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 یدون احتساب اراضب( يرمختلف شه يهایافته به کاربریاختصاص  يهکتار 5664ل از مجموع مساحت یدر شهر اردب

زان ین میکه از ا باشد یم هکتار 111در وضع موجود حدود  یآموزش يهایافته به کاربری، مساحت اختصاص )يکشاورز

در مقطع  یآموزش يمتر مربع فضا 7/5 سرانهمطابق با که  یدر حال. رستان اختصاص داردیهکتار به مقطع دب 28/18

 42/25 برد بالغ یبا ين کاربریافته به ایاختصاص  يل آورده شده است، مساحت کل فضایدر طرح جامع اردبکه رستان یدب

از یسه با مساحت مورد نیدر مقا ين کاربریافته به ایاختصاص  یمساحت فعل یگر تراز منفن امر نشانیا. باشد هکتار

شتر قابل درک یب یزمان ل،یدر شهر اردب یآموزش يمربوط به فضا يهایمشکل عدم تعادل در کاربرمحاسبه شده است

، يسازگار( ینیگزمکان  یعدم التزام به اصول کلدر سطح شهر و  ها يکاربرن یع نامتعادل ایکه به توزخواهد بود 

، یمناسب مراکز آموزش ینیگزن ال در مکیدخ يارهایبا توجه به تعدد مع .میز توجه داشته باشین ها آن )تیت، ظرفیمطلوب

ل یفنون تحل نیتر برجستهاز  یکیبه عنوان ( TOPSISو مدل  GIS يها تیقابلاز  یقیشده است تلف یدر مقاله حاضر سع

 یت بررسیدر نها. ردیمورد آزمون قرار گ) رستانیدب( یمراکز آموزش ینیمناسب مکان گز يدر ارائه الگو) ياریچند مع

ط مطلوب از نظر ین مناطق متصف به شراینشان داد که ا TOPSISحاصل از مدل  یینها یدر خروجت دار یمناطق اولو

بان یستم پشتیبه عنوان س ینین فنون و ابزارها در نقش آفریا يها يتوانمندنشانگر ن امر یا. ن شده هستندییتع يارهایمع

  .مناسب است ينه هایانتخاب گز يبرا ،)DSS( يریم گیتصم

بر  ها نهیگزت یاولو يک مرتب سازیکنت ،ياریل چندمعی، تحلییایاطالعات جغراف ي، سامانه هایآموزش يکاربر

  لیشهر اردب ،)TOPSIS (ده آل یمشابهت به راه حل ازان یم يمبنا

  

                                                             
یلیاردب محقق دانشگاه يشهر يزیر برنامه و ایارشدجغراف یکارشناس  يدانشجو - 1    
  یلیدانشگاه محقق اردب يا یار گروه جغرافیاستاد -2 

یلیدانشگاه محقق اردب يشهر يزیا و برنامه ریارشد  جغراف یکارشناس يدانشجو -3  
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کاالهاي  و خدمات براي تقاضاافزایش  موجب بزرگ شهرهاي خصوص به ایران شهرهاي جمعیت سریع افزایش       

در را  یمشکالت فراوانبروز ران یا يدر اکثر شهرها يزیق برنامه رینبود نظام مدون ودقکه یدر حال .شده است یعموم

 ي نهیبه یابیو عدم مکان يمعضالت کاهش سرانه خدمات شهرن یا نیتر مهماز  یکی .است داشته یدر پ ها آنسطح 

از  یخدمات آموزشان ین میدر ا .)59 :1386زاده،  یول( کند یمه یرا توج ها آن یاصول یه لزوم ساماندهک. باشد یمآنها 

 ،ش خانوادهیم در آسایر مستقیآنها به لحاظ تاث ییع فضایکه توز شوند یممحسوب  يالت شهریخدمات وتسه نیتر مهم

 يسپهر( برخوردار است يادیت زیاز حساس شهر ییبایو ز ناسب وانسجام فضاهات ،يدرون شهر ينه سفرهایاهش هزک

  .)86 :1380و همکاران، 

ت منابع یک طرف و محدودیاز  یتیجمع يزیش تعداد دانش آموزان و برنامه ریروند رو به افزا در یعدم هماهنگ     

از طرف  یستم اطالعات مکانیو س يزان شهری، استفاده نکردن از برنامه رن مناسبی، کمبود زميزی، نبود برنامه ریمال

ع یاز توز یآموزش يها مکان نیهمچن .اعمال نگردد یآموزش ياکثر فضاها در یاصول یابی ده تا مکانیگر باعث گردید

