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  چكيده
ي شهرها معلول رشد جمعيت و مهاجرت از روستاها به شهرها است. افزايش جمعيت يعني افزايش رويهرشد روز افزون و بي

ي خدمات در شهرها متناسب نيست. اين عدم تناسب مشكالت زيادي در بردارد؛ نابرابري در اغلب با عرضه تقاضا و نياز،

دسترسي به خدمات، افزايش سفرهاي درون شهري و در نتيجه افزايش ترافيک، آلودگي صوتي و آلودگي هوا از جمله اين 

شي است.کمبود فضاهاي آموزشي در بسياري از شهرها به هاي پرتقاضاي شهرها کاربري آموزمشكالت هستند. يكي از کاربري

را با مشكل مواجه و  کنندگان آنتواند آسايش استفادهيابي نامناسب اين کاربري ميعالوه مكاناست. بهمشكالت شهر دامن زده

ي موقعيت مكاني مدارس دوره کوشد،تحليلي و با تكيه بر مطالعات اسنادي و ميداني مي -يا مختل کند. اين مقاله با روش توصيفي

به منظور انجام محاسبات کمّي  وي دو شهر رشت را بر مبناي معيارهاي سازگاري، مطلوبيت و ظرفيت ارزيابي کند متوسطه ناحيه

ي ها از نظر سازگاربراي اين منظور ابتدا با توجه به اهميت کاربري. جسته استسود( GISو کيفي، از سيستم اطالعات جغرافيايي)

دست آمد. به GISهاي مراتبي نتايجي در قالب نقشهاز تحليل سلسلهاست و با استفاده دهي اقدام کردهو مطلوبيت به وزن

در وضعيت کامالً ( درصد 72/72مدرسه ) 8يابي، دهد که با توجه به جميع معيارهاي مكاني حاصل از اين تحقيق نشان مينتيجه

 13/3ناسب و يک مدرسه )( در وضعيت نامدرصد 31/31سب، چهار مدرسه )در وضعيت منا( درصد 93/93)مدرسه  9مناسب، 

 است.شده ارايه 31111/7. اين نتايج در قالب نقشه هايي با مقياس هستند( در وضعيت کامالً نامناسب درصد

 رشت.شهر (، GIS: ارزيابي مکاني، مدارس متوسطه، سيستم اطالعات جغرافيايي)گان کليديهواژ
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 مقدمه
 شتابان رشد و جمعيت افزايشاند. فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعهموتور  شهرها و است مثبت روندی شهرنشيني
ناموزون  کالبدی توسعه" به توانمي جمله آن ازکه  است داشته دنبال به را سوئي آثار گذشته هایدهه در شهرنشيني

 از برخورداری در نهايتاً نابرابری و خدماتي مراکز کمبود زندگي، استانداردهایافت  و فقر ای،حاشيه محالت ايجاد شهرها،
 ايمنيآسايش،  نظر از شهری زندگي کيفيت ،کنوني درشهرهای (.323: 3030 همکاران، و حساميان)"نمود اشاره امکانات

 راهبردهای به پيش توجه از بيشش خاص مشکالت آن به دنبال و شهرنشيني، گرديده روبهرو شديد افت با زيبايي و
ضرورت  جوامع شـهری، در زيست یبهينه الگوی. است ساخته ضروری را شهروندانزندگي  سازیبهينه برای سودمند

 در اراضي و تحوالت کاربری تنظيم هایسياست راستا اين در سازد، تامي مطرح را اراضي کاربری ريزیبرنامه به نياز
 هایمؤلفه از آن يکي از بهينه استفاده و زمين به عادالنه دسترسي (.3039:3)خاکپور و همکاران،  شود دهيسامان شهرها
 -اقتصادی لحاظ به هم وکالبدی و طبيعي لحاظ به هم شهری فضای و زمين امروزه مفهوم. است پايدار توسعه اساسي

 بايد همگاني، ثروت و حياتي عمومي، منبع عنوان يك به فضا از استفاده است بديهي. استکرده کيفي پيدا تغيير اجتماعي
 هم کنار زندگي،محل  از کار محل دوری و شهرها شدن بزرگ با (.31: 3032 زياری،)گيرد قرار اصولي ريزیتحت برنامه

 -کالبدی استقرار عناصر محل تعيين در يمعضالت پيدايشمختلـف،  هایآلودگيغير سازگار،  هاييکاربری گرفتن قرار
کاربری  ريزیبرنامه هسته که ي شدمشکالت برای مناسب حلراه و راهبرد به پيش بيش از توجه باعث... و شهرها فضايي
 فيزيکي کالبد اهميت در با هایجمله کاربری از آموزشي کاربری (.2: 3036پور، )تقي دادمي تشکيل را شهریاراضي 

 در نواحي شاخص عنصر عنوان به آموزشي هایوجـود کاربری که آنجاست تا آن و اهميت شودمي شهرها محسوب
 . (Zarabi et al., 2009)شودمي گرفته نظـر در شـهری

از  خدمات شهری به آساني به شهروندان همه آن در که استمحيط شهری  ايجاد ،شهری طراحان مهم اهداف از يکي
 است. توزيع شهری محيط کيفيت یدهندهآسان، نشاندسترسي  که چرا باشند، داشته خدمات آموزشي، دسترسي ؛جمله

 به طور و است برخـوردار زيـادی حساسيت از آسايش خانوارها در آن مستقيم تأثير لحاظ به های مختلففضايي فعاليت
 شهرسازان عموم اهتمام بنابراين، .دانکلمش دچار رنظ اين از برنامه و بدون خـودرو رشد دليل به ايران شهرهای ،عموم
  .(39: 3099ديش،مهران)شودمي کشور محسوب شهرسازی امروزی ضروريات از نقيصه کردن اين برطرف برای
، امر اين. استمختلف  هایگزينه بين از گزينه ترينمناسب و انتخاب ارزيابي مرحله ريزی،برنامه مهم از مراحل يکي

 و کميتآموزشي و توجه به  فضاهای و آموزش به نياز، کشور جمعيت جوان به توجه با آموزشي، هایکاربری درمورد
 برای مختلف معيارهای و اطالعات حجم وسيع امروزه .دارد ایويژه اهميت ،آموزش امـر بازدهي در فضاها اين کيفيت

 اين حل برای های اساسيحلراه از . يکيميسر نيست سنتي هایبا روشتحليل آن  که است زيادبه حدی ارزيابي 
 به جغرافيايي اطالعات سيستم. (2: 3096پور، الماس)است( GIS)جغرافيايي از سيستم اطالعات اسـتفاده مشـکالت،

 مرجع يك سيستم از استفاده GIS اصلي عنصر. استايجـاد شده هاداده و طراحي آناليز تغيير، بازيابي، منظور ذخيره،
 نمايد. آناليز ديگرمکان  با ارتباط در را خاص مکان يك هایدادهتواند مي که طوری به است، مکاني

 به بايد شهری هایاز فعاليت هر يك استقرار برای مناسب هایمکان درانتخاب شهر يك کالبدی طراحي در حقيقت در
 :شود توجه مهم مسئله سه
 همجوار. هایبـا فعاليت مکان در نظر مورد فعاليت نوع سازگاری .3
 نظر. مورد فعاليت استقرار برای مکان مطلوبيت .2
 .(ظرفيت) منطقه نظـر با نيازهای مـورد فعاليت و مکان بودن مناسب .0

