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 چکیده
 دیاحداث شعبه جد یمناسب برا فاصله کی نتعیی حاضرهدف از مطالعه 

 دانشجو و عدم ضرورت کاهشبراساس ادغام شعبات موجود  ای یدانشگاه
است. بوده  شیآمابا استفاده از رویکرد فاصله استاندارد براساس وجود دانشگاه 

 یلیتحل -یفیتوص، تیماه نظرو از  یاز نظر هدف کاربرد قیروش تحق

در جنوب  نورامیپ یچهار مرکز و واحد دانشگاه، حاضر قی. در تحقباشدیم
 حوزه لحاظاز ، (کشاورز، چهاربرج، دژنشاهی، اندوآبیم) یغرب جانیاستان آذربا

الگوی هندسی گرفت و  مطالعه قرار مورد، نهبهی مکان و دانشجو جذب نفوذ
 قیتحق جینتاشد.  تعیین فاصله سکونتگاه دانشجویان دانشگاه یرااستانداردی ب

 یه و واحدهاجذب دانشجو در منطقه ناهمگون بود ییفضا عیکه توز نشان داد

 نورامیپ نهمچنیاند. نشده یابینسبت به مراکز خود درست مکان یدانشگاه

، دژنیمکان و مرکز شاه نتریمناسب، در سطح منطقه اندوآبیممرکز 
 یمکان برا نتریمناسبدر پایان . است را داشته تیموقع نیترنامناسب
 دژنیبه طرف شاه باندوآیجاده م یلومتریک 11، منطقه نیا انیدانشجو

گونه تحلیل های صورت گرفته تاکنون هیچ. با توجه به بررسیدیگرد شنهادیپ
های جمعیتی و دسترسی ها براساس حوزههندسی آمایش مکانی دانشگاه

 .دانشجویان در کشور ایران صورت نگرفته است

 کلیدي گانواژ

، اندوآبیم، نوره پیامدانشگا، مراکز دانشگاهی، خالق یتوسعه شهر، آمایش
 .دژنیشاه

Abstract

The purpose of this study was to determine an appropriate 
distance for the construction of a new university branch or 
the merger of existing branches based on the reduction of 
students and the absence of the need for a university based 
on standard distance using the arrangement approach. The 
research method was applied in terms of purpose, and 
descriptive-analytical in terms of nature. In the present 
study, four centers and university units of Payame Noor in the 
south of West Azerbaijan province (Miandoab, Shahindaj, 
Chaharborj, Keshavarz), were studied in terms of scope of 
student enrollment and A standard geometric pattern was 
determined for the distance between the student's residence 
and the university. The results showed that the spatial 
distribution of student enrollment in the region was 
heterogeneous, and university units were not located correctly 
relative to their centers. Also, Payame Noor, the center of 
Miandoab, was the most suitable place in the region and the 
center of Shahindaj was the most unsuitable position. In the 
end, the most suitable place for students in this area, 11 km of 
Miandoab road to Shahindaj was suggested. According to studies, 
so far no geometric analysis of university spatial planning based 
on population and student access in Iran has been done. 
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 همقدم
به جای رقابت بین ، شدنجهانی فرآیند در اصلی رقابت امروزه
افراد  جذب در و عمدتا شهری مراکز بین، مختلفها و ملل دولت

 ماهر نیمه و ماهر کارگر جذب گذشته در اگر .باشدمی متخصص
 در زمینه است که کسانی جذب در رقابت اکنون، مدنظر بود

: 1392، دارند )قربانی و همکاران مهارت اطالعات تکنولوژیکی و
3.) 

محیطی است که استعدادها را ، محیط شهری موفق، تردیدبی
شهری که مولد تحقیق و پژوهش بوده  .پرورش داده و جذب کند

، فرهنگی، اقتصادی های جدیدی را به ابعادو قادر است بخش
های جدیدی را برای اجتماعی و مدیریتی شهر بیافزاید و فرصت

شهرها در سطح ملی و فراملی ایجاد کند. خالقیت در شهر باعث 
 سازی دو اصلهای مدیریتی و کالبدی و پیادهبسترهایی از بن

 های اصلی در حوزه حکمرواییمشارکت و کارایی که از شاخص
فرهنگی  غیر از بسترهای، گردد. در این روندمی، باشدشهری می

مراکز  ویژهدانش به بسترهای، آوری باالو اجتماعی و صنایع با فن
ها و... جایگاه مهمی را به خود اختصاص دانشگاه، آموزش عالی

 (. Winden, 2007: 525; Florida, 2005: 48اند )داده
، زمینه حضور طبقه خالقعالوه بر ایجاد ، مراکز دانشگاهی

 توجه، اند. در این راستابر ترویج فرهنگ خالقیت نیز متمرکز شده
 به ورود تقاضاهای به پاسخگویی و عالی آموزش به گسترش

 مهمی در تحوالت گام، آموزش عالی مؤسسات و هادانشگاه
یابی و یا انتخاب مکان و نیازمند مکان بوده کشور ساختاری

ریزی توسعه مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه مناسب برای
، بنابراین (.189: 1387، )بیدختی های شهری استسکونتگاه

ناگزیر از ، توسعه و تعالی خویش، ءها در مسیر بقاهدانشگا
مبهم و ، هماهنگی و سازگاری مستمر با تحوالت محیط پیچیده

متالطم پیرامون خویش هستند که این امر جـز از طریـق 
محقق ، دقیق و گیری علمیریزی و تصمیمبرنامه، مـدیریت

 .نخواهد گردید
های مهمی در راستای گام، نوردر ایران نیز دانشگاه پیام

رشته در  40اکنون حدود ها برداشته و هم سازی دانشگاهمجازی
هنوز ، شود. با این وجودصورت مجازی تدریس میاین دانشگاه به

مهندسی و علوم  –های فنی لزوم حضور فیزیکی در رشتههم 
پایه مشهود بوده و حضور در دانشگاه را برای این دانشجویان 

است. حال با پذیرش نیاز به حضور فیزیکی در مراکز الزامی نموده 
یابی مراکز دانشگاهی هایی جهت مکانریزیبرنامه، آموزش عالی

صورت یابی دانشگاه بهانصورت گرفته و الگوهایی برای مک
های اندازه جمعیتی شهرها ها شاخصشده که در آن موردی ارائه