 ينه برایصرف وقت و هزل یاز قب ین مقوالت نه تنها مشکالتیبه ا یتوجه یو ب برند یمن فضاها رنج ینامناسب ا

ت افت یو در نها یحوصلگ یو ب یدانش آموزان، خستگ یو روح یدن به مدرسه، به خطر افتادن سالمت جسمیرس

ت اکثر یت و مطلوبیر سوال رفتن موقعیز ط استاندارد، باعثینبود مح خاطر بهرا به بار آورده است، بلکه  ها آن یلیتحص

    ».)45 :1387، ير مرادیپ( ده استیگرد ها استانبزرگ و مراکز  يدر شهرها« اخصوص یآموزش يواحدها

ون نفر در یلیم 5/3ن تعداد حدود یکه از ا( رون نفیلیم 13حدود  يت دانش آموزیران با جمعیآموزش و پرورش ا     

کشور، از لحاظ  یت آموزشیون نفر کودک به جمعیلیم 3/1ش ساالنه حدود یو با افزا )کنند یمل یمقطع متوسطه تحص

 يو کمبودها م کشور با مشکالتیت الزم والتعلیجمع ياز برایمورد ن یآموزش ين امکانات و فضاهایو تأم یتیجمع

در سطوح مختلف  يدانش آموز ي ندهیفزارشد ن یبنابرا .)1389زارت آموزش و پرورش کشور، و( باشد یممواجه  یاساس

از  یکیبه عنوان  یآموزش يفضاها یابیکه مکانکند یجاب میا یآت يدر سالها ها آنش تعداد یافزا ینیش بیوپ یلیتحص

اد شده در یمعضالت  .)1389صفر نژاد،( ردیمورد توجه قرار گ یو فن ین علمیآموزش براساس مواز یعوامل اصل

 . کند یمه ینده نگرانه را توجیمدون و آ يزیافته و لزوم برنامه ریز نمود ین )لیهر اردبش(محدوده مورد مطالعه پژوهش 
 2,2نرخ رشد  با 1385سال  ينفر بوده که در سرشمار 340386حدود  1375 يسرشمارل در یاردب ت شهریجمع      

در  یآموزش ياختصاص داده شده به کاربر يکل فضا ).1385ران، یمرکز آمار ا( افته استیش یافزا 418262به ، درصد

در  یآموزش يمتر مربع فضا 7/5 سرانهکه مطابق با  یدر حال .باشد یمهکتار  28/18رستان در وضع موجود یمقطع دب

 برد بالغ یبا ين کاربریافته به ایاختصاص  يشده است، مساحت کل فضا دیقل یدر طرح جامع اردب هرستان کیمقطع دب

بر معضل  يدیمؤ توان یماز را ید نسه با مساحت موریدر مقا يهکتار 14/7 ین وجود تراز منفینابراب. دباشهکتار  42/25

و  يرت شهیبا توجه به رشد روز افزون جمعن یبنابرا. )1386، طرح و کاوش یشرکت مهندس(کرد  یفوق الذکر تلق
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 نیگذشته از ا، باشد يت دانش آموزیجمع يازهاین يپاسخگو تواند ینم یفعل ي، سرانه هایآت يش آن در سالهایافزا

 ینیدر مکانگز یاصول يها شاخص و ارهایمع يریگبدون در نظردر اغلب موارد ز ینن فضاها یو پراکنش ا ینیمکانگز

ط ین شرایدر ا .مذکور را به بار آورده است يهایع نامتعادل کاربریتوزن امر یو اصورت گرفته است  یآموزش يفضاها

در سطح  ها يکاربرن یمتعادل اع یط استاندارد و توزیدر شرا ها سرانهن یکه عالوه بر تام کند یماقتضا  یساماندهاصل 

مبذول  يژه ایز توجه وین ها آنمناسب  یت دسترسیهمجوار و موقع يهایبا کاربر ين کاربریا يت سازگاری، به وضعشهر

از مبرم یارائه کرده و ن یآموزش يفضاها ینیمکان گز يرا برا یمناسبراه حل  ارهایمع یتمام يریتابتوان با در نظرگ شود

  .جامعه راپاسخگو بود

  .ياریل چندمعیفنون تحل يتهایقابل يبر مبنا یمراکز آموزش ینیمناسب مکان گز يه الگویارا 

