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 چکيده

 هاد   باا  زیرملای  قلمرو جغرافیاایی  یک در خاص، سرزمینی ةمحدود بر تمرکز با که است نگری یندهآ از نوعی ی،ا منطقه نگری یندهآ 
سکونتگاهی اساتان   نظام فضایی حاضر بررسی سازمان ةهد  مقال. دشو  یم عملیاتی مطلوب ةآیند تحقق برای معین های تصمیم اتخاذ

بار   ماثرر  اصالی این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی عوامل . است 0211 انداز چشمشهری در افق   نظامالگوی مطلوب  ترسیم اصفهان و
 ازایان تحقیاق   . استان اصفهان را فراهم کند ةیندآسال  11و محتمل در  های ممکن یوسنارتهیة زمینة ی، ا منطقهتوسعه در مقیاس  روند
ی کمای و کیفای   هاا  مادل کاارییری   بهماهیت تحلیلی و اکتشافی است که با  نظر ازو  ،ی اسنادی و پیمایشیها روشنوع ترکیبی از  نظر
 متغیرهاای  داد نشاان  نتاای   .شد  یرفته کار به مکمیک افزار نرم ساختاری و تحلیل روش ها داده وتحلیل یهتجز برای. است هیرفت  انجام
 ،«آبمنااب   »، «مادیریت اساتان   ةشایو »، «مادیریت کا ن کشاور    ةشیو»شامل  0211 افق در اصفهان استان ةعتوس راهبردی یاصل
تولیادات  »، «ییاذار  هیسارما امنیات  » ،«نقش فراملای اساتان  »، «و توسعهتحقیق »، «جمعیت و مهاجرت»، «نهادی ی بینها یارهمک»

های تحقیق، استان  یافته براساس ،همچنین. باشند می« تولید تکنولوژی»و ، «یردشگری»، «سطح فناوری اط عات» ،«صنعتی و معدنی
، «ساناریوی شاعاعی  »: رو خواهاد شاد   هاصالی روبا   یباا پان  ساناریو    یندهآسال  11ی فضایی در ها نظامیش آرا ةتوسع نظر ازاصفهان 

شاده، در   یطراحا ساناریوهای   باین . «یا شابکه ساناریو  » و ،«یچنادمرکز  سناریوی»، «یا خوشهسناریوی » ،«سناریوی جزایر منفصل»
 .یکپارچه و متعادل فضایی بود ةی در سطح منطقه و توسععملکرد -توان شاهد انسجام فضایی یم یا شبکهسناریوی 
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 لهئبيان مسمقدمه و 

 طهوری ههه   ، بهه اسه   گرفتهه  خود فاصله سنتی فرایندهای از ازپیش یشب فضا یابی سازمان نوین نظام

 شهود  متفهاو  ماهاهدم مهی    یشوبه  هه   الزاماتی و ها یژگیو با یری مناطقگ شکل الگوهای از تنوعی

(Baily & Turok, 2001, p.679 .) سکونتگاهی شهری در پهنة فضا، نقهش مهیهی    بین، نقاط در این

 اخیهر،  یهها  دهه در شهرناینی رشد روبه روند. ان فضایی هر منطقه به عهدم داردسازم در ساختار و

 و اجتیهاعی -اقتصهادی  سهیر توهو     بها  هیزمهان  و شههری  -روستا شدید یها مهاجر  هیگام با

 تیرههز  و و تجیه   بهودم  ایهران  در شههری  نظهام  نهامتوازن  الگوی ایجاد ین عواملتر مه  از سیاسی،

ای  یهژم وآرایش فضهایی   یریگ شکل باعث عیدم، قطب در چند اقتصادی مه  های ی فعال و جیعی 

(. 83ص، 9831زالهی،  )اسه    ایران شهری نظام ماهروسفالی بر ةعارض حاهیی  مؤید هه اس  مشد

ی مطلهو  نظهام سهکونتگاهی در    دهه  سازمانفضایی،  تعادل به دستیابی شهری، مراتب سلسله اندازم،

 را دانهان  جغرافهی  و ریهزان  برنامهه  توجهه  دور یها گذشته از هه اس  مباحثی ،یا منطقهفضاهای  ةپهن

در نظهر   فضایی تعادل به برای دستیابی ابزاری یا منطقه آمایش ةبرنام راستا، این در. اس  هردم جلب

 .گرفته شدم اس 

 و یهزی ر برنامهه  اصلی ابزار ،بیان دیگر به و یا منطقه ةتوسع یده سازمان زیربنای یا منطقه آمایش

 یا منطقهه  اجتیاعی و اقتصادی ةتوسعی ها برنامه ةتهی اصلی ةینزم و اس  یا منطقه های گیری ی تصی

 هالبهدی  های یزیر برنامه با اجتیاعی اقتصادی و های یزیر برنامه تلفیق اصلی ابزار و هند یم فراه  را

توجهه بهه بیهنش فضهایی در     (. 191، ص9811، هیکهاران زادگهان و   شهری  )بود  خواهد فضایی و

ههای شههری، نقهش و     یسکونتگاهاستقرار فضایی  ةو اصالح نوو اندازم  بهیزی و نیز توجه ر برنامه

سکونتگاهی سرزمین و ارتباط آن بها چگهونگی پهراهنش امکانها  و      ةعیلکرد هر یک در مجیوع

ی علیهی از جانهب متصصصهان و    حل امر عنوان بهها از سوی دیگر،  ی مسئولسو و  تسهیال  از یک

 (.9ص ،9838سعیدی، )اس   گرفته قرارید تأههارشناسان مورد 

 ةنوهو  و آینهدم  وضهعی   شهناخ   بها  هامهل  ارتباط در امروز های سازی ی تصیمناسب  اثربصای

 درگرو نیز آیندم وضعی  تر یقدق شناخ  (.Shearer, 2005, p.67)اس   آن با ریزان برنامه رویارویی
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 شهرای   در آینهدم  معیاری مناسب ابزارهای از یکی .اس  آیندم ها  مناسب برای روشی هاربس 

 یهزی ر برنامه اس ، مصتل  سازهای شگفتی از میلو ما پیاروی هه دنیای شرایطی در و ،قطعی  عدم

در  اس  هه پژوهای یندمآهای  ی پاراداروشی مبتنی بر  سناریو،  ةیپا یزی برر برنامه. اس  سناریومبنا

ههای   ینهدم آو  یندم، وجود مگاترنهدها آثباتی موی   یبی اصلی عصر حاضر مانند ها چالشپاسخ به 

(. Volkery & Ribeiro, 2009, p.1198)اسه    شهدم   دادمههای عییهق توسهعه     ی قطعمیلو از عدم 

 میکهن  ناماهص  و  های یندمآ ةدربار خالقانه تفکر برای مند نظام روشی سناریو،  یةپا یزی برر برنامه

های احتیالی  یندمآ ساختن هدف از هاربرد روش سناریومبنا،(. Peterson et al., 2003, p.359)اس  

( دادها درون)بذرها و گسیصتی احتیالی  غالبهردن روندهای ارکآشو مقصود از ساخ  سناریوها، 

هنهد   یمه یوها بهه مها هیهک    تفکر در سنار (.(Godet et al, 2008, p.47اس  یندم آدر فضای رقابتی 

ههای خهود را    قابلیه  و ، بازیگران اصهلی  اصلیمنطق توسعه را دریابی  و نیروهای پیاران، عوامل 

شهری استان اصهفهان فاقهد    نظام بر حاه  فضایی بندی یکرمپ و سازمان. بازشناسی  نفوذ  اعیالبرای 

 شهرهای منطقیغیر ارتباط ،نینهیچ .شهری اس  مراتب سلسله و هارهرد ساختار، در  زم هیاهنگی

 یا منطقه و ای یهناح مقیاس در های شهری یست سناهارآمدی  باعث یکدیگر با استان سطوح مصتل 

فضایی نظهام شههری اسهتان اصهفهان تها حهد        ةبررسی الگوهای احتیالی رشد و توسع. اس  شدم

ی فضایی منهاطق  ها نظام ةتوسع مدیری  بهتر ةینزمبرای و راهبردی  مؤثری ها برنامه ةزیادی به تهی

 .هیک خواهد هرد

 مبانی نظری تحقيق

 نهوین  الگوههای  ههه  اسه   این ازاهی شهری ح های یست س یابی نظام زمینة در رفتهگ انجام مطالعا 

 - سهنتی مرههز   مهدل  بر مبتنی الگوهای و هریستالر مرهزی مکان با فرایندهای دیگر مناطق، یابی نظام

فضای  توجیه به قادر اساساً ها انگارم اینزیرا (. Krugman, 1991, p.483) اس نادنی تفسیر پیرامون

