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  چكيده:

مورد  و روستايي  تخصيص فضا به كاربريهاي آموزشي يكي از موضوعات مهمي است كه در برنامه ريزي شهري 

رهاي ايران و حساسيت باالي كاربري هاي آموزشي از توجه قرار گرفته است. به دليل افزايش سريع جمعيت شه

، نحوه تخصيص كاربريها از اهميت بااليي برخوردار  ن با خانواده هاآو ارتباط مستقيم  نظر مسايل مختلف محيطي

تحليلي  است كه هدف شناسايي مكان هاي مناسب براي احداث  -روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي .است 

در تحقيق حاضر با تشكيل  ؛د بود كه از روش كتابخانه و ميداني نتايج تحقيق ما به دست آمدمراكز آموزشي خواه

 مكان يابي مراكز آموزشي شهرستان سروآباد واقع در استان كردستان پرداخته كه  بررسي بهپايگاههاي اطالعاتي، 

 ني ونقاط زمين لغزشي موردارتفاع،ميزان فاصله از جاده،شيب و جهت شيب ،فاصله از نقاط مسكومتغييرهاي 

اطالعات به دست امده  و پارامترهاي  ،مورد بررسي قرار گرفته استAHPارزيابي قرار گرفته است و از طريق مدل 

درصد زياد،  28,79درصد  براي احداث مراكز آموزشي ارزش خيلي زياد دارد و به ترتيب  7,64مورد نظر چيزي 

  .صد هم ارزشي خيلي كمي بري احداث مراكز آموزشي دارددر 32كم و  7,64درصد متوسط،  10,70

  AHP، مكانيابي، مكانهاي آموزشي، شهرستان سروآبادكلمات كليدي:
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  مقدمه و طرح مساله:

 دقيق و مدون نظام نبود و مراكز شهري به روستاها از مردم مهاجرت نتيجه ر د شهرها جمعيت سريع . افزايش

 ترين مهم از يكي . است شده آنها سطح در فراواني بروز مشكالت موجب ايران شهرهاي اكثر در ريزي برنامه

 از مهمترين آموزشي خدمات . باشد مي آموزشي خدمات جمله از و شهري خدمات كاهش سرانه ، مشكالت

 ها، خانواده آسايش در مستقيم تاثير به لحاظ آن فضايي توزيع كه شود مي محسوب شهري تسهيالت و خدمات

 برخوردار زيادي حساسيت از ... و شهر زيبايي ، فضاها انسجام و ، تناسب شهري درون سفرهاي هزينه كاهش

 بر شهري و عملكردهاي فعاليتها فضايي و مكاني ساماندهي يعني شهري زمين كاربري . )25، 1381است(الله پور،

 را زمين از استفاده انواع و است شهري اصلي برنامه ريزي هسته واقع در كه شهري نيازهاي و ها خواست اساس

 كه شود حاكم مي تفكر اين توسعه حال در كشورهاي ). در21،1387كند(سعيدنيا،  مي يابي مكان و بندي طبقه

 نمي آموز كارايي دانش بهبود به دانش به توجه .نيست يادگيري با گسترش معادل هميشه رسمي آموزش گسترش

 و مكاني ريزي همچنين برنامه دهد، مي نتيجه كه است آموزش كمي و مل كيفيعوا با توام توسعه اين بلكه انجامد

 زمينه اين در .قرار گيرد شهري ريزي برنامه مديريت هاي اولويت جمله از مدارس بايد براي مناسب مكان انتخاب

 هاي ريكارب و جداسازي ها كاربري مناسب يابي مكان شهر، زمين ريزي كاربري برنامه اصلي اهداف از يكي

 هايي خصوص كاربري درشهربه متنوع هاي ). كاربري93،1390است(پور محمدي،  يگديگر از ناسازگار و سازگار

 مشكالت اجرايي شهر، نهادهاي هماهنگي مانندعدم زيادي داليل آموزشي به هاي كاربري مانند بيشتر باتقاضاي

 زيادي آموزان بامشكالت دانش بانيازهاي خدرپاس علمي يابي بامكان وعدم آشنايي وپرورش آموزش بخش مالي

). مي توان گفت راه حل منطقي جهت رسيدن به اهداف فوق و فائق امدن به 79، 1381(فرج زاده، هستند مواجهه

مشكالت گفته شده در سايه عنايت و توجه خاص به برنامه ريزي شهري به ويژه برنامه ريزي كاربري اراضي كه 