 يبتوان به الگو ییایاطالعات جغراف يو سامانه ها TOPSIS لمد يتهایقابل از یقیبا تلف رسد یمبه نظر  

دست ، لیدر شهر اردب) رستانیدب( یآموزش يفضاها یابیمکان يبرامناسب  يپهنه ها يبندت یل و اولویدر تحل یمناسب

  .تافی

  

صورت گرفته  يمطالعات گسترده ا یآموزش يهایکاربر ییفضا –یمکان یسامانده ي عرصهر در یاخ يدر سالها      

ر یبه موارد ز توان یمداشتند  يثر، نقش مؤق حاضریتحق ينظر يه هایپا يقات که در غناین تحقیا ةاز جمل. است

  : اشاره کرد

ج ینتا .رداخته استت مدارس در سفر دانش آموزان به مدرسه پینقش فاصله و موقع ی؛ به بررس)2008( مک دونالد       

ت یـ امـا موقع ، باشـند  یمـ دن به مدرسـه  یجهت رس ش سفریافزال یپتانس يکه جامعه مدارس دارا دهد یمپژوهش نشان 

 يمـدارس در کشـورها   یابیمکان ؛)2009( نالند .دارد یرات اساسییاز به تغین و حمل و نقل نیزم يمدارس، کاربر یفعل

 شـنهاد یپکـه  از آن اسـت   یحـاک  ین بررسیج اینتا. قرار داده است یرا مورد بررس) داد وتوباگویترن: مورد(درحال توسعه 

بـا تعـدد دانـش آمـوزان و      ارتباط در مشکالت حل و فصل يبرا يله ایوس به عنوان دیو ساخت مدارس جد یابیمکان 

و احـد نـژاد    يدریـ ح .شـود  یمـ  انجـام  د احداث مدارسیجد يها مکان يمدل ساز قیطر از، مدارس یفتیدو ش ستمیس

و ) Fuzzy Logic( يبا اسـتفاده از منطـق فـاز   زنجان را  یآموزش يفضاها یابی و مکان ییع فضای؛ توز)1388( یروشت

GIS دادن پوشـش  يرا بـه  زنجان شهر دو منطقه موجود ییابتدا مدارس که داد نشان ها یبررس نتایج. اند کردهل یتحل 
 ابتـدایی  مدرسـه  داشـتن  از الزم آمـوزي  دانـش  تـراکم  داشـتن  با آن محالت از برخی و نبوده کافی منطقه يفضا کل

مراکـز   ینـ یگز مکانو  یابیبه ارز؛ )1383( یو رستمفرج زاده  .هستند خارج نیز موجود مدارس پوشش از و بوده محروم

 يها مکانو لزوم احداث  یآموزش ياز کمبود فضاها ین پژوهش حاکیج اینتا. اند پرداخته شهرک معلم کرمانشاه یآموزش

 .انـد  شـده  یو معرفـ  یید شناسـا یجد يها مکان GIS يها تیقابلکه با استفاده از  باشد یمن محدوده ید در ایجد یآموزش



 

٤ 
 

 پـژوهش  ، یافتـه هـاي  اند دادهقرار  یابیارز را مورد مدارس شهر اصفهان ینیگز مکان ؛)1389( نسب یو رخشان ییتقوا

در مجمـوع  معناداري وجـود دارد،   تفاوت فضاها موجود مکان گزینی وضع و مکان یابی معیارهاي بین که دهد یم نشان

 یدر پژوهش؛ )1389( رپو یتقو  يپور محمد .ندارند یت مناسبیمطلوب و همجواري سازگاري،ن اصفها آموزشی فضاهاي

و  یآموزشـ  يع مناسـب فضـاها  یانگر عدم توزیج پژوهش بینتا. اند پرداختهشاهرود  یآموزش يهایکاربر یمکان یابیارزبه 

 .باشد یممناسب  يها فرصتو  ین دسترسیجهت تأم ها آنمجدد  یلزوم سامانده
  

   

باشد تا بر اساس  نیاز به معیارهایی می) رستانیدب( یآموزش يفضاهابه منظور تعیین مناطق مناسب جهت احداث       

به این منظور در این تحقیق پس از بررسی منابع و استفاده از نظرات گروه کارشناسی، . اقدام به مکانیابی نمود ها آن

 يارهایمع. آمده است 1 شمارهجدول مد نظر قرار گرفت که در ) رستانیدب( یآموزش يفضاهامعیارهایی براي مکانیابی 

