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 چکیده

ک ا  و  انی نقل، جروتجمع مردم، حمل ،یاز فرم شهر یاز ارتباطات ناش یامشتمل بر مجموعه منطقه ییاختار فضاس

س تقرار جم  دیکأاستان اصفهان با ت ییساختار فضا لیاطالعات است. هدف از پژوهش حاضر، تحل ب ات و ا و  تی ب ر ب

ص  کردیدر استان اصفهان است. رو یاطقهبه ت ادل و توازن من یابیجهت دست یاتوس ه یارائه راهکارها و  یفیحاکم، تو
م ورد تج  یهااز سازماننیاز منظور اطالعات مورد، بدین است یآن کاربرد تیو ماه یلیتحل  لیوتحلهی مربوطه اخذ و 

ا ادی و ف الیتجهت بررسی نحوه پراکنش  3های داغدر راستای اهداف پژوهش از مدل لکه .قرار گرفته است ه ای اقت

ه ا ای بودن آنها و نرمال یا خوشهجهت نشان دادن توزیع فضایی ف الیت 4همبستگی فضایی موران جهانیاز مدل خود

ش ان مییافته استفاده شده است. پ ژوهش ن م ده ف الیتهای  ه د ع ا اد ش اورزدی ه ای اقت خ دمات   ،ی)ک  ص ن ت و 

اند. الگوی ساختار فضایی مرک ی و غربی استان اصفهان متمرک  شده هایای در بخشنرمال متمایل به خوشه صورتبه
س تان و راتییتغ نیشتریب یدارا انسارو خو شهرنیچادگان، زر یهاشهرستان س م یهاشهر خ ور،  س تان،  ن  ،  رم،یارد نط

نشان داد  تحقیق جینتادر نهایت  اند.بوده راتییتغ نیکمتر یدارا شهردونیفر و هرشنیشاه دگل،یب دهاقان، آران و ن،ینائ
ب ه  یمادر شهر یهامتشکل از محدوده یساختار متمرک  چندمرک  یاستان اصفهان دارا ییساختار فضا یالگو ص فهان  ا
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 مقدمه

 مسئلهبیان 

م دههر منطقه مدت تیمتناسب با موق  ییساختار فضا جادیا یبرا ی یربرنامه  یاها است بخش ع

ن دت. را به خود اختااص داده اس یاو توس ه منطقه ی یربرنامه یهاهینظر یاز محتوا م ل  ینچ عا

ن دیم نییرا ت  یمناطق شهر ییساختار فضا اتیصخاو یاساس م ل  .ک ا اد اول عا ش دمیاقت ک ه  با

ه ایو ن تی عامل جم  نیدوم ،ستا لیو اجاره در آن دخ نیزم متیعوامل ق م اع یرو ش امل  یاجت

س  جامو  ین  یگ ییج  دا ،ی  یزداو تمرک  ی  یتمرک گرا م  ل و  ان م  ل س ،س  ومعا س  یعوا ل  ه زا یا جم

ل ی،  ی استاسیس یهایریگمیتام ض ا س اختار  .۵۹: ۱3۹3)زا گ و عنوانب هش هر  ییف  عی توز یال

ب اط یهاش بکه قی ک ه از طر ش ودیم فیت ر تیو ف ال تیجم  ییفضا م د یارت ا ل گریب ه ه  مت

ش ته و  یهمبستگ گریکدیبا  یینظام متقابل فضا کی لهیوسهها بمکان   .۷۱: ۱3۷۶)لینچ،  شوندمی دا

ه ا و کانون. از نحوه استقرار مکانروندیکالبد به شمار م کیاز  یبخش ه ا  محور  ییه اها )عملکرد

ب ه  ایاز مراک  و محورها را و  یاشبکه گریکدیو متقابل با  یارتباط درون کیکه در  شوندیم لیتشک

ش کل م ییساختار فضا گرید یانیب ن دیشهر را  س  ید ده ی ا، ) ب اط . 44: ۱3۷۸ن ف راد و  ارت ب ل ا متقا

س ا   یکالبد شهر. گذاردیم ریبأو بر آن ت ردیپذیم ریبأشهر ت ییتار فضااز ساخ شدتبهسسات مؤ ا

ن دگ یارتباط متقابل است که هست نیبلکه ا کند،ینم نییو شالوده ساختار شهرها را ت  را  یش هر یز

ض ا  .۷۲: ۱3۷۶ نچ،ی لآورد )میوجود هب ش تآکار ییس اختار ف ش وو و پ ه ت پو یبانیم د  م  ییای ج

س ت یاقتااد ب ر ک نی و ا ا ه وم  ب ت تی فیمف ا ون تی مطلوب ،یریپ ذس تیز ،یریپ ذرقا  تیو م

ت   یطیمحس  تیز ب  ه رقابت دارد و قی  عم ریبأش  هرها  ی  ت  ب  دل میدر نها ش  هرها م    ش  ود پ  ذیری 

(Meijer et a,2011: 14) .ف  اآو ناکار فیض  ییفضا ساختار ب  یض رورریغ شیم د، ا ص له   نیفا

ک  ان ف ال ف   اآن تی  م  ردم و م س  اختیش  بکه زط  ول  شیه  ا، ا و  یاتی  عمل ن  هیه  ،یش  هر یهار

ح ا   یساختار نیچن بیترت نی. به ارساندیرا به حداکثر م یدرون شهر یهاییجابجا ب ه ل ش هر را 

ظ ر به .(Bertaud, 2003: 20)  سازدیم یرقابتریغ یاقتااد ح ا  ن و  لیتحلوهی ش ناخت، تج  ،یل
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ش هرها داردبیر فراوانی بر ساختتأ تیاستقرار جم  یلگوا نییتب ض ایی  م  ار ف  نی در ا لی دل نیب ه ه

ل استان اصفهان به ییبر ارائه چارچوب  ساختار فضا یس  شپژوه م ه نیعنوان او  ی یرق دم در برنا

