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 چکیده:
و  6به ارزیابی تطبیقی کاربری اموزشی دو منطقه ابتدا از منظر عدالت اجتماعی در شهر  پژوهشاین 

مبتنی بر روش کارتوگرافی انهای بهینه احداث مدارس جدید، و پس از آن مک پردازداز تهران می 31

که حاصل خروجی توابع تحلیلی نرم افزار  پژوهشاین بخش ارزیابی تطبیقی نتایج  .می کندرا ارائه 

ArcGIS از  6ت و گویای اینست که مدارس در منطقه بر داده های مورد بررسی از این مناطق اس

کاربری های همجوار،  معیار از نظر  31آموزان به مدارس و در منطقه  شعاع دسترسی دانش معیار نظر

نیز مکانهای بهینه  پژوهشدوم  نتایج بخش ند.تری نسبت به منطقه دیگر برخورداروضعیت مطلوب از

احداث مدارس جدید را برای این نواحی بر اساس نقشه های معیار و روش کارتوگرافی مشخص 

موزشی در مکان گزینی های آینده معیارها و اصول مکانیابی کاربری آبنابراین توجه به  کرده است.

ربری های آموزشی و کاربری های همجوار آن در این مناطق برای تامین عدالت اجتماعی شهری  کا

 ساکنان ضروری است.

 

 ، مکانیابیشهر، عدالت اجتماعی، کاربری آموزشی، ارزیابی تطبیقی :واژگان کلیدی

                                                           

 کارشناس ارشد امور آموزشی و فرهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 1

 منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطباییاستادیار گروه برنامه ریزی شهری و  2



 

 
 

 

 مقدمه: -1
 طرح مساله: -1-1

شرایط داخلی فضای شهرها متأثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور هاست و در نتیجه      

ود. ست های برنامه ریزی شهری معین می شاست که کیفیت فضاهای شهری و سیا همین شرایط

خت فضای شهری است که ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و بنابراین این نیاز اساسی شنا

دررأس آنها عدالت اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند که در نتیجه این تحلیل ها و بررسی 

.شهرها بیش .معیار هاست که قدمی مؤثر در  راه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه برداشته خواهد شد 

نسانی تشکیل شده اند و باید بتوان به نیاز های حقیقی ساکنان خود از جمله از هر چیز از موجودات ا

ان پاسخگو شغل ،مسکن ،تغذیه ،پوشاک ،بهداشت ،آموزش،جابجایی ،اوقات فراغت و نیز تمایالت آن

ها باید از ایدئولوژی حاکم بر شهرها ،عدالت بررسی جغرافیایی شهر( در 21: 3111بود . )باستیه و درز،

ی ،کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی ،مکان گزینی همه سازمانها و تأسیسات اجتماع

و  (31: 3111)شکویی،شهری و از دهها موضوع شهری با توجه به فضاهای شهری سخن به میان آورد 

ه وجود آوردن گیریهای مشخص جغرافیای شهری  و برنامه ریزی های شهری را به منظوربجهت

  .ها و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرددر شهرعدالت فضایی 

. در این میان ب فیزیکی نا مناسب کاربری ها استاز نتایج ،توسعه لجام گسیخته شهرها ، ترکییکی     

موقعیت کاربری های آموزشی در شهر به عنوان بزرگترین کاربری های تولید کننده سفر های شهری ، 

دارد عالوه بر آن می تواند راندمان آموزشی نقش زیادی در میزان مصرف انرژی بخش حمل و نقل 

ضی و تطابق مکان فراگیران را تحت تأ ثیر قرار دهد.پاسخگویی مدارس به نیازهای جمعیتی متقا

قرارگیری آنها متناسب با شعاع عملکردی شان از موضوعاتی است که باید در برنامه ریزی شهری 

 (3: 3131،مدنظر قرار گیرد.)مرجایی و شکوهی

 

 اهمیت و ضرورت: -1-2

به لحاظ تا ثیرات خاصی که برروی کالبد و بافت شهر می گذارد و بار ی استقرار فضاهای آموزش    

ر شهر بخصوص کاربری های متنوع د (33: 3131، شایسته بررسی گسترده میباشد )جراحی ،  مالی زیاد

مانند کاربری های آموزشی به دالیل زیادی مانند عدم هماهنگی نهادهای  ی بیشترهای با تقاضاکاربری

