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ارزیابی ساختار فضایی و روند تحوالت کاربری اراضی فرهنگی شهرها با استفاده از
مدلهای کمی (نمونه موردی شهر بانه)
بختیار عزتپناه
1

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1397/01/23 :

چکیده

*

تاریخ پذیرش مقاله1397/05/26 :

1

هدف این پژوهش ،تعیین سهم کاربری فرهنگی و تحلیل روند تحوالت تغییر این کاربری در بین نواحی
مختلف شهر و همچنین ارزیابی نحوه دسترسی محالت به خدمات شهری میباشد .این تحقیق از نظر هدف ،
کاربردی است و روش پژوهش ،از نوع توصیفی -تحلیلی بوده است .برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری
شده از مدلهای تغییر سهم ،شاخص ویلیامسون و ضریب آنتروپی شانون استفاده گردیده که سهم هریک از
نواحی و محالت مختلف شهر را از جنبه دسترسی به خدمات شهری نشان میدهند .نتایج محاسبات مدل
تحلیلی تغییر سهم نشان داد اگرچه میزان کمبود کاربری فرهنگی در اکثر محالت شهر بانه وجود دارد ولی
براساس پیشنهادات طرح جامع جدید ،روند و سهم توسعه فضایی این فضاها در بین نواحی  3و  4رو به
افزایش است .همچنین براساس محاسبات مدل ویلیامسون به این نتیجه رسیدیم که اکثر محالت بانه از
دسترسی نامتعادلی در زمینه کاربری فرهنگی برخوردار هستند .محاسبات مدل آنتروپی شانون هم نشان
داد که ضریب کاربری فرهنگی شهر بانه در سال  1385برابر با  0.683بودهاست که این ضریب در سال
 1395برابر با  0.66برآورد شدهاست که به سمت عدد  1تمایل داشته بیانگر توسعه عادالنه و متوازن کاربری
مذکور در افق طرح تفصیلی شهر خواهد بود.
کلید واژهها :توزیع فضایی ،کاربری فرهنگی ،سرانه خدمات شهری ،مدلهای کمی ،شهر بانه

