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 .1استادیار برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .2کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .3کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

(تاریخ دریافت0931/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/00/01 :

چکيده
آیندهنگری منطقهای ،نوعی از آیندهنگری است که با تمرکز بر محدودة سرزمینی خاص ،در یک قلمرو جغرافیاایی زیرملای باا هاد
اتخاذ تصمیمهای معین برای تحقق آیندة مطلوب عملیاتی میشود .هد مقالة حاضر بررسی سازمان فضایی نظام سکونتگاهی اساتان
اصفهان و ترسیم الگوی مطلوب نظام شهری در افق چشمانداز  0211است .این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی عوامل اصالی ماثرر بار
روند توسعه در مقیاس منطقهای ،زمینة تهیة سناریوهای ممکن و محتمل در  11سال آیندة استان اصفهان را فراهم کند .ایان تحقیاق از
نظر نوع ترکیبی از روشهای اسنادی و پیمایشی ،و از نظر ماهیت تحلیلی و اکتشافی است که با بهکاارییری مادلهاای کمای و کیفای
انجام یرفته است .برای تجزیهوتحلیل دادهها روش تحلیل ساختاری و نرمافزار میکمک بهکار یرفته شد .نتاای نشاان داد متغیرهاای
اصلی راهبردی توسعة استان اصفهان در افق  0211شامل «شیوة مادیریت کا ن کشاور»« ،شایوة مادیریت اساتان»« ،منااب آب»،
«همکاریهای بیننهادی»« ،جمعیت و مهاجرت»« ،تحقیق و توسعه»« ،نقش فراملای اساتان»« ،امنیات سارمایهیاذاری»« ،تولیادات
صنعتی و معدنی»« ،سطح فناوری اط عات»« ،یردشگری» ،و «تولید تکنولوژی» میباشند .همچنین ،براساس یافتههای تحقیق ،استان
اصفهان از نظر توسعة آرایش نظامهای فضایی در  11سال آینده باا پان ساناریوی اصالی روباهرو خواهاد شاد« :ساناریوی شاعاعی»،
«سناریوی جزایر منفصل»« ،سناریوی خوشهای»« ،سناریوی چنادمرکزی» ،و «ساناریو شابکهای» .باین ساناریوهای طراحایشاده ،در
سناریوی شبکهای میتوان شاهد انسجام فضایی -عملکردی در سطح منطقه و توسعة یکپارچه و متعادل فضایی بود.

کليدواژگان
استان اصفهان ،آمایش منطقهای ،برنامهریزی سناریو ،سازمان فضایی ،نظام سکونتگاهی.
 نویسندة مسئول ،رایانامهsoran.mostafavi@yahoo.com :
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مقدمه و بيان مسئله
نظام نوین سازمانیابی فضا بیشازپیش از فرایندهای سنتی خود فاصله گرفتهه اسه  ،بههطهوری ههه
ماهاهدم مهیشهود

تنوعی از الگوهای شکلگیری مناطق با ویژگیها و الزاماتی هه وبهیش متفهاو

( .)Baily & Turok, 2001, p.679در این بین ،نقاط سکونتگاهی شهری در پهنة فضا ،نقهش مهیهی
در ساختار و سازمان فضایی هر منطقه به عهدم دارد .روند روبهرشد شهرناینی در دههههای اخیهر،
هیگام با مهاجر های شدید روستا -شههری و هیزمهان بها سهیر توهو

اقتصهادی-اجتیهاعی و

سیاسی ،از مه ترین عوامل ایجاد الگوی نهامتوازن نظهام شههری در ایهران بهودم و تجیه و تیرههز
جیعی
شدم اس

و فعالی های مه اقتصادی در چند قطب عیدم ،باعث شکلگیری آرایش فضهایی ویهژمای
هه مؤید حاهیی

عارضة ماهروسفالی بر نظام شهری ایران اسه

اندازم ،سلسلهمراتب شهری ،دستیابی به تعادل فضایی ،سازماندههی مطلهو
پهنة فضاهای منطقهای ،مباحثی اس

(زالهی ،9831 ،ص.)83
نظهام سهکونتگاهی در

هه از گذشتههای دور توجهه برنامههریهزان و جغرافهیدانهان را

جلب هردم اس  .در این راستا ،برنامة آمایش منطقهای ابزاری برای دستیابی به تعادل فضایی در نظهر
گرفته شدم اس

.

آمایش منطقهای زیربنای سازماندهی توسعة منطقهای و به بیان دیگر ،ابزار اصلی برنامههریهزی و
تصیی گیریهای منطقهای اس

و زمینة اصلی تهیة برنامههای توسعة اقتصادی و اجتیاعی منطقههای

را فراه میهند و ابزار اصلی تلفیق برنامهریزیهای اقتصادی و اجتیاعی با برنامهریزیهای هالبهدی
و فضایی خواهد بود (شهری زادگهان و هیکهاران ،9811 ،ص .)191توجهه بهه بیهنش فضهایی در
برنامهریزی و نیز توجه به اندازم و اصالح نووة استقرار فضایی سکونتگاهیههای شههری ،نقهش و
عیلکرد هر یک در مجیوعة سکونتگاهی سرزمین و ارتباط آن بها چگهونگی پهراهنش امکانها
تسهیال

و

از یکسو و مسئولی ها از سوی دیگر ،بهعنوان رامحلی علیهی از جانهب متصصصهان و

هارشناسان مورد تأهید قرار گرفته اس

(سعیدی ،9838 ،ص.)9

اثربصای مناسب تصیی سازیهای امروز در ارتباط هامهل بها شهناخ
رویارویی برنامهریزان با آن اس

( .)Shearer, 2005, p.67شناخ

وضهعی

دقیقتر وضعی

آینهدم و نوهوة
آیندم نیز درگرو
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آیندم اس  .یکی از ابزارهای مناسب معیاری آینهدم در شهرای

عدم قطعی  ،و در شرایطی هه دنیای پیاروی ما میلو از شگفتیسازهای مصتل

اس  ،برنامهریهزی

سناریومبنا اس  .برنامهریزی بر پایة سناریو ،روشی مبتنی بر پارادای های آیندمپژوهای اس

هه در

پاسخ به چالشهای اصلی عصر حاضر مانند بیثباتی موی آیندم ،وجود مگاترنهدها و آینهدمههای
میلو از عدم قطعی ههای عییهق توسهعه دادم شهدم اسه

(.)Volkery & Ribeiro, 2009, p.1198

برنامهریزی بر پایة سناریو ،روشی نظاممند برای تفکر خالقانه دربارة آیندمهای ناماهص
اس

و میکهن

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

و مقصود از ساخ

سناریوها ،آشکارهردن روندهای غالب و گسیصتی احتیالی بذرها (دروندادها)

در فضای رقابتی آیندم اس

) .)Godet et al, 2008, p.47تفکر در سناریوها بهه مها هیهک مهیهنهد

منطق توسعه را دریابی و نیروهای پیاران ،عوامل اصلی ،بازیگران اصهلی و قابلیه ههای خهود را
برای اعیال نفوذ بازشناسی  .سازمان و پیکرمبندی فضایی حاه بر نظام شهری استان اصهفهان فاقهد
هیاهنگی زم در ساختار ،هارهرد و سلسلهمراتب شهری اس  .هیچنین ،ارتباط غیرمنطقی شهرهای
سطوح مصتل

استان با یکدیگر باعث ناهارآمدی سیست های شهری در مقیاس ناحیهای و منطقهای

شدم اس  .بررسی الگوهای احتیالی رشد و توسعة فضایی نظهام شههری اسهتان اصهفهان تها حهد
زیادی به تهیة برنامههای مؤثر و راهبردی برای زمینة مدیری

بهتر توسعة نظامهای فضایی منهاطق

هیک خواهد هرد.
مبانی نظری تحقيق
مطالعا

انجامگرفته در زمینة نظامیابی سیست های شهری حاهی از این اسه

ههه الگوههای نهوین

نظامیابی مناطق ،دیگر با فرایندهای مکانمرهزی هریستالر و الگوهای مبتنی بر مهدل سهنتی مرههز -
پیرامون تفسیرنادنی اس

