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 20/06/1397  پذیرش: 30/01/1397 دریافت:

 رونبد در خبود، عملکبرد و انبدازه برحسب  هرکدام که است کوچک و بزرگ یشهرها از یامجموعه ی،شهر شبکه چکیده:

 ثرؤمب عوامل یبررس یپ در ی،شهر شبکه و یریپذرقابت انگاشت دو از یریگبهره با پژوهش نیا. گذارندیم اثر ،هیناح یتکامل

 سه در اصفهان یشهر شبکه یدگرگون و راتییتغ راستا نیهم در. است اصفهان یشهر شبکه در هاینابرابر دیتشد و بروز در

 ببر یمبتنب) شبهرها نیبب فاصبله و یریپذرقابت انگاشت یهاشاخص گرفتن نظر در با، 1395 و 1385 ،1375 یزمان مقطع

 یاجتماع شبکه لیتحل افزارنرم در یشهر شبکه میترس از استفاده با ،یریپذرقابت یهاسیماتر جادیا و( انیجر لیتحل روش

ای و روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانبه. است شده دهیسنج( یگف)

 هبر در شبتانگا هبر یببراه طوری که بها، به روش کمّی است؛ تحلیل دادهوبازبینی اسناد مدون بوده است. همچنین تجزیه

 عیبتوز شده، بیان یزمان مقاطع در که هستند آن از یحاک ،جینتا. است شده لیتحل و میترس ،جداگانه یاشبکه ،یزمان مقطع

 یاناعادالنبه صبورت ببه اصفهان یشهر مجموعه در اطالعات و کار یروین ه،یسرما از یانیجر عنوان به یریپذرقابت انگاشت

 براسبا  یشبهر مجموعبه یشبهرها مرات سلسبله در را یشبکاف ار،یبسب اختالف با اصفهان شهرکالن که آنجا تا است بوده

 ببه متعلبق سبوم رتببه و آبادنجف شهر به متعلق ،انگاشت نیا سهیمقا در دوم گاهیجا. است کرده جادیا یریپذرقابت انگاشت

 مرات سلسبله راتییبتغ روند با شهرها یریپذرقابت راتییتغ روند ،استثنا مورد چند جز به ،نیا برعالوه. است فالورجان شهر

 یشهر مجموعه در شهرها شبکه مرات سلسله یالگو گفت توانیم نیبنابرا. است بوده سوهم مشابه، یزمان مقاطع در شهرها

 .کندیم یرویپ یریپذرقابت یبندرتبه از ،اصفهان

 اصفهان، تحلیل شبکه اجتماعیپذیری، شبکه شهری، مجموعه شهری رقابتواژگان کلیدی: 

 ,JEL: D41 N75, O18, P25بندی طبقه

 

 

 niloo.rgh@gmail.com* نویسنده مسئول: 

 .1-22 ،((25 پیاپی)1)7 شهری، مدیریت و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 

، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 
Ensani ،RICeST ،Civilica 

پژوهشی  -فصلنامه علمی 2345-2870شاپا:   
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

 و مببارزه جدال، یبرا یهدف و بستر همواره شهرها

)کمانرودی کجبوری و  اندبوده قدرت کس  سر بر رقابت

 یشبهرها شبکه در رقابت و جدال نیا. (1389همکاران، 

 جببهینت در و یصببنعت انقببال  بببا افته،یهتوسببع جوامببع

 شببکه توسبعه و قبوام و روسبتا و شبهر روابب  گسترش

 ینهاد -یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد ابعاد همه در شهرها

 یکشورها در آنکه حال است، وستهیپ وقوع به ی،کیزیف و

 تحت و رنددا یمستعمرات گذشته عمدتاً که توسعهدرحال

 هنبوز ای اندبوده غر  یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد سلطه

 در آغباز، در یشهر شبکه در تعادلعدم روند هستند، نیز

 ببتیغ ببا عمبل در ایب یاسیس و یاقتصاد سلطه  یشرا

 صبورت ببه و یصبنعت توسبعه زیناچ اریبس ریثأت و ینسب

و )امیبدوار  است وستهیپ وقوع به زدهشتا  و ناقص کامالً

تعادل در شبکه زدگی و عدماین شتا . (1388همکاران، 

بسیاری را برای شهرها ایجباد  مشکالتشهری، در عمل، 

 یبباال تبراکمتبوان ببه می جملبهآن  از کرده اسبت کبه

 اخبتالف مهباجرت، ،ینینشبهیحاش ،شهرهاکالن تیجمع

 از وشهرها کالن حومه یشهرها شدن یخوابگاه ،یطبقات

 از یکی. اشاره کرد شبکه شهری توازن و تعادل رفتن نیب

 و رشد کنترل ت،یهدا منظور به شده یمعرف یهاانگاشت

 یزیربرنامبه و تیریمبد یابزارهبا قیطر از شهرها توسعه

 در 1990 دهبه از که است پذیریرقابت انگاشت ،یشهر

 کیب صبورت ببه و شده مطرح ی،شهر یزیربرنامه متون

 یریزی شبهربرنامبه سبتمیس دستور کبار در کالن هدف

 ی،ریپبذرقابت .(Bellu et al., 2011) اسبت گرفته قرار

 عیبتوز ،یوربهره ،یانسان یهاهیسرما با یمیمستق ارتباط

. دارد مردم یزندگ تیفیک تینها در و رفاه سطح اشتغال،

 بیبان یهاانگاشبت و یریپبذرقابت نیبب ارتبباط واقع در

 ،ریپبذرقابت یشبهرها بدین معنا که ؛است هیدوسو ،شده

 نیبا وجبود و دارنبد را شبده گفتبه موارد از ییباال سطح

 کنبدیم کمبک شبهرها شدن رتریپذرقابت به زین میمفاه
(Bristow, 2005). و منببابع تمرکببز شببهیر نیبنببابرا 

 نیببد ؛اسبت نهفته شهرها نیب یریپذرقابت در درآمدها

هماننبد  ،آن از یناشب امکانبات و یریپذرقابت که صورت

 ینباهمگون باعب  و کبرده جبذ  را تیبجمع یی،رباآهن

 شده است. یشهر شبکه

 مفهببوم اثببرات یابیببرد پببژوهش، نیببا از هببدف

متشکل  -اصفهان یشهر شبکه یدگرگون بر یریپذرقابت

. اسببت -مصببو  طببرح مجموعببه شببهری 1شببهر 37از 

 ی مبببؤثررهبببایمتغ نیبببیتع و یگبببردآور ببببا ن،یبنببابرا

 یابیبرد و اصفهان یشهر شبکه یدگرگون بر یریپذرقابت

 و 1395 و 1385 ،1375 یزمان مقاطع در هاشاخص نیا

 یمراتبسلسبله راتییبتغ یچگبونگ رونبد با هاآن سهیمقا

 ارتبباط ،یزمبان مقباطع نیهمب در اصفهان یشهر شبکه

 نیبا کبه یاالتؤس. است شده یبررس مفهوم دو نیا انیم

 :است ریز شرح به هاستآن ییگوپاسخ دنبال به پژوهش

 شببکه یدگرگبون بر ثرؤم یریپذرقابت یهاشاخص

 ست؟یچ اصفهان یشهر

 یشبهر شببکه مرات سلسله بر پذیریرقابت اثرات

 (1395و  1385، 1375)در مقببباطع زمبببانی  اصبببفهان

 است؟ چگونه

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجیالف( پژوهش

های پژوهش در قاره اروپا، ویژهبه  ی،در سطح جهان

پذیری انجام گرفته اسبت. بسیاری مرتب  با مفهوم رقابت

 2توان به پبژوهش مبارتینها میترین این پژوهشاز مهم

تببرین عنوان یکببی از مهم( اشبباره کببرد کببه بببه2003)

پذیری در اتحادیه اروپبا مطبرح های ارزیابی رقابتگزارش

پبذیری در های رقابتشده است. در این پژوهش، شاخص

اروپا و سنجش میزان اختالف بین کشورهای مختلبف در 

شده و در نهایت به  شناسایی و ارزیابیزمینه هر شاخص، 

منظور برقبراری تعبادل در سبطح هایی ببهبیانیه سیاست

 منطقه رسیده است.

                                                           
، به دلیل ادغام شهر خوراسگان با 95الزم به ذکر است، در مقطع زمانی  -1

 یافته است. کاهششهر  36شهر اصفهان این تعداد به کالن
2- Martin 
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، مفهبببوم 2014در پبببژوهش دیگبببری در سبببال 

ای، پذیری با توجه به نظریه رشد اقتصبادی منطقبهرقابت

بررسی شده است. نتایج این پژوهش حباکی از آن اسبت 

پبذیری ببه عنبوان هسبته اصبلی که بعد اقتصادی رقابت

زا مطبرح اسبت و نظریات توسعه اقتصادی و توسعه درون

ببر  نقبش اساسبی، در چگونگی تغییرات اقتصادی منطقه

 . (Huggins et al., 2014) دارد عهده

پذیری کشبور ترکیبه در در پژوهش دیگری، رقابت

، یجنبوبکرهمقایسه با کشورهای برزیل، روسیه، هند، چبین، 

مالزی، کلمبیا، اندونزی، ویتنام، مصر و آفریقبای جنبوبی 

 هایبررسی شده است. در این پژوهش با توجبه ببه شباخص

و  IMD1پذیری در سطح ملی ببا اسبتفاده از روش رقابت

WEF2 ، ،کشورهای مورد مطالعبه در سبه گبروه همگبن

اند. نتبایج، حباکی از ویبعیت بندی و ارزیابی شبدهدسته

پذیری کشبور ترکیبه در مقایسبه ببا سبایر مناس  رقابت

 (Arslan & Tathdil, 2012).کشورهای مورد مطالعه است 

مبرتب  ببا انگاشبت شببکه شبهری های از پژوهش

توان به پژوهش انجام شده در کشبور چبین در سبال می

چبون هایی هماشاره کرد. در این پبژوهش، هبدف 2015

های شببهری در کشببور چببین، ارزیببابی شناسببایی شبببکه

های شهری و ارزیبابی نقبش ر تشکیل شبکهبعوامل مؤثر 

دنبال شبده اسبت.  ،های شهریخدمات عمومی در شبکه

ایج، حباکی از آن اسبت کبه سبه عامبل ببازده محلبی، نت

پذیری در عریه مسکن و امکانات شهری، عوامبل انعطاف

 های شببهری هسببتندتأثیرگببذار در جداسببازی شبببکه

(Glaeser et al., 2015) . 

