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  چکیده
 ویـژهبـهو جمعیت آنها تامین نیازهاي اولیه در شهرها شهرهاي بزرگ همچون تبریز  خصوصهببا توجه به رشد شتابان شهرها 

ها تقاضاي بیشتر و اهمیت زیـادي کاربريدر سطح شهر که نسبت به سایر رسانی خدماتبه عنوان یکی از مراکز کاربري آموزشی 
شـهرداري  4در سطح منطقـه ابتدایی زشی وبهینه مراکزآم یابیمکانهدف تحلیلی و با  -اساس روش توصیفیبر دارد. این پژوهش

بـا اسـتفاده از  یـابیمکـانهاي مـوثر در امـر و وزن دهی معیار  AHPگیري از فرایند تحلیل سلسله مراتبی با بهره که استتبریز 
مقطـع مـورد ها نشـان داد فضـاهاي آموزشـی که نتایج حاصل از تلفیق الیه انتخاب شده است GISو  Expert Choiceافزار  نرم

منطقه  آموزان محالت منطقه به شعاع دسترسی مطلوب در زیاد از دانشمطالعه، توزیع فضایی موزونی در منطقه ندارند و تعدادي 
حـریم ورزشـی و مـذهبی   فرهنگی، دسترسی ندارند و در رابطه با مراکز آموزشی معیارهایی چون نزدیکی به کاربري فضاي سبز،

اداري، بهداشتی  ،گورستان ،هاي نظامیبا معیارهایی چون فاصله از کاربريرعایت نشده است؛ همچنین در رابطه  یابیمکانضوابط 
صنعتی و تجاري در وضعیت نامطلوب قرار دارند. الزم به ذکر است که تمامی مدارس موجود فقط در رابطه با نزدیکی به  ،و درمانی

هـاي مکـانی موجـود مسـتعدترین لفیق شـاخصاند و در نهایت با توجه به تمناسب قرار گرفته در وضعیت کامالًکاربري مسکونی 
  شناسایی شده است.ها در منطقه براي احداث مراکز جدید پهنه

  
  GIS، AHP ،شهر تبریز ،4 منطقه ،یابیمکان تحلیل فضایی، ،آموزشی مراکز کلیدي : هاي واژه

  
  1مقدمه

یکی از نتایج توسعۀ لجام گسیخته شهرها، ترکیب 
هاسـت (نیازخـانی و لطیفـی، فیزیکی نامناسب کاربري

). بســیاري از شــهرها از موضــوع پــراکنش 1393:2
برند و این امـر، خواسـته یـا  ها رنج می نادرست کاربري

 هـا مـؤثر اسـتکـاهش بـازدهی کـاربريناخواسته در 
تعیــین توزیــع بهینــه ). 3: 1393(خبــره و همکــاران، 

ــدماتی مســئله ــز خ ــات  مراک ــب اوق ــه اغل اي اســت ک
 ریزان با آن سروکار دارند و توزیع متعادل مراکـز برنامه

ــه ــز آموزشــی ب ــه مراک ــش  خــدماتی از جمل ــل نق دلی
اعـتالي اي که در سـطح دانـش و رشـد و  کننده تعیین

زیـرا  ،نمایـدتـر جلـوه مـیمهمفرهنگ هر جامعه دارد 
کیفیت مطلوب آموزش عالوه بر شیوه صحیح آمـوزش، 
                                                             

  panahi@iaut.ac.ir نویسنده مسئول:*

باشـد کـه مند فضاهاي آموزشی مناسـبی نیـز مـینیاز
ــه  ــب ک ــوب و متناس ــاهاي مطل ــین فض ــتن چن داش
پاسـخگوي نیازهـا باشـد، بررسـی و تجزیـه و تحلیلـی 

به  .)5 :1381 ی،(شجاع طلبد را می  دقیق و همه جانبه
 یـابیمکانهمین دلیل معیارها و استانداردهایی جهت 

و ساخت آنها ارائه گردیـده اسـت کـه رعایـت نکـردن 
هریک از آنهـا و یـا عـدم توجـه بـه آنهـا سـبب بـروز 
مشکالت زیادي، به ویژه در شـهرهاي بـزرگ همچـون 

بنابراین هـدف تمـامی عوامـل انسـانی  .گردد تبریز می
امر بایستی در جهت برطرف کردن ایـن دخیل در این 

یکی از . )3 :1386زاده،  (ولی ها باشد کمبودها و نقیصه
اسـت  اهداف مهم طراحان شهري ایجاد محیط شـهري

سانی به خدمات شـهري آن همه شهروندان به آکه در 
ــذیري ســترسدسترســی داشــته باشــند، چــرا کــه د پ
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(لطفـی و  کیفیت یک محیط شهري اسـت دهندة نشان
ـــاري، ـــم). ا417: 2009 کوهس ـــداف ز مه ـــرین اه ت

ریــزي کـاربري اراضــی شـهري تــامین مناســب  برنامـه
خدمات عمومی ازجمله دسترسی به خدمات آموزشـی 

هـا بـه لحـاظ تـاثیر توزیع فضـایی ایـن فعالیـت است.
خانوارهــا، حساســیت زیــادي مسـتقیم آن در آســایش 

در هـایی کـه شهري، کـاربريریزي از نظر برنامه دارد.
گیرنـد، بایـد از سـنخیت و حوزه نفوذ یکدیگر قرار می

همخوانی فعالیت بـا یکـدیگر منطبـق باشـند و باعـث 
عبـارت  یگر نشوند، بهمزاحمت و مانع انجام فعالیت یکد

هایی باید در مجـاورت کـاربري آموزشـی دیگر کاربري
کـاربري آموزشـی  قرار گیرند که همجوار شدن آنها بـا

 1393 ،فر و عظیمـی حسـینیري بدون مانع باشد (نظ
در ایــن ارتبــاط مطالعــات متعــددي در داخــل و  ).72:

