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  چکیده
 ناهمـاهنگی  بـه  منجـر ، آموزشی کاربري خصوصاً شهري هاي کاربري صحیح گزینی مکان عدم

 آمـوزان  دانش تعداد افزایش به رو روند شود. می ها کاربري سوي از شدهارایه  خدمات و ها نیاز بین
 از نکـردن  اسـتفاده  مناسـب،  زمـین  کمبود ،ریزي برنامه نبود مالی، منابع محدودیت و طرف یک از

 در بهینـه  مکانیابی تا شده باعث دیگر، طرف از جغرافیایی اطالعات سیستم و شهري ریزان برنامه
 و آموزشـی  مراکـز  گزینـی  مکـان  ارزیـابی  پژوهش این هدف .نگردد اعمال آموزشی فضاهاي اکثر

 جدید مدارس احداث براي بهینه مناطق شناسایی طریق از آموزشی مراکز بهینه ساماندهی همچنین
 رویکـرد  از پـژوهش  ایـن  در آموزشـی  مراکـز  مناسـب یابی  مکان منظور به باشد. می اهواز شهر در
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 شـده  اسـتفاده  )FAHPفـازي(  مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش از جدید مدارس بهینهیابی  مکان
 ارزیابی براي بولین مدل از ابتدا مسیر این در که بوده تحلیلی -توصیفی نوع از تحقیق روش است.
 شـهر  آموزشـی  مراکـز  سـاماندهی  بولین مدل نتایج است. شده استفاده موجود مدارس گزینی مکان
   سازد. می ضروري جدید آموزشی مراکز احداث براي بهینه مناطق شناسایی طریق از را اهواز

 راهنمایی مقطع مدارس از %63 که دهد می نشان، بولین منطق بکارگیري با موجود وضعیت بررسی
 منطقـه  نیـز  منـاطق  سـطح  در اند. گرفته قراریابی  مکان ضوابط و معیارها نظر از نامناسب مکان در

 آموزشـی  مراکـز  بهینـه یابی  مکان نظر از را وضعیت ترین نامناسب 3 منطقه و ترین مناسب 2 منطقه
 بندي پهنه را اهواز شهر در جدید مدارس احداث براي مناسب مناطق )FAHPترکیبی( نقشه دارند.

 هـر  در ها پهنه ترین مستعد مکانی، هاي شاخص تلفیق از حاصل خروجی نقشه به توجه با کند. می
 منـدي  تـوان  دهنـده  نشان تحقیق نهایی نتیجه است. شده شناسایی جدید مراکز احداث براي منطقه
 موجـود  مراکـز  سـاماندهی  و آموزشـی  جدیـد  مراکـز یـابی   مکان در  FMCDM _ GIS روش

   باشد. می

  

  : کلیدي هاي واژه
   FAHP روش بولین، منطق ،یابی مکان اهواز، راهنمایی، مدارس آموزشی، مدیریت
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  مقدمه
 موجـب  توسـعه  درحـال  کشورهاي شهرهاي در خصوص به معاصر شتابان شهرنشینی

امکانات  و خدمات توزیع، اراضی از استفاده در جمله از شهرها در مشکالتی و ها نابسامانی
 رشد نرخ، سوم جهان کشورهاي از بسیاري در، حاضر حال در. است شده شهرها سطح در

 سرعت این برابر دو از بیش شهرها رشد سرعت اما است؛ %3_2 حدود در جمعیت سالیانه
، روسـتایی  نـواحی  از اجبـاري  مهـاجرت  بزرگ امواج از است اي آمیزه رشد اینباشد،  می

 و گریزنـد  مـی  شـهرها  به مردم بنابراین. نیست جمعیت تحمل به قادر کشاورزي که جایی
، یابند می که اي زاغه هر در یا و روها پیاده در قانونی غیرطور  شوند، به می قانونی غیر سکنه

  . (Correa, 1989: 11)کنند می زندگی
 ریزي درهم نیز و فضاها سطوح بر جمعیت رشد گرفتن پیشی و شهرها جمعیت رشد

 رشد از ناشی معضالت از جنبه دو آنها خدمات صحیح گزینی مکان عدم و خدمات توزیع
 استفاده جز اي چاره شهرهایی چنین مدیریت براي بنابراین ؛باشد می شهري جمعیت شتابان

 شـهرها  در جمعیـت  افـزایش  بـا . باشـد  مـی ن الکترونیکـی  مدیریت و اطالعات فناوري از
 افزایش نیز شهري خدمات براي تقاضا حجم کشورمان میانی و بزرگ ي شهرها بخصوص

 بـه  ییگـو  پاسـخ  سرعت همواره کشور سیاسی_اقتصادي ساختار علت به ولی، است یافته
 ارایـه  هـا  شـهر  از بسـیاري  در کـه  طوري به است؛ بوده کمتر نیازها رشد سرعت از نیازها

 در موجـود  کمبودهـاي  بر عالوه و نبوده جمعیت رشد همپاي شهري خدمات و یالتتسه
 نیـز  شـهري  بافـت  بـا  آنهـا  همـاهنگی  وعدم نامناسب مکانیابی و استقرار، شهري خدمات
 در شـهرها  موفقیـت  امـروزه . است آورده بوجود خدمات این ارایه در را مشکالتی همواره

 بـه ، اسـت  سـاخته  ضـروري  را شـهري  اصلی عناصر و منابع به دسترسی، پایداري به نیل
 ینـه  هـز  با را خود شهري و خدماتی نیازهاي بتوانند شهروندان تمام بایست می که اي گونه

 اصـول  بـه  توجـه  بـا  هـا  کـاربري  مناسـب  توزیـع  بنابراین. نمایندتأمین  زیاد سرعت و کم
  . است اهمیت حائز امنیت و، کارآمدي، سازگاري
 ارتبـاط  آن بـا  ریـزان  برنامـه  اغلـب  که است اي مسئله خدماتی مراکز بهینه توزیع تعیین

 هـاي  کـاربري  انـواع  از یکـی  آموزشـی  کـاربري . )2:1388، نسب رخشانی و (تقواییدارند
 خواهـد  پـی  در را شـهروندان  رفـاه  و ایمنـی ، آن بهینه مکانیابی که شهرهاست در اساسی
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 هـاي  کاربري به زمین تخصیص مناسب الگوي ارایه با دارند سعی ریزان برنامه حال. داشت
 ایمنی و رفاه تأمین درجهت، شهر کالبد در ها آن مناسب گزینی مکان و شهرها در نیاز مورد

 فـراهم  را شـهرها  در بهتـر  زیسـت  امکـان  و گشته گذارتأثیر شهرنشینان آسایش و شهرها
  . )7:1384، زاده (ولیآورند
 تجهیـزات  آن بـا  متناسـب  کـه  اسـت  بوده اي گونه به شهرنشینی شتابان رشد ایران در

 نظـام  ریختگی بهم، شهرها سریع رشد اثر عمدترین. است نداشته افزایش شهري فضاهاي
 بهینـه  گزینـی  مکـان  عـدم  امروزه. است رسانی خدمات سیستم نارسایی و خدمات توزیع
 رفاه تأمین شک بدون. است کرده روبرو عظیمی مشکالت با را مردم شهري خدمات مراکز

 شهري مدیران وظایف ینتر مهم از، اصولی هاي ریزي برنامه طریق از شهروندان آسایش و
 دسـتیابی  بـراي  شهري يها کاربري از یک هر سازماندهی در. )1387:2، فرد است(صالحی

