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 در مدیریت شهری و مکان یابی مراکز آموزشی شهر اقلید   GISنقش 
 

 سمیه کریمی 

 د یاقل ی شهردار ی و معمار ی کارشناس شهرساز

 

 چکیده 

شده است و این امر به دلیل نبود    فزایش سریع جمعیت شهرهای ایران موجب افزایش تقاضا برای خدمات و کاالهای عموميا

مشكالت فراواني را به وجود آورده است که از مهمترین آنها کاهش    ،ر شهرهای ایراناکثدر  ریزی    نظام مـدون و دقیق برنامه

مكـانهـای آموزشـي یكـي از کاربریهای اساسي است که تخصیص فضا به این کاربری از   .باشـد  سرانه خدمات آموزشـي مـي

  و ارتبـاط مـستقیم آن بـا خانواده ن کاربری  حساسیت ایبه دلیل    .باشد  ریزی شهری مي  ریزان و برنامه  موضوعات مهم برنامه

فضاهای آموزشي از مهمترین فضاهای شهری   .نحوه تخصیص فضا برای کاربری آموزشي از اهمیت زیادی برخـوردار اسـت  ، ها

اراضي در شهر را شامل مي شوند  است از کاربریهای  ار سایر همچنین موقعیت قرارگیری مراکز آموزشي بر استقر  ،که بخشي 

تاثیر گذار ميضاهای شهرف این فضاها صورت مي  ،باشد  ی  در  فعالیتهایي که  به  توجه  با  عده    بنابراین  استفاده  و مورد  گیرد 

 .های خدمات شهری از اهمیت قابل توجه تری برخوردار هستند  باشد این فضاها نسبت به سایر کاربری  زیادی از شهروندان مي

یسته ای در سطح شهرها مكانیابي گردند تردیدی نیست که در این خصوص  به نحو شا زشي باید  با توجه به اینكه فضاهای آمو

فعالیتهای آموزشي و جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر آن الزم است   به منظور برنامه ریزی صحیح جهت ارتقاء کمي و کیفي 

تـشكیل  تحلیلي اقدام به    -روش توصیفيابتدا با    لذا در مقاله حاضر  .که یک بررسي دقیق و کمي از وضعیت مدارس بعمل آید

 ، مكان مدارس  ،کاربری مطلوب شـهری،  بررسي متغیرهای مهمي چون جمعیت  و  اقلید مراکـز آموزشـي شهر    پایگـاه اطالعـاتي 

مكاني    -به تحلیل فضایي   Arc GISپرداخته شد و سپس با استفاده از نرم افزار    فاصله از کاربری  ،مطلوبیت  ،عامل سازگاری

در شهر اقلید احداث و مكان گزیني مدارس مطابق    نتایج این مقاله نشان داد  .و مدارس شهر اقلید پرداخته شد  کز آموزشيمرا

  2.  5با معیارهای مكان گزیني نمي باشد بطوریكه بسیاری از مدارس در همجواری با کاربری های ناسازگار قرار دارند و تنها  

 .  ار دارندزگاری قردرصد از مدارس در موقعیت سا

 

 اقلید  ،GIS  ،مكانیابي  ،تناسب کاربری اراضي ،مدیریت شهریهای کلیدی:  واژه
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 : مقدمه

از استقرار منطقي آنها به منظوراطمینان خاطر  تناسبات الزم صورت مي    ارزیابي کاربری های مختلف شهری اساساً  و رعایت 

این توان به    معیارهای اصولي و معیني توجه داشت که مي  باید بهآموزشي  به منظور ارزیابي کاربری ها از جمله کاربری    .گیرد

سازگاری عملكردی    -4الگوی زماني کاربری    -3مطلوبیت الگوهای توزیع    -2کفایت و بسندگي کاربری    -1  : اشاره کرد  موارد

کلیه بخشه  -5کاربری   فعالیت  بهره مندی  از  کاربری    ای شهر  اصلي  تا  -۶های  در  کاربری  نیانقش  اومین  ثانوی  زهای  و  لیه 

تمرکز   ،ش جمعیت شهرها در ایران بوده ایماز آنجایي که در دهه های اخیر شاهد افزای  .(105  :1382  ،پورمحمدی)  .ساکنان

در خدمات رساني شهــــری تنها افزایش تعداد    .جمعیت در این شهرها باعث شده که نیاز به خدمات روز به روز بیشتر شود

