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چکیده
با افزایش جمعیت در شهرهای ایران و بهخصوص شهرهای بزرگ حجم تقاضا برای خددمات و کاههدای
عمومی نیز افزایش یافت .ولی به علت ساختار اقتصادی-سیاسی خاص کشور همواره سرعت پاسخگویی
به نیازها از سرعت رشد نیازها کمتر بوده است .در این میان کاربریهای پدر تقاضدا مانندد کاربریهدای
آموزشی به دهیل زیادی مانندد عدده همداهنگی نهادهدای اجرایدی شدهرهات مشدکالت مدالی بخدش
آموزشوپرورش و عده آشنایی مسئولین با موازین علمی مکانیابی مدارس در پاسخگویی بده نیازهدای
جمعیت دانشآموزی با مشکالت زیادی مواجه بودهاند .این مسئله در مناطق شهری بزرگ مثل تهران به
دهیل متنوعی مانند تراکم باهی جمعیت و کمبود زمین و ...با شدت بیشتری مطرح میشود .دسترسدی
سریعت بهموقع و مناسب به مراکز آموزشی در هر جامعهت بهخصدوص در جوامدع شدهری بسدیار مهدم و
ضروری هست و توزیع عادهنه این مراکز در سطح شهر منجر به استقرار عدالت فضایی میشود و عدالت
اجتماعی که از اهداف توسعه پایدار شهری است محقق خواهد شدد .هددف از ایدن پدشوهش ارزیدابی
مکانیابی مراکز آموزشی مدارس ابتدایی در ناحیه در راستای تحقق عدالت فضایی هست نوع تحقیق بر
اساس هدف در این پشوهشت کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی-تحلیلی اسدت .شدیوه گدردآوری
دادهها نیز اسنادی -پیمایشی است .جهت وزن دهی معیارها از نظر متخصصدین در قالدب مدد ANP

استفاده شده است و با استفاده از قابلیتها و امکانات سامانه اطالعدات جررافیدایی از جملده  :ترکیدب
نقشهت محاسبهگر رستریت تحلیل شبکه انجاهگرفتده اسدت .درنهایدت بعدد از اجدرای مدد VIKOR

