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  چكيده         

ي از فضاي شهر را به توجهقابلباشند و سطوح هاي شهري ميين كاربريترمهمامروزه فضاهاي آموزشي يكي از     

هاي گيرد نسبت به ساير كاربرييمهايي كه در اين فضاها صورت دهند. با توجه به فعاليتخود اختصاص مي

يابي مراكز باشند. هدف از انجام اين تحقيق ارزيابي معيارهاي مكانبرخوردار ميي توجهقابلخدماتي شهر از اهميت 

باشد. روش پژوهش يابي مراكز آموزشي جديد در مقطع متوسطه در شهر دهدشت ميآموزشي موجود و مكان

ارزيابي  يابيميزان رعايت معيارهاي مكان برحسبتحليلي است براي اين منظور ابتدا مدارس موجود را  -توصيفي

-) براي مكانAHPو فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )GIS( ياييجغرافايم سپس با استفاده از سيستم اطالعات كرده

هاي مناسب، سازي مكاناست. ابتدا با توجه به معيارهاي الزم براي مدل شدهاستفادهيابي مراكز آموزشي جديد 

به  بعدازآنانجام گرفت و  هاآنروي  )Reclassification( مجدد يبندطبقههاي معيارهاي الزمه تهيه و نقشه

، وزني داده شد و با استفاده از مدل فرآيند سلسله است AHPاز روش بخشي كه زوجي مقايسه دهي وزن روش

هاي مناسب براي احداث مدارس پيشنهاد گرديد است. نتايج ارزيابي مراكز آموزشي شهر )، مكانAHPمراتبي (

هاي آموزشي يگر كاربريدسو شهر با كمبود مراكز آموزشي مواجه است و از سوي دهد كه از يكشان ميدهدشت ن

  باشند.هايي مواجه ميدسترسي و نزديكي به اماكن ورزشي و فضاهاي سبز با محدوديت ازلحاظ

  ير احمد.، كهگيلويه و بوAHP ،GISيابي، ارزيابي، مراكز آموزشي، مكان : كليدي واژگان          
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 مقدمه

اي داشته است. چنانچه قبل از يژهويت توجه به مدرسه و محل احداث آن از ديرباز در فرهنگ ايرانيان جايگاه اهم

رفت.احداث مي كردند. يمين مكان به شمار ترمقدسين و ترباارزشكه  هاآتشكدهاسالم مدارس را در محل احداث 

كنند و داراي يمسپري  در آنبيشترين اوقات فراغت خود را بعد از خانه مدرسه فضايي است كه دانش آموزان 

ي در سطح شهر رسانخدماتيكي از مراكز  عنوانبهيزي است. مقوله مكان گزيني مدارس ربرنامهاي در يژهوارزش 

يكي از  ).6:1383يكائيلي،مسعادت هر اجتماع صاحب نقش بوده است ( توسعهمباحثي است كه در فرايند  ازجمله

گزيني و مواردي كه در اين زمينه بايستي بيشتر توسط مسئوالن و متصديان امور مورد توجه قرار گيرد، مسئله مكان

گزيني نامناسب فضاهاي آموزشي در نتيجه عدم توجه به ضوابط و تامين فضاهاي آموزشي در كشور است. مكان

شود.  شي و در نتيجه فقدان يك فضاي آموزشي مطلوب مياستانداردهاي اين فضاها باعث كاهش كارايي نظام آموز

به عنوان يك ابزار قوي در بررسي و ارزيابي و تحليل مسائل  )GISدر اين ميان سيستم اطالعات جغرافيايي(

ذخيره، بازيابي، آناليز و  منظوربه) GISگيرد سيستم اطالعات جغرافيايي (گوناگون شهري مورد استفاده قرار مي

تواند يمكه يطوربه) استفاده از يك سيستم مرجع مكاني است، GISيجادشده است. عنصر اصلي، (ا هاادهدطراحي 

 ).Richard, 2002:541ي ديگر آناليز نمايد (هامكاني يك مكان خاص را در ارتباط با هاداده

انسان ساكن در شهرها  با افزايش جمعيت در مناطق شهري روند رو به افزون تقاضاي منابع و خدمات براي رفاه

ين تحوالت امروزي بشر را در دامن خود ترمهم). شهرها كه Unhabitat,2009:14روبه فزوني نهاده است (

امان ( دارند خودين نواقص در خدمات مربوط به ابعاد گوناگون زندگي انساني را براي تركمنيازمند  انددادهپرورش 

ي متناسب با ابعاد جمعيتي و كاربري هاسرانهو  استانداردها، اقدام به طرح در اين زمينه ؛ كه)1392و همكاران، پور

ي است كه اغلب برنامه امسئلهين توزيع بهينه مراكز خدماتي تع ).Root,2003:2اراضي در شهرها شده است (

ه يكي از اهداف ) در اين زمين4:1377نقل از بحريني، به ،12:1393ريزان با آن ارتباط دارند (خاك پور و همكاران،

هاي ناسازگار از يكديگر يكاربري جداسازها و يكاربريابي مناسب مكانهاي زمين شهر، يكاربريزي ربرنامهاصلي 

شناخت  درگرو). در اين راستا تشخيص و تعين مكان مناسب استقرار مراكز آموزشي 93:1388ي،پورمحمداست (

آورد يمها پديد يكاربرهاي است كه كاربري آموزشي با ديگر نشها و كنش و واكنوع فعاليت، عملكرد، نيازمندي

يي نظام كار آتوجهي به توزيع فضايي مناسب و اصولي مراكز آموزشي نيز موجب كاهش يب) 74:1388تقوايي، (

شود يمها آموزشي، ايجاد مشكالتي براي دانش آموزان و تحميل بار مالي دوچندان بر نظام آموزشي و خانواده

)Emily,199:14 خواهد  هاآنيابي درست مكانترين سطوح آموزش براي مدارس تنها در انتخاب يعال). موفقيت

موجود باشد. انتخاب مكان مناسب به جهت جايگاهي كه اين مراكز در بين  هاآنمكاني متناسب براي  ؛ كهبود

ي، مطلوبيت، سازگار هري تابع عواملي چون:هاي شيكاربري دارند، همانند ساير شهردرونهاي يكاربرها و يتفعال

باشند، يمها با كاربري اراضي شهري در ارتباط يناهمه  ؛ كه)152:1390كاووسي،هستند (ظرفيت و وابستگي 

شود و اهميت آن تا آنجاست كه يميت در كالبد فيزيكي شهرها محسوب بااهمهاي يكاربر ازجملهكاربري آموزشي 

) 1:1389ضرابي و همكاران،شود (يمعنصر شاخص در نواحي شهري در نظر گرفته  عنوانبهوجود كاربري آموزشي 

دسترسي  ازجملهين مناسب خدمات عمومي تأميزي كاربري اراضي شهري ربرنامهاز سوي ديگر يكي از اهداف مهم 