مكاني فعاليت ها و عملكردهاي شهري از يك سو و ايجاد تناسب و هماهنگي در  _سعي در ساماندهي فضايي 

مقاله ي حاصر سعي دارد  ).1، 1382ارتباط منطقي با سيستم هاي شهري از سوي ديگر دارد مي باشد( پورمحمدي، 

  وآباد برگزيندئر پرداختن به مسئله مكان يابي ،محل هاي مناسبي براي احداث مراكز آموشي  در سطح شهرستان سر

  پيشينه پژوهش:

 موقعيت تحليل منظور را به پرورش و آموزش در جغرافيايي اطالعات سيستم نقش پژوهشي، ) در2012اراي(

Web GIS مورد دادههاي .بود تفليس مدارس تكنولوژي جغرافيايي از استفاده اصلي هدف .داد قرار مطالعه مورد 

 فيزيكي – كالبدي وضعيت مدارس، فضايي توزيع آموزان، عدة دانش ،مدرسه هر ظرفيت شامل در پژوهش استفاده

 بصري نمايش و مدارس مكاني تحليلهاي و تجزيه به ميتوان پژوهش اين از دستاوردهاي .است بوده ... و مدارس

  .كرد اشاره روي نقشه آن

 را زنجان پسرانه هدوره متوسط آموزشي واحدهاي بخشي سامان براي مطلوب الگوي )1384( رضاعلي و صالحي

  .اند كرده پيشنهاد دسترسي نواحي فاقد به آموزشي دانش جمعيت دسترسي براي را راهكارهايي و ارائه،
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 استفاده با زنجان ابتدايي شهر مدارس آموزشي مكانيابي و فضايي تحليل به پژوهشي در )1388احدنژاد( و حيدري

 پوشش براي زنجان شهر دو موجود منطقه ابتدايي مدارس كه ادد نشان بررسيها نتايج .اند پرداخته فازي منطق از

 مدرسه داشتن از الزم آموزي دانش تراكم با داشتن آن محالت از برخي و نبوده كافي منطقه فضاي كل به دادن

 در با جديد مدارسي احداث و مكانيابي نيازمند و هستند خارج موجود نيز مدارس پوشش از و بوده محروم ابتدايي

 پوشش تحت منطقه فضاي كل تا هستند آموزشي فضاهاي مكانيابي در مؤثر و معيارهاي استانداردها گرفتن رنظ

  .گيرد قرار جديد و مدارس موجود

 "اصفهان شهر فضاهاي آموزشي مكانگزيني ارزيابي و تحليل" عنوان با پژوهشي در)1389( نسب رخشاني و تقوايي

 در و است معنادار دسترسي و شرايط اقليمي ناسازگار، كاربريهاي با وزشيآم فضاهاي رابطه كه اند گرفته نتيجه

 وضع مكانگزيني و مكانيابي معيارهاي ميان و ارتباطي ندارد مكانيابي معيارهاي ساير با آموزشي فضاهاي مقابل،

 اصفهان يآموزش فضاهاي كه است شده سبب عوامل اين مجموع همچنين .دارد وجود معنادار تفاوت فضاها موجود

  .باشند نداشته مناسب و مطلوبيتي همجواري سازگاري،

 از استفاده با مدارس ابتدايي آموزشي فضاهاي مكاني موقعيت ارزيابي به پژوهشي در )1388(همكاران و امانپور 

 استانداردهاي رعايت عدم به دليل كه است آن از حاكي پژوهش نتايج .اند پرداخته جغرافيايي اطالعات سيستم

 اين در آموزشي فضاهاي از تعدادي و پرورش، آموزش به آموزشي كاربريهاي واگذاري و جانمايي در يابي مكان

 سبب امر اين كه اند قرارگرفته نامناسب موقعيتي در طبيعي و عوارض شهري كاربريهاي با همجواري لحاظ از شهر

 تواند مي آموزشي فضاهاي اين شناسايي كه است ذكر شايان .شد خواهد مذكور در فضاهاي آموزشي كيفيت افت

  .گيرد قرار آنها مكاني موقعيت تغيير يا مشكل رفع براي شهري راهنماي مديران

  

  مباني نظري:

 در گزينش است الزم كه هستند هايي شاخص ضوابط، اين .معرفي ضوابطي است ، مدارس يابي مكان در گام اولين

 اينكه اطالعات از پس . شود تر نزديك مطلوب حد به از جوانب آن راستقرا تا گيرد قرار نظر مد آموزشي مكان