ه است که در ادامه بـه برخـی خارج کشور صورت گرفت
  شود: ها اشاره میاز آن

خـود تحـت عنـوان  ۀ)؛ در مقالـ1377( مهراندیش
(مطالعه مـوردي منطقـه » در شهرسازي GISکاربرد «

تهران) فضاهاي آموزشی را به لحاظ نـوع مالکیـت،  17
آن از سطح زیربنا، سطح فضاي باز و فضـاهاي داخلـی 

و در  بررسـی کـرده اسـت... جمله کتابخانه، نمازخانه و
نهایت به این نتیجه رسیده است که فضاهاي آموزشـی 

از فضـاهاي آمـوزان نیسـت و  متناسب بـا تعـداد دانش
آموزشی بیش از ظرفیت آنها و حتی برخی از فضاها تـا 

  شود. برداري می چهار نوبت نیز بهره
ــوان 1381( شــجاعی ــاب خــود تحــت عن )؛ در کت

چگـونگی فضـاي » فضاهاي آموزشی، قواعد و معیارها«
ــد اســت  ــرار داده و معتق ــی ق ــورد بررس ــدارس را م م

و  روح فضاهاي مدارس نه تنها یک محیط خشک و بـی
گردد، بلکه  فاقد تأثیر در فرآیند یادگیري محسوب نمی

هـاي  عنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیـت فعالیتهب
 کند. آموزان ایفاي نقش می آموزشی و تربیتی دانش

)؛ در مقالــه خــود تحــت 1381( ســرور و زاده فــرج
مراکز آموزشی با اسـتفاده  یابیمکانمدیریت و «عنوان 

 فضــاهاي آموزشــی مقطــع :مــوردي(مطالعــه » GISاز 
ــه  ــایی منطق ــردن  7راهنم ــراي مشــخص ک ــران) ب ته

موقعیت مکانی مدارس مورد مطالعه، این فضـاها را بـا 

هاي کاربري اراضـی اخصتوجه به یکسري معیارها و ش
 و نتیجه این بوده کـه فضـاهاي آموزشـیبررسی کرده 

 مقطع مورد مطالعه از توزیع فضایی موزونی در منطقـه
آموزان محـالت  برخوردار نبوده و تعدادي زیاد از دانش

منطقه به شعاع دسترسی مطلوب در منطقه دسترسـی 
 ندارند.

 مکـان«)؛ در رساله خود تحت عنوان1382( کرمی
بـا اسـتفاده از » اي هـاي فنـی و حرفـههنرسـتان یابی

هاي فنـی و هاي اطالعات جغرافیایی، هنرستان سیستم
ــه ــراکم  حرف ــی ت ــاس دو ویژگ ــز را براس ــهر تبری اي ش

جمعیتــی و شــبکه دسترســی مطالعــه نمــوده اســت و 
  نموده است. یابیمکانکمبودها را شناسایی و 

)؛ در مقالـه خـود تحـت 1384(و رضاعلی  صالحی
 »هاي مقطـع متوسـطه ساماندهی فضایی مکان«عنوان 

، بـا GIS زبـا اسـتفاده ا(مطالعه موردي شـهر زنجـان) 
ــین  مطالعــه مکان هــاي آموزشــی در ســطح شــهر چن

اســـتنباط گردیـــده اســـت کـــه بیشـــترین مشـــکل 
آموزان مربوط به عدم دسترسی آسـان و مطلـوب  دانش

باشـد و همچنـین بـه  به فضاهاي آموزشی مناسـب می
ــردد  خــاطر آلودگی هــاي صــوتی و هــوایی ناشــی از ت

 خودروها بواسطه همجـواري مـدارس بـا شـبکه معـابر
هاي آموزشـی  اصلی و فرسوده بـودن غالـب سـاختمان

بیش از حـد مقطع مورد مطالعه در مرکز شهر و تراکم 
... از مطلوبیت این مدارس کاسته آموزان در آنها و دانش
 بـا تحقیقـی در؛ )1391( عسـاکره وپورمحمدي  است.

 آموزشــی هــاي کــاربري یــابی مکــان ارزیــابی" عنــوان
 مـدارس وضـعیت" شـادگان شـهر) ابتـدایی مـدارس(
 را بررسـی  GISبـا اسـتفاده از را  شادگان شهر داییتاب

 نظـر از ایـن تحقیـق نشـان داد کـه نتـایج. انـدکـرده
 آموزشـی مراکـز یـابیمکـان مـورد اسـتفاده معیارهاي

 درست و صحیح در نظر گرفته نشده است.
ت در مقاله خود تحـ؛ )1391( محمدي و همکاران

و  )IO(هـاي عنوان تلفیق مـدل همپوشـانی شـاخص 
یـابی مراکـز آموزشـی در مکان 1تحلیل سلسله مراتبی

مدراس راهنمایی شهر کازرون با استفاده از تلفیق ایـن 

                                                             
1. Analytical Hierarchy process 
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لویت بـراي ترتیب ا مکان پیشنهادي را بهشش دو مدل 
  اند.شهر کازرون ارائه کرده
بررسی  در تحقیقی به )1396( حدیدي و همکاران

و تحلیــل الگــوي بهینــۀ پــراکنش مراکــز آموزشــی بــا 
 )MADM( معیاره گیري چنـد استفاده از روش تصـمیم

اند کـه پرداخته کرمانشاه یکدر ناحیه  GIS در محیط
مـدارس ناحیـۀ نتایج تحقیق آنها نشان داده است کـه 

یک براي پوشش دادن کل فضاي منطقه کافی نبوده و 
احیه با داشتن تراکم زیاد، از هاي غربی ن برخی از محله

دسترسی عادالنه و مطلوب محروم هستند و از پوشش 
باشـند؛ بنـابراین در تعیـین  مدارس موجـود خـارج می

