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 ده کیچ

از  اسدتااهه  بدا  ابتددایی  مدارس فضایی پراکنش شناسی ،آسیب هدف مطالعه حاضر

 ماهید.  از ندا  کداربرهب بدا    اسد.  حققید    اهدااز  3منطقده  هر ،GISنرم افزار 

گدرهآورب   هسدترس،  هر منداب   از نیداز  مداره  اطالعات  باشد می حقلیلی -یحاصیا

 چندد  مددل  از اسدتااهه  ابد  هدا  شداخص  وزن ،ها شاخص استخراج از پس  و گرهید

 افدزار  ندرم  هاب حققی  با اسدتااهه از  حقلیل هاهه آمدند  هس. به( FAHP)متغیره 

GIS ابتددایی  مقطد   مددارس  هاه، نشدان  هسد. آمدده،   به نتایج  پذیرف. صارت 

 از  قدرار هارندد   مناسدبی  نسبتا وضعی. هر فضایی حازی  نظر از اهااز شهر 3 منطقه

 2 کدل مددارس،   مجمدا   مکدانی، از  –، نظر فضدایی سه منطقه هاب هبستان بین

 هر هرصدد   50 بدا  مدرسده  16 نامناسدب،  طید   هر هرصدد   25/6  با مدرسه

 فقدط ید    مناسدب و  شدرایط  هر هرصدد  62/40 بدا  مدرسه 13متاسط،   وضعی.

 گیدرب  بنابراین نتیجه  کامال مناسب قرار هاشتند هر وضعی. هرصد 13/3 با مدرسه

 هر فضدایی  حازید   نظدر  از اهااز شهر سه منطقه ابتدایی مقط  مدارس که شاه می

 د   نهار قرار مناسبی نسبتا وضعی.
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Abstract 

The main objective of this study is the pathology of spatial 

distribution of elementary schools by using GIS in Ahvaz, 

District 3. This research is applied in terms of functional and 

descriptive - analytical nature, based on library studies and field 

studies. The required information was collected through 

studying and extraction from available resources and then the 

indexes were extracted. The weight of the indices was obtained 

by using a multivariate model (FAHP) and finally analyzed by 

GIS software. The results of the research have shown that the 

elementary schools of district 3 of Ahvaz are in relatively good 

condition in terms of spatial distribution. Of the pre-schools in 

District 3, 2 schools with 6.25% of the total number of schools 

in the inappropriate range, 16 schools with 50% of the total 

secondary schools, 13 schools with 40.6% of the total number 

of schools in proper condition, and only one school with 13.3% 

of the total, schools in District 3 were in a perfectly fit position 

in terms of spatial location. Therefore, it is concluded that the 

elementary schools of the District 3 of Ahvaz are in a fairly 

decentralized position in spatial distribution. 
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Urban services, Residential neighborhoods, Social justice, 

Dehgolan, Kordestan. 
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 مقدمه
 رشد سری  اب چانمسائل پیچیده با جهان شهرهابامروزه    

 Liu etهستند)مااجه  شهرب برنامهبی گسترش شهرنشینی و

al , 2007: 233 )  را عمامی این احساس مرهم اغلب که طارب به 
 که اس.  چرا نامناسب فعالی. و زندگی براب شهرب مناط  که هارند
 آثار گذشته هاب ههه هر شهرنشینی شتابان رشد و جمعی. افزایش

 کالبدب حاسعه به حاانمی براب مثال اس.  هاشته هنبال  به را سایی
 استاندارههاب اف. و فقر اب،حاشیه مقالت ایجاه شهرها، ونناماز
 از برخارهارب هر نابرابرب نهایتاً و خدماحی مراکز کمباه زندگی،
 ( 4: 1383نماه )صالقی و رضاعلی،  اشاره امکانات،
 بر زیاه فشارهاب باعث سا  از ی  شهرها سری  گسترش   

 شاهمی شهر یستماکاساز ساب هیگر بر  و اراضی  کاربرب ساختار
(Merwe & Hendrik, 1997: 135)  ریزانبرنامه رو این از 

 اجتماعی، اقتصاهب و زیس. جدب عااقب حجربه هلیل  به شهرب
 عملکرهب فضایی ساختار آشاتگی مانند ؛شهرب حاسعه مقیطی
 نامناسب با همراه ،شهرب بها کاربرب نامناسب صیصحخ و شهرب
و  شهرب زمین از رویه و بی حد  از بیش ههاستاا ،ها کاربرب مکان باهن

 کاربرب یکپارچه ریزب ناین برنامه هابروش هر جستجاب سایر مااره،
  (Merwe & Hendrik, 1997: 135)هستند زمین شهرب

 شهرب حازی  اراضی کاربرب ریزب از جمله مشکالت برنامه

 از و سا ی  از شهرب بها کاربرب نامتاازن و ناهمگان فضایی
 به حاجه با ،همجاار بها کاربرب بین سازگارب عدم هیگر ساب

 و ظرفی. مطلابی.، سازگارب، جمله از بهینه یابی مکان شرایط
 بهینه حازی  حعیین ( 10: 1393 و همکاران، زاهه بافقی اس. ) ایمنی
 آن با ریزانبرنامه اوقات اغلب که اس. ابمسئله خدماحی مراکز
 فضاها این متعاهل حازی  ( 10: 1377بقرینی،  ) هارند کار و سر

که  اب باید باشدگانه به حسهیالت، و مناب  مکان حعیین مستلزم
 کنند پیدا هسترسی ها آن به متعاهل صارت  به جامعه اقشار همه

 کالبد و جمعی. پرشتاب رشد هلیل   به زیرا(  42: 1381)مزینی، 
 ها بکاربر مناسب فضایی حازی  عدم مانند مشکالحی شهرها،

 جمله از آمازشی (  فضاب33: 1370اس.)حافی ،  آمده وجاه هب
 حاجه عدم هلیل  به بعضاً هستند که شهرب استراحژی  بها کاربرب

 سازگارنا بها کاربربو با نامازون  صارت  به مکانی شرایط به
 برخی همجاارب هر آمازشی کاربرب قرارگیرب اند  شده همجاار
 ییها کاربرب سایر و هرمانی نظامی، عتی،صن مانند کاربرب ها کاربرب
 کاهش باعث ،شاند می شناخته مزاحم کاربرب عناان  به ناعی به که
و  روحی نامطلاب حأثیر و آمازشی کاربرب رسانی خدمات سطح

 آمازان هانش این هر حقصیلی آن اف. هنبال  به و آمازان روانی هانش

 ( 10: 1393 زاهه و همکاران، بافقی شاه) می
 هاب کاربرب با مجاورت هلیل به  طرف ی  از آمازشی فضاهاب

