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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 CityRegion 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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مجموعۀ شهری اصفهان با بهکارگیری روش تحلیل شبکۀ اجتماعی
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 .1کارشناسی ارشد دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت -4931/44/41 :تاریخ پذیرش)4931/90/93 :

چکیده
روابط بین شهرهای شبکۀ شهری بهواسطۀ جریانهای جمعیتی و عوامل مؤثر بر آن شکل میگیرد .در این مقاله با بهرهگیری از دو انگاشتت توزیت
اشتغال و شبکۀ شهری ،عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید نتابرابریهتای فضتایی در شتبکۀ شتهری اصتههان ارزیتابی شتده استت .بته ایتن مورتور،
دگرگونیهای شاخصهای اشتغال در شبکۀ شهری اصههان ،متشکل از  91شهر مصوب طرح مجموعهشهری ،در سه مقطت زمتانی 4911 ،4911
و  4931برپایۀ فاصلۀ بین شهرها در چارچوب تحلیل شبکههای اجتماعی در نتر افتاار (گهتی) ستوجیده شتده استت .نتو پتووهش در ایتن مقالته
کاربردی است و تحلیلهای آن با استهاده از روشهای کمی انجا شده است .روش گردآوری دادهها ،انجا مطالعتا کتابخانتهای و بتازبیوی استواد
مدون است .برای تحلیل یکپارچۀ انگاشت اشتغال و ویوگیهای شبکۀ شهری ،در هریک از مقتاط زمتانی ستهگانته ،شتبکهای جداگانته ترستی و
تحلیل شده است .یافتههای تحلیلها بیانگر آن است که در شبکۀ شهری اصههان ،در مقاط زمانی سهگانته ،دگرگتونیهتای جمعیتتی در شتهرها
(پرجمعیت و ک جمعیت) رابطۀ مستقیمی با جابهجایی جریان اشتغال در شبکۀ شهری ندارد و شتهرهای کت جمعیتت همچتون دستتگرد ،بهتاران و
قهدریجان ،در مقاط زمانی پووهش ،عملکرد درخور توجهی در جذب جریان اشتغال داشتتود .در مقابتل ،شتهرهای پرجمعیتتی همچتون اصتههان،
خمیویشهر ،نجفآباد و شاهینشهر ،در جذب جریان اشتغال ،عملکرد ضعیفتری داشتود .شهرهای با جمعیت متوستط در شتبکۀ شتهری اصتههان،
در جذب جریان اشتغال عملکرد متوسطی نیا داشتود ،بهگونهای که میتوان گهتت رابطتۀ بتین جمعیتت و جتذب جریتان اشتتغال در ایتن شتهرها،
رابطهای مستقی است .کالنشهر اصههان با برخورداری از درصد درخور توجهی از امکانا  ،مواب  ،گردشهای مالی ،قدر سیاستی و جریتانهتای
جمعیتی ،عملکرد مواسبی در رتبهبودی شهرهای شبکۀ شهری ازلحاظ جذب جریانهای اشتغال ندارد .بوابراین برنامهریای توسعۀ اشتتغال در شتبکۀ
شهری مجموعۀ شهری اصههان نمیتواند تابعی از رتبهبودی سلسلهمراتب شهرها باشد و شاخصهای بویتادین اقتصتادی همچتون نتر مشتارکت
اقتصادی ،نسبت اشتغال ،نر بیکاری ،بار تکهل ،ضریب اشتغال و ضریب فعالیت عمومی نقش کلیدیتری دارند.

واژگان کلیدی
تحلیل شبکۀ اجتماعی ،توزی اشتغال ،شبکۀ شهری ،مجموعۀ شهری اصههان.


رایانامۀ نویسندۀ مسئولniloo.rgh@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
شهرها بهعنوان مراکز سکونتگاهی اصلی در سطح منطقهای نقش اساسی در ایجااد عاااد فضاایی
منطقهای و ناحیهای بر عهده دارند و برحسب اندازه و عملکرد خود ،در روند عوساۀ منطقهای اثار
میگذارند (حسینزاده دلیر .)3131 ،یکی از مشکالت عوساۀ فضاایی منطقاهای در بیشاتر وواما
کمترعوساهیافته ،ووود نابرابریهای فضایی در شبکۀ شاهری اساک کاه سابب رشاد نااهمگون و
نامتااد درون مناطق شده اسک (پورفتحی و عاشری .)3131 ،روند عحوالت اوتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی در چند دهۀ اخیر به شکلگیری مشکالت خاصی در نظام فضایی ساکونتگاههاای انساانی
منجر شده اسک .نبود عااد میان سکونتگاههای شهری در زمینههای مختلف اوتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی مووب برهمخوردن نظم فضایی سکونتگاهها ،رشد شتابان شهرها ،مهاورتهاای گساترده
و محرومیک روزافزون شهرهای کوچک شده اسک (داداش پاور و سااالریان .)3111 ،عاداوم ایان
مشکالت به افزایش نابرابریهای فضایی در شبکۀ شاهری مایانجاماد (ماممنی و حااعمی3131 ،؛
مااوالییهشااجین .)3131 ،یکاای از نشااانههااای مهاام نااابرابری فضااایی در شاابکۀ شااهری ،پدیاادۀ
نخسک شهری اسک که به عمرکز مناب  ،سرمایه ،اطالعات و سایر امکانات و عسهیالت در شهرهای
بزرگ منجر میشود (احمدی و دادگر .)1 :3111 ،این وریان یکطرفه مووب افازایش مشاکالت
شهری ازقبیل فقر ،حاشیهنشینی ،مهاورت و بیکاری میشود (قنباری و حیادرینیاا.)313 :3111 ،
برنامهریزی عوزی اشتغا با هدف برقراری عااد و عوازن بین شاهرها در ساطح منطقاه مایعواناد
عاملی برای کاهش نابرابری فضایی منطقهای باشد .افزون بر ایان ،در بااد محتاوایی برناماهریازی
شهری ،اشتغا پس از سکونک بیشترین اهمیک را دارد و برنامه ریزی شهری بادون درنظارگارفتن
اشتغا  ،آیندهنگری و برنامهریزی برای عوساۀ آن ،نمیعواند به اهداف اصلی خود که عأمین رفااه و
آسایش برای ساکنان سکونتگاههای شهری اسک دسک پیدا کند .عا آنجا کاه یکای از فاالیاک هاای
مهم برنامهریزی ،پیشبینی اشتغا در آینده اسک ) .(Riddell, 2004بنابراین اشتغا را میعوان نوعی
عنصر پیونددهندۀ کلیدی بین برنامهریزی شهری و عااد فضاایی در شابکۀ شاهری مطار کارد.
بنابراین دستیابی به چگونگی ارعباط بین انگاشک عوزی اشتغا و دگرگونی سلسالهمراعبای شابکۀ
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شهرها در مجموعۀ شهری اصفهان (متشکل از  11شهر 3مصوب طر مجموعۀ شهری) ،باهعناوان
هدف اصلی در دستورکار این مقاله قرار دارد .به این منظور ،شاخصهای اقتصادی ممثر بار عوزیا
اشتغا در بازههای زمانی  3131 ،3111و  3111در شهرهای مجموعۀ شهری اصافهان باهصاورت
یکپارچه با شاخصهای بیانگر دگرگونیهای سلسلهمراعب شهرها در همین قلمرو مکانی و زماانی
برپایۀ عحلیل شبکۀ اوتماعی ارزیابی شدهاند .این فرایند عوصیفی و عحلیلی در پی دستیابی به پاسخ
پرسشهای دوگانۀ مقاله اسک :او اینکه شاخصهای اشاتغا مامثر بار دگرگاونی شابکۀ شاهری
اصفهان چیسک؟ دوم اینکه عأثیرات عوزی اشتغا بر سلسلهمراعب شبکۀ شهری اصفهان ،در مقاط
زمانی  3131 ،3111و  3111چگونه اسک؟
پیشینۀ پژوهش
اشتغا یکی از نیازهای مهم ووام انسانی ،بهویژه در سکونتگاههای شهری اسک کاه کاساتیهاای
آن باعث ایجاد آسیبهای اوتماعی ،کاهش میزان رفاه و کاهش اساتانداردهای زنادگی مایشاود.
بنابراین افزایش مشکالت مرعبط با موضوع اشتغا در ووام بیشتر و کمتار عوسااهیافتاه ،اهمیاک
پژوهشهای مرعبط با موضوع اشتغا در سکونتگاههاای شاهری را افازایش داده اساک (
2011