بر این در پژوهش دیگری در کشبور چبین در عالوه

به چگونگی تغییرات شبکه شهری از طریبق  2015سال 

تعداد جمعیت، ساختار، ابعاد و اندازه ساختار های شاخص

کالبدی و مساحت پرداخته شبده اسبت. در ایبن  -فضایی

های با ترسیم شبکه شهری در بازه این تغییرات،پژوهش، 

  (Diappi, 2015). اند، ردیابی شده2015تا  2000زمانی 

                                                           
1- Institute of Management Development 

2- World Economic Forum 

 های داخلیب( پژوهش

نیبز پذیری از مطالعات مؤثر داخلی در زمینه رقابت

 ییتوسبببعه فضبببا چبببارچو »تبببوان ببببه پبببژوهش می

ی ها: اسبتانیران، موردپژوهیا ی درامنطقه یریپذرقابت

اشاره کرد کبه ببا هبدف پاسبخ ببه دو پرسبش « گانه30

 یریپبذترقاب یبیچرای و ایری منطقبهپذترقاب یستیچ

یگبر، تنظبیم شبده د هبه منطقب نسبت منطقه یک یشترب

 یهاشببرانیپ ییشناسباپببس از اسبت. در ایببن پبژوهش، 

یوه مختلبف ببه شب یهاهدیدگا از یایری منطقهپذترقاب

و ببا  ییاسبتقرا یایوهببه شب یبتدر نها ی،اسبناد همطالع

مببدل  ی،سباختار تی معبادالسبازلمد اسبتفاده از روش

یبران ا یمناطق استان هبرازند یریِپذترقاب یکپارچه ینظر

  .(1394طوسی، زادگان و ندایی)شریف دست آمدبه

پژوهشببی ( 1395) یطوسببیینببدا و زادگانفیشببر

 یهامؤلفبه یریکارگببه مناسببت سبنجش» عنوان تحت

 هدفبا  «رانیا در یامنطقه هتوسع یریپذرقابت تیموفق

 منطقه یابیدست یچگونگ ،توسعه یهاچارچو  ییشناسا

 یاثرگببذار زانیببم انببد.را ارائببه کرده یرقببابت گبباهیجا بببه

 ،یریپبذرقابت ببه یابیدست در شدهییشناسا یهاشرانیپ

 ،یسبببب رواببب  نیتببدو در گرمداخلببه یرهببایمتغ نقببش

 منباطق خبا  یهاشرانیپ ییشناسا و مرسوم یهامدل

 مبدل نیتبدو در نینخسبت و یاساس گام عنوان به کشور

 در ران،یبا یامنطقه یریپذرقابت ییفضا توسعه در ینظر

 از پس هدف، نیا با. اندگرفته قرار پژوهش نیا دستورکار

 ببه) یامنطقبه یریپبذرقابت از مختلبف فیتعبار یبررس

 یهاشبرانیپ ییشناسبا و( وابسبته مکنبون ریمتغ عنوان

 عنبوان ببه) متفباوت ینظبر یهادگاهیبد از شبده یمعرف

 ،یاسبناد همطالعب روش ببه( مسبتقل مکنبون یرهایمتغ

 قیبطر از و شبوندیم انتخا  هاهینما ای آشکار یرهایمتغ

  ییبر ر،یمسب لیبتحل روش اب یسبب رواب  یریگاندازه

 نیببیتع ،رانیببا بسببتر در هاشببرانیپ یاثرگببذار تیبباهم

 مبورد یهباداده ببودن فراهم یرورت ن،یهمچن. شودیم

 سباخته یاسبتان منباطق ببه دیبمق را پژوهش سطح از،ین

 .است
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پبذیری، از دیگر مطالعبات داخلبی در زمینبه رقابت

 عوامببل یبنببدیتاولو و ییشناسببا»تببوان بببه پببژوهشمی

 مورد یامنطقه یریپذرقابت یارتقا در رگذاریتأث یاشهیر

پبژوهش در  یبنااشاره کرد. « کردستان استان: یمطالعات

را  یامنطقبه یریپبذرقابت یبابیگام نخسبت، عوامبل ارز

 یرمعیببار،ز 62 و یببارمع 26عامببل اصببلی،  4متشببکل از 

ببا عوامبل و  ینبا کاربست ا ی،کرده و در گام بعد ینتدو

یبمن  ،Exelافزار و نرم MSA1 یلیمدل تحلاستفاده از 

 یپرسشنامه گبردآور یق توزیعکه از طر ییهاداده یلتحل

 بببرعوامببل مببؤثر  بنببدییتو اولو یی، بببه شناسببااندشببده

پور و )داداشت استان کردستان پرداخته اس پذیریرقابت

 .(1394جانی، دهده

شببکه شبهری نیبز از مطالعات مبرتب  ببا مفهبوم 

حلیببل شبببکه ت»بببا عنببوان  یتببوان بببه پژوهشببمی

هببای جمعیتببی در نگاهی بببا تأکیببد بببر جریاسببکونت

اشاره کرد که از روش تحلیل شبکه « وهزکشهرستان فیرو

اجتماعی به منظور سنجش تغییرات جمعیتی در شببکه 

تحقیبق، ایبن . براسا  نتبایج شهری استفاده کرده است

شهرسبتان  گاهیحباکم ببر شببکه سبکونت کلبی الگوی

ای از الگبببویی فصبببلی و مبببنظم و چرخبببه ،کبببوهزفیرو

ای شببکه های جمعیتی است که در قال  الگوهایجریان

ای مطبرح تابستانه و زمستانه در سبطح محلبی و منطقبه

های قط  رشبد نظریه است. این الگو همسو با مشخصات

)آذربباد و  ای فاصبله داردشببکهاست و با الگوی نظریات 

  .(1389همکاران، 

سبنجش شباخص »پژوهش دیگری نیز ببا عنبوان 

چنببدمرکزیتی عملکببردی شبببکه شببهری در اسببتان 

تالش کرده است تبا شاخصبی ببرای سبنجش « مازندران

میزان چندمرکزیتی عملکردی منطقه با در نظبر داشبتن 

ه کند. زمان دو بعد کارکردی و مورفولوژیکی شبکه ارائهم

این شاخص، پتانسیل و ظرفیت دستیابی به یک سباختار 

متعادل چندمرکزی را در یبک سیسبتم شبهری بررسبی 

ایببن پببژوهش در زمببره  ؛شناسببیکنببد. از نظببر روشمی

                                                           
1- Measurement System Analysis 

گرایانه و از نوع تحقیقات کاربردی اسبت. تحقیقات اثبات

ای و به طبور خبا  از های رابطهدر این پژوهش از روش

اجتماعی استفاده شده است. شاخص روش تحلیل شبکه 

چندمرکزیتی عملکردی به عنوان شاخصی ببرای تعیبین 

های شهری ببرای تحقبق آستانه زمانی و فاصله در شبکه

نظام چندمرکزیتی عملکبردی معرفبی شبده اسبت. ایبن 

شاخص با در نظر گرفتن شدت رواب  میان شهرهای یک 

ظبام گیری نمنطقه و فاصله میان شهرها، پتانسیل شبکل

)مشببفقی و  کنببدچنببدمرکزی را در عمببل بررسببی می

 .(1395 ،رفیعیان

 

 مبانی نظری -3

 پذیریرقابت

چه یری، پذاز انگاشت رقابت یاربس برخالف استفاده

در هنبوز  گذاری،یاسبتو چه س یدانشگاه یهای در مح

ببه  یابیسبنجش و دسبت ها و نحوهشاخص ،معنا خصو 

بود کبه در  یکشور یناول یکاوجود ندارد. آمر یتوافق ،آن

 گذارییاسبتسی دولت یشورا یجادا یقاز طر 1990 دهه

 یتگبزارش سباالنه ویبع یدر راستا یگام یری،پذرقابت

اروپبا  ،برداشبت. پبس از آن یکبااقتصباد آمر یریپذرقابت

ببه  یبهاتحاد یلو تببد یکبابردن فاصله با آمر یناز ب یبرا

 یریپبذرقابت یشبورا 2010تا سال  یاقتصاد رقابت یاترینپو

مبنظم  یهباگزارش ارائبهو موظبف ببه  یسسبأاروپا را ت

 .(Kitson et al., 2004) اروپبا شبد یهاتحاد پذیریرقابت

ارائبه کبرده  پبذیری اروپباشورای رقابت براسا  تعاریفی که

ورده، ببا آو نبه فبر پذیری به عنوان یک فراینبد، رقابتاست

ی سباکنین از زنبدگ یفیبتکافبزایش رفباه و  هدف غایی

توزیببع ثببروت و وری و رهبزایش و تببداوم بهبببق افبببطریبب

 شببودتعریببف می ،ود عملکببرد اقتصببادی منطقببهببهببب

(Lengyel, 2009). 