( .)Krugman, 1991, p.483زیرا این انگارمها اساساً قادر به توجیه فضای

جریانها ،شامل جریانهای اطالعا  ،جریانهای اقتصادی دوربرد و جز آن نییباشند .بهازتعریفی
از فرایندهای شکلدهندة نظامیابی سیست های شهری ،بیانهنندة وجود دو نوع فرایند در شکلگیری
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سیست های شهری اس

( ،)Taylor, 2010, p.283رواب میان شهرها بها حهوزة نفوذشهان و روابه

خدماتی شهرهای مجاور ،یا نزدیک به ه در زمرة روابطی قرار مهیگیرنهد ههه در مقیهاس ناحیههای
تعری

میشوند .این رواب را میتوان در تناظر با مدل مکانمرهزی و مدلهای سلسلهمراتبی مبتنهی

بر وابستگیهای اقتصادی  -خدماتی رو به مرهز دانس

(.)Schwanen et al., 2004, p.313

نوع دوم رواب  ،قائل بر رواب شبکهای و بیمقیاس میان شهرها و مناطق اس  .ایهن فراینهدها از
غالب وابستگیهای خدماتی خارج میشهوند و بیاهتر مبتنهی بهر رقابه پهذیری اقتصهادی ،روابه
اقتصادی دوربرد ،جریانهای اطالعا و رواب مکیل و ه

افزای مناطق مهیباشهند ( Batten, 1995,

 .)p.319; Reggiani & Rietveld, 2010, p.1بنابراین ،میتهوان رویکردههای شهبکهای در پاسهخ بهه
ناتوانیها و ضع های رویکردهای سلسلهمراتبی طرح و ردپای این نگرش را مهیتهوان در نظریهة
مرهز پیرامون جان فریدمن ،9رویکرد نظهری اولیهن ،)9131( 1راهبهرد شهبکة منطقههای داگهالس

8

( )9133دیدگام شبکة شهری هاماگنی و سالون مااهدم هرد .اساس فکری این رویکهرد شهناخ
پدیدمها را منوط به شناخ

عناصر تاکیلدهندم ،پیوستگی و ارتباطا

متقابل میان عناصر و هلی

نظامیافتة آن میداند .چنین نگرشی چیدمان سلسله مراتبی فضا را ههه در نظریههههای سهنتی مهورد
پذیرش بود ،در تقابل با مدل شبکهای سازمانیابی فضا مبتنی بر نگرشههای نهوین قهرار مهیدههد
(مارف ،9811 ،ص .)8از بعد جغرافیایی یا مکانی ،شبکه را مجیوعهای از هانونها مهیداننهد ههه
وابستگی و ارتباطا

میان نقاط نظاممند اس  .پویایی شبکهها بهه چگهونگی پیونهدها و ارتباطها

میان گرمها و نقاط وابسته اس  .پیوندها و ارتباطاتی ههه هرگهز توییلهی نیسهتند و در بسهتری از
تاریخ شکل گرفتهاند ،توسعهیافته و به تعادل رسیدماند (آذرباد ،9833 ،ص.)69
1. John Friedman
2. Ulman
3. Douglas
4. Camagni
5. Salone
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جدول  .1خصوصیات نظامهای شهری در ساختار سلسلهمراتبی در مقایسه با مدلهای شبکهای

نظام شبکهای

نظام سلسلهمراتبی

چندگرهی :وجود مراهز متعدد به یکدیگر نزدیک

تکگرهی :یک مرهز ماص
تیایز نسبتاً چایگیر بین شهر و حومه

مراهزی با اهیی

بهنسب

یکسان

تکسویه :ارتباط تکسویه از مرهز به پیرامون

چندسویه :رابطة دوسویة مرهز -پیرامون

عدم ارتباط بین مراهز با اندازمهای ماابه

ارتباط دوسویه میان مراهز با اندازمهای ماابه

تکمرهزی

چندمرهزی

گرایش به سی

رقاب

و وابستگی

گرایش به هییاری و تکییلهردن

وابستگی اقتصادی به مرهز

عدم وابستگی اقتصادی به مرهز

مودودشدن تجی اقتصادی به مرهز شهری

تقسی یکسان تجی اقتصادی میان مراهز شهری

منب :

Burger, 2011, p.6

برنامهریزی بر مبنای سناریوها
توصیه به آیندمنگری ،توصیه به پیاگویی و اقدام برای ها
برای شاخ

آیندمهای میکن و موتیل بر مبنای اطالعا

آیندة موتهوم نیسه  ،بلکهه تالشهی
بهدس آمدم از گذشته و حال اسه

تها

به هیک آن ،تصیی های امروز خود را سامان دهی (اهرمی ،9886 ،ص .)88هیچنین ،آیندمنگهری
بصای از تفکر استراتژیک اس

هه برای فراه هردن امکان گسترش استنباطهایی برای گزینهههای

استراتژیک قابل وصول بههار میرود (گودم ،988 ،ص.)91

شکل  .1ارکان برنامهریزی بر مبنای سناریوها
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برنامهریزی بر پایة سناریو روشی منظ اس
تغییرا

نیروهای پیاران و هلیدی در متن

هه برای ها

شتابان ،پیچیدگیهای فوقالعادم و عدم قطعی های متعدد بههار گرفته میشود.

مقصود از تعری

سناریوها انتصا

فق یک آیندة مرجح و آرزوی بههحقیقه پیوسهتن آن یها

پیداهردن موتیلترین آیندم و سعی در تطبیق بر آن نیس  ،بلکه قصد اصلی برنامهریهزی بهر پایهة
سناریو اتصاذ تصیی های استراتژیک اس

ههه بهرای هیهة «آینهدمههای میکهن» بهه انهدازم ههافی

خردمندانه و پابرجا باشند (شوارتز ،9819 ،9ص.)91
هدف اصلی سناریوها ،خلق تصاویر هلی و هامل از موتویا

احتیالی آیندم اس

(لینهدگرن و

باندهولد ،9811 ،1ص  .)8هیچنین ،سناریوها باید تصیی گیرندگان را آگام هند و بر تصیی گیهری
تأثیر بگذارند و آن را تقوی

هنند.

تولیل اهتاافی مبتنی بر چا انداز ،منظر گستردمای اس

از آیندم یا سناریوهای میکن ههه در

پرتو علی های گذشته و تعامل میان مقاصد طرفهای ذینف موتیهلانهد (وان درهیهدن،9819 ،8
ص  .)1هر یک از سناریوها مجیوعهای منسج از فرضهاس « .برنامههریهزی بهر پایهة فرضهیه»
ابزاری اس

هه میتوان به هیک آن برنامههایی پابرجاتر و انطباقپذیر تهیه هرد .ههدف از ههاربرد

برنامهریزی بر پایة سناریو هاهش تعداد شگفتیهای اجتنا ناپذیر اس

(شوارتز ،9819 ،ص.)19

شکل  .2مراحل برنامهریزی بر مبنای سناریوها

1. Schwartz
2. Bandhold-Lindgren
3. Wonder Hayden
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آمایش سرزمين و موضوع آینده
مطالعة آمایش سرزمین نظ نوینی از سازماندهی مناب طبیعی و فعالیه ههای انسهانی را بهر پهنهة
سرزمین مهیا میهند و به سازماندهی منطقی و معتدل فضای موجود حیاتی بهرای هرگونهه تجیه
انسانی میپردازد .آمایش سرزمین به اهداف توسعة منطقهای ،نظام متعادل شههر و روسهتا ،طراحهی
مطلو

سکونتگامهای انسانی ،فعالی های هیگن اقتصادی-اجتیاعی و شبکهههای بهینهة خهدما

زیربنایی توجه میهند .مناطق برنامهریزی ،مناطق هانونی عرصههای توسهعة فضهایی فعالیه ههای
انسان در برههههای خاصهی از زمهان تعریه
اینجاس

