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گزيني فضاهاي آموزشي با استفاده از سيستم ارزيابي مكان
  )شهر اشنويه: مطالعه موردي) (GIS(اطالعات جغرافيايي 

  براتعلي خاكپور دكتر

   بايزيد شريفي
   ايوب معروفي
   هژار خالدي

  03/10/1393:تاريخ پذيرش    07/03/1392:تاريخ دريافت
  چكيده

هاي آموزشي نقش بسيار مهمي در ميزان موفقيت و كارايي اين مراكز و گزيني كاربريارزيابي مكان
همين راستا در اين پژوهش فضاهاي آموزشي شهر در . رسيدن به رفاه اجتماعي و توسعه پايدار دارد

هدف تحقيق حاضر، ارزيابي . اندمورد ارزيابي واقع شده اشنويه با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي
تحليلي و  - روش تحقيق توصيفي. باشدمدارس با استفاده از ماتريس سازگاري، مطلوبيت و ظرفيت مي

. باشدهاي موجود در سطح شهر اشنويه مييي، راهنمايي و دبيرستانجامعه آماري، تمامي مدارس ابتدا
دهد كه مراكز آموزشي در وضعيت مطلوبي نسبت به ماتريس سازگاري قرار هاي تحقيق نشان مي يافته

در ارزيابي . اندگزيني شدهدرصد از مدارس ابتدايي در وضعيت كامالً نامناسب مكان 14دارند، كه تنها 
مدرسه ابتدايي كه در موقعيت نسبتاً  2هاي شيب و رودخانه، به جز يت نسبت به شاخصماتريس مطلوب

از لحاظ شعاع دسترسي به غير از . اند تمامي مدارس در شرايط مناسبي قرار دارندناسازگار واقع شده
 در ارزيابي. دهندها، ديگر مقاطع مخصوصاً مدارس ابتدايي تمام سطح شهر را پوشش نميدبيرستان

ماتريس ظرفيت نيز مدارس با استانداردهاي ملي فاصله زيادي دارند بويژه از لحاظ شاخص تراكم دانش 
آموزان در كالس در تمامي مدارس بيش از ظرفيت استاندارد محصل در كالس وجود دارد و همچنين 

  .هاي شهري وجود نداردهيچ تناسبي بين جمعيت محالت و تعداد مدارس موجود در محله
  .گزيني، شهر اشنويهكانم سازگاري، فضاهاي آموزشي،: هاي كليديواژه
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  مقدمه
 دارند ارتباط آن با ريزانبرنامه اغلب كه است ايمسئله خدماتي مراكز هبهين توزيع تعيين

، شهر هايزمين كاربري ريزيهمبرنا اصلي اهداف از يكي ينهمز اين در ).4: 1377بحريني،(
پور محمدي، ( است يكديگر از ناسازگار هايكاربري جداسازي و هاكاربري مناسب يابيمكان

تشخيص و تعيين مكان مناسب استقرار مراكز آموزشي در گرو شناخت نوع ). 93:  1388
ها هايي است كه كاربري آموزشي با ديگر كاربريها و كنش و واكنشفعاليت، عملكرد، نيازمندي

 آموزشي مراكز اصولي و مناسب فضايي توزيع به توجهيبي). 74: 1388تقوايي،(آورد پديد مي
 دو مالي بار تحميل و انزآمو دانش براي تيمشكال ايجاد آموزشي، نظام كارآيي كاهش موجب نيز

  ترين سطوحوجود عالي (Emily 1989: 14). شودمي هاخانواده و آموزشي نظام بر چندان
آموزشي براي مدارس تنها در صورتي موفق خواهد بود كه مكاني متناسب براي آن  ريزيبرنامه

 ها و انتخاب مكان مناسب به جهت جايگاهي كه اين مراكز در بين فعاليت. موجود باشد
سازگاري، : هاي شهري تابع عواملي چوندارند، همانند ساير كاربري هاي درون شهريكاربري

كه همه اين عوامل با كاربري ). 152: 1390كاوسي،( هستند مطلوبيت، ظرفيت و وابستگي
  . باشنداراضي شهري در ارتباط مي

اصطالح و مفهوم كاربري زمين ابتدا در غرب و به منظور نظارت دولتها بر نحوه استفاده از 
ريزي شهري، زمين و حفظ حقوق مالكيت مطرح شد، ولي همراه با رشد شهرنشيني و برنامه

همزمان با گسترش ). 2: 1389زياري،(تر شده است تواي اين مفهوم روز به روز وسيعابعاد و مح
هاي خدماتي در سطح شهر، گزيني كاربريشهرها مسائلي از قبيل محدوديت منابع، عدم مكان

رشد و پراكندگي نواحي ساخته شده در حواشي شهر و رفت و آمدهاي مكرر در سطح شهر، 
به اتخاذ تدابير و راهبردهايي براي فائق آمدن به اين نابسامانيها متخصصان مرتبط با شهر را 

گزيني انتخاب و مكان. گزيني بهينه استملزم ساخت كه يكي از اين راهبردها انتخاب و مكان
گيري ارائه ها و عوامل تأثيرگذار در تصميمبهينه سعي دارد با قانونمند كردن شاخص

ريزان را در انتخاب مكانهاي مناسب براي انجام فعاليتها نامهراهكارهاي منطقي، تصميم گيران بر
هايي با هاي متنوع در شهر بخصوص كاربريكاربري). 134: 1383زاده، فرج(ياري رساند 

هاي آموزشي به داليل زيادي مانند عدم هماهنگي نهادهاي اجرايي تقاضاي بيشتر مانند كاربري
يابي عدم آشنايي مسئولين با موازين علمي مكانو  شكالت مالي بخش آموزش و پرورششهر، م

: 1381زاده، فرج( آموزي با مشكالت زيادي مواجه هستنددر پاسخ به نيازهاي جمعيت دانش
هاي آموزشي نسبت به پايين بودن سرانه(در كشور ما عالوه بر كمبود فضاهاي آموزشي ). 79

تر از مدارس در دو شيفت، شايد مسئله مهمدر شهرها و استفاده كردن ) هاي استانداردسرانه
گزيني هاي همجوار باشد كه معموالً در احداث و مكانسازگاري مدارس نسبت به كاربري

شوند و هاي ناسازگار ايجاد ميشود و مدارس در اطراف كاربريمدارس اين عامل رعايت نمي
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ش حاضر با استفاده از معيارها در اين راستا در پژوه. شودباعث پايين آمدن كيفيت آموزشي مي
قرار فضاهاي و ضوابط موجود و با كمك گرفتن از سيستم اطالعات جغرافيايي نحوه است