 با ها کاربري از یک هر هاي نیازمندي و مشخصات باید آن استقرار براي مناسب الگوي به
 سـازگاري  و جـواري  هم نظر از ها آن بین روابط تا شود بررسی دقت با یکدیگر به توجه
 ضـروري  مـرتبط  و مناسـب  معیارهـاي  و ها شاخص تبیین و تعریف، بنابراین گردد؛ معلوم
 دو، شـهري  فعالیت نوع هر یا و زمین از استفاده نوع هر مکانی مشخصات تعیین در. است
 نیـا  (سـعید گیرند می قرار سنجش مالك اقتصادي رفاه و اجتماعی رفاه، کننده هدایت عامل

 يهـا  مکـان  تعیـین  در بهینـه  يهـا  مؤلفه ینتر مهم جمله از مهم این به توجه با. )22:1383
 شهري کارکردهاي گزینی مکان در آسایش به توان می شهري کاربردهاي و فعالیت مناسب

 مؤلفـه  ینتر مهم زمان و فاصله مؤلفه دو ،آسایش مقوله در. )29:1381، داشت(زیاري اشاره
 هـا  دسترسی نوع که هستند شهري کارکردهاي مکانی مطلوبیت سنجش و گزینی مکان در
 مورد شهري خدمات به دسترسی چگونگی که طوري بهشود،  می سنجیده زمان و فاصله با

: منبـع  (همانشوند می محسوب آسایش هاي مؤلفه ینتر مهم از ها آن از دوري و ساکنان نیاز
30( .  

 يهـا  کـاربري  مانند بیشتر تقاضاي با يها کاربري بخصوص شهر در متنوع هاي کاربري
 بخـش  مالی مشکالت، شهر اجرایی نهادهاي هماهنگی عدم مانند زیادي دالیل به آموزشی
 نیازهاي به پاسخ دریابی  مکان علمی موازین با ینمسؤول آشنایی عدم و پرورش و آموزش
 فضاهاي بهآموزان  دانش بهینه دسترسی عدم قبیل از زیادي مشکالت آموزي دانش جمعیت
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ــا همجــواري، آموزشــی ــاربري ب ــامطلوب يهــا ک ــت افــت نتیجــه در و ن  تحصــیلی کیفی
 آورده وجـود  بـه  را... و وقـت  اتـالف ، آمـد  و رفـت  بـراي  هزینـه  صـرف آمـوزان،   دانـش 

  . )1:1386، فراهانی آقازیارتیو است(محمدي
 و ناکارآمـد  و ضـعیف  ارتبـاطی  شبکۀ، خالی فضاهاي کمبود، باال تراکم اهواز شهر در

 بـه  توجـه  بدون آموزشی فضاهاي تا است شده باعث، نسنجیده ریزي برنامه همه از تر مهم
 مناسـبی  مطلوبیـت  و همجـواري ، سازگاري و یابند گسترش یابی مکان معیارهاي و اصول
 برخـورداري  در برابـري  و عـدالت  اصـل  نکردن رعایت بر عالوه مسأله این. باشند نداشته
 ایمنـی  و سـالمت ، کـارآیی ، آسـایش ، آموزشـی  فضـاهاي  از آمـوز  دانش جمعیت یکسان

 و معلمـان  و انآمـوز  دانـش  براي دیگر سوي از و دهد می کاهش را آموزي دانش جمعیت
  . آورد می وجود به زیادي مشکالت شهروندان
 سلسله تحلیل فرآیند، بولین  روش تلفیق شیوة از گیري بهره با مراکزآموزشی یابی مکان

 بـه  زیـادي  تحقیقـات  تاکنون که است مبحثی، جغرافیایی اطالعات سیستم و، فازي مراتبی
 انـواع  یـابی  مکان خصوص در اما است نشده انجام زمینه این در ترکیبی و تخصصی طور

 مطالعات مراکز اینیابی  مکان در 1GIS از استفاده و، شهري آموزشی يها ، کاربريخدمات
  :شود می پرداخته آنان معرفی به زیر در که شده انجام چندي

 مـدارس یـابی   مکـان " عنـوان  بـا  تحقیقی در برزیل کشور در )2004همکاران( و 2نلیو
، شـیب ، گسـل ، شناسی زمین چون معیارهایی گرفتن نظر در با "GIS بکارگیري با ابتدایی
 احـداث  بـراي  هـایی  محـل ها  شاخص به دهی وزن سیستم از استفاده با.. و جمعیتی مراکز

  . کردند پیشنهاد مدارس
 در اراضی کاربري بررسی" عنوان با خود ارشد کارشناسی نامه پایان در، )1381پور( الله

 منطقه ابتدایی) آموزشی(مدارس هاي کاربري: مورد GIS ازگیري  بهره با شهري ریزي برنامه
 و معیارهـا  نظـر  از تهران 8 منطقه ابتدایی مدارس وضعیت که رسید نتیجه این به، تهران 8

 و بـرد  نمـی  سـر  به مناسبی وضع در، گردد رعایت ابتدایی مدرسه یک در باید که ضوابطی

                                                
1. Geographic information systems 
2. Nelio 
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 توجـه  مهـم  ایـن  بـه  اسـت  ضـروري  بنـابراین شـود.   مـی  تشـدید  حالـت  این روز به روز
  . )1381، پور شود(الله

 مدارس یابی مکان و مکانی توزیع تحلیل و تجزیه عنوان تحت اي مقاله 1381 درسال
 تحقیـق  ایـن ، گرفتـه  انجام فرهادي رودابه توسط جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با

 و فاصـله  عامـل  بـر  و دارد یابی مکان در سیستم این هاي يمند توان معرفی در سعی بیشتر
 بـا  پژوهشـی  در )1383(همکـاران  و زاده فـرج . )6:1381، (فرهاديکنـد  تأکید می جمعیت

 اطالعـات  سیسـتم  از اسـتفاده  بـا  شـهري  آموزشـی  مراکز گزینی مکان و ارزیابی " عنوان
 اطالعاتی هاي الیه تلفیق طریق از، کرمانشاه معلم شهرك: موردي مطالعۀ (GIS) جغرافیایی

 مقاطع تفکیک به را شهر سطح در آموزشی مراکز ایجاد يها مکان بهترین زمینه این در مؤثر
 . )1383، همکاران و زاده دادند(فرج نشان آموزشی

 و مـدارس  بهینـه  یـابی  مکـان " عنـوان  تحـت  پژوهشـی  )1387همکاران( و صفارزاده
 بیشـتر  تحقیق این در که است داده انجام "شهري ترافیک کاهش جهت آموزشیمؤسسات 

 بهینه یابی مکان با که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج و است شدهتأکید  سفر حجم بر
  شود.  می حاصلآموزان  دانش بهداشتی و رفاهی شرایط، مدارس
 بهینـه  مـدل  ارایه و یابی مکان بررسی" عنوان با تحقیقی در )1389عساکره( و پور امان
 را شادگان شهر ابندایی مدارس وضعیت" شهرشادگان ابتدایی مدارس آموزشی يها کاربري

 ایـن  نتـایج . کردنـد  بررسـی  GIS از اسـتفاده  با آموزشی مراکزیابی  مکان معیارهاي نظر از
 نظـر  در معیارهـاي  نظـر  از شادگان شهر ابتدایی مدارس مطلوبیت عدم دهنده نشان تحقیق
  باشد.  می شده گرفته

 استفاده با آن کالبدي مناسب ساماندهی و آموزشی مراکز فضایی پراکنش الگوي تحلیل
 8 منطقه در همکاران و نژاد احد توسط 1391 سال در که است بوده تحقیقی عنوان GIS از

 منطقه در را مراکز این یکسان توزیع عدم تحقیق این نتایج. است گرفته صورت تبریز شهر
 در تاپسـیس  روش سـازي  پیـاده  طریـق  از جدیـد  مراکزیابی  مکان همچنین ؛دهد می نشان

  . )1391، همکاران و نژاد است(احد گرفته صورت GIS افزار نرم محیط
 بـا  رابطه در شده انجام تحقیقات در دهد می نشان موضوع پیشینه بررسی که گونه همان