اجرایی شهر ، مشکالت مالی بخش آموزش و پرورش و عدم آشنایی مسئولین با موازین علمی مکان 

-عیت دانش آموزی با مشکالت زیادی از قبیل عدم دسترسی بهینه دانشابی در پاسخ به نیازهای جمی

های نامطلوب و در نتیجه افت کیفیت تحصیلی  موزان به فضاهای آموزشی، همجواری با کاربریآ



 

 
 

، آمد، اتالف وقت و ... مواجه کرده است.)فرج زاده و سروروآموزان، صرف هزینه برای رفتدانش

3133 :17) 

مکان گزینی بهینه مراکز آموزشی از این جهت حائز اهمیت است که در الگوی توسعه شهر و تعیین     

الگوی توزیع مکانی تقاضا برای سکونت و اقامت در شهر و میزان سفرهای درون شهری تاثیر قابل 

تنظیم توزیع فضایی جمعیت و  مالحظه ای دارد . بنابراین می توان از آن به عنوان ابزاری برای کنترل و

امکانات در شهر و کاهش تمرکز که از عوامل  افزایش بار آلودگی حمل و نقل و ترافیک و اتالف 

انرژی ساکنین می باشد استفاده کرد . بنابراین بهینه بودن مکان مراکز آموزشی به عنوان یکی از خدمات 

اقشار مربوطه در جاری کردن عدالت اجتماعی  با تقاضای باالی  شهری ،برای رفع نیازهای گروهها و

با  و مکانگزینی بهینه احداث مدارس آتی در شهر نقش بسزایی دارد .از اینرو ارزیابی کاربری آموزشی

و  لحاظ معیارهای آن ، در مناطق مختلف یک شهر می تواند سنجشی از میزان برقرای عدالت اجتماعی

 طراحی فضاها و کاربری های شهری باشد . برای اقشار مختلف در  تامین کننده آن

 
 :پژوهشاهداف  -1-1

های ارزیابی تطبیقی کاربری آموزشی بر اساس دو معیار اصلی شعاع دسترسی و کاربری .3

 همجوار

شناسایی علل نتایج این ارزیابی تطبیقی و بدنبال آن ضرورت توجه به معیارهای مکان گزینی  .2

 در کاربری آموزشی در مناطق مختلف

مشخص کردن مکانهای بهینه احداث مدارس جدید بر اساس معیارهای ارزیابی کاربری   .1

 آموزشی

 
 :پژوهشپیشینه  -1-4

های موثر در شهرها از ابعاد مختلف)تولید به جهت اهمیت کاربری آموزشی به عنوان یکی از کاربری    

در کنار آن مکانیابی سفرهای درون شهری، سطح کیفی آموزش و ...( ارزیابی وضعیت این کاربری و 

ات پژوهشی بوده بهینه برای مکان مناسب جهت احداث مدارس جدید محل بحث بسیاری از تحقیق

 شود:اشاره می هااز آن هایی نمونهاست که در زیر به 

نشانگر تراز منفی مساحت فعلی اختصاص یافته به  نتایج بررسی های میناپور و همکاران .3

.در است در طرح جامع اردبیل مساحت موردنیاز محاسبه شدهمقایسه با  درآموزشی کاربری 

 با توجهمشکل عدم تعادل درکاربریهای مربوط به فضای آموزشی درشهر اردبیل این پژوهش 



 

 
 

به توزیع نامتعادل این کاربری ها درسطح شهر و عدم التزام به اصول کلی مکان گزینی 

از  مذکور با کمک تلفیقی پژوهش در ملموس تر شده است.نها آسازگاری مطلوبیت ظرفیت 

الگوی مناسب مکان گزینی مراکز آموزشی دبیرستان مورد  TOPSISو مدل  GISقابلیت های 

 (1931رفته است. )میناپور و همکاران، آزمون قرارگ

ارزیابی مکانیابی کاربری های آموزشی شهر شاهرود نشان می  پژوهشی با عنوان یافته های  .2

با معیار سرانه های  شاهرود برای هر سه مقطع از نظر ارزیابی کمی دهد که فضاهای آموزشی

دارای وضعیت مناسب می باشد. در ارزیابی کمی با معیار پراکنش فضاهای آموزشی  آموزشی

نسبت به تعداد خانوارها در سطح محالت و ناحیه، عدم توزیع مناسب و تجمع فضاهای 

طلوبیت قرارگیری مکان های آموزشی بر روی از نظر مآموزشی در مرکز شهر دیده می شود. 