دسترسي عادالنه و نحوه توزیع   ،بلكــه آنچه در این زمینه حائز اهمیت است  ،رساني بهتر نیست  ر خدماتدلیل ب  مراکز خدماتي

به   .این مراکز است اقشار جامعــه  به گونه ای است که همه  تعیین مكان و تسهیالت  این فضاها مستـــلزم  توزیع متعــادل 

چرا که به    ، (3:  1370،  توفیق)  (رسي به مراکز خدماتيدر دست  ل عدالترعایت اص)  . متعادل به آن دسترسي پیدا کنند  صورت

مشكالتي مانند عدم توزیع فضایي مناسب کاربریها به وجود آمده است که از میان    ، دلیل رشد پر شتاب جمعیت و کالبد شهرها

وری محیطي  های ضرمشخصه  های نامتجانس عاری از    این کاربریها فضاهای آموزشي از یک طرف به دلیل مجاورت با کاربری

آسایش نظیر  قابل تحمل  باشد  کارایي و سالمتي  ،وفیزیكي  آموزان  دانش  و  پور)  برای معلمان  به   .(1380،  الماس  توجه  عدم 

ایجاد مشكالت برای دانش آموزان و تحمیل   ،توزیع فضایي مناسب و اصولي مراکز آموزشي موجب کاهش کارایي نظام آموزشي

   .(1٩٩8 ،تالن) و خانواده ها شده است وزشيم آمبار مالي مضاعف بر نظا

نظام استقرار در شهرها از   دهنده آن است که اغلب فضاهای آموزشي از نظر  های بعمل آمده نشان  مطالعات موجود و بررسي

ک  الام  ،خیراصول خاصي پیروی نمي کند بلكه تابعي از یک سلسله عوامل از جمله اراضي و ساختمانهای اهدائي از سوی افراد  

بسیاری از این فضاها در    ،باشند و به لحاظ استقرار   وقفي و توان مالي آموزش و پرورش در جهت تامین فضاهای آموزشي مي

خصوص تعیین شعاع دسترسي و آستانه جمعیتي   ده و بدون رعایت اصول شهرسازی درهای ناسازگار واقع ش  مجاورت کاربری

دانش آموزان نیز تاثیرات عمده ای بجای مي گذارد و    بر آموزش و یادگیریآموزشي  فضاهای  ویژگي کالبدی    .ستقرار یافته اند ا

ها و    های همجوار به صورت سازگاری  آموزشي و کاربری  ضاها به کنش و واکنش بین واحدهایانتخاب مكان برای احداث این ف

اثرات مثبت و منفي بر کیفیت آ  ها مي  ناسازگاری این  لذا    . (22:  1380،  حسیني)  ه باشد ان داشتموزش و زندگي ساکنتواند 

ابتدا شرایط موجود مراکز آموزشي    Find Service Area  تابع  و  GIS  پژوهش به دنبال آنست که با استفاده از توابع تحلیلي

بهینه مكان  حاصله  نتایج  اساس  بر  و سپس  یا    ارزیابي  و  کرده  شناسایي  مي  . نمایداصالح  را  پژوهش سعي  این  که    در  شود 

شبكه دسترسي و تراکم جمعیت را به صورت الیه های مختلف در مكانیابي مراکز    ،ستقلي همچون شعاع دسترسيای مغیرهمت

 .  مورد بررسي قرار داد GIS آموزشي با کمک

 

 : اهداف و فرضیات تحقیق

زهای  ساخت و سامدارس در  توجـه به عوامل موثر در مكانیابي    ، شهر اقلیدتعیین مكان مناسب برای ساخت مدارس جدید در  

های توسعه   نیاز برای سالهای آینده در مناطق و مقـاطع آموزشـي بـا توجـه بـه طرح  بینـي تعـداد مدارس مورد  پـیش   ،آتي

گیـری را   هایي که انعكاس آنها به مسئولین امر امكـان تـصمیم  حصول یافته  ،های فضاهای آموزشي  شناخت نارسائي  ،شهری

و   مجریان  سبرای  فضاهامسئولین  نمایداخت  تسهیل  جدید  آموزشي  فـضاهای  یـابي  مكـان  زمینه  در  آموزشي  جمله   ،ی  از 
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مي تحقیق  این  عمده  فرضیه    .باشند  اهداف  علمي  بررسي  به  مقاله  این  اقلید همچنین  شهر  سطح  در  مدارس  مكاني  توزیع 