& Ernst

 )Rani,از عجارب مرعبط در این زمینه میعوان به پژوهش «نرخ بیکاری منطقاهای در آلماان»

اشاره کرد که در سا  1131به عجزیهوعحلیل عوامل ممثر بر عفاوتهای منطقهای نرخ بیکااری باا
استفاده از مد پنل فضایی پرداخته اسک .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دادههای بیکااری
منطقهای وابستگی مکانی داشته و در  231منطقه از کشاور آلماان بایعااادلی فضاایی وواود دارد
)2012

 .(Franziska,در پژوهشی دیگر با عنوان «عغییارات سااختاری و عفااوتهاای منطقاهای در

الگوی اشتغا انگلستان» عأثیرات دگرگونیهای ساختاری و دگرگونیهای الگوی اشتغا با استفاده
از شاخصهای نرخ رشد اشتغا و نرخ بیکاری سنجیده شده اسک .این پژوهش نشان میدهاد در
حالی که ساختار صناتی عأثیرات درخور عووهی بر عملکرد باازار کاار منطقاهای مایگاذارد ،اماا

 .1گفتنی اسک که در مقط زمانی  ،11به دلیل ادغام شهر خوراسگان با کالنشهر اصفهان ،ایان عااداد باه  11شاهر عقلیال
یافته اسک.
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اهمیک این عأثیرات ازلحاظ کمی نسبتاً کوچاک اساک ) .(Robson, 2009پاژوهش دیگاری عحاک
عنوان «عداوم و نابرابریهای بیکاری منطقاهای» سااختار الگاوی منطقاهای بیکااری و فاالیاک در
آرژانتین را ارزیابی کرده اسک .این پژوهش با مشاخصکاردن عوامال منطقاهای کاه عفااوتهاای
منطقه ای و ساختار بیکاری منطقه را عوضیح میدهند ،نشان میدهاد ایان سااختار در دورۀ زماانی
مورد بررسی بسیار پایدار بوده اسک ) .(Galiani et al., 2005از نمونههای عجارب داخلی مرعبط باا
اشتغا در سکونتگاههای شهری میعوان به پژوهش زنگیآبادی و همکااران در ساا  3111اشااره
کرد که با بهکارگیری  31شاخص کمی و کیفای ،بارای رعباهبنادی و طبقاهبنادی اشاتغا شاهری
شهرستانهای کشور در سرشماری  3131با اساتفاده از روشهاای ماوریس Topsis ،و  GISاقادام
کردهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که شهرستانهاای کشاور ازلحااظ شااخصهاای اشاتغا
شهری با سطح عوساهیافتگی فاصلۀ زیادی دارند و فقط  3شهرساتان در ساطح نیماهعوسااهیافتاه
(میان عوساه) واق شده اسک و سایر شهرستانها ازلحاظ عوساه در وضایک محاروم قارار دارناد.
همچنین بین شهرستانهای کشور ازنظر عوساهیافتگی درزمینۀ اشتغا شهری ،بیعاادلی و ناابرابری
چندانی ووود ندارد (زنگیآبادی و دیگران .)3111 ،از میان سایر پژوهشها میعوان به مقالهای باا
عنوان «عحلیل فضایی و سطحبندی شاخصهای اشتغا در استانهای کشور (با بهکارگیری عحلیال
عاملی و خوشهای)» اشاره کرد که نتایج آن بیانگر بیعاادلی شدیدی در کشاور ،درزمیناۀ شااخص
اشتغا اسک (مسیبی و عقدیسی .)3111 ،در پژوهشی دیگر ،باا هادف کشاف الگاوی عغییارات و
روند فضایی اشتغا و فاالیک در نواحی روستایی استان اصفهان از روش عحلیال اکتشاافی دادههاا
 ESDAاستفاده شده اسک .این فرایند برای شاخصهای نرخ بیکااری ،ومایاک شااغل 31سااله و
بیشتر و نیز فاالیک های بخاش کشااورزی ،صاناک و خادمات انجاام شاده اساک .نتاایج بیاانگر
نابرابریهای فضایی شاخصها در مناطق روستایی و عمرکز عمدۀ فاالیکهای خادمات و صاناک
در نواحی روستایی مجاور مرکز شهر اصفهان اسک (رحمانی و دیگران.)3112 ،
مبانی نظری
اشتغال

