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چکيده
رشد شتابان فیزیکی و جمعیتی شهر اردبیل در چند دهه اخیدر موجد
عمومی ازجمله تسهیالت آموزشی شده اس  .ناتوانی سیستم مدیری

افدزایش نیداز بده امکاندات و تسدهیالت

شهری در برآوردن این نیازها ،بدرهم خدوردن

نظام توزیع خدمات و توزیع نامتوازن مراکز آموزشی در سطح نواحی شهر اردبیل را در پی داشته که به شدکلگیدری
محلههایی با دسترسی محدود به خدمات آموزشی و در نتیجه بیعدالتی فضایی منجدر شدده اسد  .هددو پدژوهش
حاضر ارزیابی الگوی پراکنش مکانی مراکز آموزشی شهر اردبیل ،بررسی مطلوبی
ارتباط توزیع فضایی مراکز آموزشی با میزان جمعی
کاربردی و از نظر ماهی

شدعا عملکدردی آن و سدنجش

نواحی و فاصله از هسته مرکزی شهر اسد  .هددو پدژوهش،

و روش توصیفی  -تحلیلی اس  .از روش کتابخانهای برای گردآوری دادههدا و االالعدات

الزم بهره گرفته شده اس  .توابع میانگین نزدیکترین همسایگی برای تجزیه و تحلیل دادهها و االالعدات و الگدوی
توزیع فضایی مراکز آموزشی و پلیگونهای تیسن برای بررسی مطلوبی

شدعا عملکدردی ایدن تسدهیالت اسدتفاده

شدند و با شاخص موران دومتغیره موجود در محیط نرمافزار  ،GeoDaخودهمبستگی فضایی متغیرهدای جمعید

و

فاصله از مراکز شهر در ارتباط با میزان پراکنش و تراکم مراکز آموزشی در سطح محدوده مطالعهشده مشخص شدند.
یافتههای تحقیق نشان میدهند که الگوی پراکنش مراکز آموزشی ابتدایی ،دبیرستان ،هنرستان و سایر مراکز بده شدکل
خوشهای و الگوی پراکنش مدارس راهنمایی از نو تصدادفی اسد  .ایدن وضدعی

بده تمرکدز خوشدهای خددمات

آموزشی در مرکز شهر و کمبود این خدمات در پیرامون منجر شده اس  ،همچنین تمرکز خدمات آموزشدی موجد
ebrahim.firouzi@yahoo.com

* نویسنده مسؤول
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ابراهیم فیروزی مجنده با عنوان "سنجش عددال
مسکونی شهر اردبیل" می باشد که توسط شهرداری اردبیل مورد حمای

قرار گرفته اس .

فضدایی توزیدع کداربری هدای عمدومی در ندواحی
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مطلوبی

شعا عملکردی مدارس در مرکز و نامطلوبی آن در نواحی پیرامونی شهر شده اس  .سنجش ارتبداط بدین

توزیع مراکز آموزشی و میزان جمعی
عامل جمعی

نواحی نیز ارتباط بسیار ضعیف این دو متغیر را تأیید میکند و توجه نشدن به

و نیاز شهروندان در راستای توزیع تسهیالت آموزشی را نشان میدهد .تحلیدل ارتبداط بدین فاصدله از

هسته مرکزی شهر اردبیل و توزیع و تراکم مدارس خودهمبستگی فضایی منفی بین این دو متغیر را نشدان مدیدهدد
یعنی با فاصله از هسته مرکزی شهر از تعداد مدارس کاسته میشود و در نواحی پیرامونی به صفر میرسد .در نتیجه،
نابرابری فضایی در توزیع کاربریها و مراکز آموزشی در سطح شهر اردبیل ملموس اس

و ناعدالتی فضدایی حداکم

بر نواحی مسکونی شهر اردبیل را نشان میدهد.
واژههای کليدی :عدال

فضایی ،مراکز آموزشی ،خودهمبستگی فضایی ،شهر اردبیل

مقدمه و بيان مسئله
شهر مجموعه تجسمیافته و تبلور فضایی ایفای نقشهای اساسی انسان در محیط جغرافیایی اس
امکانات ،استعدادها ،بضاع

