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 چکیده
شدن  تبدیل سبب  نظر از علل آن، یی و شهرنشینی صرفشهرگرارشد روزافزون 

بزرگ شدن شهرهای متوسط و کالن شدن شهرهای  نقاط جمعیتی به شهر،
مسائل و مشکالت  تر باشد، در این میان هر چه که شهر بزرگ شده است. بزرگ 

یکی از  گردد. تر میهریزی برای آن پیچیدتر شده و برنامهپیش روی آن نیز بیش
 آموزشی و اجتماعی آن، های شهری به دلیل ماهیت خدماتی، ترین کاربری مهم

در  یفرهنگ یکاربر یابیمکانهدف از مطالعه حاضر  .ستفرهنگی ا  کاربری
 لیو تحل( AHP) یسلسله مراتب لیاز تحلبا استفاده شهر کرج  کالن 8منطقه 

 انجام گرفت.تحلیلی و تطبیقی  -یتوصیفمی باشد که به روش  (N.A) شبکه
متر مربع کمبود سطح  446610میزاننتایج نشان می دهد، در این منطقه به 

مندی از کاربری فرهنگی وجود دارد و بسیاری از محالت از دسترسی و بهره
. ضمن اینکه برخی از معیارهای مکانیابی نیز رعایت باشندفرهنگی محروم می

یابی و تحلیل سلسله مراتبی  ستفاده از استانداردهای مکاندر پایان با ا نشده است.
(AHP) اراضی مستعد برای احداث کاربری مزبور  ،8های منطقه  از میان زمین

ش نحوه پوش (N.A) یا انتخاب شدند. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه
بکه، شعاع عملکردی و دسترسی محالت مختلف به کاربری فرهنگی در سطح ش

  رائه گردید.ا قهمنط
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Abstract 

Increasing growth of urbanism and urbanization, regardless 

its reasons, has caused populated areas change to cities, 

medium cities become larger, and large cities become 

metropolises. Accordingly, while cities become larger, the 

problems they may face will be bigger and their planning 

will be more complex. One of the most important urban 

facilities, considering its social, educational, and services, is 

cultural facility. The purpose of this study is locating the 

cultural uses in the region 8 of Karaj by using AHP and N.A 

techniques which was done through a descriptive-analytic 

method. The results show that there are 446610 square meters of 

cultural area missing in this area, and many neighborhoods are 

deprived of access to cultural exploitation. In addition, some of 

the criteria for cultural location are not met. Finally, using 

location standards and AHP technique in the region 8, prone 

lands were selected for establishing above mentioned 

facilities. Then using Network Analysis (N.A), the network 

coverage type, performance radius, and accessing different 

areas to cultural facilities were identified.  
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 مقدمه
ریزی  اصلی نظام برنامه هسته، ریزی کاربری اراضی شهریبرنامه

 شنهادیپ، ریزی کاربری اراضی خدماتیاز برنامه هدف. شهری است
های ها و فعالیت آرایش فضایی و نظم مکانی مناسب برای کاربری

ها ترکیب و تنوع زیادی  ژه در شهرهایی که کاربریویبه، شهری
یابی بهینه  و گفتگو درباره کاربری اراضی و مکان بحث. دارند
، برای مدیران همواره، و خدمات در سطح شهرها ها تیفعال

 . ی اهمیت خاص داشتریزان شهرو برنامه شهروندان
 هریزی کاربری اراضی بر پایامروزه اهداف کالن برنامه

اعتالی کیفیت زندگی  و طرف  کی ازتوسعه پایدار  های ارزش
یابی بهینه مکان. است شده استوارشهری از سوی دیگر 

شود  می گفتههای شهری به مکانی  و فعالیت خدمات، ها کاربری
 آستانه، آن کاربری )اعم از مساحت اتیبه خصوصکه با توجه 

سایر جمعیتی و سایر موارد( و در نظر گرفتن همجواری با 
  انتخابنیاز برای آن کاربری  ها و همچنین کیفیت موردکاربری

  ساختهمکان نامناسب برای فضای شهری  انتخاب. باشد شده
وری این فضاها و هم موجب هم موجب کاهش بهره شده

 لذا، های همجوار خواهد شدناسازگاری این فضاها با کاربری
و مشکل را برطرف تواند این دیابی بهینه این فضاها میمکان
 در شگرفی تحوالت با بیست و یکم قرن هایسال نخستین سازد.

، شدنبستر جهانی در تحوالت این. است بوده همراه بشر زندگی
 قرار تأثیر تحت را بشر زندگی واجتماعی  روابط، فرهنگ، اقتصاد

 شهرها در ویژه به و فضایی هایجلوه در را روابط این بازتاب و داده

 گشوده قرن این ویژگی ترینعمده تردید بدون. است ساخته متجلی

بی تمرکز و انسانی های سکونتگاه در جدید یزهاچشم اندا شدن
، رضویان) شهرهاست جهان و شهرها کالن در جمعیت سابقه

 نفر میلیارد 5از  بیش 2025 سال در شود می  بینی پیش. (1: 1382

در  افراد این رصدد 80 که کنند زندگی جهان شهری نواحی در
 امر این و شد خواهند ساکن یافته توسعه تر کم کشورهای شهرهای

 خواهد در پی شهری مدیران و ریزانبرنامه برای را چالش نوعی

  .(Messer, 2003: 15داشت)
  طور عام و استان البرز به  به پدیده شهرنشینی در کشور ایران

، ود منابع جدیدور، طور خاص از چنین تحوالتی مستثنی نیست
گذاری آن در  درآمد ناشی از فروش نفت و تمرکز و سرمایه

شهرها به همراه سایر تحوالت  ویژه در کالن  شهرهای بزرگ به
سیاسی چون اجرای قانون اصالحات ارضی موجب گسسته شدن 
. پیوند ارگانیک شهرها و روستاها و تخریب اقتصاد روستایی گردید

ن تری بیشبا جذب ، تهران و البرز متعاقب این تحوالت استان
سوی   سیل مهاجران را به، صورت جزایر خوشبختی  ها بهسرمایه

بسیاری از اراضی ، با گسترش و رشد سریع شهرها، خود کشاند

پیرامون شهرها به زیرساخت و سازهای شهری رفته و تعادل 
 هم خورد و در بستر طبیعی آن به محیطی بین شهرها و زیست

بدون کنترل و نظارت ، رویه جب رشد فیزیکی بینهایت مو
که  است شهر کرج کالن، جمله این شهرها از. شهرها گردید کالن

و در پی سیر  است جمعیت وجود داشته  صورت شهر کم  ابتدا به
و از  های اخیر مهاجرت و روند تمرکز جمعیت شهر تهران طی سال

استقرار صنایع گران بودن زمین و ، طرفی به علت محدودیت اراضی
های  این شهر و سایر سکونتگاه، ها در شهرهای همجوار و کارگاه

 اطراف پذیرای حجم زیادی از سرریز جمعیت شدند.
عوامل فوق و تقدم شهرنشینی بر شهرسازی و بسیاری عوامل  

