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 چکیده

شهروندان از   یتمام  کسانی  مندی¬از جمله عدم بهره  یشهرها با مشکالت متعدد  ت،یجمع  ندهیو رشد فزا  ینیامروزه به دنبال گسترش شهرنش
از فضای    یاز کاربری های مهم شهری که سطوح قابل توجه  یکیبه عنوان    یخدمات آموزش  انیم  نی. در اباشند¬یروبرو م  یخدمات شهر

همجواری ها روبه رو   تیعدم رعا ،یتیجمع ازهاییناموزون و نامتناسب با ن عیچون کمبود، توز یدهد با مشکالت یم صشهری را به خود اختصا
. روش باشد¬یمناسب آن م  یو سامانده  رانشهریدر سطح شهر پ  یپراکنش مراکز آموزش  لیتحل  ق،یتحق  نیاساس هدف از ا  نیباشند. بر ا  یم

تحل تحقیق،  منظور طبقه   -یلیانجام  به  است.  تجز  بندی¬کاربردی  تحل  هیو  م  لی و  از  مذکور  شاخص    ه،یهمسا  نیترک ینزد  نی انگیاطالعات 
Moran's I  ا  یشبکه بهره گرفته شده است. برا  لیو مدل تحل افزارها  اتیعمل   نیانجام    Super Decisionsو    ARC/GIS  یاز نرم 

نتا است.  آموزش  انگریب  قیتحق  جیاستفاده شده  است که مراکز  با سا  رانشهریپ  هرش  یآن    یدسترس  نیکاربری ها و همچن  ریاز نظر سازگاری 
را پیشنهاد می     دیباشند. نقشه های حاصل از نتایج تحقیق، فضاهای مناسب جهت احداث مکان های آموزشی جد  یکل ممش  یشهروندان، دارا

 دهد.

 رانشهر ی پ ، ییفضا عیتوز ، یمراکز آموزش  ، ی سامانده :  گان کلیدیهواژ
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   مقدمه
 یافته   فراوانی افزایش جمعیتی،  فزاینده رشد و مهاجرت عامل دو واسطه به اخیر های دهه طی در ایران شهری جمعیت    

ترین اثر رشد شتابان شهرنشینی و رشد بی رویه فضای شهری، برهم  بدون تردید عمده  (.40:  1389)ابراهیم زاده،   است
  امروزه زندگی در شهرها،  (. 124: 1384خوردن نظام توزیعی خدمات و نارسایی خدمات شهری است )صالحی و رضاعلی،  

اجتماعی، تعمیق و گسترش تقسیم کار    -کالبدی پیچیده، مناسبت ها و فعالیت های اقتصادی  -با توجه به ساختار فضایی
اجتماعی و اقتصادی و نیازهای فزاینده فرهنگی، فراغتی و اجتماعی شهروندان، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات  

ای خدماتی در نظام شهرنشینی، ضرورت جدیدی در روند برنامه ریزی شهری  است. لذا با توجه به نقش روز افزون فعالیت ه
پدید آمده است و مسأله چگونگی پراکنش مراکز خدماتی و نحوه دسترسی به خدمات این گونه مراکز از اهمیت فزاینده ای 

ی آن یکی از مهمترین مکان   -(. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی24:  1387برخوردار شده است) جمشیدزاده،  
 یک هر سازماندهی در(. 43: 1385باشد )ابراهیم زاده و اردکانی، کارکردها به منظور استفاده بهینه از فضاهای شهری می

 از یک هر های نیازمندی و مشخصات باید  آن استقرار برای مناسب الگوی به دستیابی برای شهری  های کاربری از

 بنابراین،  ؛ گردد معلوم سازگاری و  جواری هم نظر از ها آن  بین روابط تا  شود بررسی دقت با یکدیگر به توجه  با ها کاربری

ها و خدمات یکی از کاربری(.  24  :1383 )سعیدنیا،  است ضروری مرتبط  و  مناسب معیارهای و  ها شاخص تبیین تعریف و
فضای شهری را به خود اختصاص داده و همچنین مهم در سطح شهرها، کاربری آموزشی بوده که سطوح قابل توجهی از 

جمعیت قابل توجهی با آن سروکار دارند. گسترش آموزش عمومی و فراهم آوردن امکانات آموزشی برای کلیه افراد اجتماع  
هایی است که باید در مکان گزینی  هاست. با توجه به این، کاربری آموزشی یکی از کاربریترین وظایف دولت یکی از مهم 

فضایی و ایجاد تناسب و هماهنگی و ارتباط منطقی با   -ای صورت گیرد و مسائلی از جمله ساماندهی مکانیآن توجه ویژه
 ها و توجه به دسترسی مناسب به این کاربری مد نظر قرار داده شود. سایر کاربری

شرایط مناسب کاری به دلیل شهری، رشد طبیعی جمعیت و    -شهر پیرانشهر به واسطه عواملی از قبیل مهاجرت روستا
مرزی بودن شهر و وجود بازارچه مرزی با افزایش بیش از حد جمعیت و در نتیجه رشد فیزیکی بی برنامه مواجه بوده است. 