زمینهای اولویتدار برای ایجاد مدارس ابتدایی شناسایی شدندت تحلیل خروجی نهایی بهدسدتآمده از
این روش عالوه بر اینکه میزان سازگاری و ناسازگاری مدارس ابتدایی موجود در شهر را مشخص میکندت
مکانهای بهینه اولویتدار برای ایجاد مدارس ابتدایی جدید نیز شناسایی شدند.
کلید واژگان :مکانیابی ،فضاهای آموزشی ،ابتدایی ،ویکور-فازی ،ناحیه یک منطقه.14
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با افزایش جمعیت در شهرهای ایران حجم تقاضا برای خدمات و کاالهای عمومی نیز افزایش مییابد(غفاری،
1387؛  .)3امروزه هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ و به زیرساخت و ساز رفتن کلیه زمینهای شـهری و عدم
مکانیابی درست خدمات شهری بهویژه مکانهای آموزشـی ،موجـب بـروز مشکالت متعددی بهویژه درزمینه
خدمترسانی به قشر جوان و دانشآموز جامعـه کـه بـیش از یکچهارم جمعیت کشورمان را تشکیل میدهند،
شده و همچنین موجب تقاضـای روزافـزون ایـن بخش در مقابل امکانات محدود آموزشی و از طرف دیگر باعث
باال رفتن هزینـه ایـاب و ذهـاب ،بروز ترافیک و از همه مهمتر افت تحصیلی فرزندان و بیعالقگی آنها به
درس و تحصیل شده است(میکائیلی1383 ،؛  .)5یکی از مواردی که در این زمینه بایستی بیشتر توسط
مسئوالن و متصدیان امور مورد توجه قرار گیرد ،مسئله مکان گزینی و تأمین فضاهای آموزشی در کشور است.
چرا که از بین ابعاد مختلف برنامه ریزی ،برنامهریزی کاربری آموزشی همواره دارای اهمیت بیشتری بوده است
اما متأسفانه در عمل توجه کمتری به آن شده است .مکان گزینی نامناسب فضاهای آموزشی درنتیجۀ عدم
توجه به ضوابط و استانداردهای این فضاها باعث کاهش کار آیی نظام آموزشی و درنتیجه فقدان یک فضای
آموزشی مطلوب میشود (جی سابیرچیما1374، 1؛  .)6بنابراین در این مقاله با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی و در نظر گرفتن معیارهای مؤثر در مکانیابی فضاهای آموزشی بهترین مکان بهینه برای احداث
مدارس متوسطه و حداکثر کار آیی آن انتخاب خواهد شد.
در سالهای اخیر به علت رشد سریع شهرنشینی و متقابالً نبود یک برنامهریزی و مدیریت جامع در نظام شهری
کشورمان همچون دیگر خدمات شهری ،کاربریهای آموزشی نیز با مسائل و مشکالت زیادی روبهرو شدهاند که
بیشتر ناشی از کمبود زمین ،توزیع ناموزون و نامتناسب ،عدم مکانیابی بهینه و عدم پیشبینی فضاهای مناسب
برای این کاربریها در سطح شهرها هست .زیرا توزیع بهینه مدارس میتواند فراهم نمودن حصول به عدالت
اجتماعی و کاهش مشکالت روحی و جسمی ناشی از مسافتهای طوالنی در ترافیک سنگین شهری را سبب
شود(مهراندیش1377 ،؛  .)17در میان کاربریهای پر تقاضا ؛ مانند کاربریهای آموزشی  ،به دالیل زیادی از
جمله عدم هماهنگی نهادهای اجرایی شهرها ،مشکالت مالی آموزشوپرورش و عدم آشنایی مسئوالن با توزیع
متعادل کاربریها ،در پاسخگویی به نیازهای جمعیت دانشآموزی  ،مشکالت زیادی وجود دارد و عدم وجود
اصول و ضوابط مکانیابی در استقرار فضاهای آموزشی و همچنین فضاهای کالبدی و سیمای فضاهای آموزشی
در بافت شهرها و محالت در طرحهای شهری  ،باعث گردیده تا هم آموزشوپرورش در احداث فضاها با مشکل
روبهرو شده و هم مسائل کالبدی و سیمای شهرها دچار مشکل باشند و این شهرها نتوانند اهداف نظام تعلیم و
تربیتی کشور را پاسخگو باشند(غفاری 1387،؛ .)37بنابراین تشخیص و تعیین مکان مناسب استقرار مراکز
آموزشی درگرو شناخت نوع فعالیت ،عملکرد ،نیازمندیها و کنش و واکنشهایی است که کاربری آموزشی با
دیگر کاربریها پدید میآورد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور1382 ،؛  .)18لذا ازآنجاکه دسترسی عادالنه
به زمین و استفاده بهینه از آن از مؤلفههای اصلی در توسـعه پایدار و عدالت اجتماعی به شمار میرود .امروزه
مفاهیم زمین و فضا در شهرها تغییرات کیفـی پیداکرده و بالطبع ابعاد و اهداف برنامهریزی اراضی شهری نیز
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وسیعتر و غنیتر گـشته اسـت(زیاری1381،؛ .)1بنابراین یکی از مهمترین اهداف برنامهریزی کـاربری اراضـی
شـهری تأمین مناسب خدمات عمومی از جمله دسترسی به خدمات آموزشی است .توزیع فضایی این فعالیتها
بـه لحـاظ تأثیر مستقیم آن در آسـایش خانوارهـا از حـساسیت زیـادی برخـوردار اسـت(مهراندیش1377 ،؛
 .)17خدمات آموزشی از جمله مهمترین خدماتی هستند که نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارد(سلطانی
1395،؛  )276ناحیه یک منطقه  14تهران از جمله نواحی بافت فرسوده شهر تهران است که مانند دیگر
بافتهای فرسوده در این ناحیه نیز به مکان گزینی و خدماترسانی کاربریهای خدماتی توجه چندانی نشده
است .که عالوه بر کمبود در زمینه سرانه فضای آموزشی اختصاص یافته به آن ،به جهت توزیع ناموزون این
کاربری با مشکالت و مسائل بسیاری مواجه است با توجه به اینکه از بین کاربریهای خدماتی کاربرهای
آموزشی از جمله کاربریهای مهم جهت توسعه و رشد و ترقی هستند مسئوالن و متولیان امور شهری باید به
آنها توجه خاصی داشته باشند .بنابراین هدف از این مقاله تحلیل و ارزیابی مکانیابی فضاهای آموزشی
متوسطه در ناحیه یک منطقه  14است.
مکانیابی؛ یافتن مکان مناسب برای ایجاد فعالیت در یک حوزه جغرافیایی معین می باشد که جزء مراحل مهم
پروژههای اجرایی بهویژه در سطح کالن و ملی به شمار میرود .در  ،1381شریفی و هرویجنن ،1در پژوهشی به
تحلیل و ارزیابی مکان گزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه و توکی
پرداختند  ،در این تحقیق رابطه فضاهای آموزشی با کاربریهای ناسازگار ،شرایط اقلیمی و دسترسی ،معنادار
خوانده شد و در مقابل ،فضاهای آموزشی با سایر معیارهای مکانیابی وضع موجود فضاها ،تفاوت معناداری دارد
و درنتیجه فضاهای آموزشی اصفهان ؛ سازگاری ،همجواری و مطلوبیت مناسبی را نشان نمیدهند  .در پژوهشی
دیگر فرهودی و نعمتی در 1391با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی به بررسی و مکانیابی بهینه مدارس
راهنمایی منطقه یک قائمشهر پرداخته و با استفاده از مدلهای فضایی مانند بافرنگ ،پلیگن تیسن ،تحلیل
شبکه ،تراکم و روش وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی  ،AHPالیههای اطالعاتی موردنیاز جهت تحلیل
پراکندگی مدارس راهنمایی و مکانیابی آنها را تولید و پس از مشخص کردن امتیاز معیارهای اصلی و فرعی با
استفاده از  ،AHPبا بهکارگیری روش بی مقیاس سازی فازی و تعریف توابع صعودی و نزولی ،الیهها را
استاندارد نموده و درنهایت با ضرب وزنهای درونگروهی و برون گروهی در هر الیه و تلفیق الیهها نقشه
مکان های مناسب ،جهت احداث مدارس راهنمایی به تفکیک دخترانه و پسرانه را به دست آوردند ..رحمانپور در
 1389به برسی معیارهای مکانیابی مدارس و ارزیابی آنها پرداخت  ،نتایج حاصل حاکی از  %80سازگاری
کامل در ماتریس سازگاری %85 ،مطلوبیت کامل در ماتریس مطلوبیت %50 ،درصد کامالً متناسب در ماتریس
ال مناسب در ماتریس وابستگی در مدرسه راهنمایی آیتاهلل سعیدی شهر مرند بود .در
ظرفیت و  %63کام ً
 1390سعدینژاد و همکاران ،در پژوهشی با استفاده از  GISبه مکانیابی مدارس اسالمشهر پرداخته و
درنهایت مکان بهینه جهت احداث مدارس ابتدایی اسالم شهر را مشخص نمودند.در همین راستا محمدی و
همکاران نیز در  ،1390به ارزیابی توزیع فضایی مدارس ابتدایی اسالمشهر پرداختند.در پژوهشی با استفاده از
سامانه اطالعات جغرافیای به تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آنها در
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برنامهریزی کاربری زمین ،ارائه برنامه زمانی-مکانی با ترتیب دادن اقدامات منطقی باهدف بهرهبرداری از منابع
زمین متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی محیطی است (وانگ و همکاران1392 ،5؛  .)236برنامهریزی
کاربری زمین ،نحوه استفاده از زمین را برای بهبود وضعیت کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی از دو جنبه کار آیی و
رفاه ،ساماندهی میکند(کبل .)1374 ،6برنامهریزی کالبدی در بحث آموزشی بسیار مهم بوده و ساختمان و
تجهیزات آموزشی عموماً حدود  20الی  25درصد بودجه آموزشی را به خود اختصاص میدهند .بنابراین
برنامهریزی مناسب و پاسخگو در برابر سیاست آموزشی بسیار حائز اهمیت است(سلطانی و زمیری.)1389 ،7
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منطقه  8تبریز پرداخته شد ؛ در این پژوهش ابتدا با استفاده از روشهای تحلیل شبکه نزدیکترین همسایه و
شاخص موران الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی در محدوده مورد مطالعاتی مشخص و سپس با شناسایی
معیارهای تأثیرگذار و وزن دهی به معیارها از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی فضای مناسب ،جهت احداث
مکانهای آموزشی جدید پیشنهاد نمودند(احد نژاد و همکاران . )1391 ،پیتزوالتو 1و همکاران در 1380
مقالهای تحت عنوان روششناسی مکان یابی مدارس در مناطق شهری کشورهای درحالتوسعه را مورد برسی
قرار داده و در آن مکانهایی را به عنوان مناطق کمبود و مازاد نشان دادند و درنهایت به برنامه ریزی و بحث
در راستای استفاده از این نتایج برای اهداف بلندمدت پرداختند.در همین راستا هیات 2در 1386با ارائه ی
مقالهای تحت عنوان کاربرد  GISدر ریز پهنهبندی سطوح مختلف آموزشی و در قالب طرح سازمان جهانی
یونسکو و با استفاده از  GISبه برسی این موضوع پرداخت و همچنین روشهای نرمافزاری را در این زمینه
بسیار پررنگ دانست .از طرفی سادایرو در  ، 1390با بهکارگیری یک مدل تصمیمگیری در جابهجایی مدارس
و با استفاده از سنجنده های عددی به ارائه مقال ه ای پرداخت .در این مقاله به بررسی شرایط مطلوبیت محل
فعلی مدارس ابتدایی شهر چیبا در کشور ژاپن پرداخته و در ادامه با تقسیمبندی مدارس به گروههای
کوچکتر ،مشکالت جابهجایی هر گروه جداگانه ارزیابی نمود.
با توجه به بررسی پیشینه پژوهش تا به حال پژوهش های زیادی در زمینه مکان یابی با مدل های مختلف و با
بهره گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی 3و نظرات کارشناسی انجام شده است که با ترکیب تکنیک های
تصمیم گیر چند معیاره4عموما با رویکرد تعیین وزن معیارها از جمله تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه بوده
است که وجه بارز این پژوهش با پژوهش های قبلی ترکیب تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله
مراتبی با با رویکرد تعیین وزن معیارها با تکنیک تصمیم گیری چند معیاره  Vikorبا رویکرد انتخاب گزینه
بهینه و بهره گیری از آن ها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی جهت مکان یابی مراکز آموزشی است.
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شاخصهای بهینه در مکانیابی کاربری اراضی

