه ه��ای 
شهر  از  محدودهای  تدقیق  گرفت.  ق��رار  بررسی  م��ورد  یکدیگر،  با 

کندهرویی بر حسب متفکران و مؤسسات پژوهشی بر حسب سال جدول 1- مفاهیم، علل، تبعات، الگوها و فرایندهای پرا

صاحبنظر یا پژوهشگر
ارائه ی تعریف از 

کنده رویی پرا
کید بر اثرات و تبعات  تا

کنده رویی پرا
اشاره به علل 
کنده رویی پرا

کید بر الگوهای  تا
کنده گسترش پرا

تــبــیــیـــ فـــرایـــنـــدهـــا و 
ســـازوکـــارهـــای وقــوع 

کنده رویی پرا

***اوینگ )1997(

*گروه سیرا )1998(

**دانز )1998(

*گالستر )2001(

*موسسه امریکای امروز )2001(

*اوینگ )2002(

*هس )2003(

*اوینگ )2003(

***دیلمن )2004(

*کریگر )2005(

**آلبرتی )2005(

***آژانس محیط زیست اروپا )2006(

*فانگ )2007(

*پوراحمد )2007(

**طبیبیان )1387(

*زبردست )1388(

*سو )2010(

**پولیدورو )2011(

*زنگنه شهرکی )2011(

*محمدی )2012(

*یو )2013(
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از طریق هشت شاخص )جدول 2( تعدیل شده در قالب هفت ریز 
که دارای بیشترین میزان  _ پهنه شهری، آن پهنه از شهر اصفهان 
شاخص ها،  تعدیل  مبنای  گردید.  شناسایی  بود،  کنده رویی  پرا
چند  سطح  در  شاخص ها  تا  بود  تدقیق  محدوده  شدن  کوچکتر 
در  را  کنده رویی  پرا بتوان  و  باشند  معنا  دارای  همسایگی  واح��د 

داخل این محدوده مورد سنجش قرار داد.
کل، در هر پهنه )SPj(، می توان  کنده رویی  برای محاسبه میزان پرا

کرد: از معادله زیر )معادله 1( استفاده 

معادله  1.  
 :li تعداد عوامل ؛ :K ؛ j کنده رویی در پهنه که در آن: SPj: میزان پرا
کننده هر یک از عوامل ؛ FSi: امتیاز عاملی  درصد واریانس تبیین 
هر یک از عوامل می باشند)احمدی، 1389: 35؛ زبردست، 1388: 
120(. همچنین برای محاسبه FSi از معادله زیر )معادله 2( استفاده 

می شود:
)FSi=Σ)wi*Xi                                                                               .2 معادله ی

که همان استاندارد شده liها  که در آن:  i : ضریب بارهای عاملی 
که به مجموعشان به 100 برسد؛ Xi: امتیاز استاندارد شده  می باشد 

عامل ها، می باشند.

که در عاملهای نخستین قرار می گیرند، تأثیرگذارترین  متغیرهایی 
کاهش  عاملی،  تحلیل  از  استفاده  هدف  عمده ترین  می باشند. 
شکل گیری  در  مؤثر  متغیرهای  مهمترین  تعیین  و  داده ه��ا  حجم 
 :1388 نصیری،  1-15؛   :1389 چاهوکی،  ع  م��ی ب��اش��د)زار پدیده 
کنده رویی در شهر اصفهان، از شاخص های  217(. برای سنجش پرا
جدول 2 برای ورود داده به نرم افزار SPSS و انجام تحلیل عاملی 
با  م��ی ش��ود.  سنجیده  کنده رویی  پرا میزان  و   م��ی گ��ردد  استفاده 
و اطالعات، چون در خصوص همه  شاخص ها  امکانات  به  توجه 
ارائه  با شاخص هایی سنجه  ارتباط  محدودیت وجود داشت، در 
که امکان اندازه گیری آنها فراهم بود. این امر طی دو مرحله و در  شد 
دو سطح میانی و خرد صورت می پذیرد و با توجه به تحلیل الگوی 
کاربریها  کالبدی و نقش عوامل، به تحلیل الگوی استقرار  فضایی _ 

کارکرد آنها توجه می گردد. و 
در مرحله  نخست، آن پهنه از شهر از طریق ُنه شاخص )جدول 2(، 
کار از طریق نرم افزار  گردید. این  کوچکتر، تدقیق  در قالب 19 پهنه 
روش  از  عاملی  نمره های  محاسبه  در  و  پذیرفته  ص��ورت   SPSS
Bartlett استفاده شده است. همچنین ضریب KMO محاسبه شد 
گیرد.  تا میزان تناسب داده ها برای تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار 
در  است.  شده  استفاده   Varimax چرخش  روش  از  محاسبه،  در 
کنده رویی را در تطابق  که بیشترین میزان پرا مرحله آخر، یک پهنه 
با چارچوب نظری تحقیق داشت، انتخاب شد و به روشی مشابه 

