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 چکیده

در این تحقیق تالش شده است ضمن جمع آوری بانک جامع اطالعات مکانی مدارس منطقه مورد مطالعه، 

تانداردهای موجود بررسی شده و پس از تعیین مناطق کمبود و با در نظر وضعیت دسترسی منطقه بر طبق اس

و فضاهای سبز،  هاپارکگرفتن سایر عوامل شهری موثر در مکان یابی مناطق آموزشی جدید مانند نزدیکی به 

صلی فضاهای ورزشی، مراکز اداری و مناطق مسکونی و فاصله از صنایع، مراکز تجاری، مراکز بهداشتی، راههای ا

پتانسیل مناسب برای و مراکز آموزشی موجود و با در نظر گرفتن کاربریهای مناسب، نسبت به تعیین مناطق دارای 

سپس برای هر کدام از عوامل تاثیر گذار در مکان یابی مراکز آموزشی . آموزشی اقدام گردد گسترش فضاهای

عامل فاصله و زمان، وزن دهی صورت گرفت. سپس از تهیه گردید و برای هر یک از الیه ها با توجه به  هاییالیه

موقعیت فعلی مدارس مورد  (،AHPترکیب وتحلیل تمامی الیه ها با یکدیگر به روش تحلیل سلسله مراتبی )

منطقه  5برای تاسیس مدارس پیشنهاد شد.درنتیجه این مطالعه  هامکان ترینمناسبارزیابی قرار گرفت ودر نهایت 

مناطقی هستند که دارای کمترین اولویت جهت احداث  ،اختصاص داده شد 1ی که به آن کد به دست آمد مناطق

اختصاص داده شده است دارای بیشترین اولویت در احداث  هاآنبه  5و مناطقی که کد  باشندمیمدارس جدید 

 .باشندمیمدارس جدید 

 .سله مراتبیگلستان، مدارس، مکانیابی، تحلیل سلواژه های کلیدی: اهواز، محله 
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 مقدمه -1

بروز مشکالت و نابسامانی ناشی از رشد فزاینده در شهرهای بزرگ مدیران شهری را به چالش فزاینده 

از ای در ارائه راهبرد بهینه جهت پاسخگویی به مشکالت حاصل از رشد فزاینده به تحرک وادار کرده است.

ضاهای آموزشی و توزیع فضایی نامناسب و ف هاراهاین مشکالت، کمبود و نارسایی سرانه  ترینمهم

کاربریهای شهری است. بنابراین تعیین معیارهای مطلوب و مناسب، و مکانیابی مناسب برای هرکاربری 

 صابری وشهری الزامی است. در همین راستا استقرار کاربری آموزشی از اهمیت و یژه ای برخوردار است)

و عوامل تاثیر گذار در  هاشاخصی دارد با قانونمند کردن انتخاب و مکان گزینی سع (.2: 1331دیگران 

تصمیم گیری و ارائه راهکارهای منطقی تصمیم گیران و برنامه ریزان را  در انتخاب مکانهای مناسب برای 

یاری کند. امروزه گسترش فضایی و فیزیکی شهرها، افزایش جمعیت و به وجود آمدن  هافعالیتانجام 

. (52: 1331)دهقانیان ر شهر متغیرهای مختلفی وارد شوندساختار باعث شده است تا د فعالیتهای جدید در

های جدید آموزشی را با  این مقاله ضمن ارزیابی کاربری آموزشی در سطح محله گلستان، مکان گزینی

 .دهدمیاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در محدوده مورد مطالعه نشان 

 

 مسأله بیان -2

وجود دارد، تصمیم گیری  هاآنکه در روند شکل گیری و حل  هاییپیچیدگیت محیطی و مسائل زیس

: 2111)مارکوسکی سازدمیرا ضروری  هاآنو فرایند سیاست گذاری مبتنی بر اطالعات جامع و مدل سازی 

یر کیفی اجتماعی تغی -هم از نظر اقتصادی شهری هم از نظر طبیعی و هایمکانامروزه مفهوم فضاها و (. 22

)شیروانی  تغنی ساخته اس ان را بسیار متنوع وساماندهی مک یافته و ابعاد برنامه ریزی کاربری زمین و

حجم شورمان میانی در ک به خصوص در شهرهای  بزرگ وبا افزایش جمعیت در شهرها، (. 32: 1331

 سیاسی کشور همواره -اختار  اقتصادیتقاضا برای خدمات شهری نیز افزایش یافته است. ولی به علت س

