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  اي عمومي در شهر مشهده تحليل توزيع فضايي كتابخانه

  
  

  
  هاي عمومي در شهر مشهد  تحليل توزيع فضايي كتابخانه

  

  ١دکتر محمدرحيم رهنما

   ٢حسين آقاجاني
  چكيده

ها در شهر مشهد بـا اسـتفاده از مـدلهاي     اين مقاله با هدف مطالعة پراکنش فضايي کتابخانه       
 نگارش GEO DA و GIS افزار تحليل فضايي و تکنيکهاي مربوط به خود همبستگي فضايي در نرم

 در مجموع .ها و اطالعات مربوط به نواحي شهر  مشهد است ها شامل نقشه کتابخانه داده. يافته است
 کتابخانه وارد پايگاه اطالعات مکاني گرديد، که از اين تعداد، ٣٥ ناحيه شهر مشهد، اطالعات    ٥١در  
  . شهري بوده استکتابخانه اي و يک  طقهمنمورد  ٦اي،  ناحيهمورد  ١١اي،   کتابخانه محله١٧

و GIS هـا در سـطح شـهر مـشهد، از      بر اين اساس، به منظور تحليل توزيع مکاني کتابخانه
  .استفاده شده است ٤و شاخصهاي موران و ضريب گري ٣»خود همبستگي فضايي«بويژه تکنيکهاي 

 ميانگين شهر مـشهد  در اين تحقيق، مشخص شد که از نظر نسبت جمعيت به ازاي کتابخانه،   
تر بوده و به لحـاظ شـاخص سـرانة زيربنـا، از      مشابه ميانگين استان است، اما از ميانگين کشور پايين     

اين فـضاها و   در تأمين ترديد، نقش آستان قدس رضوي      بي.  باشد  ميانگين استان و کشور باالتر مي     
  . تأثير نبوده است بويژه كتابخانه مركزي، بي
هـا در سـطح    ربرد تحليل مدل خود همبستگي فضايي پراکنش کتابخانه       نتيجة حاصل از کا   

ها در سـطح      در سطح مشهد و توزيع ناعادالنه کتابخانه       ٥نواحي شهر مشهد، نمايانگر الگوي پراکنده     
اي به لحـاظ شـاخص کتابخانـه بـر      شباهت و ناپيوستگي واحدهاي ناحيه نبود  نواحي و ناهمگني و     

تحليل خود همبستگي دو متغيره موران نيز بيانگر رابطة منفي بين            همچنين، .اساس وسعت آنهاست  
 .استتراکم جمعيت و الگوي توزيع کتابخانه در سطح نواحي شهر مشهد 

تحليل فضايي، خود همبستگي فضايي، سيستم اطالعـات جغرافيـايي، ضـرايب       : ها کليدواژه
 .موران و گري، کتابخانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ahnama@um.ac.ir                                                       R  ي مشهد دانشگاه فردوسيعضو هيئت علم. ١
  Aqajani_h@yahoo.com  مشهد ي جهاد دانشگاهيعضو هيئت علم. ٢

3. Spatial Auto-Correlation.  
4. Gary Ratio Cو Moran’s I. 
5. Dispersed. 
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  مقدمه
ش ي پيشتر بر اساس توجه به عوامل کالبديا به امروز ب از گذشته تي شهر يزير  برنامه

 را عمـران  ي شهري و برنامه هاي شهرسازيها و طرحها  که اساس برنامهييرفته است، تا جا  
 ماننـد  يين مسئله در کالنشهرهايا. ر خود قرار داده است  ي، تحت تأث  ي کالبد يشهر و فضاها  

 بـاال، شـدت   يري بـا توجـه بـه مهاجرپـذ    مشهد به عنوان سطح برتر در اکثر شاخصها و بويژه   
 خود، ضـرورت و  يتيع جمعي و انطباق با رشد سر     ي داشته است  و در جهت همگام       يشتريب

 در ي کالبـد يهـا   را در حلّ مشکالت، توجـه بـه مـسائل و برنامـه    يي اجرايها  ت برنامه ياولو
ته که مـا امـروزه   ن نگاه تا بدانجا گسترش ياف يا. قرار داده است   يگر مسائل شهر  يسه با د  يمقا

 در ي فرهنگـ يهـا ي، شاهد کمبودهـا و ضـعفهايي در کاربر   يزير  پس از گذشت سالها برنامه    
 در ياي کـه حتـ   تر بوده اسـت، بـه گونـه    ، در گذشته محسوس   يتوجه  ين ب يا. ميشهرها هست 

 يکـاربر « به نـام  ييکاربر) يخازن(ة شهر مشهد   ي از جمله طرح جامع اول     يشنهادي پ يطرحها
 شـهروندان منـوط بـه حـضور      ي سـطح فرهنگـ    يفـ يارتقـاي ک  .جود نداشته اسـت   و» يفرهنگ
  . باشد يتر در سطح شهر م نهيع مناسب و بهيشتر و توزي بي فرهنگي کالبديفضاها

توانـد بـه    ي، مـ يالت شـهر ي از تـسه يکـ يها در شـهر بـه عنـوان      پرداختن به کتابخانه  
 ي و طراحـ يزيـ ر د بـه برنامـه    يـ واقـع، با  در  .  شهروندان منجـر گـردد     يط اجتماع ياصالح مح 

ت و يـ م و تربي سطح تعلـ  ي ارتقا ي سالم برا  يطي توجه شود و مح    ي مسکون هاي  لهح م يکالبد
ن يتـر  ي از اساسـ يکـ يان، يـ ن ميـ در ا. ديـ ها فـراهم آ يي و رفع نارسـا    ي اجتماع يوندهايبسط پ 

هـا،    کتابخانـه .)١٦-١٧: ١٣٨٠عه،  يشـ (هاسـت     ن کتابخانـه  ي، تـأم  ي مراکز فرهنگـ   يهايازمندين
 يي توانند ضمن فراهم كردن كتابهـا، فـضا  ي مي، از نظر عملکرد  ي عموم يها  ژه کتابخانه يبو

ر ي همـراه بـا سـا   ي دسـتگاه مـديريت شـهر     . مطالعه افراد عالقمند فراهم آورنـد      يمناسب برا 
 الزم هاي، بايـد گامهـا و تـدبير   يان امور فرهنگيژه متولير در امور شهر و بو  ي درگ يسازمانها

 از انـواع تـسهيالت   يکـ يهـا بـه عنـوان        توزيع عادالنه و کارآمد کتابخانه     يامانده س يرا برا 
. دنـ  فـراهم آور   ي مناطق پرتراکم جمعيـت، بـه منظـور افـزايش ميـزان بهـره ور               ي برا يشهر

ل يـ  اطالعـات جغرافيـايي بـه منظـور تحل    ي بـا سيـستمها  ي و مـديريت  يترکيب اطالعات مکان  
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 ي انكارناپذير اين فناوريکپارچه، يکي از تواناييها   و مديريت ي   ي،تصميم گير ييع فضا يتوز
 پيـشرفته جغرافيـايي کـه بـه     ي از مـدلها يکـ ي. فضايي اسـت يرير ت و برنامهيدر حوزة مدير  

