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چکيده
شهرنشينی شتابان و محدویت زمين و منابع زیستی، ضرورت توسعه پایدار 
نموده  تأکيد  و کالن شهرها،  برای جوامع شهری  پيش،  از  بيش  را  شهری 
است. یکی از راهبردهای دستيابی به توسعه پایدار شهری، شکل پایدار شهر 
شهری  های  محيط  پایداری  در  تعيين کننده  و  تأثيرگذار  نقشی  که  است 
بازتعریف و تعيين استراتژی توسعه  براین اساس، هدف این پژوهش،  دارد. 
فيزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان، برای دستيابی به توسعه پایدار شهری 
در چشم انداز سال 1414 )2035( می باشد. روش این تحقيق از نظر هدف، 
کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، ترکيبی از روشهای اسنادی، تحليلی، علّی 
و پيمایشی است و ابزار جمع آوری داده های تحقيق نيز پرسشنامه محقق 
ساخته می باشد که با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش و برای دستيابی به 
اجماع نظری در شناخت و ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای 
از جامعه آماری پژوهش،  نمونه  از 879  استفاده  با  توسعه شهری اصفهان، 
شامل شهروندان، کارشناسان و مدیران شهری اصفهان و با مصاحبه تکميلی 
با 25 نفر از منتخبی از کارشناسان و مدیران شهری، حاصل شده و با استفاده 
از روش ضریب همبستگی پيرسون و با نرم افزار SPPS، تحليل و ارزیابی شده 
بازتعریف و تدوین استراتژی توسعه فيزیکی و شکل  است. همچنين، برای 
پایدار شهر اصفهان و تکميل مراحل ارزیابی داده های تحقيق، از روش تحليل 
راهبردی SWOT و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )IFE( و ماتریس ارزیابی 
عوامل خارجی )EFE( استفاده شده و استراتژی های توسعه فيزیکی و شکل 
پایدار شهر اصفهان، شامل رشد پراکنده با شکل شهر گسترده یا گسسته و 
استراتژی رشد هوشمند شهری با شکل شهر فشرده، تحليل و ارزیابی شده 
مدیران شهری  و  کارشناسان  شهروندان،  منتخبين  نظرات  اساس  بر  است. 
شامل  خارجی،  و  داخلی  عوامل  ارزیابی  با  و   SWOT ماتریس  همچنين،  و 
استراتژی های  امتيازات  ارزیابی  با  و  قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها 
توسعه شهری، نتيجه گرفته می شود که استراتژی رشد هوشمند شهری و 
شهر فشرده، با مجموع امتيازات نهایی 3/08 و 3/11 برای عوامل داخلی و 
خارجی و با رویکرد استراتژی تهاجمی، استراتژی منتخب و بهينه برای توسعه 

فيزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان می باشد. 
واژگان کليدی: توسعه فيزیکی، شکل پایدار شهر، رشد هوشمند شهری، 

شهر فشرده، اصفهان.
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مطالعه موردی: کالن شهر اصفهان« می باشد.

Physical development strategy and sustainable form 
of Isfahan city with approach of smart growth and 
compact city 
Abstract
The need for sustainable urban development in urban communities and large cit-
ies has been emphasized due to rapid urbanization and limitation of land and bio-
logical resources. One of the strategies to achieve sustainable urban development 
is sustainable form of city which has influential role in determining the sustain-
ability of urban environments. Accordingly, the aim of this study is to redefine and 
determine physical development strategy and sustainable form of Isfahan city to 
achieve sustainable urban development in prospect of 2035. This study is applied 
in term of objective. The methodology of this study is a combination of document, 
analysis, causal and survey. Data collection tool is questionnaire. According to the 
objectives and the nature of research and to achieve consensus on the identifica-
tion and assessment of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Is-
fahan urban development, data was gathered through 879 samples from the study 
population including citizens, urban experts and managers and supplementary 
interviews with 25 people from a selection of experts and city managers and then 
was analyzed and evaluated using Pearson correlation coefficient and SPPS soft-
ware. Also, to redefine and establish physical development strategy and sustain-
able form of Isfahan and completion of evaluation research data, SWOT strategic 
analysis and internal factors evaluation matrix (IFE) and external factors evalua-
tion matrix (EFE) was used and development physical strategies and sustainable 
form of Isfahan including the sprawl growth with compact or discrete form of city 
and smart growth strategy of a compact city has been analyzed and evaluated. 
According to the perspective of  citizens, urban experts and managers as well 
as the SWOT matrix and the evaluation of internal and external factors, includ-
ing strengths, weaknesses, opportunities and threats and evaluating the benefits of 
urban development strategy, it was concluded that strategy of urban smart growth 
and compact city is the best and selected strategy for physical development and 
sustainable form of Isfahan city with total scores of 3.80 and 3.11 for the internal 
and external factors using aggressive strategy approach.
Key words: Physical Development, Sustainable Form of City, Urban Smart 
Growth, Compact City, Esfahan
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1. مقدمه
جهانـی کـه امـروزه در آن زندگـی می کنيـم؛ جهـان 
 .)1 ص  کيومرثـی،1390،  و  )تقوایـی  اسـت  شـهری 
جمعيـت جهـان بـا روندی افزایشـی، به سـوی شـهری 
شـدن پيـش مـی رود؛ بـه نحوی کـه از اوایل قـرن 21 
بـه بعـد، بيـش از نيمـی از جمعيـت جهـان در نواحـی 
شـهری زندگی می کننـد )تقوایی و همـکاران، 1394، 
ص 1(. بـا ایـن رونـد، پيـش بينـی مـی شـود تا سـال 
2025 بيـش از 65 درصـد جمعيـت جهـان در نواحـی 
شـهری زندگـی کننـد )Feng,et al,2008(. بـا ایـن 
سـرعت شهرنشـينی، محيـط هـای شـهری جایگزیـن 
 Pauleit,et( می شـوند  طبيعـی  اکوسيسـتم های 
al,2005( و پيامدهایـی همچون، افزایش نابرابری های 
اجتماعـی، اقتصـادی و محيطی را در نواحی شـهری به 
 .)2006,Jenny & Ericson( اسـت  داشـته  همـراه 
الگوهای توسـعه شـهری، منجـر به برهم خـوردن نظم 
زیسـت محيطـی شـده و بقایـای نسـل بشـر و پایداری 
زندگـی روی کـره زميـن را بـا تهدیـدات جـدی روبـرو 
دیـدگاه  از  ص90(.   ،1381 )مثنـوی،  اسـت  سـاخته 
برنامه ریـزان شـهری، یکـی از راهبردهای دسـتيابی به 
توسـعه پایدار و ارتقای کيفيت محيط زیسـت شـهری، 
متعـادل سـاختن توزیـع فضایـی کاربری هـا از طریـق، 
شـکل پایدار شـهر اسـت )Caves,2005:139( شـکل 
شـهر کـه به عنـوان الگوی توزیـع فضایـی فعاليت های 
انسـان در برهـه خاصـی از زمـان تعریـف مـی شـود؛ 
نقشـی تأثيرگـذار و تعييـن کننـده در پایـداری محيط 
و  رو  ایـن  از   .)1996:34,Anderson( دارد  شـهری 
از اواخـر قـرن بيسـتم، الگوی رشـد هوشـمند شـهری، 
بـا  و  شـهرها  شـکل  و  فضایـی  فـرم  پایـداری  بـرای 
حمایت از شـکل شـهر فشـرده، بنا شده اسـت )ضرابی 
و همـکاران،1390، صـص 2و3( و شـهر فشـرده نيـز 
یکـی از ایـن الگوهـای مناسـب و مؤثـر، بـرای پایداری 

 .)2004:6,Grant(شهرهاسـت
شهرنشـينی  بـا  اصفهـان،  کالنشـهر  راسـتا،  ایـن  در 
هـای  چالـش  دارای  کالبـدی،  گسـترش  و  شـتابان 
متعـددی در عرصـه هـای زیسـت محيطـي، کالبـدی، 

فيزیکـی، اقتصـادی، اجتماعـی مـی باشـد کـه بـرای 
تحقـق توسـعه پایـدار شـهری، نيـاز بـه بازشناسـی و 
ارزیابـی قـوت هـا، ضعـف هـا، فرصـت هـا، تهدیدهـا و 
چالش های شـهری و تدوین اسـتراتژی توسـعه شهری 
دارد. بـا توجـه بـه نقـش تأثيرگـذار و تعييـن کننـده 
شـکل شـهر در پایداری محيط شـهری، این مهم، ابتداً 
مسـتلزم بازتعریف و تدوین  اسـتراتژی توسـعه فيزیکی 
و شـکل پایـدار شـهر اصفهـان مـی باشـد. از ایـن رو و 
در ایـن پژوهـش، با اسـتفاده از روش تحليـل راهبردي 
SWOT و ماتریـس ارزیابـی عوامـل داخلـی )IFE( و 
ماتریـس ارزیابـی عوامل خارجـی )EFE( و همچنين، 
بـا اسـتفاده از نتایـج نظـرات 879 نمونه از شـهروندان، 
کارشناسـان و مدیران شـهری اصفهان و نيز با مصاحبه 
تکميلـی بـا 25 نفر از منتخبی از کارشناسـان و مدیران 
شـهری، اسـتراتژی توسعه فيزیکی و شـکل پایدار شهر 
اصفهـان، برپایـه برنامـه ریـزی اسـتراتژیک و بـا اجماع 
نظـری، تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. بـر این اسـاس 
و از نظـر منتخبيـن شـهروندان، کارشناسـان و مدیران 
شـهری اصفهـان و همچنيـن، براسـاس نتایـج تحليـل 
راهبردی با روش SWOT، اسـتراتژی رشـد هوشـمند 
شـهری با شـکل شـهر فشـرده، اسـتراتژی بهينـه برای 
توسـعه پایـدار شـهری اصفهـان، در چشـم انـداز سـال 
1414 )2035( می باشـد. ضـرورت ایـن پژوهـش، بـر 
بازتعریـف و تدوین اسـتراتژی توسـعه فيزیکی و شـکل 
پایدار شـهر اصفهان، برای تحقق توسـعه پایدار شـهری 
اسـت؛ تـا به عنـوان اسـتراتژی پایـه و فرادسـت، برنامه 
هـا و طـرح هـای توسـعه شـهری و اقدامـات مدیریـت 
شـهری، دارای انسـجام و پایـداری باشـد و منجـر بـه 
توسـعه پایـدار کالنشـهر اصفهـان شـود و اهـداف ُخرد 
و برنامـه هـای عملياتـی کوتـاه مـدت و طـرح هـای 
موضوعـی و موضعـی توسـعه شـهری، بـر اسـاس آن و 
در چارچـوب یک اسـتراتژی هدفمنـد و یکپارچه، قابل 