 
 بنا( فاقد باز )فضاب فضاهاب ظرفی. باهن پایین و نامتجانس    

 فضایی حازی  عدم هلیل  به هیگر طرف از و هرس هاب کالسو 

 ضرورب هابهمشخص از عارب شهر، سطح هر ها مکان این مناسب

 سالمتی کارایی، یش،آسا حقمل، نظیر قابل فیزیکی و مقیطی

، و رضاعلی صالقی اس.) آمازانهانش و معلمان براب ایمنی و
 و آن صقیح شیاة به وابسته آمازش، مطلاب کیای.(  4: 1383
 آمازشی فضاهاب هاشتن باشد، می مناسب آمازشی فضاهاب هاشتن
 به یگای پاسخ براب هر ها آن فضایی صقیح آرایش نقاة و مطلاب
و  ارحباطی خطاط طبیعی، مقیط اجزاب شناسایی هب احتیاج نیازها،
 طرح حعیین و ها آن ههاشمندان حرکیب چنین هماین قبیل هاره   از

 حقلیل و حجزیه و بررسی و مدارس یاصال یابی مکان براب نهایی
فر و همکاران، معینی ) باشد ها ضرورب می آن  ابهمه جانبه و هقی 
ها به لقاظ حاثیر مستقیم آن  .ازی  فضایی این فعالیح ( 250: 1394

پار   صاایی  )اس. هر آسایش خاناارها از حساسی. زیاهب برخارهار
 (  2: 1393پریان، وحسینی شه

 خدمات براب حقاضا حجم ایران شهرهاب هر جمعی. افزایش با   

 ساختار عل. به  ولی یابدمی افزایش نیز عمامی و کاالهاب

 به پاسخگایی سرع. ماارهه کشارمان، خاص سیاسی -باقتصاه
 میان این هر اس.  باهه حر کم نیازها رشد سرع. از نیازها
 زیاهب هالیل به آمازشی بها کاربرب مانند حقاضا پر بها کاربرب
 مالی مشکالت ،شهرها اجرایی نهاههاب هماهنگی عدم مانند
 هر علمی، ماازین با مسئاالن آشنایی  عدم و پرورش و آمازش
 زیاهب مشکالت با آمازبهانش جمعی. نیازهاب به گایی پاسخ
 (  131: 1390مکاران،ماحد و ه ) شاند می مااجه
رشد خاهرو و بدون برنامه از این نظر هلیل    شهرهاب ایران به   

 ( 2: 1393پریان،  و حسینی شهپار  صااییهچار مسئله و مشکل هستند )
 فضاب سرانه زمینه هر کمباه رغم علی اهاازشهر منطقه سه کالن

 مسائل و مشکالت با کاربرب این نامازن حازی  از نظر آمازشی،

 اصل نکرهن رعای. بر  عالوه مسئله این اس.  مااجه بسیارب

 از آمازب هانش جمعی. یکسان برخارهارب هر برابرب و عدال.
 و سالم. کارایی، آسایش، سا ی  از مناسب، آمازشی فضاهاب
 براب هیگر ساب از و ههد می کاهش را آمازب هانش جمعی. ایمنی

 وجاه به زیاهب مشکالت شهروندان و معلمان و آمازان هانش
 هلیل   به کاربرب عدم ساماندهی این حاه و آوره  عاارض ساء می

 از حاکی ،منطقه سه اهااز هر شهرب هاب فعالی. ناسازگارب
  باشد می آن معضالت با جدب برخاره و امر این به حاجه ضرورت
 همجااربهاب راهبره و اصال کارگیرب به ضرورتاین اساس  بر

   مقدوهه ماره مطالعه هر ابتدایی مدارس شناسی آسیب براب

 اس.  ناپذیر اجتناب
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 گایی به این سااالت پاسخ هنبال  به پژوهش  همین هلیل اینبه 
 اس.:
منطقه سه  هر ابتدایی مدارس استقرار مؤثر بر بها کاربربحرین  مهم  1

 ؟ اندکدام اهااز

 ؟اس. چگانه اهاازسه  منطقه هر ابتدایی مدارس ضاییف پراکنش  2
 

 مبانی نظری 

 استقرار نامطلوب مدارس 
 و جمعی. شهرها، افزایش فیزیکی و فضایی گسترش امروزه   
افزایش  شهر باعث ساختار هر جدید هابفعالی. آمدن وجاه  به

 و  صابرب) شده اس. شهرها پذیربهر آسیب مختلای متغیرهاب
 بها کاربرب اناا  از یکی آمازشی کاربرب ( 44: 1391همکاران، 
 رفاه و ایمنی آن، بهینه یابی مکان و شهرها اس. هر اساسی

(  9: 1393 و همکاران، زاهه بافقی ) هاش. خااهد پی هر را شهروندان
 بها کاربرب شهرنشینی، سری  رشد عل. به  اخیر هاب سال هر

 حازی  .اس. شده رو بهرو ابعدیده مشکالت و مسائل با آمازشی
 کاهش و اجتماعی عدال. به حصال حااندمی مدارس بهینه

 حرافی  طاالنی هر هاب مساف. از ناشی جسمی و روحی مشکالت
 مکان حعیین و حشخیص شاه  بنابراین سبب را شهرب سنگین
 ،فعالی. نا  شناخ. گرو هر آمازشی مراکز استقرار و مناسب
 آمازشیکاربرب  که هایی اس.و واکنش کنش و هانیازمندب عملکره،

 ( 12: 1393، ستارپار) آوره می پدید  ها کاربرب هیگر با
 و عدم کمی نظر از ابتدایی مدارس استقرار ساخ. به صرف حاجه  

 ها آن یابی مکان هر مهم عاامل سایر و مجاور بها کاربرب به حاجه
 گرهه می قیحص رسانیخدمات نظر از کارایی کاهش ماجب
 و استقرار عدم ابتدایی، مدارس کمباه هر شده ذکر مسائل بر عالوه
 از شهرب سیماب و باف. با آن هماهنگی عدم و یابی هرس. مکان
 گرهه می مقساب کشارمان مدارس از بسیارب مشترك مسائل

  ( 152: 1390)اهیبی و همکاران، 
و خطر از مکانی به مکان  پذیرب آسیبهوو معتقد اس.    