که بده تناسد

فرهنگی و ذوق و سلیقه فردی شکل میگیدرد و توسدعه مدییابدد (امیددوار و هداتفی،

 .)64 :1391در دهههای اخیر ،جمعی پذیری فزاینده شهرها به همراه مسائل اجتماعی  -اقتصادی آنها شکل تازهای
از شهر و شهرنشینی به وجود آورده اس

(حبیبی و همکاران .)103 :1390 ،اکنون یکی از مسائل مهدم در شدهرهای

بزرگ ،بی تعادلی نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات شهری اس
سریع جمعی

و توسعه ناهمگون و برنامهریزینشدده و رشدد

از دالیل اصلی بروز این مشکل هستند (احدنژاد روشتی و همکاران .)1 :1391 ،درباره توزیع فضدایی

خدمات شهری ،عدال
فضاهای شهری اس

فضایی مطرح میشود که مشخصده مهدم بسدیاری از سیاسد هدا و اقددامهدای مداخلده در
(خیرالدین .)46 :1392 ،در کلیتی فراگیر ،عدال

بازیگران اجتماعی ،حفظ و پاسداری از کرام

فضایی به رعای

حقوق برابدر انسدانهدا یدا

انسانی آنها ،تأمین نیازهای اولیده زنددگی و عدزت نفدت اجتمداعی

آنها توجه فراوان دارد (حاتمی نژاد و همکاران .)77 :1391 ،میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقدش مدؤیری
در جابه جایی فضایی جمعی

و تغییرات جمعیتی دارد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شدهری ،عددال

اجتماعی و توجه به توزیع متوازن خدمات و امکانات شهری اس  ،توزیع خدمات شهری باید به گونهای باشدد کده
عدال

فضایی برقرار شود (آقابابایی .)12 :1388 ،هدو از عدال

فضایی توزیع عادالنه نیازهای اساسدی ،امکاندات،

تسهیالت و خدمات شهری در میان محله ها و مناالق مختلدف شدهر اسد
منطقهای نسب

تدا از نظدر برخدورداری ،هدیی محلده یدا

به محله یا منطقه دیگر برتری فضایی نداشته و اصل دسترسدی برابدر رعاید

روشتی و همکاران .)29 :1391 ،از این رو ،رابطه تنگاتنگی بین عدال

شدده باشدد (احددنژاد

فضایی شدهری و وجدود تسدهیالت عمدومی

شهری وجود دارد .زیرساخ ها و تسهیالت شهری اساس توسدعه شدهری هسدتند (عزیدزی )39 :1381 ،و بایدد در
مکانیابی و جانمایی آنها ،توزیع فضایی متوازن و برابر در سطح محلههدای مختلدف شدهری در نظدر گرفتده شدود.
توزیع بهینه خدمات شهری و دسترسی برابر به آنها از ضروریات مهم زندگی شهری هستند (محمدی و پرهیزگدار،
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 )17 :1388و بنابراین ،بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری از مهمترین عنوانها در مطالعدات
شهری اس

(حکم نیا و همکاران.)165 :1390 ،

اگرچه با افزایش جمعی
شهری افزایش یافته ،به عل

در شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ و میانی کشور ایران ،میدزان تقاضدا بدرای خددمات
ساختار اقتصادی  -سیاسی کشور همواره سرع

پاسخگویی به این نیازهدا از سدرع

رشد نیازها کمتر بوده اس  .در بسیاری از شهرها ،ارایه تسهیالت و خدمات شهری همپای رشد جمعید
عالوه بر کمبودهای موجود در خدمات شهری ،استقرار و مکانیابی نامناس
مشکالتی در ارایه این خدمات به وجود آورده اس

و ناهماهنگی آنها با بافد

نیسد

و

شدهری نیدز

(احدنژاد روشتی و همکاران.)2 :1391 ،

کاربری آموزشی از انوا کاربریهای اساسی در شهرهاس

و مکانیابی بهینه آن ،ایمنی و رفداه شدهروندان را در

پی دارد .به دنبال رشد غیرمنطقی شهرها و مطرح شدن نیاز به خدمات عمومی ،حاکم شدن اقتصاد بازار و پیدروی از
اصول اقتصاد نئوکالسیک که در آن رقاب