 بهازتعریفی . باشند ینی جز آنهای اقتصادی دوربرد و  یانجرهای اطالعا ،  یانجرشامل  ،ها یانجر

 یریگ شکلدر  فرایند نوع دو وجود هنندة بیان، شهری های یست س یابینظامة دهند شکل فرایندهای از
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 روابه   و نفوذشهان  ةحهوز  بها  شهرها میان رواب ، (Taylor, 2010, p.283) اس  شهری های یست س

 ای یهه ناح مقیهاس  در ههه  گیرنهد  یمه  قرار روابطی ةزمر در ه  به نزدیک یا ،مجاور شهرهای خدماتی

 مبتنهی  مراتبی سلسله یها مدل و مرهزی مکان مدل با تناظر در توان یم را رواب  این. شوند یم تعری 

 .(Schwanen et al., 2004, p.313)دانس   مرهز به رو خدماتی  -اقتصادی های یوابستگ بر

 از فراینهدها  ایهن  .اس  مناطق و شهرها میان مقیاس بی و یا شبکه رواب  بر قائل رواب ، دوم نوع 

 روابه  اقتصهادی،   یریپهذ  رقابه   بهر  مبتنهی  بیاهتر  و شهوند  می  خارج های خدماتی یوابستگ غالب

 ,Batten, 1995) باشهند  یمه  مناطق یافزا ه و  مکیل رواب  و اطالعا  های یانجر دوربرد، اقتصادی

p.319; Reggiani & Rietveld, 2010, p.1.) ی در پاسهخ بهه   ا شهبکه تهوان رویکردههای    یمین، بنابرا

در نظریهة   تهوان  یمه مراتبی طرح و ردپای این نگرش را  ی رویکردهای سلسلهها ضع ها و  یناتوان

 8ی داگهالس ا منطقهه ، راهبهرد شهبکة   (9131) 1لیهن ، رویکرد نظهری او 9فریدمن مرهز پیرامون جان

اساس فکری این رویکهرد شهناخ    . مااهدم هرد  و سالون  دیدگام شبکة شهری هاماگنی (9133)

هلی   دهندم، پیوستگی و ارتباطا  متقابل میان عناصر و یلتاکها را منوط به شناخ  عناصر  یدمپد

 مهورد ههای سهنتی    مراتبی فضا را ههه در نظریهه   چنین نگرشی چیدمان سلسله. داند یم آنیافتة  نظام

دههد   یمه ی نهوین قهرار   هها  نگرشیابی فضا مبتنی بر  سازمانی ا شبکهیرش بود، در تقابل با مدل پذ

داننهد ههه    یمه  ها هانونی از ا مجیوعهاز بعد جغرافیایی یا مکانی، شبکه را (. 8ص، 9811مارف، )

بهه چگهونگی پیونهدها و ارتباطها       ها شبکهپویایی . مند اس  وابستگی و ارتباطا  میان نقاط نظام

پیوندها و ارتباطاتی ههه هرگهز توییلهی نیسهتند و در بسهتری از      . و نقاط وابسته اس  ها گرممیان 

 (.69ص، 9833آذرباد، )اند  یدمرسیافته و به تعادل  توسعهاند،  تاریخ شکل گرفته
 

                                                           
1. John Friedman  
2. Ulman 

3. Douglas 

4. Camagni 

5. Salone 
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 یا شبکه یها مدل با مقایسه در مراتبی سلسله ساختار در شهری یها نظام خصوصیات. 1جدول 

 یا شبکه نظام مراتبی سلسله نظام

 نزدیک یکدیگر به متعدد مراهز وجود :یچندگره ماص  مرهز کی :گرهی تک

 یکسان نسب  به  یاهی با مراهزی حومه و شهر چایگیر بین نسبتاً تیایز

 پیرامون -مرهز ةدوسوی ةرابط :هیچندسو پیرامون به مرهز از هیسو تک ارتباط :هیسو تک

 ماابه یها اندازم مراهز با میان دوسویه ارتباط ماابه یها اندازم با مراهزبین  عدم ارتباط

 چندمرهزی مرهزی تک

 هردن تکییل و هییاری به گرایش وابستگی و رقاب  سی  به گرایش

 مرهز به اقتصادی عدم وابستگی مرهز به اقتصادی وابستگی

 شهری مراهز میان اقتصادی تجی  یکسان تقسی  شهری مرهز به اقتصادی تجی  مودودشدن
 Burger, 2011, p.6 : منب       

 مبنای سناریوها ی برزیر برنامه

تالشهی   بلکهه موتهوم نیسه ،    ةیندآتوصیه به پیاگویی و اقدام برای ها   ،نگری یندمآتوصیه به 

از گذشته و حال اسه  تها    آمدم دس  بهنای اطالعا  بهای میکن و موتیل بر م یندمآبرای شاخ  

نگهری   یندمآ ،هیچنین(. 88ص، 9886 اهرمی،) ی دهامروز خود را سامان  های به هیک آن، تصیی 

ههای   ینهگزیی برای ها استنباطامکان گسترش  هردن فراه بصای از تفکر استراتژیک اس  هه برای 

 (.91ص ، 988گودم، )رود  یم هار بهیک قابل وصول استراتژ

 
 یزی بر مبنای سناریوهار برنامهارکان . 1شکل 
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روشی منظ  اس  هه برای ها  نیروهای پیاران و هلیدی در متن  سناریو ةیزی بر پایر برنامه

 .شود یم گرفتههار  بههای متعدد  ی قطعو عدم  العادم فوقهای  یچیدگیپتغییرا  شتابان، 

یها   آنپیوسهتن   حقیقه   ی بهه آرزومرجح و  ةیندآمقصود از تعری  سناریوها انتصا  فق  یک 

 ةیهزی بهر پایه   ر برنامهنیس ، بلکه قصد اصلی  آن ریندم و سعی در تطبیق بآین تر موتیلپیداهردن 

ههافی   انهدازم   بهه « ههای میکهن   ینهدم آ» ةهای استراتژیک اس  ههه بهرای هیه    ی تصیسناریو اتصاذ 

 (.91ص ،9819 ،9شوارتز)باشند  پابرجاخردمندانه و 

و  نهدگرن یل)اس  یندم آو هامل از موتویا  احتیالی  هدف اصلی سناریوها، خلق تصاویر هلی

گیهری   ی تصیهند و بر  آگامگیرندگان را  ی تصیهیچنین، سناریوها باید (.  8ص ،9811، 1ندهولداب

 .را تقوی  هنند آنیر بگذارند و تأث

یندم یا سناریوهای میکن ههه در  آی اس  از ا گستردم، منظر انداز چا  تولیل اهتاافی مبتنی بر

 ،9819 ،8درهیهدن  وان) انهد  نف  موتیهل  ی ذیها طرفهای گذشته و تعامل میان مقاصد  ی علپرتو 

« فرضهیه  ةیهزی بهر پایه   ر برنامهه ». هاس  فرضی منسج  از ا مجیوعهیک از سناریوها  هر(.  1ص

ههدف از ههاربرد   . پذیر تهیه هرد یی پابرجاتر و انطباقها برنامهتوان به هیک آن  یمابزاری اس  هه 

 (.19ص ،9819شوارتز، )اس  یر ناپذ اجتنا های  یشگفتسناریو هاهش تعداد  ةیزی بر پایر برنامه

 
 مبنای سناریوها یزی برر برنامهمراحل . 2شکل 

                                                           
1. Schwartz 
2. Bandhold-Lindgren  
3. Wonder Hayden  
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 هآمایش سرزمين و موضوع آیند

 ةههای انسهانی را بهر پهنه     یه  فعالدهی مناب  طبیعی و آمایش سرزمین نظ  نوینی از سازمان ةمطالع

ی منطقی و معتدل فضای موجود حیاتی بهرای هرگونهه تجیه     ده سازمانو به  هند یمسرزمین مهیا 

ی حه طرا ی، نظام متعادل شههر و روسهتا،  ا منطقه ةیش سرزمین به اهداف توسعآما .پردازد یمانسانی 

خهدما    ةی بهینه هها  شبکهاجتیاعی و -های هیگن اقتصادی ی فعال ی انسانی،ها سکونتگاممطلو  

 ههای  یه  فعال فضهایی  ةتوسهع  هایمناطق هانونی عرصه، ریزی مناطق برنامه. دهن میزیربنایی توجه 

در (. 6 ص ،9818 ،هیکهاران موحهد و  )د نشهو  یمه  تعریه   زمهان  از خاصهی  ههای برهه در انسان

 شهود  ههار گرفتهه مهی    بهه یزی فضایی ر برنامههای  یکتکنیش سرزمین آمااینجاس  هه در مطالعا  

علیی یافتن عواملی اس  ههه بهه تفهاو  منهاطق      ةاصلی این حوز ةلئمس(. 18، ص9831 زیاری،)