تدویـن و اجرا باشـد. 
اهـداف ایـن پژوهـش، بازتعریـف و تدویـن اسـتراتژی 
و  اصفهـان  شـهر  پایـدار  شـکل  و  فيزیکـی  توسـعه 
همچنين، بررسـی و ارزیابی اسـتراتژی رشـد هوشـمند 
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شـهری بـا شـکل شـهر فشـرده، بـرای دسـتيابی بـه 
توسـعه پایـدار شـهری اصفهـان اسـت که هـدف اصلی 

ایـن پژوهـش  مـی باشـد.
2- پيشينه تحقيق و مبانی نظری 

از دیـدگاه برنامه ریـزان شـهری، یکـی از راهبردهـای 
دسـتيابی بـه توسـعه پایـدار و ارتقـای کيفيـت محيط 
فضایـی  توزیـع  سـاختن  متعـادل  شـهری،  زیسـت 
اسـت  شـهر«  پایـدار  »شـکل  طریـق  از  کاربری هـا 
بـه  معمـوالً  کـه  شـهر  شـکل   .)2005:139,Caves(
نـام محيـط زیسـت کالبـدی نيـز خوانده شـده اسـت؛ 
بـزرگ،  الگـوی فضایـی عناصـر کالبـدی  بـه مفهـوم 
بی حرکـت و دائمـی در شـهر می باشـد )لينـچ، 1376، 
در  شـهری  توسـعه  الگـوي  و  شـهر  شـکل   .)58 ص 
کشـورهاي مختلـف، از تنـوع زیـادي برخـوردار اسـت 
امـا بـا بررسـی الگوهای توسـعه شـهری، دو اسـتراتژی 

توسـعه فيزیکـی و شـکل شـهر، قابـل 
 )1999,Newman & Kenworthy( دسته بندی است
کـه شـامل اسـتراتژی رشـد پراکنـده شـهری کـه بـا 
افزایـش محـدوده شـهر و گسـترش پراکنـده و افقـي 
شـهر و بـا شـکل شـهر گسـترده و گسسـته، ظاهر مي 
شـود و همچنين، اسـتراتژی رشد هوشـمند شهری که 
با الگوي فشـرده شـهری و شـکل شـهر فشـرده نمایان 

مـي شـود )پورمحمـدي و قربانـي، 1382، ص 92(.
یکـی از رویکردهـای شهرسـازی نوین، رشـد هوشـمند 
شـهری اسـت و سياسـت هـای عمومـی آن، متأثـر از 
 .)2004:64,Grant( اسـت  نویـن  اصـول شهرسـازی 
رشـد هوشـمند بـرای اوليـن بـار، در سـال 1997 و 
بـرای جلوگيـری از توسـعه بـی رویـه و رشـد پراکنـده 
شـهری، بـه کار گرفته شـد )Yang, 2009:29(. رشـد 
تـداوم  بـرای  پاسـخی  عنـوان  بـه  شـهری  هوشـمند 
مشـکالت توسـعه پراکنده شـهرها و نتایج منفی آن به 
 )2007:49,Edwards & Anna( وجـود آمـده اسـت
و نوعـی از برنامـه ریـزی اسـت کـه ضمـن توجـه بـه 
شـاخص هـای اجتماعـی، اقتصـادی و زیسـت محيطی 
بـا توسـعه زمين-هـای بایـر و الگـوی کاربـری مختلط 
باعـث کاهـش حجم سـفر و خلـق جوامع قابل زیسـت 

ص   ،1387 نوشـاد،  و  )قربانـی  می شـود  پایدارتـر  و 
165(. در ایـن الگـو، سيسـتم یکپارچـه کاربـری زمين 
و حمـل و نقـل عمومـی چندگانـه، مـورد تأکيد اسـت 
و یـک روش پيشـنهادی بـرای اصـالح رشـد پراکنـده 
شـهری اسـت )Litman,2005:21(. در واقـع، نوعی از 
برنامه ریـزی اسـت کـه با اسـتفاده از عوامـل اجتماعی، 
اقتصـادی و زیسـت محيطـی توسـعه را به نواحـی دایر 
و مجهـز بـه زیرسـاخت هـای الزم و نواحـی ای که می 
تواننـد به تأسيسـات مـورد نيـاز تجهيز شـوند؛ هدایت 
مـی کنـد )Walmesley,2006:13(. رشـد هوشـمند، 
واکنشـی برای پراکندگی شـهری اسـت و شامل توسعه 
درونـی، تراکم هـای باالتـر، یکپارچه سـازی فعاليت ها 
در درون شـهر، کاربـری هـای مختلـط، کاهش مصرف 
زميـن و کاهـش فواصـل بيـن محـل کار و زندگـی، 
بهره گيـری مفيدتـر از فضـا، کاهـش مصـرف انـرژی، 
کاهش آلودگی-های زیسـت محيطی، کاهش اسـتفاده 
از حمـل و نقل خصوصـی و افزایش کاربرد حمل و نقل 
عمومـی و حداکثـر دسترسـی بـه خدمات شـهری می 

 .)2001:353,Peiser( باشـد 
شـکل شـهر فشـرده، یکـی از الگوهای توسـعه فيزیکی 
شـهرها، در چارچوب اسـتراتژی رشـد هوشمند شهری 
اسـت. شـهر فشرده یا فشـرده سازی شـهری، به عنوان 
یکـی از مهمتریـن الگوهـای مطرح شـده جهت کنترل 
رشـد پراکنـده شـهری، از دهـه 1990 به بعـد، مجدداً 
مـورد توجه قرار گرفته اسـت )Grant,2004:6(. شـهر 
فشـرده، شـهری اسـت کـه تراکـم آن بـاال و کاربری ها 
ترکيبـی اسـت و سيسـتم حمـل و نقل عمومـی خوبی 
دارد و پيـاده روی و دوچرخـه سـواری را تشـویق مـی 
کنـد )Burton,2000:197(. در فرم شـهری فشـرده، 
تأکيـد بـر رشـد مراکـز شـهری موجـود و زميـن هـای 
بازیافتـی و در عيـن حـال اجتناب از گسـترش و پخش 
شـدن شـهر در حاشيه هاست )حسـينيون، 1385، ص 
14(. شـهر فشـرده نسـبت به شـهر گسـترده بـه دليل 
تراکـم باالتـر، محـدوده کمتـری را اشـغال مـی کنـد 
نقـل  و  حمـل  سيسـتم  و   )2006,Borrego,et al(
عمومـی با کيفيـت و خوبی دارد و پياده روی و دوچرخه 
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 .)2000:197,Burton( می کنـد  تشـویق  را  سـواری 
در شـکل شـهری فشـرده، تأکيـد بـر رشـد شـهری در 
زميـن هـای بازیافتـی موجـود و درون شـهر و اجتناب 
از گسـترش و پخـش شـدن شـهر در حاشـيه هاسـت 
از طریـق متراکـم  و   )1999:36,Richard Rogres(
کـردن شـهر موجـود و تشـویق مـردم بـرای زندگی در 
شـهرها و سـاختمان هـای فشـرده تـر، قابل دسـتيابی 
اسـت )Williams,et al.,1996:83(. اصطـالح »شـهر 
فشـرده« بيشـتر در اروپـا و رشـد هوشـمند شـهری 
بيشـتر در آمریـکای شـمالی، مـورد اسـتفاده قـرار می 

گيـرد )سـيف الدینـی و شـورچه، 1393، ص 247(. 
در مـورد موضـوع این تحقيـق، پژوهش هـای مختلفی 
انجـام شـده اسـت که بـه برخـی از آنهـا به شـرح زیر، 
اشـاره می شـود؛ ليکـن، در جسـتجوهای نگارنـدگان، 
پژوهشـی کـه بـر پایـه برنامه ریـزی اسـتراتژیک و بـا 
تأکيـد بر ضرورت بازتعریف و تدوین اسـتراتژی توسـعه 
فيزیکی و شـکل پایدار شـهر، برای دسـتيابی به توسعه 
پایدار شـهری اصفهان، انجام شـده باشـد؛ یافت نشـده 

اسـت. از این رو، 
ایـن تحقيـق مـی توانـد از سـایر پژوهـش هـا در ایـن 

خصـوص، متفـاوت باشـد.
در این راسـتا، مثنوی )1381( در مقاله »توسـعه پایدار 
و پارادایـم های جدید توسـعه شـهری: شـهر فشـرده و 
شـهر گسترده« دسـتيابی به توسـعه پایدار را مهمترین 