های خدمات عمومی باالخص مراکز آموزشی، با کمبود درحالی که از لحاظ توزیع فضایی و مکان گزینی بهینه برای کاربری
با مشکالتی از جمله کمبود فضاهای آموزشی مناسب، توزیع ناعادالنه، عدم هایی مو نارسائی  واجه است. لذا شهروندان 

رسانی  دسترسی مناسب به این مراکز، تمرکز در برخی نواحی، دو شیفته بودن مدارس و ... روبرو هستند. ارتقاء سطح خدمات
اتخاذ راهکارهای مناسب جهت  آموزشی مستلزم  برنامهبهره   به مردم در زمینه  ریزی، مدیریتی و گیری در سوح مختلف 

هاست. دراین راستا از باشد. در پژوهش حاضر هدف، پراکنش و توزیع فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی آناجرایی می
 باشد: سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است. با توجه به هدف فوق، سؤال اصلی تحقیق به شرح زیر می

 ز آموزشی شهر پیرانشهر به نحو مطلوب استقرار یافته اند؟ آیا مراک
 

   ژوهش روش پ
این تحقیق، توصیفی     داده  -روش مطالعه در  و  برای گردآوری اطالعات  بررسی تحلیلی است.  از  نیاز  های  های مورد 

ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. با توجه به اطالعات بدست آمده، ابتدا با استفاده از روش تحلیل اسنادی و کتابخانه
، الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی در شهر پیرانشهر مشخص گردیده  Moran's Iنزدیکترین همسایه و شاخص  

ا مدل تحلیل شبکه در سیستم اطالعات  دهی هریک از مراکز آموزشی به تفکیک باست. سپس شعاع عملکرد و خدمات
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 Super Decisionsافزار  در محیط نرم  ANPدهی به معیارها از مدل  جغرافیایی مشخص گردیده است. برای وزن
های متناسب با معیارها تهیه شده و در نهایت نقشه ترکیبی از معیارها  های اطالعاتی و نقشهاستفاده شده است. سپس الیه

 هترین مکان جهت ساماندهی فضاهای آموزشی در این محدوده است استخراج شده است.  دهنده بکه نشان

 هاها و تکنیکمدل

 ANPمدل 
باشد. با این تفاوت که این می  AHPمعرفی گردید که در ادامه نظریه    1996به وسیله آقای ساعتی در سال    ANPروش  

 :Dikmen and Birgonul, 2007روش فرض مبنی بر عدم وجود رابطه بین سطوح مختلف تصمیم گیری را ندارد)

 های سطح پاییناند که معمواًل مؤلفههای موجود در ساختار سلسله مراتبی از قوانین متفاوتی تشکیل شده(. در واقع مؤلفه5
از این   ANPگردد که مدل  گذارد در این شرایط سیستم دارای ساختاری شبکه ای میطح باال اثر میهای سبر روی مؤلفه
کند بلکه وزن نسبی هر کدام از نه تنها روابط بین معیارها را محاسبه می ANPای نشات گرفته است. مدل ساختار شبکه

  دهد که بعد از محاسبات رابطه سوپر س را تشکیل میماتری   کند. نتیجه این محاسبات یک سوپر معیارها را نیز محاسبه می
ها  اولویت  ها و وزنهای تکمیلی، امکان این وجود دارد که وابستگی بین هر کدام از معیارها و انتخابماتریس و نظرسنجی

مکان آن  شود در نتیجه ا بیشتر باشد اولویت بیشتری به آن اختصاص داده می  استنتاج شود. هر چه که وزن محاسبه شده
 . ( Saaty, 2003وجود دارد که بهترین گزینه را انتخاب کرد )

 

 مدل تحلیل شبکه 
باشد. از این مدل برای میمدل تحلیل شبکه    در سیستم اطالعات جغرافیایی  کاربردی  هایمدل و    هاتحلیل یکی از این  