 دانش 39339 آن در که ود داردوجدولتي  متوسطه همدرس 03 ،و پرورش گيالن آموزش اداره آمار رشت، طبق شهر در
 00933691 ،رشتشهر  سطح در اکنون هم ،متوسطه مدارس اربری آموزشيمساحت ک .تندتحصيل هس به غولمش آموز
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مدارس جديد در شهر رشت  بنابراين لزوم ايجاد بوده،کمتر  وبمطل عوض هب نسبت مساحت ميزان اين ،تاس عمربرمت
 يابيمکانرشت، عدم پاسخگويي به نيازهای فضايي آينده،  شهر آموزشي فضاهای مشکالت ديگر از شود.احساس مي

 حاضر تحقيق دراست.  فضاها اين به نامناسب و دسترسي ناعادالنه مسکوني، توزيع مناطق به نسبت زياد فاصله نادرست،
 شود، گرفته در نظر منطقه در( مدارس متوسطه)آموزشي ايجاد واحدهای در تأثيرگذار متغيرهای ابتدا تالش شده کـه

 آموزشي)مدارس متوسطه( صورتيابي جديد کاربری ريزی و مکانبرنامه اطالعات جغرافيايي، سيستم از استفاده با سپس
 . بنابراين مراحل پيشبرد پژوهش مطابق روند زير است:گيرد

 .همجوار هایکاربری با هاآن تعيين سازگاری و آموزشي فضاهای فعلي مکان بررسي .3
 .ظرفيت ماتريس و مطلوبيت ماتريس ماتريس سازگاری، نظر از آموزشي هایکاربری ارزيابي .2
 مدارس دبيرستان. باز فضای سرانهزيربنا،  سرانه بررسي .0
 

 طي در و اجتماعي، رفاهي تسهيالت تحليل و ارزيابي در اطالعات جغرافيايي هایسيستم و جايگاه اهميت دليلبه

 :اندداده ارايه توجهي قابل تحقيقات ،زمينه اين مختلف هایرشته در پژوهشگران اخير هایسال
 چندگانه با نمونه  هایمطابق شاخص شهری اراضي کاربری ارزيابي" تحت عنوان حقيقي(، ت3033)يوسفي لقمان

 با را موجود وضع و پردازدمي شهراين  مهم کاربری 9 ارزيابي به اين پژوهش است.داده انجام "موردی شهر پيرانشهر

 در اراضي کاربری وضعيت که دهدنشان مي کار نتيجهنمايد. مي بررسيهای چهارگانه( استانداردهای مورد نظر)ماتريس

 .نيست مطلوب شهر چندان اين

 (3033رودابه فرهادی گوگه و اکبر پرهيزگار ،) يابيمکان و مکاني توزيع و تحليل تجزيه" عنوان تحت ایمقالهدر 

 و داشته يابيمکان در سيستم اين هایمعرفي توانمندی در سعي بيشتر "جغرافيايي اطالعات از سيستم استفاده با مدارس
  .کرده است تاکيد جمعيت و فاصله عامل بر

 بررسي به ،"آموزشي يابي فضاهایمکان و مديريت" عنوان با ارشدنامه کارشناسيپايان در( 3033)سرور هوشنگ 

 منطقه اين مدارس که دهدمي نشان اين تحقيق از حاصل نتايج پردازد.مي تهران هفت در منطقه يابي مدارسنمکا

 نيز نامطلوب است. منطقه آموزان دانش شعاع دسترسي و اندنداشته توزيع موزوني

 با ريزی شهریبرنامه در اراضي کاربری بررسي"عنوان خود باارشد کارشناسي نامهپاياندر (، 3033پور)منيژه الله 

 از نمونه مدارس که "(تهران 3 ابتدايي منطقه نمونه موردی مدارس)( GIS)جغرافيايي اطالعات سيستم از گيریبهره

 . برندنمي سر به مناسبي وضع در رعايت گردد، ابتدايي ارسمد در بايد که و ضوابطي معيارها نظر

 داده  نشان پژوهش اين در ،پرداخته فارس اردکان شهری اراضي کاربری به ارزيابي (3031)اردکاني مجير عبدالرضا
و  مطلوبيت سازگاری،)کيفي لحاظ بهو ( و معيارها هاسرانه)کمّي لحاظ به موجود هاییاز کاربر بسياری که استشده 

 گزينيو بهينهبخشي، ساماندهي تعادل چگونگي و اند و نامتعادل نبوده منطبق شهرسازی ضوابط و معيارها با (ظرفيت

 نيز در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. اراضي هاییکاربر

 (3032محمدرضا کرمي،) نمونه موردی )ایحرفه و فني هایهنرستان يابيمکانبه  خودارشد کارشناسي نامهپايان در
 در ها،آنو شعاع عملکردی  آموزشي اهميت مراکز به توجه باکند که مي پيشنهادشده است. محقق  پرداخته (تبريز شهر

 شود. گرفته نظر در ( به عنوان يکي از فاکتورهای مهممتر3133)عملکردی شعاع عاملآتي،  مراکز يابيمکان

  های آموزشي مقطع متوسطه ساماندهي فضايي مکان" با عنوانای در مقاله( 3030)و منصور رضاعلي  صالحيرحمان
در نهايت الگوی  .ندای اين شهر پرداختههای پسرانهبه بررسي سازگاری، مطلوبيت و ظرفيت دبيرستان "شهر زنجان

 است.تم اطالعات جغرافيايي پيشنهاد شده ين مقطع با استفاده از سيسبخشي واحدهای آموزشي امطلوب برای سامان
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  از  با استفاده شهری آموزش مراکز گزينيمکان و به ارزيابيخود  یمقاله در( 3030رستمي)مسلم  و زاده فرجمنوچهر
 شهرك که دهدمياند. نتيجه نشان کرمانشاه پراخته معلم شهرك با مطالعه موردی( GIS)جغرافيايي اطالعات سيستم

 منظور همين به است. مدارس احداث برای جديد هایمکان نيازمند و آموزشي مواجه کمبود فضای با کرمانشاه معلم

 شدند. معرفي و شناسايي  GISهایقابليت با جديدی هایمکان

 فضايي مراکز پراکنش و در توزيع جغرافيايي اطالعات سيستم کاربرد"، در تحقيقي با عنوان (3031رحماني) ابوالفتح 

 ،استنموده استفاده  اراضي کاربری سازیبهينه برای شاخص همپوشاني مدل از "ياسوج( شهر آموزشي)مطالعه موردی
 .اندمناسب نداشته سازگاری شهر اين در آموزشي مراکز که آن بوده از حاکي بررسي ینتيجه

 بررسي و تحليل توزيع جغرافيايي مراکز آموزشي "در تحقيقي تحت عنوان  ،(3031)فر و رحيم سرورمهدی نادری
پرداخته و الگويي برای   GISآموزشي با استفاده از نرم افزار ، به تجزيه و تحليل نحوه توزيع فضاهای"تهران 31منطقه 

بر  ،آموزشي در سطح منطقه ست که اکثر مراکزا است. نتايج اين تحقيق بيانگر آنزيع بهينه اين مراکز پيشنهاد داده تو
ولي توزيع فضايي آن مراکز به برند. عيت نسبتاً مناسبي به سر مياساس شاخص سازگاری، مطلوبيت و ظرفيت در وض

عاع دسترسي مناسب، در شاحداث مراکز آموزشي  در اين مقاله، صورت يکسان و متناسب با جمعيت متقاضي نيست.
ترين پيشنهادات از مهم ر مجاورت فضاهای آموزشي، کنترل و تقليل آلودگي صوتي و...دهای ناسازگار واقع انتقال کاربری

 است. 

