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Abstract  

    The city can be considered the most complex human product that has 

undergone its evolutionary process throughout history. Urban issues and 

issues have many dimensions and levels that make their analysis very 

difficult. The combination of global and local challenges has created 

amazing urban complexities that try to intelligently deal with these 

complexities, ideas, strategies and new tools to improve the quality of 

urban spaces as the most important scene of life. Collectively formed at 

shorter intervals than in the past, events are spatial, temporary, and 

purposeful phenomena, and because they are the result of interaction 

between people, space, and event management, they are unique and each 

experience Offer new ones. This research is applied in terms of nature 

and descriptive analysis in terms of methodology, which seeks to 

investigate and analyze the rate of orbital event in Shiraz. To achieve the 

objectives of the research, indicators in three parts; Welfare facilities and 

infrastructure, transportation infrastructure and in the event space section 

were extracted in 15 categories. Then, the congestion optimization 

method was prioritized and then using the network analysis process to 

analyze the situation of 11 areas of Shiraz, the Analyt Spatial 

environment was used in the ArcGis software environment. The results 

showed that more than 65% of the areas of Shiraz, ie areas 2, 3, 5, 7, 8 

and 11 are completely deprived and deprived in terms of access to event-

oriented indicators. According to these findings in the areas of Shiraz city, 

the return of welfare infrastructure facilities will be a priority for urban 

managers. 
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Extended Abstract 

Introduction 
    The city can be considered the most complex 

human product that has undergone its 

evolutionary process throughout history. The 

combination of global and local challenges has 

created amazing urban complexities in an effort 

to intelligently deal with these complexities, 

ideas, strategies and new tools to improve the 

quality of urban spaces as the most important 

scene of life. Collectively, they are formed at 

shorter intervals than in the past. Futurism is 

one such idea and event management is one 

such strategy. Today, cities have become the 

greatest threat to the planet in various 

ecological, social and economic fields before 

they became a place for growth and prosperity. 

The rapid growth of urbanization has fueled 

these threats, which will have devastating 

effects on citizens. Therefore, urban futures 

studies are an inevitable necessity for the 

survival of civilization. Despite the 

aforementioned importance of city events at the 

global level, this issue has received less 

attention in Iran . 
Methods  
    The present study is among the applied 

researches in terms of qualitative method and 

purpose. The required information has been 

collected by documentary and field methods 

(observation, questionnaire) in order to 

evaluate the metrics and rankings of Shiraz city 

areas. For this purpose, statistics and atlas of 

Shiraz city were considered as a source of 

information in this study and to complete and 

update the required information, government 

and public organizations and institutions were 

referred. Based on previous studies, 20 items 

were selected as event-oriented infrastructures. 

Then, according to the available information, 

12 items in the form of 3 criteria were examined. 

In order to determine the importance of items in 

relation to each other, the Analytic Hierarchy 

Process (AHP) was used using Expert choice 

software. Finally, in order to rank the urban 

areas in terms of the amount of event 

infrastructure with the opinion of 30 experts, a 

two-way comparison method was used. 
 

Results  
In order to rank the 11 districts of Shiraz in 

terms of event infrastructure, three components 

of event spaces, transportation infrastructure 

and accommodation and catering facilities in 

the form of 12 metrics: number of restaurants, 

number of hotels, number of public parking, 

number of stations Metro, number of bus 

stations, number of suburban stations, number 

of commercial complexes, public spaces, 

number of public parks, number of schools, 

number of libraries and number of cinemas 

were examined. First, according to the opinions 

of experts, the degree of preference of each 

component in the extent of event infrastructure 

based on an open questionnaire was examined 

and analyzed using hierarchical analysis 

method in Expert choice software. 
   The highest priority is given to the event 

spaces component with a value of 0.664. The 

lowest amount with 0.085 is related to 

accommodation and catering facilities. 
    The results of expert opinions showed that 

the number of hotels is more preferable than the 

number of restaurants. 
    The transport infrastructure component was 

assessed using measures of public parking 

number, number of metro stations, number of 

bus stations and number of suburban stations. 

The number of bus stops (0.337) has the highest 

priority. The number of metro stations (0.273) 

is in the second rank, the number of public 

parking lots (0.263) is in the third rank and the 

number of suburban stations (0.126) is in the 

last rank. 
    The highest preference is for public spaces 

with a value of 0.385. Then there is the number 

of public parks with a value of 0.306. The 

number of schools (0.115), the number of 

commercial complexes (0.075), the number of 

libraries (0.064) and the number of cinemas 

(0.055) are in the next ranks. 
 

Conclusion  
The results showed that in terms of 

measuring the number of hotels, the highest rate 

is related to region eight (0.198) and the lowest 

is related to region five (0.033). In terms of the 

number of restaurants, the highest occupancy 

rate is in District Eight (0.288) and the lowest 

is in District Nine (0.032). Therefore, in the 

component of event spaces, the highest level of 

enjoyment is related to region eight. In terms of 

the number of schools, region one (0.24) has the 

highest enjoyment and regions 10 and 7 have the 

lowest enjoyment (0.026). In terms of the 

number of libraries, the highest rate is related to 

region two (0.22) and the lowest rate is related 
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to region 7 (0.22). The highest rate in the 

cinema scale is related to zone two (0.22) and 

the lowest rate is related to zone 4 (0.22). 
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 مقاله پژوهشی

گانه شهر شیراز با استفاده از روش بهینه 11تحلیل میزان رویدادمداری مناطق 

 *(PSOسازی ازدحام )
 محمد زارع1، حمید صابری2*، مهری اذانی2، امیر گندمکار3

.نجف آباد، ایران دانشگاه آزاد اسالمی،گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد،  -1  
.نجف آباد، ایران ،، دانشگاه آزاد اسالمیمرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد -2  
 .نجف آباد، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد،  -3

 این مقاله برگرفته از رساله دکترا می باشد. -*

 07/04/1400تاریخ دریافت: 