اشتغا بهعنوان عاملی ممثر در رشد و عوسااۀ اقتصاادی-اوتمااعی و عوزیا مناساب درآمادها و
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بیکاری بهعنوان مشکل اساسای و ریشاه ای بسایاری از ناهنجااریهاای اقتصاادی-اوتمااعی ،دو
موضوع حاصل از برآیند بین نیروهای فاا در باازار کاار هساتند (کیناز .)3132 ،متاون نظاری و
عجارب مووود نشان میدهند که عحلیل پدیدۀ اشتغا بر اساس یکی از این الگوهای سهگانه انجام
میشود .3 :نظریهها و الگوهای اقتصادی اشتغا  :این نظریهها و الگوها را اقتصاددانان بیشتر مطار
کردهاند و قوانین خاص اقتصادی (مشتمل بر عرضاه و عقاضاا) بار آن حااکم باوده و بیشاتر بیاان
ریاضاای دارنااد

)Ernst & Rani, 2011؛ Galensoon, 1989؛ 2004

 .1 .(Stegmann,نظریااههااا و

الگوهای فضایی اشتغا  :این نظریهها و الگوهای فضایی را دانشمندان علوم اقتصاادی و اوتمااعی،
وغرافیدانان و برنامهریزان عوساۀ منطقهای بهطور مشترک مطر کرده و بسط دادهاناد و در آنهاا
باد سرزمینی یا مکانی اهمیک بیشتری دارد

)Wilson, 2011؛ 2003

 .1 .(Gr,نظریاههاا و الگوهاای

عحقیقات عجربی :برخی مطالاات عجربی رویکرد التقاطی دارند و به عحلیل هرگونه متغیر اقتصادی
بهمنظور شناخک روابط علک و مالولی و همبستگی عوامل مختلف پرداختهاند (فنای و همکااران،
 .)3111پایه های نظری مرعبط با انگاشک عوزی اشتغا در این مقاله برپایاۀ نظریاههاا و الگوهاای
فضایی اشتغا (دستۀ دوم) استوار شده اسک.
شبکۀ شهری

شبکۀ شهری مجموعهای از سکونتگاههای شهری و شاهرکهاساک کاه در یاک قلمارو سارزمینی
مشخص (مانند یک منطقه یا یک ناحیه) مستقر شدهاند و ارعباط متقابل با محیط پیرامون خود و باا
یکدیگر دارند (شکوئی113 :3131 ،؛ لطفی و همکااران .)3113 ،شابکۀ شاهری را مجموعاهای از
نقاط اعصا روستاها و شهرها یا گرههای بههمپیوستۀ روستایی-شهری نیز عاریف کردهاند که نظام
وابستگیها و پیوندهای ارعباطی داخلی و خاروی روستاها و شهرها را با یکدیگر نشاان مایدهاد
(آذرباد و دیگران11 :3131 ،؛ کاستلز .)122 :3131 ،این روابط نسابک باه عاوان کمای و کیفای و
موقایتی که هریک از عناصر این سیستم دارند ،نظام سلسلهمراعب شهری منطقه را شاکل مایدهاد
(قرخلو و همکاران .)11 :3131 ،شیوههای گوناگونی بهمنظاور ارزیاابی پراکنادگی سلسالهمراعاب
شهری مارفی شده اسک :مد رعبه-اندازه ،ضریب عغییارات ،شااخص آنتروپای ،منحنای لاورنز و
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شاخص چهار شهر کینزبرگ .در این مقاله بهمنظور ارزیاابی چگاونگی دگرگاونیهاای پراکنادگی
سلسلهمراعب شهری از شاخص آنتروپی (ماادلۀ  )3استفاده شده اسک (اصغرپور)11 :3131 ،
n

 p  Lnp

H 

i 1

 = Hمجموع فراوانی در لگاریتم نپری فراوانی؛
 = Pنسبک ومایک شهر به کل ومایک شهری (عقوایی و گودرزی.)331 :3133 ،
تحلیل شبکۀ اجتماعی

سادهعرین بیان از «شبکه» آن اسک که یک یا چند عنصر با عناصر دیگری عقابل یاا عاامال دارناد کاه
آنها نیز به نوبۀ خود با عناصر دیگاری رابطاه دارناد (Duke, 2006؛ Combe, Largeron et al, 2010؛
 .)Halgin & Borgatti, 2012پایۀ نظری عحلیل شبکه ،نظریۀ گرافهاا در ریاضایات اساک کاه در آن،
مجموعۀ گرهها و مجموعۀ یا

ها با هام یاک شابکه را مایساازند ( )Hoppe & Reinelt, 2007: 607

 .)(Viry, 2017: 7گرهها عناصر یک شبکه (افراد ،سازمانها ،مولکو ها ،سلو ها و )...و یا هاا رواباط
بین عناصر (دوستی ،عباد زیستی ،وریانهای سرمایه ،کاال ،انرژی ،ومایک و )...هستند .بناابراین باا
عووه به ماهیک گرهها و یا ها میعوان شبکههاای گونااگونی را عولیاد کارد

(Springer & Steiguer,

) .2011ماعریسها ابزار ورود دادهها باه فرایناد عحلیال شابکهای هساتند .بار ایان اسااس ساطرهای
ماعریس ،فرستندهها یا انتخابکنندهها بوده و ستونهای ماعریس ،گیرندهها یا انتخابشوندههاا هساتند
) .(Ognyanova, 2010واحد عحلیال در عحلیال شابکه« ،رابطاه» اساک کاه دادههاای شابکهای را از
دادههای سایر روشهای عحلیلی متمایز میکند ().)(Scott & Carrington, 2011 Heaney, 2014: 19
سنجههای تحلیل شبکۀ اجتماعی

درجه 1:به عاداد یا های متصل به هر گره ،دروۀ آن گره گفته میشود .این سنجه نشاانگر قادرت
اوتماعی گره بر اساس میزان ارعباطهای مستقیم آن در شبکه اسک .بر اساس این سانجه مای عاوان
پرقدرتعرین و پرنفوذعرین بازیگر شبکه را شناسایی کرد ،به نحوی کاه اعضاای زیاادی از شابکه
برای ارعباط با سایر اعضا نیازمند این عضو شبکه هستند ).(Ruane & Koku, 2014
1. degree

