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  چكيده
توزيع متعادل  .ريزان با آن سروكار دارند برنامهاي است كه اغلب اوقات  لهتعيين و توزيع بهينه مراكز خدماتي مسئ

متعادل به اي است كه همه اقشار جامعه به صورت  اين فضاها مستلزم تعيين مكان مناسب و تسهيالت به گونه
جاورت يابي فضاهاي آموزشي به دليل اهميت با م ها در مكان از ميان اين كاربري .آنها دسترسي پيدا كنند

و همچنين توجه  شودهاي نامتجانس بايستي به آنها دقت زيادي  مجاورت با كاربري مهاي متجانس و عد كاربري
  .ت داردريش، كارآيي، سالمتي و ايمني ضروبه شرايط محيطي و فيزيكي قابل تحمل همانند آسا

گيري از  فضايي و با بهره هاي در اين مقاله با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و تجزيه و تحليل
هاي مكاني به انتخاب بهترين مكان براي دانشگاه پيام نور پرداخته شد و با استفاده از روش حداقل  داده

،  ها تجاري، آموزشي، مسكوني، نظامي، راههاي اصلي،كوهها و صخره(هاي موردنظر  فاصله از شاخص
ميزان ارزش اقتصادي و تناسب فيزيكي براي ايجاد  ها بر اساس و امتيازبندي كاربري) ها وغيره گورستان

آباد را بر اساس ميزان و  امتياز داده شده و محدوده و حريم شهر خرم ها به آن  GISدانشگاه، در محيط
خوب، خوب، متوسط، ضعيف و  خيلي ،درجه ارزش براي ايجاد فضاي دانشگاهي به پنج گروه مشخص

كه به صورت  كاربري اراضي موجود تطبيق داده و مناطقيضعيف تقسيم كرده و آنها را با  خيلي
اند را براي ايجاد و انتخاب فضاي فيزيكي بهينه دانشگاه  خوب و خوب روي نقشه مشخص شده خيلي
  .ايم آباد پيشنهاد داده نور خرم پيام
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  .يابي سيستم اطالعات جغرافيايي، فضاي دانشگاهي، مكان: ها كليدواژه

  مقدمه

آور حجم اطالعات در  اولين عنصر است ولي با افزايش سرسامريزي  برنامه در هراطالعات، 
  ). 134:1383زاده و رستمي،  فرج(گردد  جوامع امروزي مسأله ساماندهي آنها مطرح مي

امروزه بر عموم متخصصان و مديران شهري مشخص گرديده است كه مديريت و اداره امور مختلف 
در ) GIS(اهميت استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي . است شهرها با ابزارهاي سنتي غيرممكن

آور اطالعات كه بايد براي مديريت  ريزي شهري با گسترش سريع شهرها و افزايش سرسام برنامه
هاي  با استفاده از تكنولوژي). 180:1381زاده و سرور، فرج(شهري پردازش شوند روشن شده است 

يكي از . هاي مناسبي را براي مراكز آموزشي ارائه داد دهتوان اي مناسب و اطالعات صحيح مي
زماني كه جمعيت در حال رشد است، نياز به  .استمشكالت هر كشوري بحث افزايش جمعيت 

هايي كه به تازگي در سيستم اطالعات جغرافيايي  پيشرفت .يابد افزايش ميفضاهاي آموزشي 
)GIS (دهد كه فضاهاي  ي مدل مناسبي را ارائه ميريزان فضاهاي آموزش صورت گرفته به برنامه

 .(Moody And Edgell,2004;8)ايجاد كنند  مكانيچه زمان و درآموزشي را  

در  )Stowe( اسـتاو يـابي مـدارس در شـهر     در اين پژوهش از مدل حداقل فاصله كه براي مكان

ه كار گرفتـه شـده،   آمريكا با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي ب) vermonet( ورمونت ايالت
يابي دانشگاه پيام نور در سـطح   سعي بر آن است كه با مطالعه بر روي مكان استفاده شده است و

شـهري   آباد اهميت اسـتفاده از سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي، در امـر كـاربري زمـين        شهر خرم
هـاي   ، دادهگزيني مراكز آموزشي براي اين منظور ابتدا با شناسايي معيارهاي مكان. مشخص شود
هـاي   رقومي گرديده سپس بـا اسـتفاده از قابليـت   ) ArcGIS(آوري شده و در محيط  مربوط جمع

ها براي احـداث دانشـگاه    ترين زمين سيستم اطالعات جغرافيايي اقدام به مشخص كردن مطلوب
نتيجه حاصل . ضعيف شده است بسيار خوب، خوب، متوسط، ضعيف و خيلي ،جديد در پنج گروه

گزيني كاربري زمين بـا توجـه    هنده اهميت و قدرت سيستم اطالعات جغرافيايي در مكاند نشان
  .استوسيع  حجمبه 
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 طرح مسئله

. المللي شدن آنها است رقابت و بينمسئله ها،  هاي مهم دانشگاه از ويژگييكي در عصر حاضر 
1پاراسورمن