ها و تعیین مناطقی که خارج از شعاع  عملکردی آن ها و بررسی شعاع  تحلیل وضع موجود توزیع فضایی خدمات یا کاربری
متوسط سرعت حرکت اتومبیل بر    ها برشود، در واقع این الگوریتم از تقسیم طول خیابان ها هستند استفاده میپوشش آن 

هر مسیر بدست آمده و سیستم شبکه با    هایزمان(، عامل زمان یعنی مدت  V=D/Tاساس فرمول سرعت در فیزیک ) 
 : رودمیبرای سه نوع تحلیل عمده به کار  GIS ؛ تجزیه و تحلیل شبکه درموجود هوشمند گردیداطالعات 

 عملیات تعیین بهترین مسیر  •

 یابی پارکینگ کاربرد دارد(این دستور در مکان ) ترین تسهیالتعملیات پیدا کردن نزدیک  •

 . ( 243:1388عملیات پیدا کردن محدوده خدماتی )قنبری و احدنژاد،  •

و   (Moran's I)شاخص 

iGOrd -Getis 

های مختلفی برای اندازه گیری خود همبستگی مکانی وجود دارد. در این مطالعه از شاخص موران به طور کلی شاخص

(Moran's I)    و

iGOrd -Getis    کیفیت مکان استفاده شده است.  هایارزش توزیع مکانی  چگونگی  برای بررسی 

دهد که آیا نواحی مجاور ها برای تشخیص خوشه بندی است. این آماره تشخیص میآماره موران یکی از بهترین شاخص
 1متغیر است. ارزش نزدیک به    -1و    1باشند. ارزش موران بین  های مشابه و یا غیر مشابه میبه طور کلی دارای ارزش 

ای هستند و ارزش نزدیک های مشابه)باال یا پایین(، دارای الگویی خوشهور کلی نواحی دارای ارزش ط  دهد که بهنشان می
های غیرمشابه در کنار یکدیگر قرار دارند و ارزش صفر نیز نشان  طور کلی نواحی دارای ارزش  دهد که بهنشان می   -1به 

 شود: یف میی الگویی تصادفی است. شاخص موران مطابق رابطه ذیل تعردهنده
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(1 )  

میانگین متغیر در کلیه نواحی و   j  ،xمقدار متغیر در ناحیه  i  ،jxمقدار متغیر در ناحیه   ixها،  تعداد نمونه   nکه در آن 

ijw  وزن بکار رفته برای مقایسه دو ناحیهi  وj  .است 

آماره  Getis and Ord(1992)همچنین 

iG ها نواحی با مقادیر مشابه  های محلی که در آنرا برای شناسایی خوشه
 ( مطابق رابطه ذیل معرفی نمودند: HotSpotاند )تحلیل باالتر یا پایین تر از میانگین در کنار یکدیگر قرار گرفته 
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که در آن 

iG  مقدار شاخصGetis برای پلیگونi ،امS  9انحراف معیار مقادیر نواحی و سایر پارامترها نیز مطابق رابطه 

باشد. مقدار  می

iG  در کنار   -به صورت معناداری از نظر آماری  –کند که آیا ناحیه مورد نظر  برای هر ناحیه مشخص می

دیر باالتر )برای مقادیر مثبت سایر نواحی که همگی دارای مقا

iGتر )برای مقادیر منفی ( یا پایین

iG از میانگین کلی  )
 (.  1391هستند، قرار دارد یا خیر )حسینی، 

 

  شاخص میانگین نزدیکترین همسایه
 شان همسایه  تریننزدیک  تا  ها کاربری  تک  تک  فاصله  گیری  اندازه  بر  مبتنی  *همسایه  تریننزدیک  میانگین  شاخص    
  که   کند  تعیین  که  است   این  آنالیز  نوع   این  هدف.  دارد  کاربرد   مختلف  هایکاربری  انواع  واگرایی  و  همگرایی  تعیین  در  و  بوده 

 این  (. درet al, 2000: 5 Camareroاست)  چگونه  پراکنش  الگوی  نوع   نیز  و  خیر  یا  است  تصادفی  نقاط  توزیع  آیا
. شودیم محاسبه هایش همسایه تریننزدیک تا کاربری هر از فاصله میانگین اساس  بر همسایه تریننزدیک شاخص روش 