  سيستم اطالعات از استفاده با دبيرستان آموزشي مراکز يابيمکان"عنوان  باای در مقاله ،(3039زاده)وليرضا 

چون ي متغيرهايبه  توجه با نمونه راآموزشي  مراکز اطالعاتي، پايگاه تشکيل با "تبريز شهر موردی نمونه جغرافيايي،
مورد بررسي قرار ديگر هایکاربری از فاصله مطلوبيت، سازگاری، عامل مدارس، شهری، مکان مطلوب کاربری جمعيت،

 است. شدهها استفاده و تحليل داده دهيوزنبرای   AHP مدل فرآيندی داده است. در اين پژوهش از 

 جهت  آموزشي و موسسات مدارس بهينه يابيمکان "عنوان تحت پژوهشي ،(3039همکاران) و صفارزاده محمود
 دهدمي نشان تحقيق اين از حاصل نتايج تاکيد شده است. سفر حجمبر  بيشترکه  اندانجام داده "شهری ترافيك کاهش

 .شودمي حاصل آموزان دانش برای بهداشتي مناسبي و رفاهي شرايط مدارس، بهينه يابيمکان که با

 از آن در که استداده انجام "شاهرود شهر آموزشي فضاهای ارزيابي" تحت عنوان تحقيقي (،3036)پور تقياکبر علي 

 .استشده  تاکيد آموزشي يابي فضاهایمکان در مدل دو اين مقايسه بر بيشتر و استفادهفازی و  AHPمدل  دو

  گزيني فضاهای ل و ارزيابي مکانتحلي"با عنوان  یامقاله در(، 3033نسب)رخشانيحميدرضا تقوايي و مسعود
اند. گزيني وضع موجود فضاهای آموزشي پرداختهيابي با مکان، به سنجش تعامل معيارهای مکان"آموزشي شهر اصفهان

معنادار  ،دسترسيهای ناسازگار، شرايط اقليمي و ی فضاهای آموزشي با کاربریرابطهکه  دهدهای پژوهش نشان مييافته
گزيني وضع يابي ارتباطي ندارد و بين معيارهای مکاني و مکاناست. در مقابل، فضاهای آموزشي با ساير معيارهای مکان

 سازگاری، ،اصفهان آموزشي فضاهای هشده ک باعث عوامل اين تفاوت معناداری وجود دارد. مجموع ،موجود فضاها

 .شدبانداشته  مناسبي همجواری و مطلوبيت

 های آموزشي شهر يابي کاربریارزيابي مکان" یدر مقاله(، 3036پور و محمدرضا پورمحمدی )اکبر تقيعلي
دهد که نشان مي نتيجهگرفته است. مورد بررسي قرار های آموزشي يابي و توزيع فضايي مکانالگوهای مکان، "شاهرود

ارزيابي کيفي با توجه به  باشند. درناسب ميوضعيت م فضاهای آموزشي شهر شاهرود از نظر ارزيابي کمّي دارای
، مدارس راهنمايي دارای وضعيت وضعيت نامطلوب و ناسازگارو مطلوبيت، مدارس ابتدائي دارای  های سازگاریماتريس

 ها دارای وضعيت مناسب هستند.تفاوت و دبيرستانبي

 بررسي و مکانيابي بهينه مراکز آموزشي با استفاده از " در مقاله(، 3036ي)يرحمت اهلل فرهودی و ناهيد نعمتي کوتنا
اکندگي فضايي مدارس راهنمايي منطقه يك رضمن بررسي و تحليل پ ،"شهرسيستم اطالعات جغرافيايي در شهر قائم
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معيارهای سازگاری، اند. همچنين نموده های بهينه را برای استقرار اين مراکز در سطح منطقه مشخصاين شهر، مکان
های ی مکانتهيه و به اين ترتيب نقشه GISدر  AHPي تحليل سلسله مراتبيدهمطلوبيت و ظرفيت با روش وزن

 است.دست آمدهيي به تفکيك دخترانه و پسرانه بهمناسب جهت احداث مدارس راهنما

  يابي مدارس مقطع راهنمايي با استفاده از ارزيابي و مکان"تحقيقي تحت عنوان  (،3063)و همکاران  صابریعظيم
 تدوين تا ضمنشده  تالش تحقيق اين است. درانجام داده  "در شهر اهواز AHPسيستم اطالعات جغرافيايي به روش 

 موجود استانداردهای طبق بر مناطق شهر تمامي دسترسي وضعيت اهواز، شهر مدارس مکاني اطالعات جامع بانك

 آموزشي مناطق يابيمکان در موثر شهری عوامل ساير گرفتن نظر در با و کمبود مناطق تعيين از پس ود.ش بررسي

 کننده، پمپآلوده عمده صنايع از فاصله و ورزشي فضاهای و سبز فضای و هاپارك شهر، اصلي معابر به نزديکيجديد)

 به نسبت (مناسب هایکاربری گرفتن نظر در و موجود آموزشي مراکز و نظامي و تجاری مراکز و هابيمارستان ها،بنزين

  گرديد.اقدام  آموزشي فضاهای گسترش برای پتانسيل دارای تعيين مناطق

  شهر با ع فضايي مدارس ابتدائي شهر اسالمارزيابي توزي"ای تحت عنوان مقاله(، 3063نژاد)ي سعدیاديبفاطمه
 مدارس موجود شرايط گونه است کهپژوهش اين است. روشتدوين کرده  " GISسيستم اطالعات جغرافيايياستفاده از 

است. انتخاب شده انطباقي  عمليات و هاشاخص پوشانيهم مدل و گرفته قرار بررسي مورد قرارگيری نظر محل از ابتدائي
 معيارهای، آن از پس گرديد. مشخص شهر ابتدائي مدارس يابيمکان در ثرمؤ ضوابطمفهومي  مدل ابتدا منظور اين برای
 هایها، همسايگيدسترسي معابر شبکه به نزديکي آن، تراکم و جمعيت پوششي، )شعاعابتدايي مدارس گزينيمکان

 به توجه با هاآن از يك هر اهميت ضريب،  AHPبا استفاده از مدل فرآيند ناسازگار( مشخص و هایهمسايگي و سازگار

 شد. بندیطبقه انزير معيارهايش

   به "يابي مدارس ابتدايي شهر شادگانارزيابي مکان"در مقاله (، 3063عساکره)ماجده پورمحمدی و محمدرضا 

 نرم از استفاده با سپسشده،  پرداخته کيفي و کمّي معيارهای به توجه با )مدارس ابتدايي(آموزشي هایکاربری ارزيابي

 صورت گرفته است. ظرفيت و مطلوبيت سازگاری،معيارهای  به توجه با آموزشي فضاهای يابي مجددمکان GIS افزار

  پوشاني شاخص های تلفيق مدل هم"ای با نام مقاله(، 3063محمدی و همکاران)جمالIO  و تحليل سلسله مراتبي
AHP های مناسب تعيين مکان ،هدف از انجام اين تحقيقاند. تدوين کرده "يابي مراکز آموزشي شهر کازروندر مکان

 است. اين شهربرای احداث مدارس راهنمائي در 

 مقطع راهنمايي گزيني مراکز آموزشي دهي مکانسامان"ای با عنوان در مقاله(، 3062)علي شجاعيان و همکاران
برای شناسايي  ،مراکزاين ی دهي بهينهگزيني مراکز آموزشي و سامان، به ارزيابي مکان"ی شهر اهوازگانه3مناطق 

برای ارزيابي وضعيت موجود مدارس از منطق بولين و برای مکانيابي اند. ، پرداختهمناطق بهينه برای احداث مدارس جديد
 است. ( استفاده شده FAHPی مدارس جديد از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازی )بهينه

 

