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  نشرية مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1395 زمستان، 9پياپي ، 4م، شمارة وسسال 
 

  نيفمكلّ تيجمع اساس بر مساجد كالبدي -ييفضا ليتحل
   1 )گرگان شهر :يمورد ةمطالع( 

  
  2 ييشاهكو لياسماعدكتر                                                             

گرگان، ايران، دانشگاه گلستان ،جغرافيا گروه ارياستاد  
 جواد سميعي                                                           

  ، گرگان، ايرانگلستان، دانشگاه ريزي شهريدانشجوي كارشناسي ارشد رشتة جغرافيا و برنامه
  ابوالفضل احمدي                                                           

  ، گرگان، ايرانگلستان، دانشگاه ريزي شهريكارشناس رشتة جغرافيا و برنامه                                                                        
   چكيده

 مناسب يزيربرنامه جهت در مهم ماتيتصم از يكي شهر سطح در يخاص تيفعال يبرا مناسب مكان انتخاب
 و مقـدس  يمكـان  عنـوان  بـه  مسجد شهر، در گوناگون يهايكاربر انيم از. باشديم آن ييفضا يسامانده و شهر
 گـر يد در ييسـزا  بـه  ريتأث كه باشديم شهر در ياقتصاد و ياجتماع ،يفرهنگ ،يمذهب روابط ةدهندونديپ و يمذهب
 آمـار  يهـا روش بـر  ديتأك با پژوهش نيا در. دارد يشهر توسعة در تينها در و آن كاركرد و يشهر يهايكاربر
 يهـا روش از و اسـت شـده  پرداختـه  محـدوده  ييفضـا  يالگو يبررس به GIS Arc افزارنرم از استفاده با ييفضا

ـ تحل و استاندارد فاصلة ،يمركز نيانگيم ليتحل ،يبندخوشه ليتحل جمله از ييفضا آمار مختلف  داغيهـا لكـه  لي
 يمركـز  قسمت كه ميابييم در هاليتحل نيا از آمده دستبه العاتاطّ و هانقشه ةمشاهد با ،همچنين؛ شد استفاده
                   گـر يد منـاطق  بـه  نسـبت  يشـتر يب مسـاجد  تعـداد  نيهمچنـ  و نيفمكلّ تيجمع يباال تمركز از پژوهش ةمحدود

ـ اولو از محدوده بغر و شرق يهاقسمت كه دهديم نشان قيتحق نيا ةجينت. است خورداربر  يبـرا  يشـتر يب تي
 نظر در زين رامونيپ مساجد يعملكرد و يقانون ميحر حال نيع در و باشد برخوردار گزيني مسجدمكان و ساخت
ـ  اسـت  قـرار  كه يمساجد و يفعل مساجد به يمواصالت يرهايمس گرفتن نظر در. شود حفظ و گرفته ـ يبشيپ  و ين

 امر در ياصل يهاتياولو از را مهم نيا زيربرنامه ستيبايم كه باشديم اربرخورد ياژهيو تياهم از شوند احداث
  .دهد قرار نظر گزيني مدمكان

  

  .ييفضا يالگو ،سيستم اطالعات جغرافيايي در ييفضا آمار روش مساجد، گرگان،هاي كليدي: واژه
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  مقدمه
 زين مسجد از دانداده قرار يبررس مورد را ياسالم يشهرها خيتار كه يكسان همة 
 در سيالتأس ديجد يشهرها ساختمان نياول عنوان به مسجد از و اندگفته سخن
 و شهر مركز غالب و ياصل عنصر ،ياسالم يشهرها تيمركز ،ياسالم يهانيسرزم
 عامل نيترياصل و شهر ثقل مركز عنوان به مسجد از و است كرده ادي اتمحلّ مراكز
  ).380: 1387 زاده،ينق( نداگفته سخن مسلمانان شهر يتيهو