راهبـرد در قرن بيسـت و یکم 
مـي دانـد و در این راسـتا دو رویکـرد و الگوی متناقض 
در تحقـق توسـعه پایدار شـهری شـامل، شـهر فشـرده 
یا شـکل متراکم شـهری و شـهر گسـترده یا شـکل کم 
تراکـم شـهری را مطـرح مـی کنـد و بـا معرفـی نقـاط 
قـوت و ضعـف هر دو الگـو، نتيجه می گيـرد که الگوی 
شـهر فشـرده و شـکل متراکـم شـهری، بـا معيارهـای 
دارد.  بيشـتری  انطبـاق  و  سـازگاری  پایـدار،  توسـعه 
تقوایـی و سـرایی )1385( در مقالـه »گسـترش افقـی 
شـهر و ظرفيـت های موجـود زمين )مورد: شـهر یزد(« 
رشـد و توسـعه فيزیکـی شـهر یـزد را بررسـی کرده اند 
و معتقدنـد کـه بـرای تحقـق توسـعه پایـدار شـهری، 

بهينه سـازی 
بهـره گيـری از زميـن شـهری، یکـی از شـروط مهـم 
و  اجتماعـی  عدالـت  و  اقتصـادی  کارآمـدی  کنـار  در 
حفـظ محيط زیسـت اسـت. آنـان بـا اسـتفاده از روش 
هلـدرن، گسـترش افقـی شـهر یـزد را ارزیابـی کـرده 
و نتيجـه گرفتـه انـد کـه شـهر یـزد دارای گسـترش 
افقـی بـی رویـه )رشـد پراکنده شـهری( اسـت و نيمی 
از مسـاحت ایـن شـهر کـه در دهـه هـای اخيـر شـکل 
گرفتـه؛ کاذب اسـت و بـرای 25 سـال آینـده، نيـاز بـه 
هيچگونـه افزایـش محدوده شـهر نمی باشـد. صابري و 
همـکاران )1391( در مقالـه »اولویت بندي اسـتراتژي 
هاي توسـعه شـهر)CDS( با اسـتفاده از فرآیند تحليل 
سلسـله مراتبـی AHP مطالعـه مـوردي: کالن شـهر 
اصفهـان« اسـتراتژی های توسـعه کالن شـهر اصفهان 
را در شـش اسـتراتژي اصلـي و 38 اسـتراتژي فرعـي، 
بـا رویکـرد برنامـه ریـزي اسـتراتژیک و راهبرد توسـعه 
شـهری )CDS( تحليـل و اولویـت بنـدی کـرده انـد. 
نتایـج ایـن پژوهـش، نشـان مـی دهـد کـه اسـتراتژی 
هـای عدالـت فضایـی اولویـت اول؛ درآمدهـای پایـدار، 
اولویت دوم؛ گسـترش توریسـم شـهری، اولویت سـوم؛ 
کاهـش آلودگـی هـوا، اولویـت چهـارم؛ داشـتن بيانيـه 
چشـم انـداز درباره آینده توسـعه شـهر، اولویـت پنجم 
و...، می باشـد. مبارکـی )1391( در پژوهشـی با عنوان 
»برنامه ریـزی اسـتراتژیک توسـعه پایدار شـهر اروميه« 
وضعيـت توسـعه پایدار شـهری اروميه و الگوهای رشـد 
هوشـمند شهری و فرم شهری را تحليل و ارزیابی کرده 
و بـر پایـه برنامـه ریـزی اسـتراتژیک، اسـتراتژی هـای 
توسـعه پایدار شـهر اروميه را تدوین و پيشـنهاد نموده 
اسـت. وی نتيجه می گيرد که توسـعه فشـرده شـهری 
مـی توانـد بـه پایـداری شـهر منجـر گـردد. پوراحمد و 
همـکاران )1391( در مقالـه »ارزیابی و سـنجش ميزان 
پراکنـش و فشـردگی شـکل شـهر بـا اسـتفاده از مدل 
هـای کّمـی )مطالعـه تطبيقـی بيـن کالن شـهرهای 
تهـران و سـيدنی(« ارتبـاط توسـعه پایـدار شـهری بـا 
شـکل شـهر را تأکيد کرده و معتقدند بين شـکل شـهر 
و پایـداری آن، رابطه مسـتقيم و تنگاتنگـی وجود دارد. 
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همچنيـن، الگوهـای شـهر فشـرده و شـهر گسـترده را 
بـا دو نمونـه کالنشـهرهای تهـران و سـيدنی اسـتراليا، 
بررسـی نمـوده و نتيجـه گرفته انـد که برای دسـتيابی 
به توسـعه پایدار شـهری، بایسـتی الگوی توسعه شهری 
الگـوی پراکنـش شـهری و شـهر گسـترده تغييـر  از 
نمایـد و فشـردگی کالبـدی و شـهر فشـرده، جایگزین 
پراکنـش شـهری شـود. آنـان نتيجـه گرفتـه انـد کـه 
توسـعه شـهری کالنشـهر تهران بسـيار سـریع بوده که 
منجـر به پراکنش شـهری و توسـعه افقی این شـهر در 
دهـه 1360 و 1370 شـده و البتـه در دهـه 1380، بـه 
سـمت شـهر متمرکز و فشرده گرایش داشـته است؛ در 
حاليکه شـکل شـهری کالنشـهر سـيدنی در اسـتراليا، 
تـک مرکزی می باشـد. سـرور و همـکاران )1393( در 
مقالـه »ميزان فشـردگی و گسـتردگی توسـعه مدیریت 
شـهری از منظـر توسـعه پایـدار )مطالعه موردی: شـهر 
یـزد(« توسـعه شـهری یزد را طی سـال هـای 1345 تا 
1385 بررسـی کـرده و نتيجـه گرفتـه اند که مسـاحت 
شـهر یـزد حـدود 19 برابر و جمعيت آن حـدود 5 برابر 
افزایـش داشـته و طـی ایـن سـال ها، تراکـم شـهر یزد 
از 131/3 نفـر بـه 34/5 نفـر در هکتـار کاهـش داشـته 
اسـت کـه بيانگر گسـتردگی بيـش از حد شـهر و خالی 

مانـدن فضاهـای زیاد و غيرفعال بودن سـطوح شـهری 
در محـدوده شـهر یـزد می باشـد کـه نهایتـاً، موجـب 
توسـعه افقی و گسـتردگی این شـهر شـده اسـت. آنان 
معتقدند که توسـعه شـهری فشـرده، منجر به پایداری 

و عدالـت اجتماعـی و فضایـی می شـود. 
3- مدل مفهومی تحقيق 

بـا توجـه بـه موضـوع و اهـداف پژوهـش، برنامه ریـزی 
اسـتراتژیک و اجمـاع نظـری، پایه و اسـاس این تحقيق 
اسـت. بر ایـن اسـاس، داده هـای پژوهـش، برآیندی از 
نتایـج پرسشـنامه محقـق سـاخته و بـا جامعـه آمـاری 
مدیـران  و  کارشناسـان  شـهروندان،  شـامل  فراگيـر، 
شـهری اصفهـان، بـا 879 نمونـه اسـت که بـا گفتگو و 
مصاحبـه با منتخبـی از کارشناسـان و مدیران شـهری 
نيـز همراه و تکميل شـده اسـت. بر این اسـاس، نتيجه 
تحقيـق،  پرسشـنامه  داده هـای  تحليـل  بـا  پژوهـش 
حاصـل اجمـاع نظـری و خرد جمعـی منتخبـی از ذی 
نفعـان شـهر اصفهـان مـی باشـد. همچنيـن، از روش 
SWOT کـه روش تحليـل برنامه ریـزی اسـتراتژیک 
و بـا رویکـردی راهبـردی و کيفـی اسـت؛ بـرای تحليل 
و ارزیابـی اسـتراتژی توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار 
شـهر اصفهـان و تکميـل داده هـای تحقيـق و نتایـج 

نقشه 1. موقعيت شهر اصفهان، مأخذ: مهندسين مشاور نقش جهان پارس، 1393
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پرسشـنامه، اسـتفاده شـده اسـت. این مجموعه، اساس 
و پایه مدل مفهومی پژوهش اسـت. در این راسـتا و در 
چارچـوب موضـوع و اهداف پژوهش، سـؤال ها و فرضيه 

تحقيـق عبارت اسـت از:
-  اسـتراتژی توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر 
اصفهـان بـرای آینـده و در چشـم انـداز سـال 1414 

کـدام اسـت؟ 
-  آیا اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری با شـکل شهر 
فشـرده، اسـتراتژی بهينـه بـرای توسـعه پایدار شـهری 

اصفهان اسـت؟ 
-  اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، 
اسـتراتژی بهينـه بـرای توسـعه فيزیکی و شـکل پایدار 
شـهر اصفهان اسـت که منجر به توسـعه پایدار شـهری 

می شـود.
اصفهـان  کالنشـهر  محـدوده  نيـز،  پژوهـش  قلمـرو 
اسـت. کالنشـهر اصفهـان، دارای پانـزده منطقـه اسـت 
و مسـاحت حریـم و محـدوده آن 55/072 هکتـار مـی 
باشـد کـه 20/034 هکتـار از آن، مسـاحت محـدوده 
شـهر اسـت )آمارنامـه شـهراصفهان،1392(. موقعيت و 
محدوده اصفهان در نقشـه شـماره 1 ارائه شـده اسـت.

