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Water streams branching from Zayandehrood in Isfahan, called Madi, are 

unique features of this city. Madi play a vital role in climate, agriculture, 

groundwater recharge, and urban flood control in Isfahan. The purpose of this 

study is to evaluate the madi problems of areas 1 and 3 of Isfahan in order to 

increase their resilience to urban floods. In this research, using the method of 

survey and field surveys, the madi path of Isfahan city in the central areas of 

the city (regions 1 and 3) was investigated and the problems that arose for the 

madi in different places using the positioning device. Satellite finder and 

receipt-recording were recorded, then problems were identified and 

categorized and necessary management solutions were provided to solve 

problems. The results showed that the length of the madi network of region 

one is 10921 meters (10.9 km) and the madi of Niasaram spring with 3624 

meters is the longest madi of this region. Zone 3, despite having a larger area 

than Zone One, has less material network than Zone One. Studies on the madi 

problems of these two areas showed that the madi of region one have 33 

types of problems, the most important of which are bed slope correction and 

cleaning. There are 18 problems in area three, the most important of which is 

dredging and cleaning. For this purpose, solutions appropriate to the 

problems of each madi should be considered. Organizing the green space 

around the madi and proper use of urban furniture and creating a space in 

order to benefit and use as many residents as possible around the madi is one 

of the most important management strategies to maintain and organize the 

material network in these two areas. 
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چکیدهقالهاطالعاتم

این شهر  فرد منحصربههای  رود در شهر اصفهان که مادی نام دارند از ویژگی نهرهای آب منشعب شده از زاینده مقاله پژوهشینوعمقاله:

های شهری شهر  های زیرزمینی و مهار سیالب ، کشاورزی، تغذیه آبوهوا آبها نقشی حیاتی در  هستند. مادی

افااایش   منظاور  باه شاهر اصافهان    3و  1ژوهش ارزیابی مشکالت ماادی مناا     اصفهان دارند. هدف از این پ

های میدانی، مسیر  باشد. در این راستا با روش پیمایش و برداشت های شهری می آوری آنها در برابر سیالب تاب

( مورد بررسی قرار گرفت و مشکالت باه وجاود   3و  1های شهر اصفهان در منا   مرکای شهر )منطقه  مادی

برداری ثبت شد، سپس  ای و فیش یاب ماهواره ها در نقاط مختلف با استفاده از دستگاه موقعیت مده برای مادیآ

بندی مشکالت و ارائه  های برداشت شده بر روی نقشه شهر اصفهان، اقدام به شناسایی و دسته سازی داده با پیاده

های منطقه  ش نشان داد که  ول شبکه مادیراهکارهای مدیریتی الزم جهت رفع مشکالت گردید. نتایج پژوه

ترین مادی این منطقاه   متر  ویل 3624باشد و مادی چشمه نیاصرم با  کیلومتر( می 9/10متر ) 10921یک 

باشد. منطقه سه با وجود مساحت بیشتر نسبت به منطقه یک از شبکه مادی کمتری نسبت به منطقه یک  می

آن است که  دهنده نشانهای این دو منطقه  بر روی مشکالت مادی فتهگر صورتهای  باشد. بررسی برخوردار می

. در هسات ترین آنها اصالح شیب بستر و نظافات   که عمده هستندنوع مشکل  37های منطقه یک دارای  مادی

. بدین منظور باید استترین آنها  مورد مشکل وجود دارد و از بین آنها الیروبی و نظافت عمده 14منطقه سه نیا 

آوری  هکارهای متناسب با مشکالت هر مادی در نظر گرفته شود تا این مشکالت رفع گردند. بدین ترتیب تابرا

 . کند یمهای شهری افاایش پیدا  ها برابر سیالب مادی
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 مقدمه

ها و مسیرهای  کانال یماداست.  یم مادابه ن ،یممتاز بافت شهر یژگیودارای است که  ییمعدود شهرهااز  یکیاصفهان 
عبور  یاز بافت شهر یرا در بخش بارگ رود زایندهرودخانه  آبدر شهر اصفهان، که روند  یانتقال آب به شمار م ساخت انسان

ژگی در وی نیاو این در حالی است که  دنیآ یم حساب بهن شهر اصفها ییفضا - یاز ساختار کالبد یهمم عنصرو  دهند یم
 شک، بدون و است اصفهان شهری بافت فرد منحصربه و خاص های ویژگی از یکی باشد. مادی، می مشاهده قابلکمتر شهری 

 غییراتت همچنین و ها فعالیت گسترش و توسعه .آیند می حساب به آن اصلی هویت از بخشی اصفهان، شهر در ها ادیم شبکه
و عبور  یگستردگ است. گردیده اصفهان شهر در ها مادی هویت و اهمیت رفتن نیازب باعث شهری، عناصر و ساختار در اساسی

ها  یماد نکهینخست ا باشد. تیمهم و حائا اهم اریتواند بس یاصفهان، حداقل از دو منظر م یشهر یها بافت انیها در م یماد
و  اوردیرا به بار ب یادیز یها تواند خسارت یآنها م گرفتن دهینادعهده دارند و مشکالت و انتقال آب را در شهر بر  فهیوظ

تواند موضوع مهم و  اند، می در شهر اصفهان ایجاد کرده ها مادی ی کهفضا و محی  بسیار مطلوب به باتوجه نکهیدوم اموضوع 
 . (1392)کالنتری و محمدی، باشد یبررس قابل

 یاز مخا رات یکی البیس. هستشهری  یها البیسنقش آنها در جلوگیری از  ها یمادیار مهم یکی از کارکردهای بس
 تیا و عادم حما  ینبود ساختار اقتصااد  ،یبودن مشارکت مردم نییپا ،یجامعه محل یعدم توانمند لیاست که به دال

توان  یدر عوض م ستین یریقابل جلوگ البیوقوع س ازآنجاکهآورد.  یرا در شهرها به بار م یادیخسارات ز یدولت یها دستگاه
 یبرا یخوب یخال تیظرف ها یماد مخا ره کاست. نیاز اثرات سوء ا البیو در برابر س ریپذ بیآس اطنق یابیو ارز ییبا شناسا

در  ها یاز وجود آنها به نحو احسن استفاده کرد. انهار و ماد  یشرا نیدر ا توان یاست و م یروان در اثر بارندگ یها بآ تیهدا
شهر  یها یدر شهر اصفهان دارند. ماد ها یگرفتگ آباز  یریو جلوگ ها یبارندگ تیدر هدا یتوجه قابلشهر اصفهان نقش 

 یمؤثر کارکرد یاحتمال یها البیو سرواناب  یآور جمع یبرا یمحل عنوان بهآب،  عیاصفهان از گذشته عالوه بر نقش توز
 انجام شده است.  ها یمادر شهر اصفهان تاکنون مطالعاتی بر روی د ها یماداهمیت  به باتوجه اند. داشته