مورد ارزيابي كمي و كيفي قرار ) ارس ابتدايي، راهنمايي، دبيرستانمد(آموزشي شهر اشنويه 
  .گرفته است
     سپري آن در خانه زا بعد را خود بيشترين اوقات آموزان دانش كه است فضايي مدرسه

 از يكي عنوان به مدارس گزينيمكان مقوله. است ريزيبرنامه در ايويژه ارزش و داراي كنندمي
 هر سعادت و توسعه در فرايند كه است مباحثي جمله از شهري سطح در رسانخدمات مراكز

 احداث محل  و مدرسه به توجه اهميت ). 6: 1383ميكائيلي،( بوده است نقش صاحب اجتماع
 را در مدارس اسالم از قبل چنانچه .است داشته ايجايگاه ويژه ايرانيان فرهنگ در ديرباز از آن

   كه ساختند مي رفتمي شمار به مكان ترينمقدس و ارزشترين با كه ها آتشكده احداث محل
 در مدارس نامطلوب فضايي توزيع. شدمي گرفته كار به نيز ديني علوم تدريس عنوان مكان به

 سطح وجود عدم و شودمي مدارس به دسترسي زمان و مسافت شدن موجب طوالني شهر سطح
   و شوند انگيزهبي مدارس به نسبت آموزان دانش كه شودمي آموزشي باعث مناسب سرانه و

 مسائل .كنند تلقي اجباري محيط يك عنوان به را آموزان مدرسه دانش و كم تحصيل به عالقه
هماهنگي  عدم كه شودمي شهر سطح در فضاهاي آموزشي اصولي يابيمكان عدم به منجر زيادي
 مستقيم ارتباط عدم و و پرورش بخش آموزش مالي استطاعت عدم و يكديگر با هاسازمان

 هايسازمان و مجريان با و پرورش آموزش وزارت مدارس تجهيز و توسعه سازمان نوسازي،
 و جامع هايدر طرح آموزشي فضاهاي پيشنهادي هايمكان كه شود باعث مي شهري طراحي
و  دولتي مالكيت با هاييزمين به فضاهايي چنين در ايجاد بيشتر و نكند پيدا تحقق تفصيلي

  ).4: 1389 عساكره،( اراضي شهري رعايت نگردد كاربري معيارهاي و اصول و گردد توجه وقفي
  

  فرضيه تحقيق
 رسد فضاهاي آموزشي شهر اشنويه بر اساس معيارهاي ماتريس سازگاري نظر ميبه - 1

  .اندگزيني نشدهمكان
رسد فضاهاي آموزشي شهر اشنويه بر اساس معيارهاي ماتريس مطلوبيت و نظر ميبه - 2

 .اندگزيني نشدهظرفيت مكان

 
  پيشينه تحقيق

. است شده انجام محدودي پژوهشهاي آموزشي، فضاهاي گزينيمكان ارزيابي با ارتباط در
    .)35: 1385تقوايي،( اندنموده بررسي را آموزشي فضاهاي يابيمكان شده، انجام مطالعات اكثر
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بندي حوزه نفوذ هر يك از مدارس سطح) UNESCO، 1996(  در مطالعه سازمان يونوسكو
با استفاده از  در نقاط شهري بر اساس فاصله و زمان انجام شده و مناطق كمبود و مازاد مدارس

سيستم اطالعات جغرافيايي تعيين و با تحليل شبكه، مسيرهاي بهينه براي دسترسي به 
نيز مكانيابي ) 1998( مولر). Mendelsohn، 55: 1996( فضاهاي آموزشي مشخص شده است

   .  است داده قرار تحليل مورد دانمارك كپنهاك شهر در را آموزشي مراكز
يابي مدارس ابتدايي با در كشور برزيل در پژوهشي با عنوان مكان) 2004(لواتو و همكارن 

با در نظر گرفتن معيارهايي چون زمين شناسي، گسل، شيب، مراكز جمعيتي،  GISاستفاده از 
هايي براي احداث مدارس  ها، محلدهي به شاخصبا استفاده از سيستم وزن... مراكز شهري و
  .اندپيشنهاد كرده
تهران را با بكارگيري   6يابي فضاهاي آموزشي منطقه وزيع مكاني و مكانت) 1379(فرهادي 

  .سيستم اطالعات جغرافيايي بررسي نموده است
تهران را با  7يابي مراكز آموزشي مقطع راهنمايي منطقه مكان) 1381(فرج زاده و همكاران 

اند كه مدارس مورد هاستفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي انجام داده و به اين نتيجه رسيد
  .اندنشده توزيع مطلوب صورت به مكاني مطالعه، از لحاظ توزيع

گزيني مراكز آموزشي شهرك معلم كرمانشاه را مورد مكان) 1383(فرج زاده و همكاران 
هاي آموزشي مقطع ساماندهي فضايي مكان) 1384(صالحي و همكاران . اندارزيابي قرار داده

با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي به انجام رسانده و الگوي  متوسطه شهر زنجان را
بخشي واحدهاي آموزشي مقطع متوسطه پسرانه شهر زنجان را ارائه، و مطلوب براي سامان

  . اندراهكارهايي براي دسترسي جمعيت دانش آموزي به نواحي فاقد دسترسي پيشنهاد نموده
هاي آموزشي شهر شاهرود را با يابي كاربريمكانارزيابي ) 1389(پورمحمدي و همكاران 

اند كه اند و به اين نتيجه رسيدهاستفاده از ماتريس سازگاري و مطلوبيت مورد بررسي قرار داده
گزيني مراكز آموزشي شهر شاهرود به عامل سازگاري توجه نشده است و مدارس از در مكان

هاي يابي كاربريدر ارزيابي مكان. هنددلحاظ شعاع دسترسي تمام سطح شهر را پوشش نمي
شهر شادگان، اكثر مدارس نسبت به ماتريس سازگاري در وضعيت ) مدارس ابتدايي( آموزشي

اند و در ارزيابي ماتريس ظرفيت نيز بيش از مدارس در وضعيت نامناسب نامناسبي قرار گرفته
  .ريس مطلوبيت قرار دارنداما تمامي مدارس در وضعيت مطلوبي نسبت به مات. اندواقع شده

  
  هاي مورد استفادهروش تحقيق و شاخص

و روش تحقيق  هاي مورد بررسي، نوع تحقيق كاربرديو مؤلفهبا توجه به اهداف تحقيق 
  هاي مورد استفاده در اين پژوهش عامل سازگاريشاخص. باشدتحليلي مي –توصيفي

سرانه ( و ماتريس ظرفيت) دسترسي شيب، رودخانه، شعاع(، مطلوبيت )هاي مجاوركاربري(
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آموزان در كالس، تعداد دفعات استفاده از مدارس، جمعيت تحت فضاهاي آموزشي، تراكم دانش
  .باشدكيفي فضاهاي آموزشي شهر اشنويه ميارزيابي براي ) پوشش