خدمات، ساختند گيري كيفيت  دي به منظور اندازهعبيك مقياس چند و همكاران، 
يري گ عد خدمت اندازهشود اين ابزار، ادراك مشتريان را در پنج ب ناميده مي) Servqual(كه 
   :اين ابعاد شامل موارد زير هستند. نمايد مي
 - شرايط و فضاي فيزيكي محيط، ارائه خدمت؛ از جمله تسهيالت، تجهيزات، (عد ملموس ب

 ، )هاي ارتباطي كاركنان و كانال

 - دمت به شكل مطمئن و قابل اعتمادتوانايي انجام خ(مينان عد اطب(،  

 - تمايل به همكاري و كمك به مشتري(عد پاسخگويي ب( ، 

 - شايستگي و توانايي كاركنان براي القاي حس اعتماد و اطمينان به مشتري(عد تضمين ب( ، 

 - برخورد ويژه با هريك از مشتريان با توجه به روحيات آنها(عد همدلي ب(.  

 ) 79:1385آقاماليي و ديگران،(

تخصيص فضا به . شود عد فضاي فيزيكي محيط و تخصيص فضا پرداخته ميدر اين پژوهش به  ب
به . استريزي شهري موردتوجه  هاي آموزشي يكي از موضوعات مهمي است كه در برنامه كاربري

ها از  كاربري هاي آموزشي از نظر مسائل مختلف محيطي، نحوه تخصيص دليل حساسيت كاربري
نگري  توجه به مطالعات زيربنايي و آينده اهميت زيادي برخوردار است و در كشور ما به دليل عدم

ها و فضاهاي  را در امر انتخاب مكان مسئوالنو همچنين تأكيد بر تصميمات فوري و عجوالنه، 
دانشجويان و  آموزشي با مشكل مواجه ساخته است و پس از مدت زمان كوتاهي با افزايش تعداد

تواند جوابگوي  شود و نمي هاي وابسته به آن، فضاي انتخاب شده با مشكل مواجه مي فعاليت
تا  ICTو   GISگيري از در صورتي كه در كشورهاي اروپايي با بهره .دانشجويان باشد روزنيازهاي 

را براي فضاهاي  هاي مناسبي اند مكان تنها  توانسته و نه آمدهحدود زيادي بر اين مشكالت فائق 
دهند آنها را از  ها ارائه مي نگري كه اين سيستم آينده سازي و آموزشي انتخاب كنند بلكه با مدل

نظر فضاي بهينه آموزشي در آينده ياري رسانده و مانع از دست رفتن سرمايه، انرژي، وقت، 
تخاب فضاهاي بهينه بنابراين رمز موفقيت در ان. اند در اين كشورها شده ساير امكاناتزمين و 

                                                 
 

 Parasurman.1  
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در اين پژوهش سعي شده با  .استهاي كارآمد و پيشرفته  مراكز آموزشي، استفاده از سيستم
استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي از مشكالت مذكور كاسته و بهترين مكان را براي ايجاد 

  . دانشگاه پيشنهاد دهيم
  

 هدفهاي تحقيق

يابي ، مكانهستندهري، سالمت، آسايش، و زيبايي ريزي ش از آنجا كه اهداف اصلي برنامه
ي در يسزا سهم به ،شهري محيط صحيح فضاي آموزشي نيز به عنوان يكي از مهمترين عناصر

در اين پژوهش با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي  .مطلوبيت فضا از نظر دانشجويان دارد
منطقه مورد  فضاهاي فيزيكي آموزشي در بهينه يابيبه دنبال ايجاد مدلي مناسب براي مكان

جويي در هزينه خريد زمين و ساخت  هاي عمومي، صرفه كاهش هزينه كارايي، مطالعه و افزايش
كردن آسايش  شهري، همچنين فراهم مسئوالنگيري  هاي آموزشي و اصالح نحوه تصميم واحد

  .هستيم و رفاه دانشجويان و در نتيجه كمك به تأمين عدالت اجتماعي در شهر
  

 روش پژوهش 

هاي تحقيق اسنادي، توصيفي و تحليلي، اطالعات موردنياز  در اين پژوهش با استفاده از روش
هاي مكاني موجود رقومي شده و در پايگاه  ها و داده معني كه نقشه بدين .آوري خواهد شد جمع

طالعاتي شده و به وارد پايگاه ا) توصيفي(هاي غيرمكاني  اطالعاتي ذخيره گرديده و سپس داده
؛ و بعد از طي مراحل، ورود، مديريت، پردازش، تحليل و خواهد شدعوارض نسبت داده 

اطالعات جغرافيايي خواهد بود كه مراحل  از طريق سيستمها، خروجي آن  سازي داده مدل
  .خواهد گرفتبراساس اين اطالعات انجام  ،بعدي كار پژوهشي

ها به  بندي، تجزيه و تحليل و حذف و اضافه دادهابي، طبقهبا استفاده از اين روش امكان بازي
هايي بوده كه  ها به صورت نقشه نهايتاً ضمن بررسي وضع موجود، خروجي داده. آمده است جودو

  .دهند هاي مناسب براي ايجاد فضاي فيزيكي بهينه آموزشي را نمايش مي مكان
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  پيشينه تحقيق 

