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 چکیده
تحلیل فضایی پراکنش کاربری آموزشی شهر اردبیل بوده ، هدف از مطالعه حاضر
داغ و  یهالکه لیتحل، ییآمار فضا یهابا استفاده از مدل، است. در همین راستا

 ییفضا عینحوه توزبه بررسی  Arc/GISافزار در نرم ییفضا یخودهمبستگ
تحقیق به روش  یها. دادهشد پرداخته لیشهر اردب حدر سط یآموزش یهایکاربر

استفاده از  ی گردید.مربوطه گردآور یهابا مراجعه به منابع و سازماناسنادی و 
بروز  یهاو داده یآموزش یهایدر پراکنش کاربر ییآمار فضا لیتحل یهاروش

پژوهش حاضر  یهایورآ( از نولی)محالت شهر اردبی ( و مکان139۵)ی زمان
، 6 هیاحو ن 3از منطقه ، 10و  7، 6 یکه نواح دادآمده نشان  تدسبه جینتا باشد.یم

 یهالکه یو غلظت باال یآموزش یکاربر یباال وزنهدارای  یهابلوک 1از منطقه 
از منطقه  9و  8، 4 یو نواح 3از منطقه ، 11 هیناح، 1از منطقه ، 11 ناحیهند. داغ بود

 نیا هداغ بودند ک یهاکم لکهو غلظت  یآموزش نییبا وزنه پا یهابلوک زین، 2
شاخص  براساس نیقرار داشتند. همچن یترنییدر سطح پا یداریبه لحاظ پا ینواح

 یاصورت خوشهبه لیدر شهر اردب یآموزش یهایکاربر ییفضا عیتوز، موران
 نیبکه نشان داد  زین یسیادر طیدر مح ونیتابع رگرس لیتحل جی. نتاباشدیم

، یتجار، یانتظام یادار، یدرمان، یمسکون یهایکاربر، تیو جمع یآموزش یکاربر
و  یفرهنگ یکاربروجود دارد. بین مثبت  یهمبستگ، یو ورزش یخدمات -یتجار
ی منف یهمبستگ، یآموزش یکاربربا  صنعتی – یکارگاه یسبز و کاربر یفضا

 .برقرار است

 
 کلیدي گانواژ

 .لیاردب، آمار فضایی، ییفضا پراکنش، یآموزش یکاربر

 

 
 

 
Abstract 
The purpose of this study was to analyze the spatial 
distribution of educational land use in Ardebil. In this regard, 
using spatial statistics models, hot spot analysis and spatial 
autocorrelation in ArcGIS software, the spatial distribution of 
educational applications in Ardebil was investigated. Research 
data were collected by documentary method with reference to 
relevant sources and organizations. The use of spatial statistics 
analysis methods in the distribution of educational uses and 
temporal data (2016) and location (neighborhoods of Ardabil) 
is one of the innovations of the present study.The obtained 
results showed that areas 6, 7 and 10 of Zone 3 and Zone 6 of 
Zone 1 were blocks with high educational use weight and high 
concentration of hot spots. Finally area 11, of Zone 1, area 11, 
areas 3 and areas 4, 8 and 9 of Zone 2 were low training 
weight blocks and low concentrations of hot spots, which were 
at a lower level in terms of stability. Also, according to Moran 
index, the spatial distribution of educational land uses in 
Ardebil was clustered. The results of regression function 
analysis in Idrisi environment also showed that there was a 
positive correlation between educational use and population, 
educational use and residential, medical, law enforcement, 
commercial, commercial service and sports uses. Nonetheless 
there was a negative correlation between cultural use and 
green space and workshop-industrial use. The use of spatial 
statistics analysis methods in the distribution of educational 
land uses and data of temporal and location are the innovations 
of the present study. 
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 همقدم
بزرگ و  یخصوص در شهرهابه، در شهرها تیجمع شیبا افزا

 یاست. ول افتهی شیافزا یخدمات شهر یبراحجم تقاضا ، یانیم

 همواره سرعت، کشورها یاسیس -یعلت ساختار اقتصاد به
است  بوده ترکم ازهایاز سرعت رشد ن ازهایبه ن ییپاسخگو

(Sohe Rana, 2009: 321.) از  یاریدر بس که یطوربه
نبوده و  تیرشد جمع یهمپا، یو خدمات شهر التیتسه، شهرها

 عیاستقرار و توز، یموجود در خدمات شهر یودهاعالوه بر کمب
 زین یبا بافت شهرها آن یو هماهنگ ینامناسب و عدم سازگار

است  خدمات به وجود آورده نیرا در ارائه ا یهمواره مشکالت
مراکز  رکزکه تم یاگونه(. به2: 1391، و همکارانروشتی )احدنژاد 
و باال  یطق دوقطبضـمن ایجاد منا، در یـك مکـان یرسانخدمات

کننده را به آن منـاطق هجـوم جمعیت مصرف، در شهرها نییو پا
، ترافیکـی، یطیمحستیامر خـود فشـار ز نیسـرازیر کرده که ا
است و از سوی  دنبـال داشتههوا و ... را به، یآلودگی اعم از صوت

مکمـل و موازی و نیز تشدید قطبی  هاییدیگر باعث جذب کاربر
  (.22: 1393، یاست )مرصوص ضـایی شـهرها شدهشدن ف
، یشهر رانیو مد زانیربرنامه یهادغدغه نیتراز مهم یکی

صورت عادالنه در به یمنابع و خدمات شهر صیو تخص عینحوه توز
 باشدیم یجامعه شهر یازهایسطح مناطق مختلف شهر برحسب ن

 (. 49: 1394، پناه)عزت
ماندن علت جامات در شهرها بهنامناسب و نابرابر خد عیتوز

 یهااز چالش یکیدر حال حاضر ، آنتوسعه شهر از رشد 
 شهروندان است. نیاز به  ییدر پاسخگو یشهر تیریمد

 به یابیدستدر  یبرابر، یشهر تیریانتظار شهروندان از مد
مناسب  یمناسب عملکردها و خدمات و دسترس عیتوز، هافرصت

 یگذارو تفاوت ضیبدون تبع، یتیو فعال یدهبه مراکز خدمات
، بنابراین (.6: 1393، پور و همکارانساکنان است )داداش نیب

باید تالش ، اندرکاران شهریریزان و دستمسئولیت برنامه نیترمهم
مختلف  یهابرابر در دسترسی گروه یهابه فرصت یابیدستبرای 

 نیجامعه شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تأم
هرگونه تغییر و تحول ، باشد. از سوی دیگر هایها و دسترسفرصت
 مجا آنشهری با پرورش نیروی کارآمد  یهاطیدر مح یاسازنده

برابر  یهااست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت یشدن
اخیر موضوع  یهاطی دهه، رونیا به بار خواهد نشست. از زشیآمو

 در کانون توجهآموزشی برابر  یهارصتو ف هارساختیز، امکانات
 (.92: 1389، یبستان انیمیکر) است بودهاین حوزه نظران صاحب

 در ییهاشاهد ضعف، یزیرها برنامهامروزه پس از گذشت سال
 میدر شهرها هست یجمله مراکز آموزشاز ، ارائه خدمات مختلف 

 (. 120: 139۵، مکارانهو  یی)سرا

با  یخدمات شهر نیتریاز اساس یکین عنوابه، یخدمات آموزش
نداشته و سطوح  یهماهنگ یآموزدانش تیرشد شتابان جمع

 میالتعلالزم تیجمع ازیاز ن ترکم، یکاربر نیبه ا افتهیاختصاص
استفاده مکرر  دهیپد دیتشد، یکمبود نیچن جهیکه نت استشهر 

ش کاه، هااستاندارد کالس از تربیشتراکم ، یآموزش یاز فضاها
است  یلیتحص تیفیافت ک تیو در نها یآموزش یهاضاسرانه ف