به همین  هاره زمان هیگر عینی. متااوحی از زمانی به هیگر و 
پذیرب یافتن راهکارهاب ماید براب کاهش آسیبحالش براب  هلیل

 زیراها باهه اس.   ها و جاام  آنهمااره اولایتی براب هول.
 گیرب و کداهش اقدامات جدام  براب پیدش انجام ریزب و برنامه

 رویکرههاب  اولای.اجرایی از هاب مطالعاحی و  خدسارات هر قالب طرح
  (44: 1390چشمه، مقمدب هه) هستند مدیری. جام  مخاطرات

 مناسب حأمین شهرب اراضی  کاربرب ریزب برنامه مهم اهداف از یکی
 اهتمام اس.  آمازشی خدمات به هسترسی جمله از عمامی خدمات
 این کرهن برطرف براب شهرب ریزانبرنامه و شهرسازان عمام

 نقیصه

 کشار شهرب ریزب برنامه امر ضروریات از که خاه باشد می هصنقی

 ( 77: 1391و همکاران، کاهی  شاه خااجه شاه)می مقساب
 

 هافعاليت بهينه يابیمكان
 ریزانبرنامه حاجه ماره همااره ها،فعالی. براب بهینه یابیمکان   

 شهرب ریزببرنامه رو هر این اس.  از باهه مرحبط انمتخصص و

 آمازشی از بها کاربرب شهرب، زمین کاربرب ریزببرنامه ویژه به

 مناسبی جایگاه از طراحی، و یابیمکانکافی،  زمین اختصاص حیث
 ریزببرنامه ( 12: 1393 و همکاران، زاهه بافقی هستند) برخارهار
 و ها شاخص کرهن قانانمندبا  ههار شهرب، سعی زمین  کاربرب
  منطقی، هابراهکار ارائه و گیربیمحصم هر حاثیرگذار عاامل
 براب مناسب هاب مکان انتخاب هر را ریزانبرنامه و گیرانحصمیم
 ( 44: 1391همکاران،  و صابربکند) یارب هافعالی. انجام
 از ی  سا ،شهرها منطقی غیر رشد و جمعی. سری  رشد پی هر   

 شدن حاکمشدت یافته و از ساب هیگر  عمامی خدمات براب نیازها

 ساه براب رقاب.و  نئاکالسی  اقتصاه اصال از پیروب و بازار اقتصاه
 خدماحی)آمازشی،  یعمام بها کاربرب سهم کاهش ماجب ،حر بیش

از   شده اس.م ساهآور مسکانی بها کاربرب سهم افزایشو    ( و 
 عدال. گسترش براب شهرب  ریزببرنامه و هول. هخال. رو  این
 افراه همه براب خدمات متعاهل و انیکس هسترسی و اجتماعی 

 سعی شهرب  ریزان برنامه همین اساس بر  نمایدمی ضرورب جامعه
 ماره بها کاربرب  به زمین حخصیص مناسب الگاب ارائه با حا هارند
 حأمین شهر، براب کالبد هر ها آن مناسب گزینیمکان و شهرها هر نیاز
 مکانا و گشته یرگذارحأث شهرنشینان آسایش و شهرها ایمنی و رفاه
 ( 9: 139 همکاران،و  زاهه بافقی) دنآور فراهم شهرها هر را بهترب زیس.

 با هماهنگی نظر از ابتدایی مدارس ماقعی. و مقر هرچهبدیهی اس. 
 و فضایی ساختارهاب هسترسی، ایمنی، شهرب، بها کاربرب هیگر
 ها مکان این و باشد حرمطلاب معابر شبکه و جمعی. حراکم کالبدب،
 کیای ارحقاء بر حربمثب. آثار ،شاند یابی مکان حربمناسب نقاط هر

 خااهد جامعه مرهم جسمی و روحی سالمتی حاظ نیز و زندگی

 ( 154: 1390اهیبی و همکاران،  )گذاش.
 

  ابتدايی مدارس مفيد عملكرد شعاع
 مدت هر آماز هانش که ابهاصلف هر ابتدایی مدارس یابیمکان   

 نقطه آخرین هر و مدرسه مقل به روبپیاهه هقیقه 10 کثرحدا

 حاسعه و ناسازب سازمان .اس. الزم برسد، پاشش حق. مقدوهه
 چنین هم و هسترسی زمان حداکثر1385 سال هر مدارس حجهیز و

 مختل  مقاط  آمازان هانش براب را هسترسی شعا  حداکثر

 ( 156: 1390)اهیبی و همکاران،  کرهه اس. حعیین حقصیلی
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 به سترسیه زمان حداکثر و هسترسی شعا  ، حدکثر1 جدول   

 شعا  ههد آمازان را نشان میهانش براب   آمازشی بها کاربرب

 صارت  به هقیقه 10 زمانی هاصلف نظر از ابتدایی مدارس کرهبعمل

 حا منزل از آمازانهانش خروج لقظه از اس.  یعنی روب پیاهه
 از شعا  باشد  این هقیقه 10 از بیش نباید مدرسه مقل به رسیدن
  شاه می گرفته نظر هر متر 500 یمکان هاصلف نظر

 

 
 
 
 
 
 

 مؤثر معيارهای و ابتدايی مدارس يابی  مكان

 و دارههاستانا هاشتن شهرب، مختل  بها کاربرب حاجه حعده با   
 هر هرکاربرب نقش و عملکره نا  با متناسب ضاابط و معیارها

 از جلاگیرب ضمن حاان می طری  این از اس.  ضرورب شهر سطح
 به یا دیگرندیک عملکره کننده مختل که ییها کاربربن گرفت قرار
 نیاز و شهر جمعی. با متناسب هم، کنار هستند، هر ناسازگار عبارحی
 همه حا کره حازی  متعاهل طار به نیز را شهرب بها کاربرب ها آن

باشند   هاشته هسترسی ها کاربرب این به راحتی به بتاانند شهروندان
 به حاجه با ابتدایی مدارس گزینیمکان براب متعدهب معیارهاب

 همه برهن کار به که البته گرهیده اس. ارائه جهانی استاندارههاب
 پذیرمکانا مختل  هالیل یابی به مکان هر امر شده معیارهاب یاه

 باهن هسترس هر به شدید بستگی حنها نه معیارها انتخاب و نیس.
 ماره مقدوهه کالبدب و طبیعی شرایط از متاثر بلکه هاره اطالعات
 ( 153: 1390اهیبی و همکاران،  هاره) نظر

 پيشينه تجربی
 و هاخل هر هم مطالعاحی آمازشی مراکز یابی مکان ماضا  هر    
 زیر مطالعات به حاانمی جمله از که گرفته انجام کشار خارج هر هم

 نماه: اشاره
 یهحجز عناان حق. (، پژوهشی1391پرهیزکار) و گاگه فرهاهب   
 حهران 6 منطقه ابتدایی مدارس یابی  مکان و فضایی حازی  حقلیل و

 که ساخ. مشخص حققی  نتیجه هاهند  انجام GIS از استااهه با

 نظر ماره معیارهاب با ابتدایی مدارس هولتی، مدارس اکثر مکان

 نداره   زیاهب مطابق.
 یابیمکان و عناان مدیری. با (، پژوهشی1391) سرور و زاهه فرج   

مطالعه  (،GISجغرافیایی) اطالعات سیستم از استااهه با آمازشی مراکز
 حهران انجام ،7 منطقه راهنمایی مقط  آمازشی فضاهاب مارهب:

  راهنمایی هاهند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مازونی حازی  از آمازشی فضاهاب حازی  که اندهاهه نشان ها هاهند  آن

 11 احداث و فعلی هاب انمک ساماندهی نیازمند و نباهه برخارهار

 اس.    الزم استاندارههاب گرفتن نظر هر با جدید آمازشی مکان
 هابمقیط عناان  با(، هر پژوهشی 2007و همکاران) 1رابرت  

 برخی خاه مطالعه هر ها آن هاهند  انجامایمن،  و سالم ابمدرسه
 ارائه را ابمدرسه هابمجماعه براب مقیطی سالم. هاب روش
 هاب مقیط هر کاهکان حر بیش یاهگیرب زمینه هر مبناییرا و آن  هاهند
 (Robert J, et al, 2007).دشمرهن بر ابمدرسه
 سهل و یمکان ارحباط (، هر پژوهشی حاثیر2011) همکاران بیلیا و  
 این نتیجه هاهند  قرار بررسی و مطالعه ماره را مدارس باهن الالاص
 مدارس به حرب آسان هسترسی که آمازانی هانش که هاه نشان حققی 
 را مدرسه حا خانه مسیر بحر بیش حناوب به و حر بیش هاشتند، خاه
 (Billie, et al, 2011).نماهندمی روب پیاهه
 فاکتارهاب به مرباط هابهمشخص(، 2013همکاران) و 2آمی.  