(. در سازماندهی هر یک 2: 1331 )فرداز سرعت رشد نیازها کمتر بوده است سرعت پاسخگویی به نیازها  

های هر  شهری برای دستیابی به الگوی مناسب برای استقرار آن باید مشخصات ونیازمندی هایکاربریاز 

سازگاری  واز نظرهم جواری  هاآن ا روابط بینبا توجه به یکدیگر با دقت بررسی شود ت هاکاربری یک از

نوان یکی از اساسی ترین خدمات شهری است خدمات  آموزشی نیز به ع (.22: 1333معلوم گردد) سعید نیا 

آموزی هماهنگی نداشته و سطوح اختصاص یافته به این خدمات، کمتر از ش که با رشد شتابان جمعیت دان

تیجه چنین کمبودی تشدید پدیده استفاده مکرر از فضاهای آموزشی و در نیاز جمعیت الزم تعلیم است که ن

 (.13: 1333نهایت افت کیفیت تحصیلی است)میکائیلی 



 
 

 تعاریف و مفاهیم -3

ابزارها برای جمع آوری، ذخیره سازی،تبدیل و  از مجموعه ای :(GISطالعات جغرافیایی)سیستم ا -

مقاصد ویژه است و مطابق با تعریف اداره  نمایش داده های مکانی از جهان واقعی به مجموعه

 سیستمی است برای ثبت، ذخیره سازی، کنترل، تلفیق، به کارگیری، تحلیل و GISمحیط زیست 

 (.12: 1331نمایش داده ها که به لحاظ مکانی زمین مرجع هستند)هایوود و همکاران 

پشتیبانی از  ننده شرایط وفزآیندی است که به ارزیابی یک محیط فیزیکی که تأمین ک: مکانیابی -

. هدف عمده ارزیابی مکان برای استفاده خاص از زمین، برای پردازدمیفعالیتهای انسانی است 

 این است که مطمئن شویم در آنجا توسعه و گسترش فعالیتهای انسان با توجه به امکانات و

 (.333: 1315هماهنگی دارد)غضبان ، محیط زیست طبیعی سازگاری وهامحدودیت

کارکردی )مقدور و مناسب(  -استنتاج و تنظیم یک سلسله مراتب ساختاری: پراکنش فضایی -

اقتصادی و خدماتی به منظور فراهم کردن روابط  -جهت سرمایه گذاری در زیربناهای اجتماعی

 (. 23: 1333منطقی مکمل و عادالنه را پراکنش فضایی گویند )صالحی و اسکسی 

سامان دادن و به نظم درآوردن ساختاری عملکردی اجزای یک  به مفهوم سر و: ساماندهی -

سیستم، به گونه ای است که بهبود عمومی آن سیستم را در پی داشته باشد. واژه ساماندهی و 

کالبدی و خدمات  -در ادبیات برنامه ریزی و عمران شهری، بیشتر دارای مفهوم و ابعاد فیزیکی

 (. 25: 1333شهری است)کمانرودی 

در نگرش توسعه ای با در نظر گرفتن کل پارامترهای تاثیرگذار در خصوص : ندهی فضاییساما -

تطبیق فضاهای گذشته با نیازهای امروز در تعیین اینکه کجا و چگونه منابع موجود برای 

 (.  23، 1311دستیابی به حداکثر کارایی و مطلوبیت سازگاری گردد، ارتباط دارد)بحرینی 

  مبانی نظری -4

 ظریه سیستمین -4-1

شهر به عنوان یک پدیده در حال تغییر با چنان سرعتی دست خوش دگرگونی و تحول است که دیگر 

پاسخگوی این تغییرات باشد. سازگاری با چنین  تواندنمیبرنامه ریزی و طرح ریزی رایج و معمولی 

 هایفعالیتجایی که تغییرات سریع جاری نیازمند رویارویی جدید با شهر و مدیریت شهری است. از آن

باید به نحوی باشد که ضمن ایجاد کارایی  هاآنانسانی در بستر شهر پراکنده هستند نحوه آرایش فضایی 

مطلوب برای شهروندان، کمترین اثر نامطلوب را بر محیط زیست بر جای گذارد. با این وصف محیط یک 

متعددی تشکیل گردیده و روابط متقابل  هایزیرسیستمبه عنوان سیستمی فرض کرد که از  توانمیشهر را 



 
 

در جریان است. وظیفه هر برنامه ریز شهری آن است تا نسبت به شهر و مسائل شهری نگرش  هاآنبین 