در جستجوی سود بیشتر باعث کاهش سهم کاربریهای عمومی بدهویدژه

کاربری آموزشی و افزایش سهم کاربریهای مسکونی و سدودآور مدیشدود ،دخالد
گسترش عدال

دولد

اجتماعی و دسترسی یکسان و متعادل به خدمات برای همه افراد ضروری اس

و همکاران .)152 :1390 ،در این بین ،بیتوجهی به توزیع فضایی مناس

و برنامدهریدزی بدرای
(ادیبی سدعدیندژاد

و اصولی مراکز آموزشدی موجد

کداهش

کارایی نظام آموزشی ،ایجاد مشکالت برای دانش آموزان و تحمیل بار مالی دوچندان بر نظام آموزشدی و خدانوادههدا
می شود (خاکپور و همکاران .)12 :1393 ،گفتنی اس

کاربریهای آموزشی به دالیلی ازجمله ناهمداهنگی نهادهدای

اجرایی شهر ،مشکالت مالی بخش آموزش و پرورش و ناآشنایی مسئوالن با موازین علمی مکانیابی در پاسدخگویی
به نیازهای جمعی

دانشآموزی با مشکالت بسیاری مواجه اس

(فرجزاده اصل و سدرور )79 :1381 ،کده بایدد بدا

برنامهریزیهای اندیشیده و همکاری بینبخشی در راستای کاهش این مشکالت گام برداش .
در دهه های اخیر ،شهر اردبیل به دلیل توسعه فیزیکی و جمعیتی فزاینده خود شاهد از تعادل خدارج شددن نظدام
توزیع کاربری های عمومی ازجمله کاربری آموزشی بوده و ظاهراً توازن پراکنش فضایی کاربریها و مراکز آموزشدی
بر هم خورده و موج

نابرابری فضایی میزان دسترسی به تسهیالت و امکانات شده اس  .از این رو ،تحقیق حاضدر

با هدو بررسی وضعی

موجود توزیع فضایی کاربریهای یادشده از نظر شعا عملکردی و پوششدهی و سدنجش

عدال

فضایی توزیع مراکز آموزشی شهر اردبیل انجام شده تا به سئواالت زیر پاسخ داده شود:

 -1توزیع و پراکنش فضایی مراکز آموزشی شهر اردبیل از چه الگویی تبعی

میکند؟

 -2آیا بین نواحی مختلف شهر اردبیل از نظر شعا عملکردی و پوششدهی مراکز آموزشی تفاوت وجود دارد؟
 -3آیا توزیع فضایی مراکز آموزشی شهر اردبیل با میزان جمعی

نواحی ارتباط دارد؟

 -4آیا تراکم تسهیالت آموزشی با فاصله از هسته مرکزی شهر اردبیل تغییر میکند؟
پيشينه تحقيق
پژوهشهای متندوعی در جهدان و ایدران دربداره کداربری هدای آموزشدی و مددارس انجدام شدده اسد  ،برخدی
پژوهشگران در مطالعات خود به بررسیهای کیفی اهمی

دادهاند ،برخی مطالعات کمی را سرلوحه کدار خدود قدرار
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داده و به بررسی های کمی کاربری آموزشی در محدوده تحقیقی خود پرداخته اند و برخدی پژوهشدگران نیدز ضدمن
ارزیابی کمی و کیفی وضعی

موجود کاربری آموزشی به مکان یدابی بهینده بدرای جانمدایی مراکدز آموزشدی جدیدد

پرداختهاند .به نمونههایی از این پژوهشها اشاره میشود:
 Fabiyiو  )2015( Ogunyemiدر مقالهای توزیع فضایی مراکز آموزشی پیشدبستانی را در ناحیه دول

محلدی Yewa

در جنوبغربی نیجریه بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که توزیع فضایی مراکز پیشدبستانی در ناحیه مطالعدهشدده از
الگوی پراکنده تبعی

میکند و این باعث میشود برخی دانشآموزان برای دسترسدی بده مراکدز پدیشدبسدتانی بدیش از 5

کیلومتر را پیاده بپیمایند؛ همچنین در بخش نتیجهگیری یادآوری میکند که برای افزایش دسترسدی بده امکاندات آموزشدی،
مهندسی فضایی دوباره و سازماندهی دوباره مدارس در منطقه مطالعهشده ضروری اس .
 Boussauwو همکاران ( )2014در مقالهای با عنوان سفرهای کوتاه و مکانهای مرکزی :فاصدله خانده و مدرسده
در سیستم آموزش ابتدایی فالندرز (بلژیک) ،تأییر توزیع فضایی سای های مدارس بر الول سفر از خانه بده مدرسده
را بررسی و این امر که توزیع و پراکنش مدارس تا چه حدی بر پایه گزارههای تئوری مکان مرکزی تبیین مدیشدوند
را ارزیابی کردند.
 Fuenteو همکاران ( )2013در پژوهشی با عنوان ندابرابری اجتمداعی  -فضدایی تسدهیالت آموزشدی در منطقده
1