 شبکه شهری

از شببببهرها و  یامجموعببببه ی،شبببببکه شببببهر

 یهااسببت کببه اسببا  و بافببت سببکونتگاه ییهاشببهر 

 دهبببدیم یلتشبببک ینحبببوزه معببب یبببکرا در  یشببهر
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 یبببفدر تعر ین. همچنببب(1391)لطفبببی و همکببباران، 

از نقباط اتصبال  یاببه مجموعبه یشببکه شبهر یگری،د

 یوسبببتهببببه هبببم پ یهببباگره یببباروسبببتاها و شبببهرها 

شبببود کبببه نظبببام یگفتبببه م یشبببهر -ییروسبببتا

 یو خببارج یداخلبب یارتببباط یونببدهایها و پیوابسببتگ

)آذربباد  دهبدینشبان م یکبدیگررا ببا  هرهاروستاها و ش

روابب  نسببت  یبناعبالوه ببر ایبن، . (1389و همکاران، 

از  یببککببه هببر  یتیو مببوقع یفببیک ،یبببه تببوان کمّبب

 یمرات  شبهردارنبد، نظبام سلسبله یسبتمس ینعناصر ا

 یببلدر تحل یببدکأت ین. اولببدهببدیشببکل مرا منطقببه 

بببه اواسبب  قببرن  ی،مرات  شببهرسلسببله یپراکنببدگ

 -شببهر ینقببانون نخسببت ،گببردد کببه در آنیبرم یسببتمب

)قرخلببو و  مببورد توجببه قببرار گرفببت ی،شببهر اصببل

های مختلفبببی ببببه منظبببور مبببدل .(1387همکببباران، 

مرات  شببهری وجببود دارد سببنجش پراکنببدگی سلسببله

انببدازه،  -تببوان بببه مببدل رتبببهکببه از آن جملببه می

، 1یببری  تغییببرات، شبباخص آنتروپببی، منحنببی لببورنز

و ... اشبباره کببرد. در  2شبباخص چهببار شببهر کینزبببرگ

ایببن پببژوهش بببه منظببور سببنجش چگببونگی تغییببرات 

مرات  شببهری، از شبباخص آنتروپببی پراکنببدگی سلسببله

استفاده شده اسبت. رابطبه شباخص آنتروپبی ببه شبکل 

 :(1385)اصغرپور،  فرمول زیر است





n

1i

plnpH  

H = مجموع فراوانی در لگاریتم نپری فراوانی 

P = نسبت جمعیت شهر به کل جمعیت شهری. 

آنتروپی، معیبار ناپایبداری ببرای نشبان دادن یبک 

باشد. در این مدل، برخالف دیگر تعادل در یک توزیع می

ها هرچه میزان شاخص، به صفر میل کند حکایت از مدل

تعادل در توزیبع تمرکز بیشتر یا افزایش تمرکبز یبا عبدم

هر چه میزان شاخص  جمعیت بین شهرها دارد. در مقابل

                                                           
1- Lourenze  

2- Kingsberg 

 باشبدبیشتر شود، توزیع به سبوی تعبادل در حرکبت می

 .(1388)تقوایی و گودرزی، 

 روش تحلیل شبکه اجتماعی

 یبر مبنبا یرونیب یتواقع یانشامل ب ،شبکه یلتحل

ببه  یعناصبر اسبت کبه ببا خطبوط یبرا ییهاطرح نقطه

 یباننحبوه اتصبال م ی ترت یناند و بدمتصل یگرعناصر د

 یوه،شب ینا یحاصل از اجزا یشود. الگویعناصر آشکار م

 یبانگرتبور و ب ینبوع یباببه تبار عنکببوت  یهخطوط شبب

 روش. (Combe et al., 2010) اسبت یواقعب یاشببکه

نشبانگر آن  ،سبطح خبود ینتردر سباده یاشببکه یلتحل

 یباتقاببل  ،یگبریبا عناصر د یشترب یاعنصر  یکاست که 

 یگبریبه نوبه خبود ببا عناصبر د یزتعامل دارند که آنها ن

  .(Halgin & Borgatti, 2012)رابطه دارند 

 یایبیاتدر ر هباگراف یبهشببکه، نظر یلروش تحل پایه

: یبممبا ببا دو مجموعبه سبروکار دار یبهنظر یناست. در ا

شببکه را  یبککه با هم  هایالها و مجموعه مجموعه گره

افبراد، نظیبر ) شببکه یبکها همان عناصر سازند. گرهیم

همبان روابب   هبایالها( و سبلول و هامولکول ها،سازمان

هبای یسبتی، جریانتببادل ز ی،دوسبتنظیر ) عناصر ینب

 ببه با توجبه ینباشند. بنابرای( مسرمایه، کاال، انرژی و جمعیت

را  یگونباگون یهاتبوان شببکهیم هبایالها و گره یتماه

 .(Springer & Steiguer, 2011) کرد یفتعر

 یلتحل یافزارهاها به نرمها، زبان ورود دادهماتریس

 یباها سبطرها، فرسبتنده ،اسا  ینهستند، بر ا یاشبکه

ها شبوندهانتخا  یبا هایرندهها، گها و ستونکنندهانتخا 

است و « رابطه»شبکه، یل در تحل یلتحل . واحدباشندیم

و  یعباد یهبادادهین بب یجاست که تفاوت اصل یناز هم

 .(Heaney, 2014) شودیآشکار م یاشبکه یهاداده

تببوان بببه شببش دسببته شبببکه انببواع شبببکه را می

، زیسببتی، عصبببی مصببنوعی، معنببایی، شبباره و ایرایانببه

از  ،بندی نمبببود. شببببکه اجتمببباعیاجتمببباعی تقسبببیم

هسببتند(  یسببازمان یببا ی)کببه عمومبباً فببرد ییهبباگره

چنبد نبوع خبا   یبا یبکاست که توسب   شده یلتشک

ها، دوسببت ی،و تبببادالت مببال هاایببده :ماننببد یاز وابسببتگ

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.7
.2

5.
1.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.7.25.1.3
https://iueam.ir/article-1-1072-fa.html


 1397 زمستان م،پنجوبیست شماره /شهری مدیریت و بببببببببب اقتصادببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 6

 

و  هبببایماریب یتو ، سبببرا هبببایینکل یشببباوندی،خو

 ،یاجتمبباع یهاشبببکه تحلیببل .اندمتصببل هببم غیببر بببه

 ،هببا. ر  نگببردیم یببالرواببب  را بببا اصببطالحات ر   و 

 ،هبببایالها هسبببتند و درون شببببکه یفبببرد یگرانبببباز

انبواع ممکبن اسبت هسبتند.  یگرانبباز یبنا یانرواب  م

د نهببا وجببود داشببته باشببر   یببانم  هببایالاز  یببادیز

(Combe et al., 2010). 

 های اجتماعیشبکه دهندهلیتشک یاجزا

د افبراد، نبتوانیشبکه م واحدهای: هاها و گرهنقطه

 یببا یعببامالن شببرکتها، شببهرها یببا سببازمانهببا، یتموقع

ببه عنصبر  دنبتوانیکبه م باشبند یهبر عنصبر یا یگروه

 یاها به عنوان نقاط واحد ین، اد. عموماًنمتصل شو ییگرد

 ،هابا حروف و شبماره شوند و نوعاًیم یسازمفهوم ،هاگره

 .(Ruane & Koku, 2014) شوندیم یگذارنشانه

 دهبدیهبا نشبان مگره ینب خطوط: و اتصاالت یوندپ

اند. ببه هبم متصبل شبده یایبژهو ینقاط با الگبو ینکه ا

اطالعات، پول،  یانتواند متنوع باشد: جریم یوندپ یتماه

که کنشگران  یمنبعهر  یاعواطف  یرات،ثأکاال، خدمات، ت

 .(Scott & Carrington, 2011) کندیرا به هم متصل م

در یببک رابطببه  متقههارن(:) داررابطههه ریرجهههت

 رابطه دارد و بالعکس. jبا کنشگر  iکنشگر  ،دارجهتغیر

 ،داردر یک رابطه جهت دار )نامتقارن(:رابطه جهت

الزاماً به معنای رابطه کنشبگر  jبا کنشگر  iرابطه کنشگر 

j  با کنشگرi نیست (Ognyanova, 2010) . 

 های تحلیل شبکه اجتماعیشاخص

 درجبه ،گبره هر به متصل یهاالی تعداد به :درجه

 یاجتماع قدرت نشانگر ،سنجه نیا. شودیم گفته گره آن

 شببکه در آن یممسبتقهبای ارتباط زانیبم براسبا  گره

 و نیترپرقببدرت تببوانیم سببنجه نیببا براسببا . اسببت

 کبه ینحبو به ؛کرد ییشناسا را شبکه گریباز نتریپرنفوذ

 ازمنبدین اعضا ریسا با ارتباط یبرا شبکه از یادیز یاعضا

 .باشندیم شبکه عضو نیا

 تعببداد یمعنببا بببه یورود درجببه :درجههه ورودی

 .کنندیم ورود ،گره کی به که است ییهاالی

 تعبداد یمعنبا ببه یخروجب درجه :درجه خروجی

 .شوندخارج می گره کی از که است ییهاالی

هایی ببا در شبکه: داروزندرجه ورودی یا خروجی 

های درجه ورودی/خروجبی، های دارای وزن، شاخصیال

هبای ورودی/خروجبی از گبره درجبه یالبا محاسبه وزن 

 قابل محاسبه است. ،دارورودی/خروجی وزن

میبزان ایبن شباخص بیببانگر : بنهدیضهری  قطهه

های مختلببف میببزان تمایببل شبببکه بببه تشببکیل خوشببه

بندی شبببکه دهنده چگببونگی خوشببهدر شبببکه و نشببان

 .(Duke, 2006) است

 1محدوده مکانی پژوهش

 تقسببیمات مطببابق اصببفهان شببهری مجموعببه

 بببوده شببهری نقطببه 28 دارای 1375 سببال کشببوری

 سببال تببا کببه تحببوالنی و تغییببر بببا ،تعببداد ایببن. اسببت

 یافببت؛ افببزایش شببهری نقطببه 37 بببه داد روی 1382

ببببدین صبببورت شهرسبببتان برخوارومیمبببه؛ شبببامل 

آببباد، آببباد، دسببتگرد، خببورزوب، حبی شببهرهای دولت

شبببهر؛ شهرسبببتان اصبببفهان کمشبببچه، گبببز و شاهین

ل شببهرهای اصببفهان، بهارسببتان، خوراسببگان و شببام

شبببهر شبببامل شبببهرهای سبببگزی؛ شهرسبببتان خمینی

شببهر؛ شهرسببتان فالورجببان کوشببک، درچببه، خمینی

شبببامل شبببهرهای پیربکبببران، بهببباران، فالورجبببان، 

شببهر، کلیشبباد، ابریشببم و قهببدریجان؛ شهرسببتان ایمان

لنجبببان شبببامل شبببهرهای چبببرمهین، ببببا  بهبببادران، 

رود، ر، چمگببببردان، زاینببببدهشببببهر، پوالدشببببهزرین

ورنامخواسبببت، لنجبببان؛ شهرسبببتان مبارکبببه شبببامل 

زیباشبببهر، طالخونچبببه، مبارکبببه، کرکونبببد، مجلسبببی، 

آبببباد شبببامل شبببهرهای دیزیچبببه و شهرسبببتان نجف

 ،1. در جببدول باشببدآببباد، کهریزسببنگ و گلدشببت مینجف

ببببه  ،مسبباحت محبببدوده واقبببع در مجموعبببه شبببهری

 تفکیک شهرستان آورده شده است.