مقدمه و طرح مسئله
در نیم قرن اخیر شهرها بواسطه شهرنشینی و گسترش روز افزون جمعیت و حاشیه نشینی در کالن شهرها که
امروزه از مهم ترین جنبه های تغییر جهانی است ( ،)Liu et al, 2007: 597مقدمه رشد و توسعه گسترده شهری را
فراهم آورده است ( .) Qadeer, 2004: 2به گونه ای که می توان گفت ،جمعیت شهرها افزایش یافته ولی خدماتی که
پاسخگوی نیازهای مختلف آن ها باشد ،مناسب پاسخگوی نیاز شهروندان نیست (.)Sohe Rana, 2009: 321
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نابرابری فضایی را می توان توزیع نابرابر فرصت ها و مواضع اجتماعی در فضا دانست که بازتاب نابرابریهای
اجتماعی -اقتصادی جوامع است و در هر جامعه ای میتواند جلوه های متفاوتی به خود بگیرد (دانشپور.)5 :1385 ،
این نابرابری ،تهدیدی جدی برای حصول توسعه متعادل و متوازن مناطق است و دستیابی به وحدت و یکپارچگی
ملی را دشوار می نماید ( .)Shankar & Shah, 2010این نابرابری در تمام اشکال و سطوح آن میتواند پیامدهای
ناگواری داشته باشد ( .)Pacione, 2003: 291نابرابری فضایی وضعیتی است که در آن چیزهای با ارزش اجتماعی
اعم از ثروت مادی ،قدرت ،منزلت اجتماعی و سرمایه های فرهنگی از یک طرف و از طرفی توزیع و پراکنش
نامناسب خدمات عمومی شهری به طور مساوی در دسترس ساکنان و شهروندان قرار نگرفته باشد؛ به نحوی که این
دسترسی افتراقی ،پایگاه های اجتماعی و کالبدی متفاوتی را برای افراد جامعه رقم بزند و اختالفات پنهان و آشکار
زیادی در بین آن ها بوجود آورد .این ت مایزها اغلب به وسیله آموزش ،موقعیت مسکونی ،حیثیت شغلی ،مالکیت،
دارایی و ثروت و دسترسی مناسب به خدمات عمومی در بین محالت و مناطق شهری نمایان شده و پایدار می گردد
و به تدریج به جدایگزینی فضایی منجر خواهد شد .فضاهای نابرابر شهری موجب می شوند تا فرصت های نابرابر
در اختیار شهروندان و ساکنان نواحی مختلف قرار گیرند و به توزیع نابرابر خدمات رفاهی ،شکل گیری و رشد
نواحی فرسوده و فقرنشین و افت محرومیت نواحی شهری به عنوان عمده ترین پیامدهای نابرابری در نواحی شهری
منتهی میشود (خالو باقری .)51 :1391 ،عالوه براین عدم توز یع یکنواخت خدمات شهری متناسب بر نیازهای
انسانی ،مشکالت روحی و روانی زیادی بر شهروندان محالتی که به این فعالیتها و امکانات دسترسی ندارند
برجایی خواهد گذاشت .کاربری فرهنگی از جمله فعالیتهایی محسوب میشوند که نقش عمده ای در توسعه و ایجاد
روابط سالم ،افزایش رو حیه نشاط و برقراری تعامالت اجتماعی و تقویت هویت و حس تعلق خاطر شهروندان ایفا
می کند.
عالوه براین شهرها بستر و تجلی گاه فرهنگ ها و مکان پویایی فرهنگی و تمدن اقوام هستند و کاربریهای
فرهنگی نیز نماد تمدن و پیشرفت اقوام و ملتها بوده و از نظر خدماتی دارای خصایص و ویژگیهای خاص خود
هستند .این کاربری از آثار ارزشمند شهر بوده و نشانه ای از شهر محسوب میشود( .فرهودی و همکاران.)1385 ،
از آنجایی که اطالع از نحوه تغییرات کاربریها در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامهریزیها م یباشد و
میتوان از طریق آن تغییرات آتی را پیشبینی نمود و اقدامات مقتضی را انجام داد (فیضیزاده ،میر رحیمی: 1387 ،
 .)13- 18لذا هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی الگوها و روند تحوالت کاربریهای اراضی شهری با تاکید بر
کاربریهای فرهنگی در راستای توسعه فضایی اصولی و مناسب فعالیتهای شهری متناسب با ساختهای
اجتماعی -فضایی مختلف در بین محالت مختلف شهر بانه بر اساس پیشنهادات طرحهای توسعه شهری است.در
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به کمک روشهای آماری تغییر سهم ( )shift shareو مدلهای
ویلیامسون ( )cvو ضریب آنتروپی شانون ،روند تحوالت فضایی کاربریهای اراضی فرهنگی در بین نواحی و
محالت مختلف شهر و نحوه دسترسی ساکنین شهر بانه مورد بررسی قرار است.
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پیشینه تحقیق
سابقهی مطالعات کاربری زمین در سطح جهان چندان طوالنی نیست ،چنانچه برای اولین بار در سال 1826
میالدی "فون تونن" با انتشار اثر "دولت منزوی در ارتباط با کشاورزی و اقتصاد ملی" بر الگوهای کاربری زمین با
توجه به قیمت تولیدات کشاورزی تاکید نمود ،اما پس از او بود که به مطالعات کاربری زمین شهری نیز آغاز شد
(باقری .)11:1380 ،سالها پس از فون تونن تالش های پراکنده ای در ارتباط با مطالعات کاربری زمین شهری
توسط اشخاصی چون ،رابرت پارک ،ابنزرهاوارد ،کامیلوزتیه ،واگنر و غیره صورت گرفت ،ولی از اوایل قرن بیستم
به بعد در کشور آمریکا نخستین کوشش جامع در تبین تئوری کاربری زمین توسط افرادی چون؛ هومر هویت،
ارنست برگس ،رودریک مکنزی ،چنسی هریس ،ادوارد اولمن ،فایری و غیره انجام شد با نگاهی به روند تکامل
تدریجی نظریات این افراد مشخص میشود که هر یک در تکامل مسیر مطالعات کاربری زمین نقش مهمی داشتهاند
( .)Chapin, 1979: 3اینک اگر قرار باشد سابقهی کاربری اراضی شهری با همین عنوان و بر مبنای اصول علمی
بررسی کنیم ،باید گفت که قدمت این مطالعات در ایران بسیار کم و عمدتاً مربوط به زمان تهیه اولین طرحهای جامع
شهری میشود (هاشمی. )77:1376 ،
به عبارت دیگر کاربری زمین در شهرهای ایران عمدتاً در بطن طرحهای جامع شهری بوده و کمتر به صورت
مجزا به آن پرداخته شده است .در رابطه با الگوها و نحوه پراکنش فضایی کاربریهای شهری بخصوص کاربریهای
فرهنگی ،مطالعاتی صورت گرفته که در زیر به چند نمونه از تحقیقات انجام شده در این زمینه اشاره شده است:
بهروان ( ) 1384در طرحی با عنوان آمایش فرهنگی و عدالت اجتماعی در مناطق  12گانه شهرداری مشهد ،با
روش ترکیبی  -اسنادی و تحلیل ثانویه داده های پیمایشی ،به این نتیجه رسیده توزیع امکانات فرهنگی در مناطق
نسبت به حد متوسط شهر نابرابر یوده و ناهمگونی زیادی از لحاظ سهم آنها در وضع موجود وجود دارد.
وارثی و دیگران ( )1386در مقاله ای با عنوان بررسی توزیع خدمات شهری در عدمم تعادل فضایی جمعیت در
اصفهان با مدل ویلیامسون توزیع خدمات شهری را بررسی کرده و نتیجه گرفته توزیع خدمات عمومی در بین مناطق
نابرابر بوده است.
لطفی ( ) 1389در پژوهشی با نام ارزیابی مراکز فرهنگی ،ورزشی جهت مکانیابی و احداث این مراکز با استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی به این نتیجه رسید که احداث و ایجاد مراکز ورزشی و فرهنگی در سنوات گذشته بر
اساس شاخص ها و معیارهای علمی نبوده و احداث این مراکز مطابق دیدگاه و سالیق مدیران بوده است.
ضرابی و دیگران ( )1389در پژوهشی تحت عنوان برنامهریزی کاربری اراضی فرهنگی -تفریحی مناطق شهری
اصفهان و نقش  ICTدر تعادل بخشی منطقه ای با استفاده از مدل تغییر سهم به ارزیابی روند تحوالت و سهم مناطق
مختلف شهر از کاربریهای فرهنگی -تفریحی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین مناطق شهر به لحاظ دسترسی
به سطح و سرانه اختالف قابل مالحضه ای وجود دارد و از سوی دیگر این اختالف بین مناطق به صورت خرد و
شهر اصفهان بعنوان مرجع از شدت بیشتری برخوردار است.
پور احمد ( )1394در تحقیقی با عنوان تحلیل پراکنش افقی منطقه  12تهران در سال  1390و تاثیر آن بر توز یع
کاربریها ،با بکارگیری  GISو از طریق مدلهای کمی آنتروپی ،ضریبگری و روش موران به این نتیجه رسید که
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توزیع نابرابر کاربری ها نیز یکی از نتایج پدیده اسپرال میباشد که این امر در سطح منطقه  12به طور بارز نمایانگر
است چراکه درصد بیشتری از مساحت شهر به "کاربری مسکونی"اختصاص داده شده و هماهنگی سایر کاربریها
با کاربری مسکونی مشاهده نمی شود که این امر خدمات رسانی به این منطقه با مشکل مواجه میسازد.
زنگیآبادی ( ) 1395در تحقیقی با عنوان تحلیل فضایی پراکنش مراکز فرهنگی و مکانیابی بهینه آن ،پژوهش
موردی :شهر سقز با استفاده از  GISو مدلهای تحلیل شبکه و نرم افزارهای  ANPبه تحلیل پراکنش کاربریهای
فرهنگی پرداخته به این نتیجه رسید که حدود  40درصد از مساحت شهر به این کاربری دسترسی ندارند و همچنین
از نظر سازگاری هم این کاربری با سایر کاربریهای اراضی شهر تناسب چندانی ندارند.
در رابطه با ساختار فضایی و نحوه پراکنش نظام کاربری اراضی شهر بانه بویژه کاربری فرهنگی تاکنون پژوهش
قابل توجهی انجام نشده است .از معدود مطالعات صورت گرفته مربوط به تحقیقی از سرور ( )1395است که با نام
بررسی الگوی بهینه توسعه فیزیکی شهر بانه بر اساس شاخصهای توسعه میان افزا میباشد .در این پژوهش پس از
شناخت شاخص های توسعه میان افزا و بومی ساختن آنها با توجه به شرایط شهر بانه و پس از تولید الیه های GIS

مرتبط و با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی AHPبه رتبه بندی نواحی مختلف شهر بانه اقدام شده و  5سایت
بعنوان فضاهای برتر مستعد توسعه شهر شناسایی شدهاند.