کالنشهری کانسپسیون (شیلی) ،فرص های آموزشی  493مدرسده موجدود در منطقده کدالنشدهری Concepción

) (CMAرا با هدو ارزیابی عدال

فضایی در راستای بهبود برنامهریزی شهری مقایسه کردند.

 Musa Harunaو  )2012( Bala Bankiپژوهشی با عنوان تجزیده و تحلیدل توزیدع فضدایی مددارس ابتددایی و
متوسطه در شهر بیدا ) (Bida townنیجریه انجام دادند و برای نشان دادن توزیع فضایی مددارس ابتددایی و متوسدطه
این شهر از  GISو برای ارزیابی درجه نابرابری در تراکم تسهیالت آموزشی از روشهدای آمداری (ضدری
استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که توزیع فضایی مدارس با توزیع و تراکم جمعی

متناس

نیس

جیندی)

و  39درصدد

ساکنان 50 ،درصد تسهیالت را استفاده می کنند؛ به این مفهوم که برخی نواحی در شهر بیددا کمبدود برخدورداری از
تسهیالت آموزشی دارند و تعدادی از ساکنان به این تسهیالت دسترسی برابر ندارند .همچنین ضری
در پژوهش یادشده  0/57بود که نابرابری توزیع تسهیالت آموزشی در ارتباط با تراکم جمعی

جینی حاصدل

را نشان میدهد.

 ) 2012( Meadeدر پژوهشی با استفاده از روش تلفیقی ،نابرابری دسترسدی بده مددارس ابتددایی در گواتمداال را
بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سطوح باالی ضعفهای مرتبط با مدارس جوامع فقیدر روسدتایی ،تفداوتهدای
نظاممند در کیفی

مدارس که در زمینههای مختلف پشتیبانی میشوند ،منابع ناکدافی (نداقص) ،ظرفید

و اختیدارات

نظارتی و اجرایی از دیگر مسائل اساسی آموزشی بهویژه در جوامع حاشیهای این کشور هستند.
بافقی زاده و همکاران ( )1393پژوهشی با عنوان ارزیابی تناس

مکانی کاربری آموزشی با استفاده از تلفیق مددل

 FD AHPدر ( GISمطالعه موردی :دبیرستانهای منطقه  2و  4شهر اهواز) و با هدو بررسی وضعی

همجدواری و

Concepción

1
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سازگاری دبیرستانهای منطقه  2و  4شهر اهواز انجدام دادندد و بده ایدن نتیجده رسدیدند کده الگدوی هدمجدواری و
سازگاری بیشتر مدارس منطقه  2نسب

به مدارس منطقه  4شهر اهواز در وضعی

نامطلوبی قرار دارند.

شجاعیان و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان ساماندهی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطدق بدولین و
تصمیمگیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی :مدارس مقطع راهنمایی مناالق هش گانه شهر اهواز) ،مکدانگزیندی و
ساماندهی بهینه مراکز آموزشی را از الریق شناسایی مناالق بهینه برای ساخ

مدارس جدید در شهر اهدواز ارزیدابی

کردند .ایشان برای ارزیابی وضع موجود مدارس از منطق بولین و برای مکانیدابی بهینده مددارس از فرایندد تحلیدل
سلسلهمراتبی فازی استفاده کردند.
احدنژاد روشتی و همکاران ( )1391در پژوهشی بدا عندوان تحلیدل الگدوی پدراکنش فضدایی مراکدز آموزشدی و
ساماندهی مناس

کالبدی آن با استفاده از ( GISمطالعه موردی :منطقه  8تبریز) ابتدا با استفاده از روشهدای تحلیدل

نزدیک ترین همسایگی و شاخص موران ،الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی را در منطقه  8شهر تبریز مشخص و
سپت فضاهای بهینه را برای ساخ