درصد  7722،درصد ابتدایی ها2.56شیب ها وضعیت مناسب را نشان می دهد و فقط به ترتیب 

درصد دبیرستان ها بر روی شیب نسبتا نامطلوب قرار دارند و از نظر شعاع 3.22راهنمایی ها، 

یی و دبیرستان ها داری دسترسی مدارس ابتدایی دارای وضعیت نامناسب، مدارس راهنما

وضعیت مناسب هستند. نتایج کلی نشان می دهد که الزم است فضاهای آموزشی به منظور 

)پور محمدی و تقی .تامین دسترسی و فرصت های مناسب مجددا ساماندهی شوند

 (1933:1پور،

ات پس از بررسی کارایی کاربری های آموزشی با استفاده از سیستم های اطالعپژوهشی دیگر  .1

مکانی به تدوین استانداردهایی جهت ارزیابی وضعیت کاربری آموزشی پرداخته و سپس 

ت مکانی این یرا در بررسی وضعیت توزیع و پراکنش مدارس و موقع GISقابلیتهای تحلیلی 

کاربری ها نسبت به سایر کاربری های شهری و سرانه و تراکم دانش آموز به مدرسه به کار 

 (1 :1932و شکوهی، )مرجایی گرفته است.

ارزیابی سازگاری کاربری آموزشی وضع موجود و مکانیابی بهینه » پیرمرادی و همکاران در .1

اده از سامانه اطالعات با استف« احداث مدارس جدید با استفاده از مدیریت الکترونیک

معیار بر اساس چهار  6به یافتن مکان بهینه برای احداث مدارس جدید در منطقه جغرافیایی 

-شعاع دسترسی به مدارس، ظرفیت مدارس و تراکم جمعیتی ، بافت کالبدی منطقه و کاربری

 )1: 1931های همجوارپرداخته اند .)پیرمرادی و همکاران، 

 GIS(Geographic Information)کاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی»محمدی و فراهانی در  .5

System)) به مکانیابی بهینه برای مراکز اموزشی در « در مکان گزینی کاربری اراضی شهری

های همجوار اراضی برای شهر بابلسر بر اساس دو معیار اصلی دسترسی و سازگاری کاربری



 

 
 

احداث مراکز اموزشی جدید را در چهار دسته بسیار مطلوب، مطلوب، نسبتا مطلوی و 

 )1 :1931مدی و آقازیارتی، بندی کرده اند.)محنامطلوب طبقه

 
 :پژوهشروش  -1-5

زمره پژوهش های کمی و تحلیلی ست. از این رو به داده هایی نیاز بوده است که در  پژوهشاین      

بتواند مبنایی برای تحلیل و سپس نتیجه گیری باشد. همچنین برای تحلیل این داده ها از ابزار مناسبی با 

متناسب با حجم داده ها استفاده شده است که درادامه به هر دو  کارآمدی ثابت شده در قدرت و توان

 بخش منبع داده ها و نیز ابزار تجلیل آنها پرداخته شده است:

 ها:منبع داده 

تهران  31و  6مناطق  3برای ارزیابی تطبیقی کاربری آموزشی مدارس ابتدایی نواحی پژوهشدر این     

ند نقشه های تراکم مسکونی، معابر، و جانمایی مدارس و نیازم پژوهشبر مبنای معیارهای منتخب 

های همجوار نظیر مساجد، فضاهار سبز، مراکز درمانی، تاسیسات برق مکانهای هدف برای معیار کاربری

بر داده های طرحهای سامانه اطالعات جغرافیایی و ... بودیم.این نقشه ها نتیجه خروجی توابع تحلیلی 

 های مناطق مذکور بوده است.داریتفصیلی اخذ شده از شهر

 

 :ابزار تحلیل داده ها 

اصوال اطالعات ، اولین عنصر در هر برنامه ریزی است ولی با افزایش سر سام آور حجم اطالعات     

امروزه بر (. 311:  3131در جوامع امروزی مسئله ساماندهی آن مطرح می گردد )فرج زاده و رستمی، 

ری مشخص گردیده است که مدیریت و اداره امور مختلف شهرها با عموم متخصصان و مدیران شه

ریزی در برنامه اطالعات جغرافیایی می باشد . اهمیت استفاده از سامانه ابزار های سنتی غیر ممکن