هه در مطالعا

مهیشهوند (موحهد و هیکهاران ،9818 ،ص .) 6در

آمایش سرزمین تکنیکهای برنامهریزی فضایی بههههار گرفتهه مهیشهود

(زیاری ،9831 ،ص .)18مسئلة اصلی این حوزة علیی یافتن عواملی اس
جغرافیایی مصتل

از حیث اقتصادی ،اجتیاعی ،سیاسی و تکنولوژیکی منجر میشود و در مراحهل

با تر سعی در شناخ

رواب میان این عوامل و احتیا ً دستکاری و تغییر عوامل بهگونهای هه یک

منطقة جغرافیایی به مطلو ترین وضعی
تغییرا

ههه بهه تفهاو

منهاطق

وسیعی یافته اس

و این تغییرا

خود دس

یابد .آمایش سرزمین نیز در طول تاریخ خود

در دو حوزة نظریههای آمایش سرزمین و روش اجرایی

آمایش شایان بررسی اس  .در این میان ،آیندماندیای با هر دو حوزم پیوند خهوردم و تهأثیر آن بهر
نظریههای آمایش و اجرای آن شایان توجه بودم اس  .بر این اساس ،مفاهی جدیدی خلق شدم هه
مه ترین آنها سناریوهای آمایای اس  .سناریوهای آمایای هه بهه آینهدمههای گونهاگون و بهدیل
توجه میهنند ،رویکردهای دوگانه دارند ،بهطوری هه در سطح ههالن ملهی و منطقههای رویکهردی
با بهپایین ،و در سطوح خرد یا ناحیهای ،رویکردی پایینبهبا دارند .آیندمنگاری از «سطح ملی» و
بهطور فزایندم به «فضای بومی-منطقهای» با ماصصهها و اهداف متقهاط
«فضای عیودی -بصای» 
تغییر هاربرد میدهد .میتوان آیندمها را به چهار گروم آیندمههای میکهن ،آینهدمههای بهاورهردنی،
آیندمهای موتیل و آیندمهای مطلو

تقسی هرد (علیزادم و هیکاران ،9838 ،ص.)86

روش تحقيق
روش توقیق حاضر از نوع تولیل ساختاری اس  .این توقیق از نظر ماهی

دادمها ،هیفی و براساس
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روش گردآوری دادمها ،اسنادی و پییایای اس  .برای جی آوری اطالعا
بهعبار

روش توفان فکری ،یها

دیگر ،مصاحبه با خبرگان و بررسی اسنادی در این زمینه بههار گرفتهه شهدم اسه  .جامعهة

آماری خبرگان متاکل از  81نفر مدیران فعال اجرایی اسهتان ،اعضهای هیئه
با تصص

برنامهریزی در سطوح مصتل

علیهی و هارشناسهان

های علوم اقتصادی ،برنامهریزی اجتیاعی ،جامعهشناسهی،

اقتصاد ،برنامهریزی شهری و منطقهای ،موی زیس  ،مدیری

صنعتی و بازرگانی بودم اس .

در مرحلة دوم متغیرهای راهبردی توسعة استان اصفهان و قابلی های توسعة استان در افق 9 11
گونهبندی و تولیل میشوند .برای این منظور روش تولیل آثار متقاط عوامل با نرمافزار میهکمهک
بههار گرفته شد .روش این نرمافزار بدین گونه اسه

ههه متغیرههای شناسهاییشهدم در فهاز اول در

ماتریس تولیل آثار وارد شدم و میزان ارتباط این متغیرها با حوزة مربوطه توس خبرگهان تاهصی
دادم میشود .میزان ارتباط با اعداد بین صفر تا سه سنجیدم میشود .عدد «صفر» بهمنزلة «بدون تأثیر»،
عدد «یک» بهمنزلة «تأثیر ضعی » ،عدد «دو» بهمنزلة «تأثیر متوس » ،در نهای  ،عدد «سه» بههمنزلهة
«تأثیر زیاد» اس .
متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تهأثیر مهیگذارنهد .بهدین ترتیهب،
مجیوع امتیاز سطرها ،میزان تأثیرگذاری ،و مجیوع امتیاز ستونها ،میزان تأثیرپذیری متغیرها را ناان
میدهد .اگر تعداد متغیرهای شناساییشدم  nباشد ،یک ماتریس  n × nبهدس
متغیرها بر یکدیگر ماص

شدم اس

میآید ههه در آن آثهار

(.)Asan & Asan, 2007, p.628

معرفی منطقة مورد مطالعه
استان اصفهان براساس تقسی های سیاسی سال  9811شامل  18شهرستان 91 ،شهر،

بصهش و

 91دهستان اس  .این استان با مساحتی حدود  918191هیلومتر مربه ههه  6/درصهد مسهاح
هاور اس  ،هه بین  81درجه و  8دقیقه و تا  8درجه و  18دقیقة عرض شیالی و  1درجهه و
 83دقیقه تا

درجه و  81دقیقة طول شرقی از نص النهار گرینویچ قرار گرفته اسه  .شهرسهتان

نائین با  8 111/9هیلومتر مساح
درصد) هیترین مساح

( 86/6درصد) بیاترین و خیینیشههر بها  983/1هیلهومتر (1/1

شهرستانهای استان را به خود اختصاص دادماند.
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از نظر جیعی  ،شهر اصفهان به عنوان مرهز استان پس از تهران و ماهد ،سهومین شههر هاهور
بهحسا

میآید .در میان شهرستانهای استان اصفهان ،شهرستان اصفهان با برخورداری از  9هانون

شهری ،بیاترین نقاط شهری را به خود اختصاص دادم اس .
پس از شهر اصفهان ،شهرستان لنجان با برخورداری از  3شهر ،بیاهترین ههانونههای شههری را
داشته ،و شهرستان خوانسهار بها یهک ههانون شههری ،هیتهرین نقهاط شههری اسهتان را دارد (نتهای
سرشیاری عیومی نفوس و مسکن .)9811 ،از نظر ویژگیههای طبیعهی ،نوهوة ههاربری اراضهی و
ویژگیهای اگروتکنیکی سه نوع طبیع

بههنسهب

هیگهن شهامل نهواحی هوهسهتانی ،ههویری و

جلگهای در سطح استان شناسایی میشود.

شکل  .3تحول نظام شهری استان در طی سالهای 1331-09

شکل  .3تقسیمبندی کالن فضایی استان اصفهان

شکل  .1پراکندگی سکونتگاههای شهری

شکل  .6حوزههای نفوذ نظری شهرهای استان 1309

در سطوح ارتفاعی

89

آمایش سرزمين ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 1991

یافتههای تحقيق
شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر توسعة منطقهای استان

 88متغیر بهعنوان متغیرهای راهبردی و اصلی مؤثر بر توسعة آتی استان اصهفهان بهرای افهق 9 11
شناسایی شدم و با نرمافزار میکمک تولیل شدند .ابعاد ماتریس  88×88در دم بصهش تنظهی شهدم
اس .
عوامل هلیدی توقیق در ضین پرسشنامه بین متصصصان توزی و تکییل شد .با توجه به ابعاد
ماتریس  88×88در مجیوع 111 ،گزینه برای ماتریس وجود دارد هه از این مجیوع هلهی9 8 ،
خانة ماتریس صفر و 86

خانة ماتریس دادمهای  1 ،9و  8را به خود اختصاص دادم اس .

درجة پرشدگی ماتریس  63درصد اس

هه ناان میدهد عوامل انتصها شهدم در بهیش از 63

درصد موارد بر یکدیگر تأثیر داشتهاند .از طرف دیگر ،ماتریس براساس شاخ
بار چرخش دادمای از مطلوبی

 911درصد برخوردار بودم اس

های آمهاری بها دو

هه این موضوع نیز روایهی بها ی

پرسانامه و پاسخهای آن را ناان میدهد (جدول .)1
جدول  .2تحلیل اولیة دادههای ماتریس و آمارههای آن

ابعاد ماتریس
88×88

تعداد تکرار تعداد صفرها تعداد یکها تعداد دوها تعداد سهها مجموع درجة پرشدگی
9 8

1

9 18

991

9631

63/

86

ادامة جدول  .3متغیرهای راهبردی مؤثر بر توسعة استان اصفهان و طبقهبندی آنها

متغیر
سکونتگامها
پیوندها
مالحظا
امنیتی
اقتصادی

طبقهبندی
سازمان فضایی فعالی ها ،نظام شهری ،نظام روستایی ،شهرهای جدید ،تیرهز جیعی

در مجیوعة

شهری اصفهان ،تعادل در استقرار فضایی ،تعادل در توزی جیعی  ،فاصلة شهرها
پیوندهای تکنولوژیکی ،پیوندهای فیزیکی ،پیوندهای اقتصادی ،پیوندهای جیعیتی ،پیوندهای
اجتیاعی-فرهنگی ،پیوندهای ملی ،پیوندهای فراملی قومی ،پیوندهای خدماتی
تهدیدا مصاطرا