شود و در مراحهل   یممنجر حیث اقتصادی، اجتیاعی، سیاسی و تکنولوژیکی  ازجغرافیایی مصتل  

ی هه یک ا گونه بهو تغییر عوامل  دستکاری احتیا ً تر سعی در شناخ  رواب  میان این عوامل و با

آمایش سرزمین نیز در طول تاریخ خود . ین وضعی  خود دس  یابدتر مطلو جغرافیایی به  ةمنطق

های آمایش سرزمین و روش اجرایی  یهنظر ةتغییرا  وسیعی یافته اس  و این تغییرا  در دو حوز

یر آن بهر  تهأث اندیای با هر دو حوزم پیوند خهوردم و   یندمآ ،این میان در .ی اس بررس شایان آمایش 

هه  شدم  خلقمفاهی  جدیدی  ،بر این اساس. بودم اس  توجهشایان های آمایش و اجرای آن  یهنظر

ههای گونهاگون و بهدیل     ینهدم آآمایای هه بهه  سناریوهای . اس سناریوهای آمایای  ها آنین تر مه 

ی رویکهردی  ا منطقهه هه در سطح ههالن ملهی و     یطور به دارند،رویکردهای دوگانه  هنند، میتوجه 

و « سطح ملی»نگاری از  یندمآ. ددارنبا   بهرویکردی پایین ،ای یهناحو در سطوح خرد یا  ،پایین با به

و اهداف متقهاط    ها ماصصهبا « ای منطقه-فضای بومی» یندم بهفزا طوربه« بصای -فضای عیودی»

ی، بهاورهردن ههای   ینهدم آههای میکهن،    یندمآگروم  چهارها را به  یندمآتوان  یم. دهد یمتغییر هاربرد 

 (.86ص ،9838 ،هیکارانعلیزادم و )د هرهای مطلو  تقسی   یندمآهای موتیل و  یندمآ

 روش تحقيق

 براساس و هیفی ،ها دادم ماهی  نظر از توقیق این .اس  ساختاری تولیل نوع از حاضر توقیق روش
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 یها  فکری، توفان روش اطالعا  یآور جی برای . اس  پییایای و اسنادی ،ها دادم گردآوری روش

ة جامعه . اسه   شهدم   گرفتهه  هار به زمینه این در اسنادی بررسی و خبرگان با یگر، مصاحبهد  عبار  به

 هارشناسهان  و علیهی   یئه  ه یاعضها  اسهتان،  اجرایی فعال مدیران نفر 81 از متاکل خبرگان آماری

 ی،شناسه  جامعه اجتیاعی، یزیر برنامه اقتصادی، علوم یها تصص  با مصتل  سطوح در یزیر برنامه

 .اس  بودم بازرگانی و صنعتی مدیری  زیس ،  ی مو ی،ا منطقه و شهری یزیر برنامه اقتصاد،

 11 9افق  در استان ةتوسع های ی قابلو  اصفهان استان ةتوسع راهبردی دوم متغیرهای ةمرحل در

 مهک میهک  افزار نرم با عوامل متقاط  آثار تولیل روش منظور این برای. شوند یم تولیل و یبند گونه

 در اول فهاز  در شهدم  ییشناسها  متغیرههای  ههه  اسه   گونه بدین افزار نرم این روش .شد  گرفته هار به

 تاهصی   خبرگهان  توس  مربوطه ةحوز با متغیرها این ارتباط و میزان شدم وارد آثار تولیل ماتریس

، «یرتأثبدون » ةمنزل به «صفر» عدد .شود یم سنجیدم سه تا صفر بین با اعداد ارتباط میزان .شود یم دادم

 ةمنزله  بهه « سه»عدد  ،ی نها در، «یر متوس تأث» ةمنزل به« دو»، عدد «یر ضعی تأث» ةمنزل به« یک»عدد 

 .اس « یر زیادتأث»

 ترتیهب،  بهدین  .گذارنهد  یمه  تهأثیر  ها ستون بر متغیرهای موجود در در سطرها موجود متغیرهای

ناان  را متغیرها تأثیرپذیری میزان ،ها ستون امتیاز مجیوع و تأثیرگذاری، میزان سطرها، مجیوع امتیاز

آثهار   آن در ههه  آید یم دس  به n × n ماتریس یک باشد، n شدم ییشناسا متغیرهای تعداد اگر .دهد یم

 .(Asan & Asan, 2007, p.628)اس   شدم  ماص  یکدیگر بر متغیرها

 مطالعه مورد ةمعرفی منطق

بصهش و     شهر،   91شهرستان،  18شامل  9811سال  سیاسی های براساس تقسی استان اصفهان 

درصهد مسهاح     6/ مربه  ههه    هیلومتر 918191استان با مساحتی حدود این  .اس دهستان   91

درجهه و   1 عرض شیالی و  ةدقیق 18درجه و   8دقیقه و تا  8 درجه و  81هه بین  اس ،هاور 

شهرسهتان   .گرفته اسه   النهار گرینویچ قرار طول شرقی از نص  ةدقیق 81درجه و    دقیقه تا  83

 1/1)هیلهومتر   1/983شههر بها    یبیاترین و خیین( درصد 6/86)هیلومتر مساح   111 9/8نائین با 

 .اند های استان را به خود اختصاص دادم هیترین مساح  شهرستان( درصد
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عنوان مرهز استان پس از تهران و ماهد، سهومین شههر هاهور     شهر اصفهان به ،نظر جیعی  از

 هانون  9 از برخورداری با اصفهان شهرستان ،اصفهان استان های شهرستان میان در .آید حسا  می به

 .اس  دادم اختصاص خود به را شهری نقاط شهری، بیاترین

 را شههری  ههای  بیاهترین ههانون   شهر، 3 از برخورداری با لنجان شهرستان ،اصفهان شهر از پس

نتهای   ) اردد را اسهتان  شههری  نقهاط  شههری، هیتهرین   ههانون  یهک  بها  خوانسهار  شهرستان داشته، و

ههاربری اراضهی و    ةههای طبیعهی، نوهو    نظر ویژگی از(. 9811مسکن،  و نفوس عیومی سرشیاری

هیگهن شهامل نهواحی هوهسهتانی، ههویری و       نسهب   بهه های اگروتکنیکی سه نوع طبیع   ویژگی

 .شود میشناسایی  ای در سطح استان  جلگه
 

 
 کالن فضایی استان اصفهان بندی یمتقس. 3شکل  1331-09ی ها سالتحول نظام شهری استان در طی . 3شکل   

 

 
 شهری هایسکونتگاه یپراکندگ .1شکل 

 ارتفاعی  سطوح در 

 1309استان شهرهای  نظری نفوذ هایحوزه. 6شکل 
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 ی تحقيقها افتهی

 ی استانا منطقه ةبر توسع مؤثر اصلیشناسایی عوامل 

 11 9 بهرای افهق   استان اصهفهان  آتی ةتوسعبر  مؤثر اصلیو  راهبردی متغیرهای عنوان بهمتغیر  88

شهدم    ی تنظه در دم بصهش   88×88ابعاد ماتریس . دنمک تولیل شدمیک افزار نرمو با  شدم شناسایی

 .اس 

به ابعاد  با توجه. بین متصصصان توزی  و تکییل شد نامه پرسش در ضینعوامل هلیدی توقیق 

 8  9گزینه برای ماتریس وجود دارد هه از این مجیوع هلهی،   111 ، مجیوع در 88×88ماتریس 

 .م اس دادرا به خود اختصاص  8و  1، 9ی ها دادمة ماتریس خان 86  ة ماتریس صفر و انخ

 63در بهیش از   شهدم  انتصها  عوامل  دهد ناان میاس  هه  درصد 63پرشدگی ماتریس  ةدرج

دو ی بها  آمهار ی ها شاخ ماتریس براساس  ،از طرف دیگر. اند داشتهیر تأثدرصد موارد بر یکدیگر 

درصد برخوردار بودم اس  هه این موضوع نیز روایهی بها ی    911ی از مطلوبی  ا دادمچرخش  بار

 .(1جدول ) دهد یمرا ناان  آنی ها پاسخپرسانامه و 

 ی آنها آمارهی ماتریس و ها داده ةتحلیل اولی. 2جدول 

 پرشدگیدرجة  مجموع ها سه تعداد دوها تعداد ها کی تعداد صفرها تعداد تکرار تعداد ابعاد ماتریس

88×88 1 9  8 9 18 9631 991    86   /63 

 
 ها آنی بند طبقهو  استان اصفهان ةتوسعبر  مؤثر راهبردی متغیرهای. 3جدول ادامة 

 یبند طبقه متغیر

 ها سکونتگام
 ةی جدید، تیرهز جیعی  در مجیوعشهرها ، نظام شهری، نظام روستایی،ها  یفعالسازمان فضایی 

