
.................................................................................
مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

25

 ماهنامه باغ نظر، 15 )62(: 36-25/ مرداد 1397

تاریخ دریافت : 96/07/06           تاریخ اصالح : 96/12/23              تاریخ پذیرش : 97/02/17               تاریخ انتشار : 97/05/01

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
A model for urban development based on natural infrastructure

Case Study: Ditchs (Mãdi) of Isfahan and its value added
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

DOI: 10.22034/bagh.2018.66283

الگوی توسعه شهری مبتنی بر عناصر طبیعی و ارزش آفرین
نمونه مورد مطالعه: مادی های اصفهان و ارزش افزوده آن بر بافت همجوار

 
 علیرضا ارثیا1* ، محمدرضا مهربانی گلزار2

1. پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران.
2. استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده
به  باشد؛  امروزی  کاهش مشکالت شهرهای  برای  مؤثر  عاملی  می تواند  زیرساخت های سبز  به  توجه 
می تواند  شهرها  روزافزون  مشکالت  حل  برای  ساختار  یک  عنوان  به  آنها  ارتقای  و  احیا  طوری که 
راه گشا باشد. از طرفی توجه به تأثیر این زیرساخت ها بر محیط اطراف از اهمیت بسیاری برخوردار 
کنار  در  سبز  عناصر  این  پوشش  تحت  مناطق  در  زمین  ارزش افزوده  افزایش  که  گونه ای  به  بوده، 
حاضر  پژوهش  هدف  بود.  خواهد  تأثیرگذار  زندگی  جنبه های  همه  بر  محیطی  کیفیت  ارتقای 
بر  دارد  جریان  اصفهان  شهر  در  سبز  زیرساخت  یک  عنوان  به  که  اصفهان  مادی های  تأثیر  بررسی 
به  توجه  همچنین  و  زندگی  کیفیت  ارتقای  بر  مادی ها  تأثیر  آن  کنار  در  است.  زمین  ارزش افزوده 
بیان  بنابراین  گرفت.  قرارخواهد  توجه  مورد  توسعه یافته  کمتر  مناطق  توسعه  برای  مادی ها  الگوی 
و  کیفیت  بر  مادی ها  نقش  زمین،  قیمت  روي  بر  مادي ها  اثرگذاري  مبنای  بر  می توان  را  مسئله 
مناطق  کیفیت  ارتقای  برای  مادي ها  الگوی  از  استفاده  و همچنین  زندگي  و محیط  ارتقای ساکنین 
نتایج  و  بوده  )تشریحی(  توصیفی-تبیینی  مبنای  بر  تحقیق  روش  کرد.  بیان  توسعه یافته  کمتر 
آب  از  استفاده  برای  متمکنین  از  بسیاری  خانه  گذشته  در  که  اولیه  تصور  برخالف  می دهند،  نشان 
بودند،  بنابراین دارای ازش مادی زیادی  و سرسبزی محیط در کنار مادی ها ساخته می شده است. 
مادی ها،  حریم  حفظ  و  اخیر  سال  چند  در  خشکسالی  از  ناشی  مشکالت  وجود  علت  به  امروزه 
برای  مؤثر  عاملی  خود  این  و  یافته  کاهش  مادی ها  کنار  در  گزیدن  سکنی  برای  شهروندان  تمایل 
می دهد  نشان  بررسی ها  طرفی  از  مادی هاست.  پوشش  تحت  مناطق  در  زمین  ارزش افزوده  کاهش 
یک  عنوان  به  آنها  از  استفاده شهروندان  برای  مؤثر  عاملی  مادی ها  اطراف  محیط  کیفی  ارتقای  که 
این  به  توجه  بنابراین  بود.  خواهد  فراغت  اوقات  گذراندن  برای  خاطره انگیز  عنصری  و  سبز  مسیر 
نیز می تواند مورد  و کاهش مشکالت شهری  یافته  توسعه  ارتقای مناطق کمتر  برای  زیرساخت سبز 
حق آبه  دادن  طبع  به  و  آب  مدیریت  گرو  در  همگی  اهداف  این  به  رسیدن  البته  قرارگیرد.  توجه 

بود. خواهد  مادی ها 
توسعه. الگوی  زندگی،  کیفیت  افزوده،  ارزش  سبز،  زیرساخت  مادی،   : کلیدی  واژگان 

 alireza.arsiya@yahoo. com 09122771209 نویسنده مسئول .*

مه مقد
شهر اصفهان به علت عناصر و ساختارهای ویژۀ طبیعی 
این ساختارها  از  یکی  تاریخی خود شناخته شده که  و 

علیخانی،  و  )قلعه نوعي  است  مادي  بنام  عنصری 
می توان  را  مادی های  مشابه  دنیا  در   .)1067  :1393
با  تاریخی هلند دید که  و دیگر شهرهای  آمستردام  در 
تقسیم  برای  آن  از  و  معروف اند   (Gracht( خراخت  نام 

استفاده می شود. اضافی  و ردکردن آب  آب، زه کشی 
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و  فراخ  نهرهاي  به  اصفهاني  لهجه  در  مادی  »واژه 
رودخانه  از  آبرساني  براي  که  می شود  اطالق  گشاده اي 
جز  و  شدند  منشعب  شهرستان  این  اطراف  به  زاینده رود 
در این شهر در هیچ جاي دیگري مورد ندارد« )ماجدی 
نقشه های  و  اسنادی  مرور   .)41  :1387 احمدی،  و 
شبکۀ  که  داد  نشان  اصفهان  شهر  شدۀ  تهیه  تاریخی 
شهر،  اولیۀ  هستۀ  مکان یابی  در  اصفهان،  مادی های 
دولتخانۀ  ساخت  و  مکانیابی  اصفهان،  رشد  و  توسعه 
درون  شهر،  دیوارهای  اطراف،  باغ های  ساخت  صفوی، 
بوده اند  اثرگذار  مختلف  محله های  پخشایش  و  دیوارها 
طوري  به   )224  :1395 خانی،  و  بهزادفر  )نامداریان، 
میدان  به  کهنه  میدان  از  را  شهر  مرکز  دولت صفوي  که 
بنا  سلجوقی  باغات  محل  در  که  می کند  منتقل  جدیدی 
هندسی  طرحی  با  نوبنیاد  محالت  آن  پیرامون  و  شده 
شمالی-جنوبی  محور  دو  حول  اندیشیده  پیش  از  و 
می شوند  گسترده  زاینده رود  شرقی-غربی  و  چهارباغ 