شهرهای ما فاقد سرانه مناسب کاربری  تر بیشدیگر موجب شد تا 
در . ریزی شهری باشدول برنامهخدماتی و منطبق با معیارها و اص

اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و جایابی بهینه عناصر 
ویژه اماکن فرهنگی و تعداد عوامل  به، خدماتی و کالبدی شهر

افزایش روزافزون مشکالت شهری ، یابی این مراکز مؤثر در مکان
ز لزوم استفاده امسئله این  .و شهروندان را به دنبال داشته و دارد

و  GISابزار توانمند  مثلای های رایانههای مؤثر و سیستمروش
پیش  از  یابی بهینه این مراکز را بیش در مکان AHPتکنیک 

 مشکالت ترین مهم از یکی حاضر حال در. آشکار ساخته است

 جمله از ها کاربری نامناسب استقرار ما کشور شهرهای در موجود
 علت به افراد از بسیاری که  نحوی  به. است فرهنگی های مکان
 کافی نحو به موجود امکانات از توانندنمی ها آن به دسترسی عدم
 و ترافیک جمله از شهری معضالت باعث یا نمایند برداری بهره

 . است شده کنندگان  استفاده برای زیاد هزینه و زیاد وقت صرف
 لزوم ما شهرهای جمعیت بودن جوان و جمعیت افزایش به توجه با

 با ها آن استاندارد یابیمکان و فرهنگی هایکاربری سطح افزایش
می احساس پیش از  بیش هزینه  کم و آسان دسترسی تسهیل هدف
 ها کاربری ساماندهی و یابیمکان، باید امروزه خصوص این در .شود

 به نسبت یابی مکان در استفاده مورد های شاخص. بهینه گردد استفاده

جهت انتخاب مکان  در همه باید اما؛ هستند فاوتمت هاکاربری نوع
  .(44 :1389، لطفی)شوند همسو مناسب

یابی بهینه کاربری  گرفتن معیارها و ضوابط مکان با در نظر
 :زیر پاسخ دهد سؤاالتکوشد به تحقیق حاضر می، فرهنگی

اماکن فرهنگی  ه خصوصبها یابی کاربری آیا در مکان .1
 یابی رعایت شده است؟ رهای مکاناستانداردهای شهری و معیا

 تحلیل سلسله مراتبی و (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم آیا
((AHP یابی بهینه  در مکان دارای کارایی و قابلیت الزم

 باشد؟ها میکاربری
 8به کاربری فرهنگی منطقه  افتهی  اختصاص. آیا سطح و سرانه 3

 است؟ گرفته  شکلشهر کرج متناسب با نیازهای جمعیت شهری  کالن
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 مبانی نظری
 كاربری اراضی خدمات شهریيزیربرنامه

تهیه اطالعات اساسی درباره ، منظور از مطالعه کاربری زمین
های مختلفی است که در  های استفاده از زمین و فعالیت ویژگی

ه تحلیل نحو و  اطالعات برای تجزیه این. گیرد انجام میآن 
ای است که در آینده جود و تهیه نقشهاستفاده از زمین در وضع مو

 . کند میاستفاده از زمین را معین  هنحو
، استفاده از زمین عبارت است از اینکه در وضع موجود هنحو

 ها راه، درمانی، های شهری مانند مسکونی پراکندگی انواع فعالیت
ها چگونه است و از کل  ی و مانند آنفرهنگ، آموزشی، و معابر

های زمین چقدر است و  سبت هر یک از کاربرین، مساحت شهری
هایی در  ها در چه مساحتی و به چه صورت هر یک از فعالیت
ها با یکدیگر  شده است و رابطه این کاربری  سطح شهر پراکنده

چیست و تا چه اندازه با یکدیگر دارای یک ارتباط منطقی و کارا 
 (.32 :1382 ،رضویانهستند)

 
 يابیمكان های نظريه

 ینهزم در میالدی 1826 سال در تانون فان را یابی مکان ظریهن
 1882 یها سال در النهارد سپس. نمود کشاورزی ابداع های فعالیت

 منظم چارچوباما  .مطرح کرد صنعت در را یابی مکان نظریه 1885 و

 آلمانی وبر آلفرد توسط صنعتی یابی مکان در نظریه این علمی و

 و پیشرفت در لوش و کریستالر سپس. گرفت شکل( 1909)

 ایفا یمؤثر نقش مرکزی مکان های یهنظرقالب  در آن گسترش

 در پرو و متحده  یاالتا در ایزارد و هوور بعد یها سال در و کردند

. دادند بسط و توسعه را آن، رشد یها قطب های یهنظر در فرانسه
 در 60 دهه از قبل تا اقتصادی جغرافیای موجود های طبق نظریه

 کردن حداقل هدف با حاکم فرض ترین مهمیابی  مکان های یهنظر

 دارای انسان، در آن که بود اقتصادگرا انسان اساس بر و ها ینههز

 نیاز مورد اطالعات از برخوردار و نگری یندهآ، نبایرق با رقابت توانایی

 با مقایسه در فرضی چنین. شد یم تصور گیری یمتصم فرآیند در
 باب ترتیب بدین. رسید یم نظر به بعید، عینی جهان ایه واقعیت
 پایه بر (صنعتی خصوص  به) یابی مکان های یهنظر در دیگری
جو  بهینه انسان مبنای بر که گرفت شکل رفتاری یها نگرش

                                                                        
1. Fan tone 

2. Leonhard 

3. Alfred Weber 

4. Christaller 

5. Loches 

6. Hoover 

7. Izzard 

 کاهش، هزینه حداقل های یهنظر مبنای دیگر طرف از. بود
 تقاضا عامل به وجه  یچه  آن به در که بود نقل و  حمل های ینههز

موجب  امر این .شد ینم توجه، مکان تعیین پارامتر یک عنوان  به
 بازارهای تحلیل و  تجزیه سمت به نظری های یلتحل یشگرا

 کاهش طریق از تنها نه کردن درآمدها حداکثر که شد اقتصادی
 با دسترسی بلکه نقل و  حمل های ینههز جمله از تولید های ینههز

 .دادند یم قرار مدنظر را تر گسترده و تر مطمئن بازارهای به

 یها نگرش از یریاثرپذ با نهایت یابی در مکان های یهنظر

. نمودند قبلی دو نظریه تلفیق در سعی) 70 دهه اواخرسیستمی )
 فاصله که یابند استقرار مکانی در باید ها فعالیت نگرش این در

افزایش  یاقتصاد کارفرمایان برای( سود) ها ینههزاز  درآمدها
 .(43 :1389پور، الماس)یابد

 
 يابیمكان هایمدل

 یابی مکان یها مدل، یابی مکان های یهنظر تحول سیر به توجه با
 :اند کرده تقسیم دوره سه به زمانی توسعه تکامل و نظر از را