 معرف که ییارهایو مع یآموزش يسازگار و ناسازگار با فضاها يها يکاربر نیتر مهماز  یبیبه صورت ترک یانتخاب

اس یه شهر در مقیق حاضر از نقشه پاین در تحقیهمچن .اند گرفتهمد نظر قرار  باشند یم يشنهادیت پیسا یت کلیوضع

ت و یتراکم جمع ،نیمت زمیشده ق ینقشه رقوم و دت موجویدر وضع يشهر يهایشده کاربر ینقشه رقوم ،1:10000

مطرح در  يارهایک از معیمربوط به هر  یاطالعات يه هایه استفاده شد و با استخراج الیبه عنوان مواد پا یشبکه ارتباط

. آماده شدند لیند تحلیاز در فرایمورد ن یاطالعات يه های، الشده یرقوم ينقشه ها ي، از رویآموزش يفضاها یابیمکان

کردن و  ي، رسترن مرجع کردنی، زمییل فضای، جستجو، تحلیهمپوشچون  ییها اتیعملضمن آنکه ضرورت استفاده از 

ق یدر تحق Idrisi Klimanjaroو  ARCGIS 9.3 ياستفاده موثر از نرم افزارها يرا برا ی، نقطه عطفاسکالر اتیعمل

 یعموم يج سرشماری، نتا1386ل در سال یجامع شهرستان اردبو  یلیطرح تفص يها گزارشخالصه . حاضر فراهم کرد

گر منابع یاز دو اداره کل آموزش و پرورش استان ل یاردب يشهردار یو اطالعاتیو آرش 1385نفوس و مسکن در سال 

   .دق بودنین تحقیمورد استفاده در ا یاطالعات

  

        

مربوط به  ين نقشه هایمت زمیو ق ن، معابریزم يشده کاربر یرقوم ينقشه ها ي، از رويل سازگاریجهت تحل

صات ن مختییاستخراج شد و در ادامه بعد از تع ARCGISط یدر مح... ، رودخانه وی، آموزشيجارت ،یفرهنگ يهایکاربر

ار یمع ي، نقشه هاILWISط یاز محدوده در مح یو تعداد سطر و ستون در شبکه سلولچهارگوش محدوده مورد مطالعه 

ره شدند تا به تناسب یذخ يرستر يمپورت شده و به صورت نقشه های، اIdrisi Klimanjaro طیاستخراج شده به مح
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د شده در فهرست یق يها يکاربر، نسبت به استخراج نقشه فاصله از Distanceبا استفاده از تابع  يگام بعددر از، ین

  .اقدام شود اارهیمع

  

3  

 يها اتیعملقرار داشته و امکان انجام  یمتفاوت يها اسیمقدر ق حاضر یمورد استفاده در تحقار یمع ينقشه ها     

ک یل همه آنها به یتبدو  تمتفاو ياسهاین بردن اثر مقیاز ب يبرا سن اسایرا وجود نداشت بر هم ها آن يبر رو یحساب

معادالت ذیل مورد  ،رویهدر این  .بر دامنه نمره استفاده شد یمبتن ، از روشکیس استاندارد در حدفاصل صفر تا ایمق

   ) :212 - 213 :1385 ،یالچفسکم( ردیگ یماستفاده قرار 
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���ام است؛�ام و صفت �نه یدر رابطه با گزنمره استاندارد شده معرف  ´  ونمره خام معرف   
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��  است؛ ام� صفت يبرانمره حداکثر نشانگر   ���

 ام و� نمره حداقل براي صفتنشان دهنده  ���
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در  توانند یم نمرات استاندارد شده ارزش. است  ام�صفتمربوط به  يارزشها دامنه ، نشانگر ���

  .بگیرندقرار  1تا  0 حدفاصل 
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دو بدو  يسه ای، از روش مقامنعکس شده است ،1در جدول شماره ارها که ین وزن معییتع يق حاضر برایدر تحق 

تا  ،در این روش. استفاده به عمل آمدگیرد، مورد استفاده قرار می) AHP( یل سلسله مراتبیتحلند یفرا که در ذیل روش

، مورد دو مولفه زیرا در هر زمان معین تنها ،شود یماندازه زیادي از پیچیدگی مفهومی مطرح در تصمیم گیري کاسته 

  . )116: 1380النده،یگ يغفار( رندیگ یمتوجه قرار 
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  ]12،10،8،7،1[ نرستایدب- یمراکز آموزش ینیدر مکان گزتفاده مورد اس يارهایمع: 1جدول شماره 
  یهیعلت توج      ارینام مع