ریزي شهري  لحاظِ برنامه بندي، قواعد خاصی از محدوده
شود در تحقیقـات آتـی بـه  رعایت نشده و پیشنهاد می

بنـدي  هاین نیاز مهم پاسخ مناسبی داده شود و محدود
  قاعده براي مدارس تعیین شود. با

پژوهشی با عنوان توسـعه طـرح در  ؛)2009( تایمز
 GISبـا اسـتفاده از  1 نـداوارا جامع کـاربري زمـین در

ــژوهش  ــن پ ــه در ای ــام داده اســت ک ــانانج ــابیمک  ی
بـا اسـتفاده مـدلهاي مختلـف از  ها توسـط وي کاربري

)؛ 2012( 2اراي اسـت. صورت گرفته AHPجمله مدل 
افـزار به کاربرد این نـرم GISدر پژوهشی با استفاده از 

یابی بهینه مراکـز آموزشـی جهـت دسترسـی در مکان
آسان به این مراکز و همچنین احداث مراکـز آموزشـی 

  جدید براي تفلیس گرجستان پرداخته است.
در مقاله حاضر نیز به بررسی و تحلیل توزیع مراکز 

یز  بر اسـاس همجـواري آن شهر تبر 4آموزشی منطقه 
هـاي ســازگار و ناسـازگار برمبنـاي شــعاع  بـا کـاربري

دسترسی تعیین شـده و بـر اسـاس ضـوابط اسـتاندارد 
پراکنـدگی  و در نهایت الگوي بهینه است پرداخته شده

فضاهاي آموزشی براي جمعیت مـورد نیـاز در محـیط 
GIS و به روشAHP .ارائه شده است    

  
  روش تحقیق

تئوریــک ایــن تحقیــق براســاس مطالعــات مبــانی 
مراجعـه بـه  اي و بازدیـد میـدانی وکتابخانـه اسنادي،

                                                             
1. Rawanda 
2. Eray 

 يبـرا هاي مربوطه انجام گرفته اسـت.ها و سازمانارگان
 تحلیـل ایـن اطالعـات و انتخـاب یـک مکـان و تجزیه

هـاي  ، روشمراکز آموزشی ابتداییبراي احداث  مناسب
جهـت انجـام  ،در این پژوهش که گوناگونی وجود دارد

بـا توجـه روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی  ازاین کار 
همزمان  طورکارگیري معیارهاي کمی و کیفی بههب ،به
طور کل ب ها وز قابلیت بررسی سازگاري در قضاوتنی و

هاي ارزیـابی وشمزایایی که این روش نسبت به سایر ر
چـرا ، چند معیاري دارد مورد استفاده قرار گرفته است

این مدل هم از پایه علمی کـاربر و هـم اطالعـاتی  که 
 گیــرد دارد بهــره مــیوجــود  GISهــاي قشــهکــه در ن
ــر ایــن اســتفاده از آن  ).38: 2007 ،3(ویتکــار عــالوه ب

مستلزم ریاضیات دست و پاگیر نیست، بنـابراین درك 
ي ادهآن آسان است و می تواند به طور مـوثر هـر دو د

 و همکــاران، 4(چنگیــز کنـدکمـی و کیفــی را کنتــرل 
ابتدا آمار و اطالعات مـورد در این راستا  ).390: 2003

اي هـریق برداشت میـدانی در شـهر و آماربررسی از ط
ردآوري پرورش و شـهرداري گـورسمی سازمان آموزش

بـراي هـاي پـژوهش شدند. تجزیـه و تحلیـل شـاخص
و  AHPبـه وسـیله مـدل هاي زوجـی معیارهـا مقایسه

ــرم ــاي افزارن ــورت  Arc GISو  Expert Choiceه ص
هاي آماري الیه بلوكابتدا  GIS در محیطگرفته است. 

ــه همــراه  ــومی شــده و ب و الیــه موقعیــت مــدارس رق
هـاي توصــیفی یــک پایگــاه اطالعــات جغرافیــایی  داده

تشکیل گردیده است. در مرحله بعد معیارهاي مناسب 
هـاي گزینی مدارس تعریف و انواع کاربري جهت مکان

مناسب و نامناسب با کاربري آموزشـی تعیـین و بـراي 
 سـپسهـایی ایجـاد شـد.  هـا الیـه هر یـک از کـاربري

 اسـتاندارهاي بـه توجـه معیارها بـا زوجی هايمقایسه
 اـبـ مطالعـه مـورد مدارس تمامی هاي ویژگی و موجود

 ظرفیـت و مطلوبیت سازگاري، هايماتریس از استفاده
صـورت گرفتـه و بعـد از  Expert Choice افزار در نرم
 سیستم در هاالیه تمامی ها همپوشانیسازي الیهآماده

  ArcGIS افـزار نـرم از اسـتفاده بـا جغرافیایی اطالعات
 داروزن هايالیه تلفیق از پس نهایت در و گرفت انجام

                                                             
3. Whitaker 
4. Cengiz 
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 منـاطق عنـوان بـه اولویـت داراي مناطق آمده، دست به
 در. دـشدنـ اساییـشنـ مطالعه مورد منطقه در مناسب

 جهـت AHP مراحل جزئیات و فرایند جریان زیر شکل
  :است شده مشخص آموزشی مراکز مکانیابی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جهت مکانیابیمراحل مدل  نمودار: 1 شکل
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
غرب  عنوان بزرگترین متروپـل شـمال هب تبریز شهر
کیلومترمربـع و بـا  50/1412مساحتی بالغ بـر  ایران با

متر از سطح دریـا قـرار گرفتـه  4/1351ارتفاع تقریبی 
است. جمعیت شهر تبریز براساس سرشـماري عمـومی 

نفـــر  1494998 ،1390درســـال نفـــوس و مســـکن 
نفــر آن مــرد و  755553باشــد کــه از ایــن تعــداد  می