ها با استفاده از سيستم اطالعات  يابي فضاي فيزيكي دانشگاه هاي مستقل و مرتبط با مكان پژوهش
اي است كه در سطح كشور برخالف كشورهاي پيشرفته، تحقيقات اندكي بر روي  جغرافيايي مقوله

از جمله  .وجود داردنياز فراوان به تحقيق در اين زمينه در كشور  ،بنابراين. آن انجام شده است
يابي فضاي بهينه آموزشي با استفاده از سيستم اطالعات مكان موارد قابل توجهي كه در زمينه

  :توان به آن اشاره كرد عبارتند از  جغرافيايي  در خارج و داخل كشور مي
آمريكا كه با استفاده از سيستم اطالعات  2در ايالت ورمونت 1استاو يابي مدارس در شهرمكان - 

انجام گرفته است و به كمك اين روش  يابي فضاي بهينه آموزشي جغرافيايي به منظور مكان
  . اند ابتدايي انتخاب كردهآموزشي هاي مناسبي را براي ايجاد مراكز  مكان

در مكانيابي مراكز آموزشي در ايران انجام گرفته   GISهايي كه در زمينه نقش از پژوهش - 
غرافيايي و با استفاده از سيستم اطالعات ج ،يابي مراكز آموزشي مديريت و مكانبه توان  مي

تجزيه به  )1383( زاده فرج و) 1381(فرهادي  .اشاره كردگزيني مراكز آموزشي  مكان ارزيابي و
اين . اند هپرداخت GISتهران با استفاده از  6و تحليل توزيع مكاني و مكانيابي مدارس در منطقه 

دايي و ها فقط در زمينه مراكز آموزشي در مناطق خاصي از شهر و در مدارس ابت نمونه
 GIS راهنمايي صورت گرفته، ولي در زمينه انتخاب فضاهاي بهينه دانشگاهي با استفاده از

  .تحقيقات زيادي انجام نگرفته است
  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه

دقيقه عرض شمالي در  29درجه و  33دقيقه طول شرقي و  21درجه و  48آباد در  شهر خرم
مربع قرار گرفته است، اين شهر اصوالً كوهستاني و ارتفاع آن كيلومتر  30اي به وسعت تقريبي دره

شود و  آباد به عنوان مركز استان لرستان محسوب مي خرم. متر است 1171از سطح عمومي درياها 

                                                 
 

1. Stowe 
2. Vermonet  
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 اطرافگذرد و چون در بين سلسله جبال زاگرس قرار گرفته  خوزستان از اين شهر مي - راه تهران
  .آن را كوه احاطه كرده است

  

  ها زيه و تحليل يافتهتج

  )GIS(با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي آموزشي يابي فضاي فيزيكي بهينه مراحل مكان
، مراحـل  يابي فضاي بهينه آموزشي با استفاده از سيستم اطالعـات جغرافيـايي   مكان براي اجراي

  :است نيازمندزير 
  ي؛يابي مراكز دانشگاه مكان گذار درتأثيرشناسايي عوامل  - 1
 ؛ GISگذار به محيط تأثيرواردكردن عوامل  - 2

 هاي اطالعاتي جديد؛ تهيه اليه - 3

هاي اطالعاتي بـر اسـاس فاصـله و كـاربري اراضـي بـر اسـاس ارزش         گذاري اليه ارزش - 4
 تناسب آنها؛  اقتصادي و

بنـدي يـا نسـبتي و     دهي درجـه  هاي اطالعاتي بر اساس روش وزن دهي نهايي اليه وزن - 5
  .د براي ايجاد دانشگاه پيام نورشناسايي مناطق مستع

  

  يابي فضاي دانشگاهي مراحل مكان: 1نمودار 
  

                                                                  
  
  
  
  
  
  
  

 يابي دانشگاهشناسايي عوامل تأثيرگذار درمكان

 GISمحيطوارد كردن عوامل تأثيرگذار به

هاي اطالعاتي  تهيه اليه

 هاي اطالعاتي براساسگذاري اليهارزش
 فاصله وكاربري اراضي بر اساس ارزش اقتصادي

بندي يا  دهي درجه هاي اطالعاتي بر اساس روش وزن دهي نهايي اليه وزن
 هاي مستعد براي ايجاد دانشگاهنسبتي و شناسايي مكان

 .مأخذ نگارندگان
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  آباد نور خرم يابي دانشگاه پيام گذار در مكانتأثيرشناسايي عوامل 
هرقدر . هستند از مراحل مهم مطالعه است ذارگتأثيريابي  شناسايي و انتخاب عواملي كه در مكان

يابي  هاي زميني تطابق بيشتري داشته باشد نتايج مكان عوامل شناسايي شده با واقعيت
يابي مراكز آموزشي به مباحث  در مكان). 91:1384فرج زاده اصل، (تر خواهد بود  بخش رضايت

براي ). 101- 100، 1381، فرهادي، پرهيزكار(شود  سازگاري، مطلوبيت و ظرفيت توجه مي
  :آباد عوامل ذيل درنظر گرفته شده است يابي فضاي دانشگاهي در سطح شهر خرم مكان