مبانی نظری تحقیق
مفهوم ساختار فضایی شهر
یکی از مهمترین زیرساختهای کالن جامعه شهری ساخت فضایی شهر میباشد که به بررسی الگوهای کاربری
اراضی ،فرم ،شکل و طرح حوزههای شهری ،ترتیب فضایی عناصر و فعالیتها و اجزای ترکیب دهندهی شهرها و
ارتباط و پیوستگی آنها با یکدیگر میپردازد .در واقع ساختار فضایی شهر در نتیجه آرایش و چیدمان پدیدهها و
فعالیتها در سطح شهر بوجود م یآید .توزیع فضایی پدیدهها در شهر در یک فرآیند فضا یی صورت میگیرد که
حاصل تصمیمات انسانی است (عزت پناه.)22 :1388 ،
ساخت شهر به معنای طراحی کالبدی و استخوان بندی شهر و نیز الگوی کاربری اراضی است و در مطالعه
ساخت شهر ،سیاستهای رشد و توسعه شهری ،حمل و نقل درون شهری ،مسئله مسکن و الگوی ریختشناسی
شهر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .همچنین عملکردهای مختلف شهری شامل عملکرد مذهبی ،اداری ،تجاری
و حمل و نقل در بررسی ساخت شهر مد نظر میباشد .به عبارت دیگر ساخت شهر به شکل کالبدی و عملکردی
سکونتگاهها پرداخته و چارچوبی برای کاربری اراضی و ترتیب فضایی عناصر و اجزای تشکیل دهنده شهرها پدید
می آورد .همچنین ساخت شهر توسط سیمای طبیعی ،خطوط راهآهن ،شبکهها و خیابانها مشخص میگردد و اساس
نظریه های ساخت شهر این است که سکونتگاهها باید مطابق با یک طرح که کلیة شبکهها ،دسترسیها و فضاهای
الزم برای کاربریها و فعالیتهای اصلی در آن مشخص شده باشند ،ساخته شوند .بنابراین اگر همة اجزا و عناصر
یک شهر را مد نظر قرار دهیم و رابطهی نسبتاً ماندگار بین آنها مورد توجه باشد به مفهوم «ساخت شهر» میرسیم
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(برزگر ) 26 :1382،که از یک سو نماینگر هماهنگی فضای کالبدی شهر با شرایط و عوامل مزبور و از سوی دیگر
گویای چگونگی روابط فعالیت های اصلی شهر است (شماعی.)80:1384 ،

عدالت فضایی در شهرها
موضوع عدالت فضایی در طی دو دهه گذشته توسعه زیادی یافته ولی تاکنون برنامهریزان از ارائه یک ارزیابی
کامل و همهجانبه از عدالت فضایی ناتوان بودهاند ،زیرا که عدالت فضایی تاکنون به آسانی عملی نبوده است .از
طرف دیگر مطالعات علمی اندکی بر روی عدالت فضایی صورت گرفته است و مطالعات صورت گرفته نیز بیشتر بر
توزیع تسهیالت عمومی و عمدتاً بر یک نوع واحد متمرکز شدهاند ).(Tsou et al, 2005: 425
از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری ،استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کاملتر عدالت فضایی
است .در این راستا کاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی،
افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد میتوانند با برقراری عادالنهتر ،ابعاد عدالت فضایی،
عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند .بنایراین برهم خوردن توازن جمعیتی که مهمترین ریشه های
آن ،مهاجرتهای درون و برون شهری ،تراکم بیش از حد کاربریها در مناطق خاصاند ،می توانند فضاهای شهری را
فضاهایی متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند (وارثی و همکاران.)5 :1386 ،
عدالت اجتماعی مفهومی چند بعدی است ولی دو محور :بررسی کیفیت زندگی و چگونگی توزیع فرصتها
(دسترسی به زیرساختهای اجتماعی ،فیزیکی و مجازی) همواره محور مطالعات دراین زمینه است ( Martenz,

 .)2009 : 390این درحالی است که کارکرد اساسی خدمات عمومی شهری و دسترسی متعادل شهروندان بدان نیز به
عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت شهری و پیوند آن با مقولة عدالت اجتماعی است .این مهم با تضمین
مساوی بودن فرصتها و توزیع مکانی عملکردها بویژه در ارتباط با جمعیت نقاط مورد مطالعه و دسترسی مناسب
به مراکز خدمات دهی و فعالیتی که نمود عینی و کالبدی آن را میتوان در کاربری و سرانه های مختلف شهری دید،
نیز از مباحثی هست که همواره در نگاه خرد به مسئلة عدالت اجتماعی و مطالعات شهری ،مورد توجه است .در این
ارتباط برخی عدالت فضایی را دسترسی برابر به تسهیالت عمومی تعریف نموده و معیار سنجش عدالت هم ،میزان
فاصله از خدمات بوده است .عالوه بر این تالن و انسیلین معتقدند که برای تحلیل عدالت فضایی ،باید بر مقایسة
توزیع مکانیِ تسهیالت و خدمات عمومی با توزیع مکانی گروههای مختلف اقتصادی– اجتماعی تأکید بیشتری
صورت بگیرد (داداشپور و رستمی.)175 :1390 ،

برنامه ریزی کاربری اراضی
یکی از مهمترین محورهای مورد مطالعه برنامه ریزی شهری ،بررسی نحوه توزیع فعالیتها و عملکردهای شهری
در نظام تقسیمات شهری و تعیین الگوها ،اهداف و عوامل موثر در توزیع فضایی کاربریها میباشد .کاربری اراضی
شهری «چگونگی استفاده از زمین در یک محدوده قانونی شهر توسط شهروندان را ثبت میکند و نوع کاربری زمین
اعم از مسکونی ،تجاری ،صنعتی ،فضای باز ...را مشخص میکند( ».نوریان ،1375 ،ص . )110
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نحوه استفاده از زمین عبارت است از اینکه در وضع موجود ،پراکندگی انواع فعالیتهای شهری مانند مسکونی،
درمانی ،راهها و معابر ،آموزشی ،فرهنگی و مانند آنها چگونه است و از کل مساحت شهری ،نسبت هر یک از
کاربریهای زمین چقدر است و هر یک از فعالیتها در چه مساحتی و به چه صورتهایی در سطح شهر پراکنده
شده است و رابطه این کاربریها با یکدیگر چیست و تا چه اندازه با یکدیگر دارای یک ارتباط منطقی و کارا هستند
(رضویان. )32 :1382 ،