 و يعباد يهاتيفعال مختص فقط مقدس مكان نيا مسجد، سيتأس يابتدا در
 فراوان يكاركردها ،يعباد يكارها بر عالوه مسجد و نبود نماز اقامة يبرا يمكان
 جوامع در مسجد يمحور نقش). 215: 1385 مسجد، فرهنگ( داشت زين يگريد

 امور ليقب از ييهاتيفعال مقدس، يهامكان نيا در وارههم كه بوده ياگونه به ياسالم
 دهندةنشان امر نيا گرفته،يم صورت زين ييقضا و يعلم ،ياسيس ،ياجتماع ،يفرهنگ

 به). 163: 1384 ،يهمت( است مسلمانان ياجتماع اتيح تداوم در مسجد شگرف ريتأث
 د،يآيم دستبه ماسال صدر در مسجد نقش يبررس از آنچه گفت توانيم خالصه طور
 و ييقضا ،ينظام ،يآموزش ،يفرهنگ ،ياسيس ،يعباد يهانهيزم همة در مسجد تيجامع

 و مهم اريبس نقش مساجد زين ياسالم انقالب دوران در). 103: 1386 ،يفجر( است... 
 به مساجد از يزمان مقطع نيا در كه يطور به ،ندداشت عهده بر را يساز سرنوشت

 شوديم ادي ياسالم انقالب رهبر ياتيعمل ستاد و انقالب يبانيپشت ندرومين مراكز عنوان
  ).148 تا 146: 1382 ،ييرضا(

 دارد كار و سر مردم يزندگ شئون همة با كه است نيا مسجد ياصل يژگيو واقع در
 بنابراين ؛)163: 1384 ،يهمت( دهديم ينيد و ياله جهت مردم شئون همة به البته و
 مورد در كه يمسائل از يكي. بود اعتنايب يعظمت با مكان نيچن به نسبت توانينم

                     است يشهر بافت در مسجد مكان نييتع است، تياهم حائز اريبس مسجد،
  ).160: 1386 زرگر،(

 و هايكاربر شهرها ييفضا و يكيزيف گسترش و تيجمع شيافزا با زين امروزه
 گونهنيا ليتحل و هيتجز و يبررس. شونديم جاديا شهر سطح در يمتفاوت يهاتيفعال
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  زين يمشكالت با همراه و نهيهز پر و بر زمان يسنت يهاروش از استفاده با هاتيفعال
  يهاستميس از استفاده اطالعات از حجم نيا با شدن مواجه راه تنها و باشديم

  آوردن دست به يبرا هاداده زيآنال جهت به هاستميس نيا نيبهتر از. باشديم يوتريكامپ
  اطالعات قيتلف با كه ؛باشديم )GIS( ييايجغراف اطالعات ستميس مناسب، اطالعات

     .آورديم فراهم مناسب و مساعد مكان انتخاب يبرا را طيشرا نيبهتر يفيتوص و يمكان
  يمعنو و يماد يزندگ نيب يناگسستن يونديپ ،ياسالم شهر در و ياسالم تمدن در

   در كه مذهب و اقتصاد ،يشهروند نيب ييجدا عدم ةكنند يتداع كه يونديپ دارد، ودوج
  .است داشته محوري نقش ياسالم شهر رييگشكل

 به شهر ياصل يهاهيپا از بود، برخوردار خاص تياهم از اسالم لياوا در مسجد
 نيب قضاوت ،ينيد علوم سيتدر محل شديم شمرده تيروحان مركز و رفتيم شمار
. است بوده ياسيس رييگميتصم مركز يگاه خرهباأل و نيمظلوم پناهگاه ن،يمسلم

 گريد و آشپزخانه مدرسه رباط، سيتأس با را مسجد اطراف اسالم صدر مسلمانان
 اهل رفاه به شهري امكانات ةارائ با مهم مركز نيا از و دنديبخش رونق يرفاه امكانات

  .گماشتند تهم شهر
 بودند ياسالم حكومت يفرهنگ و ياجتماع گاهيپا عنوان به تهگذش در كه مساجد