                                                           
شهری اصفهان در در این پژوهش، شبکه شهری اصفهان، معادل مجموعه -1

 .نظر گرفته شده است
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 محدوده مجموعه شهری اصفهان در استان اصفهان -1 نقشه

  )طرح مجموعه شهری اصفهان(: منبع

 

 شهرستان تفکیك به شهری مجموعه در واقع محدوده مساحت -1جدول 

 درصد واقع در مجموعه شهری مساحت نواحی واقع در مجموعه شهری مساحت کل محدوده شهرستان شهرستان

 7/16 2639 3/15774 اصفهان

 7/31 2448 1/7705 وارومیمهخبر

 9/27 636 8/2279 آبادنجف

 100 2/1111 2/1111 لنجان

 100 4/1020 4/1020 مبارکه

 100 9/315 9/315 فالورجان

 100 3/175 3/175 شهرخمینی

 4/29 8/8345 28382 مجموع 

 منبع: )طرح مجموعه شهری اصفهان(

 

 روش تحقیق  -4

پژوهش حایر به لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و 

تحلیلبی اسبت. جامعبه آمباری  -به لحاظ روش، توصیفی

شهر طرح مجموعه شهری اصفهان، مصبو   37پژوهش، 

هبا و اطالعبات باشد. روش گردآوری دادهمی 1389سال 

)شببامل مبببانی نظببری، پیشببینه و  یدر بخببش توصببیف

های هببای خببام مببورد نیبباز جهببت سبباخت شبباخصداده

متبون  ،مطالعبه اسبنادی و اببزار ببازبینی ،پذیری(رقابت

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.7
.2

5.
1.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.7.25.1.3
https://iueam.ir/article-1-1072-fa.html


 1397 زمستان م،پنجوبیست شماره /شهری مدیریت و بببببببببب اقتصادببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 8

 

هبای مبورد نیباز، مدون بوده است. همچنبین منبابع داده

 هاینامبببهآمار ،یشبببهر مجموعبببه طبببرح هبببایگزارش

 یآمبار کتب  و مقباالت ،یشهر مجموعه یهاشهرستان

، نتبایج سرشبماری اسبتان یزیربرنامه و تیریمد سازمان

 یهباطرح نفو  و مسبکن شبهرهای اسبتان اصبفهان و

روش تحلیبل  .مورد مطالعه بوده اسبت یشهرها یلیتفص

های هببا در ایببن پببژوهش نیببز، روش تحلیببل شبببکهداده

هبا( و ببا اسببتفاده از اجتمباعی )مبتنبی ببر نظریببه گراف

یری ایبن کارگببهاست. اسا  کبار جهبت  1گفی افزارنرم

های خالقانبه و روش در مطالعات شهری، سباخت شببکه

های پژوهش است. هدفمند و متناس  با اهداف و پرسش

دار همچنین در این پژوهش از شاخص درجه ورودی وزن

 به عنوان مال  اصلی مقایسه و بررسی استفاده شده است.

های ابتببدا بببه منظببور پبباالیش و تببدقیق شبباخص

از  ،کارگیری در شهر اصفهانپذیری قابل بهانگاشت رقابت

یئت منصفه )دلفی( و ابزار پرسشنامه متخصصین روش ه

اسببتفاده شببده اسببت. در ادامببه نیببز جهببت تعیببین وزن 

مراتبی های منتخ  براسا  روش تحلیل سلسبلهشاخص

و پرسشنامه مقایسه دودویی تکمیبل شبده توسب  پانبل 

)متخصصین( اقدام شده است. الزم به ذکبر اسبت، پانبل 

 یزیربرنامبه هحبوز نیمتخصصنفر  20مذکور متشکل از 

 و تیریمبد سبازمان کارشناسبان شبامل :اصبفهان استان

 و (بودجبه و برنامبه یهماهنگ معاونت) استان یزیربرنامه

ببوده اسبت.  اصبفهان دانشبگاه اقتصباد دانشبکده دیاسات

 ریبمتغپبذیری ترکی  آزماییراسبتی منظور بههمچنین 

 یهمبسبتگ در یمعنبادار آزمبون از ،یریپذرقابت وابسته

 .اسبت شده استفاده SPSSافزار در نرم( رسونیپ  ییر)

شبباخص  14نتبایج ایببن آزمبون حبباکی از آن اسبت کببه 

ببوده و  05/0کمتبر از  sigبرآمده از تکنیک دلفی دارای 

بنابراین ببا یکبدیگر همبسبتگی کامبل داشبته و قابلیبت 

 پذیری دارند.ترکی 

 جهببت هبباداده یسببازآمادهدر ادامببه بببه منظببور 

 طعامقب در یهاشببکه میترسب و گفبی افبزارنرم ببه ورود

                                                           
1- Gephi 

 در. اسبت گرفتبه انجبام یمختلفب مراحبل ،ی مذکورزمان

 یازا ببببه شبببده یگبببردآور اعبببداد ،گبببام نینخسبببت

ی دلفبب کیببتکن از برآمببده یریپببذرقابت یهاشبباخص

 و شببده سببازی، نرمالمطالعببه مببورد شببهر 37 یبببرا

 یمراتبسلسببله لیببتحل کیببتکن از برآمببده ژهیببو بببردار

 گببام در. اسببت شببده داده ریثأتبب آن در قبببل مرحلببه در

 نرمببال زانیببم جمببع حاصببل از اسببتفاده بببا یبعببد

 مقببدار شببهر، هببر پببذیریرقابت یهاشبباخص داروزن

 در شببهر هببر یازا بببه یریپببذرقابت یبببیترک یعببدد

 اسببببتخراج، 1395و  1385، 1375ی زمببببان طعامقبببب

 یعببدد زانیببم ،مرحلببه نیببا یخروجبب .اسببت شببده

 مطالعببه مببورد شببهر 37 از کببدام هببر یریپببذرقابت

 لیبتحل روش فرمبول یورود اعبداد عنبوان ببه که است

 نظببر در بببا. اسببتگرفتببه  قببرار اسببتفاده مببورد انیببجر

 دو هببر نیببب یریپببذرقابت یانیببجر تیببماه گببرفتن

 در کننببدهنییتع یعببامل عنببوان بببه فاصببله عامببل شببهر،

 شببده داده ریثأتبب شببهر دو نیببب یریپببذرقابت زانیببم

 یریپببذرقابت پببژوهش نیببا در گببرید عبببارت بببه. اسببت

 عوامبل از برآمبده یانیبجر ایب جاذببه کشبش، عنبوان به

 نیبب( اطالعبات و کبار یرویبن منبابع، ه،یسبرما) مختلف

 نیبب فاصبله ببا کبه اسبت شبده گرفتبه نظر در شهر دو

 برآمببده اعببداد ادامببه در. دارد معکببو  رابطببه شببهر دو

 یورود سیمبباتر عنببوان بببه انیببجر لیببتحل فرمببول از

 .است گرفته قرار استفاده مورد یگف افزارنرم به

 شبببکه راتییببتغ یابیببارز منظببور بببههمچنببین 

 در و شببده گرفتببه نظببر در تیببجمع شبباخص یشببهر

ی و تحلیببل شببهر شبببکه یدگرگببون یابیببرد یراسببتا

شببهری در شبببکه شببهری مرات  پراکنببدگی سلسببله

 شببباخص از پبببژوهش، یزمبببان مقببباطع در اصبببفهان

 . است شده استفاده یآنتروپ

همچنین الزم به توجه است، در ایبن پبژوهش، در 

اسببتفاده شببده  FoceAtlasافببزار گفببی از الگببوریتم نرم

 براسببا  را هبباگره از یدمانیببچاسببت. ایببن الگببوریتم، 

 ارائبه - هببجاذدافعبه و  زانیم - هاگره ینینابیب یروهاین
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 هباگره تمبام تم،یالگبور نیبا در کبه معنبا نیبد ؛دهدیم

 یریببقرارگ ماننببد - یکششبب یتعببادل در هببم بببه نسبببت

 قبدرت و جبرم براسبا در فضا  منظومه کی در هاستاره

افبزار انتخا  این نرم. شوندیم مسکون - ستاره هر جاذبه

افزارهای تحلیل شبکه اجتماعی نیز ببه دلیبل از میان نرم

محور وجود این الگوریتم و تطبابق آن ببا ماهیبت فاصبله

 پذیری است.بودن رقابت

 

 های تحقیقیافته -5

های ببببه منظبببور تبببدقیق و شناسبببایی شببباخص

ثر در مجموعبه شبهری ؤپذیری قاببل ردیبابی و مبرقابت

اصببفهان، از تکنیببک دلفببی اسببتفاده شببده اسببت. نتببایج 

های مستخرج از تکنیک دلفی و بردار ویژه )وزن( شاخص

 2جبدول مراتبی نیبز در مبتنی بر روش تحلیبل سلسبله

 ارائه شده است.