هـا    پراکنش پديدهي جغرافيايي فراهم شده و الگويها وسيلة آن امکان تحليل فضايي پديده  
 (Spatial Autocorrelation) فـضايي  يشـود، مـدل خـود همبـستگ     يدر فضا مشخص مـ 

 (Clustered) يا ــ خوشـه  ۱ سه حالـت     ي فضايي دارا  يبراساس اين مدل، الگوها   . باشد  يم
ن اسـاس، مـدل   يـ بر ا. باشدي م(Random) يا تصادفي يـ اتفاق ۳ (Dispersed)ـ پراکنده   ۲

  .ل شده استيها در سطح شهر مشهد تحل  کتابخانهييع فضايتوز
  

  قيهدف تحق
 يها در شهر مشهد بر اساس مـدلها   کتابخانهييع فضاي توزيوتها تفايعالوه بر بررس  

 يي فـضا يزيـ ر  و کمک به برنامـه GIS يط نرم افزاري در مح  يي فضا ي خود همبستگ  يليتحل
 يت شـهر يري هدفهاي مـد ي در راستايي فضايلهاي تحليتهاي، ارائه قابلي فرهنگ يها يکاربر

  .ز از جمله هدفهاي تحقيق استين
  

  مواد و روشها
 آن شـامل نقـشة شـهر    يها  است و دادهيلي ـ تحل  يفين مقاله توصيق در ايوش تحقر

 بـر  يتـ ي جمعي داده هايگاه اطالعاتي همراه با پا  ي شهردار يک مناطق و نواح   يمشهد به تفک  
  . سطح شهر استي کتابخانه عموم٣٥ و تعداد ١٣٨٥ سال ياساس سرشمار

  
   (Spatial Autocorrelation)  فضايييل مدل خودهمبستگيتحل

تـوان بـر    ي مـ  ـ ي، پراکنـده و تـصادف  يا خواه خوشهـ  فضايي ي الگوهايدر طبقه بند
 نبـود  توان مشابهت و يم.  متمرکز شديا  ناحيهي واحدهاي نظم و ترتيب قرارگير   يچگونگ

 نبـود  ايـن مـشابهت و   يوقت. مجاور را اندازه گرفتي ناحيه ايمشابهت هر جفت از واحدها  
 گيـرد  ي فـضايي شـکل مـ      ين شـود، خـود همبـستگ      يـي  فـضايي تع   يگوهـا  ال يها برا  مشابهت
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(Oldand, 1988; Lee, 2000, 135) . بـه ارتبـاط   ي سـريال ي يا همبستگيخود همبستگ ،
 را توصـيف  ي، وضعيتيبه وسيلة خود همبستگ. اشاره دارد ي معادله رگرسيون يها  مانده يباق
              اسـت  ي قبلـ هايط بـه ضـريب    مـرتب  e1 مانـده يـا ضـريب خطـا        ي کنـيم کـه درآن هـر بـاق         يم

(ei-1, ei-2).(Clark,1986,379). 

 مطالعـه شـده، خـود       ي فـضايي ايـن اسـت کـه ارزش صـفتها           يمفهوم خودهمبـستگ  
، ي زيـاد يوضـعيتها . هاسـت   آنها قابل استناد به نظم جغرافيايي پديدهياند و همبستگ  همبسته
 در ميـان  ي سطح توليـدات کـشاورز   يتوق. دهند  ي فضايي را نمايش م    ي از همبستگ  يا  درجه

 در سـطح مـزارع ناحيـه بـه     يکـسان ي شوند، بندرت نـرخ بـازدة       يمزارع يک ناحيه مقايسه م    
 شـرايط  ي مزارع يکسان باشـد، ولـ  ي در سطح ناحيه برا  ي اگر اقليم محل   يآيد، حت   يدست م 

يـه  باز هم مـزارع مجـاور درون ناح    . آب و خاک در درون ناحيه ممکن است متفاوت باشد         
از نظر توليد طور  اين مزارع ممکن است       رطوبت خاک هستند، همين    ي شرايط مساو  يدارا

 .  داشته باشنديشرايط يکسان

 يهـا  ، بـدين مفهـوم اسـت کـه ارزش صـفات پديـده          ي فـضايِي قـو    يخود همبـستگ  
ع يـ  توزيضـريب ويژگـ  ). يمثبـت يـا منفـ   ( بـا يکـديگر رابطـه دارنـد    يجغرافيايي به طور قو 

 شـود  ي دارد کـه گفتـه مـ   ي مختلفـ  يرافيايي مجاور، ارتباطـات و نظـم ظـاهر         جغ يها پديده
  .)١شکل شماره( باشند ي مي تصادفي الگوي و يا داراي ارتباط فضايي ضعيف،قويدارا

  
  
  
  
  
  

  

  )تصادفی( خود همبستگی فضاییعدم                                                 خود همبستگی مثبت                           ی منفیخود همبستگ                   
  )اي خوشه(  در کنار همشابه ميمجاورت ارزشها   )پراکنده( متفاوت در کنار هميمجاورت ارزشها

  
   انواع خودهمبستگي فضايي .١شکل
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 يرات الگوهـا ييـ  تغ ي مطالعة چگـونگ   ي برا ي فضايي، ابزار ارزشمند   يخود همبستگ 
 ي از تغييـر نحـوة الگوهـا   ينتايج اين نوع تحقيق بـه فهـم بيـشتر     . فضايي در طول زمان است    

 ي فهـم عوامـل جـار   ي بـرا يديبنابراين، نتايج مف. فضايي گذشته به حال منجر گرديده است   
 فـضايي، پيـشنهادهاي   يعالوه بر اين، مطالعـه همبـستگ   .  دهند ي را نشان م   ير الگوها ييدر تغ 
 يبـرا .  تحليـل اطالعـات فـضايي دربـردارد      در ي آمار ي کاربرد تکنيکها  ي برا ي مهم يضمن
دهنـد بـا نقـاط يـا      ي وجود دارد که به ما اجازه مـ       ييها   فضايي، آماره  ي همبستگ يگير  اندازه

 شهر مـشهد متمرکـز    يها   کتابخانه يکه در اينجا بر رو     کار کنيم ) يسطوح نواح (گونها     يپل
  . ايم شده

 و ي عــدديهــا ي داده تعامــل فــضايي انــدازه گيــريايــن روشــها ممکــن اســت بــرا
 تعامـل  يتوانـد بـرا   ي پيوسـته مـ    ي شمارشـ  يهـا   بخصوص داده .  به کار روند   ينسب/ يا  فاصله

 يا  فاصلهيها  دادهيبرا.  دوتايي استفاده شودي عدديها   با داده  يگونها يفضايي در ميان پل   
 G ي و شاخص محلـ (Gray Ratio) ي و ضريب گر(Moran’s I)،  شاخص موران ينسب

(G-Statistics)روندي به کار م .  
  

