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 زانریاست که اغلب برنامه ایمسأله یها و مراکز خدماتیکاربر هنیبه عیتوز
و گسترش  تید پرشتاب جمعدارند، چرا که امروزه رش دیبرآن تأک یشهر

را دامن زده است.  یشهر هایینامتناسب کاربر ییفضا عیکالبد شهرها، توز
در  آنو پراکنش  عیاست که توز هاییاز جمله کاربری ،یمراکز فرهنگ

حائز  اجتماعیعدالت لحاظ به هم و شهرسازی بعد از هم شهری هایعرصه
در  یپراکنش مراکزفرهنگ لیپژوهش تحل نیهدف از ا نکیاست. ا تیاهم

با توجه به کمبود شهر  دیجد یمراکز فرهنگ یابی مکانسطح شهر سقز و 
و  یبنداست. به منظور طبقه یلیتحل -یفی. روش انجام تحقیق توصباشدیم

 ,Moran'sIیها ، شاخصANPاطالعات از مدل لیو تحل هیتجز

Moran'sIAnselin local است  شدهشبکه استفاده  لیو مدل تحل .
 میترس برای Super Decisionsو  ARC/GIS یافزارها از نرم نیهمچن

توجه به  آن است که با انگریب قیتحق جیاست. نتا  ها بهره گرفته شدههیال
شعاع  نییموجود و تع یمراکز فرهنگ عیتوز هآمده از نحو لعم  به یهایبررس

 هاز محدود درصد از مساحت شهر خارج 11/41ها  استاندارد آن یعملکرد
دهد یوضع موجود نشان م یهاافتهی باشند و یم یبه مراکز فرهنگ یدسترس

از  نیها و همچنکاربری ریشهر سقز از نظر سازگاری با سا یفرهنگ مراکز که
 هاییمختلف کاربر هایهیال قیلذا با تلفنامتناسب است.  ،یترسنظر دس

 5در  دیجد یفرهنگ داث مراکزاح برای نهیفضاهای به یینقشه نها گذار، ریتأث
 .دیبندی و پیشنهاد گرد میتقس فیضع اریتا بس ارخوبیدسته از بس

 هاي کليديواژه
 ، سقزشبکه لیتحل ،ییایجغراف اطالعات ستمیس ،یمراکز فرهنگ ،یابیمکان

 
 
 
 
 

 

The optimal distribution of uses as well as service centers 

is an issue which urban planners often emphasize, as the 

rapid growth of population and city expansion has 

caused an inappropriate spatial distribution of urban 

uses. Cultural centers are an example of the uses whose 

distribution and dispersion are important in urban areas 

in terms of both urban development and social justice. 

The purpose of this study is to analyze the dispersion of 

the cultural centers in Saqqez city as well as to locate 

the new cultural centers according to the shortage in the 

city. The research method is descriptive-analytical. In 

order to classify and analyze the data, some models 

including ANP model and network analysis model, and 

Moran'sI, Anselin local Moran'sI indicators were used. 

Furthermore, the softwares ARC /GIS, and Super 

Decisions were employed to map layers. The results of 

this study indicates that according to the survey carried 

out, %41.11 of the city area is out of access to the 

cultural centers. The findings also reveal that the 

cultural centers in Saqqez city are inappropriate to other 

centers in terms of both compatibility and accessibility. 

Therefore, by integrating the various layers of 

influential uses, the final map of optimal spaces was 

suggested in order to build new cultural centers in 5 

categories from very good to very weak.  
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 : شهر سقزیمورد پژوهش ،یابی بهینۀ آنتحلیل فضایی پراکنش مراکز فرهنگی و مکانشراره سعیدپور و همکار: *

 همقدم
به بعد(،  1340)از سال ایران در سریع شهرنشینی دوران در

 کیفیت لحاظ از ولی کردند، رشد سرعت به لحاظ کمی از شهرها

انجام  ای  گونه به شهرها رشد بود، کندتر توسعه سرعت شهری
 مورد های زیرساخت و شهری فضاهای آن با متناسب که گرفته

 آلود شتاب که رشد ثریا ترینعمده .است  شدهن تجهیز نیاز
 نابسامان، رشد و فضایی ریختگی هم به داشته، پی در شهرها
 یابیمکان و هانابرابری سرانه ها،کاربری هناعادالن توزیع

 است خدمات توزیع نظام خوردن بهم و نشده مطالعه و نامناسب
خورد می چشم به ایران شهرهای تمامدر نوعی به امر این که

(Caves, 2005: 56).  ایجاد مراکز خدماتی جدید، مستلزم
 این مراکز به هباشد و تعیین مکان بهین های زیادی می هزینه

مند شوند، مهم است. یکی  شهروندان از آن بهره هنحوی که هم
ریزی  های فرهنگی است. برنامه از این مراکز خدماتی کاربری

یکی  عامل حفظ و هویت قومی و عقیدتی و عنوان  بهفرهنگی 
پایدار  توسعهترین تمهیدات در فرهنگ و رسیدن به  از مهم

 عنوان  بهدهی مراکز فرهنگی باید  و سازمان شود قلمداد می
.(Nastaran, 2001: 237)امور فرهنگی قرار گیرد هسرلوح

ها  کردی آنهای کار توجه به تنوع امکانات فرهنگی و ویژگی با
ت با شرایط نوین شهرنشینی این امکانا توان گفت که عمدتا می

گیری از این امکانات،  مالزمت داشته و زندگی شهری بدون بهره
 توسعههای  پذیر نیست. بدیهی است که یکی از شاخص امکان
ترین مشکالت  باشد و یکی از مهم امکانات فرهنگی می ،انسانی