4- روش شناسی تحقيق 
روش تحقيـق ایـن پژوهـش از نظـر هـدف، کاربردی - 

توسـعه ای و از نظـر روش، ترکيبـی از 
پيمایشـی  و  علّـی  تحليلـی،  اسـنادی،  هـای  روش 
اسـت. جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش، شـامل سـه گروه 
شـهری  مدیـران  و  شـهری  کارشناسـان  شـهروندان، 
اصفهـان مـی باشـد. بـر ایـن اسـاس، داده هـای گـروه 
شـهروندان بـا 383 نمونـه و گروه کارشناسـان شـهری 
بـا 384 نمونـه، بـه صـورت تصادفی و همچنيـن، گروه 
مدیران شـهری با 112 نمونه شـامل مدیران شهرداری 
اصفهـان، اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان و اعضـای 
شـورای اسـالمی شـهر اصفهان اسـت، به صـورت تمام 
شـماری، جمع آوری شـده انـد. ابزار جمـع آوری  داده 
هـا از جامعـه آمـاری نيـز بـا اسـتفاده از پرسشـنامه 
محقق سـاخته می باشـد. همچنين، با توجـه به اهداف 
و ماهيـت پژوهـش که بـر پایه برنامه ریزی اسـتراتژیک 

و بـا رویکـرد اسـتراتژی توسـعه شـهری )CDS( مـی 
باشـد و برای دسـتيابی بـه اجماع نظـری و اخذ نظرات 
تکميلـی کارشناسـان و مدیـران شـهری در خصـوص 
توسـعه  تهدیدهـای  و  فرصت هـا  ضعف هـا،  قوت هـا، 
شـهری اصفهـان و امتيازدهـی بـه عوامـل داخلـی و 
خارجـی، با 25 نفر از منتخبی از کارشناسـان و مدیران 
شـهری اصفهان در هنگام تکميل پرسشـنامه، مصاحبه 
و گفتگـو و اخذ نظر شـده اسـت. داده های پرسشـنامه 
پژوهـش، بـه تفکيک گـروه های سـه گانه شـهروندان، 
کارشناسـان و مدیـران شـهری و بـا اسـتفاده از روش 
 ،SPPS ضریـب همبسـتگی پيرسـون و بـا نـرم افـزار
تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. همچنيـن، بـا توجـه به 
ماهيـت پژوهـش که بـر پایه برنامـه ریزی اسـتراتژیک 
و بـا رویکـرد اسـتراتژی توسـعه شـهری اسـتوار اسـت؛ 
از ایـن رو، بـرای بازتعریـف و تدوین اسـتراتژی توسـعه 
فيزیکی و شـکل پایدار شـهر اصفهـان و تکميل ارزیابی 
  SWOT و تحليـل داده هـا، از روش تحليل راهبـردی
نيز اسـتفاده شـده اسـت. روش SWOT، ابـزار تحليل 
برنامـه ریـزی اسـتراتژیک اسـت )هينـز،1387 :232(. 
ایـن روش تحليـل، ابـزاری بـرای شـناخت تهدیدهـا و 
فرصـت هـا در محيـط خارجـی و بازشناسـی ضعفهـا و 
قوت هـای داخلـی آن، بـه منظـور سـنجش وضعيـت و 
تدویـن اسـتراتژی بـرای هدایـت و کنترل آن سيسـتم 
 .)312 ص   ،1390 موسـوی،  و  )حکمت نيـا  اسـت 
SWOT کـه حـروف اول چهـار کلمـه انگليسـی بـا 
معـادل فارسـی »قوت، ضعـف، فرصت و تهدید« اسـت 
)زیـاری، 1390، ص 196( یـک روش تحليـل راهبردی 
و کيفـی اسـت کـه بـه شـکل نظام یافتـه، هریـک از 
عوامـل قـوت، ضعـف، فرصـت و تهدیـد را شناسـایی 
کـرده و اسـتراتژی هـای متناسـب را ارائـه مـی نمایـد 
)علـی احمـدی همـکاران، 1382، ص 246(. در ایـن 
  )IFE( روش تحليـل، ماتریـس ارزیابـی عوامل داخلـی
شـامل قـوت هـا و ضعـف هـا و همچنيـن، ماتریـس 
ارزیابـی عوامـل خارجـی )EFE(  شـامل فرصـت ها و 
تهدیدها، بررسـی و ارزیابی می شـود. ماتریـس ارزیابی 
عوامـل داخلـی کـه ابزاری برای بررسـی عوامـل داخلی 
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ميباشـد؛ نقـاط قوت و ضعـف اصلی سيسـتم را ارزیابی 
مـی نمایـد )حکمـت نيـا و موسـوی، 1390، ص 316( 
و بـراي تهيـه آن، عمدتـاً بـه قضاوت هـاي شـهودي و 
نقطـه نظـرات کارشناسـان تکيه مـي شـود )محمودی 
و همـکاران، 1391، ص 100(. نحـوه تدویـن ماتریـس 
ارزیابـی عوامـل خارجـی )EFE( نيـز مشـابه مراحـل 
تدویـن ماتریـس ارزیابی عوامل داخلی)IFE( اسـت اما 
صرفـاً، شـامل فرصـت هـا و تهدیدهاسـت )همـان، ص 

.)98
5- تجزيه و تحليل داده ها 

فرآینـد تحليـل پژوهـش، هم پيونـد با اهـداف و مبانی 
نظـری و براسـاس نتایـج پرسشـنامه تحقيـق و اجمـاع 
نظـری بـه شـرح پيشـگفته، حاصـل شـده اسـت و بـر 
ایـن اسـاس، ماتریـس قـوت هـا، ضعف هـا، فرصـت ها 
و تهدیدهـا تدویـن شـده و عوامـل داخلـی و خارجـی، 
اسـاس،  ایـن  بـر  انـد.  شـده  ارزیابـی  و  امتيازدهـی 
اسـتراتژی های توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر 
اصفهان، شـامل رشـد پراکنده شـهری با شـکل شهری 
هوشـمند  رشـد  همچنيـن،  و  گسسـته  یـا  گسـترده 
بـا روش تحليـل  بـا شـکل شـهری فشـرده،  شـهری 
 )IFE( و ماتریـس عوامـل داخلـی SWOT راهبـردی
و ماتریـس عوامـل خارجـی )EFE( در فرآینـدی گام 
بـه گام، تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. بدیـن ترتيـب 
بـه  پژوهـش  پرسشـنامه  هـای  داده  اول،  گام  در  و 
آمـاری، شـامل  تفکيـک گروه هـای سـه گانه جامعـه 
شـهروندان، کارشناسـان و مدیـران شـهری، بـا روش 
ضریـب همبسـتگی پيرسـون و با اسـتفاده از نـرم افزار 
SPPS تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. سـپس و درگام 
ضعف هـا،  قوت هـا،  شـامل   SWOT ماتریـس  دوم، 
فرصت هـا و تهدیـد هـای اسـتراتژی های های توسـعه 
فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر اصفهـان، تدویـن شـده 
ارزیابـی  ماتریـس  سـوم،  گام  در  و  ادامـه  در  اسـت. 
عوامـل داخلـی )IFE( شـامل قوتهـا و ضعف هـا و در 
 )EFE( گام چهـارم، ماتریـس ارزیابی عوامـل خارجی
ماتریـس  اسـاس  بـر  تهدیدهـا  و  هـا  فرصـت  شـامل 
SWOT، تدویـن شـده و وزن عامـل هـا و امتيـازات 

وضـع موجـود و امتيـازات وزن دار )مـوزون( هـر یک از 
عوامـل داخلـی و خارجی نيز تعيين و ارائه شـده اسـت. 
نهایتاً و در گام پنجم، نوع اسـتراتژی توسـعه فيزیکی و 
شـکل پایدار شـهر اصفهان، براسـاس مجمـوع امتيازات 
وزن دار )مـوزون( هـر یـک از اسـتراتژی هـای توسـعه 
فيزیکی و شـکل شـهر )شـهر گسـترده، شـهر گسسته 
و شـهر فشـرده(، تحليـل و ارزیابـی و انتخـاب شـده و 
امتيازهـای اسـتخراج شـده از ارزیابـی ماتریـس عوامل 
  SWOT داخلـی و خارجـی نيـز در نمـودار ماتریـس
اعمال شـده و در نتيجه، نوع اسـتراتژی توسـعه شهری 
تعييـن شـده اسـت. بنابراین و بر اسـاس نتایـج فرآیند 
تحليـل و یافته هـای پژوهـش، مشـخص می شـود کـه 
»اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شهر فشـرده« و 
بـا »اسـتراتژی تهاجمـی« می تواند اسـتراتژی منتخب 
و بهينـه بـرای توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر 
)عوامـل  قوت هـا  از  اسـتفاده  بـا  کـه  باشـد  اصفهـان 
داخلـی(، فرصـت هـا )عوامـل خارجـی( افزایـش مـی 
یابـد. مشـروح مراحـل فرآیند تحليل پژوهش، به شـرح 

زیـر ارائه شـده اسـت:
5-1- گام اول: ارزيابی اسـتراتژی توسعه شهری 

براسـاس داده های پرسشنامه پژوهش 
در این مرحله، اسـتراتژی توسعه فيزیکی و شکل پایدار 
شـهر اصفهان، براسـاس داده های پرسشنامه پژوهش و 
بـه تفکيـک گروه های سـه گانـه جامعه آمـاری تحقيق 
شـامل شـهروندان، کارشناسـان و مدیـران شـهری، به 