ارزیابی تأثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکۀ شهری در مجموعۀ شهری اصفهان با بهکارگیری روش ...
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درجۀ ورودی 1:دروۀ ورودی بهمانای عاداد یا هایی اسک که به یک گره ورود میکنند.
درجۀ خروجی 2:دروۀ خرووی بهمانای عاداد یا هایی اسک که از یک گره خروج میکنند.
درجۀ ورودی یا خروجی وزندار 3:در شبکههایی با یاا هاای وزندار ،شااخصهاای درواۀ
ورودی/خرووی ،با محاسبۀ وزن یا های ورودی/خرووی از گره دروۀ ورودی/خرووای وزندار
قابل محاسبه اسک (راسکقلم.)3111 ،
4

ضریب خوشهبندی (قطعهبندی) :میزان این شاخص بیانگر میازان عمایال شابکه باه عشاکیل
خوشههای مختلف در شبکه و نشاندهندۀ چگونگی خوشهبندی شبکه اسک ).(Duke, 2006
محدودة مکانی پژوهش
در محدودۀ طر مجموعۀ شهری اصافهان (در چاارچوب طار کالبادی ملای ایاران) مطاابق باا
عقسیمات کشوری در سا  ،3111عاداد  13سکونتگاه شهری قرار داشک .ایان عااداد باا عغییار و
عحوالعی که عا سا  3131روی داد ،عا  11سکونتگاه شهری افازایش پیادا کارد .بار ایان اسااس،
شهرستان برخوارومیمه شامل شهرهای دولک آباد ،دستگرد ،خورزوق ،حبیبآبااد ،کمشاچه ،گاز و
شاهین شهر؛ شهرستان اصفهان شامل شهرهای اصفهان ،بهارستان ،خوراسگان و ساگزی؛ شهرساتان
خمینی شهر شامل شهرهای کوشک ،درچاه ،خمینای شاهر؛ شهرساتان فالورواان شاامل شاهرهای
پیربکران ،بهاران ،فالوروان ،ایمان شاهر ،کلیشااد ،ابریشام و قهادریجان؛ شهرساتان لنجاان شاامل
شهرهای چرمهین ،باغبهادران ،زرینشهر ،پوالدشهر ،چمگردان ،زایندهرود ،ورنامخواساک ،لنجاان؛
شهرستان مبارکاه شاامل زیباشاهر ،طالخونچاه ،مبارکاه ،کرکوناد ،مجلسای ،دیزیچاه و شهرساتان
نجف آباد شامل شهرهای نجف آباد ،کهریزسنگ و گلدشاک ،در محادودۀ طار مجموعاۀ شاهری
اصفهان قرار دارند که قلمرو مکانی پژوهش در این مقاله را عشکیل میدهند (شکل .)3

1. in-degree
2. out-degree
3. weighted-in/out-dgree
4. modularity

661

آمایش سرزمین ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1931

شکل  .1محدودۀ مجموعۀ شهری اصفهان در استان اصفهان
منبع :نقش جهان پارس

روش پژوهش
ویژگیهای پژوهش در این مقاله به لحاظ هدف پژوهش کاربردی و به لحاظ نوع پژوهش عوصایفی-
عحلیلی اسک .واماۀ آماری پژوهش 11 ،شهر مووود در محدودۀ طار مجموعاۀ شاهری اصافهان،
مصوب سا  3131اسک .روش گردآوری داده ها و اطالعات در بخاش عوصایف (شاامل پایاه هاای
نظری ،پیشینه و داده های مورد نیاز شاخص های اشتغا ) مطالاۀ اسنادی و بازبینی متون مادون اساک.
مناب دادههای مورد نیاز ،گزارشهای طر مجموعۀ شهری اصفهان ،آمارنامههای شهرستانهای واقا
در مجموعۀ شهری ،مقالهها ،کتابها و گزارشهای آمااری ساازمان مادیریک و برناماهریازی اساتان
اصفهان ،نتایج سرشماری نفوس و مسکن شهرهای استان اصفهان در دورههای زمانی سهگاناه ،3111
 3131و  3111و طر های عفصیلی شهرهای مورد مطالاه اسک .عحلیال دادههاا باا اساتفاده از روش
عحلیل شبکههای اوتماعی (مبتنی بر نظریۀ گرافها) و نرمافزار گفی انجام شده اسک کاه باا سااخک

ارزیابی تأثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکۀ شهری در مجموعۀ شهری اصفهان با بهکارگیری روش 661 ...

شبکههای خالقانه و هدفمند و متناسب با اهداف و پرساشهاای پاژوهش انجاام مایشاود .در ایان
پژوهش از شاخص دروۀ ورودی وزن دار بهعنوان مایار اصلی عحلیل و

ارزیابی استفاده شاده اساک.