طبیعی ،تهدیدا

اقتصادی ،تهدیدا
سیاسی ،تهدیدا

اجتیاعی ،تهدیدا

فرهنگی ،تهدیدا

نظامی

گردشگری ،خدما  ،شیوة تولید ،صنای  ،بهرموری ،ارزش افزودم ،تولید ناخال

داخلی ،اشتغال،
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ادامة جدول  .3متغیرهای راهبردی مؤثر بر توسعة استان اصفهان و طبقهبندی آنها

طبقهبندی

متغیر

سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،بازرگانی ،رقاب  ،تنوع موصول ،تیرهز فعالی ها ،بازار تقاضا،
تولیدهای هااورزی
سیاسی و

موقعی

ژئوپلیتیک استان ،امنی

مدیریتی

سرمایهگذاری ،هیکاریهای بیننهادی بین بصش خصوصی،
مااره

سیاسی ،بودجه

عل و

سطح فناوری اطالعا  ،توقیق و توسعه ،توسعة علیی ،تولید عل  ،فناوری تولید ،تولید تکنولوژی،

تکنولوژی

تولید انرژی

طبیعی

موی زیس  ،توان اهولوژیک ،مناب آ  ،ذخایر معدنی ،اهوتوریس  ،هاربری اراضی

اجتیاعی

توو

جیعی  ،مهاجر  ،نقش زنان در فعالی های اجتیاعی ،مااره
تأمین اجتیاعی ،قومی  ،بهداش

اجتیاعی ،توسعة انسانی،

عیومی ،شبکههای مدنی ،الگوهای مصرف

شبکههای

شبکة رامهای اصلی ،شبکة ترانزیتی ،زیرساخ های فناوری اطالعا  ،زیربناهای روستایی ،شبکة

زیربنایی

توزی انرژی ،شبکههای بهداشتی و درمانی ،مسکن و زمین ،رسانههای جیعی

هالن

شیوة مدیری

هالن هاور ،هارهرد میان منطقهای ،نقش فراملی استان ،شیوة مدیری

منب  :برگرفته از بهاتی و زالی ،9811 ،مطالعا

نگارندگان و نظر خبرگان

شکل  .7نمودار پراکندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری  -تأثیرپذیری

استان
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براساس تجزیهوتولیل انجامگرفته ،پن گونهه از متغیرهها شناسهایی و تفکیهک شهد .ناحیهة اول
(متغیرهای ورودی یا هلیدی) ،نااندهندة اصلیترین متغیرهای راهبردی توسعة اسهتان اصهفهان در
افق  9 11اس  .این متغیرها شامل شیوة مدیری
توسعه ،توو

ههالن هاهور ،شهیوة مهدیری

جیعی  ،توسعة علیی ،سطح فناوری اطالعا

اسهتان ،توقیهق و

و مناب آ  ،نقش فراملهی اسهتان،

هیکاریهای بیننهادی میباشند .این عوامل در اسهتان اصهفهان نقهش حیهاتی دارنهد و سیسهت را
تأثیر قرار میدهند.

تو

ناحیة دوم (متغیرهای حد واس ) نااندهندة متغیرهاییاند هه ه تأثیرپذیری و هه تأثیرگهذاری
زیادی دارند .این متغیرها شامل مهاجر  ،بهرموری ،بازار تقاضا ،بازرگانی ،سرمایهگهذاری داخلهی،
سرمایهگذاری خارجی ،شبکة ترانزیتی ،امنی
تولیدا

سرمایهگذاری ،تنوع موصول ،اشتغال ،ارزشافهزودم،

هااورزی ،رقاب  ،تولید انهرژی ،صهنای  ،شهیوة تولیهد ،پیونهدهای اقتصهادی ،تهدیهدا

اقتصادی ،شبکة رامهای اصلی ،تولید ناخال

داخلیاند.

ناحیة سوم (متغیرهای نتیجه) نااندهندة متغیرهایی اس

هه تأثیرگذاری ه و تأثیرپذیری زیهاد
آنها در آیندم درگهرو

دارند .در واق  ،این متغیرها نقش راهبردی در توسعة استان دارند ،اما وضعی

آثار سازندة متغیرهای دیگر اس  .این متغیرها شهامل توسهعة انسهانی ،پیونهدهای ملهی ،پیونهدهای
فراملی قومی ،پیوندهای اجتیاعی-فرهنگی ،الگوهای مصهرف ،تهوان اهولوژیهک ،موهی زیسه ،
گردشگری ،اهوتوریس  ،هاربری اراضی ،خدما

میباشند.

ناحیة چهارم (متغیرهای قابل چا پوشی) نااندهندة متغیرهایی اس

ههه میهزان تأثیرگهذاری و

تأثیرپذیری هیی دارند .این متغیرها حرها یا روندها حهاهیی را ههه تغییهرا هیهی دارنهد ،ناهان
میدهند و اصطالحاً متغیرهای مستقل نیز نامیهدم مهیشهوند .ایهن متغیرهها شهامل مسهکن و زمهین،
شهرهای جدید ،نظام شهری ،نظام روستایی ،تأمین اجتیاعی ،قومی  ،بهداش
مدنی ،نقش زنان در فعالی های اجتیهاعی ،ماهاره

عیومی ،شبکهههای

اجتیهاعی ،زیربناههای روسهتایی ،تهدیهدا

مصاطرا طبیعی ،شبکهها ی بهداشهتی و درمهانی ،تعهادل در توزیه جیعیه  ،ماهاره

سیاسهی،

رسانههای جیعی ،پیوندهای فیزیکی ،شبکة توزیه انهرژی ،ذخهایر معهدنی ،تهدیهدا

اجتیهاعی،

تهدیدا

فرهنگی ،تهدیدا

سیاسی ،تهدیدا

نظامی میباشند.
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ناحیة پنج نااندهندة متغیرهای خوشهای یا نامعین اس  .از نظر سیست این متغیرهها وضهعیتی
نامعین در آیندم دارند .این متغیرها عبار

از تیرههز فعالیه هها ،موقعیه

اس

بودجه ،تولید عل  ،فناوری تولید ،تولید تکنولوژی ،تیرهز جیعیه

ژئوپلتیهک اسهتان،

در مجیوعهة شههری اصهفهان،

پیوندهای تکنولوژیکی ،پیوندهای خهدماتی ،تعهادل در اسهتقرار فضهایی ،فاصهلة شههرها ،سهازمان
فضایی فعالی ها ،زیرساخ های فناوری اطالعا  ،پیوندهای جیعیتهی ،و ههارهرد میهانمنطقههای
اس .
متغيرهای کالن کليدی و سناریوسازی

از میان  88عامل مؤثر بر توسعة استان اصفهان 91 ،عامل هلیدی مهؤثر در توسهعة اسهتان اصهفهان
شناسایی شد هه عناصر سناریوهای آیندة استان را تاکیل خواهند داد .با نهاییشهدن عوامهل ،تهیهة
وضعی های احتیالی برای هر یک از عوامل در سالهای پیش رو (افق  ،)9 11یا بهعبار

دیگهر،

صونة برنامهریزی امکانپذیر میشود.
بهطور هلی ،برای  91عامل 86 ،وضعی
فرض بینابین و فرض بدبینانه در طی

تعری

شد ،این وضعی ها براسهاس فهرض ایهدمال،

بهترین حال

شهد .ترهیهب

میکن تا بدترین حال

تعری

هر یک از وضعی های عوامل با هیدیگر سناریوی ماصصی را تاهکیل خواهنهد داد ههه نیازمنهد
تدوین اهداف ،راهبردها و سیاس های منوصر به هیان سناریو اس .
ادامة جدول  .3وضعیت محتمل هریک از متغیرهای کلیدی در  21سال آیندة استان

