
 

 

 گانه شهر شیراز بایابی فرهنگسراها در مناطق نهمکان
 (GISاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی) 

 
 ریزی شهریکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه      صدیقه آرام          

 دانشگاه یزدریزی شهری برنامه استادیار جغرافیا و              دکتر صفر قائد رحمتي          
 ریزی دانشگاه پیام نور اصفهاناستادیار جغرافیا و برنامه      آبادیدکتر رضا مختاری ملک         

 

 چکیده

تواند عالوه بر تضمین کردن سالمت و هایي است که ميانتخاب مکان بهینه فرهنگسراها یکي از راه
شناخت  پس از ،این پژوهش در شهروندی نیز بیانجامد.اوقات فراغت ساکنین شهر، به ارتقاء فرهنگ 

ایجاد این گونه در بهترین مکان  یافتنبرای به ارائه الگوی مناسب  ؛ی موجودهانارسایي مشکالت و
از اهداف این تواند بیشترین تأثیر را بر ارتقاء فرهنگ شهروندی داشته باشد. که ميپردازد ميمراکز 

های بهینه گذران اوقات جهت انجام امور فرهنگي شهروندان شهر ساختن زمینهتوان به فراهم تحقیق مي
ها، در نواحي مختلف شهر شیراز اشاره شیراز و همچنین پیشنهاد ایجاد مناطقي برای احداث فرهنگسرا

نفر  1549453 هکتار و 1/7889کرد. شیراز یکي از شهرهای بزرگ کشور است، که دارای مساحت 
 21، 1390باشد، این شهر در سال مي1390سرشماری جمعیت شهر شیراز در سال  جمعیت، بر اساس

گانه ها در مناطق نهیابي فرهنگسرااند، مکانتوزیع شده فرهنگسرا دارد که در مناطق نه گانه شهر شیراز
های شهرداری و بر شهر شیراز از الگوی خاصي تبعیت نکرده است و بر اساس امکانات و توانایي

یابي صحیح سب مورد در سطح شهر انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، مکانح
فرهنگسراها براساس نیازهای اجتماعي شهروندان شهر شیراز خواننده را با فرهنگسراها و نقش مهم آن 

شهر تقاء فرهنگ شهروندی آشنا خواهد کرد. و همچنین این پژوهش به معرفي تعداد فرهنگسرا در ردرا
ین با توجه به پارامترهای جمعیتي و شعاع دسترسي و سیستم اطالعات اپردازد. بنابرشیراز مي
 تواند نیازهای اجتماعي شهروندان را مرتفع سازد. یابي فرهنگسراها ميمکان GISجغرافیایي
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 مقدمه .1

های قرون اخیر جوامع بشری است. فرآیند شههری شهدن شهرنشیني یکي از پدیده

آمیز است، این فرآیند آثار سازنده و مخهرب در شههرها ایجهاد فرآیندی دو لبه و تناقض

سهازد و ها را فراهم ميکند. از یک سو، امکان تجمع افراد، کاالها، خدمات و فرصتمي

شود. های موجود ميها و شبکهها، سنتمکان در عین حال موجب گسستگي و تضعیف

ای که از طریق تمرکهز و رشهد اقتدهادی خلهق ها و استعدادهای تازهبه موازات ظرفیت

 آوردای شههدن را بوجههود مههيکنههد، آثههار و عواقههب خطرنهها  فرآینههد حاشههیهمههي
(Borja, j. and Castells, M,1997)  
د قابل توجهي همراه بوده، اما به دور های گذشته با رششهرنشیني در ایران در دهه

 يتوجه بياز مشکالت و پیامدهای منفي نیز نبوده است. بخشي از این مشکالت حاصل 

کافي به بعد فرهنگي زندگي شهری است. همهراه نمهودن فرهنهگ، شههر و شههروند از 

د توجه مسهووالن امهر باشد که باید مورموضوعات پیچیده و در عین حال قابل تأمل مي

د فرهنهگ شههروندی را ارتقهاء نهتوانمراکزی که در حال حاضر مي جمله ازقرار گیرد. 

تواند جوابگوی بسیاری گزیني بهینه این مراکز ميباشند که مکاند فرهنگسراها مينبخش

 های موجود در فرهنگ شهروندان شهر شیراز باشد.از چالش

این پژوهش با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان امور فرهنگي و در دست داشهتن 

شهر شیراز به دنبال آن است که به این سوالت پاسخ دههد؛  مناطقآمارهای جمعیتي در 

که مکان بهینه و پیشنهادی برای احهداث فرهنگسهراها در سهطح شههر کهدام اسهت  و 

وندان شههر شهیراز یازهای اجتماعي شههربر اساس ن یابي فرهنگسراهاهمچنین آیا مکان

 انجام گرفته است.

 

 طرح مسأله. 1.1
اند، مختلف ایجاد شهده هایدر دوره هادر شهرهای بزرگ که تأسیسات زیربنایي آن

ایهن امهور در د. آورتوسعة تأسیسات شهری، مشکالت جدیدی را در شهر به وجود مي

و  نیست، امها ههر چهه بهر میهزان جمعیهتساز  هشهرهای نه چندان بزرگ، چندان مسول
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توسهعة  جهتریزی بیشتری شود، به برنامهگستردگي شهرها و تأسیسات آنها افزوده مي

کاهد، توجه به چنین مسائلي نه تنها از مشکالت شهری مي. نیاز است، تأسیسات شهری

لیهل ها و در نتیجه کاهش فشار روی شهروندان و تقهزینه بلکه در مجموع باعث کاهش

 مرکهزیفرهنگسهرا ( 88 ،1382)شیعه،.شودمي دولتي هایدستگاه و هابار مالي شهرداری

است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگي فعالیت دارند. در فرهنگسراها معموالً شهرایطي 

ها و هنرههای برای آموزش امور گوناگون فرهنگي و اجتماعي و همچنین آموزش پیشهه

. برخهي از شهوداینهها فهراهم مي گری، دوزنهدگي و جهزکوزهگری، رگوناگون مانند نگا

فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیهز دارا هسهتند. برخهي از فرهنگسهراها 

پردازنهد. بسهیاری از ای نیهز ميههای فرامنطقههبجز پوشش دادن منطقه خود بهه فعالیت

د یهک گهروه یها یهک محهور اند یعني فعالیت خود را گرکار تخدديفرهنگسراها ویژه

 .کنندکاری متمرکز مي
این مراکز برای ارتقای فرهنگ و گذران اوقهات جههت انجهام امهور فرهنگهي و... 

ها در منطقه یک شهر شهیراز از الگهوی خاصهي یابي فرهنگسراباشند. مکانمورد نیاز مي

های شهرداری و بهر حسهب مهورد در تبعیت نکرده است و بر اساس امکانات و توانایي

های بیروني مؤثر بر افهزایش میهزان ترین جنبهاز مهم یکيسطح شهر انجام گرفته است. 