گردآوري آمار و اطالعات مورد بررسي از طريق برداشت ميداني در شهر و آمارهاي رسمي 
هاي تجزيه و تحليل شاخص. آموزش و پرورش و راه و شهرسازي به دست آمده استسازمان 

. صورت گرفته است Arc GISو  Expert choice و نرم افزارهاي AHPپژوهش به وسيله مدل 
هاي توصيفي يك هاي آماري و اليه موقعيت مدارس رقومي شده و به همراه دادهابتدا اليه بلوك

      در مرحله بعد معيارها مناسب جهت . يي تشكيل گرديده استپايگاه اطالعات جغرافيا
هاي مناسب و نامناسب با كاربري آموزشي تعيين و گزيني مدارس تعريف و انواع كاربريمكان

     GIS Arcسپس با استفاده از توابع موجود در . هايي ايجاد شده استبراي هر يك اليه
هاي شهر تمامي به استانداردهاي موجود و ويژگي هاي الزم صورت گرفت و با توجهتحليل
هاي سازگاري، مطلوبيت و ظرفيت مورد ارزيابي واقع مورد مطالعه با استفاده از ماتريس مدارس
  .شدند

  
  محدوده مورد مطالعه

 روي بر شهر اين جغرافيايي نظر مختصات از است كه اشنويه شهرستان مركز اشنويه شهر
. است قرارگرفته شرقي طول دقيقه 7و  درجه 45و  عرض شمالي دقيقه 3و درجه 37مدار

مهندسين مشاور شهر و ( باشدنفر مي 35415برابر با  1388جمعيت اين شهر در سال 
  ).1390بنيان،

 

  
  

  موقعيت جغرافيايي شهر اشنويه) 1(نقشه شماره 
 مطالعات ميداني نگارندگان: مأخذ
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  هاي تحقيقيافته
  آموزشي در سطح شهر اشنويه توزيع فضايي فضاهاي

مدرسه در مقطع  15، )90 – 91(دهد كه در سال تحصيلي نشان مي) 1(جدول شماره 
مدرسه بصورت دو شيفته  6يعني . اندفضاي آموزشي قرار گرفته 9ابتدايي وجود داشته كه در 

ي موجود  مدرسه راهنماي 8نشان داده شده است كه از ) 2(و در جدول شماره . كنندفعاليت مي
فضاي آموزشي وجود دارد كه  7دبيرستان نيز با  9. ر اين مقطع نيز دو شيفته استمدرسه د 1

سازمان آموزش و پرورش استان ) (3(جدول (كننددو مدرسه در دو شيفت فعاليت مي
  .     در نقشه زير توزيع مدارس در سطح شهر قابل مشاهده است). آذربايجان غربي 

  

  
  

  توزيع مدارس در شهر اشنويه )2(نقشه شماره
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  اطالعات مدارس ابتدايي) 1( جدول شماره
  ) 90-91(شهر اشنويه در سال تحصيلي 

  1390آمار اداره آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي، سال : منبع
  

  اطالعات مدارس راهنمايي) 2(جدول شماره
  )90-91(شهر اشنويه در سال تحصيلي 

  1390پرورش استان آذربايجان غربي، سال آمار اداره آموزش و : منبع
  

  هاياطالعات دبيرستان) 3(جدول شماره
  )90-91(شهر اشنويه در سال تحصيلي 

  
  
  

 ابتدايي
  نوع مالكيت  نوع مدرسه  آموزتعداد دانش mمساحت  نام مدرسه

  دولتي  دخترانه -پسرانه  116 -175 800 2و1بعثت
  دولتي  پسرانه  365 3400 تربيت
  دولتي  دخترانه  330 2072 كوثر

  دولتي  پسرانه -دخترانه  204 -124 2700 بلدي و حسن اميني
  دولتي  پسرانه -پسرانه  203 -217 3150 2و1خرداد15

  دولتي  پسرانه -پسرانه  191  - 200 2500 2و1ناصر اميني
  دولتي  دخترانه-دخترانه   250 - 264 2239 فر و معرفتصفايي

  دولتي  دخترانه  226 3500 سميه
  دولتي  پسرانه -پسرانه  245 -314 3200 بهمن و  زرزا22

 راهنمايي
  نوع مالكيت  نوع مدرسه  آموزتعداد دانش mمساحت  نام مدرسه

  دولتي  پسرانه  361 3400 دانش
  دولتي  دخترانه  412 2500 معراج

  دولتي  دخترانه  322 2072 سعيد اميني
  دولتي  دخترانه  245 6440 آمنه
  دولتي  دخترانه  182 3400 فرصيادي

  دولتي  پسرانه -پسرانه  358  -305 4640 فردوسي و مطهري
  خصوصي  پسرانه  56 350 اميد

 دبيرستان
  نوع مالكيت  نوع مدرسه  آموزتعداد دانش mمساحت  نام مدرسه

  دولتي  پسرانه  260 3400 فرهنگ
  دولتي  دخترانه  337 2500 فرزانگان

  دولتي  دخترانه-دخترانه   122 -271 3500 فاطميه و اعتصامي
  دولتي  پسرانه  209 6980 شهيد بهشتي
  دولتي  پسرانه -پسرانه  260-345 5104 معلم و امام

  خصوصي  پسرانه  56 800 لقمان
  خصوصي  دخترانه  42 300 كيميا
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  ارزيابي كاربري اراضي شهري
از استقرار منطقي آنها و  هاي مختلف شهري اساساً به منظور اطمينان خاطرارزيابي كاربري

  .گيردرعايت تناسبات الزم به دو صورت كمي و كيفي صورت مي
ها با استانداردهاي هاي موجود كاربرياين ارزيابي بر اساس مقايسه سرانه :ارزيابي كمي) الف

  .گيردمربوط يا از طريق بررسي نيازهاي فعلي و آتي منطقه مورد مطالعه به فضا صورت مي
هاي كيفي معين شده و نسبت آنها به يكديگر در اين روش ارزيابي ويژگي :بي كيفيارزيا) ب

ماتريس سازگاري، ماتريس مطلوبيت، ماتريس : شودبر اساس چهار ماتريس ذيل بررسي مي
  ).109: 1388پورمحمدي،(ظرفيت، ماتريس وابستگي 

ه مقطع بوسيله  گزيني مدارس در هر سدر ارزيابي كيفي فضاهاي آموزشي موقعيت مكان
ها  اطراف كاربري موجود وضع نسبت به 1و وابستگي مطلوبيت، ظرفيت سازگاري،: چهار ماتريس