 (. ۵: 1387، رادیکاظم)
و  یمراکز آموزش یمکان -یینامتعادل فضا عیتوز، گریاز طرف د

مطلوب و بدون ناصورت به یآموزش یاستقرار فضاها، گریدعبارت به
بر  دیمشکل مز، فضاها نیمختلف شهر به ا یهابخش ازیتوجه به ن

و  تیمطلوب لیضمن تقل تینهادر بوده و  یسطوح آموزش کمبود
را با  یبه خدمات آموزش یاصل عدالت دسترس، فضاها نیا ییکارا

 .(19: 1383، یلیکائیاست )م رو ساختهروبه دیشك و ترد
که در نظام  دهدینشان م لیاستان اردب یتیجمع اطالعات

برکل  «نخست شهر»عنوان به لیشهر اردب، استان نیا یشهر
و  رانیمرکز آمار ا 139۵ یتسلط دارد. در سرشمار ینظام شهر

 بوده تینفر جمع ۵29374 یدارا لیشهر اردب، یاستان ماتیتقس
 (. ۵7: 1396، آبادمعصوم ی)هاشم است

 نیا، 137۵به مرکز استان در سال  لیشهر اردب شدن لیبـا تبد
 است داشته ـتیجمع شیرا در افـزا ریتأثترین بیش یاسیس میتصم

به خدمات و  ازین، شهر نیا ـتیبا توجه به رشد روزافزون جمع و
 پژوهش بر همین اساس یابد.ایش میروز افزروزبه یامکانات آموزش

با استفاده از آمار  یخدمات آموزش ییفضا عیتوز لیتحل، حاضر
 موجود در یهایو شناخت نابرابر GIS طیدر مح ییفضا

را  اردبیل شهر نواحی سطح در یشاز خدمات آموز یبرخوردار
، خدمات نیعادالنه ا عیتوجه به توز نمود. زیرا عنوان هدف تعیینبه

 یمنیحفظ ا، تیجمع ییتعادل فضا، یرفاه اجتماع زانیم شیافزا
 .خواهد داشت یرا در پ یاجتماع یهاو کاهش تنش وندانشهر
الگوی که  سؤال است نیپاسخ به ا یحاضر در جستجو قیتحق
شهر  نواحیدر  یآموزش یهایپراکنش خدمات و کاربر ییفضا
 چگونه است؟ لیاردب

 

 مبانی نظري

 چارچوب نظری

 نخست. شودمییك دارایی ویژه اقتصادی تلقی  عنوانبهزمین 
 ایویژهروابط عرضه و تقاضای ، عرضه زمین ثابت استکه این

نه همراه بافت یگابه، هر قطعه از زمین: حاکم است. دوم بر آن
مکان ثابتی ، دسترسی به تسهیالت، خاک خود در مفهوم کیفیت

کاربرد زمین در یك مکان معین بر پیرامون که این سومو  دارد
 تأثیر شاید منفی و شاید مثبت باشد.  .خود تأثیرگذار است
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برای کاربرد معین را تغییر  مناسبت تواندمیتسهیالت مکان 
توسط طیف  تواندمیدهد. مناسبت مکان برای کاربرد خاص 

تشریح شود. این امر به مناسبت  از عوامل متفاوت ایگسترده
کالبدی اشاره دارد. سایر جوانب مهم که مؤثر بر مناسبت مکان 

دسترسی به تسهیالت مرتبط و یا خط و  هستند؛ شامل
ین کاربرد زمین را محدود مع گونهفضایی است که  هایمشی

اسبت توسط کاربران بالقوه ارزیابی من (دهدمی یا رواج) نمایدمی
با این ، پیشنهاد قیمت تفسیر شود عنوانبه تواندمیو  شودمی

باالترین قیمت  بردمیکاربری که باالترین نفع را از مکان  همه
 (12: 1388، )ابراهیم نیادهدمیرا پیشنهاد 

 

 کاربری زمین شهری هاینظريه

را به  ایگستردهحوالت کاربری زمین ت مقولهکه  هاییسالدر طی 
ای در این زمینه مطرح عمده هایدیدگاهنظریات و ، دیده است خود

گیری نظام کاربری زمین در شهر و چگونگی شکل هشده که نحو
 بستگی داشت. ها آن عملکردمداخله در آن به میزان قدرت و 

 

 زمین اقتصادی نقش نظريه

 ملی ثروت عنوانهب زمین که معتقدند پردازاننظریه از بسیاری
 عادی بازار یك مسکن و زمین بازار بنابراین. شودمی محسوب

 ارزش کهجا آن از. شود داده تطبیق تقاضا با نبایستی زیرا نیست؛
، بنابراین ؛ستا کاالها سایر از ترسریع و باالتر بسیار زمین هافزود
است.  شهری فضاهای تغییر اساسی عامل زمین اضافی ارزش
 از زمین چون، است معتقد رادیکال جغرافیدانان از رویها دیوید

 فناناپذیر و اقتصادی و مبادالتی و مصرفی مختلف کارکردهای
 وی. است برخوردار ایویژه مطلوبیت از بنابراین ؛است برخوردار

 اقتصادی خرد نظریه، شهری اراضی از استفاده هنحو نظریه
 (.168-1۵9: 1376، هاروی) داردمی ابراز را شهر اراضی

 
 زمین اجتماعی نقش نظريه

، آسایش در اجتماعی نقش و ارزش نظر از زمین، در این نظریه
. دارد اساسی تأثیری بشری زندگی کیفیت و رفاه، زیبایی، امنیت
 منشاء همواره، اجتماعی عرصه در آن چگونگی و زمین مسئله

 منافع میان تعارضات و حقوقی و اجتماعی مشکالت و منازعات
 است بوده آن در برداریبهره هنحو و خصوصی و عمومی

  (.6: 1384، زیاری)
 عنوان تحت اینظریه، 1971 سال در محیط کیفیت شورای

 همه همکاری و مشارکت لزوم»: زمین کاربری در آرام انقالب

                                                 
 .  David Harvey 

 

 منابع از استفاده برای هاگیریتصمیم در ایمنطقه و ایالتی نهادهای
 هایدهه طی واقع در. «داد قرار تأکید مورد و مطرح را زمین محدود

 و زمین حقوقی مفهوم تغییر خصوص در متعددی نظریات اخیر
 هعرص در همگانی ثروت و عمومی کاالی یك مثابهبه زمین اطالق
 اراضی در عمومی مالکیت بایستی بنابراین. است شده ابراز جهانی
 شهری هایزمین عملکرد بر عمومی نظارت حق همراهبه شهری
 (.3-2: 1379، مهدیزاده) گردد برقرار

 

 زمین ساماندهی نظريه

 منظوربه را زمین کاربری، زمین ساماندهی نظریه طورکلیبه
 استقرار، اتومبیل تردد ازجمله شهری هایفعالیت دهیسامان

 ایجاد و انبار، تجاری، خدماتی، تفریحی استفاده، شهری تأسیسات
 (.72: 139۵، )سلطانی نمایدمی پیشنهاد پناهگاه
 

 کارکردگرايی ديدگاه

 است ایوسیله زمین کاربری ریزیبرنامه، کارکردگرایی دیدگاه از
 شهری مختلف هایفعالیت کارکردی-کالبدی ساماندهی برای

 و سازمانیبی بروز از جلوگیری و شهری کارایی افزایش منظوربه
 . شهر کالبدی نظام در آشفتگی

 شهری اراضی نقش به رویکرد هحون این که است بدیهی
 ابعاد و شده منتهی جانبهیك و ایستا نگرش نوعی به ضرورتا
 از استفاده شرایط به مربوط فرهنگی و اجتماعی، حقوقی، تاریخی

 (.49: 1381، رضویان. )دهدمی قرار توجه مورد ترکم را شهری زمین
 

 زندگی کیفیت و اجتماعی رفاه ديدگاه

 ریزیبرنامه بهبود و اصالح جهت در نوین رویکردهای از یکی
 دادن دخالت و زندگی کیفیت مفهوم شدن مطرح، شهری