اهمیت کاربری اراضی فرهنگی
با توجه به افزایش مسایل و مشکالت روحی و روانی و بروز بحرانهای اجتماعی شهری ناشی از گسترشهای
بیرویه شهری ،از جمله مهمترین تغییرات به وجود آمده ،تحول در فضاهای فرهنگی -تفریحی شهری ،ضرورت
توسعه و ایجاد فضاهای باز عمومی ،توجه به فضاهای فراغتی  -تفریحی که اهداف اجتماعی ،اقتصادی ،زیست
محیطی و فضایی کالبدی را در درون خود دارد ،می باشد (ضرابی و همکاران.)139 :1389 ،
امروزه کاربریهای فرهنگی نقش عمده ای در توسعه و ایجاد روابط و تعامالت انسانی و گسترش فضای نشاط
و سالمتی جامعه بحران زده شهری ایفا میکنند .همچنین این کاربریها میتوانند در راستای تقویت هویت فرهنگی،
قومی ،زبانی و مذهبی ساکنان شهری و ایجاد حس تعلق خاطر آنان و نیز جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
شهر موثر واقع شوند.
مواد و روشها
روش تحقیق مورد نظر در این تحقیق از نوع روش توصیفی -تحلیلی میباشد به این شکل که بعد از تدوین ایده
پژوهش وتعیین مسایل مورد نظر و تدوین اهداف ،با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی ادبیات و مبانی نظری
مرتبط با نظام کابری اراضی پرداخته و سپس با انتخاب مطالعه موردی و گردآوری اطالت الزم بصورت مطالعات
پیمایشی ،تحلیل مکانی و فضایی تغییرات سهم کاربریهای فرهنگی و نحوه توزیع فضایی این فضاها در بین نواحی
مختلف شهر بر اساس مدلهای ویلیامسون و آنتروپی شانون مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

مدل تغییر سهم ( :)shift share
یکی از روشهای کاربردی در علوم منطقه ای است که در راستای درک عدم تعادل در سطوح مختلف مورد
استفاده قرار می گیرد .اساس این مدل بر محور مقایسه تغییرات در دو سطح متفاوت (یکی خرد و دیگری کالن)
است .این مدل در علوم مختلف جغرافیا ،اقتصاد و علوم منطقهای کاربرد فراوان دارد ).(C.Knudsen, 2002:177
اساس این ایده بر این محور استوار است که اختالف رشد در هر منطقه را با متوسط ملی (سطح بزرگتر)آن  ،مورد
مقایسه قرار می دهد .با توجه به اینکه این مدل هر منطقه را با واحد بزرگتر همگون مورد سنجش قرار میدهد ،خیلی
دور از ذهن نمیباشد و میتوان به عنوان مدل چند عملکردی به آن نگاه کرد و نابرابریهای مناطق را نسبت به
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سطح بزرگتر مورد سنجش قرار داد ) . (J.Esteban, 1999: 355این جابجایی سهم ناشی از سه عنصر زیر میتواند
باشد:
الف :محاسبه رشد یا نزول نسبی سرانه های شهری
این محاسبه میزان رشد یا نزول نسبی سرانه ی شهری را در دو سال یا یک دوره را نشان می دهد و با فرمول زیر
قابل محاسبه است

𝐸𝑅90
−1
𝐸𝑅84

=𝐴

 = ERکل سرانه شهری
ب -محاسبه رشد نسبی سرانه ی کاربریهای فرهنگی نسبت به کل سرانه ی شهری
در این مرحله ،نرخ رشد یا نزول نسبی سرانهی فرهنگی در سطح شهر نسبت به کل سرانهی شهری آن شهر
اندازهگیری می شود .مثبت یا منفی بودن این رابطه به معنای صعود یا نزول سرانه ی آن کاربری نسبت به کل سرانهی
شهری است.فرمول کلی به این شرح است:

𝐸𝑖90 𝐸𝑅90
−
𝐸𝑖84 𝐸𝑅84

=𝐵

 =Eiسرانه کاربری  iدر سطح شهر بانه
ج -محاسبه نرخ تغییرات سرانه ی کاربری های فرهنگی در سطح محالت شهری نسبت به سرانه همان کاربری
در سطح شهر
این قسمت ،نرخ رشد یا کاهش نسبی سرانه های کاربری های فرهنگی در سطح محالت مختلف شهر را نسبت
به نر خ تغییرات سرانه کاربری های متناظر در سطح شهر بانه اندازه گیری می کند .مثبت بودن آن به معنی سرعت
رشد بیشتر سرانه ی یک کاربری در سطح محالت نسبت به سرانه ی آن کاربری در سطح شهر می باشد و بالعکس.
فرمول کلی آن به قرار زیر است :

90
𝑖𝑅𝐸
84
𝑖𝑅𝐸

−

90
𝑖𝐿𝐸
84
𝑖𝐿𝐸

=𝐶

 = ELiسرانه ی کاربری  iدر سطح محالت شهری
 = ERiسرانه ی کاربری  iدر سطح شهر بانه
مجموعه نتایج حاصل از سه فرمول مذکور بیانگر تغییرات سرانه ی هر کاربری در هر یک از محالت شهر بانه
است:

84−90
𝑖𝐿𝐸
𝐶= 𝐴+𝐵 +
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ضریب اختالف ( )cvیا شاخص ویلیامسون
«برای سنجش اینکه تا چه حد مقدار یک شاخص بطور نامتعادل در بین مناطق توزیع شده است ،از روش
ضریب اختالف) ( )CVکه گاهی آن را عامل ویلیامسون نیز می نامند استفاده میشود.ضریب اختالف با استفاده از
فرمول ذیل محاسبه میگردد:
فرمول شاخص ویلیامسون
N

  Xi  Xi 2
i 1

N

CV 

N

 Xi
i 1

N

در این معادله:
 = Xiمقدار یک شاخص در یک منطقه خاص
 = Xمیانگین شاخص i

 = Nتعداد مناطق
«این روش برای بررسی روند نابرابریهای موجود در شاخصهای توسعه در بین نواحی در سطح وسیع مورد
استفاده قرار گرفته است ،که مقدار باالی ( )CVنشان دهنده نابرابری بیشتر در توزیع شاخص فوق میباشد»
(کالنتری،1380،ص 140و .)141