 در شهرى عملكردهاى گريد از جدا صورت به و داده دست از را خود تيهو امروزه
. ندارند شهرى يهايكاربر انواع گريد با ارتباطى و اندگرفته قرار معبر نوعى كنار
: نمود ميتقس يكل ةدست ود به توانيم را مسجد يمعمار با مرتبط ثياحاد و اتيروا
 يبنا يكالبد و يصور شكل با طباارت در كه هستند يثياحاد و اتيروا اول، ةدست

 در مسجد يعملكردها با ارتباط در كه يثياحاد و اتيروا دوم ةدست و باشنديم مسجد
 گاهيجا مورد در را يبحث ينوع به اي د؛ينمايم بحث يكاركرد دهاينبا و دهايبا قالب
 تيب در نماز: است نقل) ع( يعل حضرت و) ص( امبريپ از. ندينمايم رحمط مسجد

 محله مسجد در نماز نماز، صد با برابر جامع مسجد در نماز ،نماز هزار با برابر المقدس
 برابر منزلش در فرد نماز و نماز دوازده با برابر بازار مسجد در نماز نماز، پنج و ستيب
  ).8: 1390 همكاران، و يهمدان ييعطا( است نماز كي با
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  آنها از كي هر يارزش يبندرده و مسجد انواع - 1جدول 

  بندي ارزشيرده انواع مسجد
  100  جامع
  25  محلي
  12  بازار

  )1390 همكاران، و يهمدان ييعطا: مأخذ(
 يمجلس ةمعالّ نظر بنابر مسجد؛ يبرا طرف هر از خانه 40 و گز 40 ميحر تيرعا

 كه كنديم تيروا صدوق خيش از روسالد كتاب در ديشه تنها گز چهل ميحر مورد در
 نيزم يكاربر ياياح و باشد شده بنا موات نيزم در مسجد اگر مسجد يگز چهل ميحر
 آن مساحت و نشود احداث ييبنا ميحر نيا در است بهتر باشد، ريپذ امكان مسجد با
 ينيبشيپ يبرا مسجد يگز چهل ميحر روديم احتمال. گردد تيرعا مسجد نفع به

 نكته 2 مسجد ياخانه چهل ميحر مورد در. باشد تيعنا مورد ندهيآ در مسجد توسعة
 بهتر هستند مسجد ميحر در كه آنجا از شده ادي يهاخانه نكهيا يكي است، توجه قابل
 است يعيطب نگذراند، يخال را آن و نموده مراجعه مسجد آن به نماز ةضيفر يبرا است
 و شد خواهد مسجد سمت به محله يحركت يرهايمس شدن يكانون ببس مسئله نيا كه
 گريكدي ميحر در هاآن كه است يااندازه به مسجد دو نيب يمنطق فاصلة نكهيا دوم ةنكت
 و تفرقه بروز موجبات گريكدي به نسبت كم فواصل در مساجد يريقرارگ و رندينگ قرار

   .)9: 1390 همكاران، و يهمدان ييعطا( آورديم فراهم نيمسلم نيب را كثرت
 ساخته گريد مسجد ميحر در كه يمساجد نمونة عنوان به ضرار مسجد از توانيم
 در مسلمانان نيب رتكثّ و تفرقه يهانهيزم جاديا يبرا تنها مسجد نيا. كرد ادي استشده
 برمال آن انيبان ةنقش) ص( امبريپ ياريهش با اما شد جاديا قبا مسجد كنار در و نهيمد

  ).246: 1381 ان،يجعفر( دادند آن بيتخر به دستور شانيا و گشته
  آنها به مربوط يمنطق ليدال و مسجد يهاميحر انواع - 2جدول 

 استنتاج از احاديث هاميحرانواع

  گز 40حريم 
  توسعه پذيري در آينده

  هاجلوگيري از اختالط كابري

  خانه 40حريم 
  تعريف محدودة محله با مركزيت مسجد

  تعيين فاصلة مناسب بين دو مسجد
  )1390 همكاران، و يهمدان ييعطا: مأخذ(
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، تمركزي :عبارت است از كالبدي –مساجد در بعد فضايييابي مكان معيارهاي
  و رعايت حريم. پذيريتوسعه، مراتب فضاييسلسله، نفوذپذيري
انفكاك عبارت است از:  كالبدي -يابي مساجد در بعد فضاييي مكانهاچالش