عنوان مالک و اولویت و همچنین معیارهای مدیریت سیاسی به
جهت ، به عنوان مثالاست.  شدهاحداث دانشگاه در نظر گرفته 

از تصمیم چندمعیاره ، یابی مراکز دانشگاه آزاد اسالمیمکان
 . (8: 1387، فر و طلوعی شلقیراد)فاده گردیده است است

ها و مراکز دانشگاهیابی و توسعه در طرح پیشنهادی مکان 
نیز شاخص دانشجو و  (73 - 77) عالی در برنامه توسعه آموزش
تر مورد توجه قرار های مکانی و شخصیتی دانشجویان کمویژگی

است. در مواردی نیز اصلی بر پتانسیل مکان بوده  تأکیدگرفته و 
و مراکز آموزش عالی را براساس ها الگوهای توسعه دانشگاه

ت ظرفیت دانشجو مستلزم کمی مطالعات الگوهای ریاضی تعیین
 .(64: 1390، نژادآریان حسینی و)اند بودجه و استاد و ... دانسته

ریزی نظامی از برنامه، های مذکورتر برنامهبیش، بنابراین
متمرکز و قطبی حاکم است که در آن برای مردم و ، ایغیرمنطقه

شدن مراکز شود و نتیجه آن نیز قطبیریزی میبدون مردم برنامه
 است.آموزش عالی 

در راستای تداوم و افزایش ، محوراقتصادهای دانش تحول در
های علمی و تکنولوژیک ضروری است که سرعت پیشرفت

بر شهرهای خالق انجام  تأکیدتوسعه شهرهای فعلی ایران با 
رویه خدمات شهری و اما توزیع نامناسب و بی گردد.

مهم در راستای  یکی از موانع، های خدماتی و فرهنگیزیرساخت
تحقق توسعه پایدار و خالقیت شهری بوده است )مرصوصی و 

ها از اهمیت ( و توزیع مناسب مراکز دانشگاه22: 1393، خزایی
 خاصی برخوردار است. 

های خاص خود از جمله فراهم به دلیل ویژگی، نوردانشگاه پیام
و  سازی دانشجویانبومی، نمودن شرایط تحصیل برای همگان

کاهش سفرهای روزانه ، های تحصیلکاهش هزینه، حتی اساتید
بر آموزش  تأکیدامکان تحصیل افراد شاغل و ، جهت تحصیل

به ، در این دانشگاهای برخوردار است. الکترونیک از جایگاه ویژه
 .حداقل رساندن فاصله دسترسی از اولویت خاصی برخوردار است

های فنی و مهندسی و آزمایشگاهی عه رشتهیرا به جهت توسز
هنوز سیستم حضور فیزیکی و تعامالت مستقیم مطرح بوده و 

های دقیق و گذاریبه شیوه الکترونیک مستلزم سیاستالزمه گذر 
  (146: 1391، موسوی و همکاران)جانبه است همه

در راستای ساماندهی مکان تحصیل دانشجویان در دانشگاه 
 «هابندی آنها و قطبتجمیع رشته»اکنون دو طرح هم  ،نورپیام

در دست اقدام و ، «ادغام واحدهای کوچک با مراکز بزرگ»و
گردد که واحدهای بررسی بوده و در مواقعی نیز مشاهده می

ولی تاکنون الگو و طرح مناسب مبتنی بر ، اندشدهتر ادغام کوچک
ها جمعیتی دانشگاهفاصله دسترسی و پوشش ، تحلیل هندسی

صورت موردی و با تصمیمات سازمان وجود نداشته و موارد به
گیرد. بر همین اساس این نور صورت میمرکزی دانشگاه پیام

 شیآماحلیل هندسی و گردد که آیا با استفاده از تسوال مطرح می
 یتوسعه شهر یبرا ی مناسبیالگو توانی میمراکز دانشگاه

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/42337
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/42337
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ارائه نمود؟ به  دژنیو شاه اندوآبیم یاهشهرستاندر  خالق
فاصله مناسب  نییتعپژوهش حاضر هدف خود را ، همین منظور

ادغام شعبات موجود  ای یدانشگاه دیاحداث شعبه جد یبرا
براساس کاهش دانشجو و عدم ضرورت وجود دانشگاه براساس 

 قرار داد.، شیآما کردیفاصله استاندارد با استفاده از رو
 

 نظري انیمب

 چارچوب نظری
ریزی مباحث برنامه ها درنظریه نوپاترین از یکی، خالق شهر نظریه

ظهور  و دنیا بروز در شهرنشینی سوم موج دنبالبه که است شهری
زمان کوتاهی به یکی  مدت در، بودن نوپا باوجود کرد. این نظریه پیدا

 طوریشد. به شهری بدل مطالعات حوزة هانظریه ترینکاربردی از
 ملل متحد و تربیتی سازمان فرهنگی، جهانی سطح در که امروزه

سالیانه شهرهای ، خالق های شهرشاخص از استفاده با یونسکو()
خالق  و فهرست شهرهای قرار داده ارزیابی و مورد سنجش را جهان

منتشر  ...و تاریخی، فرهنگی، هنری، ادبی مختلف هایحوزه در را
 (. 24: 1394، آبادیکند )مختاری ملکمی

در مبحثی با  1967در سال « دبور»این نظریه اولین بار توسط 
مطرح گردید. او معتقد به « نمایش شهر یا شهر تماشایى»عنوان 

در  فرهنگى و اقتصادى فضاى تلفیق ظهور پیش از موعد ایده
، جدید دمول فضاهاى نظیر موضوعاتى در ویژهمقیاس انسانى )به

 هاى بصرى کهمحیط درآوردن نمایش به و های فرهنگىمجموعه

 ,SCOTTباشد )بسیارند( می جهان سراسر شهرهاى اصلى مادر در

2006: 20 .) 
را  خالق شهرهاى و مناطق بحث که بود کسى اولین فلوریدا

عنوان طبقه  با را دخو کتاب اولین، 2002 سال در او بود.، کرد مطرح
 براى دیگرى را کتاب 2005 سال در، از آنپس  و منتشر نمود خالق