آور اطالعات که باید برای مدیریت شهری پردازش با گسترش سریع شهرها و افزایش سرسامشهری 

 ( . 31: 3133شوند روشن شده است )فرج زاده و سرور، 

های معیار از هر یک از معیارها و موارد آنها بر نیازمند تهیه نقشه پژوهشف این اهدابرای تحقق     

بودیم. تهیه این  جود آمدهو کارتوگرافی الیه های بو اساس استاندارد حریم اطراف آنها نسبت به مدارس

-با استفاده از توابع تحلیلی و امکانات تلفیق نرم و کارتوگرافی آنها و تهیه نقشه های خروجی نقشه ها

 انجام شده است. سامانه اطالعات جغرافیاییافزار 

 
 های منتخب آنهامعرفی معیارها و کاربری -1-6



 

 
 

های آموزشی با توجه به تاکید بر منظر عدالت اجتماعی در ارزیابی تطبیقی کاربری پژوهشدر این     

های همجوار،  برای دو منطقه و نیزمحدودیت اطالعات در دسترس دو معیار شعاع دسترسی و کاربری

 اند:شرح داده شده 3تهیه نقشه های معیار انتخاب شده اند که در جدول 

 
 پژوهش: معیارهای ارزیابی تطبیقی کاربری آموزشی در این 3 جدول

های کاربری توضیحات معیارها

منتخب 

 معیارها

محدوده استاندارد 

حریم نسبت به 

 مدارس)متر(

این معیار به چندین عامل از جمله تراکم  شعاع دسترسی

جمعیت، ظرفیت مدارس و ... بستگی دارد و با 

جمعیت کاهش  افزایش ظرفیت مدارس و تراکم

 یابد.می

  511 مسکونی

کاربری های 

همجوار 

 سازگار

کامال 

 سازگار

فعالیت آنها بر کاربری آموزشی  منطبق است و 

دارای خصوصیات مشترک هستند و وجودشان 

 برای مدارس مفید است.

 511 مسجد

کاربری هایی که تا حدود زیادی با کاربری  سازگار

 آموزشی همخوانی دارند.

 511 سبزفضای 

 351 سینما

کاربری های 

همجوار 

 ناسازگار

کامال 

 ناسازگار

مشخصاتشان با کاربری آموزشی هیچگونه 

 همخوانی ندارد و حتی در تقابل با هم باشند.

مراکز 

-بهداشتی

 درمانی

351 

نسبتا 

 ناسازگار

میزان ناسازگاریشان با کاربری اموزشی بیش از 

 میزان سازگاریشان باشد.

 351 بنزینپمپ 

 11 تاسیسات برق

معابر با عرض 

 متر 21باالی 

311 

 



 

 
 

 قلمرو مورد مطالعه: -1-7

برای ارزیابی تطبیقی کاربری آموزشی از منظر عدالت اجتماعی در شهر دو منطقه از شهر تهران     

از شمال به بلوار  وکیلومتر مربع 23/2تهران که مساحتی معادل  6منطقه  3انتخاب شده اند؛ ناحیه 

به خیابان مفتح ،از جنوب به خیابان انقالب و از غرب به خیابان ولیعصر منتهی می کریمخان، از شرق 

تهران که حد شمالی آن به خیابان دماوند، حد جنوبی  31منطقه  3قلمرو اول مورد مطالعه و ناحیه  گردد

حجت ، از پیروزی به فجر و   یابانوند به خآن به خیابان پیروزی و میدان شهدا، حد شرقی آن  از دما

 (3شکل رسد قلمرو دوم مورد مطالعه است.)شهریور می 31حد غربی آن به خیابان 

 

 
 : موقعیت نواحی انتخابی در نقشه تهران3 شکل

و در منطقه   3413، 6سرانه کاربری آموزش عمومی بر مستند گزارشات طرحهای تفصیلی در منطقه     

برای ارزیابی وضعیت آموزشی از مدارس مقاطع ابتدایی استفاده  پژوهشدر این  باشد.می  1415، 31

 دهد. نشان می 31و  6مناطق  3،جانمایی مدارس ابتدایی را در نواحی  2 شده است.شکل

 



 

 
 

 
                                                          : موقعیت دبستانهای نواحی انتخابی2 شکل

 ها و مبانی نظری:مفاهیم، دیدگاه -2

باتوجه به جمعیت پذیری امروزه شهرها و بوجود آمدن شکل تازه ای از شهرها در قرن اخیر روشن     