 .  خواهد پرداخت متناسب با توزیع جمعیت دانش آموزی نیست

 

 : پیشینه تحقیق

عبدالرسوليلین  او  - توسط  بودجه  و  برنامه  فني سازمان  استانداردهای  و  تحقیقات  و  فني  تحقیقي در دفتر  تدوین    ،کار  برای 

   .ضوابطي به منظور طرح مدارس ابتدایي صورت گرفت

الگوهایي جهت استقرار مدارس در سال  - اولین کار رسمي برای تدوین ضوابط و   زیر نظر  1353در وزارت آموزش و پرورش 

پرورش صورت گرفتواحد تحقیقا ایران و تني    1این تحقیقات توسط کارلوتستا  .ت دفتر فني آموزش و  کارشناس یونسكو در 

او انجام گرفت ایراني  از همكاران  به   .چند  این تحقیقات در نوع خود کاملترین ضوابط برای ساخت فضاهای آموزشي ایده ال 

تنها    .در زمینه مكانیابي مدارس مطلب قابل استفاده ای دربرنداردمي کند ولي    ازی را ارائهخصوص از دیدگاه معماری و شهرس

مي باشد که به وسیله    1375فعالیت در زمینه تهیه ضوابط برای استقرار واحدهای آموزشي مربوط به ضوابط ارائه شده در سال  

  1353وسط کارلوتستا در سال  ارائه شده ت  جدی در ضوابطبدون نقد    ،مدیریت پژوهش و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه

در واقع ضوابط ارائه شده کارلوتستا و همكارانش به نحوی جزئي تعدیل یافته و به عنوان ضوابط جدید به آنها    ، تهیه گردیده بود

 .  پرداخته شده بود

رائه ضوابطي برای مكانیابي  به ا  اقدام  ،دجهمدیریت فني و اجرایي سازمان برنامه و بو  13۶3  در سال   ، پس از انقالب اسالمي - 

دفتر فني وزارت آموزش و پرورش بر اساس   1353ضوابط ارائه شده در سال    ،این ضوابط تعدیل شده   ،فضاهای آموزشي نمود

انقالب اسالمي بود از  وزارت    ،سازمان نوسازی و توسعه وتجهیز مدارس  ،به بعد   13۶3از سال    . مالحظات و شرایط حاکم بعد 

به برگزاری چندین همایش در رابطه با فضاهای آموزشي نموده و به عالوه چندین گزارش مكتوب در ورش اقدام  آموزش و پر

که توسط   ((معیارها و ضوابط کلي فضاهای آموزشي از مقطع ابتدایي تا دبیرستان))  مجموعه مكتوب  .این زمینه ارائه داده است

سال   در  سازمان  شده   13۶3این  مسبوطاط  ،تهیه  مورالعات  در  را  گذاردي  مي  اختیار  در  آموزشي  فضاهای  معیارهای  از   . د 

 .  طرح استقرار مدارس ابتدایي شهرستان شاهرود بوده است ،فعالیتهای مشابه در زمینه مكانیابي

 .ته استاین تحقیق در بخش معاونت طرحها و بررسیهای وزارت آموزش و پرورش و توسط سازمان یونسكو در ایران انجام گرف

آموزشي در کل منطقه شاهرود   ، ین طرحا  در استقرار فضاهای  بهینه  روستا)  توزیع  و  و ششم    ( شهر  پنجم  برنامه  به  توجه  با 

این طرح نظیر طرحهای دیگر یونسكو برای تحت پوشش قرار دادن بخش بیشتری از جمعیت الزم   ،عمراني مد نظر بوده است

با هدف توزیع عادالنه فضا به  های آموزش و التعلیم و  انجام گرفته است  دستیابي  در    .حداقل مطلوبیتها در فضاهای آموزشي 

کارهایي که در مورد فضاهای آموزشي انجام گرفته عمدتا به مساله طراحي معماری و کمیت فضاهای آموزشي توجه   ،مجموع

ار خالصه بوده  شاهرود بسی  ح یونسكو درطر  .کمتر پرداخته شده است  ،داشته اند و به بعد شهرسازی و گزینش مكانهای مطلوب

