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 چکیده

های  در بسیاری از شهرهای بزرگ و متراکم، الگوی مکانی کاربری

های مزاحمی چون  دالیل مختلف مانند قرارگیری کاربری آموزشی به

عتی، نظامی، مراکز پمپ بنزین، کاربری درمانی و.... از های صن کاربری

افت  باشد که همین باعث وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی

ثیر نامطلوب روحی و جسمی بر روی أکیفیت خدمات مدارس و ت

و  2های منطقه  آموزان دارد. بنابراین در تحقیق حاضر دبیرستان دانش

است. متغیرهای  طالعه قرار گرفتهعنوان نمونه مورد م شهر اهواز به 4

مورد مطالعه تحقیق؛ کاربری اداری، مسکونی، تجاری، فرهنگی، 

ی، نشان آتش یها ستگاهیاورزشی، فضای سبز، نظامی، مذهبی، 

ی ها ابانیخ، صنعتی، ـ درمانیی، بهداشتی رسان سوختهای  جایگاه

تعیین  دهی و منظور وزن  باشد. به های مسافربری می  اصلی و پایانه

اندازه اثر متغیرهای مورد مطالعه در هدف نهایی تحقیق از مدل 

FDAHP منظور تهیه الیه نهایی با استفاده از  است. به استفاده شده

ها به  گر جمع، الیه و استفاده از عمل Raster Calculatorگزینه 

است. نتیجه نهایی تلفیق الیه  پوشانی با یکدیگر تلفیق شده روش هم

در وضعیت نامناسب از نظر  2دهد که بیشتر مدارس منطقه  نشان می

باشد.  الگوی همجواری و سازگاری با سایر کاربری های همجوار می

دهد که بیشتر  نشان می 4ها در منطقه  الگوی توزیع فضایی دبیرستان

گیری و همجواری در وضعیت مناسبی از لحاظ قرار 4 مدارس منطقه

 ازگار قرار دارد.ای ناسازگار و سه با کاربری
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Abstract 

In many large and densely populated cities, the location 

pattern of educational applications is not in good 

condition for various reasons such as the placement of 

annoying applications including industrial and military 

applications, gas stations and medical applications, which 

cause a fall in the service quality of schools as well as 

undesirable physical and psychological impacts on the 

students. In this study, in order to investigate, high schools 

in districts 2 and 4 in Ahwaz were selected. The variables 

in this study were office, residential, commercial, cultural, 

sports, landscape, military, religious, hygienic-medical 

and industrial applications as well as fire stations, gas 

stations, terminals and main streets. In order to give 

weights and determine the effect of the variables in 

the ultimate goal of this study, FDAHP model was 

use. In order to provide the final layer by the use of 

Raster Calculator option and the plus operator, the 

layers were integrated with overlap. Final results 

of layer integration show that most of the schools in 

district 2 are in an unfavorable situation in terms of 

adjacency and compatibility pattern with other adjacent 

uses. Spatial distribution pattern of high schools in district 

4 show that most schools of district 4 are in an 

appropriate condition of placement and adjacency with 

compatible and incompatible uses. 

Keywords: location suitability, spatial patterns, 

compatibility, high school, FDAHP model, districts 

2 and 4 in Ahwaz. 
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 مقدمه
 یشهر یاراض یکاربر یزیر از اهداف مهم برنامه یکی

به  یجمله دسترس از یمناسب خدمات عموم ینتأم

به  ها یتفعال ینا ییاست. تناسب فضا یخدمات آموزش

 یتخانوارها از حساس یشآن در آسا یممستق یرلحاظ تأث

اهتمام عموم شهرسازان و  ینبرخوردار است. بنابرا یادیز

از  یصهنق ینکردن ا برطرف یبرا یشهر یزانر برنامه

 شود یکشور محسوب م یشهر یزیر امر برنامه یاتضرور

(Mehrandish, 1998: 17)روند  یشهر یزیر . برنامه

هم در بعد  یشهر یاراض یکاربر ییراتتغ یتکنترل و هدا

(. Healey, 1992برعهده دارد ) ییو هم در بعد فضا یزمان

از شهرها استقرار  یاریمه بسبرنا یرشد خودرو و ب یلبه دل

و متناسب با  یصورت منطق به یزن یشهر یها یکاربر

ناهمگون  ییفضا یعشاهد توز یننبوده بنابرا یاصول علم

 یگرد یو از سوسو  یکاز  یشهر یها یو نامتوازن کاربر

 یطهمجوار با توجه به شرا یها یکاربر ینب یعدم سازگار

 و یتظرف یت،مطلوب ی،از جمله سازگار ینهبه یابی کانم

 یها یاز جمله کاربر یآموزش ی. فضایمباش یم یمنیا

عدم توجه به  یلبه دل باشند که بعضاً یم یشهر یکاستراتژ

 یها یکاربرعنوان  بهصورت ناموزون،  به یمکان یطشرا

 یریاند. قرارگ همجوار شده یآموزش یسازگار با کاربریرغ

 ی،نظام ی،صنعت یها یدر کنار کاربر شیآموز یکاربر

 یعنوان کاربر  به یکه به نوع ییها  یکاربر یرو سا یدرمان

 آمدن سطح یینباعث پا شوند یمزاحم شناخته م

و  ینامطلوب روح یرثأو ت یآموزش یکاربر یرسان خدمات

 یندر ا یلیدنبال آن افت تحص آموزان و به دانش یروان

ر د یسع یشهر یزانر برنامه یشود. از طرف یآموزان م دانش

 یشهر یها یفضا به کاربر یصمناسب تخص یارائه الگو

 یکاربر ینا ینهبه یابی و مکان یآموزش یخصوص کاربر هب

 ییمنظور حل معضالت فضا به یبا توجه به اصول علم

 یبازده یشو افزا یشرفاه و آسا ینمأدر جهت ت یمکان

 یشهر مهم یها یاز کاربر یکیعنوان  به یآموزش یکاربر

 فضایی ـ یمکان یتوضع یینمنظور تع ا بهباشند. لذ یم

متعدد و  یانتخاب فاکتورها یازمندن یآموزش یها یکاربر

را  یرانگ یمکه تصم یمباش یآنها م یلو تحل یهتجز یجهنت در

که  دهد یسوق م یستمیناخودآگاه به سمت استفاده از س

عالوه بر دقت باال از نظر سرعت عمل و سهولت انجام 

قرار داشته باشد. به علت  ییباال حددر  یزن یاتعمل

 ی،ساز ها جهت مدل داده یقدر تلف GIS یباال یتقابل

 یگذار ارزش یقطر از یتناسب اراض یینو تع یابی مکان

 یها مکان جهت استقرار مراکز و مکان ینبهتر ین،زم ینهبه

(. Fatahi, Alsheikh, 2010: 146) شود یانتخاب م ینهبه

 یلدل شهر اهواز به 4و  2مناطق حاضر  یقدر تحق ینبنابرا

 ی،مورد یها عنوان نمونه خاص خود به ییساختار فضا

است تا با استفاده از  شده یسعاست و  انتخاب شده

 یعتوز ینهبه یالگو ی؛خدمات شهر یابی مکان یارهایمع

شهر اهواز در  4و  2منطقه  یها یرستاندب یمکان ییفضا

 یرد:قرار گ یمورد بررس یرال زؤبه س هید جهت پاسخ

 معیارهای نظر از اهواز شهر 4 و 2 منطقه های یرستانبد ـ

مکان بهینه، در چه وضعیتی از مطلوبیت قرار  مطالعه مورد

 دارند؟

 اهمیت تحقیق
ای که شهرهای امروزی با آن  برخی از مسائل پیچیده

برنامه  یبمواجه هستند رشد سریع شهرنشینی و گسترش 

(. گسترش سریع شهرها Liu et al, 2007) هستشهری 

و اکوسیستم  اراضی کاربری ساختار بر زیاد فشارهای باعث

ریزان شهری به دلیل  رو برنامه ینا ازشود.  شهری می

محیطی  یستزتجربه عواقب جدی اجتماعی، اقتصادی، 

عملکردی  ـتوسعه شهری مانند آشفتگی ساختار فضایی 

ه با های شهری همرا شهری و تخصیص نامناسب کاربری

د از ح از  یشبها، استفاده  بودن مکان کاربری نامناسب

ریزی یکپارچه  ی نوین برنامهها روش... به دنبال زمین و

(. Merwe & Hendrik, 1997باشند ) کاربری اراضی می

ریزان سعی دارند با ارائه الگوی مناسب  حال برنامه

های موردنیاز در شهرها و  تخصیص زمین به کاربری
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ها در کالبد شهر، در جهت تأمین  نی مناسب آنگزی مکان

       تأثیرگذار شهرنشینان آسایش و رفاه و ایمنی شهرها

 زیست بهتری را در شهر فراهم آورند امکان و گشته

(Valizadeh, 2006: 7.)  امروزه ارتقای نسبی کیفیت

آموزش، یکی از اهداف مهم سیستم آموزشی کشورهای 

ی ها سازمانتوسط  شده انجامت یافته است. تحقیقا توسعه

صالح آموزشی در داخل و خارج کشور بیانگر تأثیر  ذی

ریزی درسی و محیط آموزشی در افزایش کارایی  برنامه

 کننده یتتقو فاکتور یک .هست آموزان تحصیلی دانش

تحصیلی؛ انتخاب مکان مناسب برای آموزش  کارایی

یب ضر های اخیر با افزایش در سال متأسفانهاست. 

