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Abstract 

Relationships between urban network cities are shaped by demographic trends and the 

factors affecting it. This research, using two concepts of occupation distribution and urban 

network, seeks to study the effective factors in the occurrence and intensification of 

inequalities in the Isfahan city spatial network. In the same way, the changes and 

transformation of the Isfahan network (including 37 cities of Isfahan approved by City-

Region Plan) are considered by employment indicators as well as distance between cities, 

using network mapping in social network analysis software (Gephi) in three periods: 1996, 

2006, 2016. The research method is applied in terms of purpose and application. The data 

were gathered through library studies and review of documents. The data analysis method 

is also quantitative. For employment at any time, a separate network is mapped and 

analyzed. The results indicate that in Isfahan city network at the time of research, 

demographic changes in populated cities and low population centers do not directly 

correlate with the shift of employment in the urban network, while there is a direct 

relationship between cities with a moderate population and the flow of employment. In 

addition, the metropolis of Isfahan, with a significant percentage of facilities, resources, 

financial flows, political power, and population flows, does not have decent employment 

flows rank in urban network cities. 
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در  شهری ۀاشتغال بر دگرگونی شبک توزیع رات جریانیثتأارزیابی 

 اجتماعی ۀروش تحلیل شبک کارگیری هبا بشهری اصفهان  ۀمجموع

 3محمود محمدی ،2دیاحمد شاهیون، 2چادگان  داریوش مرادی ،1قلم نیلوفر راست

 معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران ۀ. کارشناسی ارشد دانشکد1

 معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران ۀ. استادیار دانشکد2
 معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران ۀ. دانشیار دانشکد3

 (93/90/4931تاریخ پذیرش:  -41/44/4931 تاریخ دریافت:)

 چکیده

 توزیت   انگاشتت  دو از گیری بهره با مقاله ایندر . گیرد ثر بر آن شکل میؤهای جمعیتی و عوامل م جریان ۀواسط به شهری شبکۀ روابط بین شهرهای 
 بته ایتن مورتور،   . ستت ا  ارزیتابی شتده   اناصتهه  شتبکۀ شتهری   در ی فضتایی هتا  نتابرابری  تشدید و ایجاد در ثرؤم عوامل، شبکۀ شهری و اشتغال 

 4911 ،4911 زمتانی  مقطت   سه در ،شهری شهر مصوب طرح مجموعه 91متشکل از ، اصههان شبکۀ شهری اشتغال در های های شاخص دگرگونی
 در ایتن مقالته   شپتووه  نتو  . ه استت شتد  یدهستوج ( گهتی ) افتاار  نتر   در های اجتماعی در چارچوب تحلیل شبکه شهرها بین ۀفاصل برپایۀ 4931 و

 استواد  بتازبیوی  و ای کتابخانته  مطالعتا  ها، انجا   داده گردآوری روشاست.   های کمی انجا  شده های آن با استهاده از روش و تحلیل است کاربردی
 و ترستی   گانته جدا ای شتبکه  ،گانته  مقتاط  زمتانی سته    هریک از در شهری، ۀهای شبک و ویوگی انگاشت اشتغال ۀتحلیل یکپارچ برای. است مدون
 در شتهرها  جمعیتتی  هتای  دگرگتونی ، گانته  سهدر مقاط  زمانی  ،اصههان شبکۀ شهریدر  ها بیانگر آن است که های تحلیل یافته .است شده تحلیل

و دستتگرد، بهتاران   چتون  هم جمعیتت  شتهرهای کت    و دندار شبکۀ شهری در اشتغال جریان جایی هبا جاب مستقیمی ۀرابط (جمعیت ک و پرجمعیت )
اصتههان،  چتون  هم یشتهرهای پرجمعیتت   ،در مقابتل  .جریان اشتغال داشتتود  در جذبتوجهی  درخور عملکرد ،در مقاط  زمانی پووهش ،قهدریجان
 اصتههان،  شتبکۀ شتهری  شهرهای با جمعیت متوستط در   .ودداشت تری عملکرد ضعیف ،در جذب جریان اشتغال ،شهر آباد و شاهین شهر، نجف خمیوی

 ،بتین جمعیتت و جتذب جریتان اشتتغال در ایتن شتهرها        ۀتوان گهتت رابطت   ای که می گونه عملکرد متوسطی نیا داشتود، به شتغالجریان اجذب در 
هتای   ، قدر  سیاستی و جریتان  مالی های گردش، مواب  امکانا ، از توجهی درخور درصد از برخورداری با اصههان شهر کالن. مستقی  است ای هرابط

 ۀریای توسعۀ اشتتغال در شتبک   بوابراین برنامه .داردن اشتغال های جریانجذب  ازلحاظ شبکۀ شهری شهرهای بودی رتبه درمواسبی  عملکرد ،جمعیتی
نتر  مشتارکت   چتون  همهای بویتادین اقتصتادی    مراتب شهرها باشد و شاخص بودی سلسله تواند تابعی از رتبه شهری اصههان نمی ۀشهری مجموع

 تری دارند. اری، بار تکهل، ضریب اشتغال و ضریب فعالیت عمومی نقش کلیدیاقتصادی، نسبت اشتغال، نر  بیک

 واژگان کلیدی

 .شهری اصههان ۀشهری، مجموع ۀاشتغال، شبکتوزی  تحلیل شبکۀ اجتماعی، 
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 لهئو بیان مس مقدمه

 فضاایی   نقش اساسی در ایجااد عاااد    ای در سطح منطقهاصلی  مراکز سکونتگاهیعنوان  شهرها به

اثار   ای منطقه ۀوساود، در روند عبرحسب اندازه و عملکرد خ دارند وبر عهده ای  ی و ناحیها منطقه

بیشاتر وواما    در  ای منطقاه  فضاایی  ۀاعوس کالتاز مشیکی  .(3131دلیر،   زاده )حسین گذارند می

شاهری اساک کاه سابب رشاد نااهمگون و        ۀدر شبک های فضایی ووود نابرابری ،یافته کمترعوساه

. روند عحوالت اوتماعی، اقتصادی و (3131)پورفتحی و عاشری،  مناطق شده اسکدرون نامتااد  

هاای انساانی    نظام فضایی ساکونتگاه  در خاصی مشکالتگیری  اخیر به شکل ۀفرهنگی در چند ده

های مختلف اوتماعی، اقتصادی و  های شهری در زمینه ه اسک. نبود عااد  میان سکونتگاهمنجر شد

 گساترده هاای   ها، رشد شتابان شهرها، مهاورت خوردن نظم فضایی سکونتگاه همرفرهنگی مووب ب

ایان   عاداوم . (3111پاور و سااالریان،    )داداش و محرومیک روزافزون شهرهای کوچک شده اسک

 ؛3131)ماممنی و حااعمی،    انجاماد  مای شاهری   ۀشبکهای فضایی در  به افزایش نابرابری مشکالت

 ۀشااهری، پدیااد ۀدر شاابک نااابرابری فضاااییمهاام  هااای نشااانهاز یکاای . (3131هشااجین،  مااوالیی

 هایدر شهرشهری اسک که به عمرکز مناب ، سرمایه، اطالعات و سایر امکانات و عسهیالت  نخسک

طرفه مووب افازایش مشاکالت    . این وریان یک(1: 3111)احمدی و دادگر،  دشو میمنجر بزرگ 

. (313: 3111نیاا،   )قنباری و حیادری   شود میری نشینی، مهاورت و بیکا شهری ازقبیل فقر، حاشیه

عواناد   مای منطقاه  ساطح   در هاشاهر  بینریزی عوزی  اشتغا  با هدف برقراری عااد  و عوازن  برنامه

 ریازی  برناماه  محتاوایی  بااد  در ،افزون بر ایان  ای باشد. کاهش نابرابری فضایی منطقه برایعاملی 

 گارفتن  نظار  در بادون  شهری ریزی برنامه و دارد را اهمیک بیشترین سکونک از پس اشتغا  شهری،

 و رفااه  مینعأ که خود اصلی اهداف به عواند نمی آن، ۀعوسا برای ریزی برنامه و نگری آینده اشتغا ،

 هاای  فاالیاک  ازیکای   کاه  آنجا عا .کند پیدا دسک اسک شهری های سکونتگاه ناساکن برای آسایش

 نوعی عوان می را اشتغا  بنابراین .(Riddell, 2004)اسک  ندهآی در اشتغا  بینی پیش ریزی، برنامهمهم 

 .دکار  مطار   شابکۀ شاهری   در عااد  فضاایی  و شهری ریزی برنامه بین کلیدی ۀدهند پیوند عنصر

 ۀشابک  مراعبای  سلساله  دگرگونی و اشتغا  عوزی انگاشک  بین ارعباطچگونگی  دستیابی به بنابراین
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عناوان   باه  (،شهری ۀمصوب طر  مجموع 3شهر 11کل از متش) اصفهان شهری ۀشهرها در مجموع

عوزیا    اقتصادی ممثر بار  های شاخص به این منظور، هدف اصلی در دستورکار این مقاله قرار دارد.