آموزشي در آن ملحوظ  و شاخص مكانیابي فضاهای  اساسي  به منظور تحت پوشش دادن   ،نشده است و طرح فوق  های  تنها 

باشد نمي  اجرایي کشور منطبق  واقعیتهای  با  نیز  موارد  از  برخي  انجام گرفته که در  التعلیم  از جمعیت الزم  بیشتری    . بخش 

بر   یاد  عالوه  نامه در خصوص مراکز آموزشي صورت گرفته   ، شدهتحقیقات  پایان  قالب طرح تحقیقاتي و  مطالعات دیگری در 

فضاهای آموزشي شهرستان    ،از جمله مي توان به مطالعه کلي فضاهای آموزشي وتحقیقاتي درباره فضاهای آموزشي اهواز  ،است

بررسي و تحلیل فضاهای آموزشي شهر اصفهان  ان نامه به  در قالب پای  .فضاهای آموزشي مناطق استان گیالن اشاره نمود  ،تبریز
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مطالعه وزیني تنها پایان نامه ای است که از منظر بهینه یابي به    .و به مطالعه مكانیابي دبیرستانهای شهر همدان پرداخته اند

ارائه اولي نارسائي عمده این تحقیق فراموشي بحث اصلي    .مكانیابي مراکز آموزشي مي پردازد ایعني  ست و در لگوی مناسب 

نقشه هیچ  جزئي  موارد  جزء  به  تحقیق  موجود    ،جدول  ،جریان  که وضع  مستندات  و  ارقام  بر  متكي  توضیحات الزم  و  نمودار 

   .دبیرستانهای شهر همدان را نشان داده و یا توصیف نماید آورده نشده است

ضمن بحث    ((شهری  GISیق در مدلها و  ت شهری با تحقان گزیني خدماارائه الگوی مناسب مك))  در رساله دکترای با عنوان  -

با مطالعه موردی مكانیابي مراکز آتش    (مدل ریاضي فاصله  ،مدل الری  ، مدل جاذبه)  مفصلي راجع به انواع الگوهای مكان گزیني

ت  های مذکور اثبایي نسبت به مدلتوانایي بیشتر سیستمهای اطالعات جغرافیا  ،GISنشاني در شهر تبریز با استفاده از روشهای  

 .  گردیده است

ظرفیت و    ،سه عامل سازگاری  ((درشهرسازی  GISکاربرد  ))  در پایان نامه کارشناسي ارشد آقای محمد مهراندیش با عنوان  -

تهران از دیدگاه اصول معماری   17همچنین مسائل فضاهای آموزشي منطقه    .مطلوبیت در مكانیابي مدارس بررسي شده است

  .رار گرفته و در نهایت تعدادی مدرسه در مكانهای مختلف برای احداث پیشنهاد شده استی مورد تحقیق قداخلي و شهرساز

 .  در نمایش پراکنش فضاهای آموزشي در گستره منطقه مورد مطالعه مي باشد   GIS نكته بارز این تحقیق بكارگیری نرم افزار

عنوان  - با  ارشد  کارشناسي  نامه  پایان  تناسب  ))  در  متحلیل  برای  از اراضي  استفاده  با  لجستیک  پادگانهای  گزیني  كان 

به    ،ضمن تحقیق در مورد عوامل موثر در مكانیابي پادگانهای لجستیک و تحلیل وضع موجود  ( (سیستمهای اطالعات جغرافیایي

مدل دودویي  ن دهي نسبت به  نسبت به روشهای سنتي در مكان گزیني پادگانها و بیان مزیت مدل وز  GISبیان قابلیتهای  

   .(2 :137٩ ،فرهادی گوگه (.اخته شده استپرد

 

 موقعیت محدوده مطالعاتی 

درجه   30دقیقه طول جغرافیایي و    40درجه و    52اقلید دارای آب و هوای سرد و در تابستان معتدل و در موقعیت جغرافیایي  

و شامل سه بخش    54و   دارد  قرار  آب   ،مرکزی دقیقه عرض جغرافیایي  و حسن  است مساحتسده  آن حدود    اد    72000کل 

ارتفاع مرکز شهرستان حداکثر   این شهرستان به علت داشتن منبع فراوان    . متر از سطح دریا مي باشد  2300کیلومترمربع و 

  1٩5تا یزد    و  245کیلومتر و تا اصفهان  280فاصله آن تا شیراز    .عشایر در تابستان مي باشد   ۶0000علوفه محل ییالق حدود  