تصویر1- مدل تحلیلی تحقیق
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کارگران صنایع  تأثیر بر مهاجرت روستاییان بر شهر نبود و بسیاری از 
نساجی و پارچه بافی و نخ ریسِی )چایچیان، 1390: 114( اصفهان از 
مناطق روستایی آمده بودند. ویژگی های این دوره عبارت است از: 
از هم پاشیدگی جامعه پیش سرمایه داری، رسمیت یافتِن قانونی 
مالکیت زمین و حقوق مالکیت، رشد بانکداری مدرن، روند اسکان 
کوچنده به ویژه در حوزه چهارمحال بختیاری در اصفهان،  قبایل 
مالیات سنگین بر دوش روستاییان و مهاجرت آنان و ظهور طبقه 
در  شهری  ن��ام��وزون  توسعه  و  ماهر  گ��اه  و  ماهر  نیمه  س��اده،  کارگر 

شهرهای ایران)چایچیان، 1390: 86-67(. 
کشاورزی  کنده شهری و فروپاشی  که با رشد پرا این منطق توسعه 
همراه است، در سال های پس از سقوط مصدق تا انقالب و پس از 
آن به سرعت ادامه می یابد. در سال های پس از سقوط مصدق، 
به ویژه اصفهان در  و  کشور  برای همه  برنامه های توسعه شهری 
یاد شده، تشدید شد. در سال های  روند  و  گرفت  قرار  کار  دستور 
ناحیه صنعتی  استقرار صنایع، در  با  حکومت شاه در دهه 1350 
به  مهاجرت  و  شهر  گسترده  جمعیتی  جابجایی های  اصفهان 
گردید. لزوم طرحهای توسعه شهری برای هدایت  اصفهان تشدید 
شهر در دستورکار بود. به همین مناسبت، اراضی شمال اصفهان 
در  طبیعی  عناصر  از  بسیاری  و  ف��رودگ��اه  گرفت.  ق��رار  توجه  م��ورد 

جهت گیری این شهر به شمال، مؤثر بود.
ع��ن��وان دوم��ی��ن مرکز  ب��ه  اراض���ی شمال و شمال ش��رق  انتخاب  ب��ا 
و شهرسازی،  ارگ��ان��ی��ک«)وزارت مسکن  در »ط��رح جامع  اصفهان 
1349( و متعاقب آن شکل گیری »خانه اصفهان« و »ملک شهر«، 
عماًل توسعه در اراضی شمالی به رسمیت شناخته می شود. تصویر2 
نشان دهنده مراحل پیشنهادی اجرای طرح جامع ارگانیک است 
روند  این  می سازد.  نمایان  را  شهر  شمالی  اراض��ی  در  بارگذاری  که 
کید طرِح تجدید نظر در  بعد از پیروزی انقالب 1357 و با وجود تأ
طرح جامع و طرح تفصیلی بر عدم توسعه شهر در این محدوده، 

4. یافته های تحقیق و تحلیل موضوع 
و  شهر  سطح  در  کنده رویی  پرا علل  تاریخی  رونــد  تبییـ   .4.1