 .شده است داریشهر پا کی یهالفهؤم نیتریاز اصل یکی عنوانبهآن  ندهیشهر و توس ه آ یبرا

 باشد:به شرح زیر می پژوهشا ت سؤ

 ست؟یدر آن منطقه چ تیمنطقه و استقرار و ثبات جمع کی ییاختار فضاس نیرابطه ب •

 سطح استان اصفهان از نظر تمرکز به چه نحو است؟ در یاقتصاد یهاتیفعال عیحوه توزن •

 :روش تحقیق به شرح زیر است

ص یفیاستفروش مورد ت دا تو س تفاده-اده در این پژوهش در اب ب ا ا ل ی و  س نادی و  از تحلی ن ابع ا م

پ ژوهش ... بوده است. در ها واری، نقشههای سرشمی بانویه نظیر دادههاداده ه دف  ادامه با توجه به 

ی ت میکید بر ببات و ساختار فضایی استان اصفهان با تأ که تحلیل س تفاده از استقرار جم  ب ا ا ش د  با

ه اجرتشاخص ی ت پ ر ،های جم یتی نظیر تراکم در واحد سطح و م ض ایی جم  س تان از اکنش ف ا

ش اغالن گروهمورد ۱3۹۵الی  ۱3۸۵سال  س هم  ه ای بررسی قرار گرفته است. با استفاده از شاخص 

س تان مورد ،شغلی )کشاورزی، صن ت، خدمات  در هر شهرستان س ی ساختار فضایی اقتاادی ا برر

ش اخصقرار گرفته است. برای سنجش وض یت زیرساخت س تان از  ه ر شهر های های ارتباطی در 

س تاندارد ه ایهای زمینی و همچنین درصد راهسفالت و شوسه به کل راههای آراه نظیر درصد ه ر  ا

ت ایج  شهرستان استفاده شده است. ب ودن ن م اد  در پژوهش مذکور برای اطمینان از درستی و قابل اعت

 آمایش سرزمین استان استفاده شده است. های آماری و طرحهای سالنامهاز داده
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 مدل مفهومی تحقیق. 1شماره  شکل
 ادبیات و مباني نظری

ش هر یاشبکه ،ییمقاود از سازمان فضا ج ار) یاست که عناصر آن را مراک   خ تلت ت ک   م  ،یمرا

ه ا آن یدر مقیا  کل شهر و مناطق و نواح هااین ریو نظا یفرهنگ ،یادار ب اط ی، محور ه م ارت ی م

م ده ) یه ایکاربرو  یم عملکردمه ی، محورها و خطوط مترو یاصل م ابر) ش هر و  ا ی در مقع

 . (Behzadfar, 2013: 128)دهد می لیآن  تشک یمناطق و نواح

ض ا ،یکالبد تیمحانطباو سازمان فضایی بر  م  ییس اختار ف ن ده  ض ایخوا س اختار ف در  ییش ود. 

ب اط آن بیترت قتیحق ح وه ارت ش هر و ن ه اقرار گرفتن عناصر  چ ارچوب محور ب اط یه ا در   ،یارت

ب ه گریک دیدر رابطه با  ییایجغراف نیحوزه م  ایعرصه  س ت   ب ارتا ض ا گ رید ع ب ه  ییس اختار ف

ق ل و جرردم، حملو تجمع م یاز فرم شهر یاز ارتباطات ناش یامجموعه ع ات  انی ون ک ا  و اطال

 .(Rodrigue et al, 2009: 54)اشاره دارد 

 نی ب ر ا  ی ن س میاست و انتقاد به مدرن انیگرارساختا دگاهیبر از دأتوجه به ساختار شهر مت اصو ً

ش هرها از  نینبود. اعتقاد بر ا ریتأبیب دگاهید س ترش داد،  ش هر را گ ص لی  بود که اگر بتوان ساختار ا

ب ا  شماریبی یانسان یهاتیم  س تبرخوردار خواهند شد. مردمی شدن و انطباو  جام  ه  یهاخوا

ب ه  دی اعتقادند که با نیپردازان ساخت اصلی شهر بر اهینظرمسائل مورد نظر آنان بود.  گریاز د یمدن

ج دداً ه اآنکه در اطراف  ییایو حس ت لق به اش یها فرصت داد که آزادانسان ج ود دارد را م ب ه  و
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ش هر ایاز ساخت شهر و  یدر متون شهرساز کههنگامی دست آورند. اصو ً  ش ود،یم  ادی  ساختار 

ش کشهر اس یمنظور همان ساخت کالبد گ ونگلیت که در آن عناصر و اج ای ت ش هر و چ ن ده   یده

 .(Barzegar, 2003: 55-57) ردیگینظر قرار ممد هاآن بیترک

 یيدر ارتباط با ساختار فضا جیرا و نظریات هادگاهید

 

 نظر نگارنده تعریف دیدگاه

 سیستمی

عمل  یستمیس همانند شهر ،دگاهید نیاسا  ا بر

از  یشماریه بکه متشکل از مجموع کندیم

 راتیتأب گریکدی برکه است  هاستمیرسیز

 یادهیچیو در کل، مجموعه پ گذارندیمتفاوت م

 . 3۲: ۱3۷۸ دامن،پاکآورند )یوجود مرا به

 

اسا  دیدگاه سیستمی و  بر

شهر همچون  ،شناسانهجام ه

موجودی زنده است که 

اج اء آن دارای ارتباطی 

متقابل با یکدیگر هستند. به 

عتقاد طرفداران این دو ا

دیدگاه برای رسیدن به یک 

ری ی مدل مطلوب در برنامه

ای باید نگاه شهری و منطقه

بر از روابت متأ سیستمی

انسانی و اجتماعی به شهر 

 داشت.

 شناسانجام ه

شهر را  ییشناسان ساختار فضااز جام ه یاپاره

 هابه اعتقاد آن. دانندیمؤبر م یدر روابت انسان

از  یناش ییرک  و تراکم جوامع و اشکال فضاتم

: ۱3۷۷است )افروغ،  یم لول روابت اجتماع آن

۷۷.  