  مورد   فاصله.  شودمی  بیان  انتظار  مورد  فاصله   به  شده  مشاهده  فاصله  میانگین  نسبت  صورت  به  همسایه  تریننزدیک  شاخص
  اختالف باشد -1.96 تا 1.96 بین مقدار این اگر که. آید می بدست  Zکمیت  تحلیل و تجزیه  نتیجه در روش  این در انتظار

 .بود خواهد یکنواخت یا تجمعی توزیع صورت این غیر  در ندارد وجود تصادفی توزیع و  شده مشاهده توزیع بین معناداری

 آیدمی دست به  زیر رابطه از همسایه تریننزدیک  میانگین شاخص -

(3 )  

 . آیدمی دست به زیر رابطه از که همسایه تریننزدیک  به هاشاخص از یک هر بین  فاصله متوسط Ḋo  آن در که -

(4 )  

      میانگین فاصله مورد انتظار برای شاخصه بدست آمده یک الگوی تصادفی: Ḋeکه  -

 

 
*   -Nearest Neighbor 
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با فاصله بین شاخص    zدر معادله قبلی   - با مجموع تعداد    nترین همسایه آن،  و نزدیک  iبرابر است  برابر است 

 (.115: 1392برابر با کل مناطق مورد مطالعه )احدنژاد،  A ها وشاخص

 

 موردمطالعهمحدوده  

شهر پیرانشهر در جنوب غربی استان آذربایجان غربی و در کنار مرز ایران و عراق واقع شده است. این شهر با مساحتی    
متر از سطح دریا ارتفاع دارد. از شمال به اشنویه و    1460تا    1430هکتار بر دشتی گسترده شده است که    844/4در حدود  

 95716جمعیت شهر پیرانشهر  1395محدود می شود. بر اساس سرشماری  نقده، از جنوب به سردشت و از شرق به مهاباد  
 نفر است. 

 
 (1397منبع: نگارندگان، ) : موقعیت جغرافیایی شهر پیرانشهر1شکل

 

 و بحث  هایافته
 وضعیت باسوادی و مراکز آموزشی موجود در شهر پیرانشهر 

در شهر پیرانشهر    کل سطوحی که.  نشان می دهد  1395جدول زیر وضعیت باسوادی شهر پیرانشهر را براساس آمار سال  
درصد از سطح    1/5  درصد از سطح خالص شهر و  18/ 2هکتاراست که    11/57اختصاص یافته برابر    آموزشی  کاربری  به

مترمربع به ازاء هر نفر است. با در نظر گرفتن سرانه مطلوب برابر   1/7محدوده شهر را تشکیل می دهد سرانه این کاربری 
در جدول زیر تعداد مراکز آموزشی و  هکتار خواهد بود. 14/ 14مترمربع برای این کاربری میزان کمبود آن در حدود   3/78

در جدول زیر تعداد مراکز آموزشی و مساحت هریک از آنها در شهر پیرانشهر نشان داده   مساحت آنها نشان داده شده است.
 دهد.گانه نشان می 15ا به تفکیک محالت توزیع مراکز آموزشی ر 2شده است. شکل شماره 

 
 



   1399، پاییز و زمستان   8،  دوره چهارم ،  شماره    مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                               450

 

 

 

 . وضعیت باسوادی شهر پیرانشهر1جدول 

 شرح جمع  مرد  زن

 شش ساله و بیشتر 61173 30559 30614

هر 
نش

یرا
پ

 

 باسوادان  47310 26176 21134

 درصد باسوادی 77/33 85/65 66/3

 1397منبع: نگارندگان 

 پیرانشهر . مراکز آموزشی موجود در شهر 2جدول 

 مساحت )هکتار(  تعداد  مراکز آموزشی 

 /. 06 3 پیش دبستانی

 2/9 11 دبستان

 2/4 9 راهنمایی 

 5/3 9 متوسطه 

 /.8 2 آموزش عالی 

 /. 63 4 سایر مراکز آموزشی 

 1397منبع: نگارندگان، 

 
 (1397منبع: نگارندگان، ): توزیع مراکز آموزشی شهر پیرانشهر 2شکل

 

میانگین نزدیکترین همسایه توزیع و پراکنش مراکز آموزشی نشان داده شده است. شاخص میانگین سپس با شاخص  
شان است. نتایج حاصل از  ترین همسایهمبتنی بر اندازه گیری فاصله تک تک کاربری ها تا نزدیک ترین همسایهنزدیک

راکنش است در سه سطح پراکنده یا منظم  ترین همسایه که یکی از مدل های مناسب در نشان دادن الگوی پمدل نزدیک 

 - z-score  1.65ای)با  ( و الگوی خوشه1.65تا    -z-score  1.65 (، رندمی یا تصادفی)با    2.58  <تا    z-score  1.65)با  

از الگوی رندمی یا تصادفی   z-score  -0/903شود که توزیع فضایی مراکز آموزشی شهر پیرانشهر با  ارائه می  (-2.58  >تا  
های برنامه ریزی  ی بافت)منظم( عناصر خدماتی نشان دهنده در اکثر شهرهای جهان، الگوی توزیع پراکنده   برخوردار است.