تدقیق آن در سطح کالن
اصفهان با سقوط صفویه نزدیک به دو سده به فراموشی سپرده 
می شود و بخشی از جمعیت خود را نیز از دست می دهد)مارتین، 
تقسیم  عدم  از  ناشی  می توانست  موضوع  این   .)102-101  :1390
که طی  کار و تفکیک صریح مناطق شهر و روستا باشد  اجتماعِی 
اینکه در طی  با توجه به  کم بود.  ایران حا نوزدهم بر جامعه  قرن 
در  که  می کنند  رشد  شهرهایی  منحصرًا   1880 تا   1800 سال های 
مسیر تجارت منطقه ای و بین المللی قرار داشتند،  شهر اصفهان 
 :1390 م��ارت��ی��ن،  213؛   :1390 ب��ود)چ��ای��چ��ی��ان،  رک���ود  دس��ت��خ��وش 
مانند  _  منطقهای،  شهری   کز  مرا بسیاری  توسعه   و  رش��د   .)103
تا 1950، یعنی دوره فروپاشی اقتصاد  اصفهان در سال های 1880 
پیش سرمایه داری ایران، به وقوع پیوست)چایچیان، 1390: 215(. 
برای  ای��ران  اقتصاد  بیستم  قرن  اول  دهه های  وقایع  با  همزمان 
این  زمینه ساز  مشروطیت  انقالب  شد.  آم��اده  جدید  نقش  ایفای 
یافت.  گسترش  شهرنشینی  و   )217  :1390 بود)چایچیان،  تحول 
که به سال های 1880 تا 1950 مربوط است،  این نوع شهرنشینی 
گرفته است)چایچیان، 1390:  اصطالحًا »شهرنشینی وابسته« نام 
تبدیلی  صنایع  وابسته،  صنایع  رش��د  آن  ویژگی های  از  که   )219
کشور می باشد. از اوایل استقرار  کشاورزی و دامی و منسوجات در 
از  کشور و پس  انتشار موج صنعتی سوم  حکومت رضاشاه شاهد 
آدمیت،  91-96؛   :1384 امیرکبیر)جهانبگلو،  و  فراهانی  قائم مقام 
صنایع  وی��ژه  ب��ه  صنایع  استقرار  و  کشور  در   )401-378  :1385
که  نساجی در بسیاری از شهرهای ایران بودیم؛ از جمله اصفهان 
گردید. از سوی دیگر این  به بزرگترین مرکز صنایع نساجی تبدیل 
گسترده و به دنبال آن، تبدیل  نوع توسعه اقتصادی الزام مهاجرت 
اراضی پیرامونی شهرها را به دنبال دارد. استقرار این صنایع بدون 

کنده رویی در دو مرحله متفاوت تدقیق جدول 2- سنجه های سنجش پرا

سنجه هاسطح سنجش

ق(
سطح میانی )مرحله  دوم تدقی

کم ناخالص جمعیت؛ ترا
کم بیشتر از 150 نفر در هر هکتار زندگی می کنند؛ که در ترا درصد جمعیتی 

کمتر از 75 نفر در هر هکتار زندگی می کنند؛ کم  که در ترا درصد جمعیتی 
تعداد واحدهای مسکونی در هر هکتار؛

کنان با یک مدرسه ابتدایی در شعاع 500 متری؛ درصد سا
کنان با یک مدرسه راهنمایی در شعاع 1250 متری؛ درصد سا

کیلومتری؛ کنان با یک دبیرستان در شعاع 3  درصد سا
کن اند؛ کیلومتر از مرکز تجاری شهر سا کمتر از 1  که در فاصله  درصد جمعیتی 

کن اند. کیلومتری از مرکز تجاری شهر سا که در فاصله بیشتر از 3  درصد جمعیتی 

ق(
سطح خرد )مرحله  سوم تدقی

کم ناخالص جمعیت؛ ترا
کم بیشتر از 150 نفر در هر هکتار زندگی می کنند؛ که در ترا درصد جمعیتی 

کمتر از 75 نفر در هر هکتار زندگی می کنند؛ کم  که در ترا درصد جمعیتی 
تعداد واحدهای مسکونی در هر هکتار؛

کنان با یک مدرسه ابتدایی در شعاع 500 متری؛ درصد سا
کنان با یک مدرسه راهنمایی در شعاع 1250 متری؛ درصد سا

ک مسکونی دیگر در چهار جهت اصلی ساختمان؛ ک های مسکونی بدون مجاورت با پال درصد پال
تعداد واحدهای تجاری و خدماتی در هر هکتار.

ماخذ: پردازش شده بر اساس یافته های تحقیق
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که پیشتر روستایی بوده است بسیار قدیمی و دارای یک  قرار دارد 
امامزاده.2 این روستاها و دهات، به تدریج تشکیل محالتی در شهر 
کنون به عنوان نام محله  که در برخی موارد نام آن روستاها تا دادند 
توسعه،  مسیر  در  روستاهایی  چنین  وج��ود  اس��ت.  مانده  جای  بر 
تصمیمات حکومتی و دولتی در دوران های مختلف مبنی بر استقرار 
کاربریها و فعالیت ها در یک منطقه با تشویق ها و توصیه های  برخی 
که به تشدید رشدی  طرح های جامع شهری در اصفهان همراه بود 
کشاورزی و  گاه بی برنامه در زمین های  گسیخته و  کم، لجام  کم ترا
همچنین   .)125-126  :1373 گردید)هدایت،  منجر  منطقه  سبز 
افزایش قیمت زمین و مسکن، بورسبازی زمین، افزایش جمعیت 
کشاورزی  بخش  در  کار  نیروی  کاهش  درآمدها،  افزایش  شهری، 
کار در بخش خدمات و بخش صنعت، فقر،  به دلیل نیاز به نیروی 
تفرق سیاسی به خصوص در مقیاس مواجهه برنامه های شهری با 
برنامه های ملی مبنی بر استقرار واحدهای نظامی و صنایع عظیمی 
چون ذوب آهن و هزینه پایین رفت وآمد، نقش پررنگ و غیرقابل 
گسترش شهری، به خصوص در  انکاری در تغذیه بازوهای متعدِد 

شمال اصفهان داشته اند)هدایت، 1373: 126-120(. 