 تالیف نمود.تر نظریه خود بسط و تشریح بیش
 بر، منطقه یا شهر یک اقتصادی موفقیت معتقد است، افلورید
 توسعه، صنعتی استخدام مثل) سنتی اقتصادی توسعه هایاستراتژی
درگرو تر بلکه بیش؛ نیست استوار (کار نیروی توسعه یا، صادرات

وی با پیش  .(Donegan, 2008: 46) است خالق استعداد جذب
دنبال به، خالق فرض ایجاد مشاغل جدید در شهرهایی با نیروی کار

 ,Florida)بررسی فاکتورهای جذابیت شهر برای طبقه خالق بود 

گیران سیاسی باید قابل تصمیم، و پیشنهاد نمود (223 :2008
خالق را  حصول بودن تسهیالت زندگی باکیفیت باال برای طبقه

های اقتصادی خالق مشوق فعالیت تضمین کنند. زیرا حضور طبقه

                                                 
1. Deborah 

 .  Florida 

ای از اهمیت زیادی برخوردار آتی منطقه توسعهبرای  خالقی است که
  (. (Fritsch, 2008: 15است

شهرهای »عنوان مبنایی برای مفهوم خالق به طبقه نظریه
 «خالق

به  یابیخاصی از فاکتورهای موثر جهت دست عمل نموده و مجموعه
 مدیریت خالق و کارآفرین را طبقه بندی کرده است.

شود این است که ئوری طبقه خالق فلوریدا دریافت میچه از تآن
ها در زمینه دهنده استعدادها و مهارتعنوان پرورشدانشگاه به

مرکزی برای ، های نظری و عملی و حرف گوناگون محلیتخصص
آموزش عالی و شود. گردهمایی طبقه خالق جامعه محسوب می

دارای حوزه  بخش مهم و حائز اهمیتی است که ها نیزدانشگاه
، های اقتصادیدیگر نهادها و بخشتوسعه  اثرگذاری بسیار وسیعی در

این  است. ای و ملیمنطقه، شهریو سیاسی  فرهنگی، اجتماعی
مدیران و رهبران جامعه و با رشد ، تخصصی افراد باتربیت، نظام

نبوغ و پتانسیل فکری انسان در توسعه مرزهای دانش ، هاتوانایی
 (. 8: 1387، )عزیزی است نقش بسیار داشته، بشری
فلوریدا  که ادبیاتى از استفاده با اسکات نیز 2007 سال در

 مناطق خالق و شهرها با ارتباط در را مباحثى، بود مطرح کرده

این سؤاالت را در کانون توجه خود قرار  اسکات نظرات مطرح نمود.
موجود در  هاىظرفیت و رقابتى ىهامزیت توانیممى دارد بود: چگونه

 این امکان وجود آیا ببریم؟ پیشتر بیش خالقیت سمتبه را شهرها

 (.261: 1395، فر و همکاراندارد؟ )نظم
 دانش، جانبی معتقد است اثرهای هندرسون، در همین راستا

 انباشت، شود پسو منطقه می اندازه شهر و وریرشد بهره به منجر
 رشد شهری خالق و محلی وریبهره رشد بر جانبی ایو اثره دانش

و کارهای کسب  و هااند که حرفهمطالعات نشان دادهمؤثر است. 
 .شود تربیش کامیابی و وریبهره به منجر تواندمی، محوردانش
و  پذیریانعطاف و شهری اقتصاد عالوهبه باال کار بامهارت نیروی

نشان  بهتری واکنش، تغییر با برخورد در تواندمی، تربیش سازگاری
  (.7: 1391، دهد )موالیی و همکاران

 تداوم و بسط، سویککارآفرینی و نوآوری در دانشگاه از ، در واقع
های تدریس و پژوهش است و از سوی دیگر قابلیت تبدیل فعالیت

است  یک مفهوم نوظهور، دانشگاه کارآفرینرا دارد؛  دانش به سرمایه
هدف آن تبدیل دانشگاه از نگه دارنده و تولید کننده دانش به تولید و 

، اینراببن(. 98: 1394، سرمایه و ارتباط با صنعت است )پوراحمد
ها برای پاسخ به اقتضائات محیط و تضمین بقا و اثربخشی دانشگاه

خود در ارتباط با استقرار شهرهای خالق و مبتنی بر فناوری اطالعات 
طور باید بتوانند خود را به، و ارتباطات در شرایط متحول امروزی

                                                 
3. SCOTT 

4. Henderson 
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این در صورتی و  دنحو اثربخشی بازآفرینی نماینمستمر و به 
، یک روش سیستمی پذیر است که به نحو مناسب و کاملی درامکان
 .و اجرا گرددیابی مکان، ریزیطرح

نشان را  ر خالقنقش طبقه خالق در تحقق شهدیاگرام ، 2شکل  
 جدهد.می

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  خالق شهر تحقق در خالق طبقه نقش .1شكل 

 270: 1395، فر و همکاراننظم مأخذ:                 

 قپیشینه تحقی
 شیدانشگاه و گرا یابیمکان یبرا، (2018و همکاران ) نیشمسود
 نیب  رابطه لیبه تحل یخصوص یهابه انتخاب دانشگاه انیدانشجو

ها مطالعه آن جیپرداختند و نتا انیمکان دانشگاه و انتخاب دانشجو
 یخصوص ریو غ یدولت یهانامناسب دانشگاه یابینشان داد که با مکان

 یخصوص یهاسمت دانشگاهدر انتخاب دانشگاه به انیدانشجو جیرتدبه
 .دهندینشان م لیبا مکان و شهر مناسب تما

ها عامل توسعه شهر هلسینکی دانشگاه مطالعه به، (2008) 2 هایال
 و مراکز دانشگاهی شهر هلسینکی عملکرد فضایی پرداخت. به تحلیل

 است. نتایج مطالعه او پرداخته شهر توسعه در مراکز این مؤثر نقش
 دو از، فنالند هایسایر دانشگاه هلسینکی مانند نشان داد که دانشگاه

 اروپایی هایدانشگاه سایر که ماننداین اول، است برخوردار مهم ویژگی

 و باشدباالیی برخوردار می بسیار از سطح علمی و آموزشی از نظر هم
و مجاورت مکانی آنها با  اندشدهواقع  مرکز شهرها ها درهم مکان آن