 (1940 سال تا 20 قرن ابتدای از) مسئله کردن فرموله. 1

 (1960 و 1950 یها دهه) صنعت بخش در ها مدل کاربرد .2

 به بعد( 1970) یرسان خدمات و عمومی بخش در ها مدل توسعه .3
 کامالً، مسائل با رابطه در محاسباتی یها دستگاه اول دوره در

 و هندسی نتایج اساس بر توسعه نظری اصوال. بودند ناکافی
 انجام ی علمیها رشته سایر مشارکت با پیوسته فضای در تحلیلی

، کاوالیری کارهای به توان یم یتبااهم کارهای بین در. شد یم
 .کرد اشاره استینر و فرما

 بود محض ریاضیات و رایانه توسعه موازات  به دوم دوره
 و نقل و  حمل شبکه نمایش) ها گراف طریق از مسئله ینبنابرا

 در تصمیم، مسئله آن در )که 1 و 0  یزیر برنامه و آن( مشخصات

به  نظر مورد جواب اگر یعنی ،گردد می بیان نقطه مکان با رابطه
 که  یمحدود شرایط و )شود می انتخاب 0 نه گرا و 1 دست آمد

 .شود می حل، نمایند یم را منظور تکنولوژیکی های جنبه

 و عمومی بخش در عملیات تعداد افزایش با دوره سومین
 معرفی با مسئله. گردد می ی مشخصده خدمات یا یرسان خدمات
 دامنه و شده  انجام خالص هزینه از غیر کارایی یها شاخص

  به. یافتند توسعه چندهدفی یها برنامه کردن فرموله با ها یکتکن
 را ها یمارستانبتوزیع ، جغرافیایی مطالعات از بسیاری مثال  عنوان

 اند نموده سعی و کرده بررسی مکان تحلیل نظر  نقطه از

                                                                        
8. Cavalieri 

9. Ferma 

10. Steiner 



 .. .و( AHP)یسلسله مراتب لیبا استفاده از تحل یفرهنگ یکاربر یابی مکان لیتحلو همکار:  یاحمد *                         52

 را مجزا یها مکان از حاصل سودمندی و بهینه خدمات یها مکان
 . نمایند مشخص

 چگونگی، وبر صنعتی گزینی مکان از نظریه استفاده با اسمیت
. کرد معین، شهر سیدنی در را زایمان و زنان بیمارستان بهینه مکان
 حداقل به را بیماران سفرهای مجموع که بود این اسمیت هدف

 کاربرد طریق زا را یا منطقه های یمارستانب سایت، برساند گادالند

 یها نقشه بامنطبق  برابر یها وقت مساوی و های ینههز یها نقشه
 برای نرک هفت و نمود تهیه سوئد برای جمعیت تراکم

 هر سهم آن در که کرد مشخص یا منطقه های یمارستانب
 مشخص ساعت چهار ماکزیمم فاصله زمانی در ناحیه از بیمارستان

 کل بر ها هزینه آن و مارانبی مسافرت زمان مجموع و گردید یم
 از استفاده با تحلیل این برای گادالند. شد یم کمینه جمعیت
 .نمود استفاده، مکان - یصتخص روش از کامپیوتر

ن گرفت نظر در با بهینه یها جواب، مکان – تخصیص روش در
 یها مدل در هدف کلی طور  به .شوند یمارزیابی  کارآیی میزان

 سفرها مجموع که هاست مکان از عدادیت تعیین، مکان – تخصیص
گرفته  نظر در خاصی بیمارستان برای که بالقوه های یضمر برای را
 به مدل این توسط که ای ینهبه یها جواب .نماید کمینه، شوند یم

 .(43 :1389پور، الماس) های کارا هستندجواب، آید یم دست

 یژهو  به هاریزیبرنامه در که یابیمکان یها مدل برخی
 :از دارند عبارتند کاربرد شهری یریز برنامه

 جاذبه سطح مدل 

 شعاعی یا ای یرهدا مدل 
 آنالوگ یها فن 

 رگرسیون های یکتکن 

 فضایی متقابل اثر مدل 

 بازار پتانسیل 

 خدماتی یا و بازاری سطوح یها محدوده 

 از استفاده با خدماتی و تجاری سطوح تحلیل و  تجزیه 
 GISتوابع 

 بافرینگ و نزدیکی تابع 

 تیسن یها یچندضلع 
 ها یهال همپوشی عملیات 

 فشار نقشه 

 دسترسی قابلیت 

 (43:1389پور، الماس) مکان – تخصیص مدل. 

                                                                        
11. Smith 

12. Godland 

 پژوهش در انتخابی مدل ،GISمدل ، شده مطرح یها مدل از
 .باشد یم حاضر

 
 يابی  در مكان جغرافیايیاطالعاتكاربرد سامانه 

 GIS یافته از   ی سازمانا مجموعهایی سامانه اطالعات جغرافی ای
اطالعات جغرافیایی و نیروی ، ایافزار رایانه افزار و نرم سخت

، بهنگام سازی، ذخیره، منظور ورود  انسانی متخصص است که به
 تحلیل و ارائه اشکال اطالعات جغرافیایی طراحی و ایجاد، پردازش

 است بارتدیگر سیستم اطالعات جغرافیایی ع  عبارت  به. شده است
از یک سیستم اطالعات رقومی که بتواند اطالعات جغرافیایی و غیر 

های مختلف در یک نقشه به هم مرتبط سازد جغرافیایی را در زمینه
گیری  نیاز تصمیم تحلیل قرار دهد و اطالعات مورد و  و مورد تجزیه

 . را استخراج نماید
 موردیایی که کارگیری سامانه اطالعات جغراف  جمله موارد به از
استفاده از این ، ریزان امور شهری قرار داشته است برنامه توجه

مراکز خدمات شهری جهت  هگزینی بهین سامانه برای مکان
ی توسعه ها طرحدستیابی شهروندان به رفاه و آسایش در قالب 

 (.70: 1389پورمحمدی،) شهری بوده است.
دخالت متغیرهای  امروزه با توجه به ابعاد پیچیده مسائل شهری و

افزارهای مختلف  و نرم ها مدلاز ، ریزی شهری مختلف در امر برنامه
که سامانه اطالعات جغرافیایی  ندینما یمریزی استفاده  برای برنامه

(GIS یکی از این ابزارهای قدرتمند در پاسخگویی به نیازهای )
 گردد. مطالعاتی و کاربردی محسوب می

عنوان علم فضایی )مکانی( مطرح   هکه جغرافیا ب 1950از دهه 
مکتب خاصی به نام مکتب تحلیل فضایی بنیان نهاده شد که ، شد

لزوم استفاده از ، در این مکتب است.از پیشگامان این مکتب  شیفر
یی که به ها دهیپدابزارهای مختلف در تبیین و تحلیل موضوعات و 

 گیرد. میقرار مطالعه  مورد، دارند سروکارنحوی با فضای جغرافیای 
ی اطالعات جغرافیایی در جغرافیا ها ستمیس هاستفاده از مجموع