هایی از  موجود در شهرهای کشور ما نیز استقرار نامناسب کاربری
های فرهنگی است. به نحوی که بسیاری از افراد به  انجمله مک

توانند از امکانات موجود به نحو  ها نمی علت عدم دسترسی به آن
برداری نموده یا باعث معضالت شهری و صرف وقت  کافی بهره

وجه به ت با .است  شدهکنندگان  برای استفاده زیاد هزیاد و هزین
لزوم ، نماکشورای جمعیت شهرهافزایش جمعیت و جوان بودن 

ها  یابی استاندارد آن های فرهنگی و مکان افزایش سطح کاربری
هدف تسهیل دسترسی آسان و کم هزینه بیش از پیش  با

مراکز  هیابی بهین شود. از این رو الزم است در مکان احساس می
های جدیدی که توانایی تجزیه و تحلیل افزار فرهنگی از نرم

زمان دارند، استفاده شود. یکی   هم طور  بها تعداد زیادی پارامتر ر
نامناسب ) ها برای حل مشکالت مراکز فرهنگیافزار نرماز این 

که  ستها اصولی آن و پراکندگی غیربودن محل مراکز فرهنگی 
مناسب و در نتیجه افزایش ترافیک شهری  باعث عدم دسترسی

ستم استفاده از سی شود(، می شهری  سفرهای درون و افزایش
های تحلیل  با استفاده از روش باشد. جغرافیایی می  اطالعات
 و نمایدرا تحلیل  مختلف های  دادهتواند  افزار می نرم فضایی،

ها  پدیده توزیع فضایی تجزیه و تحلیل و فضایی راارتباط کلیت 
قرار دهد مورد بررسیشده   یک ناحیه تعریف را در

(Liangfeng et al, 2002: 373).  در این پژوهشابراین بن، 
با آگاهی از اهمیت مراکز فرهنگی در زندگی کنونی جوامع 

یابی فضاهای  توزیع و مکان هشهری به بررسی و تحلیل نحو
گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی در شهر  فرهنگی با بهره

شهر توسعه کالبدی . شهر سقز به تناسب است  شدهسقز پرداخته 
ویژه  خدمات مختلف شهری به ظرمنو افزایش جمعیت، از 

حاضر به  حال خدمات فرهنگی دچار کمبود و نارسائی است. در
گزینی نامناسب   مکان ریزی صحیح خصوصا دلیل عدم برنامه

این مراکز در شهر سقز، شهروندان با مشکالتی از جمله کمبود 
فضاهای فرهنگی مناسب، توزیع ناعادالنه مراکز فرهنگی، عدم 

اسب به این مراکز، تمرکز در برخی از نواحی و دسترسی من
 رویابی مراکز فرهنگی و غیره روبه نارضایتی مردم از مکان

رسانی به مردم در زمینه مراکز   هستند. ارتقاء سطح خدمات
گیری در  بهره برایفرهنگی مستلزم اتخاذ راهکارهای مناسب 

باشد.  ریزی، مدیریتی و اجرایی می سطوح مختلف برنامه
 از استفاده با ها داده تحلیل از آمده دست  به مناسب راهکارهای

تحقیق  .شد خواهد ارائه جغرافیایی اطالعات سیستم افزار نرم
مراکز  یابی مکانحاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که 

های مناسب  چگونه است و مکانفرهنگی موجود در شهر سقز 
 ؟ این کاربری کدام است

 

 پیشینه تحقیق
در ارتباط با خدمات شهری و چگونگی توزیع آن در محالت و 

 بعضاانجام و  تاکنونخوبی  نسبتاهای نواحی شهری بررسی
 ی نیز در پی داشته است. توجه قابلنتایج 

چن و همکارانش که مطالعه توان به  خارجی می مطالعاته زمیندر   
، کنگ هنگ ( در شهرها فروشگاهی مراکز خدماتی )ابی مکانمنظور  به

با استفاده از مدل تحلیل شبکه و سیستم اطالعات جغرافیایی، میزان 
ی قومی و مذهبی به فضاهای سبز ها گروهاز  کیهر دسترسی 

در این پژوهش  نمود.اشاره  ،شهری را مورد بررسی قرار داده اند
ی معرفاحداث مراکز مذکور  برای در شهر مورد نظر ی بهینهها مکان
 .(Chen et al, 2005: 92-101)است  شده

ی ریگ میتصم با استفاده از روش یدر پژوهش ،ارسوی و فایکری
چند معیاره و تحلیل فضایی، به ارزیابی انتخاب محیط مطلوب برای 

 اند پرداختهدفن زباله در شهر ترالوازن، واقع در شمال شرقی ترکیه، 
 ها آنبین مناسب بوده و از  نسبتا هپنج محدودآن، انتخاب  هکه نتیج

است مکان برگزیده شده  نیتر مطلوب عنوان  به ورتیز دو همنطق

(Ersoy and Fikri ,2009: 489-500). 
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شهرستان  مورد در پژوهشی که در ،زولینک و همکارانش  

امکانات عمومی  یابی مکان ، بهویرجینیا انجام دادند دون لو
و تحلیل هزینه  تجزیه هم و  )کتابخانه و مدرسه ابتدایی( در کنار

این است  هکنند انیبآمده  دست  به. نتایج اند پرداخته ها آن هو فاید
یی ناشی از جو  صرفهکه با استفاده از این روش به دلیل ایجاد 

ی مختلف و ها یکاربرایجاد  برایی مورد نیاز ها نهیهزمقیاس، 
، تأسیسات و ساز و  ساختخرید زمین،  هیی مانند هزینها نهیزمدر 

ابدی یمی اجتماعی به شدت کاهش ها نهیهزجهیزات و ت

(Zolink et al, 2010: 687-696).  
 توان به موارد زیر اشاره کرد: می مطالعات داخلی نیز هدر زمین