مکان های آموزشی جدید با مدلهای ارزیابی چندمعیاره در محیط نرمافزار GIS

پیشنهاد کردند.
ادیبی سعدی نژاد و همکاران ( )1390پژوهشی با هدو تعیین بهترین مکان برای مدارس ابتدایی شهر اسالمشدهر
و با استفاده از  GISانجام دادند و از الگوی  AHPبرای وزندهی الیههای معیار و از الگوی همپوشدانی شداخصهدا
برای تلفیق نقشهها و ارایه مکان بهینه جانمایی مدارس استفاده کردند.
کریمیان بستانی و رجبی ( )1389در مقالهای با عنوان تحلیل عدال

اجتماعی در شهر با تأکید بدر ندابرابریهدای

آموزشی (موردشناسی :شهر زاهدان) ،ضمن بررسی پیشینه شهرنشینی در شهر زاهدان مدعی شدند که رشد نداموزون
این شهر زمینهساز نابرابری اجتماعی به ویژه در برخورداری از امکانات آموزشی بدین شدهروندان و منداالق مختلدف
شهر شده اس  .ایشان سعی کردند ادعای خود را با مدلها و فنونی مانند شاخص ناموزونی موریت ،الگوی ضدری
پراکندگی و ضری

آنتروپی ایبات کنند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت چشمگیری بدین منداالق شدهر زاهددان در

برخورداری از امکانات آموزشی وجود دارد و منطقده  2شدهرداری برخدوردارترین منطقده و منداالق  1و  ،3منداالق
محروم این شهر محسوب میشوند.
فرجزاده و رستمی ( )1383در مقالهای بدا عندوان ارزیدابی و مکدانگزیندی مراکدز آمدوزش شدهری بدا سیسدتم االالعدات
جغرافیایی ) (GISمطالعه موردی :شهرک معلم کرمانشاه ،ضمن ارزیابی توزیع مراکز آموزشی شهرک معلدم کرمانشداه بده ایدن
نتیجه رسیدند که این شهرک با کمبود فضای آموزشی مواجه اس

و به مکانهای جدید برای ساخ

مدارس نیاز دارد.

فرهادی گوگه و پرهیزکار ( )1381پژوهشی با هدو ارزیابی نحوه توزیع مدارس ابتدایی ،مشخص کردن ندواحی
محروم از این تسهیالت و اولوی بندی آنها در محدوده منطقه  6شهر تهران انجام دادند و به این نتیجه رسیدند کده
مکان بیشتر ساختمانهای آموزشی دولتی مقطع ابتدایی در منطقه مطالعهشده با معیارهدای اسدتاندارد مطدابق نیسد .
همچنین با توجه به قابلی های سیستم االالعات جغرافیایی ،بکدارگیری ایدن سدامانه را در تجزیده و تحلیدل وضدع
موجود و مکانیابی بهینه مدارس پیشنهاد کردند.
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در اغل

پژوهشهای بررسیشده درباره مدارس و مراکز آموزشی ،پژوهشگران از دیدگاه بررسی شعا دسترسی

به موضو وارد شده و یا سازگاری و ناسازگاری کداربری یادشدده را بدا کداربریهدای هدمجدوار بررسدی و گداهی
پیشنهاداتی برای مکانیابی بهینه مدارس و مراکز آموزشی ارایه کردهاند .پژوهش حاضر ،ضمن تعیین الگدوی توزیدع
فضایی مراکز آموزشی شهر اردبیل ،مطلوبی
با تراکم جمعی

شعا عملکردی ،تحلیل خودهمبستگی فضایی این خدمات در ارتبداط

و فاصله از مرکز شهر اردبیل را بررسی میکند.

معرفی محدوده مطالعهشده
شهر اردبیل ،محدوده پژوهش حاضر ،در مختصات جغرافیایی  48درجه و  15دقیقده تدا  48درجده و  19دقیقده الدول
شرقی و  38درجه و  11دقیقه تدا  38درجده و  17دقیقده عدرش شدمالی اسدتقرار یافتده اسد
محدودهای به مساح

بیش از  6100هکتار گسترده شده اس

 1390بالغ بر  485153نفر جمعی

(شدکل .)2ایدن شدهر در

و بر اسداس سرشدماری عمدومی نفدوس و مسدکن سدال

دارد .بر اساس االالعات حاصل از پرتال مدارس کشور ( 254 ،)1395مرکدز آموزشدی

فعال (بجز مراکز آموزش عالی) در شهر اردبیل وجود دارند که نامتوازن در سطح شهر توزیع شدهاند .از ایدن تعدداد واحدد
آموزشی بهترتی