 14/01/1401تاریخ داوری: 

 24/01/1401تاریخ پذیرش: 

  چکیده

ترین محصول بشر دانست که در طول تاریخ فرایند تکاملی خود را پیموده است. توان پیچیدهشهر را می    
ند. کسطوح متعددی هستند که تحلیل آنها را بسیار سخت می موضوعات و مسائل شهری دارای ابعاد و

های شهری شگرفی را ایجاد کرده که در تالش برای مواجه های جهانی و محلی، پیچیدگیترکیب چالش
ها و ابزارهای نو به منظور ارتقا کیفیت فضاهای ها، استراتژیها، ایدهشدن هوشمندانه با این پیچیدگی

تری نسبت به گذشته شکل های زمانی کوتاهدر فاصله ترین صحنه زندگی جمعیشهری به عنوان مهم
 مردم، میان تعامل حاصل که آنجا و از هستند هدفدار و موقتی فضایی، هایپدیده گیرند رویدادها،می

دهند. این ارائه می را جدید هایتجربه هرکدام و بوده فرد به منحصر رویدادها هستند، مدیریت و فضا
 ر پیدباشد که پژوهش از نظر ماهیت هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پژوهش توصیفی تحلیل می

ی در های، شاخصپژوهشبررسی و تحلیل میزان رویداد مداری شهر شیراز است. برای دستیابی به اهداف 
 15سه بخش؛ بخش تسهیالت و زیرساخت رفاهی ، زیرساخت حمل و نقل و در بخش فضای رویداد در 

دسته استخراج شد. در ادامه از روش بهینه سازی ازدحام اولیت بندی شدند و در ادامه نیز با استفاده از 
گانه شهر شیراز از  11( به بررسی وضعیت مناطق Network Analysفرایند تحلیل آنالیز شبکه )

ن داد بیش از استفاده شده است. نتایج نشا ArcGisافزار ( در محیط نرمAnalys Spatialمحیط )
در وضعیت برخورداری کامال محروم و  11و  8، 7، 5، 3، 2درصد مناطق شهر شیراز یعنی مناطق  65

های رویداد مداری قرار دارند. با توجه به این یافته ها در سطح مناطق محروم از نظر دسترسی به شاخص
 یران شهری خواهد بود.شهر شیراز بازگشت تسهیالت زیرساخت رفاهی در اولیت برنامه ریزی مد
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 مقدمه
ل دانست که در طوترین محصول بشر توان پیچیدهشهر را می    

 ,Pourmohammadi) تاریخ فرایند تکاملی خود را پیموده است

(. موضوعات و مسائل شهری دارای ابعاد و سطوح متعددی 2010
کند. پیچیدگی و هستند که تحلیل آنها را بسیار سخت می

چندبعدی بودن مسائل شهری با رشد تکنولوزی و موضوعات 
عدم قطعیت شرایط و  شده و تربیشجهانی شدن به مراتب 

های گوناگون بر دشواری تصمیم گیری در احتمال وقوع آینده
(. این مسائل و Rabbani, 2013) مسائل شهری افزوده است

متقضیات قرن بیست و یکم حامل و زاینده مفاهیمی نو در 
مطالعات شهری است. مبتنی بر ماهیت شهری در این قرن این 

این زمانه شهرها به عنوان  نقش نیز طبیعی است، چرا که در
های اصلی زندگی، تجارت و خالقیت بیش از هر زمان مکان

 ,Ranjbar) انددیگری در بستری جهانی به هم متصل شده

 های شهریهای جهانی و محلی، پیچیدگی(. ترکیب چالش2017
شگرفی را ایجاد کرده که در تالش برای مواجه شدن هوشمندانه 

ها و ابزارهای نو به منظور ها، استراتژییدهها، ابا این پیچیدگی
ترین صحنه زندگی ارتقا کیفیت فضاهای شهری به عنوان مهم

تری نسبت به گذشته شکل های زمانی کوتاهدر فاصله 1جمعی
 3ها و رویدادمداریگونه ایدهاز جمله این 2گیرند. آینده پژوهیمی

 آنکه از پیش شهرها ها است. امروزهگونه استراتژی از جمله این

 کره تهدید ترینبزرگ به باشند، شکوفایی و رشد برای مکانی

 اقتصادی و اجتماعی اکولوژیکی، گوناگونهای  زمینه در زمین

 زده دامن تهدیدها این به شهرنشینی سریع رشد اند. شده تبدیل

 آینده بنابراین، داشت. خواهد شهروندان بر تاثیرات مخربی که

 اجتناب ناپذیر ضرورتی تمدن بقای برای شهری پژوهی

 به االشاره فوق اهمیت (. علیرغمDaffara, 2011است)

 کمتر ایران در موضوع این سطح جهانی، در شهرها رویدادمداری

 از بسیاری که است حالی در این است و گرفته قرار توجه مورد

 غنی فرهنگ و تاریخی هایواسطه ظرفیت به کشور، شهرهای

 در خود هایقابلیت عرضه و برگزاری رویدادها توانایی خود،

 صورت اینکه مطالعات ضمن دارند. المللی را بین تا محلی مقیاس

 جنبه بر رویدادها تاثیر به غالبا   و ملی جهانی سطوح در پذیرفته

 بر مکان تاثیر و پرداخته هااقتصادی مکان و کالبدی اجتماعی،

تر مورد توجه برگزاری رویداد کمکالبدی  هایجنبه و رویدادها
 (. Van alst and Van Melik, 2012بوده است)

 

 

 
1 - Public Life 
2 - Future Studies  
3 - Eventful 

 پژوهشمبانی نظری 

 ادبیات نظری پژوهش
 رویداد-

 آنجا و از هستند هدفدار و موقتی فضایی، هایپدیده رویدادها،    

 رویدادها هستند، مدیریت و فضا مردم، میان تعامل حاصل که

 دهندارائه می را جدید هایتجربه هرکدام و بوده فرد به منحصر
(Getz, 2008همه .) ،با جهان بزرگ شهرهای بسیاری از ساله 