، ترافيك، ي پراكنده شهرواحدهامكاني، دوري گزيدن و رها شدن در ميان  –فضايي 
 .عدم توزيع مناسبو  مراتب فضاييعدم سلسله

 و است گرفته صورت مساجد مورد در يارزش با يهاپژوهش گذشته يهاسال در
  يابي مكان مورد در يكم يهاپژوهش اما. استشده توجه يگوناگون ياجنبه از مسجد به

  گرفته صورت نيفمكلّ يتيجمع عيتوز اساس يابي برمكان مورد در تبع به و مساجد
           ساخت و نيزم انتخاب يچگونگ و مراحل ،يپژوهش در) 1377( يجد انياصغر .است

) 1378( همكاران و يقرائت. است داده قرار يبررس مورد مختلف يهادوره در را مساجد
 يابي ومكان به مساجد يطراح يبرا ييهاهيتوص عنوان تحت را خود شپژوه از يقسمت
 ان،يب را مسجد انواع ابتدا پژوهش نيا در هاآن. اندداده اختصاص طيمح با مسجد ارتباط

  .اندكرده عرضه يابي مساجدمكان يبرا ييارهايمع سپس و
 يبالنّمسجد مكان انتخاب يارهايمع يبررس به) 1390( همكاران، و يهمدان ييعطا
 از كه اندكرده تالش ،يبالنّيابي مسجدمكان يارهايمع كردن مشخص ضمن و پرداخته

 - ييخدا. كنند يبردار الگو نهيمد در (ص) اكرم امبريپ توسط يابي مساجدمكان وةيش
 گزيني مساجدمكان يقيتطب ةسيمقا با تا دارند يسع خود قيتحق در) 1393( يخزاع
 عنوان به يتيهو ساختار به محالت به يابيدست زانيم  د،يجد و ميقد بافت در يامحله
 يبندرتبه و ييشناسا بحث در) 1392( همكاران و آذر. دينما يبررس را سكونت مكان
 يابي درمكان در ثرؤم يارهايمع گرفتن نظر در با يابي مساجدمكان بر مؤثر يارهايمع

 جينتا. اندپرداخته ارهايمع يدهنوز به AHP روش از استفاده با نيشيپ يهاپژوهش
 يشهرساز ،يمذهب ،يتيجمع يارهايمع گروه چهار ليذ ،ياصل اريمع 20 كه است يحاك
 و يمذهب يارهايمع بيترت به ارهايمع گروه ةنيزم در. است طرح قابل ياجتماع و

  .است برخوردار يشتريب تياهم ةدرج از يشهرساز
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  شناسيها و روشداده
 كه باشديم يليتحل -يفيتوص آن يبررس روش و ياتوسعه -يبردكار پژوهش نوع

 به ياكتابخانه روش در. است گرفته صورت يدانيم و ياكتابخانه قاتيتحق از استفاده با
يابي مكان و مسجد مورد در گرفته صورت يهاپژوهش ةنيزم در موجود منابع يبررس
 يهايبررس انجام و يدانيم قاتيتحق با سپس و استشده پرداخته گذشته ادوار در آن
 از پژوهش نيا در مسجد يمكان ليتحل يبرا. استشده ليتكم قيتحق نديفرآ ،يشيمايپ

  . استشده استفاده Arc Gis افزارنرم
 به شمال از گرگان. باشديم گرگان يشهردارة دو منطق ي درمطالعات ةمحدود   

 از و آباديعل شهرستان به شرق زا و يكردكو شهرستان به غرب از قال،آق شهرستان
 يغرب جنوب در منطقه نيا. است محدود سمنان استان و شاهكوه ارتفاعات به جنوب
 و است متوسط ةدرج يدارا يمذهب نظر از كه است يمناطق از و استشده واقع گرگان
  .استشده انتخاب ييفضا آمار يهاليتحل يبرا نمونه عنوان به مسجد 26 تعداد