ير تأثبه لحاظ ها يكي توزيع فضايي اين فعاليتطور به) 114:1390محمدي و همكاران،است (به خدمات آموزشي 
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عموم شهرهاي ايران به دليل رشد  طورو بهمستقيم آن در آسايش خانوارها از حساسيت زيادي برخورداراست 

) به گونه اي كه توزيع 16:1386نظري عدلي و همكاران،اند (مشكلو  مسئلهبدون برنامه اين نظر دچار  خودرو

شود و عدم يمافت و زمان دسترسي به مدارس فضايي نامطلوب مدارس در سطح شهر موجب طوالني شدن مس

انگيزه شوند و عالقه به يبشود كه دانش آموزان نسبت به مدارس يموجود سطح و سرانه مناسب آموزشي باعث 

يابي مكانيك محيط اجباري تلقي كنند. مسائل زيادي منجر به عدم  عنوانبهتحصيل كم و دانش آموزان مدرسه را 

با يكديگر و عدم استطاعت مالي بخش  هاسازمانعدم هماهنگي  شوكهي شهرمي در سطح اصولي فضاهاي آموزش

با  آموزش و پروش وزرتو عدم ارتباط مستقيم سازمان نوسازي، توسعه و تجهيزات مدارس  وپرورشآموزش

امع و ي جهاطرحي پيشنهادي فضاهاي آموزشي در هامكانشود كه يمي طراحي شهري باعث هاسازمانمجريان و 

هايي با مالكيت دولتي و وقفي توجه گردد و ينزمتفصيلي تحقق پيدا نكند و بيشتر در ايجاد چنين فضاهايي به 

ي اين مشكل استفاده هاحلراه). يكي از 4:1389عساكره،(يارهاي كاربري اراضي شهري رعايت نگردد و معاصول 

دهدشت يكي از شهرهاي استان كهگيلويه و  شهر) 2:1379الماس پور،باشد (يم) GISسيستم اطالعات جغرافيايي (

توان به رشد جمعيت و يم ازجملهكه در اين پژوهش ضمن بررسي مشكالتي آموزشي اين شهر  باشديمبوير احمد 

و دسترسي  ناعادالنهيابي نادرست، توزيع مكانو ناكافي بودن مدارس موجود،  آموزاندانشآن افزايش تعداد  تبعبه

يرگذار در ايجاد تأثيرهاي متغبه اين فضاها اشاره كرد به همين جهت پژوهش حاضر تالش دارد كه ابتدا نامناسب 

در نظر گرفته شود و سپس با استفاده از سيستم اطالعات  موردمطالعهواحدهاي آموزشي (مدارس متوسطه) در منطقه 

  ارس متوسطه) صورت گيرد.هاي جديدي كاربري آموزشي (مديابيمكانيزي و ربرنامهجغرافيايي، 

  نظريمباني 

يزناپذير گرشهرها نياز به ارائه تسهيالت و خدمات در شهرها نيز به ضرورتي  روزافزونامروزه با گسترش 

و  هاسرانهعمل در نحوه مكان گزيني خدمات بر اساس  شده است كه رعايت اصل مساوات و برابري و دقتيلتبد

). در Tedcovic,2005:209است (يزيان براي مسائل يادشده ربرنامهي اصلي هاميزان جمعيت حاضر جزو برنامه

متوازن در  صورتبهيابي فضاهاي آموزشي بايد اصول و معيارهاي الزم رعايت گردد تا اين فضاها مكاناين رابطه 

ير با ساد مكاني اين فضاها باي ازلحاظبين يندرا ؛ كه)74:1389سطح شهر توضيح گردد (تقوايي و همكاران، 

يابي اين فضا از مكانها شهري سازگاري داشته باشند كه در حقيقت هماهنگي و همخواني در بحث يكاربر

هاي كه در يكاربريزي شهري ربرنامه ازنظريابي مكان). در بحث Unesco,1990:44باشد (يمهاي اساسي يتاولو

يد و دقت قرار گيرند تأك مورد ليت با يكديگرسنخيت و همخواني فعا ازنظرحوزه يكديگر قرار دارند بايد 

)Matisen,2000:24.( ي جوارهمي آموزشي در اولويت فضاها يبرايابي مكانهاي كه بحث يكاربرعبارتي  به

ها نداشت باشد (فرج زاده و يكاربرمانعي براي ايفاي نقش آموزشي اين  هاآني جوارهمگيرند بايستي يمآن قرار 

  ).83:1381همكاران،

  هاي شهرييكاربرمعيارهاي مكان گزيني 

وجود زمين مناسب و كافي و ارتباط آن  ازلحاظهاي يك منطقه را ييتواناها و يتقابليابي فعاليتي است كه مكان 

وتحليل قرار يهتجزها و تسهيالت شهري براي انتخاب مكاني مناسب براي كاربري خاص مورد يكاربربا ساير 
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ي استانداردهايي هستند كه با طوركلبهيزي كاربري اراضي، ربرنامهدر  ). معيارهاي مكاني55: 1378فرهادي، (دهد يم

گيرد. مشخصات محلي و احتياج ساكنان شهر اساس تعيين يمقرار  موردسنجشآن مكان بهينه يك كاربري در شهر 

  ):23: 1383سعيدنيا، (روند يممعيارهاي مكاني كاربري زمين شهري به شمار 

هاي سازگار در كنار يكديگر و برعكس جداسازي يكاربريري قرارگسازگاري: منظور از مؤلفه سازگاري  -1

 ).29: 1381زياري، است (هاي ناسازگار از يكديگر يكاربر

شود. نوع معياري درباره اينكه رسيدن به يك مكان چقدر آسان است، استفاده مي عنوانبهدسترسي: دسترسي  -2

 ).3 :1386محمدي، شود (و زمان رسيدن از يك مكان به مكان ديگر سنجيده مي صلهبافادسترسي 

: 1381زياري، است (، فضاهاي باز و غيره اندازهاچشممطلوبيت: منظور از مطلوبيت حفظ عوامل طبيعي،  -3

30.( 

ي است، به لحاظ ها در شهر، الگوي قيمت زمين شهريكاربركننده مكان يينتعكارايي: يكي از عوامل اصلي  -4

هاي متصور بر آن است كه بر ينههزگذاري تابعي از قيمت زمين و يهسرمااقتصادي و  ازلحاظاينكه هر كاربري 

 ).94: 1382پورمحمدي، شود (يماساس تحليل سود و هزينه معين 

ر مقابل و تأسيسات و تجهيزات شهري دها آن، متعلقات هاانسانايمني: هدف از اين كار حفاظت جان  -5

  ).65: 1387آبادي، زنگياست (حوادث طبيعي و انساني 

- اصلي، بيمارستان ونقلحملهاي شلوغ، شبكه مجاورت)، مكان( يآموزشهاي ناسازگار: كاربري تجاري، يكاربر