)اهری، 1380: 262(.
و  منسجم  شبکه های  با  آن  مادي های  و  رود  زاینده 
عامل  و  کرده  نفوذ  اصفهان  شهر  تمام  در  خود  یکپارچۀ 
شده اند  آن  به  بخشیدن  کلیت  و  شهر  اجزاي  پیوستگي 
واسطه  به  مادی ها  همچنین   .)114  :1392 )آریانا، 
فراهم  و  باغ ها  توسعه  در  عامل  مهم ترین  آب،  تأمین 
آب  به  وابسته  شغل های  شدن  پراکنده  امکان  آوردن 
مختلف  نقاط  در  رودخانه  کنار  از   ... و  آسیاب ها  مانند 
شهر بوده اند و در تبدیل شهر اصفهان در دوره سلجوقی 
کوچه های  و  خشک  و  گرم  نقاط  شهرهای  ویژگی های  با 
 ،)1 )جدول  متعدد  باغ های  کوچه  با  باغ شهر  به  باریک 
انصاری  )حقیقت بین،  می کنند  ایفا  را  اساسی  نقشی 
نخستین  حاکمان  طرفی  از   .)24  :1386 بمانیان،  و 
باغ شهرهایی  با اتصال  صفوی، پایتخت های جدیدشان را 
خاصی  نوع  حول  که  می کردند  برپا  موجود  شهرهای  به 
سازماندهی  خیابان  و  میدان  عمومی،  باغ  فضاهای  از 

شده بودند )عالمی، 1387: 65( و در نظام مدیریتی آب، 
هم  که  می گرداندند  شهر  در  قواعدی  به  بنا  را  مادی ها 
فضاسازی   در  بهره  هم  و  گرفته شود  آن  از  مصرفی  بهره 
می رساندند  مزارع  به  کفایت  به  نهایت  در  و  شهری 

.)141  :1392 قیومی بیدهندی،  و  )محمودیان 
نوبنیاد  محله هاي  ایجاد  اصلي  عامل  که  مادي ها  بنابراین 
کاروانسراها،  مساجد،  کاخ ها،  که  مي شوند  منجر  هستند 
شهر  متمکنین  از  بسیاري  خانه هاي  و  گرمابه ها  بازارها، 
شوند  ایجاد  مادي ها  مسیر  در  آب  از  استفاده  منظور  به 
این   .)44  :1391 کرماني،  مجربي  زبردستو  )ماجدی، 
طوري که  به  داشته  است  ادامه   صفویه  دوران  از  روند 
گران  از  شهر  این  سنتي  محالت  اخیر  دوره  از  پیش  تا 
از  و  مي شدند  محسوب  مسکوني  مناطق  قیمت ترین 
باغ هایي  کوچه  و  محالت  می رسد  نظر  به  دیگر  طرفی 
بیشتري  ارزش  از  دارند  جریان  آن  در  مادي ها  که 
بر  می توان  را  مسئله  بیان   بنابراین  هستند.  برخوردار 
نقش  زمین،  قیمت  روي  بر  مادي ها  اثرگذاري  مبنای 
و  زندگي  محیط  و  ساکنین  ارتقای  و  کیفیت  بر  مادی ها 
کیفیت  ارتقای  برای  مادي ها  الگوی  از  استفاده  همچنین 
مادي ها  همچنین  بیان کرد.  توسعه یافته  کمتر  مناطق 
در  زمین  ارزش افزوده  مؤثر  عوامل  از  یکي  عنوان  به  را 
از  سکونت  محل  انتخاب  برای  دلیلی  و  عبوري  محالت 

دانست. نیز  شهروندان  دیدگاه 

تحقیق اهداف 
است: متصور  اصلی  هدف  دو  حاضر  تحقیق  برای 

زمین ارزش افزوده  بر  مادی ها  تأثیر  بررسی   •
کیفیت  ارتقای  در  آن  نقش  و  مادي ها  الگوی  بررسی   •

یافته. توسعه  کمتر  مناطق 

تحقیق پیشینه 
زندگی  مختلف  جهات  روی  بر  چشمگیری  اثر  مادی ها 

جدول1. تأثیر مادی ها بر طرح کالبدي شهر اصفهان. مأخذ : ماجدی و همکاران ، 1387: 44.

 هاویژگی   ساختار  محور  

كاماًل طراحي  چهارباغ
 شده

 استفضاي شهري هندسي خطي را در شهر پديد آورده -

سایر معابر مانند 
 هاکوچه

ارگانیک 
 )مارپیچ(

اند كه به زعم ها و معابر آن محورهاي سبزي را تعريف كردهدر بافت ارگانیک شهر اصفهان در كوچه -
است كه به صورت مارپیچ طي طريق كرده و درآورده(( باغ شهر))بسیاري اصفهان را به صورت يک 

 شوند.از شهر خارج مي
 جديدي صفوي بوده است. اين شبکه آبرساني خود دستمايه طراحي شهري اصفهان جديد با محالت -
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متنوعی  تحقیقات  بنابراین  گذاشته اند،  اصفهان  شهر  در 
»اهری«  پذیرفته است.  صورت  آن  ابعاد  بررسی  برای 
به  شهرسازی«  در  اصفهان  »مکتب  کتاب  در   )1380(
شکل گیری  در  مادی ها  »نقش  بررسی  به  خاص  شکلی 
»ماجدی  دیگر  طرفی  از  و  آن«،  فضاهای  و  شهر 
در  مادي ها  »نقش  بررسی  به   )1387( احمدی«  و 
پرداخته اند.  اصفهان«  شهر  فضایي  ساختار  شکل گیري 
عنوان  با  مقاله ای  در   )1389( »حیدری«  همچنین 
در  مادی ها  نقش  اثرگذاری  بر  مادی ها«  شهر  »اصفهان 
»کالنتری  و  دارد  تأکید  اصفهان  شهر  جنبه های  بیشتر 
برای  راهکارهایی  »تدوین  نیز   )1392( محمدی«  و 
اصفهان«  قدیم شهر  بافت  مادی های  احیای  و  ساماندهی 
مادی ها  شبکه  »نقش  قرارمی دهند.  بررسی  مورد  را 
درتحوالت سازمان فضایی اصفهان، از آغاز تا پایان دورۀ 
بهزادفر و  از »نامداریان،   مقاله ای  را می توان در  صفوی« 
خانی« )1395( مشاهده کرد و »حسینی ابری« )1388( 
سنتی  تقسیم  با  شیخ بهایی  طومار  »رابطه  مقاله  در  نیز 
از  مادی  هر  سهم  و  تقسیم  نحوه  به  زاینده رود«،  آب 
قیومی بیدهندی«  و  »محمودیان  و  زاینده رود  آب  تقسیم 
اصفهان  در  آب  مدیریت  »نظام  بررسی  به   )1392(

اند. پرداخته  صفوی« 
تأکید  با   )1393( علیخانی«  و  »قلعه نوعی  دیگر  طرفی  از 
منزلۀ  به  اصفهان  مادی های  »ارزیابی  به  پایدار،  توسعه  بر 
سبزراه« پرداخته اند و »احمدی و همکاران« )1394( نیز » 
باز زنده سازی و ارتقای کیفی لبه شهری مادی ها در اصفهان 
می دهند.  قرار  بررسی  مورد  را  نورپردازی«  از  بهره گیری  با 
همچنین در مورد نقش عوامل محیطي و تأثیر آن بر ارزش 
زمین، »ژاك التیک«  )2000( در مقاله اي با عنوان »تأثیر 
ارزش درختان، آب و فضاهاي باز در قیمت خانه ها در هلند«، 
به بررسي نقش آب و محیط طبیعي به عنوان یکي از عوامل 

اصلي افزایش قیمت خانه پرداخته  است.
زمینه  این  در  ارزشمندی  بررسی های  مجموع،  در  بنابراین 
از دیگر مسائلی که  اما  تأثیر مادي ها صورت پذیرفته  است. 
باید مورد بحث قرارگیرد و ارزیابي آن با توجه به نیاز امروزه 
شهر اصفهان ضروری به نظر می رسد، توجه به توسعه الگوی 
ارتقای کیفیت نواحي مختلف  مادي ها و نقشی مؤثر آن در 
شهري و همچنین میزان اثرگذاري آنها بر روي قیمت زمین 
این مقاله  به عنوان اهداف مد نظر در  در شهر می باشد که 

بدان پرداخته خواهدشد.