 

 گرایانفرهنگ

ها، ارزش خلق و ساختار شهر به علت شهر

 کی آورندهوجودص بهخا یو رفتارها هاشیگرا

 خاص است یبا شکل فرهنگ یزندگ وهیش

 . ۶4: ۱3۷۲ مل،ی)ز

 

  طرفداران این دیدگاه شهر

های گرایش را محاول

فرهنگی و تاریخی مردمان 

 دانند.ساکن در آن می
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مرک ی مکان 

 کریستالر

 تیکه موق   یهر مکان هینظر نیبر اسا  ا

 شتریهرچه ب عیو توز دیبا تول ابد،ییم یمرک 

اطراف با منطقه  یهاکا  و خدمات در حوزه

 شیخو یمرک  تیموق  مینفوذ خود به تحک

  .۱۲۲: ۱3۹۰ ش،ی)آسا پردازدیم

 

ی  دگاه، بر اسا س  ه د ی  ن    ا

ر تواند درشد و توس ه  نمی

ج  اد  ق  ه ای ی  ک منط سرتاسر 

دلیل، طرفداران همینشود. به

ن  دهای مذکور دیدگاه  م تقد

س    ه  ش   د و تو م   ه ر  ز

ک    ایمنطقه ن  ات و  تمر امکا

 خدمات در یک نقطه خاص

ط  ه  ب  روت در آن نق و تولید 

ب  روت  ب د از است. اف ایش 

م  ورددر  ط  ه  ه  ت نق نظر، ج

ق  هرسی س   ه منط ای دن به تو

ب   ر ف    ل انف    ا تی وب   ر ا

م  ام می بایست بروت را به ت

خ   ش  ق   ه پ ن   یم. در منط ک

ط  ه   عنوانب  هحقیقت یک نق

ب  ه ط  ب  ن  اطق  ق م  امی م ت

 دهی خواهد کرد.خدمات

 رامونیپ مرک 

 گالپین

 

نیافتگی کشورهای بر اسا  این نظریه، توس ه

همگون مرک  و  جهان سوم به دلیل توس ه

 یدو ج ء اصل ه،یظرن نیمطابق اپیرامون است. 

عنوان کانون اند از مرک  بهعبارت یسکونتگاه

عنوان ج ء وابسته به به رامونیقدرت و سلطه پ

 . ۸۸: ۱3۹3 ،ی)فن یکانون مرک 

 

 رشد قطب

 

 رشمنیه ،روپِ فرانسو قطب رشد توست یالگو

م تقد بود  روپِ. قرار گرفت ینسن موردبررسو هِ

خاص ظاهرشده و  یمراک  ایها در قطبرشد 

سازد می انیکل اقتااد نما رسپس آبار خود را د

   .۲4۶: ۱3۸۰)صباغ کرمانی، 
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 پیشینه

سگ شگرران ب شگهر نگهیدر زم یاریدر چند دهه گذشته، پژوه عگات  ضگا ،یمطال نگاق   ییسگاختار ف   م

هگا1998نس و همکاران )تقاد اُاند. به اعکرده یابیو ارز لیرا تحل یشهرکالن ضگا ی(، الرو شگد  ییف ر

سگت. ا یادیگز یفگیک راتییخوش تغدست افتهیتوسعه یدر کشورها نگد در نها نیگبگوده ا بگه  تیگرو

قگا .تر منجر شده استو پراکنده یچند مرکز یفرم شهر کی یریگشکل شگهرهای به اعت نگده،  د نرار

بگود و  مرکزی تکآینده کمتر  مگی سگاختار سگویبهخواهند  کگت  کگزی حر نگد مر نگد. شگهری چ کن

مگه شگد حو خگدمات،  ر کگا  و  نگهتمرکززدایی، تسهیل جریان  کگاهز هزی عگی،  کگز فر های ها و مرا

نگد اری و ایجاد اشتغال ازجمله مهمگذبه سرمایه ونقل، افزایز تمایلحمل شگهرهای چ یگای  ترین مزا

 مرکزی است.

لگه2011و همکاران ) بورگر نگوان   یا(، در مقا حگت ع ضگات سگاختار ف نگاهمرن  سگعه   ،شگهر ییتو

لگرفت یاز الروها یشواهد لگز سیوآمد در مناق  شهر انر سگ (،1981-2001) و و سگعه  یبگه برر تو

ضگا رگو یشگهر ییناهمرن ساختار ف بگا ال طگه  نگاق رفت یدر راب مگد در م لگی شگهر وآ لگز  سانر و و

نگدمرکزی را یک سا سویبهتغییر دهد، تمام مناق  شهری نتایج نشان میاند. پرداخته ضگای چ ختار ف

نگواحی  مرکزی تک صورتبهبرخی از مناق  شهری  توان گفتبنابراین می کنند.تجربه نمی سگ   تو

طگه و اند. تمرکزگرایی، ازدحام، شلوغی، تمرکز فعالیتمسکونی احاقه شده یگک نق های اقتصادی در 

شگ بگه  قگدهای وارده  یگرادات و ن کگزی عدم توسعه یکنواخت مناق  شهری ازجمله ا تگک مر هرهای 

 است.