در این  .شود ی مینیب شیپی و نگر ندهیآ، منتهی به تحلیل مکانی
در  GIS کاربست، به آن توجه نمود توان یمی روشن به آنچه میان

خارج کردن جغرافیا از ، تینها درجغرافیای کاربردی است و 
بدون ارتباط و بدون در نظر  یها دهیپدرف توصیف ص بست بن

  .هاست آنو مکان وقوع  ها دهیپدگرفتن و تأثیر و تأثر سایر 
( روش سودمندی است که GISسیستم اطالعات جغرافیای )

 سازد یمامکان درک ارتباطات فضایی بین عوارض نقشه را فراهم 
ن ریزی کاربری زمی در برنامه GISافزار  ی نرمریکارگ بهو با 

های دیگر  محل تأسیسات و تجهیزات شهری یا کاربری توان یم

                                                                        
13. Shaffer 
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حداکثر استفاده از ، ی انتخاب کرد که با حداقل هزینها گونه  بهرا 
 .(70 :13890،پورمحمدی)دیآبه عمل  منابع

مدیریت کاربری اراضی  نهیزم درسیستم اطالعات جغرافیایی 
ی ها نمکازمان ممکن  نیتر عیسرکند تا در شهری کمک می

گردد و  نییشهر تع در سطحنیاز  های مورد مناسب جهت کاربری
های اراضی شهری را  یابی بهینه کاربریبه معنای عام نقشه مکان

 . (26 :1382، رضویاندهد)به شهرسازان ارائه 
 

  GIS یها تیقابل

های سیستم اطالعات جغرافیایی ابزاری قدرتمند برای کار با داده
لذا . شود رقومی نگهداری می صورت  به ها داده GISدر . مکانی است

مانند )های سنتی  تری را نسبت به روش نظر فیزیکی حجم کم از
ی ها ییتوانابا استفاده از  GISدر . کندنقشه کاغذی( اشغال می

سرعت زیاد و  با توان یمها را از داده زیادیمقادیر بسیار ، کامپیوتر
در این سیستم امکان ورود . ی نمودکم نگهداری و بازیاب هزینه نسبتا

، نقشه، های متفاوت مانند متنو قابلیت ها شکلانواع اطالعات در 
فیلم و صوت وجود دارد و امکان انجام ، یا ماهواره، تصاویر هوایی

های مختلف مکانی و غیرمکانی های پیچیده با مجموعه دادهتحلیل
توان آن را که نمی وجود دارد GISترین قابلیت  صورت توأم مهم  به

 .(21 :1381، پور اللهداد)های دیگر انجام  با روش
از پشتیبانی  توان یمپویا بودن آن است که  GISاز مزایای دیگر 

 شرط  بهو یا هر شرایطی ) لحظه هری در ریگ میتصمسیستم برای 
ریزی امروزه در برنامه. نیاز( استفاده کرد موجود بودن اطالعات مورد

  ها به که نگهداری آن، بوهی از اطالعات وجود داردمحیطی ان
است که  نهیپرهزنقشه و نمونه کار بسیار مشکل و ، صورت مکتوب

 در سیستم اطالعات جغرافیایی این حجم وسیع اطالعات را به
ی و نگهداری آور جمع توان میصورت رقومی در حجم کوچکی  

ا سرعت بسیار به سهولت و ب  GISدر ها نقشهروز کردن   به کرد.
ی ها یخروجاز سویی دیگر ارائه . گیردی صورت میتوجه قابل

های دیگر تنوع از قابلیت، سهولت، دقت، لحاظ کیفیت مختلف از
ی ها ستمیستمام مزایای  ها نیاعالوه بر . باشدها میاین سیستم

زیرا . اضافه کرد GISی ها تیقابلبه  توان یم کارتوگرافی رقومی را
 توانایی انجام امور کارتوگرافی را  خور در  GISیها ستمیسکلیه 

  .نیز دارند
 

 GISتحلیل در  فرآيندمدل 

ها با  که قابلیت توانایی و تحلیل چندجانبه کاربری ییها روشاز 
منظور انتخاب مکان بهینة مراکز خدماتی در سطح   یکدیگر را به
مانه قادر به این سا. باشد می GISاستفاده از سامانة ، شهر را دارند

های دیگر بوده  بررسی میزان تأثیرات یک کاربری بر روی کاربری
های دیگر را بر روی یک کاربری خاص  و هم اثرات کاربری

همچنین این سامانه موقعیت یک کاربری را با توجه به . سنجد می
تواند  ها می های جمعیتی و سایر شاخص شعاع دسترسی آستانه
 ارزیابی و تحلیل نماید.

جهت نگهداری و تولید  صرفا سیستم اطالعات جغرافیایی
کنندگان   نیاز کاربران و استفاده رود که مورد کار میه اطالعات ب

کند که یک  مختلف سیستم باشند و نیازهای کاربران تعیین می
GIS  چه خصوصیاتی باید داشته باشد و چه نیازهایی را باید

 .(65 :1368، مجتهدزادهپاسخگو باشد)
 

 GIS يابی و مكان

گیری  تصمیم عنوان ابزار  جغرافیایی به های اطالعات  سامانه  امروزه
  گیری توسط محققان و های تصمیم واسطه توسعه مدل  به

با گسترش ، های اخیر واقع در سال در. باشد ریزان شهری می برنامه
استفاده موجب ، ها گیری در قالب مدل های پشتیبان تصمیم سیستم

            استگیری گردیده  تصمیم ابزار عنوان  به GIS از
 .(213: 1380 ،و همکاران مخدوم)

های آن این  سیستم اطالعات جغرافیایی به همراه ابزار و تکنیک
های مختلف اطالعاتی در قالب  با تلفیق الیه دارند کهقابلیت را 

یابی و تخصیص  های مختلف در حداقل زمان ممکنه در مکان مدل
  به. گیرد قرار می استفاده موردنیاز متقاضیان  اهای مناسب موردفض

 یابی مکانهای  تواند تلفیق مناسبی از مدل می GISدیگر   عبارت
کاهش داده و نتایج  تاهزینه نسب، خدمات را در زمان اندک ارائه دهد

 برخوردار است. تری بیشحاصل از آن از اطمینان 
 

 GISبا  يابی و معیارهای موثر آن مكان

ی است که به ارزیابی یک محیط فیزیکی که فرآیندیابی  مکان
 پردازد.  می، های انسانی استی از فعالیتبانیو پشتشرایط  کننده  نیتأم

های که افراد مختلف حرفه  ای استیابی وظیفه موضوع مکان
شناسی، افراد  سازی، زمین انداز، شهر مهندسی، معماری چشم

   اند.  ادی و علوم اجتماعی در آن سهیممتخصص در علوم اقتص
خاص از زمین، برای این  هدف عمده ارزیابی مکان برای استفاده

انسان با  تیفعالاست که مطمئن شویم در آنجا توسعه و گسترش 
 یسازگار یعیطب ستیز  طیبا مح ها، تیبه امکانات و محدود توجه