 آموزان شـهر باشد. شمار دانش نفر آن زن می 739445
نفـر  295813بـالغ بـر  1386-87هاي  تبریز طی سال

درصـد از کـل  7/42تعـداد، شـامل بوده است که این 
شمار مراکز آموزشـی ایـن  شود.آموزان استان میدانش
آمـوزان در  باب بـوده اسـت و تـراکم دانش 1875شهر 

آموز براي هـر  نفر دانش 68/25هاي درس تبریز  کالس
ناطق اسـتان وضـعیت کالس بوده که نسبت به سایر م

ناحیه  5است شهر تبریز به  ذکر  بهنامطلوبی دارد. الزم 
منطقه شهرداري تقسیم شده اسـت کـه  10آموزشی و 

 بهینــه مراکزآموزشــی یــابیمکــانتحقیــق حاضــر بــه 
پردازد کـه ایـن  تبریز می داريشهر 4دبستان) منطقه (

 تبریـز 5و  3و 2از مدارس ناحیه  تعدادي شامل منطقه
 40، شـهرداري تبریـز4به طور کلـی منطقـه  شود. می

را تحت پوشش دارد (آموزش و پرورش  مدرسه ابتدایی
شهرداري تبریز یکـی از  4منطقه  تبریز). 2،3،5 نواحی

گانه شهرداري تبریز است که جمعیت ایـن  10مناطق 
منطقه بر پایه سرشماري عمومی نفوس و مسکن سـال 

ورد شـده اسـت و بـا نفـر بـرآ 301561بالغ بر  1385
بندي مناطق شهر تبریز تقریباً در بخـش  توجه به نقشه

 تبریـز) 4ار دارد (شـهرداري منطقـه مرکزي شـهر قـر
  .)2(شکل 

 تعریف هدف

  تعریف مدل مفهومی و استخراج متغیرها و ضوابط موثر

 تعریف الیه هاي مورد نیاز و جمع آوري داده ها

الیه هاآماده سازي   

 تعریف روش هاي مناسب ترکیب و روي هم گذاري الیه ها

 تعریف توابع وزن دهی وترکیب الیه ها

تحلیل هاي 

 ارزیابی

 مطلوب

تهیه   نامطلوب

استفاده از روشهاي تحلیل 
 AHP سلسله مراتبی
 جهت وزن دهی 
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  : موقعیت محدوده مورد مطالعه2شکل 

  
  

  بحث  اصلی
اطالعات جغرافیـایی  سیستمدر  گزینینجهت مکا

به صـورت  ي مکانیابییارهامع و بایست عوامل موثرمی
تهیه شده و مورد پـردازش و تحلیـل  ییهاي نقشهالیه

 یـابیمکـانقرار گیرند. در این مطالعه براساس ضـوابط 
 مراکــز آموزشــی و متناســب بــا نــوع مــدل کــاربري و

اقتصــادي و  -شــرایط جغرافیــایی، اجتمــاعیشــناخت 
عوامـل مـوثر  فیزیکی منطقه مورد مطالعـه، -کالبدي 

فضـاهاي آموزشـی شناسـایی  یـابیمکان(معیارها) در 
مـورد نیـاز جهـت  یـیهـاي نقشـهالیهو  هادادهه وشد

   .تحلیل تهیه شدند
  

 هاي اثر گذار در مکانیابی مراکز آموزشی شاخص
  (مقطع ابتدایی) 

ــکونی ــاربري مس ــی) ک ــعاع دسترس شــعاع  :(ش
آمـوز اي است که یک دانشدر حقیقت فاصله دسترسی

ا محل تحصیل به صورت پیاده طـی از سکونتگاه خود ت
ــدمــی ــرج کن در مقطــع  . )8: 1381 ،و ســرور زاده (ف

دقیقـه  15متر و  500دسترسی ابتدایی حداکثر شعاع 
 موحـد( ستدقیقه سواره تعیین شده ا 10روي و پیاده

 عنـوان تواند بـه . این کاربري می)14 :1390و همکاران،
همجواري مناسب  با کاربري آموزشـی محسـوب شـود 
زیرا سبب ایجاد احساس آرامش روحی روانی و امنیـت 

 3 گـردد. مطـابق شـکله  در مقاطع ابتدایی میژبه وی
 500( تمامی مدارس موجود در شعاع دسترس مطلوب

 متر) قـرار دارنـد و از ایـن نظـر داراي وضـعیت کـامالْ
هـاي دیگـر اشـاره  و نسبت به کـاربري مناسب هستند

  تري دارند. شده در ذیل وضعیت کامال مطلوب
 دیـدگاه از شـهري سـبز فضـاي: سبز فضاي کاربري

 که است شهر سیماي از بخشی ةبرگیرند در شهرسازي
 و اســت شــده تشــکیل گیـاهی هــايپوشــش  انـواع از
 جانبی کالبد درکنار حیاتی و زنده عامل  یک عنوان به

 باشـد.مـی شهر مورفولوژیک ساخت کننده تعیین شهر
 سبز فضاهاي دربرگیرنده سو یک از شهري باز فضاهاي
 جهـت بالقوه فضاهاي صورت هب دیگر سوي از و موجود
 سـبز فضـاهاي .شـوندمـی مطرح شهر فضاهاي توسعه
 مـدارس با سازگار هاي کاربري از یکی عنوان به شهري
 انداز چشم ایجاد کنار در توانندمی چون هستند مطرح
 یـکارایـ افـزایش موجب مدارس اطراف در زیبا بصري
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ایـن  فاصـله اسـتانداردحـداکثر  کهشوند  آموزاندانش
در رابطـه بـا  و باشـدمتـر مـی 500کاربري با مدارس 

با توجه به شکل  به مدارس موجود این کاربري نزدیکی
ــامال25ْ ،4 ــدارس در وضــعیتی ک ــن م نامناســب،  % ای
مناسـب  % کامال10ْ% مناسب و 5/27نامناسب، % 5/37