در  مراکهزگونهه ، نحوة استقرار و توزیع جغرافیایي اینهافرهنگسرا مراجعه و استفاده از

و چنانچهه بهر اسهاس اصهول، ضهواب  کهه شهرهای بزرگ است  ویژهه ها، ببافت شهر

گهي افهراد بهه مراجعهه و اسهتفاده از هانگیهزرغبتهي و بهي، بهيانجام نشهودها استاندارد

هها یهابي نادرسهت فرهنگسهرا. از مشکالت مکانرا به همراه خواهد داشت فرهنگسراها

توان ذکر کرد. مسهأله ایهن ای و ... را ميآمد، ترافیک،عدم تعادل در توزیع منطقهورفت 

ع فرهنگسراها در شهر شیراز چگونه است  و نحهوه فعالیهت پژوهش این است که توزی

فرهنگسراها در شهر چگونه است  و این مراکز براساس نیازههای اجتمهاعي شههروندان 

ین با توجه به پارامترهای جمعیتي و شعاع دسترسهي و اسهتفاده ااند بنابریابي نشدهمکان

توانهد نیازههای اجتمهاعي مهيیابي فرهنگسهراها از سیستم اطالعات جغرافیایي در مکان

 شهروندان را مرتفع سازد.
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 اهمیت و ضرورت تحقیق. 1 .2
با افزایش روزافزون جمعیت، تغییر دربعد خانوار و فرهنگ حاکم بر این خانوارها 

استواری و تحکهیم و طبق آمارهایي که از روند افزایشي و تغییر ساختار جرائم در شهر، 

رواب  خانوادگي، نقش مؤثر و مثبتي در بهبود رواب  اجتمهاعي و کهم شهدن مشهکالت 

، باال بهودن مشکل و درد اصلي جامعهنواده به عنوان ، پس فروپاشي بنیان خاجامعه دارد

در منهاطق  آمار اطفاء حریق، میزان پسماندهای مواد زائد، باال بودن آمار تدهادفات و ...

توان گفت که فرهنگ شهرنشیني با خالء روبرو اسهت گانه شهر شیراز وجود دارد مينه

ي و شهروندی را در بهین و برای پر کردن این خالء ضروری است که فرهنگ شهرنشین

و بر اساس همهین آمارهها در ههر  ،افراد جامعه با ایجاد مراکزی مانند فرهنگسرا نهادینه

بایهد  ریهزیبرنامهه ها را مشخص کهرد. در ههر نهوعمنطقه بر حسب نیاز نوع فرهنگسرا

های فرهنگسهراها کهه زیهر نظهر فعالیت خوبي شناخت.ه مخاطبان خدمات فرهنگي را ب

رهنگي و اجتماعي شهرداری شیراز است برای تمام مناطق شیراز یکسان و بهر معاونت ف

های دنیها، اند. معموآل در تمام شهرداریمبنای نیازهای فرهنگي و اجتماعي بوجود نیامده

سهازی و ارتقهاء فرهنهگ عالوه بهر ارائهه انهواع خهدمات گونهاگون شههری، شههروند 

 5تها 4ند. در کشهورهای پیشهرفته تقریبه  روشمار ميه شهروندی از مهمترین وظایف ب

درصهد از بودجهه  50درصد از بودجه کشور به امر فرهنگ اختداص دارد و نزدیک به 

هها و خهدمات شهود. بسهیاری از فعالیهتهها تهأمین مهيبخش فرهنگ توس  شهرداری

فرهنگي توانایي اقتدادی شدن را ندارند یا اگر به عملکرد نیروهای بازار سپرده شهوند، 

گرایند. به همین جهت محتوایي ميبه سوی ابتذال و تجارتي شدن صرف و در نتیجه بي

های صهنایع و مؤسسهات اقتدهادی و های دولت و عوارض شهری و کمکنقش یارانه

هها بسهیار حیهاتي اسهت. بنهابراین های مردمي در حفظ و گسهترش ایهن فعالیهتکمک

یار مخرب باشد و در عهین حهال تواند بسرویه در بخش فرهنگ ميسازی بيخدوصي

اندیشیم، نبایهد فرامهوش کنهیم کهه تمهدد های فرهنگي ميکه به اقتدادی کردن فعالیت

اعداب و نیرویي که استفاده از خدمات فرهنگهي وتفریحهي را در نیهروی کهار بوجهود 
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 ناپذیری بر بازده کار دارد.رآورد، تأثیر انکامي

 اهداف تحقیق. 1. 3
یهابي مکهاننیازهای اجتماعي و فرهنگي افراد جامعهه و در این پژوهش به بررسي 

 ؛ی موجهودهانارسایي شناخت مشکالت و پس ازکه  شودپرداخته ميها فرهنگسرابهینه 

ایجهاد ایهن گونهه مراکهز در که بهتهرین مکهان یافتن محلي  برایبه ارائه الگوی مناسب 

 ر ارتقاء فرهنگ شهروندی داشته باشد.که بیشترین تأثیر را بپردازد؛ مي

ههای شههر شهیراز بها توزیع موزون توسهعه فرهنگسهرا ،هدف از اجرای این طرح

 باشد.مي GIS. با استفاده از .استفاده از پارامترهای جمعیتي و مسافت دسترسي و .

 

 پیشینه تحقیق. 1. 4

رواج  1950و  1940ههای مطالعات فرهنگي و تأکید بهر علهوم اجتمهاعي در دههه

سال گذشته بهه  50مندی به شدت افول کرد اما در طول زیادی داشتند. سپس این عالقه

دلیل حرکت به سمت یهک الگهوی جدیهد فرهنگهي از توسهعه یعنهي توسهعه انسهاني، 

یابي کاربریهای مختلف با رنسانسي در مطالعات فرهنگي رخ داد. تاکنون به منظور مکان

ای در سطح دنیا و ایران انجهام یقات علمي و کاربردی بسیار گستردهتحق GISاستفاده از 

شده است، منتها در نواحي شهری بهه سهبب پیچیهدگي فراینهدهای تأثیرگهذار و نقهش 

به تنهایي کارساز نبوده اسهت،  GISیابي استفاده از های متعدد در مکانعوامل و شاخص

انجهام شهده اسهت و بهه خهوبي در  چنانچه در این زمینه تحقیقات زیادی در دهه اخیر

 سطح علمي و اجرایي قابل مالحظه است.