صاورت   شهری اصافهان باه   ۀدر شهرهای مجموع 3111 و 3131 ،3111 زمانی های بازه در اشتغا 

 قلمرو مکانی و زماانی در همین  شهرها مراعب هسلسل های های بیانگر دگرگونی شاخصبا  یکپارچه

به پاسخ  این فرایند عوصیفی و عحلیلی در پی دستیابی. اند هشداوتماعی ارزیابی  ۀبرپایۀ عحلیل شبک

 شاهری  ۀشابک  دگرگاونی  بار  ثرمما  اشاتغا   های شاخص او  اینکههای دوگانۀ مقاله اسک:  پرسش

 مقاط  در ،اصفهان شهری ۀشبک مراعب سلسله بر عوزی  اشتغا  راتیثعأ اینکه دوم چیسک؟ اصفهان

 اسک؟ چگونه 3111 و 3131 ،3111 زمانی

 پژوهش ۀپیشین

هاای   کاساتی  اسک کاه  های شهری ویژه در سکونتگاه ی، بهانسان ووام مهم نیازهای از یکی اشتغا  

د. شاو  رفاه و کاهش اساتانداردهای زنادگی مای   میزان کاهش های اوتماعی،  آسیبایجاد باعث  آن

اهمیاک  ، یافتاه  بیشتر و کمتار عوسااه   ووام اشتغا  در  مرعبط با موضوعافزایش مشکالت  بنابراین

 & Ernst) را افازایش داده اساک   هاای شاهری   در سکونتگاه اشتغا  های مرعبط با موضوع پژوهش

Rani, 2011 ) در آلماان  یا منطقاه  یکارینرخ ب» عوان به پژوهش در این زمینه می مرعبط عجارباز» 

باا   یکااری نرخ ب یا منطقه یها ر بر عفاوتثمعوامل م یلعحل و یهبه عجز 1131اشاره کرد که در سا  

 یکااری ب یها دهد که داده مینشان  این پژوهشهای  یافتهاسک. پرداخته  ییاستفاده از مد  پنل فضا

 ود داردووا  ییفضاا  یعااادل  بای آلماان  کشاور  از  منطقه 231داشته و در  یمکان یوابستگ یا منطقه

(Franziska, 2012)در  یا منطقاه  یهاا  و عفااوت  یسااختار  ییارات عغ»با عنوان  ی دیگرپژوهش . در

اشتغا  با استفاده  یالگو های دگرگونیو  یساختار های دگرگونیرات یثعأ« اشتغا  انگلستان یالگو

هاد در  د میپژوهش نشان  ین. ااسکشده ه یدیکاری سنجنرخ بو  نرخ رشد اشتغا  یها از شاخص

ارد، اماا  گاذ  مای  یا بر عملکرد باازار کاار منطقاه    یعووه درخوررات یثعأ یکه ساختار صنات یحال

                                                           
 عقلیال  شاهر  11 باه  عااداد  ایان  ،اصفهان شهر کالن با خوراسگان شهر ادغام دلیل به ،11 زمانی مقط  در که اسک . گفتنی 1

 .اسک یافته
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عحاک   دیگاری  پاژوهش  (Robson, 2009). کوچاک اساک   نسبتاً یازلحاظ کماهمیک این عأثیرات 

در  یاک و فاال یکااری ب یا منطقاه  یسااختار الگاو   «یا منطقاه  یکاریب یها یعداوم و نابرابر»عنوان 

 یهاا  ای کاه عفااوت   منطقاه کاردن عوامال    پژوهش با مشاخص  یناسک. ا ردهک ارزیابیین را انتآرژ

 یزماان  ۀسااختار در دور  یان دهاد ا  ینشان م دهند، یم یحمنطقه را عوض یکاریو ساختار بای  منطقه

 رعبط باا داخلی م های عجارب نمونه. از (Galiani et al., 2005) بوده اسک یدارپا یاربس یمورد بررس

اشااره   3111آبادی و همکااران در ساا     عوان به پژوهش زنگی می های شهری در سکونتگاه شتغا ا

بنادی اشاتغا  شاهری     بنادی و طبقاه   رعباه  بارای شاخص کمی و کیفای،   31کارگیری  هکه با بکرد 

اقادام   GISو  Topsisهاای ماوریس،    با اساتفاده از روش  3131های کشور در سرشماری  شهرستان

هاای اشاتغا     هاای کشاور ازلحااظ شااخص     که شهرستان دهد نشان میهای پژوهش  فته. یاندا کرده

 یافتاه  عوسااه   شهرساتان در ساطح نیماه    3 فقطزیادی دارند و  ۀفتگی فاصلیا شهری با سطح عوساه

ها ازلحاظ عوساه در وضایک محاروم قارار دارناد.     عوساه( واق  شده اسک و سایر شهرستان )میان

و ناابرابری   یلعااد بیاشتغا  شهری،  ۀیافتگی درزمین های کشور ازنظر عوساه شهرستان بینهمچنین 

 باا  ای عوان به مقاله ها می سایر پژوهشمیان . از (3111، و دیگران آبادی )زنگی چندانی ووود ندارد

کارگیری عحلیال   ه)با ب های کشور اشتغا  در استانهای  بندی شاخص عحلیل فضایی و سطح»ان عنو

شااخص   ۀدرزمینا  ،شدیدی در کشاور  یعاادل بی آن بیانگراشاره کرد که نتایج « ای( وشهعاملی و خ

. در پژوهشی دیگر، باا هادف کشاف الگاوی عغییارات و      (3111)مسیبی و عقدیسی،  اشتغا  اسک

هاا   از روش عحلیال اکتشاافی داده   ی اشتغا  و فاالیک در نواحی روستایی استان اصفهانیروند فضا

ESDA سااله و  31های نرخ بیکااری، ومایاک شااغل     یند برای شاخصااسک. این فر استفاده شده

های بخاش کشااورزی، صاناک و خادمات انجاام شاده اساک. نتاایج بیاانگر           بیشتر و نیز فاالیک

های خادمات و صاناک    فاالیک ۀها در مناطق روستایی و عمرکز عمد های فضایی شاخص نابرابری

 .(3112)رحمانی و دیگران،  هان اسکدر نواحی روستایی مجاور مرکز شهر اصف

 مبانی نظری
 اشتغال

 و درآمادها  مناساب  عوزیا   و اوتمااعی -اقتصاادی  ۀعوساا  و رشد در ثرمم عاملی عنوان به اشتغا 
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 دو ،اوتمااعی -اقتصاادی  هاای  ناهنجااری  از بسایاری  ای ریشاه  و اساسای  مشکل عنوان به بیکاری

و  متاون نظاری   .(3132)کیناز،   هساتند  کاار  زارباا  در فاا  نیروهای بین برآیند از حاصل موضوع

انجام  گانه سه هایالگواین اشتغا  بر اساس یکی از  ۀد که عحلیل پدیدنده مووود نشان می عجارب

مطار   بیشتر اقتصاددانان  راها و الگوها  نظریه این :ها و الگوهای اقتصادی اشتغا  نظریه .3 :شود می

بیاان   و بیشاتر مل بر عرضاه و عقاضاا( بار آن حااکم باوده      )مشت و قوانین خاص اقتصادی اند دهکر

هااا و  نظریااه .Stegmann, 2004. 1) ؛Galensoon, 1989؛ (Ernst & Rani, 2011 نااددارریاضاای 

و اوتمااعی،  دانشمندان علوم اقتصاادی  را ها و الگوهای فضایی  نظریهاین  :الگوهای فضایی اشتغا 

هاا   و در آن اناد  هدادو بسط کرده مطر  طور مشترک  بهای  همنطق ۀریزان عوسا دانان و برنامه وغرافی

هاا و الگوهاای    نظریاه  .Gr, 2003. 1) ؛(Wilson, 2011 بیشتری دارد اهمیکیا مکانی  باد سرزمینی

 اقتصادی متغیر هرگونه عحلیل به و نددار  التقاطی رویکرد عجربی مطالاات برخی :عجربی عحقیقات

، و همکااران  )فنای اند  پرداخته مختلف عوامل بستگی هم و مالولی و علک روابط شناخک منظور به

هاا و الگوهاای    نظریاه های نظری مرعبط با انگاشک عوزی  اشتغا  در این مقاله برپایاۀ   پایه .(3111