ای بیابد که تازهریزی فضاهای شهری باید ابعاد و قلمروهای  است که علم جغرافیای شهری و برنامه

یکی از ابعاد و موضوعات تازه که در بیست سال اخیر توجه اکثر اندیشمندان این علم را به خود 

شد که از این نظرباید شهر با مشغول کرده پرداختن به عدالت اجتماعی در مباحث شهری می با

 (31: 3111ستهای کشوری و جهانی پیوند داده شود )شکویی، سیا

 
 عدالت اجتماعی و فضایی در شهر و مباحث جغرافیایی :تاریخچه بحث  -2-1

مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلسفه اجتماعی از اخالق ارسطو به این طرف مطرح بوده است     

در دو قرن اخیر این موضوع توسط هیوم و روسو مطرح گردید و اصول عدالت اجتماعی توسط بنتهام 

( و آثاری از راولز ،رشر و رانسیمن نیز در مورد این 73:  3111و میل فرمول بندی شد )هاروی، 

عدالت اجتماعی وارد مباحث جغرافیایی نشده بود تا  3761موضوع به جای مانده است ولی تا سال 

،مفهوم وکارکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات جغرافیایی می شود و جغرافیای  3761اینکه از اواخر دهه 

به بعد نظام  3711از سایر مکتبها تحت تأثیر قرار می دهد . بدینسان ،از دهه  رادیکال و لیبرال را بیش

ارزشی و نظام اخالقی ، تفکرات جغرافیایی را به مسیر های تازه ای می کشاند .دیوید هاروی، اولین 

، مفهوم عدالت اجتماعی «عدالت اجتماعی و شهر»جغرافیدانی بود که در کتاب پر ارزش خود با عنوان 

در کمک به خیر و صالح همگانی ،مالک توزیع درآمد در مکانها ،تخصیص عادالنه منابع و رفع  را

نیازهای اساسی مردم به کارمی گیرد . هاروی بکارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیلهای جغرافیایی 



 

 
 

ای انسانی : ، )جغرافی 3711،انقالب در تفکرات جغرافیایی می داند .در مکتب جغرافیای لیبرال ،در سال 

رهیافت رفاه (، اثر دیوید اسمیت منتشر گردید که در آن شاخص های شناخت رفاه و تحلیل عدالت 

جغرافیا و عدالت »، اثر ارزشمند دیوید اسمیت ، با عنوان  3771اجتماعی بررسی شده بود . در سال 

ده است : جغرافیا باید در گشاید . در این اثر چنین آم،فصل تازهای را در علم جغرافیا می« اجتماعی

نظریه و عمل با عدالت اجتماعی پیوند بخورد . جغرافیا ،بدون عدالت اجتماعی، فاقد آن قدرت و توانی 

 خواهد بود که بتواند در مطلوبیت بخشی به زندگی انسانی توفیق یابد.

 

 در برنامه ریزی کاربری زمین: پژوهشتببین جایگاه  -2-2

نظریه نقش اجتماعی  زمین،نظریه  پیرامون کاربری زمین شهری اشاره می کند:نظریه  31زیاری  به     

، نظریه مدرنیسم ،نظریه فرهنگ ریه کارکرد گرایی،نظنظریه نقش کالبدی  نقش اقتصادی زمین،

گرایی،نظریه طبیعت گرایی ،نظریه سالمت روان ،نظریه پست مدرن  و نظریه توسعه پایدار کاربری 

 :از برنامه ریزی کاربری زمین که عبارتند ازحت لوای دو نظریه ت پژوهشاین  زمین.

 :زمین از نظر ارزش و نقش اجتماعی در آسایش ، امنیت ، زیبایی ، رفاه و  نقش اجتماعی  زمین

 .کیفیت زندگی بشری تاثیر اساسی دارد

 ره منفعت ، نحوه ی استفاده و به -نظریه کارکرد گرایی: براساس اصول خردگرایی و هزینه

گیری از اراضی شهری ، نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکدهای شهری و تقویت 

از زمین و فضا در « استفاده بهینه»و « استفاده ی منطقی»کارایی شهری ، تلقی گردید و ضرورت 

 .دستور کار قرار گرفت

 (51: 3133)زیاری ،انجام گرفته است.

