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 125                                                                  ...                                .شهري عمومی خدمات به دسترسی و توزیع فضایی تحلیل و بررسی

  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1395سال ششم/ شماره مسلسل بیست و یکم/ پاییز 
  

   .شهريدسترسی به خدمات عمومی توزیع و بررسی و تحلیل فضایی 
  خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب :مورد مطالعه

 

  3موسوي نجف میر ،2روشتی احدنژاد محسن ،1حمیدي محمدي سمیه*
 اردبیلی محقق دانشگاه شهري ریزي برنامه و جغرافیا رشته دکتري دانشجو1

  زنجان دانشگاه شهري ریزي برنامه و جغرافیا رشته دانشیار2
  ارومیه دانشگاه شهري ریزي برنامه و جغرافیا رشته دانشیار3

  7/7/94 ؛ تاریخ پذیرش: 6/5/94تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
جود خدمات شهري اسـت. توزیـع نامناسـب ، وافزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر برايي عناصر شهرترین  یاز اساسیکی 

بـه طـوري است،  دهعدالتی در شهرها شها و بینابرابري ساز هاي اجتماعی در شهرها شده و زمینهگیري گروهخدمات باعث شکل
 ،تـرمنـافع بـیش یـابی بـه امکانـات ودست سر قابت برت. رتضادهاي اجتماعی بدل شده اس يامروزه فضاهاي شهري به عرصهکه 

شهرها  نابراین بحث نابرابري فضایی درت. بنژادي کرده اس هاي قومی وگزینیجایگزین جدایی را اجتماعی-يگزینی اقتصادجدایی
 ریـزان وروي برنامـهیکی از مباحث جـدي پـیش ،عمومیدسترسی کلیه شهروندان از خدمات  لزوم برقراري عدالت اجتماعی در و

 فنون با استفاده از متدها و ،بررسی الگوي توزیع خدمات مقطع راهنمایی در شهر میاندوآب به تحقیقاین در . استمدیران شهري 
تحلیلـی  -اسـت. نـوع تحقیـق کـاربردي و روش آن توصـیفیشـده پرداخته  GISافزار سیستم اطالعات جغرافیایی موجود در نرم

ي توزیـع دهنـدهنشـانبدسـت آمـد  168/1که میزان آن ترین همسایگی نزدیک نتایج به دست آمده از روشبا توجه به . باشد می
دسترسـی بـه دست آمده از روش تحلیـل شـبکه نیـز میـزان ه . طبق نتایج بباشدمی تصادفی و رندمی این خدمات در سطح شهر

اي شهر کـه نواحی حاشیه ویژهبهاز مناطق شهري مناسب نبوده است و بسیاري از ساکنان این نواحی  رخیمدارس این مقطع در ب
طور عادالنـه بـه ه تمامی ساکنان این شهر بو  هستنداز دسترسی به خدمات آموزشی محروم اند، به مرور زمان به شهر الحاق شده

، 82/0 ،9/0 ،18/1ترتیـب  نـواحی شـهري بـه ازیک هر چنین طبق محاسبات میزان سرانه براي مه ندارند.این خدمات دسترسی 
  د.، مغایرت فراوانی دارها سازمانشده از سوي هاي ارائهبا استانداردیسه در مقاکه بدست آمد  33/0و  39/0، 20/0

  
  جغرافیایی، میاندوآب.، عدالت اجتماعی، سیستم اطالعات عمومیخدمات : هاي کلیدي واژه

  
  1له طرح مسأ مقدمه و

میلیـارد نفـر از جمعیـت  4/2یـا بـالغ بـر  درصد 45حدود 1990در اواسط سالسازمان ملل،  1991سال  طبق آمار
 سـال ده کـه درشـبینـی  رسـید و پـیشدرصد  51به  2000این رقم در سال  .اند ها بوده ساکن شهرها و شهرك ،جهان
ایـن افـزایش عظـیم  مثبـت ایو یکی از پیامدهاي منفی  .)1389 ،محمدیان افشارر.ك: ( ددبالغ گر درصد 65 به 2025

 اسـت.شناختی و جریـان جهـانی قـرن حاضـر ترین روندهاي جمعیتمهم یکی از که استفزایش شهرنشینی ، اجمعیت
از طرفـی دیگـر د. ي شهري زندگی کننها طیدر محجهان  تیاز جمعی میاز نجدید بیش  در قرن که شود یمبینی پیش

 يهـا یهـا و نابسـامان تعادلنبـودن ن را به اسوم، توجه بسیاري از محققرشد سریع شهرهاي بزرگ در کشورهاي جهان 
کـه  يمسائل مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضاي سطح مسکونی و خـدمات شـهر در زمینه ویژهناشی از این رشد، به

توسعه دیگر بـه  ،عدالت اجتماعی دگاهیاز دچنین امروزه مه. معطوف ساخته است ،مشهودترین مسائل شهري است ءجز
  این امر ناشی از رویکـرد واقـعد. شو یمعادالنه مطرح  عیو توز وجود امکاناتبه معناي  بلکه ،گرددمعناي رشد تلقی نمی

                                                             
  mohammadi128@gmail.com نویسنده مسئول:*
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هـاي بحـرانل ترین دلیـ. در عصر حاضر اصلیاستهاي علوم انسانی به فرآیندهاي نابرابري در جهان بینانه تمامی رشته
له اسـت و أیـک مسـ ،هاي اجتماعی و فقدان عدالت دارد. زیرا نـابرابري ثـروت و درآمـدریشه در نابرابري ،جوامع بشري

فرق دارد. اگر تفاوت میان فقیر و غنـی  ،اي دیگر. موضوع این است که نابرابري با تفاوتلهأمس ،نابرابري حقوق اجتماعی
شـده د نیازهـاي تحریـکدالتی توزیعی نماینـد و نتواننـعزیاد شود، در حدي که مردم احساس محرومیت نسبی و یا بی

پـور، (رفیـع اقتصادي و حکومتی دیر یا زود از هم فرو خواهـد پاشـید -خود را ارضا کنند، در آن صورت نظام اجتماعی 
) کـه یکـی از خـدمات مهـم و بحرانـی شـهري (مقطع راهنمایی مطالعه به بررسی خدمات آموزشی نیدر ا ).65: 1376
 :جملـه ل زیادي ازیکه به دال ابدی یم شیافزا زین این خدماتبه  ازینشهرها جمعیت  شیبا افزا پرداخته شده است. ،است

درست و طبـق مـوازین  یابیدر مکان نآشنایی مسئوال نا هماهنگی نهادهاي اجرایی شهري و مشکالت مالی آموزش ونا
مناسب و عادالنـه ایـن  عیریزي درست و توزلزوم برنامه ،آموزيبه نیازهاي جمعیت دانش ییگوی در پاسختواننا علمی و

عـدالت فضـایی در دسترسـی بـه بـاره اکنون تحقیقـاتی کـه درتد. گرد یمحالت شهرها احساس م انیدر م نیاز عمومی
ي ن بـه خـدمات شـهرایابی ساکنثانیاً مفهوم سرانه کاربري را براي دست ،اوالً اندك بوده ،خدمات شهري صورت گرفته