ها در  مطالعه شتریب .دینما یهم اشاره م ها مادیاصفهان به  یخیتار یها یژگیو یضمن بررس( 1384عمرانی )از جمله 
 صورت به ها مادی یهساماند نکه،یا ایبوده و  (یاهیو پوشش گ یآبرسان ،یدرولوژی)ه ییایجغراف دگاهیاز د ها مادی نهیزم

که  وستهیپ هم به یا و شبکه کپارچهیبه  ور  ها مادیدرنظرگرفتن  رو نیازاانجام شده است.  یو مقطع یمحور تک ییها یبررس
 نیهای نوآورانه ا ته باشند، موضوعی است که از جنبهداش یاصفهان نقش مؤثر یها ساختار محله یفیبتوانند در بهبود ک

ها در شهر اصفهان از  گذاری در جهت احیاء مادی سرمایه( به بررسی اهمیت 1386احمدی ) .رود یپژوهش هم به شمار م
 جنبه به (1387ماجدی و احمدی ). استپرداخته ... ،  راحی شهری، اقتصادی و یطیمح ستیز متعدد تاریخی، یها دگاهید

 که کنند می هنگا شهردر  دار تیهو فضایی راساخت عنصر یک چشم به ها دیما بهو  ختهداپر شهر فضایی رساختاو  هویتی
 ( به1392کالنتری و محمدی ). ودنر نیاز ب شهر هویت که ندیشیدای ا رهچا بایدو  است رفتن نیازب لحادر  عنصر ینا نکنوا

 انتو می ،نهاآ رهبادر هدفمندو  صحیح ییار برنامه با که هستند تیزامتیاو ا ها یژگیودارای  که یشهر عناصر عنوان به ها دیما
 . ندا ختهداپر افتی دست نهاآ صخصودر  مطلوبیو  مثبت نتایج به

پرداخته و به دنبال این بوده  یشهر درون یها سبا راهاصفهان به مناله  یها یمادارزیابی ( به 1393نویی و علیخانی ) لعهق
 یحمدا ورد.آ فراهم میرا  یشهر درون یها هسبا راها به  آن دو، امکان تبدیل مادی یها تفاوتها و شناخت  یکه شناخت ماد

 دیفرشا دیما ردیمو مطالعه) دازیپررنو بر دیتأک با یشهر یها لبه کیفی یتقاارپژوهشی به بررسی در ( 1394) و همکاران

 در تحوالت و سازمان ها مادی( نگاهی جامع و کامل به بررسی نقش شبکه 1395) همکارانپرداختند. نامداریان و  (نصفهاا
ای جدید ه ش ناگهانی و انفجاری جمعیت، مادیدر دوره صفوی و با افاای دادنشان  وی مطالعات است.فضایی اصفهان داشته 

 .اند شدهیابی و ایجاد  شهر مکانبندی تازه  متأثر از استخوان
اصفهان جریان دارد بر ر شهر یک زیرساخت سبا د عنوان بههای اصفهان که  مادی ریتأثررسی ه بب( 1397ارثیا و مهربانی ) 
 به باتوجهو همچنین  شهری دارند یها البیسنقش بساایی در جلوگیری از  ها یماد ازآنجاکه اند. پرداختهافاوده زمین  ارزش

 و نیبااقال . شود یمشهری نیا پرداخته  یها البیسبر روی  گرفته صورتلذا در ادامه به بررسی مطالعات هدف پژوهش 
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 منا   زبری ضریب نفوذناپذیر، منا   افاایش ،ایالم در شهری های سیالب در مؤثر عوامل کردند ازبیان ( 1398) همکاران
 بررسی به( 1398) رشیدپور و کریمی .هستند نفوذناپذیر منا   زبری ضریب و معادل عرض مساحت، شیب، نفوذپذیر،

 بارندگی از ناشی های سیالب کاهش یا حذف منظور به ،اثر کم توسعه ای سازه یها روش از یکی عنوان به ذخیره مخازن کاربرد
 عوامل با شهری های سیالب رابطه بررسی به( 1398) همکاران و آبیل. اند پرداخته بابلسر شهرستان در یآور جمع شبکه در

و بیان  پرداختند ایذه شهر های سیالب بررسی به( 1398) زاده حسینرشیدی و . اند پرداخته زاهدان شهر محیطی و ساختاری
 یآور تاب (1399) و همکاران میراسدالهی. است داشته ایذه شهری سیالب وقوع در را نقش بیشترین شهدا تپه حوضه کردند

 یها کترمشا نقش نیا یتالیاا و هلند ،بریتانیا رکشو سهدر  بررسی کردند. البیدر برابر س را گرگان یشهر یها سکونتگاه
 (When et al., 2015). بررسی شد بسیالاز  ناشی اتخطر کاهش بر میدمر

 حوضه در سیالب پیک دبی کاهش برای سیالب نگهداشت یها سامانه احداث مناسب مکان و بهینه ابعاد ارزیابی برای

از  ناشی یشهر یها شبکه راه یریپذ بیآسدر پژوهشی  .(Bellu et al., 2016) دش ارائهنیا مدلی  پرتقال وز رودخانه آبخیا
با  یشهر لیانسان در برابر خطر س یریپذ بیآسدر پژوهشی دیگر نیا  .(Singh et al., 2018) ی شدبررسری شه لیس

 شیافاادر پژوهشی  .(Sarmah, 2020) دشبررسی یی ایا العات جغراف ستمیو س یمراتب سلسله یلیتحل ندیاستفاده از فرا

 های شبکه بر اساس شهری سیل حساسیت .(Xu et al., 2020)مطالعه گردید یشهر یها البیمقاومت جامعه در برابر س
 ظرفیات  .(Zhao et al., 2020) گرفات مورد بررسی قرار  در پژوهشیپکن چین  در داهونگمن آبریا حوضه عصبی در

 جوامع در سیل خطر .(Thanvisitthpon et al., 2020)گرفت مورد بررسی قرار  نیا تایلند در شهری منا   سیل سازگاری

 افاایش شهری های محی  در را سیل خطر ،ییوهوا آب تغییرات و سریع شهرنشینی نتایج نشان دادررسی و بپاکستان  شهری

های  با استفاده از نقشهاسپانیا  اکسترمادورا، در ریای برنامه اهمیت و سیل خطر .(Ahmad Rana et al., 2020) است داده
 در پژوهشی .(Jiménez Barrado et al., 2020)شد سی بررمار و ا العات سازمان مدیریت بحران آهوایی و همچنین 

 .(Disse et al., 2020)سیل بررسی شد  یآور تابمعنادار میان مدیریت ریسک و رابطه 

 دیگر در پژوهشی. (Kawasaki et al., 2020)گردید بررسی  در پژوهشی میانمار در فقر و سیل بین محلی سطح رابطه
 در روماا  ای منطقاه  شهرساتان  در سایل  مستعد جامعه زای درون های ویژگی بین رد سیل خطر مدیریت های استراتژی

ای بر  رودخانه های سیل و ها لرزه زمین اقتصادی مستقیم تأثیرات. (Mai et al., 2020) ده استش بررسی استرالیا کوئینالند،