توزیع فضایی خدمات شهری شهر  ، در پژوهشیفر عبداللهی
با استفاده از  و نموده بررسیی خدمات جدید ابی مکاندهدشت و 

تحلیل سلسله مراتبی به این  ات جغرافیایی و مدلسیستم اطالع
گزینی مناسب مکان ،شده  یبررسکه خدمات  افتهی  دستنتیجه 

تر از حد استاندارد  پایین ها آن هسران ندارند.دسترسی مطلوب  و
 ضعیف استبه نیاز شهروندان ها  آنقدرت پاسخگویی  بوده و

(Abdullahifar, 2011: 1-120).  
خود با استفاده از سیستم اطالعات  هرسال صحراییان در 

مدل تحلیل سلسله مراتبی و مدل  جغرافیایی و به کمک
به بررسی توزیع فضایی خدمات شهری  ،ها شاخص پوشانی هم

ی خدمات جدید برای شهر پرداخته استابی مکانشهر جهرم و 

(Sahraeian, 2011: 1-160). 
و  ییفضا عیبر توز یلیلتح»با عنوان  خود هشریفی نیز در رسال

به این نتیجه رسیده است که  «یخدمات شهر یابی مکان
 ندارند.بهینه  یابی مکان آباد نجفدر شهر  شده  یبررسخدمات 
و قدرت پاسخگویی به  بودهتر از حد استاندارد پایین ها سرانه آن

با استفاده از سیستم در این تحقیق نیاز شهروندان را ندارد. 
ی تحلیل سلسله مراتبی و ها مدلافیایی و به کمک جغر اطالعات

به بررسی خدماتی همچون  ها شاخص پوشانی هممدل 
سوخت، مراکز   یها گاهیجاسبز،  ی، فضای نشان آتش  یها ستگاهیا

بهداشتی  ی مسافربری ها انهیپاهای عمومی و درمانی، پارکینگـ
 .(Sharifi, 2012: 1-127)پرداخته است

 

 روش تحقيق
و اطالعات  شده  تحلیلی انجام ـش حاضر به روش توصیفی پژوه
ی، اسنادی، برداشت میدانی، استفاده از ا کتابخانهیاز از طریق ن مورد

در این ها اخذ گردیده است. و جداول سرشماری ها آمارنامه
های موجود در طرح تفصیلی شهر و آمار بر اساسپژوهش 

، ابتدا با آمده  دست  به 1393همچنین برداشت میدانی در سال 
 الگوی ،موران انسلین شاخص محلی استفاده از شاخص موران و

در شهر سقز مشخص گردیده است.  پراکنش مراکز فرهنگی
سپس شعاع عملکردی و خدمات دهی این مراکز با مدل تحلیل 
شبکه در سیستم اطالعات جغرافیایی مشخص گردیده است. 

اهمیت و نیاز شهروندان، از ها بر اساس کاربری دهی برای وزن
 یافزارها نیز از نرم ها ترسیم نقشه برایو  ای شبکه تحلیلمدل 
GIS  وSuper Decisions  است  شده استفاده. 

 

 های تحقیق تکنیک

  ای شبکه تحلیلمدل 
 1996یله آقای ساعتی در سال وس  به ای شبکه  تحلیلروش 

حلیل سلسله ادامه و مکمل مدل ت واقع درمعرفی گردید که 
باشد، با این تفاوت که این روش فرض مبنی بر عدم  می مراتبی

نداردرا  ،گیری یمتصموجود رابطه بین سطوح مختلف 
(Dikmen and Birgonul, 2007: 5). های  مؤلفه واقع در

  یلتشکموجود در ساختار سلسله مراتبی از قوانین متفاوتی 
های  بر روی مؤلفه  های سطح پایین مؤلفه معموالاند که  شده

گذارد، در این شرایط سیستم دارای ساختاری  سطح باال اثر می
از این ساختار  ای شبکه  تحلیلگردد که مدل  می ای شبکه
 نه ای شبکه  تحلیلمدل  واقع دراست.  گرفته  نشأتای  شبکه

بلکه وزن نسبی  ،کند روابط بین معیارها را محاسبه می تنها 
ماتریس را  یک سوپر ا نیز محاسبه نموده واز معیارها ر هرکدام

ماتریس  رابطه سوپر مربوطه به بعد از محاسبات .دهد تشکیل می
که وابستگی  های تکمیلی، این امکان وجود دارد و نظرسنجی

ها استنتاج شود.  اولویت  وزن ها و بین هرکدام از معیارها و انتخاب
تری به  اولویت بیش ،تر باشد بیش معیار انتخابی وزن اندازه هربه 

امکان انتخاب بهترین  جهینت در .شود آن اختصاص داده می
 (.Saaty, 1999: 129گزینه وجود دارد)

 

  مدل تحلیل شبکه

ها )خطوط( و  ای چون لبه شبکه، سیستمی از عناصر بهم پیوسته
احتمالی از یک   پیوندهای اتصال)نقاط( است که مسیرهای

 Halabian and)دهد می مکان به مکان دیگر را نمایش

Soltanian, 2012: 3).های مبتنی بر شبکه، معابر  در تحلیل
های  های شهری که نقش حیاتی و بنیادینی در جابجایی و خیابان

عوارض خطی به کار برده  صورت به نمایند، درون شهری ایفا می
از این نوع تحلیل از می شوند. به همین دلیل نتایج حاصل 

باشند. تجزیه و تحلیل در شبکه  برخوردار می بسیار اطمینان درجه
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی برای سه نوع تحلیل عمده 