شـرح زیر تحليل و ارزیابی شـده اسـت. 
الـف( گـروه شـهروندان: بـر اسـاس ضریب همبسـتگی 
پيرسـون و مقادیر جدول شـماره 1 و بـا توجه به مقدار 
Sig = 0/000 و اینکـه ضریـب همبسـتگی تـا سـطح 
0/05 معنـادار اسـت؛ از ایـن رو و از نظـر شـهروندان، 
اسـتراتژی رشـد هوشـمند و شـهر فشـرده بـا توسـعه 
پایـدار شـهری اصفهـان، دارای همبسـتگی و ارتبـاط 
معنـادار مـی باشـد. بدیـن ترتيـب، مشـخص می شـود 
که اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، 
از نظـر شـهروندان، اسـتراتژی منتخـب و بهينـه بـرای 

تحقـق توسـعه پایـدار شـهری اصفهان اسـت.
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ضریـب  اسـاس  بـر  شـهری:  کارشناسـان  گـروه  ب( 
 2 شـماره  جـدول  مقادیـر  و  پيرسـون  همبسـتگی 
و بـا توجـه بـه مقـدار Sig = 0/000 و اینکـه ضریـب 
همبسـتگی تـا سـطح 0/05 معنادار اسـت؛ از ایـن رو و 
از نظر کارشناسـان شـهری، اسـتراتژی رشد هوشمند و 

شـهر فشـرده با توسـعه پایدار شـهری اصفهـان، دارای 
همبسـتگی و ارتبـاط معنادار می باشـد. بدیـن ترتيب، 
اسـتراتژی رشد هوشمند شهری و شـهر فشرده، از نظر 
کارشناسـان شـهری، اسـتراتژی منتخـب و بهينه برای 

تحقـق توسـعه پایـدار شـهری اصفهان اسـت.

استراتژی رشد هوشمند 
و شهر فشرده

وضعيت توسعه پايدار 
شهری

ضریب همبستگی 0/5411
پيرسون

وضعيت توسعه پايدار 
شهری مقدار معناداری دو 0/000

)Sig(طرفه
تعداد مشاهدات287334

ضریب همبستگی 10/541
استراتژی رشد پيرسون

هوشمند و شهر 
فشرده

مقدار معناداری دو 0/000 
)Sig(طرفه

تعداد مشاهدات304287

جدول 1.  ضريب همبستگی پيرسون استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده »شهروندان«

استراتژی رشد هوشمند و 
شهر فشرده

وضعيت توسعه پايدار 
شهری

ضریب همبستگی 0/4991 
پيرسون

وضعيت توسعه پايدار 
شهری مقدار معناداری دو  0/000

)Sig(طرفه
تعداد مشاهدات291333

ضریب همبستگی 0/499 1
استراتژی رشد پيرسون

هوشمند و شهر 
فشرده

مقدار معناداری دو 0/000 
)Sig(طرفه

تعداد مشاهدات311291

جدول 2. ضريب همبستگی پيرسون استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده »کارشناسان شهری«
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ج( گـروه مدیران شـهری: براسـاس ضریب همبسـتگی 
پيرسـون و مقادیـر جـدول شـماره 3 و بـا توجـه بـه 
مقـدارSig = 0/000 و اینکـه ضریـب همبسـتگی تـا 
سـطح 0/05 معنـادار اسـت؛ از این رو و از نظـر مدیران 
فشـرده  شـهر  و  هوشـمند  رشـد  اسـتراتژی  شـهری، 
دارای  اصفهـان،  شـهری  پایـدار  توسـعه  وضعيـت  بـا 
همبسـتگی و ارتبـاط معنادار می باشـد. بدیـن ترتيب، 
اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، از 
نظـر مدیران شـهری، اسـتراتژی منتخـب و بهينه برای 

تحقـق توسـعه پایـدار شـهری اصفهـان اسـت.
 SWOT 5-2- گام دوم: تدوين ماتريس

بـا توجـه بـه اهـداف و فرضيـه پژوهـش کـه تأکيـد بر 
رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده می باشـد؛ 

از ایـن رو، در ایـن مرحلـه و از بيـن اسـتراتژی هـای 
توسـعه شهری، استراتژی رشـد هوشمند شهری و شهر 
فشـرده، بـه عنوان اسـتراتژی بهينـه، تعييـن و انتخاب 
شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، ماتریـس SWOT ایـن 
اسـتراتژی، شـامل عوامـل داخلی )قوت هـا و ضعف ها( 
تفکيـک  بـه  آن،  تهدیدهـا(  و  )فرصت هـا  و خارجـی 
الیـه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، حرکتی و دسترسـی، 
کالبـدی و مدیریتـی و زیسـت محيطـی، هـم پيونـد با 

مبانـی نظری و براسـاس داده های پرسشـنامه و اجماع 
نظـری حاصل از نظرات کارشناسـان و مدیران شـهری، 
تدویـن شـده اسـت که بـه لحـاظ تلخيـص مطالب در 
چارچـوب مقالـه، نتایـج آن شـامل: قوت هـا، ضعف ها، 
فرصت هـا و تهدیدهـای توسـعه شـهری اصفهـان، بـا 
تأکيـد بـر اسـتراتژی رشـد هوشـمند و شـهر فشـرده، 
بـه صـورت توامـاً بـا ارزیابی عوامـل داخلی )قـوت ها و 
ضعـف هـا( و عوامـل خارجی )فرصـت هـا و تهدیدها(، 
در قسـمت عوامـل داخلـی و خارجـی جـداول شـماره 
4چـو 5 منعکـس شـده و به شـرح زیـر، معرفـی و ارائه 

است. شـده 
5-3- گام سـوم: ماتريـس ارزيابـی عوامل داخلی 

)IFE(
در ایـن مرحلـه و بر اسـاس ماتریـس SWOT، عوامل 
داخلـی شـامل »قـوت ها و ضعف ها« اسـتراتژی رشـد 
هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، تدوین و امتيازدهی 
شـده اسـت. بـرای امتيازدهی عوامـل، از اجمـاع نظری 
حاصـل از اخذ نظر از 25 نفر از منتخبی از کارشناسـان 
هـای  شـونده  پرسـش  بيـن  از  شـهری  مدیـران  و 
پرسشـنامه، کـه از طریـق مصاحبـه و گفتگـو، حاصـل 
شـده و همچنيـن، هم پيوند بـا مبانی نظـری پژوهش، 

استراتژی رشد هوشمند و 
شهر فشرده

وضعيت توسعه پايدار 
شهری

ضریب همبستگی 0/3951 
پيرسون

وضعيت توسعه پايدار 
شهری مقدار معناداری دو 0/000

)Sig(طرفه
تعداد مشاهدات97109

ضریب همبستگی 0/395 1
استراتژی رشد پيرسون

هوشمند و شهر 
فشرده

مقدار معناداری دو 0/000
)Sig(طرفه

تعداد مشاهدات9897

جدول 3. ضريب همبستگی پيرسون استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده »مديران شهری«؛ مأخذ : نگارندگان
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اسـتفاده شـده اسـت. بدیـن منظـور، عوامـل داخلـی 
 ،SWOT شـامل قـوت هـا و ضعـف هـا، از ماتریـس
اسـتخراج شـده و سـپس هر یـک از عوامـل داخلی، به 
شـرح پيشـگفته، امتيازدهـی و وزن دار شـده انـد کـه 
حاصـل ضـرب آنهـا، امتيـاز نهایـی و مـوزون هـر یـک 
از عوامـل داخلـی را مشـخص و تببيـن نمـوده اسـت. 
مجمـوع وزن هـا، برابـر بـا یـک و همچنيـن، مجمـوع 
امتيازهـا، بيـن 1 تـا 4 خواهـد بـود کـه در صورتی که 
مجمـوع امتيـاز نهایـی عوامـل داخلـی، بيـش از 2/5 
باشـد؛ بيانگـر این اسـت که شـهر و اسـتراتژی توسـعه 
فيزیکـی آن از نظـر عوامـل داخلی، داراي قـوت و قابل 
انتخـاب اسـت. بدیـن ترتيب،جـدول ماتریـس عوامـل 
داخلـی، تدویـن و ارزیابـی شـده و نتایـج آن در جدول 

شـماره 4 ارائه شـده اسـت.
عوامـل  ارزيابـی  ماتريـس  چهـارم:  گام   -4-5

)EFE(خارجـی
در ایـن مرحله و مشـابه مراحل ارزیابـی عوامل داخلی، 
عوامـل خارجی شـامل »فرصتها و تهدیدها« اسـتراتژی 
رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، بـر اسـاس 
ماتریـس SWOT، تدویـن و امتيازدهـی شـده اسـت. 
بـرای امتيازدهـی عوامـل، از اجمـاع نظـری حاصـل از 
اخذ نظرات 25 نفر از منتخبی از کارشناسـان و مدیران 
شـهری از بين پرسـش شـونده های پرسشـنامه، که از 
طریـق مصاحبـه و گفتگـو، حاصـل شـده و همچنيـن، 
هـم پيونـد بـا مبانـی نظـری پژوهـش، اسـتفاده شـده 
اسـت. بدیـن منظـور، عوامـل خارجـی شـامل فرصـت 
هـا و تهدیدها، از ماتریس SWOT، اسـتخراج شـده و 
سـپس هر یک از عوامل خارجـی، امتيازدهی و وزن دار 
شـده اند کـه حاصل ضرب آنهـا، امتياز مـوزون هر یک 
از عوامـل خارجـی را مشـخص نمـوده اسـت. مجمـوع 
وزن هـا، برابـر بـا یـک و همچنيـن، مجمـوع امتيازهـا 
بيـن 1 تـا 4 خواهد بود کـه در صورتيکه مجموع امتياز 
نهایـی عوامـل خارجـی، بيـش از 2/5 باشـد؛ بيانگر این 
اسـت که شـهر و اسـتراتژی توسـعه فيزیکی آن از نظر 
عوامـل خارجـی، داراي قـوت و قابـل انتخـاب اسـت. 
بدیـن ترتيـب، جدول ماتریـس عوامل خارجـی، تدوین 

و ارزیابـی شـده و نتایـج آن در جـدول شـماره 5 ارائـه 
شـده است.