 (.   51: 1332سیستمی و همه جانبه داشته باشد)زارع 

 نظریه دسترسی -4-2

پرو و ناکس عقیده دارند کیفیت  ؛کندیماگرچه اسمیت از دسترسی به عنوان مبنا در برنامه ریزی مکان یاد 

(. اما 53: 1311کلیدی اندازه گیری کرد)پرهیزگار  هایسرویسدر دسترسی به خدمات و  توانمیزندگی را 

نظریه های دسترسی در واقع بهینه سازی مکان تسهیالت عمومی را مردود دانسته و معتقد به چهار دسته 

 نه نقاط است. این چهار مورد عبارتند از :میزان متفاوت در ارزیابی پخشایش بهی

. این نقطه مناسب آن رساندمینقطه میانی: این نقطه جمع سفر جمعیت حوزه نفوذ را به حداقل  -

دسته از تسهیالت عمومی است که بیشتر متقاضیان اقامت کوتاه مدت در آن دارند، مثال 

 بیمارستان. 

است و حداکثر فاصله ای را که هر فرد سفر  نقطه بین: این نقطه برای مراجعه دائم مناسب -

؛ و مهم ترین و مناسب ترین نقطه در مکان یابی تسهیالت است که رساندمی، به حداقل کندمی

 . کندمینیاز فوری را بر آورده 

و برای  شودمیر بیشینه د افراد نزدیک به یک مرکز مورد نظراه حل وجهی: در این راه حل تعدا -

ورد مکان تسهیالتی که استفاده کنندگان مجبور به استفاده منظم نیستند به کار تصمیم گیری در م

 . رودمی

، مشخص کنندمینقطه میانگین: نقطه ای را که تمام افراد برای رسیدن به آن فاصله برابر را طی  -

 .(32: 1311)غفاری کندمی

 AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی -4-3

توسط ساعتی  1331که در سال  باشدمی AHPوشروش مقایسه زوجی وزن دهی بخشی از ر -1

چند معیاره  هایگیریکارآمد در تصمیم  هایتکنیکیکی از  AHP.مطرح گردیده است

(. در روش وزن دهی مقایسه زوجی، معیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه شده و باشدمی

که ورودی آن  شودمی. سپس یک ماتریس ایجاد گرددمینسبت به یکدیگر تعیین  هاآناهمیت 

 )مالسزوکی نسبی مربوط به معیارهاست هایوزنتعیین شده و خروجی آن  هایوزنهمان 

1333 :12.) 
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 مکان گزینی مراکز آموزشی شهری هایشاخص -4-4

سازگاری به معنای هماهنگی و همخوانی، تعریف شده است. در این بحث منظور : ماتریس سازگاری

شهری از یک طرف و هماهنگی بین فرم و عملکرد واحد آموزشی از  هایفعالیتهمخوانی بین هماهنگی و 

که کاربری مجاور با واحدهای آموزشی هماهنگ بوده است و  کندمیسوی دیگر است.  این ماتریس بیان 

 .آوردنمیمزاحمتی برای آن به وجود 

بخشیدن یک فضای آموزشی موثر هستند، در این ماتریس معیارهایی که در مطلوب : ماتریس مطلوبیت

. در این ماتریس استقرار واحدهای آموزشی با توجه به شرایط محیطی، شعاع گیردمیمورد بررسی قرار 

، تاسیسات و تجهیزات شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار هادسترسیشهری،  هایطرحدسترسی، انطباق با 

صیلی جهت تعیین مکان مناسب برای احداث واحد آموزشی به عنوان معیارهای تف هاآنتا از  گیرندمی

 استفاده شود.  

ظرفیت مکانی به عنوان یک عامل اساسی در تعیین کننده ها سطوح آموزشی به شمار : ماتریس ظرفیت

کاربری آموزشی یک مقیاس دارد و هر جایی که این فعالیت قرار گیرد باید  کندمییان . این ماتریس بآیدمی

 ظرفیت پذیرش آن فعالیت را داشته باشد.  آن محل،

وار به هم وابسته باشند اما این احتمال وجود ه به صورت زنجیر توانندمی هاکاربری: ماتریس وابستگی

یکدیگر شود. در این ماتریس تاکید براین  هایزیانمنجر به تحمل  هاآندارد که در کنار هم قرار گرفتن 

 .به شکل متناسب و زنجیروار به هم وابسته باشند هاکاربریر است که کاربری آموزشی با دیگ

 پیشینه تحقیق -5

( مکانیابی مراکز آموزشی را در شهر کپنهاک دانمارک تحلیل کرده است. وی در این تحقیق 1333مولر )