رویه به مناطق شهری،  یبمهاجرت  واسطه  بهشهرنشینی، 

است.  شده فراهمزمینه استقرار نامناسب فضاهای آموزشی 

فضاهای  این امر خود باعث توزیع جغرافیایی نامناسب

 نتیجه در  کهها شده  تداخل نواحی مربوط به آن آموزشی و

منطقه و  تزاحم جمعیتی مدارس، انتخاب مشکل چون مسائلی

پی آموزان در دانشمشکالت روحی و روانی و جسمی به 

 (.Sepehri etal, 2002: 85) داشته است

ی و عدم ناسازگارناشی  بروز مشکالت و نابسامانی

ها و تسهیالت و خدمات شهری در  مطلوبیت کاربری

ای  یندهفزای ها چالششهرهای بزرگ مدیران شهری را به 

ی به مشکالت گوی در ارائه راهبرد بهینه جهت پاسخ

رو  ینا ازاست  حاصل از رشد فزاینده به تحرک وادار کرده

ریزان و متخصصان مرتبط با شهر را به اتخاذ تدابیر  برنامه

ها ملزم  یسامان هناببه این  نآمد و راهبردهایی برای فائق

 (.Saberi, etal, 2012: 5) اند شده

 اهداف تحقیق
 هدف اصلی .الف

 2های منطقه  یرستاندبمکانی بررسی وضعیت مطلوبیت ـ 

 یابی. های مکان شهر اهواز با توجه با شاخص 4و 

 اهداف فرعی .ب

گزینی مدارس و نحوه  در مکان مؤثرتعریف عوامل ـ 

 .GISها در محیط  ترکیب آن

ها در منطقه  یرستاندبتحلیل توزیع فضایی  و  یهتجزـ 

 .مطالعه مورد

یابی مراکز آموزشی با  ها در ارتباط با مکان یشنهادپارائه ـ 

 استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی.

 

 پیشینه تحقیق
 مطالعات داخلی

 ( در تحقیق به بررسی مکان مناسب جهت2011) جوادیان

محیطی  ی زیستها شاخص براساس آموزشی کاربری

 محیطی توسعه پایدار پرداختند. این پژوهش در بعد زیست

برای  ها آناستفاده  شهری تمرکز دارد. معیارهای مورد

ی آموزشی در ها یکاربرمنظور  شناسایی مناطق بالقوه به

. باشد یمتهران شامل محدوده دسترسی، شیب، سازگاری 

مراتبی  دهی به الیه از روش تحلیل سلسله برای وزن

AHP) استفاده شده و با استفاده از توابع تحلیلی )GIS ،

رای استفاده از مناسب ب ستیز   طیمحی سازگار با ها مکان

و  محمدیاست.   ی آموزشی مشخص شدهها نیزم

ی مراکز آموزشی ابی مکان( در تحقیقی به 2012همکاران )

( AHPمراتبی ) سلسله یریگ میتصم مدل تلفیق از استفاده با

. معیارهای اند پرداختهبرای شهر کازرون  GISدر محیط 

گی، : فضای سبز، دسترسی، مراکز فرهنها آن مطالعه مورد

موقعیت مدارس راهنمایی، نواحی مسکونی استفاده 

انی موقعیت مدارس مک لیتحل و  هیتجز. پس از اند کرده

شدن ناسازگاری، موقعیت بهینه مدارس کازرون و آشکار

در نتیجه از اراضی موجود در  شده؛ راهنمایی مشخص

برای  ها مکانعنوان بهترین  منطقه به 6شهر کازرون 

( 2009)جاوری  .مایی جدید پرداختنداحداث مدارس راهن

در تحقیقی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و تجزیه 

به انتخاب بهترین  GISهای مکانی در  و تحلیل فضایی داده

 .پرداختند آباد خرمنور در شهر  مکان برای دانشگاه پیام

: تجاری، آموزشی، مسکونی، ها آنی مورد مطالعه ها شاخص

. نتیجه نهایی تحقیق باشد یمی اصلی، گورستان ها راهنظامی، 

ی متفاوت از خیلی خوب تا بند تیاولو پنج منطقه را با
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( به 2012) وارثی و رضاییخیلی ضعیف مشخص کرد. 

شهر  3تحلیل فضایی مکانی مدارس راهنمایی منطقه 

برای  ها آنپرداختند. معیارهای  GISاصفهان با استفاده از 

شامل: مدارس راهنمایی موجود، پمپ انجام این تحقیق 

بنزین، دسترسی، مراکز مذهبی، مناطق مسکونی، مراکز 

. نتیجه تحقیق نشان داد که باشد یمنظامی، مراکز درمانی 

منطقه وجود  نیدر ای آموزشی مقطع راهنمایی که ها مکان

 معیارهایو با  اند نشدهی ابی مکاندرستی   دارند به

و  طالعی. ناسازگاری دارند کامالًشده شهری  سنجیده

سازگاری بین  تحقیقی به بررسیدر ( 2009همکاران )

 یها یشهری در سطح ریزدانه و در شعاع کاربر یها یکاربر

پنج عامل آلودگی . در منطقه هفت تهران پرداختندهمسایه 

شناسی  صوتی، آلودگی هوا، راحتی و آسایش، امنیت و زیبایی

ابی سازگاری درنظر گرفته عنوان عوامل مؤثر در ارزی به

تفصیلی  یها یسازگاری کاربر توسعه مدل ارزیابی .اند شده

منظور تعیین  شهری در مقیاس همسایگی، ارائه روشی به

زمان عوامل  هم ریناسازگار با توجه به تأث یها یکاربر

کارگیری تئوری فازی در محاسبه  مؤثر در سازگاری، به

شمار  یج مهم این تحقیق بهها از نتا ناسازگاری بین کاربری

 .دیآ یم
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برای تجزیه و تحلیل  GISیی و پایگاه داده فضاریغ

______________________________________ 
1. Makino 

2. Watanabe 

ل. اند کردهفاده موقعیت مناسب مدارس است و  3ندا

ی ها دادهبه تلفیق  2005در پژوهشی در سال  همکارانش

منظور تهیه سیستم پایگاه  ی وکتور بهها دادهزمینی و 

 4اطالعات جغرافیای پشتیبان سیستم آموزشی در شهر امان

کار ساختن پایگاه  پایتخت اردن پرداختند. هدف از این

ی مشخص در ها دهداای که در آن تمام مدارس با  داده

ی ا دادهبیشترین تمرکز این پایگاه دسترس خواهد بود. 