 (.366: 1377دارد)غضبان، یو هماهنگ
یابی در سیستم اطالعات  احلی که جهت مکانطور کلی مر به 
 اند از: ( باید طی کرد، به ترتیب عبارتGIS) ییایجغراف
 یابی مورد نظر. های مؤثر در مکان تعیین پارامتر .1
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 تیاهم ها با توجه به تعیین ارزش نسبی هر یک از پارامتر .2

 یابی  در مکانها  آن

به های قبلی  در الیه آمده  دست  به های ارزش لیتبد .3
 ی( موضوع یها نقشههای موضوعی ) الیه

  خاص  بندی مکان مناسب برای ایجاد یک تسهیل اولویت .4
  GISی ساز مدلهای موضوعی و  با ترکیب الیه

و انتخاب مکان   شده  انتخاب مکان در مرحله نهایی، بررسی .5
 دخالت دادنبا  شده  انتخابهای  مناسب از بین مکان

 گیرد. ، انجام می   اند ی ذکر نشدهفاکتورهایی که در مراحل قبل

 
 AHPفرايند تحلیل سلسله مراتبی

AHP  ،گیری  ی و ساده که برای تصمیمقوروشی است منعطف
بین  انتخابگیری متضاد،  در شرایطی که معیارهای تصمیم

چنین  در(. 1: 1380زبردست، سازد)ها را با مشکل مواجه میگزینه
هر یک  ری با توجه به اینکههای ارزیابی چند معیاشرایطی روش

-می قرار استفاده موردای هستند از محورها، بعد یا محور جداگانه

 (.40:1370توفیق، )رندیگ

   
 تحلیل شبكه

 دارد. این تحلیل GISهای کاربرد فراوانی در تحلیل شبکه تحلیل
که بر روی  های مجاورت و نزدیکی استای از تحلیلنسخه

و  گیردصورت می  ،ستم برداری هستندهایی که دارای سی الیه
بهترین و  حریم نقاط به اشکال مختلف برای یافتندرتعیین و  یافتن 

 شود. ترین مسیر جهت سفر بین مبداء و مقصد استفاده میسریع
 

 پیشینه تحقیق
حاضر مورد بررسی قرار  مطالعات انجام شده مرتبط با پژوهش

 .ارائه شده است.، 1دولهای پیشین در ج گرفتند و خالصه تحقیق
نظر از  دهد که صرف به طور کلی نتایج مطالعات نشان می

 بهیرمستقیم افزایش جمعیت شهری جهان، غدالیل مستقیم و 
 چه چنانایم. نسبت رشد جمعیت، شاهد رشد کیفی شهرها نبوده

ها در امر تسهیالت و خدمات شهری چه شاهد بسیاری از کاستی
 بهکانی و چه از بعد غیرمکانی آن هستیم. ریزی ماز بعد برنامه

شهری که در اصطالح از آن به  های کاربریعبارت بهتر برخی 
جوابگوی  تنها  نهشود، عنوان تسهیالت و خدمات شهری یاد می 

یر منفی در تأثباشد؛ بلکه با استقرار نامناسب ساکنین شهر نمی

 .ها دارد کارکرد سایر کاربری
شده داخل   توان در میان تحقیقات انجامنقطه مشترکی که می

ید و تائید تمامی محققین بر تأکو خارج از کشور اذعان داشت، 
یک  عنوان  بهتوانمندی و استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

گیری بهینه و کاهش در خصوص تصمیم یبان کهپشتسیستم 
مرور  بااشد، اشاره کرد. ب مؤثرتواند پیچیدگی انتخاب فضایی می

ترین روش ترین و دقیقادبیات تحقیق بر ما مسلم شد که علمی
استفاده از سیستم  ،یابی با توجه به اهداف مختلف برای مکان

امکان ایجاد  GISافزار  ین نرمهمچنباشد. اطالعات جغرافیایی می
آورد و  های اطالعاتی و مقایسه شرایط مختلف را فراهم میالیه

 شده  مطرحترین ابزار جهت رسیدن به اهداف کامل عنوان  به
باشد. در این تحقیق امکان یافتن بهترین مکان برای کاربری می

 فرهنگی فراهم گردید.

 خالصه پیشینه تجربی تحقیق . 1جدول 

 

 نتايج مطالعه موردمحدوده  عنوان تحقیق سال اجرا پژوهشگر

 2014 جلیل احمديعقوب، 
نشانی با های آتش ستگاهیابی ایمکان

 GISاستفاده از 
 متحده یاالتاشارجه 

نشانی  های آتشبه ناکافی بودن تعداد ایستگاه
 است. کرده اشاره

 2012 هانیلالی، وی

ارائه روشی بهینه بر پیاده سازی الگویی 
-های آتشمناسب جهت ایجاد سایت

 AHPو  GISنشانی با استفاده از 

 
 

در خصوص  GIS رافزا نرمبه توانمندی 
گیری بهینه و کاهش پیچیدگی انتخاب  یمتصم

 است. کرده اشارهفضایی 

 1390 حیدر لطفی
ارزیابی مراکز فرهنگی، ورشی جهت 

یابی و احداث این مراکز با  مکان
 استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

 تهران

بیانگر این است که احداث و ایجاد مراکز ورزشی و 
ها ات گذشته بر اساس شاخصفرهنگی در طی سنو

و معیارهای علمی نبوده و احداث این مراکز مطابق 
 دیدگاه و سالیق مدیران بوده است.

 زاده عیسی ابراهیم
 
90 

-دهی فضایی ریزی و سازمانبرنامه

مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با 
 GISاستفاده از 

 زنجان
 با شهر زنجاندر درمانی  مراکز اکثر فعلی مکان

 کاربری این هایضرورت و علمی معیارهای

 ندارد. مطابقت
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 روش تحقیق
انجام گرفت. تحلیلی و تطبیقی  -به روش توصیفی حاضر  تحقیق

شهر کرج  شهرداری کالن 8جامعه مورد بررسی محدوده منطقه 
 بوده است.

 

 های تحقیقشاخص

 شهری های ارزيابی كاربری اراضی روش

منظور اطمینان خاطر از  شهری به  های مختلف ارزیابی کاربری
ها و رعایت تناسبات الزم به دو صورت کمی و  استقرار منطقی آن
 که عبارتند از: گیردکیفی صورت می

 الف: ارزیابی کمی
ها با  های موجود کاربریاین ارزیابی بر اساس مقایسه سرانه

استانداردهای مربوط یا از طریق بررسی نیازهای فعلی و آتی 
 گیرد.موردمطالعه صورت می منطقه

 ب: ارزیابی کیفی
ها به  شده و نسبت آن  های کیفی معین در این مرحله ویژگی 

 شود می بررسیزیر یکدیگر بر اساس چهار ماتریس 
 (:109: 1389پورمحمدی، )

 
 ماتريس سازگاری .1

ریزی کاربری اراضی شهری سازگاری یکی از اهداف اصلی برنامه
های ناسازگار از  ها و جداسازی کاربری ربرییابی مناسب کامکان

های شهری  بر این اساس، میزان سازگاری کاربری. یکدیگر است
 باشد: زیرهای  تواند دارای حالتمی

یعنی هر دو دارای  .با یکدیگر سازگار باشند کامال :الف
 .ها بر یکدیگر منطبق باشد خصوصیات مشترکی بوده و فعالیت آن

 تراکم کم.مانند دو مسکن با 
هر دو کاربری از یک نوع بوده ؛ یعنی سازگار باشند نسبتا :ب

با  مانند مسکن با تراکم کم .اما در جزئیات اختالف داشته باشند
 مسکنی که از تراکم متوسط برخوردار است.