بلندترین کوه آن کوه بل به ارتفاع    ،اقلید از نظر ارتفاع ششمین شهر ایران است  . ومتر مي باشدکیل  185و تا یاسوج    کیلومتر

جهات مرکز شهر اقلید از شمال به    . متر و در قسمت جنوب شرقي شهر قرار دارد و از رشته کوههای زاگرس مي باشد3٩43

از جنوب به کوههای از غرب به دش  سورمق و  بنباتي  از شرق  از  .ه بصیرانت قزقونک و  عبارتند  به    : جهات شهرستان  شمال 

قدمت اقلید را به دوره ساسانیان نسبت داده    .مغرب به سمیرم و مشرق به ده بید   ،جنوب به یاسوج و سپیدان  ،شهرستان آباده

   . (1374: 4، شهر اقلید طرح تفصیلي) .وان شداند این مورد با توجه به سنگ نوشته های تنگ براق و حوض دخترگبر عن
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 ۱۳۹۴قلندری  :منبع  موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی   .۱شکل  

 یافته های تحقیق 

  :جمعیت محالت شهر اقلید -

  10اقلید به دو ناحیه و  در این طرح شهر    . توسط مهندسین مشاور فرنهاد انجام گرفت  1374طرح تفصیلي شهر اقلید در سال  

از غرب به    ،در شمال شهر اقلید قرار گرفته از شمال به دریاچه سد و مسیل رودخانه حرا  ه یکناحی  . محله تقسیم بندی شد

درجه دو شرقي به شریاني  از جنوب  و  و حریم خدماتي شهر  را تشكیل مي دهد    -ارتفاعات فسارود  ناحیه  مرز دو  غربي که 

آنها یک ضلع مشترک با شریاني درجه دو و  از    کداممحدود مي گردد این ناحیه شامل چهار محله یا بلوک شهری است که هر  

به شش محله یا بلوک شهری تقسیم گردیده این    (ناحیه جنوبي)  ناحیه دو  . یک ضلع مشترک با جمع و پخش کننده دارند

  غربي که مرز بین دو ناحیه را تشكیل مي دهد محدود مي گردد و از سمت  -ناحیه از سمت شمال به شریاني درجه دو شرقي

جنوبي از آن مي گذرد منطبق مي گردد از سمت    -ناحیه بر محدوده خدماتي شهر که شریاني درجه دو شمالي  شرق مرز این

بررسي ها    . غرب ارتفاعات غربي شهر و از جنوب کمربندی جنوبي شهر و حریم روستای حسین آباد ناحیه را محدود مي سازند

پرتراک  4نشانگر آن است که محله   ناحیه دو  تراکم ترین محله شهر   4م ترین محله شهر و محله  از  کم جمعیت ترین و کم 

و بخاطر مقایسه پذیر بودن آمار و اطالعات با    1374در گزارش حاضر بر اساس تقیم بندی شهر در سال    .محسوب مي گردد 

برآورد جمعیت سال   نا  1385طرح تفضیلي و  و  بندی  با منطقه  برنامه ریزی کشور   1374حیه بندی سالسازمان مدیریت و 

   . (37-38صص  ،همان منبع )  .منطبق گردیده است



 مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

 127 -137، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

132 

 

 جمعیت و اراضی مسکونی به تفکیک محالت و ناحیه   .۱جدول شماره

 سطح مسکونی مترمربع  جمعیت تقسیمات شهری 

 182000 2٩84 1محله 

 13٩000 2278 2محله

 1۶0000 2۶۶0 3محله 

 ٩000 148 4محله 

 4٩0000 8030 جمع ناحیه شمالي

 2۶0000 424٩ 1محله 

 22۶000 3۶٩1 2محله 

 253000 414۶ 3محله 

 440000 71٩٩ 4محله 

 3۶5000 5٩80 5محله 

 340000 21٩8 ۶محله 

 1884000 274۶3 جمع ناحیه جنوبي 

 52: 1374 ،طرح تفصیلي شهر اقلید :منبع

 : موسسات آموزشی شهراقلید -

 : کودکستان و آمادگی-

که   ،در سطح شهر اقلید سه کودکستان موجود است  74-75موزش و پرورش شهرستان اقلید در سال تحصیلي  برمبنای اعالم آ