ی فرهنگهي و اجتمهاعي بهرای هاسیاسهت(، در تحقیقي به بررسي 2005دالپنا، ) -

ی فرهنگهي و هاسیاستپردازد. در سرتاسر قرن بیستم، مردم بومي در امریکای التین مي

گرایهي دارد جنهبش نزدیکي با بهومي اجتماعي برای افراد بومي در امریکای التین رابطه

کنهد و بهرای وحهدت فرهنگهي و ایدئولوژیکي که استثمار گروههای بومي را تقبیح مي

 پهذیری تهالشگسترش شهروندی )تابعیت( از طریق یکپهارچگي اجتمهاعي و فرهنهگ
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 (29، 1388کند. )افراسیابي، مي

ان تونن انجام شد. در یابي توس  النهارد و واولین کارهای مربوط به مباحث مکان

کنند که عوامهل مهؤثر بهر های مختلف سعي ميتکنیک کارگیریه ها با بنظریههمه واقع 

 (80، 1372های گوناگون شهری را بشناسند.)عابدین درکوش، استقرار فضایي فعالیت

چنهد  ارزیهابي روش کهردن یکپارچهه از ایمطالعهه در 1(2005) همکاران و تال -

زمهین،  کهاربری چههار بهرای اکولهوژیکي منهاطق مناسهبت ارزیابي برای GIS و معیاره

 روش. کردنهد اسهتفاده صنعتي مناطق و مسکوني مناطق جنگلي، مناطق طبیعي، حفاظت

 کاربری چهار این از یک هر برای مناسب الیه یک نهایت، در پژوهش این در پیشنهادی

 کند پیشنهاد زمین از قطعه هر برای را کاربری ترینمناسب تواندمي که نهایي الیه یک و

 آورد.مي فراهم

یهابي واحهدهای خهدمات ای تحت عنوان مکهانمقاله (، در1384فرجي سبکبار) -

بازرگاني با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي به الگو سازی فضهایي بخهش طرقبهه 

قابلیهت  مختلف بخش طرقبه از نظهرپرداخته که نتایج تحقیق او به اولویت بندی مناطق 

 (1384میده است.)فرجي سبکبار، استقرار واحدهای خدمات بازرگاني انجا
 

 تحقیق  هایهو فرضی هاسوال .1. 5
 شود:ميمطرح به شرح زیر  سوال دودر این پژوهش   

یابي فرهنگسراها بر اساس نیازههای اجتمهاعي شههروندان انجهام گرفتهه آیا مکان .1

 است 

هها در سهطح شههر شهیراز های بهینه و پیشنهادی بهرای احهداث فرهنگسهرامکان .2

 کدامند 

گمان یاحدس آگاهانه درباره نتایج احتمالي تحقیق است ویهک  فرضیه یک تدور،

شهود وجهوابي معقهول دربهاره  مي تواند تأیید یا رداست که ای راه حل فرضي یا نظریه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Tall and others  
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 (174، 1371 آلدریچ، اف و فرانک تي. جان. )لونسبری، مسوله تحقیق ارائه دهد.

فرهنگسههراها بههر اسههاس نیازهههای اجتمههاعي و فرهنگههي شهههروندان بوجههود  -

 اند.نیامده

 

 روش تحقیق. 1. 6
هها و عالیهق مطالعهاتي است. این رویکرد متناسب با حوضهه 2رویکرد کلي مطالعه

این رویکرد از اتکاء انحدهاری بهه باشد. در کاربردی است که مستلزم اتخاذ تدمیم مي

ههای شود. براین اساس از انهواع روشیک منبع یا مبنا اعم از نظری یا تجربي پرهیز مي

مطالعاتي به تناسب اهداف مطالعه استفاده خواههد شهد. در ایهن پهژوهش از سهه روش 

 شود:استفاده مي

  3روش مطالعات اسنادی .1

  4روش پیمایشي .2

 حلیلي  روش توصیفي و ت .3

وضهع موجهود و  ههایآوری دادهجمهعای بهرای در این مطالعه از روش پرسشنامه

  محهی   و در GISشهود. و از برآورد نیازهای فرهنگي ساکنین شهر شهیراز اسهتفاده مهي

Arc Map هها یهابي و تهیهه نقشههبرای ترکیب اطالعات پرسشهنامه و اطالعهات مکهان

 شود.استفاده مي

 

 محدوده و قلمرو پژوهش. 1. 7

 در باشهد. ایهن شههرشهر شیراز بزرگترین نقطه جمعیتي در نیمه جنوبي کشور مي 

دقیقه طول جغرافیهایي قهرار  29درجه و  37دقیقه عرض جغرافیایي، و  25درجه و  30

گرفته است. شیراز تقریبا در مرکز استان فارس بر روی دشتي قرار گرفته است که طهول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2. Deliberative 

3. Documentary Method  

4. Survey Method  
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کیلومتر است. ارتفاع این شهر از سطح دریها  15کیلومتر و عرض آن حدود  40آن حود 

شیراز از همه جهات به طرف دریاچهه مههارلو ودر  باشد. شیب کلي دشتمتر مي 1540

جهت شمال غربي به جنوب شرقي است و با نزدیک شدن به دریاچه مهارلو بهه شهدت 

 یابد. کاهش مي
 

 
 : موقعیت جغرافیایي شهر شیراز1نقشه 

 1391پژوهشگر  :ترسیم

 

 فرهنگسراهای شهر شیرازو توزیع فعلي  1390جمعیت شهر شیراز در سال .1.7.1
شهر شیراز را به تفکیک منهاطق اعهالم کهرده  1390مرکز آمار ایران، جمعیت سال 

نفر، تعهداد خهانوار  1549453( شهر شیراز با جمعیت 1است. بر اساس جدول شماره )

، دارای نه منطقه مي باشهد کهه در بهین 17889.1 و مساحت 3.92، بعد خانوار 441245

و بعد خهانوار  56095نفر، تعداد خانوار  216701چهار دارای جمعیت این مناطق منطقه 

باشد که بیشترین تعداد جمعیت را دارا مي باشد و کمترین جمعیت مربوط بهه مي 3.86

و بعهد  16079نفهر و تعهداد خهانوار  60924منطقه هشهت اسهت کهه دارای جمعیهت 
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و  یکمي باشد. بیشترین و کمترین تعداد خانوار به ترتیب مربوط به مناطق  3.79خانوار

و کمتهرین بعهد خهانوار در  4.25هشت مي باشد، بیشترین بعد خهانوار در منطقهه پهنج 

هکتار اسهت و  3085مي باشد، بیشترین مساحت مربوط به منطقه یک  3.66منطقه یک 

 هکتار اعالم شده است. 377.5کمترین مساحت در منطقه هشت 
 

 1390جمعیت شهر شیراز به تفکیک مناطق در سال  :1جدول 

تراکم 
 جمعیت

 نسبت 
 جنسي

 جمعیت 
 زن

جمعیت 
 مرد

جمعیت 
 کل

 تعداد
 خانوار 

 بعد 
 خانوار

مساحت 
 هکتار

 منطقه

13/67 4/99 103885 103221 207106 56515 66/3 3085 1 

126/89 105 104550 109821 214371 54691 99/3 4/1639 2 

77/108 7/102 96738 99375 196113 50848 85/3 1803 3 

49/93 7/100 107996 108705 216701 56095 86/3 2318 4 

62/92 8/110 73435 81367 154802 36430 25/4 1671 5 

29/57 7/106 81017 86446 167463 42797 91/3 2923 6 

104/62 6/103 75985 78743 154729 38765 99/3 9/1478 7 

49/161 1/110 29000 31924 60924 16079 79/3 5/377 8 

89/46 6/103 58560 60682 119242 29083 1/4 2543 9 

 شیراز 1/17889 92/3 441245 1549453 778404 771049 104 37/84

 (1390مأخذ: سالنامه آماری شهر شیراز سال )