شود حاصل از رشد شده و مبتنی بر عدالت اجتماعی است. الگوی رندمی که بیشتر در شهرهای جهان سوم مشاهده می
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ی ی تمرکز خدمات و امکانات در یک قسمت از شهر یا نتیجه ای نتیجهالگوی خوشه  وه ریزی است  ارگانیک و فاقد برنام
 (. 115: 1392)احدنژاد،  وجود یک عنصر تأثیر گذار در تک قطبی شدن شهر است

 

 (1397)منبع، نگارندگان، : توزیع خدمات آموزشی با استفاده از مدل نزدیک ترین همسایه 3شکل  

 

 
 (1397منبع: نگارندگان، ) Moran's I: توزیع خدمات آموزشی با استفاده از مدل 4شکل  

 

شهر پیرانشهر در  ( در ارتباط با پراکنش فضایی مراکز آموزشی در  Moran's Iهمچنین نتایج حاصل از کاربرد شاخص)
ای بودن الگوی شود بیانگر خوشهدیده می  22و    21( نشان داده شده است. شاخص موران مثبت که در محالت  4شکل )

نشان دهنده الگوی رندمی است که بیشتر   )-1.65  تاstd.dev  1.65پراکنش فضایی مراکز آموزشی است. شاخص موران )
 کنند. محالت شهر از این الگو تبعیت می
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 شعاع دسترسی به مدارس 

 

مسافتی که دانش آموزان از منزل تا مدارس طی می کنند بدون شک یکی از عوامل مؤثر در میزان آسودگی خاطر      
تحصیل می باشد. بنابراین در تعیین مکان استقرار مدارس  دانش آموزان و نهایتاً ایجاد زمینه روحی مناسب جهت آموزش و  

توجه به شعاع دسترسی مطلوب سبب سهولت دستیابی دانش آموزان و در نهایت ارتقاء کارایی واحدهای آموزشی که همانا 
املی  بهبود وضعیت آموزشی دانش آموزان خواهد شد. لیکن باید توجه داشت که شعاع دسترسی یا حوزه سرویس دهی به عو

 (. 6: 1377نظیر تراکم جمعیت، وسعت مدرسه، دوره تحصیلی و جنسیت بستگی دارد)پیرجلیلی، 

یکی از مهمترین مسائل در زمینه شعاع دسترسی، شبکه دسترسی است که به دو قسمت دسترسی پیاده و سواره تقسیم می  
موزشی با توجه جمعیت زیاد دانش آموزشی شود. دسترسی پیاده در شبکه معابر در حقیقت مناسبترین دسترسی به واحد آ

در زمان خروج از مدرسه در مناطق شهری می باشد و در تأمین سالمت دانش آموزان نقش بسیار اساسی دارد و نیز شعاع  
(. بر این اساس شعاع دسترسی با توجه به  166:  1370دسترسی از یک مقدار مشخص نمی تواند باالتر باشد)قاضی زاده،  

 ررات آموزش و پرورش بر حسب مقاطع مختلف تحصیلی به شرح جدول زیر تعیین گردیده است: ضوابط و مق
 

 . شعاع دسترسی مراکز آموزشی3جدول 

 عنوان 
 دوره تحصیلی 

 متوسطه  راهنمایی ابتدایی

حداکثر فاصله تا مدرسه  
 )متر( 

500 1200 2000 

زمان الزم به  
 دقیقه 

 30 20 15 پیاده 

 20 20 10 سواره 

 33: 1390منبع: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، 
 

متر(،   800و بیش از    800،  400با استفاده از مدل تحلیل شبکه پراکنش و شعاع عملکرد مدارس ابتدایی در سه سطح ) 
ص متر( مشخ  1200متر( و دبیرستان در دو سطح ) کمتر و بیشتر از    1200و بیش از    1200،  800راهنمایی در سه سطح )