 

 پذیری مؤثر در مجموعه شهری اصفهان مستخرج از تکنیك دلفیهای نهایی رقابتامتیاز و وزن شاخص -2جدول 

 مقدار بردار ویژه شاخص امتیاز  شاخص

 0392/0 882/0 نرخ رشد جمعیت

 1498/0 881/0 نرخ مشارکت اقتصادی

 1479/0 885/0 اشتغالنسبت 

 0686/0 881/0 تعداد کارگاه صنعتی

 0303/0 885/0 درآمد شهرداری

 0940/0 886/0 نرخ بیکاری

 0681/0 889/0 نرخ سواد

 0153/0 880/0 نرخ دسترسی به آ 

 0161/0 880/0 نرخ دسترسی به برب

 0431/0 882/0 گاز به نرخ دسترسی

 0476/0 888/0 نرخ دسترسی به مخابرات

 0235/0 852/0 سرانه مسکونی

 1356/0 911/0 موزش عالیآتعداد مراکز 

 1209/0 901/0 شهریهای برونتعداد پایانه

 

 شهری اصفهانپذیری شهرهای مجموعههای رقابتهای کلی شبکهویژگی -3ل جدو

 بندیضری  قطهه تراکم  تهداد یال تهداد گره

37 666 499/0 171/0 

 

 (1375شبکه نخست )مقطع زمانی 

هبای کلبی در این پژوهش به منظبور بررسبی ویژگی

معرفبی شبده پذیری، چهار شاخص شبکه های رقابتشبکه

 .است

یبال، بیبانگر  666گبره و تعبداد  37ها با این شبکه

شبکه شهری مجموعه شهری اصبفهان و روابب  رقبابتی 

شهری در مقاطع زمانی شهرهای مجموعهبین هر کدام از 

 ،مورد مطالعه پژوهش است. منظور از تراکم شبکه تمرکز

 499/0 ،هاهاسبت کبه در ایبن شببکهها بر گرهتعداد یال

آمده است که این میزان بیبانگر تبراکم متوسب   دستبه

رواببب  رقببابتی بببین شببهرهای  شبببکه و همبسببتگی

نزدیک ببه  ،گرشهری اصفهان است. به عبارت دیمجموعه

شببهری نیمببی از رواببب  رقببابتی بببین شببهرهای مجموعه

نیمه دیگر به علت قرینگی  اصفهان ترسیم شده است و از

مثبال  ببرایپوشی شده است. با رواب  ترسیم شده، چشم

خوراسبگان و روابب  رقبابتی  -رواب  رقابتی بین اصفهان
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اصبفهان یکسبان در نظبر گرفتبه شبده  -بین خوراسگان

بنبدی مدوالریتی یا یری  قطعهمنظور از شاخص است. 

های شببکه نسببت ببه افتادگی گرهمیزان جدا ،در شبکه

رواب  رقابتی ببین هبر یکدیگر است که با توجه به وجود 

د دو شبهر ببدون روابب  رقبابتی در شببکه دو شهر و نبو

شهری اصفهان، این عدد بسیار ناچیز محاسبه شده است 

 ،ی هبر شبهر ببا خبود همبان شبهرو تنها از رواب  رقبابت

 پوشی شده است.چشم

دار شههبکه تحلیههل شههاخص درجههه ورودی وزن

 نخست

، 1375پببس از ترسبببیم شببببکه مقطبببع زمبببانی 

دار ایبن شببکه مرات  شاخص درجبه ورودی وزنسلسله

 ،و فالورجان آبادحاکی از آن است که شهر اصفهان، نجف

دار در شببکه شبهری بیشترین میزان درجبه ورودی وزن

ترین شبهرهای لبذا ببه عنبوان رقبابتی ؛اصفهان را دارنبد

 ،اند. به عبارت دیگرمجموعه شهری اصفهان شناخته شده

ای و تمرکبز هبای شببکهتوان گفت کبه تمبام جریانمی

سرمایه و امکانات به سمت شهر اصفهان در حرکت ببوده 

آبباد ببه عنبوان اصبفهان، شبهر نجفاست. پس از شبهر 

ترین شهر مجموعبه شبناخته شبده اسبت و سبایر رقابتی

اعضای شببکه شبهری اصبفهان در رقاببت ببا ایبن شبهر 

اند )به جز شهر اصفهان(. شهر ورنامخواسبت مغلو  شده

و دیزیچه نیز با کمترین میزان درجبه ورودی ببه عنبوان 

شبهری  پذیری کمتبر در شببکهشهرهای با جریان رقابت

 اند.اصفهان شناخته شده

ی رقهابت انیهجر و یآنتروپه شاخص رابطه لیتحل

 شبکه نخست

 یریپببذرقابت مرات سلسببله ییشناسببا منظببور بببه

در مقطببع زمببانی  اصببفهان یشببهر مجموعببه یشببهرها

 محبدوده یشبهرها گبرفتن نظبر در با شبکه نیا ،1375

 ببه شهر دو هر نیب رقابت انیجر و گره عنوان به پژوهش

الزم به ذکر . است شده میترس ،هاگره نیب یهاالی عنوان

 اعداد مرحله، نیا در استفاده مورد رقابت انیجراست که 

)برآمبده  شهر دو هر نیب یرقابت رواب  سیماتر از برآمده

 .باشندیم از مراحل قبلی پژوهش(

در  ی شباخص جمعیبتآنتروپاز شبکه  1شکل در 

 مجموعببه یشببهرها از کببدام هببر ،1375مقطببع زمببانی 

 و یبزرگب) اندازه از استفاده با شبکه یهاگره یرو یشهر

 داده شینمبا( رنبگکم و پررنبگ) رنبگ و( گره یکوچک

، بدین صورت که شهرهای با جمعیت بیشتر به است شده

 و اندتر نشبان داده شبدهتر و پررنگهای بزرگعنوان گره

ی نینبابیب یرقبابت جریان زانیم براسا  شهرها نیهمچن

بدین  .اندشده مرت  ،گردساعت جهت در )از کم به زیاد(

پبذیری و صورت دیزیچه و ورنامخواست، کمتبرین رقابت

آبببباد و فالورجبببان، بیشبببترین میبببزان اصبببفهان، نجف

 .اندداشته 1375پذیری را در مقطع زمانی رقابت

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.7
.2

5.
1.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.7.25.1.3
https://iueam.ir/article-1-1072-fa.html


 11 ببببببببببببببببببببببب قلمراست نیلوفر، چادگانی مرادی داریوش، شاهیوندی احمد، محمدی محمود /... پذیریرقابت اثرات ارزیابی

 
 

 
 آنتروپی و جریان رقابتی(شبکه نخست )رابطه شاخص  -1شکل 

 

 کبه اسبت آن از یحباک شبده میترسب شبکه جینتا

 از برآمببده یشبهر مرات سلسببله نیبب یمیمسببتق رابطبه

 روابب  با یشهر مجموعه یشهرها اکثر یآنتروپ شاخص

. دارد وجبود اصفهان یشهرمجموعه یشهرها نیب رقابت

 شباخص و یریپبذرقابت زانیبم شبده میترسب شببکه در

 نیبا ،ندستین میمستق ارتباط نیا تابع شهر چند یآنتروپ

 : از عبارتند هاشهر

 کببم زانیببم خببالف بببر ،خوراسببگان و شببهرنیشاه

 جبذ  را یمناسبب تیجمع ،1375 سال در یریپذرقابت

 دو نیا مناس  فاصله در توانیم را امر نیا علت. اندکرده

 شبهرکالن امکانبات از نیسباکن یمندبهره امکان و شهر

 .دانست اصفهان

 یریپبذرقابت ببرخالف کبه جانیقهدر و فالورجان

 نیبا علبت. اندنشده مناس  تیجمع جذ  به موفق باال،

 یزراعتب یهانیزم )فریز( حفظ استیس به توانیم را امر

 .داد نسبت شهر دو نیای کشاورز و

 بندی شبکه نخستتحلیل شاخص ضری  قطهه

 سببطح در پببذیریرقابت ی،زمببان مقطببع نیببا در

 یابیبرد قاببل( خوشبه) قطعبه چهبار در یشهر مجموعه

های تشکیل شده، تجمع شهرهایی منظور از خوشه .است

هبای است که نسبت ببه هبم در ارتبباط و تببادل جریان

ها سرمایه، اطالعات، کباال و امکانبات قبرار دارنبد. خوشبه

اقمباری اطبراف تر و شبهرهای معموالً دارای هسته بزرگ

هستند؛ بدین معنا کبه چنبدین شبهر ببا شبهر مرکبزی 

گیرنبد. هبای رقبابتی قبرار میمشخص در تببادل جریان

تواننببد شببهرهای بسببیاری را ها میخوشببه ،بببر ایببنعالوه

تأثیر و کشش ارتبباطی خبود قبرار دهنبد. از نکبات تحت

تطبابق  ،Force Atlasمتمایزکننده استفاده از الگبوریتم 
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ی به دسبت آمبده و موقعیبت مکبانی شبهرهای هاخوشه

ببدین صبورت کبه ایبن  ؛شهری اصبفهان اسبتمجموعه

 ،های هبر شببکهالگوریتم با ایجاد رواب  کششی بین گره

هبا را موقعیت قرارگیبری هبر گبره نسببت ببه سبایر گره

تخمین زده است که در این پژوهش با توجه به اطالعات 

پبذیری ببین قابتافبزار گفبی )میبزان روارد شده ببه نرم

ها(، این موقعیت در تطابق نسبی با موقعیبت مکبانی گره

 شهری اصفهان نشان داده شده است.شهرهای مجموعه

 خوشبه در شبتریب اصفهان ،1375مقطع زمانی  در

 آباد،نجف شهر،ینیخم رینظ) یغرب یشهرها پذیریرقابت

 ببه. اسبت گرفتبه قبرار( جانیقهبدر و گلدشبت کوشک،

 و هیسرما انیجر دوره، نیا در گفت توانیم گرید عبارت

 ببه البتبه و مبذکور یشبهرها ریثأتب تحت شتریب امکانات

 . است بوده اصفهان سمت

 اتوببان تیبمحور ببه) یغربجنو  خوشه ،همچنین

 لنجبان و شبهرزرین مبارکبه، یشبهرها حبول( آهنذو 

 در شبهرها نیا شتریب قدرت بیانگر که است شده لیتشک

 . است پذیریرقابت  یح از ،محدوده نیا

 

 
 پذیری(های رقابتشبکه نخست )پراکندگی خوشه -2شکل 
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( تحلیهل شهاخص 1385شبکه دوم )مقطع زمانی 

 دار شبکه دومدرجه ورودی وزن

در ترسببیم شبببکه دوم نیببز، شببهرها بببه عنببوان 

هبببا و روابببب  رقبببابتی ببببین شبببهرهای مجموعبببه گره

شببهری اصببفهان )برآمببده از مراحببل قبلببی پببژوهش( در 

هبای شببکه ترسبیم ببه عنبوان یال 1385مقطع زمبانی 

دار اند. نتببایج تحلیببل شبباخص درجببه ورودی وزنشببده

ایببن شبببکه حبباکی از آن اسببت کببه در مقطببع زمببانی 

 شببهر بببرای ،1375 مقطببع زمببانی ماننببد زیببن 1385

 زانیبببم نیشبببتریب ؛فالورجبببان و آببببادنجف اصبببفهان،

 اصبببفهان یشبببهر شببببکه در داروزن یورود درجبببه

است. بنبابراین ایبن سبه شبهر ببر جریبان دست آمده به

شببهر اصببفهان کالنو  غالبب  بببوده 1385رقببابتی سببال 

مرکز غالب  شببکه شبهری شبناخته نیز ببه عنبوان تبک

 شده است.