  یفاصله از مراکز صنعت

  ). /106: زنو(

مراکز  ي فاصلهن ینابراب. کند یمد یتول یطیست محیو ز ید صوتیشد يهایگشهر بوده وآلود يه یحاشبه طور عمده در ين کاربریا

  .است ين واحدها ضروریا با یآموزش

  یو انتظام یفاصله از مراکز نظام

  ) /.069: زنو(

ن یاز ا یآموزش يواحدها ي فاصلهلزوم ... در برخورد با جرائم و یمخصوصا مراکز انتظام ،شانیت کارین مراکز و ماهیا یصوت يهایآلودگ

  .کند یمه یمراکز را توج

  تزایسات و تجهیفاصله از تأس

  ) /.063: زنو(

 کنند یمجاد یکه ا ییهایکه دارندوآلودگ یبا توجه به خطرات... و ها کشتارگاه، ين، خطوط فشار قویهمچون پمپ بنز یساتیت تأسیماه

   .  ن مراکز احداث شوندیبا فاصله از ا یکه مراکز آموزش شود یمباعث 

  ستانآرامفاصله از 

  ) /.053: وزن(

ن یدور از ا يرا در فاصله ا یمراکز آموزشد یبا کنند یمجاد یکه ا یروان - ید روحیر شدیو تأث ها گورستانط حاکم بر یبا توجه به شرا

  .کرد یابیمکان يکاربر

  يفاصله از مراکز ادار

  )/. 036: زنو(

جاد یا توانند یمکه  یرات منفیو تأث ها آنحاکم بر  یمداوم مردم به ادارات و شلوغ يها مراجعتن یهمچن ،ن مراکزیا ییبا توجه به کارا

   .شوند یابین مراکز مکانیبا فاصله از ا یآموزش يواحد ها شود یمه یتوصکنند 

  فاصله ازمراکزحمل ونقل وانبار

  ) /.073: زنو(

به  ییو هوا یصوت یاز منابع آلودگ یهمگ... و یاصل ياابانهیو خ ها جاده ،راه آهن يستگاههایا ها، فرودگاه: حمل و نقل شامل  ي شبکه

  .روند یمشمار 

  بزرگ يفاصله از مراکز تجار

  ) /.054: زنو(

 يدر کنار واحد ها ها آنتمرکز  )ها کارگاهو  ها بانک ها، یفروشو عمده  ها یفروشخرد ه  ها، هتل( يتجار يهایت کاربریبا توجه به ماه

  .خواهد داشت یدر پ یتینامطلوب ترب يامدهایپ یآموزش

     یدرمان -یفاصله از مراکز بهداشت

  ) /.047: زنو(

که  يعملکرد ي واسطهبه  ين کاربریاست، اما ا يضرور یآموزش يواحد ها يبرا یو درمان یبهداشت يع به واحدهایسر یهرچند دسترس

  .کرد يد دوریبا ها آن ين از همجواریبنابرا .تاس یکروبیو م ییایمیش يهایوع آلودگیاز منابع ش یکیدارد 

  سبز يبه فضا یکینزد

  ) /.046: زنو(

جاد یا ،یو انتقال آن به واحد آموزش یاز آلودگ يریجلوگ ،هوا ياز نظر سالم ساز تواند یم یآموزش يبا واحدها ين کاربریا يهمجوار

  . ار مؤثر باشدیبس يریط فراگیدر بهبود شرا ،يوبصر يچشم انداز و آرامش فکر

  یورزش يبه فضاها یکینزد

  )/. 035: زنو(

ن یبه ا یکیلزوم نزد شود یمآنها  یلیتحص یش بازدهیکه باعث افزا ها آن یو سرزندگ یح جهت شادابیاز دانش آموزان به ورزش و تفرین

  .کند یمه یفضاها را توج

  یبه مراکز فرهنگ یکینزد

  )/. 038: زنو(

و  ییراهنمامقاطع  خصوص بهداردو  يادیز یمشابهت و هماهنگ یبا مراکز آموزش، ها کتابخانههمچون  یفرهنگ ياهیعملکرد کاربر

  .هستند ها يکاربرن یمستمر از ا ي استفادهازمند یرستان نیدب

  یبا مراکز مسکون يهمجوار

  ) /.046: زنو(

گر یکدیبا  ين دو کاربریا ين همجواریباشد بنابرا یمسکون يک فضای يازهاین یواجد تمام ستیبا یم یک واحد آموزشیط یمح