  اسک.  فضایی اشتغا  )دستۀ دوم( استوار شده

 شهری ۀشبک

قلمارو سارزمینی    یاک ر هاساک کاه د   و شاهرک  یشهرهای  سکونتگاهاز  یا مجموعه یشهر ۀشبک

اند و ارعباط متقابل با محیط پیرامون خود و باا   مستقر شده مشخص )مانند یک منطقه یا یک ناحیه(

از  یا مجموعاه  را یشاهر  ۀشابک  .(3113، همکااران و  لطفی؛ 113: 3131)شکوئی،  ندداریکدیگر 

که نظام  اند عاریف کرده نیز یشهر-ییروستا ۀیوستپ هم به یها گره یانقاط اعصا  روستاها و شهرها 

 دهاد  ینشاان ما   یکدیگررا با  هرهاروستاها و ش یو خارو یداخل یارعباط یوندهایها و پ یوابستگ

و  یفای ک و یروابط نسابک باه عاوان کما     ینا .(122: 3131کاستلز، ؛ 11: 3131)آذرباد و دیگران، 

 دهاد  یشاکل ما  را منطقه  یمراعب شهر دارند، نظام سلسله یستمس یناز عناصر ا یککه هر یتیموقا

 مراعاب  پراکنادگی سلساله   ارزیاابی منظاور   به گوناگونی های شیوه .(11: 3131، و همکاران )قرخلو

 یارات، شااخص آنتروپای، منحنای لاورنز و     اندازه، ضریب عغی-مد  رعبه: مارفی شده اسکشهری 
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پراکنادگی   هاای  دگرگاونی چگاونگی   ارزیاابی منظور  به مقالهدر این  .شاخص چهار شهر کینزبرگ

 (11: 3131)اصغرپور، استفاده شده اسک  (3 ۀ)ماادل مراعب شهری از شاخص آنتروپی سلسله

1

n

i

H p Lnp



  
 

H = ؛مجموع فراوانی در لگاریتم نپری فراوانی 

P = (331: 3133 ،)عقوایی و گودرزی نسبک ومایک شهر به کل ومایک شهری. 

 اجتماعی ۀتحلیل شبک

عاامال دارناد کاه     یاا عقابل  یگریعنصر با عناصر د یا چند یکآن اسک که  «شبکه  » بیان از ینعر ساده

؛ Combe, Largeron et al, 2010 ؛Duke, 2006) رابطاه دارناد   یگاری خود با عناصر د ۀبه نوب یزها ن آن

Halgin & Borgatti, 2012 .)آن،در  کاه  اساک  یاضایات در ر هاا  گراف ۀیشبکه، نظر یلعحلنظری  ۀپای 

 (Hoppe & Reinelt, 2007: 607) ساازند  یشابکه را ما   یاک با هام   ها یا  ۀو مجموع ها گره ۀعمجمو

(Viry, 2017: 7) .رواباط   هاا  یا ( و ...ها و ها، سلو  مولکو  ها، )افراد، سازمان شبکه یکها عناصر  گره

باا   یند. بناابرا نهست( ...های سرمایه، کاال، انرژی، ومایک و یستی، وریانعباد  ز ی،)دوست عناصر ینب

 ,Springer & Steiguer) دکار عولیاد  را  یگونااگون  یهاا  عوان شبکه یم ها یا ها و  گره یکماه به عووه

ی اسااس ساطرها   یان بار ا  .هساتند ای  شابکه  یال عحل فرایناد ها باه   ورود داده ابزارها  ماعریس .(2011

 ندهسات هاا   شونده انتخاب یا ها رندهی، گی ماعریسها و ستونبوده ها  کننده انتخاب یاها  ، فرستندهماعریس

(Ognyanova, 2010)را از  یا شابکه  یهاا  داده کاه  اساک  « رابطاه »شابکه،   یال در عحل یال . واحد عحل

 .(Scott & Carrington, 2011) (Heaney, 2014: 19) کند های عحلیلی متمایز می های سایر روش داده

 اجتماعی ۀتحلیل شبک های سنجه

 قادرت  نشاانگر  سنجه نیا. شود یم گفته گره آن ۀدرو ،گره هر به متصل یاه ا ی عاداد به 1:درجه

 عاوان  یما  سانجه  نیا اساس بر. اسک شبکه در آن های مستقیم ارعباط زانیم اساس بر گره یاوتماع

 شابکه  از یادیا ز یاعضاا  کاه  ینحو به ،کرد ییشناسا را شبکه گریباز نعری پرنفوذ و نیعر تپرقدر

 .(Ruane & Koku, 2014) ندهست شبکه عضو نیا ازمندین عضاا ریسا با ارعباط یبرا

                                                           
1  . degree 
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 .نندک یم ورود گره کی به که اسک ییها  ای عاداد یمانا به یورود ۀدرو 1:ورودی ۀدرج

 .کنند یم خروج گره کی از که اسک ییها ا ی عاداد یمانا به یخروو ۀدرو 2:خروجی ۀدرج

 ۀهاای دروا   ، شااخص دار هاای وزن  یاا   هایی با در شبکه 3:دار ورودی یا خروجی وزن ۀدرج

دار  ورودی/خرووای وزن  ۀهای ورودی/خرووی از گره درو وزن یا  ۀورودی/خرووی، با محاسب

 .(3111قلم،  )راسک قابل محاسبه اسک

میزان این شاخص بیانگر میازان عمایال شابکه باه عشاکیل       4:بندی( بندی )قطعه خوشهضریب 

 .(Duke, 2006) بندی شبکه اسک چگونگی خوشه ۀدهند های مختلف در شبکه و نشان خوشه

 مکانی پژوهش ةمحدود

 باا  مطاابق  )در چاارچوب طار  کالبادی ملای ایاران(      اصافهان  شهری ۀمجموعطر   ۀدر محدود

 و عغییار  باا  عااداد  ایان . قرار داشک شهری سکونتگاه 13، عاداد 3111 در سا  کشوری عقسیمات

 بار ایان اسااس،   . کارد  پیادا  افازایش  شهری سکونتگاه 11 عا ،داد روی 3131 سا  عا که یععحوال

 و گاز  کمشاچه،  آبااد،  حبیب خورزوق، دستگرد، آباد، دولک شهرهای شامل برخوارومیمه شهرستان

 شهرساتان  ساگزی؛  و خوراسگان بهارستان، اصفهان، شهرهای شامل اصفهان شهرستان شهر؛ شاهین

 شاهرهای  شاامل  فالورواان  تانشهرسا  هر؛شا  خمینای  درچاه،  کوشک، شهرهای شامل هرش خمینی

 شاامل  لنجاان  شهرساتان  قهادریجان؛  و ابریشام  کلیشااد،  شاهر،  ایمان فالوروان، بهاران، پیربکران،

 لنجاان؛  ورنامخواساک،  رود، زاینده چمگردان، پوالدشهر، شهر، زرین باغبهادران، چرمهین، شهرهای

 شهرساتان  و دیزیچاه  ی،مجلسا  کرکوناد،  مبارکاه،  طالخونچاه،  زیباشاهر،  شاامل  مبارکاه  شهرستان

شاهری   ۀطار  مجموعا   ۀدر محادود  ،گلدشاک  و کهریزسنگ آباد، نجف شهرهای شامل آباد نجف

 .(3دهند )شکل  اصفهان قرار دارند که قلمرو مکانی پژوهش در این مقاله را عشکیل می

                                                           
1. in-degree 

2. out-degree 
3. weighted-in/out-dgree 

4. modularity 
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 اصفهان استان در اصفهان شهری ۀمجموع ۀمحدود .1 شکل

 نقش جهان پارس :منبع

 پژوهشروش 

-عوصایفی  نوع پژوهش لحاظ به و کاربردی پژوهش هدف لحاظ به در این مقاله پژوهشهای  ژگیوی

 اصافهان،  شاهری  ۀمجموعا  طار   ۀمووود در محدود شهر 11 پژوهش، آماری ۀواما. اسک عحلیلی

 هاای  پایاه  شاامل ) عوصایف  بخاش  در اطالعات و ها داده گردآوری روش. اسک 3131 سا  مصوب

. اساک  مادون  متون بازبینی و اسنادی ۀمطالا( اشتغا  های شاخص نیاز مورد ایه داده و پیشینه نظری،

واقا    های شهرستان های آمارنامه ،اصفهان شهری ۀمجموع طر  های گزارش نیاز، مورد های داده مناب 

 اساتان  ریازی  برناماه  و مادیریک  ساازمان  آمااری  های ها و گزارش کتاب ها، همقال شهری، ۀمجموعدر 

، 3111گاناه   های زمانی سه در دوره اصفهان استان شهرهای مسکن و نفوس سرشماری یجنتا ،اصفهان