فرضیه ها و  سؤال ها 
است: زیر  موارد  شامل  تحقیق  محوری   سؤال های 
1.میزان اثرگذاري مادي ها بر روي قیمت زمین در مناطق 

که  زمین هایي  ارزش  آیا  مي باشد؟2.  چقدر  شهر  مختلف 
ارتقای  و  کیفیت  بر  وجودآمده،  به  مادي ها  واسطه  به 
آیا   .3 است؟  بوده  تأثیرگذار  زندگي  محیط  و  ساکنین 
ارتقای  در  مؤثر  نقشی  می تواند  مادي ها  الگوی  توسعه 

داشته باشد؟ توسعه یافته  کمتر  مناطق  کیفیت 
عنوان  به  مادی ها  از  می توان  که  است  این  مقاله  فرضیه 
انتخاب  برای  از دیدگاه شهروندان  توجه  مورد  عامل  یک 
مادی ها  وجود  که  می رسد  نظر  به  برد.  نام  زندگی  محل 
باعث  شهر  در  طبیعی  و  ساختاری  عنصر  یک  عنوان  به 

می شود. همجوار  زمین های  ارزش  افزایش 
زندگی  کیفیت  بر  احتماال  آفرینی  ارزش  این  همچنین 
شد.  خواهد  منجر  محالت  سرزندگی  به  و  گذاشته  تأثیر 
الگو  این  آنگاه  شود  اثبات  پیشین  فرض  دو  چنانچه 
یا  و  شهر  توسعه  برای  روش  یک  عنوان  به  می تواند 

گیرد. قرار  نظر  مد  شهری  محیط  کیفیت  ارتقای 

تحقیق روش 
روش  مبناي  بر  و  کمی  شیوه  به  حاضر  پژوهش  روش 
مقایسه  طریق  از  پیمایش  و  )تشریحي(  توصیفي-تبییني 
اطالعات میدانی است. بدین صورت که ابتدا به توصیف و 
بافت شهري، کیفیت  بین مادي ها،  ارتباط معنادار  تعیین 
بر  سپس  مي پردازد.  زمین  ارزش افزوده  و  زندگي  محیط 
دالیل  تبیین  و  تشریح  به  تبییني،  تحقیق  روش  مبناي 
ابعاد موضوع پرداخته و  چگونه بودن و چرایی وضعیت و 
تأثیر  میدانی در سطح شهر،  بر اساس مطالعات  نهایت  در 
بنابراین  می شود.  بررسی  زمین  ارزش افزوده  بر  مادی ها 
عنصر  یک  حضور  بین  معنادار  ارتباط  کردن  مشخص  با 
در  سبز  ساختار  یک  عنوان  )به  ساختاري  و  طبیعي 
زندگي  محیط  کیفیت  روي  بر  که  تأثیري  و  اصفهان( 
مادي ها  نقش  تبیین  به  مي گذارد  زمین  ارزش افزوده  و 

شد. خواهد  پرداخته 

نقش مادي ها در استخوان بندی و کیفت شهری اصفهان
باغ شهر  کالبدی  ساختار  در  تاریخی،  شواهد  بر  بنا 
اصفهان آب به دو صورت جاری و ساکن، از عناصر اصلی 
و  استخوان بندی  شهری،  فضای  سازماندهی  و  طراحی 
ارگانیک  نظم  بوده    است.  شهری  منظر  کیفیت  ارتقای 
رودخانه  وسیله  به  باغ شهر(  )کل  کالن  مقیاس  در  آب 
)حقیقت بین،  می شد  تأمین  )مادی ها(  آن  انشعابات  و 
9(. در دوره صفویه مهم ترین   :1392 بمانیان،  انصاری و 
و  می پذیرد  صورت  اصفهان  در  شهرسازي  اقدامات 
تا  بعدي  دوره هاي  تمامي  در  شهر  اصلي  استخوان بندي 
میدان  مجموعه  احداث  می شود.  پایه گذاري  حاضر  حال 
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خانه هاي  پل ها،  صفویه،  کاخ هاي  مجموعه  نقش جهان، 

تصویر 1. نقشه مادي ها و باغ هاي اصفهان در دوران صفویه. مأخذ : حقیقت بین 
و دیگران، 1386: 23.

چون  خیابان ها  و  میادین  مادي ها،  تاریخي،  و  بزرگ 
و  )شکویی  می آمد  وجود  به  دوران  این  در  چهارباغ 

.)105  :1381 همکاران، 
اصفهان  تحوالت  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی  دیگر  طرفی  از 
رودخانۀ  داده،  شکل  شهر  این  فضایی  سازمان  به  که 
مادی ها  زیرساختی  شبکۀ  از  می توان  و  است  زاینده رود 
زاینده رود  مؤلفه های  بخش ترین  اثر  از  یکی  عنوان  به 
میان  مادي ها  عبور  گستردگي  برد.  نام   )1 )تصویر 
جنبه  دو  از  دست کم  اصفهان،  متراکم  شهري  بافت هاي 
بسیار مهم مرتبط با هم، واجد ارزش و توجه ویژه است؛ 
عمل  شهر  تنفس  فضاي  همچون  مادي ها  اینکه،  نخست 
بافت آن  به درون  را  مي کنند آن گونه که، هواي مطلوب 
آلودگي  که  حاضر  عصر  در  موضوع،  این  مي کنند.  تزریق 
بسیاری  اهمیت  است،  شده  تبدیل  بحران  یک  به  هوا 
مطلوب  بسیار  محیط  و  فضا  به  باتوجه  اینکه،  دوم  دارد. 
حرکت  نظر  از  شهر  سطح  در  آنها  گستردگي  و  مادي ها 
بسیار  مردم،  پیاده  رفت وآمد  ویژه  به  مردم  جابه جایي  و 
مهم و ارزشمند است )کالنتري و همکاران، 1392: 16(.