 المپیک، نظیر از رویدادهایی میزبانی مزایای از مندیبهره هدف

 رقابت یکدیگر با های جهانی،جام بین المللی و نمایشگاههای

 و فرهنگی رویدادهای کوچکتر، از شهرهای چنین،هم کنند.می
 حال، این گیرند. بابهره می گردشگر جذب منظور به هنری

 تاریخی مطالعات نیست، بلکه جدید فعالیتی رویدادها برگزاری

 برای سفر و های خاصموقعیت گرامیداشت که دهدمی نشان

 با و است رواج داشته های دورگذشته از فستیوال، یک در شرکت
 جوامع و اقتصاد مذهبی اجتماعی، فرهنگی، گوناگون هایجنبه

 (. Page and Connell, 2012) است شده عجین
 و تمایز تشخیص برای را زیر معیارهای کانادا، گردشگری سازمان

کرده  عنوان گردشگری های جاذبه اشکال دیگر از رویدادها
 (: Getz, 1989است)

 است آزاد عموم برای رویدادها در حضور 

 خاص مفاهیمی نمایش یا بزرگداشت آنها، اصلی هدف 

 است

 وندشمی برگزار کمتر دفعات با یا سال در بار یک 

 هستند مشخص پایان و شروع زمان دارای 

 خاص رویداد یک به متعلق دائمی های ساختمان 

 نیستند

 متفاوت فعالیت چند یا یک از متشکل رویداد، برنامه 

 است

 جغرافیایی حوزه و اجتماع یک در ها، فعالیت تمام 

 .گیرند می مشخص صورت

شده  ارائه رویدادها از متفاوتی هایبندی دسته این، بر افزون    
( رویدادها را با توجه به مقیاس 2016است. برای مثال گتز و پیج)

 ,Getz & Pageکنند)و اهمیت به چهار گروه زیر تقسیم بندی می

2016 .) 
 اقتصادی پایین اهمیت اندک، تقاضای محلی: دارای- 

 محلی. جوامع نیازهای کننده برطرف و اجتماعی

 به  متوسط اهمیت و متوسط تقاضای دارای ای:منطقه
 گردشگری توسعه لحاظ



و همکاران زارع  
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 صورت به :  برگزاری1رویدادهای پرچم دار ادواری 

 لحاظ به زیاد اهمیت باال، تقاضای ای، دارایدوره

 گردشگری توسعه اقتصادی و -اجتماعی

 و تقاضا دارای 3به صورت یک زمانه 2ابررویدادها 
 و اقتصادی -اجتماعی لحاظ به زیاد اهمیت بسیار

 گردشگری توسعه

توان در تفاوت میان رویدادهای پرچم دار و ابر رویدادها را می    
ای که ابررویدادهایی ارتباط آنها با مکان جستجو کرد؛ به گونه

های جهانی، تنها یک بار در یک مکان نظیر المپیک و نمایشگاه
دارای تاثیراتی سریع و آنی در زمینه ارتقای  بنابراین،برگزار شده 

تصویر مقصد و توسعه گردشگری هستند؛ در حالی که رویدادهای 
 راین،بنابگردند. پرچم دار، به صورت مکرر در یک مکان برگزار می
اد،  رفته و رویدارتباطی جدا ناشدنی میان رویداد و مکان شکل گ

 آوردتاثیراتی مستمر برای مقصد و جامعه میزان به همراه می
(Getz & Page, 2016.) 

( رویدادها را برحسب 2008بندی دیگری، گتز)در تقسیم    
 ,Getz) کندموضوع در هشت گروه به شرح زیر دسته بندی می

2008  .) 
 ها بزرگداشت ها،کارناوال ها،جشنواره فرهنگی: مراسم

 و مراسم مذهبی

 سلطنتی،  مراسم سران، گردهمایی رسمی: و سیاسی
 ها مالقات و سیاسی محافل

 جوایز اهدای مراسم و ها کنسرت سرگرمی: و هنر 

 سمینارها و ها اجالس علمی: و تحصیلی 

 ورزشی مسابقات 

 :هدف با های بازی یا ورزشی های فعالیت تفریحی 

 تفریح

 و ها جشن ازدواج، مراسم خصوصی: رویدادهای 
 محافل

 

 شهر رویدادمدار
و  ریچاردز توسط بار نخستین برای " رویدادمدار شهر" اصطاح    

مفهوم   توضیح در شد. مطرح نام همین به کتابی ( در2010) پالمر
ریزی  برنامه از شهری چنین که گفت توانمی رویدادمدار شهر
های برنامه از پایدار و هدفمند پشتیبانی جهت در رویدادها برای

زندگی برای  کیفیت ارتقای نهایی هدف با شهری توسعه بلندمدت
 که داشت توجه (. بایدRichards, 2017کند)همگان استفاده می

 بلکه نیست رویداد از پر شهری وجه هیچ به رویدادمدار، شهر

 و تقویت یگوناگون اهداف برای را رویدادها که است شهری

 
1 -Periodic Hallmark Events. 
2 -Occasional Mega Events. 