نیا  بار آلمان ونقل حمل اانیبر م 2013 لیثرات سا. (Dabbeek et al., 2020)نیا مطالعه شده است کشورهای خاورمیانه 

نتایج و  بررسیو درآمد  تی، قومبر اساس نژاد لیخطر سدر پژوهشی . (Julio et al., 2020)مورد بررسی قرار گرفته است 
 . (Bakkensen et al., 2020) شوند یممنتقل  البیخطر سبه منا   پر تیو اقل درآمد کمساکنان  نشان داد

 و یسطح یها آب یآور جمع ،یآبرسان و یدر امور کشاورز درگذشتهمنشعب از آن،  یها یبکه مادو ش رود زایندهنقش 

 رفتن نیازب و وسازها ساخت شیافاا و یتوسعه شهر ی  متأسفانه برخوردار بوده است. یخاص تیاز اهم اصفهان شهر یآباد
در شهر اصفهان شاخصه  ها یماد پرده شده است.س یبه فراموش یشهر به نام ماد تیاز هو یباغات درون شهر ماارع آن بخش

 نیکننده اایشهر متما یمرکا یها قسمت بخش تیهو یا گونه بهو  است رانیا یشهرها ریشهر اصفهان از سا اکنندهیمتما و

  .هستشهر  دیمحالت جد ریمحالت از سا

  شهر اصفهان( 3و  1منا   ) های دیمامشکالت  های شهری، بررسی در جلوگیری از وقوع سیالبها  نقش مادی به باتوجه
ه، با دش یسع  یتحق نیدر ا ؛ لذاباشد یاصلی این پژوهش م های شهری هدف آوری آنها در برابر سیالب تاب باالبردنجهت 

پرداختن به مسائل و  نیآنها و همچن یگذشته و فعل تیوضع به باتوجهاصفهان و  3و  1منطقه  یها یماد یشناخت و معرف

  پرداخته شود. یو اساس یتیریمد یاصفهان، به ارائه راهکارها یها یمشکالت ماد

هاروشومواد

موردمطالعهمعرفیمنطقه
هکتار، از شمال به میدان جمهوری اسالمی در مسیر خیابان  810اصفهان با مساحت  شهر کالنمنطقه یک در بخش مرکای 



 53-37( 1401) 45/ جغرافیا و پایداری محیط صالحی و همکاران 40
 

رود تا پل وحید، از شرق به فلکه شهدا در مسیر خیابان  زایندهفروغی تا فلکه شهدا، از جنوب به میدان انقالب در مسیر 

خیابان خرم تا میدان  - یاشرفی اصفهان راه سه -چهارباغ تا میدان انقالب و از غرب به پل وحید در مسیر اتوبان شهید خرازی 
  شود. جمهوری اسالمی محدود می

خیابان سروش تا  -مسیر خیابان مدرس تا میدان قدس  هکتار، از شمال به میدان شهدا در 1148منطقه سه با مساحت 
رود تا  میدان احمدآباد، از شرق به میدان احمدآباد تا میدان بارگمهر، از جنوب به میدان بارگمهر در مسیر رودخانه زاینده

ر شهرستان و شهر اصفهان دموقعیت  1در شکل  شود. میدان انقالب و از غرب به میدان انقالب تا میدان شهدا محدود می
 است.  شده داده نشانمنا   یک و سه در بین سایر منا   شهر اصفهان موقعیت  2استان اصفهان و در شکل 


 .موقعیتشهراصفهاندرشهرستانواستاناصفهان1شکل


دربینمناطقشهراصفهان3و1.موقعیتمنطقه2شکل
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روشمطالعه
موضوع  به باتوجهباشد.  تحلیلی می - یتوصیف یها پژوهشنظر روش در دسته  پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از

شامل ا العات مربوط به  مورداستفاده یها داده؛ لذا استشهر اصفهان  3و  1منا    یها یمادپژوهش که ارزیابی مشکالت 

و نوع و موقعیت  ساز مشکلی ها ها، گره ا العات شامل موقعیت مادیاین . هستو مشکالت آنها  این دو منطقه یها یماد

  1یجهان ابی تیموقعدستگاه  لهیوس بهو محلی(  یها برداشت)مشاهدات عینی و مشکل ایجاد شده در مادی با برداشت میدانی 

صحت ا العات برداشت شده  نقطه برداشت شد. 56نقطه و در منطقه سه،  174بدین صورت در منطقه یک، برداشت شد. 
مشکالت و معضالت مربوط به هر یک از  بدین صورت .گردیدزمان فاوای شهرداری اصفهان تأیید سا انکارشناس توس نیا 

مشکالت هر مادی،  یبند دستهپس از . آمد به دستو فراوانی هر مشکل در هر مادی  شدند یبند دستهو ها شناسایی  مادی

و نقاط برداشت شده  آمده دست بها العات در ادامه نوع مشکل شد.  14نوع مشکل و منطقه سه شامل  37منطقه یک شامل 
ها و مشکالت مربوط به آنها بر روی نقشه نشان داده شد.  وارد شد. بدین صورت موقعیت مادی 2سامانه ا العات جغرافیاییدر 

 است.  شده داده نشانهای شهر اصفهان  موقعیت مادی 3در شکل 


نهایآموقعیتمناطقشهراصفهانوشبکهمادی.3شکل

ایجنت
هایی  در منا   و محلهدارد.  تیآب در شهر اصفهان از گذشته تاکنون اهم میشبکه تقس کی عنوان بهشهر اصفهان  یها یماد

 یبند استخوانپیوند مطلوبی را بین عناصر آن منطقه و محله برقرار کرده و منجر به  ها مادیجریان دارند؛  ها مادیکه شبکه 

های خرم،  محله ها مادیاست. این  شده داده نشانی آن ها مادیو شبکه  1منطقه  4ر شکل مطلوب آن منطقه شده است. د

، صائب، آفاران، دستگرده، آباد عباس، شاهااده ابراهیم، لنبان، خلجاجامی، علیقلی آقا، درب کوشک، بیدآباد، جوزدان الیادران، 
 شده است. ارائهی این منطقه ها مادیمشخصات  نیا 1، ناژوان را تحت پوشش خود قرار داده است. در جدول زهران

                                                                                                                                                                                              
1- GPS 

2- Arc Map  
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 هایآنوشبکهمادی1.موقعیتمنطقه4شکل

ی ایان منطقاه   هاا  ماادی مادی وجود دارد. شبکه  7تعداد  1شود در منطقه  مشاهده می 1گونه که در جدول  همان 

باشد که در محدوده  متر  ول می 84/4725ترین مادی، مادی فدن با   ویلکیلومتر(  ول دارد.  9/18متر ) 72/18958

 خیابان فروغی واقع شده است.  -م بارگراه خیا

1یمنطقههامادیمشخصات.1جدول

یمنطقههامادی
1

طول
)متر(

ناممادی
طول
)متر(

نقطهشروعوپایانجهت

 28/942 4قمیش 

 یغرب - یشرق 47/2174 قمیش

 قائمیه -م خیابان خر
 ن خرمخیابا 79/344 8قمیش 
 کنارگذر غربی خیام، میرزا اهر 83/61 9قمیش 
 زاده خیابان صاحب روضات، حسینی -ن الیادرا 57/825 10قمیش 
 08/857 1فرشادی 