 شوند:  کار برده می به
 عملیات تعیین بهترین مسیر 
 عملیات پیدا کردن نزدیکترین تسهیالت 
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 عملیات پیدا کردن محدوده خدماتی 

Beheshtifar, 2012: 45))

 مورانشاخص 
های همسایگی واحدهای  ارزش، به مقایسه مورانشاخص 

های متفاوتی را برای  ای متکی است. این مدل، روش ناحیه
گیرد. آماره موران یکی از  کار می  ها به مقایسه ضرایب همسایگی

بندی است. این آماره  ها برای تشخیص خوشه بهترین شاخص
کلی دارای  طور  بهدهد که آیا نواحی مجاور  تشخیص می

 -1 و 1یا خیر. ارزش موران بین  باشند های مشابه می رزشا
ارزش نزدیک  .(Lee and Wong, 2001: 31)است  متغیر

های  کلی نواحی دارای ارزش طور  بهکه  دهد مینشان ، 1 به
هستند و ارزش  ای خوشه)باال یا پایین(، دارای الگویی  مشابه

حی دارای کلی نوا طور  بهکه  دهد مینشان  ،-1نزدیک به 
مشابه در کنار یکدیگر قرار دارند و ارزش صفر  های غیر ارزش

نیز نشان دهنده الگویی تصادفی است. شاخص موران مطابق 
 :می شود رابطه زیر تعریف 

(1)            

مقدار  i ،xj مقدار متغیّر در ناحیه xi ها، تعداد نمونه nکه در آن 
وزن  wij نواحی و هکلی میانگین متغیّر در ، jمتغیّر در ناحیه 

 ,Aftab et al) است jو  i هیناح دو سهیمقا یبرا رفته کار هب

2014: 40). 

 شاخص محلی موران انسلین 
شاخص محلی موران انسلین یا شاخص محلی پیوند فضایی که 

های  کوشد نقاط محلی را تشخیص دهد. یکی دیگر از شاخص می
منظور بررسی   ضایی است که در این پژوهش بهخود همبستگی ف

 های کیفیت مکان استفاده شده چگونگی پراکنش مکانی ارزش
 I+ است. در 3و  -3بین  I(Zscore) است. در موران محلی 

وسیله عوارض نامشابه محاصره شده و   منفی عارضه مورد نظر به
مشابه  وسیله عوارض  مثبت عارضه به Iشود، در  ناخوشه نامیده می

نامند. در رابطه با موران محلی  بندی می محاصره شده و خوشه
  شود: نوع اتحاد فضایی مطرح می آنسلین چهار

های باالی  )باالتر از میانگین( مشارکت ارزش: 1باالـ ارزش باال-
 همسایگی

های  تر از میانگین( مشارکت ارزش )پایین :2ارزش پایین ـ پایین -
 پایین همسایگی

                                                                       
1. High High  

2. Low-Low  

ارزش پایین در مشارکت با ارزش باالی  :3باال -ارزش پایین -
 همسایگی

های  باال در مشارکت با ارزشهای  ارزش :4پایین -باال ارزش -
 پایین همسایگی 

 دومین دو همبستگیای،  همبستگی مثبت یا خوشهاولین دو 
( را منفی  همبستگیند)ا متفاوت هایی که از همسایگانشان مکان
 . (Ghfari gilande et al, 2014: 162) دهدمی نشان

 ردي ک مفاهيم کار
 محدودیت قبیل از مسایلی شهرها گسترش با يابی:مکان

 شهر؛ در سطح خدماتی های کاربری گزینیمکان عدم منابع،
 برای راهبردهایی و تدابیر اتخاذ به را شهر با مرتبط متخصصان

 این از یکی که ملزم ساخت ها نابسامانی این به آمدن فایق
 یابی پیدااست. مکان بهینه گزینیمکان و انتخاب راهبردها

 کلیه آن نتیجه در که است کاربری یک مکان بهترین کردن
 حداقل به نقلوحمل و دسترسی هایهزینه  از اعم هزینه ها،

برسد حداکثر به عمومی منفعت و سود تعاقبام و رسیده

(FarajzadehAsl and Rostami, 2004: 134).    
استفاده و مفید  قابل  عبارت است از خدماتی خدمات فرهنگی:

 فرهنگی سایرین هاینیاز که توسط افرادی از جامعه برای ارضاء
 :Royaei and Rashidpour, 2008)گردد می و ایجاد تولید

21).  
 خدمات فرهنگی مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل خدمات  

های  نت، کانونعمومی، کلوب، کافیهای  فرهنگسرا، کتابخانه
 فروشی، مؤسساتهای روزنامهفرهنگی مساجد، موزه، دکه

های نمایشی، انتشارات، فرهنگی، مراکز فرهنگی، سینما، سالن
 باشد. می عرضه محصوالت فرهنگی و مراکز چاپ(

  فرهنگی يابی خدمات مکانريزی و  معیارهای برنامه

 قرارگیری سازگاری لفهمؤ از منظور سازگاری: .1

 جداسازی برعکس و یکدیگر کنار در سازگار های کاربری
 .(Ziari, 2007: 29)است یکدیگر از ناسازگار های کاربری

 ریزی برنامه شهروندان آسایش تأمین برای آسايش:. 2 

. زیادی دارد اهمیت شهری عناصر یابی مکان و اراضی کاربری
 های شاخص از شهری، عناصر به دسترسی زمان و فاصله
 نوسازی و امر بهسازی راحتی در و آسایش میزان گیری اندازه

                                                                       
3. Low-High 

4. High-Low 
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 .(Shamaei and Pourahmad, 2006: 14)هستند شهر
 آن کاهش و دسترسی نامناسب معنای به عامل دو هر افزایش

 است. مناسب دسترسی معنای به دو

 ها کاربری مکان کننده  تعیین اصلی عوامل از یکی کارايی: .3

 هر که  این به لحاظ است. شهری زمین قیمت الگوی شهر، در
 و زمین قیمت از گذاری تابعی سرمایه و اقتصادی لحاظ از کاربری
 شود می معین هزینه و سود تحلیل آن است، بر متصور های هزینه

(Pourmohammadi, 2013: 94). 