 مشخص گیریجهت و رویکرد کار، این برای ند،کمی مدیریت

را مدنظر قرار  پاسخگویی و ارزیابی خود، اقدامات در البته و دارد
(. در نتیجه، برای چنین شهری هدف صرفا Getz, 2017) دهدمی

 بلکه (.Richards and Palmer, 2010) برگزاری رویداد نیست

 منظور به شهر هر .است رویدادها از هدفمند استفاده اصلی، منظور

 که دارد نیاز  رویدادها از سبدی یا برنامه به رویدادمداری، تقویت

 ههایگرو برای متنوع، رویدادهای از های مجموع برگیرنده در

 به سال، گوناگون اوقات و ها مکان در و باشد گوناگون هدف

 ,Getz)شود بینی اهداف پیش از مشخصی مجموعه تحقق منظور

 که یابدمی راهبردی ارزش زمانی رویداد، سبد (. یک2017

آن به لحاظ موضوعی و عملیاتی  در شده بینی پیش رویدادهای
 بینی(. پیشZiakas& Costa, 2011) مکمل یکدیگر باشند

 نسبت مزایایی رویداد، سبد یک قالب در رویدادها از ای مجموعه

 آنکه نخست .دارد رویدادها تک و جداگانه رویدادهای برگزاری به

 بنابراین، است، موقتی( آن مقیاس به توجه بدون) رویدادتک یک

 شکل آنها مبنای بر که دارد اهدافی تحقق زمینه در گذرا تأثیری

 چندین میزبان سال طول در مکانی گر ا حال، این با .است گرفته

 که ایگونه به بیابد، آنها میان افزاییهم برای راهی و باشد رویداد

 را دیگر رویدادهای مزایای سبد، در موجود رویدادهای از یک هر
افزون بر ماندمی پایدار رویدادها تاثیر آنگاه کنند، تقویت یا تکمیل

 بخشی توجه مورد است ممکن موضوع، به توجه با رویداد هر ،این

 در موجود مسائل از بخشی پاسخگوی و گیرد قرار مخاطبان از

 تواندمی هم کنار در رویدادها از ایمجموعه بنابراین، .باشد شهر

 گروههای دهند، قرار پوشش زیر را مخاطبان از گسترده یطیف

 داشته نیز یتربیش پاسخگویی و آورند هم گرد را جامعه گوناگون

 توسعه هایسیاست در رویدادها سبد گرا کلی طور به .باشند

 و اجتماعی منافع تواندمی گیرد، قرار مدنظر شهرها و مناطق
 ,Ziakas& Costaباشد) داشته همراه به را متعددی اقتصادی

زیادی رویدادمداری شهری را مورد بررسی  پژوهشگران(. 2011
اند و هر یک در آن به دنبال بعد خاصی بودهو پژوهش قرار داده

 ندااند. برخی به دنبال کاربرد آینده پژوهی در برنامه ریزی بوده
برنامه ریزی شهری دنبال (، برخی کاربرد آن را در 1998)خاکی، 

 ,Nouraei , 2017, Ratcliff & Krawczyk, 2010اند)کرده

Saed Mocheshi,2013 ،)تعدادی از محققین به نقش 
ها رویدادمداری در مشارکت پذیری جوامع محلی در برنامه ریزی

( و تعدادی نیز شهر رویدادمدار را Richards, 2015اند)پرداخته
 ,Getzکنند)رویدادهای فراوان عنوان نمی لزوما به معنی شهر با

شهر رویدادمدار را  پژوهشگران(. این در حالی است برخی 2017
نند که بر کیفیت زندگی شهروندان کمیدر زمانی موفق قلمداد 

3 -One-Off 
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 ,Yousefian , 2017, Richardsتاثیر مثبت داشته باشند)

2017 Colombo, 2017  .) 

 

 زیرساخت رویدادمداری
 که چرا هستند، رویدادها وقوع مکان طبیعی به طور  شهرها    
 دسترس، حمل و در و آورند می هم گرد را مردم از زیادی تعداد
 ها را رسانه و ارتباطی هایسیستم به دسترسی اقامت، محل
 ، شودمی تربیش رویدادها وسعت و تعداد که هرچه .نندکمی فراهم
 یتربیش های زیرساخت چنین،هم و کارآمدتر سازوکار به شهر
 ,Richards and Palmerدارد) نیاز شرایط با انطباق برای

2010 .) 
زیرساخت دسته دو به رویداد هایزیرساخت ،روی هم رفته

 عام هایزیرساخت .وندشمی بندی تقسیمهای عام و خاص 

 همه و دسترسی و حمل و نقل اقامتی، های زیرساخت شامل

 در عموم برای جایگزین هایفعالیت امنیت، که هستند مواردی

 و حرکت کلی روند و اهداف با همراهی و رویداد برگزاری طی
 خاص، هایزیرساخت مقابل، درکنند. می تضمین را شهر توسعه

 برای .هستند رویداد هر با متناسب فضاهای و ها ساختمان شامل

 اماکن به عموما  المپیک، مانند ورزشی ابررویدادهای در مثال،

 بین ارتباط و است نیاز شهر سطح در پراکنده صورت به ورزشی

 مانند رویدادهایی برای یا دارد؛ زیادی اهمیت فضاها این

 شهرک مانند مخصوص فضایی به اکسپوها، و هانمایشگاه

 توانمی را رویداد (. فضاهایBusa, 2011) نیاز است نمایشگاهی

 این ،مثال برای .کرد بندی ی دستهگوناگون معیارهای مبنای بر

 مکان، ساختار، بودن، نظیر فیزیکی معیارهایی حسب بر فضاها

 یگوناگون هایگونه به فصلی بودن، و دسترسی اشغال، مدت
 .است مشاهده قابل 2-2  جدول در که شوندمی تقسیم
 

 گونه شناسی فضاهای رویداد -1 جدول
 گونه های فضای رویداد معیار گونه شناسی

 قابل اندازگیری، غیرقابل اندازگیری فیزیکی بودن)ملموس بودن(

 باز، بسته ساختار

 غیرشهری، شهری مکان

 دائمی، موقتی مدت اشغال فضا برای برگزاری رویدادها

 عمومی، خصوصی، مختلط دسترسی

 تابستانی، زمستانی فصلی بودن

 (Cudny, 2016ماخذ)
 

ل اندازهقاب فضاهای که است ذکر شایان 2-2 جدول توضیح در    
 ملموس فیزیکی، صورت به که وندشمی اطاق فضاهایی به ،گیری

 و هاخیابان ها،میدان ها،ساختمان نظیر فضاهایی .هستند
ل غیرقاب فضاهای .گیرندمی قرار دسته این در سبز فضاهای