سگ200۴گلیزر و کان ) بگا ا شگهری(  شگد  تگی و ر نگدگی جمعی نگوان )پراک تفاده از ( در پژوهشی با ع

مگی جگه شواهد متعددی استد ل  نگدمرکزی نتی ضگایی چ سگاختار ف یگت و  نگدگی جمع کگه پراک نگد  کن

نگدبرنامه سگبک ز یگر در  شگین و تغی بگر ما نگی  گی ریزی شهری قابل قبول و درست است. زندگی مبت

نگد ترین د یل آنجوامع از مهم ضگایی چ سگاختار ف ها برای استد ل مذکور است. به اعتقاد نرارنده، 

سگت. یل به مرکز، ضرورتی اجتنابهای جمعیتی متمامرکزی با هسته نگوین ا ناپذیر در توسعه شهری 

 کننده است.در یک منطقه در این موضوع تعیین البته تعداد، نحوه استقرار و پراکنز جمعیت ساکن
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کگزی می199۷از دید اوینگ ) نگد مر تگی چ ضگایی و جمعی سگاختار ف بگه  شگود  ( چهار عامل منجر 

لگه کنندگان، نوآوریترجیحات مصرف خگدمات ازجم کگا  و  یگان  سگیدها و جر های تکنولوژی، سوب

نگاق ها هستند. به اعتقاد نرارنده، چهار عامل مذکور به همراه ویژگیآن عگی م در  های جغرافیای قبی

 ار هستند.گذکندگی جمعیت و ساختار فضایی تأثیرپرانحوه 

ظگام  تیگجمع ییبر ساختار فضا یلیبا عنوان  تحل ی( در پژوهش1391) یمحمدکیو ب فاضل در ن

سگت  یهاشاخص رینظ یمختلف یها( از روش1335-1385) هایسال یاستان اصفهان ق یشهر نخ

 لیگدلاستان در پنجاه سال گذشته به یها، نظام شهرآن  یتحق جیاند. بر اساس نتااستفاده کردهی شهر

شگهرها یتیوجود نخست شهر اصفهان و تفاوت فاحز جمع نگاه رگرید یآن با  عگدم یخوانمبگا   و 

 مواجه است.  تیجمع ییفضا عیو توز یمراتب شهرتعادل در سلسله

ُگ انیگم ریثأت یتحت عنوان » بررس یا( در مقاله1391و همکاران ) ورلهیپ ضگاک عگادل  یینز ف بگر ت

سگ دمانیبجنورد با استفاده از فن چ یدر ساختار شهر ییفضا بگه برر ضگا یفضا«  شگهر  ییسگاختار ف

نگد. نتسگاختار پرداخته نیبه ا یدهدر شکل یعملکرد یبجنورد و نقز عوامل کالبد پگژوهز  جگهیا

نگاق  و م یمکان تیموقع نیب یهمبستر دهدینشان م ُگ انیگم ضگا نزک جگود  ایگ ییف در  ایگنگدارد و

ضگا یساختار کالبد نیمقدار قرار دارد. بنابرا نیترکم بگوده و م رشگه ییف عگادل  پگارچری زانیگنامت  یک

 کم است.  اریمناق  بس

لگه1393) نژادیو حاج یشماع نگوان » تحل یا( در مقا حگت ع ضگا لیگت شگهر ییف قگه  یشگبکه  منط

سگگان ) شگگاخص1335-1390خرا سگگتفاده از  بگگا ا شگگهر یها(«  سگگت  سگگت) ینخ ، شگگهر دو، شگگهر نخ

صگابرگبنزیگ مگو و الو تگا، مو شگاخصی، چهار شهر مه شگاخص یها(  کگز،  عگادل )توز یهاتمر  عیگت

بگه  سگتالریو مدل کر یریهمسا نیکترینزد لی(، تحلینیج بیضر ،ینتروپاندازه، آ -رتبه   ،یتمیلرار

بگبگه  جیمنطقه خراسان پرداختند. نتا ییساختار فضا یبررس مگده از  سگت آ  ،هاشگاخص یریکگارگهد

 منطقه خراسان هستند.  یتمرکز و عدم تعادل در شبکه شهر ،یوجود نخست شهر انرریب

حگت  یادر مقاله 1388ه، نو زنر یفرهود نگوان »ت رگونرع ضگا عیگتوز یچ ظگام  تیگجمع ییف در ن

عگات  اند.توزیع فضایی جمعیتی ایران را بررسی کرده «1385تا  1335 یهاسال یق رانیا یشهر مطال

شگهر یاکها حآن سگال رانیگا یاز آن است که نظام  شگ 12۷9 در  رگون ،یدیخور سگب یهم شگته  ین دا
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شگ نیبه بعد رواب  ب 1335کرده اما از سال  دایادامه پ 1335روند تا سال  نیاست. ا و  هاهرکروستا، 

نگابرابر ختهیها به هم رآن نیب یتیو فعال یتیشهرها، توازن جمع عگادل و  عگدم ت شگهر یو  ظگام   یدر ن

  ر به وجود آمده است.کشو

 محدوده مورد مطالعه

 استان اصفهان تیحدود و موقع نییتع

س ال  یاسیس ماتیتقس نیبر اسا  آخر .قرارگرفته است رانیا یاصفهان در بخش مرک  استان در 

س تان دارا نیا ۱3۹4 س ت ۲4 یا خ ش،  ۵۰ان، شهر س تان ۱۲۷، ش هر ۱۰۷ب ب اد 3۰۰۵و  ده  یدارا یآ

 . ۱3۹۶صفهان، ا یاستاندارسکنه است )

س ت نشان ۹۵الی  ۶۵های صفهان طی سالهای استان اروند تغییرات جم یتی شهرستان دهنده آن ا

ک  ی   عموماًداری )ن اصفهان از الگوی جهتکه توزیع جم یتی استا ب ی و مر ن واحی غر س مت  به 

س تان ج ان، برخوردار است. در همین راستا شهر ج ان، فالور ک ه، لن ص فهان، مبار ، ش هرینیخمهای ا

س  ار  گ  ان و خوان ی دن، چاد م ل و بخش ص  ورتبهفر س  تانیه  اکا خ  وار، ی از شهر ض  ا، بر های شهر

 های عمده جم یتی استان اصفهان هستند. از کانون شهردونیفرو  ، گلپایگانشهرنیشاه، آبادنجف

 
 (1397، نگارنده، 1393سال مرکز آمار استان اصفهان در کشور ) تی. موقع2شماره  شکل
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ک الن ارزیابی فضایی پراکنش جم یت استان اصفهان حکایت از عدم ت ض ایی   ادل جم یتی ف

ش ههای شهری و روستایی استان بهکه درصد زیادی از سکونتگاهطوریدارد. به ای ص ورت خو

س تقرار های مدر قسمت ه ی شهریافتهرک ی و غربی استان اصفهان ا ن الی  گرو ن د. آ های س تانا

ش اندارای سازمان فضایی شبیه به هم  س تان دهندهن ک ه شهر س ت  ض ا، آن ا ص فهان، شهر های ا

ج ان، شهرینیخم ب ادنجف، مبارکه، فالور س ازمان آ گ روه و دارای  ی ک  ش ان در  ی دن و کا ، فر

 فضایی مشابه هستند.