 . است شهری توسعه اهداف در اجتماعی هایشاخص
 در کیفی معیارهای و اجتماعی هایشاخص یافتن اهمیت

 سطح در اقتصادی بعدییك توسعه علیه است واکنشی، ریزیبرنامه
 دیدگاه از .شهری مقیاس در کارکردی و دیکالب صرفا توسعه و ملی

 برای ابزارهایی و نمودها فقط شهری هایسرانه، زندگی کیفیت
 خود نوبه به که هستند شهری زندگی کمی ابعاد از برخی گیریاندازه

 و سنجش راهنمای عنوانبه هاشاخص دیگر کنار در توانندمی
 (49: 1393، )سجادی ندشو گرفته کاربه زندگی کیفیت اعتالی

 
 شهری پايدار توسعه ديدگاه از زمین

، طبیعت از نگهداری در شهری پایدار توسعه نظریه طورکلیبه
، شهری آلودگی از جلوگیری، زمین از بهینه استفاده، منابع

 طریق از هاکاربری کنترل، محیط تولیدی هایظرفیت کاهش
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 در متوسط تراکم، سبز باالی سرانه، دولت نقش، قانون 
 ابعاد در مساکن تنوع، ارتباطی فواصل کاهش، شهری هایومهح

 (.Walf, 1974: 7)است استوار زمین مدیریتی و زیباشناختی

 
 آموزشی کاربری

 صـورت بـه بشـری کـه بایـد     هایسکونتگاهیکی از نیازهای اساسی 
 (.  2۵: 1389، )رحمان پور نیاز به آموزش است، اسخ داده شودجمعی پ

 - اقتصـادی  توسعه زیربنای سرزمین هر در آموزشی کارکرد
 از تخصـص  و سواد سطح نظر از که ایجامعه، باشدمی اجتماعی
 بـرای  کیفـی  ارتقـاء  امکان، نباشد برخوردار مناسب هایموقعیت
 در آموزشـی  خـدمات  گسـترش  بنابراین، ندارد وجود آن جمعیت

 نواحی اجتماعی - اقتصادی توسعه برای مناسب هایزمینه ایجاد
 (. 39: 1392، همکاران و یزدانی) است الزم وستاییر

 خدمات تریناساسی از یکی عنوانبه نیز آموزشی خدمات
 هماهنگی آموزیدانش جمعیت شتابان رشـد با که است شهری
 نیاز از ترکم، خدمات این به یافته اختصاص سـطوح و نداشـته

 ـدیدتش کمبودی چنین نتیجه که است شهر تعلیم الزم جمعیـت
 حد از بـیش تـراکم، آموزشی فضاهای از مکرر استفاده پدیده

 نهایت در و آموزشی فضـاهای سـرانه کـاهش، کـالس در استاندارد
 .(97: 1396، آبادهاشمی معصوم) اسـت تحصـیلی کیفیـت افت

 مراکـز مکـانی –فضـایی نامتعـادل توزیـع دیگر طرف از
 صورتبه آموزشـی اهایفضـ استقرار سخن دیگر به و آموزشی

 مختلف هایبخش نیــاز بــه توجــه بــدون و غیــرمطلــوب
 آموزشی فضاهای سطوح کمبود بـر مزید مشکل فضاها این به شهر
 اصل فضاها این آیی کار و مطلوبیت تقلیل ضـمن نهایتـا و بـوده

 تردیـد و شـك بـا را آموزشـی خـدمات بـه دسترسی در عـدالت
 (.3 :1391، احدنژاد) اسـت ـاختهس روهروب
 

 پیشینه پژوهش
 هاینابرابری بر فضایی تحلیلبه ، (139۵) همکاران و روستایی
پرداختند. طبق  شهری اجتماعی پایداری در آن نقش و آموزشی

 هایشاخص پایه بر سقز شهر هایبلوک، هانتاییج مطالعه آن
 فضایی ویالگ همچنین. هستند فضایی نابرابری دارای آموزشی
 مدل از سقز شهر در آموزشی هاینابرابری شکل و پراکنش

 کندمی تبعیت ایخوشه
 تحلیل و بررسیبه ، (139۵) همکاران و روشتی احدنژاد

 مقطعدر  شهری عمومی خدمات به دسترسی و توزیع فضایی
ند که رسید به این نتیجه هاپرداختند. آن میاندوآب شهر راهنمایی

 شهری مناطق از برخی در راهنمایی مدارس به دسترسی میزان
 نواحی ویژهبه نواحی این ساکنان از بسیاری و است نبوده مناسب

 از، اندشده الحاق شهر به زمان مرور به که شهر ایحاشیه
 ساکنان تمامی و هستند محروم آموزشی خدمات به دسترسی

 .ندارند دسترسی خدمات این به عادالنه طوربه شهر این

 آموزشی خدمات فضایی توزیع، (139۵) همکاران و سرایی
به این نتیجه ها را مورد بررسی قرار دادند. آن یزد شهر سطح

 یزد شهر آموزشی مراکز توزیع در نابرابری که مقداری رسیدند
 الگوی سمت به تصادفی نوع ازها آن توزیع الگوی. دارد وجود
 دسترسی با اهایفض که بود به این معنا باال تمرکز با ایخوشه

 با فضاهای کهحالی در، اندشده متمرکز یکدیگر مجاور در باال
 .ندارند پیوستگی چندان پایین دسترسی

 فضایی نابرابری الگوی، (139۵) همکاران و آستانه دربان
ه این ب را مورد مطالعه قرار دادند و کشور هایشهرستان آموزشی

 مرکز به نسبت کشور مرزی هایند که شهرستاننتیجه رسید
 و هستند آموزش از مندیبهره و امکانات توزیع در نابرابری دارای

 .است ترنمایان کشور جنوبی هایشهرستان در نابرابری این
 آموزشی توسعه مدل ارائه به، (1394) همکاران و سامری

 آموزشی مناطق در آموزشی عدالت به نیل و آمایش منظوربه
ها نشان داد نتایج تحقیق آن اختند وپرد غربیآذربایجان استان

 24 از و دارد وجود نابرابری استان آموزشی مناطق که بین
 بوکان منطقه، غربیآذربایجان استان پرورش و آموزش منطقه

 مناطق ترینمحروم برادوست صومای منطقه و برخوردارترین
 .هستند غربیآذربایجان استان پرورش و آموزش

 فضایی توزیع تحلیل به، (1394) ارانهمک و مقدم سلیمانی
 کاربری بر تأکید با اهواز شهر 3 منطقه شهری هایکاربری
که ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند پرداختند. آن آموزشی

 دبیرستان 6 تعداد مطالعه مورد محدوده در دبیرستان 17 تعداد از

( آزادگان -فردوسی – حکمت – فرهنگیان – جنت تندگویان)
 بهینه الگوی نظر از مناسب بسیار هایمکان طیف محدوده در

 در موعود دبیرستان همچنین. دارند قرار مدارس فضایی توزیع
 .دارد قرار نامناسب بسیار فضایی وضعیت

 برخورداری در فضایی نابرابری، (1393) بخشیعلی و فرنظم
 استاندر  تاپسیس روش از استفاده با آموزشی هایشاخص از
که رسیدند به این نتیجه  قرار دادند و سنجشرا مورد  وزستانخ

 از برخورداری لحاظ به خوزستان استان هایشهرستان
 و آشکار تفاوت و نیستند برابر و یکسان آموزشی هایشاخص

 آموزشی فضاهای و امکانات از برخورداری میزان در محسوسی
 دارد. وجود ی استانهاشهرستان بین در

 در آموزشی مراکز فضایی عدالت، (1391) والییم و کریمیان
مورد  GIS جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده بارا  زاهدان شهر

 شهری مناطق که بین رسیدند نتیجه این به ارزیابی قرار دادند و
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 مؤلفه در آموزشی تسهیالت و امکانات از برخورداری در زاهدان
 .دارد وجود مگیریچش تفاوت آموزشی مراکز ظرفیت و مطلوبیت