 چشممنظور از مطلوبیت حفظ عوامل طبیعی،  مطلوبیت: .4 

 مطلوبیت عبارتی  به .(Ziari, 2007: 30)باز است ، فضاهایزهااندا 
 ایجاد طبیعی، عوامل نگهداری و حفظ تالش برای یعنی دلپذیری و

و  ها ساختمان ها، گرفتن راه شکل چگونگی دلپذیر، و باز فضاهای
 .(Pourmohammadi, 2013: 94)شهری فضای

مانند: عی حفاظت و ایمنی شهر در مقابل سوانح طبی ايمنی:. 5

های  ها و فعالیت کاربریمعیارهای مکانی طوفان، سیل و زلزله در 
وساز در  ساخت، حریم معیارها متفاوت مؤثر است و براساس این

 .(Bahraini, 2010: 24)شود سطح شهر رعایت می

ها و  امروزه برای بهبود فضاها و ساختمان . سالمتی:6

ایی بهداشت و اجر  صنعتی، رعایت استانداردهای  اماکن

نقش مهمی دارد. استانداردهای شهر سالم و مقررات زیست  محیط
معروف به اثرات محیطی هرگونه فعالیت شهر را از نظر حفظ 

زیست، حراست از آسایش اجتماعی و حفاظت از  محیط
 .(Bahraini, 2010: 24)دهد می فرهنگی مورد ارزیابی قرار میراث

 محدوده مورد مطالعه
 بودن دارا با، کردستان استان بزرگ شهر دومین عنوان شهر سقز به

 جغرافیایی موقعیت دارای، استان مرکز از کیلومتری 180 فاصله
 45 و شمالی عرض دقیقه 34 و درجه 35 تا دقیقه 44 و درجه33

 در و بوده شرقی طول دقیقه 16 و درجه 47 تا دقیقه 34 و درجه
 شهر. است گرفته قرار دریا سطح از متر 1487 به نزدیک ارتفاعی

 139،738 به نزدیک جمعیتی دارای  1390 سرشماری طبق سقز
شهر  این .(Statistical Center of Iran, 2011)باشد می نفر
 49/12 با معادل مساحتی، مترمربع 15،982،463معادل مساحتی با

 ,Heydari)است داده خود اختصاص به را استان کل درصد

 (. 1باشد)شکل منطقه می3ناحیه و  6محله، 22. و شامل(71 :2012

 

 سقزموقعیت جغرافیایی شهر . 1شکل

 

 ها اطالعات و داده

 توزيع و پراکنش مراکز فرهنگی موجود در شهر سقز

 کاربری فرهنگی مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل خدمات
های نت، کانونهای عمومی، کلوب، کافی فرهنگسرا، کتابخانه

 فروشی، مؤسسات های روزنامهجد، موزه، دکهفرهنگی مسا
 انتشارات،های نمایشی، فرهنگی، مراکز فرهنگی، سینما، سالن

وضعیت  ،2شکل  .باشد عرضه محصوالت فرهنگی و مراکز چاپ می
 مراکزت مساح .دهد موجود مراکز فرهنگی در شهر سقز نشان می
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    .شود می درصد از مساحت کل شهر را شامل 40/0            این میزان باشد.  مترمربع می 41/36121فرهنگی این شهر 

 
 

 درسطح شهر سقز ینقشه پراکنش مراکز فرهنگ .2شکل
 

  تحلیل خود همبستگی فضایی موران، دو نوع خروجی به
 مدل این دهد. نتایج صورت گرافیکی ارائه می صورت عددی و به

 پراکنش فضایی است نمایش برای مناسب های مدل از یکی که

(، 58/2تا  z-score، 65/1 ) ای خوشه . توزیع1سطح،  سه در
. 3     ( و-65/1تا  z-score، 65/1 )تصادفی یا رندمی . توزیع2

شود. نتایج  ( ارائه می-58/2تا  -z-score ،65/1)توزیع پراکنده
دهد که تصادفی بودن پراکنش فضایی مراکز  حاصل نشان می

در سطح شهر سقز بسیار قوی  z-score ،37/0ی با فرهنگ
دهد که بر اساس شاخص  این نکته نشان می(. 3)شکلباشد می

موران پراکنش مراکز فرهنگی در سطح شهر دارای الگوی 
 شهرهای اکثر درصد است. در 99و  95ای باال در سطح  خوشه

خدماتی عناصر پراکنده )منظم( توزیع الگوی جهان،

                                                                       
5. Clustered  
6. Random 
7. Dispersed 

  

 عدالت بر مبتنی شده و ریزی برنامه های ده بافتدهن نشان

 سوم جهان در شهرهای تر بیش که رندمی الگوی  است. اجتماعی
 ریزی برنامه فاقد و ارگانیک رشد از حاصلشود،  می مشاهده

 یک در امکانات و خدمات تمرکز نتیجه ای الگوی خوشه و است
 تک در گذار عنصر تأثیر  یک وجود نتیجه یا شهر از قسمت
 ,Ahad Nejad Roshti, et. al)است شهر شدن قطبی

2013: 115). 
  شاخص محلی موران انسلینکاربرد  از همچنین نتایج حاصل

ای بودن پراکنش مراکز فرهنگی در سطح  نشان دهنده  خوشه
 1باشد. در قسمت شمال غربی شهر سقز در ناحیه  شهر سقز می
ر از محالت سایر نواحی ، مراکز فرهنگی بیشت3و 1در دو محله 