بر روی اطالعاتی مکانی هم مربوط به وضعیت فعلی و 

هم مربوط به گسترش آتی و پیشنهاد سایت جدید برای 

ی ها هیال، متشکل از GISمدارس بود. پایگاه داده 

 ، ادارات، مناطق فرعی،ها ابانیخاطالعاتی مدارس، 

در  احمد. باشد یم 5ی جمعیت، تصاویر ایکونوسها هیال

ی مدارس با ابی مکاندر تحقیق به بررسی  2007سال 

 پرداختند. هدف قاهره شهری نواحی در GISاستفاده از 

کردن مکان مناسب برای استقرار مدارس  مشخص ها آن

کاربری اراضی، نوع  ها آن مطالعه موردباشد. متغیرهای 

ن و تراکم جمعیت بود کی ساختماساختمان، شرایط فیزی

ساخته شده بود. در   GISکدام الیه اطالعاتیکه برای هر

های ارتباطی ی اطالعاتی مربوط به مسیرها هیالمرحله بعد 

 لیتحل و  هیتجزآن اضافه شد تا  و شبکه دسترسی نیز به

در  2012در سال  6ارای نهایی صورت بگیرد. اوکان

 و  آموزشغرافیای در ی، نقش سیستم اطالعات جپژوهش

از  استفاده ها آن اصلی هدف داد. قرار مطالعه را مورد پرورش

 جغرافیایی موقعیت تحلیل منظور به Web GIS تکنولوژی

 پژوهش در ها آن استفاده مورد یها داده تفلیس بود. مدارس

فضایی  توزیع آموزان، دانش تعداد مدرسه، هر شامل: ظرفیت

موقعیت  مدارس، یزیکیف ـ کالبدی وضعیت مدارس،

از  .باشد یم ، و... ها یکاربر سایر به نسبت مدارس

ی ها لیتحلبه تجزیه و  توان یمدستاوردهای این پژوهش 

 مکانی مدارس و نمایش بصری آن بر روی نقشه اشاره کرد.

______________________________________ 
3. Nedal 

4  . Amman 

5. IKONOS 
6  . Okan ERAY 
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 مبانی نظری
 GISاهمیت سیستم اطالعات جغرافیایی 

د رد زمینه ی بسیار قدرتمنافزار نرم GISگفت که  توان یم

 ها دادهی، تحلیل، پردازش و بازیابی و نمایش ساز رهیذخ

روز  روزبه افزار نرم این کارگیری هب .باشد یم نقشه صورت به

نیاز خود از این  بنا بریافته و علوم مختلف  گسترش

در  (.Taghipour, 2010: 41) کنند یمسیستم استفاده 

منظور  ات بههای اخیر نیاز انسان به گردآوری اطالع سال

ریزی برای رشد و  ی بهینه از منابع موجود، برنامه استفاده

ریزی  دهی محیط زیست، طراحی و برنامه ی سامان توسعه

های اقتصادی،  یی برای توسعهراهگشابرای امور شهری، 

روز افزایش یافته است  فرهنگی و اجتماعی و... روزبه

(Antunes & Santus, 2001.) از آنجا که حجم و 

کیفیت اطالعات موجود و با قابلیت دستیابی در هر لحظه 

سازی،  در حال افزایش است، بنابراین گردآوری، ذخیره

های قدیمی  آنالیز، پردازش و نمایش اطالعات به روش

ی باال  دیگر ممکن و عملی نخواهد بود. دلیل آن نیز هزینه

بودن فرآیندهای قدیمی است. بنابراین همواره بر  و زمان

های جدید،  اوریتا با ایجاد و تکمیل فنّ آن استالش بر ت

اوری جدید متصل گردند تا روند امور جاری به فنّ

انجام  به جدید های اوریفنّ با ترکیب در روزمره فرآیندهای

    ی انجام های نوظهور در زمینه برسند. یکی از فناوری

، استفاده از مرجع نیزمامور با استفاده از اطالعات 

های  سیستم باشد. می (GIS) جغرافیایی اطالعات های تمسیس

بستر  اطالعات جغرافیایی گامی هستند به سوی ایجاد

 موجود اطالعات برای ریزی برنامه و مناسب برای مدیریت

Goodchild et al, 1990)ای که با استفاده از  گونه ( به

ی صحیح و هدفمند  توان موجب استفاده ها می این سیستم

 عات موجود شد.از اطال

 

 GISی شهری و زیر برنامه
است از کوشش اندیشمندانه و  عبارتی شهری، زیر برنامه

ی منابع و امکانات یک شهر به ریکارگ بهسیستماتیک برای 

صورت ممکن که خود را به حفظ  نیتر صرفهبهترین و با

و نگهداری و همچنین ایجاد محیطی مرفه، سالم و دلپذیر 

ی شهری زیر برنامهدان فراهم نماید. برای زندگی شهرون

آنکه روابط انسانی  لیدل بهیک فرآیند پوینده و گویاست 

مین أ، بنابراین جهت تکند یمویژگی پویایی آن را تضمین 

گرفتن عوامل مختلف نظرنیازهای خدمات شهری و در

ی شهری زیر برنامهی در یک سیستم اجتماعاقتصادی و 

ی ها یزیر برنامهو  ها تاسیسکردن  جامع و پویا، مشخص

ی برخوردار است ا ژهیوتوسعه شهر و... از اولویت 

(Shieh, 1995: 27 .) یکی از وظایف اساسی و مهم

 به زمین تخصیص ی،ا هیناح و شهری ریزان برنامه

ی گوناگون شهری با توجه به نقش و کارکرد ها یکاربر

متقابل  تأثرو  ریتأثشهر، اقتصاد شهری و همچنین 

طوری که بین رشد و توسعه  با یکدیگر است. به ها یکاربر

فیزیکی شهر و عناصر شهری تناسب و هماهنگی الزم و 

 (.Parhizgar, 1998: 2) اصولی برقرار باشد

ی شهری از حالت قدیمی و سنتی خود زیر برنامهامروز که 

 و منظور توسعه عملکردی خود از ابزار شده و به خارج

شده است.  مند بهره یافزار سخت و یافزار نرم جدید فنون

ی اطالعات مکانی از ها ستمیسی اطالعاتی و ها گاهیپا

 که باعث باشد یم یزیر برنامهی ها تیفعالاجزای مهم 

 یا منطقه و شهری پیچیده مسائل به ریزان برنامه شود یم

اجتماعی و  یها دگاهید برای توصیف ین. اکنند رسیدگی

ی زیر برنامهبرای  ابزاری عنوان به GIS از استفاده در سیاسی

 سایر مانند (.Harvey & Chrisman, 1998) باشد یم

ی ها نهیزمدر  GIS )کاربردی GIS اجتماعی جنبه ها، وریافنّ

 و همکاری نیازمند شهری( یزیر برنامه مانند اجتماعی

 جمله از اجتماعی مختلف یها گروه بین مشورت

ی ها گروه، رندگانیگ میتصمریزان،  ، برنامهاندرکاران دست

با منافع خاص، شهروندان، مدیران و دیگر افرادی که 

 ی نقش داشته باشندزیر برنامهممکن است در زمینه 

(Sieber, 2003). 
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 GISتحلیل تناسب اراضی و 
ی ریگ میتصم ابزار عنوان به جغرافیایی اطالعات سامانه امروزه

 و نی توسط محققاریگ میتصمی ها مدلواسطه توسعه  به

 اخیر، یها سال در واقع در .باشد یم شهری ریزان برنامه

ی در قالب ریگ میتصمپشتیبان  یها ستمیس گسترش با

ی را ریگ میتصمعنوان اسباب  به GIS، با استفاده از ها مدل

 (.Makhdoom, 2002: 15)سبب گردیده است 

 سیستم اطالعات جغرافیایی ابزاری قدرتمند برای کار با

آن این  فنون و ییاجرا توانایی که باشد یم انیمک یها داده

مختلف اطالعاتی  یها هیالکه با تلفیق  دارندقابلیت را 

ی مختلف مورد استفاده قرار گیرد. ها مدلدر قالب 

ی ها مدلتواند تلفیق مناسبی از  می GISعبارت دیگر  به

ی خدمات در زمان اندک را ارائه دهد، هزینه نیگز مکان

شده و نتایج حاصل از آن از اطمینان  ادهکاهش د نسبتاً

 (.Esmaeili, 2012)بیشتری برخوردار است 

شده از جمله  بسیار گستردهGIS امروزه زمینه استفاده از 

تعیین تناسب اراضی برای  توان یم GISموارد استفاده از 

 بودن زمین برای کشت ی حیوانی متفاوت، مناسبها گونه

ی چشم زیر برنامه و زیابیار محصوالت، مختلف یها گونه

 ی شهری و روستایی، شناسایی بهترینزیر برنامهی ا اندازه

ی زیر برنامه خصوصی، و دولتی امکانات برای سایت

. یکی از (Malczewski, 2004) ی؛ اشاره کردا منطقه

ی شهری زیر برنامهدر  GISی مورد استفاده ها نهیزم

ضی است. ی و تحلیل تناسب ارازیر برنامهاستفاده در 

یند ، یک فرآ GISتجزیه و تحلیل تناسب مکانی در 

مورد استفاده برای تعیین  GIS جغرافیایی و یا مبتنی بر

بودن یک منطقه مشخص برای استفاده خاص  مناسب

  GISاست. فرض اساسی از تجزیه و تحلیل تناسب در

ی ذاتی ها یژگیوی از فضا دارای ا جنبهاین است که هر 

ی ها تیفعالبودن برای  مناسب یا نامناسبکه در درجه از 

 باشد یمی مانند کاربری آموزشی زیر برنامهدر حال 

(Javadian, Shamskooshki, & Momeni, 2011.) 