توسـعه  اسـتراتژی  انتخـاب  پنجـم:  5-5-گام 
فيزيکـی و شـکل پايـدار شـهر اصفهـان

بـا توجـه بـه اینکـه ایـن پژوهـش، برگرفتـه از پایـان 
نامـه دکتـری جغرافيـا و برنامه ریزی شـهری دانشـگاه 
اصفهـان بـا عنـوان »برنامـه ریزی اسـتراتژیک توسـعه 
پایـدار شـهری بـا تأکيـد بـر توسـعه فيزیکـی مطالعـه 
مـوردی: کالن شـهر اصفهـان« می باشـد. در این پایان 
نامـه، ماتریـسSWOT و عوامل داخلـی و خارجی، به 
تفکيک اسـتراتژی های رشـد پراکنده شـهری با شـکل 
شـهری گسـترده و گسسـته و همچنين، رشد هوشمند 
شـهری با شـکل شـهری فشـرده، تدوین و ارزیابی شده 
اسـت. امـا بـا توجـه بـه اهـداف و فرضيـه تحقيـق، در 
این پژوهش صرفاً، اسـتراتژی رشـد هوشـمند شهری و 
شـهر فشـرده، تحليـل و ارزیابی شـده اسـت. از این رو، 
نتایـج تحليل اسـتراتژی رشـد پراکنده شـهری و شـهر 
گسـترده و شـهر گسسـته و امتيازات آنها، از پایان نامه 
مذکور، اسـتخراج و برای مقایسـه، در جدول شـماره 6 
ارائـه شـده اسـت. در ماتریـس ارزیابـی عوامـل داخلی 
)IFE( و عوامـل خارجـی )EFE(، مجمـوع امتيـازات 
وزن دار )مـوزون(، حداقـل 1 و حداکثـر 4 مـی باشـد 
و امتيـاز متوسـط آن 2/5 اسـت. اگـر امتيـاز مـوزون 
نهایـی شـهر، کمتـر از 2/5  باشـد؛ شـهر از نظـر عوامل 
داخلـي، دچـار ضعـف مـي باشـد و اگـر امتياز مـوزون 
نهایـی بيشـتر از 2/5 باشـد؛ بيانگر این اسـت که شـهر 
از نظـر عوامـل داخلـی، داراي قوت مي باشـد. بنابر این 
و در ایـن مرحلـه، ابتـداً و بـر اسـاس مجمـوع امتيازات 
وزن دار حاصـل شـده از ماتریـس ارزیابی عوامل داخلی 
و خارجـی، امتيـازات وزن دار اسـتراتژی هـای توسـعه  
فيزیکـی و شـکل شـهر، بـه شـرح زیـر و در جـدول 
شـماره 6 رتبـه بندی و ارائه شـده اسـت. بدیـن ترتيب 
و بـر اسـاس امتيـازات و بـا در نظـر گرفتـن قوت هـا و 
فرصت هـا و بـه منظـور کاهـش ضعـف هـا و تهدیدها، 
اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، بـا 
اسـتراتژی   ،3/11 و   3/08 نهایـی  امتيـازات  مجمـوع 
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عوامل داخلی  
امتياز وضع وزن عامل)قوت ها - ضعف ها(

موجود
امتياز وزن دار 

)موزون(

ت ها
قو

0/0440/16باال بودن امنيت عمومی شهر

0/0340/12شهروندان هوشمند و مشارکت جو )سرمایه انسانی(

0/0330/09مشارکت عمومی فراگير شهروندان درتوسعه و اداره شهری

0/0330/09نظام محله ای پایدار و با هویت  
باالبودن فعاليت های سالم با پياده روی و دوچرخه 

0/0230/06سواری

0/0340/12کاهش هزینه های توسعه و عمران شهری 
کاهش هزینه های مدیریت شهری در اداره شهر و 

0/0340/12نگهداری تأسيسات و تجهيزات شهری

کاهش هزینه های حمل و نقل با کاهش سفرهای 
0/0330/09شهری

0/0330/09کاهش هزینه های سوخت با استفاده کمتر از اتومبيل  

رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی با استفاده از 
0/0340/12ظرفيت های اقتصادی و سرمایه گذاری در محدوده شهر

ضرورت وجود سامانه حمل و نقل عمومی متنوع و با 
0/0340/12کيفيت

0/0230/06افزایش دسترسی با حمل و نقل متنوع و چندگانه 

کاهش سفرهای شهری با فشردگی شهر و کاربری های 
0/0230/06مختلط و ترکيبی

استفاده کمتر از اتومبيل شخصی و استفاده بيشتر از 
0/0330/09حمل و نقل عمومی

0/0440/16استفاده حداکثری از ظرفيت های درونی شهر

0/0330/09محله محوری و نظام محله ای پایدار

0/0440/16حفاظت و بهسازی بافت و بناهای تاریخی منحصر به فرد

0/0340/12نوسازی و استحکام بخشی ساخت و سازهای شهری

عدم گسترش فيزیکی شهر و حفظ پهنه های سبز و 
0/0340/12باغات حومه شهر

جدول 4. ماتريس ارزيابی عوامل داخلی توسعه شهری اصفهان با استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده؛ مأخذ: نگارندگان
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ت ها
قو

0/0130/03انسجام و عدم پراکندگی فضاهای شهری

ارتقای عملکرد مدیریت شهری در ارائه خدمات و اداره 
0/0330/09شهر

0/0440/16حفظ باغات و پهنه سبز ناژوان در حومه غربی شهر

حفظ چشم اندازهای طبيعی و پهنه های سبز حاشيه 
0/0440/16رودخانه زاینده رود

کاهش مصرف سوخت های فسيلی )بنزین و گازوئيل( با 
0/0230/06محدودیت های ترافيکی

ف ها
ضع

0/0310/03ضعف فرهنگ آپارتمان نشينی

ضعف مهارت های شهروندی برای زندگی در شهر 
0/0220/04فشرده 

0/0220/04کاهش فضاهای اختصاصی در ساختمان های مسکونی

0/0210/02عدم توليد زمين شهری و مسکن ارزان قيمت 

کاهش سرمایه گذاری در ایجاد مراکز تجاری و خدماتی 
0/0120/02در حومه شهر

کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی در 
0/0120/02حومه و پيرامون شهر 

0/0310/03تراکم ترافيک در مناطق مرکزی شهر

0/0220/04کمبود پارکينگ عمومی در مناطق مرکزی شهر

کاهش تنوع گزینه های مسکن و الگوی غالب مسکن 
0/0220/04آپارتمانی و چندخانواری

0/0220/04کاهش مساحت زیربنای ساختمان های مسکونی

فرسودگی ساختمان ها در بافت های فرسوده و قدیمی 
0/0120/02شهر

0/0410/04 فشردگی و تراکم بيش از حد فضاهای شهری

0/0310/03کاهش سرانه فضاهای سبز و باز شهری

افزایش سطوح سخت شهری و کاهش نفوذ آبهای 
0/0120/02سطحی

3/08-1/00جمع
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وزن عوامل خارجی )فرصت ها - تهدیدها(
عامل

امتياز 
وضع 
موجود

امتياز وزن 
دار )موزون(

ت ها
فرص

حفظ پيشينه تمدن و مدنيت و شخصيت ملی و فراملی 
0/0330/09)برند اصفهان( با انسجام اجتماعی و فرهنگی شهر

0/0240/08افزایش تعامالت و همبستگی اجتماعی شهروندان

0/0340/12عدالت اجتماعی در توزیع خدمات عمومی در مناطق شهری

0/0340/12ارتقاء کيفيت زندگی با توسعه کيفی و خدمات عمومی

0/0340/12شهروندان هوشمند و آموزش دیده

0/0230/06محيط های شهری فعال تر و سرزنده تر

0/0240/08ارتقاء هویت فرهنگی و مدنی شهر )ارتقای سرمایه انسانی(

صرفه جویی در هزینه های شهری با فشردگی و تجميع 
0/0230/06فضاهای شهری

0/0230/06استفاده از ظرفيت های اقتصادی موجود تجاری و خدماتی

سرمایه گذاری در هوشمندسازی زیرساخت ها و فضاهای 
0/0240/08شهری )شهر هوشمند(

سرمایه گذاری در بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های 
0/0230/06فرسوده و قدیمی شهر

سرمایه گذاری در باززنده سازی مرکز شهر و بهسازی بافت 
0/0230/06تاریخی

توسعه گردشگری پایدار براساس ظرفيت های گردشگری 
0/0340/12فرهنگی و طبيعت محور 

ارتقاء کيفيت سامانه های حمل و نقل عمومی و تنوع رفت و 
0/0340/12آمدهای شهری

0/0340/12هوشمندسازی سامانه های حمل و نقل عمومی

0/0340/12افزایش ظرفيت حمل و نقل عمومی

توسعه حمل و نقل غيرموتوری با دوچرخه سواری و پياده 
0/0240/08محوری

جدول 5.  ماتريس ارزيابی عوامل خارجی توسعه شهری اصفهان با استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده
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ت ها
فرص