 در یجغرافیای اطالعات سیستم نقش، (2012) 2ارای اوکان
، ... و هاکاربری سایر به نسبت مدارس موقعیت، و پرورش آموزش

 و مدارس مکانی هایتحلیل و تجزیه و قرار داد ارزیابی موردرا 
 ارائه نمود. نقشه روی بر آن بصری نمایش

 هایظرفیت، مدارس ینهبه مکان، (2011) همکاران و 3بیلی
 واحدهای در ترافیك و خیابانی ارتباطات تأثیر، مدارس تا رویپیاده

که  رسیدندبه این نتیجه  هارا مورد مطالعه قرار دادند. آن آموزشی
 داشتند خود مدارس به تریآسان دسترسی که آموزانیدانش

 .ودندنممی رویپیاده را مدرسه تا خانه ازتری بیش مسیر تناوببه
 برآورد و جمعیت توزیع مدل، (2008) همکاران و 4فورد النگ

 در کاردیف شهری منطقه در آموزشی خدمات به دسترسی میزان
 نشان داد هاآن تحقیق نتایج را مورد مطالعه قرار داد. جنوبی ولز
 .دارندکمی  دسترسی آموزشی خدمات به ساکنان تربیش که

 

 پژوهش انجامروش 
نوع تحقیق کاربردی و ، هیت موضوع و اهداف پژوهشتوجه به ما با

تحلیلـی است.  -روش تحقیـق مبتنـی بـر روش توصـیفی
 استان آمارنامه از استفاده با اسنادی هبه شیو، هاداده یآورجمع

ها از طریق روز کردن این دادههمچنین کنترل و به ( و139۵اردبیل )
آمـاری پژوهش شامل ه بازدید میدانی صورت گرفته اسـت. جامعـ

شناخت نحوه  و بررسی برای .باشدیماردبیل شهر  مناطق چهارگانه
ی این کاربری در نواحی هاوزنههای آموزشی و توزیع کاربری

 آمار یهااز مدلمختلف شهر اردبیل و همچنین الگوی توزیع آن 

 افزارنرم در فضایی خودهمبستگی و داغ یهالکه تحلیل، فضایی
GIS در نهایت جهت تحلیل همبستگی بین کاربری . شد ادهاستف
ی با جمعیت و همچنین تعیین رابطه و همبستگی این کاربری آموزش

 یافزارنرمهای خدماتی از تابع رگرسیون در محیط با سایر کاربری
Idrisi Selva است. شده استفاده 

 

 آمار فضايی

 شوندمیمجموعه عملیات آمارهای فضایی به چهار دسته تقسیم 

نقشه  هیابزارهای ته، 7ابزارهای تحلیل الگوها :ند ازکه عبارت
ابزارهای ، 9ییایجغراف عیتوز رییگابزارهای اندازه، 8هاخوشه

                                                 
2. Okan Eray 
3. Billie 

4. Langford 

5. Hot Spot Analysis 
6. Autocorrelation Morans I 

7. Analyzing patterns 

8. Mapping clusters 
9. Measuring geographic distributions 

 .10ییسازی روابط فضامدل
 

 های داغتحلیل لکه

را بــرای کلیــه عــوارض  11یارد ج -ین تحلیل آماره گیس ا

نشان  شده محاسبه Z . امتیازدنمایمیمحاســبه  هادادهموجــود در 
  .اندشده بندیخوشه زیاد و کمداده مقادیر  که کجـای دهدمی

 

 12آماره موران
 را فضایی خودهمبستگی، موران فضایی خودهمبستگی تحلیل ابزار

 عـوارض جغرافیایی مـدنظر هخصیصـ و مقدار دو مکان براساس
 با را فضا رد عوارض توزیع الگوی تحلیل این. کندمی بررسی

. کندمیارزیابی خصیصـه  و مکـانی موقعیـت زمانهم مالحظه
 محاسـبه و بـا اسـتفاده از موران را ابزار در حقیقت شاخص ایـن

شده را ارزیابی  محاسبه شـاخص P- Value و Zامتیـاز اسـتاندارد 
 (.60:1390، )عسگریسنجد ن را میآکند و معنادار بودن می

زیر  صورتبههمبستگی فضـایی ی خودشاخص موران برا
 :شودمحاسبه می
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 محدوده مورد مطالعه
 48موقعیت مطلق در مشخصات جغرافیایی  از لحاظشهر اردبیل 

دقیقه عرض  1۵درجه و  38دقیقه طول شرقی و  17درجه و 
باشد. این استان نیز در شمالی قرار دارد و مرکز استان اردبیل می

زنجان از ، یجان شرقی از سمت غربآذرباهای همسایگی استان
 باشد.جنوب و استان گیالن در شرق آن می

اساس نتایج نهایی سرشماری عمومی جمعیت شهر اردبیل بر 
نفر بوده  ۵29374بالغ بر  خورشیدی 139۵نفوس و مسکن سال 

  .است
ردبیـل دارای چهـار شـهر ا، براساس تقسیمات کالبـدی

در  تتراکم جمعیترین بیش .ناحیه شهری است 44منطقـه و 
 تـراکمترین کمو  4 منطقهاز  7 ناحیه شهر اردبیل متعلق بـه

، آمارها . طبق آخرین نتایجاست 2منطقه  از 11 همربوط به ناحی
وجود  اردبیل مرکز آموزشی شهر 700نزدیك به  139۵در سال 
  است. شده پراکندهامتعادل در سطح شهر ن صورتبهدارد که 

 

                                                 
10. Modeling spatial relationships 

11. Getis. Ord Gi 
12. Morans I 
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ج 

 
 مورد مطالعهمحدوده  ییایجغراف تیموقع .1شکل 

 هاافتهی
یل در سطح شهر اردب یآموزش یهایکاربر ییفضا عیتوز، 2شکل 

شامل مراکز  بحث موردهای آموزشی کاربریدهد. را نشان می
 وزشگاهآم، دبیرستان، ییراهنما، دبستان، کودکستان، مهدکودک

یردولتی و ... غمراکز آموزشی ، ی زبانهاآموزشگاه، یاحرفهفنی
با ) مترمربع 1۵71377 بر بالغاست که در سطح شهر مساحتی 
  .انددادهاحتساب ارتفاع( را به خود اختصاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های آموزشی در سطح شهر اردبیلتوزیع فضایی کاربری. 2شکل 

در نواحی  های آموزشییل وزنه کاربریتحلدر مرحله بعد به 
 . پرداخته شدمختلف شهر اردبیل 

 نواحی مختلفدر  های مراکز آموزشیوزنه کاربری، 3 شکل
را ( میزان برخورداری نواحی مختلف شهر از مراکز آموزشی)

  دهد.نشان می

طبقه که  9اردبیل را در شهر شود، همانطور که مالحظه می
و ترین بیش، 1از منطقه  6و ناحیه  3 نطقهاز م 10و  7، 6نواحی 
 1از منطقه  11ناحیه ، 3از منطقه  11ناحیه ، 1از منطقه  11نواحی 

امتیاز( از ) وزنهترین کم 2از منطقه  4، 8، 9و در نهایت نواحی 
 .اندهای آموزشی را به خود اختصاص دادهکاربری
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 یلهای آموزشی در سطح شهر اردبوزنه کاربری .3شکل 

 های آموزشی در نواحی مختلف شهر اردبیلبعد از تعیین وزنه
های آموزشی از تحلیل نحوه توزیع فضایی کاربری یمنظور بررسبه

نشانگر  سیاه پررنگهای لکه (.4)شکل گردید استفادههای داغ لکه
شوند های داغ شناخته میعنوان لکههستند که به Zتر مقادیر بزرگ

های آموزشی زمینه توزیع فضایی کاربریهتری در ب و دارای وضعیت
و ناحیه  3منطقه از  10و  7، 6نواحی  شامل هامحدودهاین  .هستند