متغیر کلیدی
شیوة مدیری

فرض ایدهال

فرض بینابین

تیرهززدایی هامل و سیطرة نظام

تیرهززدایی نسبی و تفویض

هالن هاور
شیوة مدیری
استان

پایدارسازی مناب آ

و مصرف

آن

هیکاریهای
بیننهادی
جیعی

توسعهگرا و حاهیی
بینش استراتژیک

مناب آ

مهاجر

منطقهای
مدیری

اختیارا

و

سازندة

بین نهادهای مصتل
و تعادل

مهاجر ها

حفظ وض موجود

به استانداریها

موافظههار اما برنامهموور

استفادة بهینه و صرفهجویی در
مصرف

پویایی هامل تعامال
پایداری جیعی

مدیری

فرض بدبینانه

پویایی اندک تعامال

سازندم بین

نهادها
هنترل شرای و هاهش مهاجر ها

مدیری

برنامهگریز با تصیی های
لوظهای
ادامة وض فعلی

رشد بیاتر تعارضا
تعامال

نسب

به

بین نهادها

ادامة روند و افزایش مهاجر ها
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ادامة جدول  .3وضعیت محتمل هریک از متغیرهای کلیدی در  21سال آیندة استان

متغیر کلیدی
توقیق و توسعه

فرض ایدهال

فرض بینابین

فرض بدبینانه

افزایش سه توقیق و توسعه از

افزایش سه توقیق و توسعه از

سه توقیق و توسعه از تولید

تولید ناخال

داخلی به میزان 8

داخلی به میزان 9/

تولید ناخال

درصد
نقش فراملی

مرهز خدماتی و توریستی

استان

خاورمیانه
اتصاذ سیاس های تاویقی

امنی

سرمایهگذاری و تضیینهای

سرمایهگذاری
تولیدا

درصد
عرضة خدما

صنعتی و
معدنی

انقال

سطح فناوری
اطالعا

الکترونیکی و استقرار
دول

صنع

گردشگری

الکترونیکی
گردشگری بهعنوان

اقتصاد پایة استان

تولید تکنولوژی

قطب فناوریهای برتر

درصد

برتر علیی-فنی به

استانها هیجوار

ادامة وض فعلی

تسهیل و برطرفهردن برخی

حیای نکردن از سرمایهگذاری

مودودی ها

داخلی و خارجی

رشد بین  91تا  11درصد

رشد هیتر از  91درصد

هافی
رشد با ی  11درصد

ناخال

داخلی به میزان  1/1تا 9

افزایش تدریجی زیرساخ های
فناوری اطالعا
توسعة زیرساخ ها و توسعة نقاط
گردشگر

جاذ

رشد تدریجی ولی مستیر

عدم توسعة فناوری اطالعا
ناهارآمدی نظام گردشگری استان و
رهود
ادامة وض موجود

ابعاد سناریویهای نظام سکونتگاهی استان اصفهان

آیندم نگری نظام شهری هه ارتباط مستقییی با الگوی استقرار سکونتگامها دارد ،بر پایة ایجاد تعادل
در توزی جیعی
مراهز زیس

با توجه به توان مویطی نواحی مصتل

در بارگذاری جیعیتهی ،برخهورداری از

توسعهیافته ،ارتباط و پیوند مناسب نقاط شهری و روستایی ،ارتباط مناسب بهین رتبهه

و اندازة شهرها ،پیوند مناسب بین سکونتگامهای شهری بها بههرممنهدی از شهبکهههای ارتبهاطی و
اطالعاتی مجهز و توسعهیافته ،متناسب با مقیاس و عیلکهرد آنهها و پیونهدهای درونهی و بیرونهی
استوار اس .
بر این اساس و با توجه به مبانی نظری مطالعا

آیندمنگهری ،سهناریوهای گونهاگونی را بهرای

آیندة نظام شهری میتوان ترسی هرد هه هر یک ویژگیهای خهاص و جنبههههای مثبه

و منفهی

دارند .ابعاد سناریوهای نظام سکونتگاهی هیوارم بر ایجاد تعادل سرزمینی استوار بودم اس  .مسئلة
اصلی این حوزة علیی ،یافتن عواملی اس

هه به تفاو

مناطق جغرافیهایی مصتله

از اقتصهادی،

اجتیاعی ،سیاسی و تکنولوژیکی منجر میشود .بنابراین ،اهه مهواردی ههه براسهاس تجربههههای

آیندهنگری نظام سکونتگاهی در برنامهریزی سناریومبنا؛ بهبود برنامهریزی و آمایش منطقهای (مورد مطالعه... :

صاحبنظران حوزة برنامهریزی فضایی با مووری
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هاهش عدم تعادل سرزمینی و نیز تولیهلههای

هارشناسی بررسی شدماند ،سهه موضهوع تیرههز ،هیگرایهی بهین سهکونتگامهها و توسهعهیهافتگی
سکونتگامها انتصا

شد.

سناریوهای آیندهنگری نظام سکونتگاهی شهری استان اصفهان

با درنظرگرفتن پیشفرضهای یادشدم سناریوهایی هه در جدول ردی های و  ،3حهذف شهدم
و سناریوهایی ردی

 9و  1باه ادغام شدماند .به این ترتیب ،فق پن سناریو باقی خواهند ماند.

جدول  .1سناریوهای حذفشده و باقیمانده پس از اعمال پیشفرضها روی سناریوها

میزان تعارض
ردیف
واگرایی میان سکونتگامها
9
واگرایی میان سکونتگامها
1
واگرایی میان سکونتگامها
8
واگرایی میان سکونتگامها
هیکاری میان سکونتگامها
هیکاری میان سکونتگامها
6
هیکاری میان سکونتگامها
8
هیکاری میان سکونتگامها
3

میزان توسعه
میزان تمرکزگرایی
برابری توسعهای سکونتگامها
تیرهزگرایی با
نابرابری توسعهای سکونتگامها
تیرهزگرایی با
عدم تیرهز شدید برابری توسعهای سکونتگامها
عدم تیرهز شدید نابرابری توسعهای سکونتگامها
برابری توسعهای سکونتگامها
تیرهزگرایی با
نابرابری توسعهای سکونتگامها
تیرهزگرایی با
عدم تیرهز شدید برابری توسعهای سکونتگامها
عدم تیرهز شدید نابرابری توسعهای سکونتگامها

نتیجه
ادغام
ادغام
باقییاندم
حذف
باقییاندم
باقییاندم
باقییاندم
حذف

منب  :یافتههای پژوهش

سناریوی ( 2جزایر منفصل)

سناریوی ( 1شعاعی)

سناریوی ( 5شبکهای)

سناریوی ( 4چندمرکزی)

سناریوی ( 3خوشهای)

شکل  .8تصویر شماتیک سناریوهای مختلف آیندة نظام سکونتگاهی استان اصفهان
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سناریوی اول :سناریوی شعاعی

با توجه به تیرهزگرایی شدید نظام سهکونتگاهی اسهتان اصهفهان ،و بههدلیهل عهدم هیکهاری بهین
سکونتگامها ،ارتباط و تعامل مستقی و بیواسطه با مرهز این نظام سکونتگاهی مهه تهرین ویژگهی
این سناریو به شیار میرود .عالوم بر این ،در این سناریو به سبب تیرهز بسیار با  ،میزان تفهویض
اختیار به سکونتگامهای پیرامونی در هیترین حال

میکن خواهد بود.

در این سناریو بازار استانی عیالً در مرهز وجود دارد و ههر یهک از سهکونتگامهها تولیهدا
خدما

خود را به مرهز میآورند و خرید خود را نیز از مرهز انجام میدهند .ارتباطا

میان سکونتگامها با یکدیگر بهشد
مجیوعة شهری اصفهان بهصور

ضعی

اس  .در این حاله

و

و تعامال

سیاسه گهذاریهها مربهوط بهه

استانی و در مرهز حوزة شهری اصفهان اتصاذ میشود.