  .باشد یم يضرور

  یرمراکزآموزشیبا سا يهمجوار

  ) /.029: زنو(

  .باشد یم يدر مجاورت هم در سازگار یلین واحدها در سطوح مختلف تحصیا ینیمکانگز ،یآموزش يهایکسان کاربریت یماهبا توجه با 

  یارتباط يبه راهها یدسترس

  )/. 102: زنو(

نظر مسائل بلکه از ر خواهد بود یب پذیآس یمنیجاد شود نه تنها از نظر ایا یدسترس ي نحوهبدونه در نظر گرفتن  یچنانچه مکان آموزش

ار  یز معضالتیک نیهمچون تراف يشهر   .آورد یمرا به ب

  تیتراکم جمع

  ) /.061: زنو(

ت به خدمات ین جمعیاز ایقل و رفع نثن واحدها به مراکز یا یکیباال باعث نزد یتیبا تراکم جمع يدر مکانها یآموزش يواحدها یابیمکان

  .شود یم یآموزش

  یبه مراکز اصل یکینزد

  ) /.079: زنو(

و تبعات آن  یکیدانش آموزان و کاهش بار تراف تر راحتحمل و نقل  ،بهتر یباعث دسترس یآموزش یابیار در مکانین معیتوجه به ا

  .شود یم

  نیمت زمیق

  )/. 036: زن و(

 يواحدها ينه هایاز هز ین جهت کاهش بخشیمت زمی، لزوم توجه به قکنند یمکه اشغال  ییو فضا یآموزشبا توجه به وسعت مراکز 

  .ر استیاجتناب ناپذ تر يضرور يهایبا ارزش به کاربر يها نیزمو اختصاص دادن  یآموزش

  یر بودن اراضیبا

  ) /.028: زنو(

 ین اراضیدوم ا ي درجهشده و در  یاحداث مراکز آموزش يبرا ها يکاربررات ییاز تغ يریل باعث جلوگاو ي وهلهدر  ین اراضیا يریبکارگ

  .کند یمخارج  یرا از بال استفادگ
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 TOPSIS 

آل از نقطه ایده ها آنها، بر پایه انفکاک اي از گزینهسازي مجموعهمرتب، آلایده هاي مبتنی بر نقطهدر روش       

از  یکی) TOPSIS( لآمشابهت به راه حل ایدهبر مبناي میزان  ها نهیگز تکنیک مرتب سازي اولویت .پذیردصورت می

 ،که به طور همزمان اي استگزینه بر اساس این تکنیک بهترین گزینه،. شودها محسوب میاین روش ترینولامتد

هم مستلزم افزایش یکنواخت  ،TOPSIS. دباشآل منفی آل و دورترین واحد از نقطه ایدهترین واحد به نقطه ایدهنزدیک

هر چه ( مطلوبیتت واخو هم مستلزم کاهش یکن) باشدباشد گزینه، بهتر می تر بزرگهرچه ارزش صفت (مطلوبیت 

توان از همزمان می طور بهامتیازات مهم این روش آن است که  از. است) گزینه بهتر است ،ارزش صفت کوچک باشد

با این حال الزم است در این مدل جهت محاسبات ریاضی، تمامی . استفاده نمودها و معیارهاي عینی و ذهنی شاخص

را  ها آنباید مقادیر نسبت داده شده به معیارها از نوع کمی بوده و در صورت کیفی بودن نسبت داده شده به معیارها، می

م در محیط برداري مربوط به توان هم در محیط رستري و همی را TOPSISاگر چه روش  .ل نمودیتبد به مقادیر کمی

GIS روش کار مبتنی بر. استهاي رستري دادهختار اي مناسب با سااما این تکنیک به طور ویژه د،به کار بر GIS 

  :باشدمشتمل بر مراحل ذیل می

 ام iمعرف نمره خام پیکسل  ���که در آن . شاخص m آلترناتیو و nبراساس  هاتشکیل ماتریس داده: مرحله اول       

                       .است ام jدر معیار 

                                                           ����
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گیري متفاوت را که در واحدهاي اندازه �����ها، دامنه مقادبر در این مرحله با استانداردسازي داده: مرحله دوم       

تبدیل  1و  0وجود دارند به یک دامنه استاندارد در حدفاصل بین  )اي، درصدي و متریکگیري رتبههمچون واحد اندازه(

استاندارد که قابل مقایسه در چنین روندي الیه هاي نقشه . آوریمرا به دست می  �����ها و مقادیر استاندارد شده داده

  .آیدو قابل ترکیب با هم هستند به دست می
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��� هاوزن: مرحله سوم         اي باشد کهها باید به گونه؛ مجموع وزنکنیممیاختصاص یافته به هر صفت را تعیین  �
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1� � ∑= 1و  0�� w��  بدست آید.  