 

( توزیع فعلي فرهنگسراهای شهر شیراز به این صهورت 1) شمارهبر اساس جدول 

است که در منطقه یک تعداد سه فرهنگسرا، در منطقه دو تعداد یک فرهنگسهرا، منطقهه 

تعهداد دو  جسه تعداد دو فرهنگسرا، منطقهه چههار تعهداد چههار فرهنگسهرا، منطقهه پهن

فرهنگسرا، منطقه شش تعداد سه فرهنگسرا، منطقه هفت تعداد یهک فرهنگسهرا، منطقهه 

هشت تعداد پنج فرهنگسرا و در منطقه نه ههیچ فرهنگسهرایي وجهود نهدارد. بیشهترین 

تعداد فرهنگسرا درمنطقه هشت واقع شده است و کمترین تعداد فرهنگسرا در منطقه نه 

جاد نشده اسهت. بیشهترین مسهاحت در ایهن فرهنگسهراها که هنوز هیچ فرهنگسرایي ای
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مترمربهع و  1500مربوط اسهت بهه فرهنگسهرای جهوان در منطقهه چههار بها مسهاحت 

مترمربهع و فرهنگسهرای کهود   1500فرهنگسرای خانواده در منطقه هشت با مساحت 

مترمربهع و فرهنگسهرای سهیبویه واقهع در منطقهه  100واقع در منطقه چهار با مساحت 

کهه در  يههایباشند. فعالیهتمترمربع کمترین مساحت را دارا مي 100شت با مساحت ه

معموال دارای کارکردی یکسان است بجز چند مهورد کهه  شودگونه مراکز برگزار مياین

کننهد؛ ماننهد فرهنگسهرای خهانواده و هایي را برگزار ميصورت تخددي هم کالسه ب

 دارند.کتاب که روی یک مورد خاص نیز فعالیت 
 

علمي و ورزشي تحت نظارت  فرهنگسراهای فعال آموزشي، فرهنگي، :2جدول 

 شهرداری

ظرفیت 

 پذیرش

 مساحت
 )متر مربع(

منطقه 
 شهرداری

نام 
 فرهنگسرا

ظرفیت 
 پذیرش

 مساحت
 )متر مربع(

منطقه 
 شهرداری

نام 
 فرهنگسرا

 انتظار 1 480 200 پایداری 5 480 300

 باران 1 250 200 سالمت 6 700 200

 هنر 1 250 50 علوی 6 300 150

 غدیر 2 700 300 گلستان 6 279 100

 نرگس 3 250 150 فناوری 7 300 200

 کتاب 3 700 300 خانواده 8 1500 300

قرآن و  8 300 150
 عترت

 شقایق 4 480 200

 جوان 4 1500 400 سیبویه 8 100 200

 کود  4 100 80 مادر 8 300 200

 نجوم 4 200 50 تالش 8 300 200

 مطهری 5 700 300    

 1390مأخذ: سالنامه آماری شهر شیراز سال 
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  :1نقشه 

 بعد خانوار ،وارنتراکم خا، پراکندگي جمعیتوزیع فرهنگسراهای فعلي شهر شیراز، ت
 1390مأخذ: معاونت برنامه ریزی وفناوری اطالعات شهرداری شیراز سال 
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 تحقیقمباني نظری . 8. 1

 گزینيدر مکان 5يسیستم اطالعات جغرافیای .1.8.1
ههای هها و کهرهههایي مثهل نقشهههای مدیدی، انسان، بها اسهتفاده از مهدلتا مدت

سال اخیر یا بیشتر، این امکان بوجود آمده که  30کرد. در جغرافیایي جهان را مطالعه مي

تهر، ههر سهال در دهیهتهر و پیچپیشهرفتهههای هها وارد کهامپیوتر شهده و مهدلاین مدل

ههای کهامپیوتری بهه همهراه تجزیهه و گیرند. این مهدلکامپیوترهای کوچکتری قرار مي

 تحلیل آنها، یک سامانه اطالعات جغرافیایي را بوجود آورده است. 

توانید مطالعه کنید. بها ، نه تنها این یا آن نقشه، بلکه هر نقشه ممکني را ميGISدر 

های صحیح، در هر قسمتي از جههان ههر آنچهه را کهه بخواهیهد )سهرزمین، رقهوم داده

ق آب و هوایي، جنگل، مرزهای سیاسي، تهراکم جمعیهت، درآمهد سهرانه، ارتفاعي، مناط

 توانید ببینید. کاربری اراضي، مدرف انرژی، منابع معدني و هزاران چیز دیگر( مي

در ایاالت متحده کار بهر روی اولهین سیسهتم  1960برای اولین بار در اواس  دهه 

ای هوایي، اطالعات کشهاورزی، هها عکساطالعات جغرافیایي آغاز شد. در این سیستم

های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتنهد. در دههه شناسي و نقشهجنگلداری، خا ، زمین

ههای ههای کهامپیوتری و تکنولهوژیبا پیشرفت علم و امکان دسترسي به فناوری 1970

ن ، برای فراهم آوردGISهای مکاني، سیستم اطالعات جغرافیایي یاالزم برای کار با داده

ههای های جغرافیایي شکل گرفت. در دههههای بزرگ دادهقدرت تجزیه و تحلیل حجم

ههای اطالعهات جغرافیهایي سیسهتم ههای کهامپیوتری،اخیر به سبب گسترش تکنولوژی

ههای های زمین مرجع و نیهز امکهان ترکیهب مجموعهه دادهامکان نگهداری به روز، داده

های علمهي، برای تحقیق و بررسي GIS امروزه اند.مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته

 .شودای به کار گرفته ميهای توسعهریزیمدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه

سیستم اطالعات جغرافیایي عبارت از یک نظام منسجم در سخت افزار، نهرم افهزار 

های وارد شده بهه رایانهه، ذخیهره و تحلیهل، انتقهال، دهد دادههاست که امکان ميو داده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

5. Geographical Information System 
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ههای ای، جهدولي و مهدلي از پهنههارزیابي و بازیابي شده و به صورت اطالعات نقشهه

 (27، 1383جغرافیایي منتشر شوند. )مخدوم، جعفرزاده، و درویش صفت، مخدوم، 

 کاربری فرهنگسرا در شهر. 2. 8. 1
صورتي که در کشور ایران های فرهنگي بهامهدر کشورهای اروپایي و آمریکایي برن