  باشند.ها ميهاي عفوني، پمپ بنزي و مانند اين

 اكز آموزشي.ها بر روي مرهاي ناسازگار و اثرات آن: كاربري1شماره جدول 

  ضوابط متر  حلراه  ميزان اثر  اثرات  نوع كاربري

يع  
صنا

  

  500 -1000  انتقال -رعايت حريم   باال  شيميايي -آلودگي هوا  شيميايي

  500 -1000  انتقال -رعايت حريم  باال  صوتي -آلودگي هوا  ينساجچوب كاغذ 

  500 -1000  قالانت -رعايت حريم  باال  غبار-آلودگي هوا   كاني فلزي و غيره فلزي
  

ي 
شت

دا
به

ني
رما

د
  

  500  رعايت حريم  متوسط  بو -آلودگي هوا  بيمارستان عفوني

  150  رعايت حريم  متوسط  بو -آلودگي هوا  بيمارستان عمومي

  150  رعايت حريم  متوسط  بو -آلودگي هوا  راديولوژي و آزمايشگاه

أس
ت

ي
هر

 ش
ت

سا
ي

  

  250  رعايت حريم  متوسط  بو -آلودگي هوا  ينبنزپمپ

  150  رعايت حريم  پايين  درحركتاختالل  –ايجاد تراكم   ينشانآتشايستگاه 
  500  رعايت حريم  باال  بو -آلودگي هوا  ي زبالهآورجمعايستگاه 

  150  رعايت حريم  پايين  درحركتاختالل  –ايجاد تراكم   مراكز انتظامي

  150  رعايت حريم  متوسط  تربيتي –ايجاد تراكم   مراكز عمده تجاري

مل
ح

قل
ون

 
ه 

يان
 پا

و ي
ربر

ساف
م

  

  150  رعايت حريم  باال  صوت -آلودگي هوا  هاراهبزرگ

  100  رعايت حريم  متوسط  صوت -ي هواآلودگ  عبوري اصلي
  150  رعايت حريم  متوسط  صوت -آلودگي هوا  پايانه مسافربري

  100  رعايت حريم  باال  صوت -آلودگي هوا  فرودگاه

  250  رعايت حريم  باال  صوت -آلودگي هوا  آهنراه

  
رد

موا
ر 

ساي
  

  500  رعايت حريم  متوسط  اختالل رواني -آلودگي هوا  گورستان

  150  رعايت حريم  متوسط  ايمني -آلودگي هوا  ي فاضالبهاكانال

  150  حريم رعايت  متوسط  ايمني  مسيل رودخانه

  ).42: 1380(حسيني، 
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 مدل مفهومي پژوهش :1شماره شكل 

 پيشينه پژوهش

يـابي  تئوري يـا در چـارچوب مـدل مكـان     صورتبهي اخير در كشور مطالعاتي در مورد فضاهاي آموزشي هاسالدر 

  كنيم:ها اشاره ميصورت گرفته كه در ذيل به چند مورد از آن

ي حوزه نفوذ هريك از مدارس در نقاط شهري بـر اسـاس فاصـله و    بندسطح )1996( 1در مطالعات سازمان يونسكو

يـين و بـا تحليـل    تع) GIS( يـايي جغرافمدارس با استفاده از سيستم اطالعات  و مازادو مناطق كمبود  شدهانجامزمان 

). لـواتر و  Mendelsohn.1996:55است ( شدهمشخصيرهاي بهينه براي دسترسي به فضاهاي آموزشي مسشبكه، 

با در نظر گرفتن  GISاستفاده از يابي مدارس ابتدايي با مكان) در كشور برزيل در پژوهشي با عنوان 2004همكاران (

، شيب، مراكز جمعيتـي، مراكـز شـهري و... بـا اسـتفاده از سيسـتم وزن دهـي بـه         گسلشناسي، ينزممعيارهاي چون 

) در پژوهشـي تحـت عنـوان    1393. خاكپور و همكـاران ( اندكردهيشنهاد پي براي احداث مدارس هامحل ،هاشاخص

) در شهر اشنويه به اين نتيجـه  GISبا استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي (ارزيابي مكان گزيني فضاهاي آموزشي 

 14 تنهـا  ي در وضعيت مطلوبي نسبت بـه مـاتريس سـازگاري قـرار دارنـد.     آموزشرسيدند كه در كل وضعيت مراكز 

) در 1381ن (. فرهادي گوگـه و همكـارا  اندشدهنامناسبي مكان گزيني  كامالًمدرسه را از مدارس ابتدايي در وضعيت 

بـه   GISتهران با اسـتفاده از   6يابي مدارس ابتدايي منطقه مكانوتحليل توزيع فضايي و يهتجزپژوهشي تحت عنوان 

 مـوردنظر بـا معيارهـاي    موردمطالعـه يابي اكثر مدارس دولتي در مقطع ابتدايي در منطقه مكاناند كه يدهرساين نتيجه 

. وارثـي و همكـاران   انـد دادهيابي مناسبي را پيشـنهاد  مكاناطالعات جغرافيايي  و با استفاده از سيستم مطابقت ندارند

يابي مراكز آموزشي (مقطع راهنمايي) بـا اسـتفاده از سيسـتم    مكان) در پژوهشي تحت عنوان تحليل فضايي و 1391(

شـي مقطـع راهنمـايي در    ي آموزهـا مكاناند كه: كه يدهرسشهر اصفهان به اين نتيجه  3اطالعات جغرافيايي در منطقه 

ناسـازگاري دارنـد.    كـامالً يابي نشده است و بـا معيارهـاي سـنجيده شـده شـهري      مكاني درستبه موردمطالعهمنطقه 

                                                           
1 Unesco 
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) و تحليـل سلسـله   LOي (هـا شـاخص ) در پژوهشي تحت عنوان تلفيق مدل همپوشاني 1390محمدي و همكاران (

قانوني شهر شـش مكـان را    محدودههنمايي شهر كازرون، در يابي مراكز آموزشي مدارس رامكان) در AHP( يمراتب

  .انددادهبراي احداث مدارس راهنمايي پيشنهاد 

 تحقيق: روش

هـدف يـك    ازنظـر باشـد. پـژوهش حاضـر    تحليلي و پيمايشي مي -توصيفي صورتبه تحقيق در اين پژوهش روش

هـاي  ز مراكز صـنعتي، فاصـله از گورسـتان   در اين پژوهش (فاصله ا مورداستفادهي هاشاخصتحقيق كاربردي است. 