سیاسی شده  قدرت از قدریت و حمایت با نزدیکی مراکز سیاسی سبب
بنابرین اینگونه از دانشگاه های مستقر در مرکز شهر از نظر ، است

 سیاسی مورد حمایت زیادی قرار دارند. 
 و جهانی مطالعه رابطه دانشگاهای اب، (2008) پری و ویول

در  دانشگاهی هاییابی پروژهدریافتند که تأثیر مکان، شهری توسعه
 تغییر فضاهای شهری اثبات شده و مشخص گردیده است که 

 گردد.یابی مناسب دانشگاه موجب توسعه فضایی شهرها میمکان
 دانشگاه کلمبیا را به عنوان عامل ، (2005) پوتر مارکوس و

                                                 
. Shamsudin 

2. Hailla  

3. Wiewel& Perry 
4. Peter Marcuse and Cuz Potterج 

 

قرار دادند  یاقتصادی مورد بررس ریاز نظر تأث ایسعه دهنده شهر کلمبتو
یکی از سه دانشگاه ، ها نشان داد که دانشگاه کلمبیاآن قیتحق جیو نتا

بزرگ بعد از دانشگاه جامع کاتولیک مسیحی و دانشگاه دولتی شهر 

 اقدامات فراوان هایعنوان دارنده امالک وسیع و سرمایهکه به باشدیم

اند و انجام داده یاراض یکاربر یزیربرنامه تمحوری با ایگسترده
دانشگاه موجب برگشت  یاراض تیریو مد نیدر زم یگذارهیسرما
آن  ییمختلف دانشگاه و شکوفا یهابه بخش نیزم تیمالک هیسرما

 (.14: 1392، میشده است )موسی کاظ
بر  یش عالگسترش مراکز آموز ریتأث، (1397) یو مراد یزال
 یهابا استفاده از مدل، زیشهر تبرآن در کالن رامونیپ یفضاها یکاربر
مراکز  رامونیپ یهایکاربر یدانیو برداشت م یلیتحل یفیتوص

 مرکز  کی یابیبا مکانکه  دندیرس جهینت نیبه ا یدانشگاه
 ژهیوو توسعه شهر به نیزم یکاربر یاالگوه رییبه مرور تغ یدانشگاه

شود.  یمراکز شروع م نیدر اطراف ا یو تجار یخدمات یعه فضاهاتوس
با  یادهیچیدانشگاه ارتباط مهم و پ کیمناسب  یابیلذا مکان

انداز توسعه نکردن آن چشم تیآن دارد که با رعا یرامونیپ یهایکاربر
 مطلوب محقق نخواهد شد. یشهر

شهر با  خالق با طیمح وندیرابطه پ، (1392و رهگذر ) انیشهاب
ضمن ها آنرا مورد مطالعه قرار دادند.  یقیتطب سهیاستفاده از روش مقا

 یشهر خالق و چند تجربه موفق جهان کردیمرتبط با رو میمفاه یبررس

 نیبه ا تیخالق در پرورش یدانشگاه هایطیاستفاده از مح نهیدر زم
 ندازمین انیدانشجو تیجهت ارتقاء خالق هانشگاهکه دا دندیرس جهینت

 یابیمناسب هستند و بدون مکان یهااز فضاها و مکان یریگبهره
 ریپذنسل سوم امکان یهابه دانشگاه یابیها دستدانشگاه حیصح

 نخواهد بود.
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 یریادگیو  یمجاز یهامشکالت دانشگاه، (1384) منتظر
 راتیتأث نیو همچن انیمراجعه دانشجو وهیرا از نظر ش یکیالکترون
. مورد مطالعه قرار دادروزانه و ...  یدن در حذف سفرهاش یکیالکترون
 تیها در نهادانشگاه نشد یکیو الکترون یمجازنتایج مطالعه او  طبق
 یمهم یهارا با چالش سیتدر یهاوهیش زیها و ندانشگاه یابیمکان

 یاز راه کارها یمجاز یفضاها یبسترها تیمواجه خواهد کرد که تقو
 خواهند بود. ندهیمشکالت در آ نیامهم برون رفت از 

 

 پژوهش انجام روش 
نوع تحقیق کاربردی با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی نظر مطالعه حاضر از 

یابی واحدهای ساماندهی و مکان ها برایداده گردآوری بود. جهت
-پیمایشی )داده ثانویه( و های)داده نور از دو روش اسنادیپیام دانشگاه

استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه در  نامهبزار پرسشاولیه( با ا های
نور دانشگاه پیام 93نفر از دانشجویان ورودی مهر  600این تحقیق 

دژ و واحد کشاورز از استان مرکز شاهین، برجواحد چهار، مرکز میاندوآب
صورت تمام شمار اطالعات مکان باشند که بهغربی می آذربایجان

 دریافت گردید. ها سکونت آن
دست آمده بر با ها و نمایش اطالعات بهپردازش و تحلیل داده

انجام گرفت. به این صورت که  ،ArcGIS 10.1استفاده از نرم افزار 
ای بر روی نقشه استان های نقطهصورت دادهابتدا اطالعات مکانی به

طریق در مرحله بعد از  رقومی شده و جدول اطالعاتی آن ایجاد گردید.
-داده، میانگین مکانیو دایره انحراف استاندارد، های بیضی استانداردمدل

های سطحی با مساحت و مرز ها و محدودهای به دایرههای نقطه
عنوان محدوده و حوزه ها بهشدند که محدوده داخل آنمشخص تبدیل 

 این، گردد. در واقعنفوذ استاندارد برای پذیرش دانشجو محسوب می
منحنی بسته مشابه همان خط در مدل آماری انحراف استاندارد است 

با ، صورت هندسی برآورد شدهبه Yو  Xکه چون بر روی دو محور 
 باشد که باشده و دارای مرکز هندسی نیز می منحنی بسته نشان داده

 فاصله گرفتن از آن مرکز هندسی از مرکز میانگین کل نقاط فاصله 
 شود.وده خارج از مرز آن فاصله غیراستاندارد میگرفته و در محد

 

 محدوده مورد مطالعه

 ،ارومیههای آبریز دریاچه هایی از حوزهغربی بخش گستره آذربایجان
شور ک تقسیمات کالبدیبراساس گیرد و ارس و زاب کوچک را دربر می