 شهرها ةفاصلشهری اصفهان، تعادل در استقرار فضایی، تعادل در توزی  جیعی ، 

 پیوندها
ی جیعیتی، پیوندهای وندهایپ پیوندهای تکنولوژیکی، پیوندهای فیزیکی، پیوندهای اقتصادی،

 فرهنگی، پیوندهای ملی، پیوندهای فراملی قومی، پیوندهای خدماتی-اجتیاعی

مالحظا  

 امنیتی

طبیعی، تهدیدا  اقتصادی، تهدیدا  اجتیاعی، تهدیدا  فرهنگی، تهدیدا   مصاطرا  تهدیدا 

 سیاسی، تهدیدا  نظامی

داخلی، اشتغال، ناخال   دیتول، افزودم  ارزشی، ور بهرمصنای ،  تولید، ةگردشگری، خدما ، شیو اقتصادی
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 ها آنی بند طبقهو  استان اصفهان ةتوسعبر  مؤثر راهبردی متغیرهای. 3جدول ادامة 

 یبند طبقه متغیر

 ، بازار تقاضا،ها  یفعالموصول، تیرهز  تنوعی داخلی و خارجی، بازرگانی، رقاب ، گذار هیسرما

 هااورزی هایدیتول

سیاسی و 

 مدیریتی

نهادی بین بصش خصوصی، ی بینها یهیکاری، گذار هیسرما، امنی  تیک استانیوپلئموقعی  ژ 

 مااره  سیاسی، بودجه

عل  و 

 تکنولوژی

 ی،تکنولوژ دیتول علیی، تولید عل ، فناوری تولید، ةتوسع اطالعا ، توقیق و توسعه، فناوری سطح

 انرژی دیتول

 اراضی اهوتوریس ، هاربری معدنی، ، ذخایرآ ، توان اهولوژیک، مناب  س یز   یمو طبیعی

 اجتیاعی
 انسانی، ةمااره  اجتیاعی، توسع اجتیاعی، یها  یفعال در زنان نقش مهاجر ، توو   جیعی ،

 مصرفی الگوهای مدنی، ها شبکه ، بهداش  عیومی، یقوم اجتیاعی، نیتأم

ی ها شبکه

 زیربنایی

 ةی روستایی، شبکربناهایز، اطالعا ی فناوری ها رساخ یز ترانزیتی، ةی اصلی، شبکها رام ةشبک

 ی جیعیها رسانهی بهداشتی و درمانی، مسکن و زمین، ها شبکهی، انرژتوزی  

 مدیری  استان ةی، نقش فراملی استان، شیوا منطقهمدیری  هالن هاور، هارهرد میان  ةشیو هالن

 خبرگان نظرنگارندگان و  مطالعا  ،9811 ی،و زال یبهاتاز  برگرفته: منب  

 

 
 تأثیرپذیری - در محور تأثیرگذاری ها آنمتغیرها و جایگاه  پراکندگی نمودار .7شکل 
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 اول ةیه ناح. شهد  یهک تفک و ییشناسها   متغیرهها  از گونهه  پن  ،گرفته انجام وتولیل یهتجز براساس

 در اسهتان اصهفهان   ةتوسعمتغیرهای راهبردی  ترین یاصل ةدهند ناان ،(هلیدی ورودی یا متغیرهای)

مهدیری  اسهتان، توقیهق و     ةهاهور، شهیو   ههالن  مدیری  ةیوش شامل متغیرها این. اس  11 9 افق

 علیی، سطح فناوری اطالعا  و مناب  آ ، نقش فراملهی اسهتان،   ةتوسع توسعه، توو   جیعی ،

نقهش حیهاتی دارنهد و سیسهت  را      اصهفهان  این عوامل در اسهتان . باشند یمنهادی ی بینها یهیکار

 .دهند یمیر قرار تأثتو  

تأثیرگهذاری   هه   و تأثیرپذیری ه  هه اند یرهاییمتغ ةدهند ناان (حد واس  متغیرهای) دوم ةیناح

ی داخلهی،  گهذار  هیسرما بازرگانی،ی، بازار تقاضا، ور بهرمشامل مهاجر ،  متغیرها این. زیادی دارند

، افهزودم  ارزش موصول، اشتغال، تنوع ی،گذار هیسرماترانزیتی، امنی   ةی خارجی، شبکگذار هیسرما

تهدیهدا    تولیهد، پیونهدهای اقتصهادی،    ةتولیدا  هااورزی، رقاب ، تولید انهرژی، صهنای ، شهیو   

 .اند یناخال  داخل یدتول ی اصلی،ها رام ةاقتصادی، شبک

 زیهاد  تأثیرپذیری و ه  تأثیرگذاری هه اس  متغیرهایی ةدهندناان (نتیجه متغیرهای) سوم ةیناح

 درگهرو  آیندم در ها آنوضعی   اما دارند، استان ةتوسع در راهبردی نقش متغیرها این ،واق  در .دارند

انسهانی، پیونهدهای ملهی، پیونهدهای      ةتوسهع  شهامل  متغیرها این. اس  دیگر متغیرهای ةسازند آثار

، سه  یز   یموه  اهولوژیهک،  تهوان  ی مصهرف، الگوها فرهنگی،-فراملی قومی، پیوندهای اجتیاعی

 .باشند یم خدما  اراضی، گردشگری، اهوتوریس ، هاربری

و  تأثیرگهذاری  میهزان  ههه  اس  متغیرهایی ةدهند ناان (یپوش چا   قابل متغیرهای)چهارم  ةیناح

ناهان   دارنهد،  هیهی  تغییهرا   ههه  را حهاهیی  روندها یا حرها  متغیرها این .دارند هیی تأثیرپذیری

مسهکن و زمهین،    شهامل  متغیرهها  ایهن  .شهوند  یمه  نامیهدم  نیز مستقل متغیرهای اصطالحاً و دهند یم

ی هها  شبکه ، بهداش  عیومی، یقوم اجتیاعی، نیتأم ی جدید، نظام شهری، نظام روستایی،شهرها

 ی روسهتایی، تهدیهدا   ربناهها یز ماهاره  اجتیهاعی،   اجتیهاعی،  یها  یفعال در زنان مدنی، نقش

ی بهداشهتی و درمهانی، تعهادل در توزیه  جیعیه ، ماهاره  سیاسهی،        ها شبکه طبیعی، مصاطرا 

معهدنی، تهدیهدا  اجتیهاعی،     ی، ذخهایر انهرژ توزیه    ةی جیعی، پیوندهای فیزیکی، شبکها رسانه

 .باشند یماسی، تهدیدا  نظامی تهدیدا  فرهنگی، تهدیدا  سی
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وضهعیتی   متغیرهها  این سیست  نظر از .اس  نامعین یا یا خوشه متغیرهای ةدهند ناان پنج  ةیناح

، ئوپلتیهک اسهتان  موقعیه  ژ ، هها   یه فعالاز تیرههز   اس  متغیرها عبار  این .دارند آیندم در نامعین

شههری اصهفهان،    ةجیعیه  در مجیوعه   ی، تیرهزتکنولوژ دیتول بودجه، تولید عل ، فناوری تولید،

شههرها، سهازمان    ةفاصهل  پیوندهای تکنولوژیکی، پیوندهای خهدماتی، تعهادل در اسهتقرار فضهایی،    

ی ا منطقهه ههارهرد میهان   و ی جیعیتهی، وندهایپ ،اطالعا ی فناوری ها رساخ یز، ها  یفعالفضایی 

 .اس 

 و سناریوسازی کليدیمتغيرهای کالن 

اسهتان اصهفهان    ةدر توسهع  مهؤثر  هلیدیعامل  91 اصفهان، استان ةبر توسع مؤثر عامل 88از میان 

 ةشهدن عوامهل، تهیه    با نهایی. استان را تاکیل خواهند داد ةندیآ یها ویسنارشناسایی شد هه عناصر 

 ،گهر ید  عبار  به، یا (11 9افق ) رو شیپی ها سالیک از عوامل در  ی احتیالی برای هرها  یوضع

 .شود یم ریپذ امکانی زیر برنامه ةصون

ال، براسهاس فهرض ایهدم    ها  یوضعوضعی  تعری  شد، این  86 ،عامل 91 برای ،یهل طور به

ترهیهب  . فرض بینابین و فرض بدبینانه در طی  بهترین حال  میکن تا بدترین حال  تعری  شهد 

زمنهد  ی عوامل با هیدیگر سناریوی ماصصی را تاهکیل خواهنهد داد ههه نیا   ها  یوضعاز  یک هر

 .ی منوصر به هیان سناریو اس ها اس یسو  راهبردها تدوین اهداف،
 

 