  
  گلستان در استان مطالعه مورد ةمحدود ةنقش - 1شكل 

  بحث

 نيترياصل عنوان به بلوك هر تيجمع و مساجد تعداد يارهايمع به پژوهش نيا در
 كه همانطور. استشده توجه مسجد احداث يبرا هامكان نيبهتر انتخاب يبرا پارامترها
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 استشده استفاده Arc GIS افزارنرم ييفضا آمار يابزارها از پژوهش نيا در شد، انيب
 عيتوز سنجش ها،خوشه ةنقش يةته الگوها، ليتحل: شونديم ميتقس دسته چهار به و

 يهاروش شامل مذكور يابزارها نيا از كي هر ،ييفضا روابط يمدلساز و ييايجغراف
 نمود استفاده ييايجغراف مختلف مسائل يبررس يبرا توانيم هاآن از كه هستند يمختلف

  ).5: 1392 دستا، و يريقد(
 به تيجمع و مساجد ايآ كه دهنديم نشان مطالعات نيا در مساجد پراكنش ةنحو
 است ذكر به الزم. پراكنده صورت به اي اندشده عيتوز فضا دري اخوشه صورت
 سن كه باشد،يم افراد يشرع فيتكل سن اساس بر قيتحق نيا در يتيجمع تيخصوص
 شده گرفته نظر در باال به يسالگ 10 از زن جنس سن و باال به يسالگ 15 از مرد جنس
 يبرا مناسب يهامكان انتخاب به تيجمع با مساجد عيتوز ةنحو ةسيمقا با سپس. است

  :استشده استفاده ريز يهاروش از پژوهش نيا در .ميپردازيم مساجد
 در مساجد يبندخوشه تيوضع كردن مشخص( يافاصله چند ياخوشه ليتحل -

  .)فضا
 تيمركز كردن مشخص جهت به( يمركز نيانگيم و يمركز ةعرض يهاروش -

  .)محدوده يهندس
  .)هاداده ييايجغراف عيتوز يبررس جهت( استاندارد فاصلة روش -
  .)ريمتغ اديز اي كم ريمقاد با هاخوشه كردن مشخص( ناخوشه و خوشه ليتحل -
 مختلف مناطق در نييپا و باال تمركز با تيجمع استقرار شينما( داغ يهالكه ليتحل -

  .)محدوده

  مساجد ميحر
 به نسبت مسجد هر فاصلة شد انيب مساجد ميحر مورد در كه ياتيروا اساس بر

    94 برابر كوچك گز واحد. باشديم طرف هر از خانه 40 اي گز 40 گريد مساجد
 ليتبد با. )380 :1381 ،يعيرف يسرشك( باشديم متريتسان 112 برابر گزشاه و متريسانت

 فاصله گريد مساجد از متر 50 باًيتقر ديبا طرف هر از مسجد هر متر واحد به مقدار نيا
 مناسب ميحر از ييهاهيال يةته به افزارنرم از استفاده با ،منظور نيهم به؛ باشد داشته

 كه است متر 50 شده، جاديا تيروا به استناد با كه ميحر نيكمتر. ميپرداخت مساجد
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 نيشتريب و است گريد مساجد ةمحدود به تعارض و ورود باعث مقدار نيا از كمتر
 ديكنيم مشاهده كه همانطور 2 شكل در. استشده گرفته نظر در متر 300 ميحر مقدار

  .استنشده گريد مسجد يقانون ميحر وارد يمسجد چيه

  
  محدوده مساجد ميحر ةنقش - 2شكل 

  محدوده يهاراه ةنقش
 به ؛هستند گريكدي با شهر در مختلف يهادهيپد و ساتيسأت دهندة ارتباط هاراه