 منظور تجزیه و تحلیل مناسب  به  GISی مبتنی برها روش

ی کاربردی برپایه ها برنامهبودن کاربری اراضی ریشه در  

 و قرن نوزدهم اواخر در ریکاآم انداز چشم معماران فنون

 (.Collins et al, 2001) باشد یم 20 قرن اوایل

 
 GISآموزش و پرورش و 

طور خاص در میان کشورهای در حال توسعه ارتباط  به

طور  بین پیشرفت تحصیلی، درآمد فرد، کیفیت شغلی به

پرورش  و  . توسعه آموزشباشد یمقابل توجهی مثبت 

 باشد یمافتگی در جوامع ب ی توسعهها شاخصیکی از 

(Lockheed & Verspoor, 1991.) رو آموزش و  از این

ی و زیر برنامهپرورش در جوامع بسیار مهم و نیازمند 

. در باشد یم ها برنامهپشتیبانی مناسب از طریق امکانات و 

عنوان ابزاری که جای خود  ی اطالعات بهورافنّاین زمینه 

 یها برنامهزیادی در بهبود  ریثتأاست؛  را در برنامه باز کرده

پرورش  و  کیفیت آموزش بهبود و پرورش و  آموزش

فضاهای آموزشی  GISطرح (. Okan, 2012است ) شده

( GISکشور توسط سازمان نوسازی مدارس )گروه 

 توان یماندازی شد. از جمله اهداف این طرح را  راه

در تعیین موقعیت جغرافیایی  مند نظامایجاد فرآیند 

پرورش جدید با توجه به پراکندگی  و  ضاهای آموزشف

آموزان و موقعیت جغرافیایی فضاهای موجود،  دانش

 و  آموزش وزارت اختیاردر  فضاهای اطالعاتکردن   مکانیزه

ی زیر برنامه ی از اطالعات دربردار  بهرهمنظور   پرورش به

جغرافیایی،  یها دادهی جهت ایجاد پایگاه گذار استیسآینده، 

با توجه به  GISی ها تیفعال یساز  هماهنگساماندهی و 

ی مختلف و برقراری ارتباط مستمر با ها بخشنیاز 

در سطح مرکزی و ادارات تابعه در  GISی ها تیفعال

 برشمرد. ها استان

 

 FDAHPساختار ریاضی مدل 
رفته در پژوهش حاضر مدل تحلیل سلسله  کار همدل ب

. این مدل ابتدا در شدبا یم FDAHP مراتبی دلفی فازی
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ن 1988سال  ا 1توسط کوفما    ارائه گردید 2و گوپت

(Ataei, 2011: 193.)  این روش در حقیقت تعمیم روش

های  بینی دلفی در علم مدیریت بود که در آن ابتدا پیش

گردید.  خبرگان یا کارشناسان در قالب اعداد قطعی بیان می

طعی برای بعدها مشخص گردید که استفاده از اعداد ق

را از واقعیت دور  ها آنهای بلندمدت نتایج  بینی پیش

ساخته و از طرفی دیگر چون خبرگان و کارشناسان نیز از 

کنند،  می استفاده ینظرده امر برای خود ذهنی های بینی پیش

نتایج نشان داد که نوعی عدم قطعیت بر این فرایند حاکم 

عیت امکانی بوده که این عدم قطعیت نیز از نوع عدم قط

ها نشان داد که روند  بینی تا احتمالی. وقتی پیش باشد یم

حاکم بر شرایط موجود در روابط عدم قطعی امکانی با 

های فازی سازگاری بیشتری دارد پیشنهاد  شرایط مجموعه

های  بینی پیش انجام برای فازی اعداد یا ها مجموعه از گردید

پرداخته شود که ی در دنیای واقعی ریگ میتصمبلندمدت و 

 فازی اعداد مانند فازی اعداد از مختلفی های گونه از آن در

 ,Azar & Hojati) گردد می استفاده یا ذوزنقه و مثلثی

علت کاربرد زیاد و سهولت  در پژوهش حاضر به(. 2005

ها از اعداد فازی  در محاسبات و تجزیه و تحلیل داده

تابع  است که فضای هندسی مثلثی استفاده گردیده

ها برای روش دلفی فازی در شکل  عضویت این مجموعه

 .( آمده است2)
 

 

 
 فضای هندسی اعداد مثلثی در محیط دلفی فازی .1شکل 

در این مدل پس از دریافت نظرات کارشناسان در مرحله 

( پرداخته ) فازی اعداد محاسبه به بعد مرحله در نخستین،

 مدل در مثلثی فازی اعداد انتخاب به توجه با شود. یم

______________________________________ 
1. Kaufman 
2. Gupta 

صورت روابط چهارگانه زیر تعریف  پژوهش، این اعداد به

 :شوند یم

1                                      . 

2                       . 

3                                   . 

4                       . 

بر  i دهنده اهمیت نسبی پارامتر نشان در روابط فوق 

حد باالی نظرات  ام  kاز دیدگاه کارشناس  jپارامتر 

حد پایین نظرات کارشناسان برای  کارشناسان و

نیز میانگین  در این روابط  باشد. می متغیرهای پژوهش

بود. بدیهی است که  هندسی نظرات کارشناسان خواهد

 ≤اند که:  ی تعریف گردیدها گونه بههای فازی  مؤلفه

ها یا اعداد فازی  باشد. در ضمن مقادیر مؤلفه ≤

 های پژوهش گذاری کارشناسان به شاخص جهت ارزش

 ( آمده است.1) گانه( در جدول 15ی ها یکاربر)
 

 ها شاخصی گذار ارزشزبانی برای متغیرهای  .1جدول 

 عدد فازی ها اهمیت شاخص

 (0، 0، 1/0) اهمیت بسیار کم
 (0، 1/0، 3/0) اهمیت کم

 (1/0، 3/0، 5/0) اهمیت تا حدودی کم
 (3/0، 5/0، 7/0) بی تفاوت

 (5/0، 7/0، 9/0) تا حدودی با اهمیت
 (7/0، 9/0، 1) اهمیت با

 (9/0، 1، 1) بسیار با اهمیت
Ataei, 2011: 54 

 

 فازی دلفی مراتبی سلسله تحلیل روش سوم مرحله در

( 5گردد که از رابطه ) ماتریس معکوس فازی تشکیل می

 آید. دست می هب

5 . 

در مرحله چهارم مدل پژوهش محاسبه وزن فازی نسبی 

است. برای حصول به  متغیرهای پژوهش صورت گرفته

 ه است.( استفاده شد7( و )6این امر از روابط )

6.                             

7                        . 
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( =  × × ×  ×  ×در روابط باال )

 نماد ضرب اعداد فازی و  بوده و  

 عمل جمع فازی است. هدهند نشان

 دهنده نشانیک بردار سطحی است که  در این روابط 

 (.Ataei, 2012: 197) باشد ام می iوزن فازی پارامتر 

مراتبی دلفی فازی،  مرحله آخر در مدل تحلیل سلسله

های پژوهش خواهد بود که  سازی وزن شاخص غیرفازی

 .است ( صورت گرفته8با استفاده از رابطه )

8.                                   

 

 محدوده مطالعاتی
و  خوزستان استان سیاسی ـ اداری مرکز عنوان به اهواز شهر

 میلیون یک تقریبی جمعیت با کشور غربی جنوب منطقه مرکز

 اقتصادی و سیاسی موقعیت از خود (494/096/1) نفر

این شهر حدود  ی کها گونه به ؛خاصی برخوردار است

چهارم جمعیت نقاط شهری استان خوزستان را در  یک

 31است. از نظر جغرافیایی شهر اهواز در  خود جای داده

دقیقه  40 و درجه 48 و شمالی ی عرض دقیقه 20و  درجه

 کیلومتر 220 مساحت با شهر این است. گرفته قرار شرقی طول

 Armed) شدبا می تهران از پس ایران وسیع شهر ندومی مربع

Forces Geographical Organization, 2006: 3.) 
 