 به استقرار مربوط مشكالت و مسائل تا نمود آنها ارزيابي به بايد اقدام آمد بدست ها كاربري موجود وضع از الزم

 شهمجوار يها ربريكا با زگاريسا نظر از آموزشي كاربري .گردد مشخص مطالعه مورد مناطق در ها كاربري

  ).1390،23،بحريني( باشند تهداش مبا ه را رزي هاي حالت است ممكن

 و بين مشكل هماهنگي و سو يك از شهري هاي فعاليت همخواني بين و هماهنگي سازگار؛سازگاري، هاي كاربري

 كنار سازگار در هاي كاربري قرارگيري ). يعني137،1383 فرج زاده،( است ديگر سوي از آموزشي واحد عملكرد

 نظر از ). كاربري آموزشي29،1381زياري،( است يكديگر از هاي ناسازگار كاربري جداسازي برعكس و كديگري

 ). الف:86،1390باشند (بحريني، داشته هم با را زير هاي حالت است همجوارش ممكن هاي كاربري با سازگاري

 مانند؛ سازگار هاي كاربري كامالً ناسازگار، و ناسازگار نسبتاً ج: نسبتاًسازگار ب: سازگار باشند يكديگر با كامالً
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 ها موزه تربيتي و هنري مراكز فرهنگي، كودكان فرهنگي كانونهاي ها، كتابخانه شامل فرهنگي كه هاي كاربري

 ورزشي؛ كاربري ).19،1386دارد (ملك زاده، آموزشي كاربري نزديك عملكردي شود ها مي گالري و نمايشگاهها

 كه شنا، استخر و بسكتبال واليبال، زمين فوتبال، :مانند تأسيساتي با ورزشي مكانهاي و شيهاي ورز مجموعه شامل

دارند  قرار آموزشي فضاهاي با سازگاري در اولويت فراغت اوقات گذاردن جهت شرايط آوردن دليل فراهم به

 مسكوني ناحيه مركز رد يك دبيرستان و محله مركز در دبستان يك نيز اشتاين طرح كلرن ). در10،1382(قدمي،

 آلودگي انتقال از جلوگيري هوا سازي در  سالم تأثير دليل به سبز؛ فضا ). كاربري48،1378گيرد( شيعه،  قرارمي

 كاربري با ها كاربري ترين مناسب از يكي بادهاي مزاحم اثرات كاهش و زيبا انداز چشم ايجاد واحد آموزشي

 آن و سازگارند نسبتاً ها كاربري اين سازگار؛ نيمه هاي كاربري )19،1386زاده، ملك( شود مي آموزشي محسوب

 دور خاصي دليل به اما گيرند قرار آموزشي كاربري مجاورت در نبايد مختلف داليل به كه هستند ها كاربري از دسته

 نظر در اسبمن فاصله با حريمي كاربريها نوع اين مورد در .نيست مطلوب آموزشي كاربري به نسبت آنها زياد بودن

 نياز طرف يك از باشد مي مطلوب آموزشي فضاهاي به كاربريها اين نزديكي حريم اين از خارج كه شود مي گرفته

 و ميكروبي آلودگي منابع از يكي خود ديگر طرف از و دارد هوا و صوتي هاي آلودگي از دور به و آرام محيطي به

 سريع دسترسي حال عين در .نيست صالح آموزشي كاربري با آن مجاورت لذا است، راديواكتيوي حتي و شيميايي

 ضروري است پرجمعيت مراكز از كه آموزشي مراكز در ناگوار حوادث بروز مواقع در رساني خدمات مراكز اين به

 ). 82، 1381( سرور، باشد مي

 كاربري براي امنيت تامين و رساني امداد ازنظر كاربري نوع اين نشاني؛ آتش كاربري :مانند ناسازگار، هاي كاربري

 مي آموزان دانش حواس تمركز خوردن هم به باعث صوتي هاي آلودگي ايجاد خاطر به ولي باشند مي الزم و مفيد

). 23، 1381( الله پور، است مفيد آموزشي كاربري نزديكي در مناسب فاصله با كاربري نوع اين استقرار لذا شوند

 آموزشي كاربري براي مزاحمت و صدا سرو ايجاد است ممكن كاربريها نوع اين عمومي؛ پاركينگهاي و كودكها مهد

 عدم نظر از اتومبيل داراي مراجعان براي و خردسال فرزند داراي معلمان براي آنها از استفاده حال عين در و كنند