  . نوآموز در مقطع کودکستان در آنها مشغول آموزش هستند  120در دو نوبت صبح و بعدازظهر بصورت مختلط تعداد حدود  

 .  مترمربع بازاء هر کودک است 3/8رانه ای معادل متر مربع با س 1000مساحت تخصیص یافته به این امر 

 

 : مدارس ابتدایی  -

اقلید  74-75در سال تحصیلي   پرورش شهرستان  اعالم آموزش و  ابتدائي است  2٩شهر دارای    ،بر مبنای  تعداد   .باب مدرسه 

هستند  5483 تحصیل  مشغول  ابتدائي  مقطع  در  آموز  دانش  و  2۶28)  شامل  ،نفر  دختر  پسر2855نفر  فضای    .(نفر  مساحت 

و    ،این سرانه برای دانش آموزان دختر بمراتب کمتر.  مترمربع است  ۶/1آموزشي تخصیص یافته به این مقطع آموزشي در حدود  

 .  مترمربع است۶/0حدود 

 

 : مدارس راهنمایی تحصیلی  -

نفر  2042دختر و    1۶٩3  ، وز شاملنفر دانش آم  3735در شهراقلید جمعاً تعداد    74-75در قطع راهنمایي در سال تحصیلي  

مترمربع و سرانه فضای آموزشي در این مقطع   11047مساحت زمین تخصیص یافته به این امر    .پسر به تحصیل اشتغال دارند

 . مترمربع است  3حدود 
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 :  و فنی و حرفه ای و کشاورزی  (متوسط قدیم وجدید)  دبیرستان-

  2010نفر دانش آموز شامل  4208شهر اقلید جمعاً در  74-75ل تحصیلي در مقطع دبیرستان و مدارس فني و حرفه ای در سا

باب دبیرستان    3باب دبیرستان دخترانه و  4باب دبیرستان پسرانه و    4شامل    . نفر پسر به تحصیل اشتغال دارند  21٩8دختر و  

به این مقطع  .فني و حرفه ای و کشاورزی پسرانه و یک باب دخترانه است و    مترمربع  8۶00حدود    مساحت تخصیص یافته 

حدود   مقطع  این  در  است  3سرانه  آموزش    .متر  کالً  شده  ذکر  تحصیلي  مقاطع  از  هریک  در  موجود  کمبودهای  به  توجه  با 

 .  هكتار فضای آموزشي جدید نیازمند است 5وپرورش در شهر اقلید به حدود 

 

 : فضای آموزشی دانشگاه  -

در   دانشگاه  آموزشي  فضای  حال حاضر  به مساحت  در  در    4000با  هكتار    7زمیني  زیربنا  شهر   ،طبقه  5مترمربع  در شمال 

بعالوه    ،هكتار زمین نزدیک شهرمیان بادکي به دانشكده کشاورزی اختصاص یافته است  150همچنین حدود    .ساخته شده است

  ، شده با توجه به فضاهای ذکر    بدین ترتیب  ،مترمربع که در اختیار دانشگاه است  270کتابخانه ای در داخل شهر با مساحت  

  4در حال حاضر خوابگاههای دانشجویان  . متر است ۶0سرانه فضای اموزشي دانشگاه آزاد برای هر دانشجو در حال حاضر حدود  

 .  که در آینده به محل مربوطه در دانشگاه منتقل خواهد شد (یک واحد خوابگاه دختران و سه واحد خوابگاه پسران) واحد است

 

 : وزشی در محالت مختلف شهرمورد نیاز واحدهای آم  فضاهای-

آموزشي شهر   کاربری های  برداشت مشاور مجموع مساحت  برابر    2085۶0طبق  بطور کلي  آن  است که سرانه   ٩/5مترمربع 

 .  مترمربع مي شود

 

 سرانه فضای آموزشی در منطقه مورد مطالعه   -

متر مربع آن سطح زیربنای مدارس   1۶٩5۶مترمربع مي باشد که    55487مساحت کل مدارس ابتدایي در سطح شهر برابر با  

باشد  38531و آزاد مي  ابتدایي که    . مترمربع سطح فضای  افزایش    88/17با محاسبه سرانه کل مدارس  با  باشد  مترمربع مي 

از استاندارد تعیین شده روبه  88/8   4۶/5  و فضای سرپوشیده  42/12سرانه فضای باز مترمربع    . رو مي شویم  مترمربع بیشتر 