آرامش  حس  ایجاد  بر  عالوه  طبیعی  عنصر  این  حضور 
استقرار  و  تقویت  با  می تواند  محله،  ساکنان  براي 
فرش  و کف  بدنه  به همراه  و جذاب  مناسب  کاربري هاي 
و  قوي  پیاده اي  محور  به  تبدیل  هماهنگ،  و  مناسب 
بنابراین   .)13  :1394 همکاران،  و  )اذاني  شود  جذاب 

ایجاد  مادی ها  فضای  بر اساس  کیفیت  اصول  می توان 
هویت  تقویت  و  حفظ  خوانایی،  حستعلق،  را  می شود 
محیط زیست،  دسترسی،  امنیت،  آب،  با  همجوار  فضاهای 
اقتصادی  وضعیت  فعالیت ها،  و  کاربری ها  حضورپذیری، 
)تاجی،  برد  نام  موجود  ساختمان های  کالبدی  کیفیت  و 

.)24 :1395

و ملک زمین  قیمت  بر  آنها  نقش  و  مادی ها 
یک  عنوان  به  ها  مادی  آیا  که  شود  مشخص  آنکه  برای 
خیر؟  یا  دارد  اثر  پیرامون  زمین های  ارزش  در  عنصر 
امالك  ارزش  بر  مؤثر  عوامل  کلیه  که  است  الزم  ابتدا 
این  مجموعه  در  مادی ها  نقش  به  سپس  و  شده  بررسی 

شود. پرداخته  عوامل 

افزوده زمین و ملک ارزش  بر  عوامل مؤثر 
زیادي  اجتماعی  نقش  و  ارزش  اینکه  نظر  از  زمین 
انسان  زندگی  کیفیت  و  رفاه،  امنیت،  آسایش،  در  دارد، 
همکاران،1392:  و  )مهرابي  مي کند  ایفا  سزایی  به  نقش 
308(. از طرفی درگذر زمان گسترش سریع و تحول در 
منجر  فیزیکي،  محیط  و  اجتماعي-اقتصادي  ساختارهاي 
تغییر ساختار  باعث  که  مي شود  نیروهاي جدید  به ظهور 
می شود.  مسکن  و  زمین  قیمت  در  تغییر  و  شهر  دروني 
نوع  تعیین  در  مؤثر  عوامل  از  یکي  زمین  قیمت  بنابراین 
 :1393 همکاران،  و  )خاکپور  است  آن  تغییر  و  کاربري 

.)22
اتفاق  زمانی خاصی  از جهتی دیگر رشد شهری در دوره 
فضایی  ابعاد  در  نظام  سه  به  تکاملی  سیر  این  و  می افتد 
وابسته است: اول، نظام شهری گسترش یافته مثل شبکه 
و  بوم شناسانه  نظام  دوم،  غیره،  و  تجاری  مراکز  راه ها، 
زمین های  جنگل،  آب ها،  شامل  گسترش(  )قابل  کالبد 
برنامه ریزي شده  شهري  نظام  سوم،  و  غیره  و  کشاورزی 
در طرح های جامع، تفصیلی و غیره )ماجدي و همکاران، 
و  زمین  قیمت  بر  که  عواملي  از  تعداي   .)52  :1391
آورده   2 شماره  جدول  قالب  در  مؤثرند  شهري  مسکن 

شده است.
همچنین از دیگر عوامل که تأثیر بسزایي در قیمت زمین 
به محیط  و مسکن دارند، چشم انداز خانه است که بسته 
اگر  بنابراین   .)Luttik, 2000: 161( بود  خواهد  متفاوت 
می شود،  مشخص  کنیم،  توجه  عوامل  این  مجموع  به 
شده اند.  واقع  توجه  مورد  کمتر  منظر  و  محیطی  عوامل 
گفته   کیفیتی  به  رایج  علمی  تعریف  در  شهری  منظر 
مخاطب  بین  برگشتی  و  رفت  رابطه ای  در  که  می شود 
تولید  کالبدی  مؤلفه های  و  می آید  پدید  شهر  کالبد  و 
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جدول 2. عوامل تأثیرگذار بر قیمت زمین و مسکن. مأخذ: فني و همکاران، 1387: 15 و 16.

حضور  شهر  در  که  هستند  عناصری  همۀ  کیفیت،  این 
جهت،  بدین   .)12  :1393 همکاران،  و  )منصوری  دارند 
نام  مؤلفه هایی  این  از  یکی  عنوان  به  مادی ها  از  می توان 
از دیدگاه سیما و منظرشهري، طراوت، زیبایي و  برد که 
)کالنتری  می آورند  وجود  به  باارزشی  و  سرسبزي  بالقوه 
بافت های  وارد  را  آب  مادی ها   .)26  :1392 همکاران،  و 
و  می کنند  خانه ها  سبز  حیاط  و  کوچه ها  یعنی  شهری 
نتیجه  در  و  خانه ها  در  و  شهر  در  سبز  فضای  ایجاد  با 
حیات بخشی  و  کوچه ها  در  مطلوب  شهری  منظر  ایجاد 
تولید محور  با  به داخل حیاط،  و هدایت آب  به حیاط ها 
آب و حوض آب، میکروکلیمایی را در داخل حیاط و در 
 :1394 همکاران،  و  )شیباني  می کند  ایجاد  بافت  شهری 
که  می کند  ایجاد  را  تصور  این  عوامل  این  تمامی   .)19
می تواند  منظرین،  و  طبیعی  عنصر  یک  عنوان  به  مادی 

کند. بازی  زمین  ارزش افزوده  در  اساسی  نقشی 
بازار  در  محیطی  زیست  منابع  که  آنجا  از  همچنین 
را  آنها  واقعی  ارزش  نمی تواند  بازار  و  نمی شود  مبادله 
روش های  از  منابع  این  ارزش گذاری  برای  کند،  کشف 
درست  مثال  عنوان  به  می شود.  استفاده  غیرمستقیم 
پاکیزه  هوای  برای  مستقیم  طور  به  شهروندان  که  است 
زندگی  معمول  طور  به  اما  نمی کنند،  پرداخت  هزینه ای 
در ناحیه ای از شهر که هوای مناسب تری دارد را ترجیح 
مطلوبیت های  برای  تقاضا  می شود  سبب  که  می دهند 
کند  پیدا  زمین[  ]و  مساکن  قیمت  در  سبز  فضای 

.)4  :1393 )قاسمي، 
را  نتیجه  این  مي توان  باال  مباحث  مجموع  از  بنابراین 
محل  کیفیت  و  منظرشهری  محیطي،  عوامل  که  گرفت 

زمین  و  مسکن  قیمت  افزایش  در  ویژه اي  نقش  زندگي 
باغ،  آب،  کنار  در  مجاورت  دارد.  شهري  مناطق  در 
اصلي،  دسترسي  شریان هاي  مرتفع،  و  کوهستاني  مناطق 
نزدیکي به مرکز شهر و ... ارزش افزوده خاصي به مناطق 
قاعده مستثني  این  از  نیز  اصفهان  شهري مي دهند. شهر 
نیست و عالوه بر مناطق جنوبي شهر که به علت نزدیکي 
زمین  قیمت  از  اصفهان  دانشگاه  و همچنین  کوه صفه  به 
طبیعي  عامل  یک  از  می توان  هستند،  برخوردار  باالیي 
از  گرفته  نشأت  مصنوعي  عنصر  و  زاینده رود  نام  به  دیگر 
بر  آن  قیمت  تأثیر  بررسی  که  برد  نام  مادي ها  یعني  آن 