ای برای هر یک از آنها، سطح و درصد پوشش دهی هر یک از محالت شهر نشان داده شده  گردید و در جداول جداگانه
 است. 
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 ( 1397منبع: نگارندگان، ): پراکنش و شعاع عملکرد مدارس ابتدایی 5شکل  

 

 

 . دسترسی محالت به مراکز آموزش ابتدایی 4جدول 
 متر  400تا  متر  800تا  400 متر  800بیش از  

 محله
 درصد از سطح محله  درصد از سطح محله  درصد از سطح محله 

4/46 35/76 59/77 1 

9/09 33/21 57/70 2 

3/69 44/12 52/18 3 

11/50 38/20 50/29 4 

13/09 44/86 42/04 5 

9/18 67/67 23/15 6 

22/10 53/27 24/63 7 

23/45 51/94 24/61 8 

37/88 59/06 3/06 9 

43/47 53/15 3/38 10 

50/85 48/18 0/97 11 

61/15 38/57 0/28 12 

71/95 27/81 0/24 13 

86/48 13/26 0/25 14 

97/25 2/75 0 15 

 1397منبع: نگارندگان، 
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 (1397منبع: نگارندگان، ) : پراکنش و شعاع عملکرد مدارس راهنمایی6شکل  

 

 راهنمایی . دسترسی محالت به مراکز آموزش 5جدول 

 متر  800کمتر از  متر  1200تا  800 متر 1200بیش از   
  محله

 درصد از سطح محله  درصد از سطح محله  درصد از سطح محله 

0/77 4/94 170/62 1 

4/60 37/67 112/69 2 

0/23 6/71 112/69 3 

35/68 85/80 108/72 4 

0 6/50 33/34 5 

0 14/75 86/55 6 

0 26/75 78/92 7 

0/49 17/06 69/12 8 

0 0 60/61 9 

50/24 71/82 72/03 10 

8/61 6/66 6/92 11 

0 7/30 59/58 12 

0/09 33/04 37/25 13 

56/33 24/02 12/82 14 

75/54 25/74 1/47 15 

 1397منبع: نگارندگان، 
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 (1397منبع: نگارندگان، ) : پراکنش و شعاع عملکرد مدارس دبیرستان7شکل  

 

 های اطالعاتی سازی الیهآماده
بررسی عوامل و مؤثر و تعیین اطالعات مکانی و      با  پیرانشهر،  آموزشی موجو در شهر  پراکنش مراکز  از تحلیل  پس 

توصیفی مورد نیاز، معیارهای مورد نظر به منظور ساماندهی مراکز آموزشی تهیه گردید که شامل هشت الیه ) فاصله از  
ه از مراکز نظامی، فاصله از مراکز آموزشی موجود، دسترسی به فضای سبز، دسترسی به مراکز ورزشی، مراکز صنعتی، فاصل

 باشد.  دسترسی به مراکز فرهنگی و مذهبی، دسترسی به حمل و نقل و دسترسی به شبکه ارتباطی( می

 

 
 (1397منبع: نگارندگان، ): نقشه بی مقیاس وزنی فاصله از کاربری ها 8شکل  
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 ( 1397منبع: نگارندگان، ) : نقشه طبقه بندی فواصل کاربری ها 9شکل  

 

 ANPوزن دهی به معیارها بر اساس مدل  
استفاده شده است و وزن   ANPهای اطالعاتی موجود برای ساماندهی مراکز آموزشی از مدل  ی به الیهوزن دهبه منظور  

 در جدول زیر نشان داده شده است.  Super Decosionsاستخراج شده از این مدل با استفاده از نرم افزار 
 

 
 یابی مراکز آموزشی مکانی هاشاخص . وزن نهایی 6جدول

Name Ideals Normals Raw 
 دسترسی به شبکه حمل و نقل 451/0 123/0 123/0

 ها دسترسی به فضای سبز و پارک  1 273/0 273/0

 دسترسی به مراکز مذهبی و فرهنگی  626/0 171/0 171/0

 دسترسی به مراکز ورزشی  827/0 226/0 226/0

 دسترسی به معابر اصلی  319/0 087/0 087/0

 آموزشی موجود فاصله از مراکز  23/0 063/0 063/0

 فاصله از مراکز صنعتی  087/0 024/0 024/0

 فاصله از مراکز نظامی  118/0 032/0 032/0
 1397منبع: نگارندگان، 

 های اطالعاتی تلفیق الیه
های  ها، وزنیک از آن  ها و همچنین وزن دهی هریکسان و تعریف کالس   Cell sizeبعد از تهیه الیه های کاربری با  