 روشباا اساتفاده از    هاا  داده عحلیال . سکا مطالاه مورد شهرهای عفصیلی های طر  و 3111و  3131

 سااخک  کاه باا   اسک انجام شده گفی افزار نرم و( ها گراف ۀنظری بر مبتنی) اوتماعی های شبکه عحلیل
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 ایان  در. شاود  انجاام مای   پاژوهش  هاای  پرساش  و اهداف با متناسب و هدفمند و خالقانه یها شبکه

 .اساک  شاده  استفاده عحلیل و ارزیابی اصلی ایارم عنوان به دار وزن ورودی ۀدرو شاخص از پژوهش

 گام طراحی و عدبیر شده اسک:   هشکها و ارزیابی در  فرایند انجام عحلیل

شاهر   11عوزیا  اشاتغا  باه ازای     ۀگانا  شاش هاای   شااخص  گردآوری اطالعات الزم برای. 3

 .مقط  زمانی مورد نظر پژوهش سهشهری اصفهان در  ۀمجموع

پاذیری ارزیاابی    منظاور امکاان   اشتغا  باه  عوزی  های دن شاخصکر مقیاس بی و سازی یکسان. 1

 .شهرها ۀها بر ساختارهای فضایی شبک رات آنیثعأ

 در مانااداری  آزماون  از باا اساتفاده   اشتغا  ۀوابست های شاخص پذیری عرکیب آزمایی راستی .1

هاای   شااخص  کاه  دهند نشان می آزمون این نتایج) SPSS افزار نرم در( پیرسون ضریب) بستگی هم

 قابلیاک  و داشاته  کامال  بساتگی  هام  یکادیگر  باا  بناابراین  و داشاته  11/1 از کمتار  sig ،گانه شش

 .(دارند پذیری عرکیب

 پاژوهش  ۀمحادود  شهرهای از هریک ازای به اشتغا  عرکیبی شاخص یعدد مقادیر ۀمحاسب .2

اشاتغا    عوزیا   های شاخص ۀساد م و حاصل از استفاده با 3111 و 3131 ،3111 زمانی مقاط  در

 کاه  اساک  مطالاه مورد شهر 11 شاخص عرکیبی اشتغا  به ازای عددی میزان مرحله این خرووی)

 .(اسک  هشد استفاده وریان لعحلی روش فرمو  ورودی اعداد عنوان به

 باا شاهر   دو باین  وذب یا دف  نیروی کار میزان عأثیرات عامل فاصله بین شهرها در ۀمحاسب .1

 اشاتغا   پاژوهش  ایان  در دیگار  عباارت  باه . ها آن بین عوزی  اشتغا  وریانی ماهیک گرفتن درنظر

 که اسک شده گرفته نظر در شهر دو بین مختلف عوامل از برآمده وریانی یا واذبه کشش، عنوان به

 .دارد ماکوس ۀرابط شهر دو بین ۀفاصل با

 فرماو   از برآماده  اعاداد  با اساتفاده از  گفی افزار نرم برای ساخک شبکه در عشکیل ماعریس .1

  .وریان عحلیل

 شاهری  ۀشابک  در شاهری   مراعاب   سلسله پراکندگی منظور عحلیل ضریب آنتروپی به ۀمحاسب .1

  .پژوهش زمانی مقاط  در و شهری ۀشبک دگرگونی ردیابی و ومایک صشاخ اصفهان برپایۀ

 ۀهای ساختار فضایی شابک  های عوزی  اشتغا  و شاخص شاخص ۀانجام عحلیل و ارزیابی یکپارچ .3
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 الگاوریتم،  ایان  .افازار گفای   در نرم FoceAtlas شهری اصفهان با استفاده از الگوریتم ۀشهرها در مجموع

 ماناا  بادین . دهد می ارائه - هبواذ و دافاه میزان - ها گره بینابینی نیروهای اساس بر ار ها گره از چیدمانی

 یاک  در هاا  ساتاره  قرارگیاری  مانناد  ،کششای  عااادلی  در هام  به نسبک ها گره عمام الگوریتم، این در که

 انتخااب عارین علاک    مهام . شاوند  مای  مسکون ،ستاره هر ۀواذب قدرت و ورم اساس بر فضا در منظومه

افازار   عوسط این نرم الگوریتم این امکان اورای ،اوتماعی ۀشبک عحلیل افزارهای نرم میان ازافزار گفی  رمن

 .دارد انگاشک عوزی  اشتغا  بودن محور فاصله ماهیک که انطباق مناسبی با هدف مقاله و اسک
 

 پژوهشهای  یافته

 و 3131 ،3111گاناۀ   زماانی ساه  های پژوهش در این مقاله در سه بخش اصلی برپایۀ مقااط    یافته

دار،  ورودی وزن ۀدرو  بندی شده اسک که در هر بخش نتایج عحلیل و ارزیابی شاخص طبقه 3111

این نتایج برپایاۀ  شوند.  مارفی می بندی خوشهو شاخص ضریب  شاخص آنتروپی و وریان اشتغا 

 شاهری  ۀشابک  های ویژگی بیانگر شده اسک کهاستوار یا   111 عاداد و گره 11 شبکه با 1 ساخک

 در شاهری  ۀ مجموعا  شاهرهای  از هرکادام  بین وریان اشتغا  روابط و اصفهان شهری ۀمجموع در

هاا و   شهری اصفهان برابر گره ۀاسک که در آن شهرهای مجموع پژوهش ۀمطالا مورد زمانی مقاط 

شاهری در   ۀشابک های بین هر دو شهر  برابر ارزش یا  ،اعداد برآمده از فرمو  روش عحلیل وریان

  (.131: 3111)عظیمی،  نظر گرفته شده اسک
 

 (1931)مقطع زمانی  نخست ۀشبکهای تحلیل و ارزیابی  معرفی یافته

 نخست( ۀ)شبک دار ورودی وزن ۀتحلیل شاخص درج

 بیاانگر  شابکه  ایندار  وزن ورودی ۀدرو شاخص مراعب ، سلسله3111مقط  زمانی  ۀپس از عرسیم شبک

 شاهری  ۀشبک دردار  وزن ورودی ۀدرو قدارم بیشترین ابریشم و قهدریجان بهاران، یکه شهرها اسک آن

 شاناخته  3111 سا  در اصفهان شهری ۀشبک اشتغا  های وریان مقصد عنوان به بنابراین ؛دارند را اصفهان

شهری اصفهان در این مقطا  زماانی باه سامک ایان       ۀهای اشتغا  در شبک وریان ،دیگر بیاناند. به  شده

 ۀدروا  میازان  کمتارین  چمگاردان و دیزیچاه باا    شهرهای فوالدشاهر،  ،شهرها بوده اسک. افزون بر این

 .اند شده شناخته اصفهان شهری ۀشبک در کمتر اشتغا  وریان با شهرهای عنوان به ورودی
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  نخست( ۀ)شبک شاخص آنتروپی و جریان اشتغال ۀتحلیل رابط

 ،3111 زماانی  مقط  در اصفهان شهری مجموعۀ  شهرهای ا وریان اشتغ مراعب سلسله شناسایی منظور به

 شاده  عرسیم  ،یا  عنوان به شهر دو هر بین اشتغا  وریان و گره عنوان بهشهرها  درنظرگرفتن با شبکه این

 دو هار  باین  وریاان اشاتغا    مااعریس  از برآمده اعداد مرحله، این در استفاده مورد اشتغا  وریان. اسک

 شااخص  آنتروپای  شابکه،  از نماایش  ایان  در ،ایان  بر افزون .سکا( قبلی مراحل شده در محاسبه) شهر

 اساتفاده  با شبکه های گره روی شهری ۀمجموع شهرهای از هرکدام برای 3111 زمانی مقط  در ومایک

 کاه  صاورت  بدین .اسک شده داده نمایش( رنگ کم و پررنگ) رنگ و( گره کوچکی و بزرگی) اندازه از

 شاهرها  همچنین و اسک شده داده نشان عر پررنگ و عر بزرگ های گره عنوان به یشترب ومایک با شهرهای

 صاورت  بادین  .اند شده چیده ردگَ ساعک دروهک( زیاد به کم از) بینابینی اشتغا  وریان میزان اساس بر

شهرهای بهااران، قهادریجان و ابریشام     و وریان اشتغا  مقدار کمترین چمگردان و دیزیچه فوالدشهر و

 .(1)شکل  ندرا دار 3111 زمانی مقط  در وریان اشتغا  مقدار یشترینب

 شاخص از برآمده شهری مراعب سلسله بین مستقیمی ۀرابط که دهد نشان می شبکهعحلیل  نتایج

 شاهری  ۀمجموعا  شاهرهای  باین  اشاتغا   روابط با شهری ۀمجموع شهرهای اکثر ومایک آنتروپی