صهورت نمایشهگاه، های فرهنگي بیشتر بهگونه کشورها برنامه است وجود ندارد در این

. یکي از این مراکز فرهنگي که در آمریکها شودو یا مراکز فرهنگي برگزار ميها جشنواره

 نام برد.توان ی آمریکا را ميبانک توسعه 6IDBشکل گرفته است مرکز 

 خصوصیات و اهداف:
های کوچک فرهنگي با تأثیر برنامه توسعه فرهنگي به دنبال حمایت از پروژه 

اجتماعي که بر کشورهای عضو بانک جهاني در آمریکای التین و کارائیب دارد صورت 

های مراکز توسعه فرهنگي، گیرد. اهداف برنامه عبارتند از: شناخت و تحریک فعالیتمي

رمت و حفاظت از میراث فرهنگي و تاریخي، حمایت از آموزش و پرورش با ترویج م

ی تظاهرات هنری مانند: ساخت صنایع دستي، هنرهای ارائه تسهیالت فرهنگي، توسعه

 تجسمي و پالستیک، موسیقي، تأتر، رقص، ادبیات و ...
ه کاخ فرهنگ اروپا، ابتکهار عملهي از انجمهن جشهنوار 2009سپتامبر  27در تاریخ 

ههای در بروکسل، با ههدف ایجهاد زیرسهاخت 8در مرکز فرهنگي فالگي 7EFAاروپایي

فرهنگي پایدار و تأثیر دراز مدت در پایداری شهر فرهنگي، اقتدادی و توسعه اجتماعي 

های فرهنگي در خانه فرهنگ و فرهنگسرا، اندازی شد. در ایران برنامهبه طور رسمي راه

ههای تهرویج و گسهترش ادبیهات، هنهر، یها اجهرای برنامههبا امکانات آموزشي که برای 

است که در آن یهک یها چنهد  مرکزیفرهنگسرا د. شوشود؛ برگزار ميهنگي ایجاد ميفر

نهاد فرهنگي فعالیت دارند. در فرهنگسراها معموالً شرایطي برای آموزش امور گوناگون 

ماننهد نگهارگری،  ها و هنرههای گونهاگونفرهنگي و اجتماعي و همچنین آموزش پیشه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

6. INTER- Amrican Development Bank  

7. European Festivals Association  

8. flagey  
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د. برخهي از فرهنگسهراها کتابخانهه و شهواینهها فهراهم مي گری، دوزندگي و جهزکوزه

بجهز پوشهش دادن  نیهز فرهنگسهراهاتعهدادی از انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند. 

 کهارپردازند. بسهیاری از فرهنگسهراها ویژهای نیز ميهای فرامنطقهمنطقه خود به فعالیت

 سهازند.اند یعني فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور کاری متمرکز ميتخددي

 )کیستي(، محتوا گانه شخدیتسه فرهنگسراها برپایه شیوه فعالیت به یکي از محورهای

 پردازند:و نهاد مي ه()درونمای

اند از فرهنگسهراهای کهود ، نوجهوان، فرهنگسراهای شخدیت محور، عبارت .1

 جوان، دانشجو، دختران، بانو و سالمند. 

اند از: اندیشه، قهرآن، پایهداری، هنهر، ملهل، فرهنگسراهای محتوا محور، عبارت .2

هها، تندرسهتي، طبیعهت، و فنهاوری بهمن، کار، دانش ،ها )اقوام(، ورزش، ماهقانون، تیره

 اطالعات. 

  .اند از خانواده، مدرسه، و شهرفرهنگسراهای نهاد محور، عبارت .3

شههرهای بهزرگ  ویژهه ها، بدر بافت شهرفرهنگسراها استقرار و توزیع جغرافیایي 

-رغبتي و بهي، بيگیردها صورت نچنانچه بر اساس اصول، ضواب  و استانداردکه است 

 . را به همراه خواهد داشت مراکزگونه گي افراد به مراجعه و استفاده از اینهانگیز

 

 های پژوهشیافته .9

  AHPو مدل  GISیابي فرهنگسراها با استفاده از مراحل مکان

 AHPمدل 
گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا در علم تدمیم 

تدهمیم گیهری بها "ههای چند سالي است که روش بندی راهکارها مطرح است،اولویت

اند. از این میهان روش تحلیهل جای خود را باز کرده« MADM»ه های چند گانشاخص

ها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفتهه بیش از سایر روش (AHP) سلسله مراتبي

ترین فنون تدمیم گیری چند منظوره از معروفاست. فرایند تحلیل سلسله مراتبي یکي 
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ابهداع گردیهد.  1970است که اولین بار توس  توماس ال. ساعتي عراقي االصل در دهه 

فرایند تحلیل سلسله مراتبي منعکس کننهده رفتهار طبیعهي و تفکهر انسهاني اسهت. ایهن 

را بهه شهکلي و آنهها کنهد ميتکنیک، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها بررسي 

فرایند تحلیل سلسله مراتبي در هنگامي که عمهل . پردازدساده تبدیل کرده به حل آن مي

. شود تواند استفادهيگیری روبروست مگیری با چند گزینه رقیب و معیار تدمیمتدمیم

تواند کمي و کیفي باشند. اساس این روش تدهمیم گیهری بهر معیارهای مطرح شده مي

ته است. تدمیم گیرنده بها فهرآهم آوردن درخهت سلسهله مراتبهي مقایسات زوجي نهف

های کند. درخت سلسله مراتب تدمیم، عوامهل مهورد مقایسهه و گزینههتدمیم آغاز مي

زوجهي  هایهیسهامقدهد. سپس یهک سهری رقیب مورد ارزیابي در تدمیم را نشان مي

ارزیابي وزن هر یهک از  های رقیب موردها، در راستای گزینهاین مقایسه گیرد.انجام مي

مراتبهي بهه  . در نهایت منطق فرآیند تحلیهل سلسهلهدهدفاکتورها را در تدمیم نشان مي

سهازد کهه زوجهي را بها یکهدیگر تلفیهق مي های مقایسههای حاصل از  ای ماتریسونهگ

 (6 ،1381)قدسي پور، د.یتدمیم بهینه حاصل آ
 

 ساختن نمودار سلسله مراتبي
 مسهأله از گرافیکهي نمهایش یهک ایجاد مراتبي سلسله تحلیل فرآیند در قدم اولین

)قدسي پور، .شودمي داده نشان هامعیارها و گزینه زیر، معیارها، هدف آن در که باشدمي

تهرین تبدیل موضوع یا مسوله مورد بررسي به ساختاری سلسله مراتبهي مهم (12، 1385

ینهد آیهرا فرز (Cimren, 2007)ود. شمي قسمت فرآیند تحلیل سلسله مراتبي محسوب

ي کهه بهه صهورت جزئیه به عناصر تجزیق طریچیده را از پي مسائل مراتبیل سلسله تحل

ترین سهطح سلسهله مراتهب یینپهاله و اي مسهاصهلي در ارتباط بها ههدف مراتبسلسله 

 (Omkarprasad, 2004) .دهديمباشد، را به شکل ساده نشان يم
له ادههیم. تبهدیل موضهوع یها مسهمراتبي موضوع را تشکیل ميابتدا نمودار سلسله 