 شودالق مياط اراضي حفاظت و استفاده، توزيع چگونگي به اراضي کاربری ريزیبرنامه اراضي: کاربري ريزيبرنامه
و  هاخواسته براساس ،شهری عملکردهای و هافضايي فعاليت و مکاني دهيسامان عبارتي به (.3: 3096مهديزاده، )

 يابيو مکان بندیطبقه را زمين از استفاده انواع و است ريزی شهریبرنامه اصلي هسته و ،شهری جامعه نيازهای
 (.30: 3093 سعيدنيا،)کندمي

 انساني هایاز فعاليت پشتيباني و شرايط کننده تأمين که ،محيط فيزيکي يك ارزيابي فرايند يابيمکانيابي: مكان
 انسان هایفعاليت هماهنگي و سازگاری ارزيابي  زمين، از خاص استفاده برای يمکان عمده ارزيابي هدف. باشدمي ،اسـت

زماني  مناسب و بهينه يابيمکان(. 099: 3091غضبان، )ها استمحدوديت و امکانات به توجه با طبيعي زيست با محيط
 دستبه هایداده و اطالعات ميان مناسبي و منطقي علمي ارتباطها، به اولويت توجه با بتواند محقق که است، پذيرامکان
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 در متنوع مترهایاپار و هاشاخص تأثير و سبب نقش به(. 13: 3033رضويان، )سازد برقرار يابيمکان موضوع آمده با
 های شهریمحيط در تریواقعي و ترعلمي طور به هايابيمکان که گرددمي کوشش GIS از استفاده با امروزه يابي،مکان
 (.22 :3036عساکره، )پذيرد انجام

 

 :هاي شهريهاي کيفي ارزيابي کاربريانواع روش

 هایفعاليت اجرای مانع و مزاحمت موجب يابند نبايد مي استقرار منطقه يك در که هاييکاربری( ماتريس سازگاری: 3
 :باشندداشته را زير هایحالت ممکن است سازگاری نظر از هاکاربری اساس اين بر .ديگر گردند

 ًباشند. منطبق بر يکديگر نيز هاآن فعاليت و داشته مشترکي دو خصوصيت هر يعني سازگار؛ کامال 

 ًباشند.اختالف داشته جزييات در اما بـوده، نـوع يك از دو کاربری هر کـه ترتيب اين به سازگار؛ نسبتا 

 ًباشد آن سازگاری از بيشتر دو کاربری ناسازگاری ميزان يعني ناسازگار؛ نسبتا. 

 ًپورمحمدی) باشند با يکديگر تقابل در و نداشته يکديگر با گونه همخوانيهيچ کاربری دو يعني ناسازگار؛ کامال ،
3030 :330.) 

تـوان مي اساس اين بر و شودمي ارزيابي آن محل استقرار و کاربری بين سازگاری ،ماتريس اين ( ماتريس مطلوبيت: در2
 را خود خاصکاربری  نيز محلي هر و است مناسب خاص محليبرای  ،آن خاص هایويژگي طبق هرکاربری که گفت
. شود داده تطبيق استقرارمحل  هایويژگي با هرکاربری نيازهای و خصوصياتبايد  ماتريساين  تهيه برای. طلبدمي

 و خاك، توپوگرافي جنس)فيزيکـي خصوصيات شيب، موقعيت،زمين،  ابعاد و اندازهعبارتند از: استقرار  محل خصوصيات
 (.02: 3036عسـاکره،)مجـاور هـایکاربری و بو هوا، تجهيزات، صدا، و تأسيسات ، دسترسي،(...
 نيازمند نيز شهری ساختار از سطح هر در مقابل و است مقياسي دارای شهر سطح در فعاليتي ( ماتريس ظرفيت: هر0

 سطوحديگر  سوی از و باشد مطلوب نظر مورد فعاليتعملکرد  که اين برای. است مذکور فعاليت از خاصيمقياس 
 باشند منطبق يکديگر بر مقياس دو اين بايستي ،گردند مندبهره احسن به نحو مزبور عملکرد از نيز شهر ساختار مختلف

 (.309: 3030ميکائيلي، )

 کلي طور اراضي، به کاربری ريزیبرنامه در مکاني معيارهای: هاي شهريمعيارهاي مكان گزيني کاربري

 و احتياج محلي مشخصات. گيردقرار مي سنجش مورد ،شهر در کاربری يك مکان بهينه آن، با استانداردهايي هستند که
به گزيني مکان معيارهای(. 20: 3030سعيدنيا،)شهری است زمين مکاني کاربری تعيين معيارهای شهر اساس ساکنان

 شرح زير است:
 های کاربری و برعکس جداسازی يکديگر کناردر  سازگارهای قرارگيری کاربری سازگاری مؤلفه از منظور: سازگاری

 (.26: 3033است)زياری،  يکديگر ازناسازگار 

 اثر بر که چرا آيد،شمار ميبه هاانسان و راحتي آسايش ميزان گيریاندازه در مهمي عوامل ،و زمان فاصله: آسايش 
 شودمي ميسر ،است ريزی شهریبرنامه مهم اهداف از يکي که شهری بـه خدمات دسترسي سهولت هاآن تأمين

 (.60: 3030پورمحمدی، )

 (.03: 3033زيـاری، )استو ...  باز فضاهای اندازها، طبيعي، چشم عوامل حفظ مطلوبيت از منظور: مطلوبيت 

 از کاربری هر است؛ شهری زمين قيمت الگوی شهر، در هامکان کاربری کنندهتعيين اصلي عوامل يکي از: کارايي 
و هزينه  سود تحليل براساس که است آن بر متصور هایهزينه و زمين قيمت از تابعي گذاریسرمايهو  اقتصادی لحاظ
 (.60: 3030پور محمدی،)شودمي معين

 طبيعي حوادث در مقابل شهری و تجهيزات ها، تأسيساتآن ها و متعلقاتانسان جان حفاظت کار اين از هدف: ايمني 
 (.91: 3039و همکاران،  ادیآبزنگي)است و انساني
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است. برخي از شده ارايهپوشاني، با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي های مختلفي برای هممدل: هاي تحقيقمدل
 ها بر روی همديگر وقرار دادن اليه(عمليات 0   (مدل منطق فازی،2   (مدل منطق بولين،3ها عبارتند از: اين مدل

 ها.پوشاني شاخص(مدل هم0
است. ( استفاده شدهIOها )پوشاني شاخصشهر رشت از مدل هم 2متوسطه ناحيه يابي مراکز در اين تحقيق برای مکان

انسيل حسب پتی اطالعاتي نيز بر های اطالعاتي، واحدهای موجود در هر اليهدهي به اليهين مدل عالوه بر وزندر ا
، 3دهندهای نشانههای مختلفي همچون وزندهي به معيارها نيز شيوهبرای ارزشخود وزن خاصي خواهد داشت. 