 ةدرج و ياصل يهاراه از ياهيال مساجد، به ترعيسر و آسان يابيدست يبرا ،منظور نيهم
  .استشده هيته مساجد تيموقع به نسبت )1(

  

  
   محدوده ياصل يهاراه ةنقش - 3شكل 
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  يافاصله چند ييفضا ياخوشه ليتحل
 در مساجد يبندخوشه تيوضع كه شوديم مشخص يليتحل ابزار نيا از استفاده با
 هاداده ليتحل و هيتجز حاصل. است چگونه ييايجغراف مختلف فواصل در و فضا

 نيا در شده مشاهده يمنحن. است نمودار صورت به يريتصو و جدول افزار،نرم توسط
 مساجد بندي بودنخوشه يمعن به نيا و باشديم مورد انتظار يمنحن از باالتر نمودار

 را شده مشاهده k و انتظار مورد k ريمقاد بيترت به )4( شكل در ،نيهمچن ؛باشديم
  .دهنديم نشان
  

  
  مساجد يافاصله بندي چندخوشه نمودار - 4شكل 

  

 شده مشاهده k نيب تفاوت دارد وجود ريمقاد نيب تفاوت نام به جدول در كه يستون
 مشاهده k مقدار چه هر جدول نيا جينتا اساس بر. دهديم نشان را انتظار مورد k و

 كه ميريگيم جهينت باشد، ينيمع فاصله يبرا انتظار مورد k مقدار از بزرگتر شده
 عيتوز از تريبندخوشه) ليتحل اسيمق( فاصله آن در مطالعه مورد) مساجد( عوارض
 به نظر مورد مساجد ديكنيم مشاهده كه همانطور اساس نيهم بر. هستند يتصادف

 در انتظار مورد k از شتريب شده مشاهده k ريمقاد رايز اندشده عيتوز ياخوشه صورت
  .باشديم يفيتوص جدول
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  مساجد يا چندفاصله ياخوشه يفيتوص جدول - 3جدول 
  تعداد مساجد  مقدار مورد انتظار مقدار مشاهده شده تفاوت بين مقادير

41.865385-  0  41.8653846  1  
83.730769-  0  83.7307692  2  
125.596154 -  0  125.596154  3  
35.611734  203.073272  167.461538  4  
56.047873  265.374796  209.326923  5  
100.666425  351.858732  251.192308  6  
101.732797  394.790489  293.057692  7  
110.176687  445.099764  334.923077  8  
87.109102  463.897563  376.788462  9  
144.585149  563.238995  418.653846  10  
187.200075  647.719306  460.519231  11  
155.54734  657.931955  502.384615  12  
153.892691  698.142691  544.25  13  
138.407308  724.522693  586.115385  14  
100.643802  728.624571  627.980769  15  
130.702716  800.54887  669.846154  16  
120.768491  832.480029  711.711538  17  
93.519281  847.096204  753.576923  18  
80.33107  875.773378  795.442308  19  
51.924132  889.231824  837.307692  20  
37.587163  916.76024  879.173077  21  
18.97793  940.016391  921.038462  22  
10.888008  973.791854  962.903846  23  
23.074742-  981.694489  1004.76923  24  
35.757094-  1010.87752  1046.63462  25  
58.990914-  1029.50909  1088.5  26  

  
  نيفمكلّ تيجمع يوزن يمركزنيانگيم و يمركز ةعارض يريگاندازه
 و نيفمكلّ تيجمع استقرار يهندس تيمركز كردن مشخص يبرا روش نيا از
 با كه است يامنطقه پژوهش، نيا در يمركز ةعارض. شد استفاده آن ييفضا عيتوز

 وزن بدون يگونيپل واقع در و استشده مشخص محدوده گريد مناطق به توجه
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 مشخص فمكلّ افراد تيجمع عيتوز اساس بر نيفمكلّ يمركز عارضة اما باشد،يم
  .استشده داده شينما سبز رنگ با  )5( شكل در كه استشده
 استقرار ثقل مركز دهندة شينما نقشه نيا در زين نيفمكلّ يوزن يمركز نيانگيم
              مشخص قرمز رنگ با )5( شكل در كه باشديم محدوده نيا در فمكلّ تيجمع
 قابل يآب رنگ با كه استشده مشخص زين مساجد يوزن يمركز نيانگيم. استشده