���آن بر در وزن متناظر ���با ضرب هر ارزش از الیه صفت استاندارد شده : مرحله چهارم       هاي نقشه، الیه�

  ؛می باشند ���حاوي ارزش استاندارد شده وزنی  ،ها؛ هر سلول از الیهنماییممی وزنی را ایجاد استاندارد شده

 کنیممیتعیین ، وزنی هاي نقشه استاندارد شدهرا در رابطه با هر یک از الیه �����ارزش حداکثر : مرحله پنجم     

,1�����؛ یعنی ؛)آل هستندکننده نقطه ایدهها تعیینارزش( ����2, � , v���� � =���.  

ها تعیین کننده ارزش(کنیم می تعین ،استاندارد شده وزنی نقشه الیهرا براي هر �����ارزش حداقل : مرحله ششم      

,1�����؛ به صورتی که ) آل منفی هستندنقطه ایده ����2, � , ������=���  

، یک انفکاک کنیممیآل و هر گزینه را محاسبه فاصله بین نقطه ایده، با استفاده از یک اندازه انفکاک: مرحله هفتم      

  ؛محاسبه کرد) مستقیم الخط(توان با استفاده از متریک فاصله اقلیدسی را می

��� � �∑ ����� � �����  

  کنیم؛ می آل منفی و هر گزینه را تعیینبین نقطه ایده »فاصله« ،با استفاده از همان اندازه انفکاک: مرحله هشتم     

��� � �∑ ����� � �����  

  :کنیممیرا محاسبه  �����نزدیکی نسبی به نقطه ایده آل ریز رابطهبا استفاده از : مرحله نهم    

    ��� = ���

���� ���
  

 1به سمت  ���تر باشد آل نزدیکیک گزینه به نقطه ایده بر این اساس هر اندازه .باشد یم 0� ��� � 1 به طوري که

  ؛ وکندمیل می

 ���اي که با باالترین ارزش از ؛ گزینهکردهرتبه بندي  ���ها را بر حسب یک ترتیب نزولی از گزینه: مرحله دهم      

  .)374- 375: 1386مالچفسکی، ( همراه باشد بهترین گزینه است

  

مطرح در سنجش  يارهایک ازمعیاستاندارد شده در رابطه با هر  يه نقشه هایهمانگونه که اشاره شد پس از ته      

 ينقشه ها، مربوطه يها وزن، و اعمال کردن )رستانیدب( یآموزش يها يکاربراستقرار  يبرات مکان یسطح مطلوب

در ادامه با  .بدست آمد یینها یخروج ها نقشه يشده و با اعمال مراحل مختلف مدل بر رو TOPSIS مدلحاصله وارد 

و ساخته شده شهر از نقشه  یخارج از محدوده اصل ير و کشاورزیبا یاراضاچه، رودخانه و یمربوط به در يحذف پهنه ها
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نقشه (شد ) رستانیدب( یآموزش يها يکاربراختصاص به  يابر یتناسب اراض ياستخراج شده، اقدام به ارزش گذار

  ).1شماره 

دسته  82/0تا  42/0حاصله از  يها ارزشرات یی، نشان داده شده است، دامنه تغ1همانگونه که در نقشه شماره       

هستند، به  یآموزش ياختصاص به کاربر يبرا ین تناسب مکانیکمتر ين داراییپا يها ارزشبا  یاراض. شده است يبند

ن یشتریکه ب ي، به طورابدی یمش یافزا یآموزش يز جهت احداث فضاهاین یتناسب اراض ها ارزشش دامنه یب با افزایترت

در امکان اختصاص  يط مساوین در شرایبنابرا. باشد یمو باالتر از آن  70/0 يها ارزشبا  یب، مربوط به اراضتناس

نشان داده شده  يها ارزشدر هر حال . باالتر است يها ارزش يدارا یت با اراضی، اولویآموزش يها يکاربر يبرا یاراض

در ) رستانیدب( یآموزش يبه کاربر اختصاص ين مناسب براینسبت به انتخاب زم يریم گیدر تصم تواند یمدر نقشه 