در  »یونارتی«  مدخل  به  که  است  کافی  مدعا  این  اثبات  برای    2
لغت نامه دهخدا رجوع شود.

استمرار می یابد)هدایت، 1373: 121-129؛ خلیفه سلطانی، 1376: 
کنان این  155-147(. تا قبل از پیش َروی شهر به طرف شمال، سا
که مناطق 7 و 8 را تشکیل می دادند1، در قالب  محدوده شهری 
کشاورزی به حیات  واحدهای روستایی با اشتغال بر روی اراضی 
خود ادامه می دادند تا اینکه از اوایل قرن اخیر به مرور توسعه شهر 
گردید و تا به ام��روز با تغییراتی  به طرف اراض��ی شمال و شرق آغاز 
شهر  افقی  گسترش  ام���روزه  اس��ت.  باقی  خ��ود  ق��وت  به  همچنان 
زده  بیرون  از حدود مشخص شده  گاه  اصفهان در جهت شمال، 
که رشد افقی و  کنید به تصویر 5( و پیش بینی می شود  است )نگاه 
کنده شهر در سمت شمال و به خصوص شمال غربی آن، ادامه  پرا

یابد.
اط��راف شهر  راه ه��ای اصلی در  وج��ود روستاهای متعدد در مسیر 
شده  شهر  ای��ن  در  کنده رویی  پرا پدیده  تشدید  موجب  اصفهان 
شده  تدقیق  م��ح��دوده  در  ی��ون��ارت  محله  مثال،  عنوان  به  اس��ت. 

را مناطق 7، 8، 12 و 14 شهرداری تشکیل  امروز، شمال اصفهان    1
می دهند. نگارندگان برای به دست آوردن اطالعات آماری مورد نیاز، به 
کرده و آخرین آمار موجود و قابل استفاده، مربوط  مرکز آمار ایران رجوع 
که در آن زمان، هنوز مناطق 12 و 14 از مناطق  به سال 1385 می شد، 

7 و 8 جدا نشده بودند.

ح جامع ارگانیک؛ پردازش شده از ماخذ: )وزارت مسکـ و شهرسازی، 1349( تصویر 2- مراحل پیشنهادی اجرای طر
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کنده رویی استاندارد شده در پهنه های نوزده گانه   جدول 4- میزان پرا
مناطق 7 و 8 شهرداری اصفهان.

zone Sprawl st. Sprawl

1 268.64 9.19

2 205.78 6.15

3 212.81 6.49

4 254.58 8.51

5 242.17 7.91

6 244.80 8.04

7 230.21 7.33

8 183.68 5.08

9 78.38 0.00

10 248.41 8.21

11 266.86 9.10

12 259.62 8.75

13 227.79 7.21

14 280.22 9.75

15 285.39 10.00

16 238.93 7.75

17 177.30 4.77

18 259.36 8.74

19 105.30 1.30

SPSS ماخذ: پردازش شده بر اساس خروجی های نرم افزار

میان  شده  استاندارد  کنده رویی  پرا میزان  میان  موجود  اختالف 
کنان  که تعداد سا پهنه های 19 و 9 با پهنه 17، بدان دلیل است 
کارخانه  کم بوده و تنها محدود به نگهبانان چند  آن دو پهنه بسیار 
علل  شناسایی  بنابراین  اس��ت.  مسکونی  واح��د  ان��دک��ی  ت��ع��داد  و 
کمتری  اهمیت  از  پهنه  دو  آن  ب��رای  برنامه ریزی  و  کنده رویی  پرا
نسبت به برنامه ریزی برای پهنه 17 برخوردار است. بنابراین پهنه 

گردید. 17 برای تدقیق در مرحله  سوم انتخاب 
تدقیق(  سوم  )مرحله   خرد  سطح  در  تدقیق،  دوم  مرحله  مشابه 
کنده رویی  پس از محاسبه امتیاز عاملی استاندارد شده، میزان پرا
تعیین ش��ده در پهنه 17 محاسبه ش��د. ج��دول 5،  ب��رای 7 پهنه 
روش  به  چرخش  از  بعد  عامل ها  در  متغیرها  سهم  نشان دهنده 
کوچکتر از 0.4 از این جدول حذف می شوند  Varimax است. اعداد 
کرد.  و بر اساس جدول اصالح شده می توان عوامل دوران را تفسیر 