 خیابان چهارباغ عباسی -م بارگراه خیا غربی - یشرق 72/2688 فرشادی
 64/857 2فرشادی 
 96/2932 2فدن 

 84/4725 فدن
 - یالغربی و شم - یشرق

 جنوبی
 خیابان فروغی -م بارگراه خیا

 04/1529 2فدن 
 14/93 3فدن 
 70/170 4فدن 
 خیابان چهارباغ عباسی -م بارگراه خیا غربی - یشرق 99/2849 نیاصرم 99/2849 1نیاصرم 
 خیابان صائب -م پل وحید، بارگراه خیا غربی - یشرق 83/537 حاجی 83/537 حاجی
 خیابان صارمیه -م بارگراه خیا غربی - یشرق 02/1035 جوی شاه 02/1035 2 جوی شاه
 71/3271 3تیران 

 74/1176 6تیران  خیابان فروغی -ه خیابان صارمی جنوبی - یشمال 71/3271 تیران
 41/498 7تیران 
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ی منطقه ها مادیای از  وارد شد نقشه یسامانه ا العات جغرافیایو برداشت شده که به  شده یآور جمعا العات  بر اساس 

راهکارهای متناسب با آنها پرداخته شود. در  ارائهگذاری شدند تا به  ی این منطقه عالمتها مادیترسیم و در آن مشکالت  1

نیا مشکالت موجود در این  2شده است. در جدول  ارائهی آن ها مادیو مشکالت  1موقعیت جغرافیایی منطقه  5 شکل
 است.  شده داده نشانبه همراه تعداد آنها  ها مادی

مورد آن  18وجود دارد. از این تعداد مشکل،  ها مادی با دررابطهنوع مشکل  37تعداد  1در منطقه  5شکل  به باتوجه

که بیشترین فراوانی را در بین مشکالت موجود دارد. الیروبی، اصالح شیب بستر و  هستبوط به اصالح شیب بستر، نظافت مر
ی این ها مادیمورد از مشکالت موجود در  23مورد فراوانی در رده بعدی قرار دارند.  15صالح شیب بستر، الیروبی، نظافت با ا

 که هر یک از این سه نوع مشکل در کنار مشکل دیگری مطرح هستندح شیب بستر، نظافت و الیروبی منطقه مربوط به اصال

نوع از مشکالت عنوان شده این سه نوع مشکل نیا ذکر شده لذا  23از آنجا در  شود ولی مختلف دیده می یها شکلشده و به 

. استباشند. در سایر موارد نیا نیاز به ساماندهی فضای سبا یا شبکه آبیاری  عمده مشکل این مادی مطرح می عنوان به
 است.  شده داده نشان 6بر روی نمودار در شکل  1 منطقه یها یمادفراوانی مشکالت 

 
 1هایمنطقه.مشکالتمادی5کلش

1عناوینمشکالتمنطقه.2جدول

عنوانتعدادردیف
 ظافتن -ر اصالح شیب بست 18 1
 صالح شیب بسترا -ا ساماندهی فضای سب 2 2
 اصالح شیب بستر - یالیروب 15 3
 ظافتن - یالیروب 6 4
 الیروبی=ساماندهی فضای سبا 13 5
 ذرگ - یمسکون 16 6
 اماندهی فضای سباس -ت ظافن -ر الح شیب بستاص 7 7
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.2جدولادامة

عنوانتعدادردیف
 ظافتن - ییروبال -ر اصالح شیب بست 15 8

 یاریآباماندهی شبکه س -ر اصالح شیب بست - یالیروب 1 9

 صالح بسترا - یالیروب 4 10
 اماندهی فضای سباس - یالیروب 7 11

 یاریآباماندهی شبکه س -ر صالح بستا - یالیروب 2 12

 ظافتن -ر صالح بستا - یالیروب 6 13

 بور مادی از زیر گاراژ و منازلع -ر صالح شیب بستا - یالیروب 1 14
 نده کنیک -ت ظافن -ر اصالح شیب بست 2 15

 یروبیال -ب ادامه نهر بنام نهر شادا 1 16

 رصالح شیب بستا - ییروبال -و کامل مسیر ابر شدن بسته 2 17

 مسیر اصلی مادی رفتن نیازب 1 18

 تا کوچه حکیم سنایی مسیر از بین رفته است یدآبادیباز کوچه  1 19
 نظافت-تعارض  ولی 4 20

 یروبیال -مسیر  شدن بسته 2 21

 الیروبی - یدرختکاری در کف ماد 2 22

 سبا اماندهی فضایس -ر درختکاری در کف نه 1 23
 اصالح شیب بستر - یدرختکاری در وس  ماد 4 24

 ظافتن - ییروبال -ر درختکاری در وس  نه 2 25

 صالح شیب بسترا -ت ظافن -ر درختکاری در وس  نه 2 26

 صالح شیب بسترا -ت ظافن - ییروبال -مادی از زیر منازل  آمدنبیرون  6 27
 پوشیده شدن مادی 3 28

 شود یم ایسررمادی تیران  و به به دلیل احداث خ روضاتی مسیر مادی تغییر نموده 1 29

 ساماندهی فضای سبا 4 30

 کاشت درخت در وس  مادی 2 31

 عبور مادی از زیر منازل مسکونی 5 32
 سرریا به مادی تیران 2 33

 گذر 10 34

 ابتدای زیر رفتن مادی در امتداد خ شیخ بهایی 1 35

 ابتدای خیابان لنبان ینما آب 1 36

 ابوریحان پارک ینما آب 2 37


 1یمنطقههایمادنمودارفراوانیمشکالت.6شکل
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آقا،  ، علیقلیجامی یها محلهی این منطقه در ها مادیاست.  شده داده نشان 7نیا ترسیم و در شکل  3ی منطقه ها مادی 

جهان،  لستان، نقشجویباره، شهشهان، سنب ، احمدآباد،سرتاوهآباد، سرچشمه،  ابراهیم، عباس ، شاهاادهخلجاکوشک،  درب

مصلی،  ، مفتح، شاهاید، فرهنگیان، بابلدشت، تیران،باغ کاران، خواجو، چرخاب، ملک،  بره قلعهاسماعیل، گلاار،  امامااده
 شده است.  ارائه ها مادینیا مشخصات این  3اند. در جدول  عسکریه، سروستان واقع شده


 هایآنومادی3.موقعیتمنطقه7شکل

های نیاصرم، فرشادی، چشمه مرغاب، چشمه  مادی به نام 5دارای  3شود منطقه  مشاهده می 3که در جدول  همان گونه 

اصرم با کیلومتر( مادی دارد. مادی چشمه نی 9/10متر ) 59/10921. در مجموع این منطقه باشد میراران، چشمه باقرخان 

را تحت پوشش خود قرار داده  چهارباغ تا خیابان بارگمهره که از محدود باشد میترین مادی این منطقه  متر  ویل 72/3624
  است.