می رسد.  نظر  به  توجه  جالب  پوشش  تحت  نواحی 

مجاور  زمین های  ارزش  و  مادی ها  رابطه 
یک  متوسط  قیمت  که  شود  ذکر  است  الزم  ابتدا  در 
توجه  با  اصفهان  شهر  مختلف  مناطق  در  زمین  مترمربع 
این  بین  در  است.  متفاوت  مختلف،  مشخصه  های  به 
اصفهان  شهر  در  مسکونی  زمین  نرخ  باالترین  مناطق، 
در  رقم  باالترین  آن  از  پس  و  است  شش  منطقۀ  در 
شهر  جنوب  در  منطقه  دو  این  که  دارد  قرار  پنج  منطقه 
سه  منطقه  منطقه،  دو  این  از  بعد  شده اند.  واقع  اصفهان 
علت  به  شده  واقع  شهر  تاریخی  و  قدیمی  بافت  در  که 
وجود بازار و مراکز تجاری دارای گران ترین قیمت زمین 
است )اکبری و همکاران، 1387: 55 و 56(. البته قیمت 
همین  دهنده  نشان  نیز  اصفهان  شهرداری  منطقه بندی 
موضوع است بدین سان که مناطق یک، سه، پنج و شش 

.)3 )جدول  هستند  منطقه بندی  قیمت  باالترین  دارای 
برداشت  گونه  این  پژوهش  موضوع  به  توجه  با  طرفی  از 

 جغرافيايي اراضي و عامل ارتفاعهمجواري يا موقعيتمانند  عوامل محيطي و طبيعي

-يفيت(، ك...ياكاربري)مسكوني،تجاري،صنعتيشهري، فاصله از هـسته اصلي شهر، نوع دسترسي به تسهيالت و خدماتمانند  عوامل كالبدي
 شهريهايهاي اطراف، موقعيت نسبت به محدودهزمين، كاربريهاي اطرافساختمان، وسعت، دسترسي

كدستمزد نيروي انساني، شوساختماني، نرخاقتصادي، نقش شهر در منطقه و منطقه در كشور، قيمت مصالحهايسطح فعاليتمانند  عوامل اقتصادي
بانكي، سرمايهها، تــورم، تسهيالتاقتصادي، جنگ و درگيرياقتصادي يا ورشكستگيهاياقتصادي و سياسي مانند تحريمهاي

 سرمايهگذاري و انباشت

 عوامل اجتماعي

 

عدم وجود اجتماعي )وجود يا هايعي چون وجود تمركز قشرخاص در بخش خاصي از شهر، آلودگيااجتمهايترجيح و مطلوبيتمانند 
اجتماعي، مهاجرت )اسكان روستاييان مهاجر در محالت مسكوني شهر( باال بودن منزلت و موقعيتها در محالتجرايم و كجروي

كنترل و نبود يك سياست اجتماعي مشخص مستقل، عدمجوان به زندگي در واحدهايهاينشين يا نامناسب(، تمايل خانوادهحاشيه
 شهريدر زمينه مسكن
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جدول 3. متوسط قیمت منطقه بندی در مناطق 15گانه شهر اصفهان. مأخذ: نگارندگان.

.Google map :تصویر 2. محله بیشه حبیب. مأخذ

 بندی)ریال(قیمت منطقه منطقه بندی)ریال(قیمت منطقه منطقه   بندی)ریال(قیمت منطقه منطقه

1 246،542 6 268،350 11 63،336 

2   74،723 7 88،382 12 46،787 

3 215،918 8 83،699 13 114،941 

4 152،029 9 98،917 14 58،704 

5   236،596 10 75،926 15 41،133 

 

به  بنا  آنها عبور کرده اند  از  می شود، مناطقی که مادی ها 
دالیلی مانند نزدیکی به آب، طراوت و سرسبزی  محیط و 
تحقیقات  بنابراین  باالتری هستند.  ارزش افزوده  دارای   ...
انجام شد و بهترین مرجع  میدانی وسیعی در سطح شهر 
بود.  امالك  مشاورین  به  مراجعه  اطالعات  کسب  برای 
بر  مادی ها  شاید  شد  مشخص  متعدد  بررسی های  از  بعد 
زمین  قیمت  اما  گذاشته  باشند  تأثیر  محیطی  کیفیت 
است.  متفاوت  مادی  موقعیت  به  توجه  با  مجاورشان  در 

کمتر  مادی ها  کنار  در  امالك  قیمت  شهر  نقاط  اکثر  در 
بیشه  محله  مانند  جزئی  موارد  اما  بود  دیگر  مناطق  از 
قرار  به  توجه  با  که  دارند  وجود  نیز   )2 )تصویر  حبیب 
گرفتن در بین رود زاینده رود و قسمتی از مادی نیاصرم 

هستند. باالتری  ارزش افزوده  دارای 
پایین  ارزش افزوده  در  مختلفی  عوامل  دیگر  طرفی  از 
مؤثرند.  می کنند  عبور  آنها  از  مادی ها  که  مناطقی  زمین 
 )3 )تصویر  زاینده رود  خشکی  عوامل،  مهم ترین  از  یکی 
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تصویر 3. خشکي زاینده رود. مأخذ: نگارندگان.

عالوه  که  است   )4 )تصویر  مادی ها  خشکی  طبع  به  و 
پوشش،  تحت  مناطق  در  زیبایی  و  طراوت  کاهش  بر 
و  شده  است  خزنده  حیوانات  و  حشرات  رشد  موجب 
محسوب  زمین  ارزش افزوده  کاهش  برای  مهم  عاملی 
حق آبه  دارای  همیشه  شهر  انهار  و  مادی ها  می شوند. 
شهر  حیاتی  رگ های  این  اخیر  سال های  در  اما  بوده اند، 
از آب بهرهای نبرده اند و با توجه به جاری شدن آب در 
از  سهمی  مادی ها  سال،  ماه های  از  بعضی  در  زاینده رود 

نمی برند.  آن 
نیز  زندگی  کیفیت  بر  مادی ها  خشکی  فرهنگی  بعد  از 
محالت  از  بعضی  در  طوری که  به  بوده  است  تأثیرگذار 
اصفهان مانند شاه پسند بعد از خشک شدن مادی، مردم 
بومی دیگر حاضر به ادامه سکونت نشدند و در بی توجهی 
شهرداری، زمین و خانه هایشان را به مهاجران فروخته و 
جمعیت  با  مکان  این  اکنون  طوری که  به  رفتند  محله  از 
افغانی  مهاجران  و  مختلف  اقوام  و  فرهنگ  با  زیاد  خیلی 