 کالبدی شمالشرقی و اردبیل منطقه  های آذربایجانهمراه با استان
 دهد. غرب کشور را تشکیل می

های پرتراکم کشور است که استان آذربایجان غربی یکی از استان
دارد. غربی کشور ایران قرار گرفته و با سه کشور مرز مشترک  در شمال

 –جهت کشیدگی این استان به لحاظ شکل هندسی شمال غربی 
 شدهاین استان واقع که شهر ارومیه تقریبا در مرکز  جنوب شرقی است

جنوبی  -اکثر مسیرهای ارتباطی استان در محور شمالی ، است. بنابراین
چولگی و ، و در مسیرهای منتهی به مرکز استان مستقرند. این عامل

دهد. براساس آخرین کشیدگی استان را در جهت خاص نشان می
 40، نشهرستا 17غربی دارای استان آذربایجان ، تقسیمات کشوری

  (.130: 1395، باشد )آفتابشهر می 42و  دهستان 113، بخش
های میاندوآب و نشهرستا، محدوده مورد مطالعه در این تحقیق

درصد از مساحت  8/11کیلومتر مربع مساحت ) 4430دژ با شاهین
سرشماری نفوس براساس اند. استان( در جنوب شرقی استان قرارگرفته

درصد و  38/8 نفر 273949شهرستان میاندوآب با ، 1390و مسکن 
 درصد از جمعیت  83/2 نفر 92456دژ با شهرستان شاهین

 اند.ستان را به خود اختصاص دادهکل ا
موقعیت ، 2ها و شکل جمعیت استان و شهرستان، 1جدول 

دهد. این محدوده شامل جغرافیایی محدوده مورد مطالعه را نشان می
واحد مرکزی و  عنوانبه دژمیاندوآب و شاهیننور چهار دانشگاه پیام

وابسته )و کشاورز  (میاندوآب) ی چهار برج واحدهای وابستههادانشگاه
 باشند.می (دژبه مرکز شاهین

نفر در جنوب و جنوب  135000شهر میاندوآب با جمعیتی معادل 
های شرقی دریاچه ارومیه در جلگه سرسبز میاندوآب در بین رودخانه

شهر چهار برج با جمعیتی . است یافته رود استقراررود و سیمینهزرینه
نفر در جنوب غربی دریاچه ارومیه و شمال غربی شهر  9000حدود 

شده که در تقسیمات کشوری زیرمجموعه شهرستان میاندوآب واقع 
-ترین شهر به استان آذربایجانمیاندوآب محسوب گردیده و نزدیک

 (.1390، )مرکز آمار ایران شرقی است
الیه جنوب نفر در منتهی 45000دژ با جمعیتی حدود شهر شاهین

 در منتهی علیه ، نور این شهردانشگاه پیام .قرار داردشرقی استان 
شدن مسیر شده که در شرق با کوهستانی  شرقی شهرستان واقع جنوب

طبیعی مواجه  های جغرافیایی و عوارضسمت تکاب با محدودیتبه
تر شهر کشاورز جزء شهرهای کوچک اندام منطقه با جمعیتی کم است.

دژ و در شاهین –که در حد واسط میاندوآب باشد مینفر  5000از 
شهرستان محسوب و از شهرهای این  قرار دارددژ شمال غربی شاهین

 .(1390، ایران آمار مرکز سایت)شود می
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 سال اخیر 35در  دژهای میاندوآب و شاهینجمعیت استان آذربایجان غربی و شهرستان .1جدول 

ن
ستا

هر
ش

 

 شرح
 نرخ رشد جمعیت

65 75 85 90 95 65-75 75-85 85-90  90-95  

ن
ستا

ل ا
29/2 3265219 3080576 2873800 2496319 1990800 كل استان ك  42/1  4/1  17/1  

4172495 1344046 960269 جمعیت شهری  1932544 2136203 42/3  53/2  29/2  3/3  

12/1 1123016 1148032 1148505 1152273 1030531 جمعیت روستايی  03/0-  01/0-  4/0-  

ب
وآ

ند
میا

 

49/1 273949 260628 247307 223280 192491 میاندوآب  03/1  05/1  1 

64/2 148059 135880 126158 97181 74866 جمعیت شهری  64/2  49/1  7/1  

یت روستايیجمع  117625 126099 135880 124748 125890 7/0  4/0-  58/0  2/0  
67/9 درصد جمعیت شهرستان از كل استان  94/8  61/8  46/8  38/8  - - - - 

ن
هی

شا
دژ

 

دژشاهین  78284 91158 90182 91113 92456 53/1  11/0-  2/0  29/0  

89/3 54135 48980 44247 32147 21947 جمعیت شهری  25/3  05/2  2 

46/0 38321 42133 45935 59011 56337 جمعیت روستايی  47/2-  72/4-  9/1-  

93/3 درصد جمعیت شهرستان از كل استان  65/3  14/3  95/2  83/2  - - - - 

وس و مسکن سرشماری عمومی نف، 1385سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، 1375سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، 1365سرشماری نفوس و مسکن : مأخذ

 سبات نگارندگانو محا 1395

  
 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه .2شكل 

 هایافته
بر  ی محدوده مورد مطالعههامكان استقرار دانشگاهبررسی 

 حوزه نفوذ جذب دانشجو اساس 

 توان گفت که پراکنشمی، صورت گرفته تحلیل هندسی براساس

 مطالعهدانشجو در شهرهای مورد های نفوذ جذب دانشجویان و حوزه
جنوب شرق  –بوده و جهت شمال غرب  دارای چولگی و کشیدگی

دهد که الگوی پراکنش نشان می، (. این عامل3شکل )دارند
وضع موجود  ارتباطی دانشجو در هر مرکز دانشگاهی از شبکه
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توان عامل موقعیت نسبی استان و شکل می، کند. درواقعتبعیت می
ها و رودها را در جهت کوه، جمله دریاچه ارومیه عوارض طبیعی از

این عامل دخیل دانست. لذا تعیین یک شعاع مشخص و دایره 
رسد و باید نظر نمیمنطقی به ، فرضی برای مراکز دانشگاهی استان

 گی و کشیدگی حوزه نفوذ هر دانشگاه را نیز در نظر گرفت.جهات چول
نشان داد ، از تحلیل مکانیشده  اخذاطالعات هندسی همچنین 