 3یمنطقههامادیمشخصات.3جدول

نقطهشروعوپایانجهتطول)متر(ناممادی

72/3624 نیاصرم شرقی -غربی   بارگمهر -غ چهاربا 

46/3019 فرشادی شرقی - یغرب   بارگمهر - یشمس آباد 

38/1197 چشمه مرغاب قیشر - یغرب   خیابان سروش -ه سرچشم 

99/1335 چشمه راران جنوبی - یشمال   ، گلااراحمدآباد -ش سرو 

03/1744 چشمه باقرخان شرقی - یغرب   بارگمهر - یهمای استاد خیابان در بازارچه حاج آقا شجاع 

. در باشد می اهدهمش قابل 8نیا بر روی نقشه نشان داده شد و در شکل  3مشکالت شناسایی و برداشت شده در منطقه  



 53-37( 1401) 45/ جغرافیا و پایداری محیط صالحی و همکاران 46
 

نوع مشکل وجود دارد. از  14 ی ورکل به 3شده است. در منطقه  ارائهی این منطقه و تعداد آنها ها مادیمشکالت  4جدول 

 11مورد و پس از آن اصالح شیب بستر، نظافت با  18این تعداد بیشترین تعداد مربوط به مشکل الیروبی، نظافت با تعداد 

 عنوان بهشود و  ده مشکل الیروبی و نظافت دیده میمورد از مشکالت مطرح ش 11نیا در کنار  . در این منطقهاستمورد 
  .باشد یم مشاهده قابل 3منطقه  یها یمادنمودار فراوانی مشکالت  9در شکل  .استمشکل این منطقه مطرح 


3هایمنطقه.مشکالتمادی8شکل

3یمنطقههامادیعناوینمشکالت.4جدول

عنوانتعدادردیف
 ظافتن -ر اصالح شیب بست 11 1

 صالح شیب بسترا -ا ساماندهی فضای سب 2 2

 صالح شیب بسترا - یالیروب 9 3

 ظافتن - یالیروب 18 4

 اماندهی فضای سباس - یالیروب 2 5

 ذرگ - یمسکون 3 6

 ادی پوشیده استتا باغ گلدسته مسیر م چهارباغاز مدرسه  -ا اماندهی فضای سبس - یالیروب 1 7

 نخاله و ضایعات یآور جمع 1 8

 عارض  ولیت - یالیروب 1 9

 ضایعات و نخاله یآور جمع - یالیروب 3 10

 یساز منیا -ت ظافن - یالیروب 2 11

 اریک شدن عرض مادیب -ه بدن یساز منیا -ت ظافن - یالیروب 1 12

 ضایعات یآور جمع -ت ظافن - یالیروب 1 13

 ذرگ -ا بفضای س 1 14
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 3یمنطقههایماد.نمودارفراوانیمشکالت9شکل

. این دو هستنداز مشکالت بیشتری برخوردار  1 ی منطقهها مادیدهد که  نشان می 3و  1ی منطقه ها مادیمقایسه بین 
اصالح  - یاصالح شیب بستر؛ الیروب -ا اندهی فضای سبمنظافت؛ سا -ر نوع مشکل شامل اصالح شیب بست 5منطقه در 

 - یباشند. به جا در مشکل الیروب ی فضای سبا با یکدیگر مشترک میسامانده - ینظافت؛ الیروب - یشیب بستر؛ الیروب
 3از فراوانی بیشتری نسبت به منطقه  1در سایر مشکالت منطقه  باشد میاز فراوانی بیشتری برخوردار  3نظافت که منطقه 

 . استبرخوردار 
اهکارهایی به ی این دو منطقه رها مادیبیان شد لذا جهت ساماندهی  3و  1ی منا   ها مادیبرای  مشکالتی که به باتوجه

 گردد:  شرح زیر پیشنهاد می

 ها مادیجاری بودن دایمی آب در  -
 ها مادیحفظ درختان کهن ا راف  -
 شود می ها مادیکه منجر به تجاوز به حریم  یوساز ساخت هرگونهجلوگیری از  -
 بستر مناسب و روان برای آب کردن فراهم -
 ها مادیایجاد ایمنی و آسایش فردی ا راف  -

 و دسترسی سریع و راحت به آنها ها مادیخدمات مناسب ا راف  ارائه -
 ها مادیحفظ امنیت ا راف  منظور بهها در ا راف مادی  جلوگیری از حرکت عبوری سواره -
 ها ادیماستفاده از مبلمان مناسب شهری در ا راف  -
، الیروبی و ها مادیها و جلوگیری از ریختن زباله به درون  آوری زباله از جمله جمع ها مادیحفظ بهداشت محی  ا راف  -

 ها مادینظافت 
 از آنها ها مادیگیری هرچه بیشتر ساکنان ا راف  بهره منظور به ها مادیاصالح فضای سبا ا راف  -
 ها مادیاف روی در ا ر ایجاد فضای مناسب پیاده -
 نصب تابلوهایی جهت معرفی مادی و تاریخچه آن -
 سطحی حاصل از بارندگی مطرح نماید. یها آبآوری  یک شبکه قوی جمع عنوان بهنها را تواند آ می ها مادیمرمت و احیاء  -

 شوند. های ا راف و مادی می ه، بین چاباعث تبادل هیدرولیکی آب ها مادی، عالوه بر موارد مذکور -

 شود. برای آبیاری فضای سبا استفاده میهای ا راف مادی  هاز چا -

سطح اصفهان  پیکریاتی های ح همچون شریان و آبایان است ،، گیاهان شامل اکوسیستمی از آب ها مادیفضای سبا حاشیه  -
 گیرد. را در بر می

و نقش آنها در هر محله و  ها مادیتر  ی جهت تحلیل دق هستندای برخوردار  محله از مقیاس ها مادیکه  این به باتوجه 
گرفت و مقیاس آن در  متری مادی را در بر می 20ل حریم محدوده ترسیم شد. محدوده او 3منطقه برای هر مادی حریمی با 
. استکه شامل کوچه و واحدهای مسکونی  هستمتری  50. محدوده دوم شامل حریم استحد دسترسی مستقیم به مادی 
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 یها یماد ها برای گیرد. هریک از این محدوده سیم شده و مقیاس محله را در برمیمتری تر 100حریم  محدوده سوم با
نیا مساحت هر یک از  5دول است. در ج شده داده نشان 11در شکل  3منطقه  یها یماد و برای 10در شکل  1منطقه 

مختلف که باعث انسجام و پیوستگی  یها محله در ها مادیشده است. در این تصاویر موقعیت  ارائههای ترسیم شده  حریم
 ها به آنها مشخص شده است.  ده و میاان دسترسی هر یک از محلهمحالت ش