کنده رویی در سطوح میانی و  4.2. تحلیل سیستمی و تدقیق پرا
خرد )از طریق تحلیل عاملی(

در مرحله  نخست، از درون مناطق 7 و 8 شهرداری اصفهان، پهنه 
کنید به تصویر 3(. در مرحله  دوم، با  شماره 17 انتخاب شد)نگاه 
پهنه بندی مجدِد پهنه شماره 17 از آن چهار منطقه شهری، شدت 
محدوده  آن  تا  شد  سنجیده  نیز  پهنه  آن  درون  در  کنده رویی  پرا
ب��ود،  ک��ن��ده روی��ی  پ��را م��ی��زان  بیشترین  دارای  ک��ه  اصفهان  شهر  از 

کنید به تصویر 4(. شناسایی شود)نگاه 
در سطح میانی )مرحله دوم تدقیق( پس از محاسبه امتیاز عاملی 
کنده رویی  استاندارد شده، مطابق معادالت بیان شده، میزان پرا
برای 19 پهنه از مناطق 7 و 8 شهرداری اصفهان در سال 1385، 
که در جدول 4 آمده  بر مبنای آمارهای همان سال، محاسبه شد 
از  بعد  عامل ها  در  متغیرها  سهم  دهنده  نشان   3 ج��دول  اس��ت. 
چرخش به روش Varimax است. اعداد کوچکتر از 0.4 از این جدول 
اص��الح شده می توان عوامل  اس��اس ج��دول  بر  و  حذف می شوند 

کرد. دوران را تفسیر 

 Rotated Component یافته  دوران  های  عامل  ماتریس  جــدول3- 
Matrixa

شاخص ها
عامل ها

1 2 3

a 878. 370. 027.

b 891. 116. 061.

c 520.- 746.- 093.-

d 880. 412. 076.

e 646. 580. 095.

f 383. 896. 108.

g 163. 932. 037.

h 106. 044.- 886.

i 005.- 185.- 860.-

SPSS ماخذ: پردازش شده بر اساس خروجی های نرم افزار

با توجه به میزان اهمیت هر شاخص ) a-i در جدول 2( در سه عامل 
کشف شده توسط نرم افزار SPSS )جدول 3(، می توان عامل نخست 
کم، عامل دوم را دسترسی و عامل سوم را مرکزیت تفسیر نمود.  را ترا
کنده رویی بر مبنای  سپس برای به دست آوردن نقشه شدت پرا
استاندارد   10 تا  صفر  از  و  محاسبه  کنده رویی  پرا  ،1 شماره  معادله 
کدام از پهنه ها  کنده رویی هر  گردید)جدول4(. تصویر 3، شدت پرا

را در مقایسه با دیگر پهنه ها نشان می دهد.
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کنده رویی استاندارد شده در این 7 پهنه را نشان می دهد  میزان پرا
از  کدام  هر  کنده رویی  پرا شدت  تصویر 4،  در  نقشه  صورت  به  که 

گذاشته شده است پهنه ها در مقایسه با دیگر پهنه ها به نمایش 

کشف  با توجه به میزان اهمیت هر شاخص )جدول2( در دو عامل 
عامل  م��ی ت��وان  ج���دول5(،  در   a-h(  SPSS ن��رم اف��زار  توسط  ش��ده 
را پیوستگی تفسیر نمود. جدول6،  کم و عامل دوم  ترا را  نخست 

Rotated Component Matrixa جدول 5- ماتریس عامل های دوران یافته

شاخص ها
عامل ها

1 2

A 667. 719.

b 106. 958.

c 921.- 283.-

d 808. 521.

e 827. 242.

f 841. 178.

g 904.- 310.-

h 457. 790.

SPSS ماخذ: پردازش شده بر اساس خروجی های نرم افزار
کنده رویی استاندارد شده در ریز پهنه های هفت گانه در مرحله سوم تدقیق جدول 6- میزان پرا

Zone Sprawl st. Sprawl

1 29.76 0.00

2 35.64 0.15

3 105.29 1.89

4 430.44 10.00

5 388.85 8.96

6 299.18 6.73

7 430.17 10.00

SPSS ماخذ: پردازش شده بر اساس خروجی های نرم افزار

کنده رویی در مناطق 7 و 8 شهرداری در شمال اصفهان _ مرحله دوم  تصویر 3- تدقیق پرا
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کنده رویی شهر اصفهان _ مرحله سوم تصویر 4- تدقیق پرا