است. روبه رو 
به  بلندمرتبه سازی  و  تراکم  اعطای  عدم  دیگر  سویی  از 
زمین های اطراف برای حفظ حریم مادی ها دلیل دیگری 
می دهد.  کاهش  خرید  برای  را  افراد  تمایل  که  است 
شهر  ساختمانی  و  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  بر اساس 
مجاور  مالکیت  قطعات  ارتفاع  تعیین  مبنای  اصفهان 
مادی  و  نهر  مجاور  معبر  ترافیکی  عرض  مادی ها  و  انهار 
است.  مادی  لبه  جدول  تا  مصوب  بدنه  خط  حدفاصل 
آنها  شمال  حد  که  مالکیت  قطعات  در  صرفا  طرفی  از 
با  عقب نشینی  باشد  مادی ها  و  انهار  به  مشرف  و  مجاور 
و مادی در  نهر  بدنه مصوب  از خط  2 متر  عرض حداقل 
سقف  و  ساختمان  هرگونه  احداث  بدون  طبقات  کلیه 

و  بالکن  کنسول،  مصالح سبک(،  یا  بنایی  مصالح  از  )اعم 
آزاد  فضای  عنوان  به  صرفا  و  مذکور  فضای  در  زیرزمین 
و محوطه باز در اختیار مالک الزامی است که این فضای 
محسوب  مالکیت  قطعه  آزاد  فضای  درصد   40 جزء  آزاد 
 :1390 جهانپارس،  نقش  مشاور  )مهندسین  می شود 
افزایش  اجازه  مادی ها  اطراف  مالکان  بنابراین   .)69
تراکم را به خاطر حفظ حریم مادی ها ندارند و این خود 

می شود. ملک  و  زمین  ارزش افزوده  کاهش  برای  عاملی 
معابر تنگ و مسائل و مشکالت مربوط به پارك ماشین و 
جذابیت  که  است  عاملی  دیگر  هم  مناطق  درون  ترافیک 
باعث  و  مشکل  با  را  مرور  و  عبور  کم،  را  مناطق  این 
که  محالت  از  بعضی  در  همچنین  می شود.  مسائلی  بروز 
حریمی  و  حفاظ  دارند،  قرار  کوچه  وسط  در  مادی ها 
برای آنها در نظر گرفته  نشده و تاکنون حوادث رانندگی 
است  کرده  ایجاد  پیاده  عابرین  برای  زیادی  خطرات  و 
چرخاب  محله  گذشته  در  مثال،  عنوان  به   .)4 )جدول 
راحتی  به  اتومبیل ها  رفت وآمد  و  بود  دوطرفه  صورت  به 
سبز،  فضای  عرض  افزایش  با  اما  می گرفت،  انجام  آن  در 
جاده باریک شده و وسایل نقلیه دائم به یکدیگر برخورد 

می کنند. ترافیک  ایجاد  و  کرده 
افراد  تمایل  عدم  در  بسزایی  تأثیر  عامل  سه  این 
کاهش  طبع  به  و  مادی ها  اطراف  در  ملک  خرید  برای 
در  اما  داشته  است.  آنها  اطراف  در  زمین  ارزش افزوده 
چند  که  برد  نام  هم  دیگری  عوامل  از  می توان  بین  این 

نمونه در زیر آورده  شده  است:
در  شده  گرفته  نظر  در  حرایم  در  ساخت وساز  •هرگونه 
طرح بازنگری در رابطه با کلیه نهرها، مادی ها، چشمه ها، 

است. ممنوع  رودخانه  و  قنات ها 
از  قسمت  آن  از  شخصی  نقلیه  وسایل  عبور  از  •ممانعت 
پیاده  بازنگری  نهرها، مادی ها و چشمه هایی که در طرح 
عبور  جهت  مسیرها  این  و  شده  است  گرفته  نظر  در 
مشروط  گیرد،  قرار  بهره برداری  مورد  پیاده  عابر  مطمئن 
به تأمین عبور سواره برای کلیه پالك هایی که دسترسی 

ندارند.  ثانویه 
عبور  با  انهار  و  مادی ها  اطراف  مسیر  در  •اولویت حرکت 
تعیین  موارد  جز  به  آنها  در  سواره  حرکت  و  است  پیاده 
ممنوع  شده  اریه  مقاطع  براساس  بازنگری  طرح  در  شده 

است. 
حریم  در  سریع  سواره  عبوری  مسیرهای  احداث   •
مادی ها به جز موارد مشخص شده در طرحهای بازنگری 

است. ممنوع 
کاربری های خدماتی حاشیه محور مادی ها )با مساحت   •
مقررات  و  ضوابط  رعایت  با  بایستی  باالتر(  و  متر   1000
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تصویر 4. خشکي مادي نیاصرم که به عنوان یکي از مادي هاي اصلي شهر اصفهان محسوب مي شود. مأخذ: نگارندگان.

جدول 4. عوامل اصلی کاهش ارزش افزوده در مجاورت مادی ها مأخذ: نگارندگان .

میزان  به  حداقل   )... و  سایه اندازی  )اشراف،  شهرسازی 
به  قسمت  این  و  نموده  عقب نشینی  مادی  لبه  از  متر   5

یابد. اختصاص  درختکاری  و  سبز  فضای  ورودی،  فضای 
و  محل های  خدماتی  و  تجاری  واحدهای  احداث   •
انجام  نحوی  به  بایستی  مادی ها  حاشیه  در  ناحیه ای 

مشاور  )مهندسین  نشود  تجاوز  مادی  حریم  به  که  پذیرد 
نقش جهان پارس، 1390: 103 و 104(.

زندگی محیط  و  کیفیت  بر  مادی ها  نقش 
مهم  تأثیرات  بر  عالوه  منطقه  هر  کلی  طور  به 
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نزدیکی  و  دوری  جغرافیایی،  عرض  شامل  ماکروکلیمایی 
میکروکلیمایی  عوامل  تأثیر  تحت   ... و  ارتفاعات  دریا،  به 
شب،  و  روز  نظیر  عواملی  که  دارد  قرار  نیز  اقلیم(  )خرد 
ساخت،  انسان  محیط های  خاك،  نوع  گیاهی،  پوشش 
هستند.   ... و  آب  توده های  با  همجواری  توپوگرافی، 
تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  یکی   )5 )تصویر  مادی ها 
همکاران،  و  )شهبازی  هستند  اصفهان  خرداقلیم  در 
تحت  مناطق  کیفیت  در  بسزایی  تأثیر  که   )2  :1391
رودخانه  از  بعد  اصفهان  مادی های  دارند.  خود  پوشش 
بیشتر  و  هستند  شهر  در  حیات بخش  عامل  زاینده رود 

 .)18  :1391 )پرگالی،  می کنند  تأمین  را  شهر  رطوبت 
شدن  معنادار  کلیدی  عناصر  از  یکی  عنوان  به  مادی ها 
می شوند  شهر  بودن  فرد  به  منحصر  سبب  اصفهان،  شهر 
نسبت  تعلق  حس  و  وابستگی  نوعی  شهر  این  ساکنان  و 

تصویر 5. موقعیت کلي مادي ها در محدوده شهر اصفهان. مأخذ : کشاني همداني، 
.11 :1392

به آنها دارند. شبیه این سیستم در هیچ یک از شهرهای 
کشور که رودخانه در آن جریان دارد دیده نمی شود.