 شااخص  و شاهرها  باین  اشاتغا   وریاان  ۀشد عرسیم ۀشبک در. ندارد ووود 3111 سا  در اصفهان

 :اسک اهمیک حائز زیر نکات ،ومایک آنتروپی

 اینکاه  با شهر خمینی و شهر شاهین آباد، نجف اصفهان، مانند بزرگ، های آنتروپی با شهرهای 

 باین  اشاتغا   وریاان واذب   در اناد،  داشاته  ومایاک  واذب  برای مناسبی عوان و ظرفیک

 .ندارند قرار مناسبی یگاهوا در مووود شهرهای

 و ظرفیک کهریزسنگو  گلدشک ابریشم، قهدریجان، بهاران، نظیر کمتر آنتروپی با شهرهای 

 .اند داشته شبکه در مووود اشتغا  وریان وذب برای عری مناسب عوان

 باین  اشاتغا   وریاان  مراعاب  سلساله  وادو   در ای میاناه  وایگاه میانه، آنتروپی با شهرهای 

 باین  ،دیگار  عباارت  به. اند آورده دسک به 3111 سا  در اصفهان هریش ۀمجموع شهرهای

 .دارد ووود مستقیم ۀرابط ها بین آن اشتغا  عوزی  و میانه آنتروپی با شهرهای
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 (1731نخست ) ۀشبک اشتغال جریان و آنتروپی شاخص ۀرابط تحلیل .2شکل 

 افزار گفی گرفته از نرمهای پژوهش بر یافته منبع:

 نخست( ۀ)شبکبندی  خوشهاخص ضریب تحلیل ش

 ردیاابی  قابال  خوشاه  ساه  در اصفهان شهری  ۀمجموع سطح در وریان اشتغا  زمانی مقط  این در

 کاه  ماناا  بادین  .هساتند  اطاراف  اقمااری  شهرهای و عر بزرگ ۀهست دارای ماموالً ها خوشه. اسک

 ،ایان  بار  افازون . گیرناد  مای  اشتغا  قرار های وریان عباد  در مشخص مرکزی شهر با شهر چندین

نتاایج   از. دهناد  قارار  خاود  ارعبااطی  کشاش  و عاأثیر  عحک را بسیاری شهرهای عوانند می ها خوشه

 مکاانی  موقایاک  و آمده دسک به های خوشه عطابق، Force Atlas مالگوریت از استفادهمنحصر به فرد 

 باین  کششی روابط دایجا با الگوریتم این که صورت بدین .اسک اصفهان شهری ۀمجموع شهرهای

و ایان   اساک  زده عخماین  را هاا  گره سایر به نسبک گره هر قرارگیری موقایک ،شبکه هر های گره

 .(1)شکل  ها از یکدیگر اسک عخمین مطابق با فاصله مکانی خوشه
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 (1731نخست ) ۀشبک بندی قطعه ضریب شاخص تحلیل .7شکل 

 یافزار گف های پژوهش برگرفته از نرم منبع: یافته

 غربای  ۀشاهری باه سامک خوشا     ۀوریان اشتغا  در شبک ۀ، بخش عمد3111در مقط  زمانی 

شهری اصافهان باوده    ۀشبک (شامل شهرهای بهاران، قهدریجان، گلدشک، ابریشم، کلیشاد و درچه)

غربای   ۀبه سمک خوشا  شهری اصفهان از سایر شهرها ۀوریان اشتغا  در شبک ،دیگر بیاناسک. به 

 شامالی  شاهرهای  اشاتغا   ۀخوشا  در بیشاتر  اصافهان  زماانی،  مقط  این در در وریان بوده اسک.

 ایان  درشهر اصفهان  گفک عوان می بنابراین. اسک گرفته قرار( آباد، دستگرد و گز خورزوق، دولک)

 باه )ی وناوب  ۀخوش همچنین، شهری در عباد  وریان اشتغا  بوده اسک. ۀغربی شبک ۀبا خوش دوره

 که اسک شده عشکیل طالخونچه و رود ایندهز مبارکه، شهرهای پیرامون (آهن ذوب اعوبان محوریک

 .(1)شکل  وریان اشتغا  بین این شهرها داردعباد   از نشان

 (1911)مقطع زمانی  دوم ۀهای تحلیل و ارزیابی شبک معرفی یافته

 دوم( ۀدار )شبک ورودی وزن ۀتحلیل شاخص درج
 

 اصافهان  شاهری  ۀمجموعا  شاهرهای  بین وریان اشتغا  و ها گره عنوان به شهرها نیز دوم ۀشبک در
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 نتایج. اند شده عرسیم شبکه های یا  عنوان به 3131 زمانی مقط  در( پژوهش قبلی مراحل از برآمده)

 ،3131 زماانی  مقطا   در کاه  اساک  آن بیاانگر  شابکه  ایان  دار وزن ورودی ۀدروا  شاخص عحلیل

را  شاهری  مجموعه شهرهای سایر با اشتغالی وریان بیشترین دستگرد و درچه قهدریجان، شهرهای

از سایر شهرهای  این وریان و  بوده غالب 3131 سا  وریان اشتغا  بر شهر سه این بنابراین. نددار

  .بوده اسک حرککشهری به سمک این سه شهر در  ۀشبک

 دوم(  ۀشاخص آنتروپی و جریان اشتغال )شبک ۀتحلیل رابط

 از اساتفاده  باا  شابکه  های گره روی شهری ۀمجموع شهرهای از هرکدام نیز 3131زمانی  ط مق در

 صاورت  بادین  .اسک شده داده نمایش( رنگ کم و پررنگ) رنگ و( گره کوچکی و بزرگی) اندازه

 و اساک  شاده  داده نشاان  عار  پررناگ  و عار  بازرگ  هاای  گره عنوان به بیشتر ومایک با شهرهای که

 چیاده  گارد  سااعک  دروهک( زیاد به کم از) بینابینی اشتغا  وریان میزان ساسا بر شهرها همچنین

 عحلیال  و شابکه  هاای  گاره  بار  ومایاک  آنتروپای  شاخص عأثیر از پس نیز دوم ۀشبک دراند.  شده

 شاهری  ۀمجموعا  شاهرهای  وریان اشتغا  مراعب سلسله با آن ۀمقایس و شاخص این مراعب سلسله

 شاهری  مراعاب  سلساله  باین  مساتقیم  ۀکه رابطاسک   شخص شدهم ،3131 زمانی مقط  در اصفهان

 ساا   در هاا  آن باین  وریان اشتغا  با شهری ۀمجموع شهرهای ومایک آنتروپی شاخص از برآمده

 ومایک آنتروپی شاخص و شهرها بین اشتغا  وریان ای شبکههای عحلیل  یافته. ندارد ووود 3131

 (:2د )شکل کرمارفی عوان  گونه می صورت فشرده این ها را به آن

 باین  اشاتغا   وریاان  ۀشابک  در اصافهان  شاهر  وایگاه ،3131عا3111 ۀسال ده زمانی بازۀ در 

 .اسک کرده پیدا ارعقا شهری ۀمجموع شهرهای

 زماانی  باازۀ  در دساتگرد  شاهر  ای پلاه 13 صااود  شابکه،  ایان  وایگااه در  یارعقا بیشترین 

 .اسک 3131عا3111

 عرین شاهرهای   با اینکه پس از اصفهان بزرگ، شهر اهینش و شهر خمینی آباد، نجف شهرهای

 اصافهان  شاهری  ۀشبک اشتغالی های وریان مقصد همچنان ،شهری اصفهان هستند ۀمجموع

 ۀهزینا  با شهرهای در زندگی به مردم نسبی عمایل در عوان می را موضوع این علک .اند نبوده
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 و دساتگرد  عاا  اصفهان شهر از ابربر های فاصله در کهای  گونه به. کرد وستجو کمتر زندگی

 .اسک بوده کمتر زندگی ۀهزین با دستگرد سمک به اشتغا  وریان شهر، خمینی

 اشاتغا   وریان وذب میزان ازنظر میانه شهرهای ،3111 سا  اشتغا  وریان ۀشبک برخالف 

 .نیستند هماهنگ آنتروپی شاخص میزان با

 
 (1731دوم ) ۀتغال در شبکاش جریان و آنتروپی شاخص ۀرابط تحلیل .4شکل 

 گفی افزار نرم از برگرفته پژوهش های منبع: یافته

 (دوم ۀشبک) بندی خوشهتحلیل شاخص ضریب 

 شاهری  ۀمجموعا  وریان اشتغا ، شاهرهای ، 3111هم مشابه با مقط  زمانی  3131 زمانی مقط  در