مراکز آموزشی ابتدایی شامل  74واحدد ،مراکدز آمدوزش راهنمدایی شدامل  61واحدد و مراکدز آموزشدی

دبیرستان و پیشدانشگاهی شامل  104واحد میشدند .سایر مراکز آموزشی نیز  34واحد آموزشدی شدامل کودکسدتانهدا و
مراکز پیشدبستانی بودند .گفتنی اس

تعدادی از مراکز آموزشی چندکارکردی بودندد و در دو سدطح آموزشدی ابتددایی و

راهنمایی یا راهنمایی و دبیرستان خدمات ارایه میدادند .چنانچه مدارس بر اسداس سدطح آموزشدی مربوالده جددا شدوند،
تعداد مدارس به  273مرکز آموزشی افزایش مییابد (االالعات جامعتر در جدول  1درج شده اس ).

شکل :1 -موقعيت محدوده مطالعهشده روی نقشه تقسيمات سياسی کشور و استان اردبيل
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جدول :1 -تعداد و درصد مراکز آموزشی موجود در شهر اردبيل
رديف

نوع واحد آموزشی

تعداد مراکز آموزشی

درصد از تعداد

1

دبستان

74

27/11

2

راهنمایی

61

22/34

3

دبیرستان و پیش دانشگاهی

76

27/84

4

هنرستان

28

10/26

5

سایر

34

12/45

273

100

جمع کل

(مأخذ :مطالعات نگارندگان)

مواد و روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدو ،کاربردی و از نظر ماهی

و روش ،توصیفی  -تحلیلی اس  .برای تحلیل نتدایج ،از

روشهای گرافیک مبنای موجود در محیط نرمافزاری  Arc GIS 10.3و نرمافزار  GeoDaاستفاده شدده اسد  .روش
گردآوری آمار و االالعات ،کتابخانهای بود و پت از جمعآوری آمار و االالعات پایهای ازجمله نقشدههدای کداربری
اراضی  1/10000مربوط به مطالعات الرح جامع شهر اردبیل ،موقعی

مکانی مراکز آموزشدی مشدخص و اسدتخراج

شد .مراکز آموزش عالی شهر اردبیل به دلیل نقش و کارکرد منطقهای و ملی ایدن مراکدز از پدژوهش حاضدر حدذو
شدند .پت از مشخصشدن موقعی

مکانی مراکز آموزشی با استفاده از تابع نزدیکترین همسدایگی ،الگدوی توزیدع

فضایی مراکز آموزشی مشخص و با روش پلیگونهای تیسدن ،مطلوبید

شدعا عملکدردی آنهدا ارزیدابی شدد .در

نهای  ،با همپوشانی االالعات مکانی مراکز آموزشی و نواحی شهری اردبیل ،تعداد مراکدز آموزشدی موجدود در هدر
ناحیه مشخص و با در نظر گرفتن جمعی

هر ناحیده شدهری بدر اسداس آمدار اسدتخراجشدده از نتدایج سرشدماری

بلوکهای شهری اردبیل در سال  ،1390معناداری ارتباط بین متغیرهای تعداد جمعی

و فاصله از هسته مرکزی شهر

اردبیل با توزیع فضایی مراکز آموزشی سنجیده و وجود خودهمبستگی فضایی بین متغیرهای یادشده مشدخص شدد.
برای پیشبرد اهداو پژوهش حاضر و تحلیل داده ها و دستیابی به نتایج مدنظر از فنون و مدلهدای متندوعی اسدتفاده
شد که عملکرد هر یک از آنها تشریح میشود:
شاخص ميانگين نزديکترين همسايگی :شاخص نزدیکترینهمسایگی 1ازجمله آزمونهای خوشهبنددی اسد
که برای تعیین نو پراکندگی پدیدهها استفاده می شود .با بکارگیری این روش ،شاخصی به نام ( Rnمیزان مجاورت)
حاصل میشود که دامنه آن بین صفر تا  2/15متغیر اس  .شاخص  ، Rnپراکندگی سکونتگاهها و عناصر را در سطح
ناحیه ،جدا از عوامل مؤیر در شکلگیری آن بیان میکند و هرچه مقدار آن به صفر نزدیکتر ،الگوی توزیع متدراکم و
خوشهای اس

و هرچه به  2/15نزدیکتر ،الگوی منظم را بیان میکند و عدد  1نیز بیانکننده الگوی تصادفی توزیدع

Average Nearest Neighbor

1
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سکونتگاههاس

(فاضل و بیکمحمدی .)15 :1391 ،شکل  2تصویرسازی شاخص میانگین نزدیکتدرین همسدایگی

اس .