 کردن مطرح در سعی بیشتر، معیاره چند گیري تصمیم يها مدل با ترکیب در GIS از استفاده
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 بکـارگیري  و اسـت  بوده آموزشی مراکز ساماندهی در کارآمد ابزاري عنوان به GIS قابلیت
 يهـا  روش از اسـتفاده  بـا  آموزشـی  مراکز استقرار مسئله سازي بهینه و تر کارآمد يها مدل
  . است گرفته قرار توجه موردتر  کم GIS با تلفیق در فازي منطق قبیل از نوین
: هسـتیم  اساسـی سؤال  دو به پاسخ پی در پژوهش این در، شده ذکر مطالب به توجه با

 اصـول  و معیارهـا  اسـاس  بر اهواز شهر راهنمایی) مقطع آموزشی(در مراکز فعلی مکان آیا
 بـراي  هـایی  مکـان  چه همچنین و ؛باشد می شهري ریزي برنامه و جغرافیایی هاي یابی مکان

 تهیـه  و منطقـه  بررسـی  از پـس  راسـتا  این در. باشد مناسب ندتوان می جدید مراکز احداث
 راستا این در. هستیم شده ذکر سوالت به پاسخ پی در موضوع تحلیل و اطالعاتی هاي الیه

 مناسب ساماندهی منظور به و بولین منطق از آموزشی مراکز موجود وضع بررسی منظور به
 استفاده GIS محیط در فازي مراتبی سلسله تحلیل  روش تلفیق از جدید مراکزیابی  مکان و

  . است شده
 

  ها روش و مواد. 2

. اسـت  مربع متر کیلو 259 شهر این مساحتباشد.  می اهواز شهر مطالعه مورد محدوده
 از شـرقی  طـول  دقیقـه  29تـا  و درجه 49 تا درجه 48 بین جغرافیایی محدوده در شهر این

 23 تـا  دقیقـه  45 و درجـه  30 و شرقی) 289614 تا 266975گرینویچ(معادل النهار نصف
 غربـی  جنوب در) شمالی 3475776 تا 3456200استوا(معادل خط از شمالی عرض درجه
 پــرورش و آمـوزش  ناحیـه  4 و شــهرداري منطقـه  8 داراي و اسـت  گردیــده واقـع  ایـران 
  . )87:1389، (عساکرهاست
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  اهواز شهر راهنمایی مقطع مدارس موقعیت. 1 شماره نقشه

  
 و اطالعـات  آوري جمـع  براي. است تحلیلی - توصیفی پژوهش این در مطالعه روش

 GPS سیسـتم  و میدانی مطالعات و اي کتابخانه و اسنادي هاي بررسی از نیاز مورد يها داده
 شـهر  گانـه  8 منـاطق  راهنمـایی  مـدارس  مطالعـه  این در آماري جامعه. است شده استفاده

 مراکز گزینی مکان ارزیابی براي بولین منطق روش از ابتداباشد.  می مدرسه) 59 اهواز(تعداد
 ماهیـت  بـولین  منطق از استفاده علت است؛ شده استفاده مطالعه مورد محدوده در آموزشی

 که مناطقی. کند می تولید یک و صفر ارزش با يها نقش آن خروجی کهباشد  می روش این
یابی  مکان اصول که است هایی پهنه نمایانگر واقع درشود  می حاصل آنها براي صفر ارزش
 نمایـانگر  یـک  ارزش بـا  منـاطق  بـرعکس  و اسـت  نشـده  رعایـت  آنها در آموزشی مراکز
 با. است شده لحاظ آنها در آموزشی مراکزیابی  مکان معیارهاي اصول کهباشد  می هایی پهنه

 آمده بدست موجود وضع از کلی شماي مدارس موقعیت با شده حاصل بولین نقشه انطباق
 اراضـی  کاربري ریزي برنامه با رابطه در موجود منابع ینتر مهم بررسی با بعد گام در. است

 بـا  مصـاحبه  طریق از و شده استخراج آموزشی مراکزیابی  مکان در گذارتأثیر  يها شاخص
 الیـه  یـک  آنهـا  از کـدام  هـر  براي و شده غربال گذارتأثیر  يها شاخص ینتر مهم خبرگان
 روش از شاخص هر اهمیت میزان کردن لحاظ براي. است شده تهیه GIS محیط در مکانی
 اعمال ها وزن این ها نقشه نهایی تلفیق در و شده استفاده فازي مراتبی سلسله تحلیل فرآیند
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 افـزار  نـرم  در FAHP1 مـدل  بـا  هـا  نقشـه  تلفیـق  از حاصل نتایج نهایت در. است گردیده
ArcGis 10. 1 شناسـایی  جدیـد  آموزشـی  مراکـز  احـداث  براي بهینه مراکز و شده تهیه 

  . اند شده
  

  راهنمایی) آموزشی(مدارس مراکزیابی  مکان در اثرگذار يها شاخص -1-2
 ایـن  کـه  اسـت  پـرورش  و آموزشـی  وزارت بـا ، کشور در آموزشی فضاهاي مدیریت

 از آموزشـی  نظـام  وضعیت به مربوط مدیریت یکی. است بررسی قابل بعد دو از مدیریت
 وضـعیت  بـه  مربـوط  دیگري و آموزشی نظام، درسیریزي  ، برنامهانسانی نیروي يها جنبه

 وریـزي   ، برنامـه آموزشی فضاهاي ساماندهی و مکانیابی شامل آموزشی يواحدها فیزیکی
 و اسـتانداردها  اعمال، تحصیل حال در جمعیت براي نیاز مورد فضاهاي احداث بینی پیش
 . )6:1391، همکاران و نژاد احد(غیره

 به فضاها این تا شود رعایت الزم معیارهاي و اصول باید آموزشی فضاهاي مکانیابی در
 يهـا  کـاربري  سـایر  با باید می آموزشی کاربري. شود توزیع شهر سطح در متوازن صورت
 و همـاهنگی  معنـاي  به سازگاري. باشد داشته الزم سازگاري مکانی موقعیت نظر از شهري

 در کـاربري  هـر  عملکرد و مکان که آنجا از. )، UNESCO 1996: (44است همخوانی
 حوزه و کاربري مکان انطباق عدم صورت در و دارند معینی جایگاه شهر کالبدي تقسیمات
 بـا  رابطـه  در )98: 1380، شد(شـیعه  خواهد سلب شهروندان امنیت و آسایش آن عملکرد

 مکـانی  -فضـایی  ناسـازگاري  و سازگاري باید، آموزشی کاربري ساماندهی و گزینی مکان
 ناسازگاري و سازگاري این به توجه با و گرفت نظر در را دیگر هاي کاربري با کاربري این
 در را الـذکر  فـوق  اسـتانداردهاي  نهایـت  در و شـود  اخذ گذارتأثیر  يها شاخص ینتر مهم

 ارتبـاط  خالصـه  طور به زیر در. کرد اعمال جدید مراکزیابی  مکان و موجود وضع بررسی
  :دهیم می قرار بررسی مورد را ها کاربري سایر و آموزشی فضاهاي

 بـراي  یابی مکان، شهرسازي تالش ترین عمده :مسکونی کاربري و آموزشی کاربري
 یکـدیگر  از ناسـازگار  هـاي  کـاربري  جداسـازي  و شـهر  سـطح  در گونـاگون  هاي کاربري

 فضـاي  یـک  نیازهـاي  از یکـی  عنـوان  بـه  آموزشـی  فضـاهاي . )24: 1378، نیا (سعیداست