غربی  ۀخوش نیز مقط  این در. دهد عمایز از یکدیگر وای می قابل (قطاه) خوشه سه دررا  اصفهان

در این مقط   ،شهری اصفهان دارد. افزون بر این ۀهای اشتغا  در شبک عسلط نسبی بر وذب وریان

 .(1)شکل  ونوبی پیوسته اسک ۀغربی ودا شده و به خوش ۀفوالدشهر از خوش
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 (1731دوم ) ۀشبک بندی قطعه ضریب شاخص تحلیل .1شکل 

 گفی افزار نرم از گرفتهبر پژوهش های یافتهمنبع: 

 (1931سوم )مقطع زمانی  ۀهای تحلیل و ارزیابی شبک معرفی یافته
 سوم( ۀدار )شبک ورودی وزن ۀتحلیل شاخص درج

 ایان  وریان اشتغا  باین  و گره عنوان به اصفهان شهری ۀمجموع شهرهای نیز سوم ۀشبک در عرسیم

 ۀدروا  شااخص  عحلیال  نتایج ک.اس شده گرفته نظر در ،یا  عنوان به 3111 زمانی مقط  در شهرها

 لنجاان  و قهدریجان شهرهای دستگرد، که اسک آن ۀدهند نشان زمانی مقط  این دردار  وزن ورودی

 ۀشبک اشتغا  های وریان مقصد عنوان به بنابراین و شتهدا را اصفهان شهری ۀشبک در دروه بیشترین

 .اند شده شناخته 3111 سا  در اصفهان شهری

 سوم(  ۀآنتروپی و جریان اشتغال )شبکشاخص  ۀتحلیل رابط

کاه   اساک  بادین گوناه   3111 زماانی  مقط  ۀشبک های گره بر ومایک آنتروپی شاخص ثیرأع نتایج

 ۀمجموعا  شاهرهای  بین ومایک آنتروپی شاخص از برآمده شهری مراعب سلسله بین مستقیم ۀرابط

های برآمده از  یافتهعرین  مهم. ندارد ووود 3111 سا  در ها آن بین اشتغا  وریان با اصفهان شهری



 616 روش ... کارگیری ارزیابی تأثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکۀ شهری در مجموعۀ شهری اصفهان با به

عوان مارفی  گونه می را این ومایک آنتروپی شاخص و شهرها بین اشتغا  وریان سوم ۀشبک عحلیل

 (:1)شکل  دکر

 نزولای  روناد  بازه این در شهر شاهین و شهر خمینی آباد، نجف پرومایک اصفهان، شهرهای 

 .اند داشتهدر وذب وریان اشتغا  

 ی شاهر  ۀشابک  در ومایک برای شهرهای میاناه  با آنتروپی اشتغا  نوریا وذب رابطۀ بین

 .اسک مستقیم ای رابطه ،3111 سا  زمانی ۀمشابه با دور ،اصفهان

  باین   اشاتغا   وریاان  وذب در نخسک وایگاه به ،خود صاود روند ۀادام در دستگردشهر

 .اسک رسیده شهری اصفهان ۀشهرهای مجموع

 در شاهر(  سایر شهرهای ودید چاون مجلسای و شااهین    )بین بهارستان ودید وایگاه شهر 

 .اسک داشته عووهی درخور یارعقا دوره این وذب وریان اشتغا  در

 
 (1731سوم ) ۀشبک اشتغال جریان و آنتروپی شاخص ۀرابط تحلیل .6شکل 

 افزار گفی گرفته از نرمهای پژوهش بر منبع: یافته
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 سوم( ۀبندی )شبک تحلیل شاخص ضریب خوشه

 در اصافهان  شاهری  ۀمجموع در وریان اشتغا  ،31 زمانی مقط  مانند به نیز 3111 زمانی قط م در

و  شاده  شمالی واق  ۀخوش در اصفهان شهر مقط  نیز، این در .اسک ردیابی قابل( خوشه) قطاه سه

 شامالی و  ۀخوشا  ،به عبارت دیگر ه اسک.تشمالی و غربی افزایش یاف ۀکلی ارعباطات خوش  طور به

در حاالی کاه وریاان کلای اشاتغا  در       اناد.  گرفته قرار یکدیگر اب بیشتری کشش و عباد  در غربی

 غربی بوده اسک. ۀشهری اصفهان به سمک خوش ۀمجموع

 
 (1731سوم ) ۀشبک بندی قطعه ضریب شاخص تحلیل .3شکل 

 افزار گفی گرفته از نرمپژوهش برهای  یافتهمنبع: 

 گیری بحث و نتیجه

باین   3111و  3131، 3111گانه در مقااط  زماانی    سه های شبکههای  برآمده از عحلیل های برپایۀ یافته

 (: 3د )ودو  کرگونه بیان  اینعوان  میرا عحلیل های  عرین یافته شهری اصفهان، مهم ۀجموعمشهرهای 

شهری اصفهان به سمک شهرهای کوچک ازنظار ومایتای باوده     ۀوریان اشتغا  در شبک :اول
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، شهرهای بهاران، قهادریجان و ابریشام مقصاد وریاان     3111در مقط  زمانی  ی کها گونهاسک. به 

آبااد،   هرهای پرومایاک همچاون اصافهان، نجاف    اناد. شا   شاهری اصافهان باوده    ۀاشتغا  در شبک

اناد. در   شهر در وایگاه مناسبی در وذب وریاان اشاتغا  درون شابکه نباوده     شهر و شاهین خمینی

هاای اشاتغا  درون شابکه     یجان، درچه و دستگرد مقصد وریان، شهرهای قهدر3131مقط  زمانی 

اند. در مقط  زماانی   بندی نداشته اند و شهرهای پرومایک همچنان وایگاه مناسبی در این رعبه بوده

اناد و   هاای اشاتغا  درون شابکه باوده     ، شهرهای دستگرد، قهدریجان و لنجان مقصد وریان3111

 اند.   بهره بوده یشهرهای بزرگ از وذب وریان اشتغا  ب

 ۀغربای شابک   ۀعمرکز وریان اشاتغا  بار خوشا    ،در عمام مقاط  زمانی مورد نظر پژوهش دوم:

چاون دسترسای باه    همیی هاا  عوان در ووود فرصاک  می را موضوعشهری اصفهان اسک. علک این 

 ۀآهان و صانای  گساترد    های کشاورزی )مناب  آب و خاک حاصلخیز( و صاناتی )ذوب  زیرساخک

 .دکرووو  وسکمکانی  قلمرودر این سبک وابسته به آن(  سنگین و

 شهری اصفهان ۀهای شهری در مجموع سکونتگاه ۀو شبک های توزیع اشتغال شبکه ۀتحلیل و ارزیابی یکپارچ نتایج .1جدول 

 های شاخص

 یلتحل

 تعریف

 شاخص 

های  ویژگی

کلیدی 

 شاخص

 هگان های سه های برآمده از تحلیل شبکه ترین یافته مهم

نخست  ۀشبک

(1331) 

دوم  ۀشبک

(1331) 

سوم  ۀشبک

(1331) 

ورودی  ۀدرو

 دار وزن

عاداد روابط 

مستقیم و موزونی 

که به یک گره 

 شود. وارد می

پرعاداد/ 

 پرقدرت/ 

عمرکز وریان 

 اشتغا 

 ۀوریان اشتغا  در شبک

شهری اصفهان به سمک 

شهرهای بهاران، 

قهدریجان و ابریشم 

 بوده اسک.

شتغا  در وریان ا

شهری به  ۀشبک

سمک شهرهای 

 و درچه قهدریجان،

 دستگرد بوده اسک.

وریان اشتغا  در 

شهری اصفهان  ۀشبک

به سمک شهرهای 

 قهدریجان دستگرد،

 لنجان بوده اسک. و

شاخص 

آنتروپی و 

 وریان اشتغا 

مراعب  سلسله

عغییرات ومایتی 

و عغییرات وذب 

 وریان اشتغا 

مقصد 

های  وریان

 شبکه

ای پرومایک شهره

های  مقاصد وریان

اشتغا  درون شبکه 

 اند.  نبوده

شهرهای پرومایک 

های  مقاصد وریان

اشتغا  درون شبکه 

 اند.  نبوده

شهرهای پرومایک 

های  مقاصد وریان

اشتغا  درون شبکه 

 اند.  نبوده

شاخص 

ضریب 

 بندی خوشه

میزان عمایل به 

عشکیل 

 های مجزا خوشه

عاداد 

های  خوشه

 شده عشکیل

وریان اشتغا  به سمک 

 غربی بوده اسک. ۀخوش

وریان اشتغا  به 

غربی  ۀسمک خوش

 بوده اسک.