 وجود دارد. 1و فرآيند تحليل سلسله مراتبي 0، رگرسيون لجستيك0، تخمين نسبت2پردازش دلفي
گيری با معيارهای چندگانه است، زيرا های طراحي شده برای تصميمترين سيستماز جامع 9فرآيند تحليل سلسله مراتبي

پذير برای ابزاری قدرتمند و انعطاف ،کند. اين روشفراهم ميامکان فرموله کردن مسائل را به صورت سلسله مراتبي 
در اين  از اين رو. باشداصلي آن بر اساس مقايسه زوجي مي تصيابررسي کمّي و کيفي مسائل چند معياره است که خصو

 گردد.ميدهي به معيارها و انتخاب مکان مناسب از اين مدل استفاده تحقيق برای ارزش

 پژوهشروش 
 نيـاز  مورد اطالعات. اسـت تحليلي -توصيفي شناسي،تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهيت و روش روش

 موجـود، بازديـد   وضـع  2333/3 هاینقشهرشت،  شهر تفصيلي و های جامع، طرحایمنابع کتابخانه از طريق اين پژوهش
 افـزار نـرم  از اسـتفاده  بـا ها، بعد از گردآوری داده. استشده آوریجمع های مربوطهارگان و هاسازمان به مراجعه و ميداني
GIS الحاقي و اکستنشن AHP هـا، داده و پـردازش  و تحليـل  تجزيه داده، مديريت اطالعات، ورود طي مراحل، پس از 

 قرار گرفت. و تحليل يابي مورد ارزيابيرشت از لحاظ اصول مکان 2های دخترانه ناحيه وضعيت فعلي دبيرستان

 محدوده مورد مطالعه
از  کالنشهر رشت در شهرستاني به همين نام، مرکز استان گيالن است، شهرستاني که اين شهر در آن واقـع شـده اسـت   

اشرفيه و های سياهکل و آستانهو بندر انزلي، از جنوب به شهرستان رودبار، از شرق به شهرستان شمال به دريای مازندران
ترين بخش دلتای رودخانه سفيد شود. شهر رشت در وسيعفومن، صومعه سرا و شفت منتهي ميهای از غرب به شهرستان
دقيقـه   36درجه و  09در مختصات جغرافيايي  کالنشهر اين متر از سطح درياهای آزاد قرار دارد. -9رود با ارتفاع متوسط 

بين ارتفاعـات تـالش و دريـای خـزر واقـع       دقيقه طول جغرافيايي از نصف النهار مبدأ، در 06درجه و  06عرض شمالي و 
 نفـر بـوده   906613، 3063سر شماری سال  رشت طبق جمعيت تعداد .(60آذر  www.guilan.irib.ir) ،20 استشده
يـازدهمين  به عنوان بزرگترين نقطه شهری استان و حتي استاهای جنوبي دريای خزر )گيالن، مازندران و گلسـتان( و   که

  به شمار مي رود. شهر بزرگ کشور 
 

 

                                                           
1 -Weight of evidence 

2- Delphi process 

3 -Ratio estimation 

4 -Logistic regression 

5 -AHP 

 (.01: 0890مطرح شد)زبردست،  0891گیری است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال های تصمیمفرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از کارآمدترین تکنیک - 6

http://www.guilan.irib.ir)/
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 (3060)منبع: مرکز آمار ايران، جايگاه کالنشهر رشت در تقسيمات کشوري  .7شكل 

 

 متوسـطه  مقطـع  در واحـد آموزشـي   03 دارای رشـت  شهر گيالن، استان و پرورش آموزش سازمان اطالعات و آمار طبق
 است. واحد 33رشت را شامل مي شود که  2دولتي ناحيه  ت. تحقيق مورد نظر مدارس متوسطه دخترانهاس
 

 

 شهر رشتکالنمشخصات کلي مدارس متوسطه  .7جدول 

 

  
 

 
 3061استان گيالن، منبع: سازمان آموزش و پرورش                      

 

 کالنشهر رشت دو مدارس متوسطه دخترانه ناحيهمشخصات  .8جدول 

 3061استان گيالن، منبع: سازمان آموزش و پرورش                      
 

 و بحث هايافته
 سه به توجه شهری، با هایفعاليت ساير با رابطه در متوسطه همخواني مدارس و هماهنگي از تحقيق بخش اين در

 گرفته اند. قرار بررسي ظرفيت مورد و مطلوبيت ماتريس سازگاری،

 آموزتعداد دانش تعداد کالس تعداد مدرسه عنوان

 6092 029 36 3ناحيه

 3000 230 23 2ناحيه

 39339 933 03 جمع

 (2mمساحت زيربنا) (2mمساحت زمين) آموزتعداد دانش تعداد کالس تعداد مدرسه عنوان

 30200691 00933691 0160 322 33 2ناحيه
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هاي موقعيت مدارس نسبت به راه .8شكل
 (03333/3)مقياس نقشه:  اصلي

موقعيت مدارس نسبت به مراکز   .3شكل

 (03333/3)مقياس نقشه:  بهداشتي -درماني

 سازگاري اتريسم

 :هاي ناسازگارکاربري -1
ناشي  رشت شهر در صوتي آلودگي ترينخيابان اصلي(: عمدهشبکه معابر)

 ميادين و اصلي هایخياباندر  هاسيکلت موتور و هااتومبيل سروصدای از
هر  .باشدمي مزاحم هایکاربری ديگر توسط شدهايجاد  صوتي آلودگي و

 با ولي کند،آلودگي مي ايجاد شهر کل در هااتومبيل سروصدای چند
 هایکاربری مانند صوتي از آلودگي حساس هایکاربری گرفتن فاصله

را  امر اين از ناشي صوتي آلودگي توانمي هااين خيابان از آموزشي
 333 حـريم به رعايت توجه با اين قسمت در بدين منظور.داد کاهش

 عبور اصلي برای( 0: 3031مدارس،  تجهيز و متر)سازمان نوسازی، توسعه
 هاحريم اين به نسبت از مدارس هريك مکاني موقعيت ارزيابي به بلوار، و

 بـه هرش ناي همدرس 1 هک ددهمي نشان 2 شکل  شده است. پرداخته
 همدرس 2 امالً نامناسب،ک عيتيوض دارای رمت 03 حريم در ل جايگزينيدلي
در حريم  مدارس یبقيه و نامناسب دارای وضعيتي رمت 33 ريمح در زني

در ضمن هيچ  .برخوردارند مناسبي کامالً وضعيت از متر، 333بيش از 
 متر)وضعيت مناسب( قرار ندارد. 333 حريم ای درمدرسه

 
 
 
 

 سازگار:مشروط يا نيمه هايکاربري -2

 نامطلوب دليل تأثيراتبه که است هاييکاربری از دسته آن منظور
 آموزشي کاربری مجاورت در نبايد ،دارند مدارس روی بر که يمختلف

کاربری  به نسبت هاآن زياد بودن دور يداليل ولي به بگيرند، قرار
 :درماني و بهداشتي (.مراکز32: 3036عساکره، )نيست مطلوب آموزشي

 محسوب ناسازگار هایهمجواری از دارند کههاييآلودگيوجود با
 آموزشي مراکز از کاربری متر برای اين 313 حريم رعايت .شونديم

 ها دچاردسترسي غيرطبيعي، و طبيعي حوادث ضروری بوده تا زمان بروز
(. 39: 3031مدارس،  تجهيز و نوسازی، توسعه سازمان)مشکل نشوند

 اننش آموزشي مراکز به نسبت را هاکاربری ناي تموقعي 0 کلش
 دارای و ردهنک ترعاي را ريمح همدرس يك ،اين اساس بر د،دهيم

 .است نامناسب وضعيتي
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  موقعيت مدارس نسبت به مراکز اداري .9شكل
 (03333/3)مقياس نقشه: 

 
 

 مراکز اداری: 
 شماربه آموزشي کاربریبا  سازگارنيمه هایکاربری جزء اداری مراکز

 هاکاربری برای اين متری 313 حريم ضوابط، رعايت طبق و روندمي
 (.336 :3030ميکائيلي،) است الزامي
. دهـد مـي  نشان مدارس به نسبت را هااين کاربری موقعيت 0 شـکل

متر و در وضعيت کـامالً   13در فاصله کمتر از  مدرسه 2 ،اين اساسبر
 0متـری و وضـعيت نامناسـب،     333يك مدرسه در فاصله نامناسب، 