  . شودآنها بررسي مي
  
 ماتريس سازگاري -1

 يك در يافته استقرار كل كاربريهاي فعاليت كه است ديدگاه اين از متأثر سازگاري ماتريس
 كه معيارهايي براساس ماتريس اين. باشند يكديگر مانع و ارائه خدمات مزاحم در نبايد منطقه،

 همان موجود همجواريهاي وضعيت به توجه با است، شده تعريف كاربري هر براي همجواري
 :بود خواهد تصور قابل حالتها اين از نهايتاً يكي و پردازدمي موضوع اين ارزيابي به كاربري،

 يا كامالً و ناسازگارند، نسبتاً سازگارند، نسبتاً سازگارند، كامالً يكديگر مطالعه با مورد كاربريهاي
  در اين تحقيق براي سنجش ماتريس ). 242- 3: 1381رضويان،(ناسازگارند 

سازگار با مراكز آموزشي را به تناسب هاي ناسازگاري فضاهاي آموزشي، تمامي كاربري
ها اي كه اين كاربريفاصلهايم، بدين صورت كه به حداقل دهي كردهفاصله از مدارس ضريب

بايد از فضاهاي آموزشي داشته باشند، كمترين ضريب و بقيه فواصل هم به تناسب دوري از 
هاي سازگار با فضاهاي آموزشي از سوي ديگر كاربري. فضاهاي آموزشي ضرايب بيشتري گرفتند

رايب بيشتر يشان به مدارس از ضهاي آموزشي به تناسب نزديكمثالً فضاي سبز و كاربري
 Expert choiceو نرم افزار  AHPهاي كاربري بوسيله مدل پس از اينكه اليه. اندبرخوردار شده

        از قسمت raster calculatorهاي فوق با استفاده از دستور دهي شدند تمام اليهوزن
spatial analyses  در نرم افزارArc GIS10  سازگاري با هم تركيب شده و نقشه ماتريس

  .فضاهاي آموزشي بدست آمده است

                                           
ها در باشد و همجواري كاربريها ميتوجه به اين كه تعريف ماتريس وابستگي واحدهاي آموزشي  همان همجواري كاربري 1

 .آموزشي در اين تحقيق آورده نشده استماتريس سازگاري بطور دقيق بررسي شد لذا ماتريس وابستگي واحدهاي 
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هاي ماتريس سازگاري بدست آمد، دوباره با استفاده از دستور اي كه از تركيب اليهنتيجه
Reclassify  در نرم افزارArc GIS10  به عنوان ) 1- 3(ضرايب . دهيمطيف قرار مي 4تعداد

به ) 5- 7(نامناسب و ضرايب هاي به عنوان مكان) 1- 5( هاي كامالً نامناسب و ضرايبمكان
. هاي كامالً مناسب تعيين شده استبه عنوان مكان) 7-10(هاي مناسب و ضرايب عنوان مكان

  .شوددر زير نقشه ماتريس سازگاري هر سه مقطع تحصيلي ديده مي
  

  
  

  موقعيت فضاهاي آموزشي نسبت به ماتريس سازگاري) 3(نقشه شماره
  

دهد كه مدارس مدارس كه در جدول زير آورده شده است نشان مي نتايج ماتريس سازگاري
درصد مدارس ابتدايي در وضعيت كامالً ناسازگار 14. انددبستان در وضعيت مطلوبي واقع نشده

اند و ساير مدارس در موقعيت كامالً سازگار و سازگار هاي موجود قرار گرفتهنسبت به كاربري
ي و دبيرستان موقعيت بهتري دارند همه مدارس اين دو مقطع اما مدارس راهنماي. قرار دارند

ها در تحصيلي در وضعيت كامالً سازگار و سازگار قرار دارند و هيچ از مدارس نسبت به كاربري
  .اندموقعيت كامالً ناسازگار قرار نگرفته

  
  هاي مجاورتعداد و درصد سازگاري فضاهاي آموزشي با كاربري) 4(جدول شماره

 آموزشيمراكز
  دببيرستان  راهنمايي  ابتدايي ميزان سازگاري

  6  4  7 تعداد  كامالً سازگار
  66/66  50  46 درصد

  3  4  6 تعداد  سازگار
  33/33  50  40 درصد

  -  -  - تعداد  ناسازگار
  -  -  - درصد

  -  -  2 تعداد  كامالً ناسازگار
  -  -  14 درصد

 مطالعات ميداني نگارندگان: مأخذ
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 مطلوبيتماتريس  -2

هدف از بررسي مطلوبيت در استقرار فضاي آموزشي و يا هر كاربري ديگر، ارزيابي سنخيت 
هر كاربري با توجه به خصوصيات خاص خود محل . باشدكاربري با محل استقرار آن مي

و نيازهاي هر  شناخت مطلوبيت، الزم است خصوصياتكند و طبعاً براي مناسبي را طلب مي
در اين راستا ). 196: 1377بحريني، (هاي محل استقرار آن مقايسه شود كاربري با ويژگي

   مطلوبيت فضاي آموزشي به مفهوم شناخت نوع فعاليت، عملكرد، نيازمنديها و كنش و 
بنابراين استقرار فضاي . آوردهايي است كه كاربري آموزشي با ديگر كاربريها پديد ميواكنش

ي، شعاع دسترسي و تأسيسات و تجهيزات شهري مورد شرايط محيط: آموزشي با توجه به
در ماتريس مطلوبيت فضاهاي آموزشي ). 161: 1372زاده،قاضي( گيردتجزيه و تحليل قرار مي
بررسي از رودخانه و شعاع دسترسي مدارس ، فاصله شرايط موجود شيب شهر اشنويه با توجه به

  .شده است
  

  شيب  -2-1
گزيني مدارس بر روي شيب، ابتدا بر اساس ضوابط موجود شيب شهر به براي بررسي مكان

 9(     ، نسبتاً نامطلوب)درصد 3 – 6(، نسبتاً مطلوب )درصد 0 – 3(چهار دسته شيب مطلوب 
     سپس فضاهاي آموزشي نسبت به. تقسيم شد) درصد به باال 9( و نامطلوب) درصد 6 –

. شودمالحظه مي ()نقشه طور كه در در كل همان .هاي موجود مورد بررسي واقع شدندشيب
درصد مدارس ابتدايي  80 .مناسبي نسبت به شيب قرار دارند همه فضاهاي آموزشي در شرايط

               درصد مدارس در شيب نسبتاً مطلوب  20اند و واقع شده) درصد 0 – 3(در شيب 
هنمايي نيز در وضعيت مطلوبي نسبت به درصد مدارس را 5/62. اندقرار گرفته) درصد 3 – 6(