 یافته های پژوهش: -1

 شان:تهیه نقشه های معیار و نتایج ارزیابی تطبیقی -1-1

های منتخب معیارها و با بر اساس استاندارد معرفی شده برای محدوده تداخل هر یک از کاربری    

های معیار جهت ارزیابی به تهیه نقشهافزار سامانه اطالعات جغرافیایی ه از توابع بافرزنی در نرماستفاد

 .هر یک از مناطق اقدام شدوضعیت کاربری آموزشی 



 

 
 

 :اطراف مدارس مناطق بر اساس استاندارد دسترسی مصوب وزارت  معیار شعاع دسترسی

 (1بافر بندی شد: )شکل  متر( 511مسکن و شهرسازی)

 
 پژوهشخابی از مناطق انت 3: شعاع دسترسی مدارس ابتدایی نواحی 1شکل 

 

 (1)شکل  دسترسی مدارس بود استخراج شد:سپس مناطق مسکونی نواحی که خارج از شعاع    

 
 پژوهشمناطق انتخابی  3: محدوده مسکونی خارج از شعاع دسترسی نواحی 1 شکل

افزار درصد محدوده مسکونی هر یک از مناطق که خارج از با استفاده از امکان محاسباتی در نرم    

این  بود. %31،32417و برای منطقه   %1477، 6شعاع دسترسی بود معین شد که این مقدار برای منطقه 

از وضعیت مطلوبتری برخوردار  6دهد که کاربری آموزشی از نظر ای معیار در منطقه نتیجه نشان می

 است.



 

 
 

 های سازگار و ناسازگار تقسیم این معیار خود به دو شاخه کاربری های همجوار:معیار کاربری

به عنوان نمونه از « مسجد» برینقشه حریم اطراف کار ، تنهاجهت تلخیص شده است.

 آمده است: 5 های سازگار در شکلکاربریهای منتخب برای کاربری

 :مسجد 

 

 
 پژوهشاز مناطق انتخابی  3: حریم مساجد نواحی 5 شکل

 

-به عنوان نمونه از کاربری« متر 21معابر با عرض باالی »جهت تلخیص، تنها نقشه حریم اطراف کاربری     

 آمده است:  6 های ناسازگار در شکلبرای کاربریهای منتخب 

  متر: 21معابر با عرض باالی 

 
 پژوهشاز مناطق انتخابی  3متر نواحی  21: حریم معابر با عرض باالی 6 شکل

های همجوار مدارس ابتدایی دو منطقه، برای هر یک از مدارس با استناد به نقشه های حریم کاربر     

های سازگار و امتیازات منفی بودن در حریم امتیازهای مثبت بودن در حریم کاربریترازی از نظر کسب 



 

 
 

تنها در حریم دو  6منطقه  3از ناحیه  2های ناسازگار محاسبه شد. به عنوان مثال دبستان شماره کاربری

ضرب این متر است؛ بنابراین امتیاز تراز کاربری آن با  21معابر با عرض باالی » و « فضای سبز»کاربری

 2یا  3اعداد در وزن هر کاربری) که بسته به نوع آن مثبت یا منفی و بسته به اهمیت آن دارای قدرمطلق 

 آید:است(بدست می

1                                            : 613از 2تراز کاربری دبستان شماره      × (+1) + 1 × (−1) = 0 

 3دبستان و تراز کاربری هریک را به ترتیب در ناحیه امتیازات کسب شده توسط هر  1و  2جدول     

 دهد:نشان می 31منطقه  3وناحیه 6منطقه 
 6منطقه  3: امتیازات کسب شده توسط هر دبستان و تراز کاربری آموزشی هریک برای ناحیه 2 جدول

فضای  613دبستان

 511سبز/

پمپ  351درمانی/ 351سینما/ 511مسجد/

 351بنزین/

تاسیسات 

 11برق/

معابر با عرض 

 21باالی 

 311متر/

تراز 

 دبستان

+3 +2 +3 -2 -3 -3 -3 

1 1 3 1 1 1 3 1 3 

3 3 3 1 1 1 1 1 1 

2 3 1 1 1 1 1 3 1 

1 1 1 3 3 1 1 3 -2 

1 1 1 1 3 1 1 3 -1 

5 3 1 3 3 1 1 3 -3 

6 3 3 1 3 1 1 3 1 

1 3 3 1 1 3 1 3 3 

3 3 3 1 3 1 1 1 3 

7 3 3 1 3 1 3 1 1 

31 3 3 1 1 1 1 1 1 

 1  جمع

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 31منطقه  3: امتیازات کسب شده توسط هر دبستان و تراز کاربری آموزشی هریک برای ناحیه 1 جدول