طور  وریان اشتغا  به

سه متناسب در 

عقسیم شده خوشه 

 اسک.
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 آنتروپای  شااخص  ازنظار ) شاهری اصافهان   ۀعر در مجموعا  بزرگ و عر کوچک شهرهای سوم:

. ندارناد  شهری ۀشبک در اشتغا  وریان تعغییرا با مستقیمی ۀرابط( شهری مراعب سلسله و ومایک

دساتگرد، قهادریجان و   ) مهام  صاناتی  هاای  خوشه به نزدیک و عر کوچک شهرهای ای که گونه به

 در اشاتغا   هاای  وریاان  مقصد اصفهان، با نزدیک ۀفاصل دارای و اصفهان شهری ۀشبک در (لنجان

 آبااد،  نجاف  مانناد  ناصافها  شاهری  ۀشابک  در بازرگ  شاهرهای  و اناد  باوده  اصفهان شهری ۀشبک

 .اند نداشته اصفهان شبکۀ شهری شهرهای بندی رعبه در مناسبی وایگاه شهر شاهین و شهر خمینی

 و منااب   امکاناات،  از عاووهی  درخاور  درصاد  از برخورداری با نیز اصفهان شهر کالن چهارم:

 هاناصاف  شاهری  ۀشابک  هاای پاایین شاهرهای    رعباه  در ،اصفهان شهری ۀشبک در مالی های گردش

 در نسابی  رشاد  3131عاا 3111 زماانی  ۀبااز  در اصفهان شهر کالن. دارد قرار اشتغا   وریان ازلحاظ

 را نسابی  ساقوط ( 3111عاا 3131) بادی زمانی ۀباز در ولی ،اسک داشته اشتغالی های وریان وذب

 وضاایک  او  زماانی  ۀبااز  در اصافهان  شاهر  کالن زمان گذشک با گفک عوان می. اسک کرده عجربه

. اساک  کارده  عجرباه  را نسابی  نزو  بادی زمانی بازۀ در ولی ،اسک کرده پیدا قبل به نسبک یبهتر

 در عولیادی  هاای  کارخانه عاطیلی ملی، اقتصاد رکود از عأثیرپذیری در عوان می را موضوع این علک

 . کرد ووو وسک های اقتصادی سایر علک و اصفهان استان سطح

 در را مناسابی  وایگااه  بهاران و خورزوق دستگرد، شهرهای اصفهان، شهر کالن مقابلِ در پنجم:

 اصافهان، ) بازرگ  شاهرهای  بارخالف  .اناد  داشاته  اصافهان  شهری ۀشبک در اشتغا  وریان وذب

 ،(قهادریجان  و بهااران  دساتگرد، ) کوچاک  شاهرهای  و( شاهر  شااهین  و شاهر  خمینی و آباد نجف

 هاای  دوره در یکساانی  نسبتاً روند( شهری مراعب سلسله و ومایک آنتروپی ازنظر) میانی شهرهای

شاهرهای   فقاط  ،به عبارت دیگار  .اند داشته شهری ۀشبک در اشتغا  وریان وذب با مختلف زمانی

   اند. سو بوده شهری هم ۀمیانی با وریان وذب اشتغا  در شبک
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 منابع
ردساتان طای   عحلیل عوزی  فضایی ومایک در نظام شهری اساتان ک  (.3111) محمد ،و دادگر بهمن ،احمدی

 .31-1 ،13 ۀشمار، 1سا  ، مطالاات محیطی هفک حصار ،3111-3111های  سا 

عحلیال   (.3131) عبدالرضا ،افتخاری الدین رکنو  سیدحسن ،لنگرودی  مطیای ؛محمد ،سلمانی ؛نسرین ،آذرباد

هاای وغرافیاای    پاژوهش  ،هاای ومایتای در شهرساتان فیروزکاوه     نسکونتگاهی با عأکید بر وریا ۀشبک
 .31-11 ،12 ۀشمار ،انسانی

 .عهران: دانشگاه عهران ،های چندمایاره گیری عصمیم (.3131) محمدوواد ،اصغرپور

 ،هار هاای روساتایی شهرساتان ا    عحلیل نابرابری فضایی ساکونتگاه  .(3131) علی ،عاشریوواد و  ،پورفتحی

 .331-11 ،31 ۀشمار ،فضای وغرافیایی ۀمجل

 ۀمجلا ، شهری در اساتان بوشاهر   ۀشبکضایک بررسی و عحلیل و (.3133) مجید ،گودرزیمساود و  ،عقوایی
 .311-311 ،31شمارۀ  ،1دورۀ  ،ای ناحیه ۀعوساوغرافیا و 

 .عهران: سمک، ای ناحیهریزی  برنامه (.3131) کریم ،دلیر  زاده حسین

شاهری   نکاال  شهری در منااطق  عحلیل الگوهای فضایی رشد (.3111) فردیس ،و ساالریان هاشم ،پور داداش

دورۀ ، آماایش سارزمین   مجلاۀ  ،(ی عهران، مشهد، اصفهان و شیرازهرش موردی: مناطق کالن ۀمطالایران )ا

 .313-331 ،3شمارۀ ، 31

شاهری   ۀمجموعا شاهری در   ۀشابک پاذیری بار دگرگاونی     یابی اثرات رقاباک ارز .(3111) نیلوفر ،قلم راسک
باه راهنماایی    ارشاد دانشاگاه هنار اصافهان      کارشناسیقط  م ۀنام پایان، بر عوزی  اشتغا کید أعاصفهان با 

 .چادگانی داریوش مرادیمشاورۀ محمود محمدی و احمد شاهیوندی و 

عحلیال   (.3112) مهرانگیاز  ،رضاائی و  حسانالی  ،سابکبار   فروای  ؛عبدالرضا ،فضلی  رحمانی ؛بیژن ،رحمانی

وردپژوهی: ناواحی روساتایی اساتان    )ما  هاای روساتایی   های فضایی اشاتغا  در ساکونتگاه   اکتشافی داده

 .31-11 ،11 ۀشمار ،1 سا  ،ای منطقهریزی  برنامه ۀفصلنام ،(اصفهان

غا  شاهری در  های اشات  عحلیل عطبیقی شاخص (.3111) سمانه ،مسیبیعلیرضا و  ،رحیمی ؛علی ،آبادی زنگی

 .313-311 ،21 ۀمارش ،ریزی محیطی وغرافیا و برنامه؛ های ایران شهرستان

 .عهران: سمک ،های نو در وغرافیای شهری دیدگاه (.3131) حسین ،شکوئی

آماایش  ، ای در البرز وناوبی  ثر منطقهمهای م نظام وریان فضایی و (. عأثیر متقابل ساختار3111عظیمی، آزاده )
 .113-111، 1شمارۀ نهم، دورۀ ، سرزمین
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ر ی ساختار اشتغا  شهری باا عأکیاد با   عحلیل عطبیق. (3111) خدر ،راد  و فروی ومشید ،مولودی ؛زهره ،فنی

شاهرهای عهاران و    ماوردی: کاالن   ۀمطالاا ) ریازی و مادیریک شاهری    همتغیرهای اوتماعی و نظام برنام

 .313 ،1شمارۀ ، علمی پژوهشی مطالاات شهری ۀفصلنام (،مونترا 

شابکۀ  و عحلیال  مادیریک سارزمین   (. 3131) محماد  ،سراساکانرود  و اکبرپور بهزاد ،زاده عمران ؛مهدی ،قرخلو

 .13-11 ،عحقیقات کاربردی علوم وغرافیایی ۀنشری ؛ 3131عا  3121زمانی  ۀدوربیل طی استان ارد شهری

 اساتان همادان   شابکۀ شاهری  مدیریک سرزمین و عحلیال  . (3111) سیداحمد ،نیا ابوالفضل و حیدری ،قنبری

 .323-311، 3 ۀشمار ،1سا   ،(ای ریزی منطقه )برنامه علمی پژوهشی وغرافیا ۀفصلنام، (3111-3111)

: تاروم م، (3 ولاد ) ای شابکه  واماۀ ظهور: فرهنگ و واماه اقتصاد،: اطالعات عصر (.3131) ، مانوئلکاستلز

 .طر  نو :عهران علیقلیان. خاکباز و احد افشین

 .نی ، عهران:منوچهر فرهنگ :ترومم ،عمومی اشتغا ، بهره و پو  ۀنظری. (3132) وان مینیارد ،کینز

ری و عوزی  فضاایی ومایاک   شه ۀعحلیل شبک. (3113) رحیم ،غالمحسینیفرزانه و  ،احمدی ؛صدیقه ،لطفی

 .33-3 ،2 ۀشمار ،آمایش وغرافیایی فضا ۀمجل، ای شهری استان مازندرانه در کانون

 کاارگیری  )باه  های اشتغا  در استانهای کشور سطح. عحلیل فضایی و (3111) احمد ،عقدیسی ؛سمانه ،مسیبی