فرایند انجام عحلیلها و ارزیابی در هشک گام طراحی و عدبیر شده اسک:
 .3گردآوری اطالعات الزم برای شااخصهاای شاشگاناۀ عوزیا اشاتغا باه ازای  11شاهر
مجموعۀ شهری اصفهان در سه مقط زمانی مورد نظر پژوهش.
 .1یکسانسازی و بیمقیاسکردن شاخصهای عوزی اشتغا باهمنظاور امکاانپاذیری ارزیاابی
عأثیرات آنها بر ساختارهای فضایی شبکۀ شهرها.
 .1راستیآزمایی عرکیب پذیری شاخص های وابستۀ اشتغا باا اساتفاده از آزماون مانااداری در
همبستگی (ضریب پیرسون) در نرمافزار ( SPSSنتایج این آزمون نشان می دهند کاه شااخص هاای
شش گانه sig ،کمتار از  1/11داشاته و بناابراین باا یکادیگر هامبساتگی کامال داشاته و قابلیاک
عرکیبپذیری دارند).
 .2محاسبۀ مقادیر عددی شاخص عرکیبی اشتغا به ازای هریک از شهرهای محادودۀ پاژوهش
در مقاط زمانی  3131 ،3111و  3111با استفاده از حاصل وم سادۀ شاخص های عوزیا اشاتغا
(خرووی این مرحله میزان عددی شاخص عرکیبی اشتغا به ازای  11شهر مورد مطالاه اساک کاه
بهعنوان اعداد ورودی فرمو روش عحلیل وریان استفاده شده اسک).
 .1محاسبۀ عأثیرات عامل فاصله بین شهرها در میزان وذب یا دف نیروی کار باین دو شاهر باا
درنظرگرفتن ماهیک وریانی عوزی اشتغا بین آن ها .باه عباارت دیگار در ایان پاژوهش اشاتغا
بهعنوان کشش ،واذبه یا وریانی برآمده از عوامل مختلف بین دو شهر در نظر گرفته شده اسک که
با فاصلۀ بین دو شهر رابطۀ ماکوس دارد.
 .1عشکیل ماعریس برای ساخک شبکه در نرمافزار گفی با اساتفاده از اعاداد برآماده از فرماو
عحلیل وریان.
 .1محاسبۀ ضریب آنتروپی بهمنظور عحلیل پراکندگی سلسلهمراعاب شاهری در شابکۀ شاهری
اصفهان برپایۀ شاخص ومایک و ردیابی دگرگونی شبکۀ شهری و در مقاط زمانی پژوهش.
 .3انجام عحلیل و ارزیابی یکپارچۀ شاخصهای عوزی اشتغا و شاخصهای ساختار فضایی شابکۀ
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شهرها در مجموعۀ شهری اصفهان با استفاده از الگوریتم  FoceAtlasدر نرمافازار گفای .ایان الگاوریتم،
چیدمانی از گرهها را بر اساس نیروهای بینابینی گرهها  -میزان دافاه و واذبه  -ارائه میدهد .بادین ماناا
که در این الگوریتم ،عمام گرهها نسبک به هام در عااادلی کششای ،مانناد قرارگیاری ساتارههاا در یاک
منظومه در فضا بر اساس ورم و قدرت واذبۀ هر ستاره ،مسکون مایشاوند .مهامعارین علاک انتخااب
نرمافزار گفی از میان نرمافزارهای عحلیل شبکۀ اوتماعی ،امکان اورای این الگوریتم عوسط این نرمافازار
اسک که انطباق مناسبی با هدف مقاله و ماهیک فاصلهمحوربودن انگاشک عوزی اشتغا دارد.
یافتههای پژوهش
یافته های پژوهش در این مقاله در سه بخش اصلی برپایۀ مقااط زماانی ساهگاناۀ  3131 ،3111و
 3111طبقه بندی شده اسک که در هر بخش نتایج عحلیل و ارزیابی شاخص دروۀ ورودی وزندار،
شاخص آنتروپی و وریان اشتغا و شاخص ضریب خوشهبندی مارفی میشوند .این نتایج برپایاۀ
ساخک  1شبکه با  11گره و عاداد  111یا استوار شده اسک که بیانگر ویژگیهای شابکۀ شاهری
در مجموعۀ شهری اصفهان و روابط وریان اشتغا بین هرکادام از شاهرهای مجموعاۀ شاهری در
مقاط زمانی مورد مطالاۀ پژوهش اسک که در آن شهرهای مجموعۀ شهری اصفهان برابر گرههاا و
اعداد برآمده از فرمو روش عحلیل وریان ،برابر ارزش یا های بین هر دو شهر شابکۀ شاهری در
نظر گرفته شده اسک (عظیمی.)131 :3111 ،
معرفی یافتههای تحلیل و ارزیابی شبکۀ نخست (مقطع زمانی )1931
تحلیل شاخص درجۀ ورودی وزندار (شبکۀ نخست)

پس از عرسیم شبکۀ مقط زمانی  ،3111سلسلهمراعب شاخص دروۀ ورودی وزندار این شابکه بیاانگر
آن اسک که شهرهای بهاران ،قهدریجان و ابریشم بیشترین مقدار دروۀ ورودی وزندار در شبکۀ شاهری
اصفهان را دارند؛ بنابراین بهعنوان مقصد وریان های اشتغا شبکۀ شهری اصفهان در سا  3111شاناخته
شدهاند .به بیان دیگر ،وریانهای اشتغا در شبکۀ شهری اصفهان در این مقطا زماانی باه سامک ایان
شهرها بوده اسک .افزون بر این ،شهرهای فوالدشاهر ،چمگاردان و دیزیچاه باا کمتارین میازان درواۀ
ورودی بهعنوان شهرهای با وریان اشتغا کمتر در شبکۀ شهری اصفهان شناخته شدهاند.

ارزیابی تأثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکۀ شهری در مجموعۀ شهری اصفهان با بهکارگیری روش ...

661

تحلیل رابطۀ شاخص آنتروپی و جریان اشتغال (شبکۀ نخست)

بهمنظور شناسایی سلسلهمراعب وریان اشتغا شهرهای مجموعۀ شهری اصفهان در مقط زماانی ،3111
این شبکه با درنظرگرفتن شهرها بهعنوان گره و وریان اشتغا بین هر دو شهر بهعنوان یا  ،عرسیم شاده
اسک .وریان اشتغا مورد استفاده در این مرحله ،اعداد برآمده از مااعریس وریاان اشاتغا باین هار دو
شهر (محاسبهشده در مراحل قبلی) اسک .افزون بر ایان ،در ایان نماایش از شابکه ،آنتروپای شااخص
ومایک در مقط زمانی  3111برای هرکدام از شهرهای مجموعۀ شهری روی گره های شبکه با اساتفاده
از اندازه (بزرگی و کوچکی گره) و رنگ (پررنگ و کم رنگ) نمایش داده شده اسک .بدین صاورت کاه
شهرهای با ومایک بیشتر بهعنوان گرههای بزرگعر و پررنگعر نشان داده شده اسک و همچنین شاهرها
بر اساس میزان وریان اشتغا بینابینی (از کم به زیاد) دروهک ساعک گَرد چیده شده اند .بادین صاورت
فوالدشهر و چمگردان و دیزیچه کمترین مقدار وریان اشتغا و شهرهای بهااران ،قهادریجان و ابریشام
بیشترین مقدار وریان اشتغا در مقط زمانی  3111را دارند (شکل .)1
نتایج عحلیل شبکه نشان می دهد که رابطۀ مستقیمی بین سلسلهمراعب شهری برآمده از شاخص
آنتروپی ومایک اکثر شهرهای مجموعۀ شهری با روابط اشاتغا باین شاهرهای مجموعاۀ شاهری
اصفهان در سا  3111ووود ندارد .در شبکۀ عرسیمشدۀ وریاان اشاتغا باین شاهرها و شااخص
آنتروپی ومایک ،نکات زیر حائز اهمیک اسک:


شهرهای با آنتروپیهای بزرگ ،مانند اصفهان ،نجفآباد ،شاهین شهر و خمینی شهر با اینکاه
ظرفیک و عوان مناسبی برای واذب ومایاک داشاتهاناد ،در واذب وریاان اشاتغا باین
شهرهای مووود در وایگاه مناسبی قرار



ندارند.