مناسـب و بقيـه مـدارس در     متری و وضـعيت  313مدرسه در فاصله 
 مناسب قرار دارند. کامال وضعيت

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 سازگار: هايکاربري  -3

 کاربری مسکوني:
 نتيجه در. باشدمدارس مي با مشابه نيازهای دارای کاربری نوع اين 

 محسوب آموزشي کاربری با جواری مناسبهم عنوان به تواندمي
 مسکوني عالوه واحدهای با آموزشي واحدهای که نزديکي چرا شود

 نيز رواني و نظر روحي از آموزان،دانش برای امن شرايط ايجاد بر
 خواهد ابتدايي مقاطع در ويژهه آموزان ب دانش برای مطلوبي اثرات
 (.30 :3036 عساکره،)داشت
 هایمحله قلب در مورد مطالعه مدارس همه 1 شکل مطابق

دارای  نظر اين از و دارند قرار( متر 133 شعاع دستری) مسکوني
 هستند. مناسب وضعيتي

 
 
 
 
 

موقعيت مدارس نسبت به دسترسي  .3 شكل

 (03333/3)مقياس نقشه:  مسكوني
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موقعيت مدارس نسبت به مراکز  .1 شكل

 (03333/3)مقياس نقشه:  فرهنگي

  موقعيت مدارس نسبت به مراکز ورزشي .1شكل
 (03333/3)مقياس نقشه: 

 
 

 کاربری فرهنگي:
 موزه، کتابخانه، ؛مانند فرهنگي کاربری به وابسته مراکز وجود 

 آموزشي فضای کنار درو ...  تيتوريس زمراک ينما،س نمايشگاه،
 133 حريم. باشد آموزشي هایفعاليت ودمات خ مکمل تواندمي

 و شوندابي ميارزي هبهين يفرهنگ ایهکاربریرای ب متـری
 دارای ،شوندمي ابييمکان حريم اين از دورتر که مدارسي
 .هستند نامناسب موقعيت

 های کاربری به نسبت را متوسطه مدارس موقعيت 9 کلش
 شهر در اين مدرسه 9 اساساين  بر دهد،مي نشان فرهنگي

متر و وضعيت  133مدرسه در فاصله  2، مناسبکامال ً نا حريم
 و متر و وضعيت مناسب  033نامناسب، يك مدرسه در فاصله 

 .ددارن قرار بهينهيك مدرسه در وضعيت کامالً  مناسب و 

 
 
 
 
 
 

 ورزشي:کاربری 
 سازگار هایاز کاربری خود عملکرد فراخور به ورزشي کاربری 
 ايجاد علت به ورزشي هایاستاديوم .است آموزشي واحدهای با

قرار  مدارس از مناسبي فاصله در است الزم سروصدا و تراکم
ه ب نسبت مدارس مکاني موقعيت ارزيابي در. گيرند

 برای( 39 :3033 پور،الله)متر 133 حريم ورزشي هایکاربری
 مدرسه 9 ، 9 طبق شکل .استشده گرفته نظر در هامکان اين

 احداث متر 133 از ريم بيشترح درمتوسطه  مدارس کل از
مدرسه در فاصله  2، نامناسب کامال عيتيوض دارای و داندهش

 233مدرسه در فاصله کمتر از  0متر و وضعيت مناسب و  033
ن هيچ متر و وضعيت کامالً مناسب قرار دارند. در ضم

 نگرفته مناسب( قرار)وضعيت نا متری 133ای در فاصله مدرسه
 است.
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  موقعيت مدارس نسبت به مراکز مذهبي .2شكل

 (03333/3)مقياس نقشه: 

 هاموقعيت مدارس نسبت به رودخانه .3شكل
 (03333/3)مقياس نقشه: 

 
 

 مذهبي:کاربری 
 برخي انجام مذهبي برای فضاهای از استفاده لحاظ به کاربری اين 

 اين. است بوده توجه مورد های دورگذشته از مدرسه هایفعاليت
 عنوان به که است مساجد و تکايا حسينيه، ؛شامل هاکاربری

 ت حريمرعاي. اندشده شناخته آموزشي فضای با کاربری سازگار
 بوده مناسب اربری مذهبيک رایب( 330: 3030ميکائيلي،) متر 133
 مذهبي کاربری به نسبت را نمونه دارسم موقعيت 3 شکل. است
و  رمت133 از تربيش ريمح در مدرسه 9 ،براين اساس. ددهمي نشان

متر و وضعيت 033مدرسه در فاصله  0وضعيت کامالً نامناسب، 
متر و وضعيت کامالً 233مناسب و يك مدرسه در فاصله کمتر از 

متری 133ای در فاصله در ضمن هيچ مدرسه .دانهفتگر رارمناسب ق
 )وضعيت نامناسب( قرار ندارد.

 
 
 

 

 

 و هاکاربری بين سازگاری ،ماتريس اين: مطلوبيت ماتريس

 ؛ مختلفي مانند خصوصيات. کندمي ارزيابي را هاآن استقرارمحل 
 اين برای معياری توانرا مي... و دسترسي شعاع طبيعي، هایويژگي
 .گرفت نظر در ارزيابي
 طبيعي:عوامل 

 آموزاندانش و امنيت آموزشي هایساختمان حراست و حفظ برای 
 و زمين لغزش و رانش يل، زلزله،س ؛لقبي از حوادثي مقابل در

 بتنس تاس الزم دارناپاي و تسس ایهيبشهای ريزش از جلوگيری
 داماقايمـن  و مطلـوب مکاني در آموزشي فضاهای ه استقرارب

 متوالي، هایروز بارندگيب هنتيج هک يلس. ودش امانج روریض
 مسطح مناطق و هادشت در دن آبش جاری و هارودخانه طغيان

 دنماي وارد شهری مناطق به فراواني خسارات توانديم د،باشيم شده
امنيت  و تخريب خطر با را آموزشي فضاهای نتيجه در و

 ؛شامل بنابراين، تمهيداتي. دنماي همواج کلمش اب را وزانآمدانش
 اظلح هب هک اييجاه از اهای آموزشيفض وسازساخت گزينيدوری

 عساکره،)شوديم هگرفت رنظ در ،(اههرودخان)تندهسال فع ونيکيتکت
3036: 36.) 
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 بايد يابي مکان ضوابط براساس کهدارد  وجـود گوهررود رودخانه و جوبدزر رودخانه نام به رودخانه دو رشت هرش در
 .شـود گرفته نظر در هاآن بـرای( 39: 3031 تجهيـز مدارس، و توسعه نوسازی، سازمان)متر 313 عرض بـه يحريم
مدرسه در فاصله  2براين اساس . ددهيم انرودخانه نش حريم به نسبت را رشت هرمتوسطه ش دارسم موقعيت 6 شکل

ی مدارس در فاصله بيش متری و وضعيت نامناسب و بقيه33متری و وضعيت کامالً نامناسب، يك مدرسه در فاصله  03
 متری)وضعيت مناسب( قرار ندارد.333ای در فاصله ضمن هيچ مدرسهمتر و  وضعيت کامالً مناسب قرار دارند. در 313از 

تحت  جمعيت و آموزشي هایسرانه ؛شامل شودگرفته مي کار به معيار اين ارزيابي برای مواردی کهظرفيت:  ماتريس
 است. پوشش

 

 هاي آموزشي:سرانه

 اين ارزيابي برای. استشده پيشنهاد مترمربع 9613 مقطع متوسط در آموزشي واحد بنای زير سرانه استاندارد سرانه زير بنا:
 استانداردها با سپس و را محاسبه مدرسه هر بنای زير سرانه و کرده بندیطبقه طيف 0 در را منطقه مدارس ها،سرانه