ا با الگویی برای مکانیابی فضاهای آموزشی ارائه کرده که بر مبنای محدوده بندی ثبت نامی ثبت نامی فضاه



 
 

(، سطح بندی حوزه 1333سازمان یونسکو ) یمطالعهتخابی صورت گرفته است. در توجه به مسیرهای ان

نفوذ هر یک از مدارس در نقاط شهری بر اساس فاصله و زمان انجام شده است. در این پژوهش مناطق 

شبکه مسیرهای بهینه  هایتحلیلکمبود و مازاد مدارس با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی تعیین، و با 

( توزیع مکانی و مکانیابی فضاهای 1313برای دسترسی به فضاهای آموزشی مشخص شده است. فرهادی )

ه . فرج تهران را بررسی، و از شعاع دسترسی برای مکانیابی فضاهای جدید استفاده کرد 13آموزشی منطقه 

به این  "تهران 1کز آموزشی مقطع راهنمایی منطقه مکانیابی مرا"وهشی با عنوان ( در پژ1331زاده و سرور )

 هاآنکه مدارس مورد مطالعه از لحاظ توزیع مکانی به صورت مطلوب توزیع نشده است.  اندرسیدهنتیجه 

( پس 1333. در پژوهش فرج زاده و رستمی )اندکردهنقطه را برای استقرار مراکز آموزشی جدید پیشنهاد  21

دسترسی و توان خدمات دهی مراکز آموزشی، نقاط جدیدی برای استقرار واحدهای  هایویژگیاز ارزیابی 

( الگوی مطلوب برای 1332آموزشی بر مبنای شعاع دسترسی پیشنهاد شده است. صالحی و رضا علی )

سامان بخشی واحدهای آموزشی دوره متوسطه پسرانه زنجان را رائه، و راهکارهایی را برای دسترسی 

( در 1333. تقوایی و رخشانی نسب )اندکردهوزی به نواحی فاقد دسترسی پیشنهاد جمعیت دانش آم

به این نتیجه رسیدند که  "تحلیل و ارزیابی مکان گزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان"پژوهشی با عنوان 

ضاهای دار است. در مقابل، فگار، شرایط اقلیمی و دسترسی معناناساز هایکاربریرابطه فضاهای آموزشی با 

آموزشی با سایر معیارهای مکانیابی ارتباطی ندارد و بین معیارهای مکانیابی و مکانگزینی وضع موجود 

فضاها تفاوت معناداری وجود دارد. مجموع این عوامل باعث شده است فضاهای آموزشی اصفهان 

( در پژوهشی با 1331ی و همکاران)ناسبی نداشته باشد. )احد نژاد روشتسازگاری، همجواری و مطلوبیت م

 GISن با استفاده از ی مناسب کالبدی آتحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و سامانده "عنوان 

دند که بیشترین پراکنش فضاهای آموزشی در قسمت به این نتیجه رسی "تبریز  3نطقه مطالعه موردی: م

   جنوب و جنوب غربی این منطقه قرار داشته و الگوی منطقی ندارد.

 روش تحقیق -6

برای انجام تحقیق در مرحله اول نیاز به جمع آوری، به روز رسانی و یا برداشت اطالعات مکانی مورد 

 تحلیلو  تجزیه برای. پردازیممیجزیه و تحلیل داده ها نیاز در منطقه مورد مطالعه است. در مرحله بعد به ت

برای وجود دارد.  گوناگونی هایروشزشی مراکزآمو برایمناسب  مکان یکاطالعات و انتخاب  این

د و ایجا ساختن الیه های مورد نظر و GISالیه کاربری اراضی به محیط  Exportرس بعد از مکانیابی مدا

با استفاده از  ظوابط هرکدام را مشخص کرده و مرحله بعد معیارهای مورد نیاز مکانیابی  وتوپولوژی در

مطلب که تجزیه  این ای مورد نیاز ساخته شد. در مرحله بعد با توجه بهالیه ه Buffer,intersect  راتدستو

، تمام الیه ها را از حالت برداری به رستر تبدیل شودمیبر روی داده های رستری انجام  GISتحلیل در  و



 
 

 الیه 3راستا با استفاده از  ایندر . شودمی AHPبعدی کار مربوط به محاسبات مدل  یمرحله. ایمکرده

 هاوزنانجام شده و سپس براساس این  (AHPبه روش تحلیل سلسله مراتبی ) هاالیه دهیوزن، طالعاتیا

 Raster به دست آوردن نسبت پایندگی به وسیله منوی  بعد ازالیه های مورد نظرآماده شدند. 