 گونهبه  هستند که جغرافیایی فضای اجزای از دسته آناندازگیری 

 گیری و اندازه قابل لمس اما ،پذیرندمی تأثیر رویدادها از مستقیم

 و اقتصادی، فرهنگی زیرفضاهای شامل فضاها این نیستند.
 دسترس قابل با رابطه (. درCudny, 2016هستند ) اجتماعی

 مختلط و خصوصی عمومی، یسه دسته به رویداد فضاهای بودن،

 هستند غیرخصوصی فضاهایی فضاهای عمومی، وند.شمی تقسیم

 ارتباطات برقراری محل و اند دسترس همگان قابل توسط که

 های میدان مانند هستند، گوناگون های میان گروه اجتماعی

 مقابل، در ها.پارک و ها موزه ادارات، ها، ساختمان خیابان شهری،

 برای شخصی، ملک یا خانه مانند خصوصی به فضای دسترسی

 مرزهای وسیله به فضاها، این گونه آزادانه نیست. همگان

 خصوصی، فضاهای وند.شمی جدا فضاهای عمومی از مشخص،

 آنها به ورود و هستند ورود برای هایی دارای محدودیت معموال  

 به نسبت و است بلیت خرید یا و مکان اجازه صاحب نیازمند

 دارد. وجود آنها روی شدیدتری امنیتی عمومی، نظارت فضاهای

 سینماها، مانند جشنوارهای کز مرا فضاهای خصوصی، نمونه

 الزم نکته این بر تاکید هستند. نمایش هایو سالن تئاترهاآمفی

مورد  اما هستند خصوصی مالکیت دارای که که فضاهایی است
بشمار  عمومی فضاهای جزء نیز گیرند می قرار استفاده عموم

 نوع به بستگی فضا، بودن خصوصی یا عمومی که چرا روندمی

 اداره حاضر، حال در دارد. فضا آن مالکیت نوع صرفا   و نه استفاده

 خصوصی بخش توسط شهرها در عمومی فضاهای بسیاری از

فضاهای  از استفاده های گونه برخی حالت، این گیرد. درانجام می
غیرقابل  فضا روز،شبانه از بخشی در . ؛شودمی غیرممکن شهری
هنرمندان  و ها خانمان بی فقرا، نظیر افراد برخی و است استفاده
 (. این2016اند)کادنی، شده منع فضاها این در حضور از خیابانی

می مختلط فضاهای را، خصوصی شده عمومیِ فضاهای گونه
 اری هستندتجهای مجتمع فضاها، این نمونه بهترین نامد.

(Cudny, 2016با .) شهری گفت توانمی ،باال مطالب به توجه 

 برگزاری جهت الزم هایقابلیت و بستر بتواند که رویدادمدار است

 موضوعات بین المللی و تا محلی از )اعم رویدادهای گوناگون

 بین، این در ؛کند ایجاد را ...( و فرهنگی، ورزشی گوناگون
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 این هایجنبه ترینمهم از یکی عنوان رویداد به هایزیرساخت

 گرچه ا ها،زیرساخت این است. فراوانی برخوردار اهمیت از بستر،

 نیز هایزیرساخت اما باشد، متفاوت تواندرویداد می نوع به بسته

 و الزم رویدادی هر برای عمال و داشته عام که جنبه دارند وجود
 .اندضروری

 

 مورد مطالعهمحدوده 
 ت.اس ایران کالنشهر هشت از یکی فارس استان مرکز شیراز    
 پایه بر .دارد قرار شهرستان شیراز مرکزی بخش در که شهر این

 شهرکالن در فارس استان مردم 32 % آماررسمی، ترینتازه

 شهر حاشیه در 35 % جمعیت این از .کنندمی زندگی شیراز
 شیراز مشهد و اهواز، کالنشهر از پسt رو این از و نندکمی زندگی

. (46: 1391)رنجبر، جرفی، داراست را نشینی حاشیه جایگاه سوم
 در آن هکتار 6923که است هکتار20477شیراز مساحت شهر

 کل درصد16 که ایگونه به. است گرفته قرار شهری بافت

 .(169: 1391)سجادیان و دیگران، است فارس استان مساحت
 

 
 نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه -1شکل

 

 دارای یک که هر است شهرداری منطقه 11 دارای شهر این    

 شیراز شهرستان درون در شهر این د.اشنبمی ناحیه چهار یا سه

 1869000 با ،1395 سرشماری اساس بر شیراز است. شهر واقع

 را استان شهری جمعیت از%33 جمعیت کل از % 24 نفر،
(. امروزه این شهر 145: 1393امان پور و دیگران،( میدهد تشکیل

: اشدبمیدر نظام شهری کشور به دالیل زیر اولویت خاصی را دارا 
، خدماتی -تعدد نقش و عملکردکالن شهر شیرازدر ابعاد اداری-

ازبه افزایش جمعیت کالنشهر شیر- صنعتی، دانشگاهی، توریستی
شهر بیش از یک میلیون نفر در سطح سلسله مراتبی شبکه شهری 

افزایش سطح حوزه نفوذ کالنشهر شیراز در نتیجه سیر -کشور 

)شاخص های سالمتی  صعودی تردد جمعیت و نیاز به ارتقای
 (. 55: 1395)امان پور و همکارن، شهر(

 

  پژوهشمواد و روش 
ای ـ کاربردی و از لحاظ پژوهش به لحاظ هدف توسعهاین     

ی و اشناسی توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانهروش
، پژوهشهای میدانی است. برای دستیابی به اهداف بررسی
های هایی با توجه به منابع موجود در دسترس؛ طرحشاخص

ات العها، کتب، طرح جامع و تفصیلی و مطتحقیقاتی، آمارنامه
مبتنی بر نظری سنجی از بیست نفر  1میدانی و از روش دلفی
 (1. )جدولهای مکانی تشکیل شداستخراج و بانک داده

 

 

 
1 Delphi technique 
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 های مورد مطالعهوضعیت شاخص -1جدول
 فضای رویداد زیرساخت حمل و نقل تسهیالت اقامت و پذیرایی