نور منطقه مورد مطالعه بر مرکز های پیامدانشگاه تربیش مکان که
 (.3ثقل مراجعات منطبق نبوده است )شکل 

 
 دانشجو در محدوده مورد مطالعهجذب بیضی استاندارد و مرکز هندسی حوزه نفوذ  .3شكل 

 
 

 

 

تحلیل مكان استقرار و حوزه نفوذ جذب دانشجو در دانشگاه 

  واحد چهار برجور نپیام

  محدوده تعریفو  بوده تازه تأسیس، برج واحد چهار نورامیدانشگاه پ

سه به نور برای جذب دانشجو نسبت شده از طرف دانشگاه پیام
ه بوده و در شعاع خارج از دگستر، هشهر دیگر منطقه مورد مطالع

 های آن قابلداده، یناپذیرد. بنابرکیلومتر نیز دانشجو می 100
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ها نخواهد بود. ولی از این لحاظ که مقایسه با سایر دانشگاه
دانشجویان انتخاب آزاد را در تعیین مکان دانشگاه خود داشته

 باشد.تر تواند واقعیفاصله استاندارد آن می، اند
)شمال  X محورعاع استاندارد جذب دانشجو در فاصله ش

  –غرب 
کیلومتر است که از بخش شمال  69جنوب شرق( برابر با 

غرب تقریبا تا نیمه جنوبی دریاچه ارومیه و در جنوب شرق تا 
 –شمال شرق ) Yدر محور  امتداد یافته است.شهر کشاورز 

که در غرب تا باشد میکیلومتر  26جنوب غربی( برابر با 
-محدوده شهرستان و در شرق تا شهر ملکان را پوشش می

 دهد.
با فرض هموار بودن منطقه و رقابت مساوی با دانشگاه

های جغرافیایی های دیگر و همچنین عدم وجود محدودیت
ای برای این مرکز دانشگاهی شعاع دایره، دریاچه ارومیهمثل 

گردد. انحراف دانشگاه موجود یلومتر تعیین میک 52 با فاصله
کیلومتر و از  4/5از مرکز ثقل مراجعات دانشجویان این مرکز 

کل دانشجویان منطقه )مکان پیشنهادی مراجعات مرکز ثقل 
توان گفت این ( که می2 جدولکیلومتر است ) 44دانشگاه( 

مرکز دانشگاهی در مکان موجود با مرکز ثقل مراجعات 
مکان فعلی آن نسبت به مراجعان و انطباق داشته شجویان دان

ولی نسبت به مرکز ثقل کل  خود واحد متناسب است
دانشگاه پیشنهادی( کامال )دانشجویان منطقه مورد مطالعه 

 کیلومتر انحراف دارد. 44نامتناسب بوده و حدود 
 

و حوزه نفوذ جذب دانشجو در مكان استقرار  تحلیل

 دژ نور شاهیندانشگاه پیام

مساحت حوزه نفوذ ، 2جدول و  3شکل اطالعات  بر اساس
دژ در حالت بیضی استاندارد جذب دانشجو برای مرکز شاهین

اندازه  بزرگ به شعاعبا زاویه چرخش  مربعکیلومتر  3123
درجه از شمال جغرافیایی و در حالت دایره استاندارد  128

 است. کیلومتر مربع 3908
)شمال  Xرد جذب دانشجو در محور فاصله شعاع استاندا

کیلومتر است که از بخش  61جنوب شرق( برابر با  –غرب 
دژ شهرهای در محور میاندوآب تا شاهین شمال غرب تقریبا

کیلومتری  10و تا را پوشش داده  باروقو کشاورز ، محمودآباد
 در مسیر مهاباد پوشش دادهنیز روستاهای غربی میاندوآب را 

لی از بخش جنوب شرق این محدوده بسیار ضعیف و است
 دژ را درکیلومتری شهر شاهین 25تا  اعمل نموده و صرف

جنوب  –شمال شرق ) Yدر محور ، گیرد. این وضعیتبرمی
متر است که در غرب تا مرزهای شهر کیلو 35غربی( برابر با 

و در شرق دانشجویان روستاهای شهرستان شاهیندژ را  بوکان
 نماید.می جذب

با فرض هموار بودن منطقه و رقابت مساوی با دانشگاه
برای این مرکز دانشگاهی  استاندارد شعاع دایره، های دیگر

گردد. انحراف دانشگاه موجود کیلومتری تعیین می 48فاصله 
کیلومتر و از  16از مرکز ثقل مراجعات دانشجویان این مرکز 

، )مکان پیشنهادی دانشگاه(مرکز ثقل کل دانشجویان منطقه 
توان گفت این می، (. به بیان دیگر2جدول کیلومتر است ) 49

مرکز دانشگاهی در مکان موجود با مرکز ثقل مراجعات خود 
باشد. به همین منطبق نبوده و لذا مکان فعلی آن متناسب نمی

، نمایدکشاورز استقرار پیدا  -دلیل اگر در حد واسط محمودآباد 
به مرکز تسهیل شده و فاصله به حد  دسترسی دانشجویان

حتی در صورت استقرار ضروری و  شودتر میمطلوب نزدیک
دژ نیز بهترین مکان برای آن ورودی در شهر شاهین

دژ )مجاورت دانشگاه آزاد اسالمی( است. شاهین –محمودآباد 
کل  این مرکز دانشگاهی نسبت به مرکز ثقل، از طرفی

با زیرا  .مطالعه وضعیت مناسب ندارددانشجویان منطقه مورد 
ترین انحراف را بیش، کیلومتر فاصله از دانشگاه پیشنهادی 49

 ترین مکان برای دانشگاه منطقه دارد.از مطلوب

 

تحلیل مكان استقرار و حوزه نفوذ جذب دانشجو در 

 واحد كشاورزنور دانشگاه پیام

، واحد کشاورز نورامیدانشگاه پکه جه به اینبا تو
حوزه جذب دانشجو ، باشددژ میای از مرکز شاهینزیرمجموعه

 شده دژ تعریفنور مرکز شاهینبرای آن همانند دانشگاه پیام
 ست.ا

حوزه نفوذ استاندارد مساحت ، 2جدول  اطالعاتبراساس 
در حالت بیضی استاندارد  انشجو برای واحد چهاربرججذب د