هاي مسافربري، فاصله از مراكز ورزشـي موجـود، فاصـله از مـدارس موجـود،      از فضاهاي سبز، پايانه فاصله موجود،

ي آمـار و اطالعـات   گـردآور  باشد.يمي اصلي) براي ارزيابي كيفي فضاهاي آموزشي شهر دهدشت هاجادهفاصله از 

اسـت بـراي    آمـده دسـت به وپرورشآموزشسازمان  در شهر و آمارهاي رسمي ت ميدانيي از طريق برداشموردبررس

اسـت   شـده دادهيـابي نمـره   ميـزان رعايـت معيارهـاي مكـان     برحسـب ارزيابي مدارس موجود با مشـاهده مـدارس   

يـابي  باشـد و بـراي مكـان   يمـ خيلي خـوب   5خوب  4متوسط  3ضعيف  2خيلي ضعيف  1نمرات  صورت كهينبد

و  AHPيله مـدل  وسـ بـه ي پژوهش هاشاخصوتحليل يهتجزشده است يآورجمعياز موردنجديد اطالعات  مدارس

هـاي موقعيـت   يـه الي و موردبررسـ هاي يهال ابتدا صورت گرفته است. ARC GIASو  Expert Choice افزارنرم

يل گرديـده اسـت. در مرحلـه    ي توصيفي يك پايگاه اطالعاتي جغرافيايي تشكهادادهرقومي شده و به همراه  مدارس

هاي مناسب و نامناسب بـا كـاربري آموزشـي تعيـين و بـراي      يكاربرمكان گزيني مدارس تعريف و انواع  جهتبعد 

هاي الزم صورت گرفته و با يلتحل ARC GISيجادشده است. سپس با استفاده از توابع موجود در اها يهالهريك از 

  .اندشدهواقعو ارزيابي  موردمطالعههاي شهر تمامي مدارس يژگيوتوجه به استاندارهاي موجود و 

  موردمطالعهمعرفي محدوده 

 22′تـا   30° 28′طول شـرقي   50° 49′تا  50° 17′شهر دهدشت يكي از شهرهاي استان كهگيلويه و بويراحمد بين  

متـري از سـطح دريـا در     810كيلومتري شرق بهبهان، با ارتفـاع   60كه در فاصلة تقريبي  باشديمعرض شمالي  °31

نفـر جمعيـت    56279)، داراي 1395سـال ( است اين شـهر طبـق سرشـماري     شدهواقعدهدشت) نام (ميان دشتي به 

واحـد   17در حـاال حاضـر داراي    ). شـهر دهدشـت  1395يراحمـد،  و بويزي كهگيلويـه  رو برنامهمديريت (باشد يم

واحـد   3واحد غيره انتفـاعي و   4واحد دبيرستان پسرانه دولتي،  10باشد. از اين تعداد آموزشي در مقطع دبيرستان مي

واحد غيره انتفاعي و فاقد آمـوزش   3واحد مدرسه دخترانه دولتي،  11باشند و در مقابل داراي آموزش از راه دور مي

  ).1397آموزش و پروش شهرستان دهدشت،است (از راه دور دخترانه 
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  لعهموردمطامعرفي محدوده  :2شماره شكل 

  

  شهر دهدشت. يع مدارس متوسطهتوز :2شماره جدول 
  درجه  تراكم  تعداد كالس  آموزدانش  متر)مساحت (  جنسيت  نام آموزشگاه  رديف

  4  40,00  10  400  1884 پسر   اميركبير  1

  4  37,50  10  375  800 پسر  شهيد بهشتي  2
  3  32,70  10  327  3000 پسر  امام صادق  3

  3  34,14  7  239  1800 پسر  امام رضا  4

  3  38,30  10  383  1300 پسر  شهيد ثاني  5

    25,71  7  180  800 پسر  شاهد  6

  3  33,50  8  268  2400 پسر  شهيد باهنر و دهخدا  7
  3  40,00  5  200  1000 پسر  يورشهر 17و  دارالفنون  8

  3  41,08  5  209  1000 پسر  فرهنگيان  9

  3  38,00  9  342  5000 دختر  و فرشته كبراصديقه   10

  3  31,75  8  254  700 دختر  الهدابنت   11

  3  32,25  8  258  750 دختر  رضوان  12
  3  14,75  4  59  645 دختر  حضرت زهرا  13

  4  10,80  6  180  950 دختر  رسالت  14

  3  16,80  8  210  1800 دختر  طيبه  15

    16,45  7  235  2000 دختر  شاهد  16

  3  30,50  10  305  3000 دختر  مطهر و فاطمه  17

    .1397،نگارندگان :مأخذ  
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  متوسطه) موجود در سطح شهر دهدشتمدارس ( توزيع :3شمارهشكل 

  

  هاي پژوهشيافته

  يابي مدارس دولتي مقطع دبيرستان پسرانه شهر دهدشت:ميزان رعايت معيارها و استانداردها در مكان

ميـزان   برحسـب و  قرارگرفتـه ي موردبررسيابي رعايت معيارها مختلف نياز در مكان برحسبمراكز آموزشي موجود  

 مـوردنظر صورت كه هـر چـه معيـار    ينبداست. نحوه امتيازدهي به معيارها  گرفتهتعلقها امتياز رعايت معيارها به آن

 گرفتـه تعلـق و هرچه كمتر به آن توجه شده باشد امتياز كمتري  گرفتهتعلقبيشتر رعايت شده باشد امتياز بيشتر به آن 

ايم و از جمع كل امتياز هر سـطر و سـتون   جمع كرده باهمسطر و ستون را جداگانه مرحله بعد امتيازات هر  است در

است كه ميـزان رعايـت هريـك از معيارهـا و      آمدهدستبهيابي ميانگين امتيازات هر مدارس و معيارها الزمه در مكان

  دهند.يممراكز آموزشي مقطع دبيرستان دولتي شهر دهدشت را نشان 

يت معيارها و استانداردها در مدارس دولتي مقطع دبيرستان پسرانه شهر دهدشت باالتر از سـطح  ي ميزان رعاطوركلبه

 4,16بين مدرسه شهيد بهشتي و مدارس كـاردانش دهخـدا و شـهيد بـاهنر بـا ميـانگين امتيـاز        يندراباشد متوسط مي

دارالفنون و هفده شهريور با ميانگين امتيـاز  اند و در مقابل مدارس بيشترين امتياز از ميزان رعايت استانداردها را گرفته

  .رادارندكمترين امتياز  3,66
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  : ميزان رعايت معيارها و استانداردها در مراكز آموزشي دولتي مقطع متوسطه پسرانه شهر دهدشت.3جدول شماره 

  مراكز آموزشي
  معيارها

اميركبير
شهيد بهشتي  

صادق  
امام 

ضا  
امام ر

ي  
شهيد ثان

  

شاهد
  

شهيد با
دهخداهنر و 

دارالفنون  
 

و 
17

 
شهر

يور
 

ت
 جمع امتيازا

ت
 ميانگين امتيازا

  2,37  19  3  4  2  2  2  1  3  3  شعاع دسترسي

  2,37  19  1  4  4  2  2  2  2  2  فاصله از فضاهاي ورزشي

  4,12  33  3  5  4  4  4  4  5  4  آسايش
  4,12  33  4  5  5  4  4  4  4  4  كارايي