میزان ناسازگاری بین دو کاربری  یعنی .ناسازگار باشند نسبتا :ج
 تر است. ها بیش از سازگاری آن

گونه   یعنی مشخصات دو کاربری هیچ .ناسازگار باشند کامال :د
مانند کاربری  .نداشته و در تقابل با یکدیگر باشند همهمخوانی با 

 صنعتی و کاربری مسکونی.
یعنی دو نوع کاربری از جهت سازگاری  .تفاوت باشند بی :ه

 تأثیری بر یکدیگر نداشته باشند.
اری بین دو نوع کاربری، برای تعیین میزان سازگاری و ناسازگ

  دادن انجامو نیازهای مختلف هر کدام را برای  مشخصات باید

 فعالیت عادی آن تعیین نمود و سپس مشخصات و موارد توافق و 
 (.110:1389پورمحمدی،شود)عدم توافق با یکدیگر مقایسه 

 
 ماتريس مطلوبیت .2

 ،نآهای اراضی شهر با محل استقرار  در تحلیل مطلوبیت کاربری
یافته در محدوده شهر  های استقرار کاربریآیا که  دهدنشان می

یابی صحیحی در  گرفته است؟ و آیا مکان در جایگاه مناسب قرار
گرو شناخت  ها در شده است؟ پاسخ به این سؤال این رابطه برقرار

هایی است که کنش و واکنش ها، نوع فعالیت، عملکرد، نیازمندی
بنابراین هر کاربری بر  .آوردها پدید می کاربری با دیگر کاربری

های خود برای محل خاصی مناسب است و اساس ویژگی
های محیطی و همچنین برعکس، هر محلی نیز با توجه به ویژگی

شعاع دسترسی، تأسیسات و تجهیزات شهری کاربری خاص خود 
توان نتیجه گرفت آیا محل طلبد. با مقایسه عوامل فوق میمی را

 کامال مطلوب، نسبتا مطلوب، نسبتا نامطلوب و یا کامال کاربری
هر کاربری با  نیاز مورد های ویژگینامطلوب است؟ چنانچه 

در تضاد باشد، در این صورت آن محل  خصوصیات محل کامال
 (.194:1387بحرینی،) نداردمطلوبیتی برای چنین کاربری 

 
 ماتريس وابستگی .3

و همجواری  گر ناسازگارندها با یکدی برخالف مواردی که کاربری
نماید، گاهی فعالیت یک کاربری وابسته ها ایجاد مزاحمت می آن

 ها است. در این مرحله ارزیابی کاربری بر با فعالیت دیگر کاربری
که    طوری  شود. بهها سنجیده میحسب وابستگی به دیگر فعالیت

ت ای به فعالیصورت زنجیره  ها به گاهی اوقات تعدادی از آن
ای در مورد اغلب ماقبل و بعد وابسته است. چنین مشخصه

فرهنگی تا آنجا مناسب است های  های شهری مثل فعالیتفعالیت
که لزوم وجود خدمات آموزشی، تجاری، بهداشتی و فضای سبز 

 ناپذیر به نظر در یک محله مسکونی امری ضروری و اجتناب
ها در ارتباط بوده و  رسد. زیرا هر کدام به نحوی با سایر فعالیتب

 (.109:1389پورمحمدی،)ندابه هم وابسته 
 

 ماتريس ظرفیت. 4

هر فعالیتی در سطح شهر دارای مقیاسی است و در مقابل، هر 
سطح از ساختار شهری نیازمند مقیاسی خاص از فعالیت مذکور 

. چنانچه دو مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشد، هستیم
شود و سطح مورد نیاز از  می انجامخوبی  عملکرد فعالیت به 

مند ساختار شهر نیز به نحوی مؤثر از خدمات آن فعالیت بهره
ند. لیکن اگر این دو سطح با یکدیگر قابل تطبیق نباشد گردمی
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ای برای هر دو پدید خواهد آمد. از طرفی هر  مشکالت عدیده
سطح از ساختار فضایی سکونتگاهی نیز ظرفیت پذیرش سطح 

تواند از طیف  ها را دارند که ساختار شهری می از فعالیتمناسبی 
واحد همسایگی، محله، ناحیه، منطقه و شهر تغییر پیدا کند. باید 
بین مقیاس و مقیاس فعالیت موجود در هر ساختاری از شهر 

 .(115 :1389 پورمحمدی،باشد) تناسب وجود داشته
 

 مطالعه موردمحدوده 

شرقی شهر کرج قرار دارد و دارای در شمال  مطالعه موردمنطقه 
  بهو  کرج شهر کالن. از دالیل مهم انتخاب استمحله عرفی  9

، دسترسی مطالعه مورد، آشنایی با منطقه 8خاص منطقه  طور
آمد و پیگیری و  ها، تسهیل در رفتآسان به اطالعات و داده

مکاتبات و همچنین احساس کمبود فضای فرهنگی در منطقه 
 باشد. می عهمطال مورد

نفر در  111هکتار و تراکم جمعیتی آن  1341محدوده  مساحت
 . (50: 1395)مهندسان مشاور نقش پیراوش، استهر هکتار 

، مطالعه موردهدف تحقیق، اماکن فرهنگی محدوده   بهبا توجه 
کتابخانه و  مجموعه فرهنگی از قبیل 24بررسی و تعداد 

ن خانه هنرمندان به فرهنگسرا شناسایی شد که از این میا
 1490ی به مساحت بوعلو کتابخانه  مترمربع 1900مساحت 
ی بردار بهرهها مورد  مکان در دست احداث که سال 5و  مترمربع

 0226/0شهر کرج با سرانه  کالن 8 منطقهقرار نگرفته است. 
که فاصله زیادی با  است نفر هزار 150000پذیرای جمعیت 

 دارد.یمللال نیباستانداردهای ملی و 

 
 کالنشهر کرج 8منطقه   نقشه کاربری وضع موجود .1شكل
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 موقعیت اماکن فرهنگی نسبت به نقاط ارتفاعی نقشه .2شكل

 
  موقعیت اماکن فرهنگی نسبت به شبکه معابر نقشه .3 شكل
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 موقعیت اماکن فرهنگی نسبت به تراکم جمعیت نقشه. 4 شكل