 استان ةسال آیند 21متغیرهای کلیدی در  وضعیت محتمل هریک از. 3جدول ادامة 

 فرض بدبینانه فرض بینابین الفرض ایده متغیر کلیدی
شیوة مدیری  
 هالن هاور

تیرهززدایی هامل و سیطرة نظام 
 ای منطقه

 ضیتفوتیرهززدایی نسبی و 
 ها یاستانداراختیارا  به 

 حفظ وض  موجود

شیوة مدیری  
 استان

و حاهیی   گرا توسعهمدیری  
 استراتژیک بینش

 موور اما برنامه هار موافظهمدیری  
های  گریز با تصیی  مدیری  برنامه

 یا لوظه

 آ مناب  
و مصرف آ  پایدارسازی مناب  
 آن

یی در جو صرفهاستفادة بهینه و 
 مصرف

 ادامة وض  فعلی

ی ها یهیکار
 نهادی بین

پویایی هامل تعامال  سازندة 
 بین نهادهای مصتل 

پویایی اندک تعامال  سازندم بین 
 نهادها

رشد بیاتر تعارضا  نسب  به 
 تعامال  بین نهادها

جیعی  و 
 مهاجر 

پایداری جیعی  و تعادل 
 ها مهاجر 

 ها مهاجر ادامة روند و افزایش  ها مهاجر هنترل شرای  و هاهش 
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 استان ةسال آیند 21متغیرهای کلیدی در  وضعیت محتمل هریک از. 3جدول ادامة 

 فرض بدبینانه فرض بینابین الفرض ایده متغیر کلیدی

 و توسعهتوقیق 
افزایش سه  توقیق و توسعه از 
 8تولید ناخال  داخلی به میزان 

 درصد

افزایش سه  توقیق و توسعه از 
 9/ تولید ناخال  داخلی به میزان 

 درصد

سه  توقیق و توسعه از تولید 
 9تا  1/ 1ناخال  داخلی به میزان 

 درصد
فراملی نقش 

 استان
مرهز خدماتی و توریستی 

 خاورمیانه
فنی به -عرضة خدما  برتر علیی

 هیجوار ها استان
 ادامة وض  فعلی

امنی  
 یگذار هیسرما

ی تاویقی ها اس یساتصاذ 
ی ها نیتضیو  یگذار هیسرما

 هافی

هردن برخی  تسهیل و برطرف
 ها  یمودود

ی گذار هیسرمانکردن از   یحیا
 داخلی و خارجی

تولیدا  صنعتی و 
 معدنی

 درصد 91رشد هیتر از  درصد 11تا  91رشد بین  درصد 11رشد با ی 

سطح فناوری 
 اطالعا 

انقال  الکترونیکی و استقرار 
 دول  الکترونیکی

ی ها رساخ یزافزایش تدریجی 
 فناوری اطالعا 

 عدم توسعة فناوری اطالعا 

 گردشگری
 عنوان بهصنع  گردشگری 

 اقتصاد پایة استان
و توسعة نقاط  ها رساخ یزتوسعة 

 جاذ  گردشگر
ی نظام گردشگری استان و ناهارآمد

 رهود
 ادامة وض  موجود رشد تدریجی ولی مستیر ی برترها یفناورقطب  تولید تکنولوژی

 ی نظام سکونتگاهی استان اصفهانها یویسنارابعاد 

ایجاد تعادل  ةدارد، بر پای ها سکونتگامنگری نظام شهری هه ارتباط مستقییی با الگوی استقرار  یندمآ

در توزی  جیعی  با توجه به توان مویطی نواحی مصتل  در بارگذاری جیعیتهی، برخهورداری از   

بهین رتبهه   یافته، ارتباط و پیوند مناسب نقاط شهری و روستایی، ارتباط مناسب  توسعهمراهز زیس  

ی ارتبهاطی و  هها  شهبکه ی از منهد  بههرم ی شهری بها  ها سکونتگامشهرها، پیوند مناسب بین  ةو انداز

و پیونهدهای درونهی و بیرونهی     هها  آنیافته، متناسب با مقیاس و عیلکهرد   توسعهاطالعاتی مجهز و 

 .استوار اس 

ی گونهاگونی را بهرای   نگهری، سهناریوها   یندمآبر این اساس و با توجه به مبانی نظری مطالعا  

 ی مثبه  و منفهی  هها  جنبهه های خهاص و   یژگیو یک توان ترسی  هرد هه هر یمنظام شهری  ةیندآ

 ةلئمس. ابعاد سناریوهای نظام سکونتگاهی هیوارم بر ایجاد تعادل سرزمینی استوار بودم اس . دارند

صتله  از اقتصهادی،   یافتن عواملی اس  هه به تفاو  مناطق جغرافیهایی م  علیی، ةاصلی این حوز

 ههای  هاهه  مهواردی ههه براسهاس تجربه      بنابراین،. شود منجر میاجتیاعی، سیاسی و تکنولوژیکی 
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ههای   یهل تولی  هاهش عدم تعادل سرزمینی و نیز مووریزی فضایی با ر برنامه ةحوز نظران صاحب

فتگی یها  توسهعه و  هها  سهکونتگام سهه موضهوع تیرههز، هیگرایهی بهین       اند، شدمی بررسهارشناسی 

 .شد  انتصا  ها سکونتگام

 ی نظام سکونتگاهی شهری استان اصفهاننگر ندهیآسناریوهای 

 شهدم   حهذف ، 3و   های  ی رد  هه در جدول  یسناریوهای یادشدمهای  فرض یشپگرفتن درنظربا 

 .پن  سناریو باقی خواهند ماند فق  ،ترتیب  ینا  به .اند شدمادغام  باه  1و  9و سناریوهایی ردی  

 ها روی سناریوها فرض یشپیمانده پس از اعمال باقو  شده حذفسناریوهای . 1جدول 

 نتیجه میزان توسعه میزان تمرکزگرایی میزان تعارض ردیف
 ادغام ها سکونتگام یا توسعهبرابری  یی با تیرهزگرا ها سکونتگام واگرایی میان 9
 ادغام ها سکونتگام یا توسعهنابرابری  یی با تیرهزگرا ها سکونتگام واگرایی میان 1
 یاندمیباق ها سکونتگام یا توسعهبرابری  عدم تیرهز شدید ها سکونتگام واگرایی میان 8
 حذف ها سکونتگام یا توسعهنابرابری  عدم تیرهز شدید ها سکونتگام واگرایی میان  
 یاندمیباق ها سکونتگام یا توسعهبرابری  تیرهزگرایی با  ها سکونتگام هیکاری میان  
 یاندمیباق ها سکونتگام یا توسعهنابرابری  تیرهزگرایی با  ها سکونتگام هیکاری میان 6
 یاندمیباق ها سکونتگام یا توسعهبرابری  عدم تیرهز شدید ها سکونتگام هیکاری میان 8
 حذف ها سکونتگام یا توسعهنابرابری  شدیدعدم تیرهز  ها سکونتگام هیکاری میان 3

 های پژوهش یافته: منب         
 

 
 

 نظام سکونتگاهی استان اصفهان ةیندآتصویر شماتیک سناریوهای مختلف . 8شکل 

 

 

 (شعاعی) 1سناریوی 

 

 

 (جزایر منفصل) 2سناریوی 

 (یا وشهخ) 3سناریوی 

 

 (چندمرکزی) 4سناریوی 

 

 (یا هشبک) 5سناریوی 
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 سناریوی شعاعی: سناریوی اول

دلیهل عهدم هیکهاری بهین      و بهه  اصهفهان،  تیرهزگرایی شدید نظام سهکونتگاهی اسهتان   به با توجه 

ین ویژگهی  تهر  مهه  واسطه با مرهز این نظام سکونتگاهی  ی، ارتباط و تعامل مستقی  و بها سکونتگام

یزان تفهویض  م در این سناریو به سبب تیرهز بسیار با ، ،وم بر اینعال. رود یماین سناریو به شیار 

 .ی پیرامونی در هیترین حال  میکن خواهد بودها سکونتگاماختیار به 

تولیهدا  و   هها  سهکونتگام یهک از   در مرهز وجود دارد و ههر  عیالًدر این سناریو بازار استانی 

ارتباطا  و تعامال  . دهند یمو خرید خود را نیز از مرهز انجام  آورند میخدما  خود را به مرهز 

بهه   مربهوط هها   گهذاری  یاسه  سدر این حاله   . ضعی  اس  شد  بهبا یکدیگر  ها سکونتگاممیان 

 .شود یمشهری اصفهان اتصاذ  ةاستانی و در مرهز حوز صور  بهشهری اصفهان  ةمجیوع

 

 1399استان اصفهان در الگوی شعاعی نظام سکونتگاهی . 0شکل 

خهدما  شههری در شههرهای     نیهافتن  گسهترش  و هها  سهکونتگام شکاف خدماتی مرهز و سایر 