 استاندارد سرانه رشت 2متوسطه دولتي دخترانه ناحيه  مدارس از درصد 1069دهد که نشان مي 0 جدول. شودمي مقايسه
 .اندشده احداث استانداردها طبق بر مدارس از درصد 0160و  هستند مترمربع 9613 زير سرانه دارای و نکرده را رعايت

 

 رشت 8وضعيت سرانه زيربناي مدارس متوسطه دولتي دخترانه ناحيه  .9جدول 
 و بيشتر 9613 1 - 9613 0 - 1 3 - 0 تعداد مدارس

 1 0 2 3 33 2دخترانه ناحيه 

 0160 0960 3362 3 333 درصد

 
 و نوسازی، توسعه است)سازمانمترمربع  069تا  269استانداردسرانه فضای باز برای مدارس متوسطه بين  :فضای بازسرانه 
دهد. يرشت نشان م 2توسطه دخترانه ناحيه سرانه فضاهای باز مدارس م 1(. جدول 23: 3031مدارس،  تجهيز
 سرانه دارای و نکرده را رعايت استاندارد درصد از مدارس سرانه3362تنها شود طوری که در اين جدول مشاهده ميهمان

 .اندشده احداث استانداردها طبق بر مدارس از درصد 3363و  هستند مترمربع269 زير
 

 رشت 8وضعيت سرانه فضاي باز مدارس متوسطه دولتي دخترانه ناحيه  .3جدول  

 گيرينتيجه
ها با آموزشي)مدارس متوسطه( دخالت دارند که بررسي و تحليل تمام ابعاد آنيابي مراکز عوامل مختلفي در مکان

 توجهي قابل سهم رفتن موجب هدر، يابيمکان در عوامل اين به توجهيبي پذير نيست. از طرفيهای سنتي امکانروش

شهری  مديريت و مردم به را سنگيني و صدمات شده محيطي منابع از زيادی حجم دادن از دست و مادی منابع از
 از وسيعي حجم تحليل برای جغرافيايي اطالعات سامانه خصوص اطالعات به از فناوری استفاده کند. بنابراينمي تحميل

 کلي طوربه مدارس متوسطه و يابيمکان ( درGISجغرافيايي) اطالعات سامانه استفاده از همچنين .است ضروری ها،داده

 و های مختلفمکان ارزيابي و مقايسه امکان دليلبه  کارآيي اين. دارد بااليي کارآييسايت،  بهينه مکان در انتخاب
 .است نظر معيارهای مورد به توجه با بهينه مکان انتخاب

 و بيشتر 269 3 - 269 3 - 3 تعداد مدارس

 6 3 2 33 2دخترانه ناحيه 

 3363 3 3362 333 درصد
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 ارزيابي نهايي مدارس .71شكل
 (03333/3)مقياس نقشه: 

کامالً  در وضعيت (درصد 33633)مدرسه 2 تعداد گرديد که مشخصمختلف،  عواملمدارس نسبت به  ررسي وضعيتبا ب
های مختلف فاصله مطلوبي را نسبت به کاربریو  ( در وضعيت مناسب قرار دارنددرصد 01601مدرسه) 0 تعداد مناسب و

ی معابر شبکه اماکن مذهبي، مراکز اداری، ،مراکز بهداشتي و درمانياماکن فرهنگي، مراکز ورزشي، مانند: فضاهای سبز، 
( درصد 36/6وضعيت نامناسب و يك مدرسه )( در درصد 09/09چهار مدرسه ) در اين بين تعداد باشند.دارا ميو رودخانه 

يارها و از نظر مع ،دهد که مدارس مورد بررسي. اين ارقام به خوبي نشان ميقرار دارنددر وضعيت کامالً نامناسب 
اين توزيع ای از قسمت عمدهتوان مي .ها رعايت گردند، در وضع نامناسبي قرار دارنددر آناستانداردهايي که بايد 

 پرورش جستجو کرد. و بندی نامتناسب آموزشرا در محدودهغيرمنطقي 
درصد واحدهای آموزشي موسطه دخترانه در کالنشهر رشت از نظر معيارهای مکاني  90/90بنابراين در شرايط کنوني 

و  درصد بقيه آنها در وضعيت کامال نامناسب 09/09مورد مطالعه در وضعيت مناسب و کامال مناسب قرار گرفته اند و 
های آموزشي و غير آموزشي بصورت يکجا صورت نگرفته است نامناسب قرار گرفته اند. اگرچه مکان يابي تمامي کاربری

چه در مکان يابي  دهايي غير آموزشي دچار تحول شده است و الزم بوو با گذشت زمان در مکان يابي و کارکرد کاربری
            گرديد و ازها به ضوابط و معيارهای مکاني توجه ميکاربریکاربری واحدهای آموزشي مورد مطالعه و چه ساير 

يابي کاربری های نامناسب و کامال نامناسب جلوگيری مي گرديد با اين حال الزم است ضمن توجه و رعايت جدی مکان
              يابيو مکان های آموزشي، در انتخابهای غيرآموزشي کامال نامناسب و نامناسب با کاربریيابي کاربریمکان

 های آموزشي در کنار رعايت ساير ضوابط و معيارها به معيارها و ضوابط مکان يابي توجه گردد. کاربری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 73                                                          همكاران                       و  مواليي  -يابي مدارس متوسطه کالنشهر رشت... بررسي و تحليل مكان 

 

  منابع
(. ارزيابي توزيع فضايي مدارس ابتدائي شهر 3063)، آابوذری، پانتهپناه، يعقوب؛ نژاد، فاطمه؛ کريمي، ببراز؛ حقاديبي سعدی .3

 های نو در جغرافيای انساني، سال سوم، شماره سومنامه علمي پژوهشي نگرش، فصلGISشهر با استفاده از اسالم

ها، منطقه مورد مطالعه: يابي داروخانه(. کاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي و تحليل شبکه در مکان3096)، پور، فرهادالماس .2
 ريزی شهری، دانشگاه تربيت مدرسنامه کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهتهران، پايان 9منطقه 

 سمت، تهران انتشارات چاپ دوم، اراضي شهر، کاربری ريزیبرنامه (.3030)، محمدرضا پورمحمدی، .0

های آموزشي)مدارس ابتدايي( شهر شادگان، مجله کاربریيابي (. ارزيابي مکان3063پورمحمدی، محمدرضا؛ عساکره، ماجده) .0
 ريزی شهری، سال سوم، شماره نهمپژوهش و برنامه

نامه گزيني فضاهای آموزشي شهر اصفهان، فصل(. تحليل و ارزيابي مکان3036)، نسب، حميدرضاتقوايي، مسعود؛ رخشاني .1
 0، شماره ريزی و آمايش فضا، دوره چهاردهمبرنامه -مدرس علوم انساني

پژوهشي -های آموزشي شهر شاهرود، مجله علمييابي کاربری(. ارزيابي مکان3036)،اکبر؛ پورمحمدی، محمدرضاپور، عليتقي .9
 02فضای جغرافيايي، سال دهم، شماره 

 (. شهرنشيني در ايران، انتشارات آگاه، تهران3093)، حساميان، فرخ و اعتماد، گيتي و حائری، محمدرضا .9

-93های (. الگوی تغيير کاربری اراضي شهر بابل در طي سال3039)، براتعلي و واليتي، سعداهلل و کيانژاد، سيد قاسمخاکپور،  .3
 ای، شماره نهم، مشهدی ناحيه، مجله جغرافيا و توسعه3092