 ها یافته
  AHP اجرای مدل

 یها دستگاه ترین جامع از یکی( AHP) مراتبی سلسله تحلیل رآیندف
در سال  و چندگانه است معیارهای با گیریتصمیم برای شده  طراحی
 ،ساتی و وارگس با بکار گیری هر دو مفهوم عقالنیت و شهود 2001

AHP حل به کار  حل از بین چندین راه را برای انتخاب بهترین راه
 (.90 :1372، توفیقگرفتند)

، ,TO RASTER, KRIGING در این مطالعه از سه روش 

IDW یابی  های وکتور به رستر جهت انجام مکانبرای تبدیل داده
 گردید.سه نقشه خروجی با یکدیگر مقایسه  تینها درو  شد  استفاده

ها به ترتیب اهمیت از یی نقشهدو  به دومقایسه  ، نتایج2جدول
کاربری فرهنگی )کاربری، جمعیت، نقاط  یابیپایین در مکان به باال

  دهد. ارتفاعی و معابر( را نشان می
 

 

 AHPی مراتب سلسهتحلیل  ییدو دوبهفرآیند مقایسه . 2جدول 

 شبكه معابر نقاط ارتفاعی جمعیت كاربری عنوان

 7 4 3 1 كاربری

 4 3 1 3333/0 جمعیت

 4 1 3333/0 25/0 نقاط ارتفاعی

 1 25/0 25/0 1429/0 شبكه معابر

 اهمیت
    2596/0 جمعیت:                      5442/0 کاربری:   

 0559/0معابر:      1403/0 ارتفاعی: نقاط

 

مکانیابی بهینه جهت  ،3تا  1و نمودارهای  7 تا 5های نقشه
 دهند.  را نشان می استقرار اماکن فرهنگی



 59 1396و زمستان  زیی، پا16یاپی، پ2هشتم،  شماره سالشهری،  شناسی بوم های پژوهش یپژوهش -یدو فصلنامه علم                        

 

 
  KIRIGING استفاده از  با AHPاجرای مدل  نقشه. 5 شكل

 
 IDWبا گزینه  AHPاجرای مدل  نقشه .6 شكل



 .. .و( AHP)یسلسله مراتب لیستفاده از تحلبا ا یفرهنگ یکاربر یابی مکان لیتحلو همکار:  یاحمد *                         60

 

 TO RASTERاستفاده از  با  AHPاجرای مدل  نقشه .7 شكل

 
  AHPمساحت و اهمیت اجرای مدل . 1نمودار 

  KIRIGING با استفاده

 
 مساحت و اهمیت اجرای مدل . 2نمودار 

AHP  با استفادهIDW 
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  TO RASTER از گزینه AHPل مساحت و اهمیت اجرای مد. 3نمودار 

 

، 3تا 1و نمودارهای  7تا  5است در نقشه های  به ذکرالزم 
گر اراضی نامناسب بیان 9اراضی مساعد و عدد  بیانگر 1عدد 

 شده است.ارائه ، 3در جدولها  مزایا و معایب هر یک از روش .است

 

 TO RASTER ،IDW ،KIRIGINGهای مزایا و معایب گزینه. 3جدول 

 معايب مزايا مدل

 

KIRIGING 

 

های دیگر به خود ترین مساحت را نسبت به مدل اراضی مناسب بیش .1

 اند.اختصاص داده

مدیریت شهری دارای بازه اختیارات گسترده در خصوص انتخاب  .2

 .استمکان مناسب 

 .استمنحنی دارای نوسان مالیم  .3

 

IDW 

 TO RASTERترین مساحت را نسبت به مدل  اراضی مناسب بیش .1

 است. به خود اختصاص داده

مدیریت شهری دارای بازه اختیارات مناسبی در خصوص انتخاب  .2

 .استمکان مناسب 

 باشد.نسبتاً زیادی می زیوخ افتمنحنی دارای 

TO RASTER 

 

 

 

 

 

 .استترین مکان مناسب دارای کم .1

 باشد.زیادی می زیوخ افتمنحنی دارای  .2

بسیار کمی در خصوص  مدیریت شهری دارای بازه اختیارات .3

 .استمناسب  انتخاب مکان

برای هر عارضه فقط یک پیکسل در  RASTERدر تبدیل به  .4

 دهد.ی انجام نمیابی درونگیرد و نظر می

در نقشه  آمده دست بهیابی مساحت به دلیل عدم انجام درون .5

 .ستینیابی واقعی  مکان

 

 تحلیل شبكهاجرای مدل 

 یا جغرافیایی، اتصال مجموعه طالعاتا سیستم درتحلیل شبکه  یک

 که هم به متصل خطی هایشبکه. است خطوط و  نقاط از

 عوارض خصوصیات و ها بخش از انتزاعی و خالصه نمایش
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 GIS  در وکتوری مدل از و هستند واقعی دنیای در جغرافیایی
 . اند مشتق شده

به دلیل قابلیت روش مورد استفاده در خصوص تحقیق در این 
اجرای تحلیل شبکه  به مطالعه مورددر منطقه ، زیرحل مرا

 شود: پرداخته می
تعیین شعاع عملکردی مناسب جهت پوشش منطقه  .1

  ماکن فرهنگی پیشنهادی.ا برای

ترین مسیر جهت سفر بین اماکن یافتن بهترین و کوتاه .2

 فرهنگی پیشنهادی.

متری جهت دسترسی  1000یافتن فاصله کمتر از  .3
قه نسبت به اماکن فرهنگی محالت عرفی منط

 پیشنهادی.

تعیین ماتریس فاصله از مرکز منطقه نسبت به اماکن  .4
 فرهنگی پیشنهادی. 

های خروجی هر کدام از با توجه به موارد مطرح شده، نقشه
 شوند. پارامترهای نامبرده در ادامه به ترتیب نمایش داده می

 

 
 ج

 
 های تحقیقیافته :ماخذ یشعاع عملکردی اماکن پیشنهاد نقشه. 8 شكل
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   بین اماکن فرهنگی پیشنهادیبرای سفر مسیربهترین نقشه. 9 شكل

 
  متری محالت عرفی به اماکن فرهنگی پیشنهادی 1000فاصله کمتر از  نقشه .10 شكل
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 ماتریکس فواصل امکان فرهنگی پیشنهادی به مرکز منطقه نقشه. 11 شكل

 تحقیقهای ارزیابی شاخص

  اتريس ظرفیتم 

 مالحظه ، 4جدول  همانگونه که درهای تحقیق،  بر اساس یافته

در شرایط  ماتریس ظرفیت نظراز  کرج، 8 منطقه شود، می
 نامطلوبی قرار دارد.