 ها؛ رشيب و گسلهاي پ ها و دامنه فاصله مناسب از صخره .1

 مراكز دانشگاهي؛  نزديكي به  ساير .2

 نزديكي به مراكز فرهنگي و مذهبي؛ .3

 ؛)اصلي و فرعي(مناسب از شبكه ارتباطي  فاصله .4

 ات شهري؛تأسيسنزديكي به  .5

 ها؛ ها و غسالخانه فاصله مناسب از گورستان .6

 ؛1نزديكي به مراكز نظامي .7

 عدم مجاورت با بازار و مراكز شلوغ تجاري؛ .8

 فاصله مناسب از مراكز صنعتي؛ .9

 ).هستندهايي كه  متناسب با كاربري آموزشي  زمين(هاي مستعد  واقع شدن در زمين .10

    
  ) GIS(سيستم اطالعات جغرافيايي به محيط) معيارها(ر گذاتأثيرورود عوامل  

و 4، تنظـيم كـردن  3، زمـين مرجـع نمـودن   2اخذ داده، تغييرات فرمـت  :شامل مراحل اين فرايند
 :انـد عبارتنـد از   هايي كه به سيستم وارد شده داده). 8:1384فرج زاده،(هاست  داده 5مستندسازي

هـاي مراكـز مسـكوني،     اليـه  نقشـه رقـومي از  هاي رقومي كاربري اراضـي وضـع موجـود و     نقشه

                                                 
 
 .هاي پليس است هاي نيروي انتظامي و ايستگاه منظور پاسگاه.  1

2  . Reformatting 
3  . Georeferencing 
4 . Compling 
5.Documenting 
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ات و تجهيزات شهري، تأسيسهاي باير،  ، زمين)اصلي و فرعي(آموزشي، فرهنگي، شبكه ارتباطي 
  .ها، مراكز تجاري و مراكز صنعتي ها و صخرهها، كوه گورستان

  
  هاي اطالعاتي جديد تهيه اليه

موزشي، فرهنگـي، تجـاري، نظـامي،    مراكز آ(هاي موجـود   در اين مرحله با استفاده از داده
هـا و   ها، صـخره ات شهري، گورستانتأسيس، )اصلي و فرعي(صنعتي، شبكه ارتباطي 

آيـد كـه    اطالعات جديدي به دسـت مـي   ،)هاي مستعد ها، زمينهاي پرشيب و گسل دامنه
، فرهنگـي، تجـاري، نظـامي، صـنعتي، شـبكه      )دانشـگاهي (فاصله از مراكز آموزشـي   :عبارتند از

هـاي پرشـيب و واقـع     ها، كوههـا و صـخره   ات شهري، گورستانتأسيس، )اصلي و فرعي(تباطي ار
  .هاي مستعد شدن در زمين

  
  هاي اطالعاتي براساس فاصله از معيارها گذاري اليه ارزش

د اثـرات مثبـت و منفـي داشـته     نـ توان هاي آموزشي مـي  هاي مختلف در كنار مكان وجود كاربري
منظـور از   .شـوند  تقسـيم مـي  ) متجانس و نامتجانس(ها به دو گروه اصلي  اين نوع كاربري. باشند

نشاني، مراكز پلـيس و نيـروي انتظـامي، مراكـز      هايي همانند آتش هاي متجانس، كاربري كاربري
ات مشـابه و  تأسيسو ) سرا، سالن يا مراكز ورزشي مانند سينما، تئاتر، فرهنگ(فرهنگي و ورزشي 
د كشتارگاه، گورستان، شبكه ارتباطي اصـلي، خطـوط اصـلي گـاز و     هايي همانن همچنين كاربري

سـپهري و  (شـوند   هاي مشابه به عنوان كاربري نامتجانس محسوب مـي  و ساير كاربرياست نفت 
هـا   بنابراين هر كدام از مراكز آموزشي بايستي فاصله مناسبي بـا ايـن كـاربري    .)6:1380ديگران،

ربري و ميـزان اثـرات آن بـر فضـاهاي آموزشـي را نشـان       نوع كا) 1(جدول شماره . داشته باشند
  .دهد مي
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  نوع كاربري و ميزان اثرات آن بر فضاهاي آموزشي :1جدول

  نوع كاربري
صورت  در نوع اثر

مجاورت با مكان  
  آموزشي

نوع اثر در صورت 
دسترسي مكان 
  آموزشي به آن

ميزان مجاورت 
  با مكان آموزشي

  يكفاصله نزد  مثبت  مثبت  مسكوني

  فاصله نزديك مثبت مثبت  فرهنگي
  فاصله معين  مثبت  منفي  بهداشتي

  فاصله دور  بي تفاوت  منفي  تجاري

  فاصله معين  مثبت  منفي  شبكه ارتباطي

ات شهري نامتجانس با مراكزتأسيس
  آموزشي

  فاصله دور  منفي  منفي

  فاصله معين  مثبت  بي تفاوت ات شهري متجانس با مراكز آموزشيتأسيس

  .7:1380سپهري و ديگران، :خذمأ   
  

هـا بـا    نـوع دسترسـي  . ها هسـتند  يابي كاربري ها در مكان دو مؤلفه فاصله و زمان مهمترين مؤلفه
. گردنـد  گيـري آسـايش محسـوب مـي     اين دو عامل واحد اندازه. شوند فاصله و زمان سنجيده مي