 تحلیلوتجزیه های پژوهش ویافته

 شهرستان کیصفهان به تفکاستان ا يتیجمع یيساختار فضا لیوتحلهیتجز

 85- 95استان اصفهان از سال  تیپراکنش جمع یيفضا لیتحل

گ ر جم  ۱3۹۵سال  در ش هر یش هر تی ا ق ه  ق ع در منط ق ع در  یش هرهاص فهان )ا یوا وا

خ وار و شهرینیخم مه،یشهر و منیاصفهان، شهرضا، شاه یهاشهرستان ج ان، بر ج ان، فالور ، لن

 شودیمشخص م ،میریدر نظر بگ ییفضا کپارچهیواحد و  مجموعه کیصورت آباد  را بهنجف

س  ت نسبتاً محدوده نیاستان اصفهان در ا یشهر تی درصد جم 3۸/۷۶ که بالغ بر ب ه  ک م و (

ن ده  یفضاها گریدر د ماندهیدرصد باق ۶۱/۲3اند و تنها گرفته ینسبت کل استان  جا استان پراک

 اند.شده

ل ی  ۸۵های لسا های پراکنش فضایی جم یت طینقشه ش ان یخوبب ه ۹۵ا ت راکم و ن ن ده  ده

س ت.پراکنش فضایی با  در قسمت س تان ا ب ی ا ب ارتیب ه های مرک ی و غر گ ر ع ن دگی دی پراک

 نیست. مت ادل استان جم یت در نواحی
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 (1397) نگارنده،  85 . پراکنش فضایی جمعیت در استان اصفهان در سال3 شماره شکل

 

 

 
 (1397) نگارنده،  95 در استان اصفهان در سال تیجمع یی. پراکنش فضا4شماره  لشک

 استان اصفهان تیجمع يپراکندگ عیتوز
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با  یدر مناطق دهدینشان م ۲تیجم  یهاخوشه عیبه توز ۱تیجم  یپراکندگ نسبت

وجود نرمال  عیبه توز شیمربع گرالومتریک  اره ۱۰م ادل  یبا سطح ه ار نفر ۵۰ یهاتیجم 

خت قرم  منحنی، فتد. ایاتفاو م 4مقدار تمرک  نیاز ا شیب و 3یمقدار پراکندگ نیدارد. کمتر از ا

 دهنده توزیع نرمال و مناسبم یت استان اصفهان و خت آبی نشانخروجی نحوه توزیع ج

 اصفهان است. سب جم یت در استاندهنده توزیع نامنااست. مقایسه خت قرم  و آبی نشان

 
 (1397نمودار توزیع پراکندگی جمعیت استان اصفهان )منبع: نگارنده،  .5 شماره شکل

 استان اصفهان یاقتصاد یيساختار فضا لیتحل

 ۵شهرستان کیاستان اصفهان به تفک یاقتصاد یهاداغ بخش یهالکه لیتحل

 یاقتااد یهاتیدهنده نحوه پراکنش ف الاستان، نشان یاقتااد یهاخشداغ ب یهالکه لیتحل

 باشد.ی میبندخوشهنحوه  ندهدهنشان ،شدهمحاسبه Z ازیدر سطح استان است. امت

 

 

 شهرستان کیاستان به تفک یداغ بخش کشاورز یهالکه لیتحل

 
1 Pop Sprawl 
2 pop Clusters 
3 disperse 
4 cluster 
5 Hot spot Analysis 
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صگفهان یو غرب یمرکز یهاقسمت شگاغل نیشگتریب ،استان ا ضگو  نیسگهم  شگت  ریگز یارا ک

قگان،  یهابه خود اختصاص داده است. شهرستانرا  کشاورزی محصو ت اصفهان، شهرضا، دها

سگهم از  نیشگتریهستند که  ب ییهاشهرستان جملهاز دنیو فر رمیفالورجان، مبارکه، لنجان، سم

بگو  کشت محصو  ریز یسهم اراض نی. کمترباشندیاستان را دارا م یبخز کشاورز ت هم مر

سگار و خم ن،ینگا  یهاشهرستان به سگت شگهرینیخوان خگز  51.3حگدود  .ا شگاغلین ب صگد  در

شگین 55کشاورزی،  صگد ما شگاورزی و در مگی و  51آ ت ک حگدهای دا صگد وا صگد  ۴3.3در در

 .های کشاورزی در پهنه مذکور متمرکز هستندزمین

 
 (1397)منبع: نگارنده،  تان اصفهاناس یداغ کشاورز یها. نقشه لکه6 شماره شکل

به  لیصورت نرمال متمابه یکشاورز یهاتیف ال ییفضا عیتوز ،یطبق مدل موران جهان

بخش  یهاتیکه ف ال یم ن ینبداست.  z-score 1.60 ینرمال دارا عیتوز نیاست. ا یاخوشه

 .شدن است یابه خوشه کین د اریبس یکشاورز
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 . نتایج مدل موران برای بخش کشاورزی استان اصفهان7 شماره شکل

 شهرستان کیداغ بخش صنعت استان به تفک یهالکه لیحلت

ص فهان  یصن ت نیدرصد کل شاغل 4۵از  شیب  ۱3۹۵در سال  س تان ا ص فهان در شهر س تان ا ا

استان  شتریکن و بنفر کار ۱۰ یرادا یصن ت یهادرصد از کارگاه 3۵از  شیب نیقرار دارد. همچن

ل ه  ش هرنیآباد و شاهکاشان، برخوار، نجف یهااصفهان قرار دارد. شهرستان ستاندر شهر ازجم