   تعامل فضايييانواع معيارها
اگـر  . تعامـل فـضايي وجـود دارد        ي آمـاره هـا    ي انـدازه گيـر    ي بـرا  ي متفاوت يمدلها

ــا متغيرهــا يصــفتها ــاس اســم ي فــضايي ي ــا مقي ــورد مطالعــه ب ــايي (Nominal) ي م  و دو ت
(Binary)   پـس  )رنـد به عنوان نمونه صفتها فقـط دو ارزش ممکـن صـفر و يـک دا     ( باشند ،

اگــر . توانــد اســتفاده شــود ي مــ(Joint Count) اه،تعــداد اتــصاليآمــارة محاســبات عدد
 ارتباط يها   باشند، آماره  ي يا نسب  يا   مقياس فاصله  ي شده، دارا  يگير  فضايي اندازه  يمتغيرها

باشـند   ي مـ (Gary Ratio) يگـر   و ضـريب  (Moran’s I)فضايي مناسب شاخص مـوران  
  . است(G-Statistic) ي عمومGاره  آم،وگزينة ممکن ديگر

 يا تمرکز فضايي مـد    ي همبستگ ي جهان يتوانند به عنوان معيارها    يهمة اين معيارها م   
 تمام ناحية مورد مطالعه، ارتباط فضايي ييک آماره يا ارزش مشتق شده برا. نظر قرار گيرند  
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دارد باور کنـيم   وجود نيبه هرحال، دليل.  کندي را توصيف مي ناحيه ايجامع همه واحدها  
 يانـدازة خـود همبـستگ   .  توزيع همگـن اسـت  يکه هر فرايند فضايي در درون خودش دارا      

 فـضايي  يتواند به وسيلة موقعيتها تغيير کند؛ بنـابراين يـک توزيـع يـا يـک الگـو          يفضايي م 
 خـود  ي توصـيف نـاهمگن  يبـرا . ط مختلف از نظـر فـضايي نـاهمگن باشـد      يتواند در شرا    يم

 فضايي را در ي توانند خود همبستگي متكي باشيم که مييبايد بر معيارها فضايي،  يهمبستگ
 Local Indicator of Spatial) تمرکز فضايي يشاخص محل.  کشف کننديمقياس محل

Association-LISA ) و آمارة Gي محل (Local G-Statistics)اين هدف مـورد  ي برا 
  .  گيردياستفاده قرار م

  
   (Moran I & Gary Rtio C) ي موران وضريب گريشاخصها

 ي فـضايي بـرا  ي سودمند خـود همبـستگ  ي جهاني اتصال مشترک معيارها  يآماره ها 
 محـدود کننـده   اين موقعيـت کـامالً  . ) اتصالنبوداتصال و   ( با فقط دو نتيجه هستند     يمتغيرها

ز يـ  ني و نـسب ي فاصـله ا ي در مقياسـها ي با متغيرهاي واقعياست، زيرا در اکثر موارد در دنيا    
ــســر و کــار دار ــوران  . مي ــن مــوارد، شــاخص م               ي گــرC و ضــريب (Moran’s I)در اي

(Gary Ratio C)قابل استفاده خواهند بود .  
 آنهـا  ي دارنـد، امـا خـواصّ آمـار    ي مـشترک  ي مشخصه ها  ي موران و گر   يشاخصها

ر توزيـع   ترنـد، کـه اساسـاً بـه خـاط      اکثر تحليلگران با شـاخص مـوران موافـق       . متفاوت است 
هنـوز هـر دو روش بـر    . (Cliff and Ord.1973, 1981)تـر اسـت   مشخـصاتش، مطلـوب  

 يا  ناحيـه ياگـر واحـدها  .  هـستند ي متکـ  ي ناحيـه ا   ي واحـدها  ي همـسايگ  يمقايسة ارزشـها  
بـر يـک خـود    ) مـدلها (هـا     داشـته باشـند، آمـاره      ي مشابه ي در طول ناحيه ارزشها    يهمسايگ
 ي خيلـ ي ارزشهاي همسايگي ناحيه اياگر واحدها. ندا  داللت داشتهي فضايي قويهمبستگ
 را نـشان  ي قـو ي خيلـ ي فضايي منفـ يها بايد يک خود همبستگ      داشته باشند، آماره   ينامشابه
هـا بـه کـار     ي مقايسة ضرايب همـسايگ ي را برا  ي متفاوت يبه هر حال، دو مدل، روشها     . دهند
  .گيرند يم



  
  ١٣ / مشهد شهر در عمومي هاي كتابخانه فضايي توزيع تحليل ______________________

  

  (Moran’s I)شاخص موران . ١
  :شر ح زير استشاخص موران، به 
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 Xiيا  در واحد ناحيهي يا نسبيا  ضريب متغير فاصلهi ،nيا  ناحيـه ي تعداد واحدها ،

wijشهر مشهد يا ها در سطوح ناحيه  کتابخانهي وزن،دراينجا وسعت زير بنا   
مـل   برابـر تعا ١ و ي برابر تعامل فضايي منفـ -١.  متغير است١ تا -١ضريب موران بين  

ضـريبهاي مـورد انتظـار    . اگر تعامل فضايي وجود نداشته باشد  .  رود يفضايي مثبت به کار م    
  :موران، برابر است
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 فـضايي مـورد اسـتفاده    ي وزنـ يشـود، ماتريـسها   ي شـاخص مـوران محاسـبه مـ        يوقت
دوتـايي  اگـر شـاخص   .  باشـند ي م(Stochastic) ي و تصادف (Binary) دوتايييماتريسها

 مـشترک در کـل ناحيـة    ي در مخرج کسر اساساً دو برابـر مرزهـا    Wاستفاده شود،   ) يزوج(
 از يبه هـر حـال، ايـن امکـان وجـود دارد کـه انـواع ديگـر         . 2Jمورد مطالعه خواهد بود يا     

  .  را به کار ببريمي وزنيماتريسها
  
   (Geary’s Ratio C)» يگر«ضريب . ۲

 C فـضايي، ضـريب    ي خـود همبـستگ    يگيـر   دازه ان يمشابه روش شاخص موران برا    
ضريب  .(Getis,191) را سازگار کند   ي تواند يک عبارت حاصل ضرب ضربدر      ي م يگر
  :به صورت فرمول زير است» يگر«
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  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٤

 

 فضايي به کار يتواند با هر نوع ماتريس وزن يم» يگر«شبيه شاخص موران، ضريب    
با مقايسة اين فرمول .  باشند ي م ي دوتايي و تصادف   ي ماتريسها ترين آنها،   يرود؛ گرچه عموم  

 يترين تفاوت بين آنها عبارت حاصل ضـرب ضـربدر         شود مهم   يبا فرمول موران، آشکار م    
 بر انحـراف از ميـانگين   يدر شاخص موران، عبارت حاصل ضرب ضربدر     . در مخرج است  