هاي مزاحم و ناسازگار  نياز ساكنان و دوري از كاربري چگونگي دسترسي به خدمات شهري مورد
گـذاري   بـر همـين اسـاس ارزش   ). 30:1381زيـاري، (گردنـد   هاي مهم آسايش تلقي مي از مؤلفه

بندي بر اساس فاصله  گذار صورت گرفته و طبقهتأثيراساس فاصله از عوامل  هاي اطالعاتي بر اليه
هـاي   كـاربري  گرفته شده و هرچـه فاصـله   متر درنظر متر به دويست از معيارها بر حسب دويست

هـا  امتيـاز بيشـتر و هـر چـه فاصـله        متناسب با مراكز دانشگاهي كمتر باشند، اين نـوع كـاربري  
هـاي متناسـب    ها؛ كاربري گيرند و در امتيازبندي كاربري بيشتري داشته باشند امتياز كمتري مي

ايـن   .گيرنـد  هـاي نامتناسـب امتيـاز كمتـري مـي      با مراكز دانشـگاهي امتيـاز بيشـتر و كـاربري    
و ) در نظر گرفته شده اسـت ده  در اينجا صفر تا( استگذاري بر اساس يك مقياس عمومي  ارزش

ها و متناسـب بـودن بـراي ايجـاد مراكـز آموزشـي و        كاربري اراضي بر اساس ارزش اقتصادي آن
ك  هـا بـر اسـاس يـ     ذكـر اسـت امتيازبنـدي كـاربري     شـايان . دانشگاهي امتيازبندي شده اسـت 
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مسـكن و شهرسـازي اسـتان اصـفهان     سـازمان  ن شهرسازي رشناسان و مهندسانظرسنجي از كا
  . گذاري معيارها را بر حسب فاصله نشان داده است ارزش 2شماره جدول . صورت گرفته است

  
  ها بر حسب فاصله گذاري اليه ارزش : 2جدول

بندي در  مسكن و شهرسازي استان اصفهان، طبقهسازمان ن شهرسازي و معماري انظرسنجي از مهندس: أخذم
  ..Arc/GISمحيط 

 

  براي ايجاد فضاي دانشگاهي اساس ارزش اقتصادي و ميزان تناسب آنها ها بر ذاري كاربريگارزش
منظـور تبـديل بـه فضـاي دانشـگاهي اهميـت دادن بـه همـه          براي تهيه نقشه مناسب زمين بـه 

گـذارتر و از تناسـب بيشـتري    تأثيرهـا   ، ولي در اين ميان بعضـي از كـاربري  استها الزم   كاربري
عنـوان مثـال    هـا ارزش بيشـتري داده شـود بـه     براين الزم است كه به اين كاربريبنا .برخوردارند

هاي اختصاص يافته به مراكز آموزش عالي  به خاطر ارزش اقتصادي كمتر و زمين ،هاي باير زمين
بـالعكس بعضـي از    .به خاطر سازگاري بيشتر با مراكز دانشـگاهي از ارزش بيشـتري برخوردارنـد   

فاصله
)

متر
دانشگاهها  )

مراكز فرهنگي  
كوهها و صخره  

ها 
راههاي ارتباطي اصلي  

  

تأسي
س

ات شهري
  

مراكز تجاري
مراكز صنعتي  
گورستان ها و   

غسالخانه
ها 

مراكز نظامي  
  

0  - 200  10  10  0  0  10  0  0  0  10  
200 - 400  9  9  1  1  9  1  1  1  9  
400 -600   8  8  2  2  8  2  2  2  8  
600 -800   7  7  3  3  7  3  3  3  7  
800 -1000   6  6  4  4  6  4  4  4  6  
1000 -1200   5  5  5  5  5  5  5  5  5  
1200 -1400  4  4  6  6  4  6  6  6  4  
1400 -1600  3  3  7  7  3  7  7  7  3  
1600 -1800  2  2  8  8  2  8  8  8  2  
1800 -2000  1  1  9  9  1  9  9  9  1  
  0  10  10  10  0  10  10  0  0  به باال - 2000
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هـا،   ر و ساخته شـده، گورسـتان  هاي پ هاي اصلي، اليه ها و خيابان ريم بزرگراهح(، مانند ها كاربري

  )   3جدول شمار). (دارندمراكز صنعتي و غيره ارزش كمتري 
  

  ها بر اساس درجه تناسب آنها براي ايجاد فضاي دانشگاهي گذاري كاربري ارزش :3جدول
 ميزان ارزش نوع كاربري

  10  باير، مراكز آموزش عالي
  8  1هاي كشاورزي ينزم
  7  )فضاي سبز(هاي بزرگ  پارك

  6  2، صنعتي مجزا)هاي بزرگ پادگان(نظامي 
  5  هاي بزرگ ورزشي، بيمارستان بزرگ ها و مجتمع استاديوم

  4  ها و مراتع، جهانگردي مسكوني، جنگل
  3  ها، فرهنگي تجاري ترمينال و مسافرخانه

  2  نشاني اداري منفرد، مدارس، آتش
  0  .ها ، باشگاههاي ورزشي ،مذهبي،گورستان، پارك4، بهداشتي3يدرمان