 شببببهر، 1385تببببا  1375از مقطببببع زمببببانی 

میبببزان جبببذ   در را صبببعود نیشبببتریب دسبببتگرد

شببهری اصببفهان داشببته هببای رقببابتی شبببکه جریان

 و فوالدشببهر و ورنامخواسببت شببهرهمچنببین  اسببت.

  .اندداشته یامالحظهقابل یصعودها زین مبارکه

 انیههجر و یآنتروپهه شههاخص رابطههه لیههتحل

 ی شبکه دوم رقابت

در شببببکه دوم نیبببز پبببس از تبببأثیر شببباخص 

هبببای شببببکه و تحلیبببل آنتروپبببی جمعیبببت ببببر گره

مرات  ایببببن شبببباخص و مقایسببببه آن بببببا سلسببببله

پببذیری شببهرهای مجموعببه مرات  میببزان رقابتسلسببله

، نتبببایج 1385شبببهری اصبببفهان در مقطبببع زمبببانی 

مرات  شبببهری دهنده آن اسبببت کبببه سلسبببلهنشبببان

رابطببببه  ،برآمببببده از شبببباخص آنتروپببببی جمعیببببت

پببذیری ایببن مقطببع زمببانی مسببتقیمی بببا میببزان رقابت

، ایببن 1375دارد. همچنببین نسبببت بببه مقطببع زمببانی 

رابطه به سبمت سبازگاری بیشبتر حرکبت کبرده اسبت. 

پبببذیری و میبببزان رقابت ،در شببببکه ترسبببیم شبببده

شاخص آنتروپی چنبد شبهر تبابع ایبن ارتبباط مسبتقیم 

 نیست؛ این چند شهر عبارتند از: 

ن کببه همچنببان )ماننببد مقطببع زمببانی خوراسببگا

پبببذیری، ( ببببرخالف میبببزان کبببم رقابت1375سبببال 

جمعیت مناسبی را جبذ  کبرده اسبت. علبت ایبن امبر 

تببوان در فاصببله مناسبب  ایببن شببهر و امکببان را می

اصببفهان  شببهرمنببدی سبباکنین از امکانببات کالنبهره

 دانست.

فالورجببان و قهببدریجان و گببز کببه بببر خببالف 

ببباال، موفببق بببه جببذ  جمعیببت مناسبب  پببذیری رقابت

 1375اند. علببت ایببن امببر را ماننببد شبببکه سببال نشببده

تبببوان ببببه سیاسبببت حفبببظ ایبببن دو شبببهر ببببرای می

نتببایج ایببن  .هببای زراعتببی و کشبباورزی نسبببت دادزمین

پببژوهش حبباکی از آمببادگی ایببن شببهرها بببرای جببذ  

 جمعیت مازاد شهر اصفهان است.
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 شبکه دوم )رابطه شاخص آنتروپی و جریان رقابتی( -3شکل 

 

 بندی شبکه دومتحلیل شاخص ضری  قطهه

 یشبهرمجموعه یشبهرها ،1385 یزمان مقطع در

در  .باشبندیم یابیرد قابل( خوشه) قطعه سه در اصفهان

ها نسبت به مقطع زمانی تعداد خوشه 1385مقطع زمانی 

کاهش یافته است که به معنای تمرکز و همگنبی ، 1375

شهری اصفهان در این مقطع پذیری مجموعهبیشتر رقابت

 -بهباران-زمانی است. بدین صورت که خوشبه فالورجبان

از بین رفته و با دو خوشه نزدیبک از  ،شهرایمان -کلیشاد

 ادغام شده است. ،ینظر مکان

 دارد قبرار یاخوشه در اصفهان شهر مقطع، نیا در

 گببز، ریببنظ) یشببرقشمال یشببهرها شببامل شببتریب کببه

 نیببد نیبا. است( دستگرد کمشچه، آباد،دولت خورزوب،

 یزمبان مقطع نیا در امکانات هیسرما انیجر که معناست

 در اصبفهان سبمت ببه مبذکور یشهرها سمت از شتریب

 ،یزمببان مقطببع نیبا در گببرید عبببارت ببه. اسببت انیبجر

 هیبناح ببر شبتریب اصبفهان یشهر مجموعه پذیریرقابت

  .است افتهی تمرکز یغربشمال
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 پذیری(های رقابتشبکه دوم )پراکندگی خوشه -4شکل 

 

 (1395شبکه سوم )مقطع زمانی 

 دار شبکه سومدرجه ورودی وزنتحلیل شاخص 

شبهری در ترسیم شبکه سوم نیز شهرهای مجموعه

اصفهان به عنوان گره و رواب  رقابتی بین این شبهرها در 

به عنوان یبال در نظبر گرفتبه شبده  1395مقطع زمانی 

دار در ایبن نتایج تحلیل شاخص درجه ورودی وزن .است

دهنده نشبان ،مقطع زمانی نیز مانند مقاطع زمبانی قبلبی

 ،و فالورجبان آببادآن است کبه شبهرهای اصبفهان، نجف

دار در شببکه شبهری بیشترین میزان درجبه ورودی وزن

های اول تا سوم در سه مقطع اصفهان را دارند. تکرار رتبه

های رقبابتی ثبات جریان بیانگر ،زمانی مورد نظر پژوهش

 بین شهرهای شبکه شهری به سمت این سه شهر است. 

ی رقهابت انیهجر و یآنتروپه شاخص رابطه لیلتح

 شبکه سوم 

 هبایتأثیر شاخص آنتروپی جمعیبت ببر گره جینتا

 همچنان که است آن از یحاک 1395مقطع زمانی  شبکه

 از شیبب شبهرنیشاهجدید  شهر گذشته، یهادوره مانند

 جبذ  ،یرقبابت انیبجر ببا متناسب  انتظبار مورد زانیم

 کیب عنبوان به فوالدشهر نیهمچن. است داشته تیجمع

 شببکه یصبعودها نیترمالحظبهقابل از یکی ،دیجد شهر

 پبژوهش نیبا یبررسب مبورد یزمبان مقاطع در را یشهر

ست که شهر جدید بهارستان، ا . این در حالیاست داشته

است. الزم به ذکر است که  ای نداشتهمالحظهصعود قابل

اصفهان در  از تأثیر شهر خوراسگان به دلیل ادغام با شهر

 پوشی شده است.چشم ،در این شبکه 1392سال 
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 شبکه سوم )رابطه شاخص آنتروپی و جریان رقابتی( -5شکل 

 

 بندی شبکه سومتحلیل شاخص ضری  قطهه

 یزمببان مقطبع ماننبد زیبن 1395 یزمبان مقطبع در

 سبه در اصبفهان یشهرمجموعه در پذیریرقابت ،1385

 .است یابیرد قابل( خوشه) قطعه

 شده واقع یاخوشه در اصفهان شهر مقطع، نیا در

 اصبفهان یشبرقشمال یشبهرها شبامل شبتریب که است

 انیبجر کبه معناست نیبد نیا ،گرید عبارت به. باشدیم

 سبمت از شبتریب یزمبان مقطبع نیبا در امکانات هیسرما

 نیا در. است انیجر در اصفهان سمت به مذکور یشهرها

 شتریب اصفهان یشهرمجموعه پذیریرقابت ،یزمان مقطع

عبالوه ببر ایبن  .اسبت افتبهی تمرکز یغربشمال هیناح بر

غربی در ، خوشبه شبمال1385نسبت ببه مقطبع زمبانی 

تبادل و کشش بیشتری نسببت ببه شبهر اصبفهان قبرار 

 گرفته است.
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 پذیری(های رقابتشبکه سوم )پراکندگی خوشه -6شکل 

 

 پببژوهش، یبررسبب مببورد یزمببان دوره سببه هببر در

 و آبببادنجف اصببفهان، شبببکه، یشببهرها نیتریرقببابت

 ببه تبوانیم جبهینت نیبا ریتفس در .است بوده فالورجان

 ریسببا و اصببفهان یشببهرمجموعه امکانببات هیببکل تمرکببز

. کرد اشاره اصفهان شهرکالن در اصفهان استان یشهرها

 یاقمبار یشبهرها از یکبی عنبوان ببه زین آبادنجف شهر

 اصبفهان استان یشهرها نیترتیجمعپر از یکی ،اصفهان

 یشبهرها از یکبی عنبوان به زین فالورجان شهر در. است

 شهر نیا گسترش و تیجمع رشیپذ تیظرف ر،یپذرقابت

 یشبهرکالن یهااسبتیس ببه توجبه ببا یول دارد، وجود

 یکشباورز قط  عنوان به لنجانات منطقه حفظ بر یمبن

 شیافبزا و توسبعه انیبجر از منطقبه نیا اصفهان، استان

 یشبهرها ریسبا است ذکر به الزم. است بازمانده تیجمع

 ریببمتغ بببا میمسببتق رابطببه از ،اصببفهان یشببهرمجموعه

 .کنندیم یرویپ یریپذرقابت

 شببکه در رقاببت انیجر یابیرد منظور به در ادامه

 :است شده میترس 1 نمودار ،اصفهان یشهر
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 پذیری در سه مقطع زمانی مورد پژوهشروند تغییرات انگاشت رقابت -1نمودار 

 