تصویر 5- دوره های مختلف ساخت وساز در محدوده  تدقیق شده. ماخذ: شرکت مهندسان مشاور »شهر و خانه«.
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مرکز،  از  دوری  می نشینند.  ک��ش��اورزی  سبز  پهنه های  ج��ای  ب��ه 
کنان  سا همانند  عمدتًا  زندگی  شیوه های  طبقاتی،  شباهت های 
گاه منجر  این پهنه ها و غیررسمی بودن بافت های ایجاد شده نیز، 
که غالبًا به  کالبدی و اجتماعی می شود _  به جدایی گزینی فضایی _ 
که در مورد محدوده مورد  صورت حاشیه نشینی عینیت می یابد _ 
»هادی ُگل«  حاشیه نشین های  به  می توان  پژوهش  این  مطالعه 
گرفته است.  که در سمت شرقی جاده دولت آباد شکل  کرد  اشاره 
برخورد  به  شهری  کمیت  حا در  تمایل  عدم  عالوه  به  روندها  این 
ج  قانونی با بافت های غیررسمی و ساخت وسازهای غیرمجاز در خار
از محدوده قانونی شهر _ شاید به دالیلی چون نبود توانایی مقابله، 
ترس از عواقب سیاسی و اجتماعی آن و یا تبعات اقتصادی برای 
که سرمایه داران  برخی ذی نفعان این روندها _ بدانجا می انجامد 
گرایش به اتصال این پهنه ها را به حریم  و صاحباِن قدرت بتوانند 
کنند. البته  قانونی شهرداری در طرحهای آتی شهری، پیش بینی 
کمی از حریم  که روستاهای متعددی نیز در فاصله  در شهرهایی 
گرایشات تشدید می شود. در ادامه  قانونی شهر وجود دارند، این 
سرمایه داران شخصی و سازمان ها، اقدام به تملک تدریجی مابقی 
و  ک��رده  افتاده  رون��ق  از  از پیش  باغِی بیش  و  کشاورزی  پهنه های 
دامنه ها  ای��ن  در  جدید  مسکن های  یا  و  صنایع  ایجاد  به  دس��ت 
یافت  اف��زای��ش  دامنه ها  ای��ن  جمعیت  ک��ه  بعد  چندی  می زنند. 
فشارهای  و  گردید  بیشتر  شهری  خدمات  ب��رای  آنها  تقاضای  و 