 تعداد هتل -1

 تعداد مهمانپذیر -2

 رستورانتعداد  -3

 تعداد پایانه های مسافربری -4

 مساحت معابر -5

 ایستگاهای اتوبوس -6

 تعداد پارکینک عمومی -7

تعداد فضاهای فرهنگی  -8
)فرهنگسرا، سالن اجتماعت و 

 کنفرانس(

 تعداد کتابخانه -9

 تعداد اماکن ورزشی -10

 تعداد اماکن تاریخی و مذهبی -11

 تعداد موزه ها و سینماها -12

تعداد مارکز آموزشی و آموزش  -13
 عالی

 های تجاریداد مجتمعتع -14

 هاتعداد پارک -15

 50: 1396نورائی و ستاری،

 
 بندیدر این بین از جهت بررسی وضع موجود و نیز اولویت    

گانه در سه بخش )تسهیالت اقامت و پذیرایی، 15های شاخص
زیرساخت حمل و نقل و فضای رویداد( از روش بهینه سازی 

شدند و در ادامه نیز با استفاده از فرایند تحلیل ازدحام اولیت بندی 
 ArcGisافزار ( در محیط نرمNetwork Analysآنالیز شبکه )

 Analysگانه شهر شیراز از محیط ) 11،بررسی وضعیت مناطق 
Spatialافزار ( در محیط نرمArcGis .استفاده شده است 

 

 روش بهینه سازی ازدحام
پیرامون رفتار پرندگان انجام  1990هایی که از سال پژوهش    

شد، حاکی از آن است که همه پرندگان یک ازدحام )گروه دسته( 
که به دنبال نقطه خوبی برای فرود هستند، قادر به آن هستند که 
از بهترین نقطه برای فرود در هنگامی که آن نقطه توسط یکی از 

عیارهایی ایان ذکر است که م .اعضای ازدحام پیدا شد، آگاه شوند

که برای ارزیابی خوب یا نامناسب بودن یک نقطه برای فرود مورد 
گیرند، شرایط بقایی هستند که در یک نقطه، برای بررسی قرار می

بقا وجود خواهند داشت. از جمله این موارد، بیشینه بودن منابع 
ر نیز تغذایی و کمینه بودن خطر وجود شکارچیان است که پیش

شد. مسئله پیدا کردن بهترین نقطه برای فرود، یک ها اشاره به آن
ن . گروه، ازدحام یا گله باید بهتریرودبشمار میسازی مسئله بهینه

نقطه فرود، برای مثال طول و عرض جغرافیایی را، به منظور 
بیشینه کردن شرایط بقای اعضای خود تعیین کند. برای انجام 

جوی نقطه مناسب فرود ای ضمن پرواز، به جستاین کار، هر پرنده
را از جهت معیارهای بقای گوناگون  گوناگونپردازد و نقاط می

دهد تا بهترین منطقه برای فرود را پیدا کند مورد ارزیابی قرار می
که بهترین منطقه برای فرود،  شودمیو این کار تا زمانی انجام 

 .توسط کل ازدحام مشخص شود
 

 

 
 روش بهینه سازی ازدحام -2شکل
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به  PSO بار نخستینابرهارت و کندی برای  1995در سال     
 سازی تابعیعنوان یک روش جستجوی غیر قطعی برای بهینه

ر دمطرح گشت این الگوریتم از حرکت دسته جمعی پرندگانی که 
 است. گروهی از پرندگان درباشند، الهام گرفته شدهغذا میپی 

گردند. تنها یک تکه غذا فضایی به صورت تصادفی دنبال غذا می
در فضای مورد جستجو وجود دارد. هر راه حل که به آن یک ذره 

ر الگوریتم معادل یک پرنده در الگوریتم د  PSO، شودمیگفته 
. هر ذره یک مقدار شایستگی دارد باشدمیحرکت جمعی پرندگان 

ر . هر چه ذره دشودمیه که توسط یک تابع شایستگی محاسب
تر فضای جستجو به هدف )غذا در مدل حرکت پرندگان( نزدیک

هر ذره دارای یک  چنین،همی دارد. تربیشباشد، شایستگی 
هر ذره با  .سرعت است که هدایت حرکت ذره را بر عهده دارد

دنبال کردن ذرات بهینه در حالت فعلی، به حرکت خود در فضای 
به ا ین شکل است که گروه از ذرات در آغاز  .دهدمسئله ادامه می

ها آیند و با به روز کردن نسلکار به صورت تصادفی به وجود می
ه د. در هر گام، هر ذره با استفادکننحل بهینه میسعی در یافتن راه

مورد، بهترین  نخستین. شودمیاز دو بهترین مقدار به روز 
است. رسیدن به آن شدهموقعیتی است که تاکنون ذره موفق به 

ار که این بهترین مقد شودمیموقعیت مذکور شناخته و نگهداری 
نمایش می pbest که آن را با شودمینوستالژی آن ذره نیز گفته 

دهیم. بهترین مقدار دیگری که توسط الگوریتم مورد استفاده قرار 
میگیرد، بهترین موقعیتی است که تا کنون توسط جمعیت ذرات 

 گوییم.می gbest است که آن را آمدهبدست 
 

𝑢(𝑡 + 1) = 𝑢(𝑡) + 𝑐1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑡) ∗ (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑡)
− 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑖𝑜𝑛(𝑡) + 𝑐2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑡)
∗ (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡(𝑡) − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡)) 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡 + 1) = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) + 𝑢(𝑡 + 1) 

 :موجود استهای زیر که در مورد شرایط باید گفت که راه    

  تعداد تکرار معین 

 رسیدن به یک شایستگی آستانه 

  یک تعداد تکرار که شایستگی تغییر نکند 

  راه آخر بر اساس چگالی تجمیع اطراف نقطه بهینه
 است.