 
[

 ماتریس ظرفیت. 4جدول 

 كمبود فضای فرهنگی اردمساحت استاند سرانه استاندارد سرانه موجود كاربری فرهنگی مساحت موجود مورد مطالعه  حدودهجمعیت م

 446610 450000         متر مربع3 0226/0 متر مربع 3390 نفر150000

 ماتريس سازگاری

  شود، مالحظه می ،5و جدول  1نقشه  ی که در اطالعاتبا توجه به  
سازگاری در شرایط کامال سازگار ماتریس  کرج از نظر 8منطقه 
 .دقرار دار

 

 ازگاریبررسی ماتریس س. 5جدول 
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  ماتريس مطلوبیت

 توان نتیجه گرفت، می5و جدول  3و2های  باتوجه به اطالعات نقشه

 ماتریس مطلوبیت کتابخانه بوعلی درکرج، از نظر  8که منطقه 
 تفاوت و خانه هنرمندان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارند. بی شرایط

 

 

 ی ماتریس مطلوبیتبررس. 6جدول 

 شبكه معابر مركزيت شیب نام كاربری
 مطلوبیت به لحاظ وزن عددیهای نسبت

 

 1 كامال نامطلوب

 3 نسبتا نامطلوب

 5 تفاوتبی

 7 نسبتا مطلوب

 9 كامال مطلوب

 5 5 7 كتابخانه بوعلی

 7 7 9 خانه هنرمندان

 

 
  ماتريس وابستگی

در »اطالعات به دست آمده از تحقیق، می توان گفت: با توجه به 
ها و به ویژه کاربری یکاربر وابستگی میان انواع کرج 8 منطقه

 .«فرهنگی رعایت نشده است

 گیری نتیجهبحث و 
، TO RASTER ،KRIGINGدر این مطالعه از سه روش  

IDW یابی  های وکتور به رستر جهت انجام مکانبرای تبدیل داده
 سه نقشه خروجی با یکدیگر مقایسه گردید. تینها درشد و   استفاده

ها به ترتیب اهمیت از یی نقشهدو  به دومقایسه  ، نتایج2جدول
یابی کاربری فرهنگی )کاربری، جمعیت، نقاط پایین در مکان به باال

 1و نمودارهای  7تا  5های دهد. نقشه ارتفاعی و معابر( را نشان می
دهند.  ، مکانیابی بهینه جهت استقرار اماکن فرهنگی را نشان می3تا 

یانگر اراضی مساعد و ب 1عدد  فوق الذکر،نمودارهای  اشکال ودر 
 بیانگر اراضی نامناسب است. 9عدد تدریج به سمت ه ب

 یابی اماکن فرهنگی آیا در مکاناول که  موضوع رابطه با در -
 فرهنگی یابی کاربری استانداردها و معیارهای مکان کرج 8منطقه 
 است؟  شده  گرفتهدر نظر 

ای از تشکیل ماتریسهاطالعات به دست آمده، با توجه به 
مطلوبیت و وابستگی کاربری فرهنگی با  سازگاری، ظرفیت،

 :شود نتیجه گرفته میشرایط منطقه 
سازگاری  مربوطه،ماتریس از بررسی شرایط سازگاری در 

کاربریهای فرهنگی موجود منطقه با سایر کاربریها کامال قابل 
 پذیرش میباشد.

شناخت نوع فعالیت،  با هدف ماتریس مطلوبیتبررسی  از
هایی که کاربری فرهنگی با کنش و واکنش ها، ملکرد، نیازمندیع

تفاوت کتابخانه بوعلی در شرایط بی ،آوردها پدید می دیگر کاربری
 و خانه هنرمندان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارند.

ارزیابی کاربری بر  با هدف سنجش از بررسی ماتریس وابستگی
ها ستگی میان انواع کاربریواب ،هاحسب وابستگی به دیگر فعالیت

 .و به ویژه کاربری فرهنگی رعایت نشده است
سطح از ساختار با این فرض که هر ماتریس ظرفیت بررسیاز 

  همسایگی، محله، ناحیه و  شامل واحدفضایی سکونتگاهی 
ها را دارند که باید  ، ظرفیت پذیرش سطح مناسبی از فعالیتمنطقه

یت موجود در هر ساختاری از شهر و مقیاس فعالآنها بین مقیاس 
از نظر  کرج، 8 منطقه ،4از جدول شماره ،باشد تناسب وجود داشته

 ماتریس ظرفیت در شرایط نامطلوبی قرار دارد.
 افتهی  اختصاصآیا سطح و سرانه که  موضوعاین  رابطه بادر  -

شهر کرج متناسب با نیازهای  کالن 8به کاربری فرهنگی منطقه 
 است؟ گرفته  شکلجمعیت شهری 

کرج،  8در منطقه  به دست آمده از تحقیق نشان داد که نتایج 
که منطقه با دو   یطور  به. اند ی الزم رعایت نشدهاستانداردها

 درکه با عنوان کتابخانه بوعلی و خانه هنرمندان مکان فرهنگی 
 150000مساحت دارند، پذیرای جمعیت  مترمربع 3390 مجموع
متر مربع را به  0226/0 سرانه موجود که استمنطقه  نفری 

این سرانه  ،متری 3دهد که با توجه به سرانه استاندارد  دست می
دست ه را بمتر مربع  45000نیاز به سطح فرهنگی با مساحت 

متر مربع  446610به میزان ،و با احتساب فضای موجودداده 
ی وجود دارد و بسیاری از محالت از دسترسسطح فرهنگی کمبود 
باشند و می بایست در مندی از کاربری فرهنگی محروم میو بهره
 های مناسب تامین گردد.  مکان

 

 راهكارها
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، راهکارهای زیر پیشنهاد 

 گردند:  می
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 8رعایت ماتریس وابستگی در منطقه عدم با توجه به  -
ی در نظر گرفتن کلیه گردد: در راستاکالنشهر کرج پیشنهاد می

ها و در محل اماکن فرهنگی خدمات ضروری برای ساکنین محله
ها رفاه اهالی را افزایش داده و عالوه بر اینکه ایجاد  که وجود آن

اختالل در عملکرد کاربری مذکور ننماید و مکمل مناسبی برای 
باشد، نظیر: فضای سبز و پارک، اماکن ورزشی و  ها فروشگاه

 است. که در مقیاس محله و ناحیه وجودشان ضروری ..نت و یکاف
 اقداماتی صورت پذیرد.

با توجه به عدم در نظر گرفتن ورودی و خروجی مناسب به  -
تفکیک پیاده و سواره، پارکینگ با سرانه معین، سرویس بهداشتی، 

شود در طراحی و معماری اماکن . تاکید می.محل بازی کودکان و.
 در نظر گرفته شود.موارد ذکر شده،  ر کرجفرهنگی کالنشه

چنین با توجه به استفاده مشترک)کتابخانه و فرهنگسرا( و هم -
استفاده تمام سنین از این اماکن رعایت استانداردهای ایمنی 
 ساختمان از قبیل: لوازم سرمایشی و گرمایشی، استفاده رنگ

 پیشنهاد و... جداره دو هایها، استفاده از شیشهمناسب برای اتاق
 گردد.می
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