 شودیکاسته م Zهر میزان که از مقدار  .باشندمی ،1منطقه از  6
 سفیدرنگ  ها بانقشه که درگردد های سرد نزدیك میطرف لکهبه

توزیع  ازنظر ها در وضعیت نامطلوبیاند و این محدودهشده نشان داده
از  11شامل نواحی  هامحدودهاین  .دارند قرار نظر موردکاربری 
و در نهایت  1از منطقه  11ناحیه ، 3از منطقه  11ناحیه ، 1منطقه 

  .باشدمی، 2از منطقه ، 9، 8، 4 ینواح

 اردبیل های آموزشی در سطح شهرهای داغ کاربریمیزان غلظت نسبی لکه. 4شکل 
 

های نمایش عددی خودهمبستگی فضایی شاخص، 1جدولدر 
 ارائه شده است.در شهر اردبیل  139۵کیفیت مسکن در سال 

 آماره موران برایعددی  خروجی. 1جدول 

 های آموزشی شهر اردبیلکاربری 
047164/0 آماره موران  

-000377/0 خروجی عددی  

000006/0 واريانس  

Z 768662/18مقدار   

000000/0 سطح معناداری  

 

 شده  محاسبهشاخص موران ، شودمیمشاهده  طور کههمان
است و از سوی دیگر مقدار  047/0برابر با  139۵برای سال 

 برابر با صفر است. احتمال معناداری
توان نتیجه گرفت می، دست آمدهاطالعات بهبا توجه به 

هستند و  های موردنظر دارای خودهمبستگی فضاییشاخص
بنابراین توزیع فضایی  .چون مقدار موران متوسط است

ای و صورت خوشههای آموزشی در شهر اردبیل بهکاربری
های دهد که در توزیع کاربریمتمرکز بوده و این عامل نشان می

نمایش گرافیکی  نگردیده است.موردنظر عدالت فضایی رعایت 
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 شود.مشاهده می، ۵در شکل  لیشهر اردب یآموزش یهایکاربر یرا)آماره موران( ب ییفضا یخودهمبستگتحلیل 

 
 های آموزشی شهر اردبیل)آماره موران( برای کاربری تحلیل خودهمبستگی فضایی گرافیکی نمایش .5شکل 

 شهر اردبیلتحلیل سازگاری جمعیت با کاربری آموزشی در 
 افزاریت و کاربری آموزشی از نرمهمبستگی بین جمع جهت تحلیل

Idrisi Selva ،شد. ستفادها  
 یکاربر نیب ی درونیپارامتر رگرسدر  یشدت همبستگ، 2جدول 

 دهد.های شهر اردبیل را نشان میدر بلوکمنطقه  تیو جمع یآموزش

 یو کاربر تیجمع نیب یهمبستگ هیستوگرام، 6شکلهمچنین 
 ۵3/0 همبستگی ضریب، شودمی مالحظه که طورهمان یآموزش

 همبستگی این و است آمدهدست به درصد 83/28یب تعیین ضر و
 به نسبت آموزشی خدمات مناسب نسبتا توزیع دهنده نشان مثبت
 . باشدمی مطالعه مورد محدوده در جمعیت رشد

 

 
 همبستگی بین جمعیت و کاربری آموزشی. 6 شکل

 

 ون()رگرسی منطقه جمعیت و آموزشی کاربری بین همبستگی شدت. 2 جدول

 کل شهر 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  متغیر

 440۵۵1/0 ۵89838/0 6037۵۵/0 62۵683/0 ۵36904/0 کاربری آموزشی
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 شهر اردبیلها با کاربری آموزشی در تحلیل سازگاری کاربری

ها از تابع جهت بررسی ارتباط فضاهای آموزشی با سایر کاربری
 شد. استفاده Idrisi Selva افزاریرگرسیون در محیط نرم

 آموزشی کاربری و جمعیت بین همبستگی وضعیت، 3 جدول
 که دهدمی نشان رااردبیل  شهر سطح در و مناطق تفکیك به

 .دارند قرار متوسط سطح در هانسبت همه
 یهمبستگ زانیمدهد که نشان می، هدست آمداطالعات به

 -یادار ،یدرمان، یهای مسکونبا کاربری یآموزش یکاربر نیب

، یتجار، صنعتی –یکارگاه، سبز یفضا، یفرهنگ، یانتظام
هم به  را هم در سطح کل شهر و یو ورزش یخدمات -یتجار
  .دهدمناطق نشان می كیتفک

، 7در شکل ، همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری اداری
 ضریب، شودمی مالحظه که طورهماننشان داده شده است. 

 و است آمده دستبه درصد ۵1/1یب تعیین ضر و 12/0 همبستگی
 ضعیف نسبتا همبستگی دهندهضعیف نشان  مثبت همبستگی این

 .باشدمی مورد مطالعه محدوده در با کاربری اداری آموزشی خدمات

 هامیزان همبستگی بین کاربری آموزشی و سایر کاربری. 3 جدول

 کل شهر 4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  متغیر

 ۵18948/0 713483/0 671106/0 60۵۵۵9/0 ۵72۵13/0 ربری مسکونیکا

 149989/0 099۵79/0 161۵39/0 130387/0 169762/0 کاربری درمانی

 122948/0 09۵983/0 207363/0 194063/0 211998/0 انتظامی -کاربری اداری

 -1181۵1/0 0۵7930/0 -031891/0 -0680۵۵/0 201298/0 کاربری فرهنگی

 -267107/0 -232372/0 -239936/0 -224۵02/0 -109621/0 فضای سبزکاربری 

 -218296/0 072010/0 -0۵2047/0 -026637/0 0۵0672/0 کاربری کارگاهی و صنعتی

 ۵69038/0 690416/0 642413/0 6696۵6/0 644319/0 کاربری تجاری

 461418/0 ۵38273/0 49۵223/0 ۵140۵7/0 ۵12238/0 کاربری تجاری و خدماتی

 160۵90/0 381884/0 300۵09/0 198842/0 142049/0 ورزشیکاربری 

 

 
 همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری اداری. 7 شکل

 

ضریب  و 14/0 همبستگی ضریب، 8طبق اطالعات شکل 
  مثبت همبستگی این و است آمدهدست به درصد 2۵/2تعیین 

 
 
 

اربری با ک آموزشی خدمات خوب نسبتا همبستگی دهندهنشان
 .باشدمی مطالعه مورد محدوده در درمانی
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 همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری درمانی. 8 شکل

 
 و 0-/14 همبستگی ضریب ،9با توجه به اطالعات شکل 

 همبستگی این و است آمدهدست به درصد 2۵/2ضریب تعیین 
 های آموزشیوضعیت نامناسب تناسب کاربری دهنده نشان منفی

 .باشدمی مورد مطالعه محدوده در درمانی هایکاربریبا 

 
 

 
 همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری فضای سبز. 9 شکل

 همبستگی شود، ضریبمی مالحظه ،10با توجه به شکل 
 این و است دست آمدهبه درصد 4/1ضریب تعیین  و -11/0

ای هوضعیت نامناسب تناسب کاربری دهنده نشان منفی همبستگی
 .باشدمی مطالعهمورد  محدوده در فرهنگی هایبا کاربری آموزشی

 

 
 همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری فرهنگی. 10 شکل

و  ۵6/0، ضریب همبستگی 11با توجه به اطالعات شکل 
های ، نشانگر همبستگی مثبت بین کاربری38/32ضریب تعیین 

 ورد مطالعه است.های تجاری در محدوده مآموزشی با کاربری
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 همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری تجاری. 11 شکل

 
 شود، ضریبمی ، مالحظه12با توجه به اطالعات شکل 

باشد به این می درصد 77/4ضریب تعیین  و 0-/21 همبستگی
با  های آموزشیمعنا که وضعیت نامناسب تناسب کاربری

 .باشدمی مورد مطالعه محدوده در صنعتی -کارگاهی  هایکاربری

 
 صنعتی – همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری کارگاهی. 12 شکل

 

و ضریب تعیین  32/0ضریب همبستگی )، 13 اطالعات شکل
های آموزشی با ، نشانگر همبستگی مثبت بین کاربری(72/10

 های تجاری خدماتی در محدوده مورد مطالعه است.کاربری

 

 
 خدماتی - ی بین کاربری آموزشی با کاربری تجاریهمبستگ. 13 شکل

 
و  16/0 یهمبستگ بی، ضر14با توجه به اطالعات شکل 

 یهایکاربر نیمثبت ب ی، نشانگر همبستگ۵8/2 نییتع بیضر
 در محدوده مورد مطالعه است. یورزش یهایبا کاربر یآموزش
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 همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری ورزشی. 14 شکل

 
ضریب همبستگی دهد که ، نشان می1۵طالعات شکل ا

نشانگر همبستگی مثبت بین ، 93/26ضریب تعیین و  ۵1/0
های مسکونی در محدوده مورد های آموزشی با کاربریکاربری

 مطالعه است.