 بررسی ماره را حگزاس ایال. ابتدایی مدرسه چهار هر حرافیکی
 نااحی هر یابی مدارس مکان براب ها آن نتیجه از حا هاهند قرار
که  هاه نشان حققی  این نمایند  نتیجه استااهه ایال. این شهرب

اره و مدارس نااحی شهرب حگزاس از الگاب مشابهی وجاه ند
 اندشده یابی مکانمختل   صارت حرافیکی به منظر فاکتارهاب

Amit U, et al, 2013)  ) 

 
  شناسی روش 

 -یایصحا و از نظر روشکاربرهب و  هش از نظر هدفپژو این   
        اس. میدانی هاببررسی و اب کتابخانه مطالعات بر مبتنی ،حقلیلی

                                                      
1. Robert  
2. Amit   

 آمازانهانش براب آمازشی هاببکاربر به هسترسی زمان حداکثر و هسترسی شعا  حدکثر .1 جدول
 متوسط هر کالس سرانه حداکثر زمان دسترسی حداکثر شعاع دسترسی تحصيلیمقطع 

 نار 35-30 متر مرب  5 روبهقیقه پیاهه 10 متر 500 ابتدايی
 نار 40-35 متر مرب  6 روبهقیقه پیاهه 15 متر 1200 راهنمايی
 45-40 ر مرب مت 7 روبهقیقه پیاهه 20 متر 2000 متوسطه

 56: 1382، پارمقمدب، 28: 1385 کشار، مدارس حجهیز و حاسعه ناسازب، سازمان ماخذ:
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هاب حققیقاحی، اب و طرح هاب نظرب پژوهش به روش کتابخانه هاهه
  و آورب جم شهرب  هابطرحماجاه و مقاالت،  ها، کتبآمارنامه

  نداطالعات میدانی به روش مشاهده گرهآورب شد
 مکانی وضعی. بررسی هر اطالعاحی بها الیه یرحأث میزان که جا آن از   

ممکن اس.  و نیس. اندازه ی  آمازشی بهمانند کاربرب  کاربرب ی 
 بقیه به نسب. حرب بیش حأثیرگذارب ،ها الیه میان هر الیه چند یا ی 

 ههی وزن و بندباولای. براب روشی نیازمند بنابراین باشد، هاشته ها الیه

 FAHPمدل  از حققی  این هر ستیم کهه اطالعاحی بها الیه به
 ال وصا ها، ابتدابراب حجزیه و حقلیل هاهه .اس. گرهیده استااهه

با    سپسندشد استخراج و شناسایینظر  مد همجااربمعیارهاب 
از مجما   Euclidean Distance ابزار GIS افزاراستااهه از نرم
 ر اینهشدند  هاب همجاارب طراحی نقشه Distanceابزارهاب 
براب  حالید شده فاقد واحدهاب همگن اس. هاب مرحله نقشه
پذیرب چنین افزایش انعطاف سازب و همگن کرهن و هم استانداره
از مجما  ابزارهاب  Fuzzy Membershipها از منط  فازب آن

Overlay  ها،وزن و حعیین گذارب ارزش از سپس بعد  گرهیداستااهه 

 Raster گزینه با جغرافیایی عاتاطال سیستم مقیط هر را نتایج

Calculato گزینه اعمال با و هاهه حأثیر ها الیه هر  Overla با
 از مجما  ،9/0با گاماب  Fuzzy overlyاستااهه از ابزار 

 ماره بها الیهب هانقشه Spatial Analyst Tools ابزارهاب
  پایانی هر مرحله باالخره شد  طراحیحقلیل مکانی  و حلای  نظر

از مجما   ،9/0با گاماب  Fuzzy overlyابزار از  استااهه با
 پاشانی هم هاب اصلهف هابنقشه Spatial Analyst Toolsابزارهاب 
 گرهید  حهیهو حقلیل مکانی  شده

  

 معيار یها اليه  تهيه

 ناسازب سازمان هستارالعمل اساس بر معیارها حققی  این هر   

 به مدارس  یابی  مکان یارهابمع و شده حعیین 1385کشار  مدارس
  اند هشد بندبهسته ناسازگار و سازگار کاربرب شامل کلی هسته هو
 بها کاربرب  به حاانمی با مدارس سازگار بها کاربرب جمله از

 اشاره عالی آمازش سبز، فضابنشانی،  آحش هابایستگاه مسکانی،

 سازگار نیمه و رناسازگا کامال هسته هو به ناسازگارب بها کاربرب .نماه
 بها کاربرب به حاانمی ناسازگار بها کاربرب جمله از  شدند حقسیم
 نیمه بها کاربرب و کره اشاره بنزین پمپ و نعتی،ص هرمانی، اهارب،
  .اس. شده حعری  نظامی کاربرب حققی  این هر سازگار
 که یصارح به ها آن بحأثیرگذار میزان سازگار هاب کاربرب ماره هر   
 هس. به ها حقلیل هر بیشترب وزنی باشد، امتیاز کمتر فاصله چه هر
 حأثیرگذارب میزان ناسازگار هابکاربرب ماره برعکس  هر و آوره می
 هر بیشترب وزنی باشد، امتیاز بیشتر فاصله چه هر که یصارح به ها آن

  عکس  بر و آورهمی هس. به هاحقلیل
شهرب را نشان  هابربربکا از مدارس استانداره فاصله ،2جدول   
 ههد می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 محدوده مورد مطالعه
  اس. ایران هابشهر  کالن از یکی ستان خاز ستان ا مرکز اهااز
 هر هاره، قرار اهااز ستانشهر مرکزب بخش هر که شهر این

 هرجه 48 و شمالی عرض هقیقه 20 و هرجه 31 جغرافیایی ماقعی.
 ارحاا  با و ستان خاز اب جلگه بخش هر شرقی، طال هقیقه 40 و
به شرح  3منطقه خدماحی  مقدوهه .قرار هاره هریا سطح از متر 18

 از بعد سلیمان مسجد جاهه سم. خروجی شهر از شمالاز  ذیل اس.:
ابتداب عرشه پل  :جناباز  ،اندیکا حعاونی جاهه غرب نیروگاه، سم.