 
 موقعیت شهر اهواز در تقسیمات سیاسی کشور .2شکل 

 

 روش تحقیق
با توجه به ماهیت کاربردی پژوهش، نوع روش تحقیق 

صورت  به ها دادهی آور جمعو  باشد یمتحلیلی  ـ توصیفی

 هستصورت  ینبدت. روش کار ی و میدانی اسا کتابخانه

های مدارس دخترانه و پسرانه در مقطع  یهالکه ابتدا 

ها در روی نقشه  یل گردیده و موقعیت آنتشکدبیرستان 

شود. در مرحله بعد  شهری اهواز مشخص می 1:2000

اطالعات موردنیاز برای ارزیابی موقعیت مکانی مدارس و 

های  یهالود. سپس ش ها نیز ساخته می های اطالعاتی آن یهال

یرگذار و تأثیسات شهری تأسها و  مختلفی از کاربری

یرپذیر از مدارس )کاربری اداری، مسکونی، تجاری، تأث

می،  ظا ن  ، ز سب فضای  رهنگی، ورزشی،  مذهبی، ف

، یرسان سوختهای  ی، جایگاهنشان آتشی ها ستگاهیا

مراکز  ی اصلی وها ابانیخ، صنعتی، ـ درمانی بهداشتی

شده و اطالعات    یهته مطالعه مورد( در منطقه لنق و  حمل

شود؛  ها منتقل می  یهالاساس اهداف تحقیق به  توصیفی بر

ترتیب یک پایگاه اطالعات جغرافیایی از کل منطقه  بدین

های اطالعاتی در  که میزان تأثیر الیه آنجا گردد. از یمتهیه 

بررسی وضعیت مکانی یک کاربری )آموزشی( به یک 

ها  الیه در میان الیه نیست و ممکن یک یا چند اندازه

ها داشته باشد  تأثیرگذاری بیشتری نسبت به بقیه الیه

دهی به  بندی و وزن بنابراین نیازمند روشی برای اولویت

های اطالعاتی هستیم. در این تحقیق از مدل  الیه

FDAHP .ی و گذار ارزشپس از  استفاده گردیده است

را در محیط سیستم  شده حاصلها، نتایج  تعیین وزن

در  Raster Calculatorاطالعات جغرافیایی با گزینه 

های  یهال، Overlayها تأثیر داده و با اعمال گزینه  الیه

ی نهایی از این عمل حاصل  را تلفیق و نقشه موردنظر

نقشه نهایی، مناطق را از نظر میزان  براساس. شود می

طق با اولویت اول در بندی نموده و منا یتاولومطلوبیت 

برای اجرای تنظیم مجدد زمین  مطالعه موردمحدوده 

 .شوند انتخاب می
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 ی تحقیقها افتهی
منظور   های مورد مطالعه به در راستای تجزیه و تحلیل نقشه

 عیتوز دستیابی به هدف اصلی تحقیق که بررسی الگوی

شهر اهواز و مقایسه آن  2و   4ی منطقه ها رستانیدبفضایی 

شده در پژوهش ابتدا با توجه به   الگوی بهینه مطرح با

ی ها میحر  و مدارس  یابی مکان  جهت  شده  مطرح  یاستانداردها

است تا حداقل  (، سعی شده2مصوب در این زمینه )جدول 

استانداردهای موجود با توجه به شرایط بومی منطقه مورد 

و  نظر گرفته شودلعه و نیز نسبت به مساحت شهر، درمطا

شهر اهواز  4و  2حد استاندارد با توجه به شرایط مناطق 

های استاندارد متناسب با آن ساخته  شده و نقشه مشخص

های  گذاری اولیه نقشه در مرحله بعد اقدام به ارزش .شود

جهت تعیین الگوی  Arc GISافزار  شده در محیط نرم تولید

     4و2های منطقه  مکانی فضایی توزیع دبیرستان بهینه

 است.  ادامه این روند تشریح گردیدهاست که در  هگردید

عنوان  غیر که به بنابراین در تحقیق حاضر دو دسته مت

فاده قرار  میهای شهری  کاربری است اشند مورد  ب

ته کاربری های سازگار  نخست کاربریاست:  گرف

که استقرارشان  شود هایی می شامل کاربریآموزشی که 

کنار  موز کاربریدر  د آ یجا ا شی همگن و بدون 

آموزشی می ربری  برای کا د  مزاحمت  ن ن ما اشد  ب

نون کا ز،  ی، فضای سب ل  های فرهنگی، آموزش عا

نشانی و  تگاه آتشاداری، ایس کاربری مذهبی، کاربری

های ناسازگار با کاربری  دوم کاربری کاربری مسکونی؛

ی، پمپ انتظامهای صنعتی، نظامی  کاربری :ی مانندآموزش

های صنعتی، کاربری درمانی، ترمینال، انبار  کارگاها، ه بنزین

گونه سنخیتی  صنایع که نه تنها با کاربری آموزشی هیچ

در نتیجه کاهش بازدهی دارند، بلکه باعث ایجاد مزاحمت و ن

 شوند. کاربری آموزشی نیز می

های سازگار و ناسازگار  در ادامه نحوه اثرگذاری کاربری 

 ود.ش بیشتر توضیح داده می
 

 

 

 های شهری حرایم و فاصله استاندارد مدارس از کاربری .2جدول 

کاربری شهری 
 سازگار

حریم 
استاندارد از 

 مدارس
 )متر(

کاربری 
شهری 
 ناسازگار

حریم استاندارد 
 )متر( از مدارس

های  کانون
 فرهنگی

500 
کارگاه های 

 صنعتی
300 

 500 آموزش عالی
پایانه 

 مسافربری
500 

 400 بار صنایعان 300 اداری

 300 فضای سبز
جایگاه 
 سوخت

500 

ایستگاه 
 نشانی آتش

1500 
بهداشتی 
 درمانی

500 

 700 صنعتی - مسکونی

- - 
نظامی 
 انتظامی

700 

 300 مذهبی - -

 های تحقیق یافته منبع:

 
 های سازگار کاربری .الف

ثر از این دیدگاه است که فعالیت أوضعیت سازگاری مت

یافته در یک منطقه، نباید در ارائه های استقرار کل کاربری

خدمات مزاحم و مانع یکدیگر باشد. بر این اساس 

معیارهایی که برای همجواری کاربری آموزشی تعریف 

های همان  اند، با توجه به وضعیت موجود همجواری شده

یکی از  پردازند و نهایتاً کاربری به ارزیابی این موضوع می

های مورد  ور خواهد بود که کاربریها قابل تص حالت

 ناسازگارند، نسبتاً سازگارند، کامالً مطالعه با یکدیگر کامالً

های  اند. در زیر به شرح کاربری تفاوت ناسازگارند و یا بی

 شود. سازگار پرداخته می



 

 

 GISدر  FDAHPارزیابی تناسب مکانی کاربری آموزشی با استفاده از تلفیق مدل 
 

18 

ها و مراکز آموزش عالی از  دانشگاه آموزش عالی:. 1

رند. در مجموع ها برخوردا خوانی باالیی با دبیرستان هم

 جواری آنها ها )آموزشی( هم دلیل ماهیت این کاربری به

ها؛  ثر دانشگاهؤم حریم حاضر تحقیق در شود. می توصیه

 (.16است )شکل  درنظر گرفته شده متر 500تا 

باید گفت که حریم در این مورد  :کاربری مسکونی. 2

گیری لزوم قرارگیرد بلکه  استانداردی برای آن تعلق نمی

اربری آموزشی مانند دبیرستان در خود منطقه مسکونی ک

 (.20و  17)شکل باشد  الزامی می

یزی شهری کاربری فضای سبز، ر برنامهدر  فضای سبز: .3

عنوان کاربری سازگار  های است که به یکاربراز جمله 

اجتماعی مانند کاربری مسکونی، آموزشی های  یکاربربا 

بودن و مجاورت  به نزدیکآید که توصیه  یمشمار  .. به.و

در  است. این کاربری با کاربری مسکونی و آموزشی شده

ثر ؤعنوان حریم م متری به 300تحقیق حاضر حریم 

 (.22و  19است )شکل  فضای سبز درنظر گرفته شده

ی یکی از نشان آتشکاربری ایستگاه  نشانی: آتش. 4

آید که در  یمشمار  های استراتژیک شهری به یکاربر

ید بر حداقل فاصله و بهترین تأکیزی شهری ر امهبرن

خصوص  ههای مهم ب یکاربردسترسی به آن برای تمام 

کاربری آموزشی، مسکونی، درمانی، بهداشتی، اداری 

شده است  است. در تحقیق حاضر سعی توجه موردو... 