  . قرار دارند
 هـافرهنگ گاهتجلی و بستر شهرها: فرهنگی کاربري

 و باشـندمـی اقـوام تمـدن و هافرهنگ پویایی مکان و
 مراتـب سلسه مختلف هايرده در فرهنگی هاي کاربري

 هسـتند خـود هـايویژگـی و خصایص داراي خدماتی
 کـاربري از منظـور تحقیق این در ).84:1388 (زیاري،
 بناهـاي ها،فرهنگستان موزه، ،کتابخانه شامل فرهنگی

 از کاربریهـا ایـن و باشدمی سینما و رتائت سالن ادبود،ی
 شـمار بـه سـازگار آموزشی مدارس با همجواري لحاظ

 موجـب هـا کاربري این به مدارس نزدیکی لذا.  آیندمی
شـود کـه حـداکثر فاصـله آن از می آنها عملکرد بهبود

ایـن در رابطه بـا نزدیکـی  و باشد میمتر  500مدارس 
% 5/62 ،5با توجه به شـکل به مدارس موجود کاربري 

ــامالْ ــدارس در وضــعیتی ک ــن م % 5/7نامناســب،  ای
%  کامال مناسب قـرار  5/7% مناسب و 5/22نامناسب ، 

  .دارند
همجـواري : کاربري ورزشی از لحـاظ کاربري ورزشی

شــوند کــه زشــی ســازگار محســوب مــیباکــاربري آمو
مـوثر تواند در بهبود عملکـرد کاربریهـاي آموزشـی  می

ورزشـی مناسـب در  لذا مهیـا کـردن فضـاهاي .باشند
روح  تواند موجب شادابی جسم وهمجواري مدارس می

گـردد. فاصـله ایـن کـاربري بـا مـدارس آمـوزان  دانش
که در رابطه بـا نزدیکـی بـه  باشد میمتر  600حداکثر 

% ایـن مـدارس در 45 ،6مدارس موجود طبـق شـکل 
% 5/12، % نامناســب25نامناســب،  عیتی کــامالًوضــ

  %  کامال مناسب قرار دارند .5/17مناسب و 
از لحاظ همجـواري  کاربري مذهبی:  کاربري مذهبی

 .رودآموزشی از نوع سازگار به شمار میهاي  با کاربري
با توجه به نوع عملکرد این کاربریها همجواري آنهـا بـا 
کاربریهاي آموزشی می تواند موجب بهبود عملکرد آنها 

متر  500این کاربري با مدارس  که حداکثر فاصله شود
بـا  رابطه با نزدیکی به مـدارس موجـود باشد که درمی

% این مـدارس در وضـعیتی 5 ،7توجه به شکل شماره 
ــب،  ــامال نامناس ــب ، 15ک ــب و6/47% نامناس  % مناس

  .% کامالْ مناسب قرار دارند 5/32
تجاري که محل رفـت و  هاي کاربري :تجاري کاربري 

همجواري  باشد از لحاظمراجعه افراد مختلف میو آمد 
ایـن  .آینـد آموزشی ناسازگار به شمار مـیبا کاربریهاي 

بـه دلیـل رفـت و آمـد زیـاد موجـب ازدحـام  کـاربري
جمعیت و ایجـاد ترافیـک در منطقـه شـده و عملکـرد 

در  .کننـد هاي آموزشی را با مشکل مواجـه مـی کاربري
 150رعایـت حـریم  ،یابیمکانوابط ضنتیجه بر اساس 

کـه بـا اعمـال ایـن  استمتري از این کاربري ضروري 
% ایـن مـدارس در وضـعیتی 20 ،8شکل  حریم مطابق

%  15و  % مناسـب35% نامناسـب ، 30کامال نامناسب، 
  .کامالْ مناسب قرار دارند
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  : موقعیت مدارس نسبت به کاربري فضاي سبز4شکل   : موقعیت مدارس نسبت به کاربري مسکونی3شکل

  : موقعیت مدارس نسبت به کاربري ورزشی6شکل   کاربري فرهنگی: موقعیت مدارس نسبت به 5شکل

  : موقعیت مدارس نسبت به کاربري تجاري8شکل   : موقعیت مدارس نسبت به کاربري مذهبی7شکل
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ــا  کــاربري اداري: ایــن کــاربري جهــت همجــواري ب
لذا رعایت حریم  آیدناسازگار به شمار مینیمه مدارس 

ــر 150 ــري ب ــدارس مناســب مت ــاربري از م ــن ک اي ای
مـدارس  فاصله این کـاربري ازکه در رابطه با  باشد می

ایـن مـدارس در  از %5/7 ،9 با توجه به  شـکل ،موجود
مناسب  کامالْ در وضعیتی%  5/92وضعیتی نامناسب و 

  .قرار دارند
درمانی با توجه  -مراکز بهداشتی :درمانی -بهداشتی

ها باشند کننده انواع آلودگیتوانند منتقلمیبه  این که 
ناسـازگار بـه شـمار نیمه به جهت همجواري با مدارس 

ها و مراکـز درمـانی در این تحقیق بیمارستان .روندمی
هــاي شــمیایی و میکروبــی کــه باعــث ایجــاد آلــودگی

لـذا رعایـت حـریم . شوند در این دسته قرار گرفتند می
ــر 150 ــري ب ــدارس مناســب مت ــاربري از م ــن ک اي ای
با  اعمال چنین حریمی براي این کـاربري که  باشد می

 طبـق شـکلکـه  شـودمشـاهده مـی ،در سطح منطقه
، % این مدارس در وضـعیتی  نامناسـب5/7 ،10شماره 

   .مناسب قرار دارند کامالْ % 6/82% مناسب و 10
نیمـه هـاي  نظامی جز کاربريکاربري نظامی: کاربري 