ق ان  شهردونیفر رم،یسم یهااستان اصفهان هستند. شهرستان یصن ت یهاشهرستان گرید و دها

 د.اناختااص دادهاستان اصفهان را به خود  یصن ت یهاو کارگاه نیشاغل نیهم کمتر

 
 (1397)منبع: نگارنده،  استان اصفهان یداغ صنعت یها. نقشه لکه8 شماره شکل
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ض ا عی توز ،یطبق مدل موران جهان م ال متمابه یص ن ت یه اتیف ال ییف ب ه  لی ص ورت نر

ش بخ یهاتیف ال که یم ن نیاست. بد z-score 1.13 ینرمال دارا عیتوز نیاست. ا یاخوشه

 شدن است. یابه خوشه یکن د یاربسصن ت 

 
 . نتایج مدل موران برای بخش صنعت استان اصفهان9 شماره شکل

 شهرستان کیداغ بخش خدمات استان به تفک یهالکه لیتحل

ب  یهاشهرستان نیدر ب ص فهان  ش ا ۵۰از   شیاستان اصفهان، شهرستان ا ص د  خ ش  نیغلدر ب

 شهر،نیشاه شهر،ینیشهرضا، خم یهااستان را به خود اختااص داده است. شهرستان خدمات

س تان گ ریآباد ازجمله دو نجف کاشانفالورجان،  ک ه دارا یهاشهر س تند  ص فهان ه س تان ا  یا

 ش هر،دونیچادگان، فر ابانک،یخور و ب یها. شهرستانباشندیبخش خدمات م نیشاغل نیشتریب

 بخش خدمات استان اصفهان هستند. نیشاغل نیکمتر یاراو اردستان هم د نینائ

 
 (1397استان اصفهان )منبع: نگارنده،  خدماتداغ  یها. نقشه لکه10 شماره شکل
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ض ا عیتوز ،یطبق مدل موران جهان م ال متمابه یخ دمات یه اتیف ال ییف ب ه  لی ص ورت نر

بخش  یهاتیکه ف ال یم ن نیاست. بد z-score 1.10 یرانرمال دا عیتوز نیاست. ا یاخوشه

 شدن است. یابه خوشه یکن د یاربسخدمات 

 

 
 

 ای بخش خدمات استان اصفهانر. نتایج مدل موران ب11 شماره شکل

 

 
 خدمات صنعت کشاورزی کل شاغلین شهرستان

 16۴98 13689 39۴3 3۴22۷ آران و بیدگل

 ۷111 15۷2 ۴215 129۷۴ دستانار

 ۴31۷۷3 1۴8552 3۴280 618222 اصفهان

 189۴5 9951 51۷5 3۴229 برخوار

 1205۷ 6۴۷3 5910 2۴536 تیران کرون

 5015 101۴ ۴969 1100۴ چادگان

 5۴181 23682 5۴۷5 83۷81 شهرخمینی

 522۴ 1052 3۴88 9۷۷5 خوانسار

 3۴۴5 1238 18۷2 ۷019 خور و بیابانک

 1119۴ 680 ۷۴08 196۷۴ اقانده
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 8652 90۴ 11۴0۷ 20998 سمیرم

 3۴۴93 11۴26 3308 50۷1۴ شهر و میمهشاهین

 19۴19 2925 19503 ۴2013 شهرضا

 109۴1 15۷8 113۴۴ 23899 فریدن

 5015 ۷30 6061 1181۴ شهرفریدون

 38۴۷8 1۴656 1۴۴8۷ 6۷965 فالورجان

 5۴20۴ 29۴29 1000۴ 9۴206 کاشان

 1۴161 5158 ۷۴19 2۷093 ایرانگلپ

 36589 16۴۷3 5538 58928 لنجان

 21018 12253 6323 39۷3۷ مبارکه

 ۷22۴ 3096 2081 1263۷ نا ین

 52060 21801 916۴ 83398 آبادنجف

 6990 2803 ۴۷1۴ 1۴695 نطنز

 ر(های اقتصادی استان )منبع: مرکز آما. تعداد شاغلین بخش12 شماره شکل

 یلومتریک 60استان اصفهان در بافر  یيسازمان فضا یالگو لیتحل

 یساختار متمرک  چند مرک  یاستان اصفهان دارا ییسازمان فضا یالگو یلومتریک ۶۰بافر  در

شهر، مبارکه نیآباد، شاهاصفهان، نجف تیاصفهان به مرک  یمادر شهر یهامحدودهمتشکل از 

 و فو دشهر است.

و  یمرک چند ای یچند سطحاستان متمرک ،  ییتار فضاسازمان و ساخ یالگو یعبارتبه

-نیآباد، شاهاصفهان، نجف یشهرها تیشهر اصفهان و به مرک  یمادر شهر هیمتمرک  در ناح

 ۲شرو استان با درجه  هیتمرک  در ناح نهیکم ایمقدار  نیشهر است. کمترشهر، مبارکه و فو د

 .شودیمشاهده م
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 یتیاز مرکز ثقل جمع یلومتریک 60استان اصفهان در بافر  ییسازمان فضا ی. الگو13 شماره شکل

 استان اصفهان يارتباط یيساختار فضا يبررس

ک ل راه پوشش ریز یهاطول انواع راه ۱3۹۵سال  تا س ازاداره  ص فهان  یوشهر س تان ا  ۹۶۸۶ا

ص د آن 4۵.۵و  یش هرنیب یهادرصد آن را راه ۵4.۵بوده که  لومتریک س تا یه اراه را در  ییرو

ج ار یصن ت ،یمانور ،یآهن استان )اصلسال طول خطوط راه نی. در همدهندیم لیتشک   یو ت

 .استبوده  لومتریک ۹3۵

هستند و در مقابل مناطق  یارتباط یهارساختیز نیشتریب یاستان دارا یو غرب یمناطق مرک 

ص فهان  یجنوب شرقو  یشمال شرق ،یشرق س تان ا ت ر یداراا س اختیز نیکم ب اط یهار  یارت