 يوض مقايـسه ارزشـها  ، در عـ »يگـر «هـا متكـي بـوده، امـا در ضـريب        همسايگي يارزشها
 بـا يکـديگر، بـه طـور مـستقيم مقايـسه       ي دو همـسايگ يهمـسايگي هـا بـا ميـانگين، ارزشـها     

 در نوسـان اسـت کـه مقـدار صـفر داللـت بـر خـود         ٢ تـا   ٠بـين   » يگـر «ضـريب   . شـوند   يم
). هـا مـشابه باشـند       ي کـه ارزش همـه همـسايگ       يزمـان ( فضايي کـامالً مثبـت دارد        يهمبستگ

 فضايي کامالً ي بر خود همبستگ٢ برابر صفر است و مقدار   يضربدربنابراين، حاصل ضرب    
در تـضاد  . به مفهوم نبود رابطة  فضايي اسـت »  يگر« در ضريب  ١مقدار  .  داللت دارد  يمنف

 متـأثر  nبـه وسـيلة انـدازه کوچـک     » يگـر «با شاخص موران، مقـدار مـورد انتظـار ضـريب      
  . است١شود  و غالباً برابر  ينم

   
  (General G-Statistic) ي عموم Gآماره . ٣

 Getis and) اسـت ي عمـوم G فـضايي آمـار   ي ديگـر خودهمبـستگ  يشاخص محل

Ord,1992).   آمارهG شـود و بـر ايـن     ي مـ  محاسـبه  يا   هر واحد ناحيـه    ي برا ي محل ي عموم
 ي واحـدها يداللت دارد که چگونـه ارزش واحـد ناحيـة مـورد مطالعـه مـرتبط بـه ارزشـها            

، به شـرح  ياز نظر فرمول.  باشدي تعريف شده م(d)طريق آستانة مسافت  مجاور، از  يا  ناحيه
 :زير است
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ز بهتراسـت آمـاره را در بطـن امتيـاز     يـ نجا ني در ا. استعبارت فوق قبال تعريف شده   

ه، بـه دانـستن ضـريب     به دست آوردن امتياز استاندارد شـد       يبرا. استاندارد شده تفسير کنيم   
  : باشد ضريب مورد انتظار  به شرح زير مي. مورد انتظار  و واريانس آماره نياز است



  
  ١٥ / مشهد شهر در عمومي هاي كتابخانه فضايي توزيع تحليل ______________________
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 است که به شرح زير تعريف شـده  ي عمومGتعريف واريانس، مشابه تعريف آماره    

  :است
22 )]([)()( iii GEGEGVar −=  

  :و
  
  
  
يـک  . كند يب مورد انتظار و واريانس استفاده م از ضري Gi(d)متياز استاندارد شدها

بـه وسـيلة ضـريبهاي    )  فـضايي يبنـد  خوشـه  (يبنـد  د که دستهيآ ي به دست م  يامتياز باال وقت  
 فـضايي شـکل گرفتـه بـه وسـيلة ضـريبهاي            ياگر دسته بند  .  گيرد ي باال، شکل م   يمشابه ول 

 داللـت بـراين دارد کـه هـيچ     ٠ برابـر  zيـک امتيـاز   .  بـاال باشـد   ي تمايل به منف   zپايين امتياز   

*)(يـک آمـاره مـرتبط    .  فضايي وجود ندارد ي پيوستگ يالگو dGi ايـن آمـاره   .  باشـد ي، مـ
به خاطر .  باشدي مj=i است که ي اينکه شامل موارديبه استثنا.  باشدي م GI(d)تقريباً شبيه   

 1- بـين  zضـريب  . شـويم  ي مـ  متمركزGi (d) شبيه يکديگرند، بر ين دو آماره خيل   ياينکه ا 
   . باشد، نمايانگر نداشتن ارتباط فضايي است٠ برابر z متمرکز است، اگر ضريب ١و

  
  محدودة مورد مطالعه

  . آن استي عموميها ق، شهر مشهد و کتابخانهين تحقيمحدوده مورد مطالعه در ا
  شناخت شهر مشهد

 دقيقـه شـرقي   ٣٨و  درجـه  ٥٩ دقيقه شـمالي و طـول   ١٦ درجه و ٣٦مشهد در عرض  
هاي هزار مسجد و بينالود قرار  کوهرشته  اين شهر در جنوب شرقي دره بين        . واقع شده است  

هاي هزار مسجد را نيز در قلمرو نفوذ  هاي شرقي و شمال شرقي کوه    دارد که بخشي از دامنه    
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  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٦

 

 سـالنامه آمـاري  (اسـت  هزار متـر   ارتفاع اين شهر از سطح دريا حدود  .جاي داده است  خود  
 بـوده اسـت   هكتار ٣٠٠٠٠ حدود ١٣٨٥ مساحت شهر مشهد در سال   .)١٣٨٢ استان خراسان، 

 سي ساله اخير به يك كالنـشهر بـا رشـد    ين شهر ط يا ).٥٢،  ١٣٨٧مهندسان مشاور فرنهاد،    (
، %٨ با رشـدي معـادل   ١٣٥٥-٨٥جمعيت آن در دوره  . ناموزون و نامتعادل تبديل شده است     

  ).٢و١نمودار شماره.(نفر افزايش يافته است ٢٤٢٧٠٠٠ نفر به ٢٤٠٠٠٠از 
رويه، با گسترش  در اين دوره، همزمان با افزايش جمعيت، كالبد شهر نيز  به طور بي   

در فاصـله  .  هكتـار رسـيده اسـت   ٣٠٠٠٠ هكتـار بـه      ٧٨٠٠از  ،  %٣/١٠متوسط سـاالنه معـادل      
 بـه تـراكم   ، نفـر در هكتـار    ١٥٠، تـراكم ناخـالص جمعيـت شـهر از           ١٣٨٥ تـا    ١٣٣٥سالهاي  

  . نفر در هكتار رسيده است٨١ناخالص 
شـود توسـعة كالبـدي شـهر مـشهد همـواره از رشـد           با مقايسه اين ارقام، روشـن مـي       

از اين توسعة كالبـدي، حاصـل   % ٢١ طوري كه دست كم  جمعيت آن پيشي گرفته است، به   
 حـدود  رويه و رشد خود به خودي بوده است؛ يعني طي سي سال مـورد بررسـي،        توسعة بي 

 هكتار بيش از مساحت الزم براي  استقرار ٢١٠طور ميانگين ساالنه حدود ه  هكتار و ب  ٦٣٠٠
  .جمعيت، به مساحت شهر افزوده شده و اين روند تاكنون ادامه داشته است

هماهنگ بـودن آهنـگ رشـد جمعيـت و افـزايش ميـزان مـساحت شـهر ـ ناشـي از           
بر اين اساس، در . ش شهر بسيار اهميت داردافزايش ميزان جمعيت شهر ـ در توسعه و گستر 