  ) 45، 1381( صالحي،  است مفيد پاركينگ به آن انتقال و آموزشگاه جلوي در پاركينگ

 استقرار . گيارد ماي ر قارا ارزياابي مورد آن استقرار و محل كااربري بين سازگاري بخش اين در ت؛مطلوبي

 از تا گيرد مي قرار تحليل و تجزيه مورد ها دسترسي دسترسي، عاعش ، يمحيط شرايط به توجه با آموزشي واحدهاي

 محيطي شرايط،شود استفاده آموزشي حدوا ساخت براي مناسب نمكا تعيين جهت تفصيلي معيارهاي عنوان به آنها

 نظر اين از و است مطلوب شيب كمترين داراي مناطق در آموزشي واحدهاي احداث شيب، با رابطه در از؛ عبارتند

 بلندي و پستي و ارتفاع .باشند مي مدارس احداث براي ها زمين ترين مناسب درصد10 تا 0 شيب داراي زمينهاي

( شيعه،  دارند بسزايي نقش زمين هاي كاربري تعيين در باشند، مي موثر هوايي و بآ تغييرات در كه همچنان ها

1371 ،201 .(  
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 لعوام داشت هوجت آن هب دباي هك هرومحلهش در آموزشي فضاهاي بييا نمكا مهم  لازعوام ها؛ دسترسي شعاع

 بستگي چند عواملي هب يدسترس عاعش . تاس آموزشي فضاهاي به آموزان شدان يدسترس فتيمسا دبع و نيزما

 جمعيت، تراكم افزايشبا  يدسترس عاعش ناهمواري و شيب و تحصيلي مقطع ، همدرس اندازه جمعيت، تراكم :دارد

 مشكل دسترسي، شعاع نتعيي و ظرفيت بحث در .يابد مي كاهش آموزشي واحد تظرفي زايشاف و شيب افزايش

 استفاده بود منظم نسبتاً مدارس دگيپراكن راگ . تآنهاس منظم رغي راكنشپ و خاص اطقيمن در مدارس تراكم اصلي

 باشدآنها  يدسترس عاعش و دودهمح نتعيي براي خوبي روش داشت امكان يست يها ونپوليگ از

)Mendelsohn)،70،199 6رمت 400 - 800 يدسترس عاعش داكثرح و داقلح داييابت يليتحص طع). درمق 

 متر 1200 - 2000 رستاندبي درمقطع و پياده بصورت متر 800 - 1200 راهنمايي عمقط در و دهپيا ورتبص

 ).160، 1371(قاضي زاده،  باشد مفيدي عاعش دتوان يم وارهس ورتبص

 براي تجمعي داقلح ودوج نيازمند شهر سطح در آموزشي هاي كاربري ؛ پوشش تحت جمعيت ظرفيت؛ معيار

 جمعيتي تانهآس كي يآموزش سطوح از يك هر براي شهرسازي بعمنا از بسياري در .باشد مي ها كاربري آن تقاضاي

 براي جمعيتي تانهآس ينتعي ورمنظ هب لذا .است متفاوت كشوري هر در جمعيت ميزان اين .است شده گرفته نظر در

 )رنف 1800 - 2500 ويك ( تانكودكس .شود گرفته نظر در شهر هر شرايط است الزم آموزشي مختلف سطوح

 16000 - 22000 – هناحي( تاندبيرس ) رنف 12000 - 8000رزنب(  ييراهنما ) رنف 3500 - 5500 محله( داييابت

  ).38، 1378(حبيبي،  )رنف

  روش تحقيق :

تحليلي  است كه هدف شناسايي مكان هاي مناسب براي احداث مراكز  -روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي

ايج تحقيق ما به دست آمد براي شناسايي پهنه بندي و شناسايي آموزشي خواهد بود كه از روش كتابخانه و ميداني نت

نقاط ناسب براي احداث مراكز آموزشي در منطقه مورد نظر يك سري از اطالعات  مانند معيارها و زير معيارهاي 

مورد نياز است لذا براي به دست  ARC MAPالزم براي بررسي  داده ها و انجام تجزيه و تحليل  در نرم افزار

بر  AHPاستفاده شده است  ؛ 1وردن اين ارزش اين معيار و زيرمعيارها از نرم افزار ديگري به نام اكسپرت چويسا

پايه سه اصل قرار دارد،تجزيه و تحليل ،تصميم گيري بر اساس مقايسه و تركيب اولويت ها. در هر مرحله معيارها و  

باتوجه به اهميت شان در تصميمي كه در دست بررسي است  به صورت جفتي مقايسه مي شوند،پس از تشكيل 