مدل آنتروپی شانون
در راستای تحلیل نحوه توزیع فضایی کاربریهای فرهنگی -هنری بر مبنای مدل آنتروپی شانون عمل میکنیم .
«این مدل برای تجزیه و تحلیل و تعیین مقدار پدیده رشد بی قواره شهری و همچنین نحوه پراکنش و توزیع فضایی
کاربریها استفاده میگردد .ساختار کلی مدل به شرح زیر است:
فرمول مدل آنتروپی شانون
n

) H   Pi * Ln( Pi
i 1

در رابطه باال:
 =Hمقدار آنتروپی شانون،
 =Piنسبت مساحت ساخته شده منطقه  iبه کل مساحت ساخته شده مجموع مناطق،
 =nمجموع مناطق.
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ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تا  )Ln(nاست .مقدار صفر بیانگر توسعه فضایی خیلی متراکم و نابرابر
شهری است.در حالی که مقدار  )Ln(nبیانگر توسعه فضایی پراکنده و متوازن شهری است .زمانی که ارزش آنتروپی
از مقدار  )Ln(nبیشتر باشد رشد متوازن و عادالنه اتفاق افتاده است.

محدوده مورد مطالعه
شهر بانه بعنوان مرکزیت اداری -سیاسی و خدماتی شهرستان مربوطه از شهرهای استان کردستان است که به
لحاظ تاثیرپذیری از خصوصیات جغرافیای و اقلیمی ناحیهای و منطقهای از مناطق کوهستانی و جنگلی استان
محسوب شده و به لحاظ غنای مناظر و چشم اندازهای طبیعی ،از غنی ترین شهرستانهای استان و کشور به شمار
میآید (مهندسین مشاور نقش پیراوش.)1385،6 ،
شهرستان بانه با موقعیت جغرافیایی  35درجه و  58دقیقه عرض شمالی و  45درجه و  54دقیقه طول شرقی و
با ارتفاع متوسط  1550متری از سطح دریا ،در شمال غربی استان کردستان واقع شده است .شهرستان بانه از طرف
شمال به خطالرأس ارتفاعات بین شهرستان بانه ،سقز (بوکان در آذربایجان غربی) محدود است ،از طرف شمال
غرب به سردشت در آذربایجان غربی ،از شرق به دهستان سرشیو میرده سقز ،از جنوب به خط الرأس ارتفاعات بین
بانه و دره شلیر در کردستان عراق و از غرب به دهستان سیویل و آالن در کردستان عراق محدود میشود (نجفی،
 .)574 ،1369مساحت شهرستان  1452/39کیلومتر مربع است .ارتفاعات این شهر شامل کوههای دوزین در شمال
با  2122متر ارتفاع ،کوه بابوس در شرق با  2380متر ارتفاع ،کوه آربابا در جنوب با ارتفاع  2220متر و ارتفاعات
پست سلیمان بیگ در غرب میباشد .مرتفع ترین نقاط شهر  1640متر و پست ترین نقاط شهر  1550متر ارتفاع
دار ند ،بنابراین اختالف باال ترین و پست ترین نقطه شهر درحدود  90متر است (مهندسین پژوهش و عمران،
.)1375

نقشه  :1موقعیت شهر بانه در استان کردستان و شهرستان بانه -مأخذ :نقشهی پایه سازمان نقشه برداری؛ ترسیم :نگارنده
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یافتههای تحقیق
کاربری فرهنگی بانه
کاربری فرهنگی یکی از اساسی ترین کاربریهای عمومی شهرها محسوب میشود که اثرات زیادی بر کیفیت
زندگی شهروندان و حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی آنان دارد .این کاربری در دو سطح ناحیه و منطقه شهری ارائه
میشود که مهمترین خدمات آن شامل کتابخانهها و سالنهای نمایش سینما ،تئاتر و موسیقی میباشد .این کاربری
عمدتاً بصورت مجتمعهای فرهنگی -هنری تحقق پیدا میکنند که چندین سرویس خدماتی را یکجا در بر میگیرد .یا
اینکه این فضاها در داخل پارکها ساخته میشوند که معموال نباید از  5درصد کل پارکها افزون گردند.
جدول  :1تقسیمبندی کاربریهای فرهنگی
کاربری
فرهنگی

ناحیه کتابخانه ها و سالنهای اجتماعات کوچک ،کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
شهر

کتابخانه مرکزی و تخصصی ،نگارخانه ،فرهنگسرا و مجتمعهای فرهنگی ،سالن اجتماعات ،سینما ،تئاتر،
سالن کنسرت ،موسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و مجله  ،مراکز صدا و سیما
ماخذ :نگارنده

ارزیابی کاربری فرهنگی بانه بر اساس مدل تغییر سهم ( )Shift Share
مساحت مجموع کاربری های شهر بانه در وضع موجود سال پایه طرح ( )1385بالغ بر  430هکتار بوده که با
توجه به جمعیت برآورد شده در سال پایه که معادل  69هزار نفر میباشد ،سرانهی کل شهر حدوداً برابر  62مترمربع
محاسبه میگردد .مساحت کل کاربریهای عمومی بانه در وضع موجود  4312684متر میباشد که بر اساس طرح
تفصیلی این سطح به  8820941متر خواهد رسید .مساحت کل کاربریهای فرهنگی بانه در وضع موجود 13149
متر است که در افق طرح به  125594متر افزایش خواهد یافت .بعد از ارائه وضعیت سرانههای وضع موجود و
پیشنهادی کاربری فرهنگی نواحی مختلف شهر بانه به محاسبه تغییر سهم و روند صعود و یا سقوط این کاربری در
محالت مختلف می پردازیم که دارای این نوع کاربری هستند.بر اساس محاسبات صورت گرفته نرخ رشد کل
کاربریهای عمومی شهر بانه  1.045برآورد شده است که روندی صعودی را نشان میدهد .به عبارتی دیگر نرخ رشد
سرانههای شهری در افق طرح رو به افزایش خواهد بود.
A = 1.045

محاسبه سهم سرانه کل کاربری فرهنگی شهر بانه حاکی از آنست که این کاربری رو به افزایش بوده و سهم این
تغییر به نسبت کل سرانه های شهر باالتر خواهد بود .بعبارتی دیگر ضریب مثبت  7.506نشان میدهد که کاربری
فرهنگی در مجموع رشد مناسبی را طی خواهد کرد.
B=7.506