نمودارهاي زير روند تغييرات جمعيتي و گسترش فيزيكي شهر مشهد طي سـالهاي مختلـف                
شود كه آهنگ رشد جمعيـت و گـسترش          مشاهده مي . نشان داده شده است   ) ١٢٧٠-١٣٨٥(

 هـاي نمودار. فيزيكي شهر مشهد در سالهاي مختلف آهنگ تقريبـاً يكنـواختي داشـته اسـت            
 ١٣٨٥ تـا سـال  ١٢٧٠ از سـال   روند تغييرات جمعيتي و گسترش فيزيكي شـهر مـشهد را           ،زير

  .دننشان مي ده
  
  
  

  



  
  ١٧ / مشهد شهر در عمومي هاي كتابخانه فضايي توزيع تحليل ______________________

  

 
 

 

 

   

  )١٢٧٠-١٣٨٥(جمعيت و مساحت شهر مشهدمقايسة رشد . ١نمودار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢٧٠-١٣٨٥(مقايسة شاخص رشد جمعيت و مساحت شهر مشهد. ٢نمودار 
  ٥٣: ١٣٨٧رهنما، خسروي، : مأخذ

  
  : پژوهشيها افتهي

   مشهد ي در سطح مناطق شهرداري عموميها  وضع موجود کتابخانهيبررس
 يمنـاطق شـهردار  سـطح   در ي عمـوم يهـا   ت کتابخانـه  ي وضـع  يبراي مطالعه و بررس   

ت هـر  يـ انگر ظرفيـ ر بنـا، کـه نما  يـ  سـطح ز يمشهد، عالوه بر تعـداد کتابخانـه، از شاخـصها         
ل يـ  بـه شـرح ذ  ين شاخصها در مناطق شهرداريت ايعوض. کتابخانه است،استفاده شده است 

  .  باشديم
  
  



  
  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٨

 

 1385 شهر مشهد ی عمومهاي کتابخانه و مشخصات ی اسام.2جدول 
نام 
شماره   نام کتابخانه  رديف  متولي

  منطقه
زير بنا 

  )متر مربع(
تعداد 
  صندلي

تعداد 
  اعضاء

تعداد 
  کتاب

تعداد 
  مراجعين

  2165896  958837  119729  1781  28000  نثام   آستان قدسيمرکز  1
  283354  71439  7086  200  1130  ثامن  گوهرشاد  2
  44465  6744  329  63  50  1  )ع(مسجد حضرت سجاد   3
  125098  17558  5558  103  300  1  مسجد قبا  4
  294545  67063  13007  500  1200  1  مسجد الرضا  5
  -  3101  -  40  100  2  ثامن االئمه  6
  100290  14400  3794  92  500  2  )ع(رگ امام رضا مسجد بز  7
  115196  15962  3767  75  200  2  هینبیمسجد ز  8
  71829  22099  3559  101  265  3  )ع(نه حضرت رضا یحس  9
  147544  37814  5457  193  500  3  یخ عباس تربتیش  10
  157784  24266  6732  344  1800  3  ینی امام خمي هنریفرهنگ  11
  225400  49665  7509  537  1800  3  ینی قزو یخ مجتبیش  12
  105713  14153  3000  74  140  4  هیمحمد  13
  311800  52002  17040  270  900  6  ینیخ هاشم قزویش  14
  104973  51489  2265  100  300  8  )ع(مسجد امام صادق   15
  97430  13690  4221  110  200  9  )ع(مسجد جواد االئمه   16
  174854  17921  5450  60  140  9  )ص(غمبر اکرم یپ  17

آستان قدس رضو
  ي

  63899  8230  -  22  70  ثامن  )ع( حضرت رضا یتخصص  18
  9257  7592  621  88  260  1  هجرت  19
  11400  6823  649  67  220  10  باقر العلوم  20
  117511  18896  1607  40  500  10  یطبرس  21
  10828  3069  230  30  50  11   دفاع مقدسیتخصص  22
  210381  19562  3056  250  1100  11  د با هنریشه  23
  517553  16769  1320  167  450  2  یفردوس  24
  20139  12499  724  75  300  3  ییعالمه طباطبا  25
  56024  11362  892  93  600  3  یید رجایشه  26
  3745  5127  341  33  100  4   نژادید هاشمیشه  27
  165625  15669  1311  93  600  5  د مفتحیشه  28
  22731  13924  514  84  402  6  ينواب صفو  29
  50816  9899  1179  93  600  7  )شهرآرا (يدیس  30
  -  16645  -  60  135  8  دارالفنون توس  31
  22539  7627  894  100  430  8  د مدرسیشه  32
  82173  55816  1269  51  475  8  یعتیدکتر شر  33

اداره امور 
کتابخانه
 

هاي
 عموم

  ی

  206739  8418  1133  80  230  9  يرضو  34
  243385  17307  8213  145  315  6  ریغد  35  شهرداري

  ١١٨-١١٩ : ١٣٨٥آمارنامه شهر مشهد، : مآخذ



  
  ١٩ / مشهد شهر در عمومي هاي كتابخانه فضايي توزيع تحليل ______________________

  

   موجود يها  و سرانهي عموميها تعداد کتابخانه
ک، ي کتابخانه و مناطق ٦ گردد، منطقة سه با ي مالحظه م٢چنانكه در جدول شماره 

 در سـطح منـاطق شـهر    ين تعداد کتابخانه عمـوم يشتري بيدو و هشت با چهار کتابخانه، دارا 
 را در ين تعـداد کتابخانـه عمـوم   يک کتابخانه، کمتـر يمشهد هستند و مناطق پنج و هفت با        

  . شهر مشهد دارند
  )١٣٨٥(هاي عمومي در سطح مناطق شهرداري مشهد   سرانه امکانات کتابخانه.٢جدول 

مناطق 
  تعداد   جمعيت  شهرداري

  کتابخانه
نسبت 
  جمعيت

   به کتابخانه
  بنا سطح زير

  )متر مربع(
سرانه سطح زير بنا 

به ازاي ) متر مربع(
   نفر جمعيت۱۰۰۰هر 

تعداد 
  صندلي

سرانه تعداد صندلي 
 ۱۰۰۰به ازاي هر 

  نفر جمعيت
  4/4  754  5/10  1810  43137  4  172547  1منطقه 
  1  374  3/3  1250  95114  4  380454  2منطقه 
  5/4  1343  8/17  5265  49378  6  296267  3منطقه 
  9/0  214  2  480  121610  2  243219  4ه منطق

  6/0  93  4  600  149590  1  149590  5منطقه 
  5/2  499  2/8  1617  65416  3  196248  6منطقه 
  5/0  93  1/3  600  193089  1  193089  7منطقه 
  3  311  13  1340  25801  4  103205  8منطقه 
  1  250  3/2  570  84403  3  253210  9منطقه 
  5/0  107  3  720  118108  2  236216  10منطقه 
  6/1  280  7/6  1150  85471  2  170941  11منطقه 
  9/6  222  1/37  1200  16165  2  32330  ثامن