Calculater مناسب برای ایجاد فضاهای  هایمکانتا  دهیممیالیه ها انجام  رویعملیات ریاضی را بر

 آموزشی مشخص شود.

 مشخصات منطقه مورد مطالعه -7

دقیقه طول  21درجه و  23دقیقه عرض شمالی و  21درجه و  31شهر اهواز در محدوده جغرافیایی 

 1331در سرشماری سال و کیلومتر مربع می باشد 253مساحت طرح جامع آن است.  قرار گرفته شرقی

ناحیه آموزش و پرورش  2منطقه شهری و  3شهر اهواز دارای  جمعیت بوده است. نفر 1132111دارای 

محله گلستان از نظر تقسیمات شهری جز نفراست.  311111است. جمعیت دانش آموزی شهراهواز تقریبا 

و احداث دانشگاه در نزدیکی  2با ساخت بیمارستان شماره  1351. در سال باشدمیشهرداری اهواز  2منطقه 

موقعیت  ر آباد با واگذاری زمین به کارکنان بیمارستان، این محله به محالت شهر اهواز اضافه شد.لشک

شمالی: به ریل راهنمایی و  .شودمیبراساس طرح جامع با مشخصات محدود ذیل منتهی  2جغرافیایی منطقه 

 -ی: ریل قطار اهوازغرب. جنوبی: میدان شهید بقائی. شرقی: رودخانه کارون. رانندگی )پیچ استادیوم(

 .باشدمیمدرسه  33دارای  2به طور کلی منطقه . هکتار است 15و مساحتی برابر با خرمشهر

 
 موقعیت محله گلستان در شهر اهواز نقشه (:1)شکل

 .54، 1331ماخذ: سازمان مسکن وشهرسازی خوزستان

 

. برای باشدمیوقعیت مدارس به منظور داشتن برنامه ریزی درست احتیاج به دانستن م: موقعیت مدارس

 1:2111و تعیین موقعیت هر یک از مدارس که با استفاده از نقشه های  شناسایینیل به این هدف پس از 

شهری و همچنین با انجام عملیات میدانی صورت گرفته، اقدام به تهیه الیه مدارس گردید. به منظور آماده 

متر یک بافر ایجاد شد. تعداد و  111رکز هر مدرسه در هر سازی این الیه در مکانگزینی مدارس جدید به م

 نشان داده شده است. 1ی وزن دهی به این بافرها در جدول -نحوه



 
 

 

 : نقشه حریم اطراف مدارس و وزن اعمال شده به آن2شکل 

 مأخذ: یافته های نگارنده

در سطح  هاآننظر اهمیت  عامل ارتباط دهنده تاسیسات مختلف شهری است و از این هاراه: شبکه معابر

)به تی در کنار معابر اصلی احداث شودشهر ها قابل توجه است. کلیه مقاطع تحصیلی به جز متوسطه نبایس

دلیل آلودگی صوتی و عوامل دیگر( بلکه با فاصله نسبتا مناسبی از معابر اصلی، مراکز آموزشی در مقاطع 

 هایشریاننظور تهیه این الیه نیز پس از شناسایی و ورود . به مشودمیتحصیلی ابتدایی و راهنمایی احداث 

در اطراف آن گردید. در مقاطع راهنمایی و ابتدایی ضریب در نظر  هاییحریمبه محیط، اقدام به تهیه اصلی 

ر و هرچه دورت شودمیباشند از ضریب کاسته  ترنزدیکگرفته شده بر اساس فاصله انجام شده است، هرچه 

 .کندمیفزایش پیدا باشند ضریب ا
 

 

 

 

 

 ن: نقشه حریم اطراف معابر و وزن اعمال شده به آ3شکل 
 مأخذ: یافته های نگارنده

با مراکز آموزشی، فضای سبز است زیرا بهترین  متناسبهای  از همجواری یکی: و فضای سبز هاپارک

. هر شودمیآلودگی هوا  مکان برای گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است و همچنین باعث کاهش



 
 

. در اینجا نیز با ایجاد بافر گیرندمیباشد وزن بیشتری  ترنزدیکو فضای سبز به مراکز آموزشی  هاپارکقدر 

 و فضاهای سبز موجود، اقدام به وزن دهی این الیه گردید. هاپارکمتر در اطراف  111

 

 مال شده به آنو فضاهای سبز و وزن اع هاپارک: نقشه حریم اطراف 4شکل 

 مأخذ: یافته های نگارنده

ناسازگار با مراکز آموزشی است و مشکالتی از قبیل سر و  هایکاربریصنایع از : موقعیت مراکزصنعتی