در ادامه به ارزیابی تغییر سهم نواحی مختلف شهر بانه از جهت دسترسی به کاربری فرهنگی در مقایسه با سطح
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مرجع (شهر بانه) میپردازیم:
جدول  :2محاسبه تغییر سهم کاربری فرهنگی در ناحیه  1شهر بانه
تحلیل وضعیت کاربری فرهنگی با
روش ( )Shift Share Analysis
مساحت کاربری فرهنگی
مساحت کل(کاربریهای

شهری(

ناحیه 1

شهر بانه

A

B

C

7.506

- 5.970

-

-

سال 1385

سال1395

سال1385

سال1395

13149

125594

7351

26321

1.045

4312684

8820941

1763831

1810278

-

مأخذ :محاسبات نگارنده

بر اساس دادههای جدول  2سهم ناحیه  1شهر بانه از کاربری فرهنگی  -5.970میباشد که این ضریب نشان
دهنده کاهش سهم این ناحیه در مقایسه با سطح کل شهر می باشد .این درحالیست که در طرح جامع پیشین این
ناحیه بر اثر قرارگیری مجتمع فرهنگی شهر در این محدوده ،بیشترین سهم را از این کاربری در سطح شهر به خود
اختصاص داده بود .همچنین الزم به ذکر است اگرچه در طرح جامع پیشنهادی افزایشی در کاربری مذکور در ناحیه1
در نظر گرفته شده است اما این افزایش در مقایسه با روند افزایش سهم این کاربری در سایر نواحی ناچیز است.
جدول  :3محاسبه تغییر سهم کاربری فرهنگی در ناحیه  2شهر بانه
تحلیل وضعیت کاربری فرهنگی با
روش ( )Shift Share Analysis

ناحیه 2

شهر بانه

A

B

C

7.506

- 3.237

-

-

سال 1385

سال1395

سال1385

سال1395

مساحت کاربری فرهنگی

13149

125594

3050

19257

1.045

مساحت کل(کاربریهای شهری)

4312684

8820941

1409302

1310677

-

مأخذ :محاسبات نگارنده

بر اساس دادههای جدول  3سهم ناحیه 2شهر بانه از کاربری فرهنگی هنری  -3.237میباشد که این ضریب
نشان دهنده روند افزایش پایین سهم این ناحیه در مقایسه با سطح کل کاربری در شهر میباشد .به عبارتی دیگر
مساحت کاربری فرهنگی هنری در ناحیه  2از  3050متر در سال  85به  19257متر در سال  95افزایش خواهد یافت
که در مقایسه با رشد ده برابری کاربری مذ کور در کل شهر در وضعیت پایینتری قرار دارد اگرچه افزایشی در حدود
 7برابری را نشان می دهد اما از روند صعودی میانگین شهر عقب مانده است.
جدول  :4محاسبه تغییر سهم کاربری فرهنگی در ناحیه  3شهر بانه
تحلیل وضعیت کاربری فرهنگی با روش
( )Shift Share Analysis
مساحت کاربری فرهنگی
مساحت کل(کاربریهای

شهری(

ناحیه 3

شهر بانه

A

B

C

7.506

9.765

-

-

سال 1385

سال1395

سال1385

سال1395

13149

125594

2092

40411

1.045

4312684

8820941

1487878

1489485

-

مأخذ :محاسبات نگارنده
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با توجه به محاسبات صورت گرفته در ناحیه  3شهر بانه ،سهم کاربری فرهنگی هنری در توسعه فضایی شهر
 9.765میباشد که نشانگر روند افزایش باالی این کاربری می باشد .به عبارتی دیگر افزایش مساحت این کاربری از
 2092متر به  40411متر در طول دوره اجرای طرح تفصیلی رقم باالیی محسوب میشود که اگر تحقق یابد بیشترین
سرانه کاربری فرهنگی شهر را به خود اختصاص خواهد داد و به یک ناحیه فرهنگی مبدل خواهد شد .ناگفته نماند
که بر اثر مشاهدات میدانی این کاربری هنوز در ناحیه  3تحقق نیافته است.
جدول  :5محاسبه تغییر سهم کاربری فرهنگی در ناحیه  4شهر بانه
تحلیل وضعیت کاربری فرهنگی با روش
( )Shift Share Analysis

ناحیه 4

شهر بانه

A

B

C

7.506

34.811

-

-

سال 1385

سال1395

سال1385

سال1395

مساحت کاربری فرهنگی

13149

125594

656

29102

1.045

مساحت کل(کاربریهای شهری)

4312684

8820941

1679686

2442748

-

مأخذ :محاسبات نگارنده

دادههای جدول  5حاکی از اینست که سهم ناحیه 4از کاربری فرهنگی هنری در افق طرح جامع افزایش باالیی را
نشان میدهد و در صورت تحقق تمام سطوح کاربری پیشنهادی ،ضریب توسعه این کاربری به  34.811خواهد
رسید که بیشترین ضریب را در بین نواحی مختلف شهر نشان میدهد.
جدول :6محاسبه تغییر سهم کاربری فرهنگی در ناحیه  5شهر بانه
تحلیل وضعیت کاربری فرهنگی با روش

ناحیه 5

شهر بانه

( )Shift Share Analysis

سال 1385

سال1395

سال1385

سال1395

A

B

C

مساحت کاربری فرهنگی

13149

125594

0

10503

1.045

7.506

- 9.551

مساحت کل(کاربریهای شهری)