درصد دبيرستانها   5/55. انددرصد باقي مانده در شيب نسبتاً مطلوب 5/37شيب قرار دارند و 
. اندبنا شده) درصد 3 – 6(درصد نيز در نسبتاً مطلوب  5/45و ) درصد 0 – 3(در شيب مطلوب 

دهد و در ي مورد نظر نشان ميهادرصد و تعداد فضاهاي آموزشي را نسبت به شيب ()جدول 
  .شودها ديده مينقشه موقعيت مدارس بر روي شيب
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  موقعيت فضاهاي آموزشي بر روي شيب) 4(نقشه شماره 
 مطالعات ميداني نگارندگان: مأخذ

  
  گزيني تعداد و درصد فضاهاي آموزشي بر روي شيبهاي مختلفمكان) 5(جدول شماره

 مطالعات ميداني نگارندگان: مأخذ

  
  رودخانه-2-2

گزيني و حريم آن هنگام طغيان رودخانه از جمله مواردي است كه در مكان مسير رود
چرا كه عدم رعايت اين امر باعث بروز خطرات و مشكالت زيادي . مدارس بايد به آن توجه نمود

  مراكزآموزشي
  دبيرستان  راهنمايي  ابتدايي شيب به درصد

  5  5  12  تعداد  مطلوب  0 - 3

  55/55  5/62    درصد

  4  3  3  تعداد  نسبتاً مطلوب  3 - 6

  45/45  5/37  20 درصد

  -  -  -  تعداد  نسبتاً نامطلوب  6 - 9
  -  -  - درصد

13- 9    
  نامطلوب

  -  -  -  تعداد
  -  -  -  درصد
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در اين ميان واحدهاي . براي تأسيسات و تجهيزات ساخته شده در اطراف آن در پي دارد
. باشداي در اين مورد ميريزانهه دليل حساسيت باال نيازمند بكارگيري تمهيدات برنامهاموزشي ب

مدرسه ابتدايي كه در  2و به جز . كنداي از وسط شهر عبور ميدر شهر اشنويه نيز رودخانه
ساير مدارس در هر سه مقطع در حالت كامالً سازگار نسبت به . موقعيت نسبتاً ناسازگار هستند

در . جزئيات ميزان سازگاري مدارس نشان داده شده است) 6(در جدول . انده واقع شدهرودخان
  .   شودموقعيت مراكز آموزشي نسبت به رودخانه ديده مي) 5(نقشه 

  

  
  

  موقعيت فضاهاي آموزشي نسبت به رودخانه) 5(نقشه شماره 
  

 رودخانهگزيني تعداد و درصد فضاهاي آموزشي نسبت به مكان) 6(جدول شماره

  ميداني نگارندگانمطالعات : مأخذ
 

 مراكز آموزشي
  دبيرستان  راهنمايي  ابتدايي ميزان سازگاري

  9  8  13 تعداد  كامالً سازگار
  100  100  66/86 درصد

  -  -  - تعداد  نسبتاً سازگار
  -  -  - درصد

  -  -  2 تعداد  نسبتاً ناسازگار
  -  -  13/ 34 درصد

  -  -  - تعداد  كامالً ناسازگار
  -  -  - درصد
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  شعاع دسترسي -  2-3
كنند بدون شك يكي از عوامل مؤثر در مسافتي كه دانش آموزان از منزل تا مدارس طي مي

ميزان آسودگي خاطر دانش آموزان و نهايتاً ايجاد زمينه روحي مناسب جهت آموزش و تحصيل 
دسترسي مطلوب سبب سهولت بنابراين در تعيين مكان اسقرار مدارس توجه به شعاع . باشدمي

دستيابي دانش آموزان به محيطهاي آموزشي و در نهايت ارتقاء كارايي واحدهاي آموزشي كه 
ليكن بايد توجه داشت كه شعاع . همانا بهبود وضعيت آموزشي دانش آموزان خواهد شد

و دهي به عواملي نظير تراكم جمعيت، وسعت مدرسه، دوره تحصيلي دسترسي يا حوزه سرويس
هر چند با افزايش تراكم جمعيت و افزايش ظرفيت . )6: 1377پيرجليلي،(جنسيت بستگي دارد 

تواند از مقدار مشخص شده بيشتر كند، اما نميواحد آموزشي، شعاع دسترسي كاهش پيدا مي
در مقطع ابتدايي حداكثر . آموزان و مقطع تحصيلي تعيين گرددباشد و بايد بر اساس سن دانش

و در  رويدقيقه پياده 20متر و  1000روي، مقطع راهنمايي حداكثردقيقه پياده 15و متر  500
سازمان نوسازي (تواند نرمي مناسب باشدمي رويپيادهدقيقه  30متر و  2000مقطع متوسطه 

  ). 9: 1385مدارس،
 ها را در نظر گرفته وبراي انجام ارزيابي فضاهاي آموزشي از نظر شعاع دسترسي همين نرم

به تحليل پرداخته و نتايج زير بدست  Network Analystاز با استفاده  Arc GIS10در محيط 
  .آمد

شود مدارس ابتدايي از لحاظ شعاع دسترسي، از هاي زير ديده ميهمانطور كه در نقشه
شهر  8و  7،  3و بسياري از محالت بويژه محالت . عملكرد چندان مطلوبي برخودار نيستند

مدارس راهنمايي نيز تمام محالت شهري به . مفيد مدارس ابتدايي قرار نداردتحت عملكرد 
اما دبيرستانها با شعاع دسترسي . انددهي خود قرار ندادهرا تحت سرويس 12خصوص محله

  .اندمتري تمام سطح شهر را تحت پوشش خود قرار داده 2000
  

  
 شعاع دسترسي مراكز آموزشي بر مبناي استاندارد )6(نقشه شماره 

  مطالعات ميداني نگارندگان: مأخذ
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  ماتريس ظرفيت -3
. باشدمي معيني ظرفيت داراي شهر ساختار مختلف سطوح .است مقياسي داراي كاربري، هر

 انجام خوبي به فعاليت عملكرد طرف يك از باشند، منطبق يكديگر با مذكور مقياس چنانچه دو
و از طرف ديگر سطح مورد نظراز ساختار شهر نيز به نحو مؤثري از خدمات آن فعاليت  .شودمي
 براي اي عديده مشكالت نباشند، تطبيق قابل يكديگر سطح با دو اين ليكن اگر. شودمند ميبهره
 تناسب تعيين براي كه معيارهايي) 244:1381رضويان،( آمد خواهد وجود به پديده دو هر

 شامل آموزشي فضاهاي هايسرانه نظر گرفت، در توانآموزشي با ماتريس ظرفيت مي فضاهاي
 تحت جمعيت دركالس، تعداد دفعات استفاده و آموزان دانش باز، تراكم فضاي محوطه و زيربنا