 اسـاس شـعاع خـدماتدار از خـدمات بربرخـور ریثالثاً دسترسی افراد، بررسی جمعیت برخوردار و غ ،اند مالك قرار داده
یـابی دسـت  فضایی خدمات بر نحوه راتیرغم تأثآستانه خدمات مورد غفلت واقع شده است. رابعاً علی تیرسانی و جمع
ي بـرده نشـده امطالعـات بهـره فضـایی در ایـن يهـا لیاز تحلوي هـم ر چنین اثرات خارجی خدمات بـرساکنین و هم

 درعمـومی  مراکـز خـدماتي هـا مکان بـارهدري انجام شده ها تیفعالطورکلی ه ب ).3:1390 ،رستمی و پور(داداشاست
ایـن موضـوع  بـارهه درشـداز تحقیقات داخلی انجام  .است خود گرفتهاي به روند گسترده ،به بعد 1960ي از دهه ،شهر
هـاي فضـایی توزیـع  تحلیل نـابرابري"اي با عنوان) در مقاله1393( و همکارانش موحد اشاره نمود.موارد این توان به می

و مدل ویکور و تلفیق نتایج این دو با  L.Qهاي آماري گیري از روش ن با بهرهخدمات در سطح محالت منطقه شش تهرا
انـد. طبـق نتـایج حاصـله تهـران پرداختـه 6روش کپلند به بررسی تحلیل نحوه توزیع خدمات در سطح محالت منطقه 

 يادر مقالـه )1390(حبیبی و همکـارانش . طور عادالنه انجام نگرفته است توزیع فضایی جمعیت و خدمات نیز بهتوزیع 
هـدف تحقـق وضـعیت  با »در شهر سنندج ییوضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضا لیبررسی و تحل« عنوان با دیگر

وضـعیت توزیـع  ،سیسـون و مـورامیلیاسـتفاده از شـاخص پراکنـدگی و عدالت اجتماعی در سـاختار فضـایی شـهر بـا
نتـایج  انـد.کـرده یبررسـي شهر سـنندج گانهویکبیسترا در سطح نواحی  يو کالبد ياجتماعی و اقتصاد يها شاخص

در  يتراکم خانوار، ضریب فعالیـت درصـد باسـواد يها ها، فقط شاخص شاخص عیآن است که از نظر توز انگریپژوهش ب
امه کارشناسی ننایدر پا )1388( عباسیهمچنین . نسبتاً متعادل قرار دارد تیمسکونی در وضع متعادل و سرانه تیوضع

 سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی اسـتفاده از استقرار مراکز آموزش زنجان بـا ي عادالنه و نحوهتوزیع «عنوان  باارشد خود 
 لیـو تحل عیاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و توز با ،) »زنجان مدارس مقاطع راهنمایی در شهر :موردي  مطالعه(

. اسـت کرده یزنجان را بررس 2 ياستقرار فضاهاي آموزشی مقطع راهنمایی منطقه ي فضایی و نحوه عیتوز ،GIS یمکان
بررسی و تحلیل توزیع عادالنه خـدمات ") با عنوان1393(از تحقیقات مشابه دیگر میتوان به مقاله داداش پور همکارانش

توزیع فضایی خدمات شهري ) با عنوان 1393( شهري و الگوي پراکنش فضایی انها در شهر همدان، مرصوصی و کاظمی
) بـا عنـوان 1393( و به مقاله قـائر رحمتـی و حاضـري و نقش آن در توسعه پایدار شهر مطالعه موردي مادرشهر تهران

از  اشـاره نمـود. تحلیل فضایی توزیع خدمات شهري و تأثیر آن بر قیمت زمین شهري نمونۀ موردي: محلّات شهر مهریز
بـا اي در مقالـه )2008( و همکـارانشالنـگ فـورد  :رد اشاره کرداموبه این توان یز میتحقیقات خارجی در این زمینه ن

بـا  ،»شهري کاردیف در ولـز جنـوبی منطقهمیزان دسترسی به خدمات شهري در  و برآوردمدل توزیع جمعیت « عنوان
بـه  ARC GIS افـزاردسترسی به خدمات عمومی شهري با استفاده از نرم زانیو مهدف بررسی الگوهاي توزیع جمعیت 

 بیشـتر سـاکنان بـهآن اسـت کـه ر انگتحقیق بیـنتایج  .اند پرداختهبه خدمات عمومی شهري  ها یدسترسبررسی میزان 
و تحلیـل  تجزیـه« عنوان بااي در مقاله نیز  )2009( و سالودین رحمان .دتري دارنعمومی شهري دسترسی کم خدمات
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در کشور بنگالدش ) » ي شهر خولناها بلوكمطالعه موردي: ( ها آنخدمات عمومی شهري و کمبود  يارائه بارهمکانی در
ي خدماتی در سه بلوك مورد مطالعه با استفاده از ضـریب جینـی و مشـاهده و کمبودهای انواع خدمات یبا هدف شناسا

یافتـه توسـعه نسـبتاً دو بلـوك ،که از مجموع سه بلوك مـورد مطالعـه اند دهیرسهاي مورد مطالعه به این نتیجه منطقه
از سطح پایینی از خـدمات  ها بلوكیکی از  که یدر حال ،نددارهستند و از لحاظ برخورداري از خدمات وضعیت مطلوبی 

ي در دسترسـی بـه برابـرو لزوم توجه به برقراري عـدالت  ،با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این مورد .استبرخوردار 
 نیـدر ا. اسـتزندگی مطلوب براي شـهروندان بـیش از بـیش ضـروري  تیفیاز کي و برخوردارخدمات عمومی شهري 

 ،1335ایـن شـهر در زمـان سرشـماري سـال  .به عنوان شهر مورد مطالعه انتخاب شـده اسـت اندوآبیشهر م ،پژوهش
جمعیـت آن  ،1385 و 1375، 1365، 1355، 1345هاي  نفر بوده است کـه در سـال 14796شهري کوچک با جمعیت 

). بـر 1385-1335(مرکز آمار ایـران،  نفر افزایش یافته است 112933، 90141، 59551، 32719، 21847ترتیب به  به
ماننـد سـایر  شـهرایـن  .محلـه اسـت سـیناحیه شهري و  شششهر میاندوآب داراي  ،اساس آخرین تقسیمات کالبدي

از اصالحات ارضی تجربه کرده است. با توجه به رشد روزافزون جمعیـت  پسرشد شتابان شهرنشینی را  ،شهرهاي ایران
 هـا وایـن پـژوهش بـا توجـه بـه داده نبنـابرای گـردد.یم تر روز افزونبه خدمات و امکانات آموزشی روزبه ازین ،این شهر

  :پاسخ گویداالت زیر ؤس کند بهمیسعی  ،اطالعات موجود
 است؟ شده توزیع عادالنه صورت به شهر مختلف نواحی میان در) ییراهنما مقطع مدارس(آموزشی خدمات آیا 
 آیا همه ساکنین شهر به طور عادالنه به خدمات آموزشی مقطع راهنمایی دسترسی دارند؟ 

 
    مبانی نظريها و دیدگاه، یممفاه

سـاز و خـدمات  و اي از صنایع تا خدمات سـاختعام است که مجموعه گسترده و پیچیده ايواژه ،»خدمات«: خدمات 
 بـر درو خدمات مسافرتی را  يگردشگرمحیطی و خدمات مخابرات تا  کامپیوتري، از خدمات آموزشی تا خدمات زیست