استان اصفهان در  یارتباط یهارساختیدرصد ز ۶۸از  شیاطالعات سازمان آمار ب طبق .هستند

 استان واقع شده است. یمرک  و غرب یهاقسمت
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 (1397نگارنده،  ن )منبع:اصفها استان رساختیو ز یبه شبکه ارتباط ینقشه دسترس .14 شماره شکل

 

 هاشنهادیو پ یریگجهینت

سگکونتراه ییساختار فضا لیپژوهز جهت تحل نیدر ا شگبکه  صگفهان،  سگتان ا و  یشگهر یا

صگاد یتگیجمع یپراکندگ هساختار و نحو ،ییروستا سگاختار اقت سگتان،  سگتان در بخز یا  یهگاا

سگاختا کیگصنعت، معدن و خدمات به تفک ،یرزکشاو سگتان و  ضگاشهر بگاق ییر ف سگتان  یارت ا

 .است گرفتهر قرا یبررساصفهان مورد

بگ یاستان اصفهان حاک ییو روستا یشهر یهاسکونتراه یبندقبقه کگه   ۷0از  زیاز آن است 

سگمت تیو با جمع یاصورت خوشهاستان به یهادرصد از سکونتراه کگز یهابگا  در ق و  یمر

صگفهان حکا تیجمع پراکنز ییفضا یابیارز جینتا .اندافتهی استان استقرار یغرب سگتان ا از  تیگا

صگاد ییفضا یتیعدم تعادل جمع سگال  یمتأثر از تمرکز مراکز اقت گگر جمع 1395دارد. در   تیگا

شگهر یشهر شگهرها یواقع در منطقه  صگفهان ) سگتان یا قگع در شهر ضگا،  یهاوا صگفهان، شهر ا

خگوار و نجف شهر،ینیخم مه،یو م شهرنیشاه جگان، بر جگان، فالور بگاد( را بهلن  کیگرت صگوآ

بگال  شودیمشخص م میریدر نظر بر ییفضا کپارچهیمجموعه واحد و  صگد  38/۷6بگر  کگه  در
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جگا کم وسعت محدوده نسبتاً نیاستان اصفهان در ا یشهر تیجمع سگتان(  کگل ا سگبت   ی)به ن

 .اندشده استان پراکنده یفضاها رریدر د ماندهیدرصد باق 61/23اند و تنها گرفته

یگروند تغ نیهمچن سگتان یتگیجمع راتی قگ یهاشهر صگفهان  سگتان ا لگ 65 یهاسگال یا  95 یا

رگو یتیجمع عیدهنده آن است که توزنشان هگت یاستان اصفهان از ال سگت.  یدارج خگوردار ا بر

مگده جمع یهگااستان اصفهان کانون یو غرب یمرکز یهاقسمت مگ یتگیع سگوب  و  شگوندیمح

  ت.ها اسدر آن قسمت تیجمع عیتوز

صگاد یهاتیفعال عینحوه توز ژوهز،پ یهاافتهیاس اس بر شگاورز یاقت صگفهان )ک سگتان ا  ،یا

خگز  یهالیوتحلهیصورت متمرکز است. قب  تجزخدمات و صنعت( به تگه در ب صگورت گرف

شگاغل نیشتریاستان اصفهان ب یو غرب یمرکز یهااستان، قسمت یکشاورز ضگ نیسگهم   یو ارا

خگود اخت زیو آ یباغ ،یکشت محصو ت زراعر یز بگه  سگتانرا  سگت. شهر  یهاصگاص داده ا

 ییهاهم ازجمله شهرستان دنیو فر رمیاصفهان، شهرضا، دهاقان، فالورجان، مبارکه، لنجان، سم

ضگ نی. کمترباشندیاستان را دارا م یسهم از بخز کشاورز نیشتریب هستند که  ریگز یسگهم ارا

عگ صگو ت زرا بگه ش زیگو آ یبگاغ ،یکشت مح بگو   سگتانهگم مر سگار و خوا ن،ینگا  یهاهر ن

 .است شهرینیخم

شگان یخدمات یهاتیفعال عیبخز خدمات و توز همربو  ب یهاتیفعال لیوتحلهیتجز دهنده ن

شگاغل 50از   زیاستان اصفهان، شهرستان اصفهان ب یهاشهرستان نیآن است که در ب  نیدرصد 

سگتان سگت. شهر صگاص داده ا  شگهر،ینگیضگا، خمشهر یهابخز خدمات استان را به خود اخت

استان اصفهان هستند که  یهاشهرستان رریآباد ازجمله دو نجف کاشانفالورجان،  شهر،نیشاه

خگدمات م نیشاغل نیشتریب یدارا خگز  شگندیب سگتانبا نگک،یخگور و ب یها. شهر گگان،  ابا چاد

 .بخز خدمات استان اصفهان هستند نیشاغل نیکمتر یو اردستان هم دارا نینا  ،رشهدونیفر

از آن  یحاک ،یصنعت یهاکارگاه نیشاغل ثیمختلف استان اصفهان از ح یهاشهرستان سهیمقا

شگاغل ۴5از  زیب 1395است که در سال  کگل  سگتان  یصگنعت نیدرصد  صگفهان در شهر سگتان ا ا

کگارکن و  10 یدارا یصگنعت یهادرصد از کارگاه 35از  زیب نیاصفهان قرار دارند. همچن فگر  ن

سگگتان در شهر شگتریب قگگرا تانسگگا صگگفهان  سگگتانا خگگوار، نجف یهار دارد. شهر شگگان، بر بگگاد و کا آ
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سگتان یصنعت یهاشهرستان رریازجمله در هشنیشاه سگتند. شهر صگفهان ه  رم،یسگم یهااستان ا

خگود  یصگنعت یهگاو کارگاه نیشاغل نیو دهاقان هم کمتر شهردونیفر بگه  صگفهان را  سگتان ا ا