باشـد کـه بـراي ایـن ناسازگار با مراکـز آموزشـی مـی
بـا که  شوده میمتري در نظر گرفت 250کاربري حریم 

تـوان مـی 11شـکل شـماره  طبـقرعایت ایـن حـریم 
موجـود در منطقـه مـورد  مدارس  از %5/2 که دریافت
مناسـب  %  کامال5/97ْدر وضعیتی  نامناسب و مطالعه 

  قرار دارند .
بایـد   مراکـز صـنعتیدر مکان یـابی  :عتیکاربري صن

منـاطق  ،به عنوان یک اصل .نهایت دقت را به خرج داد
صنعتی باید از مناطق دیگـر جـدا شـوند و در قسـمت 

در ایـن  .پایین شهر و در جهت عکس باد استقرار یابند
تحقیــق منظــور از کاربریهــاي صــنعتی آن قســمت از 
کاربریها هستند که موجب ایجاد سرو صـدا و آلـودگی 

کـاربري متري از ایـن  500رعایت حریم که  می شوند
 که با اعمال چنین حریمـی بـراي ایـن باشدمیالزامی 

 مطـابق شـود کـهمشاهده میکاربري در سطح منطقه 
ــن مــدارس 6/82  ،12 شــکل ال در وضــعیتی کــام% ای

مناسـب قـرار  کـامالً %5/2% نامناسـب و 15نامناسب، 
  دارند .

هـا بـه دالیـل زیسـت  گورسـتان گورستان:اربري ک
محیطی و عملکردي باید در خارج از شهر قـرار گیرنـد 

بایـد گورسـتانها در از جمله دالیلی که بـه موجـب آن 
توان به دالیل زیر اشاره شوند می یابیمکانخارج شهر 

ایجـاد  ،کرد: انتقال انواع آلودگی هـا، افسـردگی مـردم
جلـوگیري از اجـراي ترافیک ، اشغال فضـاي شـهري، 

بـا توجـه بـه اینکـه مـدارس از . . و.. هاي عمرانیطرح
کننـده اي اسـتفادهههی هستند که گرویجمله کاربریها

 دکـان و نوجوانـان هسـتند و همجـوارياغلب کو از آن
 هــا تــاثیر منفــی روينبــا گورســتاایــن گونــه مراکــز 

گــذارد بـه ایــن جهــت از مـی کننــدگان از آناسـتفاده
لـذ رعایـت  .باید پرهیز شـود کاربريهمجواري این دو 

با  باشد.کاربري ضروري می متري براي این 450حریم 
از  بررسی مدارس در ارتباط با رعایت فاصله ذکر شـده

مشخص می شـود  13شماره  مطابق شکلاین کاربري 
% 5/7یتی کـامال نامناسـب، این مدارس در وضـع% 5/2

مناسـب قـرار  %  کامال18/75ً% مناسب و 15، نامناسب
  دارند.

) 1ها (جـدول پس از تعیین وزن هر یک از کاربري
و در نظــر گــرفتن فاصــله هــر یــک از آنهــا تــا مراکــز 

گزینـی هاي تأثیرگـذار در مکـانآموزشی، تمام کاربري
) و در نهایـت 14(شکل مدارس با یکدیگر جمع شدند 

ها به دسـت آمـد نقشه نهایی از همپوشانی تمامی الیه
ها با رنگ خاکستري و بهتـرین ترین مکانکه نامناسب

مکانها بـا رنـگ قرمـز نشـان داده شـده اسـت و بـراي 
راحتی در امر مکـان گزینـی مـدارس در چهـار گـروه 
 کامالً نامناسب تا کامالً مناسب دسته بندي شده اسـت

  .)15 (شکل

  



 29                                                                                        ....سیستم از استفاده با ابتدایی آموزشی مراکز گزینی مکان ساماندهی و بررسی

  
  : موقعیت مدارس نسبت به کاربري بهداشتی و درمانی10شکل   : موقعیت مدارس نسبت به کاربري اداري9 شکل

  
  : موقعیت مدارس نسبت به کاربري صنایع12شکل   : موقعیت مدارس نسبت به کاربري نظامی11شکل

  
  کاربري گورستان: موقعیت مدارس نسبت به 13شکل
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  و الویت بندي معیارها بر اساس مقایسه زوجی نسبی: نمودار وزن 14شکل 
  

  معیارها وزنبراي ارزیابی  ماتریس مقایسه زوجی :1 دولج

وزن 
  نرمال

گورستان
صنایع  
نظامی  
  

بهداشتی
 -

درمانی
  

اداري
تجاري  
مذهبی  
ورزشی  
فرهنگی  
  

سبز
مسکونی  

معیار ها  
  

  ینمسکو  1  2  3  3  4  5  5  5  5  6  8  0,24

0,17  7  6  5  4  4  4  3  2  2  1  
1
2

  فضاي سبز 

0,14  7  6  5  4  4  4  2  2  1  
1
2
 

1
3

  فرهنگی 

0,11  7  5  5  4  3  3  2  1  
1
2
 

1
2
 

1
3

  ورزشی 

0,1  7  5  5  4  3  3  1  2  
1
2
 

1
3
 

1
4

  مذهبی 

0,063  6  5  3  3  2  1  
1
3

 
1
3
 

1
4
 

1
4
 

1
5

  تجاري 

0,051  6  4  3  2  1  
1
2

 
1
3

 
1
3
 

1
4
 

1
4
 

1
5

  اداري 

0,042  5  4  3  1  
1
2
 

1
3

 
1
4

 
1
4
 

1
4
 

1
4
 

1
5

 
- بهداشتی
  درمانی

0,030  5  3  1  
1
3

 
1
3
 

1
3

 
1
5

 
1
5
 

1
5
 

1
5
 

1
5

  نظامی 

0,019  2  1  
1
3

 
1
4

 
1
4
 

1
5

 
1
5

 
1
5
 

1
6
 

1
6
 

1
6
  صنایع 

0,013  1  
1
2
 

1
5

 
1
5

 
1
6
 

1
6
 

1
7

 
1
7
 

1
7
 

1
7
 

1
8

  گورستان 

  