ن یانگیم
  3/2  3/378  3/9  5/1383  87273  9/2  3/202276  کل شهر

  ۱۳۸۶شاه محمدي،: مآخذ
  

 يهـا   مشهد بـا سـرانه  ي مناطق شهرداري عموم يها  ت کتابخانه ي وضع يابيارز
  موجود در کشور 

   تعداد جمعيت به ازاي يک کتابخانه نسبت
ن کـشور  يانگيـ ة مناطق از م  يک، هشت، ثامن، کل   ين شاخص، به جز مناطق      ياز نظر ا  

ن شـاخص بـا   يـ سة ايـ مقا.  قرار دارنـد يتر نييدر سطح پا ) ک کتابخانه ي ي نفر به ازا   ٤٤٠٤٦(
 نفـر بـه   ٦٩٣٥١(ن شـهر مـشهد   يانگيو م ) ک کتابخانه   ي ي نفر به ازا   ٦٦٩٩١٣(ن استان   يانگيم



  
  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٠

 

ــ يازا ــهي ــاي  ) ک کتابخان ــده پ ــشان دهن ــودن اين ــن ب ــاخص در ي ــهردار ٧ن ش ــة ش  ي منطق
ن يـ ن شـهر مـشهد از نظـر ا   يانگيـ ، ميبـه طـور کلـ   . باشـد  يب مـ  يـ به ترت ) ٢،٤،٥،٧،٩،١٠،١١(

  .ن کشور استيانگيتر از م نين استان و پاييانگيشاخص، مشابه م
  فر  ن١٠٠٠ هر يربناي کتابخانه به ازايسرانة سطح ز
 متـر  ١٤(ن کـشور  يانگيـ ة مناطق بجز مناطق نه و چهار، از م  يربنا در کل  يسرانة سطح ز  

 ٨(ن اسـتان  يانگيـ ن شـاخص بـا م  يسه اين، مقايهمچن. باالتر است)  نفر١٠٠٠ هر يمربع به ازا  
ن يانگيـ ه منـاطق نـسبت بـه م   يـ ن شاخص در کلياز باال بودن ا)  نفر١٠٠٠ هر يمتر مربع به ازا 

ن شهر مـشهد  يانگيه مناطق از ميک، کليبجز مناطق ثامن، سه، هشت و     . دارداستان حكايت   
ن شـهر مـشهد از نظـر    يانگيـ در مجمـوع، م . ترنـد  نيپاي)  نفر١٠٠٠ هر ي متر مربع به ازا  ٨/٢٠(

، ١٣٨٦   ،يشـاه محمـد  (ن استان و کشور بـاالتر اسـت   يانگيربنا، از ميشاخص سرانة سطح ز 
١٠٢ .(  

   در شهر مشهديموم عيها ان کتابخانهيمتول
ــمتول ــهي ــو     ان کتابخان ــدس رض ــتان ق ــامل آس ــشهد ش ــهر م ــا در ش ــور يه ، اداره ام
ن فضاها بـر عهـده   ين اي را در تأم   ي است که هر کدام نقش     ي و شهردار  ي عموم يها  کتابخانه
 در شـهر مـشهد را   يان کتابخانـه عمـوم  يک از متوليسة سهم هر    ي، مقا ٣نمودار شماره   .دارند

 يربنـا ياز سطح ز % ٨٥ با حدود    يشود، آستان قدس رضو     يمشاهده م  انكهچن. دهد  ينشان م 
 در شـهر مـشهد   ي کتابخانـه عمـوم  ين فـضا ين سـهم را در تـأم    يشتري، ب ي عموم يها  کتابخانه
  .داراست

  
  

  
  
  
  

  
  )زيربنا درصد(مقايسة سهم هر يک از متوليان کتابخانه عمومي شهر مشهد در تأمين فضا . ٣نمودار

آستان قدس
%84

اداره کل کتابخانه هاي 
عمومی 
%15

شهرداري
%1



  
  ٢١ / مشهد شهر در عمومي هاي كتابخانه فضايي توزيع تحليل ______________________

  

 يا  فضايي در تحليل پـراکنش فـضايي کتابخانـه   ي همبستگ کاربرد مدل خود  
  شهر مشهد 

ــاب کتابخانــه شــهر١ کتابخانــه اســت کــه ٣٥ يشــهر مــشهد دارا ــاب  ٦،تعداد ي ب  ب
  . باشند ي مي مورد کتابخانة محل١٧ و يا هي مورد ناح١١، يا کتابخانه منطقه

قـشه شـماره    شهر مـشهد همـراه بـا نقـشه تـراکم جمعيـت، در ن      يپراکنش کتابخانه ا  
هـا و توزيـع و    طور که از نقشه پيداست، بـين پـراکنش کتابخانـه         همان. مشخص شده است  ١

 ي تحليل علمـ يبرا.  شهر مشهد، تناسب منطقي وجود ندارد      يتراکم جمعيت در سطح نواح    
 ي فـضايي و شاخـصها  يپراکنش کتابخانه و رابطة آن با تراکم جمعيت، مدل خود همبستگ         

  .  باشديفته اند که به شرح زير ممربوط به آن به کار ر

 
  1385 در شهر مشهدها کتابخانهع یت و توزیتراکم جمع. 1نقشه 

  
  
  
  
  



  
  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٢

 

  (Geary’s Ratio)ي و شاخص گر(Moran’s I) شاخص موران. ١
 مشهد، ابتـدا  يها  تحليل توزيع فضايي کتابخانهيبه منظور کاربرد شاخص موران برا 

 شـهر مـشهد مـشخص شـد، سـپس مـاتريس       يشه نـواح  نقـ يها بر رو   کتابخانه يتوزيع فضاي 
ــين (Distance Matrixe)فاصــله  ــدلها   ٥١ ب ــاس م ــشهد براس ــهر م ــه ش ــايي ي ناحي  دوت

(Bianry)ي و اتفــاق (Stochostic)و مراکــز ثقــل (Centriod)ي بــا گزينــة خودهمبــستگ 
سپس  بـا اسـتفاده از متغيـر وسـعت     .  تشکيل گرديد(Spatial Autocorrelation)فضايي 

 Arc در نرم افزار Wij) (يبه عنوان شاخص وزن) مترمربع (يها در سطح نواح يه کتابخانهکل

Gis وArc View به شرح زيـر محاسـبه شـد    » يگر« با استفاده از شاخص موران و ضريب
  .  مشخص شده است٢که نتيجه در جدولهاي نقشه شماره 

  = Moran’S I -٠١/٠ مقدار شـاخص مـوران براسـاس مـاتريس دوتـايي برابـر بـا       
بنابراين، چون .  باشديزاسيون مي تحت شرايط نرمال   که =Z-Value -١٨/٠ باشد و مقدار   يم

گـردد و از   ي موران تأييد مـ ي جدول كمتر است، مقدار منف    Zمقدار موران محاسبه شده  از       
 مـشهد و در نهايـت توزيـع ناعادالنـه آنهـا      ي در سطح نواحيها  فضايي کتابخانه  يناهمبستگ
  .  اردنشان د