نشانی درنظر  متری برای ایستگاه آتش 1500تا حریم 

 (.28و  25گرفته شود )شکل 

های فرهنگی مانند سینما،  یکاربر: های فرهنگی کانون .5

ی، مراکز فراغتی آموزش کمکی ها کالسمراکز تئاتر، 

ی آموز دانشجمعیت  استفاده موردباشند که بسیار  می

یری در فاصله بسیار مناسب از این قرارگ .گیرند یمقرار 

متری برای  500بنابراین حریم .باشد یمکاربری بسیار مهم 

 (.26و  23)شکل  است  نظر گرفته شده گی درفرهن کاربری

های اداری این تحقیق شامل  کاربری کاربری اداری:. 6

، ن اجتماعیمیأت، آموزش و پرورش، تاادار

اداری  کاربری حریم باشد. می ...و شهرداری فرمانداری،

 (.27و  24است )شکل  متر درنظر گرفته شده 300تا 

أثیرگذاری آنها میزان تهای سازگاری  در مورد کاربری

چه فاصله کمتر باشد، امتیاز وزنی صورتی که هر به

 عکس.آورد و بر دست می ها به بیشتری در تحلیل

 

 

 

 

 

 

 
 

 شان نمودار نسبت وزن اثر متغیرهای سازگار به حریم .3شکل 

 

 های ناسازگار کاربری .ب

کاربری  8امل های ناسازگار در تحقیق حاضر ش کاربری

 :باشند که می

 چون، فرودگاه، های یکاربر زمره در مسافربری: پایانه. 1

. از آیند یشمار م به کوچک یعصنا ی،صنعت یها کارگاه

در سطح شهر،  ها ینوع از کاربر ینبارز ا های یژگیو

 یمسافربر های یانه. پاباشد یم یصوت های یآلودگ یجادا

مثل  ینسنگ یهنقل لیاز وسا یعیتردد حجم وس محلکه 

 یکننده سروصداهایدمنشأ عمده تول باشد یاتوبوس م

بتوان  یدشا ینو همچن یلاز بوق و ترمز اتومب یناش

 یکتراف یادرا حجم ز های یانهپا یگراز معضالت د یکی

 یدانست. سازمان نوساز یکاربر یندر اطراف ا

 یمسافربر های ایانهمدارس: احداث مدارس در کنار پ

 های یابانو خ یادینها، م ، تقاطعشهری نی، بیشهر

، ممنوع باشند یکننده هوا م که از منابع آلوده یکپرتراف

 یها ( متر از محل150حداقل فاصله ) یتبوده و رعا

 (.13 )شکل است یمذکور الزام

 حریم

 وزن اثر
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ها محل نگهداری محصوالت  این مکان انبار صنایع:. 2

ای تولیدی صنایع مانند صنایع فوالد، لوله و سیلوه

ها از   ههای ذخیر باشد. انبارها و محل گندم و... می

باشد که ترافیک آن   های پرتردد شهری می جمله مکان

  ها کامیون و تریلرها سنگین، های ماشین وسیله  به

باشد  های ناسازگار می کاربری و بنابر این جزء باشد می

 .شود نمی توصیه آموزشی کاربری با آن همجواریکه 

 است  متر درنظر گرفته شده 400رها تا حریم انبا

 (.8 )شکل

های ناسازگار است که  یکاربراز جمله  پمپ بنزین:. 3

یانه و کارگاه صنعتی و پاهایی چون  یکاربردر زمره 

دلیل   به ها ینبنز  پمپگیرد.  یمصنایع کوچک قرار 

ی ناشی از سروصداشلوغی و ازدحام وسایل نقلیه و 

های  یکاربریه از جمله بوق و حرکات وسایل نقل

های مسکونی، آموزشی، درمانی  یکاربرمزاحم برای 

یری قرارگتوجه به  لزومین نیازمندبنابراباشد.  یمو... 

مراکزی آموزشی در حداکثر فاصله ممکن از این 

 (.14و  11باشد )شکل  یمکاربری 

های  یکاربرها نیز از جمله  یمارستانب کاربری درمانی:. 4

مراکز آموزشی هستند. با توجه به مراجعات  ناسازگار با

خصوص بیمارستان در  هزیادی که به مراکز درمانی ب

عنوان یکی از  گیرد؛ این مکان به یمطول روز صورت 

ترین اماکن عمومی در سطح وآمد رفتین و پرتر شلوغ

ها  یمارستانبشهر بوده و همواره مسیرهای دسترسی به 

صدای وهمراه با سرپرترافیک و شلوغ و متعاقب آن 

رعایت حریم  بنابراین باشد. یمزیاد وسایل نقلیه 

باشد  یممناسب نسبت به کاربری درمانی بسیار مهم 

 .(15و  12)شکل 

هایی است که از  یکاربرمدارس از  کاربری صنعتی:. 5

کند آن هم  یمیرات منفی دریافت تأثکاربری صنعتی 

یر تأثصنعتی و  های یکاربرهای ناشی از   یآلودگدلیل  به

آموزان؛ بنابراین  ها بر روی سالمت دانش یآلودگاین 

یزی شهری تالش ر برنامهکنند در  یمریزان سعی  برنامه

ر از شهر و های صنعتی حداکث  یکاربرکنند که مکان 

    هایی چون  یکاربریا دور بوده و  زندگیمحل 

از کاربری  مناسبکاربری دبیرستان در فاصله بسیار 

یرات منفی در امان باشد تأثی قرار گرفته تا از صنعت

 (.5 )شکل

 مطالعات خصوصاًیزی شهر ر برنامه: در کاربری نظامی. 6

عنوان کاربری مزاحم  یابی از کاربری نظامی به مکان

گردد.  یی متلقهای سطح شهر  یکاربربرای بیشتر 

    یزی ر  برنامهو  طراحیکید در أ توصیهبنابراین 

     رفتن این کاربری در خارج از نواحی گ شهری قرار

 دلیل  به نظامی های یکاربر باشد. یم محدوده شهری

های نظامی درون این  یتفعالسروصداهای ناشی از 

         یرات روحی تأثمراکز نظامی و همچنین از نظر 

های  یکاربرگذارد از جمله  یمکه بر روی جامعه 

باید حداکثر  شود که یم شناختهشهر  ناسازگار سطح

از مراکز آموزشی با این کاربری لحاظ شود  فاصله

 .(10و  7)شکل 

تهیه  44بند با توجه به  ی کوچک:های صنعت کارگاه. 7

گرفتن فاصله  نظردرزمین برای فضاهای آموزشی؛ 

اصوات نامطلوب و مزاحم،  لیمنظور تقل مدرسه به

ها  هبچ یمتر از محل باز (25ها و ) ( متر از کارگاه300)

نامه سازمان نوسازی و تجهیز  یینآ) .شود یم هیتوص

 (.9و  6( )شکل 1385مدارس، 

مساجد و مراکز مذهبی در جوامع ما  کاربری مذهبی:. 8

های مذهبی از ارزش و اعتبار باالیی  یژگیوبه لحاظ 

برخوردار است اما باید این نکته توجه داشت که مراکز 

داث گردد. با اح مساجدآموزشی نباید در نزدیکی 

توجه به اینکه تداخل مدارس و مساجد نزدیک به آن 

فیک ایجادامکان  ، با مراکز آموزشی نماید یم ترا

سازگاری ندارند. بنابراین هرچه فاصله این دو کاربری 

با مراکز آموزشی بیشتر گردد، ارزش باالتری خواهد 

 (.21و  18داشت )شکل 
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یرگذاریأتمیزان  ناسازگار های کاربریدر مورد  آنها  ث

امتیاز وزنی چه فاصله بیشتر باشد،  که هر صورتی  به

 آورد و بر عکس. دست می هها ب بیشتری در تحلیل

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 شان نمودار نسبت وزن اثر متغیرهای ناسازگار به حریم .4شکل 

 

 