فضای   313دبستان

  511سبز/

پمپ   351درمانی/  351سینما/  511مسجد/

  351بنزین/

تاسیسات 

 11برق/

معابر با 

عرض باالی 

  311متر/ 21

تراز 

  دبستان

1  2  1  2-  1-  1-  1-   

3 1 3 1 1 1 1 1 2 

2 3 3 1 1 1 1 1 1 

1 3 3 1 1 1 1 1 1 

1 3 3 1 1 1 1 1 1 

5 3 3 1 1 1 1 1 1 

6 3 3 1 1 1 1 1 1 

1 3 3 1 3 1 1 1 3 

3 3 3 1 3 1 1 3 1 

7 3 3 1 1 1 1 1 1 

31 3 3 1 1 1 1 3 2 

33 3 3 1 1 1 1 3 2 

32 3 1 1 1 1 1 3 1 

 25   جمع

 های همجواراز مجموع نمراتی که بنا به تناسب با کاربری 6بنا به محاسبات انجام شده دبستانهای منطقه     

دهد که در این نتیجه نشان می اند.کسب کرده %52،  31و دبستانهای منطقه  % 145توانستند کسب کنند، می

از  دارد. 6مطلوبتر از منطقه وضعیتی  های همجواراز نظر کاربر 31ارزیابی وضعیت کاربری آموزشی، منطقه 

 6این رو توجه به رعایت ضوابط همجواری کاربری ها)سازگار و ناسازگار( در احداث مدارس جدید منطقه 

 از اهمیت بیشتری بر خوردار است.

 

 



 

 
 

 
 بر اساس روش کارتوگرافی الیه های معیار: 6منطقه  1ناحیه  مکانیابی احداث مدارس جدید -1-2

 محدوده مسکونی خارج از شعاع دسترسی و نیز روی هم اندازی الیه های بر اساس روش کارتوگرافی با    

حریم های کاربری های منتخب هر دو دسته سازگار و ناسازگار و اثر دادن وزن هر یک) در این نمونه به 

وزنها با هم جمع شده اند نه ضرب؛ تا اثر مثبت و منفی وزنها لحاظ جهت وجود معیارهای مثبت و منفی 

بر  Dissolve تابعپس از آن با اجرای  شود( به یک الیه حجیم مشتمل بر تمامی تقاطعات حریمها رسیدیم.

قسمتهای همگون و با ویژگی های مشترک را  ه الیه سبکتری رسیدیم که همپوشیروی الیه ی مجموع ب

و پس از آن دسته بندی 6منطقه  3کردن آن از الیه ناحیه  Clipرفع کرده بود. در نهایت با پوشش داده و 

در طبقات رنگهای  1پلیگونهای این ناحیه مناطق پیشنهادی برای احداث مدارس جدید به صورت شکل 

 است:قرمز تا زرد مشخص شده 

 
 های مناسب برای احداث مدارس جدید: مکان1 شکل



 

 
 

 نتیجه گیری:بندی و جمع -4

ای در علم ها و زوایای تازهامروزه توجه به ابعاد اجتماعی نیازهای جمعیت شهرنشین، بحث    

های در این بین یکی از کاربری همچون عدالت اجتماعی در شهرها را باز کرده  است. جغرافیای شهری

به عنوان یکی از  آموزشی کیفی تواند بر حجم ترافیک شهر و مسائل کمی ومهم در سطح شهر که می

و  به ارزیابی تطبیقی پژوهشنیازهای اساسی انسانی موثر باشد کاربری آموزشی است.از اینرو در این 

مرتبط با  از شهر تهران بر اساس دو معیار اصلی 31و  6کاربری اموزشی دو منطقه  گزینی بهینه مکان

 موزشی پرداختیم.مراکز آ های همجوارو کاربری شعاع دسترسی منظر عدالت اجتماعی

دهد که وضعیت کاربری آموزشی های معیار و محاسبات انجام شده نشان مینتایج مستخرج از نقشه    

از وضعیت مطلوبتری برخوردار است.  31و از نظر معیار دوم در منطقه  6از نظر معیار اول در منطقه 