اندازه  با زاویه چرخش مقطع بزرگ به کیلومتر مربع 1852
درجه از شمال جغرافیایی و در حالت دایره استاندارد  135

است که در بین شهرهای منطقه مورد  کیلومتر مربع 1894
 دهد.ترین مساحت را پوشش میکم مطالعه

)شمال  X فاصله شعاع استاندارد جذب دانشجو در محور
کیلومتر است که از بخش  36جنوب شرق( برابر با  –غرب 

شمال شهرستان بوکان و از بخش جنوب  شمال غرب تقریبا
بوکان را در  -دژ های شاهینشرق تا جنوب مرز شهرستان

جنوب غربی(  –شمال شرق ) Y و در محور برگرفته است
است که در غرب تا محمودآباد و در شرق  کیلومتر 28برابر با 

 دهد.تا شهر بوکان را پوشش می
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های با فرض هموار بودن منطقه و رقابت مساوی با دانشگاه
 مانندهای جغرافیایی دیگر و همچنین عدم وجود محدودیت

، رکز دانشگاهیای برای این مشعاع دایره، دریاچه ارومیه
گردد. انحراف دانشگاه موجود از کیلومتر تعیین می 33فاصله 

کیلومتر و از  3/27مرکز ثقل مراجعات دانشجویان این مرکز 
مرکز ثقل کل دانشجویان منطقه )مکان پیشنهادی دانشگاه( 

توان گفت این مرکز ( که می2جدول) کیلومتر است 18

منطبق نبوده مرکز ثقل مراجعات دانشگاهی در مکان موجود با 
 ت.مکان فعلی آن نسبت به مراجعان خود واحد متناسب نیس و

نسبت به مرکز ثقل کل دانشجویان منطقه مورد مطالعه  اما
کیلومتر  18 فقط)دانشگاه پیشنهادی( نسبتا متناسب است و 

 انحراف دارد.
 

 

 های منطقه مورد مطالعههای هندسی توزیع فضایی دانشجویان دانشگاهویژگی .2جدول 
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 11 8 2/8 6 59 5/43 166 41 5/30 72 3/53 5946 5129 میاندوآب

 49 36 22 16 48 2/35 128 35 2/22 61 6/44 3908 3123 دژشاهین

 44 32 4/5 4 52 1/38 125 26 1/19 69 6/51 4575 3103 چهار برج

 18 13 3/27 20 33 5/24 135 28 8/21 36 9/26 1894 1852 كشاورز

1/44 149 39 5/29 75 9/54 6112 5096 پیشنهادی )الگو(  2/6 0 0 0 0 

 
بر اساس  نور در منطقه مورد مطالعهيابی دانشگاه پیاممكان

 حوزه نفوذ جذب دانشجو

تعدادی وجود  با گیرد کهاستفاده قرار می مورد زمانیاین طرح 
احداث یک مرکز دانشگاهی ، ای خاصواحدها در منطقهمراکز و 

سیاست ادغام ، که برحسب ضرورتجدید مورد نیاز بوده یا این
های یک منطقه یا تخصیص و تمرکز امکاناتی خاص در دانشگاه

یک مرکز از بین مراکز مختلف مطرح باشد. به عنوان مثال 
زی یک کتابخانه اندانور استان قصد راهممکن است دانشگاه پیام

نظر  مجهز در جنوب و یا در شمال استان را داشته باشد که از
ترین دسترسی برای کل دانشجویان منطقه عامل نزدیک

  دسترسی رعایت گردد.
نفر از دانشجویان  600در پژوهش حاضر از آدرس مکانی 

نرم  گیری ازشد و با بهره چهار مرکز دانشگاهی منطقه استفاده
پایگاه داده مربوطه تشکیل شد. پس از تشکیل پایگاه ، GISافزار 
برای کل دانشجویان  standard ellipseاز طریق مدل ، هاداده

شد که مساحتی در حدود  حوزه نفوذ یک بیضی استاندارد تعریف
فاصله ، گردید. در این بیضیمربع را شامل می کیلومتر 5096

جنوب  –رب )شمال غ X ذب دانشجو در محورشعاع استاندارد ج
 غرب تقریبا کیلومتر است که از بخش شمال 75شرق( برابر با 

های نهایی جنوب شهرستان بناب و از بخش جنوب شرق تا مرز
این میزان در  است. دژ ادامه یافتههای بوکان و شاهینشهرستان

است کیلومتر  39جنوب غربی( برابر با  –)شمال شرق  Yمحور 
شرقی شهرستان مهاباد و در شرق تا که در غرب تا نیمه

 دهد. شهرستان ملکان و میاندوآب را پوشش می
صورت یک جلگه همـوار  منطقه مورد مطالعه به کهدر صورتی

حالت در این ، های مساوی دانشگاهی فرض شودو رشتهبا امکانات 
 2/60شـود کـه شـعاع آن برابـر     دایره استاندارد برای آن تعریف می

 .(4)شکل  کیلومتر مربع خواهد بود 6112کیلومتر و با مساحت 
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 حوزه جذب دانشجو بر اساس ی مورد مطالعههادایره استاندارد و مرکز هندسی دانشگاه .4شكل 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

مرکز ثقل مراجعات  Mean Centerمدل توجه به با  
که همان مرکز هندسی حوزه نفوذ بیضی و دایره )دانشجویان 

 مشخص گردید. با استفاده از مدل تابع همپوشانی (استاندارد است
 های استاندارد چهارنیز هسته تراکم یا فضای مشترک بین بیضی

کیلومتر  42که مساحتی معادل  شدمرکز دانشگاهی مشخص 
 دهنده پوشش مشترک و در . این فضای مشترک نشاندارد مربع

 ها در منطقه است. نتیجه توزیع فضایی نامناسب دانشگاه
 در میانگین مکانی کل دانشجویان منطقه  ثقل یا همانمرکز 

ن مکان مناسب جهت احداث مرکز دانشگاهی عنوابه، این پژوهش
های استاندارد بوده و مرز با هسته تراکم بیضیهمجدید در منطقه 

 11یابی شده در فاصله این مکان جدید پیشنهادی و مکان
 (5)شکل  گردیده است کیلومتری جاده میاندوآب به کشاورز واقع

دانشگاه ها در آنبین مراکزی که  ترین شهر به آن درکه نزدیک
کشاورز با ، کیلومتر 11نور مستقر است به ترتیب: میاندوآب با پیام
 49دژ با کیلومتر و شاهین 44چهار برج با ، کیلومتر 18

 کیلومتراست.