 یشبهرمجموعه یشبهرها ،1نمبودار  ببه توجبه با

 :کرد یبررس توانیم ریز دسته هفت در را اصفهان

 سبه: پبژوهش یزمان مقاطع در رقابت انیجر ثابت روند

 یهاسبال در را یثابت روند ،فالورجان و آبادنجف اصفهان، شهر

 را سبوم تا اول گاهیجا همواره و اندداشته 1395 تا 1375

 .اندآورده دست به ایشبکهدرون یرقابت انیجر لحاظ از

: پببژوهش یزمببان مقبباطع در صببعود -صببعود رونببد

 ربکبران،یپ باغببادران، فوالدشبهر، شبهر،نیشاه یشهرها

 جملببه از ،ورنامخواسببت و یسببجز کرکونببد، کوشببک،

 پبژوهش نظر مورد یزمان مقاطع در که هستند ییشهرها

 .اندداشته یصعود روند همواره

دو : پبژوهش یزمبان مقباطع در صبعود -ثابت روند

، 1375 -1385 یزمبان ببازه در نیچبرمه و چهیزید شهر

 صبعود، 1385 -1395 یزمان بازه در و داشته یثابت روند

 .اندداشته

 یشبهرها: پبژوهش یزمبان مقاطع در نزول -نزول روند

 و بهبباران آببباد، یحب شبباد،یکل بهارسببتان، جان،یقهببدر

 نظبر از پژوهش نظر مورد یزمان مقطع سه در ،طالخونچه

 .اندداشته نزول شهرها ریسا با یرقابت انیجر زانیم

 شبهر: پبژوهش یزمبان مقاطع در نزول -ثابت روند

 و داشبته یثابت روند، 1375 -1385 یزمان بازه در درچه

 .است داشته نزول ی،بعد یزمان مقطع در آن، از پس

: پببژوهش یزمببان مقبباطع در نببزول -صببعود رونببد

 و باشبهریز کمشبچه، گبز، شبهر،نیزر مبارکبه، یشهرها

 سبپس و صبعود ابتدا پژوهش زمان یهابازه در ،دستگرد

 .اندداشته نزول
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: پببژوهش یزمببان مقبباطع در صببعود -نببزول رونببد

 آبباد،دولت لنجبان، شبم،یابر گلدشبت، شهر،ینیخم یشهرها

 ییشبهرها خبورزوب و چمگردان رود،ندهیزا زسنگ،یکهر

 .اندداشته صعود سپس و نزول ،اول یزمان بازه در که هستند

 یزمببان یهببابازه در شببده، گفتببه مببوارد بببرعالوه

 داده یرو یبزرگبب یهببانزول و صببعودها ،1375 -1385

 یصبعودها به توانیم بزرگ یصعودها جمله از که است

 باشببهر،یز دسببتگرد، کوشببک، ورنامخواسببت، یشببهرها

 نیهمچنب. کرد اشاره فوالدشهر و گز کمشچه، باغبادران،

 ببه توانیم یزمان مقطع نیا در بزرگ یهانزول جمله از

 زسبنگیکهر گلدشت، شاد،یکل آباد، یحب یشهرها نزول

 .کرد اشاره خوراسگان و

 یصعودها جمله از زین 1385-1395 یزمان ازهب در

 و آبباددولت خبورزوب، یشبهرها صعود به توانیم بزرگ

 .کرد اشاره چهیزید

پببذیری تغییببرات میببزان عببددی رقابت 4جببدول 

مقباطع زمبانی مبورد  شهرهای شبکه شهری اصبفهان در

 دهد.مطالعه را نشان می

 پذیری شهرهای مورد مطالهه در مقاطع مورد بررسی پژوهشمیزان رقابت -4جدول 

 1395 پذیریرقابت شهر رتبه 1385 پذیریرقابت  شهر رتبه 1375پذیری رقابت شهر رتبه

 6/123 اصفهان 1 1/77 اصفهان 1 7/72 فهاناص 1
 7/30 آبادنجف 2 6/24 آبادنجف 2 2/23 آبادنجف 2

 7/29 فالورجان 3 3/24 فالورجان 3 4/21 فالورجان 3
 7/26 فوالدشهر 4 5/21 مبارکه 4 6/19 قهدریجان 4
 8/22 شهرخمینی 5 6/20 شهرزرین 5 8/18 شهرخمینی 5
 8/21 شهرزرین 6 2/20 قهدریجان 6 6/17 شهرزرین 6
 3/21 مبارکه 7 0/19 شهرخمینی 7 5/17 مبارکه 7
 2/20 شهرشاهین 8 1/17 گز 8 8/16 بهارستان 8
 9/19 خورزوب 9 4/15 فوالدشهر 9 4/16 گلدشت 9
 1/17 آباددولت 10 6/14 شهرشاهین 10 4/14 خوراسگان 10
 8/16 قهدریجان 11 3/14 دستگرد 11 2/13 ابریشم 11
 0/15 باغبادران 12 2/14 بهارستان 12 7/11 لنجان 12
 1/13 لنجان 13 4/11 درچه 13 5/10 درچه 13
 6/12 کوشک 14 0/11 کمشچه 14 5/9 کلیشاد 14
 9/11 ابریشم 15 7/10 لنجان 15 1/9 آباددولت 15
 0/11 دستگرد 16 8/9 زیباشهر 16 8/8 آبادحبی  16
 4/9 بهارستان 17 7/9 باغبادران 17 6/7 شهرشاهین 17
 1/9 درچه 18 8/8 کوشک 18 7 بهاران 18
 8/8 پیربکران 19 6/8 ابریشم 19 4/6 کهریزسنگ 19
 7/7 گلدشت 20 3/8 آباددولت 20 7/5 طالخونچه 20
 6/6 گز 21 8/7 خوراسگان 21 7/5 گز 21
 5/6 کمشچه 22 7/6 گلدشت 22 3/5 فوالدشهر 22
 2/6 ورنامخواست 23 2/6 بهاران 23 2/4 خورزوب 23
 3/4 کهریزسنگ 24 1/6 خورزوب 24 4 باغبادران 24
 2/4 زیباشهر 25 6/3 پیربکران 25 7/3 کمشچه 25
 2/4 کرکوند 26 4/3 طالخونچه 26 7/3 پیربکران 26
 9/3 بهاران 27 3/3 ورنامخواست 27 6/3 رودزاینده 27
 7/3 سگزی 28 2/3 کرکوند 28 4/3 شهرایمان 28
 4/3 دیزیچه 29 0/3 آبادحبی  29 1/2 چمگردان 29
 7/2 آبادحبی  30 1/2 کهریزسنگ 30 9/1 زیباشهر 30
 4/2 چرمهین 31 7/1 کلیشاد 31 3/1 دستگرد 31
 6/1 رودزاینده 32 4/1 سگزی 32 3/1 کوشک 32
 4/1 کلیشاد 33 3/1 شهرایمان 33 78/0 کرکوند 33
 1/1 طالخونچه 34 2/1 چرمهین 34 76/0 چرمهین 34
 4/0 شهرایمان 35 0/1 رودزاینده 35 56/0 سگزی 35
 0 چمگردان 36 7/0 دیزیچه 36 36/0 دیزیچه 36
 ---  خوراسگان 37 0 چمگردان 37 0 ورنامخواست 37
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 و پیشنهادگیری نتیجه -6

و  آن از منظببر بعببد فضببایی هببم ،شببهری شبببکه

 نظبر از مختلبف شهرهای عیتوز و استقرار نحوهچگونگی 

 جملبه از ؛آن اقتصبادی مفهبوم ببه هم و تیجمع اندازه،

 عملکردهای براسا  شهرها نیب دادوستد و مبادلهمیزان 

 و مسبائل از ارییبسب علبت هم و حاصل هم آنها، ایهیپا

 شببکه هبر ییایبپو. اسبت معاصبر ینیشهرنش هایدهیپد

و میزان و چگونگی  آن یخارج ای یداخل رواب  به شهری

هرگونبه  .اسبت ایوابسبته شببکهارتباط شبهرهای درون

ای در سبایر تغییبرات گسبترده ،اقدامی در شبکه شبهری

تعادل که ایجباد کبرده و ببه تعبادل یبا عبدمشهرهای شب

 منتج خواهد شد. ،شبکه شهری

تعادل در شببکه شبهری متبأثر از عوامبل روند عدم

 شبدن، یصبنعتتوان به مختلفی است که از آن جمله می

 اقبدامات نیهمچنب و یرفباه التیتسه و امکانات تمرکز

ی اشاره کرد. این عوامبل درآمد منابع میتقس در نادرست

شهری، مشکالت بر، بر هم زدن نظم و تعادل شبکه عالوه

نشببینی، خوابگبباهی از جملببه مهبباجرت، حاشیه ؛دیگببری

شدن شهرهای اقماری، ایجاد شکاف و فاصله شدید ببین 

 شهرها و سایر شهرهای کوچک و ... شده است. کالن

پذیری به عنوان یکی از عوامل مبؤثر انگاشت رقابت

در جذ  جمعیت، سرمایه، امکانات و ... نقش مبؤثری در 

های شببهری بببر عهببده دارد. تعببادل در شبببکهبرقببراری 

بنابراین این پژوهش به دنببال برقبراری ارتبباط ببین دو 

پذیری و نحوه تأثیرپبذیری انگاشت شبکه شهری و رقابت

 این دو انگاشت از یکدیگر است.