4312684

8820941

1677947

1615412

-

-

-

مأخذ :محاسبات نگارنده

نتایج مدل تحلیلی تغییر سهم نشان میدهد در ناحیه  5بانه که قسمتی از آن به محالت محروم نوار شمال شرقی
و شرقی شهر اختصاص دارد هیچگونه کاربری فرهنگی در طرحهای پیشین محقق نشده است و در طرح تفصیلی
جدید ،فضایی معادل  10503متر در نظر گرفته شده است که قسمتی از این کاربری هم هنوز محقق نشده است .البته
در صورت تحقق کل سرانه کاربری فرهنگی پیشنهادی در ناحیه مذکور باز هم از روند توسعه این فضاها عقب
خواهد بود و ضریب  -9.551را نشان میدهد که در مقایسه با سهم کل نواحی شهر وضعیت بدتری دارد.
توزیع فضایی کاربریهای فرهنگی  -هنری بانه بر اساس مدل ویلیامسون
جهت ار زیابی نحوه توزیع عادالنه کاربریهای فرهنگی در بین نواحی مختلف شهر بانه از شاخص ویلیامسون یا
ضریب اختالف ( ) cvاستفاده میکنیم .برای این هدف نخست سرانه های وضع موجود و پیشنهادی کاربریهای فوق
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الذکر را به تفکیک محالت شهر ارائه می دهیم و سپس میانگین سرانه های کاربریهای فوقالذکر را برای کل شهر
بدست میآوریم در ادامه انحراف معیار سرانهها را محاسبه میکنیم .در نهایت از تقسیم انحراف معیار بر میانگین کل
دادهها شاخص ویلیامسون بدست می آید .در قسمت دیگری از جدول مربوطه به رتبهبندی محالت شانزده گانه شهر
بانه میپردازیم که از جمع کلیه سرانه های محالت به دست آمده تحت عنوان شاخص ترکیبی شناخته میشود و
قاعدتا از بزرگترین عدد به کمترین عدد رتبهبندی میشود که نتایج آن در جدول شماره  7ارائه شده است.
بر اساس محاسبه شاخص ویلیامسون یا ضریب اختالف ( )cvکه در جدول فوق مطرح شده است عدد  2.37به
دست آمده است که با توجه با باال بودن این عدد نشان دهنده توزیع فضایی نامتعادل کاربریهای فرهنگی در سطح
محالت مختلف شهر بانه میباشد.
عالوه بر این بر اساس استانداردهای جهانی سرانه کاربری فرهنگی بایستی بین  0/5-0/75باشد که با توجه به
محاسبات صورت گرفته و با استناد به طرح جامع بانه در سال  87به این نتیجه رسیدیم که به غیر از محالت  1و 6
تمامی محالت با کمبود فضاهای فرهنگی مواجه هستند بطوریکه عالوه براین دو محله فقط محالت  7و  10دارای
سطوح فرهنگی هستند و سایر محالت فاقد فضاهای فرهنگی بودهاند .همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته
محله  1با سرانهای معادل  2.58بیشترین سرانه کاربری فرهنگی را در بین محالت بانه به خود اختصاص داده است
و محله  6با سرانه ای معادل  0.51متر در رتبه دوم قرار دارد .محالت  7و  10هم به ترتیب با سرانههای  0.45و
 0.24متر در رده های بعدی هستند و سایر محالت دسترسی به سرانه کاربری فرهنگی ندارند .در طرح تفصیلی
پیشنهادی بانه که برای افق سال  95پیش بینی شده بود توزیع عادالنه کاربری فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است که
بر اساس پیشنهادات طرح تفصیلی ،ضریب اختالف این کاربری  0.66خواهد بود که شاخص پایینی محسوب شده
نشانگر توزیع متوازن این کاربری در بین محالت  16گانه میباشد.
جدول  :7نحوه توزیع فضایی کاربریهای فرهنگی در محالت  16گانه بانه بر اساس مدل ویلیامسون
محالت

وضع پیشنهادی

وضع موجود
سطح

سرانه

رتبه بندی

سطح

سرانه

رتبه بندی

1

7351

2.58

1

2982

0.55

10

2

0

0

0

3143

0.76

8

3

0

0

0

5192

0.45

13

4

0

0

0

1917

0.68

9

5

0

0

0

3217

0.47

12

6

3050

0.51

2

3604

0.51

11

7

2092

0.45

3

0

0

15

8

0

0

0

2356

0.43

14

9

0

0

0

3036

0.51

11

10

656

0.24

4

5412

2.25

1
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وضع موجود

محالت

وضع پیشنهادی

سطح

سرانه

رتبه بندی

سطح

سرانه

رتبه بندی

11

0

0

0

8618

0.82

7

12

0

0

0

7842

1.01

6

13

0

0

0

9185

1.40

3

14

0

0

0

8289

1.09

5

15

0

0

0

9489

1.82

2

16

0

0

0

7386

1.11

4

میانگین

821.81

0.236

-

5104.25

0.866

انحراف معیار

1955.17

0.647

-

2981.91

0.572

ضریب اختالف()cv

2.37

2.74

-

0.58

0.66

مأخذ :محاسبات نگارنده

توسعه فضایی سطوح و سرانه کاربریهای فرهنگ ی با استفاده از مدل آنتروپی شانون
برای ارزیابی نحوه توزیع فضایی کاربریهای فرهنگی -هنری در بین نواحی پنجگانه شهر بانه از مدل آنتروپی
شانون استفاده می کنیم .در این مدل ،هرچه ضریب شانون افزایش یابد نشان دهنده توزیع پراکنده و متوازن کاربری
مورد مطالعه می باشد و بالعکس هرچه این ضریب کاهش یابد حاکی از رشد فشرده و متمرکز و غیرعادالنه کاربری
مذکور در بین برخی نواحی شهر خواهد بود.
در شهر بانه در سال ، 1385مساحت ساخته شده کل کاربریهای فرهنگی شهر برابر با  13149متر مربع بوده
است که سهم هر کدام از نواحی پنجگانه شهر به ترتیب  656 ،3050،2092 ،7351و  ...بوده است .در سال 1395
مساحت ساخته شده کاربریهای فرهنگی شهر  125594متر پیشنهاد شده است که سهم نواحی پنجگانه شهر به
ترتیب  29102 ،40411 ،19257 ،26321و 10503متر میباشد.
جدول  :8محاسبه آنتروپی شانون کاربری فرهنگی شهر بانه برای سال 1385
)Pi*Ln(Pi

)Ln(Pi

Pi

مساحت ساخته شده(متر)

نواحی

- 0.324

- 0.579

0.560

7351

1

- 0.338

- 1.461

0.232

3050

2

0.292

- 1.838

0.159

2092

3

- 0.147

- 3.015

0.049

656

4

0

0

0

0

5

- 1.101

 Pi * Ln( Pi )  6.893

13149

کل

 Pi 1
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G1385 = 0.683

G= H/K

LN 5 = 1.61

85
H1385=- 1.101

K= 5

جدول  :9محاسبه آنتروپی شانون کاربری فرهنگی شهر بانه برای سال 1395
)Pi*Ln(Pi

)Ln(Pi

Pi

مساحت ساخته شده(متر)