 مورد انتظار يمقدار گر. باشد ي مGeary C= -0.84 يهمچنين، مقدار ضريب گر
ــر ــدار=Expected Geary C-١ براب ــرايط = Z-Value -٢٤/١  اســت و مق  تحــت ش

ايـن وضـعيت   . اسـت » يگـر  «ي بـر تأييـد مقـدار منفـ    ي باشد که خـود دليلـ   ينرماليزاسيون م 
 مـشخص  ٢ محاسبه و نتيجه در نقشه شماره   (Binary)همچنين با استفاده از ماتريس دوتايي       

 ، مقدار مـوران مـورد انتظـار     = Moran’S I -٠١/٠ مقدار شاخص موران برابر. شده است
ــر ــدار=Expected Moran  -٠٢/٠ براب ــيون  =Z-Value -١٢/٠  و مق ــت نرماليزاس  تح

هـا در سـطح     موران و توزيع فضايي ناهمبسته کتابخانـه ي تأييد مقدار منف   يباشد که گويا   يم
  . شهر مشهد استينواح

 دهد که نتيجة آن در جـدول نقـشة زيـر         ي را نشان م   ي نيز چنين شرايط   يضريب گر 
  . مشخص شده است



  
  ٢٣ / مشهد شهر در عمومي هاي كتابخانه فضايي توزيع تحليل _____________________

  

 
  ١٣٨٥ ها درنواحي شهر مشهد وسعت و توزيع تعداد کتابخانه. ٢نقشه 

  
  (Local G-Statistic)  فضايي ي خود همبستگيآماره محل. ۲

.  کـارايي الزم را ندارنـد  يتبيين نقاط تمرکز محلـ  در يشاخص موران و ضريب گر 
 فـضايي اسـتفاده شـده    ي خـود همبـستگ  ي از آمـاره محلـ  ي محلـ ي تشخيص تفاوتهايلذا برا 
 شـود و  ي محاسـبه مـ  ي هـر واحـد ناحيـه ا    ي فـضايي بـرا    ي خود همبستگ  يآماره محل . است

ر يـک فاصـله    دي پيراموني با نواحي ناحيه اي ضرايب واحدهاي پيوستگينمايانگر چگونگ 
 خـود  ي ضـريب محلـ  (Li)مقـدار  : اين آماره از دو ضريب تـشكيل شـده اسـت        . معين است 
گيـرد کـه    ي شکل مي زمانيضريب باال از آماره محل   . Z-Score فضايي و مقدار     يهمبستگ
 يبنـد  اگـر خوشـه  . شـود   ي مـشابه مثبـت بـاال ظـاهر مـ     ي فضايي به وسيلة ارزشها   يبند  خوشه

 شدن ي به منفي، تمايل شديدZ-Scoreاي پايين شکل گيرد، مقدار فضايي به وسيلة ضريبه 
 يايـن وضـعيت بـرا   .  فـضايي اسـت  ي همبستگ ي بيانگر نبوِد الگو   Z-Score=0مقدار  . دارد

 بـا فاصـله    ي شهر مشهد بر حسب نـواح      يها   وسعت کتابخانه  ي فضايي محل  يتحليل همبستگ 
 زيـر مـشخص   يهـا  به صـورت نقـشه   تحليل و نتيجه، ي به عنوان آستانة همسايگ  ي متر ١٠٠٠

 ي منفـ Z-Score مقـدار  ي نقشه پيداست، در اکثر نواحيطور که از راهنما  همان. شده است 
  . باشدي فضايي به وسيلة ضرايب پايين مي خوشه بندياست و نمايانگر شکل گير



  
  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٤

 

  
سعت در نواحي ها بر اساس و خودهمبستگي فضايي کتابخانه G statisticsشاخص آماره عمومي محلي. ٣نقشه 

  ١٣٨٥ شهر مشهد
 بـر اسـاس وسـعت       (Li) فـضايي    ي خـود همبـستگ    يهمچنين، مقـدار شـاخص محلـ      

 ي در نقشه زير مـشخص شـده اسـت و مقـدار منفـ           ي شهر مشهد در سطح نواح     يها  کتابخانه
 بـا ضـرايب پـايين    ي مختلف نـشان داده شـده، بيـانگر مجـاورت نـواح     ينگهاا ر  که ب  ينواح

 پيرامـون در فاصـلة   ي باشد و نواحي سه کتابخانه مير است که دارا   پيرامون ناحيه حرم مطه   
  . دهند يها نشان م  را از نظر پراکنش کتابخانهي، ناهماهنگي متر١٠٠٠

 
  ١٣٨٥ ها بر اساس وسعت در  نواحي شهر مشهد کتابخانه شاخص محلي خودهمبستگي فضايي. ٤نقشة 



  
  ٢٥ / مشهد شهر در عمومي هاي كتابخانه فضايي توزيع تحليل _____________________

  

xIWaX +=

  نمودار پراکنش موران
 ي بردارXن است که ي موران متكي است  و فرض آن ااين نمودار بر آماره شاخص

ــ W  و وزن Xiاز  ــضايي وزن ــاتريس ف ــ ي م ــتاندارد رديف ــکل .  اســتي اس ــع، ش  از يدر واق
 يرگرسيون داللت بر اين دارد که چگونه ارزشـها     شيب اين . باشد ي م X  بر Wxرگرسيون  
                     :ازبه عبارت ديگر، رگرسيون عبارت است       .  ها با هم ارتباط دارند     يهمسايگ

a=   ضريب ثابت، وI=   شـيب همچنـين    . رسـيون و نمايـانگر شـيب اسـت        گضريب ر
 خـط رگرسـيون نمـودار    X بـر  Wxبا رسم نمـودار  . باشد  ي م I شاخص موران    يآماره جهان 

 پرت را بر حسب اندازة ياين نمودار به طور بالقوه داده ها . آيد  يپراکنش موران به دست م    
پـراکنش پديـده، گـرايش خـط رگرسـيون را نـشان          .  دهـد  يفضايي نشان م   يخود همبستگ 

 مـشخص شـده   ي شهر مشهد بـر اسـاس نـواح   يها در نمودار زير، پراکنش کتابخانه. دهد  يم
 ي شـيب خـط رگرسـيون و نمونـه هـا     ي، بيانگر رابطة منف  يها در نواح    توزيع کتابخانه . است

. ها در شهر مشهد اسـت  اکنش کتابخانه پري فضايي منفيپرت اطراف آن نيز بيانگر همبستگ  
هـا، مجـاور     وسـعت کتابخانـه   ي با ضرايب بـاال    ياين نكته بيانگر اين واقعيت است که نواح       

هـا در    باشـد و توزيـع فـضايي کتابخانـه        ي با ضريب پايين شاخص وسعت کتابخانه م       ينواح
  ايـن ي  گويـا =b -٠١/٠مقـدار شـيب خـط   . شهر مشهد بر اساس وسـعت، نـا همگـن اسـت       