در مطالعات مربوط به کاربری اراضی شهری و مکان گزینی مراکز خدمات شهری سه شاخص عمده وجود دارد
که درواقع نحوه استفاده مطلوب و بهینه از زمین شهری را نشان میدهد.
 کارایی :این هدف از طریق تشخیص مناسبترین نوع استفاده از یک قطعه زمین که بیشترین فایده را باکمترین هزینه به دست میدهد حاصل می گردد .با در نظر داشتن این معیار ضمن اینکه توسعه شهر بهصورت
منطقی و با در نظر گرفتن رفاه عمومی انجام میشود سبب میگردد سالمتی مردم شهر تضمینشده و با
مکانیابی منابع آلودهساز در خارج از منطقه شهر ،از تأثیرات آلودگیهای مختلف شهری و کانونهای آلودهساز،
جلوگیری به عمل آید.
 برابری :برنامه استفاده از زمین همواره باید موردقبول استفادهکنندگان باشد این هدف حاصل نمیشود مگراینکه تمامی افراد جامعه را بهرهمند سازد بدینسان که فضای کافی برای فعالیتهای شهری در محلی که
بیشترین دسترسیها به آن امکانپذیر است فراهم شود .بهطوریکه تمامی افراد جامعه و با طی مسافتهای
مشخص از آن بهرهگیری کنند.
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امروزه هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ و به زیرساخت و ساز رفتن کلیه زمینهای شهری و عدم مکانیابی
درست خدمات شهری بهویژه مکانهای آموزشی ،موجب بروز مشکالت متعددی بهویژه درزمینه خدمترسانی
به قشر جوان و دانشآموز جامعه که بیش از یکچهارم جمعیت کشورمان را تشکیل میدهند ،شده و همچنین
موجب تقاضای روزافزون این بخش در مقابل امکانات محدود آموزشی و از طرف دیگر باعث باال رفتن هزینه
ایاب و ذهاب بروز ترافیک و از همه مهمتر افت تحصیلی فرزندان و بیعالقگی آنها به درس و تحصیل شده
است (میکائیلی.)1383 ،
شناسایی زیر معیارهای مؤثر در مکانیابی مدارس :با توجه به اینکه معیارهای مکانیابی در کل جوامع بشری
در هدف واحدی (تأمین رفاه و آسایش بشری ) هستند و بیشتر دارای وجوه مشترکی هستند و به دودسته
گروه عمومی و اختصاصی بهصورت زیر طبقهبندی میشوند (رحمانپور1389 ،و فرج زاده اصل و سرور .)1381،
کاربریها و معیارهای عمومی شهری :هدف از برنامهریزی شهری تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی و آسایش
شهروندان است؛ لذا باید برای دستیابی به آن باید معیارها بر اساس سازگاری ،آسایش ،مطلوبیت ،سالمتی و
ایمنی باشد.
کاربریهای و معیارهای اختصاصی :دیدگاههای متفاوتی درزمینه شناسایی کاربریهای مؤثر شهری در عملکرد
مدارس وجود دارند که فقط یک دیدگاه عمومیت دارد که عبارتاند از کاربریهای سازگار :فضای سبز ،اماکن
فرهنگی ،امکان ورزشی ،ایستگاههای اتوبوس ،کتابخانهها و اماکن مذهبی
کاربریهای ناسازگار :همجواری با انواع کاربری آلودهکننده هوا ،آالیندههای صوتی ،آالیندههای محیطی ،مراکز
ازدحامی مانند مراکز تجاری و اداری که از درجه ترافیک باالیی برخوردارند(رحمانپور1389 ،و فرج زاده اصل و
سرور.)1381 ،
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 پایداری :پایداری در کاربری اراضی به این معنی است که از امکانات و توان بالقوه هر قطعه زمین چنانبهرهگیری شود که این توان نهتنها کاهش نیابد و از بین نرود بلکه بهطور مداوم بر ظرفیت و ایستایی آن افزوده
گردد(پورمحمدی 1382،؛ .)5
به شکل جزئیتر مؤلفههای سازگاری ،آسایش ،کار آیی ،مطلوبیت ،سالمت و ایمنی در مکانیابی هر نوع کاربری
اصل هستند .اصوالً متغیرهای موردمطالعه در کاربری اراضی شهری :زمینساخت و ژئومورفولوژی ،توپوگرافی،
شیب ،گسل ،زلزله ،خاک ،مسیل ،فرسایش ،اقلیم ،آبهای سطحی و زیرزمینی ،آب موردنیاز شهر در مصارف
شخصی و صنعتی و خدماتی ،ذخیره آتی آب ،جمعیت ،اقتصاد (تولید ،درآمد ،هزینهها ،ارزش تولیدات،
ارزشافزوده ،اشتغال ،واحدهای تجاری و خدماتی و اجتماعی) ،مسکن ،سرانه ،تراکم ،حملونقل ،عوامل فرهنگی
و زیباییشناختی میباشند که در مکان گزینی کاربریهای مختلف حائز اهمیت هستند(زیاری1381 ،؛
.)68بهطورکلی برای سنجش کارایی فضاهای آموزشی ،باید مکان گزینی وضع موجود با معیارها و استانداردهای
مکانیابی مقایسه و ارزیابی شود  .فرایند ارزیابی در برنامهریزیها بهویژه در برنامهریزی شهری بهعنوان یکی از
ابزارهای مؤثر مطرح بوده و برای طراحی و تصمیمگیری ،راهنمایی عملی است(قربانی 1374،؛ .)24
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روش تحقیق