شکل  .0الگوی شعاعی نظام سکونتگاهی استان اصفهان در 1399

شکاف خدماتی مرهز و سایر سهکونتگامهها و گسهترشنیهافتن خهدما
مصتل

روند مهاجر

و توسعة روزافزون مرهز را تقوی

شههری در شههرهای

هردم و ابتکار عیل حهوزمههای شههری

پیرامونی را در هر زمینهای مودود میهند .در چنین شرایطی ،به سبب توسعة نامناسب شبکة رامهها

آیندهنگری نظام سکونتگاهی در برنامهریزی سناریومبنا؛ بهبود برنامهریزی و آمایش منطقهای (مورد مطالعه... :
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میان شههرهای مصتله  ،عیهالً جریهانههای جیعیتهی و اقتصهادی و در یهکههالم ،تعامهل میهان
سکونتگامها متوق
مرهز تقوی

شدم اس

و بهدلیل وجود رامهای ارتباطی میان مرهز و سایر سکونتگامها تنهها

شدم اس .

روند مهاجر

از روستاها و شهرهای هوچکتر به شهرهای بزرگتر رشد یافته اس  ،اما شههر

اصفهان بهعنوان مرهز از رشد بهمراتب بیاتری نسب
اصفهان جذابی

به سایرین برخوردار اس  .زندگی در شههر

دارد و افراد تیایل دارند تا در این هالنشهر هه فرص های بیاتری را پیش روی

آنان قرار میدهد ،حضور یابند.
سناریوی دوم :سناریوی جزایر منفصل

در سناریو جزایر منفصل سه عامل عدم هیکهاری وسهی میهان سهکونتگامهها ،پراهنهدگی فضهایی
سکون

و فعالی

و هیچنین برابری توسعهای سکونتگامها منجر شدم اس

ارتباطا

و جریانهها

بهطور عیدم داخل مناطق مودودی (شهرستانها و حوزمها) انجام گیرد .سهایر ویژگهیههای بهارز
سناریو جزایر منفصل به شرح زیر اس :
سناریوی جزایر منفصل تصویری از استان اصهفهان بهه صهور

جزیهرم-جزیهرمای اسه

ههه

بازارهای مولی و حوزمهای شهری را پیش رو دارد .هریک از سکونتگامهای حاضر در حوزمههای
شهری مجیوعة شهری اصفهان بیاترین ارتباطا

و تعامال

را با دیگر سکونتگامههای حاضهر در

آن حوزة شهری دارند.
در این سناریو هر یک از سکونتگامها به سایر سکونتگامهای جزیرة خود وابستهاند یا بهعبارتی،
هر سکونتگام در نهای
شدیدی میان وضعی

به سایر سکونتگامهای هیان حهوزم وابسهته اسه  .از آنجها ههه نهابرابری
توسعهیافتگی سکونتگامها وجود ندارد ،سهکونتگامهها بیاهتر بهر ارتباطها

داخلی تکیه میهنند.
در این حال

سیاس گذاریها بهصور

میشود .افزایش قدر

منطقههای و براسهاس ویژگهیههای آن منطقهه اتصهاذ

تصیی گیری و واگذاری سیاس گذاریها بهه شهرسهتانهها مهیتوانهد بهه

شکلگیری نوعی قوانین منطقهای منجر شود ،هه تضادی با قوانین ملی ندارند .تیایل حهوزمهها بهه
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برنامهریزی ناحیهای بیاتر میشود .هیسوشدن جزایر با ویژگیههای قهومی و نهژادی مهیتوانهد از
یکسو به افزایش توانیندیهای مناطق و افزایش رقاب پذیری اقتصهادی منجهر شهود ،و از سهوی
دیگر ،میکن اس

یکپارچگی استانی را تو

تأثیر قرار دهد .توسعة ناههافی و نامناسهب رامههای

ارتباطی میان شهرهای مصتل  ،امکهان حجه گسهتردة پیونهدهای جیعیتهی و فیزیکهی را ههاهش
جزیرمایشدن نظام سکون

میدهد و میتواند عامل تقوی

و فعالی

شود.

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

سناریوی سوم :سناریوی خوشهای

در این سناریو اگرچه وضعی

تیرهزگرایی در فضای استان حاه اسه  ،بههواسهطة هیهاهنگی و

هیکاری گستردم میان سکونتگامها ،از تیرهزگرایی در فضای استان نسب

به سناریو شعاعی هاسته

اس ؛ اما از سویی ،نابرابری توسعهای سکونتگامها به وابستگی نسبی سکونتگامها به یکدیگر منجر
شدم اس  .بدین روی ،نظامی سلسلهمراتبی بین سکونتگامها برقرار شدم اس .
در این سناریو تعدادی از سکونتگامهای بزرگتر هه بهعنوان سرخوشهها معرفی مهیشهوند ،بها
مرهز هه شهر اصفهان اس  ،رقاب

می هنند و نقش مرهزی برای پیرامون خهود دارنهد .بههعبهارتی

آیندهنگری نظام سکونتگاهی در برنامهریزی سناریومبنا؛ بهبود برنامهریزی و آمایش منطقهای (مورد مطالعه... :

سادمتر ،در استان اصفهان تعدادی مودود خوشههای بزرگ با مرهزیه
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شههرهای بهزرگ تاهکیل

میشود.
در این سناریو بهدلیل هیکاری و هیاهنگی میان سکونتگامها ،سکونتگامهای هیترتوسعهیافته با
سکونتگامهای توسعهیافتهتهر و هیبسهتهتهر خوشههای تاهکیل مهیدهنهد و تعهامال
سرخوشهها تقوی
را بهدس
عضوی

خهود را بها

میهنند .به این ترتیب ،مناطق درون خوشه یا خوشههایی از شهرها و روسهتاها

میآورد ،هرچند میکن اس

تعدادی از سکونتگامها ه زمهان در یهک یها چنهد خوشهه

داشته باشند.

شکل  .11الگوی خوشهای نظام سکونتگاهی استان اصفهان در 1319

هیانطور هه در نقاة شکل  99مااهدم میشود هر یک از خوشههها ،مراههز اصهلی شهرسهتانهها
هستند .اندازة گرمها (نقطهها) با هیدیگر برابر نیستند و بهدلیل تیرهزگرایی ،یکی از گرمها بهعنوان
مرهز نقش ایفا میهند .هیچنین ،به دلیل هیکاری و هیاهنگی ،ههر سهکونتگام بها یهک سهکونتگام
سرخوشه رواب مرهز-پیرامونی برقرار هردم اس  .در این حال
شهری اصفهان بهصور

استانی و در مرهز و با مااره

مولی و منطقهای به سرخوشهها واگذار میشود.

سیاس گذاریها ههالن مجیوعهة

سرخوشهها اتصاذ میشود و تصیی ههای
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شکلگیری شهرهای بزرگ عیدم (سرخوشهها) در هنار اصفهان و هاشان به ظهور فعالی ههای
تولیدی و خدماتی قوی در این شهرها منجر شدم اس  .شبکة حیلونقل بهطور عیدم بر مسیرهای
ارتباطی میان اصفهان و مراهز حوزمهای شهری قرار گرفته و هارهرد اقتصادی این مراههز قهویتهر
شدم اس  .شکلگ یری شههرهای بهزرگ عیهدم رونهد مههاجر

بهه اصهفهان را ههاهش دادم ،امها

ماکالتی را گریبانگیر شهرهای بزرگ هردم اس  .از ایهن رو ،واگهذاری اختیهارا

منطقههای بهه

سرخوشهها اجتنا ناپذیر میشود .سکونتگامهایی هه براسهاس الگهوی خوشههای در سهال ،9 81
سرخوشه خواهند بود ،عبار اند از اصفهان ،هاشان ،برخوار ،نج آبهاد ،شهاهینشههر ،فالورجهان،
لنجان ،آران و بیدگل ،سییرم ،اردستان ،گلپایگان ،فریدونشهر ،نطنز ،خور و بیابانک ،نائین.
سناریوی چهارم :سناریوی چندمرکزی

در سناریوی چندمرهزی از تیرهزگرایی در فضای استان به سبب برابری توسعهیافتگی سکونتگامها
و وجود هیکاری گستردم میان آنها ،هاسته شدم اس  ،ولی سابقة تاریصی و مناب موهدود اسهتان،
موجب وابستگی نسبی خوشهها به سرخوشهها شدم اس  .به این ترتیب ،ارتباطا
موجود در مجیوعة شهری اصفهان بصای بهصور

و جریهانههای

داخل حهوزمهها و بصاهی دیگهر بههصهور

خارج از حوزمها و با سایر حوزمها انجام میگیرد .ویژگیهای بارز این سناریو در افق به شرح زیر
اس :
سههناریوی چهههارم تصههویری از اسههتان اصههفهان بههدون مرهزی ه
سهکونتگامهههای مرهههزی بها مههدیری

یگانههه اس ه  .هههر یههک از

رویکههرد ماهارهتی و بهها هیکههاری ذینفعهان منطقهههای بههه
تعدادی از سکونتگامها رشهدیافته و

سیاس گذاریهای منطقهای و مولی میپردازند .در این حال
تبدیل به مرهزی برای منطقه خود شدماند.
در استان اصفهان تعدادی مودود مناطق بهزرگ بها مرهزیه
میشود .بر این اساس ،مجیوعة شهری اصفهان از وضعی

سهکونتگامههای بهزرگ تاهکیل

تکمرهزی به وضعی

مجیوعة شهری

چندمرهزی تغییر یافته اس  .بهواسطة هیگرایی با میهان سهکونتگامههای مرههزی و آثهار متقابهل
مناطق بر هیدیگر ،سیاس های هالن بهصور
اصلی اتصاذ میشود.