 NODATA  رودخانه، شبكه ارتباطي

  .ن معماري و شهر سازي  سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهانانظرسنجي از مهندس: مأخذ    

                                                 
 
وساز اختصاص داد، ولي از آنجا كه شهر در يك منطقه كوهستاني  هاي كشاورزي را نبايستي به ساخت هر چند زمين. 1

هاي خالي  زمين كمبودپيوندند و همچنين به دليل  هاي كشاورزي به محدوده شهر مي واقع شده و به مرور زمان زمين
هاي كشاورزي هستند كه از هر نظر شرايط الزم را براي  ساز در منطقه مورد مطالعه، تنها زمينو مناسب و بدون ساخت

ها به دليل كوهستاني بودن و داشتن شيب تند داراي شرايط استاندارد  و ساير زمينهستند ايجاد دانشگاه دارا 
نظر منابع آب درآينده با مشكل مواجه ها به صورت تپه مانند هستند و از  و برخي ديگر از زمين نيستندساز  و ساخت

 .خواهند شد

 .مركز صنعتي كه به صورت مجزا باشد و در جوار آن هيچگونه كارگاه مزاحمي وجود نداشته باشد. 2

 .ها ها و كلينيك مطب. 3

 . عموميهاي  ها و توالت ها، كشتارگاه ها، غسالخانه هاي عمومي، رختشويخانه گرمابه: مراكز بهداشتي عبارتند از. 4
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  ا براي ايجاد فضاي دانشگاهيه ها بر اساس ارزش اقتصادي و درجه تناسب آن گذاري كاربري ارزش: 1نقشه 

  

بندي يا نسبتي و شناسايي  دهي درجه هاي اطالعاتي برحسب وزن دهي نهايي اليه وزن
  هاي مستعد مكان

در ايـن  . ها بر اساس مقيـاس از پـيش تعيـين شـده اسـت      اين روش مستلزم درنظر گرفتن وزن
امتيـاز بـه كـل     20وع ترتيب كه در مجم ، بدينشده در نظر گرفته تا بيست پژوهش ارزش صفر

بيشترين   دهنده نشان ،20دهنده كمترين توجه و  نشان ،كه ارزش  صفر شود ميمعيار تخصيص 
يعني هر قدر يك معيـار ارزش بيشـتري بـه خـود گيـرد       .توجه به معيارهاي مورد بررسي است

تـرين خصيصـه    به عبارت ديگر نمـره حـداقل بـه كـم اهميـت     . شود اهميت نسبي آن بيشتر مي
هـاي   سـپس همـه نسـبت   . يابـد  مـي  اختصـاص هاي داده شده  عنوان مبنا براي محاسبه درجه هب

 wكمترين ارزش داده شـده و  wjكه w/wjيعني  ،شود يافته به ارزش حداقل تقسيم مي تخصيص
نسبت مذكور، درجه اهميت نسبي از بدترين سطح به بهترين . امين معيار در جدول است jنمره 

دهـي   هـاي اطالعـاتي برحسـب وزن    دهي نهايي اليـه  وزن 4جدول شماره . كند سطح را بيان مي
تـرين معيـار تخصـيص     به مهم 20در اين جدول، امتياز. بندي يا نسبتي را نشان داده است درجه
بندي ثانويـه، يـك نمـره نسـبتي در ارتبـاط بـا        سپس براي معيار درجه) كاربري اراضي(يابد  مي
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داده شـده   15در جدول مذكور ارزش . يابد رها اختصاص مياهميت آن نسبت به مهمترين معيا

در مرحلـه بعـد نسـبت هـر امتيـاز داده شـده بـه        . شود و اين روش براي ساير معيارها تكرار مي
بـه فاصـله از كوههـا و     6كه در اينجا امتيـاز  (شود  ترين معيار محاسبه مي اهميت معيارها، بر كم

، 6/15=071/0يعنـي  ) شـود  تقسيم مي 6ها بر  مه ارزشها داده شده است، پس بنابراين ه صخره
22/0=6/20  =w/wj هـاي اصـلي، نرمـال     ها با تقسيم بر مجمـوع وزن  ترتيب اين وزن و به همين

هاي داده شده به معيارها براساس  ذكر است وزن شايان. خواهد بود 1شده و مجموع آنها برابر با 
  .ان اصفهان صورت گرفته استمسكن و شهرسازي استسازمان ن انظرات مهندس

   
  بندي يا نسبتي دهي درجه هاي اطالعاتي بر حسب وزن دهي اليه نحوه وزن :4جدول

  وزن نرمال شده  وزن اصلي مقياس نسبت  معيارها
  22/0  3/3  20  سازگاري با كاربري اراضي

  17/0  5/2  15  مجاورت و نزديكي به مراكز آموزش عالي
  10/0  6/1  10  دسترسي به شبكه ارتباطي
  10/0  6/1  10  فاصله از مراكز صنعتي

  10/0  6/1  10  ها ها و غسالخانه فاصله از گورستان
  08/0  3/1  8  فاصله از مراكز تجاري

  075/0  1/1  7  فاصله مناسب از مراكز فرهنگي
  075/0  1/1  7  فاصله مناسب از مراكز نظامي