روش بهینهسازی چند معیارِ و راهحل توافقی Viko 1

واژه ویکور از یک کلمه صربی به معنی "بهینهسازی چند معیارِ" و " راهحل توافقی" گرفتهشده است (چاترجی
و همکاران1387، 2؛  )4044و یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره کاربردی است که کار آیـی بـاالیی در
مسائل گسسته دارد(اوپریسکو و تزنگ1382، 3؛  .)447این روش بر اساس برنامهریزی تـوافقی ارائهشـده اسـت
(وو و همکــاران1387، 4؛  .)10140مبنــای مــدلهای تــوافقی توســط یــو ( )1351و زلنــی ( )1360ارائهشــده
است(بویوکوزکان و روان1386 ،5؛ .)466-465راهحل توافقی ،راهحلهای موجه را که به راهحل ایده آل نزدیـک
بوده ،بهعنوان توافق ایجادشده توسط اعتبـارت ویـژهی تصـمیمگیرندگان تعیـین میکنند(اوپریسـکو و تزنـگ6
1382،؛  447و راو1386 ،7؛  )1950به عقیده زلنی گزینههایی که به راهحلهای ایده آل نزدیکتر هسـتند بـر
آنهایی که از ایده آل نزدیکتر هستند بر آنهایی کـه از ایـده آل دورتـر هسـتند ارجحیـت دارنـد(لیهونگ 8و
همکاران1386،؛  .)131معموالً معیارها بر اساس چند تابع ارزیابیشده و رتبهبندی میشوند .تأکید این روش بر
رتبهبندی میشوند .تأکید این روش بر رتبهبندی و انتخاب از مجموعهای از گزینه و تعیین راهحلهـای تـوافقی