 (.4)شکلاند بوده
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 مورانپراکنش مراکز فرهنگی با استفاده از مدل . 3شکل

 
 محلی موران انسلین نقشه پراکنش مراکز فرهنگی بر اساس مدل. 4شکل
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 تعیین شعاع عملکرد مراکز فرهنگی

این قسمت از پژوهش از روش تحلیل شبکه برای یافتن  در
مناطقی که خارج  دی مراکز فرهنگی موجود و تعیینشعاع عملکر

 . برایاست شده از شعاع پوشش مراکز موجود هستند استفاده 

 New serviceدستور از موجود مراکز عملکردی شعاع یافتن

Area محیط  در شبکه تحلیل مدلArc GIS شده  استفاده
 هکتار 1479از  متر، 600مراکز فرهنگی با شعاع عملکردی است. 

 
هکتار را تحت پوشش قرار  41/608هر سقز، مساحت ش

شهر سقز،  درصد از مساحت 11/41دهند. که در واقع  می
تحت پوشش مراکز فرهنگی  براساس مدل تحلیل شبکه

 نیاز جوابگوی موجود، توان گفت مراکز (. می5)شکل باشند نمی

 تنها مراکز این نادرست یابی مکان دلیل به باشد و نمی شهر
 می گیرند. قرار آن خدمات رسانی حوزه در از شهر هایی قسمت

 

 

 
 

 شعاع عملکردی مراکز فرهنگی هنقش. 5شکل
 

 فرهنگی جديد مراکز يابی مکان
یابی مراکز فرهنگی، مراحل زیر طی  مکان برایدر این پژوهش، 

 :است  شده

يابی  ارزيابی در مکان معیارهای و متغیرها شناسايی

 مراکز فرهنگی جديد
ها است. مناسب بودن  مکان مرکز عمل آگاهانه و ارادی انسان

مکان خاص برای فعالیت یک خدمت، تا حد زیادی به عواملی 
یابی آن خدمت انتخاب و ارزیابی  بستگی دارد که در حین مکان

 بر توان در این راستا عوامل متعدد و متنوعی را می شوند. می
 Yang and)هستندیابی مؤثر  شمرد که بر تصمیمات مکان

Lee, 1997: 245) .یابی  در پژوهش حاضر برای مکان
است:   ای زیر استفاده شده های داده مراکز فرهنگی، از الیه

ه مراکز متراکم جمعیت(، فاصله از )نزدیکی ب تراکم جمعیت
    ،مراکز فرهنگی، نزدیکی به فضای سبز، نزدیکی به معابر

به پارکینگ، نزدیکی به  های سوخت، نزدیکی جایگاهاز  فاصله
مراکز ورزشی، نزدیکی به مراکز تجاری، نزدیکی به مراکز 

 آموزشی، نزدیکی به مراکز مذهبی.

 مراکز فرهنگی به يابی مکان در تأثیرگذار عوامل ورود

 جغرافیايی  اطالعات سیستم
این مرحله فرآیندی است که شامل اخذ داده، تغییرات فرمت، 

 هاست سازی داده کردن و مستند  یمنمودن، تنظمرجع   زمین
(Farajzadeh Asl, 2005: 8).  

اند از: الیه تراکم  شده عبارت هایی که به سیستم وارد داده
جمعیت، الیه فاصله از مراکز فرهنگی موجود، الیه فاصله از 

اصلی، الیه فاصله از  فضای سبز، الیه فاصله از معابر
کینگ، الیه فاصله از پار از های سوخت، الیه فاصله  جایگاه

تجاری، الیه فاصله از مراکز  مراکز ورزشی، الیه فاصله از مراکز
 آموزشی، الیه فاصله از مراکز مذهبی.
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 های مکانی جديد و تحلیل ای های داده اليه هتهی
یابی مراکز فرهنگی  پس از مشخص شدن معیارهای مؤثر در مکان

پایه شهری  نقشه ای هر یک از معیارها از روی باید الیه داده
 عات میدانی وـر این پژوهش از مطالاستخراج و آماده شوند. د

 

 
ای استفاده  های داده استخراج معیارها و الیههای تفصیلی برای  نقشه
طیف،  5 ای مورد بررسی پژوهش در های داده الیه و است  شده

 (.15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6) اشکالاند امتیازدهی شده
 

 
 نقشه امتیازدهی شده شاخص مراکز آموزشی. 7شکل

 
 نقشه امتیازدهی شده شاخص پارکینگ. 6شکل

 
 نقشه امتیازدهی شده شاخص تراکم جمعیت . 9شکل

 
 نقشه امتیازدهی شده شاخص فضای سبز. 8شکل

 
 سوخت های نقشه امتیازدهی شده شاخص جایگاه. 11شکل

 

 
 خص مراکز فرهنگینقشه امتیازدهی شده شا. 10شکل

 



 شهر سقز: یمورد پژوهش ،یابی بهینۀ آنتحلیل فضایی پراکنش مراکز فرهنگی و مکان : و همکارشراره سعیدپور *              90

 

 
 نقشه امتیازدهی شده شاخص مراکز مذهبی .13شکل

 
 شاخص معابر اصلی هامتیازدهی شد هنقش .12شکل

 
 نقشه امتیازدهی شده شاخص مراکز تجاری .15شکل

 
 یشاخص مراکز ورزش هشد یازدهیامت هنقش .14شکل

ای با استفاده  های داده دهی به اليه گذاری و وزن ارزش 

 ای شبکه مدل تحلیل  از
با استفاده از  یابی مکان یاز مراحل اصل یکیمرحله که  نیدر ا

صورت مجدد  ها به داده هاست، مجموع ییایاطالعات جغراف ستمیس
مجدد  یبند  طبقه اتی. عملشوند یم یگذار و ارزش یبند طبقه