ها تعیین گردید. ترکیب شد و اولویت Weighted overlayها آمده با استفاده از روش همپوشانی کردن الیهبه دست 
 دهد. ( نقشه ساماندهی مراکز آموزشی شهر پیرانشهر را نشان می9شکل )شماره 
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 (1397منبع: نگارندگان، ) : ساماندهی مراکز آموزشی شهر پیرانشهر9شکل

 

       گیری نتیجه
 الگویی و  سوم جهان کشورهای در برنامه بدون  و  رایج الگویی پراکنش، الگوی  پایدار، توسعه  به مربوط مباحث از قبل     

 که  شد  مشخص  پایدار  شهر  به مربوط مباحث طرح با  .شدمی محسوب پیشرفته کشورهای  از  برخی  در  شده ریزیبرنامه 

 جدی  مانع ایران، مانند  کشورهایی در ویژهبه و داشته پی در را منفی های خصوصیت   از ای مجموعه شهری پراکنش  الگوی

 الگوهای  میان  از  .کنند تأکید  پایدار  الگوهای بر ریزانبرنامه شد  باعث  موضوع همین   .رودمی شمار  به پایدار  شهر  تحقّق در

 رسیدن اصلی  راهبرد و  فشرده فرم  بر  بیشتری اجماع مداران سیاست و  نظرانصاحب میان در  است،  شدهمطرح که  پایداری 

 قرار شهری  پایدار فرم به مربوط مباحث صدر  در توانسته ایده این که طوریبه دارد، وجود شهری  هوشمند رشد  یعنی آن، به

طبق سرشماری عمومی نفوس مسکن روند تحوالت جمعیت شهر اردبیل نشان دهنده افزایش مداوم جمعیت این    .گیرد
با توجه به افزایش  9/2رشدجمعیت این شهر به طورمتوسط ساالنه)1395شهر است.به طوری که دردوره (بوده است، لذا 

گسترش بی رویه شهر و اشغال اراضی    جمعیت بی رویه جمعیت تهیه مسکن دچار مشکل شده است و این امر منجربه
درجه یک کشاورزی توسط شهرکهای مسکونی در بخش جنوب غربی و مناطق حاشیه نشین بخصوص در غرب وشمال 
وغرب شهر شده است. در نتیجه به دنبال استان شدن اردبیل و اهمیت یافتن ابعاد اقتصادی،اجتماعی و سیاسی شهر،تحوالت 

د متفاوت به خود می گیرد.بعد اول آنکه روند مهاجرت به شهراردبیل کماکان ادامه داشته و شهر  اجتماعی شهر اردبیل دو بع
به رشد فیزیکی خود از جوانب مختلف ادامه می دهد.بعد دوم قضیه مربوط به شکل گیری و گسترش شهرکهای مختلف 

قابل بررسی است.اولین بعد مربوط به    درپیکره  شهر می باشد که این شهرک ها از لحاظ اجتماعی در دو زمینه متفاوت
شهرک هایی است که نقاط مرفه نشین شهر را شکل می دهند،این شهرک ها عمدتاً به خاطر تغییرات وتحوالت اجتماعی  
بافت قدیم شهراردبیل و هم چنین سایر مناطق شهری شکل یافته اند.درنتیجه بافت ارگانیک و نیمه ارگانیک شهر کم کم 

به نفع بافت جدید و مدرن شهر از دست دادو در نهایت بافت قدیم شهر به تدریج روند تخلیه جمعیت خود جمعیت خود را  
را آغاز کرده و این حالت کماکان ادامه دارد. بنابراین جمعیت مهاجر از بافت قدیم شهر اردبیل که ساکنین اولیه شهر را  
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ردبیل می گردندو شهرکهایی هم چون رضوان،حافظ و شامل می شدند سبب شکل گیری  بافت جدید شهری در پیکره ا
که   است  شهرکهایی  به  مربوط  بعد  است.دومین  گردیده  اضافه  اردبیل  شهر  برپیکره  بالیخلو  رودخانه  حاشیه  از  مناطقی 
عمدتاًقشر متوسط شهر را شامل می شوند.جعیت ساکن این شهرک ها نه از بافت قدیم بلکه از سایر مناطق شهر و هم  

وستاها و شهرهای اطراف در این گونه شهرک ها استقرار یافته اند.از نظرساختاراقتصادی این شهرک ها مربوط به  چنین ر
هایی کارکنان دولت می باشند و نامگذاری آنها نیز نشان دهنده سکونت این قشر از جمعیت شهری است.چنانچه شهرک