با توجه به نوع صنایع، از اصول  هاآن. در نتیجه رعایت فاصله از کندمیجوی ایجاد  هایآلودگیصدا و 

ت. برای این منظور بعد از شناسایی و ورود صنایع به محیط ، اقدام به اولیه مکان گزینی مراکز آموزشی اس

باشد وزن کمتری  ترنزدیکمتری در اطراف آن گردید. هر قدر صنایع به مراکز آموزشی  111تهیه بافر های 

 آورده شده است. 1وزن دهی در جدول  ینحوه. گیرندمی

 

 ال شده به آن: نقشه حریم اطراف مراکز صنعتی و وزن اعم5شکل 

 مأخذ: یافته های نگارنده

مراکز بهداشتی نیز از کابریهای ناسازگار با مراکز آموزشی است. با توجه به : موقعیت مراکز بهداشتی

ایجاد شده توسط این مراکز، هر چه مراکز آموزشی در  آلودگیمراجعه زیاد به مراکز درمانی و همچنین 



 
 

قرار بگیرد ارزش بیشتری خواهد داشت. در نتیجه به الیه حریم ایجاد فاصله بیشتری نسبت به مراکز درمانی 

 و مراکز بهداشتی، وزنی معادل جدول  اختصاص داده شده است. هابیمارستانشده دراطراف 

  
 ومراکز بهداشتی و وزن اعمال شده به آن هابیمارستاننقشه حریم اطراف  :6شکل 

 مأخذ: یافته های نگارنده

 هایآلودگیجایی که مراکز تجاری از اماکن شلوغ و پر سر و صدایی هستند و  از آن: مراکز تجاری

از کاربریهای ناسازگار با مراکز  کنندمیمردم را ایجاد  صدایصوتی و جوی ناشی از ترافیک و سر و 

 ینحوه.  گیرندمیباشد وزن کمتری  ترنزدیکآموزشی است. پس هر چه این کاربریها به مراکز آموزشی 

 آورده شده است. 1مربوطه درجدول  هایحریموزن دهی به 

  

 : نقشه حریم اطراف مراکز تجاری و وزن اعمال شده به آن7شکل 

 مأخذ: یافته های نگارنده

کوچک و متوسط از کاربریهایی است که با مراکز  هایمقیاسفضاهای ورزشی در : فضاهای ورزشی

خیلی بزرگ و ورزشگاههای با مقیاس  هایاستادیومبه صورت  آموزشی سازگاری دارد. البته این کابری

باشد  ترنزدیکخیلی بزرگ با مراکز آموزشی سازگاری ندارد پس در این مقیاس هر چه به مراکز آموزشی 

. با توجه به اینکه در محدوده مورد مطالعه کاربریهای آموزشی از نوع کوچک و گیرندمیوزن کمتری 



 
 

ایجاد شده در اطراف این کابری وزنی معادل جدول داده شده است. یعنی هر  هاییمحر، به باشدمیمتوسط 

 .کندمیچه فاصله کمتر باشد اهمیت بیشتری پیدا 

 
 نقشه حریم اطراف مراکزورزشی و وزن اعمال شده به آن :8شکل 

 مأخذ: یافته های نگارنده

آموزشی، مناطق مسکونی است که هر از همجواریهای متناسب با مراکز  یکی: موقعیت مناطق مسکونی

زیرا از لحاظ معیارهای زمانی، امنیت و آسایش  گیردمیباشد وزن بیشتری  ترنزدیکچقدر به مراکز آموزشی 

در اینجا نیز با ایجاد بافر  آمد به مراکز آموزشی برای دانش آموزان به صرفه تر هستند. و سهولت رفت و

 دام به وزن دهی این الیه گردید.متر در اطراف مناطق موجود، اق 111

 
 نقشه حریم اطراف مراکز مسکونی و وزن اعمال شده به آن :3شکل

 مأخذ: یافته های نگارنده

یکی از همجواریهای متناسب با مراکز آموزشی، مراکز اداری است که هر چقدر به : موقعیت مراکز اداری

 1مربوطه درجدول  هایحریموزن دهی به  یهنحو. گیردمی بیشتریباشد وزن  ترنزدیکمراکز آموزشی 

 آورده شده است.