ی شههری  هها  وزممرهز را تقوی  هردم و ابتکار عیل حه  روزافزون ةمصتل  روند مهاجر  و توسع

 هها  رام ةمناسب شبکنا ةبه سبب توسع ،در چنین شرایطی. هند یم ای مودود ینهزمپیرامونی را در هر 
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تعامهل میهان    ،ههالم  ههای جیعیتهی و اقتصهادی و در یهک     یهان جر عیهالً میان شههرهای مصتله ،   

تنهها   ها سکونتگامی ارتباطی میان مرهز و سایر ها رامدلیل وجود  و بهاس   شدم  متوق  ها سکونتگام

 .شدم اس   ی تقومرهز 

 شههر  رشد یافته اس ، اما تر بزرگبه شهرهای  تر هوچکروند مهاجر  از روستاها و شهرهای 

زندگی در شههر  . بیاتری نسب  به سایرین برخوردار اس  مراتب بهمرهز از رشد  عنوان بهاصفهان 

ی بیاتری را پیش روی ها فرص هه  شهر هالنو افراد تیایل دارند تا در این  داردی  جذاباصفهان 

 .یابند حضوردهد،  یمقرار  آنان

 منفصلسناریوی جزایر : سناریوی دوم

ی فضهایی  پراهنهدگ  ،هها  سهکونتگام ی وسهی  میهان   هیکهار در سناریو جزایر منفصل سه عامل عدم 

هها   یانجرارتباطا  و  منجر شدم اس  ها سکونتگامی ا توسعهسکون  و فعالی  و هیچنین برابری 

ههای بهارز    یژگهی وسهایر  . گیردانجام ( ها حوزمو  ها شهرستان) یمودودداخل مناطق طور عیدم  به

 :زیر اس  شرحناریو جزایر منفصل به س

ههه  اسه    ای جزیهرم -جزیهرم  بهه صهور    جزایر منفصل تصویری از استان اصهفهان  یسناریو

ی هها  حوزمی حاضر در ها سکونتگامهریک از . ی شهری را پیش رو داردها حوزمبازارهای مولی و 

ی حاضهر در  هها  نتگامسکودیگر  شهری اصفهان بیاترین ارتباطا  و تعامال  را با ةشهری مجیوع

 .دنشهری دار ةآن حوز

 ،یعبارت بهیا  اند وابسته خود ةی جزیرها سکونتگامبه سایر  ها سکونتگامیک از  در این سناریو هر

ههه نهابرابری    آنجها  از .اسه   وابسهته  ی هیان حهوزم ها سکونتگامبه سایر  در نهای هر سکونتگام 

بیاهتر بهر ارتباطها      هها  سهکونتگام  وجود ندارد، ها سکونتگامیافتگی  توسعهشدیدی میان وضعی  

 .هنند یمیه تکداخلی 

 اتصهاذ منطقهه   آنههای   یژگهی وی و براسهاس  ا منطقهه  صور  بهها  گذاری یاس سدر این حال  

توانهد بهه    یمه  هها  شهرسهتان ها بهه   گذاری یاس سگیری و واگذاری  ی تصیافزایش قدر  . شود یم

بهه   هها  حهوزم تیایل . تضادی با قوانین ملی ندارند هه شود،ر منجی ا منطقهیری نوعی قوانین گ شکل
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توانهد از   یمه ههای قهومی و نهژادی     یژگیوهیسوشدن جزایر با . شود یمای بیاتر  یهناحیزی ر برنامه

و از سهوی   ،یری اقتصهادی منجهر شهود   پذ رقاب های مناطق و افزایش  یتوانیندسو به افزایش  یک

ی هها  راممناسهب  ناههافی و  نا ةتوسع. یر قرار دهدتأثرا تو  میکن اس  یکپارچگی استانی  ،دیگر

پیونهدهای جیعیتهی و فیزیکهی را ههاهش      ةحجه  گسهترد   امکهان  ارتباطی میان شهرهای مصتل ،

 .شدن نظام سکون  و فعالی  شود ای یرمجزعامل تقوی   تواند یمدهد و  یم

 
 1391 الگوی جزایر منفصل نظام سکونتگاهی استان اصفهان در. 19شکل 

 یا خوشهسناریوی : سناریوی سوم

هیهاهنگی و   ةواسهط  بهه  ،در این سناریو اگرچه وضعی  تیرهزگرایی در فضای استان حاه  اسه  

یی در فضای استان نسب  به سناریو شعاعی هاسته تیرهزگرا، از ها سکونتگامهیکاری گستردم میان 

منجر به یکدیگر  ها سکونتگامستگی نسبی به واب ها سکونتگامی ا توسعهنابرابری  ،اس ؛ اما از سویی

 .اس  شدم برقرار ها سکونتگاممراتبی بین  نظامی سلسله ،ین رویبد .شدم اس 

بها   شهوند،   یمه معرفی  ها هسرخوش عنوان بههه  تر بزرگی ها سکونتگامدر این سناریو تعدادی از 

عبهارتی   بهه . خهود دارنهد  هنند و نقش مرهزی برای پیرامون  یمرقاب   ،هه شهر اصفهان اس  مرهز
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ی بزرگ با مرهزیه  شههرهای بهزرگ تاهکیل     ها خوشهدر استان اصفهان تعدادی مودود  ،تر سادم

 .شود یم

یافته با  توسعهی هیترها سکونتگام، ها سکونتگامدلیل هیکاری و هیاهنگی میان  در این سناریو به

هنهد و تعهامال  خهود را بها     د یمه تاهکیل  ی ا خوشهه  تهر  هیبسهته تهر و   یافته توسعهی ها سکونتگام

یی از شهرها و روسهتاها  ها خوشهمناطق درون خوشه یا  ،ترتیب  ینا  به. هنند یمتقوی   ها هسرخوش

در یهک یها چنهد خوشهه      زمهان  ه  ها سکونتگام، هرچند میکن اس  تعدادی از آورد میدس   را به

 .عضوی  داشته باشند

 
 1319استان اصفهان در ی نظام سکونتگاهی ا خوشهالگوی . 11شکل 

 هها  شهرسهتان ، مراههز اصهلی   هها  خوشهشود هر یک از  یممااهدم  99طور هه در نقاة شکل  هیان

 عنوان به ها گرمدلیل تیرهزگرایی، یکی از  هیدیگر برابر نیستند و به با( ها نقطه) ها گرماندازة . هستند

ههر سهکونتگام بها یهک سهکونتگام       هیچنین، به دلیل هیکاری و هیاهنگی،. هند مرهز نقش ایفا می

ها ههالن مجیوعهة    گذاری یاس س این حال  در .پیرامونی برقرار هردم اس -سرخوشه رواب  مرهز

ههای   شود و تصیی  یماتصاذ  ها هسرخوشاستانی و در مرهز و با مااره   صور  بهشهری اصفهان 

 .شود یمواگذار  ها هسرخوشی به ا منطقهمولی و 
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ههای   ی فعالدر هنار اصفهان و هاشان به ظهور ( ها هسرخوش)عیدم زرگ یری شهرهای بگ شکل

بر مسیرهای  طور عیدم به ونقل حیل ةشبک .شدم اس منجر تولیدی و خدماتی قوی در این شهرها 

تهر   یقهو اقتصادی این مراههز   و هارهرد قرار گرفتهی شهری ها حوزمارتباطی میان اصفهان و مراهز 

یری شههرهای بهزرگ عیهدم رونهد مههاجر  بهه اصهفهان را ههاهش دادم، امها          گ شکل. شدم اس 

 هی به ا منطقهه واگهذاری اختیهارا     ،رو  یهن ا از. م اس هردیر شهرهای بزرگ گ یبانگرماکالتی را 

 ،81 9ی در سهال  ا خوشهه یی هه براسهاس الگهوی   ها سکونتگام. شود یمیر ناپذ اجتنا  ها هسرخوش

 ،فالورجهان  شههر،  آبهاد، شهاهین   ، هاشان، برخوار، نج اصفهان از دان عبار  ،خوشه خواهند بودسر

  .یننائیابانک، و ب، خور نطنزشهر،  یدونفر یگان،گلپا ،اردستان یرم،سی و بیدگل، آران، لنجان

 یچندمرکز سناریوی: سناریوی چهارم

ها  ونتگامسک یافتگی توسعهچندمرهزی از تیرهزگرایی در فضای استان به سبب برابری  یدر سناریو

تاریصی و مناب  موهدود اسهتان،    ة، ولی سابقهاسته شدم اس  ها، آن یانگستردم م هیکاری وجودو 

ههای   یهان جرارتباطا  و  ،ترتیب  ینا  به. شدم اس  ها خوشهبه سر ها خوشهموجب وابستگی نسبی 