ند،اوزان نسبي هر عنصر مرحله با توجه  عناصر ماتريس هاي مقايسه ،وزن نسبي براي عناصر مختلف  مشتق مي شو

مجاور در سطح  باال،به عنوان اجزاي بردار ويژه نرمال شده  مرتبط با بزرگ ترين بردار ويژه ماتريس  مقايسه اي  

آنها محاسبه شده اند،سپس وزن  هاي تركيب به وسيله مجموعه اوزان  در تمامي سلسله مراتب تعيين شده اند، 

                                                           

1 EXPORT CHOIS    



 1، شماره 1دوره ، 1397تابستان جغرافيا و روابط انساني،                           

377 

 

اجتماع بردار ويژه نرمال شده،مجموع وزن هاي انتخاب ها است، حال با توچه به مطالب ذكر شده  در نتيجه اين 

  استفاده  شده است. GISو   AHPاين تحقيق براي ارزش دهي  به معيارهاي  و انتخاب  مكان مناسب  از تلفيق 

  

  

  معرفي منطقه مورد مطالعه:

كيلومتر 1002ن كردستان  در غرب كشور با مساحت مربع با مساحت شهرستان سروآباد؛ يكي از شهرستان هاي استا

درجه عرض  25دقيقه  و 3درجه و  35دقيقه طول شرقي  و  43درجه و  46دقيقته تا  4درجه 46و داراي موقعيت 

شمالي   واقع شده است كه از طرف غرب به كشور عراق ،شمال به مريوان ،شرق به سنندج، و جنوب به كامياران 

دقيقه  18درجه و  35درجه شرقي و  22درجه و46ود مي شود؛مركز اين شهرستان داراي موقعيت رياضي محد

دهستان و 8شهر(سروآباد و اورامان)2متري از سطح دريا قرار دارد،اين شهرستان داراي  1270شمالي با ارتقاع 

- ي محور ارتباطي اصلي مريوانوضعيت توپوگرافي شهرستان سروآباد در دامنه جنوب كوه ها و رو روستا است73

سنندج قرارر دارد دركل شمال شهرستان بسيار پرشيب ترو سخت  و در سمت جنوب با يك شكستگي به دره و 

رودخانه محدود مي شود و جهت شيب شهرستان از طرف شمال به جنوب مي باشد كه همين عوامل بتعث شده كه 
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فرهنگ آب هوايي تقريبا معتدل داشته باشد( ن و سردسير تاشهرستان باميروكليماي متفاوت شامل منطق كوهستا

  )1390آبادي هاي استان كردستان،

  )1395:بررسي تركيب سني و جنسي شهرستان سرواباد(مركز آمار ايران،1جدول 

  خانوار  زن  مرد  جمعيت  شرح

  13,476  22,056  22,884  44,940  سرواباد

  2,409  4,041  4,256  8,297  نقاط شهري

  11,066  18,051  18,628  36,653  تايينقاط روس

  

  

  )1397موقعيت جغرافيايي شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان؛ -1شكل 

  :تحليل يافته ها

 ارتفاع:

عالوه بر تاثير عناصر اقليمي بر توليد خاك ،شرايط مناسب يا نامناسب سكونتگاه اثر گذار مي باشدشكل زمين و 

ايجاد تاسيسات و زير بناه ها موثر است، بر اساس يك قاعده كلي با افزايش ارتفاع  ارتفاع ان همچنين در استقرار و

  )23،1382شكل خواهد بود(فرجي استقراذر تاسيسات م



 1، شماره 1دوره ، 1397تابستان جغرافيا و روابط انساني،                           

379 

 

متر ارتفاع 718ارتفاع  يك منطقه است بر مبناي اب هاي ازاد؛همون طور كه مشخص پست ترين نقطه ي شهرستان 

تان مي باشد اين اختالف ارتفاع زياد در محدوده كوچك شهرستان  مي متر بلند ترين ارتقاع شهرس3013دارد و 

تواند يك نقطه قوت براي توسعه گردشگري  مي باشد كه  باعث شكل گيري ورزش هاي زمستاني مي شود،چشم 

  هاي آب درماني  و....كه با يك برنامه ريزي دقيق مي تواند به قطب گردشگري تبديل شود.