 .انداختصاص داده

بگا یو غرب یمرکزمناق   ،یرتباقا یهارساختیلحاظ ز به بگ استان اصفهان  بگودن  از  زیدارا 

شگرق یمساعدتر مراتببه تیونقل، وضعحمل یهارساختیدرصد ز 68 نگاق   بگه م سگبت   ،ین

 .استان دارد یجنوب شرقو  یشمال شرق

صگفهان در یهاشهرستان نیتعادل ب عدم سگتان ا مگاع یهانگهیزم ا لگف اجت صگاد ،یمخت و  یاقت

صگفهان و  هیرویها و رشد شتابان و بسکونتراه یم فضا بر هم خوردن نظسبب  یفرهنر شهر ا

آن نامتعادل شدن  نتیجه است که دهیاستان گرد یهااز شهرستان یاریشدن بس اییهانزوا و حاش

کگزبه یزیربرنامه وهیاصفهان بوده است. ش ستانا یساختار فضا  ثگرات ز ،صگورت متمر  بگارانیا

سگتان و ساخت انیلف نمامخت د را به صوروخ کگز ا بگارات در مر ه است. جذب قسمت اعظم اعت

کگه  دهیاستان گرد یهاشهرستان ریاعتبارات و منابع در سا ادیکاهز ز ایماندن و  بهرهیب سگت  ا

چگک از ن یهاز مهاجرت به مرکز استان و تخلیه شهرستانینقز را در افزا نیترمهم  یرویگکو

بگه دهیگآمدن مشکالت عد جودوت باعث بهمهاجر ندیاست. فرآ دهیفعال گرد سگتان  کگز ا  در مر

وجود آمدن مشاغل کاذب در مرکز و به یاجتماع ،یاقتصاد  یبا شرا نیعدم تطبی  مهاجر لیدل

 .است دهیگرد یمشکالت شهر ررید و ینینشهیحاش ،یشهر یکیو مشکالت اکولوژ

 هاشنهادیپ

ض   یریجلوگ یبرا ت رل و ک اهش تفاوت تیو کن ج ود و  ع دم ت  ادمو و  یاهی ل ناحه ا و 

منظور ب ه یشیو آما ییفضا ی یراستان، ل وم انجام مطال ات برنامه یهاشهرستان نیب یناهمگون

س تان با یشکل دادن فضاها یبرا ی یربرنامه ن ه ا ق رار  دی مناسب و همگون در په ج ه  موردتو

 .ردیگ

م هم دنظر ب دی ه باک  دارد و هدف عمده یبه دو استراتژ ازین یامر مهم نیچن تحقق   انیررنا

ت رل جم  -۲مسئله عدم تمرک  و توجه به توس ه موزون  -۱. ردیگ قرار  یای جو تی مسئله کن

 .افتهیکوچک و رشد نا یهاکار در شهرستان
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پ ا رشیپذ قیبه اهداف فوو از طر یدسترس س  ه از  ص ل تو س تفاده از  Bottom up نییا و ا

س  یازهاین صیخو تش یه اجتماعرفا یایو جغراف یکاربرد یایاصول جغراف س ت.  یاسا م ردم ا

ب ه ن تواندیم نییتوس ه از پا یاستراتژ نیبنابرا ب وط  ه ایبه حل مسائل مر س  یاز  تی اکثر یاسا

م ک نمابهتر و مناسب یزندگ تیشرا جادیمردم جام ه و ا م اع دی تر ک ع دالت اجت ک ه  یو  را 

 .گسترش دهد ییفضاشود را در ب د محسوب  دیبا ی یراهداف هر برنامه نیترامروزه از مهم

دادن  تیموجود،  اولو ییبا توجه به ساختار فضا یستمینگرش س کیبا  یگذارهیسرما عیتوز

ب را یبا عملکرد مل یاقتااد یهاتیف ال عیبه محور توس ه شرو استان، توز ق ه   یدر سطح منط

خ د ،یااز عدم ت ادل درون منطقه یریجلوگ ش گرگسترش و توس ه امکانات و   در یمات گرد

 گ ریازجمله د یخیآبار تار یدارا یهااستان و شهرستان یفرهنگ راثیو م ی یمست د طب ینواح

 .هستند هاشنهادیپ

 

 منابع

 نورای، تهران، دانشراه پیام ی ناحیهریزهای برنامه(، اصول و روش13۷5آسایز، حسین )

رگ ه گارا ،یاجتماع یفضا و نابرابر(، 13۷۷) افروغ، عماد ضگا ینگیگزییجگدا یبگرا ییوال و  ییف

 مدرس تیدانشراه ترب ،تهران ،آن یامدهایپ

سگازی، (، روش13۷8پاکدامن، بهروز ) (، 9 شگماره )های قراحی شهری. مجله معماری و شهر

5۴- 55. 
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(۷9)، 8۷-102. 

قگه(، سازماندهی فضایی استان آذربایجان شرقی با رویکرد برنامه1393زالی، نادر ) ای ریزی منط

 .1۴ای، سال چهارم، شماره ریزی منطقهانداز، فصلنامه برنامهدر اف  چشم

 .ای، تهران، دانشراه تهرانریزی منطقههای برنامه(، اصول و روش1386اهلل )زیاری، کرامت
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 .22، شماره 12سال  ،یاهیو توسعه ناح ایمجله جغراف ،(1390-1335)

قگه یهگاینابرابر لیگو تحل هیگتجز .(1380) دیگمج ،یکرمانصباغ سگتان یامنط شگتغال در ا  یهاا

 .2، شماره سال پنجمکشور، مجله مدرس، 

عگات Arc Gisبا  های آمار فضایی(، تحلیل1390عسرری، علی ) نگاوری اقال ، تهران، سازمان ف

 و ارتباقات شهرداری تهران

در نظام  تیجمع ییبر ساختار فضا یلیتحل .(1391حسن )ی، محمدکیب ، سوگل وفاضل

 ۴ی، انسان یایجغراف یهامجله پژوهز(، 1335-1385ی )هاسال یاستان اصفهان ق یشهر
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