  . واقعيت است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي شهر مشهد   پراکنش موران کتابخانه.٤نمودار                
  

  

Moran Scatter Plot Masahat: R-squre = 0.00 

      a=-0.04, b=-0.01 



  
  ۲شماره ۱۲رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٢٦

 

   (Bivariate Moran’s I) دو متغيره مورانيتحليل خود همبستگ
 امکان استفاده از GeoDaعالوه بر تحليل يک متغيره موران، با استفاده از نرم افزار          

  يايـن وضـعيت بـرا   .  گـردد ي شاخص موران فراهم مي تحليل خود همبستگ  يدو متغيره برا  
 ي نـواح يهـا  و وسـعت کتابخانـه   ) Xمحـور ( شهر مـشهد  يدو شاخص تراکم جمعيت نواح 

مقـدار ضـريب مـوران برابـر بـا          . در شکل زيـر مـشخص شـده اسـت          ) Yمحور(شهر مشهد   
Moran’s I=-0.0471و بيـانگر ايـن   ي باشد و شيب خـط رگرسـيون مـوران نيـز منفـ     ي م 

 اي  رابطـه ، مشهديا  جمعيت و پراکنش کتابخانهي با تراکم باال   يعيت است که بين نواح    واق
  .معكوس وجود دارد

 
 GEO DA افزار  در محيط نرم(Bivariate Moran’s I)تحليل همبستگي دومتغيره  موران. ١شکل

  

  يبند جمع
 يهـا  تجزيـه و تحليـل الگو  ي ايـران، بـرا  يريـز    برنامـه  يتا بـه حـال در ادبيـات علمـ         

. اسـتفاده شـده اسـت   كمتر   تحليل فضايي    ي از مدلها  ، جغرافيايي يها  راکنش فضايي پديده  پ
 ي فرهنگـ يهـا ين کاربريتر  کتابخانه به عنوان مهم  ييع فضا ي توز يهدف اين مقاله ابتدا بررس    



  
  ٢٧ / مشهد شهر در عمومي هاي كتابخانه فضايي توزيع تحليل _____________________

  

 ي به منظور کمک بـه غنـا  يي فضاي خودهمبستگي مدلهايدر شهر مشهد و پس از آن معرف  
همراه کردن .  نيز در اين مهم موفق شدي فضايي در ايران بوده که تا حد      يريز  ادبيات برنامه 

ها در شهر مشهد، توانايي مدل را در تحليل    توزيع کتابخانه  ي مدل با يک نمونة مورد     يمعرف
  .  نشان دادي، تا حدي شهريها فضايي پديده

 يهـا   انجـام شـده، مـشخص شـد مـشهد از نظـر تعـداد کتابخانـه        يهايابيبر اساس ارز  
ن يانگي، اما از موضعيت مشابهي دارد استان هاي  ن تعداد کتابخانه  يانگيسه با م  ي در مقا  يعموم

 در سطح منـاطق  ي عموميها ت سرانه کتابخانه ي وضع يابين، ارز يهمچن. تر است   نييکشور پا 
هـا   ن سرانهيزان ايانگر باال بودن مي موجود در استان و کشور، ب  ي مشهد با سرانه ها    يشهردار

ن سرانه ها در اسـتان  يانگينسبت به م) ، تعداد کتاب، تعداد اعضا يربنا، تعداد صندل  ي ز سطح(
 يهـا   کتابخانـه يربنـا ياز سـطح ز  % ٨٥ن حـدود    ي بـا تـأم    يآستان قدس رضو  . و کشور است  

 يهـا   در اداره امور کتابخانـه  يهاي عموم    کتابخانه ين فضا ين سهم را در تأم    يشتري، ب يعموم
 يهـا   سرانهيزان کميل باال بودن م  يتوان دل   يشهد را داراست و م     م ي شهر و شهردار   يعموم

  .ن شهر را به آن نسبت داديکتابخانه در ا
هـا در    فضايي پـراکنش کتابخانـه  ينتيجه حاصل از کاربرد تحليل مدل خود همبستگ  

 در سطح مـشهد و توزيـع       (Dispersed) پراکنده   ي شهر مشهد، نمايانگر الگو    يسطح نواح 
 ي واحـدها ي، نبـوِد شـباهت و ناپيوسـتگ     ي نـاهمگن  ،يهـا در سـطح نـواح        تابخانـه  ک ةناعادالن
  . به لحاظ شاخص کتابخانه براساس وسعت آنهاستيا ناحيه

 دو يهمچنين، نتيجة حاصل از نمودار پراکنش فضايي موران و تحليل خود همبستگ      
زيع کتابخانه در  تويمتغيره موران نيز بيانگر اين واقعيت است که بين تراکم جمعيت و الگو

 با تراکم بـاال، از شـاخص   ي نواح يعنياي منفي وجود دارد؛        شهر مشهد، رابطه   يسطح نواح 
  . باشنديمطلوب توزيع کتابخانه برخوردار نم

  
  منابع

هـاي   بررسـي وضـعيت ايـستگاه   ). ١٣٨٧(رتـضي خـسروي   مـ رهنما، محمد رحـيم و     
، مرکـز پژوهـشهاي    هـا ملكـرد آن  مصالح ساختماني موجود در سطح شهر مشهد و ارزيابي ع         

  .شوراي اسالمي شهر مشهد
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هــاي  اصــول، مبــاني و مــدل). ١٣٨٧(زاده  ـــ رهنمــا، محمــدرحيم و غالمرضــا عبــاس
  .سنجش فرم كالبدي شهر، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد

كاربري زمين شهري، كتاب سبز شهرداري ها، جلـد دوم،      ). ١٣٧٨(ـ سعيدنيا، احمد    
  .هرداري ها و دهيارهاي كشورانتشارات سازمان ش
هـا در شـهر مـشهد بـا       کتابخانـه يي ـ فضا يل مکانيتحل). ١٣٨٦(، زهرهيـ شاه محمد

  .ريزي شهري نامه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ، پايانGISاستفاده از 
گـزارش  ). ١٣٨١ (رداري مشهد، سازمان آمار و اطالعات و خدمات كامپيوتري  ـ شه 

  .سيمات درون شهري مشهدپيشرفت طرح تق
، انتـشارات دانـشگاه   ي شـهر يزير  برنامهي بر مبانيا  مقدمه). ١٣٨٠(ل  يعه، اسماع يـ ش 

  .علم و صنعت، چاپ دهم
  .١٣٤٦ـ طرح جامع مشهد، وزارت مسكن و شهرسازي، 

  .١٣٧٥ـ مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 
 .١٣٨٥  مسكن،ران، سرشماري عمومي نفوس ويـ مرکز آمار ا

 طـرح جـامع ثانويـه مـشهد، وزارت مـسكن و           ). ١٣٧٠(ـ مهندسـين مـشاور مهـرازان        
 .شهرسازي

ــ ــ مهندس ــشاور فرنهــاد يـ ــشهد، وزارت مــسکن و   ). ۱۳۸۴(ن م طــرح جــامع شــهر م
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