0/0340/12توسعه پایدار شهری 

0/0340/12شهر هوشمند با دانش محوری و فناوری 

0/0230/06حفظ ساختار فيزیکی و عدم پراکندگی فضاهای شهری

0/0240/08بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده و قدیمی

بازیافت زمين های بایر شهری و بازتوليد زمين و مسکن

0/0240/08

عدالت فضایی و محروميت زدایی از محله های محروم و کم 
0/0240/08برخوردار 

0/0340/12هوشمندسازی و یکپارچگی مدیریت شهری

0/0130/03همپوشانی مراکز خدمات عمومی و تقویت مرکز شهر

0/0130/03کاربری های مختلط و ترکيبی

0/0340/12حفظ باغات و پهنه های سبز اکولوژیکی در حومه شهر

حفظ منابع زیستی و طبيعی )منابع آب و زمين( حومه 
0/0340/12شهر 

0/0340/12پایداری منابع آب و رودخانه زاینده رود 

0/0230/06کاهش آلودگی آب های زیرزمينی و سطحی حومه شهر

کاهش آلودگی های زیست محيطی باکاهش مصرف 
0/0340/12سوختهای فسيلی و محدودیت استفاده از اتومبيل شخصی

تهديدها

0/0410/04تراکم باالی جمعيت و شلوغی شهر

0/0120/02محدودیت در انتخاب نوع مسکن

0/0210/02احتمال درآمدهای ناپایدار شهری ناشی از تراکم فروشی

0/0310/03گرانی قيمت زمين و مسکن در محدوده شهر

کاهش سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های شهری در 
0/0120/02حومه شهر

0/0210/02محدودیت بيش از حد در استفاده از اتومبيل شخصی
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منتخـب و بهينـه بـرای توسـعه فيزیکی و شـکل پایدار 
شـهر اصفهـان می باشـد.

از  شـده  اسـتخراج  داده هـای  و  امتيـازات  ادامـه،  در 
ماتریـس عوامـل داخلـی و خارجی، در نمـودار ماتریس 
SWOT بـه شـرح نمـودار شـماره 1 منعکـس شـده 

اسـت. بر این اسـاس، اسـتراتژی رشـد هوشمند شهری 

و شـهر فشـرده کـه دارای امتيـاز بـاالی 2/5 در عوامل 
داخلـی و خارجـی می باشـد؛ در این نمـودار در »ناحيه 
1« ایـن ماتریـس قـرار گرفته که نشـانگر عملکرد قوی 
و اسـتراتژی  »تهاجمی« اسـت. بنابر این، مشـخص می 
شـود کـه »اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر 
فشـرده« بـا »اسـتراتژی تهاجمـی« اسـتراتژی منتخب 

تهديدها

0/0210/02کاهش سرعت و حرکت سواره در سطح شهر 

0/0210/02افزایش بيش از حد تراکم شهری 

0/0210/02تراکم مازاد بر تراکم های مجاز )تراکم فروشی(

0/0310/03فشردگی و تراکم فضاهای شهری و شلوغی شهر

درهم آميختگی و تلفيق بيش از حد پهنه های سکونت و 
0/0120/02فعاليت

0/0120/02افزایش جزایر حرارتی در مرکز شهر

0/0120/02کاهش تهویه و جریان هوا در سطح شهر

3/11-1/00جمع

امتيازرشد پراکنده شهری - شهر گسترده

)IFE( 1/95       ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شهر گسترده

)EFE( 1/60       ماتریس ارزیابی عوامل خارجی شهر گسترده

امتيازرشد پراکنده شهری - شهر گسسته

)IFE( 2/02       ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شهر گسسته

)EFE( 1/84       ماتریس ارزیابی عوامل خارجی شهر گسسته

امتيازرشد هوشمند شهری - شهر فشرده

)IFE( 3/08       ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شهر فشرده

)EFE( 3/11       ماتریس ارزیابی عوامل خارجی شهر فشرده

جدول 6. امتيازات  استراتژی های توسعه فيزيکی و شکل پايدار شهر اصفهان
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و بهينـه بـرای توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر 
اصفهـان بـرای آینـده و در افق سـال 1414 می باشـد. 

6- نتيجه گيری و جمع بندی 
شهرنشـين شـدن جمعيت و گسـترش شهرنشينی، به 
همـراه محدویـت زميـن و منابع زیسـتی و  هزینه های 
هنگفـت تأميـن و توسـعه زیرسـاخت هـای شـهری، 
ضـرورت توسـعه پایـدار شـهری را بيش از پيـش، برای 
جوامـع شـهری و کالن شـهرها، مطـرح کـرده اسـت. 
الگوهای توسـعه شـهری در قـرن اخير، منجـر به برهم 
خـوردن نظم زیسـت محيطی شـده و پایـداری زندگی 
روی کـره زميـن و کيفيت زندگی را بـا تهدیدات جدی 
روبـرو سـاخته اسـت. یکـی از راهبردهای دسـتيابی به 
توسـعه پایـدار و ارتقای کيفيت محيط زیسـت شـهری 
نيـز متعـادل سـاختن توزیـع فضایـی کاربـری هـا بـا 
شـکل پایدار شـهر است. شـکل شهر، نقشـی تأثيرگذار 
و تعييـن کننـده در پایـداری محيـط شـهری دارد. بـر 
توسـعه  اسـتراتژی  تعييـن  و  بازتعریـف  اسـاس،  ایـن 
فيزیکی و شـکل پایدار شـهر، برای کالن شهر اصفهان، 
یـک ضرورت اسـتراتژیک اسـت. ضرورت ایـن پژوهش، 
بـر بازتعریـف و تدویـن اسـتراتژی توسـعه فيزیکـی و 
شـکل پایـدار شـهر بـرای تحقق توسـعه پایدار شـهری 
اصفهـان اسـت تـا به عنوان اسـتراتژی توسـعه شـهری 
پایه و فرادسـت، برنامه ها و طرح های توسـعه شـهری 
و اقدامـات مدیریـت شـهری، در چارچوبـی هدفمنـد و 

یکپارچـه، دارای انسـجام و پایـداری باشـد و منجـر بـه 
توسـعه پایدار کالنشـهر اصفهان در چشـم انـداز 1414 

)2035( شـود. 
بـر این اسـاس و بـا توجه به اهـداف و ماهيـت پژوهش 
و  نظـری در شـناخت  اجمـاع  بـه  بـرای دسـتيابی  و 
ارزیابـی قـوت هـا، ضعف هـا، فرصـت هـا و تهدیدهای 
توسـعه شـهری، از شـهروندان، کارشناسـان و مدیـران 
شـهری اصفهـان، بـا 879 نمونـه و با ابزار پرسشـنامه و 
مصاحبـه، اخـذ نظر شـده و بـا اسـتفاده از روش ضریب 
همبسـتگی پيرسـون و بـا نـرم افـزار SPPS، داده های 
پرسشـنامه تحقيـق، تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. بر 
ایـن اسـاس، از نظـر جامعـه آمـاری پژوهـش شـامل 
منتخبـی از شـهروندان، کارشناسـان و مدیران شـهری 
اصفهـان، اسـتراتژی رشـد هوشـمند و شـهر فشـرده با 
توسـعه پایـدار شـهری اصفهـان، دارای همبسـتگی و 
ارتبـاط معنـادار می باشـد و نتيجتـاً، از نظـر منتخبين 
شـهروندان، کارشناسـان و مدیـران شـهری اصفهـان، 
اسـتراتژی رشـد هوشـمند و شـهر فشـرده، اسـتراتژی 
بهينه برای دسـتيابی به توسـعه پایدار شـهری اصفهان 
تدویـن  و  بازتعریـف  بـرای  همچنيـن،  بـود.  خواهـد 
اسـتراتژی توسـعه فيزیکی و شـکل پایدار شهر اصفهان 
و تکميـل ارزیابـی و تحليل داده های تحقيـق، از روش 
تحليل راهبردی SWOT اسـتفاده شـده اسـت. بدین 
ترتيـب و در فرآینـدی گام بـه گام، بـا روش تحليـل 
راهبـردی SWOT و ماتریـس ارزیابـی عوامـل داخلی 
 ،)EFE( و ماتریـس ارزیابـی عوامـل خارجـی )IFE(
اسـتراتژی هـای توسـعه فيزیکـی و شـکل پایدار شـهر 
شـهری  شـکل  بـا  پراکنـده  رشـد  شـامل  اصفهـان، 
گسـترده یـا گسسـته و نيز، رشـد هوشـمند شـهری با 
شـکل شـهری فشـرده، تحليـل و ارزیابی شـده اسـت. 
بـر اسـاس ماتریـس SWOT و بـا شـناخت و ارزیابـی 
عوامـل داخلـی و خارجـی شـامل قوت هـا، فرصت هـا، 
ضعـف هـا و تهدیدهـا و بـا بررسـی و ارزیابـی امتيازات 
رشـد  »اسـتراتژی  شـهری  توسـعه  اسـتراتژی های 
هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده« با مجموع امتيازات 
نهایـی 3/08 و 3/11 بـرای عوامـل داخلـی و خارجـی، 

نمودار 1. موقعيت امتيازهای عوامل داخلی و خارجی 
استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده در ماتريس 