تهرین قسهمت فرآینهد تحلیهل سلسهله مورد بررسي به یک ساختار سلسله مراتبهي مهم

شود. زیهرا در ایهن قسهمت بها تجزیهه و تحلیهل مسهائل مشهکل و مراتبي محسوب مي
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و طبیعهت انسهان شکلي ساده، که با ذههن پیچیده، فرایند تحلیل سلسله مراتبي آنها را به

وهش حاضهر ایهن (. در پهژ15، 1380کنهد) زبردسهت، مهي مطابقت داشته باشد، تبدیل

هها تشهکیل شهده اسهت. نمهودار ها و گزینهسلسله مراتب در سه سطح هدف، شاخص

 دهد.( ساختار سلسله مراتبي رانشان مي1) شماره
  

یابي فرهنگسراهای شهر های مکانها و گزینهساختار سلسله مراتبي شاخص: 1نمودار 

 شیراز
 مأخذ: نگارنده

 

 

 

 

عوامل اجتماعي و 

 فرهنگي
 ساختارجمعیتي

 تراکم

 جمعیت

 بعدخانوار

تعداد 

 جمعیت

هادسترسي  

های اصليراه  

 مناطق

 مسکوني

هاپارک  

 فرهنگسراها ایستگاه اتوبوس

یابي فرهنگسرا براساس مکان

نیازهای اجتماعي نواحي شهری با 

 Gisاستفاده از 

: هدفسطح یک  

-: شاخصسطح دو

ها

هاگزینه سطح سه:  
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 اهمیت نسبي عوامل :3جدول 

 مقدار عددی قضاوت شفاهي

 9 کامال مهمتر یا کامال مرجح
 7 مهمتر یا ترجیح قوی

 5 مهم یا مرجح

 3 کمي مهم یا کمي مرجح

  1 ترجیح یکساناهمیت یا 

 2،4،6،8 ترجیحات بینابین

 محاسبات نگارنده مأخذ:

 

بعد از تجزیهه مسهأله بهه سلسهله مراتهب عناصهر سهطوح  ایجاد ماتریس زوجي: 

شوند و سپس بر اساس ارجحیت دو معیهار، مختلف به صورت دوتایي با هم مقایسه مي

عناصر هر سطر نسبت بهه یکهدیگر بهه صهورت AHP . درشودانجام ميارزش گذاری 

قیاس شوند. برای ارزش گذاری نیز معموالً از یک مزوجي مقایسه شده و وزن دهي مي

مهاتریس مقایسهه  شود.ارجحیت استفاده مي براساس درجه اهمیت و 9تا  1ای از فاصله

ای عندهر سهطری زوجي یک ماتریس معکوس است، بدین معني که اگر ارزش مقایسه

A نسبت به عندر ستوني B  ای عندر سطریباشد ارزش مقایسه 9معادل B  نسبت بهه

 9این ماتریس نسبت به اهمیت عوامل از شماره  خواهد بود. 9/1برابر  Aعندر ستوني 

-شهامل مهيرا دارد  در بین عوامل و در مقایسه زوجي که کمترین اهمیت 9تا معکوس 

  (4) جدول شماره .شود
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 تعیین وزن به روش زوجي: 4جدول 

 

ی
گار
ساز

 

 -ف
راه

ی 
ها لي
اص

 

 -ف
ني
کو
مس

 

-ف
ها
سرا
نگ
ره
ف

 

-ف
 
پار

ها
 

-ف
اه 
تگ
یس
ا

س
وبو
ات

 

د 
بع

وار
خان

ت 
معی
 ج
کم
ترا

 

داد
تع

ت 
معی
ج

 

 9 9 6 5 7 3 5 7 1 سازگاری

 8 9 8 7 5 6 7 1 14/0 اصلي یهاراه -ف

 8 9 8 7 6 5 1 14/0 2/0 مسکوني -ف

 9 8 5 3 3 1 5/0 5/0 33/0 فرهنگسراها -ف

 7 9 2 2 1 33/0 33/0 2/0 14/0 هاپار  -ف

 5 3 5 1 5/0 33/0 14/0 2/0 14/0 ایستگاه اتوبوس-ف

 7 5 1 2/0 5/0 2/0 12/0 12/0 16/0 بعد خانوار

 3 1 11/0 33/0 11/0 12/0 11/0 11/0 11/0 تراکم جمعیت

 1 33/0 2/0 2/0 14/0 11/0 12/0 12/0 11/0 تعداد جمعیت

 محاسبات نگارنده مأخذ:
 

کنهد، مرحلهه اول جمهع این روش از سه مرحله پیهروی مهيمحاسبه وزن عوامل: 

مربوط به هر ستون ماتریس مقایسه زوجي است، مرحلهه دوم شهامل تقسهیم ههر اعداد 

اعضاء از ماتریس وزني هر ستون به مجموع عوامل موجود در ستون است کهه اعهدادی 

دست آوردن میانگین هریک از ه آیند و مرحله سوم بمي به دستصورت نرمال شده ه ب

آیهد وزن ههر عامهل محسهوب ميدست ه باشد. عددی که در مرحله سوم بها ميردیف

 دهد.( تعیین وزن به روش زوجي را نمایش مي5شود. جدول شماره)مي
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 تعیین وزن به روش زوجي :5جدول 

 

ی
ار

زگ
سا

 

 -ف
ک

ار
پ

ها
 

 -ف
ها

سرا
نگ

ره
ف

 

 -ف
ني

کو
مس

 

 -ف
راه

ي
صل

ی ا
ها

 

ت
معی

 ج
کم

ترا
 

وار
خان

د 
بع

ت 
معی

 ج
داد

تع
 

-ف
س

وبو
 ات

گاه
ست

ای
 

لي
ص

ن ا
وز

ن 
عیی

ت
 

 27/0 35/0 53/0 27/0 33/0 34/0 16/0 16/0 16/0 15/0 سازگاری

 21/0 11/0 17/0 40/0 22/0 24/0 27/0 22/0 16/0 14/0 هاپارک -ف

 17/0 17/0 05/0 13/0 22/0 14/0 27/0 22/0 16/0 14/0 فرهنگسراها -ف

 11/0 11/0 08/0 06/0 11/0 14/0 11/0 14/0 15/0 15/0 مسکوني -ف

 16/0 17/0 05/0 13/0 22/0 14/0 27/0 22/0 16/0 14/0 های اصليراه

 04/0 04/0 03/0 01/0 03/0 02/0 03/0 14/0 05/0 08/0 تراکم جمعیت

 03/0 02/0 02/0 01/0 02/0 02/0 007/0 02/0 06/0 1/0 بعد خانوار

 01/0 03/0 01/0 01/0 01/0 005/0 01/0 003/0 01/0 05/0 د جمعیتعدات

ایستگاه -ف

 اتوبوس
01/0 006/0 005/0 007/0 006/0 01/0 01/0 02/0 03/0 01/0 

 مأخذ:محاسبات نگارنده

 