سبزراهها،  به  نزدیک  ویژگی های  علت  به  مادی ها 
فضاهای شهری  کیفی  ارتقای  و  بهبود  در  می توانند 
نخستین  عنوان  به  می توان  مادی ها  از  کنند؛  ایفا  نقش 
ساختارهایی  و  سبز  شبکه  و  سبزراهها  ایجاد  بنای  سنگ 
حمل ونقلی،  نظیر  کاربردی  خدمات  ارایه  بر  عالوه  که 
اهمیت  از  نیز  اکولوژیکی  نظر  از  حفاظتی  و  ارتباطی 
زدن،  قدم  و  رفتن  راه  گذشته  در  کرد.  یاد  برخوردارند، 
محور  در  شهروندان  حضور  شکل  مهم ترین  و  اولین 

نشستن،  مانند  فعالیت هایی  با  معموال  که  بود  مادی ها 
بود.  همراه  دیدن  و  شنیدن  کردن،  صحبت  ایستادن، 
مادی ها،  فضای  و  محیط  کیفیت  و  شرایط  نیز  اکنون 
و  آن  به  وابسته  فعالیت های  و  پیاده روی  در  مهم  تأثیری 
طوری که  به  دارد  شهری  فضاهای  در  شهروندان  حضور 
کیفیت  باالبردن  و  ارتقاء  حفظ،  برای  اصفهان  شهرداری 
به  اقدام  مادی ها،  پوشش  تحت  مناطق  در  زندگی 
سبز  فضای  مناسب،  مبلمان شهری  ایجاد  بدنه سازی، 
ایرانی- معماری  با  همگام  و  متنوع  نورپردازی های  و 

اسالمی را در دستور کار قرار داده  است.
فعال،  شهری  لبه های  از  یکی  عنوان  به  مادی ها  بنابراین 
بر شکل گیری و ارتقای کیفی محالت پیرامون خود مؤثر 
بوده اند و برای سالهای طوالنی سبب سرزندگی، خوانایی 
خاطره  خلق  و  مکان  به  حستعلق  ایجاد  شهری،  فضاهای 
 :1394 همکاران،  و  )احمدی  شده اند  شهروندان  برای 

.)153

نقش مادی ها در ارتقای کیفیت مناطق کمتر توسعه یافته
برای  مناسب  الگوی  یک  عنوان  به  می توان  مادی ها  از 
اصفهان  شهر  در  توسعه یافته  کمتر  مناطق  کیفیت  ارتقاء 
محیط  حیات  تأثیرپذیری  به  توجه  با  که  استفاده کرد 
شکل دهی  در  آنها  نقش  و  مادی ها  از  شهر  این  زیستی 
دسترسی،  مسیرهای  و  اصفهان  توسعه  روند  و  ساختار 
ایجاد  سنگ بنای  نخستین  منزله  به  آنها  از  بتوان  شاید 
ساختارهایی  منزله  به  شبکه سبز  نهایت  در  و  سبزراه ها 
حمل ونقل،  قبیل  از  کاربردی  خدمات  ارایه  ضمن  که 
نیز  را  اکولوژیکی  سیاست های  حفاظتی،  و  ارتباطی 
علیخاني،  و  )قلعه نوعي  کرد  استفاده  می کنند،  دنبال 
تصویر  ارایه  با  می توان  کار  این  برای   .)1068  :1393
به  سبزراه،  با  ارتباط  در  )شهر(  منطقه  هر  موجود  وضع 
ضمن  و  پرداخت  ایده آل ها  و  اهداف  چشم انداز،  تعیین 
طرح های  منطقه،  آن  برای  سبزراه  راهبردی  طرح  ارایه 
کارکردهای  کرد.  تهیه  نیز  را  اجزا  با  مرتبط  بخشی 
در  را  آورده ها  و  منفعت ها  از  وسیعی  طیف  سبزراه ها 
کشاورزی،  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی،  عرصه های 
در  را  فراغت  اوقات  و  زیستی  تنوع  مدیریت شهری، 
سازگار  و  بومی  گیاهان  ویژگی  راستا  این  در  برمی گیرد. 
تعیین کننده ای در خلق  آنها نقش  از  استفاده  و  با محیط 
و ارتقای هویت بومی و محیطی هر شهر ایفا خواهدنمود 

.)87  :1390 فتحی،  و  )مثنوی 
با  که  محیطی   زیست  عناصر  پیرامون  فضایی  خلق 
مادی ها،  محور  مانند  شده اند  ادغام  شهری  محدوده 
مؤلفه های  با  سرزنده  محیطی  ایجاد  به  که  آن  بر  عالوه 
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در  را  منطقه  بومی  محیطی  زیست  ویژگی  که  باال  کیفی 
این  نموده  است،  حفظ  خویش  مصنوع  شکل گیری  قالب 
پهنه های  )یا  محورها  این  مجاور  ساکنین  برای  را  امکان 
تا  می کند  ایجاد  شهر(  یک  خاص  بومی  محیطی  زیست 
باال در آن،  بهداشتی  و  در صورت وجود کیفیت محیطی 
ماندگارتر  صورتی  به  را  آن  پیرامون  کالبدی  فضاهای 
عنوان  به  کم کم  محورها  این  نحوی  به  نمایند  ایجاد 
تبدیل  شهر  اصلی  استخوان بندی  و  ساختار  از  بخشی 
استخوان بندی اصلی شهر  قالب  شده و در دراز مدت در 
محیطی  زیست  لحاظ  به  ترتیب  این  به  و  شده  حفظ 
)کشانی  بود  خواهد  مواجه  حداقلی  تخریب  با  شهر  در 

.)13  :1392 همدانی، 
مناسب که  الگویی  عنوان  به  مادی ها می توان  از  بنابراین 
توانسته  است خود را با شرایط زیست محیطی، فرهنگی، 
نام  دهد  تطبیق  اصفهان  شهر   ... و  اجتماعی  اقتصادی، 
توسعه یافته  کمتر  مناطق  توسعه  برای  می تواند  که  برد 
برای  سبز  زیرساخت های  ایجاد  قرارگیرد.  استفاده  مورد 
کیفیت  دارای  و  عبورکرده اند  آن  از  مادی ها  که  مناطقی 
خواهد  مفید  بسیار  هستند  ضعیفی  زندگی  و  محیطی 
استفاده  و  آبی  منابع  مدیریت  میان  این  در  البته  بود. 
بهینه از آن کمک شایانی برای کمبود آب در مادی های 

داشت.  آینده خواهد  در  آنها  توسعه  و  موجود 

مادی ها نقش  ارتقای  بر  مؤثر  عوامل 
به  مادی ها  تبدیل  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 
بوده  اصفهان  شهرداری  نظر  مد  که  خطی  پارك های 
و  محیط  کیفی  ارتقای  برای  شایانی  کمک  می تواند 
مناطق  این  در  زمین  قیمت  افزایش  به  حدی  تا  شاید 
زمین  قیمت  افزایش  زمانی  برهه  این  در  البته  باشد. 
مقطعی  طور  به  اما  کرد،  قلمداد  حسن  یک  نمی توان  را 
ماندن  محلی،  کیفیت  افزایش  به  منجر  می تواند  امر  این 
شود.  مادی ها  حریم  حفظ  به  تمایل  و  بومی  ساکنان 
پوشش  تحت  مناطق  در  امنیت  افزایش  دیگر  سویی  از 
در  پیاده روی  به  شهروندان  تمایل  به  توجه  با  مادی ها 
خواهد  تأثیرگذار  قیمت  افزایش  بر  نیز  آنها  اطراف 
ارتقای  به  منجر  که  راهکارهایی  می توان  بنابراین  بود. 
افزایش  همچنین  و  ملک  و  زمین  قیمت  افزایش  کیفی، 
در  را  می شود  مادی ها  فضای  از  رضایت مندی شهروندان 

 : برشمرد  زیر  موارد  قالب 
مادی ها  اطرف  بومی  ساکنان  تشویق  و  1.توانمندسازی 

موجود. بافت  حفظ  جهت 
جذب  برای  مادی ها  بومی  ظرفیت های  از  2.استفاده 

گردشگر. 