مشـتریان و کارکنـان، منـابع فیزیکـی، کاالهـا و یـا ت، فرآیندي است که در تعامالت بین اخدمبعبارتی دیگر، گیرد.یم
شـامل  و  .)Palmer, 2001: 21( حلی براي مسـائل مشـتریان باشـد دهد تا راه کننده خدمت، روي می  هاي ارائه سیستم

هـر  .دارندیی ایجغراف وندیپ گریهمد با شهرها و ددارشهري  اتیح باکه ارتباط تنگاتنگی  استي مختلف ها تیفعال انواع
هـاي خـاص ارتبـاط بـه شاخصـه توجـه با و خوددالیل خاص  به هاآن برخی از ،ددار وجود زین روستاها درخدمات  چند

 وتخصصـی شـهري  خـدمات و مطالعـات مرکـز( معروفنـدخدمات شـهري  به ،دارندزندگی شهروندان  مستقیمی که با
 ).3 :1385 یی،روستا

نهادهـاي  عمـل ابتکـار در واست که منفعت عمومی دارنـد هایی ی فعالیتکل طورعمومی به  خدمات: دمات عمومیخ
 قـادرتنهایی  به فرد که هستندنیازهاي عمومی  ،عمومی خدمات گریدبه عبارتی  ).Cho, 2003: 39-40( هستندعمومی 

 و باشـد سـریمیک خدمت عمومی آن است که امکان دسترسـی بـه آن بـراي همگـان  ساندینب. تآن نیس برآوردن به
دمات عمـومی بـه خـ .)360: 1390 سـعیدي،( سـتندین خـودآن براي  نیتأم به قادر ساًأمواردي است که مردم ر شامل
در  ).Hewet, 2001: 4 and Montgomery( دکننـی یـاد مـیاساسـ ازیـناي مهم است که گاهی از آن بـه عنـوان اندازه

 دولـت محلـی ،يسـطح دولـت مرکـزکه است خدماتی   فعالیت  مجموعه ، گروه خدمات عمومی، ملی ایران يها حساب
خـدمات دولـت در  يهـا تیفعال انواع ،ها تیدهد. این گروه از فعال ) و سازمان تأمین اجتماعی را پوشش میها ي(شهردار

آموزش، بهداشت، رفاه و مسکن و خدمات تفریحی و تأمین اجتماعی  ،یامنیت و نظم عموم ،يادار هاي دفاع، امور زمینه
  ).  164:1383، (عظیمی شود را شامل می

شـود کـه  ی به مجموع تدابیر، تسهیالت و خـدماتی اطـالق مـیتیو تربخدمات آموزشی :  یتیو تربخدمات آموزشی 
 پوشـش تحـتو فرهنگی افـراد   سطح علمی ن و ارتقاءتربیت مناسب فرزنداي ادامه تحصیل و فراهم نمودن زمینه براي
 درجملـه زنـدگی  ی اززنـدگ امـوری براي اجراي آمادگ جادیا جهت درتعلیمات منظمی است که  ،موزشد. آشو می  ارائه
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ي ها هـدفارکان اصلی اعالمیـه حقـوق بشـر و یکـی از از  یکآموزش ی ،تعریف نیا برالوه د. عآموخته شو روستا و شهر
یـی فقرزدا بر دیکأت باملل متحد  سازمان در میالدي 2000در سال  جهانکشور  189است که  1گانه توسعه هزارههشت

ضمین ، تي زنانتوانمندساز وارتقاي برابري جنسیتی  ها يماریب کاهش و نوزادان وهداشت مادران ، بییغذا مواد نیتأم و
 دري کشـورها دری مگانی بـه آمـوزش ابتـدایی هدسترس وي جهانی براي توسعه همکار جادیا ومحیطی پایداري زیست

 را نوشـتن وي صـرف خوانـدن ریادگیـ ومـوزش تحصـیلی ، آ»ییویـدجان « انشمندانی چون. دکردند امضاتوسعه  حال
 قائـل بودنـد آمـوزش درطلبانـه مسـاوات مشـارکت جـادیا وي انتقـاد تفکـرلکه به پرورش ، بدانستند ینمکافی  چندان

در مقـاطع مختلـف  و مـدارس شامل مراکز دانشگاهی در شهرهار خدمات آموزشی حاض در حال .)15: 1390 سعیدي،(
  .استتحصیلی 

 کنـد شانس برابـر اشـاره می ها و زندگی ومدرن است که به تحقق فرصت یمفهوم ،عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی
)Sustainable Society  Index, 2012: 10.( د:کر عنوان زیر اریمعسه  قالب درتوان می ماهیت عدالت اجتماعی را  
 . تولی نیاز همه مشابه نیس دارند، حقوق مساوي ،ازاتیامت و منابع ازبرداري در بهره افراد نیاز: -
بـه کسـانی کـه  نسـبت ،کننـد یمعمومی براي شهروندان شرکت  منافع جادیا درافرادي که  مسلماً منفعت عمومی: -

 هستند. تري ی حق بیشمدعکنند، یم جادیا افرادمنفعت عمومی کمتري براي 
 افـراد ریسـابـه  نسبت هستند، ارتباط در پرمشقت وي سخت ها شغل با ،مشاغل نظر ازافرداي که  مسلماً استحقاق: -

  ).Runciman, 1966: 21( کنند یمتري مطالبه بیش حق
قلمـرو عـدالت اجتمـاعی و  هاي عدالت اجتماعی را از مطالعات اولیه دانان شهري، بحثهاي اخیر نیز جغرافی در دهه

سـاخت دهاي بازشمارند. در جغرافیاي شهري، نتایج فرآینـ، مهم میعدالتی شهري هاي جدید بی رفاه اجتماعی تا تحلیل
ساخت اجتماعی فضـایی شـهر اسـت، مـورد تحلیـل قـرار  ونهاي خاص در مکاناقتصادي که منجر به ایجاد  -اجتماعی

 .یابی است که سبب بهبود وضـعیت منـاطق محـروم شـود یافتن نوعی سازمان دگیرد. در حقیقت علم جغرافیا درصد می
ثانیـاً بـراي اوالً براي تعیین حـدود و مرزهـاي منـاطق و  را معیار اجتماعی که این است ،شرط الزم و اولیه چنین کاري

 ).29 : 1376 هاروي،( مباشیتخصیص منابع به این مناطق در اختیار داشته 
مناسب  عیتوز و فضاها ازستفاده ا ،ریزي شهريبرنامه درترین عوامل  از مهم: يو برابرعدالت  اساسبرتوزیع خدمات 

 بـا کـه دندیمف و مؤثرخدمات شهري از جمله عوامل  ها وراستا کاربري نیا در. تفضایی اس عدالت ،تر کاملعبارتی  به و
 ،تـري عادالنهبرقرار با دتوانمی ی افرادستگیشا وبه استحقاق  توجه وافزایش منفعت عمومی  ،یتیجمع ازینیی به گوپاسخ
هـا بـراي کمـک بـه  تالش ي مـهبعبارتی دیگر، ه .داقتصادي را برقرار نمای عدالت ودالت اجتماعی ع ،فضایی عدالت ابعاد