ایهن ارزش احتمهال درجهات متنهاظر تدهادفي را نشهان تخمین نسبت سازگاری: 

دهنهد. وقتهي ایهن ارزش از سازگاری خوب رانشان مهي 1/0های کمتر ازدهد. ارزشمي

 باید در وزن ماتریس تجدید نظر نمود.یک دهم بیشتر باشد 
 

 شود:انجام ميتخمین نسبت سازگاری در سه مرحله  

 مرحله اول: محاسبه ارزش بردار سازگاری

شهود، ایهن عمهل را بهه وزن اولیه هر عامل در نمره زوجي متناظر با آن ضرب مي

ها با هم جمع و در وزن نهائي ضربدهیم و سپس حاصلترتیب از ردیف اول انجام مي
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 شود. این عمل را برای همه عوامل تکهرار و سهپس مقهدار متوسه  هر عامل تقسیم مي

 ( محاسهبه ارزش بهردار سهازگاری را نشهان6شهود. جهدول شهماره )ها محاسبه مهيآن

 دهد.مي
 

 محاسبه ارزش بردار سازگاری :6 جدول

 مرحله اول عوامل
مرحله 
 دوم

 44/7 33/0 44/0 26/0 28/0 32/0 12/0 14/0 17/0 15/0 سازگاری

 71/14 10/0 21/0 38/0 18/0 32/0 29/0 19/0 17/0 14/0 هاپار  -ف
 -ف

 فرهنگسراها

14/0 17/0 19/0 21/0 13/0 18/0 21/0 06/0 16/0 25/10 

 44/9 10/0 10/0 09/0 13/0 13/0 08/0 12/0 16/0 15/0 مسکوني -ف

 38/9 16/0 06/0 16/0 18/0 14/0 21/0 19/0 17/0 14/0 های اصليراه
 51/12 03/0 03/0 009/0 01/0 02/0 01/0 14/0 05/0 08/0 تراکم جمعیت
 52/8 02/0 01/0 009/0 01/0 01/0 05/0 01/0 6/0 12/0 بعد خانوار
 65/12 02/0 01/0 009/0 008/0 004/0 008/0 002/0 10/0 12/0 تعداد جمعیت

ایستگاه -ف
 اتوبوس

10/0 06/0 004/0 005/0 005/0 008/0 009/0 02/0 02/0 23/7 

 مأخذ: محاسبات نگارنده

 شود.( محاسبه ميyسپس متوس  بردار سازگاری)

     6   .𝑦 =
7.44+11.71+12.25+9.44+9.38+12.51+8.52+12.65+7.23

9
= 9.87 

 مرحله دوم: محاسبه شاخص سازگاری
 آید.دست ميه سازگاری از رابطه زیر بشاخص 

7 .𝐶𝐼 =
𝑦−𝑛

𝑛−1
=

0.87

8
= 0.10 

شاخص سازگاری. 8 = 𝐶𝐼  
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عوامل تعداد ارزیابي    = 𝑛  9  .  

 است.مرحله سوم: محاسبه نسبت سازگاری از رابطه زیر 

CR =
CI

RI
=

0.10

1.45
= 0.07 10  .  

نسبت سازگاری = 𝐶𝑃 11 .  

شاخص سازگاری = 𝐶𝐼 12 .  

شاخص تدادفي ناسازگاری = 𝑅𝐼 13 .  

 )مهرگهان، کنهدرا بیهان مي هاهیسهامقیا کمتهر سهازگاری در  1/0نسبت سازگاری 

و  اسهت 07/0دست آمده که ه محاسبه نسبت سازگاری و رقم ببه (. با توجه 1383،170

 سازگاری وجود دارد. هامقایسهکمتر است، بین  1/0چون از 
 

 های اطالعاتي معیارها و زیر معیارهاآماده نمودن الیه .10
سهله یابي فرهنگسراها شهناخته و نمهودار سلپس از اینکه پارامترهای موثر در مکان

های پایهه شههری های اطالعاتي مورد نیاز را از نقشهبایستي الیه مراتبي آن تشکیل شد؛

در مهورد  ت شیب فایل تهیه شدند.صوره ها باستخراج و آماده نمود. در این رابطه نقشه

گانهه، الیهه تهراکم های زیر معیار ساختار جمعیتي، الیه تعهداد جمعیهت منهاطق نههالیه

در مهورد الیهه  جمعیتي، الیه بعد خانوار و همچنین مسهاحت منهاطق برداشهت شهدند.

هها و ههای اصهلي، دسترسهي بهه پهار ها نیز دسترسي به مراکز مسهکوني، راهدسترسي

ههای الیهه .شهد های فوق دریک سطح کلي آمهادههای اتوبوس الیهبه ایستگاه دسترسي

فرهنگسراهای موجود طبق نمودار سلسله مراتبي تهیهه  فرهنگي و اجتماعي، از قبیل الیه

ههای به منظور انجام تحلیل Arc Mapافزاری های فوق را در محی  نرمسپس داده .شد

ترین هایي به دلیل اهمیت زیاد آنها از مهمن چنین الیهمورد نیاز وارد نمودیم. آماده نمود

ذاری و گههها ارزشداده AHPهای این پژوهش است. سپس با استفاده از مهدل قسمت

 بندی شد.اولویت
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 اطالعاتي هایهای مکاني و استخراج الیهیلانجام تحل. 1. 10
دسهت آورد ه ب AHPبندی با روش ای را برای اولویتبرای اینکه بتوان نقاط بهینه

اسهتفاده شهده  GISهای اطالعهات جغرافیهایي جهت انتخاب این نقاط از روش سیستم

آورد و  بهه دسهتتوانهد نقهاط بهینهه را بهه تنههایي نمهي AHPطبیعي است کهه  است.

، چون کارایي این روش قبأل بهه GISبندی کند. بنابراین برای این کار، از روش اولویت

 به دستشده است. پس از اینکه یکسری نقاط در این روش  یده است استفادهاثبات رس

رسد که بر اساس معیارهای کامأل کیفي تعدادی بندی شد، نوبت به آن ميآمد و اولویت

 بندی کرد.اولویت AHPگیری از مدل از این نقاط را به ترتیب اولویت با بهره

حلیهل سلسهله مراتبهي، در محهی  یها ت AHPدر این مرحله بها اسهتفاده از مهدل  

هها را اسهتخراج نمهوده و فاصله دسترسهي Distanceتوس  تابع  ArcMapافزاری نرم

اشاره شهده در نمهودار  یهابندی آنها به تعداد کالسبه طبقه Reclassifayتوس  تابع 

بایسهتي، بهه ههر هها بندی الیهپردازیم. در طبقهیابي فرهنگسراها ميسلسله مراتبي مکان