 
 همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری مسکونی. 15 شکل

 گیريبحث و نتیجه
با  یخدمات آموزش ییفضا عیتوز لیتحلمطالعه حاضر با هدف 

 یهایو شناخت نابرابر GIS طیدر مح ییاستفاده از آمار فضا
شهر  یدر سطح نواح یاز خدمات آموزش یموجود در برخوردار

همبستگی مثبت  های تحقیق،با توجه به یافتهاجرا گردید.  لیاردب
اداری ، درمانی، های مسکونیبین کاربری آموزشی با کاربری

 مشاهده شد.  خدماتی و ورزشی -تجاری ، تجاری، یانتظام
همبستگی مثبت کاربری آموزشی و مسکونی ارتباط  -

 کاربری نوع این زیرا داد.مناسب بین این دو کاربری را نشان 
 نتیجه باشد درمی کاربری آموزشی با مشابه نیازهای دارای

 محسوب آموزشی کاربری با مناسب جواریهم عنوانبه تواندمی

 بر عالوه مسکونی واحدهای با آموزشی نزدیکی واحدهای. شود

 نیز روانی و روحی ازنظر، آموزان دانش برای امن شرایط ایجاد
 خواهد ابتدایی مقاطع در ویژهبه آموزاندانش برای مطلوبی اثرات

 داشت. 
در رابطه با همبستگی مثبت بین کاربری آموزشی و  -

 به توجه با رد این مراکزکاربری درمانی باید خاطرنشان ک
 آموزشی مراکز برای باشند داشته است ممکن هایی کهآلودگی

 محسوب های ناسازگارجواریهم از ابتدایی مقطع در خصوصا

 موقع در که باشد ایگونهبه نباید فاصله این شوند. ولیمی
 این به دسترسی غیرطبیعی و طبیعی و سوانح حوادث بروز

 .شود مشکل دچار مراکز
 سازگار نیمه هایکاربری جمله از انتظامی -اداری مراکز -

 افراد و جنایت و جرم با طرفازیك آیند زیرامی حساببه
 و دلیل آسایش به دیگر طرف از و باشندمی ارتباط در بزهکار
 که آیندمی حساببه سازگار هایکاربری جز امنیت تأمین

داشته  آموزشی یواحدها با نیز بسیار زیادی فاصله نبایستی
نیز همبستگی مثبت بین  مورد مطالعهدر محدوده ، باشند

تواند با توجه به انتظامی می -کاربری آموزشی و کاربری اداری
جواری با این کاربری به دنبال دارد هم شرایط خاصی که هم

 مثبت و هم منفی تلقی شود. 
خدماتی  - همبستگی مثبت کاربری تجاری و تجاری -

فراهم کردن شرایط دسترسی آسان مثبت اما با در صورت 
 در خدماتی -تجاری و تجاری هایکاربریکه این توجه به

 واحدهای آموزشی ممکن است کنار در تمرکز صورت
 عملکرد تبعبه و داشته باشد پی در تربیتی نامطلوب پیامدهای

لذا همبستگی ، شوند نقلیه وسایل افزایش تردد باعث خود

 .تواند منفی تلقی گرددها از این نظر میکاربریمثبت بین این 
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های کاربری از خود عملکرد فراخور به نیز ورزشی کاربری
 ورزشی هایاستادیوم البته است. آموزشی واحدهای با سازگار

 فاصله باید در است سروصدا الزم و تراکم ایجاد علتبه

 .گیرند قرار مدارس از مناسبی
وزشی با کاربری فرهنگی و همبستگی منفی کاربری آم -

تناسب  دهد که بهفضای سبز در سطح شهر اردبیل نیز نشان می
 ها در سطح شهر وجود ندارد. فضاهای آموزشی این کاربری

 انتقال از جلوگیری و سازی هواکاربری فضای سبز در سالم
 آرامش و زیبا اندازایجاد چشم و آموزشی واحدهای به آلودگی

 مؤثر بسیار فراگیری شرایط بهبود در نآموزا دانش برای

 مانند فرهنگی کاربری به وابسته همچنین وجود مراکز .باشدمی
 کنار در غیره و توریستی مراکز، سینما، نمایشگاه، موزه، کتابخانه

 آموزشی هایفعالیت و خدمات مکمل تواندمی آموزشی فضای

تی لذا ضروری است که در شرایط مطلوب همبستگی مثب .باشد
که در شهر اردبیل ها وجود داشته باشد درحالیبین این کاربری

 این همبستگی منفی است.
همبستگی منفی بین کاربری آموزشی و کاربری  -

کارگاهی صنعتی با توجه به ناسازگاری دو کاربری مناسب 
 دلیل به شهر سطح در مراکزی چنین چراکه وجود باشد.می

 محوطه در را نامطلوبی راتاث، صوت ایجادشده و هوا آلودگی
 دانش آموزان سالمتی نهایتا و کندمی ایجاد آموزشی فضاهای

 .سازدمی مواجه خطر با را

، رسانی شهری تنها افزایش کمی مراکز خدماتیدر خدمات
آنچه حائز اهمیت است ، رسانی مناسب نیستدلیل بر خدمات

توزیع بهینه این مراکز و دسترسی مناسب برای همه 
رسانی در یك مکان باشد. تمرکز مراکز خدماتوندان میشهر

باعث ، ضمن ایجاد مناطق دوقطبی و باال و پایین در شهرها
کننده و محروم از خدمات به آن مناطق هجوم جمعیت مصرف

آلودگی اعم از ، ترافیکی، محیطیشده که این خود فشار زیست
ست هر صوتی و هوا و... را به دنبال خواهد داشت. بدیهی ا

یك از سطوح تقسیمات کالبدی شهر ازجمله مناطق شهری 
های شهروندان خدمات مختلفی را نیاز خواهد نیاز براساس

داشت و بر این اساس خدمات مختلف نیز باید با توجه به 
آستانه جمعیت موردنظر در سطح مناطق توزیع شوند امری که 

جتماعی باعث توسعه متعادل مناطق شده و منطبق بر عدالت ا
 هایکاربری از یکی، آموزشی فضاهای، در این راستا است.
 سایر به خود نسبت عملکرد واسطهبه که هستند شهری مهم

 هایسال در، برخوردارند توجهیقابل اهمیت از شهری خدمات
 یك نبود متقابال و شهرنشینی رشد سریع علت به اخیر

ان کشورم شهری نظام در جامع مدیریت و ریزیبرنامه

 و مسائل با نیز فضاها این شهری خدمات دیگر همچون
 کمبود از ناشی که بیشتر اندشده روروبه ایعدیده مشکالت

 عدم، نامتناسب و ناموزون توزیع، هاسرانه این کاربری
 این برای مناسب بینی فضاهایپیش عدم و بهینه یابیمکان

یع از سوی دیگر توز .باشدمی شهرها سطح در هاکاربری
 دید به نیاز که است فرایندی آموزشی هایکاربری فضایی