شهری اصفهان، متشکل از در همین راستا مجموعه

شبد شهر به عنوان محدوده موردنظر پژوهش انتخا   37

پببذیری و همچنببین و چگببونگی تغییببرات انگاشببت رقابت

. گردیبدردیبابی  ،مراتبی شببکه شبهریتغییرات سلسبله

های نظری، فنبی بدین منظور، پس از گردآوری چارچو 

پببذیری شبباخص بببرای انگاشببت رقابت 52 ،و تجربببی

 هایها ببا هبدف ردیبابی شباخصشناسایی شد و این شاخص

در اختیبار ی شببکه شبهری پذیری مؤثر بر دگرگونرقابت

. نتایج این بررسبی حباکی از آن پانل خبرگان قرار گرفت

نقببش مببؤثری در ارزیبببابی  ،شبباخص 14اسببت کببه 

دارند. در  بر عهدهپذیری بر دگرگونی شبکه شهری رقابت

شبهر مبورد  37شباخص ببه ازای  14مقادیر ایبن  ،ادامه

اسبت. در مرحلبه بعبدی،  گردآوری و نرمال شده ،مطالعه

( ببر ایبن AHPمراتبی )رای  برآمده از تحلیل سلسبلهی

جمع مقببادیر تببأثیر داده شببده و بببا اسببتفاده از حاصببل

پبذیری ببه ازای شبهرهای دار، مقدار ترکیببی رقابتوزن

 1395و  1385، 1375مورد مطالعه در سه مقطع زمانی 

به دست آمده است. این اعداد وارد فرمبول روش تحلیبل 

این فرمبول ببه عنبوان ماتریسبی جریان شده و خروجی 

افزار گفی شده است. در ادامه سه شبکه وارد نرم 37*37

ترسبیم شبده ، 1395و  1385، 1375در مقباطع زمبانی 

شبهری اصبفهان است که در هر شبکه شهرهای مجموعه

ببببه عنبببوان گبببره و روابببب  رقبببابتی ببببین شبببهرهای 

های بین شبهرها در شهری اصفهان به عنوان یالمجموعه

مرات  و نحبوه سلسله ،ر گرفته شده است. عالوه بر ایننظ

پبذیری هبر شبهر چیدمان شهرها براسا  میبزان رقابت

انجام و به منظور مقایسه بهتبر، رونبد تغییبرات شباخص 

ها، ببا اسبتفاده از انبدازه و رنبگ آنتروپی جمعیت بر گره

شببکه حباکی از آن  سبهتأثیر داده شده است. نتایج این 

در هبر  ،آباد و فالورجبانی اصفهان، نجفاست که شهرها

دوره، جاذ ِ بیشترین مقبدار جریبان رقاببت )اعبم از  سه

 سبهسرمایه، اطالعات و امکانات( بوده است و از بین این 

خبود را از سبایر  زیبادیشهر، شهر اصبفهان ببا اخبتالف 

شهرهای شببکه شبهری اصبفهان جبدا نمبوده و شبکاف 

ایجاد کرده است. همچنبین، توجهی را در این شبکه قابل

روند تغییرات شاخص آنتروپی جمعیت نیز )به جبز چنبد 

پذیری در مرات  میزان رقابتمورد استثنا( با روند سلسله

 سو است.هم ،شبکه شهری اصفهان

 ، درهبای انجبام شبدههمچنین با توجه ببه ردیابی

میزان جریان رقابت در شبکه شهری اصفهان در مقباطع 

 یهبببانزول و صبببعودها ،1395و  1385، 1375زمبببانی 

 ببزرگ یصبعودها جملبه از کبه اسبت داده یرو یبزرگ
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 کوشبک، ورنامخواسبت، یشبهرها یصبعودها به توانیم

از  فوالدشبهر و گز کمشچه، باغبادران، باشهر،یز دستگرد،

 اشباره نظر جذ  جریان رقابت در شبکه شهری اصبفهان

 مقطبع نیبا در ببزرگ یهبانزول جمله از نیهمچن. کرد

 شباد،یکل آبباد، یحب یشبهرها نبزول ببه توانیم یزمان

عبالوه ببر  .کبرد اشاره خوراسگان و زسنگیکهر گلدشت،

 یصبعودها جمله از زین 1385-1395 یزمان ازهب دراین، 

 و آبباددولت خبورزوب، یشبهرها صعود به توانیم بزرگ

که موفقیت بیشتری نسببت ببه سبایر  کرد اشاره چهیزید

شهرهای شبکه شهری اصفهان در جبذ  میبزان جریبان 

 .اندرقابت داشته

های ترسیم شبده در مقباطع زمبانی مقایسه شبکه

 تعببدادمببورد بررسببی پببژوهش نشببانگر ایببن اسببت کببه 

 در اصبفهان، یشبهرمجموعه در پذیریرقابت یهاخوشه

و  1385 یزمبان مقباطع در وچهبار  ،1375 یزمان مقطع

 اصطالح به خوشه ابعاد به توجه با. است بوده سه ،1395

 جببهینت تبوانیم ،1385 بببه 1375 دوره در شبده ذفحب

 ببه کوچک یشهرها در پذیریرقابت زمان، گذر با گرفت،

 .است افتهی انیجر تربزرگ یشهرها سمت

 غالببباً ،1375 دوره در اصببفهان شببهرهمچنببین 

 کوشبک، آبباد،نجف شبهر،ینیخم ریبنظ) یغرب یشهرها

 خبود جریبان رقاببت ریثأتتحت را (جانیقهدر و گلدشت

 و 1385 مقاطع در که است یحال در نیا ؛است داده قرار

 گبز، ریبنظ) یشبرقشمال یشبهرها ببر ریثأت نیا ،1395

 غلبه کرده است.( دستگرد و کمشچه آباد،دولت خورزوب،

وجبود با توجه به نتایج برآمده از پژوهش مبنی ببر 

شبهر شکاف معنادار در جذ  جریان رقابت توسب  کالن

 گردد:اصفهان در شبکه شهری موارد زیر پیشنهاد می

جلوگیری از تمرکز امکانات و جریان سرمایه در  -

متناسب  جمعیبت در  توزیعشهر اصفهان به منظور کالن

 شبکه شهری اصفهان

اسببتفاده از پتانسببیل رقببابتی سببایر شببهرهای  -

شبهر، آبباد، خمینینظیبر نجف ؛اصبفهانشهری مجموعه

شبهر، فالورجبان و قهبدریجان ببه منظبور جبذ  شاهین

 جمعیت مازاد شهر اصفهان

ه پببذیری بببه ویببژهای رقابتافببزایش شبباخص -

های اقتصبادی )از جملبه اشبتغال( در شبهرهای شاخص

 ناتوان در جذ  جریانِ رقابت در شبکه شهری اصفهان 

از قبیل خدمات  ؛افزایش امکانات رفاهی عمومی -

 برایناتوان  درمانی، آموزش عالی و ... در شهرهای -بهداشتی

 جذ  جریان رقابت در شبکه شهری اصفهان

تقویت عملکرد اقتصادی شهر فالورجبان در زمینبه  -

کشاورزی با هدف افزایش جذ  جریان رقابت در شببکه 

های اقتصبادی شهری اصفهان به عنوان یکبی از شباخص

شببهر همچنببین جببذ  مببازاد جمعیببت کالنپببذیری و رقابت

 اصفهان.

ارشد رشبته نامه کارشناسی* این مقاله برگرفته از پایان

ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ببا برنامه

پذیری بر دگرگونی شبکه شبهری ارزیابی اثرات رقابت»عنوان 

 باشد.می« در مجموعه شهری اصفهان با تأکید بر توزیع اشتغال

 

 منابع -7

 البدینرکن یدحسن؛س ،لنگرودی مطیعی حمد؛م ،سلمانی سرین؛ن ،آذرباد

 ببا گاهیسبکونت شبکه تحلیل(. 1389. )بدالریاع ،افتخاری

نشبریه . فیروزکوه شهرستان در جمعیتی هایجریان بر تأکید

 .75-89 ،(74)42، انسانی جغرافیای هایپژوهش

. چنبدمعیاره هایگیریتصمیم(. 1385. )حمدجوادم ،اصغرپور

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران

. ببراهیما ی،گبوران رسبتم ریم؛مب ،رانونبدزادهیب مال؛ک ،دواریام

 تیبجمع ییفضا عیتوز و یشهر شبکه لیتحل(. 1388)

 فصببلنامه. هرمزگببان اسببتان یشببهر یهبباکانون در

 .109-132 ،(2)1 ،زاگر  اندازچشم ییایجغراف

 لیبتحل و یبررسب(. 1388. )جیبدم ی،گودرز سعود؛م یی،تقوا

 و ایجغراف مجله. بوشهر استان در یشهر شبکه تیویع

 .109-139(، 13)7ی، اهیناح توسعه

 و ییشناسبا(. 1394. )هبدیم ی،جباندههد اشبم؛ه ،پورداداش

 یارتقببا در رگببذاریتأث یاشببهیر عوامببل یبنببدتیاولو

. کردستان استان: یمطالعات مورد یامنطقه یریپذرقابت

 .27-42 ،(19)5 ی،امنطقه یزیربرنامه فصلنامه
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 چبارچو (. 1394. )حرسب ی،طوسییندا حمدحسین؛م ،زادگانفیشر

: یمبوردپژوه ران،یبا در یامنطقبه پذیریرقابت ییفضا توسعه

 .5-23 ،(20)3 ،بایز یهنرها هینشر. گانه30 یهااستان

. (1395). ی، سببحرطوسببییندا ؛نیمحمدحسبب ،زادگانفیشببر

 تیببموفق یهامؤلفببه یریکارگبببه مناسبببت سببنجش

نشببریه  .رانیببا در یامنطقببه توسببعه یریپببذرقابت

 .105-123(، 1)48ی، انسان یایجغراف یهاپژوهش

. حمدم ،سراسکانرود اکبرپور هزاد؛ب ،زادهعمران هدی؛م ،قرخلو

 یشببهر شبببکه لیببتحل و نیسببرزم مببدیریت(. 1387)

 هینشبر. 1385 تبا 1345 یزمان دوره یط لیاردب استان

 .73-98 (،11)8یی، ایجغراف علوم یکاربرد قاتیتحق

. طاالبهع ی،عببد الدین؛اجت ی،کرم وسی؛می، کجور یکمانرود

 یاسبیس یایبجغراف یمفهبوم -یفلسف نییتب(. 1389)

 .9-44 ،(3)6 ،کیژئوپلت فصلنامه. شهر

(. 1391. )حبیمر ی،نیغالمحس رزانه؛ف ی،احمد دیقه؛ص ی،لطف

 در تیببجمع ییفضببا عیببتوز و شببهری شبببکه لیببتحل

 شیآمببا مجلببه. مازنببدران اسببتان شببهری یاهببکانون

 .1-18 ،(4)2 ،فضا ییایجغراف

 شبباخص سببنجش(. 1395. )جتبببیم ،انیببعیرف حیببد؛و ی،مشببفق

. مازنبدران اسبتان در یشبهر شبکه یعملکرد یتیچندمرکز

 .207-229 ،(1)20 ،فضا شیآما و یزیربرنامه مجله
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