 بر اساس عدالت اجتماعی باشـد ها يزیرباید براي رسیدن به این منظور پایه و اساس برنامه ،عادالنه است ي ایجاد جامعه
)Serot, 2008:4 .(امکـان وبهینـه خـدمات  رائـها ،آلیک حکومـت شـهري ایـده اهداف مشخص از یکی گریدی از طرف 

توزیـع خـدمات مهـم ). Erkip, 1985:3( هر استش) واحدهاي همسایگی( محالت از کی هربه آن براي  آسان یدسترس
: شـامل گـرید خـدمات ریسـا وو... براي ادامه حیـات شـهروندان  ونقل حمل ،اضالبف ،بآ ،: پلیسشامل شهر درحیاتی 

 ,Lineberry and Welch( آسایش شـهروندان، اهمیـت فراوانـی دارد نیتأمها و... براي یابانخ ،ماکن تفریحیا ها، پارك

 حـد راکم بـیش ازت ،شهري برون وي درون ها مهاجرت ،هاي آنریشه نیتر مهمهم خوردن توازن جمعیتی که  ر). ب1974
وارثـی ( دی نمایاجتماع واقتصادي  عدالت بایی متناقض فضاها راي شهري فضاها ندتوا یم ،اندخاص مناطق درها کاربري

    ).5: 1386 ،راندیگ و
  

 تحقیقروش 
توزیـع خـدمات  براي بررسی نحـوه .باشدمیتحلیلی  -توصیفی آن، و روشحاضر، کاربردي  در پژوهشنوع تحقیق  

                                                             
1. MDG 
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دست آوردن میـزان دسترسـی بـه  هبراي ب 1ترین همسایگیهاي نزدیکآموزشی مقطع راهنمایی در سطح شهر، از روش
 3افـزاري سیسـتم اطالعـات جغرافیـاییدر محیط نرم 2این خدمات در هر یک از نواحی شهري نیز از روش تحلیل شبکه

  در زیر به معرفی هر دومدل پرداخته شده است. .شده است استفاده
ت. فاصـله مـورد انتظـار اسـ تقسیم فاصله مشاهده شده بین نقاط بر این روش مبتنی بر مدل نزدیکترین همسایگی:

ت. بـوده اسـ شان هیهمسا نیتر کینزدتا  ها يکاربرهمسایگی مبتنی بر اندازه گیري فاصله تک تک  نیتر کینزداخص ش
اصـله مـورد د. فشو یمصورت نسبت میانگین فاصله مشاهده شده به فاصله مورد انتظار بیان  یزان شاخص همسایگی بهم

 z-scoreبـا م سطح پراکنده یـا مـنظ سه درکه  .دیآ یمبدست  zکمیت  لیو تحلتجزیه  جهیدر نتشاخص  نیدر اانتظار 
ارائـه  -58/2 ≤تـا  -p-value  65/1اي بـا و الگـوي خوشـه 65/1تا –z-score65/1  ، رندمی یا تصادفی با58/2 ≥ 65/1

  :دیآ یمین شاخص از رابطه زیر بدست د. اشو یم

퐴퐴푁 =
퐷푂
퐷퐸 

ــین  DO در آنکــه  ــهــر فاصــله ب ــه  ها شــاخصاز  کی ب
  دیآ یمهمسایه که از رابطه زیر بدست  نیتر کینزد

푂 =
∑ 푑
푛  

میانگین فاصله مورد انتظار براي شاخصـه بدسـت  deکه 
  آمده یک الگوي تصادفی 

퐷e= .  
  

برابـر اسـت بـا مجمـوع تعـداد  n همسـایه آن  نیتر کینزدو   Iاست با فاصله بین شاخص برابر DE قبلی در معادله
  .)56:1391،صالحید (باش یمبرابر با کل مناطق مورد مطالعه  aو  ها شاخص

شـبکه  گـردد.تشکیل می  6و تقاطع 5که از دو جزء لبه 4اي است از عوارض خطیشبکه مجموعه  روش تحلیل شبکه:
هـا جریـان منـابع یکدیگر مرتبط شده و از طریق لبه ها از طریق تقاطع بهباشد. لبه می 7اي از لبه یا اتصاالتمعابر نمونه
اي بـه نـام شـبکه باشند، چنین شـبکهگیرد. از آنجایی که عوارض موجود در شبکه داراي شکل و هندسه میصورت می

اي پشـت مربوطه وجود دارد. که یک سـاختار داده 9شود. براي هر شبکه هندسی، یک شبکه منطقینامیده می 8هندسی
را که در نتیجه عملیات توپولوژي ایجاد شده اسـت  ها آنصحنه است و عناصر لبه و تقاطع را ذخیره کرده و ارتباط بین 

  نماید.را حفظ می
، ١٠اتصاالت شـبکه شود:پرداخته می ها آنیک شبکه متشکل از عناصري است که در ادامه به هر یک از  عناصر شبک: 

 .  )33:1389-34 ،(حیدریان 15گردش، 14موانع، 13مراکز، 12هاتوقفگاه، 11هاي شبکهگره

                                                             
1. Nearest neighbor 
2. Network Analysis 
3. GIS 
4. Line Feature 
5. Line Feature 
6. Intersiction 
7. Links 
8. Geometric Network 
9. Logical Network 
10. Network Links 
11. Network Nodes 
12. Stops 
13. Centers 
14. Barriers 
15. Turns  
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  : موقعیت شهر میاندوآب در تقسیمات کشوري (منبع: سالنامه 1شکل 

  )1381و طرح تفصیلی شهر میاندوآب: 
  
 هـاي در تحلیـلها و عملیـات شـبکه :   تحلیل

هاي شهري کـه نقـش عابر و خیابان، مبر شبکهمبتنی 
هـاي درون شـهري ایفـا حیاتی بنیادینی در جابجـایی

بـه کـار بـرده  1نماینـد بـه صـورت عـوارض خطـیمی
شوند و به همین دلیـل نتـایج حاصـل از ایـن نـوع  می

ــاالیی نســبت بــه  تحلیــل از درجــه اطمینــان بســیار ب
کـه فقـط بـه صـورت فضـایی بـه  2هاي فضاییتحلیل
پردازنـد، ین مسـیر بـین دو نقطـه مـیتـر بزرگتعیین 

). تجزیـه و 19 :1382(اسـماعیلی، باشـندبرخوردار می
براي سه نوع تحلیل عمده  Gisتحلیل شبکه در محیط 

عملیـات تعیـین بهتـرین  :شـامل شوندبه کار برده می
و  4ترین تسـهیالت یکنزدکردن عملیات پیدا ، ، 3مسیر

در تحقیق حاضر  5یدا کردن محدوده خدماتیپعملیات 
حاضر جهـت بررسـی تـوان دسترسـی سـاکنین شـهر 

از ایـن مـدل اسـتفاده  آموزشـی میاندوآب به کـاربري
  زیر است: به شرحگردد و روش کار  می
هـــاي گرافیکـــی و ) جمـــع آوري اطالعـــات و داده1