شهرهای با آنتروپی کمتر نظیر بهاران ،قهدریجان ،ابریشم ،گلدشک و کهریزسنگ ظرفیک و
عوان مناسبعری برای وذب وریان اشتغا مووود در شبکه



داشتهاند.

شهرهای با آنتروپی میانه ،وایگاه میاناه ای در وادو سلسالهمراعاب وریاان اشاتغا باین
شهرهای مجموعۀ شهری اصفهان در سا  3111به دسک آوردهاند .به عباارت دیگار ،باین
شهرهای با آنتروپی میانه و عوزی اشتغا بین آنها رابطۀ مستقیم ووود دارد.
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شکل  .2تحلیل رابطۀ شاخص آنتروپی و جریان اشتغال شبکۀ نخست ()1731
منبع :یافتههای پژوهش برگرفته از نرمافزار گفی

تحلیل شاخص ضریب خوشهبندی (شبکۀ نخست)

در این مقط زمانی وریان اشتغا در سطح مجموعۀ شهری اصفهان در ساه خوشاه قابال ردیاابی
اسک .خوشه ها ماموالً دارای هستۀ بزرگعر و شهرهای اقمااری اطاراف هساتند .بادین ماناا کاه
چندین شهر با شهر مرکزی مشخص در عباد وریانهای اشتغا قرار مایگیرناد .افازون بار ایان،
خوشه ها می عوانند شهرهای بسیاری را عحکعاأثیر و کشاش ارعبااطی خاود قارار دهناد .از نتاایج
منحصر به فرد استفاده از الگوریتم

Atlas

 ،Forceعطابق خوشههای بهدسکآمده و موقایاک مکاانی

شهرهای مجموعۀ شهری اصفهان اسک .بدین صورت که این الگوریتم با ایجاد روابط کششی باین
گره های هر شبکه ،موقایک قرارگیری هر گره نسبک به سایر گرههاا را عخماین زده اساک و ایان
عخمین مطابق با فاصله مکانی خوشهها از یکدیگر اسک (شکل

.) 1

ارزیابی تأثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکۀ شهری در مجموعۀ شهری اصفهان با بهکارگیری روش 661 ...

شکل  .7تحلیل شاخص ضریب قطعهبندی شبکۀ نخست ()1731
منبع :یافتههای پژوهش برگرفته از نرمافزار گفی

در مقط زمانی  ،3111بخش عمدۀ وریان اشتغا در شبکۀ شاهری باه سامک خوشاۀ غربای
(شامل شهرهای بهاران ،قهدریجان ،گلدشک ،ابریشم ،کلیشاد و درچه) شبکۀ شهری اصافهان باوده
اسک .به بیان دیگر ،وریان اشتغا در شبکۀ شهری اصفهان از سایر شهرها به سمک خوشاۀ غربای
در وریان بوده اسک .در این مقط زماانی ،اصافهان بیشاتر در خوشاۀ اشاتغا شاهرهای شامالی
(خورزوق ،دولکآباد ،دستگرد و گز) قرار گرفته اسک .بنابراین میعوان گفک شهر اصفهان در ایان
دوره با خوشۀ غربی شبکۀ شهری در عباد وریان اشتغا بوده اسک .همچنین ،خوشۀ وناوبی (باه
محوریک اعوبان ذوب آهن) پیرامون شهرهای مبارکه ،زاینده رود و طالخونچه عشکیل شده اسک که
نشان از عباد وریان اشتغا بین این شهرها دارد (شکل .)1
معرفی یافتههای تحلیل و ارزیابی شبکۀ دوم (مقطع زمانی )1911
تحلیل شاخص درجۀ ورودی وزندار (شبکۀ دوم)

در شبکۀ دوم نیز شهرها بهعنوان گره ها و وریان اشتغا بین شاهرهای مجموعاۀ شاهری اصافهان
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(برآمده از مراحل قبلی پژوهش) در مقط زمانی  3131بهعنوان یا های شبکه عرسیم شده اند .نتایج
عحلیل شاخص درواۀ ورودی وزندار ایان شابکه بیاانگر آن اساک کاه در مقطا زماانی ،3131
شهرهای قهدریجان ،درچه و دستگرد بیشترین وریان اشتغالی با سایر شهرهای مجموعه شاهری را
دارند .بنابراین این سه شهر بر وریان اشتغا سا  3131غالب بوده و این وریان از سایر شهرهای
شبکۀ شهری به سمک این سه شهر در حرکک بوده

اسک.

تحلیل رابطۀ شاخص آنتروپی و جریان اشتغال (شبکۀ دوم)

در مقط زمانی  3131نیز هرکدام از شهرهای مجموعۀ شهری روی گره های شابکه باا اساتفاده از
اندازه (بزرگی و کوچکی گره) و رنگ (پررنگ و کم رنگ) نمایش داده شده اسک .بادین صاورت
که شهرهای با ومایک بیشتر بهعنوان گره هاای بازرگ عار و پررناگعار نشاان داده شاده اساک و
همچنین شهرها بر اساس میزان وریان اشتغا بینابینی (از کم به زیاد) دروهک سااعک گارد چیاده
شده اند .در شبکۀ دوم نیز پس از عأثیر شاخص آنتروپای ومایاک بار گاره هاای شابکه و عحلیال
سلسلهمراعب این شاخص و مقایسۀ آن با سلسلهمراعب وریان اشتغا شاهرهای مجموعاۀ شاهری
اصفهان در مقط زمانی  ،3131مشخص شده اسک که رابطۀ مساتقیم باین سلسالهمراعاب شاهری
برآمده از شاخص آنتروپی ومایک شهرهای مجموعۀ شهری با وریان اشتغا باین آن هاا در ساا
 3131ووود ندارد .یافتههای عحلیل شبکهای وریان اشتغا بین شهرها و شاخص آنتروپی ومایک
آنها را بهصورت فشرده اینگونه میعوان مارفی کرد (شکل :)2


در بازۀ زمانی دهسالۀ 3111عا ،3131وایگاه شاهر اصافهان در شابکۀ وریاان اشاتغا باین
شهرهای مجموعۀ شهری ارعقا پیدا کرده



بیشترین ارعقای وایگااه در ایان شابکه ،صااود 13پلاه ای شاهر دساتگرد در باازۀ زماانی
3111عا3131



اسک.