ماارهتی توس سکونتگامههای مرههز حهوزمههای

آیندهنگری نظام سکونتگاهی در برنامهریزی سناریومبنا؛ بهبود برنامهریزی و آمایش منطقهای (مورد مطالعه... :
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شکلگیری شهرهای بزرگ عیدم (مراهز مناطق) به ظهور فعالی های خدماتی و تولیدی قهوی
در این شهرها منجر شدم اس  .جابهجایی ها ها و افراد بهطور عیدم ،از طریق شامرامهای ارتباطی
میان مراهز مناطق انجام میگیرد .تعدادی از سکونتگامها نیز میکن اس
تعامل داشته باشند .بهدلیل ارتباطا

فراگیر در مناطق ،خوشههای صنعتی تصصصی ویژمای در ههر

یک از مناطق شکل میگیرد و خدما
مفروضا

سناریو افزایش تعامال

با مراهز دو یا چند منطقهه

مرتب میتواند در هیان مناطق عرضه شوند .بها توجهه بهه

تعدادی از سکونتگامها ،با دیگر سکونتگامها (غیهر از اصهفهان)

و هیکاری و هیاهنگی گستردم میان سکونتگامها ،مدل چندمرهزی تقوی

میشود.

شکل  .12الگوی چندمرکزی نظام سکونتگاهی استان اصفهان در 1311

سناریوی پنجم :سناریوی شبکهای

در سناریو شبکه ای نهتنها هیاهنگی و هیکاری گستردم میان سکونتگامهای شههری اسهتان وجهود
دارد ،بلکه عدم تیرهز شدید در فضای سکون
سوی دیگر ،ارتباطا  ،تعامال
سکونتگامها بهشد

و فعالیه

اسهتان و برابهری توسهعهای شههرها از

و جریانهای گوناگون ه از لواظ حج و ه از لواظ تنوع ،بین

افزایش یافته اس  .بهطوری هه در این سناریو هیة سکونتگامها با یکدیگر در

ارتباط مستقی خواهند بود .ضین اینکه سایر ویژگیهای بارز این سناریو به شرح زیر اس :
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ایهن سهناریو تصهویری از مجیوعهة شههری شههبکهایشهدة اصهفهان (در ههر دو بصهش نظههام
سکونتگاهی شهری و روستایی) را پیش رو دارد .هر یک از سکونتگامهها ،خهود ارتباطهاتش را بها
سایر سکونتگامها مدیری

میهند .در این سناریو هیچ سکونتگاهی به سهایر سهکونتگامهها وابسهته

نیس  .از آنجا هه نابرابری شدیدی میان وضعی
شهرستانها وجود ندارد ،سکونتگامها تعامال
ارتباطا

و تعامال

از اعضای شبکه تابعی

توسعهیافتگی سکونتگامهها ،یها بههطهور هلهیتهر
دوطرفهای را با یکدیگر برقرار هردماند.

بین سکونتگامها بهطور غالب به صور
چندگانه دارند .در این تابعی

مجازی اس  .در نتیجه ،هر یهک

چندگانه هیچیک از اعضها بههعنهوان مرههز

شبکه نیس  .هیانطور هه نقاة شکل  98ناان میدهد ،بهدلیهل برابهری وضهعی

سهکونتگامهها،

اندازة گرمها برابرند و بهدلیل عدم تیرهز ،هیچیک از گرمها بهعنهوان مرههز نقهش ایفها نیهیهننهد.
هیچنین ،بهدلیل هیکهاری و هیهاهنگی میهان سهکونتگامهها ،ههر یهک از سهکونتگامهها بها سهایر
سکونتگامها روابطی را بهصور

متوازن برقرار هردم اس .

شکل  .13الگوی شبکهای نظام سکونتگاهی استان اصفهان در 1329

محدودههای دارای توان قابلقبول برای توسعة شهری

برای رسیدن به توسعة پایدار داشتن برنامهریزی با تکیهه بهر ارزیهابی هیههجانبهة موهی طبیعهی-
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هالبدی ضروری اس  .پهنههای سرزمینی از ویژگی هها و وضهعی
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یکسهانی برخهوردار نیسهتند و

بهویژم از نظر نظام استقرار و قابلی های توسعه ،شرای متفاوتی دارند .به هیین دلیهل ،سهاماندهی
این فضاها ،مستلزم اتصاذ راهبردهای متیایزی اس  .یکی از ضرور های اساسهی در طبقههبنهدی
فضاهای منطقهای ،تعیین فضاهای اس

هه برای توسعة شهری باید مکانیهابی شهود .ایهن فضهاها

به دلیل قابلی های ویژم یا پاتوانة امکان بالقوم خود ،برای توسعة یکپارچة اقتصهادی ،اجتیهاعی و
فیزیکی ،مستعد بودم و نباید در این فضاها ،برنامهریزی به توسهعة فیزیکهی و سهاماندهی خهدما
مودود باشد .از سوی دیگر ،برخی فضاها نیز بهدلیل مودودی ها و هیبود امکانا  ،فاقد توانهایی
زم برای نگهداش

جیعی

بودم و روند هنونی به د یل سیاسی ،اجتیاعی و جز آن به مصهلو

نیس  .در این قبیل فضاها با خدما رسانی و تأمین زیرساخ ها ،توول چندانی ایجاد نییشهوند،
بنابراین ،باید با اتصاذ تیهیداتی مناسب و توسعة القایی ،موجبا

شکل  .13مکانهای مناسب برای توسعة شهری

توولی مطلو

را میسر هرد.

شکل  .11تلفیق کاربریهای اولویت اول در استان

بحث و نتيجه
نتای پژوهش حاضر ناان داد متغیرهای مه تعیینهنندة توسعة استان اصفهان عبار اند از «شهیوة
مدیری

هالن هاور»« ،شیوة مدیری

استان»« ،مناب آ »« ،هیکاریهای بیننههادی»« ،جیعیه

مهاجر »« ،توقیق و توسعه»« ،نقش فراملی استان»« ،امنی

سرمایهگهذاری»« ،تولیهدا

و

صهنعتی و
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معدنی»« ،سطح فناوری اطالعا »« ،گردشگری»« ،تولید تکنولوژی» اسه  .ایهن متغیرهها از لوهاظ
پهیشبرنهدگی

تأثیرگذاری بر متغیرهای دیگهر برتهری شهایان تهوجهی دارنهد .از ایهن رو ،قهدر

متغیرهای دیگر توسعه را در موی آیندم دارند .بر این اساس ،میتوان آنهها را متغیرههای پیاهران
توسعة استان اصفهان در افق  9 11معرفی هرد .بههطهور هلهی ،روش برنامههریهزی سهناریومبنا در
تصیی گیری و آیندمپژوهی قدر