 71 1399 زییپا، 22یاپیپ، 2شماره ، ازدهمی سال، شهری شناسیبوم هایپژوهش یفصلنامه علم دو                                  

 
 جالگوی استاندارد جذب دانشجو  ورد مطالعه بر اساسدر محدوده م مکان پیشنهادی دانشگاه  .5شكل 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 جج
 گیرينتیجهبحث و 

ترین فضاهای پرورش یکی از بهترین و مهمهای دانشگاهی محیط
و تولید در شهرها توجه برای طبقه خالق است. امروزه  خالقیت و جلب
، در محیطی از خدمات بلکه، به مواد اولیه وابسته نیست، در سایر مناطق

، گیرد. بنابراینفرهنگ و نوآوری شکل می، مصـرف، دانش، هاآگاهی
ـان سـرمایه  اندازه اسـتعدادای بههیچ ماده ـا هم اال( ی ـارت ـب )مه

 آموزش مؤسسات، یگرد عبارت. بهنقش محوری ندارد، انسانی در تولید

 حضور با جامعه علم تولید و ورزیاندیشه مرکز االترین عنوانبه، عالی

 در دانشجویان و پژوهاندانش، محققان، متفکران اندیشمندانه و فعالیت

، اعتقادی، فکری هایبه حرکت بخشیدن جهت و علمی اعتالی
دارند. تجارب جهانی این مهم  یاساس نقشی جامعه سیاسی و فرهنگی

-ریزی صحیح تا چه اندازه میکند که با ساماندهی و برنامهرا تائید می

، در همین راستاتوان در توسعه مناطق و شهرهای خالق گام برداشت. 
ادغام  ای یدانشگاه دیاحداث شعبه جد یفاصله مناسب برا کی نییتع

ضرورت وجود دانشگاه شعبات موجود براساس کاهش دانشجو و عدم 
به عنوان هدف  شیآما کردیبراساس فاصله استاندارد با استفاده از رو

 دست آمد: و نتایج زیر به مطالعه حاضر در نظر گرفته شد

الگوی توزیع دانشجو پیرامون دانشگاه از بیضی استاندارد  -
توزیع ، دار بودن این پراکنشکند که با توجه به جهت تبعیت می

 دانشجو باید مطابق دایره استاندارد اصالح گردد.

الگوی مناسب مکان استقرار دانشگاه مبتنی بر مبدا سفر  -
وستای سکونت( باید مبتنی بر مدل دایره )شهر و ر دانشجویان

، ها توسط دانشگاهاستاندارد باشد تا ضمن پوشش سکونتگاه
 اقل برساند.سفرها را به حد
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ها در اثر تبعیت از شبکه شکل پراکندگی حوزه نفوذ دانشگاه  -
بوده که با ارتباطی و عوارض جغرافیایی منطقه دارای چولگی 

 اقل ممکن کاهش داد.به حدتوان اه میگدانشیابی صحیح مکان

ترین میزان از پوشش جغرافیایی و حداکثر شعاع برای بیش -
دانشگاه های مذکور مربوط به جذب دانشجو در بین دانشگاه

 است.میاندوآب مرکز نور پیام

های ترین فاصله به مکان استاندارد در بین دانشگاهنزدیک -
کیلومتر مربوط به میاندوآب و دورترین فاصله به مکان  11کور با مذ

دژ بود که با این فرض کیلومتر مربوط به شاهین 49استاندارد با 
 اند.یابی نشدهواحدهای کشاورز و چهاربرج در فاصله استاندارد مکان

 

 راهکارها

 گردد:می راهکارهای زیر پیشنهاد، های تحقیقیافتهبا توجه به 

 های فنی و مهندسی تغییرات تدریجی در راستای تمرکز رشته 

 ؛ترو آزمایشگاهی در مراکز ثقل جمعیتی و مراکز بزرگ

  کید بر آموزش أبا ت ترکوچکادغام واحدهای دانشگاهی 

الکترونیک در مراکز دانشگاهی مشخص شده در منطقه 
 ؛طالعهمورد م

 نور بندی مراکز و واحدهای دانشگاه پیامتجمیع و قطب
  ؛نور مرکز میاندوآبدر منطقه مورد با محوریت پیام

 و ، جنوبی -کیلومتری محور شمالی 72بر شعاع  تأکید
غربی میاندوآب در  –کیلومتری محور شرقی  41شعاع 

  ؛تجمیع دانشگاه های منطقه

  و محور شرقی 61شعاع ، جنوبی -لیشما بر محور تأکید- 
های شهرستان کیلومتر در صورت تجمیع دانشگاه 35، غربی

 .شاهین دژ

 منابع

رزی استان آذربایجانتأثیر عوامل جغرافیایی بر پدافند غیرعامل در مناطق م، (1395علی )، عشقی، میرنجف، موسوی، حسین، فرنظم، احمد، آفتاب
 .155-127: 2شماره ، 4 سال، پژوهشنامه مطالعات مرزی، یابی مراکز نظامی(بر مکان تأکیدغربی )با 

فصلنامه انجمن ، ی دولتی شهر تهرانهاپژوهی در دانشگاه الزامات تحقق دانشگاه، (1387)مریم ، زارع، نعمتی، محمدعلی، اکبرعلی، امین، بیدختی
 .207-187: 3شماره ، 4سال، آموزش عالی ایران

برکاربری  تأکیدهای گردشگری جزیره هرمز با تحلیل ظرفیت، (1394)شیوا ، پورقربان، علیرضا، دربان آستانه، مهدی، قرخلو ،احمد، پوراحمد
 .113-95: 1شماره ، 7سال ، شهری شناسیهای بومفصلنامه پژوهشدو ،دانشگاهی

مطالعات جغرافیایی مناطق ، شهری توسعه در فرهنگی رویکردی، خالق شهرهای، (1392علی )، طورانی، سعید، آبادیحسین، رسول، قربانی
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