 فضـاهاي هـاالیه تلفیق از حاصله نقشه به توجه با
 مـوزونی فضـایی توزیع از مطالعه مورد مقطع  آموزشی

ـــه در ـــوردار منطق ـــوده برخ ـــدادي و نب ـــاد تع  از زی
 مطلوب دسترسی شعاع به منطقه محالت آموزان دانش
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 مـدارس گزینـیمکـان در و ندارند دسترسی منطقه در
 مسـکونی کـاربري بـه نزدیکـی معیار به بیشتر موجود
 کـاربري بـه نزدیکـی چـون معیارهـایی و  شـده توجه
 ضـوابط حریم مذهبی و ورزشی  فرهنگی، سبز، فضاي

ــابیمکــان ــت ی ــین و نشــده رعای ــا رابطــه در همچن  ب
ــایی ــون معیاره ــله چ ــاربري از فاص ــايک ــامی، ه  نظ

 تجاري و صنعتی درمانی، و بهداشتی اداري، گورستان،
  .دارند قرار نامطلوب وضعیت در

  

  
  فضاهاي جدید جهت احداث مدارس: 15شکل 

  

  گیري نتیجه جمع بندي و
مکان گزینی مراکز آموزشی فرایندي است که نیـاز 

این مراکز باید  یابیمکانبه دید سیستمی دارد چرا که 
به صورت جزئی از یک کل و در ارتباط متقابل بـا آن و 

توان آن را بـه صـورت  و نمی گرددبا سایر اجزا بررسی 
ها دید. در جهـت  اي مجرد و مجزا از سایر پدیده پدیده

افزایش کارایی این مراکز توجه به سـاماندهی و توزیـع 
 کــه رســد مناســب ایــن فضــاها ضــروري بــه نظــر می

موجـب هـدر  یـابیمکـانتوجهی به این عوامـل در  بی
 رفتن سهم قابل توجهی از منابع مادي و انسانی شده و
ایــن امــر در بلنــد مــدت خســارات زیــادي بــه مــردم، 

  .آموزان وارد خواهد کرد مدیریت شهري و دانش
ون تبریـز مدارس در شهر بزرگـی همچـ یابیمکان

تعـدد  رو بوده اسـت.اي روبههمواره با مشکالت عدیده
مدارس و افـزایش روزافـزون  یابیمکانعوامل موثر در 

هاي موثر روش وم استفاده ازمشکالت زندگی شهري لز
مدارس بـیش از  یابیمکاناي را در هاي رایانهو سیستم

 یـابیمکانپیش آشکار ساخته است. هدف این تحقیق 

باشد که در این راسـتا بهینه مراکز آموزشی ابتدایی می
مـدارس ابتـدایی  یـابیمکـانبراي ارائه الگـوي بهینـه 

و اطالعـات  یـابیمکانبراساس ضوابط  تبریز  4منطقه 
ــر م ــاي اطالعــاتی ب ــه ه ــاي بجمــع آوري شــده، الی ن

معیارهاي مورد نظر جهت انجام تحلیل به فرمت قابـل 
تبدیل شدند و در نهایـت بعـد  GISاستفاده در محیط 

دار و بهینــه هــاي اولویــتزمــین AHPاز اجــراي روش 
براي ایجاد مدارس ابتـدایی شناسـایی شـدند، تحلیـل 

آمـده از ایـن روش عـالوه بـر خروجی نهایی به دسـت 
تـدایی که میزان سازگاري و ناسـازگاري مـدارس اباین

هاي بهینـه کند، مکانموجود در منطقه را مشخص می
) 15مطابق (شکل جدید  دار براي ایجاد مدارساولویت

لذا با بررسی و تحلیل نتایج به دسـت  شناسایی شدند.
 نزدیکـی بـه آمده مشخص شد که در معیارهایی چون

ــادل 13فضــاي ســبز   کــاربري  ،%)5/62( مدرســه مع
مدرسه  28 ورزشی ،%)28( مدرسه معادل 28 فرهنگی

حـریم %) 20( مدرسه معادل 8مذهبی %) و 70(معادل
در وضـعیتی و  انـد را رعایـت نکـرده یـابیمکانوابط ض
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هایی چون فاصله رابطه با معیار قرار دارند. در طلوبنام
ــامی از  ــاي نظ ــاربري ه ــادل  1ک ــه مع  ،%)5/2(مدرس

مدرســه  3اداري ،%)10( مدرســه معــادل 4 گورســتان
 مدرسـه معـادل 3 درمانیو %) و بهداشتی 5/7( معادل

%) و 6/97مدرســــه معــــادل ( 33صــــنعتی ،%)5/7(
 طلوب%) در وضـعیت نـام50مدرسه معادل (20تجاري

قرار دارند. الزم به ذکر است که تمامی مدارس موجود 
بري مسـکونی در وضـعیت ردر رابطه با نزدیکی بـه کـا

ایـن موضـوع بـه برنامـه  .مناسب قرار گرفته انـدکامال 
هـاي داده بـر اسـاس کنـد تـا بتواننـدریزان کمک می

نتـایج نشـان داد  همچنینتصمیم گیري کنند.  ،مکانی
بـراي پوشـش دادن کـل  تبریـز 4منطقـه که مدارس 

جنـوب هاي  فضاي منطقه کافی نبوده و برخی از محله
با داشتن تراکم زیاد، از دسترسی عادالنـه غربی منطقه 

و مطلوب محروم هستند و از پوشـش مـدارس موجـود 
بنــدي،  باشــند؛ بنــابراین در تعیــین محدوده خــارج می

ریزي شهري رعایت نشده و  لحاظِ برنامه قواعد خاصی از
شود در تحقیقات آتی بـه ایـن نیـاز مهـم  نهاد میپیش

قاعـده بـراي  بندي با پاسخ مناسبی داده شود و محدوده
یـابی آموزشـی کـه  مکانچرا کـه  مدارس تعیین شود.