 صهور   بهه و بصاهی دیگهر    هها  حهوزم داخل  صور  بهشهری اصفهان بصای  ةموجود در مجیوع

های بارز این سناریو در افق به شرح زیر  یژگیو. دگیر یمانجام  ها حوزمو با سایر  ها حوزمخارج از 

 :اس 

هههر یههک از . سههناریوی چهههارم تصههویری از اسههتان اصههفهان بههدون مرهزیهه  یگانههه اسهه   

ی بههه ا منطقهههنفعهان   رویکههرد ماهارهتی و بهها هیکههاری ذی  ی مرهههزی بها مههدیری  ههها سهکونتگام 

رشهدیافته و   ها سکونتگامدر این حال  تعدادی از . پردازند یمی و مولی ا منطقههای  گذاری یاس س

 .دان شدمتبدیل به مرهزی برای منطقه خود 

ی بهزرگ تاهکیل   هها  سهکونتگام در استان اصفهان تعدادی مودود مناطق بهزرگ بها مرهزیه     

شهری  ةوضعی  مجیوعمرهزی به  شهری اصفهان از وضعی  تک ةمجیوع ،بر این اساس. شود یم

متقابهل   آثهار ی مرههزی و  هها  سهکونتگام هیگرایی با  میهان   ةواسط به. یافته اس  ییرتغی چندمرهز

ی هها  حهوزم ی مرههز  هها  سکونتگامماارهتی توس   صور  بههای هالن  یاس سمناطق بر هیدیگر، 

 .شود یماصلی اتصاذ 
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های خدماتی و تولیدی قهوی    یفعالبه ظهور ( مراهز مناطق)عیدم یری شهرهای بزرگ گ شکل

ی ارتباطی ها رام شاماز طریق طور عیدم،  بهیی ها ها و افراد جا جابه .شدم اس منجر در این شهرها 

نیز میکن اس  با مراهز دو یا چند منطقهه   ها سکونتگامتعدادی از . دگیر یممیان مراهز مناطق انجام 

 ای در ههر  یژموی صنعتی تصصصی ها خوشهمناطق،  دلیل ارتباطا  فراگیر در به. تعامل داشته باشند

بها توجهه بهه    . دنشو عرضهتواند در هیان مناطق  یمگیرد و خدما  مرتب   یمیک از مناطق شکل 

( غیهر از اصهفهان  )ها  سکونتگام، با دیگر ها سکونتگاممفروضا  سناریو افزایش تعامال  تعدادی از 

 .شود تقوی  میی چندمرهز، مدل اه سکونتگامو هیکاری و هیاهنگی گستردم میان 

 
 1311ی نظام سکونتگاهی استان اصفهان در چندمرکزالگوی . 12شکل 

 یا هشبک سناریوی: سناریوی پنجم

ی شههری اسهتان وجهود    ها سکونتگامهیاهنگی و هیکاری گستردم میان  تنها نهی ا شبکهدر سناریو 

ی شههرها از  ا توسهعه بلکه عدم تیرهز شدید در فضای سکون  و فعالیه  اسهتان و برابهری     ،دارد

تنوع، بین  لواظ ازحج  و ه   لواظ ازهای گوناگون ه   یانجرسوی دیگر، ارتباطا ، تعامال  و 

با یکدیگر در  ها سکونتگام ةهه در این سناریو هی  یطور به. یافته اس   یشافزا شد  به ها سکونتگام

 :های بارز این سناریو به شرح زیر اس  یژگیوضین اینکه سایر . ارتباط مستقی  خواهند بود
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در ههر دو بصهش نظههام   )اصهفهان   ةشهد  یا شههبکهشههری   ةایهن سهناریو تصهویری از مجیوعه    

، خهود ارتباطهاتش را بها    هها  سکونتگامیک از  هر. را پیش رو دارد( سکونتگاهی شهری و روستایی

 وابسهته  هها  سهکونتگام یچ سکونتگاهی به سهایر  هدر این سناریو . هند یممدیری   ها سکونتگامسایر 

تهر   یهله  طهور  بهه یها   ،هها  سکونتگامیافتگی  توسعههه نابرابری شدیدی میان وضعی   آنجا  از. نیس 

 .اند هردمیکدیگر برقرار  بای را ا دوطرفهتعامال   ها سکونتگاموجود ندارد،  ها شهرستان

هر یهک   ،یجهنت در. مجازی اس  صور  بهغالب  طور به ها سکونتگامال  بین و تعام ارتباطا 

مرههز   عنهوان  بهه از اعضها   یک هیچ چندگانهدر این تابعی  . دارندانه گاز اعضای شبکه تابعی  چند

 ،هها  سهکونتگام دلیهل برابهری وضهعی      به هد، د ناان می 98ة شکل نقا طور هه هیان .نیس شبکه 

 .هننهد  ایفها نیهی  مرههز نقهش    عنهوان  به ها گرمیک از  یچهدلیل عدم تیرهز،  و بهند برابر ها گرم ةانداز

بها سهایر    هها  سهکونتگام یهک از   ههر  ،هها  سهکونتگام دلیل هیکهاری و هیهاهنگی میهان     به ،هیچنین

 .متوازن برقرار هردم اس  صور  بهروابطی را  ها سکونتگام

 

 1329اصفهان در ی نظام سکونتگاهی استان ا شبکهالگوی . 13شکل 

 شهری ةبرای توسع قبول قابلهای دارای توان محدوده

 -یعهی طب موهی   ةجانبه  هیهه  یهابی بهر ارز  یهه با تک ریزیبرنامه داشتن پایدار توسعةبرای رسیدن به 
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 و نیسهتند برخهوردار   یکسهانی  ی و وضهع  هها  یژگیاز و ینیسرزم هایپهنه. اس  ضروری یهالبد

 سهاماندهی  دلیهل،  ینبه هی. دارند یمتفاوت ی توسعه، شرا های ی از نظر نظام استقرار و قابل یژمو به

 یبنهد  در طبقهه  یاساسه  یها از ضرور  یکی. اس  یزیمتیا یفضاها، مستلزم اتصاذ راهبردها ینا

فضهاها   یهن ا. دشهو  یهابی  مکان باید شهری توسعة یاس  هه برا یفضاها یینتع ای،منطقه یفضاها

 و اجتیهاعی  اقتصهادی،  یکپارچة توسعة یبالقوم خود، برا امکان پاتوانة یا یژمو های ی قابل یلدل به

 خهدما   سهاماندهی  و فیزیکهی  توسهعة  به یزیر فضاها، برنامه ینا در نباید و بودم مستعد فیزیکی،

امکانا ، فاقد توانهایی   هیبودها و  ی مودوددلیل  برخی فضاها نیز به ،از سوی دیگر. باشد مودود

به مصهلو   جز آن هنونی به د یل سیاسی، اجتیاعی و  و روند زم برای نگهداش  جیعی  بودم 

شهوند،   ینیها، توول چندانی ایجاد  یرساخ زین تأمی و رسان خدما این قبیل فضاها با  در .نیس 

 .هردتوولی مطلو  را میسر القایی، موجبا   ةباید با اتصاذ تیهیداتی مناسب و توسع  بنابراین،

 
 های اولویت اول در استان یکاربرتلفیق . 11شکل شهری                   ةتوسع برایی مناسب ها مکان .13شکل 

 هجينتبحث و 

 ةشهیو » از اند استان اصفهان عبار  ةتوسع ةهنند یینتع مه  د متغیرهایداناان حاضر نتای  پژوهش 

جیعیه  و  »، «نههادی  ی بینها یارهیک» ،«آ مناب  »، «مدیری  استان ةشیو»، «مدیری  هالن هاور

تولیهدا  صهنعتی و   »، «یگهذار  هیسرماامنی  » ،«نقش فراملی استان»، «و توسعهتوقیق »، «مهاجر 
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یرهها از لوهاظ   متغیهن  ا .اسه  « تولید تکنولوژی»، «گردشگری»، «سطح فناوری اطالعا » ،«معدنی

برنهدگی   قهدر  پهیش   ،رو  یهن ااز . دارنهد  شهایان تهوجهی  برتهری   یرهای دیگهر متغیرگذاری بر تأث

یرههای پیاهران   متغرا  هها  آنتوان  یمبر این اساس،  .یرهای دیگر توسعه را در موی  آیندم دارندمتغ

یهزی سهناریومبنا در   ر برنامهه ی، روش هله  طهور  بهه . معرفی هرد 11 9استان اصفهان در افق  ةتوسع

 گرفته انجامی ها پژوهشو نتای  این توقیق تا حد زیادی با  قدر  داردپژوهی  یندمآگیری و  ی تصی

 ةتوسهع  نظهر  ازهای توقیهق، اسهتان اصهفهان     یافته براساس ،هیچنین. ی داردهیصواندر این زمینه 