 .131-113 ،1 ۀشمار ،1سا   آمایش سرزمین ۀمجل ،ای( عحلیل عاملی و خوشه

 ۀالاا خدمات روساتایی در ایاران )مط   ۀریزی عوسا الگوی بهینه برای برنامه(. 3131) نصراله ،هشجین موالیی

 .11-21 ،11 ۀشمار ،عحقیقات وغرافیایی ۀنشری ،موردی: ونوب استان اردبیل(

د  فضایی عوساه در اساتان  عحلیل وغرافیایی از نابرابری و عدم عاا. (3131) بیمجت ،حاعمیو  مهدی ،مممنی

 .11-31، 2 ۀشمار ،وغرافیا و مطالاات محیطی ۀفصلنام ،اصفهان

 .3131 بمصو اصفهان شهری مجموعه طر  (.3131پارس ) وهان نقش

References 

Ahmadi, B., Dadgar, M.(2017). Analysis of the Spatial Distribution of Population in Urban 

System of Kurdistan Province during 1976-2011. Haft Hesar: Journal of Environmental 

Studies, 6(21)5-16. (in Persian) 

Asgharpour, M.,(2007). Multi-criteria decisions.Tehran: Tehran University. (in Persian) 

Azarbad, N., Salmani, M., Motiee Langroodi, S.H., Eftekhari, A.R.,(2011). An Analysis on a 

Settlement’s Network with an Emphasis on Population Flows in Firuzkooh Township. 

Human Geography Research, 74(4)75-89. (in Persian) 

Azimi, A., (2017). The interactive relationship between spatial structureand regional flows 

system in South Alborz. Town & Country Planning, 9(2)275-301. (in Persian) 



 611 روش ... کارگیری ارزیابی تأثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکۀ شهری در مجموعۀ شهری اصفهان با به

Castells, M.,(2011). The Information Age: Economics, Society and Culture: The Rise of 

Networked Society (Volume 1), Translated by: Khakbaz, A., and Alighalian, A.,Tehran: 

Tarhe No. (in Persian) 

Combe, D; Christine Largeron, E and Mathias, G. (2010). A comparative study of social 

network. Université de Lyon (International Workshop on Web Intelligence and Virtual 

Enterprises 2), 2-13. 

Dadashpour, H., Salarian, F.,(2018). Spatial patterns analysis of urban growth in Iran 

metropolitan regions (Case study:Tehran, Mashhad, Isfahan, and Shiraz metropolitan 

regions). Town & Country Planning, 10(1)117-138. (in Persian) 

Duke, C. B. (2006). Committee on Network Science for Future Army Applications. Network 

science (board on army science and technology, national research council), National 

Academies Press. 

Ernst, E., and Rani, U. (2011). Understanding unemployment flows. Oxford Review of 

Economic, 27, 268-294. 

Fani, Z., Moloudi, J., Faraji Rad, Kh.,(2015). Comparative Analysis of Urban Employment 

Structure with Emphasis on Social Variables and Urban Planning and Management System 

(Case Study: Tehran and Montreal Metropolises), Journal of Urban Studies, 6(21)57-74. (in 

Persian) 

Franziska, l. (2012) Regional Unemployment in Germany. Dortmond: A Spatial Panel Data 

Analysis European Regional Science Association. 

Galensoon, W. (1989). Introduction to Employment in Developing Countries. Lima: University 

of Peru. 

Galiani, S; Lamarche C; Porto, A; and Sosa-Escudero, W. (2005). Persistence and regional 

disparities in unemployment (Argentina). Regional Science and Urban Economics, 35, 

4302–4331 

Ghanbari, A., Heidari Nia, A.,(2016). Land Management and Urban Network Analysis of 

Hamadan Province (1977-2012), Geography Journal,7(1)129-148. (in Persian) 

Gharakhlou, M., Omran Zadeh, B., Akbarpour. M., (2009). Land Management and Urban 

Network Analysis of Ardebil Province during 1967 to 2006, Scientific Journals 

Management System,8(6)73-98. (in Persian) 

Gr, Jörgen. (2003). Reaching the Peripheral Regional Growth Centeres. Europ, 2-22. 

Halgin, D. S. and Borgatti, S. P. (2012). An Introduction to Personal Network Analysis and Tie 

Churn Statistics using E-NET, Gatton College of Business & Economics, University of 

Kentucky. 

Halgin, D. S. and Borgatti, S. P. (2012). An Introduction to Personal Network Analysis and Tie 

Churn Statistics using E-NET. Gatton College of Business & Economics, University of 

Kentucky. 

Heaney, M. (2014). Intro to Social Network Computing with R. University of Michigan. 

Hoppe, B. and Reinelt, C., (2007), Social network analysis and the evaluation of leadership 

networks, The Leadership Quarterly, 600-619. 

Hosseinzadeh, K., (2005). Regional planning. Tehran: Samt. (in Persian) 

Keynes, M.,J.,(2006). General theory of employment, interest and money, Translated by: 

Farhang, M., Tehran: Ney. (in Persian) 

Lotfi, S., Ahmadi, F., Gholamhosseini, R.,(2013). Analysis of Urban Network and Spatial 



611  ،1931، بهار و تابستان 1 ، شمارة11دورة  آمایش سرزمین 

Distribution of Population in Urban Concentrations of Mazandaran Province, Journal of 

Geographical Space Preparation.4(1)1-18. (in Persian) 

Moemeni, M., Hatami, M., (2011). Geographical Analysis of Spatial Inequality and 

Development Imbalance in Isfahan Province, Journal of Geography and Environmental 

Studies, 4,15-25. (in Persian) 

Molayi Hashgin(2004). Optimal Model for Rural Development Planning in Iran (Case Study: 

Southern Ardabil Province), Journal of Geographical Research,18(70)47-73. (in Persian) 

Mosayebi, S., Taghdisi, A., (2013). Spatial Analysis and Grading the Employment Indexes in 

Iran’s provinces(Using the Factor and Cluster Analysis Techniques), Town & Country 

Planning, 5(2)361-383. (in Persian) 

Naghshe Jahan Pars,(2004). Isfahan Urban Complex. (in Persian) 

Ognyanova, K. (2010). Network Analysis Basics and Applications to Online Data. University of 

Southern California. 

Pourfathi, J., Asheri. A.,(2011). Analysis of Spatial Inequality of Ahar Rural Settlements. 

Journal of Geographic Space, 10(32)95-116. (in Persian) 

Rahmani, B., Rahmani Fazli, A., Faraji Sabokbar, H., Rezaei, M.,(2016). Exploratory Analysis 

of Spatial Data on Employment in Rural Settlements (Case Study: Rural Areas of Isfahan 

Province), Regional Planning Quarterly, 5(20) 69-80. (in Persian) 

Rastghalam, N.,(2018). Assessing the Impacts of Competitiveness on Urban Network 

Transformation in Isfahan Urban Community with Emphasis on Employment Distribution, 

Postgraduate Thesis, Isfahan Art University. (in Persian) 

Riddell, R. (2004). Sustainable Urban Planning Tipping the Balance. London: Black Well 

Publishing. 

Robson, M. (2009). Structural Change, Specialization and Regional Labour Market. Applied 

Economics, 41, 34-51. 

Ruane, R; and Koku, E, F. (2014). Social network analysis of undergraduate education student 

interaction in online peer mentoring Settings. MERLOT Journal of Online Learning and 

Teaching, 10, 577-590. 

Scott, J; and Carrington. J. (2011). Sage Handbook of Social Network Analysis. Sage. 

Shakooei,H.,(2005). New perspectives on urban geography, Tehran: Samt. (in Persian) 

Springer, A. C. and Steiguer, J. E., (2011), sOCIAL nETWORK aNALYSIS: A tool to improve 

understanding of collaborative management grous, Journal of Extension. 

Stegmann, F. J. (2004). Economic Liberalism, Marxism and Critical Judgement. Vol. 5. 

Augustine College of South Africa. 

Taghvayi, M., Goodarzi, M., (2010). Analysis of Urban Network in Bushehr Province. Journal 

of Geography and Regional Development, 7(13)109-139. (in Persian) 

Viry, G., (2017), Social Network Analysis: Mapping and Exploring the Network Society. 

University of Edinburgh. 

Wilson, S. (2011). Centre-periphery relationship in the understanding of  development of 

internal colonies. International Journal of Economic Development Research and Investment 

2, no. 1, 147-158. 

Zangi Abadi, A., Rahimi, A., Mosayebi, S.,(2014). Comparative Analysis of Urban 

Employment Indicators in Iranian Cities; Geography and Environmental Planning, 

24(1)109-128. (in Persian) 