شکل :2 -تصويرسازی شاخص ميانگين نزديکترين همسايگی ()ESRI, 2015

الگوی تيسن :در نوشتار حاضر ،بدرای سدنجش مطلوبید

شدعا عملکدردی مراکدز آموزشدی شدهر اردبیدل ،از

پلیگون های تیسن بهره گرفته شد که از توابع موجود در افزونده مجداورت اسد  .ایدن پلیگدونهدا بدرآورد سدطوح
سرویت دهی را فقط مبتنی بر فرش فاصله برابر بین عوارش مکانی ارایه میدهد .عی
منطقی مانند رودخانهها ،اتوبانها و غیره را در نظر نمیگیرد و مزی

الگدو ایدن اسد

کده مواندع

آن همپوشی نداشتن سدطوح عملکدردی اسد

که الگو ایجاد میکند (فرهودی و نعمتی کوتنایی .)29 :1389 ،از این تحلیل برای مشخص کردن مطلوبی

داشدتن و

نداشتن شعا عملکردی هر یک از عوارش مکانی درونشهری استفاده می شود .با مشخص شدن شدعا عملکدردی
متوسط هر یک از عناصر مکانی ،شعا عملکردی متوسط کل عناصر نیز محاسبه میشود .با تفاضل شعا عملکدردی
هر یک از عناصر از شعا عملکردی متوسط کل آنها ،اعداد مثب  ،شعا عملکردی مطلوب و اعداد منفی نیز شدعا
عملکردی نامطلوب را نشان میدهند (انصاری و همکاران.)152 :1392 ،
شاخص موران (خودهمبستگی فضدایی) :شداخص مدوران از الگوهدای متفداوتی اسد

کده بدرای انددازهگیدری

خودهمبستگی فضایی وجود دارند (رهنما و ذبیحی .)13 :1390 ،خودهمبستگی فضایی ابزار اندازهگیدری ارتباالدات
فضایی بین موقعی

عوارش و ارزش اختصاص داده شده به هر عارضه اس

و نتایج آن به این مفهدوم هسدتند کده

ارزش ویژگیهای مطالعهشده ،خودهمبستهاند و همبستگی آنها قابل استناد به نظم جغرافیایی پدیدههاس

(غفداری

گیالنده و همکاران .) 157 :1393 ،خودهمبستگی به رابطه بدین مقدادیر باقیماندده در الدول خدط رگرسدیون مربدوط
میشود؛ خودهمبستگی قوی زمانی رخ می دهد که مقادیر باقیماندده بدهشددت بدا هدم مدرتبط باشدند و تغییراتشدان
سیستماتیک رخ دهد (عسگری .)60 :1390 ،ارزش موران بین  1و  -1متغیدر اسد

)(Lee et al., 2001: 31؛ ارزش

نزدیک به  1نشان میدهد که نواحی دارای ارزشهای مشابه (زیاد یا کم) الگوی خوشهای دارندد ،ارزش نزدیدک بده
 -1نشان می دهد که نواحی دارای ارزشهای غیرمشابه در کنار یکدیگر قرار دارند و ارزش صفر نیز الگوی تصدادفی
را نشان میدهد.
در پژوهش حاضر ،برای سنجش خودهمبستگی فضایی بین متغیرها از تحلیل دومتغیره موران موجود در محدیط
نرمافزاری  GeoDaاستفاده و در آن ،تعداد مراکز آموزشی روی محور  Xو میزان جمعی
مرکزی شهر اردبیل روی محور  Yنشان داده شد .بنابراین نواحی قرار گرفته در قسم
مراکز آموزشی داشتند و میزان جمعی

نواحی و فاصدله از هسدته
) (High-Highتعداد زیدادی

و فاصله آنها از هسته مرکزی شهر بیشتر بود و در البقهبنددی )(Low-Low

برعکت این قضیه صادق اس  .نواحی قرارگرفته در البقدهبنددی ) (High-Lowمراکدز آموزشدی بیشدتری داشدتند و
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و فاصله از هسته مرکزی در آنها کم بود و نواحی واقدع در البقده ) (Low-Highدارای تعدداد

کم خدمات آموزشی ،جمعی

زیاد و فاصله بیشتر بودند.