  4,5  36  4  4  4  5  5  4  5  5  هاي ناسازگاريكاربرفاصله از 

  1,12  9  2  1  1  1  1  1  1  1  فاصله از فضاي سبز

  4,12  33  4  4  4  4  4  4  5  4  مطلوبيت

  5  40  5  5  5  5  5  5  5  5  ونقلحملهاي يانهپافاصله از 
  5  40  5  5  5  5  5  5  5  5  فاصله از صنايع

  4,87  39  4  5  5  5  5  5  5  5  فاصله از مراكز بهداشتي درماني

  5  40  5  5  5  5  5  5  5  5  يسات شهريتأسفاصله از 

  4,75  35  4  3  5  5  5  5  5  5  هاي اصلييابانخفاصله از 

  -  -  44  50  49  47  47  45  50  48  جمع امتيازات مدارس
  -  -  3,66  4,16  4,08  3,91  3,91  3,75  4,16  4  ميانگين امتيازات مدارس

  .1397هاي تحقيق،: يافتهمأخذ

بحث ارزيابي در ادامه قطع دبيرستان دخترانه شهر دهدشت: ميزان رعايت معيارها و استانداردها در مدارس دولتي م

پردازيم. وضعيت كلي امتيازات مدارس مقطع متوسطه شهر دهدشت به ارزيابي مدارس دخترانه دولتي اين شهر مي

 4,25و مدرسه رضوان با ميانگين  4,8به معيارها بيانگر اين است كه مدرسه رسالت با ميانگين نمره  شدهداده

و به دنبال آن طيبه با ميانگين  3,41و در مقابل مدرسه بنت الهدا با ميانگين  رادارندبيشترين نزديكي به استانداردها 

مراكز آموزشي را در بين مدارس دخترانه مقطع متوسطه  يابيبيشترين فاصله از استانداردهاي معيارهاي مكان 3,82

توجه به  ازلحاظباشند اما ميانگين تمامي مدارس از سطح متوسط باالتر مي طوربهكه  هرچنددهدشت دارند 

يسات شهري و تأسيابي مراكز آموزشي موجود بيشترين معيارهاي رعايت شده فاصله از معيارهاي مهم در مكان

باشند در مقابل مي 4,87با ميانگين نمره  ونقلحملهاي و فاصله از پايانه 5صنعتي با ميانگين نمره  فاصله از مراكز

و شعاع دسترسي با ميانگين  2,25، فاصله از مراكز ورزشي با ميانگين 2معيارهاي فاصله از فضاهاي سبز با ميانگين 

كه اين  هرچند دارندفاصلهيدئال اها با شرايط و استانداردتر از حد متوسط قرار دارند و اين معيارها نمره پايين 2,75

معيارهاي مهم براي ايجاد راحتي و باال بردن كارايي مدارس اهميت زيادي دارند اما توجه چنداني به اين معيارها 

  نشده است.

  ميزان رعايت معيارها در مدارس دخترانه دولتي مقطع دبيرستان شهر دهدشت. :4جدول شماره 

  ز آموزشيمراك
  معيارها

و  كبراصديقه 
  فرشته

بنت 
  الهدا

حضرت 
  زهرا

  طيبه  شاهد  رسالت  رضوان
مطهر 

و 
 فاطمه

جمع 
 امتيازات

ميانگين 
 امتيازات

  2,75  22  3  4  1  3  4  2  1  4  شعاع دسترسي

  2,25  18  1  2  4  3  1  1  2  4  فاصله از فضاهاي ورزشي
  4  32  4  4  4  4  4  4  4  4  آسايش
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  4,12  33  4  4  5  4  4  4  4  4  كارايي
  3,87  31  5  3  4  5  4  4  3  3  هاي ناسازگاريكاربرفاصله از 

  2  16  1  1  1  1  3  4  3  2  فاصله از فضاي سبز

  4,12  33  5  4  4  4  4  4  4  4  مطلوبيت

  4,87  39  5  4  5  5  5  5  5  5  ونقلحملهاي يانهپافاصله از 

  5  40  5  5  5  5  5  5  5  5  فاصله از صنايع

  4,75  38  5  5  5  5  4  5  5  4  يفاصله از مراكز بهداشتي درمان
  5  40  5  5  5  5  5  5  5  5  يسات شهريتأسفاصله از 

  4,62  37  5  5  5  5  4  5  5  3  هاي اصلييابانخفاصله از 

  -  -  48  46  48  49  51  48  41  47  جمع امتيازات مدارس

  -  -  4  3,82  4  4,8  4,25  4  3,41  3,91  ميانگين امتيازات

  .1397هاي تحقيق،: يافتهمأخذ

  هاي اطالعاتياري اليهگذارزش

در  هاآنيرگذاري تأثميزان اهميت و  تناسببه مورداستفادههاي اطالعاتي ي وزن دهي به اليهگذارارزشمنظور از  

 روش اين در. استشده استفاده AHP مدل از اطالعاتي هاياليه يگذارارزش براييابي است. در اين پژوهش مكان

  :است گونه بدين كار روش. گيرديم صورت Expert Choiseزار افنرم در معيارها به دهي وزن

- اولويت ميزان تعيين براي 9 تا 1 از مقادير با را اساسي مقياس يك روش اين: دوتايي يسهمقا ماتريس ايجاد: الف 

 B عيارم باشد، داشته ارجحيت B معيار برابر دو A معيار اگر ماتريس اين در. گيردمي كار به معيار دو نسبي هاي

 ارجحيتشود (مي منجر را 1 امتياز خودش با معيار هر يسهمقا كه شود توجه. است ارجح A معيار نصفاندازه به

  ).92: 1389 ،(محمود زاده شودمي منظور ماتريس اصلي قطر در يك عدد بنابراين). معادل

 ةمقايس ماتريس ستون هر مقادير نمودن جمع -الف: است زير عمليات شامل مرحله اين: معيارها وزن ةمحاسب: ب 

 شده نرمال دوتايي ةمقايس ماتريس حاصل ماتريس( ستونش مجموعه بر ماتريس ةمؤلف هر نمودن تقسيم ب، دوتايي،

 امتيازات مجموع كردن تقسيم يعني شده، نرمال ماتريس از رديف هر در هامؤلفه ميانگين محاسبه -ج. )دارد نام

-مي ايجاد را شونده مقايسه معيارهاي نسبي وزن از تخميني ميانگين اين. معيارها دادتع بر رديف هر بر شده نرمال

  .دهدمي نشان را يمراكز آموزش يابيمكان معيارهاي براي يجادشدها هايماتريس از اينمونه) 5( ةشمار جدول. كند

  .مراكز آموزشي يابيمكان معيارهاي زوجي ةمقايس ماتريس :5ة شمار جدول

 اطالعاتي هاياليه تراكم جمعيت سازگار مركز محالت كاربري اراضي ناسازگار معابر مدارس موجود زگارنيمه سا