  

  

 )1397ي شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان:نقشه ارتفاع -2شكل 

شهرستان سروآباد به دليل كوهساني بودن  اخالف ارتفاعي زياد دارد كه همواره در احداث  مسكن علل خصوص 

درصد كل مساكن  45,45روستا  كه  35متري  حدود  1296- 718در ارتفاع بين  ،مراكز آموزشي به مشكل برخورده 

درصد روستا  30,06روستا كه  27حدود  1692متري  -1296در ارتفاع  ،اث شده استروستايي شهرستان است احد

درصد مي باشد احداث  19,48روستا كه  15متري  دحدو  1935- 1692در ارتفاع  ،ها مي باشد  بنا شده است

رتباط با به باال وجود ندارد. مراكز آموزشي هم كه در ا 1938گرديد و هيچ مسكن روستايي و شهري در  ارتفاع 

 مناطق مسكوني هستند دراين ارتفاعات احداث نشده است.
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  )1397وضعيت قرارگيري سكونتگاه روستايي شهرستان سروآباد در ارتفاعات(منبع:يافته هاي پژوهش: -2جدول 

  درصد  روستا  درصد  مساحت  ارتفاع  

1  718-1296  15508  10,36  35  45,45  

2  1296-1692  42642  33,19  27  35,06  

3  1692-1938  53512  35,77  15  19,48  

4  1938-2298  25897  17,36  0  0  

5  2298-3013  5001  3,34  0  0  

  

  قشه نقاط زمين لغزشي:ن 

 54به تعداد   )1383،3حركت و جابجايي توده اي از مواد بر روي يك شيب به سمت پايين(نصيري  ،زمين لغرش 

باال بودن  بتانسيل زمين احداث مكان هاي آموشي باشد.عه زمين لغزش  وجود دارد كه مي تواند تهديدي  براي توس

لرزه خيزي  به دليل شيب  زياد و  نقاط لغزشي  و واحتمال ريزش و بهمن هاي سنگي؛ و همچنين  دارا بودن 

  در شهرستان مي باشد جمله عواملي براي تنگناهاي  احداث مراكز آموزشي نابايداري هاي دامنه از

  

  )1397لغزشي شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان؛ نقاط زمين -3شكل 
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بعدي نقاط زمين لغزشي است كه شهرستان سرواباد بنابر موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي و  پارامتر

ژئومورفولوژي  و شيب زياد،مناطق زيادي از سطح شهرستان داراي حركات زمين لغزشي مي باشد كه عالوه بر  

يد به در استقرار مكان مسكوني  بايد در نظر گرفته شود؛هرچه فاصله ازاين نقاط زمين باآموزشي مكان گزيني مراكز 

  لغزش بيشتر باشد  ارزش بيشتري دارد

  )1397منبع:يافته هاي پژوهش:_وضعيت حريم نقاط زمين لغزش هاي موجود در سطح شهرستان -3جدول 

  12,98  10  متري100 0بافر  1

  28,87  23  متري2000بافر  2

  58,44  45  متري3000بافر  3

  71,42  55  متري4000بافر   4

  100  77  متري5000بافر باالتر از   5

  قشه شيب شهرستان سروآباد:ن

شيب نيز يكي از عناصر مهم تاثيرگذار است،كه تا يك حد مجاز است و با بيشتر شدن شيب توان ساخت و ساز نيز 

ستان را نيز در برمي گيرد بهترين مكان براي احداث درصد كه بيشترين مساحت شهر17- 0كاهش ميابد. شيب هاي 

  مي باشد. آزموشي مراكز 

  

  )1397شيب شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان: -4شكل 
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  )1397وضعيت شيب  شهرستان سروآباد بر اساس مساحت(منبع:يافته هاي پژوهش: -4جدول 

  درصد  مساحت  شيب

0-17  69249  46,3  

17-35  36630  24,9  

35-53  20224  13,5  

53-71  14479  9,6  

71-89  8978  6,1  

  

)1397وضعيت قرار گيري نقاط مسكوني شهرستان در شيب هاي مختلف(منبع:يافته هاي پژوهش:-5جدول   

  درصد  تعداد ر وستا  درجه  

1  0-13  7  9,9  

2  13-28  21  27,27  

3  28-45  14  17,12  

4  45-64  5  6,49  

5  64-89  30  38,96  

  

  شيب:نقشه  جهت 

د؛ ت و معموال درجات نسب به شمال نشان داده مي شوسطرفي از زمين است  كه واحدي از در آن گسترش يافته ا

به طوريكي كه مقدار انرژي دريافتي سطوح يك شيب يك سان ولي جهت جغرافيايي  مخالف هم دارند،و مقدار 