توسعه و تجهیز مدارس کشور سرانه    ،بطوریكه طبق ضوابط و استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان نوسازی  .است  مترمربع

حدود   ابتدایي  آموز  دانش  هر  آموزشي  که    ٩فضاهای  باشد  مي  مربع  باز  5متر  فضای  آن  فضای    4و    مترمربع  آن  مترمربع 

   . سرپوشیده مي باشد

متر مربع آن سطح زیربنای مدارس   1475۶مترمربع مي باشد که    4٩002شهر برابر با  مساحت کل مدارس راهنمایي در سطح  

مترمربع مي باشد با افزایش    ۶2/22با محاسبه سرانه کل مدارس راهنمایي که    . مترمربع سطح فضای آزاد مي باشد  3424۶و  

  81/۶  و فضای سرپوشیده  81/15مترمربع    سرانه فضای باز  .مترمربع بیشتر از استاندارد تعیین شده روبه رو مي شویم  ۶2/11

است راهنمایي حدود    .مترمربع  آموز  دانش  آموزشي هر  تعیین شده سرانه فضاهای  استانداردهای  و  متر    11که طبق ضوابط 

مساحت کل دبیرستانها در سطح شهر   .ترمربع آن فضای سرپوشیده مي باشدم  5مترمربع آن فضای باز و    ۶مربع مي باشد که  

با زیربنای مدارس و    133۶1مترمربع مي باشد که    5371٩  برابر  آزاد مي    40358متر مربع آن سطح  مترمربع سطح فضای 

بیشتر از استاندارد تعیین مترمربع    82/1٩مترمربع مي باشد با افزایش    82/31با محاسبه سرانه کل مدارس راهنمایي که    . باشد
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شویم  مي  رو  روبه  مترمربع    .شده  باز  فضای  سرپوشیده  ٩0/23سرانه  فضای  است  ٩1/7  و  و    .مترمربع  ضوابط  طبق  که 

راهنمایي حدود   آموز  دانش  آموزشي هر  تعیین شده سرانه فضاهای  باشد که    12استانداردهای  مربع مي  آن   7متر  مترمربع 

   . (اداره آموزش و پرورش شهر اقلید) . ضای سرپوشیده مي باشدمترمربع آن ف  5فضای باز و 

تانداردها با وضع موجود مدارس مشخص میگردد که سرانه وضع موجود مدارس بیشتر از استاندارد تعیین شده  با مقایسه این اس

و   نمي شود  احساس  آموزشي  کمبود فضای  اقلید  رسید که در شهر  نتیجه  این  به  میتوان  و  باشد  توسعه چنین مي  بحث  از 

بجایي فضاهای موجود به نقاطي که کمبود مدرسه دارند  و جا  ( شعاع دسترسي مفید)  فضاهایي خارج شده و بحث بهینه گزیني 

 .  شي شهر اقلید را نشان مي دهدوضعیت مراکز آموز  .2شكل . پرداخته مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع موجود مراکز آموزشی شهر اقلید  .۲شکل  

دیم که نتایج حاصل در  اقدام به تعیین سرانه برای هریک از مقاطع تحصیلي نموبعد از بررسي وضع موجود مراکز آموزشي 

 .  قابل مشاهده است  ۶تا  3شكل های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقلید شهر  یی. سرانه وضع موجود مدارس راهنما۴شکل      دیشهر اقل  ییتدا. سرانه وضع موجود مدارس اب۳شکل  
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 نقشه تراکم جمعیت شهر اقلید  .6شکل           سرانه وضع موجود دبیرستان شهر اقلید  .5شکل  

 تریس سازگاری ما ۴  -۱∙

  -مذهبي  -صنعتي  -تجاری)  تابع تعیین فاصله حریم استانداردی که مراکز آموزشي باید از این کاربریهااستفاده از  در این مرحله  

ارتباطي  -فضای سبز از الیه    .رعایت کنند مشخص گردیده است  (نظامي  -شبكه  برای مشخص کردن درجه اهمیت هر کدام 

ده و در واقع نظر  بری اراضي شهری پورمحمدی استفاده شب موجود باالخص کتاب برنامه ریزی کارهای اطالعاتي از اسناد و کت