  075/0  1/1  7  ات شهريتأسيسفاصله مناسب از 
  071/0  1  6  ها ها و صخره از كوه فاصله مناسب

  1  6/14  جمع
ن شهرسازي و معماري سازمان مسكن و شهرسازي استان انگارندگان بر اساس نظرسنجي از مهندس: مأخذ

  .اصفهان
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  ها، براي ايجاد فضاي دانشگاهي آباد بر اساس درجه تناسب آن بندي شهر و حريم شهر خرم سطح: 2نقشه 

  

  يابي با واقعيات زميني تطبيق نتايج مدل مكانو  گيري نتيجه

يابي به وسيله سيستم اطالعات جغرافيايي بايد  از مهمترين مسائلي كه پس از انتخاب و مكان
بررسي اين موضوع است كه مناطق تعيين شده تا چه حد با واقعيت و  ،موردتوجه قرار گيرد

تواند  انجام بازديدها و مطالعات ميداني مي شرايط منطقه تطابق دارند؟ براي بررسي اين موضوع،
امكان مطالعات ميداني،  يابي شده را نشان دهد و در صورت عدم صحت و سقم مناطق مكان

  .نظرخواهي از كارشناسان بومي مفيد خواهد بود
يابي فضاي فيزيكي دانشگاه  دست آمده از مدل ارائه شده در مكان به منظور تطبيق نتايج به

آباد با واقعيات موجود در منطقه مورد مطالعه، نقشه كاربري اراضي موجود آن تهيه  رمنور خ پيام
اين . گذاري نهايي منعكس شده است در نقشه ارزش ،مدل مذكور ي هدست آمد هشده و نتايج ب

ضعيف  خوب، خوب، متوسط، ضعيف و خيلي خيلي: طبقه به پنج هاي منطقه را نقشه تناسب زمين
يند اخوب و خوب با درنظر گرفتن كليه پارامترهايي كه در فر كه طبقات خيليتقسيم كرده است 
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و  5جدول شماره (گردند  اند براي ايجاد فضاي دانشگاهي انتخاب مي داده شده تأثيريابي  مكان
  ).   2نقشه شماره 

  
  آباد براي ايجاد فضاي دانشگاهي هاي شهر خرم درجه تناسب زمين :5جدول

  تناسبدرجه   امتياز  رديف
1  733 -659   خيلي خوب 
2  659 -585   خوب 
3  585 -512   متوسط 
4  512 -438   ضعيف 
5  438 -365   ضعيف خيلي 

  نگارندگان: مأخذ      
  

ها براي تبديل به فضاي  براساس ديدگاه كارشناسان شهرسازي و معماري، مستعدترين زمين
هاي اختصاص  زمين :ند مانندهايي كه مالكيت دولتي دار زمين ؛هاي باير دانشگاهي شامل زمين

ر محدوده گسترش هاي كشاورزي موجود د داده شده به مراكز آموزشي، نظامي، اداري، زمين
ات شهري، مراكز تأسيسهايي كه به ساير مراكز دانشگاهي، فرهنگي،  زمين آينده شهر و غيره؛

، اليه )زي شهربخش مرك(وساز زياد وجود دارد  هاي كه درآن ساخت نظامي نزديك؛ و از زمين
ها و  هاي اصلي، مراكز صنعتي، تجاري، گورستان و غسالخانه، كوه ها و خيابان حريم بزرگراه

گذاري نهايي با كاربري اراضي  سپس با مطالعه و مقايسه نقشه ارزش. ها فاصله داشته باشند صخره
  :موجود نتايج زير حاصل شده كه عبارتند از

  
 وبهاي با درجه تناسب خيلي خ زمين  

هاي اطراف  ها و صخرهشيب و با فاصله مناسب از كوه هاي هموار و كم اين نوع از اراضي، در زمين
هاي ناسازگار همانند بخش  آب زيرزميني بسيار خوبي بوده، از كاربري هاياند، داراي سفره شهر واقع

نين از ها، شبكه ارتباطي اصلي فاصله مناسبي دارند و همچ مركزي شهر، صنايع، گورستان
وسازي صورت نگرفته و به صورت كاربري  گونه ساخت ها هيچ كه در اكثر اين نوع زمين جايي آن
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هاي كمتر و همچنين فضاي مناسبي  ها براي دولت هزينه ، مالكيت اين نوع زمينهستندكشاورزي 
بنابراين  .براي گسترش آينده دانشگاه و تبديل آن به شهرك دانشگاهي را خواهد داشت

گيري در جهت انتخاب فضاي فيزيكي بهينه در درجه اول بايستي در اين مناطق باشد كه  متصمي
ها اراضي بعد از منطقه  نمونه اين مكان. با رنگ سبز نشان داده شده است) 2(در نقشه شماره 

  . هستندگرم و اراضي منطقه بدرآباد واقع در اطراف دانشكده كشاورزي  دره
  
 خوبهاي با درجه تناسب  زمين  

  :شوند كه عبارتند از ها به چند دسته تقسيم مي اين نوع زمين
  .اند آباد واقع شده غربي حريم شهر خرم ها در بخش شمال اين زمين :مراتع) الف