 تراكم جمعيت  2,0 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9

 سازگار   1,9 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

 مركز محالت    1,8 2,5 2,9 3,4 4,0

 كاربري اراضي     1,9 2,5 3,0 3,5

 ناسازگار      1,9 2,5 3,0

 معابر       1,8 2,3

 مدارس موجود        1,9

 نيمه سازگار        

  .1397هاي پژوهش،يافته :مأخذ
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 شامل مرحله اين. شد خواهد تعيين باشد سازگارشده انجام هايمقايسه اگر مرحله اين در: توافق نسبت تخمين: ج 

 ةمقايس ماتريس ستون اولين در معيار اولين وزن كردن ربض يلهوسبه وزني مجموع بردار تعيين: است ذيل عمليات

-صورت مي انجام معيارها تمام براي عمل اين و ستون دومين در معيار، دومين نمودن ضرب سپس اصلي، دوتايي

 وزن بر وزني مجموع بردار تقسيم يلهوسبه توافق بردار تعيين و سطرها در مقادير اين نمودن جمع سرانجام ،گيرد

است نياز به محاسبه مقادير دو عبارت ديگر داريم،  شدهمحاسبهبردار توافق  كهاكنون .گرديد تعيين يشترب كه هامعيار

بر مبناي اين  كه برابر با ميانگين مقادير بردار توافق است. محاسبه  . مقدار ) و شاخص توافق الندا (

در صورتي است  ) است و يا مساوي تعداد معيارهاي تحت بررسي ( رتبزرگهميشه  واقعيت است كه 

فق) سازگاري (تواند مالكي از ميزان سازيم كه ماتريس مقايسه دوتايي يك ماتريس سازگار باشد. بنابراين 

  گردد:يمذيل تعيين  صورتبهدر نظر گرفته شود كه 

   ):1فرمول شمارة (

شود. همچنين يمشود، مالكي براي انحراف از توافق تلقي يمشاخص توافق ياد  عنوانبهكه از آن   عبارت

 ) را به طريق ذيل محاسبه كرد:توافق (توان نسبت تيم

   ):2فرمول شمارة ( 

يجادشده اتوافقي  صورتبهاست، شاخص تصادفي يك ماتريس مقايسه دوتايي كه شاخص تصادفي  كه در آن  

) به صورتي طراحي توافق (هاي مورد مقايسه دارد. نسبت بستگي به تعداد مؤلفه توان نشان داد كه يماست. 

دهد اما اگر يمهاي دوتايي نشان سهتوافق را در مقاي قبولقابلباشد، سطح  شود كه اگر يم

باشد. در چنين مواردي بايد در مقادير اصلي ماتريس مقايسه يمهاي ناسازگار باشد، نشانگر قضاوت 

  ).94: 1389، شود (محمود زادهيدنظر و اصالح تجددوتايي 

  يابي مدارس جديد.كانمبراي  AHP لي به معيارها اطالعاتي در مدوزن ده: مراحل 6شماره جدول   

 معيار وزن يرمعيارغ وزن نرمال شاخص سازگاري
شاخص 
 سازگاري

 معيار وزن  يارمع يرز وزن نرمال

  
0,10  
  

100-0 059/ 

 
229/  

 
فاصله از 
مدارس 

  موجود
  

  
  
11. 

0100-0 083/ 

  
  
151/ 

  
ي هاجادهفاصله از 

 اصلي

200-100  101/  200-100  335/  

300-200  330/  300-200  264/  

400-300  346/  400-300  168/  

1961-400  164/  1337-400  151/  

  
0,07  

100-0 058/ 

  
275/ 

 
فاصله از 
 گورستان

 
  
0,03  

100-0 060/ 

 
 

074/  

فاصله از مراكز 
 صنعتي

200-100  074/  200-100  086/  
300-200  169/  300-200  144/  

400-300  295/  400-300  327/  

-400  405/  4827-400  383/  

  
0,15  

100-0 176/  

  

فاصله از 
فضاهاي 

 سبز

  
  
0,08  
  

100-0  176/  
  
  
057/ 

فاصله از اماكن 
  ورزشي

200-100 386/  200-100  267/  
300-200 229/  300-200  368/  

400-300 116/  400-300  116/  
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 .1397هاي تحقيق،يافته :مأخذ

كاربري ناسازگار با مراكز كنند جزء مراكز صنعتي به دليل سروصدا و شلوغي كه ايجاد مي فاصله از مراكز صنعتي:

متري از اين مراكز كمترين امتياز را گرفته است و با افزايش فاصله از  0- 100باشند به همين دليل فاصله ي ميآموزش

  متري بيشترين امتياز را گرفته است. 500كه فاصله بيش از يطوربه اين مراكز ميزان امتياز بيشتري شده است

ود: گورستان به دليل قرارگيري در حواشي شهرها و ناسازگار بودن با مراكز آموزشي با هاي موجفاصله از گورستان

متري كمترين امتياز را گرفته و  0-100كه فاصله يطوربهاست  گرفتهتعلقها امتياز بيشتري افزايش فاصله از آن

  متري بيشترين فاصله را گرفته است. 500فاصله بيش از 

به  سازگارندهاي آموزشي باشند كه با كاربريهاي شهري ميكاربري ازجملهضاهاي سبز ف فاصله از فضاهاي سبز: 

است. نحوه  گرفتهتعلقهمين دليل با نزديك شدن به اين فضاها ميزان امتياز بيشتري و با افزايش فاصله امتياز كمتري 

امتياز كمي را گرفته است اما  متري به دليل شلوغي 0-100صورت است كه فاصله ينبدامتيازدهي به اين معيار 

  است. شدهدادهامتياز كمتري  فاصلهمتري بيشترين امتياز را گرفته است و با افزايش اين  100-200فاصله 

هاي يميايي و مانند آن از كاربريو شهاي مسافربري نيز به دليل ايجاد آلودگي صوتي پايانه هاي مسافربري:پايانه

ها قرار بگيرند به همين دليل با بايست مدارس در حداكثر فاصله از آنباشند لذا ميميناسازگار با مراكز آموزشي 

است اما در اين ميان فاصله  گرفتهتعلقافزايش فاصله از اين مراكز امتياز بيشتري و با كاهش فاصله امتياز كمتري 

اً از بين رفته است بيشترين امتياز را يبتقرها بر روي مدارس يانهپامتري چون در اين فاصله اثرات منفي  500-400

  ميزان امتياز كمتر شده است. بردهنامايم. با كاهش و افزايش فاصله داده

3286-400 093/   2094-400  074/  

            

100-0  058/  

  هايانهپافاصله از  /039

200-100  100/  

300-200  158/  

400-300  366/  

2749-400  318/  

 

  هاي خالي و مرتعينزم /312

  
  