3.تملک امالك رها شده و یا دارای کیفیت پایین توسط 
... و  فرهنگی-تفریحی  مراکز  به  آن  تبدیل  و  شهرداری 

برای  خشکی  زمان  در  مادی ها  از  مراقبت  و  حفاظت   .4
حیوانات.  و  و گسترش حشرات  رشد  از  جلوگیری 

5. تدوین راهکاری مشخص در زمینه آبیاری فضای سبز 
مادی ها. زمان خشکی  در  اطراف 

6. تأمین امنیت مناطق تحت پوشش با توجه به گسترش 
آن. از  استفاده شهروندان  و  فضای سبز 

کمتر  مناطق  گسترش  برای  مادی ها  الگوی  از  7.استفاده 
فته. توسعه یا

ی نتیجه گیر
تا  شده  باعث  اخیر  دهه  چند  در  شهرنشینی  معضالت 
شهروندان  زندگی  کیفیت  افزایش  جهت  در  تالش هایی 
زیرساخت های  ارتقای  و  حفظ  طرفی  از  بپذیرد.  صورت 
به  قرارگرفته  است  توجه  مورد  بسیاری  سبز در شهرهای 
بر  که  بزرگراهی  جنوبی،  کره  سئول  شهر  در  نمونه  طور 
روی رودخانه »چئونگی چئون« ساخته شده  بود تخریب 
زیرساخت سبز  یک  رودخانه،  دوباره  احیای  با  و  می شود 
کیفیت  افزایش  راستای  سئول-در  شهری  مجموعه  به 
که  تهران  در  یا  و  می شود  افزوده  شهروندان-  زندگی 
مورد  درکه  و  فرحزاد  مانند  شهری  دره های  رود  احیاء 

می گیرد. قرار  توجه 
کرده اند  زیبا  شهری  باغ  به  تبدیل  را  اصفهان  مادی ها، 
مردم  زندگی  کیفی  و  کمی  جنبه های  تمامی  بر  که 
موجب  به  اخیر  سال  چند  در  اما  گذاشته  است.  تأثیر 
خشکسالی های مداوم، این رگهای حیاتی شهر نیز از کار 
آلودگی های  درکنار  و خزندگان  افتاده اند. وجود حشرات 
آمده اند  وجود  به  مادی ها  واسطه خشکی  به  که  محیطی 
سکنی گزیدن  برای  را  افراد  تمایل  تنگ،  معابر  کنار  در 
عدم  دیگر  طرفی  از  داده  است.  کاهش  مادی ها  کنار  در 
حفظ  منظور  به  اطراف  زمین های  به  تراکم  اعطای 
بنابراین  افزوده  است.  تمایل  عدم  این  بر  مادی ها  حریم 
یک  اکولوژیکی  جنبه های  بر  عالوه  که  مادی ها  به  توجه 
یک  می شود  محسوب  نیز  اصفهان  در  تاریخی  زیرساخت 

است.  ضرورت 
مناطق  در  موجود  خانه های  کشورها،  از  بسیاری  در 
باالتری  قیمت  دارای  شهر  دیگر  نقاط  به  نسبت  تاریخی 
یا  و  خوب  هوای  دارای  مناطق  آن  کنار  در  هستند. 
قاعده مستثنی  این  از  نیز  زیرساخت سبز  به یک  نزدیک 
است.  مشهود  موضوع  این  عکس  اصفهان  در  اما  نیستند. 
با  تاریخی  قدمت  دارای  شهری  سبز  زیرساخت  یک 
می شود.  مواجه   زندگی  برای  شهروندان  کم  استقبال 
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موجب  مادی ها  به  نزدیکی  که  فرضیه  این  نتیجه  در 
جدی  تردیدهای  با  می شود  زمین  ارزش افزوده  افزایش 
اهمیت مادی ها  اخیر  روبرو می شود. هر چند در سالهای 
افزایش کیفیت  برای  آن  احیای  و  بر همگان آشکار شده 
که  جایی  تا  قرارگرفته  نظر  مد  خاص  طور  به  زندگی 
توسعه  برای  بومی  شهری  الگوی  یک  عنوان  به  می تواند 
قرارگیرد.  استفاده  مورد  توسعه  یافته  کمتر  مناطق  در 
عوامل  که  می دهد  نشان  حاضر  تحقیق  بررسی های  اما 
باعث  آنها  الگو مؤثرند که فقدان  این  دیگری در موفقیت 
فقدان  نمونه  عنوان  به  می شود.  مادی ها  معکوس«  »اثر 
رعایت  عدم  و  آب  مناسب مصرف  مدیریت  عدم  یا  و  آب 
منفی  اثر  به  تبدیل  را  مادی  مثبت  اثر  مادی ها،  حق آبه 

می کند. 
افزایش  شده،  مطرح  موارد  به  توجه  با  بنابراین 
مناطق  در  زندگی  کیفیت  بردن  باال  زمین،  ارزش افزوده 
مادی ها  الگوی  از  استفاده  نهایت  در  و  پوشش  تحت 
می تواند  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  کیفیت  ارتقای  جهت 
باشد  اصفهان  در  برای حل مسائل شهری  مناسبی  کمک 
جریان  پایداری  منابع،  مدیریت  با  توام  آنکه  بر  مشروط 
همراه  و  مادی  پیرامون  آتی  توسعه های  پیش بینی  آب، 

باشد. مجاور  بافت  در  تراکم  اعطای  امکان  با 
ارزش   هنگامی  طبیعی  عناصر  بر  مبتنی  توسعه  الگوهای 
تضمین  آنها  طبیعی  پایداری  که  بود  خواهند  آفرین 
است  شهری  مدیریت  حوزه  در  که  ثانویه  عوامل  و  شده 
شرط  نمی توانند  تنهایی  به  طبیعی  عناصر  شود.  تأمین 
بررسی های  باشند.  ارزش آفرینی  یا  توسعه  برای  کافی 
نشود  رعایت  ملزومات  سایر  اگر  که  می دهد  نشان  فوق 

شود. بدل  توسعه  یا ضد  فرسودگی  الگوی  به  می تواند 
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