                                                             
1. Linear Feature 
2. Patial Analysis 
3. Find Best Road 
4. Find Closest Facility 
5. Find Service Area 

  ايخصیصه
) تهیه و ایجاد الیه شـبکه معـابر بـه شـکل عـوارض 2

  خطی
  ها) ایجاد پایگاه داده3
) ایجاد الیـه موقعیـت مکـانی بـراي مـدارس مقطـع 4

  راهنمایی 
در  )Find service Area( ) اســــتفاده از ابــــزار5
)Network Analysis(  جهت مشخص نمودن محالتـی

هـا قـرار که تحـت پوشـش شـعاع دسترسـی کـاربري
که در داخل این پوشـش قـرار  نواحی قاعدتاًگیرند.  می

توانند با طی کردن یک شعاع می ها آنبگیرند، ساکنان 
  گیري کنند.ها بهرهدسترسی استاندارد از کاربري

  
  محدوده و قلمرو پژوهش 

 اسـتان انـداممیانه ياز شهرها یکی ،میاندوآب شهر
 تصـاویر اسـاس بـر شـهر ایـن اسـت. غربـین آذربایجا
 موجود وسازهايساخت آخرین به توجه و با ياماهواره

 درجـه 36 و جغرافیـایی طـول درجه 46 مختصات در
 از متـر 1300 متوسـط ارتفـاع در و جغرافیـایی عرض
 شـهر موقعیت ،)2شکل ( .دارد قرار آزاد دریاهاي سطح

  .دده می نشان را میاندوآب
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 1345الـی  1335فاصله سرشماري  این بخش در 
تجهیز شـدن شـهر بـه حـداقل  با تبدیل به شهر شد و

ــاخت ــش کالن زیرس ــاي نق ــراي ایف ــهر هاي الزم ب  ش
سیل مهـاجرین روسـتایی  محدوده سیاسی شهرستان،

طبـق اطالعـات طـرح  .ه اسـتبه این شهر سرازیر شد
نـرخ  ،تهیـه شـده 1388سال  تفصیلی این شهر که در

هاي متـوالی بـه  رشد جمعیت شهر میاندوآب طی دوره
  .بوده است )2 زیر (شکل صورت

  

  
  )1381 ،: طرح تفصیلی شهر میاندوآب(منبع 1390-1345 نرخ رشد جمعیت شهري از سال :2شکل 

  
 میانـدوآب همـواره شـهر ،نمودار یادشده اساس بر

رخ رشد جمعیـت ن. تاس داشتهافزایش جمعیت باالیی 
تـرین میـزان  بیش در 1365 -1355 دوره در شهراین 
 در 1370-1365 دوره در مقابـل در و درصد 2/6 دخو
ایـن  .است بوده درصد 7/3 برابر با دمیزان خو نیترکم

 ریـاخي ها سـال درمیزان این نـرخ  کاهش انگریبروند 
  .  است

 بحث اصلی 
: میاندوآب مقطع راهنمایی شهر خدمات آموزشی

 مدرسـه راهنمـایی 24حـال حاضـر  میاندوآب در شهر
مدرســه پســرانه  10 مدرســه دخترانــه و 14کــه  دارد
شهر موقعیت مدارس مقطع راهنمایی  ،)3( شکل. است

  .دهد یمرا نمایش  اندوآبیم

  
   میاندوآب مدارس مقطع راهنمایی شهر وقعیتم :3 شکل

  )ندگانویسبرداشت میدانی نمنبع: (

0

5

10

1345 1355 1365 1370 1375 1381 1382 1384 1388 1390

2.4
4.2

6.2
3.7

4.8 4.4 4.4 4.4 4.4 3.6

نرخ رشد
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 ،میکنـ یمـبـاال مالحظـه  شـکلدر  طور کـههمان
ي شـهر متمرکـز مرکـزدر قسمت  باًیتقرمدارس شهر 

در باب مدرسه  24 اندوآبیشهر محال حاضر  . دراست
بـاب  148 شـامل مجموعـاًکـه  داردراهنمـایی  مقطع

 4203 ،مـدارس نیدر اي نیز . در سال جاراستکالس 
آموز در مقطع راهنمایی مشغول به تحصـیل  نفر دانش

   اند. بوده

ي توزیـع  و الگـو همسـایگی   نیتـر  کینزددل م
ــهر  ــدمات در ش ــدر ا: خ ــوي  نی ــل الگ روش تحلی

ی تصـادف اراکنـده یـاز نظر متمرکز بـودن، پها  کاربري
بـا . ی قرارگرفته استمورد بررسبودن  منظم ایو بودن 
الگوي توزیـع خـدمات در شـهر بـه  ،به این مدل توجه

  .است) 4(صورت شکل 

  

  
  همسایگی نیتر کینزدخدمات آموزشی با مدل ش لگوي پراکنا :4 شکل

  

  دهد.ترین همسایگی را نمایش میدست آمده از مدل نزدیکه ) نیز میزان پارامترهاي ب1( جدول
  

  ترین همسایگی براي پراکنش مدارس در شهر میاندوآب میزان نزدیک: 4 جدول
0,129 -  Morans index 
0,052 -  Expected index  
0,024  variance  
0,491 -  z-score  

  (منبع: نویسندگان) 
  

 ،در جـدول بـاالدسـت آمـده ه به اعداد بـ با توجه
راین الگـوي بناب است. 168/1میزان نزدیکی همسایگی 

به صد از سطح شهر میاندوآب در 99توزیع مدارس در 
  .استتصادفی و رندمی  صورت

شعاع دسترسی به خدمات  و شبکهروش تحلیل 
ترین خصوصیات یـک  دسترسی یکی از مهم: موزشیآ

کـاربري در شـهر بـه تناسـب  هـر شهر خوب اسـت و
. دسترســی اســت يعملکــرد شــهري نیازمنــد شــبکه

-یکی از مهم ،طور که در باال نیز اشاره شده استهمان
. ایـن استترین این خدمات، خدمات آموزشی در شهر 

آمـد  و که رفـت یابی شونداي مکانفضاها باید به گونه
 ،دهشـهـا آسـان  هاي مختلف بـه آنآموزان دورهدانش

از  تـا ،آمـوزان فـراهم گـرددایمنی سالمتی براي دانش
. دشـوخصوصی کمتـر اسـتفاده  وسایل نقلیه عمومی و

آموزشـی بـه تناسـب  بنابراین الزم است که  هر واحـد
 یـک آمـوزان ازشـرایط سـنی دانـش مقطع تحصیلی و

: 1390قربـانی،(شبکه ارتباطی خـاص برخـوردار باشـد
گوینـد کـه یـک  عاع دسترسی به مسـافتی میش  .)41

تواند از منزل تا مدرسه طی کند که ایـن  میآموز  دانش
 و میزان به عواملی مانند تراکم جمعیت، اندازه مدرسـه
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مقطــع تحصـــیلی بســتگی دارد. در تعیـــین شـــعاع 
شـده توسـط  دو عامل زمان و مسافت طـی ،دسترسی

گیـرد. طبـق  آموز مورد بررسی و سنجش قرار می دانش
رسی شعاع دست ،ضوابط سازمان نوسازي مدارس کشور