300/  

  
  كاربري اراضي

  انبار و پاركينگ ،ونقلحملصنعتي و  /216

  جهانگردي و ورزشي /183

  بهداشتي و درماني /120

  اداري نظامي، خدمات و تجهيزات /083

  و فضاي سبز، تجاري گورستان مسكوني،  /050
  آموزشي تاريخي و فرهنگي و مذهبي /037
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  هاي مسافربري، گورستان و فضاهاي سبزيانهپاهاي فاصله از مراكز صنعتي، يهالي گذارارزش: 4شكل شماره 

هاي اصلي متري از جاده 100- 0صورت است كه فاصله ينبد نحوه امتيازدهي به اين معيار ي اصلي:هاجادهفاصله از 

-200هاي صوتي و غيره كمترين امتياز را گرفته و فاصله يآلودگبه دليل باال بودن خطرات تصادف و همچنين ايجاد 

. با اندگرفتهبيشترين امتياز را  ترمناسبهاي اصلي به دليل كاهش اثرات منفي و در مقابل دسترسي متري از جاده 100

  است. گرفتهتعلقهاي اصلي امتياز كمتري متري از جاده 200ي بيشتر شدن فاصله

از مدارس موجود  0- 100صورت است كه فاصله ينبددهي به مدارس موجود نحوه امتياز فاصله از مدارس موجود: 

متري بيشترين امتياز  300- 400اصله كه فيطوربهشود كمترين امتياز را گرفته و با افزايش فاصله اين امتياز بيشتر مي

  است. شدهدادهمتر امتياز كمتري  400را گرفته و دوباره با بيشتر شدن فاصله از 

يابي باشند كه اهميت زيادي در مكانها ميمراكز ورزشي نيز از آن دسته كاربري فاصله از مراكز ورزشي موجود:

 بافاصلهناسبي به اين مراكز داشته باشند و از طرف ديگر بايد طرف بايد دسترسي ميكازچون  واردندمراكز آموزشي 

ها بيشترين متري از اين كاربري 200-300ير نگذارد لذا فاصله تأثها قرار گيرند كه اثرات منفي آن روي مدارس از آن

  است. گرفتهتعلقامتياز را گرفته است و با افزايش و كاهش اين فاصله امتياز كمتري 

هاي صورت است كه كاربريينبدنحوه امتيازدهي به نقشه كاربري اراضي شهر  :موردمطالعهمحدوده  كاربري اراضي

ها و بعد از آن گرفتهتعلقها بيشترين امتياز باير و مرتع به دليل فاقد كاربري بودن و ارزش اقتصادي كم اين كاربري

 يخيتارهاي آموزشي، يت كاربريدرنها... اندگرفتهرا  ، انبار و پاركينگ بيشترين امتيازونقلحملهاي صنعتي، يكاربر

مسكوني ها)، ي معنوي اين كاربريهاارزشبه داليل ( يمذهبهاي فرهنگي و به دليل داشتن ارزش تاريخي) كاربري(

به دليل سبز (ي دانش آموزان و ايجاد مزاحمت براي اين كاربري)، گورستان و فضاي سروصدابه دليل شلوغي و (
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به دليل كوچك بودن قطعات ( يتجارهاي زياد فضاهاي سبز شهري و كم بودن اين نوع كاربري) و كاربريارزش 

  اند.شدن به مراكز آموزشي گرفتهيلتبدها) امتياز پاييني براي تغيير كاربري و ها و گران بودن اين نوع كاربريآن

 

هاي اصلي، مدارس موجود و رزشي، جادهفاصله از فضاهاي و برحسبي گذارارزشفاصله و  :5شماره شكل 

  ي اليه كاربري اراضيگذارارزش

بر اين  آيدمي آمدهدستبه داروزنهاي ها از همپوشاني نقشه: تركيب اليههاو تركيب اليه GISي نهايي به وزن ده

- شود سپس اين نقشهداده ميافزار نمايش ها در نرمدار توليد و كليه آنهاي وزنهاي رستري از اليهاساس ابتدا نقشه

 ها در مدلشود براي تلفيق نقشههاي موجود توليد ميشده. نقشه نهايي با وزن نهايي از تركيب نقشهيقتلف باهمها 

AHP با انجام اين مرحله 76: 1389عظيمي حسيني و ديگران، ( يدآمي به دستها نقشه نهايي از جمع نقشه .(

در هفت دسته از خيلي ضعيف تا  دارندشدن به مركز آموزشي جديد يلتبدبراي  مناطق مختلف بر اساس ارزشي كه

 اند.شدهيمتقسخيلي خوب 
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  يابي مراكز آموزشي جديد.هاي شهري براي مكاني نهايي زمينگذارارزش: 6شماره  شكل

  

يله سيستم وسبهيابي و مكانين مسائلي كه پس از انتخاب ترمهماز  :يابي با واقعيات زمينيتطبيق نتايج الگوي مكان

شده تا چه حد با واقعيت و يينتعقرار گيرد، بررسي اين موضوع است كه مناطق  موردتوجهاطالعات جغرافيايي بايد 

تواند درستي و شرايط منطقه تطابق دارند؟ براي بررسي اين موضوع، با انجام بازديدها و مطالعات ميداني مي

يابي تطابق بيشتري با واقعيت شده براي مكانييشناساعوامل  هرچندرا نشان داد.  يابي شدهنادرستي مناطق مكان

- ). پس از تطبيق نتايج الگوي مكان91: 1384فرج زاده، بود (يتمندتر خواهد رضايابي زميني داشته باشد، نتايج مكان

يتاً اقدام نهايابي، مؤثر در فرايند مكان و با در نظر گرفتن كليه پارامترهاي موردمطالعهيابي با واقعيت موجود در منطقه 

 ايم.به پيشنهاد مراكز آموزشي جديد كرده
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  : مراكز پيش نهادي براي مدارس جديد مقطع متوسطه پسرانه و دخترانه.7شكل شماره 

  

 گيرييجهنتي و بندجمع

ياز براي شهروندان دنمورين خدمات تأم توسعهدرحالين چالش براي شهرها بخصوص در كشورهاي ترمهمامروزه 

شده است. يكي از ييشناساي مديريت شهري در اين كشورها هاچالشيكي از  عنوانبهحتي  مسئلهباشد كه اين يم

يابي بهينه خدمات در مناطق شهري است كه مطابق با مكانين خدمات مناسب شهرها تأمراهكارهاي اصلي براي 

يابي بهينه مدارس يكي از مكانمطابق با سند تحول نظام آموزشي كشور ي مناسبي انجام بگيرد. استانداردهاو  اصول

و  اندازچشمسطح كيفيت دسترسي و مطابق با سند  ارتقاءهاي تحول نظام آموزشي بوده بايستي در راستايي يتاولو

ي هارتضرودر اين راستا در شهر دهدشت نيز مطابق با طرح راهبردي توسعه و عمران شهر  آمايش سرزمين باشد

يامده است. درنبه منصه ظهور  عمالًولي  شدهگرفتهكمي و كيفي براي استقرار بهينه مدارس در نظر  اندازچشمالزم و 