ها  فضای سبا حاشیه مادیو  هستند، زیبایی و سرسبای برخوردار  راوتخود به  ور بالقوه از  ها مادیاین که  به باتوجه 
توان با ایجاد تدابیری  د لذا میموجب زیبایی و لطافت فضای شهر شده و آرامش و تسکین روحی شهروندان را به همراه دار

با  ها مادی راحی کرد تا امکان استفاده هرچه بیشتر محالت از این فضاها فراهم شود. زیرا  یا گونه بهرا  ها مادیفضای ا راف 
در وضعیت  تواند یم ها مادیو ساماندهی  استمحالت مختلف یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی این محالت گذر از 
 تواند و افاایش آنها نیا می ها مادیهای مستقر در ا راف  باشد. خدمات و کاربری کند تأثیرگذار نها عبور میآهایی که از  محله

ل محالت واقع هستند؛ در منا   مسکونی و در د ها مادیاینکه  به باتوجهه باشند. نقش مؤثری در ساماندهی ا راف مادی داشت
باشد. مردم  مؤثر ها مادیدر ساماندهی  توانند یمشود  تی و تجاری که موجب جذب جمعیت میهایی مانند خدما وجود کاربری

مراکا خرید،  مثال عنوان بهاتی و تجاری دارند. های خدم های با کاربری خود نیاز به حضور و تردد در محی برای تأمین نیازهای 
فراهم شوند روی  ها مادیدر ا راف  که یدرصورتهای پرتردد هستند که  معطوف به آنها از جمله مکان یها تیفعالمدارس و 
  شوند. ن میاستفاده شهروندا منظور بهها و فضای سبا ا راف آن ها مادیو منجر به ساماندهی  هستندتأثیرگذار  ها مادیمحور 

 تعداد و مادی، کالبدی ریخت و شکل عملکردها، و ها، عناصر کاربری تنوع همچون کالبدی عوامل مهم تأثیر از جدای
 برابر اهمیتی ا راف نیا محلی بافت با مادی ارتباط و اتصال نحوه ها، ساختار محله در ها مادی نقش تبیین در جمعیتی تراکم

  آورند، می فراهم عملکردهای مختلف و ها فعالیت انجام برای را مناسبی فضای ها محی  مادی که یدرحال. دارد یادشده عوامل با
 بررسی کرد؛ توان می دو جهت از را مادی عملکردهای واقع، در. عملکرد دارند هم محی  ا راف در ارتبا ی، ای حلقه عنوان به

 نقش .شهری ارتبا ات زنجیره ای از حلقه عنوان به مادی قشن دیگری و مختلف های برای فعالیت مکانی عنوان به مادی نقش
 و هاا  در فعالیت بلکه، است مهم شهری ارتبا ات سیستم ارتبا ی حلقه عنوان به، تنها نه ها مادی ونددهندهیپ و ارتبا ی

 در آنها ه استقرارنحو و موقعیت به دلیل ها، مادی برخی .است کننده نییتعبسیار  نیا مکان عنوان به ها مادی عملکردهای
 الزمه .کنند می فراهم عملکردهای شهری و اجتماعی های فعالیت برای را تری و مناسب بهتر موقعیت و شرای  شهر، سیستم
 و معابر دیگر با آن پیوند اتصال و نماید، نقش ایفای شهر فضایی ساختار در ارتبا ی یک عامل همچون مادی یک اینکه
 اصفهان، شهر های مادی ویژگی نیتر مهم از یکی ،نی؛ بنابرااست اصفهان شهر گذرهای از یا وستهیپ هم به شبکه تشکیل
  (.1392گیرد )کالنتری و محمدی،  می شکل مادی زیادی تعداد پیوند و اتصال که از آنهاست ای بودن شبکه

  
 3یمنطقههامادییهامیحر.11شکل 1یمنطقههامادییهامیحر.10شکل



 49 (3و  1های شهری )مطالعه موردی: مناطق  فهان در برابر سیالبهای شهر اص آوری مادی ارزیابی مشکالت و افزایش تاب
 

موردمطالعهمناطقیهامیحرمساحت.5جدول

 3مساحت)مترمربع(منطقه1مساحت)مترمربع(منطقهنام

 9/441807 3/776018 متر 20حریم 

 37/1577962 81/2006154 متر 50حریم 

 31/2793747 87/4229996 متر 100حریم 

بحث
 ها مادی یآور تاب اانیپژوهش م نیر اصفهان لذا در اشه یشهر یها البیدر کنترل و مهار س ها مادینقش  تیاهم به باتوجه

 یداریا در پا یفارد  کاارکرد منحصاربه   هاا  یگفات مااد   توان یدر واقع م شده است. یبررس یشهر یها البیدر برابر س
ها و  و آسفالته، بارگراه یسال است با گسترش توأمان شهر در معابر بتون 40از  شتریحاال بکه  اند اصفهان داشته یطیمح ستیز

 یسامانده ،های اخیر های سال یبا وجود خشکسالاند.  خود بازمانده یاز کارکردها یاتیح یها انیشر نیا ،یمنا   مسکون

اما  ها یماد یسامانده کند. ایاح یا تااندازه یا انتقال آب را گرچه دوره یعنی ها، یمهم ماد یاز کارکردها یکیتوانسته  ها یماد
و  یریچون کاهش نفوذپذ یشهر اصفهان را با مشکالت یاتیح یها رگ نیا ،یتر از منظر بصرفرا یمنا   شهر نیدر هم

 مواجه کرده است. ینیزمریز یها آب تیاختالل تقو

و  اند داده ازدستشان را  یریکارکرد نفوذپذ شیاز پ شتریب ینیچ و مالون یبلوک یها با پوشش ،یبه اسم سامانده ها یماد 

منظر آنچه در  نی. از اشود یم ریو تبخ تیهدا یکند، به سمت هیرا تغذ ینیرزمیز یها آب نکهیا یجا بهدر عمل رواناب شهر 
 یکارکرد زهکش که اساساً ییها بیاز آس یکی گرید یی. از سوایبوده است تا اح بیآس شتریانجام شده ب ها یماد یسامانده

شده  ها یماد یو زهکش یمانع نفوذ آب در هنگام بارندگمعابر  فرش سنگاست که آسفالت و  نی، اهرا مختل کرد ها یماد

 است. 
بوده که در زمان  ییها ها جذب رواناب یماد یاز کارکردها یکیدست،  نییپا یآب و انتقال آن به اراض یعالوه بر گذرده 

 با دررابطهوجود ندارد.  نفوذ رواناب یبرا یخاک گریت شده و دلآسفا یو حاال تمام معابر شهر کرده ینفوذ م نیبه زم یبارندگ

 زا یریجلاوگ  یبرا ها یماد یۀدر حاش ها رابیم درگذشتهکرد  انیب دیبا ها یماد ی رح سامانده یها یساز وارهید ۀویش

. داشتند یرا نگه م ها وارهیدرختان بودند که خاک و د یها شهیر نیو ا کردند یم یدرختکار آنها یها وارهیو حفظ د بیتخر
 کنند یها را بتون م هم بدنه لیدل نیو به هم شود یمنتقل م نییباشد آب با راندمان پا یخاک ها مادی یها رهواید که یدرصورت