1

- Vlse Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje
Chatterjee, p et al
3
Opricivic, and Tzeng
4
Wu e t al
5
Buyukozkan&Ruan
6
Opricivic, and Tzeng
7
Rao
8
Lihong
2
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نوع تحقیق بر اساس هدف در این پژوهش ،کاربردی هست و روش تحقیق در آن توصیفی-تحلیلی است .شـیوه
گردآوری دادهها نیز اسنادی -پیمایشی است و برای جمعآوری دادهها از آمار و ارقام شهرداری ،سازمان نوسازی
مدارس و سازمان آمار استفادهشده است .لذا در گام اول مقاالت و پروژههای تحقیقاتی را که به بررسـی عوامـل
مؤثر در مکانیابی بر اساس اهداف تحقیق پرداختهاند ،مورد بررسی قرارگرفته و معیارهای مشترکی که انطبـا
بیشتری در مکانیابی مدارس داشتهاند ،بهعنوان معیارهای اولیه انتخاب گردید .مؤلفههای مورداستفاده در ایـن
تحقیق عبارتاند از :شبکهی دسترسی ،دادههای جمعیتی ،معیارهای کالبدی ،کاربریهای سازگار و کاربریهای
ناسازگار .هرکدام از معیارهای فو بنا به ماهیت و عملکردشان در مکانیابی کاربری آموزشی مدارس ابتدایی در
محدوده موردمطالعه مورداستفاده قرارگرفتهاند شکل ( .)1آمار مورداستفاده در این تحقیق از نتـایج سرشـماری
سال  1390هست .بعد از جمعآوری دادهها از طریق مدل  VIKORبه رتبهبندی محدوده موردمطالعه به لحاظ
بهینگی پرداختهشده اسـت .بـهمنظور تعیـین ضـریب اهمیـت هـر یـک از معیارهـای خـدماتی از روش ANP
استفادهشده است که این روش یک روش مقایسـه زوجـی و بـا اسـتفاده از نظـر کارشناسـان اسـت تعـداد 20
پرسشنامه بین متخصصی پر شد؛ تحلیلها و ترکیب و نمایش فضایی آن نیز از طریق نرمافزار  Arc-GISصورت
گرفته است.
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رابطه()1
رابطه()2
رابطه()3
رابطه()4
رابطه()5

،بهگونهای که با توجه به مقدار  Qبا در نظر گرفتن دو شرط زیر بهعنوان بهترین رتبهبندی شده است.
شرط او :مزیت قابلقبو

شرط دوم:گزینه A^1باید باالترین رتبه را در لیست رتبهبندیSیا Rداشته باشد.چنین حـل تـوافقی در فراینـد
تصمیمگیری ثابت باقی میماند.درصورتیکه یکـی از دو شـرایط بـاال تـأمین نشـود ،مجموعـهای از راهحلهـای
توافقی ارائه میگردد.روش  VIKORبهعنوان یکی از روشهـای تصـمیمگیری چنـد معیـارِ بـرای حـل مسـائل
تصمیمگیری گسسته با شاخصهای نامتناسب و متضاد ارائه گردیده است.این روش بر روی رتبهبندی و انتخاب
از میان مجموعهای از گزینهها متمرکز است و راهحل سازشی را بـرای یـک مسـئله بـا توجـه بـه نهـایی یـاری
نماید.راهحل سازشی موجهترین و نزدیکترین راهحل به نقطه ایده آل است .درحالیکه در تکنیکی برای ترتیب
ترجیحات با نزدیکی به یک راهحل ایده آل دیگر روش تصمیمگیری چند شاخصه مبتنـی بـر فاصـله اسـت کـه
راهحل ایده آل را مشخص میکند و اهمیت نسبی این فاصلهها را در نظر نمیگیرد(صیادی و همکـاران :2009،
.)2258روش ویکور جهت رتبهبندی گزینههای مختلف به کار میرود و بیشتر برای حل مسائل گسسته کـاربرد
دارد .این روش بر مبنای راهحلهای توافقی بر مبنای معیارهای متضاد هست .در این مدل همواره چنـد گزینـه
مختلف وجود دارد که این گزینهها بر اساس چند معیار بهصورت مستقل ارزیابی میشوند و درنهایـت گزینـهها
بر اساس ارزش ،رتبهبندی میگردند .تفاوت اصلی این مدل با مدلهای تصمیمگیری سلسله مراتبی یا شبکهای
این است که برخالف آن مدلها ،در این مدلها مقایسات زوجی بین معیارها و گزینهها صورت نمیگیـرد و هـر
گزینه مستقالً توسط یک معیار سنجیده و ارزیابی میگـردد .مـدل ( VIKORراهحـل سازشـی و بهینهسـازی
Chen & Wang

1
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برای مسئله با معیارهای متضاد هست (چن و وانگ1387 ،1؛  )234راهحل توافقی گزینهای است که به ایده آل
نزدیکتر است .شاخص ادغام بهعنوان معیار سنجش نزدیکی شناخته میشود(اوپریسکو.)1387 ،
الگوریتم روش  VIKORبدین گونه است که پس از تشکیل ماتریس تصمیم  ،بی مقیاس سازی خطی و تعیـین
بهترین و بدترین مقدار از میان مقدارهای موجود ،با استفاده از روابط ( )1-5محاسبه میگردد:
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محدوده موردمطالعه
محدوده موردمطالعه پژوهش حاضر ،ناحیهیک شهرداری منطقه  14در قسمت شمال غربی منطقه،حدفاصل
خیابان پیروزی،هفده شهریور،بزرگراه شهید محالتی،خیابان شهید زینتی افخم و شهید کندی واقع گردیده و از
ضلع شمال به منطقه سیزده و از غرب به منطقه دوازده منتهی میشود  .محدوده موردمطالعه حدود284.967
هکتار با احتساب معابر و دسترسیها هست .محالت ناحیه یک دربرگیرنده محلههای نیکنام  ،شاهین ،شکوفه
،چهارصد دستگاه  ،آهنگران  ،دژکام  ،مینای شمالی و جابری است .و مساحت آن  2.83کیلومترمربع است و
طبق سرشماری سال  1390برابر  85215نفر است و بیشتر مساحت منطقه یعنی  63.38درصد ناحیه داری
تراکم جمعیت  119تا  144نفر هستند و تراکم باالی  172نفر کمترین درصد از مساحت ناحیه یک یعنی
حدود  4درصد را اشغال نموده است و تراکم تا  74نفر نیز حدود  13درصد از مساحت منطقه را شامل میشود.
از کاربریهای ناحیه تنها  38قطعه آموزشی وجود دارد که  0.26478991درصد از مساحت منطقه را پوشش
میدهد که فاقد مدرسه متوسطه است شکل(.)2