                                                
1. Fuzzy Analytical Hierarchy process (FAHP)  
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 بـه  مسـکونی  کـاربري  بـا  آموزشـی  واحـدهاي  جـواري  هم ترتیب بدین و بوده مسکونی
 هاي خانه به مدارس نزدیکی که چرا. است سازگار راهنمایی و ابتدایی مقاطع در خصوص
 اثـرات  نیـز  روانـی  و روحی نظر از آموزان دانش براي امن شرایط ایجاد بر عالوه مسکونی
 مسـکونی  کـاربري  بـه  کـاربري  ایـن  نزدیکی که آنجا از اما. داشت خواهد آنان بر مطلوبی
 رعایـت  هـا  آن بـین  فاصله حداقل یک بایستی، بود خواهد ساکنان براي مزاحمت موجب

 اقـدام  مـدارس  اطـراف  در سـبز  فضاي ایجاد طریق از توان می امر این انجام براي و گردد
  . نمود

 هـاي  کـاربري ، اراضی کاربري ریزي برنامه اصول طبق بر :فرهنگی و آموزشی کاربري
ــازگار ــد ناس ــم از دور بای ــاربري و ه ــاي ک ــل ه ــد مکم ــار در بای ــم کن ــان ه ــابی  مک ی

 مراکـز ، نمایشـگاه ، گـالري ، موزه شامل فرهنگی کاربري. )110: 1383، شوند(پورمحمدي
 نسبتاً نزدیکی رود می انتظار ها آن عملکرد از چنانچه. است... و کتابخانه تربیتی، -فرهنگی

 در سازگار کاربري دو عنوان به دتوان می کاربري دو این و دارند آموزشی کاربري با زیادي
  . یابند استقرار یکدیگر کنار

 همجـواري ، هـا  کـاربري  سازگاري ماتریس اساس بر: نظامی مراکز و آموزشی کاربري
 ناسـازگار  کـامالٌ  تفریحی و تجاري، اداري، آموزشی، مسکونی هاي کاربري با نظامی مراکز
 زرهی 97 لشکر خصوص نظامی(به عمده مراکز. )112: 1383، گردد(پورمحمدي می تلقی

 قـرار  اهـواز  شـهر  محـالت  بـا  همجـواري  در و اهـواز  شـهر  قـانونی  محـدوده  در ارتش)
 مراکـز  بـا  همجـواري  در منفـی   شـاخص  یـک  عنوان به مراکز این به نزدیکی. است گرفته

  . است شده گرفته نظر در آموزشی
 ینتـر  مهم از زمان و فاصله معیار دو که آنجا از :درمانی -بهداشتی و آموزشی کاربري

 دسترسی پژوهش این در )30: 1388، (زیاريباشد می اراضی کاربري ریزي برنامه معیارهاي
 و نشانی آتش و رسانی امداد مراکز، درمانی بهداشتی مراکز قبیل نجات(از و امداد مراکز به

 بـه  سـریع  دسترسـی  چنـد  هـر . است شده اعمال تحقیق در نیز ها) داروخانه و ها درمانگاه
 کـه  مراکزي در لیکن ،است ضروري آموزشی واحدهاي براي درمانی -بهداشتی واحدهاي

 واسـطه  بـه  بـزرگ)  هاي بیمارستان قبیل (ازکنند می رسانی خدمات شهر و منطقه سطح در
 رادیواکتیـو  حتـی  و شیمیایی، میکروبی يها آلودگی شیوع منابع از یکی دارد که عملکردي
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 کـاربري  عنـوان  بـه  استاندارد فاصله حداقل با مراکز این کردن لحاظ جهت همین به است
  . است ضروري ناسازگار

 يواحـدها  کنـار  در تمرکـز  صـورت  در تجـاري  کاربري :تجاري و آموزشی کاربري
 خـرده  مراکـز  تنها میان این در. داشت خواهد پی در را تربیتی نامطلوب پیامدهاي آموزشی
 شـرایط  ایجـاد  لحـاظ  از آموزشـی  فضـاهاي  بـا  جواري هم صورت در که هستند فروشی

  . کند مین ایجاد مشکلی نامطلوب
 فضاهاي زمینه در که تحقیقاتی کلیه در تاکید بیشترین :سبز فضاي و آموزشی کاربري

 هرچند. پردازد می سبز فضاي با مدارس نزدیکی و ارتباط به است گرفته صورت آموزشی
 منطقـه  بنـدي  تقسـیم  سیسـتم  بـا  بیشـتر  و است دارا را خود هاي ویژگی سبز فضاي نظام

  . )7:1391، همکاران و دارد(احدنژاد ارتباط همسایگی واحدهاي و ها محله، مسکونی
 هوایی بخش دو شامل ارتباطی شبکه :نقل و حمل ارتباطی شبکه و آموزشی کاربري

، کـاربري  هر عملکرد اما دارند نیاز ارتباطی شبکه به ها کاربري تمام امروزه. است زمینی و
 هاي دسترسی راهنمایی مقطع آموزشی مراکز براي. طلبد می را خود مناسب ارتباطی شبکه
 و اصـلی  کننده پخش و جمع هاي خیابان بین ارتباط برقراري عملکرد عمدتاً که اي محله
 نماینـد  مـی  برقرار وابسته خدمات با را مسکونی يها کاربري بین ارتباط و داشته را فرعی

 متـر  12-15 بـین  معابر دسته این عرض حداقل و هستند مقطع این در معابر ترین مناسب
  . )49:1378، (غفاريباشد می

 اتتأسیسـ  از برخـی  دیـدن  آسیب :شهري تجهیزات و تأسیسات و آموزشی کاربري
 آنهـا  بـه  مربـوط  هـاي  حـریم  حفـظ  بنابراین شود؛ خسارات افزایش سبب دتوان می شهري

 اصـلی  شـاخص  3 شـامل  مـوارد  ایـن ، هـا  شـهر  سطح در عمده صورت به. دارد ضرورت
، برنـافر  و (عزیزيباشـد  مـی  )سـوخت  ذخیـره  مخازن و CNG جایگاه، بنزین حریم(پمپ

 نـوع  واسـطه  بـه  هـا  آن از بعضی که دارد وجود شهر در تجهیزاتی و تأسیسات. )4: 1391
 و تأسیسـات  نیـز  و ندارنـد  را آموزشـی  يهـا  کـاربري  بـا  جـواري  هم امکان عملکردشان

 از مناسـب  فاصـله  در باید ها آن به آموزشی فضاهاي نیاز علیرغم که دارد وجود تجهیزاتی
، زبالـه  آوري جمـع ، بنـزین  پمـپ  مثـل  يهـا  کـاربري  اول گـروه  در. گیرنـد  قرار مدارس

 دارد قـرار ... و نفت و گاز اصلی هاي لوله، قوي فشار هاي دکل، ها گورستانها،  کشتارگاه
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، نشـانی  آتش مثل ییها کاربري دوم گروه در. گیرد قرار آموزشی کاربري جوار هم نباید که
 آموزشـی  واحـد  از معـین  هاي فاصله در باید که دارد وجود انتظامی نیروي و پلیس مرکز

  . )34:1383، گیرند(میکائیلی قرار رسانی امداد جهت

   ها نقشه تلفیق موجود يها . مدل2-2
   1بولین منطق مدل. 1-2-2  

 ››خیـر  ‹‹ و ››بلـی  ‹‹ صـورت  بـه  نقشه ارزش منطقی ترکیب )دویی دو(بولین مدل در
 )عضـویت (یک صورت به مجموعه یک در عضویت، مدل این در دیگر عبارت به. باشد می

، AND، OR ،XOR ياپراتورهـا  از بـولی  جبـر . شـود  مـی  بیـان  )عضویت عدم(صفر و
NOT حاصل. کند می استفاده؟ غلط یا است درست مخصوص شرط آیا اینکه دیدن براي 