سام حامیدان چهارشیر، پل  اصلحدف مدرس بلاار شمالی ، ضل سام
راسب  چهارشیر میدان چها میدان اصلف ضل  شمالی بلاار بسیج حد

 سربندر جاهه کمربندب حا پل -هاازراه اپلیس: شرقاز  ،راهحا پلیس
زیرگذر پل سام  :غرباز  کشاورزب، جهاه شهداب جدید االحداث

 شهرب هابکاربرب از مدارس استانداره لهصفا. 2جدول 

 وضعيت حريم استاندارد ها کاربری وضعيت حريم استاندارد ها کاربرب

 ناسازگار 150 مسافربرب پایانه سازگار 500 فرهنگی

 ناسازگار 500 هرمانی سازگار 300 باهار

 ناسازگار 700 نظامی سازگار 500 آمازش عالی

 نلسازگار 150 لیصخیابان ا سازگار 500 مسکانی

 ناسازگار 500 جایگاه ساخ. سازگار 300 فضاب سبز

 ناسازگار 300 کارگاههاب  :نعتی سازگار 1500 آحش نشانی
 زگارناسا 700 نعتیصمراکز  سازگار 500 ورزشی

 (1394(، سلیمانی مقدم و همکاران)1393)پریان حسینی شهو  پار  صاایی(، 1393بافقی زاهه و همکاران)(،1390(،اهیبی وهمکاران)1389ن)همکاراعساکره وماخذ:
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 جدیداالحداث پل جاهه کمربندب ابتداب کارون حاشیه روهخانه
 آمازش ناحیه 4 هاراب اهااز شهر اس.  بکشاورز جهاه بشهدا
نار  300000حقریبا اهااز شهر آمازب هانش جمعی.  اس. پرورش

، جمعی. مناط  3جدول ( 2: 1390ابرب و همکاران، ص) باشد می
 حققی  را مقدوهه ماره مطالعه ،1 گانه مقدوهه و شکل هش.
 ههد نشان می

  

 
 عهقدوهه ماره مطالم .1ل كش

 

 هايافته

شهر اهااز  ،3ابتدایی منطقه مدارس فضایی پراکنش شناسیآسیب

 :شد انجام حرحیب زیر  پنج گام بههر 

پس از حهیه بان   شد، اصلحرسیم نقشه فااقدام به گام اول،    

باحاجه به  ها کاربربمکانی هر کدام از  اصلنقشه فا هاهه مکانی،

ب حققی  حرسیم ها کاربرب هر همجاارب با دارههاب ماجاهستانا

هر نظر گرفتن معیارها و  با، هر پارامتر  ه اقلیدوسیاصلف  گرهید

و با استااهه از  GIS  افزار شده، هستاراحی هر نرم ضاابط ارائه

کر الزم به ذ  اشته و اجرا گرهیدن Euclidean Distance  ابزار

هه ب هر هسته به حاکی  حریم زها کاربربهر این مرحله که اس. 

چهارهه نقشه حالید  نمایشاز  هلیل رعای. ضاابط نشریه، به  کهشد 

  شده هر

  

 

 

  نظر شده اس.  صرفاین مرحله شده هر 

که  جا آناز اس.  هاب معیارنقشه سازب استانداره گام دوم،   

و  سازب استانداره اند، برابفاقد واحدهاب همگن اصلهاب فا نقشه

 استانداره روش ها از  آن پذیرب افانعطافزایش  نیزکرهن و همگن 

 صارحا ی  استااهه شده اس.   صارعدهب بین  فازب با هامنه سازب

 بها کاربرب همجاارب نسب. به اصالحرین رعای.  معاهل بیش

 حرین گانه( و ی  معاهل کمب چهارههها کاربرب منتخب حققی )

 باشد   میهمجاارب  اصالرعای. 

را  هاب معیارنقشه سازب استانداره ،2و جدول ال  و ب( )2شکل    

 ههد با حاجه به حریم مرباطه نشان می
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 هاب معیار سازب نقشه دارستانا)الف(. 2شكل 
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 هاب معیارنقشه استاندارهسازب )ب(. 2شكل

  

 FAHP با استااهه از مدل ها الیه وزن بخشی به گام سوم، ر ه   

ب ها کاربربتااوت هر ی  از با حاجه به ضریب م پرهاخته شد 
 ، از روشابتدایی مراکز فضایی شناسی مکانی،  سیبآمنتخب هر 

 بخشی  وزنحعیین براب  ا  اچ  پی  فازب چند متغیره بخشی  وزن
 هر این مرحله خبرگان با استااهه از  استااهه گرهید ها کاربرب به

عبارات زبانی و بر اساس روش چانگ برحرب ی  معیار بر معیار 
 این اساس هیگر یا ی  کالس بر کالس هیگر را بیان کرهند  بر

 ، عبارات زبانی4ماحریس مقایسات زوجی حشکیل شد  جدول 
 ههد را نشان می ها شاخصمقایسات زوجی 

 

 ها شاخصعبارات زبانی مقایسات زوجی . 4جدول 
 برتری مطلق عالی خيلی خوب نسبتا خوب خوب برتر  کمی برتر خيلی کم برتری برابر

1،1،1 1،2،3 4،3،2 5،4،3 6،5،4 7،6،5 8،7،6 9،8،7 10،9،8 
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ب ها کاربربابتدا ارزش وزنی براب حهیه ماحریس زوجی،    
ب زوجی هر مدل ها مقایسهگیرب از گانه و منتخب با بهره چهارهه

هویی  -ن منظار، جدول مقایسة هومذکار مقاسبه شد  به ای

سنجی با روش هلای هر آن  از نظر اصلحشکیل، و میانگین وزنی ح
را نشان  ها شاخص، ماحریس مقایسات زوجی 5گنجانده شد  جدول

 ههد می

 

ها شاخصعبارات زبانی مقایسات زوجی . 5جدول   

شاخص ها مراکز صنعتی خیابان اصلی هرمانی پایانه مسافربرب کارگاه هاب صنعتی نظامی آحش نشانی

مراکز صنعتی 1،1،1 2،3،4 6،7،8 8،9،10 3،4،5 3،4،5 6،7،8

خیابان اصلی 1/2،1/3،1/4 1،1،1 5،6،7 5،6،7 2،3،4 2،3،4 4،5،6

هرمانی 1/6،1/7،1/8 1/5،1/6،1/7 1،1،1 2،3،4 1/3،1/4،1/5 1/6،1/7،1/8 4،5،6

پایانه مسافربرب 1/8،1/9،1/10 1/5،1/6،1/7 1/2،1/3،1/4 1،1،1 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6 5،6،7