سهناریوی  »: رو خواههد شهد   هاصلی روبه  یبا پن  سناریو یندمآسال   1ی فضایی در ها نظامیش آرا

سهناریو  »و ، «یچنهدمرهز  سهناریوی »، «یا خوشهه سهناریوی  » ،«منفصهل  سناریوی جزایر»، «شعاعی

 -توان شهاهد انسهجام فضهایی    یم یا شبکهشدم، در سناریوی  یطراحسناریوهای  در بین. «یا شبکه

 .یکپارچه و متعادل فضایی بود ةی در سطح منطقه و توسععیلکرد

  موجود، برای رسیدن بهه  با توجه به وضعی  ساختار قطبی نظام شهری استان اصفهان در وض

مراحهل   دمطلهو  نظهام سهکونتگاهی اسهتان اصهفهان اسه ؛ بایه        یهه سناریو یا شبکه یسناریو

شدن بستر  شهری استان در فازهای اولیه پییودم شود و پس از فراه  ةی و چندمرهزی شبکا خوشه

شهروط توقهق    از الزاما  وبنابراین،  .شودشهری موقق  ةشبک یهای مناسب، سناریو یرساخ زو 

د تا شونتدوین  طوریها  یاس سراهبردها و  هیةی در استان اصفهان این اس  هه ا شبکه یسناریو

میزان تیرهز موجود در نظام سکونتگاهی استان هه بر روی شهر اصفهان و پس از  ،پیش از هر چیز

تیهیهداتی   ،آن از  پهس هاسته شهود و   ،شهری اصفهان وجود دارد ةبا اختالف زیادی در مجیوع آن

 .دشویایدم شود تا میزان هیگرایی و تعامل میان مراهز شهری استان تقوی  اند

یری بیاهتر  پهذ  نقهش دیجیتال و اینترنه  پرسهرع  بهه هیهرام      ةشبک ةدر توقق این امر توسع

در تولیل . ی ایفا خواهد هردا شبکهو بزرگ استان، سه  بسزایی در توقق سناریو  شهرهای متوس 

ای مطلو  در نظام سکونتگاهی استان، ابتهدا در افقهی    یندمآابی به یدستبرای شود  یماد نهایی پیانه

 .دشوشهری اصفهان حاه   ةی در سطح مجیوعچندمرهزنظام سکونتگاهی  ساله دم

 یژم توزی  و استقرار خدما  نهوع چههارم،  و بهدر این مراهز ضین توزی  متیرهز خدما  برتر 
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های  ینهزم، جز آنفیبر نوری و  ةدیجیتالی از طریق شبک ةوی  شبکخدما  مالی، حقوقی، تق شامل

دوم، شههرهای سهطوح بعهدی در     ةدر مرحل. اصفهان فراه  شود ةشد قطبی شد  بهرقاب  با شهر 

؛ ی ههدای  هنهد  ا شهبکه ی نظام سو بهنظام شهری استان اصفهان را  ةمجیوعساله، هل 11 ةطی دور

ارتباطا  فیزیکهی و   ةدر راستای تقوی  شبک دها بای گذاری یاس سها و  یگذار هدف ، هیةینبنابرا

 تها در دو  ،فالورجهان و هاشهان باشهد    ،یی از شهرهای اصفهانتیرهززداو  ها سکونتگاممجازی بین 

 .ییر وضعی  دهدتغی انتقال و ا شبکهی به ا خوشهفضایی استان از حال   ساختار یادشدم ةدور

ی مسهتلزم داشهتن   ا شهبکه  ،یه  نها درالگهوی چنهدمرهزی و    ةیری اولیه گ شکلید شود تأه باید

فراینهد هنهونی   . ی آن اسه  اجهرا ی معطهوف بهه   ا ارادم ،آناز  تر مه و  آگاهانهی هدفیند و ا برنامه

ی اداری و فضایی و اجهرای آن در اسهتان ناهان از تغییراتهی در جهه  تیرههز و       ها برنامهتدوین 

 .الگوی شعاعی در استان دارد هاشان و تادید-تقوی  بیاتر قطب اصفهان

و مراههز   هها  قطهب ی بها ایجهاد   چندمرهزالگویی ، باید ی نصس ا شبکهبرای رسیدن به الگوی 

 ،اردسهتان  یرم،سهی  و بیهدگل،  آران، لنجهان  ،فالورجهان  شهر، آباد، شاهین برخوار، نج  مانندرقیبی 

ایهن مراههز در مقابهل قطهب      ایجهاد شهدم و  ین نهائ یابانهک،  و ب، خهور  نطنزشهر،  یدونفر یگان،گلپا

 مهؤثر اقهداما    از .تقویه  شهود  هاشان و اصفهان فالورجهان  -اصفهان ةازحد متیرهز و انباشت یشب

بهرای   هارآمهد ی مجهازی و اینترنتهی   هها  شبکه ةشدن الگوی سکون ، توسع یا شبکه برایروستایی 

ههار و   دادن امی اس  هه فرد نیهازی بهه حضهور واقعهی بهرای انجه      ا شبکهتوقق ارتباطا  مجازی 

 .نداشته باشد پرازدحامی ها قطبدسترسی به خدم  در 

 ها شنهاديپ

خروج از وضعی  سهاختار   برایشهری و روستایی استان اصفهان  ةهای سیاستی برای توسع یهتوص

 :سکونتگاهی و فعالیتی قطبی به شرح زیر اس 

 شهری اصفهان؛ ةایجاد مدیری  واحد برای مجیوع -

ای برای رسیدن  زمینه عنوان پیش فضایی چندمرهزی در نظام شهری استان بهتقوی  سازمان  -

 ای؛ به ساختار فضایی شبکه
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 شهر اصفهان؛ های مصتل  به هالن های بازدارندگی مهاجر  از منطقه اتصاذ سیاس  -

شههر اصهفهان بهه     صنای  بزرگ مستیر در موورهای صهنعتی ههالن   ةهای توسع انتقال طرح -

 های دیگر؛ شهرستان

شههر اصهفهان و    های اداری، سیاسی و خدماتی در مقیاس استانی هالن زدایی در نقش تراه  -

 ها در شهرهای متوس  استان؛ گسترش آن

-افزایش تعداد شهرهای متوس  در نظام شهری استان یا تبدیل شهرهای هوچهک و روسهتا   -

 شهرهای متعدد استان؛

ههردن مسهیرهای    منظور دسترسهی فهراه    ها به ها و آزادرام رام ارتباطی بزرگ ةگسترش شبک -

منظهور فرافکنهی    بهه  ،هیچنهین  ،ههای شهیالی اسهتان    تر بهه حاشهیه   عبوری آسان ترانزیتی و

 ای؛ ها به نواحی پیرامونی و حاشیه فعالی 

 مراتبی؛ سلسله ةصور  شبک خدما  در روستاهای استان به ة عرضةگسترش و توسع -

های اقتصهادی سهازگار بها موهی       به فعالی بصای  افزایش هارایی بصش هااورزی و تنوع -

منظهور حفهظ هویه  عیلکهردی      های شغلی جدید روسهتایی بهه   روستایی و ایجاد فرص 

 روستاها و افزایش سطح درآمدها؛

خدما  مناسهب در   عرضةمنظور  مناسب برای فعالی  بصش خصوصی به ةزمین هردن فراه  -

 تجهیز فضاهای روستایی؛

های روسهتایی و عاهایری بهرای حفهظ و نگهداشه        های موی  حداهثر از ظرفی  ةاستفاد -

گیری مؤثر و متهوازن از منهاب     و بهرم های اهولوژیک جیعی  متناسب با اقتصاد استان، توان

 هاور در فضاهای روستایی و عاایری؛ ةپراهند ةپای

لی گیری از مناب  مو بهرم های موردنیاز با تجهیز فضاهای روستایی و عاایری به زیرساخ  -

پایهدار و   ةمنظهور توسهع   دانهش و تکنولهوژی نهوین بهه     هارگیری بههای دولتی و  و حیای 

 هاور؛ ةهیاهنگ با توسع موزون جوام  روستایی و عاایری

 های روستایی؛ بهبود شرای  هالبدی سکون  در موی  ها و توسعه و تقوی  زیرساخ  -
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 عنوان بستر توسعه؛ به تجهیز مراهز روستایی هانونی فاردم، مجتی  و نزدیک به ه  -

های مویطی و مولی منهاطق روسهتایی    گیری از قابلی  ایجاد ساختار فضایی مطلو  با بهرم -

رسانی برحسب سطوح عیلکهردی نقهاط و مراههز و     منظور ساماندهی نظام خدما  استان به

افزایش هیاهنگی بین سطوح مصتله    روستایی، با تأهید بر ةریزی توسع اصالح نظام برنامه

 .فرایند آن هردن  مولی ریزی و برنامه
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