  

 ها بحث و ارائه یافته

تحلیل میزان رویدادمداری شهر شیراز بحث اصلی: 

 (PSOبا استفاده از روش بهینه سازی ازدحام )

 : فرموله سازی مسئله در الگوریتمنخستگام 

اصلی   تعریف یک راه حل در قالب کروموزوم یکی از مراحل    
، پژوهشاین  . درباشدمی GA در بهینه سازی با استفاده از روش

مورد نیاز بوده و  تعداد ژن در هر کروموزوم، بیان گر تعداد مراکز
در این بین الزم . باشدمیهر ژن مبین یک مرکز برای رویداد 

است بر اساس تحلیل عواملی مانند تسهیالت اقامت و پذیرایی، 
یک  بنابراین،زیرساخت حمل و نقلو فضای رویداد تعریف شود. 

شاخص و  15بخشی متشکل از  3کروموزوم به عنوان یک آرایه 
 بدون هیچ تکراری تعریف شده است. زیر شاخص

 

 GAطراحی الگوریتم  -2جدول
 سطح معنی داری بهترین تجربه ذره شاخص

 000/0 14/0 33 تعداد هتل
 000/0 45/0 76 تعداد مهمانپذیر
 000/0 63/0 36 تعداد رستوران

 000/0 31/0 72 تعداد پایانه های مسافربری
 000/0 53/0 38 مساحت معابر

 000/0 52/0 63 ایستگاهای اتوبوس
 000/0 08/0 86 عمومیتعداد پارکینک 

 000/0 43/0 39 تعداد فضاهای فرهنگی )فرهنگسرا، سالن اجتماعت و کنفرانس(
 000/0 37/0 44 تعداد کتابخانه

 000/0 75/0 31 تعداد اماکن ورزشی
 000/0 35/0 73 تعداد اماکن تاریخی و مذهبی

 000/0 33/0 34 تعداد موزه ها و سینماها
 000/0 41/0 51 آموزش عالیتعداد مارکز آموزشی و 

 000/0 19/0 35 های تجاریتعداد مجتمع
 000/0 25/0 42 هاتعداد پارک

 1400نگارندگان، ماخذ
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 وجوی وضعیت همسایگیگام دوم: جست
برای تعیین بهترین ذره )منطقه( در هر نسل و قبل از حرکت     

 . در اینشودمیتمام ذرات، ابتدا جستجوی همسایگی اجرا 

 که موقعیت باشدمیجستجوی همسایگی به این معنا  پژوهش
های از نظر میزان برخوداری از شاخص گانه( 11مکانی )مناطق 

سازی این حرکت گانه در چه وضعیتی است در اینجا برای مدل 15
 الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. از عملگر جهش

 GAلگوریتم طراحی ا -3جدول
 سطح معنی داری تابع بهینگی نرخ جهش گانه 15های مجموع شاخص شاخص

 000/0 23/2432 09/0 145 1منطقه 
 000/0 25/2543 11/0 133 2منطقه 
 000/0 12/4214 13/0 132 3منطقه 
 000/0 54/6513 10/0 138 4منطقه 
 000/0 64/4256 09/0 212 5منطقه 
 000/0 22/2167 08/0 154 6منطقه 
 000/0 14/4517 08/0 152 7منطقه 
 000/0 51/7341 12/0 112 8منطقه 
 000/0 93/3522 12/0 97 9منطقه 
 000/0 21/1365 15/0 132 10منطقه 
 000/0 83/4319 07/0 108 11منطقه 

 1400نگارندگان، ماخذ
 

مدل ارزیابی و صحتتوان برای این داده ها را می بنابراین،    
استفاده از  سازی الگوریتم ها استفاده کرد. مسئله مهم در هنگام

برای پارامترهای  های فراابتکاری انتخاب مقادیر مناسبالگوریتم
برای مجموعه داده های  الگوریتم است. از آنجا که راه حل بهینه

ز اجراها ا بدست آمدهاز نتایج  پسشبیه سازی شناخته شده است، 
، بهترین ترکیب گوناگوناجراهای  توان با تغییر پارامترها دریم

و پارامترهای سه الگوریتم را کالیبره کرد.  پارامترها را بدست آورد
سازی با در مجموعه داده های شبیه GA نتایج حاصل از اجرای

ارائه شده است. برای پیدا کردن  گوناگوناستفاده از پارامترهای 
از پارامترها، پارامترهای دیگر را ثابت  کر یبهترین ارزش برای ه

ت. پارامترها اجرا شده اس گوناگوننگه داشته و الگوریتم با مقادیر 
مقادیر سه پارامتر درصد نخبه گرایی، نرخ جهش و  تغییرات در

 ابراین،بن. باشدمیتقاطع تحت تأثیر زمان اجرا از الگوریتم ن نرخ
اندازه  فاصله بلوک ها از مراکز به عنوان معیارهای اصلی برای

گیری و کالیبراسیون پارامترهای الگوریتم ها در نظر گرفته شده 
 است.

 

 با روش سعی و خطا HPSOکالیبره کردن پارامترهای الگوریتم  -4جدول
تعداد ژن از تجربه  درصد حرکت اینرسی تعداد اجرا شاخص

 شخصی
 زمان اجرا

 11/2 2 12 98 تعداد هتل
 34/2 2 13 87 تعداد مهمانپذیر
 45/2 2 14 67 تعداد رستوران

 24/2 2 12 69 تعداد پایانه های مسافربری
 52/2 2 13 59 مساحت معابر

 64/2 2 12 60 ایستگاهای اتوبوس
 25/2 2 12 59 تعداد پارکینک عمومی

)فرهنگسرا، سالن اجتماعت و تعداد فضاهای فرهنگی 
 کنفرانس(

83 11 2 22/2 

 14/2 2 12 71 تعداد کتابخانه
 41/2 2 12 77 تعداد اماکن ورزشی

 64/2 2 11 78 تعداد اماکن تاریخی و مذهبی
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 27/2 2 11 83 تعداد موزه ها و سینماها
 94/2 3 10 79 تعداد مارکز آموزشی و آموزش عالی