کارگاه هاب صنعتی 1/3،1/4،1/5 1/2،1/3،1/4 3،4،5 4،5،6 1،1،1 1/2،1/3،1/4 6،7،8

نظامی 1/3،1/4،1/5 1/2،1/3،1/4 6،7،8 4،5،6 2،3،4 1،1،1 6،7،8

آحش نشانی 1/6،1/7،1/8 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6 1/5،1/6،1/7 1/6،1/7،1/8 1/6،1/7،1/8 1،1،1

اهارب 1/6،1/7،1/8 1/3،1/4،1/5 1/4،1/5،1/6 5،6،7 1/5،1/6،1/7 1/5،1/6،1/7 2،3،4

فرهنگی 1/5،1/6،1/7 1/4،1/5،1/6 1/3،1/4،1/5 1/3،1/4،1/5 1/5،1/6،1/7 1/4،1/5،1/6 3،4،5

ورزشی 1/5،1/6،1/7 1/4،1/5،1/6 1/5،1/6،1/7 1/2،1/3،1/4 1/6،1/7،1/8 1/5،1/6،1/7 1/2،1/3،1/4

جایگاه ساخ. 1/5،1/6،1/7 1/3،1/4،1/5 1/5،1/6،1/7 1/3،1/4،1/5 1/3،1/4،1/5 1/4،1/5،1/6 2،3،4

آمازش عالی 1/3،1/4،1/5 1/3،1/4،1/5 1/3،1/4،1/5 1/5،1/6،1/7 1/2،1/3،1/4 1/3،1/4،1/5 1/2،1/3،1/4

فضاب سبز 1/3،1/4،1/5 1/2،1/3،1/4 3،4،5 6،7،8 1/2،1/3،1/4 1/2،1/3،1/4 4،5،6

مسکانی 1/1،1/2،1/3 1/3،1/4،1/5 3،4،5 7،8،9 1/1،1/2،1/3 1/1،1/2،1/3 5،6،7

شاخص ها اهارب فرهنگی ورزشی جایگاه ساخ. آمازش عالی فضاب سبز مسکانی

مراکز صنعتی 6،7،8 5،6،7 5،6،7 5،6،7 3،4،5 3،4،5 1،2،3

خیابان اصلی 3،4،5 4،5،6 4،5،6 3،4،5 3،4،5 2،3،4 3،4،5

هرمانی 4،5،6 3،4،5 5،6،7 5،6،7 3،4،5 1/3،1/4،1/5 1/3،1/4،1/5

پایانه مسافربرب 1/5،1/6،1/7 3،4،5 2،3،4 3،4،5 5،6،7 1/6،1/7،1/8 1/7،1/8،1/9

کارگاه هاب صنعتی 5،6،7 5،6،7 6،7،8 3،4،5 2،3،4 2،3،4 1،2،3

نظامی 5،6،7 4،5،6 5،6،7 4،5،6 3،4،5 2،3،4 1،2،3

آحش نشانی 1/2،1/3،1/4 1/3،1/4،1/5 2،3،4 1/2،1/3،1/4 2،3،4 1/4،1/5،1/6 1/5،1/6،1/7

اهارب 1،1،1 2،3،4 4،5،6 3،4،5 3،4،5 1/3،1/4،1/5 1/4،1/5،1/6

فرهنگی 1/2،1/3،1/4 1،1،1 4،5،6 3،4،5 3،4،5 1/2،1/3،1/4 1/3،1/4،1/5

ورزشی 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6 1،1،1 3،4،5 1/2،1/3،1/4 1/2،1/3،1/4 1/4،1/5،1/6

جایگاه ساخ. 1/3،1/4،1/5 1/3،1/4،1/5 1/3،1/4،1/5 1،1،1 3،4،5 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6

آمازش عالی 1/3،1/4،1/5 1/3،1/4،1/5 2،3،4 1/3،1/4،1/5 1،1،1 1/2،1/3،1/4 1/3،1/4،1/5

فضاب سبز 3،4،5 2،3،4 2،3،4 4،5،6 2،3،4 1،1،1 1/2،1/3،1/4

مسکانی 4،5،6 3،4،5 4،5،6 4،5،6 3،4،5 2،3،4 1،1،1 
 

براین اساس مقدار 
m j

gij
M


 1

 براب هری  از سطرهاب 

 

 
برابر اس. با:زوجی  بها مقایسهماحریس 
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صنعتی= مراکز   ( 1+3+3+5+5+5+6+6+3+3+8+6+2+1 ),( 2+4+4+6+6+6+7+7+4+4+9+7+3+1 ),                        

( 3+5+5+7+7+7+8+8+5+5+10+8+4+1 ) =(57),(70),(83)    ،    ،                        1                                                

 ریاضیی  از سطرها از رابطه براب هر  1sقاسبهمبراب 
n m j

gii j
m


 1

 استااهه شده اس.:

                                                                                                                                                                     
 ( 39+29+7+9+8+17+22+8+44+39+21+29+42+57 ),( 47+37+7+10+8+20+27+9+55+49+25+35+53+70 ), 
( 55+44+7+12+8+24+33+11+65+59+30+42+65+83 )=(371),(453),(539)                                                2  

)مقدار )
n m j

gii j
m




 

1

1
  برابر سازب استاندارهپس از  

                                                         برابر اس. با:                     

 

                :اس. با 

1

1
( )

n m j

gii j
m




    

1 1 1
( . . )
371 453 539

= ( 0027 /0 ),(  0022 /0 ),(  0019 /0 )                                  3.  
 

 هاب زوجی                        براب هر ی  از سطرها ماحریس مقایسه 1sپس مقدار

 

                                                                             برابر اس. با:

(57, 70 ,83) * (0/0027, 0/0022, 0/0019) = (0/154, 0/155, 0/140) = 
1s  

 هیگر نسب. به هم Sبه این حرحیب هرجه بزرگی هری  ازمقاهیر
 

 آید: هس. می به 
 آید  بدس. می

                                                                     

(M M )

(M M ) (M )
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 FAHPب منتخب حققی  با استااهه از ها کاربرباوزان . 1نمودار

   

4.  
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 ههد هر بینها با استااهه از مدل نشان میحقلیل یافته
مراکز  شاخصحرین ارزش وزنی را  بیش ب حققی ها شاخص
ی، اصل خیابانب نظامی، ها شاخصهاره و  131/0با وزن  صنعتی

برب، مسافر پایانه، سبز فضاب، هرمانی، صنعتیهاب مسکانی، کارگاه
و فرهنگی  نشانی آحش،ساخ. جایگاه، عالی آمازشاهارب، ورزشی، 

، 066/0، 071/0، 071/0، 071/0، 073/0حرحیب با اوزان؛  به
و  064/0، 064/0، 065/0، 065/0، 065/0، 065/0، 066/0
 اند هاهه اختصاصخاه  هاب بعدب را بهاولای. 057/0

 الیه هر نقشه فاکتارحاثیر وزن هر  اقدام به گام چهارمهر    

  هر  و حعیین وزن گذارب   ارزش از پس عبارحی  بهفازب آن شد  

هاب فاکتار فازب که وزان هر نقشهاین ا هاهن ناب. به حاثیر  الیه
 یجنتا رسید  براب این منظارهر مرحله هوم یکسان سازب شدند، 