نظـر گـرفتن نحـوة دسترسـی صـورت گرفتـه  بدون در
پذیر بوده و سالمت  باشد، نه تنها از جنبۀ ایمنی آسیب

ــت  دانش ــد و رف ــوزان را در آم ــرار آم ــد ق ــورد تهدی م
دهد؛ بلکه از نظر کـاهش مسـائل شـهري همچـون  می

  .ترافیک نیز موفق نخواهد شد
  

    منابع
 ارزیابی .1391،محمدرضا. ماجده عساکره.  پورمحمدي .1

 رـشه) ابتدایی مدارس( آموزشی هاي کاربري یابیمکان
دوره  شـهري، ریـزيبرنامه و پژوهشفصلنامه  .شادگان

 مرودشت. نهم، شماره سوم،
 تـایبو  یمراتـ سـهیان و ينـادر کـاوه. مسـلم ،يدیـحد .2

پـراکنش  ۀنـیبه يالگو لیو تحل یبررس .1396.یسوزن
ــ ــز آموزش ــم یمراک ــتفاده از روش تص ــا اس  يریگ میب

: یمورد شناسـ GIS طی) در محMADM( ارهیمع چند
 ایفصلنامه جغراف .کرمانشاه کی یۀپرورش ناح و  آموزش 

بیست و  هشمار ،هفتم دوره ،يامنطقه-يشهر شیو آما
 زاهدان ،دوم

ي و نقدی مرتض ی واردکانسرکارگر یعل ی.خبره، مرتض .3
آموزان  مناسب دانش یمکان عیتوز .1393ی. کرم جالل

) در PSOگروه ذرات ( تمیدر مدارس با استفاده از الگور
شـهر  یآموزشـ 3: منطقۀ ي(مطالعۀ مورد GIS طیمح

ــت ــران). نخس ــا نیته ــ شیهم ــدل یمل ــاربرد م  يها ک
) در GIS(ســنجش از دور و  ییفضـا لیـتحل شـرفتهیپ

  شیآما
 اراضـی کـاربري ریـزيبرنامه .1388 .لها کرامت زیاري، .4

 .تهران دانشگاه انتشارات چاپ اول، تهران،. شهري
 و قواعد آموزشی، فضاهاي .1381 سیدعلیرضا. شجاعی، .5

  .ناقوس انتشارات تهران، چاپ اول، معیارها،
 سـاماندهی .1384 .رضـاعلیمنصـور  .رحمان صالحی، .6

) هـمتوسطـ طعـمقـ( وزشیـآمـ ايــــهمکـان فضایی
هـاي پـژوهشفصـلنامه  .GIS کمـک بـه زنجان رـشه

 شــماره پنجــاه و دوم.، ســی و هفــتمجغرافیــایی، دوره 
  تهران.

ــرج .7 ــوچهر. هوشنگ زاده،ف ــدیریت .1381ســرور. من  و م
 اطالعات سیستم از استفاده با آموزشی مراکز یابیمکان

 مقطــع آموزشـی فضـاهاي مـوردي نمونـه :جغرافیـایی
 تحقیقـــات فصـــلنامه .تهـــران 7 منطقـــه راهنمــایی
 تهران.، شصت و هفتمشماره  دوره هفدهم، جغرافیایی،

 فنی هايهنرستان یابیمکان .1382محمدرضا.  کرمی، .8
 شــهر :مـوردي (نمونـه GIS از اســتفاده بـا ايحرفـه و

ریـزي رسالۀ کارشناسی ارشد جغرافیـا و برنامـه تبریز)،
شهري. استاد راهنما: دکتـر محمـد رضـا پورمحمـدي 

 اجتمـاعی،گروه و انسانی علوم دانشکده تبریز، دانشگاه.
 شهري. ریزي برنامه و جغرافیا

محمدي، جمال. حسـین پورقیـومی و محمـد قنبـري.  .9
و  )IO(تلفیق مدل همپوشـانی شـاخص هـاي  .1391

در مکانیــابی مراکــز  )AHP(تحلیــل سلســله مراتبــی 
 .آموزشی  نمونه موردي مدراس راهنمایی شهر کازرون

بیسـت و  دورهمجله جغرافیا و برنامه ریـزي محیطـی، 
 اصفهان، چهل و پنجم ، شمارهسوم

 شهرسـازي، در GIS کاربرد .1377 محمد. مهراندیش، .10
 .تهـران 17 منطقـه آموزشـی فضـاهاي موردي مطالعه

مفیـدي شـمیرانی، دانشـگاه  استاد راهنما: سید مجیـد
شهید بهشتی، دانشـکده معمـاري وشهرسـازي، گـروه 

 برنامه ریزي شهري و منطقه اي.
محمـدي و پوررضـا محمد و امـانپورسعید  .موحد، علی .11

یـابی . بررسـی و تحلیـل مکـان1390 .ماجده عسـاکره
نشـریه  .بهینه مدارس ابتدایی موردي : شـهر شـادگان
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شماره دوره یازدهم تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی، 
 تهران.، بیست و دوم

 .1393. حسینی عظیمیمحمد  .فر، محمد هادينظري .12
 انتشـاراتچاپ سوم، تهران، ،یابیمکان در GIS کاربرد

 .قلم مهرگان
ــزاده، .13 ــا. ولی ــان .1386 رض ــابیمک ــز ی ــی مراک  آموزش

 تبریز، شهر موردي نمونه : GIS از استفاده با دبیرستان
 دوره هفتمتحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی، فصلنامه
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