مورد استفاده و بار  يارهاینشان داده شده به تناسب مع يت بندید توجه داشت که اولویباالبته . سطح شهر، راهگشا باشد

گر ید يهایت موجود توسط کاربریاز باال، در وضعیامت يدارا ين اوصاف اگر پهنه هایبا ا. ، بدست آمده استها آن یوزن

  .ترف يبعد يتهاید سراغ اولویا به صرفه نبودن آن، بالطبع بای ير کاربرییدر صورت عدم امکان تغ اند شدهاشغال 
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  )رستانیدب(د یجد یآموزش يجهت احداث فضاها یتناسب اراض يت بندیاولو یینقشه نها.  1نقشه شماره 

      

  

، لیدر طرح جامع اردب) رستانیدب( یآموزش يفضا يحاضر با توجه به سرانه در نظر گرفته شده برا پژوهشدر 

سه یمقا يشنهادیسرانه پ ياز برمبنایت موجود، با مساحت مورد نیدر وضع ين کاربریافته به ایاختصاص  یمساحت اراض

ن مساحت یشکاف موجود ب يایگوسه مذکور یمقا. بود يهکتار 14/7 یسه، نشانگر تراز منفیج حاصل از مقایکه نتا شد

 یموزشآ يت موجود فضاهایوضع یت مکانیموقع یبعالوه بررس. باشد یم رستانیدب ياز کاربریو مساحت مورد ن موجود

از دانش آموزان به شعاع  يادیبرخوردار نبوده و تعداد ز ین فضاها از پراکنش موزونیکه امقطع مورد مطالعه نشان داد 

مسئله دار بوده موارد  یبعضز در ین فضاها نیا ين همجوارینداشته و همچن یمطلوب در سطح شهر دسترس یدسترس

نامطلوب  یانگر پراکندگیبقابل مشاهده است  1که در نقشه شماره  ها رستانیدبع وضع موجود یگر توزیبه عبارت د. است
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شهر متمرکز شده و  یشمال يو تاحدود يمناطق مرکزشتر در ین مدارس بیکه تجمع ا يبه گونه ا باشد یمن فضاها یا

ه دانش یرا بر روح یهم رفته اثرات نامطلوب ين مسائل رویا. داده است يرا در خود جا يکمتر ير مناطق واحدهایسا

 یجه موجب خستگیشتر و در نتینه و وقت بیباعث صرف هز یزان شعاع دسترسیباال بودن م ژهیو به. گذارد یمآموزان 

 يها يکاربربا  ين همجواریهمچن. کاهش دهد يریادگی يرا برا ها آنزه یانش آموزان شده و ممکن است انگمفرط د

  . زان شوندیط مدرسه گریکه دانش آموزان از مح شود یمموجب  کند یمجاد یرا ا یهوا و صوت یکه انواع آلودگ یمختلف

ارها و اصول یمعن مراکز به یا یابی ضرورت دارد که در مکان ،یآموزش يت کارکرد فضاهاین با توجه به اهمیبنابرا      

، )رستانیدب( یآموزش يها يکاربراختصاص به  يبرا یاسب اراضزان تنین راستا میدر هم. توجه شود یابیمکان  یاساس

  .داشاره ش ها آنده شد که در متن مقاله به یسنج ییارهایاز مع يک سریبا 

ن مناطق متصف ینشان داد که ا TOPSISحاصل از مدل  یینها یت دار در خروجیمناطق اولو یت بررسیدر نها      

 روشاز  يبا استفاده محور( ياریل چندمعیج حاصل از تحلیتان. دن شده هستنییتع يارهایط مطلوب از نظر معیبه شرا

TOPSIS (ط یدر مح یوزن یب خطیو ترکGIS يفضااختصاص به  يبرا یتناسب اراض يارزش گذار، که به صورت 

ه عنوان ب ینین فنون و ابزارها در نقش آفریا يهای، نشانگر توامندچندگانه، منعکس شده است يارهایه معیبر پا یآموزش

د از نظر دور داشت که ین حال نبایبا ا .تمناسب اس ينه هایانتخاب گز يبرا ،)DSS( يریم گیبان تصمیستم پشتیس

پژوهشگران  یهر چه قدر قدرت کارشناس. د در حد ابزار کار در نظر گرفتیرا با ،GIS يفنون مذکور و نرم افزارها

  .دهمراه باش يبرجسته ترو ج مثبت ین فنون و ابزار با نتایکه استفاده از ا رود یمباشد به همان نسبت انتظار  تر يقو
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