ه استااهبا جغرافیایی  اطالعات سیستم مقیط هر، به هس. آمده
 ها الیه هر Raster Calculator گزینه و Map Algebra از ابزار
را نشان هاب مراحل قبل ، حلای  نقشه3شکلشاه  می هاهه حأثیر
حلای ، نقشه رسترب خااهد باه که  از این اصلههد  نتیجه حمی

نگر مطلابی. یا عدم مطلابی. مکان اها هر آن نمایارزش پیکسل
 حشخیصحاان براب استقرار مراکز ابتدایی اس.  هر این مرحله می

 اب از خطر پذیرب قرار هاره هر چه پهنه ابتدایی هاه که کدام مراکز

 

 
فاکتار فازب هابحلای  نقشه. 3شكل   

 

 Fuzzyبا استااهه از ابزار  ها الیه پاشانی هم گام پنجم   

Overly هاب فاکتار اس.  هر مرحله قبل، بعد از حلای  نقشه
شد  اما از  مشخصفازب براب هر الیه، پهنه خطرپذیرب آن نیز 

 هاراب هرجه اهمی.  یابی مکانب ها الیهکدام از این که هر  جا آن
 ی هستند، ضرورب اس. که هرجه اهمی. هر ی  راخاص

نقشه نهایی پهنه ها به حالید  نماهه و سپس با حلای  آن مشخص
با استااهه از  Overlay گزینه اعمال با خطر پرهاخ.  بنابراین

 ، از مجما  ابزارهاب9/0با گاماب  Fuzzy Overlyابزار 

Spatial Analyst Tools حلای  نظر ماره بها الیههاب نقشه 

 خااهند شد  قابل ذکر اس. که هلیل انجام حقلیل مکانی  و
این که و  اس.میزان خطا ب کاهش برا 9/0از گاما  استااهه
 Gama عملگر  اهی  طی  نشان ه صارت نقشه را بهحاان  می
 باشد می فازب Sumو  Productعملگرهاب  از کلی حال. ی 

   .اس. شده گرفته بکار زیر رابطه قالب هر و حلایقی صارت به که
1( ) ( Pr )combinatio FuzzyAIgebraicSum FuzzyAIgebraic oduct  

 

  
 بین مقدار آن براب شده یانب رابطه هر و فازب Gama هر عملگر

عملگر  به حبدیل شاه انتخاب 1 مقدار اگر  هس. متغیر 1 حا 0
Sum به عملگر  شاه انتخاب 0 اگر و گرههمی فازبProduct 
 صقیح انتخاب که شاه حاجه بایستی گرهه  بنابراینمی حبدیل

 سازگارب هر حااندمی و گذاش. خااهد حأثیر هر خروجی مقدار

 با هاره قرار Productعملگر  هر که کاهشی هابگرایش
 کننده حعیین هاره، وجاهSum  عملگر هر که افزایشی هاب گرایش

 باشد 
   

 
 

5.  
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 مشخص 1 و 0 مابین هابهستانآ حد آزمایش با مطالعه این هر

 ی  آمده هس. به خروجی به با حاجه 9/0ه ستان آ حد که گرهید

 هر کاهشی و افزایشی هابگرایش بین را انعطافی قابل سازگارب
 صارت به حاان این کارگیرب به زیرا کند می ایجاه هاهاهه خروجی

 خاه از باالحر و حرپایین هاب حاان برخالف حرب هقی  و مشخص

 نمایش هاشتند به گرایش حداکثرب کاهش و افزایش به که

هر این پژوهش  .یدانجام ماره مطالعه منطقه هر ها آن وضعی.
خیلی  :هاب خطرشامل پهنههسته  5شهر به پهنه خطرپذیرب 

، 4 نقشه زیاه، زیاه، متاسط، کم و خیلی کم حقسیم شده اس. 
 ، 6و جدولکالنشهر اهااز  3ابتدایی منطقه شناسی مراکز آسیب

نشان  مقدوهه ماره مطالعه را ابتدایی ماحریس سازگارب مراکز
 ههد   می

 
 اهااز شهر  کالن 3ابتدایی منطقه شناسی مراکز  آسیب. 4شكل 

اهااز 3منطقه  ابتدایی مراکز سازگارب ماحریس. 6جدول   

 درصد تعداد نام آموزشگاه طيف

 -- -- -------- کامال نامناسب

 %25/6 2 شهریار هخترانه هولتی رازب، نامناسب

 %50 16    حاارب، حزکیه، قائم، وفا و  رب، هخترانه شهیدپسرانه شهید حاا متوسط

 %62/40 13    و  مصطایهانش، شهید  زاهه، عبدبس، نرگ مناسب

 %13/3 1 شری  زاهه کامال مناسب

 100 32 جمع   

 الگاب اطالعاحی ماثر بر حقلیل بها الیه حلای  از حاصل نتایج   

 براساسمدارس ابتدایی هر منطقه سه اهااز که  پراکنش فضایی
 متاسط، نامناسب، نامناسب، )کامال طبقه 5 طی  رنگی و هر

 ههد که از بینمیگرفته اس.، نشان  صارت مناسب( کامال مناسب،

 هر شهریار منطقه سه، مدرسه هخترانه هولتی رازب و هاب هبستان
شهید حاارب، حزکیه، وفا و     هر  .اندطی  نامناسب قرارهاشته

 وضعی. وضعی. متاسط؛ مدارس نرگس، عبدب زاهه، هانش و      هر

هر وضعی. مکانی  فضایی نظر ازرسه شری  زاهه مناسب؛ و حنها مد
هر وضعی.  ابمدرسههیچ طار کلی  اند  بههاشته کامال مناسب قرار
اراضی هر این نقاط بایر اس.   کاربربنداره  زیرا  قرارکامال نامناسب 

نظر  از ،اهاازشهر  سه منطقه ابتدایی مدارس مقط  که ایننتیجه 
  هستند  ناسبمنسبتا  وضعی. هر فضایی حازی 

 

 
 گیری نتیجه بحث و

 اس. شهرب مطالعات اصلی هسته زمین، کاربرب ریزب برنامه   

 ریزبمرحله برنامه حرینمهم نیز، ها کاربرب ارزیابی فرآیند و

 هاب کاربرب حرینمهم از یکی روه می شمار به زمین کاربرب

 هر شهر هر آمازشی اس.  فضاهاب آمازشی بها کاربرب شهرب،
 با ند برخارهار روزافزونی از اهمی. اس. که مره کارکرههاییز

 مکانی -حازی  فضایی چگانگی به حاجه مااره فاق، حاجه به
 و رو هاب پیش نابرابرب هرك به حااندمی شهر سطح هر مدارس
 ریزببرنامه هر ماجاه ماان  و کم  اجتماعی عدال.  ایجاه
 از یکی آمازشی، بکند  فضاها شناسایی را شهرب زمین کاربرب
 نسب. خاه عملکره واسطه به که هستند شهرب مهم بها کاربرب
 گزینی مکان  هستنداب  ویژه اهمی. هاراب شهرب سایر خدمات به