 عمـل . باشـد  مـی  ها نقشه آن ضرب عمل معادل نقشه چند روي بر "AND" منطقی عمل
 بـه  جمـع  ریاضـی  عمـل  طریق از توان توان می را شده یاد نقشه دو روي بر ""OR منطق
 وسـیله  بـه  توان می خاص فعالیت یک براي مکان یک انتخاب در کلی طور به. رساند نتیجه

 )صفر(نامناسب یا )یک(مناسب یا مکان یک انتخاب مدل این در که کرد مکانیابی مدل این
 در اگـر  مثـال  عنـوان  بـه . )3:1387، (پیرمراديمتصورشـد  توان نمی را این از غیر حالتی و

 متـر  1000 شـعاع  حـداقل  بـا  بنزین پمپ از دوري هدف آموزشی جدید مراکزیابی  مکان
 عنـوان  بـه  متـر  1000 از بیشـتر  فاصله و صفر ارزش عنوان به 1000 ازتر  کم فاصله، باشد

 نقشـه  بـولی  هـاي  عملگر با فاکتورها تمامی براي ترتیب همین به. گیرد می قرار یک ارزش
 آن خروجـی  کـه شـوند   مـی  تلفیـق  هـم  بـا  هـا  نقشه این نهایت در وشود  می تهیه مربوطه

  باشد.  می یک و صفر يها ارزش با يها نقش

  2ها شاخص پوشانی هم مدل. 2-2-2
 بـه  ابتـدا  روش دو هر در. است امکانپذیر ش رو دو به شاخص همپوشانی مدل انجام

 وزنـی  کارشناسـی  نظـرات  بـه  توجـه  با یا و نسبی اهمیت اساس بر، مؤثر ي فاکتورها کلیه
 در حقیقـی  اعـداد  یـا  و مثبت صحیح اعداد صورت به ها وزن اینشود،  می داده اختصاص

                                                
1. Boolean logic model 
2. index overlay model 
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 روش هماننـد  فاکتورهـا  ورودي هاي نقشه اول روش درشوند.  می تعیین مشخص بازه یک
 را منفـرد  وزنـی  عامـل  یـک  فاکتور نقشه هر روش این در. هستند باینري صورت به بولین
 اهمیـت شود.  می ضرب خودش وزنی عامل در فقط دیگر هاي نقشه با ترکیب براي و دارد

 گرفتـه  نظـر  در یکسـان  اول روش در فـاکتور  نقشـه  یـک  در موجـود  مختلف يها کالس
 عـالوه  روش این در. دارد اول روش به نسبت بیشتري پزیري انعطاف دوم روششود.  می
 از یـک  هـر  بـه شـود،   مـی  داده اختصاص وزنی ورودي يها نقشه از کدام هر به که این بر

 نظـرات  و نسـبی  اهمیـت  اسـاس  بـر  نیـز  فاکتور نقشه هر در مکانی هاي واحد وها  کالس
ها  کالس از کدام هر به عبارتی به. )4:1387، یابد(پیرمرادي می اختصاص وزنی، کارشناسی

  . یابد می اختصاص وزنی کارشناسان نطرات و نسبی اهمیت با متناسب

 1فازي منطق مدل. 3-2-2

، فـازي  هايمجموعه نظریه براساس. است بولین منطقیافته  توسعه واقع در فازي منطق
 و درجـه  داراي عضـوي  هـر  و نبـوده  کاملطور  به است ممکن مجموعه در اعضا عضویت
 مطلق نامناسب و مطلق مناسب واحدي هیچ مجموعه این در. باشد یک تا صفر از عضویت

 بـین  بلکه یک نه و است صفر نه شده داده هايوزن دلیل همین بهشود.  مین گرفته نظر در
  . )27:1381، شیخ (آلاستتغییر م یک و صفر

  )FAHP(فازي مراتبی سلسله تحلیل تکنیک. 3-3
 زاده لطفـی  پروفسـور  توسط فازي مجموعه تئوري مفهوم براساس FAHP شناسی روش

 سلسـله  تحلیـل  فراینـد . (M, Celik, 2009: 190)اسـت  شـده  نهاده بنا 1965 سال در
.  دهد می بسط فازي مجموعه تئوري با آن ترکیب رهگذر از را »ساعتی« AHP، فازي مراتبی

 براي، شود حل باید که يها سالم براي مراتبی سلسله ساختار ایجاد از بعد، فازي AHP در
.  شود می استفاده فازي نسبی هاي همقیاس از معیارها با متناظر عوامل نسبی اهمیت دادن نشان

 توسـط  هـا  گزینه نهایی امتیازات،  شود می ساخته فازي قضاوت ماتریس یک، ترتیب این به

                                                
1. Fuzzy logic model 
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 از اسـتفاده  بـا  فـازي  اعـداد  بنـدي  رتبه رهگذر از بهینه گزینه و،  گردند میارایه  فازي اعداد
  . (O, Duran, 2008: 34)آید می دست به خاص جبري عملگرهاي

  توسعه آنالیز روش براساس فازي مراتبی سلسله فرایندتحلیل تعاریف و مفاهیم. 1-3-3
 هـاي  قضـاوت  وشـود   می مواجه پیچیده و قطعی غیر مسأله یک با گیرنده تصمیم وقتی

 بـین " و  "تر مهم برابر دو حدوداً" مانند قطعی غیر يها نسبت صورت به را خود اي مقایسه
،  خصـوص  بـه  و اسـتاندارد  AHP هـاي  گـام ،  کنـد  می بیان " تر اهمیت کم برابر چهار تا دو

ـ توان مـی ن  ویژه بردار بندي اولویت رویکرد  نظرگرفتـه  در درسـت  هـاي  رویـه  عنـوان  بـه  دن
، »چانگ یونگ« نام به چینی محقق یک، 1996 سال در. (O, Duran, 2008: 34)دنشو

 عناصـر  همه 2مثلثی فازي اعداد،  شناسی روش این در. کردارایه  را 1اي توسعه تحلیل روش
 :Wang, 2007کنـد  مـی  محاسـبه ، روش ایـن  وزن بردارهـاي  و قضاوت ماتریس در را

151) ،L ،.(J, Chu .  
 کنید فرض ijMA

~~
 زیـر  صـورت  بـه  کـه  باشـد  فـازي  زوجی مقایسه ماتریس یک 

  : شود می تعریف
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1 . Extent Analysis Method 
2 . Triangular Fuzzy Numbers 
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ها  شاخص و ها گزینه دهنده نشان، ترتیب به، jو i و سطر شماره بیانگر k، آن در که

ـ  بایـد  هـم  بـه  نسـبت  را آنها بزرگی درجه ها kS محاسبه از پس، روش این در. هستند  هب
 بزرگـی  درجـه ،  باشـند  مثلثـی  فازي عدد دو 2M و 1M اگر، طورکلی به.  آورد دست

1M 2برM شود می تعریف زیر صورت به:  
  
 صورت این غیر در و

  :  داریم
  
  

ها  شاخص وزن محاسبه براي
  : کنیم می عمل زیر صورت به زوجی مقایسات ماتریس در

  iknkSSVXW kii  ,,......,2,1...............................)(min)(  
  :بود خواهد زیر صورت بهها  شاخص وزن بردار،  بنابراین

 tnXWXWXWW )(),....,(),( 21   
 رابطه براساس.  است فازي AHP بهنجارنا ضرایب بردار همان که 




i

i
i W

W
W

 بهنجار اوزان 
  . )40:1387، فرجی و آذر(آید می دست هبها  شاخص شده

  ساعتی مقیاس فازي توسعه و پارامترها تعریف نحوه. 2-3-3
 تکنیک طریق از ~9تا~1 متقارن مثلثی فازي اعداد از، قضاوت ماتریس ساخت براي

 مـورد  فـازي  اعـداد  ویژگـی  تـابع  پارامترهـاي ، زیر جدولشود.  می استفاده زوجی مقایسه
  . کند می تعریف را استفاده
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   فازي اعداد ویژگی تابع پارامترهاي. 2شماره جدول
  فازي اعداد  تعریف

caxaca  ,2,1  
caxcaca  ,2,3  

  
caxcaca  ,2,7  

axcaca  ,2,9  

1~  
3~  
5~  
7~  
9~  

  .  )1994،  همکاران و (مون:ماخذ

  تعیین نرخ سازگاري در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي . 3-3-6
A فـازي  قضـاوت  مـاتریس  سازگاري درجه گیري اندازه  رايب

 را  شـاخص  یـک ، ~
  :کرد تعریف بهینه زیر صورت به فازي) غیرکریسپ( اولویت بردار تعیین از بعدتوان  می

  
A، آن در که

 فازي مقایسه ماتریس~
 وزن 2W،  1 عامل وزن 1W، زوجی
  است ام n عامل وزن w،  2 عامل

Vahidian ،2008:593-596)( .  
  