شکل( .)2موقعیت جررافیایی محدوده موردمطالعه
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چندمعیاری) بهعنوان یک روش تصمیمگیری گسسته با معیارهای نامتناسب مسـئله تصـمیمگیری چنـدمعیاره
برای حل یک (واحدهای بندی یک دسته گیـری مختلـف) و متعـارو توسـعه دادهشـده اسـت .ایـن روش بـر
رتبهبندی یک دسته آلترناتیوها متمرکزشده است که میتواند به تصـمیمگیرندگان بـرای رسـیدن بـه تصـمیم
نهایی کمک کند .راهحل سازگار یک راهحل احتمالی است که نزدیکترین راهحـل بـه راه ایـده آل اسـت .ایـن
روش بر مبنای راهحلهای توافقی برمبنای معیارهای متضاد هست.
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نتایج
در این تحقیق جهت مکانیابی مدارس متوسطه از  5مؤلفه تحت عناوین شبکهی دسترسی ،دادههای جمعیتی،
معیارهای کالبدی ،کاربریهای سازگار و کاربریهای ناسازگار استفادهشده است کـه در شـکل( )3شـاخصهای
هرکدام یک از مؤلفهها آورده شده است.

شکل( .)3معیارهای مورداستفاده تحقیق
جدو ( .)1انواع شبکهی دسترسی موجود در منطقه مورد مطالعه
شریانی درجه یک

شبکه دسترسی شریانی درجه  1به دلیل ایجاد سر و صدای زیاد و حجم زیاد تردد باید مدارس ابتدایی دور از آن ساخته شود

شریانی درجه 2

شبکه دسترسی شریانی درجه  2نیز از لحاظ عملکردی دارای حجم تردد نسبتا زیادی است که با مدارس ابتدایی همخوانی ندارد
بنابراین باید دورتر از آن ساخته شود.

شبکه دسترسی
محلی

به لحاظ امنیتی و دسترسی به فضای آموزشی ابتدایی باید مدارس به شبکه دسترسی محلی نزدیک باشند.

تراکم جمعیت

هر چه تراکم جمعیت بیشتر باشید به تبع جمعیت الزم التعلیم آن نیز بیشتر است بنابراین باید بهتر است به پهنه های با تراکم
جمعیت باال جهت دسترسی راحت تر دانش آموزان نزدیک تر باشد.

جمعیت  14الی 20
ساله

جمعیت  5الی  14ساله به دلیل اینکه سن تحصیل آن ها دربرگیرنده دوره ابتدایی است هر پهنه که این جمعیت بیشتری داشته
باشید باید مدرسه ابتدایی به آن نزدیک باشد.

تعداد طبقات

هر چه تعداد طبقات خصوصا در کاربری های مسکونی بیشتر باشد تعداد دانش آموزان نیز بیشتر بنابراین باید مدارس به این
پهنه ها نزدیک باشیند

مساحت هر قطعه
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زمین

فضای سبز

نزدیکی مدارس به فضای سبز جهت کاهش آلودگی صوتی و بهبود هوای تنفسی و ایجاد آرامش ضروری است.

انتظامی

با توجه به اینکه این کاربری با جرم و جنایت سروکار دارد باید از مدارس ابتدایی دور باشد

مسکونی

نزدیکی به کاربری های مسکونی باعث آرامش ذهنی دانش آموزان و والدین می گردد.

خدماتی
به دلیل ایجاد سروصدای زیاد باید مدارس ابتدایی از آنها دور باشند

ورزشی
بهداشتی_درمانی

به دلیل حجم زیاد رفت و آمد و شیوع بیماری ها باید مدارس ابتدایی دورتر از این کاربری ساخته شوند

تاسیسات و تجهیزات

از لحاظ ریسک پذیری باید دورتر از تاسیسات و تجهیزات شهری ساخته شوند

صنعتی_کارگاهی

به دلیل سر و صدای زیاد باید از ساخت مدرس ابتدایی نزدیک این کاربری خودداری کرد.

اداری

به دلیل حجم زیاد رفت و آمد باید مدارس ابتدایی دورتر از این کاربری ساخته شوند

تجاری

در صورت تراکم زیاد پیامدهای نامطلوب تربیتی در پی دارد و باعث کاهش آسایش دانش آموزان می گردد.

پس از مشخص کردن مدل موردنظر پژوهش با توجه به معیارهای موجود و همچنین روش تحقیق که بـرای رسـیدن بـه
اهداف پژوهش و اعمال ضوابط بر دادههای محدوده موردمطالعه معرفی شد در ایـن بخـش بـه بررسـی نمونـه مـوردی و
تجزیهوتحلیل آن بر اساس مدل ویکور و تحلیلهای فضایی آن در راستای تعیین مکانهای بهینه جهت مـدارس ابتـدایی
در ناحیهی یک شهرداری منطقه 14کالنشهر تهران خواهیم پرداخت .الزم به ذکر است پس از استاندارد کـردن نقشـه و
وزن دهی به معیارهای مختلف مکانیابی بهصورت گرافیکی میزان مطلوبیت یـا عـدم مطلوبیـت هـر گزینـه در محـدوده
موردنظر بهصورت نقشه نشان داده خواهد شد.
تشکیل ماتریس تصمیمگیری