قدیمی تر است و   31نسبت به منطقه  6که منطقه شاید بتوان در توجیه این نتیجه به این مهم اشاره کرد 

های آن چندان مطرح نبوده؛ همچنین های در ساماندهی اولیه کاربریگزینی کاربریبحث جدایی

های دیگر شده است که این مسئله نیز به نوبه خود بحث موقعیت مرکزی آن سبب تراکم کاربری

 کند.طبق اصول و ضوابط آن دچار اخالل می هایی نظیر کاربری آموزشی را برساماندهی کاربری

به دنبال این نتایج ضرورت توجه به معیارهای مکان گزینی در کاربری آموزشی در مناطق مختلف از     

این معیارها لحاظ  6منطقه  داث مدارس جدیدر است و در مکانیابی برای احاهمیت ویزه ای برخوردا

شده و مکانهای بااولویت بسیار باال تا اولویت کم مشخص شدند.بدیهی است که رعایت ضوابط احداث 

ثبتی نظیر تنظیم بار ترافیک منطقه، عالوه بر تاثیرات م مدارس جدید در مکانهای با اولویت بسیار باال

ماعی در شهر برای ایجاد مساوات افزایش سطح کمی و کیفی آموزش و ... در جاری شدن عدالت اجت

 در منتفع سازی همه ساکنین مناطق مختلف شهر از امکانات گامی موثر برداشت.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 منابع: -5

 .نتشارات دانشگاه هنر، ا، تهران «شهر »(، 3111)، درز  باستیه، ژان ، برنتار، -

 .تهران، سمت، «برنامه ریزی کاربری اراضی شهری»(، 3131پور محمدی ، محمد رضا ) -

ارزیابی مکانیابی کاربری های آموزشی شهر »(، 3137پور محمدی، محمدرضا، تقی پور، علی اکبر، )زمستان  -

 12، مجله فضای جغرافیایی، شماره «شاهرود

ارزیابی سازگاری کاربری آموزشی وضع »،(3136پیرمرادی،علیرضا. پرتوی،تهمینه و مرجان جوادیان)  -

اولین کنفرانس بین المللی ،«ه احداث مدارس جدید با استفاده از مدیریت الکترونیکموجود و مکانیابی بهین

 شهردار الکترونیکی.

 . 16، فصلنامه مدرسه نو، شماره  «کجا مدرسه بسازیم»،( 3131) ،جراحی ،اسداهلل -

 دانشگاه یزد.یزد، انتشارات ، «برنامه ریزی کاربری اراضی شهری»( ، 3133)،زیاری،کرامت اهلل -

 انتشارات سمت.تهران، ، «دیدگاه های نو در جغرافیای شهری»( ، 3111حسین) شکویی، -

ارزیابی و مکان گزینی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم »(، 3131)،مسلمج زاده، منوچهر، رستمی، فر -

         .3 ،فصلنامه مدرس، دوره هشتم،شماره« GISاطالعات جغرافیایی 

مدیریت و مکانیابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم »(، 3133)فرج زاده ،منوچهر، سرور، هوشنگ،  -

 . 61شماره  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، ،«اطالعات جغرافیایی

های اموزشی با استفاده از سیستم اطالعات بررسی کارایی کاربری» (،3131)مرجائی،سعیده، شکوهی،علی، -

 .(GIS)همایش سراسری سامانه اطالعات مکانی ،«(GIS)جغرافیایی

در مکان  GISکاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی» (،3136) ،محمد، آقا زیارتی فراهانی، محمدی، جمال -

 شهری. GISاولین کنفرانس ،آمل، «گزینی کاربری اراضی شهری

ارایه الگوی مناسب مکان  درTOPSISکاربرد  »(،3173میناپور، فخرالدین، غفاری، عطا و فرشید کاظمی،) -

کنفرانس برنامه ریزی و  هارمینچ، «دبیرستان )مطالعه موردی:شهر اردبیل(_گزینی کاربری های آموزشی

 .مدیریت شهری

 ریزی شهری.، تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه«عدالت اجتماعی و شهر»،( 3111دیوید،) هاروی،  -

http://www.civilica.com/Papers-URBANPLANING04=چهارمین-کنفرانس-برنامه-ریزی-و-مدیریت-شهری.html
http://www.civilica.com/Papers-URBANPLANING04=چهارمین-کنفرانس-برنامه-ریزی-و-مدیریت-شهری.html