دارد و نتای این توقیق تا حد زیادی با پژوهشهای انجامگرفته

در این زمینه هیصوانی دارد .هیچنین ،براساس یافتههای توقیهق ،اسهتان اصهفهان از نظهر توسهعة
آرایش نظامهای فضایی در  1سال آیندم با پن سناریوی اصلی روبههرو خواههد شهد« :سهناریوی
شعاعی»« ،سناریوی جزایر منفصهل»« ،سهناریوی خوشههای»« ،سهناریوی چنهدمرهزی» ،و «سهناریو
شبکه ای» .در بین سناریوهای طراحی شدم ،در سناریوی شبکهای میتوان شهاهد انسهجام فضهایی-
عیلکردی در سطح منطقه و توسعة یکپارچه و متعادل فضایی بود.
با توجه به وضعی

ساختار قطبی نظام شهری استان اصفهان در وض موجود ،برای رسیدن بهه

سناریوی شبکه ای هه سناریوی مطلهو

نظهام سهکونتگاهی اسهتان اصهفهان اسه ؛ بایهد مراحهل

خوشهای و چندمرهزی شبکة شهری استان در فازهای اولیه پییودم شود و پس از فراه شدن بستر
و زیرساخ های مناسب ،سناریوی شبکة شهری موقق شود .بنابراین ،از الزاما
سناریوی شبکهای در استان اصفهان این اس

و شهروط توقهق

هه هیة راهبردها و سیاس ها طوری تدوین شوند تا

پیش از هر چیز ،میزان تیرهز موجود در نظام سکونتگاهی استان هه بر روی شهر اصفهان و پس از
آن با اختالف زیادی در مجیوعة شهری اصفهان وجود دارد ،هاسته شهود و پهس از آن ،تیهیهداتی
اندیایدم شود تا میزان هیگرایی و تعامل میان مراهز شهری استان تقوی
در توقق این امر توسعة شبکة دیجیتال و اینترنه

پرسهرع

شود.

بهه هیهرام نقهشپهذیری بیاهتر

شهرهای متوس و بزرگ استان ،سه بسزایی در توقق سناریو شبکهای ایفا خواهد هرد .در تولیل
نهایی پیانهاد میشود برای دستیابی به آیندمای مطلو

در نظام سکونتگاهی استان ،ابتهدا در افقهی

دمساله نظام سکونتگاهی چندمرهزی در سطح مجیوعة شهری اصفهان حاه شود.
در این مراهز ضین توزی متیرهز خدما

برتر بهویژم توزی و استقرار خدما

نهوع چههارم،
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شامل خدما
رقاب

مالی ،حقوقی ،تقوی

با شهر بهشد

شبکة دیجیتالی از طریق شبکة فیبر نوری و جز آن ،زمینههای

قطبیشدة اصفهان فراه شود .در مرحلة دوم ،شههرهای سهطوح بعهدی در

طی دورة 11ساله ،هل مجیوعة نظام شهری استان اصفهان را بهسوی نظام شهبکهای ههدای
بنابراین ،هیة هدفگذاریها و سیاس گذاریها باید در راستای تقوی

شبکة ارتباطا

هنهد؛

فیزیکهی و

مجازی بین سکونتگامها و تیرهززدایی از شهرهای اصفهان ،فالورجهان و هاشهان باشهد ،تها در دو
دورة یادشدم ساختار فضایی استان از حال

خوشهای به شبکهای انتقال و تغییر وضعی

دهد.

باید تأهید شود شکلگیری اولیهة الگهوی چنهدمرهزی و در نهایه  ،شهبکهای مسهتلزم داشهتن
برنامهای هدفیند و آگاهانه و مه تر از آن ،ارادمای معطهوف بهه اجهرای آن اسه  .فراینهد هنهونی
تدوین برنامهها ی اداری و فضایی و اجهرای آن در اسهتان ناهان از تغییراتهی در جهه
تقوی

تیرههز و

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

برای رسیدن به الگوی شبکهای نصس  ،باید الگویی چندمرهزی بها ایجهاد قطهبهها و مراههز
رقیبی مانند برخوار ،نج آباد ،شاهینشهر ،فالورجهان ،لنجهان ،آران و بیهدگل ،سهییرم ،اردسهتان،
گلپایگان ،فریدونشهر ،نطنز ،خهور و بیابانهک ،نهائین ایجهاد شهدم و ایهن مراههز در مقابهل قطهب
بیشازحد متیرهز و انباشتة اصفهان-هاشان و اصفهان فالورجهان تقویه

شهود .از اقهداما

مهؤثر

روستایی برای شبکهایشدن الگوی سکون  ،توسعة شبکهههای مجهازی و اینترنتهی هارآمهد بهرای
توقق ارتباطا

مجازی شبکهای اس

دسترسی به خدم

هه فرد نیهازی بهه حضهور واقعهی بهرای انجهامدادن ههار و

در قطبهای پرازدحام نداشته باشد.

پيشنهادها
توصیههای سیاستی برای توسعة شهری و روستایی استان اصفهان برای خروج از وضعی

سهاختار

سکونتگاهی و فعالیتی قطبی به شرح زیر اس :
 ایجاد مدیری -تقوی

واحد برای مجیوعة شهری اصفهان؛

سازمان فضایی چندمرهزی در نظام شهری استان بهعنوان پیشزمینهای برای رسیدن

به ساختار فضایی شبکهای؛
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 -اتصاذ سیاس های بازدارندگی مهاجر

از منطقههای مصتل

به هالنشهر اصفهان؛

 انتقال طرحهای توسعة صنای بزرگ مستیر در موورهای صهنعتی ههالنشههر اصهفهان بههشهرستانهای دیگر؛
 تراه زدایی در نقش های اداری ،سیاسی و خدماتی در مقیاس استانی هالنشههر اصهفهان وگسترش آنها در شهرهای متوس استان؛
 افزایش تعداد شهرهای متوس در نظام شهری استان یا تبدیل شهرهای هوچهک و روسهتا-شهرهای متعدد استان؛
 گسترش شبکة ارتباطی بزرگرامها و آزادرامها بهمنظور دسترسهی فهراه ههردن مسهیرهایترانزیتی و عبوری آسانتر بهه حاشهیهههای شهیالی اسهتان ،هیچنهین ،بههمنظهور فرافکنهی
فعالی ها به نواحی پیرامونی و حاشیهای؛
 -گسترش و توسعة عرضة خدما

در روستاهای استان بهصور

شبکة سلسلهمراتبی؛

 افزایش هارایی بصش هااورزی و تنوعبصای به فعالی های اقتصهادی سهازگار بها موهیروستایی و ایجاد فرص های شغلی جدید روسهتایی بههمنظهور حفهظ هویه

عیلکهردی

روستاها و افزایش سطح درآمدها؛
 -فراه هردن زمینة مناسب برای فعالی

بصش خصوصی بهمنظور عرضة خدما

مناسهب در

تجهیز فضاهای روستایی؛
 استفادة حداهثر از ظرفی های موی های روسهتایی و عاهایری بهرای حفهظ و نگهداشهجیعی

متناسب با اقتصاد استان ،توانهای اهولوژیک و بهرمگیری مؤثر و متهوازن از منهاب

پایة پراهندة هاور در فضاهای روستایی و عاایری؛
 تجهیز فضاهای روستایی و عاایری به زیرساخ های موردنیاز با بهرمگیری از مناب مولیو حیای های دولتی و بههارگیری دانهش و تکنولهوژی نهوین بههمنظهور توسهعة پایهدار و
موزون جوام روستایی و عاایری هیاهنگ با توسعة هاور؛
 -توسعه و تقوی

زیرساخ ها و بهبود شرای هالبدی سکون

در موی های روستایی؛

آیندهنگری نظام سکونتگاهی در برنامهریزی سناریومبنا؛ بهبود برنامهریزی و آمایش منطقهای (مورد مطالعه... :
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 تجهیز مراهز روستایی هانونی فاردم ،مجتی و نزدیک به ه بهعنوان بستر توسعه؛ -ایجاد ساختار فضایی مطلو

با بهرمگیری از قابلی های مویطی و مولی منهاطق روسهتایی

استان بهمنظور ساماندهی نظام خدما رسانی برحسب سطوح عیلکهردی نقهاط و مراههز و
اصالح نظام برنامهریزی توسعة روستایی ،با تأهید بر افزایش هیاهنگی بین سطوح مصتله
برنامهریزی و مولیهردن فرایند آن.
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منابع و مآخذ
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