  
  

صورت به فازي قضاوت ماتریس یک کنیم می فرض ijaA ~~
 در کـه   شـود  می ساخته 

),,(صورت به ~ija مثلثی فازي عدد، آن ijijij uml وزن بـردار  بـراي  آنگـاه . گـردد  مـی  بیان 

کریسپ
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nWWWW ),...,,( 21 توان  می
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همـــواره  ارزش
3679.01آن از مقـدار  اگـر اسـت.  یک  بین صفر و e   آنگـاه تمـام   ، بزرگتـر باشـد

ijهاي  هاي واقعی نامساوي نسبت
j

i
ij u

W

W
l  *

*

و مـاتریس قضـاوت فـازي از     شـوند  مـی ارضاء  
نشـاندهنده آنسـت کـه    ، مسـاوي یـک باشـد   سازگاري خوبی برخوردار خواهد بود. اگر

 ، ماتریس قضـاوت فـازي بـا یـک      . در نتیجه کامال سازگار است، ماتریس قضاوت فازي
  .(Wang and Chu, 2007: 154)است سازگارتر، بزرگتر

  ها یافته تحلیل و تجزیه. 4
 کـافی  شناخت همچنین و آموزشی مراکزیابی  مکان برمؤثر  فاکتورهاي شناخت از پس

 آماده  تحلیل انجام براي و تهیه مناسب فرمت با نیاز مورد هاي الیه، مطالعه مورد محدوده از
 نبوده یکسان جدید مراکزیابی  مکان براي معیارها اهمیت ضریب که آنجا از همچنین. شدند
 و گرفتـه  صورت معیارها زوجی مقایسه فازي مراتبی سلسله تحلیل فرآیند طریق از، است
 تالشـی  جدیـد  مراکـز یـابی   مکـان  براي آنکه از قبل. است آمده بدست معیارها نهایی وزن

 از مهم این براي. است ضروري موجود آموزشی مراکز گزینی مکان از آگاهی، گیرد صورت
 ایـن  خروجـی  از حاصل هاي نقشه روش این انتخاب دلیل. است شده استفاده بولین منطق
 داشتن اختیار در با رو این ازدهد.  می نشان را ناسازگار و سازگار مناطق کهباشد  می روش
 را اهـواز  شـهر  آموزشـی  مراکـز  فعلـی  سـایت توان  می بولین منطق از حاصله نهایی نقشه

 . کرد ارزیابی

  بولین منطق از استفاده با اهواز شهر آموزشی مراکز موجود وضع بررسی. 1-4
 حـاوي  کـه  ییهـا  پیکسـل  آموزشی مراکز فضایی توزیع از آمده بدست بولین نقشه در

 اسـاس  بـر  آنها در آموزشی مراکز ایجاد کهباشد  می هایی مکان دهنده نشان باشند می 1عدد
 آنهـا  مقـدار  که هایی پیکسل برعکس و است؛ بوده شده گرفته نظر در معیارهاي و ضوابط
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 بـراي  شـده  گرفتـه  نظـر  در معیارهـاي  کـه باشـد   می مکانهاییدهد،  می نشان را صفر عدد
 هـاي  ها نقشه تهیه از بعد. است نشده گرفته نظر در مناطق این در آموزشی مراکزیابی  مکان
 بـه  نتـایج  شـده  گرفتـه  نظـر  در هاي معیار و بولین منطق اساس برها  نقشه تلفیق نیاز مورد

  .آمد بدست زیر نقشه صورت
  2منطقه مدارسیابی  مکان ارزیابی: 3شماره نقشه        1منطقه مدارسیابی  مکان ارزیابی: 2شماره نقشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  4منطقه مدارسیابی  مکان ارزیابی: 5شماره نقشه            3منطقه مدارسیابی  مکان ارزیابی: 4شماره نقشه
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  6 منطقه مدارسیابی  مکان ارزیابی: 7 شماره نقشه           5 منطقه مدارسیابی  مکان ارزیابی: 6 شماره نقشه

  
  8 منطقه مدارسیابی  مکان ارزیابی: 9 شماره نقشه        7 منطقه مدارسیابی  مکان ارزیابی: 8 شماره نقشه

 بـه  توجـه  با. است شذهارایه  زیر در آموزشی مراکز گزینی مکان ارزیابی یکپارچه نقشه
 و معیارهـا  کـه  است هایی مکان شاملباشد،  می صفر عدد ها آن مقدار که ییها پیکسل نقشه

 کـه  هـایی  مکـان  و اسـت؛  نشده اعمال آنهایابی  مکان در پژوهش این در نظر مورد ضوابط
 اصـول  و ضـوابط  کـه باشـد   می هایی مکان بیانگرباشد،  می 1 عدد حاوي ها آن يها پیکسل

 که است مسأله این بیانگر شده تهیه نقشه. کند می صدق آنها براي آموزشی مراکزیابی  مکان
. انـد  نشـده یـابی   مکـان  مناسـب  هـاي  مکان در اهواز شهر راهنمایی مدارس اتفاق به قریب
 وانـد   یـابی شـده   مکـان  نامناسب  مکانهاي در که است مدارسی دهنده نشان آبی هاي بیضی
 نظـر  در معیارهـاي  به توجه با مناسب مکان در کهدهد  می نشان را مدارسی سبز هاي بیضی
  . اند شدهیابی  مکان شده گرفته
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  اهواز شهر آموزشی مراکز گزینی مکان ارزیابی بولین نقشه: 10 شماره نقشه

 
  :است شدهارایه  زیر نمودار و جدول در خالصه طور به نقشه نتایج

  
  گزینی مدارس راهنمایی شهر اهواز ارزیابی مکان: 3جدول شماره 

  درصد
 سازگار مدارس

  درصد 
  رناسازگا مدارس

  تعداد
 سازگار مدارس

  تعداد
 ناسازگار مدارس

  تعداد
 مدارس راهنمایی

  نام
 منطقه

47 53  6  7  13  1  
60 40 6  4  10  2 

0 100 0  5  5  3 

50 50 6  6  5  4  
0 100 0  4  4  5  
17 83 1  5  6  6  
0 100 0 5  5  7  

50 50 2 5 4 8 
 جمع 59 38 21 - -

  3شماره جدول: ماخذ
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  : درصد مدارس سازگار و ناسازگار مناطق شهري اهواز1نمودار شماره 

  
  پژوهش يها : یافتهماخذ

  آموزشی مراکزیابی  مکان در FAHP مدل اجرا. 4- 2
 مکـانی  هـاي  تحلیـل  در معیاره چند گیري تصمیم يها روش از که هایی پژوهش اغلب

 صـورت  به مدل از، مناسب هاي مکان آوردن بدست و ها الیه تلفیق از بعدشود،  می استفاده
 آمـده  بدسـت   وزنکه  این یا وشود.  می استفاده بهینه مکان چند یا یک انتخاب براي روشی