فرو بر این است که mگزینه و  nخصوصیت وجود دارد .برای هرکدام از گزینهها تعدادی ویژگی وجـود دارد کـه مقـدار
آن بهصورت  fijنشان داده میشود.در اینجا تشکیل ماتریس در  GISبه فرایند تبدیل کردن دادههـای کمـی و کیفـی بـه
دادههای رستری گفته میشود که در اولین گام در اجرای مدل  Vikorاست کـه چنـد نمونـه از نقشـههای آن در پـایین
آورده شده است .شکل (.)4
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مذهبی _ فرهنگی

کاربری فرهنگی با مدارس ابتدایی مکمل یکدیگر هستند؛ همچنین کاربری مذهبی جهت یادگیری فرائض دینی و آشنایی بیشتر
دانش آموزان با مسایل مذهبی و استفاده از فضای مساجد برای برخی فعالیت ها باید مدارس ابتدایی به کاربری های مذهبی و
فرهنگی نزدیک باشند
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شکل ( .)4نقشه رستری معیارهای موردمطالعه

محاسبه مقادیر نرما شده

فرو میکنیم  mگزینه و  nمعیار داریم .گزینههای مختلـف iبـهعنوان
جنبه jام بهعنوان

x ij

xi

مشخصشـدهاند .بـرای گزینـه

مشخصشده است و برای سایر گزینهها نیـز همینطـور.

برای فرایند نرمالسازی مقادیر ،جایی که

x ij

x ij

xj

رتبـه

ارزش و مقـدار معیـار jآم اسـت.

ارزش اصلی گزینه iآم و بعد jام است .رابطه(:)6
xij

رابطه()6
, i  1,2,..., m; j  1,2,..., n

n

2
ij

x
j 1

f ij 
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شکل( .)5نقشه نرما شده معیارها

تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع معیارها

بهترین و بدترین هریک از مقادیر در هر معیار را شناسایی میکنیم و به ترتیب
رابطه()7
رابطه()8

جایی که f j

f j

و

Max f ij

Min f ij , j  1,2,..., n

f j 

بهترین راهحل ایده آل مثبت برای معیار jام و

f j

مینامیم روابط( 8و .)7


j

f 

, i  1,2,..., m

f j

بدترین راهحل ایده آل منفی برای معیار j

ام.
اگر تمامی

f j

f j

را به هم پیوند بزنیم یک ترکیب بهینه خواهیم داشت که بیشترین امتیاز را خواهد داد که در مورد

نیز همینطور است.
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تعیین وزن معیارها

شکل( .)6وزن دهی معیارها در ANP

برای تلفیق معیارها بهمنظور شناسایی کاربریهای سازگار و ناسازگار در مدل  ANPباید یک مقایسهی زوجی بین هر
یک از معیارها صورت گیرد تا اهمیت هر یک از معیارها مشخص شود .که در این پژوهش بیشترین وزن به جمعیت
چهارده الی  20ساله اختصاصیافته و کمترین آن نیز مربوط به تأسیسات و تجهیزات هست که درنهایت این وزن دهی
در نرمافزار  Arc-GISبهصورت فضایی(باال و پایین) نشان دادهشده که بهصورت شکل( )7هست:
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به منظور تعیین وزن معیارها از مدل ANPدر نرمافزار  Super Decisionاستفاده شد که در واقع این روش به صورت
مقایسه زوجی است و پس از طراحی پرسشنامه از  20نفر متخصص جهت تعیین وزن متغیرها استفاده شده است که
حاصل این وزن دهی را در شکل( )6نشان دادهشده است.
اوزان معیارها باید برای بیان اهمیت روابط آنها محاسبهشده باشد .که در این مقاله از روش ANPاستفادهشده است:
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شکل( .)7نقشه اعما وزن معیارها

در ادامه با استفاده از مدل  VIKORو شاخصهای وزن دهی شده به رتبهبندی و اولویتبندی پهنهها برای استقرار
مدارس ابتدایی اقدام شد.
محاسبه فاصله گزینهها از راهحل ایده آ

این مرحله محاسبه فاصله هر گزینه از راهحل ایده آل و سپس حاصل جمع آنها برای ارزش نهایی بر اسـاس روابـط (10
و  )9است:
n

رابطه()9
رابطه()10

) Si   wi ( f j  f ij ) /( f   f j
j 1

]) Ri  Max[ wi ( f j  fij ) /( f   f j
j
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جایی که
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Si

بیانگر نسبت فاصله گزینه iام از راهحل ایده آل مثبت (بهترین ترکیب) و

S

R

R

L

و بـدترین رتبـه بـر اسـاس ارزش

L

 iبه دست میآید .بهعبارتدیگر  iو  iبه ترتیب همان  1iو  iدرروش الپی متریک هستند.
حال با توجه به آنچه گفته شد در شکل( ،)8راهحل ایده آل مثبت (بهترین ترکیب) ارائهشده و در شکل( ،)9راهحـل ایـده
آل منفی (بدترین ترکیب) بهصورت فضایی نشان دادهشده است:

شکل( .)8نقشه ایده آ مثبت

شکل( .)9نقشه ایده آ منفی

محاسبه مقدار ویکور Qi
این مقدار برای هریک از iها بهصورت رابطه( )11تعریف میشود:
رابطه()11

 S  S 
 Ri  R 
Qi  v  i

(
1

v
)
 R   R 
 
S  S 




R  Min Ri R   Max Ri S   Min Si S  Max Si
v
i
i
i
i
و وزن استراتژی اکثریـت
و
،
،
درجایی که:

موافق معیار یا حداکثر مطلوبیت گروهی است.
 Si  S  
 

  S  S بیانگر نسبت فاصله از راهحل ایده آل منفی گزینه iام و بهعبارتدیگر موافقت اکثریـت بـرای نسـبت iام

است.
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iام از راهحل ایده آل منفی (بدترین ترکیب) هست .برترین رتبه بـر اسـاس ارزش