 مند نیاز که اس. فرایندب ها، همانند سایر فعالی. آمازشی مراکز
 صارت به باید مراکز این یابی مکان زیرا اس.  سیستمیرویکره 
 بررسی ءاجزا سایر با و آن با متقابل ارحباط هر و کل ی  از جزئی
 سایر از مجزا و مجره ابپدیده صارت به را آن حااننمی و گرهه
  هید هاپدیده

 مراکز این کارایی افزایش براب، اخیر هابسال هر رسدبه نظرمی    

شهرنشینی  سری  رشد عل. به  فضاها، این مناسب حازی  به حاجهو  
 شهرب نظام هر جام  مدیری. و ریزببرنامه ی  نباه متقابالً و

از   حر حاجه شده اس. کمشهرب، خدمات هیگر چان هم کشارمان
که اند شده  رو روبه اب عدیده مشکالت و با مسائل نیز فضاها رو این
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 یابی  مکان نامتناسب، عدم و نامازون حازی  حر ناشی از کمباه بیش

 هر ها کاربرب این براب مناسب بفضاها بینی پیش بهینه و عدم

 حازی  فضایی الگاب ارائه براب راستا این اس.  هر شهرها سطح
اهااز، براساس ضاابط و معیارهاب منطقه سه  ابتدایی مدارس

براب  نظر ماره معیارهاب بر مبناب اب هاب هاهه  همجاارب، الیه
 وشدند  حبدیل GIS مقیط هر استااهه قابل فرم. به حقلیل انجام
 براب هاراولای. هابزمین FAHPاجراب روش  بعد از نهای. هر
 چند صارت هر براحتی روش این با  شدند شناسایی مدارس ایجاه
 را نهایی هاب گزینه هق. با حاان می باال معیارهاب حعداه و گزینه
 و منطقی ههیوزن حاانمی که اس. مهم این نکته کره  انتخاب
 مکان نهای. هر حا هاه انجام  هاهگزین و معیارها بین هرستی
 هقی  بصارت مدارس هاب مکان بندباولای.  و شده انتخاب
 حا کندمی زیاهب کم  ریزانبرنامه به ماضا  این پذیره  انجام
این،   بر عالوه کنند  گیربحصمیم مکانی، هابهاهه اساس بر بتاانند
 را ایکی و کمی هابهاهه بتاان که نماهه فراهمفرصتی  مدل

 حاانمی مدل این کرهن پیاهه با ه ها قرار بررسی ماره همزمان
 نهایی خروجی کره  حقلیل حعیین را ابتدایی مدارس حازی  فضایی

 و سازگارب میزان که این بر عالوه روش این از آمده هس. به
 کند،می مشخص را شهر هر ماجاه ابتدایی مدارس ناسازگارب
 شناسایی نیز جدید مدارس ایجاه براب هاراولای. بهینه هاب مکان
 از آمده هس. به نتایج حقلیل و بررسی با هر این پژوهشنماید   می
هاب منتخب حققی  از اهمی.  کاربرب که شد مشخص مدل،

س ابتدایی هر مقدوهه ماره مطالعه یکسانی هر حازی  فضایی مدار
خص حرین ارزش وزنی را شا ب که بیشا گانه برخارهار نیستند  به
ن هاب نظامی، خیابا هاره و شاخص 131/0مراکز صنعتی با وزن 
  سبز، پایانه نعتی، هرمانی، فضابهاب صاصلی، مسکانی، کارگاه
نشانی  آحشساخ.،  عالی، جایگاه  زشی، آمازشمسافربرب، اهارب، ور
، 071/0، 071/0، 071/0، 073/0حرحیب با اوزان؛  و فرهنگی به

066/0 ،066/0 ،065/0 ،065/0 ،065/0 ،065/0، 064/0 ،064/0 

 نتایج اند هاب بعدب را به خاه اختصاص هاههاولای. 057/0و 

شهر  3منطقه  مدارس مقط  ابتدایی کهههد  می  نشان حققی 
 بین از هستند  مناسبنسبتا  وضعی. هر فضایی حازی  نظر از اهااز
ا  هرصد از مجم 25/6 مدرسه با  2سه، حعداه  منطقه هاب هبستان

 50 مدرسه با 16حعداه  .اندهاشته طی  نامناسب قرار مدارس هر
 مدرسه با 13 هرصد از مجما  مدارس هر وضعی. متاسط؛ حعداه

مناسب؛ و حنها ی   وضعی. هرصد از مجما  مدارس هر 62/40
 فضایی هرصد از مجما  مدارس منطقه سه نظر 13/3مدرسه با 
اب اند  یعنی مدرسهاشتهه قرار هر وضعی. کامال مناسب از مکانی

مدارس مقط   هر وضعی. کامال نامناسب وجاه نداره  بنابراین
 هر فضایی حازی  نظر از طار کلی به سه شهر اهااز منطقه ابتدایی
 هستند  مناسبنسبتا  وضعی.
 

 راهکارها 
ابتدایی  مدارس فضایی پراکنش حعدیل بخشی الگاب منظار به   

 : شاندپیشنهاه میزیر  براهبرهها اهااز، 3هر منطقه
 ویژه  هاب ناسازگار به کاربرب رعای. اصل همجاارب نسب. به

 مراکز صنعتی، نظامی، هرمانی و     ؛ 
 ویژه  بههاب سازگار  کاربرب رعای. اصل همجاارب نسب. به

 سبز و     ؛ کاربرب مسکانی، فضاب
 بازب کاهکان؛  سبز و پارك افزایش وسع. فضاب 
 مراکز و وسع. فضاب ورزشی؛حعداه  برهن باال 
 هاب هرجه ی  به مرکز مقالت؛ جلاگیرب از نااذ خیابان  
  .یابی  مدارس؛ مکانهر امر  متخصص افراهمشارک  
  با مقررات و قاانین حاکم  ساخ. و ایجاه مدارسحطاب  جدب

 اراضی؛  کاربربریزب  بر حمام وجاه  برنامه
  اصال و مالحضات شهر ایمن  حاظ حاجه به 

 

 منابع
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 ،هاب بام شناسی شهرب پژوهش جلهم ،اهااز شهر 4 و
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  حهران هانشگاه انتشارات
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استاه راهنما: ،بریزب  شهر و برنامه ایارشد، رشته جغرافی کارشناس
  چمران اهااز دیهانشگاه شهاهااز، امانپار،  دیسع
 اراضی کاربرب ریزب برنامه(، 1382)مقمدرضا، بپارمقمد   5

   انتشارات سم.حهران،  ،شهرب
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، گرگان( شهر آمازشی هبیرستان هابکاربرب مطالعه: ماره فازب )
  92- 71: پنجم  زمستان،  مقیط، پایدارب و جغرافیا
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