  . باشدپوشش مراكز آموزشي مي
  
  فضاي باز محوطه و زيربنا آموزشي فضاهاي هايسرانه -3-1

اي اختصاص يافته به خدمات آموزشي در كشورهاي مختلف تفاوتهاي عمدهمطالعه فضاهاي 
متر مربع و در فرانسه  8/0دهد، بطوريكه در شهر كلكته هند سرانه آموزشي برابر با را نشان مي

در كشور ما استاندارهاي . متر مربع است 10براساس برنامه توسعه شهرهاي جديد برابر با 
، 11، 9راي دبستان، راهنمايي و دبيرستان به ترتيب سرانه معادل مربوط به فضاهاي آموزشي ب

  ).54: 1388 پورمحمدي،(متر مربع است  12
اقليمي و طبيعي،  هاي متناسب در هر شهر، عوامل مهمي چون، موقعيتدر تعيين سرانه

و آداب و رسوم، تكنولوژي ساختمان و مسكن، قيمت زمين، نوع و ميزان مسائل اجتماعي 
... ، نوع معيشت، امكانات گسترش شهر، نيازهاي جمعيت شهر به تأسيسات رفاهي ودرآمد

هاي پيشنهادي و در ارتباط با آن نسبت به هر يك از گيرد و متناسب با تراكممدنظر قرار مي
هاي در مقايسه سرانه). 161: 1375شيعه، (گردد ها مشخص ميهاي شهري اين سرانهكاربري

اشنويه نسبت به استانداردهاي ايران در هر سه مقطع وضعيت چندان فضاهاي آموزشي شهر 
درصد سرانه مدارس  50هاي مدارس ابتدايي ،درصد كل سرانه 33شود و مطلوبي ديده نمي

در جدول زير . باشددرصد سرانه مدارس دبيرستان، كمتر از استاندارد كشور مي 23راهنمايي و 
هاي استاندارد ايران نشان داده ع آموزشي نسبت به سرانهها با جزئيات و به تفكيك مقطسرانه
  .اندشده
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  هاي موجود فضاهاي آموزشي نسبت به سرانه ايرانوضعيت سرانه) 7(جدول شماره

  مطالعات ميداني نگارندگان: مأخذ
 

  آموزان در كالستراكم دانش  -3-2
آموزاني كه در طول تعداد دانش: آموزان در كالس بنا به تعريف عبارت است ازدانش تراكم

: 1377پيرجليلي، (كنند يك سال تحصيلي از يك اتاق به عنوان كالس درس استفاده مي
باشد نفر مي 40نفر و دبيرستان  35نفر، راهنمايي  35اين ميزان براي مقاطع ابتدايي ). 116

ن در كالس درس هيچ كدام از آموزادر شهر اشنويه تراكم دانش ).16 – 26: 1378حبيبي، (
برابر و  باشد و در تمام مدارسدر هر سه مقطع آموزشي كمتر از ميزان استاندارد نمي  مدارس

و اين به معني تراكم بيش از حد دانش )). 8(جدول شماره(باشد يا بيشتر از ميزان استاندارد مي
  .باشدآموزان در مدارس مي

  
  تعداد دفعات استفاده از واحدهاي آموزشي  -3-3

الي آموزش و پرورش با توجه به كمبود فضاهاي آموزشي در سطح شهر وكمبود امكانات م
باال بردن استفاده  براي جبران كمبود فضاهاي آموزشي يكي از روشهاي معمولدر اين رابطه 

آموزشي بصورت دو نوبته مقرون به صرفه  اگرچه استفاده از واحدهاي. مكرر از اين فضاها است
اما استفاده از اين واحدها به . شودجويي در احداث واحدهاي آموزشي ميبوده و موجب صرفه

با توجه به ازدحام جمعيت دانش آموزي . لحاظ كمي و كيفي در افت آموزش تأثير بسزايي دارد

 سرانه
  دبيرستان  راهنمايي  ابتدايي فضاهاي آموزشي

  سرانه استاندارد ايران
  7  6  5 فضاي باز
  5  5  4 فضاي بسته

  12  11  9 كل

موجود سرانه  وضع
فضاهاي آموزشي 

نسبت به 
  استانداردهاي ايران

  فضاي باز

 كمتر از
 استاندارد

  3  3  5  تعداد
  33/33  5/37  33/33  درصد

برابر و
بيشتر از 
 استاندارد

  6  5  10  تعداد
  66/66  5/62  66/66  درصد

فضاي 
  بسته

 كمتر از
 استاندارد

  4  6  9  تعداد
  44/44  75  60  درصد

برابر و
بيشتر از 
 استاندارد

  5  2  6  تعداد
  56/55  25  40  درصد

  كل

 كمتر از
 استاندارد

  2  4  5  تعداد
  22/22  50  33/33  درصد

برابر و
بيشتر از 
 استاندارد

  7  4  10  تعداد
  78/77  50  66/66  درصد



  1393، بهار پنجمي  ، شمارهدومفصلنامه مطالعات برنامه ريزي شهري، سال ........................... 26
  

 

ين براي تنظيم وقت ساعات در اين واحدها موجب تخريب فيزيكي آنها شده و عالوه بر ا
باشد ساعات كالسها و زنگهاي تفريح را تحصيلي ساير دانش آموزان كه معموالً بعد از ظهر مي

فشرده و محدود كرده و در نتيجه موجب خستگي روحي و جسمي دانش آموزان و معلمان 
 13تعداد  ).41: 1381سرور، (شودي آموزش ميشده و ازاين لحاظ موجب افت كمي و كيف

مدرسه  4درصد و  25مدرسه راهنمايي معادل  2درصد مدارس ،  80مدرسه ابتدايي معادل 
از اين لحاظ مدارس، بويژه مدارس . باشنددرصد مدارس دو نوبته مي 44/44دبيرستان معادل 

  .ابتدايي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند
  

  كالس در فضاهاي آموزشي تعداد دفعات استفاده و تراكم دانش آموزان در) 8(جدول شماره
  تعداد كل  مراكز آموزشي

  
  تراكم دانش آموزان در كالس دفعات استفاده

  برابر و  بيشتر از استاندارد  كمتر استاندارد  دو نوبته  يك نوبته
  15  - 12 3 15 ابتدايي
  8  - 2 6 8 راهنمايي
  9  -  4  5  9  دبيرستان

  مطالعات ميداني نگارندگان: مأخذ
 

  پوشش تحت جمعيت  -3-4
ها و خدمات مختلف در يك شهر وجود يك حداقل جمعيت درآن جهت استقرار كاربري