 37/2 3 11 68 های تجاریتعداد مجتمع
 16/2 2 13 59 هاتعداد پارک

 1400نگارندگان، ماخذ

 
 بر روی داده های شبیه سازی GAنتایج پیاده سازی  -3شکل

 

 هاها بر روی دادهسازی الگوریتمگام سوم: پیاده
ه های مکانی مربوط بدر این بخش ابتدا با توجه به پایگاه داده    

 11شاخص شناسایی شده در سطح  15شهر شیراز و با توجه به 

منطقه مورد مطالعه در زمینه تسهیالت اقامت و پذیرایی، 
زیرساخت حمل و نقل و فضای رویداد وضعیت هر شاخص 

 (.4)شکل شدمشخص 

 
 وضعیت شاخص های مورد مطالعه -5شکل 
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گام چهارم: رتبه بندی مناطق از نظر میزان 

 برخورداری از رویدادمداری 
شاخص  15در این بخش پس از رتبه بندی مناطق در سطح     

 ( 5)شکل شد.مشخص  ArcGisافزار مطرح شده در محیط نرم

ای یاد هوضعیت نهایی رتبه بندی مناطق در دسته بندی شاخص
شرح جدول زیر ارائه گردیده شده در سطح سه شاخص اصلی به 

 است.

 
 وضعیت نهایی شاخص های رویدادمداری -5شکل 

 

 رتبه بندی مناطق مطرح شده -5جدول
 درصد مناطق تعداد منطقه

 27 9 -10 -1 3 کامال برخوردار
 9 6 1 برخوردار

 9 4 1 نیمه برخوردار
 18 8 -5 2 محروم

 47 7-11-3-2 4 محرومکامال 
 %100 ** 11 جمع

 

کنیم ارزش رستری نهایی جهت که مشاهده می گونههمان    
آورده شده است در این  5رتبه بندی مناطق شهر شیراز در شکل

طیف  5ای از کامال محروم تا کامال برخوردار در نقشه ارزش رتبه
 بندی شده است.تقسیم 

 

  گیرینتیجه
 و از هستند هدفدار و موقتی فضایی، هایپدیده رویدادها،    

رویدادها  مدیریت و فضا مردم، میان تعامل حاصل که آنجا
ارائه  را جدید هایتجربه هرکدام و بوده فرد به منحصر هستند،

 هدف با جهان، بزرگ شهرهای بسیاری از ساله، دهند همهمی

 المپیک، نظیر رویدادهاییاز  میزبانی مزایای از مندیبهره

 رقابت یکدیگر با های جهانی،جام بین المللی و نمایشگاههای

 و فرهنگی رویدادهای کوچکتر، از شهرهای چنین،هم کنند.می
 حال، این گیرند. بابهره می گردشگر جذب منظور به هنری

 تاریخی مطالعات نیست، بلکه جدید فعالیتی رویدادها برگزاری

 برای سفر و های خاصموقعیت گرامیداشت که دهدمی نشان

 و است رواج داشته های دورگذشته از فستیوال، یک در شرکت
 جوامع و اقتصاد مذهبی اجتماعی، فرهنگی، گوناگون هایجنبه با
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بررسی میزان وردادمداری است این پژوهش با هدف  شده عجین
بررسی وضع موجود و نیز  برایمناطق شهر شیراز انجام پذیرفت 

گانه در سه بخش )تسهیالت اقامت 15های بندی شاخصاولویت
و پذیرایی، زیرساخت حمل و نقل و فضای رویداد( از روش بهینه 
سازی ازدحام اولیت بندی شدند و در ادامه نیز با استفاده از فرایند 

( به بررسی وضعیت Network Analysتحلیل آنالیز شبکه )
( در Analys Spatialگانه شهر شیراز از محیط ) 11مناطق 

استفاده شده است. نتایج نشان داد در  ArcGisافزار محیط نرم
سطح شهر شیراز در سطح شاخص تسهیالت اقامت و پذیرایی 

در وضعیت  9و  10و  2کامال محروم و مناطق  11و  7مناطق 
 کامال برخروداری بودند، در سطح شاخص زیرساخت حمل و نقل

 4در وضعیت کامال محروم و منطقه  11و  8، 7، 5، 3،  2مناطق 
در وضعیت کامال برخورداری بود، در سطح شاخص فضای رویداد 

در  4و  1در وضعیت کامال محروم و مناطق  8و  7، 3، 2مناطق 
وضعیت کامال برخوردار بودند. نتایج تفکیکی وضعیت مناطق شهر 

 27دهد که می اری نشانهای رویداد مدشیراز از نظر شاخص
درصد در وضعیت  9درصد مناطق در وضعیت کامال برخوردار، 

درصد در  18درصد در وضعیت نیمه برخوردار،  9برخوردار، 

درصد در وضعیت کامال محروم بودند. نتایج  47وضعیت محروم و 
درصد مناطق  65بندی مناطق نشان داد که بیش از تفکیک رتبه

در وضعیت  11و  8، 7، 5، 3، 2طق شهر شیراز یعنی منا
برخورداری کامال محروم و محروم از نظر دسترسی به شاخص

 های رویداد مداری قرار دارند.

 

 پیشنهادها
های کسب و کار، رشد اقتصادی واشتغال و افزایش فرصت -

برای باال بردن ضریب  تربیشافزایش سرمایه گذاری هر چه 
 .رویدادمداری اقتصادی مناطق مورد مطالعه

برنامه ریزی برای تداوم کسب و کار جهت جلوگیری از اختالل  -
 .در روند اقتصادی شهر شیراز

باال بردن کیفیت معابر و خیابان های محالت مورد مطالعه  -
  .جهت دسترسی و نیز برای افزایش رویدادمداری آنها

وضعیت مراکز درمانی و بهداشتی با توجه به فاصله ی ارتقای  -
  .نسبتا  زیاد آن با وضعیت موجود

ایجاد فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت این مراکز به منظور  -
افزایش دسترسی به آنها در محالت محروم از این امکانات.
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