عوامل تاثیرگذار در مكان گزیني مراکز آموزشي با یكدیگر تلفیق شده    ،پس از تعیین ارزش هر یک از الیه ها  .کارشناسي است

ناسبترین مكانها دارای و نام  8مناسبترین مكان دارای امتیاز  بطوریكه    .اند و نقشه نهایي از جمع این الیه ها بدست آمده است

   . مي باشند 3امتیاز 

 (  نظامی  -شبکه ارتباطی -فضای سبز  -مذهبی  -صنعتی  -تجاری)  وضعیت مدارس نسبت به الیه ترکیبی  .۲جدول

 مدارس
 وضعیت سازگاری 

 جمع
 کامال نامناسب نامناسب  مناسب کامال مناسب 

 1۶ 10 5 1 - ابتدایي

 14 10 4 - - راهنمایي

 ٩ ٩ - - - دبیرستان 

 3٩ 2٩ ٩ 1 - جمع 

5. 2 - درصد  23 74 .30 100 

 بررسي های نگارنده  : ماخذ

واحد از    2٩درصد از مدارس در موقعیت مناسب مي باشند و   5. 2نتایج جدول فوق و نقشه مربوط نشان مي دهد که نزدیک به 

سر   به  نامناسب  کامال  وضعیت  در  آنالیزهای  آنان  اساس  بر  که  یافتند  استقرار  مكانهایي  در  و  برند  پایین    GISمي  ارزش  از 

آموزشي    .برخوردار هستند مراکز  احداث  برای  مناسب  های  مكان گزیني مدارس محدوده  امر  در  راحتي  در چهار گروه  برای 

   .(7شكل شماره ) دسته بندی شده اند
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 مراکز آموزشی با انواع کاربری ها نقشه نهایی سازگاری  .۷شکل  

 

 : نتیجه گیری

متأسفانه در شهر اقلید احداث و مكان گزیني مدارس مطابق با معیارهای مكان گزیني نمي باشد بطوریكه بسیاری از مدارس در 

این موضوع با بررسي   .درصد از مدارس در موقعیت سازگاری قرار دارند  2.  5همجواری با کاربریهای ناسازگار قرار دارند و تنها  

وزیع و پراکنش خدمات آموزشي در شهر اقلید و جمعیت تحت پوشش هر مدرسه با استفاده  ت   ،نقشه های توزیع مكاني جمعیت

در   ،GISاز مدل ذکر شده در   برخي محالت  اقلید در  آموزشي شهر  مراکز  استقرار  نحوه  و  توزیع فضایي  که  نشان مي دهد 

ندارند قرار  ای  بهینه  بلوکهای  .شرایط  برخي  در سطح  مدارس  استقرار  مكان  واقع  دانش   در  که  است  ای  گونه  به  سرشماری 

آموزان بصورت مناسب به این خدمات دسترسي ندارند و در نتیجه تعدادی از ساکنان باید مسافت طوالني را جهت استفاده از 

ع دسترسي مفید در شهر بر روی هر کدام از مدارس  برای پاسخ به این سوال و اثبات این فرضیه هم شعا  . این فضا ها طي کنند

هستنداعم محروم  کامال  مدارس  مفید  عملكردی  شعاع  به  دسترسي  از  شهر  از  زیادی  قسمتهای  که  شد  مشخص  و  شد    .ال 

و هم    اخل شعاع دسترسي مفید قرار دارند بطوریكه دربسیاری از بلوکهای آماری قسمت کمي از مساحت و جمعیت آنها در د

و روشن گردید که در برخي از بلوکها بویژه در قسمت های    تراکم جمعیت در سطح بلوکهای سرشماری نشان داده شدمیزان  

بین   بلوکها  این  تراکم در  از سایر قسمتها است بطوریكه میزان  تراکم مدارس بیشتر  نفر در    04.  1تا    1.  0غرب و جنوبغرب 

شمالغرب و    و کمتر نیز مي رسد در صورتیكه در قسمتهای  05.  0ان به  کیلومتر متغیر مي باشد و در سایر قسمتها این میز

اند بهره  بي  خدمات  اینگونه  از  برخوردارند  نیز  متعادلي  جمعیت  از  که  جدید    .شرق  فضاهای  احداث  در  دارد  ضرورت  لذا 

 .  جمعیت الزم التعلیم آن مقطع و شعاع دسترسي مد نظر قرار گیرد شاخصهای
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