نواحی

- 0.327

- 1.565

0.209

26321

1

- 0.287

- 1.877

0.153

19257

2

- 0.364

- 1.133

0.322

40411

3

- 0.338

- 1.461

0.232

29102

4

- 0.207

- 2.476

0.084

10503

5

125594

کل

- 1.523

 Pi * Ln(Pi)   8.512

 Pi 1

مأخذ :محاسبات نگارنده
G1395 = 0.945

G= H/K

LN 5 = 1.61

K= 5

H1395 = 1.523

بر اساس نتایج جداول فوق مقدار آنتروپی شانون برای کاربری فرهنگی در سال  1385در شهر بانه برابر با
 0.683برآورد شده است ،در همان حال حداکثر ارزش  Ln) 5( =1.61است.تفاوت زیاد بین مقدار آنتروپی با مقدار
حداکثر نشان می دهد که رشد فضایی کاربری فرهنگی شهر بصورت متراکم و فشرده و غیرعادالنه اتفاق افتاده است.
مقدار آنتروپی در سال  1395برابر با =0.945بوده است که به سمت عدد  1تمایل دارد و این امر بیانگر توسعه
عادالنه و متوازن کاربری فرهنگی در افق طرح تفصیلی بانه می باشد و گرایش به سمت تعادل در توسعه فضایی این
فضاها را نشان میدهد.

جمعبندی و پیشنهادات
امروزه در بیشتر پژوهشهایی که متکی بر اطالعات جمعآوری شده از موضوع مورد پژوهش میباشد؛ تجزیه و
تحلیل اطالعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب میشود .دادههای خام با استفاده از فنون آماری
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند.
در این تحقیق که به ارزیابی روند تحوالت و نحوه توزیع فضایی کاربری فرهنگی شهر بانه اختصاص دارد
پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نتایج مطالعات طرحهای توسعه شهری بانه و با بکارگیری مدلهای
تغییر سهم ،ضریب ویلیامسون و آنتروپی شانون انجام گرفت .دادههای گردآوری شده در این پژوهش ابتدا با مدل
تغییر سهم مورد ارزیابی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که نواحی  1و  2و  5از میانگین روند توسعه کاربری
فرهنگی هنری شهر عقب خواهند بود و نواحی  3و  4بیشترین ضریب توسعه این کاربری را خواهند داشت.
همچنین ،جهت ارزیابی نحوه پراکنش کاربری فرهنگی در بین محالت مختلف شهر از اطالعات کمی بدست
آمده از طرح جامع شهر استفاده گردید و جهت تحلیل این دادهها از ضریب ویلیامسون استفاده شد .نتایج محاسبات
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نشان داد که از بین  16محله شهر در سال  85فقط  4محله به کاربری فرهنگی دسترسی داشته اند اما بر اساس پیش
بینی های طرح جامع تجدید نظر شده وضعیت توزیع این کاربر یها در سال افق طرح به مراتب بهتر خواهد بود و
ضریب ویلیامسون این کاربریها از  2.77به  0.66خواهد رسید که نشانگر توزیع عادالنهتر این فضاها در بین
محالت شهر خواهد بود .البته این در حالیست که بر اساس مشاهدات میدانی قسمت عمدهای از این کاربریها هنوز
که دو سال هم از اتمام طرح گذشته محقق نشده است .در رابطه با توزیع فضایی کاربری فرهنگی بانه نتایج
محاسبات مدل آنتروپی شانون نشان از توزیع ناعادالنه این کاربریها در طرح جامع پیشین داشت که ظاهرا این روند
در طرح پیشنهادی برطرف شده است که البته آنهم نیاز به تحقق فضاهای مذکور دارد.
در ادامه به ارائه مهمترین پیشنهادات توسعه کاربری فرهنگی در شهر بانه میپردازیم که عبارتند از:
 ایجاد ساختار و سازمان مناسب مدیریتی در وضعیت نابسامان کنونی و رفع تقابلها در نظام مدیریت منطقه،موجب تحقق برنامه های هر دستگاه و در مجموع برنامهی طرحهای شهری در شهر بانه خواهد بود.
 مناسب است طرحهایی که برای نواحی مختلف شهر در زمینه کاربریهای فرهنگی تهیه میشود و نیز عملیاتعمرانی که شهرداری بانه انجام می دهد ،حاوی نظرات مردم نیز باشد .زیرا عناصر و اجرای پیکرهی شهر،
تجسمی از بنیانهای زندگی اجت ماعی و هنری ساکنان شهر هستند ،لذا هرگونه تفکر برنامهریزی ،طراحی و
اجرا میباید با مردم صورت پذیرد.
 با توجه به پایین بودن قابل توجه سرانه کاربری فرهنگی در بانه پیشنهاد میگردد با برنامهریزی منطقی واساسی نسبت به افزایش سرانه این کاربری اقدام نمود.
 مدیریت جامع و یکپارچه شهری و هماهنگی بین مسئوالن شهری و سازمانهای متولی در امور فرهنگی وهنری ضرورتی انکارناپذیر است که بایستی مد نظر قرار گیرد تا جلوی موازی کاری و یا تداخل وظایف گرفته
شود.
 توزیع خدمات شهری باید بر مبنای تغییرات جمعیتی انجام شود و در سنجش عدالت ،شعاع عملکرد تسهیالتمدنظر قرار گیرد.
 نواحی  4و  5شهر بانه که به لحاظ دسترسی به کاربری فرهنگی در سطح پایینی قرار دارند .در این خصوصبرنامه ریزان و مسئولین شهری می بایست قبل از اسکان جمعیت در این نواحی آنها را به تسهیالت عمومی
تجهیز نمایند.
 در ناحیه  1بانه که قبال بیشترین سطح کاربری فرهنگی را دارا بوده است بایستی همچنان در اولویت برنامه -ریزان و مدیران شهری قرار گیرد تا جنبه تخصص گرایی فضاهای فرهنگی در نواحی خاصی از شهر همچنان
لحاظ گردد.
 با توجه به قابلیتهای نرمافزار  GISاستفاده ی هرچه بیشتر آن در برنامهریزیهای شهری و در شهرداریهابوپژه در راستای نحوه مکانیابی کاربری فرهنگی امری ضروری مینماید.
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 پیشنهاد می گردد شهرداری ضمن استفاده از نیروهای متخصص در امر شهرسازی و افزایش جلب مشارکتمردمی و آشنایی مردم با فرهنگ شهرنشین ی و شهرسازی و توجیه نمودن طرح ها نسبت به اجرای موفق برنامه
های شهرسازی اقدام نماید.
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