 مخابرات،کشاورزی توسط قشر متوسط جامعه شهری شکل یافته اند.مانند شهرک اداری و کارشناسان، 
 هایشاخص از برخورداری میزان  ازلحاظ شهر  این گانهچهار مناطق  که   دهدمی نشان ویکور مدل  کاربست از  حاصل  نتایج 

، منطقه یک دارای بیشترین میزان  موردبررسیهای  شاخص از برخورداری ازلحاظ کهطوریبه بوده متفاوت توسعه منتخب
برخورداری   میزان  کمترین  دارای  دو  منطقه  و  سوم  باشدمی برخورداری  رتبه  در  سه  منطقه  و  دو  رتبه  در  چهار  منطقه   .

 اردبیل شهر مناطق  در  هوشمند   رشدهای  شاخص  از برخی  در چشمگیر تفاوت  و  نابرابری نشانگر امر  ایناست.    قرارگرفته

 بایستی با سطح شهر در  مناطق از یک هر جایگاه و سطوح توسعه در تفاوت میزان شدن مشخص  با  کهاین باالخره. است

 و شده کاربردهبه های تکنیک  از  استفاده با  شود. اقدام وضعیت مناطق محروم بهبود به نسبت ایتوسعه هایبرنامه اتخاذ
 نمود. اقدام  یا ضربتی و  مدتکوتاه و مدت میان مدت،بلند هایبرنامه اتخاذ  بهتوان  برای مناطق می آمدهدستبه نتایج

نیمه  مناطق  مابین  تفاوت  کهچون برای مناطقی زیاد  ناپایدار  و  پایدار  پایدار و  ناپایدارند  است.   و  ضربتی هایبرنامه که 
 کشور شهرهای بر اخیر  هایسال در که شهری توسعه شتابان رونداست.   ضروری مشکالت  از خروج برای مدتکوتاه

 به  توجه  و شهری ریزیبرنامه بر حاکم هایدیدگاه تغییر  ضرورت ای، توسعه چنین نامطلوب پیامدهای  و .است بوده حاکم

 الزم راستا  این در . است نموده مطرح  پیش از بیش  شهری توسعه هایبرنامه و  ها طرح در  را شهری هوشمند رشد  کاربست

 دهیسازمان مبنایی عنوانبه و واردشده شهر حیات  هایزمینه و ابعاد  تمامی در اصولی صورتبه هوشمند رشد مفهوم تا است

 باید شهری،  پایدار توسعه  به  دستیابی  برای  اردبیل  شهر  در  لذا   .گیرد قرار  مورداستفاده ها آن  میان ارتباطات و  عملکرد
 .گیرد قرار شهری پایدار شکل به بخشی انتظام در اصلی  راهبرد عنوانبه هوشمند رشد  استراتژی

های  که باید با توجه به پتانسیل  است  اردبیلتفاوت مؤثر و آشکار نابرابری در بین مناطق شهری    دهنده  نشاهای موجود  دهدا
برای دستیابی به الگوی    روازاین طراحی و اجرا شود.    یافتهتوسعههای برای پیشرفت مناطق کمتر  موجود در مناطق برنامه
 : گرددپیشنهادات زیر ارائه میاردبیل رشد هوشمند در شهر 

 بایر فضاهای از بهینه  استفاده −
 رشه حاشیه نواحی در ساختمانی تراکم افزایش −
 طراحی مسیرهای پیاده و دوچرخه با توجه به وضعیت موجود−
 همگانی  نقل و حمل وسایل از استفاده و افزایش جهت عمومی فرهنگ ارتقاء −
 مستعد  اراضی سمت به شهر توسعه از جلوگیری −
 نین ترافیکی به منظور تسهیل در عبور و مرور عمومیقوا و عمومی نقل و حمل سیستم تقویت −
 امکانات از بهرهبرداری لحاظ از مناطق  کردن نزدیک −
 مناطق  درسطح مختلف نیازهای رفع منظور  به چندگانه کاربری ایجاد −
 جدید  نیازهای تأمین راستای در آن  از بهینه استفاده و شهر فرسوده بافت ونوسازی بهسازی −

 شهری
 از ورود اراضی مرغوب کشاورزی به داخل محدوده شهر  اجتناب −
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 شهر  حدوده پیرامون در بورسبازی  مسأله  با مقابله در کارامدتر مقررات نمودن لحاظ −
 .یعموم نقل و حمل وسایل افزایش −
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