است که نفوذ  نیانتقال داده شود، اما تبعاتش ا یشتریممکن است آب ب ظاهر به که یدرحالببرند.  التا راندمان انتقال آب را با

 . رود یباال م گریدر نقاط د ینیرزمیو در مقابل برداشت آب ز کند یم داینقاط کاهش پ نیدر ا نیریآب به سطوح ز
است که ممکن  یدهشتناک ۀندیو آ نیزم نشست. از جمله استتبعات خودش را نشان داده  یاشتباه یرفتارها نیچن

 نییآب پا یستابیسطح ا یقرار دهد. وقت یجد یها بیشهر را در معرض خطر و آس یخیتار یها و سازه یاست منا   مسکون

آب  افتد؛ یاتفاق م ینیرزمیز یها از حد آب شیبرداشت ب لیبه دل نیو نشست زم شود یخاک فشرده م یها هیال رود، یم

 توانند یباشند و م یدر تمام شهر پراکنده م ها یوجود ندارد. ماد شیبرا ها یماد  یاز  ر یا هیحاال تغذ گریکه د یا ینیرزمیز
 ورا جمع کرد  ها یماد یها ینیوارچیها و د بلوک توان یکنند. گذشته از آسفالت بودن معابر، م هیشهر را کامل تغذ ۀمحدود

را از  اتیآمده ح ها ینیچ وارهیبا د ها ی، اما آنچه بر سر ماددارندمرمت  نیاز به ها مادی. دیبه سطح خاک رس ها وارهیدوباره در د

که  است یدگاهیدهمان  نیوجود ندارد و ا ییگرا عتی ب دگاهید ها یبا ماد یگرفته است. در شکل رفتار ها یاکثر ماد
مهاجر و  تیجمع شیافاا ت،یجمع ادیازد ،ینیداد. با گسترش شهر، شهرنش جیترو البیاز س یریرا به اسم جلوگ یسدساز

، شدند یممشروب  ها مادیاز  درگذشتهداخل شهر که  یزراع یاز اراض یادیبخش ز یدر کنار نابود هیرو یب یوسازها ساخت

  رفته است. نیاز ب ایآنها ن یو شعبات فرع ها یاز ماد یاعظم یبخش
نبود ساختار  ،یبودن مشارکت مردم نییپا ،یجامعه محل یعدم توانمند لیاست که به دال یاز مخا رات یکی البیس

 یریقابل جلوگ البیوقوع س زآنجاکهاآورد.  یرا در شهرها به بار م یادیخسارات ز یدولت یها دستگاه تیو عدم حما یاقتصاد
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مطالعات مخا ره کاست.  نیاز اثرات سوء ا البیدر برابر س ریپذ بیآس اطنق یابیو ارز ییتوان با شناسا یدر عوض م ستین

شرای  اقلیمی و ژئومورفولوژی  واسطه بهکه اصفهان  دهد یم( نشان 1387انتظاری )معیری و از جمله پیشین انجام شده 

مصون مانده است.  لیاز خطر س شهیهم ها یماد نیداشتن ا لیاما اصفهان به دل ،معرض خطر سیل قرار دارد مواره دره
 یاحتمال یها البیو س رواناب یآور جمع یبرا یمحل عنوان بهآب،  عیشهر اصفهان از گذشته عالوه بر نقش توز یها مادی

 شده است.  ها مادی نیاز ا یبخش رفتن نیازبسبب  تیجمع ادیو ازد ینیاند. گسترش شهرنش داشته مؤثر یکارکرد

 یها البیس برآنها در برا یآور تاب شیافاا منظور بهرا دارند و  یمشکالت خاص ها مادیاز  کیهر  ایهم اکنون ن برآن عالوه
داخته شود پر ها مادیمشکالت  یراستا ضرورت دارد تا به بررس نیبر رف گردد. در ا ها مادی نیمشکالت ا الزم است یشهر

از  توان یمنمونه  عنوان به داد. شیافاا یشهر یها البیهمچون س یاترا در مواقع بروز مخا ر ها مادی یآور تاب  ی ر نیو از ا

سطح  یگرفتگ آببارها دچار گرفتگی شده و باعث  نام برد که به دلیل احداث بارگراه خرازی 1در منطقه مادی حاجی 

 یوسازها ساختنیا مادی فرشادی به دلیل  3در منطقه  اه ایجاد کرده است.ررا در این بارگ بارگراه خرازی شده و مشکالتی
 ساختمانی به داخل آن بارها دچار گرفتگی شده و مشکالتی را به وجود آورده است.  یها نخالهساختمانی و ریختن 

الزم است  ؛ لذاباشد یممطرح  ها یمادل مشک نیتر عمده عنوان بهبستر و نظافت  بیاصالح ش ،یروبیال که این به باتوجه

 یایا ر برنامهجدید و  یها یکش ابانیخ. از جمله الزم است تا  راحی ردیمشکالت صورت پذ نیدر جهت رفع ا یاقدامات
 دجایو ا دیشد یها یبارندگرا قطع ننمایند تا در مواقع بروز  ها یمادباشد که همانند گذشته مسیر  یا گونه بهآنها  با دررابطه

 تاالزم است  نیکنند. همچن دایپ انیدر آنها جر یراحت به این یسطح یها آبنشوند و  یگرفتگ آبمنا   دچار  نیا الب،یس

آب در آنها حفظ  یرینفوذپذ تیتا همچنان قابل ردیبدنه و کف آنها با مصالح مناسب صورت پذ ریو تعم ها یماد یساز بدنه

و حفظ درختان کهن  یدگیرس نهیزم نی. در ادیبه عمل آ یریجلوگ دیشد یها یبارندگشدن آب در هنگام  یشود و از جار
 نیو همچن کاهند یم یالبیس یها انیجر. درختان از شدت باشد یمبرخوردار  ییباال اریبس تیاز اهم این ها یماد رامونیپ

 میدر حار  وساز ساختگونه از هر یریجلوگ گریمهم د اری. از جمله موارد بسشود یمآنها باعث جذب آب در خاک  شهیر

بلناد و   یهاا  سااختمان  وساز ساخت. ضرورت دارد از احداث و شود یم ها یماد میکه منجر به تجاوز به حر هاست یماد
 گردد.  یریناهماهنگ به لحاظ ارتفاع، نما، مصالح جلوگ

 اتیکه با ح ردیانجام گ یا گونه به ها یمادمجاور  یو سامانده یساز جدولالزم است تا  ها یماد ینظافت و سامانده نهیدر زم

درختان و  یعی ب اتیبا ح ریمغا ها یساماندهو  ها یساز جدول نینداشته باشد. همچن رتیمغا یدرختان کنار ماد یعی ب

و   یحفظ بهداشت مح گریمهم د ارینشود. از جمله موارد بس ها یمادو درختان ا راف  ستیز  یمح بردن نیازبمنجر به 
به  یریجلوگ ها یمادآنها به درون  ختنیشود و از ر یآور جمع ها یمادا راف  یها زباله. الزم است تا باشد یم ها یمادنظافت 