  .ن تر استنوبي در مقابل دامنه شمالي روشجدريافتي انژي خورشيدي در دامنه 
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  )1397وضعيت جهت شيب شهرستان سروآباد(منبع:يافته هاي پژوهش ، -5شكل 

 

  )1397شيب هاي مختلف(منبع:يافته هاي پژوهش:جهت وضعيت قرار گيري نقاط مسكوني شهرستان در -6جدول 

  درصد طبقات  مساحت   جهت

  12,6  1262  شمال 

  21  21432  شمال شرق

  9,6  9979  شرق

  7,3  7485  جنوب شرقي

  12,5  12955  جنوب

  17  173636  جنوب غربي

  11,6  11847  غرب

  8  8202  شمال غربي

  

  مناطق مسكوني:

ي است زيرا بايد فاصله ان به دقت مد نظر قرار بگيرد زيرا از يك آموزشيك پارامتر اصلي در مكان گزيني مراكز 

آلوده شدن  مناطق مسكوني و عفونت و طرف  اگر مسافت نزديك باشد مي تواند  پس ماند هاي پزشكي باعث 

شيوع برخي بيماري هاي واگير ميشود و درمقابل  آلودگي هاي صوتي متصاعد شده از مناطق مسكوني آرامش 

مراجعه كنندگان را به هم ميزند واز طرف ديگر دوري از مناطق مسكوني باعث مي شود كه مسافت زياد شود، 

  كارايي ان كاهش يابد
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  )1397دگي نقاط مسكوني شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان؛پران -6نقشه 

  

  فاصله از جاده: 

فاصله از جاده نيز يك عامل موثر در احداث مراكز آموزشي جهت سهولت در دسترسي چه در احداث اين مراكز و 

  چه در برقراري ارتبط با آن محسوب مي شود. 
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  )1397ع:نويسندگان؛(منبنقشه فاصله از جاده، شهرستان سروآباد(-7شكل 

  يافته هاي تحليلي تحقيق:

اليه ها را در اررزشي كه دارند ضرب ميكنيم و   Raster Calculatorتلفيق تمام نقشه ها واليه مورد نياز با دستور 

ان نقشه ي به جود امد كه نشان دهنده پهنه بندي  زمين لغرش در سطح Reclassifyسپس  نقشه يه دست امده را  

  روآباد باشدشهرستان س
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  )1397نقشه نهايي پنه بندي مراكز آموزشي شهرستان سروآباد( منبع: نويسندگان،- 8شكل 

  )1397وضعيت نهايي  مكان هاي مناسب و نا مناسب براي احداث مراكز آموزشي(منبع: نويسندگان، - 7جدول 

  درصد  مساحت  ارزش  رديف

  32,0  6934  خيلي كم  1

  7,64  1675  كم  2

  10,70  2319  متوسط  3

  28,79  6238  زياد  4

  7,64  1675  خيلي زياد  5

  

درصد  براي احداث مراكز آموزشي ارزش  7,64باتوجه به اطالعات به دست امده  و پارامترهاي مورد نظر چيزي 

درصد هم ارزشي خيلي كمي  32كم و  7,64درصد متوسط،  10,70درصد زياد،  28,79خيلي زياد دارد و به ترتيب 

  .حداث مراكز آموزشي داردبري ا
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  نتيجه گيري: 

به يافته هاي تحقيق چنين استنباط مي شود كه احداث مراكز آموزشي در سطح شهرستان  با توجه به  هباتوج 

ي روبرو بوده است كه به قابل توجهي از مساحت اين شهرستان معيارهاي مورد استفاده در تحقيق هموراه با مشكالت

مناسب امكان شيب زياد و جهت شيب نا ،نزديكي به نقاط زمين لغزشي ،فاصله از جاده ،فاع زيادبا دليل همچن  ارت

احداث اين مراكز  وجود ندارد  يا اين كه هماه با خطراتي مواجه شده است. بدين منظور جهت رفع اين مشكل 

ث مراكز آموشي جديد و مك به احداك ،ه بيشتر به ساخت و سازهاي روستاييوجد:تيشنهاد مي شودپراهكارهاي 

 ،تهيه نقشه خظر و توجه به نقاط در معرض خطرمقام سازي ساختمان هاي كهنه و فرسوده

  منابع:

  مكاني موقعيت )ارزيابي1393نورالدين( فروزاني، اهللا؛ نبي شهپريان، حسيني پيروز؛ رحماني، سعيد؛ امانپور، -1

) 7(4 آموزشي، برنامه ريزي مطالعات دوفصلنامه .اييجغرافي اطالعات سيستم از استفاده با فضاهاي آموزشي