هاي آموزشي هم از اين قاعده كاربري. باشدشهر جهت تقاضاي آن تأسيسات و امكانات الزم مي
بين جمعيت و تعداد فضاهاي آموزشي در يك محله رابطه  ).پ ساري( مستثني نيستند

در يك محله بيشتر شود، ) خانوار(عبارتي هرچه تعداد جمعيت يا مستقيمي وجود دارد، به
براي اين موضوع ما تعداد خانوارهاي . فضاهاي آموزشي نيز بايد به همان ميزان افزايش يابد

در نظر گرفته و با كمي تغييرات به شرح زير  محالت و تعداد فضاهاي آموزشي موجود در آن را
  ).14: 1389پور، تقي( ايمبه تجزيه و تحليل پرداخته

خانوار يك مدرسه داشته  800براي فضاهاي آموزشي ابتدايي، الزم است بطور متوسط هر 
كند و به ، براي اينكه اين تعداد خانوار فقط متوسط را بيان مي)56: 1388پورمحمدي،( باشند

اي آنجا باشد، ما اين خانوار داشت، ديگر نبايد مدرسه 500اي ن مفهوم نيست كه اگر محلهاي
خانوار وجود  500ايم كه محالت تا متوسط را با توجه به تعداد خانوارها اينگونه تغيير داده

 خانوار حداقل نياز 500- 1000، و محالتي با )تفاوتبي(مدرسه ابتدايي براي آنها الزامي نبوده 
البته . خانوار دارند، به دو مدرسه نياز دارند 1000محالتي كه بيشتر از . به يك مدرسه دارند

. كندبايد توجه داشت چون جنسيت در مدارس نيز مطرح است، پس تعداد مدرسه تفاوت مي
خانوار نياز به يك مدرسه دارد يا اين مدرسه بايد در  500- 1000گوييم محله يعني وقتي مي

و يا دو مدرسه باشد كه يكي دخترانه و يكي . دخترانه، پسرانه به ارائه خدمات بپردازددو نوبت 



  GIS(........................27(با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي گزيني فضاهاي آموزشيارزيابي مكان
 

 

 خانوار 3000خانوار و براي دبيرستان  2000براي مدرسه راهنمايي متوسط. براي پسران باشد
باشد و همچنين با توجه به شرايط شهر و دهي دبيرستان در سطح ناحيه ميمقايس سرويس(

مايي و دبيرستان در روستاهاي اطراف بسياري از دانش آموزان به مدارس نبود مدارس راهن
) آورند و به همين دليل بايد مدارس بيشتري در سطح شهر وجود داشته باشدشهر روي مي

دهد كه هيچگونه سازگاري يا مطلوبيتي بين تعداد خانوار ها نشان ميبررسي. تعيين شده است
تعدادي از محالت كه بايد . موزشي موجود در آن وجود نداردو فضاهاي آ) يا ناحيه( يك محله

مثالً در . حداقلي از فضاهاي آموزشي را دارا باشند، هيچ فضاي آموزشي در آنها وجود ندارد
  كنند فاقد مدرسه ابتداييخانوار زندگي مي 500كه بيشتر از  6و  5مقطع ابتدايي محالت 

خانوارجمعيت دارد مدرسه راهنمايي وجود 1000ز كه بيش ا 4همچينين در محله . باشندمي
دبيرستان نيز  9از . باشدمدرسه راهنمايي مي 2خانوار داراي  612با  9ندارد درحاليكه محله 

دبيرستان در ناحيه جنوبي شهر قرار دارند درحاليكه در ناحيه جنوبي بيش از دو برابر  3فقط 
  .كنندناحيه شمالي خانوار زندگي مي

  

  
  

  پراكنش فضاهاي آموزشي نسبت به جمعيت محالت و نواحي براساس خانوار )7(شماره  نقشه
  مطالعات ميداني نگارندگان: مأخذ

 
  گيري و پيشنهاداتنتيجه

ها باشد و فرآيند ارزيابي كاربريريزي كاربري زمين، هسته اصلي مطالعات شهري ميبرنامه
هاي ترين كاربرييكي از مهم. رودشمار ميبهريزي كاربري زمين ترين مرحله برنامهنيز، مهم

ي كاركردهايي است فضاهاي آموزشي در شهر در زمره. باشدهاي آموزشي ميشهري، كاربري
    كه از اهميت روزافزوني برخوردار بوده و با توجه به موارد فوق، توجه به چگونگي توزيع 

هاي پيش رو در ايجاد عدالت نابرابريتواند به درك مكاني مدارس در سطح شهر مي –فضايي 
با توجه . ريزي كاربري اراضي شهري را شناسايي كنداجتماعي كمك و موانع موجود در برنامه
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باشد به هاي توسعه دانايي محور تربيت نيرو انساني متخصص و آگاه مياينكه يكي از شاخص
  .   موزش تاثيرگذار استهمين دليل توجه به استقرار مراكز آموزشي بر كميت و كيفيت آ

كه .اندبا سه ماتريس مورد ارزيابي قرار گرفته ن پژوهش مراكز آموزشي شهر اشنويهدر اي
دهد كه ميزان سازگاري دبيرستانها با معيارهاي سازگاري بيش از ساير نتايج پژوهش نشان مي
هاي سازگار و ريدر واقع اين مدارس در فاصله به نسبت مناسبي از كارب. فضاهاي آموزشي است

هاي سازگار به ترتيب به كمترين ميزان هماهنگي با كاربري. اندگزيني شدهناسازگار مكان
ترين شكل پراكنش فضايي را مدارس ابتدايي نامطلوب. مدارس ابتدايي و راهنمايي مربوط است

رايط مطلوبيت باالترين ش در ماتريس مطلوبيت؛. اندهاي سازگار و ناسازگار داشتهنسبت كاربري
هاي شيب، رودخانه و شعاع دسترسي را به ترتيب دبيرستانها، مدارس نسبت به شاخص

اي دبيرستانها و مدارس راهنمايي بر روي شيب مطلوب و فاصله. اندراهنمايي و ابتدايي داشته
شان تقريباً تمام سطح شهر را تحت پوشش مناسب از رودخانه قرار دارند و با شعاع دسترسي

مدارس ). كه در شعاع دسترسي مدارس راهنمايي قرار ندارد 12به جز محله ( اندود قرار دادهخ
در ارزيابي ماتريس ظرفيت؛ تمامي مدارس در هر . ابتدايي نيز بر روي شيب مطلوب قرار دارند

آموز در كمبود سرانه آموزشي، تراكم زياد دانش: سه مقطع تحصيلي داراي مشكالتي از جمله
. باشنددهي به جمعيت بيش از حد استاندارد ميدو شيفته بودن مدارس و سرويسكالس، 