 کـار  به بهینه گیري تصمیم براي ها الیه تلفیق مرحله در را زوجی) مقایسه طریق معیارها(از
 قـرار  اسـتفاده  مورد پژوهش این در دیگر اي گونه به FAHP  مدل از استفادهشود.  می گرفته
 ایـن  بـه . اسـت  شـده  محاسـبه  نیـز ها  کالس ازم کدا هر وزن پژوهش این در است؛ گرفته

 یکـدیگر  بـا  آنها طبقات و شده بندي طبقه کالس 5 اساس بر شده تهیه الیه هر که صورت
 مرحله در همچنین. است شده اعمال نیزها  کالس وزن طریق این از و شده زوجی مقایسه
 تهیـه  یکـی  روش این مزیت. است  شده ضرب الیه هر درها  شاخص نهایی وزن نیز نهایی

 نهـایی  مرحلـه  همچنـین  و بندي کالس مرحله در ها وزن اعمال همجنین و دار وزن ها الیه
شـود،   مـی  داده نمایش ادامه در مثال عنوان به را ورزشی مراکز الیهباشد.  می ها نقشه تلفیق

  . است شده گرفته نظر در مثبت فاکتور یک عنوان به مراکز این به دسترسی که
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 ابتـدا  در، فـازي  مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با مناسب محل تعیین منظور به
  :اند کردنده اعالم زیر شرح به را خود زوجی مقایسه ماتریس 1 گیرنده تصمیم سه

  معیارها زیر ارزیابی براي گیرندگان تصمیم زوجی مقایسه ماتریس: 4 شماره جدول
  تصمیم گیرنده اول  0 -500  500 -1000  1500 -2000  2500 -3000  3500 -4000

3  3  3  1  1  500- 0   
3  3  3  1  1  1000- 500   
1  1  1  3/1  3/1  2000  - 1500  
1  1  1  3/1  3/1  3000  - 2500  
1  1  1  3/1  3/1  4000  - 3500  

  تصمیم گیرنده دوم  0 -500  500 -1000  1500 -2000  2500 -3000  3500 -4000
3  5  3  1  1  500- 0   
3  5  3  1  1  1000- 500   
1  3  1  3/1  3/1  2000  - 1500  
3/1  1  3/1  5/1  5/1  3000  - 2500  

1  3  1  3/1  3/1  4000  - 3500  
  تصمیم گیرنده سوم  0 -500  500 -1000  1500 -2000  2500 -3000  3500 -4000

3  5  3  1  1  500- 0   
3  5  3  1  1  1000- 500   
1  3  1  3/1  3/1  2000  - 1500  
3/1  1  3/1  5/1  5/1  3000  - 2500  

1  3  1  3/1  3/1  4000  - 3500  
 زیرمعیارها ارزیابی مورد در کارشناسان نظرات: ماخذ

 کار به فازي مراتبی سلسله تحلیل روش در که جامع زوجی مقایسه ماتریس هاي درایه
 آن دوم، مؤلفـه  هـا  نظرسـنجی  حداقل آن اولمؤلفه  که است مثلثی فازي عدد یک، رود می

. )151:1389، (عطاییباشـد  مـی  ها نظرسنجی حداکثر آن سوممؤلفه  و ها نظرسنجی میانگین

                                                
 ریزي شهري مالك قرار گرفته است. نظرات اساتید گروه جغرافیا و برنامه .1
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 نظـر  و مثلثـی  فـازي  اعـدا  مبنـاي  بـر  ورزشـی  مراکـز  براي زوجی مقایسه جامع ماتریس
  باشد: می زیر شکل به کارشناسان

  FAHP روش به ورزشی مراکز از فاصله معیار زیر زوجی مقایسه: 5 شماره جدول
  شاخص  0 -500  500 - 1000  1500 - 2000  2500 - 3000  3500 - 4000  وزن نرمال

  0 -500  )1و1و1( )1و67. 1و1( )1و33. 2و1( )3و33. 4و1 )3و3و3(  342. 0
  500 -1000 )33. 0و78. 0و1( )1و1و1( )33. 0و11. 2و3( )3و67 .3و5( )1و33. 2و3(  292. 0
  1500 – 2000 )33. 0و56. 0و1( )33. 0و22. 1و3( )1و1و1( )1و3و5( )1و67. 1و3(  255. 0
  2500 - 3000 )2. 0و39. 0و33. 0( )2. 0و29. 10و33. 0( )2. 0و51. 0و1( )1و1و1( )33. 0و56. 0و1(  112. 0
  3500 - 4000 )33. 0و33. 0و33. 0( )33. 0و56. 0و1( )33. 0و78. 0و1( )1و33 .2و3( )1و1و1(  000. 0

  کارشناسان نظرات اساس بر نگارندگان محاسبات: ماخذ             02. 0ناسازگاري= نرخ
  :است شده تهیه زیر شکل به دار وزن الیهها  کالس وزن آوردن بدست از بعد

  FAHP روش به ورزشی مراکز از فاصله دار وزن نقشه: 10 شماره نقشه

 
 0- 500 معیـار  زیـر  به نرمال وزن بیشترین کنید می مشاهده جدول در که يطور همان

. باشـند)  نزدیـک  ورزشی مراکز به باید آموزشی مراکز که این به توجه است(با گرفته تعلق
 مکـان  تعیین، فاکتور يها نقشه تلفیق هدفشوند.  می تهیه شده ذکر شیوه به نیز ها الیه بقیه

 تلفیـق  از حاصـل  خروجـی  نقشـه  است بهترباشد.  می جدید مدارس احداث براي مناسب
 میـزان دهنـده   نشـان  آن پیکسـل  هر مقدار که باشد شده تهیه اي گونه به فاکتور يها نقشه

مـؤثر   هـاي  فاکتور کلیه گرفتن نظر در با مدرسه احداث جهت مربوطه مکان بودن مناسب
 هـاي  رنـج  در استفاده مورد هاي فاکتور اینکه علت به و شده ذکر مطالب به توجه با. باشد
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 گـذاري  رویهـم  مـدل  از تحقیـق  دراین بنابراین، هستند متفاوتی يها ارزش داراي، مختلف
  . است شده استفاده  FAHP روش از آمده بدست هاي وزن اعمال با 1وزنی
  :است شدهارایه  زیر نقشه در نهایی نتیجه

  FAHP مدل از استفاده با آموزشی جدید مراکزیابی  مکان نهایی نقشه: 11 شماره نقشه

  

  گیري . بحث و نتیجه5
 نظـام  ریزي هم در خورد می چشم به بزرگ هاي شهر در اکنون که مهم مسایل از یکی

 در جمعیت افزایش با واقع در. است شهروندان به رسانی خدمات سیستم نارسایی و توزیع
 هاي نارسایی موجب و یافته افزایش شهري خدمات براي تقاضا حجم کشورمان شهرهاي

 بـه  مردم دسترسی و فضایی عدالت تأمین جهت در. است گردیده مناسب خدمات ارایه در
  . دارد زیادي اهمیت شهر در مختلف يها کاربري بهینه گزینی مکان، خود اساسی نیازهاي

 کـه  چـرا  دارد سیسـتمی  دیـد  بـه  نیـاز  کـه  است فرایندي آموزشی مراکز گزینی مکان
 سـایر  بـا  و آن با متقابل ارتباط در و کل یک از جزئی صورت به باید مراکز این یابی مکان
. دید ها پدیده سایر از مجزا و مجرد اي پدیده صورت به را آن توان مین و کرد بررسی اجزا