و ر متــ 1200مقطـع راهنمـایی  بـه خـدمات آموزشـی
توجـه بـه اهمیـت  . بـااسـتروي دقیقـه پیـاده پانزده
یـابی مطلـوب  مکـان هاي ارتباطی در دسترس و  شبکه

به ارزیابی اسـتقرار فضـاهاي  ،ها در این قسمت کاربري
پـردازیم.  مـی هاي ارتبـاطیآموزشی در ارتباط با شبکه

روش  ،هـاآوردن دسترسـیدست ه بهترین روش براي ب
ــبکه  ــل ش ــه اســتتحلی ــن روش نســبت ب ــت ای . مزی

هاي دیگر از جمله روش بافرینگ ایـن اسـت کـه  روش
مقصـد بـه  و أي زمـانی بـین مبـدفاصله این روش، در

ایـن  . دراسـتصورت منظقی و واقعی قابـل محاسـبه 
هـاي مسـیرهاي ارتبـاطی یـا شـبکه يروش ابتدا کلیه

ي ژبا ایجاد توپولـو تهیه شده و قومی ودسترسی شهر ر
توجه  (با شودمی رابطه فضایی بین خطوط شبکه ایجاد

آموز راهنمـایی یک دانش اساس استاندارد، که بربه این
بدون برخـورد بـا معـابر  ودقیقه  دهباید در مدت زمان 

هنگـام  بنـابراین در بـه مدرسـه برسـد، 1اصلی درجه 
ي اصلی درجه طرف معابر ارتباط بین دو ،رقومی کردن

مرحله بعد سرعت متوسط حرکت یک  در .قطع شد) 1
آموز در معابر شهر کـه بـراي مـدارس راهنمـایی دانش
به اطالعات توصیفی شبکه اضـافه شـد.  ،متر بود پانزده

این مقطع شـعاع  ،با اعمال سرعت دسترسی به مدارس
 یک از مـدارس بـه صـورت تصـاویر زیـر دسترسی هر

نیـز شـعاع ) 2( جـدولدست آمده اسـت.  هب )7(شکل 
دسترسی و حوزه خدماتی مدارس مقطـع راهنمـایی را 
که براساس استاندارد سازمان نوسازي و تجهیز مدارس 

  دهد.نمایش می است،
  

  ایران مدارس در: حوزه خدماتی پیشنهادي 2 جدول
  روي)دسترسی (دقیقه پیادهشعاع   (متر) حوزه خدماتی  نوع مدرسه

  10  500  دبستان
  15  1000-2000  راهنمایی
  20  2000  دبیرستان

  1382هاي آموزشی،  ریزي کشور، ضوابط طراحی ساختمان سازمان مدیریت و برنامه
  

از سـاکنین را بـه  کیـهـر بتدا میـزان دسترسـی ا
. میـآور یمـدسـت ه مدارس مقطع راهنمایی دخترانه ب

نواحی تحت پوشش دسترسـی مناسـب بـه  ،)5( شکل

 ها نقشــهیــن د. ادهــ یمــخــدمات آموزشــی را نمــایش 
دقیقـه  پـانزدهروي در دسترسی به مدارس را بـا پیـاده

  .دهد یمنمایش 
  

  
  یاندوآبشهر مراهنمایی دخترانه  شعاع دسترسی به مدارس :5شکل 
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ــاال مشــاهده  در نقشــهکــه طور همان ، میکنــ یمــب
دسترســی مناســبی بــه  ،1و  6یی از نــواحی ها قسـمت

نــواحی  انیـ؛ در ممـدارس راهنمــایی دخترانـه ندارنــد
ـــه  ،شـــهر گانه شـــش ـــواحی  2ناحی  از 5 و 4و  3و ن
عداد مـدارس دخترانـه د. تی مناسبی برخوردارندسترس

ایـن مـدارس در  تـربـیش .استباب  چهاردهشهر این 
منظم در سطح  به طور مرکز شهر متمرکز شده است و

شـهر کـه یکـی از  1ناحیـه  .شهر توزیـع نشـده اسـت
بـه  اخیـرهـاي سـال در و استروستاهاي اطراف شهر 

 هم به مـدارس راهنمـایی دخترانـه و ،شهر محلق شده
ین کـوي چنـهم هم به مدارس پسرانه دسترسی ندارد.

شـهر محسـوب  6ي ناحیـه ءبشیرکندي نیـز کـه جـز

آمـوزان دانش و دبه این خدمات دسترسی ندار ،شود می
باید مسیري طوالنی را براي دسترسی به ایـن خـدمات 

حـال  ورن کـه درن کوي قـریچنهم ند.کنتا شهر طی 
توجه به تعـداد  با است،شهر  2حاضر به تنهایی ناحیه 

موزي فقط یک مدرسـه راهنمـایی آزیاد جمعیت دانش
ي این ناحیـه از که باعث پایین آمدن میزان سرانه دارد

) نیـز 6شهر از خدمات آموزشـی شـده اسـت. شـکل (
به مدارس مقطع راهنمـایی پسـرانه را  میزان دسترسی

بـاب  ، دهایـن مـدارس در شـهرتعداد  دهد.نمایش می
 تـربـیشه . این مدارس نیز همانند مدارس دختراناست

  اند.در مرکز شهر قرار گرفته

  

  
  یاندوآبشهر مراهنمایی پسرانه  سشعاع دسترسی به مدار :6شکل 

  

شـهر بـه  4 و 3، 6، 1نواحی  ،باال شکلبا توجه به 
صورت کامل زیر پوشش دسترسی به این خدمات قرار 

درصـد ایـن نـواحی از  پنجـاهتـر از و بـیشانـد نگرفته
ــد و ــدمات محرومن ــن خ ــه ای ــله  دسترســی ب ــا فاص ی

تري را نسبت بـه سـاکنان دیگـر نـواحی بـراي  طوالنی
میـزان  تیـدر نها کننـد.دسترسی به خدمات طی مـی

شـده   آوردهدست  هدسترسی به کل مدارس راهنمایی ب
    .)7 شکل( است
 1هاي قبلی، ناحیـه ر این نقشه نیز همانند نقشهد

، دسترســی مناســبی بــه ایــن خــدمات 5و  6و ناحیــه 
اي کـه پـس از اجـراي توان گفت که نواحیندارند. می

ي شـهر به محـدوده 1386طرح تفصیلی شهر در سال 

اند، بسـیاري از خـدمات از جملـه خـدمات الحاق شده
  آموزشی را ندارند.