 مركز در نيفمكلّ يمركز نيانگيم كه ميشويم متوجه دو نيا ةسيمقا با. باشديم مشاهده
  .است ليمتما محدوده شمال سمت به و مركز در مساجد يمركز نيانگيم و محدوده

  

  
  تيجمع عيتوز تمركز سطح و ثقل تيمركز ةنقش - 5شكل 

  

  مساجد تعداد و نيفمكلّ تيجمع عيتوز حسب بر يوزن استاندارد فاصلة يريگاندازه
 و تيجمع يپراكندگ و تمركز ةدرج ةكنند مشخص ييفضا گيري آمارهانداز ابزار نيا   

) 1اريمع انحراف با( يوزن استاندارد ةفاصل )6( شكل در. باشديم) مساجد( عوارض
 رامونيپ در يكمتر عوارض و باشديم متراكم يمركز نيانگيم حول تيجمع و مساجد
 با.  باشديم نرمال صورت هب تيجمع و مساجد ييفضا عيتوز ميريگيم جهينت كه است
 در) رنگ قرمز نقاط( مشترك نرمال عيتوز تيجمع و مساجد استاندارد ةريدا ةسيمقا

 تياولو و ديتأك يدارا ريدوا نيا از خارج و رامونيپ مناطق و شوديم مشخص محدوده
 استاندارد فاصلة هاصهيخص جدول به توجه با. باشديم مسجد احداث يبرا يشتريب

  .استشده مشخص تيجمع و مساجد
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  مساجد استاندارد ةفاصل - 4جدول 

  
  

  تيجمع استاندارد ةفاصل - 5جدول 

  
  

  
  تيجمع و مساجد استاندارد فاصلة ةنقش - 6شكل 

  

  اندمشترك نرمال ييفضا عيتوز يدارا كه يمساجد ياسام  - 6جدول 
 للّهيان  19 ولي عصر (عج) 10 حاج آقا كوچك  1
  محمد رسول اهللا (ص)  20 دالشّهداء (ع)سي 11 استاد كريم  2
  صاحب الزّمان (عج)  21 امام جعفر صادق (ع) 12 امام رضا (ع)  3
  خمسه طيبه (عليهم السالم)  22 قدس رضوي 13 امام حسين (ع)  4
  امام حسن مجتبي (ع)  23 موسي بن جعفر (ع) 14 حضرت ابوالفضل (ع)  5
 علوي  24 ابا عبداهللا (ع) 15 امام حسن عسگري (ع)  6
  اعظم افسران  25 سيدالشهداء (ع) 16 قائم آل محمد (عج)  7
  حضرت ابوالفضل (ع)  26 علي بن ابيطالب (عليه السالم) 17 حضرت ابوالفضل (ع)  8
     امام رضا (ع) 18 حضرت ابوالفضل (ع)  9
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  )يمحل موران( تيجمع ياناخوشه و ياخوشه ليتحل
 نيفمكلّ تيجمع. باشديم فضا در هادهيپد يارآم عيتوز شينما يبرا ابزار نيا  
 به توجه با. اندافتهي عيتوز ياخوشه طور به كم اي و اديز ريمقاد با محدوده در مستقر
 قسمت و محدوده شرق جهت در باال تراكم با يهاخوشه اعظم قسمت) 7( شكل

 باال تراكم با يهاناخوشه قسمت نيشتريب.  دارد قرار آن يشرق جنوب در آن محدودتر
 و مركز در آن از ياندك قسمت و اندشده عيتوز محدوده يغرب شمال و شمال در نييپا

 به را ياندك اريبس سهم كه باال نييپا تراكم با يهاناخوشه. استشده واقع شرق جنوب
  .است افتهي عيتوز محدوده شرق در است داده اختصاص خود
  