تر بودنهد، ارزش های مختلف در یک الیه از نظرمکان بهینه برای ما مهمگروه از پیکسل

تر ارزش کمتری تعلق گرفته اسهت. های کم اهمیتبیشتری داده شده، و به گروه پیکسل

یهابي بهه صهورت نتیجه مکهان Arc Mapافزار در نرم AHPدر آخر با استفاده از مدل 

 ی حاصل گردیده است.های رسترالیه
 

 گانه شهر شیرازیابي فرهنگسراها در مناطق نهمکان .10-2
یهابي فرهنگسهراها در های معیارهای اصلي و زیهر معیارهها مکهانبا توجه به الیه 

-های فاصهله از ایسهتگاهصورت پذیرفته است. و در این مناطق نقشه مناطق شهر شیراز

فرهنگسراهای فعلي، فاصله از مناطق منازل مسکوني، فاصهله از های اتوبوس، فاصله از 

های فوق کهه های اصلي و همچنین نقشه ترکیبي از نقشههای شهری، فاصله از راهپار 

آورده و نقاط جدید بهرای ایجهاد فرهنگسهرا پیشهنهاد داده شهده  به دستمکان بهینه را 

 است.

گانهه فرهنگسراهای جدید در منهاطق نهههای نهایي و پیشنهادی نقاط در زیر نقشه
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 شهر شیراز آورده شده است.

 1: نقاط پیشنهادی برای ایجاد فرهنگسرا در منطقه 6نقشه 
 مأخذ: نگارنده
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 2: نقاط پیشنهادی برای ایجاد فرهنگسرا در منطقه7نقشه 
 مأخذ: نگارنده
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 3نقاط پیشنهادی ایجاد فرهنگسرا در منطقه  :8نقشه 

 مأخذ: نگارنده
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 4: نقاط پیشنهادی ایجاد فرهنگسرا در منطقه 9نقشه 

 مأخذ: نگارنده
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 5نقاط پیشنهادی برای ایجاد فرهنگسرا درمنطقه : 10نقشه 

 مأخذ: نگارنده
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 نقشه       6نقاط بهینه برای ایجاد فرهنگسرا در منطقه  :11نقشه 

 مأخذ: نگارنده
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 7: نقاط بهینه برای ایجاد فرهنگسرا در منطقه 12نقشه 

 مأخذ: نگارنده
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   8نقاط پیشنهادی برای ایجاد فرهنگسرا در منطقه: 13 نقشه

 مأخذ: نگارنده
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 9منطقه ( نقاط پیشنهادی فرهنگسرا در 14نقشه شماره)

 مأخذ: نگارنده
 

 گیریبندی و نتیجهجمع .11
در این پژوهش وضعیت فعلي توزیع فرهنگسراها و جمعیت شهر شهیراز و منطقهه 

نفهر، تعهداد خهانوار  453/549/1. شههر شهیراز بها جمعیهت شدگانه این شهر بررسي نه

 .باشد، دارای نه منطقه مي1/17889و مساحت  3.92، بعد خانوار 441245

گانهه و پیشهنهاد بهرای رفهع ایهن مشکالت فرهنگسراهای موجود در منهاطق نهه -
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مشکالت نیز آورده شده است. مشهکالتي از قبیهل: کمبهود فضها و کهالس، مشهکالت 

ها، کمبود نیرو و کمبود امکانات که برای رفع این مشکالت کالبدی و معماری ساختمان

ای فرهنگسهراها، افهزایش تبلیغهات و نیز استخدام نیروی انساني، باال بردن کیفیهت فضه

 توان ذکر کرد.آموزش شهروندان را مي

گانهه شههر شهیراز از لحها  های کنوني فرهنگسراهای مناطق نههمکان یابي محل -

هها و اینکهه ها همچون دوری از منازل مسکوني، فاصله از دسترسهيبسیاری از مشخده

ابگو نبهوده اسهت، مناسهب نیسهت. تعداد فرهنگسرا نیاز جمعیت بعضي از مناطق را جو

های بهینهه و پیشهنهادی بهرای فرهنگسهراها بنابراین بر اساس تحقیقات انجام شده مکان

ها و جاهایي که دسترسي به راههای اصهلي و منهازل مسهکوني وجهود باید درون پار 

یا تحلیل سلسهله مراتبهي،  AHPداشته باشد ایجاد شود در این مرحله با استفاده از مدل 

هها را اسهتخراج فاصله دسترسي Distanceتوس  تابع  ArcMapدر محی  نرم افزاری 

هها اشهاره شهده در بندی آنها به تعداد کالسبه طبقه Reclassifayنموده و توس  تابع 

یابي فرهنگسراها و توزیع متعادل و منطقهي ایهن کهاربری در نمودار سلسله مراتبي مکان

 مناطق پرداخته است.سطح 

 

 پیشنهادها .12

پس از مطالعه نیازهای اجتماعي شههروندان و بررسهي فرهنگسهراهای موجهود در 

سهتای حهل مشهکل شههروندان یابي بهرای فرهنگسهراها در راشهر شیراز و انجام مکان

 شود. ارائه مي پیشنهادهایي

شهر شیراز و ایجاد فرهنگسراهای جدید بر اساس جمعیت هر یک از مناطق در  -

 همچنین در نظر گرفتن بعد مسافت.

توجه به امنیت شهروندان، بافت کالبدی فرهنگسراها از لحها  معمهاری، تعهداد  -

 ها، زیبایي نمای ساختمان فرهنگسراها.کالس

توانهد ایهن توجه به نیاز شهروندان هر یک از منهاطق و فرهنگسهراهایي کهه مهي -
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 گو باشد.نیازها را پاسخ

تواننهد بهه سایت فرهنگسرای مجازی برای افهراد شهاغلي کهه نمهيطراحي یک  -

 فرهنگسرا دسترسي داشته باشند.

رسیدگي بهه مشهکالتي کهه در خهود فرهنگسهراها وجهود دارد از قبیهل کمبهود  -

 امکانات و نیرو.

 ترند.دیگر مناطق پایینبه توجه به مناطقي که از لحا  فرهنگي نسبت  -

های مختلفي کهه شیراز بابت تشکیل کالس معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداری -

-کند که این خهود مهيکند تقریبا یک سوم هزینه را از شهروندان دریافت ميبرگزار مي

 تواند در موفقیت فرهنگسراها مؤثر واقع شود.

تواند در نسبت موفقیت فرهنگسهراها مهؤثر ها نیز ميایجاد فرهنگسراها در پار  -

گذرانند. شههرداری نیهز ها ميقات فراغت خود را درپار باشد زیرا بیشتر شهروندان او

ها و جلسات مختلفي که ها، همایشتواند برای ایجاد کالسگونه فضاها بیشتر ميدر این

 .تبلیغات محیطي خود را انجام دهدکند، برگزار مي

ههای معاونت شههرداری شهیراز بایهد تبلیغهات وسهیعتری را راجهع بهه فعالیهت -

 فرهنگسراها در سطح شهر ارائه دهد. 
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