یکی آموزشی مقطع راهنمایی شهر: بررسی سرانه 
تـأمین و  ،ریزي کاربري اراضـی شـهرياز اهداف برنامه

بینی مناسب خدمات عمومی از جملـه دسترسـی پیش
بینـی و منظـور نمـودن به خدمات آموزشی است. پیش

آموزشی نـه تنهـا در فضاي اختصاص یافته به خدمات 
بلکه حتی از شهري به شهر دیگر و  ،کشورهاي مختلف

 ؛ریزان و متخصصان مختلف متفـاوت اسـتمیان برنامه
 يسـرانه ،که در شهر کلکته به عنوان نمونـهي به طور

مترمربـع و در فرانسـه بـر اسـاس  8/0 با آموزشی برابر
براي هـر دانـش آمـوز  ،توسعه شهرهاي جدید يبرنامه
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متر مربع است. در کشور ما بر اساس استانداردهاي  ده
استاندارد آموزشـی  ،دفتر فنی وزارت آموزش و پرورش

(زمین و زیربنا) به نسبت هـر سـاکن شـهري و  شهري
بـراي مـدارس داخل شهري  هاي يبند حسب تقسیمبر

مترمربــع در  2/1حــدود  راهنمــایی مقطــع راهنمــایی،
کـاربري « در کتـابورمحمـدي . پاسـت مقیاس بـرزن

خود، میـزان سـرانه بـراي فضـاهاي آموزشـی » اراضی
مقطع راهنمایی در سطح شـهر را بـراي فضـاهاي بـاز 

ي فضاهاي سرپوشیده، پنج و براشهري، شش مترمربع 
نـابراین طبـق آمـار بـه ت. بمترمربع پیشنهاد داده اسـ

یاندوآب، میـزان شهر مدست آمده از آموزش و پرورش 
  شی بدین قرار است.ي آموزها و مساحتسرانه 

  

  
  یاندوآبشهر م و پسرانهشعاع دسترسی مدارس راهنمایی دخترانه  :7شکل 

  

  به تفکیک نواحی شهر و سرانهعداد مدارس راهنمایی ت: 3جدول 

ناحیه هر جمعیت سرانه خدمات آموزشی  
تعداد مدارس 

  نواحی  کالستعداد   تعداد مدارس پسرانه  دخترانه

 1ناحیه  20 1 2 7959  182/1

 2ناحیه  14 1 2 15103  9/0

 3ناحیه  44 2 5 26485  822/0

 4ناحیه  15 0 2 25478  205/0

 5ناحیه  28 3 1 17949  397/0

 6ناحیه  27 3 2 30107  33/0

 کل 148 10 14 123081  545/0

  ویسندگان)محاسبات ن(منبع: 
  

خـدمات آموزشـی مقطـع   سـرانهمیزان ، )8( شکل
بـوده مترمربـع  545/0راهنمایی براي شهر میانـدوآب 

شـش متـر  استاندارد کهي  سرانهي  یسهبا مقاه ک تاس
چنـین م. هـداردمغـایرت فراوانـی ، مربع پیشنهاد شده

نفـر  2000تعداد جمعیـت تحـت پوشـش پیشـنهادي 
شـهر  گانه شـشیـت نـواحی جمعکه با مقایسـه  است

و هاي موجود در شـهر سرانه ، متناسب نبودنیاندوآبم

تر یت تحت پوشش خدمات آموزشی در شهر بیشجمع
 30107 ،شـهر 6ه عنوان مثال ناحیـه د. بشومی آشکار

برابر تعداد  پانزدهین جمعیت حدود . اداردیت نفر جمع
ــتاندارد  ــش اس ــت پوش ــت تح ــتشهرهادر جمعی . س

 ازیک هر میزان سرانه براي  ،مچنین طبق جدول بااله
ــب  ــه ترتی ــهري ب ــواحی ش  ،20/0 ،82/0 ،9/0 ،18/1ن

هاي بـا اسـتانداردیسـه در مقاکـه  است 33/0و  39/0
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د. ، مغـایرت فراوانـی دارها سـازمانشده از سـوي  ارائه
یـک هر  و پسرانهنیز تعداد مدارس دخترانه ) 8(د شکل
ــهر از  ــواحی ش ــرانهو من ــزان س ــا آن يی ــایش  ه را نم
مـدارس  و تعـداد ها سرانهنیز میزان  )9شکل ( دهد. یم

شهر را به تفکیک هر ناحیه شـهر در  و پسرانهدخترانه 

کـه در نمـودار  طور . همـاندهد یمنمایش  1390سال 
این سه عنصـر در  یزانو متعداد  ،کنیم یمنیز مشاهده 

و  5اما در ناحیـه  است،صورت متعادل  به 4تا  1نواحی 
ایـن میـزان انـدکی  ،به علت کمبود مدارس دخترانه 6

  نیست. متعادل
  

  
   یزان سرانه خدمات آموزشی شهر میاندوآبم :8شکل 
  )1386 : طرح راهبردي بافت فرسوده شهرمیاندوآب،(منبع

  
ــراي  ــنب ــوع تر روش ــدن موض ــرانه ،ش ــزان س  می
یـزان بـا میلی شـهر و تفصـي جامع ها طرحپیشنهادي 

ــی ــه م ــهر مقایس ــود در ش ــرانه موج ــرانه س ــود. س ش

پیشـنهادي طـرح تفصـیلی بــراي شـهر میانـدوآب بــه 
  .است )4(صورت جدول 

  

  موجود و وضعیزان سرانه پیشنهادي طرح تفصیلی م :4جدول 

میزان سرانه در 
 1391موجود وضع

میزان سرانه افق 
  1390طرح جامع 

میزان سرانه وضع 
  1380موجود طرح جامع

میزان سرانه وضع پیشنهادي 
  (مترمربع) 1386طرح تفصیلی 

کاربري آموزشی مقطع 
  راهنمایی

 سرانه 91/0 0.77/0 59/0  54/0
 مساحت کل 144820 65000 94400  67139

 به کل شهر درصد 35/0 29/0 -  -
  )1386 میاندوآب، طرح راهبردي بافت فرسوده شهر(منبع: 

  

ي جـامع ها طرحهاي ارائه شده در با توجه به سرانه
اسـتانداردهاي شـهر  یلی شهري که با توجـه بـهو تفص

میـزان سـرانه در وضـع موجـود سـال  ارائه شده است،
. اسـتانـدك  هـا طرحهاي ایـن نسبت به سرانه 1390

یزان سرانه پیشنهادي طـرح تفصـیلی بـراي مـدارس م
 91/0مقطــع راهنمــایی در محــدوده شــهر میانــدوآب 

در سـال  کـه یحـالدر  ،مترمربع پیشنهاد شـده اسـت
چنین میزان م. هاستمترمربع  54/0این میزان  1391

 اسـتمترمربع 59/0ي پیشنهادي طرح جامع نیز  سرانه
امـا ایـن  ؛پیشنهاد شده است 1390فق سال که براي ا
ــزان  ــهمی ــا توج ــهري و  ب ــت ش ــزایش جمعی ــه اف ب
 ،1390میانـدوآب در سـال  شهر ي وارده برها مهاجرت

ه یـک از سـاکنین شـهري بـهـر مترمربع بـراي  54/0
هاي وضـع نیز میزان سرانه )9شکل (ت. دست آمده اس
ي هـا طرحمیزان سـرانه در افـق  با 1391موجود سال 

  .دهد یمرا نمایش  و جامعتفصیلی 
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  میاندوآب شهر 1390سال یلی و وضع موجود و تفصي جامع ها طرحدر  ها سرانهیزان م : 9شکل 

  )1386 طرح راهبردي بافت فرسوده شهرمیاندوآب،(منبع: 
 

، کنیم یمـدر این نمودار نیز مشاهده  طور که همان
هـاي یزان سرانه وضع موجود شهر نسـبت بـه سـرانهم