مطالعه موردی شهر (. کاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي در توزيع و پراکنش فضايي مراکز آموزشي، 3031)، رحماني، ابوالفتح .6
 ريزی شهری، دانشگاه شهيد چمران اهوازارشد جغرافيا و برنامهنامه کارشناسيياسوج، پايان

 (. مديريت عمران شهری، تهران: انشارات پيوند نو3033)، رضويان، محمدتقي .33

ای، فصلنامه هنرهای زيبا، ريزی شهری و منطقهمراتبي در برنامه(. کاربرد فرآيند تحليل سلسله3033)، زبردست، اسفنديار .33
 33شماره 

پذيری مساکن های آسيب(، تحليل شاخص3039آبادی، علي و محمدی، جمال و صفايي، همايون، قائد رحمتي، صفر)زنگي .32
 32شهری در برابر خطر زلزله، نمونه موردی مساکن شهر اصفهان، جغرافيا و توسعه، شماره 

 کاربری اراضي شهری، انتشارات دانشگاه يزد ريزی(، برنامه3033)، اهللزياری، کرامت .30

 ريزی کاربری اراضي شهری، انتشارات دانشگاه يزد، چاپ دوم(، برنامه3032) ،اهللزياری، کرامت .30

يابي فضاهای آموزشي و پرورشي، معاونت فني وزارت آموزش (. ضوابط مکان3031)، سارمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس .31
 و پرورش

 ريزی شهری، مرکز مطالعات و برنامهاول(. کاربری زمين شهری، جلد 3093)، دسعيدنيا، احم .39

 انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهای کشور(. کاربری زمين شهری، جلد دوم، 3030)، سعيدنيا، احمد .39

 تربيت مدرسارشد، دانشگاه نامه کارشناسييابي فضاهای آموزشي، پايان(. مديريت و مکان3033)، سرور، هوشنگ .33

گزيني مراکز آموزشي شهر با استفاده از منطق دهي مکان(. سامان3062)، پور، مرتضيشجاعيان، علي؛ ملکي، سعيد؛ اميدی .36
نامه مطالعات گانه شهر اهواز، دو فصل3گيری چند معياره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمايي مناطق بولين و تصميم

 وم، شماره چهارمريزی آموزش، سال دبرنامه

يابي مدارس مقطع راهنمايي با (. ارزيابي و مکان3063)، صابری، عظيم؛ رنگزن، کاظم؛ نگاهداری، جواد؛ دهقانيان، اسفنديار .23
 مطالعه موردی شهر اهواز، همايش ژئوماتيك AHPروش ( به GISاستفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي)

، GISهای آموزشي مقطع متوسطه شهر زنجان به کمك دهي فضايي مکانامان(. س3030صالحي، رحمان؛ رضاعلي، منصور ) .23
 12های جغرافيايي، شماره نامه پژوهشفصل

يابي بهينه محل مدارس و موسسات آموزشي جهت کاهش (. مکان3039)، عبدی، علي و قرباني اميرفرزين ،صفارزاده، محمود .22
 ترافيك تهران، تهران ونقل وترافيك تهران، هشتمين کنفرانس مهندسي حمل



  7331بهار و تابستان ، 3،  شماره دوره دوممهندسي جغرافيايي سرزمين،                                                                                                                                                      71

نامه های آموزشي)مدارس ابتدايي( شهر شادگان، پايانمدل بهينه کاربری ارايهيابي و (. بررسي مکان3036)، عساکره، ماجد .20
 ريزی شهریارشد، موحد علي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، گروه جغرافيا و برنامهکارشناسي

 حيطي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهرانشناسي زيست م(. زمين3091)، غضبان، فريدون .20

يابي بهينه مراکز آموزشي با استفاده از سيستم اطالعات (. بررسي و مکان3036)، اهلل؛ نعمتي کوتنايي، ناهيدفرهودی، رحمت  .21
شهر، مجله کاربرد سنجش از دور و سيستم اطالعات قائم 3( مطالعه موردی مدارس راهنمايي منطقه GISجغرافيايي)

 2ريزی، سال اول، شماره جغرافيايي در برنامه

شهر تهران  9يابي مدارس ابتدايي منطقه (. تجزيه و تحليل توزيع فضايي و مکان3033)، فرهادی گوگه، رودابه؛ پرهيزکار، اکبر .29
 2، شماره 9نامه مدرس علوم انساني، دوره . فصلGISبا استفاده از 

 اطالعات از سيستم استفاده با شهری آموزش مراکز گزينيمکان ارزيابي و (.3030)، مسلم رستمي، و منوچهر زاده،فرج .29

 3 شماره ،3دوره  انساني، مدرس علوم نامهفصل کرمانشاه، معلم شهرك ( مطالعه موردی:GISجغرافيايي)

 نامه، پايان(GIS)جغرافيايياطالعات  سيستم از استفاده با ای حرفه فني و هنرستان يابيمکان (.3032)، محمدرضا کرمي، .23

 تبريز دانشگاه شهری، ريزیبرنامه و ارشد جغرافيا کارشناسي

 تربيت دانشگاه نظريان، اصغر، ، ارشد کارشناسي نامهپايان ابتدايي، آموزشي مقطع فضاهای يابيمکان (،3033منيژه) پور، الله  .26

 شهری ريزی و برنامه جغرافيا گروه تهران، معلم

 مراتبيو تحليل سلسله IOهای (. تلفيق مدل همپوشاني شاخص3063)، و پورقيومي، حسين و قنبری، محمدمحمدی، جمال  .03
(AHPدر مکان )ريزی شهری، سال يابي مراکز آموزشي)نمونه موردی: مدارس راهنمايي شهر کازرون(، مجله جغرافيا و برنامه

 3، شماره 20

 9ربردی اراضي شهری اردکان فارس، جغرافيا و توسعه، شماره (. ارزسابي کا3031)، مجير اردکاني، عبدالرضا .03

يابي فضاهای آموزشي شهر ساری در مدارس راهنمايي، پايان نامه کارشناسي (. تعيين الگوی مکان3030)، ميکائيلي، رضا .02
 ارشد، چاوشي، اسماعيل، تربيت معلم تهران، گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری

 .0ها، فصلنامه مديريت شهری، شماره ها و روشريزی کاربری زمين، تحول در ديدگاه(. برنامه3096)، زاده، جوادمهدی .00

 ارشد، دانشگاه شهيد بهشتينامه کارشناسيدر شهرسازی، پايان GIS(. کاربرد 3099)، مهرانديش، محمد .00

، GISتهران با استفاده از  31منطقه  (. بررسي و تحليل توزيع جغرافيايي مراکز آموزشي3031)، نادری فر، مهدی؛ سرور، رحيم .01
 0نامه چشم انداز جغرافيايي، سال اول، شماره فصل

يابي مراکز آموزشي دبيرستان با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي نمونه موردی شهر تبريز، (. مکان3039)، زاده، رضاولي .09
 33نشريه علوم جغرافيايي، شماره 

نامه کارشناسي ارشد های چندگانه)مورد:پيرانشهر(. پايانارزيابي کاربری اراضي شهری مطابق شاخص(. 3033)، يوسفي، لقمان .09
 ريزی شهری. دانشگاه تبريز.جغرافيا و برنامه

 6030آذر  20، بازديد شده در www.guilan.irib.ir: سايت هواشناسي استان گيالن، به آدرس .03

39. Zarabi, Asghar & Gholami Bimorgh, Younes & Musavi, Seyed Ali (2009): Land use survey 

Noorabad Mamasani city by GIS, Journal of urban and regional research, Number, Isfahan. 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.guilan.irib.ir)/