 نیا یبوده و ط یضرور یامر ها هیمجموع ال بیترک یبرا
 .شوند یم دهیسنج یمشترک اسیتحت مق ها هیمجموع ال ات،یعمل

ای از مدل  های داده گذاری الیه در این پژوهش برای ارزش
 مقایسه روش نیز از معیارها به دهی وزن ای و برای شبکه تحلیل
 تکنیک از استفاده با نهایت در. است شده استفاده زوجی

، Super Decisions افزار نرم کمک ای به شبکه تحلیل
 اند. شده اعمال نهایی های نقشه تهیه در و دهی وزن ،معیارها

 

 ای ساخت مدل و تبديل موضوع به يک ساختار شبکه
منظور سنجش مکان برای استقرار مراکز پس از تعیین معیارها به

فرهنگی، در این مرحله موضوع بایستی به روشنی بیان شود و به 
ساختار شبکه این سیستمی معقول مانند یک شبکه تجزیه گردد. 

های مناسب دیگر  یا سایر روش توان با تصمیم سازی فکری را می
.(Yuksel and Dagdeviren, 2007: 3371)آورددست  به 

 ت  يس دودويی و استخراج بردار اولويماتر
صورت زوجی از نظر تأثیر گذاری و تأثیر پذیری که  کلیه عناصر به

مراتبی است. نحوه انجام  شوند. عناصر دیگر دارند؛ مقایسه می بر
شوند، به  تعیین می 1-9اهمیت نسبی مقادیر بر مبنای مقیاس 

امتیاز دهنده اهمیت برابر میان دو عنصر و  ، نشان1طوری که امتیاز  
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العاده یک عنصر در مقایسه با عنصر  دهنده اهمیت فوق نشان ، 9
 8است. برای اطمینان از صحت مقایسات زوجی، نرخ سازگاری دیگر

باشد، مقایسات  1/0بایستی محاسبه نمود. اگر نرخ سازگاری کمتر از 
ها باید نرمالیزه  این صورت کلیه وزن قبول است در غیر   زوجی قابل

ها با استفاده از مدل  وزن شاخص (.Isalou et al, 2014: 60)شوند
 (.16دست آمده است)شکل   ای به شبکه  تحلیل
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 زوجی معیارهای مؤثر در هنمودار مقایس .16شکل

 ای شبکه تحلیلیابی مراکز فرهنگی در فرآیند  مکان 

 درصد 1/0ازکمتر یعنی 03/0 زوجی مقایسات سازگاری نرخ
 (.1باشد)جدول قبول می قابل مقایسات این سازگاری لذا است،

 مؤثر در یارهایمع یزوج هسیمقا. 1جدول

 ای شبکه تحلیل ندیدر فرآ یراکز  فرهنگم یابی مکان
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گرفتن ضريب  ها با در نظر اليه پوشانی  همترکیب و 

 اهمیت معیارها
ــهبعــد از مشــخص شــ ــرم دن وزن الی ــزار  هــا در ن  Superاف

Decisions  میـزان سـازگاری بایـد     با ای شبکه تحلیلبه روش
توجه به  و با شدهگذاری روی همها  ، الیه1/0مساوی یا کمتر از 

 از طریـق  سـپس  .آمـد  دسـت  بـه نهایی  هآمده نقش دست بهوزن 

                                                                       
8. CR  

  Weighted overlayو دسـتور   Spatial Analyst نـه یگز
 افـزار  شـبکه در نـرم   لیـ تحل قیرا که از طر یوزن ه،یهر ال برای

Super Decisions و کـل  شـد  به آن اضـافه   ،آمده دست  به
ـ ترت نیرا باهم جمع نمـوده بـد   ها هیال  یارزش گـذار  هنقشـ  بی

 (.17)شکل آمده است دست  به یشهر یاضار یینها

 
 برای یشهر یاراض یینها یگذار ارزش هنقش .17شکل

 یکز فرهنگمرا یابی مکان 

 باا  فرهنگای  مراکاز  ياابی  مکاان  الگوی نتايج تطبیق

 زمینی واقعیات
شده تا چه حد با واقعیات و  که مناطق تعیین برای بررسی این

 یدانیمطالعات م شرایط منطقه تطابق دارند، انجام بازدیدها و
دهد و  شده را نشان یابی مناطق مکان یو نادرست یدرست تواند یم

موجود در  تیبا واقع یابیمکان یالگو جینتا قیبپس از تط تاًینها
مؤثر در  یپارامترها هیمورد مطالعه و با درنظرگرفتن کل همحدود

 یمکان برا 10 تاًیشبکه نها لیو به کمک تحل ،یابی مکان ندیفرآ
 (.18)شکل داده شد  صیتشخ دیجد یفرهنگ  مراکز جادیا

 

 
 دیجد یمراکز فرهنگ احداثی برا یشنهادیپ یمکان ها هنقش .18شکل
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 يريگجهيبحث و نت 
کـه   دارنـد  دخالـت  فرهنگی مراکز یابیمکان در مختلفی عوامل
 پـذیر امکـان  سنتی هایروش با هاآن ابعاد تمام تحلیل و بررسی
 موجـب  یـابی، مکان در عوامل به این توجهیبی طرفی از. نیست

 ن حجمداد دست از و مادی منابع از توجهی قابل سهم رفتنهدر
و    مـردم  بـه  را سنگینی صدمات و شده محیطی منابع از زیادی

 فنـاوری  از اسـتفاده  بنـابراین . کنـد تحمیل مـی  شهری مدیریت
تحلیـل   بـرای  جغرافیایی اطالعاتسیستم  خصوص به اطالعات