  .استکم  ،ها طرحپیشنهادي 
  
  گیرينتیجهبندي و جمع

روي در حال حاضر یکی از مشکالت اساسـی پـیش
ي ها هو خواستبرآورده ساختن نیازها  ،شهري نمسئوال

تعبیـري  ،که رفاه اجتمـاعی استا شهروندان در شهره
 از آنجاله ین مسأد. اباش تواند یمله أمس نیاز ا تر روشن
 شـهرهارویه به سوي ي بیها مهاجرتشد که  تر یبحران

ــد  ــاز ش ــهرهاآغ ــود و ش ــا کمب ــدمات  ب ــاتخ  و امکان
اي دیگـر لهأسد. مریزي شده شهري مواجهه شدن برنامه

و سترسی بـه خـدمات د، درو شدنهروب با آنکه شهرها 
ه یکـی از عوامـل اصـلی کـ دبـو در شهرها ها آن عیتوز

د. عـدم شـ در شـهرهاي اجتمـاعی ها گروهگیري شکل
تعــادل فضــایی و افــزایش فاصــله نــواحی مختلــف در 

هاي برابـر  فرصت محقق نشدنهاي شهرنشینی،  تجربه
اجتماعی براي آموزش، برخورداري سالمت و دسترسی 

شـرایطی اسـت کـه  ،هاي مـالی و فیزیکـی به سـرمایه
شـهر  ل بـه وقـوع پیوسـت.یبه دنبال ایـن مسـا عمدتاً

 اسـتاندام کشـور انهنیز یکی از شهرهاي می اندوآبیم
 و بهاز انقالب  پسکه همزمان با دیگر شهرهاي کشور 

رویـه بـی يو توسـعهرشـد  ،دنبال آن اصالحات ارضی
شـهرهاي  مهاجر ازساله هزاران  رد. هخود را شروع کر

بـرآورده ه ، کـکننـد یمـاطراف به این شـهر مهـاجرت 
یکی  ،ساختن نیازهاي اساسی این سیل عظیم جمعیت

سترسـی بـه . داسـتشـهري  نمسئوالاصلی  یفاز وظا
 از ی نیـز یکـیتیو تربویژه خدمات آموزشی خدمات به

. اسـتحاضـر  در عصرنیازهاي شهروندان  نیتر یاساس
دهـد کـه توزیـع فضـایی شده نشان میمطالعات انجام

بـه نیسـت، متعـادل  واحدهاي آموزشی در سطح شهر
در تر مدارس متوسطه عمومی دخترانه طوري که بیش

 برخی مناطق فاقد آن هسـتند.، مرکز شهر مستقر بوده
ــ تــرین دســت آمــده از مــدل نزدیــکه طبــق نتــایج ب

درصـد از  99الگوي توزیع این خدمات در ، همسایگی 
ریزي قبلی سطح شهر به صورت تصادفی و بدون برنامه

یابی شده است. طبق نتـایج روش تحلیـل شـبکه مکان
   8و 7 ،6ي شـمارههـاي طـور کـه در شـکلنیز همـان

 ،قسمت اعظـم نـواحی حاشـیه شـهرشود، مشاهده می
الگوي توزیع  و ندارنددسترسی مناسبی به این خدمات 

یابی این مـدارس در شـهر بـه صـورت عادالنـه و مکان
 ،طور که در باال نیز اشاره شده اسـتنبوده است. همان

ر قسمت مرکـزي شـهر متمرکـز تر این مدارس دبیش
گزینـی تـرین عوامـل مکـانو یکـی از مهـم شده است

 ل اعتقـادي ومدارس رعایت نشـده اسـت، بلکـه مسـای
 سـنت وقـف و جامعه ایران مبتنی بـر مذهبی حاکم بر

هاي اسـتیجاري در اختیـار یا ساختمان زمین و ياهدا
قیمـت زمـین در  و اسـتآموزش و پرورش قرار گرفته 

. ایـن سـتااي داشـته ، تأثیر بالنسبهیابی مدارسمکان
از اجراي طرح تفصـیلی در سـال  پستر ها بیشکمبود
زمانی که چندین روسـتا از  شد،در شهر مشهود  1388

ي قانونی شهر الحاق روستاهاي اطراف شهر به محدوده
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ات آموزشـی در تر این روستاها فاقد خـدمبیش .گردید
در حال  ،این روستاها عالوه بر .اندمقطع راهنمایی بوده

تر ساکنان روستاهاي اطراف شـهر نیـز بـه حاضر بیش
کننـد. علت کمبود این مدارس به این شهر مراجعه می

براي برقراري عدالت در شهر و برابري تمـامی  رواز این
، در دسترسی به ایـن خـدمات هاي اجتماعی شهرگروه

یابی بهینه این مـدارس در ن و مکانلزوم توجه مسئوال
   د.شوسطح شهر بیش از بیش احساس می

  
  اتپیشنهاد

قسـمت  تر مدراس راهنمایی دخترانه شهر دربیش -
تر این مـدارس یشت. بمرکز شهر متمرکز شده اس

د. گیـراسـتفاده قـرار مـیاي مـورد به صورت اجاره
این مراکـز  باید پرورشو  ن آموزشنابراین مسئوالب

ند تـا یابی کنهاي جمعیتی مکانرا متناسب با نیاز
مساوي به ایـن  با طی مسیريآموزان ي دانشهمه

 خدمات دسترسی داشته باشند.
-فضاهاي آموزشی در قسـمت سیسو تأ یابیمکان -

 هاي مناسبشهر به جهت وجود زمین ههاي حاشی
ــایر ــی و ب ــراکم جمعیت ــزایش ت ــود  آن و اف و کمب

 .تاسضروري  ،فضاهاي آموزشی
  

  منابع  
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 هـاي	تـازه مجلـه نشـانی، آتـش هايایستگاه مسیریابی
  .23-18صص ،19 شماره چهارم، سال ترافیک،
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 انتشارات. 1390. غربی آذربایجان استان آماري سالنامه .10
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 شهري مدیریت جامع دانشنامه. 1390. عباس سعیدي، .11
 و ها شـــهرداري ســـازمان انتشـــارات. روســـتایی و

  .کشور هاي دهیاري
 و مکـانی توزیـع تحلیل و تجزیه. 1383. علی شرافتی، .12

 اطالعات سیستم از استفاده با آموزشی مراکز یابیمکان
 تهـران، دانشگاه ارشد، کارشناسی يپایانامه جغرافیایی،

   جغرافیا دانشکده
 بافت راهبردي طرح. 1386. آرمانشهر مشاوران شرکت .13

  .1386 میاندواب، شهرداري میاندواب، شهر فرسوده
 در گردشگري عناصر فضایی تحلیل. 1391. حیدر. صالحی .14

 مطالعـه ايشـبکه تحلیل مدل از استفاده با شهري محیط
 و نـژاد احـد محسـن راهنمـایی بـه زنجـان، شـهر موردي
  .انسانی علوم دانشکده زنجان، دانشگاه فرجی، عبداهللا

 اسـتقرار ينحـو و عادالنـه توزیـع. 1388. قمر عباسی، .15
 اطالعـات سیسـتم از اسـتفاده با زنجان آموزشی مراکز

 پایانامـه ،)زنجان شهر: موردي مطالعه( GIS جغرافیایی
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