اسک.

شهرهای نجفآباد ،خمینیشهر و شاهینشهر ،با اینکه پس از اصفهان بزرگعرین شاهرهای
مجموعۀ شهری اصفهان هستند ،همچنان مقصد وریان های اشتغالی شبکۀ شاهری اصافهان
نبوده اند .علک این موضوع را میعوان در عمایل نسبی مردم به زندگی در شهرهای با هزیناۀ

ارزیابی تأثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکۀ شهری در مجموعۀ شهری اصفهان با بهکارگیری روش ...
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زندگی کمتر وستجو کرد .به گونه ای که در فاصلههای برابر از شهر اصفهان عاا دساتگرد و
خمینیشهر ،وریان اشتغا به سمک دستگرد با هزینۀ زندگی کمتر بوده


اسک.

برخالف شبکۀ وریان اشتغا سا  ،3111شهرهای میانه ازنظر میزان وذب وریان اشاتغا
با میزان شاخص آنتروپی هماهنگ نیستند.

شکل  .4تحلیل رابطۀ شاخص آنتروپی و جریان اشتغال در شبکۀ دوم ()1731
منبع :یافتههای پژوهش برگرفته از نرمافزار گفی

تحلیل شاخص ضریب خوشهبندی (شبکۀ دوم)

در مقط زمانی  3131هم مشابه با مقط زمانی  ،3111وریان اشتغا  ،شاهرهای مجموعاۀ شاهری
اصفهان را در سه خوشه (قطاه) قابل عمایز از یکدیگر وای میدهد .در این مقط نیز خوشۀ غربی
عسلط نسبی بر وذب وریانهای اشتغا در شبکۀ شهری اصفهان دارد .افزون بر این ،در این مقط
فوالدشهر از خوشۀ غربی ودا شده و به خوشۀ ونوبی پیوسته اسک (شکل .)1
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شکل  .1تحلیل شاخص ضریب قطعهبندی شبکۀ دوم ()1731
منبع :یافتههای پژوهش برگرفته از نرمافزار گفی

معرفی یافتههای تحلیل و ارزیابی شبکۀ سوم (مقطع زمانی )1931
تحلیل شاخص درجۀ ورودی وزندار (شبکۀ سوم)

در عرسیم شبکۀ سوم نیز شهرهای مجموعۀ شهری اصفهان بهعنوان گره و وریان اشتغا باین ایان
شهرها در مقط زمانی  3111بهعنوان یا  ،در نظر گرفته شده اسک .نتایج عحلیال شااخص درواۀ
ورودی وزن دار در این مقط زمانی نشاندهندۀ آن اسک که شهرهای دستگرد ،قهدریجان و لنجاان
بیشترین دروه در شبکۀ شهری اصفهان را داشته و بنابراین بهعنوان مقصد وریان های اشتغا شبکۀ
شهری اصفهان در سا  3111شناخته شدهاند.
تحلیل رابطۀ شاخص آنتروپی و جریان اشتغال (شبکۀ سوم)

نتایج عأثیر شاخص آنتروپی ومایک بر گرههای شبکۀ مقط زماانی  3111بادین گوناه اساک کاه
رابطۀ مستقیم بین سلسلهمراعب شهری برآمده از شاخص آنتروپی ومایک بین شاهرهای مجموعاۀ
شهری اصفهان با وریان اشتغا بین آن ها در سا  3111ووود ندارد .مهم عرین یافته های برآمده از

ارزیابی تأثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکۀ شهری در مجموعۀ شهری اصفهان با بهکارگیری روش ...
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عحلیل شبکۀ سوم وریان اشتغا بین شهرها و شاخص آنتروپی ومایک را این گونه میعوان مارفی
کرد (شکل :)1


شهرهای پرومایک اصفهان ،نجف آباد ،خمینی شهر و شاهین شهر در این بازه روناد نزولای
در وذب وریان اشتغا داشتهاند.



رابطۀ بین وذب وریان اشتغا با آنتروپی ومایک برای شهرهای میاناه در شابکۀ شاهری
اصفهان ،مشابه با دورۀ زمانی سا  ،3111رابطهای مستقیم اسک.



شهر دستگرد در ادامۀ روند صاود خود ،به وایگاه نخسک در وذب وریاان اشاتغا باین
شهرهای مجموعۀ شهری اصفهان رسیده



اسک.

وایگاه شهر ودید بهارستان (بین سایر شهرهای ودید چاون مجلسای و شااهینشاهر) در
وذب وریان اشتغا در این دوره ارعقای درخور عووهی داشته اسک.

شکل  .6تحلیل رابطۀ شاخص آنتروپی و جریان اشتغال شبکۀ سوم ()1731
منبع :یافتههای پژوهش برگرفته از نرمافزار گفی
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تحلیل شاخص ضریب خوشهبندی (شبکۀ سوم)

در مقط زمانی  3111نیز به مانند مقط زمانی  ،31وریان اشتغا در مجموعۀ شاهری اصافهان در
سه قطاه (خوشه) قابل ردیابی اسک .در این مقط نیز ،شهر اصفهان در خوشۀ شمالی واق شاده و
بهطور کلی ارعباطات خوشۀ شمالی و غربی افزایش یافته اسک .به عبارت دیگر ،خوشاۀ شامالی و
غربی در عباد و کشش بیشتری با یکدیگر قرار گرفتهاناد .در حاالی کاه وریاان کلای اشاتغا در
مجموعۀ شهری اصفهان به سمک خوشۀ غربی بوده اسک.