کنده رویی 4.3. تحلیل همبسته و تبییـ فرایند و سازوکار پرا
کنده رویی شهر اصفهان، به  مطالعه  تبیین فرایند و سازوکارهای پرا
کنده رویی  که مبّین فرایندها و سازوکارهای وقوع پرا عنوان مدلی 
این  طبق  که  می دهد  نشان  اس��ت،  ای��ران  شهرهای  از  شهر  یک 
استقرار  در  منطقه ای  و  شهری  ط��رح ه��ای  سیاست های  م��دل، 
در  آنها  شکل گیری  موجب  ب���زرگ،  شهرهای  نزدیکی  در  صنایع 
راه ه��ای  امتداد  در  و  شهرداری ها  قانونی  محدوده های  از  ج  خ��ار
ورودی و خروجی آن شهر می شود. استقرار صنایع، به نوبه خود 
شهری  پهنه های  و  دامنه ها  آن  در  زمین  قیمت  افزایش  موجب 
در  اس��ت.  محدوده  آن  کشاورزی  پهنه های  و  دامنه ها  به  نسبت 
نتیجه کشاورزانی که با کاهش منابع آبی و کاهش تولید محصوالت 
زراعی شان  زمین های  فروش  به  تمایل  کشاورزی مواجه هستند، 
از محالت قدیمی  افزایش مهاجرت  از طرف دیگر،  پیدا می کنند. 
روستاها  از  مهاجرت  افزایش  پیرامون،  به  شهر  فرسودگی  به  رو  و 
قیمت  ب��ودن  پایین  و  خدمات  و  شغل  جستجوی  در  شهرها  به 
قانونی  محدوده های  از  ج  خار و  پیرامونی  محدوده های  در  زمین 
زمین های  ف��روش  به  ک��ش��اورزان  رغبت  با  ترکیب  در  شهرداری ها، 
کارگرانی  نیز  و  اراض��ی به مهاجران  ف��روش آن  زراع��ی ش��ان، موجب 
_ در  روزان��ه  کاهش هزینه های سفر  نیاز به  _ به دلیل  که  می شود 
پهنه هایی  نتیجه  در  کارند.  به  مشغول  تأسیس  تازه  صنایع  این 
کارگاه ها  کاربری مسکونی در اطرف صنایع و  عمدتًا تک کاربری و با 
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کاهش  قیمت زمین و مسکن، افزایش تغییرات هزینه  حمل ونقل، 
شهر  افقی  گسترش  موجب  شهری،  خدمات  کمبود  و  دسترسی 
این  شدت  بیشترین  اخیر،  قرن  در  که  شده  گون  گونا جهات  در 
گسترش  ای��ن  اس��ت.  داده  خ  ر آن  شمالی  م��ح��دوده   در  گسترش 
افقی تبعات و پیامدهایی به همراه داشته است؛ به لحاظ الگوی 
یا  کنده، خطی  پرا استقرار  کاربری بودن،  کم، تک  کم  ترا فضایی: 
گره وار بودن؛ به لحاظ اقتصادی: افزایش هزینه  حمل ونقل، اتالف 
منابع مالی برای توسعه  زیرساخت های شهری و خدمات، اتالف 
کشاورزی پیرامون از حیث نیروی  انرژی، دگرگونی در سازمان تولید 
کشاورزی و همین طور تغییرات قیمت زمین و مسکن؛  کار، تولید 
تنوع  عدم  مکانی،   _ اجتماعی   جدایی گزینی  اجتماعی:  لحاظ  به 
به  و  زندگی  اتالف  و  اجتماعی  کنش های متقابل  کاهش  زیستی، 
ک.  لحاظ زیست محیطی: افزایش آالینده ها، اتالف منابع آب و خا
کشاورزی لطمه وارد  از صنعت  اقتصاد ناشی  در نتیجه نه تنها به 
از  ناشی  سنگینی   اجتماعی  و  اقتصادی  هزینه های  بلکه  آورده، 
خدمات شهری، افزایش مسافرت های درون شهری، اتالف منابع 
و  حاشیه نشینی  و  اجتماعی  جدایی گزینی  وق��ت،  ات��الف  ارض��ی، 
گردن شهر می گذارد. از طرف دیگر  افزایش نیاز به اتومبیل  را نیز بر 
و  ک  خ��ا آل��ودگ��ی  عمده  طریق  دو  به  زیست محیطی  آلودگی های 
آلودگی هوا، موجب آسیب دیدن بیشتر اقتصاد شهر و شهروندانش 
می گردد. آلودگی هوا خود موجب فرسایش شدیدتر بناهای تاریخی 
وارد  ج��ّدی ای  لطمات  نیز  توریسم  صنعت  به  و  شد  خواهد  شهر 
کنار همه این موارد، مصرف منابع آبی نیز بیشتر  خواهد آورد. در 
شده، رودخانه زاینده رود خشک گردیده و سطح آب های زیرزمینی 
کنده رویی در یک تطور توأم،  نیز روزبه روز پایین تر می آید و این پرا
موجب بازخوردهای منفی به اقتصاد شده و بی نظمی را افزایش 
کنده رویی، برای جلوگیری از  می دهد. بنابراین شناسایی دالیل پرا

آن، اهمیتی دوچندان داشته است.

5. نتیجه گیری
کنده رویی شهری در شهر اصفهان، سیاست گذاری های فضایی  پرا
به  توجه  با  از:  این چالش ها عبارتند  به چالش می کشد. عمده  را 
شمالی  پیرامونی  نواحی  در  کنده رویی  پرا شدت  بیشترین  آنکه 
خ داده است  شهر و در اراض���ِی م��ج��اوِر ام��ت��داد ج��اده دول��ت آب��اد ر
که مانند  و با توجه به وجود روستاهای متعدد و نزدیک به شهر 
محله »یونارت« تبدیل به محالتی از شهر شده اند، افزایش طول 
افزایش  محیطی،  آالینده های  افزایش  و  درون ش��ه��ری  سفرهای 
و  اجتماعی  هزینه های مدیریت و خدمات شهری، جدایی گزینی 
شکل گیری سکونتگاه غیِررسمی »هادیگل« در این محدوده، وجود 
ترانزیتی و در دل  امتداد محورهای اصلی  کارخانه های متعدد در 
کشاورزی و حضور تعاونی های مسکن قدرت های متنفذ به  اراضی 
سبب رغبت کشاورزان به فروش زمین هایشان. این چالش نه فقط 
کل شهر و منطقه آن به وجود  برای منطقه مورد تحلیل، بلکه برای 
کنده رویی در شهر اصفهان، از حیث اقتصادی و  آمده است؛ زیرا پرا
کالبدی، انتظام فضایی   گسیختگی  اجتماعی و تمایل به جدایی، 
_ ساختاری و همچنین مسائل زیست محیطی، بر سیاست گذاری 

فضایی اثرگذار است.