 
 4 منطقه محدوده کاربری صنایع سنگین میحر .5شکل 

 

 
 4کوچک در سطح منطقه  یصنعت یها کارگاه یمحر .6شکل 

 

 
 4در سطح منطقه  یانتظام ی نظامی وکاربر یمحر .7شکل 

 

 2منطقه  یها انبار محصوالت کارخانه یمحر .8شکل 

 

 وزن اثر

 حریم
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 2کوچک در سطح منطقه  یصنعت یها کارگاه یمحر. 9شکل 

 

 
 2در سطح منطقه  یانتظام ی نظامی وکاربر یمحر .10شکل 

 

 
 4در سطح منطقه  ینبنز  مراکز پمپ یمحر .11شکل 

 

 4منطقه  در سطح یدرمان یکاربر یمحر .12شکل 
 

 
 4در سطح منطقه  یمسافربر ینالترم یمحر .13شکل 

 

     
 2در سطح منطقه  ینبنز  مراکز پمپ یمحر .14شکل 
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 2در سطح منطقه  یدرمان یکاربر یمحر .15شکل 

 

 2در سطح منطقه  یآموزش عال یکاربر یمحر .16شکل 

 

 4در سطح منطقه  یمسکون یکاربر ییفضا یعتوز .17شکل 

 

 
 4در سطح منطقه  یاماکن مذهب یمحر .18شکل 

 

 
 4سبز در سطح منطقه  یفضا یکاربر یمحر .19شکل 

 

 
 2در سطح منطقه  یمسکون یکاربر ییفضا یعتوز .20شکل 
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 2در سطح منطقه  یاماکن مذهب یمحر .21شکل 

 

 
 2سبز در سطح منطقه  یفضا یکاربر یمحر .22شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 4منطقه در سطح  یادار یکاربر یمحر .24شکل 

 
 

 
 4 منطقه محدوده در ینشان آتش میحر .25شکل 

 

 
 2در سطح منطقه  یفرهنگ یها کانون یمحر .26شکل 

 

 
 4در سطح منطقه  یفرهنگ یها کانون یمحر. 23کل ش
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 2در سطح منطقه  یادار یکاربر یمحر .27شکل 

 

 2در محدوده منطقه  ینشان آتش یمحر .28شکل 

 

منظور دستیابی  های اطالعاتی به یهالی استاندارسازپس از 

صورت  ها را به بایست نقشه به الگوی بهینه فضایی می

 تمام پوشانی با هم تلفیق کرد. اما باید توجه داشت که هم

تحلیل دارای  و تجزیه در اندازه یک به اطالعاتی یها هیال

 ها آن ریتأث منظور تعیین ضریب  هبنابراین ب ؛اهمیت نیستند

ی به تعیین اندازه بند رتبهی ها مدل از استفاده با ستیبا یم

 پرداخت. بنابراین بعد از انجام مراحل اولیه  ها آناثر 

     ها یکاربربه  مربوط یها نقشهی گذار ارزشنسبت به 

      شد تا نسبت خواسته پژوهش منتخب کارشناساناز 

ی پژوهش ها شاخصدر قالب  ها یربرکاگذاری  به وزن

 برای مرحله این در آمده دست  به یها داده .نمایند اقدام

ی مدارس همجواری بند تیاولوی شهری جهت ها یکاربر

مراتبی دلفی   سلسله تحلیلمدل  لهیوس به ها  یکاربربا 

است که مرحله نهایی این   گرفته قرارفازی مورد تحلیل 

شده مطابق   غیرفازی نرمالمحاسبات که وزن فازی و 

 آمده است. 3در جدول  ،باشد یم  8و  7روابط 
 

 های منتخب وزن فازی و غیرفازی کاربری .3جدول 

 غیرفازی )وزن فازی(   کاربری

 4734/0 4842/0 3856/0 5683/0 صنعتی

 2801/0 2843/0 1876/0 4123/0 اداری

 2834/0 3365/0 1654/0 4215/0 مذهبی

 4305/0 4859/0 3086/0 5323/0 فضای سبز

 4669/0 4851/0 3678/0 5694/0 ورزشی

پایانه 

 مسافربری
4356/0 2168/0 2968/0 3037/0 

 4333/0 4126/0 3364/0 5863/0 مسکونی

 3252/0 4165/0 2003/0 4123/0 انتظامی

 3960/0 4147/0 3008/0 4981/0 فرهنگی

ایستگاه 

 ینشان آتش
5876/0 3997/0 4843/0 4845/0 

جایگاه 

 سوخت
4325/0 2422/0 3369/0 3280/0 

بهداشتی 

 درمانی
4524/0 2261/0 3123/0 3173/0 

ی ها کارگاه

 صنعتی 
4463/0 2286/0 3172/0 3186/0 

 2384/0 3153/0 1098/0 3916/0 انبار صنایع

 3352/0 3724/0 2315/0 4369/0 آموزش عالی

 های تحقیق یافته منبع:
 

ی فازی و غیرفازی در مدل ها وزنآمدن  دست بهپس از 

مراتبی دلفی فازی ابتدا با استفاده از ابزار  تحلیل سلسله

Raster Calculator  در  ها  وزن)×( ضرب  گر عملو

گردیده و سپس با استفاده از همین  ی کاربری اعمالها هیال

پوشانی  ی به روش همها هیال)+(  Sumگر  گزینه و عمل

(، 30و  29. نقشه نهایی )شکل گردند یمبا یکدیگر تلفیق 
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عنوان  به ی اطالعاتی است کهها هیالتلفیق  حاصل

مستقیم   صورت  به رگذاریتأث ناسازگار  و سازگار  یها یکاربر

بر روی کاربری آموزشی و در نهایت تعیین  میرمستقیغو 

 گرفته قرار  ی آموزشی مورد استفادهها یکاربرالگوی فضایی 

 4و  2ی منطقه ها رستانیدب بهینه موقعیت ناست. بنابرای

طیف از خیلی نامناسب تا خیلی  5 ی دربند پهنهصورت  به

یی هستند که ها پهنهی خیلی مناسب ها پهنه. باشد یممناسب 

        ، باالها هیالامتیاز وزنی حاصل از تلفیق نهایی  مجموع

یاز امت مناسب، کمترین ی خیلی ناها پهنهکه  حالیدر باشد یم

 .اند داده  اختصاص  به خود وزنی را 

 
 4منطقه  یها یرستاندب ییتناسب فضا یبند پهنه .29شکل 

 

 
 2منطقه  یها یرستاندب ییتناسب فضا یبند پهنه .30شکل 

های اطالعاتی یک نقشه تلفیقی  نتایج حاصل از تلفیق الیه

ا در ه باشد که امتیازات مجموع الیه ها می از مجموع الیه

های  (. بنابراین پیکسل30و29آن منعکس شده است )شکل

تر و  های مناسب عنوان مکان رستری دارای امتیاز باالتر به

طبقه  5بندی تناسب اراضی در  باشند. طبقه عکس میبر

)خیلی نامناسب، نامناسب، متوسط، خوب، خیلی خوب( 

ابراین اراضی که وضعیت آنها از است. بن صورت گرفته

عنوان اراضی نامناسب و  تر باشد به حد متوسط نامناسب

اراضی که از حد متوسط بهتر باشند، اراضی بهینه برای 

 باشد. مکان فضاهای آموزشی دبیرستان می

 نسبت به الگوی بهینه 2های منطقه  توزیع فضایی دبیرستان .4جدول 

 تعداد نام دبیرستان طیف
 خیلی

 نامناسب
 1 علم عمل

 نامناسب

شاهد رضوان، فرزانگان، آمنه، حضرت زهرا، 
حضرت معصومه، هنرهای تجسمی، ایثارگران 
فاطمه زهرا، شاهد زینبیه، شاهد میثاق، عالمه 
 حلی، حضرت سجاد، یادگار امام، فرهیختگان

13 

 متوسط
عالمه طباطبایی، فرزانگان، شهید بهشتی، 

رزمی، دکتر حسابی، شوراب، شاهد انصار، خوا
 شهدا، خوارزمی

9 

 1 راه نور مناسب
خیلی 
 مناسب

تقوی، حضرت معصومه، پیشگامان، شهید 
 نی، امام خمینی قره

5 

 های تحقیق یافته منبع:

 