يد بر تأكبراي خدمات آموزشي در شهر دهدشت با  هامكانمطابق با اهداف پژوهش حاضر سعي گرديد بهترين 

نتايج  GISو  AHP كارشناسان و تحليل دادها با استفاده از ي ازنظرسنجيابي گردد. در اين راستا با مكانمدارس 

  زير حاصل شد:

اكثر مدارس پسرانه شهر دهدشت در حواشي شهر قرار دارند و داراي دسترسي مناسبي نيستند ولي مدارس دخترانه 

شت در وضع ها در مركز شهر قرار دارند و دسترسي بهتري دارند و همچنين شهر دهدبا توجه به اهميت بيشتر آن

- كه بعضي از اين مدارس دو شيفته برگزار مييطوربهموجود با كمبود مراكز آموزشي مقطع متوسطه روبرو است 

يباً وضعيت تقر يابيتوجه به معيارهاي مكان ازلحاظها كاسته شده است. اكثريت مدارس شوند و از كارايي آن

به فضاهاي ورزشي و فضاهاي سبز داراي وضعيت مطلوبي  يكينزددسترسي و  ازلحاظمتوسط رو به باال دارند اما 

يابي مراكز آموزشي مكاندارند. عوامل مختلفي در  ترمطلوبي ناسازگار وضعيت هاكاربرتوجه به  ازلحاظنيستند اما 
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ن توجهي به اييبيست. از طرفي نپذير هاي سنتي امكانها با روشدخالت دارند كه بررسي و تحليل تمام ابعاد آن

ي از منابع مادي و از دست دادن حجم زيادي از منابع محيطي توجهقابليابي موجب هدر رفتن سهم عوامل در مكان

يگر دسو از اين هدر رفت جلوگيري كند و سوي تواند از يكهاي آموزشي مييابي كاربريشده توجه به مكان

  ها را باال ببرد.كارايي آن

 مأخذمنابع و 

، منطقه هاداروخانهيابي مكانيل شبكه در تحل)، كاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي و 1379( الماس پور، فرهاد، •

يزي شهري، دانشگاه تربيت مدرس ربرنامهنامه كارشناسي ارشد جغرافيا و يانپا، تهران 6منطقه ، موردمطالعه

 تهران.

ي استان هاشهرستانيافتگي توسعهزان )، ارزيابي مي1392فيه، (ص هادي، دامن باغ، يد، عليزاده،سع امان پور، •

 ،23شماره ي خدمات شهري، فصلنامه جغرافيايي آمايش محيط، هاشاخصبرخورداري از  ازلحاظكرمانشاه 

 .105-118صص 

  دانشگاه تهران. انتشارات )، فرايند طراحي شهري،1377( ين،حس بحريني، •

  سمت.)، كاربري اراضي شهري انتشارات 1388( ،محمدرضاي، پورمحمد •

 .1382يزي كاربري اراضي شهري، انتشارات سمت، ربرنامهپورمحمدي، محمدرضا،  •

)، تحليل و ارزيابي مكان گزيني فضاهاي آموزشي شهر 1389( يدرضا،حم، رخشاني نسب، مسعود تقوايي، •

  .73-95يزي و آمايش فضا، دوره چهاردم، صص ربرنامه –اصفهان، فصلنامه مدرس علوم انساني 

هاي آموزشي در شهر تهران و ارائة الگوي مناسب،، پايان نامة ): ارزيابي كاربري1380دعلي (سيحسيني،  •

 كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر.

)، ارزيابي مكان گزيني فضاهاي 1393( ،هژار ي،خالد يوب،ا ي،معروف خاك پور، براتعلي، شريفي، بايزيد، •

) مطالعه موردي: شهر اشنويه، فصلنامه مطالعات GISسيستم اطالعات جغرافيايي (آموزشي با استفاده از 

  .11-31صص  5 يشماره يزي شهري، سال دوم،ربرنامه

  .1381يزي كاربري اراضي شهري، انتشارات دانشگاه يزد، ربرنامهزياري، كرامت اهللا،  •

  .1383هاي كشور، جلد دوم، رييادهها و يشهردارسعيدنيا، احمد، كاربري زمين شهري، كتاب سبز  •

، 75)، شهر سالم، مجموعه مقاالت دومين همايش ملي شهر سالم، كد 1389( ضرابي، اصغر، قنبري، محمد، •

 سبزوار.

نامه يانپا هاي آموزشي شهر شادگان،يكاربريابي و ارائه مدل بهينه مكان)، بررسي 1389، (ماجده عساكره، •

 يزي شهري، دانشگاه شهيد چمران اهواز.ربرنامهكارشناسي ارشد جغرافيا و 

  ،يزي توريسم، انتشارات سمتربرنامه): سيستم اطالعات جغرافيايي و كاربرد آن در 1384منوچهر (فرج زاده،  •

 6يابي مدارس ابتدايي منطقه مكانوتحليل توزيع فضايي و يهتجز)، 1381( ،اكبر يزكار،پره فرهادي گوگه، رودابه، •

  .97-120صص  ،6، فصلنامه مدرس، دوره GISاده از شهر تهران با استف
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 22 و 5)، ساماندهي فضايي مدارس ابتدايي منطقه 1390( كاووسي، اسماعيل، اسديان، فريد، شاهپري، سحر، •

-172صص ، 36، فصلنامه فضاي جغرافيايي، شماره GISبر اصول مديريت شهري با استفاده از يهتكتهران با 

151. 

) و تحليل LOي (هاشاخص)، تلفيق مدل همپوشاني 1391( ين، قنبري، محمد،حس يومي،ق پور ،جمال محمدي، •

يزي ربرنامهيابي مراكز آموزشي مدارس راهنمايي شهر كازرون، مجله جغرافيا و مكان) در AHP( يمراتبسلسله 

  .113-128صص  ،14شماره  محيطي،

نامه يانپاوزشي شهر ساري براي مدارس راهنمايي، يابي فضاهاي آممكان)، تعيين الگوي 1383يكائيلي، رضا، (م •

  معلم تهران.يتتربيزي شهري، دانشگاه ربرنامهكارشناسي ارشد جغرافيا و 

) با AHP( يمراتب)، تلفيق مدل بولين و تحليل سلسله 1386( ،محمدجوادنظري عدلي، سعيد، كوهساري،  •

  ، تهران.40شماره )، نشريه شهر نگار، سال هفتم، GISاستفاده از (

با  )مقطع راهنمايي( يمراكز آموزشيابي مكان)، تحليل فضايي و 1391( ،اهللانعمت يي،رضا يدرضا،حم وارثي، •

شهر اصفهان، مجله علمي تخصصي  3) نمونه موردي منطقه gis( ياييجغرافاستفاده از سيستم اطالعات 

  .19-38صص ، 4يزي فضايي، سال اول، شماره ربرنامه
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