 از جزئی صورتبه باید مراکز این چراکه توزیع دارد سیستمی

 و کرد بررسی سایر اجزا با و آن با متقابل ارتباط در و کل یك
 سایر از مجزا و مجرد ایپدیده صورتبه را آن تواننمی

 به توجه مراکز نای کارایی افزایش جهت در .دید هاپدیده
 رسد.می نظر ضروری به فضاها این مناسب توزیع و ساماندهی

 آموزشی نحوه توزیع مراکز در مختلفی عوامل کهجا آن از 
 با راها آن ابعاد تمام تحلیل و بررسی این امر، دارند دخالت
تحلیل چگونگی  سازد. برایمی غیرممکن سنتی هایروش

این  منظور ساماندهیشی بههای آموزتوزیع فضایی کاربری
و  میدانی بازدید همچون سنتی هایروش از توانمی هاکاربری

 این که کرد استفاده کاغذی هاینقشه بررسی دستی روش یا
 کافی دقت از هم و باشندصرفه نمیبهمقرون هم هاروش

 این درGIS کارگیریبه که است باشند. بدیهینمی برخوردار
باشد.  آموزاندانش مسائل از بسیاری گشایراه تواندمی زمینه

توزیع فضایی این  در عوامل به این توجهیبی دیگر طرف از
 و مادی منابع از توجهیقابل سهم رفتن هدر موجب هاکاربری
، مردم به زیادی خسارات بلندمدت در امر این شده و انسانی

 .کرد وارد خواهد آموزان دانش و شهری مدیریت
 آمار هایمدل ین پژوهش با استفاده ازبنابراین در ا

 در فضایی و خودهمبستگی داغ هایلکه تحلیل، فضایی

های به نحوه توزیع فضایی کاربری Arc/GIS افزارنرم
شده است. نتایج آموزشی در سطح شهر اردبیل پرداخته

از  اردبیل شهر هایبلوک در که دهدمی نشان آمدهدستبه
دارد. بدین ترتیب  وجود ابرابریآموزشی ن کلی وضعیت لحاظ

وزنه باالی کاربری آموزشی و غلظت  دارای هایبلوک که
نواحی  شامل بوده که مطلوب های داغ در وضعیتباالی لکه

باشند. می 1 از منطقه 6و ناحیه  3 از منطقه 10و  7، 6
های با وزنه پایین آموزشی و غلظت کم همچنین بلوک

از  11ناحیه ، 1از منطقه  11 های داغ که شامل نواحیلکه
از  9، 8، 4 و در نهایت نواحی 1از منطقه  11ناحیه ، 3منطقه 
تری باشد به لحاظ پایداری شهری در سطح پایینمی 2منطقه 

 الگوی داد نشان عمومی G ضریب کاربردهمچنین  قرار دارند.

 به تصادفی الگوی آموزشی شهر اردبیل مراکز تمرکز فضایی

 اردبیل شهر نواحی، درواقع است. داغ( نقطه) االب تمرکز سمت
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متمرکزشده و  یکدیگر نزدیکی در، زیاد آموزشی مرکز تعداد با
 اند. های داغ را دادهتشکیل خوشه
های توزیع فضایی کاربری، شاخص موران نیز براساس

ای و متمرکز بوده و صورت خوشهآموزشی در شهر اردبیل به
های آموزشی عدالت توزیع کاربری این عامل نشان داد که در

های نتایج این پژوهش مشابهت فضایی رعایت نشده است.
نزدیکی با مطالعات پیشینه صورت گرفته در سایر تحقیقات 

و روش کار و  مورد مطالعهدارد. با این تفاوت که محدوده 
 باشد.متفاوت می مورد مطالعههای نمونه

عنوان بری آموزشی بهکارکه این از سوی دیگر با توجه به
ریزی برنامه عدم دلیل یك کاربری استراتژی در اغلب موارد به

با  سازگاری، مکانی تناسب، فضایی توزیع ازنظر دقیق
برخوردار  مناسبی چندان وضعیت از جوارهم هایکاربری

 این رسانیخدمات اثر بازدهی کاهش باعث امر نیست و همین

هش با استفاده از تابع رگرسیون در این پژو، شودمی هاکاربری
به تحلیل سازگاری  ، Idrisi Selva افزاریدر محیط نرم

کاربری آموزشی با مؤلفه جمعیت و همچنین سازگاری این 
های خدماتی در سطح شهر اردبیل کاربری با سایر کاربری

پرداخته شد. نتایج این تحلیل در زمینه سازگاری کاربری 
مثبت بین جمعیت و کاربری  آموزشی و جمعیت همبستگی

 آموزشی را در سطح کل شهر نشان داد. 
ها نیز در زمینه سازگاری کاربری آموزشی و سایر کاربری

های میزان همبستگی بین کاربری آموزشی با کاربری
تجاری خدماتی و ، تجاری، اداری انتظامی، درمانی، مسکونی

گی و ورزشی مثبت و با کاربری فضای سبز و کاربری فرهن
 آمد.دست بهکاربری کارگاهی صنعتی همبستگی منفی 

 مطالعاتهایی را با و تفاوتهمسویی نتایج پژوهش حاضر 
جمله روستایی و همکاران  دهد ازقبلی صورت گرفته نشان می

 باشد. همسو می (،139۵) سرای و همکاران(، 139۵)
 توزیع نحوه و پراکندگی که نتیجه کلی مطالعه نشان داد

  .است نامناسب شهر اردبیل سطح در های آموزشیکاربری ییفضا

 

 راهکارها
 شوند: های تحقیق، راهکارهای زیر پیشنهاد میبا توجه به یافته

 و ایجاد مراکز آموزشی در محالت  یابیمکان
نابرخوردار شهر اردبیل با توجه به میزان جمعیت و 

 ؛کمبود سرانه در سطح محالت

 ز آموزشی موجود و باال بردن بهسازی و نوسازی مراک
 ؛ ظرفیت مدارس

  مدیریت یکپارچه نهادهای متولی شهری در راستای از
 ؛عدالتی در برخورداری از خدمات شهری بین بردن نا

 های برابر آموزشی و لزوم توجه به آن در ایجاد فرصت
 ؛های فرهنگیریزیبرنامه

  در اولویت قرار دادن محالت نابرخوردار آموزشی در
 ؛هاگذاریها و سرمایهریزیم برنامهجا نآ

 های آموزشی برای توسعه ارتقا و تقویت شاخص
 .شهر

 

 منابع
، دوره اول، فصلنامه آرمان شهر، تخصیص کاربرد زمینهای و مدلها روش، (1388) سمیه، زندیه، مژگان، رسولی، وحیده، نیاابراهیم

 . 9-22: 2شماره 

در  یعدالت اجتماع لیو تحل یبررس، (139۵) محمد، انیسیو، هیسم، یدیحم یمحمد، نجفریم، یموسو، محسن، یاحدنژادروشت
 یو توسعه فضا ایجغراف، (اندوآبیشهر م ییمقطع راهنما یبه خدمات آموزش ی: دسترسمورد مطالعه) یاز خدمات شهر یبرخوردار

 33-۵1: 1شماره ، دوره سوم، یشهر

تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز ، (1391) افشار، حاتمی، هادی، اقدم جوادزاده، محمد، چیقلیموالئی، محسن، روشتیحدنژادا
دوره ، ریزی شهریپژوهش و برنامه، تبریز( 8)مطالعه موردی: منطقه  GISآموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از 

 .1ـ  8: 8شماره ، سوم

با  یآموزش یفضاها یمکان تیموقع یابیارز، (1394) نورالدین، فروزانی، حسینی شه، پریان، نبی اهلل، پیروز، رحمانی، سعید، امانپور
 .31-۵4: 7شماره ، چهارم دوره، آموزشی یزیردو فصلنامه مطالعات برنامه، یاییاطالعات جغراف ستمیاستفاده از س

ها آن وزیع عادالنه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضاییبررسی و تحلیل ت (،1393بهرام )، علیزاده، فرامرز، رستمی، هاشم، پورداداش
 .۵-18 :12شماره ، دوره سوم، فصلنامه مطالعات شهری، همداندر شهر 

مطالعات ، کشور یهاشهرستان یآموزش یفضا ینابرابر یالگو لیتحل، (139۵) ذیپان، ییرضا، امكیس، یطهماسب، رضایعل، دربان آستانه
 .31-۵0: 9شماره ، ه پنجمدور، ریزی آموزشیبرنامه



 105   1399، بهار و تابستان 21، پیاپی1شماره سال یازدهم، شهری، شناسیهای بومدو فصلنامه علمی پژوهش                           

-31: 3شماره ، دوره بیست و چهارم، مجله آموزش جغرافیا، هایابی مدارس و ارزیابی آنمعیارهای مکان، (1389) اکبرعلی، پوررحمان
24. 