درصد از مدارس راهنمايي كمتر از استاندارد كشور است و تراكم  50بويژه سرانه آموزشي، 
و همچنين .. باشدآموز در تمامي كالسها در همه مقاطع كمتر از استاندارد كشور ميدانش

و فضاهاي ) يا ناحيه( بيتي بين جمعيت يا تعداد خانوار يك محلههيچگونه سازگاري يا مطلو
آموزشي موجود در آن وجود ندارد و تعدادي از محالت كه بايد حداقلي از فضاهاي آموزشي را 
دارا باشند، هيچ فضاي آموزشي در آنها وجود ندارد و بالعكس در محالتي كه به يك مدرسه نياز 

ن گفت با توجه به اهميت تواگيري كلي مير يك نتيجهد. است چندين مدرسه وجود دارد
عنوان يكي از مهمترين كاربريها در شهر كه سطوح قابل توجهي از فضاهاي آموزشي به روزافزون

اند، توجه به توزيع فضايي و ظرفيت مدارس يك امر فضاي شهري را به خود اختصاص داده
  . باشدريزي و مديريت شهري ميضروري در برنامه

  
  :ارائه چند پيشنهاد

هاي ناسازگاري وجود دارد با توجه به اينكه در اطراف تعدادي از مدارس ابتدايي، كاربري - 1
اي كم مدرسه ابتدايي در فاصله 2و همچنين چون . باشدضروري مي هاي موردنظرتغيير كاربري

 .ضروري استاند تغيير مكان اين مدارس نيز گزيني شدهنسبت به حريم رودخانه مكان

دهد، بايد در چون شعاع دسترسي مدارس ابتدايي و راهنمايي كل شهر را پوشش نمي - 2
 . مدارس ابتدايي احداث شودشهر  8و  7،  3محالت  مدرسه راهنمايي و در 12محله



  GIS(........................29(با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي گزيني فضاهاي آموزشيارزيابي مكان
 

 
 

آموزان دركالس و همچنين به دليل پايين بودن سرانه آموزشي و باال بودن تراكم دانش - 3
ت دو شيفته، يا بايد تعداد كالس درس در مدارس افزايش يابد يا استفاده از مدارس بصور

مدارس جديد طبق اصول و ضوابط طراحي فضاهاي آموزشي با استفاده از توانمنديهاي سيستم 
 .تأسيس شود) GIS(اطالعات جغرافيايي
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 ريزي و آمايش فضا، دوره چهاردهم،برنامه -آموزشي شهر اصفهان، فصلنامه مدرس علوم انساني

  . 73- 95. ، پاييز14شماره
گزيني مدارس متوسطه و پيش ارزيابي مكان )1385(نسب، حميدرضا، تقوايي، مسعود و رخشاني

  .33-56. ، پاييز و زمستان11و  10دانشگاهي شهر اصفهان، نشريه جغرافيا، سال چهارم، شماره
اي بر روش تحقيق در علوم انساني، چاپ چهاردهم، سمت، مقدمه) 1387( حافظ نيا، محمد رضا،

  .تهران
هاي شهري، سازمان ملي زمين و كاربري، سرانه ) 1387(حبيبي، محسن و مسائلي، صديقه 
  .مسكن، دفتر مطالعات زمين و مسكن

  .ريزي كاربري اراضي شهري، انتشارات منشي، برنامه)1381(رضويان، محمدتقي
  .ريزي كاربري اراضي شهري، انتشارات دانشگاه تهران، برنامه) 1389(اهللا، زياري، كرامت

، مشخصات فضاهاي آموزشي شهر )1390(غربي سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان 
  .اشنويه

يابي فضاهاي آموزشي با استفاده از سيستمهاي اطالعات ، مديريت و مكان)1381(سرور، هوشنگ، 
پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت ) مدارس راهنمايي منطقه هفت تهران( جغرافيايي

  .مدرس
يابي فضاهاي آموزشي و ضوابط مكان) 1385(ور، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كش

  .پرورشي، معاونت فني و نظارت دفتر فني
  .ريزي شهري، انتشارت دانشگاه علم و صنعتاي بر مباني برنامهمقدمه) 1386(شيعه، اسماعيل

هاي آموزشي مقطع متوسطه ، ساماندهي فضايي مكان)1384(صالحي، رحمان و منصور رضاعلي 
  .82- 94. 52هاي جغرافيايي، شماره ، فصلنامه پژوهشGISكمك شهر زنجان به 

هاي آموزشي شهر شادگان، يابي و ارائه مدل بهينه كاربري، بررسي مكان) 1389(عساكره، ماجده، 
  .ريزي شهري، دانشگاه شهيد چمران اهوازارشد جغرافيا و برنامه كارشناسي نامهپايان



  GIS(........................31(با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي گزيني فضاهاي آموزشيارزيابي مكان
 

 
 

گزيني مراكز آموزشي با استفاده از ارزيابي و مكان) 1383(زاده، منوچهر و مسلم رستمي فرج
  .72- 79. 1سيستم اطالعات جغرافيايي، فصلنامه مدرس، دوره هشتم، شماره

يابي مراكز آموزشي با استفاده از ، مديريت و مكان)1381( زاده، منوچهر و هوشنگ سرور،فرج
  .79- 67.90شمارهسيستم اطالعات جغرافيايي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، 

يابي با استفاده از سيستم اطالعات ، تجزيه و تحليل مكاني و مكان)1379(فرهادي، رودابه،
ريزي شهري، دانشگاه تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه 6جغرافيايي در منطقه 

  .تربيت مدرس
يابي مدارس، تحليل و مكان اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي،) 1376(زاده بهرام، قاضي

  .انتشارات سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور
، ساماندهي فضايي مدارس ابتدايي )1390(كاوسي، اسماعيل و اسديان، فريده و شاهپري، سحر، 

، فصلنامه فضاي GISتهران با تكيه بر اصول مديريت شهري با استفاده از  22و  5منطقه 
  . 151- 172. ، زمستان36جغرافيايي، شماره 

  .طرح جامع شهر اشنويه) 1390(ندسين مشاور شهر و بنيان،مه
مدارس  براي ساري شهر آموزشي مكانيابي فضاهاي الگوي ، تعيين)1383(ميكائيلي، رضا، 

  .تهران معلم تريبت دانشگاه ريزي شهري،ارشد جغرافيا و برنامه كارشناسي نامهپايان راهنمايي،
، مكان يابي فضاهاي آموزشي دبيرستان با استفاده از سيستم اطالعات )1386(زاده، رضا، ولي

   .59-87. 10ش ، 7 ج جغرافيايي، علوم نشريهجغرافيايي، نمونه موردي شهر تبريز، 
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