شکل  .3تحلیل شاخص ضریب قطعهبندی شبکۀ سوم ()1731
منبع :یافتههای پژوهش برگرفته از نرمافزار گفی

بحث و نتیجهگیری
برپایۀ یافتههای برآمده از عحلیلهای شبکههای سهگانه در مقااط زماانی  3131 ،3111و  3111باین
شهرهای مجموعۀ شهری اصفهان ،مهمعرین یافتههای عحلیل را میعوان اینگونه بیان کرد (ودو :)3
اول :وریان اشتغا در شبکۀ شهری اصفهان به سمک شهرهای کوچک ازنظار ومایتای باوده

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

اسک .به گونهای که در مقط زمانی  ،3111شهرهای بهاران ،قهادریجان و ابریشام مقصاد وریاان
اشتغا در شبکۀ شاهری اصافهان باودهاناد .شاهرهای پرومایاک همچاون اصافهان ،نجافآبااد،
خمینیشهر و شاهین شهر در وایگاه مناسبی در وذب وریاان اشاتغا درون شابکه نباودهاناد .در
مقط زمانی  ،3131شهرهای قهدریجان ،درچه و دستگرد مقصد وریانهاای اشاتغا درون شابکه
بوده اند و شهرهای پرومایک همچنان وایگاه مناسبی در این رعبهبندی نداشتهاند .در مقط زماانی
 ،3111شهرهای دستگرد ،قهدریجان و لنجان مقصد وریانهاای اشاتغا درون شابکه باودهاناد و
شهرهای بزرگ از وذب وریان اشتغا بیبهره بودهاند.
دوم :در عمام مقاط زمانی مورد نظر پژوهش ،عمرکز وریان اشاتغا بار خوشاۀ غربای شابکۀ
شهری اصفهان اسک .علک این موضوع را میعوان در ووود فرصاکهاایی همچاون دسترسای باه
زیرساخکهای کشاورزی (مناب آب و خاک حاصلخیز) و صاناتی (ذوبآهان و صانای گساتردۀ
سنگین و سبک وابسته به آن) در این قلمرو مکانی وسکووو کرد.
جدول  .1نتایج تحلیل و ارزیابی یکپارچۀ شبکههای توزیع اشتغال و شبکۀ سکونتگاههای شهری در مجموعۀ شهری اصفهان

شاخصهای

تعریف

تحلیل

شاخص

ویژگیهای
کلیدی

شبکۀ نخست

شبکۀ دوم

شبکۀ سوم

شاخص

()1331

()1331

()1331

وریان اشتغا در شبکۀ

وریان اشتغا در

وریان اشتغا در

شهری اصفهان به سمک

شبکۀ شهری به

شبکۀ شهری اصفهان

شهرهای بهاران،

سمک شهرهای

به سمک شهرهای

قهدریجان و ابریشم

قهدریجان ،درچه و

دستگرد ،قهدریجان

بوده اسک.

دستگرد بوده اسک.

و لنجان بوده اسک.

شهرهای پرومایک

شهرهای پرومایک

شهرهای پرومایک

مقاصد وریانهای

مقاصد وریانهای

مقاصد وریانهای

اشتغا درون شبکه

اشتغا درون شبکه

اشتغا درون شبکه

نبودهاند.

نبودهاند.

نبودهاند.

عاداد روابط

پرعاداد/

دروۀ ورودی

مستقیم و موزونی

پرقدرت/

وزندار

که به یک گره

عمرکز وریان

وارد میشود.

اشتغا

شاخص
آنتروپی و
وریان اشتغا

سلسلهمراعب
عغییرات ومایتی
و عغییرات وذب
وریان اشتغا

مهمترین یافتههای برآمده از تحلیل شبکههای سهگانه

مقصد
وریانهای
شبکه

شاخص

میزان عمایل به

عاداد

ضریب

عشکیل

خوشههای

خوشهبندی

خوشههای مجزا

عشکیلشده

وریان اشتغا به سمک
خوشۀ غربی بوده اسک.

وریان اشتغا به
سمک خوشۀ غربی
بوده اسک.

وریان اشتغا بهطور
متناسب در سه
خوشه عقسیم شده
اسک.
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سوم :شهرهای کوچک عر و بزرگ عر در مجموعاۀ شاهری اصافهان (ازنظار شااخص آنتروپای
ومایک و سلسلهمراعب شهری) رابطۀ مستقیمی با عغییرات وریان اشتغا در شبکۀ شهری ندارناد.
به گونه ای که شهرهای کوچک عر و نزدیک به خوشه هاای صاناتی مهام (دساتگرد ،قهادریجان و
لنجان) در شبکۀ شهری اصفهان و دارای فاصلۀ نزدیک با اصفهان ،مقصد وریاان هاای اشاتغا در
شبکۀ شهری اصفهان باوده اناد و شاهرهای بازرگ در شابکۀ شاهری اصافهان مانناد نجاف آبااد،
خمینیشهر و شاهینشهر وایگاه مناسبی در رعبهبندی شهرهای شبکۀ شهری اصفهان نداشتهاند.
چهارم :کالنشهر اصفهان نیز با برخورداری از درصاد درخاور عاووهی از امکاناات ،منااب و
گردش های مالی در شبکۀ شهری اصفهان ،در رعباههاای پاایین شاهرهای شابکۀ شاهری اصافهان
ازلحاظ وریان اشتغا قرار دارد .کالنشهر اصفهان در باازۀ زماانی 3111عاا 3131رشاد نسابی در
وذب وریان های اشتغالی داشته اسک ،ولی در بازۀ زمانی بادی (3131عاا )3111ساقوط نسابی را
عجربه کرده اسک .می عوان گفک با گذشک زمان کالنشاهر اصافهان در باازۀ زماانی او وضاایک
بهتری نسبک به قبل پیدا کرده اسک ،ولی در بازۀ زمانی بادی نزو نسابی را عجرباه کارده اساک.
علک این موضوع را می عوان در عأثیرپذیری از رکود اقتصاد ملی ،عاطیلی کارخانه هاای عولیادی در
سطح استان اصفهان و سایر علکهای اقتصادی وسکووو کرد.
پنجم :در مقابلِ کالنشهر اصفهان ،شهرهای دستگرد ،خورزوق و بهاران وایگااه مناسابی را در
وذب وریان اشتغا در شبکۀ شهری اصافهان داشاته اناد .بارخالف شاهرهای بازرگ (اصافهان،
نجف آباد و خمینی شاهر و شااهین شاهر) و شاهرهای کوچاک (دساتگرد ،بهااران و قهادریجان)،
شهرهای میانی (ازنظر آنتروپی ومایک و سلسلهمراعب شهری) روند نسبتاً یکساانی در دوره هاای
زمانی مختلف با وذب وریان اشتغا در شبکۀ شهری داشته اند .به عبارت دیگار ،فقاط شاهرهای
میانی با وریان وذب اشتغا در شبکۀ شهری همسو بودهاند.
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