سیاسی ذی نفوذان و ذی نفعان نیز بر آن افزوده شد، در طرح های 
و  ش��ده  اضافه  شهر  قانونی  حریم  به  دامنه ها  ای��ن  شهری  جدید 
که  می گردند  تدوین  صنایع  استقرار  برای  جدیدی  سیاست های 
پهنه های  توأمان،  تطّوری  در  شهری،  جمعیت  افزایش  با  همراه 

کنده رویی شهری مواجه می گردند. جدیدی از شهر با پرا
در  شهری  کنده رویی  پرا الگوی  ب��اال،  در  شده  بیان  سازوکار  بر  بنا 
مسیرهایی  ام��ت��داد  در  و  ن���واری1  گسترش  ن��وع  از  بیشتر  اصفهان 
کوچک در اطراف آنها استقرار  کارگاه های بزرگ و  که صنایع و  است 
کنده رویی شهری در ایران  یافته اند. همچنین به نظر می رسد که پرا
به  پاسخگویی  در  آن  و عملکرد  بوده  از شهرنشینی شتابان  متأثر 
نیازهای فضایی شیوه تولید سرمایه داری در ایران قابل شناسایی 

است.
ن��ی��ز سنجش  و  اص��ف��ه��ان  گ��س��ت��رش ش��ه��ر  ت��اری��خ��ی  رون���د  مطالعه 
میزان  بیشترین  که  می دهد  نشان  شهری  کنده رویی  پرا میزان 
کنده رویی در خارجی ترین نقاط محدوده های شمالی مناطق 7  پرا
خ  و 8 شهرداری اصفهان و در اراضی مجاور امتداد جاده دولت آباد ر
داده است. در ضمن، وجود روستاهای متعدد نزدیک به هم و در 
کم از حریم قانونی شهرداری اصفهان، بارگذاری های بیش  فاصله 
از ظرفیت محیطی در طی چندین دهه، تفرق در سیاست گذاری 
گروهی به منافع اقتصادی و اجتماعِی  و ترجیح منافع شخصی و 
است.  اصفهان  شهر  در  کنده رویی  پرا اصلی  علل  از  شهروندان 
که  بوده اند  گارین روستاهایی  محالتی چون یونارت و حسن آباد 
قرار  قانونی شهرداری  و در حریم  پیوسته  به شهر اصفهان  کنون  ا
گرفته اند. سکونتگاه غیررسمی هادیگل _ و عدم برنامه ریزی برای 
کنده  کارگاه های پرا کارخانه ها و  آن و یا اقدام قاطعانه با آنها _ و نیز 
که اغلب آنها را سنگُبری، سنگتراشی،  در امتداد محور  دولت آباد _ 
در  و   _ می دهند  تشکیل  تراشکاری  و  ریخته گری  موزاییک سازی، 
آبیاری  یونارت  مادی  توسط  سابقًا  که  کشاورزی ای  اراض��ی  میان 
می شدند، نیز در این محدوده قرار دارند. طبیعتًا همراه با مصائب 
کشاورزی، نیاز به مسکن ناشی از بارگذاری های بیش از ظرفیت بر 
دوش شهر، موجب حضور تعاونی های مسکن قدرت های مختلف 
گردیده است. از طرف  ذی نفوذ شهر اصفهان نیز در آن محدوده 
از  از تحلیل عاملی، نشان  دست آمده  دیگر، تفسیر عامل های به 
کنده رویی شهر  اثرگذارترین مشخصه پرا کم پایین،  که ترا آن دارد 

اصفهان است.
4.4. بحث

کشور  در  وی��ژه ای  نقش  گر  ایفا اقتصادی  لحاظ  به  اصفهان  شهر 
توریستی  شهری  قابلیت های  دارای  سو،  یک  از  شهر  این  اس��ت. 
و صنعتی به شمار آمده و از سوی دیگر به دلیل حاصلخیز بودن 
در  مهمی  نقش  ک��ش��اورزی،  محصوالت   تولید  لحاظ  از  کش،  خا
به  مهاجرت  باشد.  داشته  می تواند  و  نموده  ایفا  منطقه  اقتصاد 
گذشته و  این شهر، چه به دالیل ناشی از مدرنیزاسیون 70 سال 
کار،  و  مسکن  به  نیاز  و  هشت  ساله  تحمیلی  جنگ  دلیل  به  چه 
کاربری  وجود و دگرگونی روستاهای متعدد در نزدیکی شهر، تغییر 
افزایش جمعیت شهر، تغییرات  کشاورزی، مهاجرت و  زمین های 
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