آنها به  لیآنها و تبد پرشدنو  خشک یها یمادبه درون  ها زبالهو  یساختمان یها نخالهکردن  ریاز سراز خصوص به. دیعمل آ

نامطبوع و  یوجود دارد و باعث بو ها یمادراکد در  یها آبکه  یدر منا ق نیکرد. همچن یجداً خوددار مرورزمان بهمعبر 
 جوداصفهان و یها یماددر تمام  یروبیمشکل ال نکهیا به باتوجه. ردیالزم است تا اقدام الزم صورت گ گردد یمرشد حشرات 

  گردد. یریجلوگ یتا از رشد حشرات و جانوران موذ ردیصورت گ موقع به ها یماد یروبیداشت الزم است ال

و در کنار آن شهروندان  یشهر رانیو مد نیبر عهده مسئول یعیو مخا رات  ب ایمقابله با بال فهیوظ نکهیا به باتوجه

راستا الزم است تا اقدامات الزم در خصوص رفع  نیبه بار آورد. در ا یادیتواند خسارات ز یامر م نیبه ا یتوجه یب باشد می
. ردیصورت پاذ  یشهر یها البیاز جمله س یعیآنها در هنگام بروز مخا رات  ب یآور تاب بردنباالو  ها مادیمشکالت 

شابکه   کیا  عنوان بهآنها را  تواند یم ها یماد یمرمت و سامانده ،یسطح یها آب یآور جمعدر  ها مادینقش  به باتوجه

صورت  خصوص نیدرارد اقدامات الزم راستا ضرورت دا نیمطرح کند. در ا یحاصل از بارندگ یسطح یها آب یآور جمع
و  رفتهیصورت پذ ییاجرا اقدام ها یجو و ها کانال یروبینسبت به ال یاییپا یها منا   قبل از شروع بارش یو در تمام ردیپذ

 یها البیس تیریمختلف شهر و توجه به مد ا  من یریخطرپذ اانیاز م یدائم ادامه داشته باشد. آگاه صورت بهاقدام  نیا

 . باشد میفراوان  تیحائا اهم یشهر ستیز  یمحدر حفظ  یشهر
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یریگجهینت
راهکارهای مناسب جهت ساماندهی آنها  ارائهشهر اصفهان و  3و  1ی منطقه ها مادیدر این پژوهش به بررسی مشکالت 

حاجی، جوی شاه و قمیش، فدن، فرشادی، نیاصرم،  یها ناممادی به  7دارای  هکتار 810با مساحت  1پرداخته شد. منطقه 

ترین مادی فدن با   ویل آنهاگیرند. از بین  کیلومتر(  ول را در بر می 9/18) متر 72/18958 که جمعاً باشد میتیران 

های نیاصرم، فرشادی، چشمه مرغاب،  مادی به نام 5دارای  هکتار 1148با مساحت  3. منطقه باشد میمتر  ول  84/4725

و مادی  باشد میکیلومتر(  9/10متر ) 59/10921ی این منطقه ها مادی.  ول شبکه باشد میچشمه راران، چشمه باقرخان 
. منطقه سه با وجود مساحت بیشتر نسبت به منطقه باشد میترین مادی این منطقه  متر  ویل 72/3624چشمه نیاصرم با 

 . باشد مییک از شبکه مادی کمتری نسبت به منطقه یک برخوردار 

ی منطقه یک دارای ها مادیدهنده آن است که  ی این دو منطقه نشانها مادیبر روی مشکالت  رفتهگ صورت یها یبررس
ز مورد مشکل وجود دارد و ا 14. در منطقه سه نیا استترین آنها اصالح شیب بستر و نظافت  که عمده هستندنوع مشکل  33

ی ها مادیاینکه از  ول بیشتری نسبت به  به باتوجهه یک ی منطقها مادی. باشد میترین آنها  بین آنها الیروبی و نظافت عمده

 ها مادیاینکه  به باتوجه. هستی این منطقه برخوردار ها مادیاز مشکالت بیشتری هم نسبت به  استمنطقه سه برخوردار 
در آنها جریان  ها مادیهایی که  ها را دارند و محله مند بین عناصر داخلی محله تباط و پیوند نظامنقش حیاتی و مهمی در ار

 ن جریان ندارند ازآدر  ها مادیهایی که  و در مقابل محله هستندمطلوبی برخوردار  یبند استخواندارند از یک ساختار و 

و رفع مشکالت موجود آنها بسیار ضروری و  ها مادیباشند؛ لذا ساماندهی  ای برخوردار نمی ارتباط و انسجام بین عناصر محله

. بدین منظور باید راهکارهای متناسب با مشکالت هر مادی در نظر باشد میمحله و پیوند عناصر آن مؤثر در بهبود ساختار 
 گرفته شود. 

ن مربوط به الیروبی و نظافت بود مستلام آن است تا الیروبی و آترین مشکل  این که عمده به باتوجهسه و یک  منطقه

حفظ گردد.  ها مادییری در نظر گرفته شود تا بهداشت محی  ا راف ی این دو منطقه انجام و تدابها مادینظافت تمام 
انجام تا از رشد  ها مادیجلوگیری گردد. الیروبی  ها مادیشود و از ریختن زباله به درون  یآور جمع ها زباله مثال عنوان به

مناسب از مبلمان شهری استفاده و  ها مادیحشرات و جانوران جلوگیری شود. همچنین با ساماندهی فضای سبا ا راف 

از آنها ایجاد نمود. با تأمین روشنایی  ها مادیگیری و استفاده هرچه بیشتر ساکنان ا راف  بهره منظور بهتوان فضایی را  می

 . شود یمدر همه اوقات فراهم  ها مادیکافی در شب نیا امکان استفاده از فضای سبا و محی  ا راف 
و از نظر کالبدی و عملکردی بسیار اهمیت  هستندبخشی از هویت شهر اصفهان  ها  این که مادی به باتوجهدر مجموع 

کاهش زمینه مناسب را برای حفظ و تداوم آنها فراهم نمود.  ها مادیدارند مستلام آن است تا با حفظ و ساماندهی شبکه 

ها اثرات  البیاز جمله س یعیخا رات  بدر برابر م ها مادی یآور تاب شیبه آنها عالوه بر افاا یدگیو رس ها مادیمشکالت 
و  یکیاکولوژ یآنها به محورها لیو تبد ها یمشکالت ماد کردن بر رفو توسعه منا   شهر دارد.  یایر در برنامه این یادیز

 نیدر توسعه ا ییمردم نقش بساا یازهایچندمنظوره در جهت رفع ن یبه فضاها هاا راف آن یو توسعه فضاها یگذر شهر

حداکثر  توان یممناسب،  یها یایر و توجه به آنها و برنامه یریکارگ بههایی است که با  ها، دارای ارزش مادی دارد.منا   

  مؤثر در جهت توسعه محالت، منا   و شهر اصفهان برداشت. یآنها نمود و گاماز استفاده را 
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