 نسبت به الگوی بهینه 4های منطقه  توزیع فضایی دبیرستان .5جدول 

 تعداد نام دبیرستان طیف
خیلی 
 نامناسب

 2 همهدیه، حضرت فاطم

 2 فردوسی، پردیس نامناسب

 متوسط
علی، اندیشمندان، رجایی،  امیرکبیر، امام

 المقدس، سعادت، دارالفنون بیت
7 

 مناسب
افق، بهار، علوم انفورماتیک، عصمت، وحدت، 

طالیه داران، مهر فروغ، نوید صادقین، 
 آزادگان، جماران، شیمیایی رازی

11 

خیلی 
 مناسب

االنبیاء،  رستان، خاتمبراتی، پوریای ولی، بها
 پیامبر اعظم، آریان

6 

 های تحقیق یافته منبع:
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دهد که  نشان می 5و  4و جدول  30و  29با توجه به شکل

ای است  گونه به 4و  2های منطقه  توزیع فضایی دبیرستان

 1 ؛مطالعهدبیرستان مورد  29از تعداد 2که در منطقه

دبیرستان  13محدوده خیلی نامناسب، تعداددبیرستان در 

 1دبیرستان در محدوده متوسط،  9در محدوده نامناسب، 

دبیرستان در محدوده  5دبیرستان در محدوده مناسب و 

توان نتیجه  ( بنابراین می30خیلی مناسب قرار دارند، )شکل

شهر اهواز از لحاظ  2های منطقه  گرفت که بیشتر دبیرستان

با  توزیع فضایی و شرایط تناسب مکانی و سازگاری

ای برخوردار  جوار از الگوی بهینه  های هم  کاربری

باشند. در نتیجه فرضیه اول تحقیق ما مبنی بر اینکه  نمی

شهر اهواز از لحاظ توزیع فضایی  2های منطقه  دبیرستان

شود. اما بررسی وضعیت  یید میأای ندارند، ت الگوی بهینه

ز دهد که ا شهر اهواز نشان می 4های منطقه  دبیرستان

دبیرستان در  2دبیرستان مورد مطالعه؛ تعداد  28تعداد 

دبیرستان در محدوده نامناسب،  2محدوده خیلی نامناسب، 

دبیرستان در محدوده  11دبیرستان در محدوده متوسط،  7

دبیرستان در محدوده خیلی مناسب  6مناسب و تعداد 

توان نتیجه گرفت  (. بنابراین می29اند )شکل  توزیع شده

توزیع  ظشهر اهواز از لحا 4های منطقه  بیرستانکه د

ها از  فضایی و تناسب مکانی و سازگاری با سایر کاربری

باشند. در نتیجه فرضیه دوم  ای برخودار می الگوی بهینه

شهر اهواز از  4های منطقه  تحقیق مبنی بر اینکه دبیرستان

یید أای هستند ت لحاظ توزیع فضایی دارای الگوی بهینه

 د.شو می
 

 گیری و نتیجه بحث
های استراتژی در شهرها مانند  توان گفت که کاربری می

مانی، مسکونی که با تقاضای زیاد ها آموزشی، در کاربری

ریزی  دلیل عدم برنامه جمعیت شهری مواجه هستند به

دقیق از نظر توزیع فضایی، تناسب مکانی، سازگاری با 

ی برخوردار های همجوار از وضعیت چندان مناسب کاربری

باشند که همین امر باعث کاهش بازدهی اثر  نمی

شود. کاربری آموزشی از  ها می رسانی این کاربری خدمات

دالیلی همچون  باشد که به های مهم شهری می کاربری

رورش و پ  و  مشکالت اقتصادی، عدم آشنایی آموزش

یابی با  ریزان با موازین علمی مکان همچنین برنامه

ی برخوردارند نظری سازگاری و تناسب مکانمشکالتی از 

ثیرات جسمی و روحی بر روی که همین امر باعث تأ

آموزان و امکان افت کیفیت تحصیلی را نیز به همراه  دانش

های آموزشی که از نظر وضعیت  دارد. بنابراین تعیین مکان

باشند و  مکانی از موقعیت مناسبی برخوردار نمی ـفضایی 

   فضاهای احداث جهت بهینه طقمنا تعیین همچنین

 مناسب های سایت انتخاب در را ریزان آموزشی، برنامه

دهد. بنابراین تحقیق  برای فضاهای آموزشی یاری می

حاضر با هدف بررسی وضعیت توزیع فضایی مکانی 

شهر اهواز  2و  4های منطقه  فضاهای آموزشی، دبیرستان

ورد نیاز تحقیق های م است. داده العه قرار دادهطرا مورد م

های سازگار و  های اطالعاتی )نقشه( از کاربری شامل الیه

ثیرگذار بر روی کاربری آموزشی تشکیل أناسازگار ت

دهد. از آنجایی که میزان اهمیت این متغیرها در هدف  می

بایست ضریب  باشند بنابراین می نهایی به یک اندازه نمی

یق از مدل گیری شود. در این تحق نها اندازهآثیر تأ

FDAHP منظور تعیین اندازه اثر هر متغیر در هدف  به

است. در مرحله نهایی پس از تلفیق  نهایی استفاده شده

، الیه ArcGISصورت همپوشانی در محیط  ها به الیه

ها مشخص شد.  های دبیرستان بندی مناطق بهینه سایت پهنه

طیف از خیلی نامناسب تا خیلی مناسب  5بندی در  پهنه

دهد که  است. نتایج تحقیق نشان می ورت گرفتهص

از نظر توزیع فضایی در وضعیت  2های منطقه  دبیرستان

های این منطقه در   باشند چون بیشتر دبیرستان مناسبی نمی

 فقط 2 منطقه های دبیرستان بین از طیف نامناسب قرار دارند.

 شهید پیشگامان، معصومه، حضرت تقوی، های دبیرستان

 دارند. قرار مناسب طیف در نور راه خمینی، امام نی، قره

دبیرستان علم عمل در وضعیت بسیار نامناسب از  همچنین

 ـسی وضعیت فضایی رنظر فضایی مکانی قرار دارد. بر
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 ی دهنده شهر اهواز نشان 4های منطقه  مکانی دبیرستان

های این منطقه از لحاظ توزیع  وضعیت مطلوب دبیرستان

دبیرستان مورد مطالعه در  28از مجموع  باشد. فضایی می

افق، بهار، علوم  ) دبیرستان در طیف مناسب11این منطقه، 

فروغ، نوید داران، مهر عصمت، وحدت، طالیه انفورماتیک،

دبیرستان  6صادقین، آزادگان، جماران، شیمیایی رازی و 

در طیف خیلی مناسب )براتی، پوریای ولی، بهارستان، 

همچنین . آریان( قرار دارد اعظم، یامبرپ االنبیاء، خاتم

های مهدیه، حضرت فاطمه فردوسی و پردیس  دبیرستان

ت نامناسبی یدر این منطقه از لحاظ توزیع فضایی در وضع

 باشند. می

 
 راهکارها

 پرورش و  و  ارتباط و هماهنگی سازمان آموزش

 سازمان راه و شهرسازی و شهرداری

 ریز و طراح شهری  هاستفاده از نیروهای متخصص برنام

 در سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس

 

 در زمینه  دانشگاهی  تحقیقاتدادن به مطالعات و  بها 

 یابی آموزشی و خصوص مکان همطالعات مکانی فضایی ب

 دانشگاهی های طرح و ها نامه پایان از حمایت همچنین
 

 پرورش و سازمان نوسازی و  و  توجه سازمان آموزش

از  GISدارس در جهت ایجاد پایگاه داده تجهیز م

های آموزشی سطح شهر اهواز  فضاهای و کاربری

های مکانی  منظور ایجاد بانک اطالعاتی قوی داده به

 مدارس

  یابی  وابط مکانضتوجه سازمان نوسازی به معیارهای و

 منظور ایجاد فضاهای جدید. فضاهای آموزشی به

 ای صوتی ناشی ه سازی مدارس در برابر آلودگی ایمن

همچنین ،  ... و ترافیکو  صنعتی های کارگاهاز 

های شیمیایی صنایع و مراکز درمانی و در کل  آلودگی

خصوص مدارسی که  هزا در سطح شهر؛ ب مراکز آلوده

 باشند. در پهنه نامناسب و خیلی نامناسب می

 سازگاری  یابی خصوصاً توجه شهرداری به بحث مکان

های  طرحاربری آموزشی در های شهری با ک کاربری

 شهری اهواز.
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