 



 
 

 

  
 و وزن اعمال شده به آن ادارینقشه حریم اطراف مراکز :11کلش

 مأخذ: یافته های نگارنده

 تلفیق الیه هاو  پیشنهادات نتایج، -7

طالعاتی استفاده گردید، برای وزن دهی نهایی به الیه های ا AHPدر نهایت برای تلفیق الیه ها از روش

به هر  2و ایجاد ماتریس سازگاری، وزنی معادل جدول هاکاربریایجاد شده، پس از مقایسه دو به دو این 

اعمال گردید. سپس این الیه ها با یکدیگر تلفیق گردید و در نهایت با الیه کاربری اراضی  هاکاربرییک از 

 . (11اکز آموزشی جدید به دست آید)شکل به صورت بولین تلفیق شد تا بهترین مکان به منظور احداث مر
 مختلف هایکاربری: نحوه وزن دهی بافرهای اطراف 1جدول 

مراکز  فواصل)متر(

 اداری

مدارس 

 موجود

اماکن 

 مسکونی

اماکن 

 ورزشی

فضاهای وپارکها

 سبز

مراکز 

 بهداشتی

مراکز 

 تجاری

مراکز 

 صنعتی

راهای 

 اصلی

111-1 11 1 11 11 11 1 1 1 1 
211-111 9 1 9 9 9 1 1 1 1 
011-211 8 2 8 8 8 2 2 2 2 

011-011 7 0 7 7 7 0 0 0 0 

011-011 6 0 6 6 6 0 0 0 0 

611-011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

711-611 0 6 0 0 0 6 6 6 6 

811-711 0 7 0 0 0 7 7 7 7 
911-811 2 8 2 2 2 8 8 8 8 
1111-911 1 9 1 1 1 9 9 9 9 

 اتی نگارندهمنبع: یافته های مطالع 

 

 



 
 

 

 اعمال شده به هر کدام از الیه های اطالعاتی هایوزن -2جدول 
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فاصله تا مراکز 
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فاصله تا مراکز 
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پار
 ها
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ضا

ف
فاصله تا معابر 

س موجود 
مدار

 

1112 1113 1112 1113 1111 1113 1113 11 .1 13 .1 

 نگارنده مطالعاتی مأخذ: یافته های

 : نقشه مناطق مناسب جهت احداث مدارس جدید منطقه11شکل 

 

مأخذ: یافته نگارنده



 
 

  نتیجه گیری

مراکز  خدماتی که باید به جمعیت ارائه شود، خدمات آموزشی است؛ بنابراین پیش بینی ترینمهمیکی از 

آموزش شهری از هم اکنون باید مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت در آینده با مشکالت کمبود 

از موارد مهم در احداث مراکز  دهدمیسوابق موجود نشان . فضای آموزشی در شهرها مواجه خواهیم شد

شخص بودن ضواط و آموزشی که موجب بروز مسائل و مشکالت فراوانی در اکثر شهرها شده است، نام

با توجه به عوامل زیادی که در انتخاب مکان مناسب معیارهای علمی و فنی برای مکانیابی مدارس است. 

اما با  رسدمیدستی و سنتی تا حدود زیادی دشوار به نظر  هایروشنقش دارد، رسیدن به این مسئله با 

دست پیدا  تریمطلوببه نتایج  توانمیتسم، این سی هایتواناییاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و 

الزم است تا مسئوالن و برنامه ریزان شهری در ارزیابی وضع موجود و مکان گزینی مراکز آموزش کرد. 

شهری از امکانات و متخصصان سیستم اطالعات جغرافیایی بهره گیرند. نتیجه این مطالعه برای محدوده 

اختصاص داده شد، مناطقی هستند که دارای  1طقی که به آن کدمنطقه بدست آمد، منا 5مورد مطالعه 

اختصاص داده شده  هاآنبه  5ولی مناطقی که کد باشندمیکمترین اولویت جهت احداث مدارس جدید 

از این تحقیق  توانمیبه طور کلی آنچه که .باشندمیاست دارای بیشترین اولویت در احداث مدارس جدید 

اطالعات جغرافیایی با توانایی در کاربرد توابع مختلف و امکان تغییر  هایسیستمت که استنتاج نمود، این اس

و دستکاری داده ها و توانایی وسیع در ترکیب الیه های اطالعاتی مختلف ابزار منحصر به فردی برای 

 مقیاس گسترده وشاید امکان انجام مطالعات مکان یابی در GIS ارزیابی و مکان یابی بوده و بدون استفاده از 

انجام شده در طی روند پژوهش و نتایج  هایبررسیبا توجه به .بودهمیبا سرعت و دقت مناسب غیر ممکن 

 :شدمیبه دست آمده، پیشنهادات زیر ارایه 

مشخص  هایمکاندر  GISآموزش وپرورش در صورت تصمیم به احداث مدرسه در شهر از مدل  -1

 شده استفاده نماید.