 ضروري فضاها این مناسب توزیع و ساماندهی به توجه مراکز این کارایی افزایش جهت در
                                                

1. weighted overlay 
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 ایـن ، دارند دخالت آموزشی مراکزیابی  مکان در مختلفی عوامل که آنجا از. رسد می نظر به
یابی  مکان براي. سازد می غیرممکن سنتی يها روش با را آنها ابعاد تمام تحلیل و بررسی امر
 و میـدانی  بازدید همچون سنتی يها روش ازتوان  می آموزشی مراکز وضعیت ساماندهی و
 صـرفه  بـه  مقرون همها  روش این که کرد استفاده کاغذي هاي نقشه بررسی دستی روش یا

 این در GIS بکارگیري که است بدیهی. باشند نمی برخوردار کافی دقت از هم و باشند نمی
 بـه  توجهی بی دیگر طرف از. باشد انآموز مسایل دانش از بسیاري راهگشاي دتوان می زمینه
 شـده  انسانی و مادي منابع از توجهی قابل سهم رفتن هدر موجبیابی  مکان در عوامل این

 وارد انآمـوز  دانـش  و شـهري  مـدیریت ، مـردم  به زیادي خسارات مدت بلند در امر این و
  . کرد خواهد
 يهـا  گیـري  تصـمیم  حـوزه  در خصـوص  به گیري تصمیممسایل  از بسیاري که آنجا از
 از اسـتفاده  بنـابراین ، هسـتند  همراه دقیق هاي داده وجود عدم عدم و قطعیت عدم با مکانی
 در اخیـر  سـال  چنـد  در که ییها روش سایر و AHP ،TOPSIS قبیل از قطعی يها روش
 اساس بر زوجی مقایسات آنها مبناي وشود  می استفاده شهري هاي کاربري  یابی مکان حوزه
 پـذیري  انعطـاف  علـت  بـه  GIS و فازي منطق تلفیقشود.  مین توصیه، هستند قطعی اعداد
  . دارد همراه به تري مطلوب نتایج قطعی يها روش به نسبتمسایل  تحلیل در بیشتر

 افـزایش  و شـهر  کالبـدي  توسـعه  شتاب تناسب به نیز اهواز شهر کالن مختلف مناطق
 جهـت  در را اي ویـژه  توجه که است شده زمینه این در نارسایی و کمبودها دچار جمعیت

 معیارهاي نظر از اهواز شهر آموزشی مراکز پژوهش این در. طلبد می مراکز این ساماندهی
 بولین روش در ها نقشه تلفیق رابطه این در. گرفت قرار ارزیابی مورد گزینی مکان ضوابط و

 گانه 8 مناطق در که طوري به ؛دهد می نشان وضوح به را مراکز این صحیحیابی  مکان عدم
 ضـوابط  و معیارهـا  نظـر  از نامناسـب  مکـان  در راهنمایی مقطع مدارس از %63 اهواز شهر
 3 منطقـه  و تـرین  مناسـب  2 منطقـه  منطقـه  نیـز  منـاطق  سطح در. اند گرفته قراریابی  مکان

 ذکـر  مـوارد  به توجه با. دارند آموزشی مراکز بهینهیابی  مکان نظر را وضعیت ترین نامناسب
 مدل از که، است گرفته قرار نظر مد آموزشی جدبد مراکزیابی  مکان براي ریزي برنامه، شده

FAHP نقشه. است شده استفاده جدید مدارس احداث براي بهینه هاي مکان انتخاب براي 
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 براي را مناسب هاي مکان، اولویت حسب بر آمده شده تهیه هاي الیه تلفیق از حاصل نهایی
  دهد.  می نشان مدارس احداث

 مراکـز  مناسـب  مکـان  تعیـین  زمینۀ در موجود استانداردهاي رعایت منظور به، بنابراین
 بلنـد  و میـان ، کوتـاه  يهـا  دوره بـا  زمانی محدودة یک در مجموع در، اهواز شهر آموزشی

 مکـان تغییـر   همچنـین شـود.   می پیشنهاد مناسب يها مکان در جدید آموزشی مرکز، مدت
 در اهـواز  شـهر  آموزشـی  مراکـز  سـاماندهی  راسـتاي  در، نیز فعلی ناسازگار کامال مدارس
 و مـدارس  جابجـایی که  این به توجه باشود.  می داده پیشنهاد بودن صرفه به مقرون صورت

 کاربريتغییر  ها حریم از برخی براي مناسب حل راه شایدباشد  می مشکل بسیار آنها انتقال
 در کـه  منـاطقی  در مثـال  بـراي . باشـد  الزم اسـتانداردهاي  و اصـول  رعایـت  یـا  و مجاور

 حاشیه به ها کاربري این که است بهتر است کارگاهی فعالیت یا و صنایع مدارس همجواري
 مراکـز  حـریم  در کـه  درمـانی  بهداشـتی  مراکـز  مـورد  در همچنـین . شوند داده انتقال شهر

 که شود خواسته مراکز این از و شود تدوین اي نامه آیین و شرایط باید دارند قرار آموزشی
  . نمایند رعایت را بیشتري استانداردهاي
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  :منابع فهرست
 انتشارات، تهران،  دوم چاپ، علم مدیریت فازي، ) 1387(حجت،  فرجی و عادل،  ذرآ
  .نشر مهربان کتاب سسهؤم

 مراکز فضایی پراکنش الگوي تحلیل )؛1391همکاران( و، محسن، روشتی نژاد احد
 ریزي برنامه و پژوهش مجله، GIS از استفاده با کالبدي مناسب ساماندهی و آموزشی
  .هشتم شماره، سوم سال، شهري

 تحقیق با شهري خدمات مراکز مکانگزینی مناسب الگوي ارایه، )1376(اکبر، پرهیزکار
  .مدرس تربیت دانشگاه، دکتراي رساله، شهري GIS وها  مدل در

 و نفوس عمومی ایران، سرشماري آمار مرکز )؛1390-1385(بودجه و برنامه سازمان
  .اهواز شهر تفصیلی نتایج، مسکن

 آموزشی فضاهاي مکانیابی ضوابط )؛1385(مدارس تجهیز و توسعه، نوسازي سازمان
  .پرورش و آموزش وزارت فنی معاونت، پرورشی و

 سازمان انتشارات، ها کتاب سبز راهنماي شهرداري، )1383احمد(، نیا سعید
  .سوم چاپ، تهران، کشور هاي دهیاري و ها شهرداري

 پایانامه. اندام میانه شهرهاي آموزشی هاي کاربري بررسی، )1383اکبر( علی، رحمانپور
  .مرند آزاد دانشگاه ،شهري جغرافیاي کارشناسی ارشد دوره

 عدالت راستاي در شهري عمومی تسهیالت توزیع تحلیل، )1390(رحیم محمد، رهنما
-5، 23 شماره، توسعه و جغرافیا فصلنامه، مشهد در دسترسی یکپارچه مدل با فضایی

26.   
 ریزي برنامه فرایند در مراتبی سلسله تحلیل فرایند کاربرد، )1380(اسفندیار، زبردست

  .10 شماره، زیبا هنرهاي نشریه، اي منطقه و شهري

، یزد دانشگاه انتشارات، کاربري اراضی شهري ریزي برنامه، )1381اله( کرامت، زیاري
  .دوم چاپ

 کمک به زنجان شهر آموزشی مکانهاي فضایی ساماندهی، )1381(رحمان، صالحی

GIS ، تهران دانشگاه ،ارشد کارشناسیپایانامه. 
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 انتشارات، تهران، يشهر ریزي برنامه یمبان بر يا مقدمه. )1385(لیاسماع، عهیش
  .صنعت و علم دانشگاه
 آموزشی يها کاربري بهینه مدل ارایه و یابی مکان بررسی، )1389ماجده(، عساکره
 .اهواز چمران شهید دانشگاه، ارشد پایانامه کارشناسی، شادگان شهر ابتدایی مدارس
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