Si

Ri

بیانگر نسـبت فاصـله گزینـه
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هنگامیکه مقدار  vبزرگتر از  0/5باشد شاخص

Qi

منجر به اکثریت موافق میشود .و هنگامیکه مقدار آن کمتـر از

Q
 0/5میشود شاخص  iبیانگر نگرش منفی اکثریت است .بهطورکلی وقتـی مقـدار  vبرابـر  0/5اسـت بیـانگر
نگرش توافقی متخصصان ارزیابی است.
رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر

Qi
Q

درنهایت در ایـن مرحلـه بـر اسـاس مقـادیر  iمحاسبهشـده در گـام قبـل ،گزینـهها را رتبهبنـدی کـرده و
تصمیمگیری مینماییم .که شکل( ،)10موقعیت پهنههای مناسـب و اولویـت آنهـا در مـدل  VIKORرا بـرای
استقرار مدارس ابتدایی در ناحیه یک شهرداری منطقه  14تهران نشان میدهد .جدول(.)2

شکل( .)10نقشه نهایی پهنهبندی مکانیابی مدارس ابتدایی ناحیه  4شهرداری منطقه 14تهران

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 12:29 IRDT on Saturday July 20th 2019

 Ri  R  
 

  R  R بیانگر نسبت فاصله از راهحل ایده آل گزینه iام و به معنی مخالفت با نسـبت گزینـه iام اسـت .بنـابراین
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جدو ( .)2مساحت پهنه ها در مد ویکور
50847

2135179

586697

63585

154

مساحت بر اساس متر مربع

نتیجهگیری
بهطورکلی هدف از انجام این تحقیق همانگونه که از عنوان پژوهش نیز پیداست ارائه الگویی مناسب جهت
مکانیابی مدارس ابتدایی با استفاده از سیستم خای اطالعات جغرافیایی هست که در این زمینه با توجه به
تعدد عوامل مؤثر در این مورد ،مدل  VIKORانتخاب شد این مدل یکی از روشهای تصمیمگیری چند معیا ِر
کاربردی است که کار آیی باالیی در حل مسائل دارد.این روش بر اساس برنامهریزی توافقی ارائهشده است که از
نوآوریهای این تحقیق هست.فضاهای آموزشی ،یکی از کاربریهای مهم شهری هستند که بهواسطه عملکرد
خود نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت قابلتوجهی برخوردارند ،در سالهای اخیر به علت رشد سریع
شهرنشینی و متقابالً نبود یک برنامهریزی و مدیریت جامع در نظام شهری کشورمان همچون دیگر خدمات
شهری این فضاها نیز با مسائل و مشکالت عدیدهای روبهرو شدهاند که بیشتر ناشی از کمبود توزیع ناموزون و
نامتناسب،عدم مکانیابی بهینه و عدم پیشبینی فضاهای مناسب برای این کاربریها در سطح شهرها هست.
در این راستا برای ارائه الگوی بهینه مکانیابی مدارس ابتدایی ناحیه 4بر اساس ضوابط مکانیابی و اطالعات
جمعآوریشده ،الیههای اطالعاتی بر مبنای معیارهای موردنظر جهت انجام تحلیل به فرمت قابلاستفاده در
محیط  GISتبدیل شدند و درنهایت بعد از اجرای مدلVIKORزمینهای اولویتدار برای ایجاد مدارس ابتدایی
شناسایی شدند ،تحلیل خروجی نهایی بهدستآمده از این روش عالوه بر اینکه میزان سازگاری و ناسازگاری
مدارس ابتدایی موجود در شهر را مشخص میکند ،مکانهای بهینه اولویتدار برای ایجاد مدارس ابتدایی جدید
نیز شناسایی شدند .بنابراین در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادالنه فضایی امکانات و
خدمات آموزشی(مدارس ابتدایی) در سطح ناحیه چهار میبایست در نحوهی پراکنش مراکز فو بازنگری
صورت گیرد و در این راستا نیازهای آموزشی بخشهای مختلف ناحیه و منطقه شناسایی شوند و با توجه به
شکل( )10به مکانیابی مناسب مدارس ابتدایی پرداخت .نتایج این پژوهش نشان میدهد که :عوامل متعددی
در مکانیابی مدارس مؤثر هستند که تحلیل یکپارچه همه آنها بهوسیله روشهای سنتی مکانیابی مانند روی
همگذاری دستی نقشهها به دلیل حجم زیاد دادهها امکانپذیر نیست و از طرفی بیتوجهی به این عوامل در
مکانیابی موجب هدر رفتن سهم قابلتوجهی از منابع مادی و از دست دادن حجم زیاد از انرژی و منابع
محیطی میشود و باعث اثرات سوء زیادی به مدیریت شهری و مردم میگردد لذا استفاده از  Gisبهعنوان
ابزاری جهت انجام این آنالیز ضروری است .استفاده از مدل  VIKORاز این لحاظ که قابلیت تولید نقشههای
ایده آل مثبت و ایده آل منفی را دارد مدل مناسبی جهت مکانیابی و تجزیهوتحلیل مکانی است زیرا میتوان
از این طریق عالوه بر مکانیابی به این پی برد که مدارس و یا هر تجهیزات دیگری در وضع موجود خود ایده
آل مثبت و ایده آل منفی فاصله دارد .و عالوه بر تشخیص مکان بهینه توانایی تشخیص این را دارد که مدارس
موجود تا چه میزان از ایده آل مثبت و منفی فاصلهدارند ،درحالیکه مدلهای دیگر این توانایی را ندارند و صرفاً
به تعیین مکان بهینه میپردازند .مدلهای به کار گرفتهشده در این تحقیق در مکانیابی مدارس در آینده
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کرد.
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