 ادارات مختلف شهر. اتی در سازمان وایجاد بانک اطالع GISاربرد وقابلیت های متعدد با توجه به ک -2

تجاری قرار دارند  هایموقعیتربریهای نامناسب و مدارس و مکانهای آموزشی که در مجاورت کا -3

با رعایت استانداردها  حاصل مکان دیگری با امکانات بهتر و فروخته یا واگذار گردند و با درآمد

 احداث مدرسه انتخاب شود.برای 

 .هاکاربریتوسعه بخش آموزشی به ویژه در مناطق مرکزی شهر به دلیل ازدحام موجود و تمرکز  -2

 با استفاده از نظرات کارشناسان خبره. هاکاربریمکان گزینی بهینه  -5
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(، تحلیل وارزیابی مکان گزینی فضاهای آموزشی شهر 1333تقوای، مسعود و رخشانی نسب، حمیدرضا) -2

 .SIDاصفهان، سایت جهاد دانشگاهی 

، پایان نامه کارشناسی GIS (، بررسی توزیع مکانی مدارس شهر اهواز با استفاده از1331دهقانیان، اسفندیار) -5

 .11-1ارشد، ص 

 .هاشهرداریان، انتشارات سازمان توسعه شهری در ایر هایطرح(، شیوه های تحقق 1332براهیم )زارع، ا -3

 (، مدلهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، جزوه کارشناسی ارشد جغرافیا و1331زیاری، کرامت اله ) -1

 برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد.

کاربری زمین شهری، انتشارات سازمان  -اهشهرداریراهنمای  (، کتاب سبز1333احمد)نیا، سعید -3

 .چاپ سومتهران، ، هادهیاریو  هاشهرداری

 (، ساماندهی مکان، انتشارات دانش آفرین، تهران.1331شیروانی، حسین) -3

مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از سیستم اطالعات  و(، ارزیابی 1331ری، عظیم ودیگران)صاب -11

 .31ی: شهر اهواز، همایش ژئوماتیک جغرافیایی مطالعه مورد

فضایی مراکز تجاری، پایان نامه  -(، بررسی شیوه های ساماندهی کالبدی1333اسکسی، احمد ) صالحی و -11

  دوره کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس. 

متوسطه شهر زنجان آموزشی دورۀ  هایمکان(، ساماندهی فضایی 1332صالحی، رحمن و منصور رضاعلی) -12

 .52جغرافیایی، ش  هایپژوهشفصلنامۀ  GISبه کمک 

 (، زمین شناسی زیست محیطی، انتشارات دانشگاه تهران.1315غضبان، فریدون) -13

ضاهای آموزشی، جلد چهارم، تحلیل وضع موجود و مکانیابی (، اصول و مبانی طراحی ف1311)غفاری، علی -12

 مدارس.

(، مدیریت و مکانیابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطالعات 1331ر )فرج زاده، منوچهر و هوشنگ سرو -15

 . 33تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره  1جغرافیایی مطالعه موردی: فضاهای آموزشی منطقه 

(، تجزیه و تحلیل توزیع مکانی و مکانیابی مدارس با استفاده از سیستم اطالعات 1313فرهادی، رودابه ) -13

تهران، پایان نامه  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت  3رافیایی در منطقه جغ

 مدرس تهران.



 
 

ارزیابی و مکان گزینی مراکزآموزش شهری با استفاده از سیستم (، 1333زاده منوچهر و مسلم رستمی)فرج  -11

 .23امۀ مدرس علوم انسانی، ش اطالعات جغرافیایی)مطالعۀ موردی: شهرک معلم کرمانشاه(، فصلن

 زش، تهران.ورطراحی شهری، اولین همایش ملی  (، فضاهای ورزشی و1335کریمی صالح، محمد جعفر) -13

(، تعاریف فرسودگی و نظام مداخله، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال دوم، شماره 1333کمانرودی، موسوی ) -13

 نهم و دهم. 

 (،GISیابی فضاهای آموزشی شهرسازی با استفاده از توانمندیهای)مکان الگویتعیین(،1333رضا) میکائیلی،  -21

 دانشگاه تربیت معلم.

 زش، تهران.ملی شهر و ور(، فضاهای ورزشی و طراحی شهری، اولین همایش 1335نجاتی، حامد) -21