  :آباد قرار دارند كه عبارتند از ها در چند قسمت حريم شهر خرم اين نوع زمين :كشاورزي )ب
البته اين نوع (، در دشت اسبسان، به كوهدشتآباد  هاي واقع شده در مسير خرم زمين. 1

  ؛)كنيم اند پيشنهاد نمي هاي گسل اصلي قرار گرفته ها با توجه به اينكه  در مسير خط زمين
ها در منطقه كمالوند و  نزديك  بروجرد كه اين نوع زمين - آباد  قسمتي در راه خروجي خرم. 2

  ؛هستنددانشگاه علوم پزشكي 
ها درمنطقه بدرآباد، نزديك دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان و  زمينبرخي ديگر از اين . 3

  .اند با فاصله مناسبي از فرودگاه واقع شده
اند و با توجه به اين كه از مراكز آموزشي،  گرم واقع شده ها در منطقه دره اين نوع زمين :هاي باير زمين) ج

  .مناسبي براي انتخاب دانشگاه خواهد بود ها فاصله مناسبي دارند مكان مسكوني، ادارات و سازمان
 

 هاي با درجه تناسب متوسط زمين  
  .شوند نميها براي ايجاد مكان دانشگاهي پيشنهاد  به داليل زير اين نوع از زمين

، تغيير كاربري آنها از قرار دارندوساز و مركز شهر  رساختها درنواحي پ بخشي از اين زمين )1
ها  وزشي مشكل است؛ چون از نظر مالكيت، اين نوع زمينهاي موجود به فضاي آم كاربري
  .بهمن و شقايق  22هاي ميدان مطهري، زمين :خصوصي دارند، مانند مالكان
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هاي لرستان، علوم پزشكي،  ها در منطقه كمالوند و در اطراف دانشگاه نوع ديگر از اين زمين )2
هاي  اطق از نظر آبهاي هيدرولوژي اين من و دانشگاه آزاد هستند كه براساس نقشه

 هستندزيرزميني در وضعيت نامناسبي قرار دارند و همچنين داراي پستي و بلندي زيادي 
 .هستندبر  بر و زمان ات شهري بسيار هزينهتأسيسكه از نظر ايجاد 

 

 هاي با درجه تناسب ضعيف و خيلي ضعيف زمين  
  :شوند كه عبارتند از ها به چند دسته تقسيم مي اين نوع از زمين

 هاي اصلي؛ ها و راه هاي مجاور بزرگراه زمين )1

 هاي واقع شده در بخش قديمي و مركزي شهر مانند شهدا، تختي و غيره؛ زمين )2

 ها؛ ها و گورستان هاي واقع شده در غسالخانه زمين )3

 ها و فضاي سبز شهر هاي واقع شده در پارك زمين )4

 .ها هاي نزديك كوهها و صخره زمين )5

ضعيف براي ايجاد  ر باال ذكر شد اراضي با درجه تناسب ضعيف و خيليبه دليل خصوصياتي كه د
 .شوند نميدانشگاه پيام نور پيشنهاد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آباد كاربري اراضي حريم و محدوده شهر خرم: 3نقشه 
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  پيشنهادها
گذاري براي تهيه  توجه به سياست(ريزي  هاي شاخص برنامه اين پيشنهادها با توجه به ويژگي

هاي عيني و  توجه به جنبه(ريزي  ، طرح)اي سيستماتيك و منظم براي رسيدن به اهداف هبرنام
  :يابي، اجراء، نظارت و مديريت ارائه شده و عبارتند از ، مكان)ها ملموس عناصر و پديده

طوري كه  اهميت دادن به توزيع متناسب فضاهاي آموزشي و دانشگاهي در سطح شهر، به )1
 . به اين فضاها دسترسي داشته باشندهمه شهروندان بتوانند 

 .ريزي مشخص تعيين برنامه )2

  .هاي شهري ايجاد هماهنگي كلي در طرح )3
 .توجه به جمعيت، فرهنگ، مسائل اجتماعي و اقتصادي منطقه مورد مطالعه )4

 .هاي فضاهاي شهري ها و محدوديت لحاظ نمودن پتانسيل )5

سازگاري، آسايش، كارآيي، (اراضي ريزي كاربري  يابي در برنامه توجه به معيارهاي مكان )6
 ).مطلوبيت، سالمتي، استانداردهاي ايمني

يابي فضاي دانشگاهي  در تجزيه و تحليل اطالعات و مكان روزهاي  استفاده از ابزار و روش )7
 .مانند سيستم اطالعات جغرافيايي

ناسان بررسي اثرات اجتماعي و رواني فضاي بهينه آموزشي و توجيه و تبيين آن براي كارش )8
 .هاي شهري طرح

 .ها هاي متناسب با فضاي آموزشي با توجه به محل آن انتخاب كاربري )9

 .ارزيابي هر يك از عناصر آموزشي، متناسب با عملكردشان در محيط شهري )10

 .يابي فضاهاي آموزشي هاي مختلف شهري در مكان ها و ارگان هماهنگي بين سازمان )11

ايجاد محيطي بهينه و آرام در جهت ايجاد انگيزه اهميت به رفتار و خواسته دانشجويان و  )12
 .براي تحصيالت در مقاطع باالتر
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