 .است ضروری ها،داده از وسیعی حجم
های تحقیق، بررسی وضعیت موجود مراکز باتوجه به یافته

توزیع نامناسب این کاربری  هدهند ی در شهر سقز نشانفرهنگ
 هشد ساخته اراضی درصد از مساحت 31/0این مراکز باشد.  می

شوند که سطح مورد نیاز برای این کاربری  می شامل را شهر
ترین تمرکز مراکز فرهنگی  بیشباشد.  مترمربع می 76/179893
تراکم  وجودباشد.  قسمتی از غرب شهر میو  بخش مرکزیدر 

ها باعث شده شهر عالوه باالی جمعیت و ترافیک در این قسمت
با  زین یاز لحاظ بصر یصوت یآلودگ بر آلودگی هوا و

 یآلودگ یدچار نوع گرید یانیبه ب .مواجه شود ییها یناهنجار
مناسب به  یشهر امکان دسترس یها قسمت ریشود و سا یدارید

 یها یبه بررس توجه با کهیطور به .را نداشته باشند یمراکز فرهنگ
 اعشع نییموجود و تع یفرهنگ مراکز عیتوز هعمل آمده از نحو به

 شود می معلومشبکه  لیروش تحل باها  استاندارد آن یعملکرد
به  یدسترس هخارج از محدود ،درصد از مساحت شهر 11/41که 

بر کمبود تعداد مراکز موجود  لیدل . اینباشند یم یمراکز فرهنگ
موارد  نیبا توجه به ا .شهر است یفضا وشش دادن کلپ یبرا
 دیجد یو احداث مراکز فرهنگ نهیبه یابی مکان گفت، توان یم
مشکالت و  نیکاهش ا برایکارآمد  اریبس یبه نحو تواند یم

 یدسترس تیوضع و موثر واقع شود یشهر طیمح تیفیبهبود ک
 . ابدیبهبود  به آین مراکز

، از ای شبکه تحلیل ندیاستفاده از فرآ شد با چه گفته بر اساس آن
نظر  در یها شاخص یبند تیاولو مناسب، به ییالگو جادیا قیطر

 یشهر مراکز خدمات یابیمکان بهینهمکان  نییشده برای تع گرفته
 گریکدیبا ها  الیه قیحاصل از تلف یها توجه به نقشه با .شد اقدام

شمال، شمال  یها به کاربرده شده، قسمت یارهایباتوجه به مع
 دیجد یمراکز فرهنگ شهر برای احداث یو جنوب شرق یغرب

 داده شد. صیمناسب تشخ

 راهکارها
و  ای شبکه تحلیلاستفاده از مدل تحلیل شبکه و فرآیند  -
فرهنگی   یابی احداث مراکز جغرافیایی در مکان اطالعات هسامان

 بیارزیا این کارایی امکان مقایسه و کارایی باالیی دارد.
 معیارهای به توجه بارا  بهینه مکان انتخاب و مختلف های مکان
  کند؛ فراهم می نظر مورد
 غالـب،  بـاد  وزش برای مانند جغرافیایی های پدیده به توجه -

 ژئومورفولـوژی  و شـیب  میـزان  خـا،،  نـوع  دما، تغییرات اقلیم،
 ؛فرهنگی خدمات یابی مکان در منطقه

 شـعاع  ظرفیـت،  دسترسی،: نظر از شهرسازی اصول رعایت -
 کــاربری یــابی مکــان در مرکزیــت و مراتــب سلســله عملکـردی، 

 ؛فرهنگی
 حجم به دهی سرویس به قادر شهر در فرهنگی کاربری هر -

 است الزم و باشد می شهر از منطقه یک در جمعیت از مشخصی
 توجـه  مـورد  جمعیتـی  های آستانه فرهنگی خدمات یابی مکان در

 ؛گیرد قرار
 وجـود  بـه  را شهر یک اصلی بندی استخوان تباطی،ار هشبک -
 فـراهم  مختلـف  نقـاط  بـه  را افـراد  دسترسـی  امکان که آورد می
 نزدیکـی  فرهنگـی   کاربری استقرار مکان انتخاب در لذا. آورد می
 ؛باشد می ضروری اصلی ارتباطی هشبک به

 از مختلف ابعاد در فرهنگی های کاربری توزیع در عدالتی بی -
 اصلی مشکالت از شهر مختلف نواحی در کمیت و تکیفی جمله
 آن رفع برای مناسبی ریزی برنامه باید و باشد می خدمات این

  ؛شود انجام
 عملکـرد  شـعاع  نداشتن دلیل به فرهنگی مراکز با رابطه در -

 به ضروری جدید فرهنگی مراکز یابی مکان و ساماندهی مناسب،
 در فرهنگـی  مراکـز  هنعادال توزیع به دادن اهمیت. رسد می نظر

 مراکـز  از بتواننـد  شـهروندان  ههمـ  کـه  ای گونـه  بـه  شهر، سطح
 ؛نمایند استفاده هزینه حداقل و زمان کمترین در فرهنگی

 نگهـداری  و حفـظ  و شهری محیط کیفیت به منظور بهبود -
 دسترسـی  و یـابی  مکان برای مردمی های مشارکت به توجه آن،

 ؛است ضروری و الزم مریا  مراکز فرهنگی جدید به مناسب
 های زمین جدید فرهنگی مراکز احداث برای مکان بهترین - 
 به توجه با که .باشد می شهر شرقی جنوب و شمال در واقع بایر
 و گردشگری های زمین در سینما احداث شهر، در سینما نبود

 .گردد می پیشنهاد شهری شرقی جنوب تفریحی
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