SWOT؛ مأخذ: نگارندگان
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اسـتراتژی منتخـب و بهينـه بـرای توسـعه فيزیکـی و 
شـکل پایـدار شـهر اصفهـان مـی باشـد. همچنيـن، با 
توجـه بـه امتيـازات بـاالی 2/5 ماتریس عوامـل داخلی 
و خارجـی و جانمایـی آن در ناحيـه شـماره 1 نمـودار 
ماتریـس SWOT، نشـانگر عملکـرد قـوی و انتخـاب 
»اسـتراتژی  تهاجمی« اسـت. بنابر این، اسـتراتژی رشد 
هوشـمند شـهری و شـکل شـهر فشـرده با اسـتراتژی 
تهاجمـی، اسـتراتژی منتخـب و بهينـه بـرای توسـعه 
فيزیکـی و شـکل پایدار شـهر اصفهان بـرای آینده و در 

چشـم انـداز سـال 1414 )2035( مـی باشـد.
ایـن اسـتراتژی، بـا توجـه بـه شهرنشـينی شـتابان و 
افزایـش جمعيت شـهری و بـا محدویت زميـن و منابع 
زیسـتی، یـک واقعيت گریزناپذیر و اجتنـاب پذیر، برای 
توسـعه شـهری در هـزاره سـوم اسـت و به نوعـی، خود 
را بـر نظام هـای تصميـم سـازی )برنامه ریزی شـهری( 
و تصميـم گيـری )مدیریت شـهری( تحميـل می کند. 
در این راسـتا، درک اسـتراتژی رشـد هوشمند شهری و 
شـهر فشـرده و پذیرش آن برای توسـعه پایدار شـهری 
و شـناخت و درک ملزومات و ضروریات این اسـتراتژی 
و اجـرای کامـل و یکپارچـه آن، حائـز اهميـت اساسـی 
اسـت. نبایسـتی فرامـوش کـرد کـه رشـد هوشـمند 
شـهری و شـهر فشـرده، صرفاً تراکـم زیاد و یـا کاربری 
مجموعـه ای  بلکـه  باشـد؛  نمـی  ترکيبـی  و  مختلـط 
یکپارچـه اسـت که شـامل ویژگـی ها و شـاخص هایی 
بـه صـورت »توسـعه درونـی و رشـد فيزیکـی در داخل 
محدوده موجود شـهر، شـکل شهری فشـرده و متراکم، 
درونـی شـهر،  از ظرفيـت هـای  اسـتفاده حداکثـری 
بازآفرینـی و بازیافـت زميـن شـهری، یکپارچـه سـازی 
سيسـتم هـای حمل و نقـل و کاربـری زميـن، کاربری 
هـای مختلـط و ترکيبـی، افزایـش کاربرد حمـل و نقل 
عمومـی متنـوع و چندگانـه با کيفيت، پيـاده محوری و 
دوچرخـه سـواری، کاهـش اتکاء بـه اتومبيل شـخصی، 
قابليت دسترسـی، محدودیت رشـد پيرامونی و توسـعه 
از  حفاظـت  شـهر،  محـدوده  افزایـش  بـدون  بيرونـی 
فضاهـای بـاز و سـبز شـهری« می باشـد. تحقـق کامل 
این اسـتراتژی، مسـتلزم حفظ یکپارچگـی آن، اتکاء بر 

دانـش محـوری و فنـاوری، مدیریـت شـهری یکپارچه 
و هوشـمند، شـهروندان هوشـمند با مشـارکت عمومی 
فضاهـای  و  هـا  زیرسـاخت  هوشمندسـازی  فراگيـر، 
شـهری و اسـتراتژی توسعه شـهری )CDS( می باشد. 

پيشنهادات 
پژوهـش،  ایـن  هـای  یافتـه  و  اهـداف  بـه  توجـه  بـا 

شـود: مـی  ارائـه  زیـر  پيشـنهادات 
-  با انتخاب اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شهر 
فشـرده بـرای کالن شـهر اصفهـان، تدویـن اسـتراتژی 
توسـعه شـهری )CDS( و تهيـه طرح توسـعه شـهری 
یکپارچـه )بـا یکپارچگـی نظـام کاربـری زميـن و نظام 
حمـل و نقـل و ترافيـک( و همچنيـن، هوشمندسـازی 
زیرسـاخت ها و فضاهای شـهری، ضرورت دارد. در این 
راسـتا، بهسـازی و باززنـده سـازی بافـت تاریخی شـهر 
اصفهـان و بازآفرینـی بافـت هـای فرسـوده و قدیمـی 
شـهر نيـز یکـی از اوليـن اولویت هـای راهبردی اسـت.

-  تحقـق اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و اداره 
بهينه شـهر فشـرده، مستلزم مدیریت شـهری یکپارچه 
و هوشـمند بـا مشـارکت فراگيـر شـهروندان اسـت. بـر 
این اسـاس، ضـرورت دارد که مدیریت شـهری اصفهان 
و اساسـاً، همـه کالن شـهرها، ارتقای کيفـی یافته و در 
چارچوبـی یکپارچـه و هوشـمند و بـا مشـارکت فراگير 
شـهروندان و تمامـی ذی نفعـان شـهر، بازسـازماندهی 

شود.
-  بـا توجـه بـه ویژگـی هـا و مشـخصه هـای رشـد 
هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، افزایـش ظرفيـت و 
توسـعه سـامانه اتوبوس رانی شـهر اصفهـان، راه اندازی 
و توسـعه قطـار شـهری و ترامـوای برقـی در سـطح 
شـهر اصفهـان و حومـه و بـه ویـژه، در مناطـق مرکزی 
شـهر اصفهـان و اسـتفاده گسـترده از اتوبـوس های دو 
طبقـه برقـی بـه همـراه هوشمندسـازی شـبکه معابر و 
سـامانه هـای حمـل و نقلـی شـهر اصفهـان، ضـرورت 
دارد. همچنيـن، جایگزینی تاکسـی ها و موتورسـيکلت 
هـای بنزینـی و آالینـده بـا اتومبيـل هـای هيبریدی و 
موتورسـيکلت هـای برقـی، بـا محدودیـت اسـتفاده و 
تـردد اتوموبيل های شـخصی در مناطق مرکزی شـهر، 
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دارای اولویـت راهبـردی بـرای توسـعه پایدار کالنشـهر 
اسـت. اصفهان 

-  بـرای تحقـق کامل رشـد هوشـمند شـهری و شـهر 
فشـرده، ضـرورت دارد کـه محـدوده شـهر اصفهـان، 
بـه  نيـز  نيابـد و شـهر دیگـری  افزایـش و گسـترش 
محدوده شـهر اصفهـان، الحاق نشـود. همچنين، تراکم 
شـهری اعـم از تراکـم جمعيتـی و سـاختمانی، در حد 
مجـاز، کنتـرل شـده و رعایـت گـردد و از تراکـم مـازاد 

)تراکـم فروشـی( اجتنـاب کـرد. 
-  در راسـتای تحقـق توسـعه پایـدار شـهری و بـرای 
کاهـش آلودگـی هـای زیسـت محيطـی و همچنيـن، 
پایـداری منابع آب و رودخانه زاینـده رود، ضرورت دارد 
ضمـن تهيه طرح جامع زیسـت محيطـی منطقه کالن 
شـهری اصفهـان، برنامه خروج تدریجـی مراکز صنعتی 
بـزرگ و آالینـده شـامل: پاالیشـگاه اصفهـان، نيـروگاه 
هـای بـرق شـهيد منتظـری و اسـالم آبـاد، کارخانـه 
سـيمان اصفهـان، کارخانـه هـای ذوب آهـن و فـوالد 
مبارکـه و همچنيـن، کارگاه هـای آجرپـزی و سـنگ 
بـری، بـه شـعاع حداقـل یکصـد کيلومتری و در شـرق 
کالنشـهر اصفهان، در دسـتور کار جدی تصميم گيران 
ملـی و اسـتانی قـرار گيرد و بـه تدریج، عملياتی شـود.

-  حفاظـت مطلـق از پهنه های طبيعی و سـبز موجود 
شـهر اصفهـان و پيرامـون آن، بـه ویـژه، پهنـه نـاژوان، 
باغـات غـرب اصفهان، پـارک کوهسـتانی صفـه، پارک 
طبيعـی شـرق و بوسـتان هـا و فضاهای سـبز شـهری، 
بـه همـراه ایجـاد و توسـعه کمربنـد سـبز حفاظتی در 
پيرامـون شـهر اصفهـان و خصوصـاً در شـرق، بـرای 
جلوگيـری از پيشـروی کویـر، بایسـتی در اولویت های 
اساسـی و اوليـه مدیریـت شـهری اصفهان قـرار گيرد و 
بـرای ایـن کار، منابـع مالـی و بودجه مناسـب و کافی، 

تأميـن و تخصيـص یابد.
-  زندگی در شـهر فشـرده، مسـتلزم آمـوزش و ارتقای 
مهارت های شـهروندی سـاکنين شهر اسـت. از این رو، 
ضرورت دارد که آموزش مسـتمر شـهروندان در دستور 
کار مدیریـت شـهری قرار گيـرد. موضوعاتـی همچون، 
انـرژی، اسـتفاده  آپارتمـان نشـينی، کاهـش مصـرف 

کمتـر از اتومبيـل شـخصی و اسـتفاده بيشـتر از حمل 
و نقـل عمومـی، حفاظـت از منابـع زیسـتی و طبيعـی 
شـهر و حومـه، از  اولویـت هـای راهبـردی در آمـوزش 
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