 تهران: انتشارات منشی.، ریزی کاربری اراضی شهریبرنامه، (1381) محمدتقی، رضویان

های آموزشی و نقش آن در پایداری اجتماعی ینابرابرتحلیلی فضایی بر ، (139۵سلمان )، محمودی، کیومرث، نعیمی، شهریور، روستایی
: 26شماره ، دوره هفتم، ریزی رفاه و توسعه اجتماعیفصلنامه برنامه، مطالعه موردی: شهر سقز() ییفضای آمار هاروششهری با 

99-61. 

 یزد: انتشارات دانشگاه یزد.، راضی شهریریزی کاربری ابرنامه، (1384) کرامت اهلل، زیاری

 به نیل و آمایش منظوربه آموزشی توسعه مدل ارائه(، 1394زاده، میرمحمد، موسوی، میرنجف ) عباس یدسسامری، مریم، حسنی، محمد، 

ره پنجم، شماره ای، دو، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقهیغربیجان آذرباموردشناسی: مناطق آموزشی استان  آموزشی عدالت
14:122-10۵. 

فصلنامه علمی ، یزدسطح شهر  یخدمات آموزش ییفضا عیتوز لیتحل، (139۵) نیمه یحاضر، فرزانه، دستا، ینمحمدحس، ییسرا
 .62-7۵: 2شماره ، دوره سی و یکم، پژوهشی تحقیقات جغرافیایی

 دانشگاه شیراز. ، شیراز: انتشاراتبرنامه ریزی کاربری زمین شهری(، 139۵) سلطانی، علی

 یبر کاربر دیکأشهر اهواز با ت 3منطقه  یهای شهرکاربری ییفضا عیتوز لیتحل(، 1394فرحناز )مقدم، پرویز، امانپور، سعید، غفارزاده، سلیمانی
 .41-۵8: 11شماره ششم، دوره ی شهری، شناسبومی هاپژوهش دو فصلنامه، یآموزش

ی هاطرحبررسی نحوه توزیع عوامل کاربری اراضی شهری در (، 1394اصغر )دی ابراهیم حصاری، پناه، بختیار، سبحانی، نوبخت، رشیعزت
: 2شماره ششم، دوره ی شهری، شناسبومی هاپژوهش دو فصلنامه، دژینشاهتوسعه شهری از منظر عدالت اجتماعی، مطالعه موردی: شهر 

64-49. 

 شهرداری. ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان تهران: انتشارات، ArcGis با فضایی آمار هایتحلیل(، 1390) عسگری، علی

 ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد نامهیانپا، سقز(، تحلیل پراکنش مراکز آموزشی شهر 1387) ، فنی، زهرهیارهوشراد، کاظمی
 شهید بهشتی.دانشگاه 

 اطالعات سیستم از استفاده با زاهدان شهر در آموزشی مراکز فضایی عدالت ارزیابی(، 1391هشتچین، نصراهلل )بستانی، مریم، موالییکریمیان

 .170-189: 40فضای جغرافیایی، دوره دوم، شماره ،  GISجغرافیایی

، هدانآموزشی موردشناسی: شهر زا هاییبر نابرابر یدتحلیل عدالت اجتماعی در شهر با تأک(، 1389) آزیتا، رجبی، مریم، کریمیان بستانی
 هفتم، ، دورهجغرافیایی سرزمین

 91-102: 26شماره 

توزیع فضایی خدمات شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهر مطالعه موردی مادر شهر ، (1393کاظم )، خزایی، نفیسه، مرصوصی
 .21-40: 18شماره ، دوره پنجم، ریزی شهریپژوهش و برنامه، تهران

ریزی و نشریه جستارهای برنامه، مهندسین مشاور فرنهاد، کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار ریزیبرنامه، (1379) جواد، مهدیزاده
 تهران.، طراحی شهری

کارشناسی  نامهیانپا، GIS هاییفضاهای آموزشی شهر ساری با استفاده از توانمندیابی تعیین الگوی مکان، (1383)، رضا، میکائیلی
 معلم.یتدانشگاه ترب، ریجغرافیا و برنامه ریزی شه ارشد

 روش تاپسیس از استفاده با آموزشی هایشاخص از برخورداری در فضایی نابرابری سنجش، (1393آمنه )، بخشیعلی، حسین، فرنظم
 .11۵-134: 6شماره ، دوره سوم، ریزی آموزشیدو فصلنامه مطالعات برنامه، خوزستان( استان موردی: مطالعه)

 ریزی.، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه: فرخ حسامیان، ترجمهعدالت اجتماعی و شهر (،1376) هاروی، دیوید

ی و ارائه راهکارهای امحلهی هاکانونفضایی  -تحلیلی بر وضعیت کالبدی، (1396) عطا، گیالندهغفاری ،رضا، آبادمعصومهاشمی
 محقق اردبیلی.دانشگاه ، کارشناسی ارشد نامهیاناپ، شهر اردبیل(، پژوهش موردی: محدوده محله پیرمادرمناسب )

 استان پرورش و آموزش گانهنوزده نواحی آموزشی توسعه بندیرتبه و بررسی، (1392) یوسف ،علیزاده ،گیالنده، عطاغفاری ،یزدانی، محمدحسن
 .37-66 :4 دوم، شماره آموزشی، دوره ریزیبرنامه مطالعات فصلنامه دواردبیل، 



 ، ...لیشهر اردب یآموزش یهایپراکنش کاربر ییفضا لیتحلهاشمی معصوم آباد و همکاران :                             106

Billie, G. C. Gina, W .Terri, P. Vincent, L. Max, B. Kimberly, V . Anna, T. Gavin, M. Karen, V. 

)2011(,School site and the potential to walk to school: The impact of street connectivity and 
traffic exposure in school neighborhoods. Health & Place, 17(2): 545-550. 

Gonzales, T B. Jimena, Fernandez, J H. (2009), Equidad Educative: A Vancesenla Definicion de 

Suconcepto, X National Congress of Educational Research, area 10: interrelaciones educación-

sociedad: 1-10. 
Langford, M. Gary, H. Jonathan, R. Sean, Wh. (2008), Urban population distribution models and 

service accessibility estimation, journal of Computers, Environment and Urban Systems, 32(1), 66-

80. 

Merwe, V D. Hendrik, J. (1997), Gis-aided land evaluation and decision-making for regulating 

urban expansion: A South African case study, Geo Journal, 43(2), 135–151. 

Okan, Eray (2012), Application of Geographic Information System (GIS) in Education, Journal of 

Technical Science and Technologies, Volume 1, Issue 2: 53-58. 

Sohe Rana, M D (2009), Status of water use sanitation and hygienic condition of urban slums: Astudy 

on Rupsha ferighat slum, MEDA WATER International Conference on Sustainable Water 

Management, Tunis, 246(1), 322-328. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Copyrights 

© 2022 by the authors. Lisensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article 

distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 

International (CC BY4.0) (http: /creativecommons.org/licenses/by/4. 0) 

 
 