  54- 31ص

  23ص .تهران دانشگاه شهري انتشارات طراحي فرايند )1390( .حسين بحريني،-2

  1382 ، سمت انتشارات شهري، اراضي كاربري برنامهريزي محمدرضا، پورمحمدي،-3

  اصفهان شهر آموزشي فضاهاي كانگزينيم ارزيابي و ) تحليل1389حميدرضا( نسب، رخشاني مسعود؛ تقوايي، -4

  95- 73)ص 3(14انساني علوم مدرس فصلنامه

  .تهران مسكن، و زمين سازمان .شهري هاي كاربري سرانه )1378محسن( حبيبي،-5

 منطق از استفاده با آموزشي فضاهاي مكانيابي و فضايي توزيع تحليل )1388محسن( احدنژاد، عبداهللا؛ حيدري، -6

  ائه شده در همايش ژئوپلتيك تهران، ارGISفازي و 

  يزد دانشگاه انتشارات شهري، اراضي كاربري برنامه ريزي )1381زياري،كرامت اهللا (-7

  .مدرس تربيت دانشگاه ، GIS از استفاده با فضاهاي آموزشي يابي مكان و مديريت )1381( .ها سرور،-8

برنامه  مطالعات .مركز تهران، شهري، زمين كاربري نامه نظام دوم، جلد شهرداري، سبز كتاب احمد، نيا، سعيد-9

  1378 كشور، وزارت ريزي

  .ايران، تهران صنعت و علم دانشگاه شهري، ريزي مباني برنامه بر اي مقدمه .)1378اسماعيل( شيعه، -10
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  GIS كمك با زنجان شهر ابتدايي فضاهاي آموزشي استقرار ساماندهي .)1381رحمان( صالحي، -11

 زنجان شهر متوسطه دوره آموزشي هاي مكان فضايي سازماندهي )1384( .منصور رضاعلي، رحمان؛ ،صالحي -12

  135-123)،52(37، جغرافياي هاي پژوهش فصلنامه ،GISبه كمك

از  استفاده با شهري آموزشي مراكز گزيني و مكان ارزيابي .)1383( .مسلم رستمي، و منوچهر زاده، فرج - 13

  32ش  انساني، علوم مدرس فصلنامه ، )كرمانشاه شهرك معلم :موردي مطالعه( اييجغرافي اطالعات سيستم

سيستم  از استفاده با آموزشي مراكز يابي مديريت ومكان )1381هوشنگ( سرور، ، منوچهر، زاده، فرج -14

  .جغرافيايي تحقيقات فصنامه جغرافيايي، اطالعات

فصل -توليدي با استفاده از منطق فازي  شهرستان مشهدمكان يابي واحدهاي - 1382حسن علي،فرجي سبكبار -15

  30- 17ص  1شماره  -نامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي

 اصول كشور، مدارس تجهيز و توسعه نوسازي، پژوهش، سازمان و تحقيقات دفتر .)1371بهرام( زاده، قاضي -16

  .پژوهشي و آموزشي فضاهاي طراحي معيارهاي و

پايان ( مركز تهران 19 و 6 منطقه تهران شهر فضاهاي ورزشي توزيع نحوه ارزيابي .)1382( .محمد قدمي،- 17

  .)ارشد كارشناسي نامه

 سيستم از گيري بهره با شهري هريزي م برنا در شهري اراضي ربري كا بررسي )1381( منيژه پور، الله- 18

  ، ص1387سال  معلم، تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسي پاياننامه جغرافيايي،اطالعات 

 موردي منطقه پژوهش شهري سبز فضاي مراتب و سلسله استقرار موقعيت مطالعه .)1386(.سعيد زاده، ملك- 19

  .مدرس دانشگاه تربيت ارشد، كارشناسي نامه پايان تهران، 13

پايگاه - نگرشي بر زمين لغزش هاي ايران  و بررسي ناپايداري هاي  شيب در جاده هراز- 1383- نصيري،شهرام -20

  داده هاي علوم زميني كشور

21-Eray, O. (2012). Application of Geographic Information System (GIS) in 

education. Journal of Technical Science and Technologies, 1(2), 53-58. 



 1، شماره 1دوره ، 1397تابستان جغرافيا و روابط انساني،                           

389 

 

22-Mendelsohn,Johk,M. ,Education planning and Management and the Use of 

Geographical Information Systems,UNESCO Publishlig International Institute for 

Education Planning. 1996,p. 70.  
  

  