  
  نيفمكلّ تيجمع ةناخوش و خوشه ةنقش - 7شكل 

  

  تيجمع داغ يهالكه ليتحل
 قرار اشيگيهمسا در كه يعوارض چارچوب در عارضه هر به قتيحق در ابزار نيا
 معنادار زين يآمار نظر از و شود يتلق داغ ةلك عارضه كي نكهيا يبرا. كنديم نگاه دارند
 باال ريدمقا يدارا دارند قرار اشيگيهمسا در كه يعوارض هم و خودش هم ديبا باشد
  ).75: 1390 ،يعسگر يعل( باشند
 نقاط در كه است يسرد يهالكه دهندةنشان )8( شكل مطابق ليتحل نيا جينتا

 و شمال در آن قسمت نيشتريب كه اندافتهي عيتوز پراكنده صورت به محدوده مختلف
 تيجمع نييپا تمركز با مناطق استقرار انگريب الگو نيا. دارند قرار محدوده يشرق شمال
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 غرب و شرق در را بزرگ داغ ةلك دو نيهمچن جينتا. است محدوده نيا در نيفمكلّ
 الگو نيا. دهديم نشان را محدوده يشرق جنوب در كمتر وسعت با يالكه و محدوده

 محدوده غرب و شرق در نيفمكلّ تيجمع يباال تمركز با مناطق استقرار انگريب زين
  .باشديم

  
  نيفمكلّ تيجمع داغ ةلك ةنقش - 8شكل 

  گيرينتيجه
 قسمت كه ميابييم در هاليتحل نيا از آمده دستبه العاتاطّ و هانقشه ةمشاهد با
 مساجد تعداد نيهمچن و نيفمكلّ تيجمع يباال تمركز از پژوهش ةمحدود يمركز

                   مساجد ميحر ةنقش به توجه با. است خوردار بر گريد مناطق به نسبت يشتريب
 عملكرد در اختالل ينوع و نادرست ميحر آن به ورود يخاص شعاع تا كه) 2شكل(

 غرب و شرق يهاقسمت بندي مساجد،خوشه ةنحو به توجه با و شوديم يتلق مسجد
 احداث و ساخت به ازين است برخوردار مساجد از يكمتر تراكم و تعداد از كه محدوده
  .باشديم استشده محاسبه كه بلوك هر در فمكلّ تيجمع به توجه با مساجد

  جهت در بزرگ نسبتاً داغ ةلك دو وجود انگريب محدوده داغ يهالكه ةنقش نيهمچن
 تراكم با نيفمكلّ تيجمع استقرار دهندةنشان الگو نيا كه است محدوده غرب و شرق
 ريسا هب نسبت را مساجد از يكم اريبس تعداد لكه دو نيا در نيهمچن و باشديم باال

  .ميكنيم مشاهده مناطق
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 از محدوده غرب و شرق يهاقسمت كه شوديم شنهاديپ هاافتهي نيا به توجه با
 حال نيع در و باشد برخوردار گزيني مسجدمكان و ساخت يبرا يشتريب تياولو
 گرفتن نظر در. شود حفظ و نظرگرفته در زين رامونيپ مساجد يعملكرد و يقانون ميحر
 احداث و ينيبشيپ است قرار كه يمساجد و يفعل مساجد به يصالتموا يرهايمس

 از را مهم نيا زيربرنامه ستيبايم كه باشديم برخوردار ياژهيو تياهم از شوند
 شرق يهاقسمت به كه ييهاراه. دهد قرار نظر گزيني مدمكان امر در ياصل يهاتياولو
 در هاراه ريسا به نسبت يكمتر افانعط از شونديم ختم نظر مورد ةمحدود غرب و

 نظر در رايز. باشنديم برخوردار ينيبشيپ قابل مساجد به يدسترس سهولت جهت
 مثبت نقش يفايا و ييايپو باعث مسجد به آمد و رفت يبرا ريمس نيبهتر گرفتن
  .شوديم مسجد
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