بحث و تحليل يافتههای پژوهش
در این بخش ،ابتدا الگوی توزیع فضایی مراکز آموزشی با استفاده از تابع میانگین نزدیکترین همسایگی تعیین شدد؛
این تابع برای محاسبه ضری

نزدیکترین همسایگی استفاده می شدود .سدپت ،آیدار الگوهدای پدراکنش فضدایی مراکدز

یادشده و علل و عوامل مؤیر بر آنها بررسی شد که به تفصیل درباره آن بحث خواهد شد .برای تعیین الگوی پدراکنش
فضایی مراکز آموزشی شهر اردبیل ،ابتدا این مراکز بر اساس سطوح عملکردی آنها البقهبندی شددند و سدپت ضدری
نزدیکترین همسایگی برای هر یک از سطوح ،محاسبه و نحوه توزیع فضایی آنها مشخص شدد .شداخص همسدایگی
محاسبهشده برای مراکز آموزشی ابتدایی برابر  ،0/84مراکز راهنمایی  ،0/96مراکدز آموزشدی دبیرسدتان  ،0/79هنرسدتان
 0/73و سایر مراکز آموزشی  0/57بود .اگر میزان ضری

نزدیکترین همسایگی مثب

معنی خوشهای بودن توزیع فضایی عوارش مکانی اس

و بنابراین ،همه مراکز آموزشدی توزیدع خوشدهای داشدتند .در

اینجا استثنا این اس
نیس

که فقط مثب

و زیاد بودن میزان ضری

و بایستی شرط دومی هم رعای

و عددی نزدیک بده  1باشدد بده

محاسبهشده دلیدل بدر خوشدهای بدودن توزیدع عدوارش

شود .این شرط دوم داشتن ارزش  Zمنفی زیاد محاسدبهشدده در فرایندد تعیدین

توزیع فضایی عوارش اس  ،به صورتیکه در تعیین الگوی توزیع فضایی مراکز آموزشی راهنمایی ،این مراکدز ضدری
همسایگی مناسبی برای قرار گرفتن در البقهبندی توزیع خوشهای داشتند ولی به دلیل اینکه ارزش  Zمحاسبهشده بدرای
آن نزدیک به صفر بود و شرط دوم درباره آن رعای

نشد ،از الگوی توزیع تصادفی تبعی

میکند .بدا توجده بده اینکده

ارزش  Zمحاسبه شده برای سایر مراکز آموزشی مقدار عددی منفی و بزرگی دارد ،توزیع فضایی این مراکز بدا االمیندان
 95درصد از الگوی خوشهای تبعی

میکند .ارزش  Zمحاسبه شده و سدطح معندیداری محاسدبات بدرای هدر یدک از

سطوح عملکردی مراکز آموزشی در جدول ( )2و شکل ( )3دیده میشود.
جدول :2 -نتايج محاسبه ضريب نزديکترين همسايگی برای مراکز آموزشی و الگوی توزيع آن در سطح شهر اردبيل
نوع واحد

فاصله مشاهده

فاصله مورد

شاخص نزديکترين

آموزشی

شده

انتظار

همسايگی

1

ابتدائی

417/78

496/02

0/84

-2/39

2

راهنمایی

515/78

535/76

0/96

-0/52

...

3

دبیرستان

536/99

675/19

0/79

-2/28

0/02

خوشهای

4

هنرستان

699/41

954/86

0/73

-2/11

0/03

خوشهای

5

سایر آموزشی

368/06

647/24

0/57

-5/02

0.000001

خوشهای

رديف

ارزش Z

سطح معنیداری

الگوی

)(P-Value

توزيع

0/02

خوشهای
تصادفی

(مأخذ :مطالعات نگارندگان)
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دبستان

راهنمايی

دبيرستان

هنرستان

ساير آموزشی

شکل :3 -ضريب نزديکترين همسايگی هر يک از سطوح عملکردی مراکز آموزشی شهر اردبيل
(مأخذ :مطالعات نگارندگان)

سنجش عدال

فضایی در توزیع مکانی کاربریهای آموزشی شهر اردبیل27 /

با اشراو بر توزیع نامتوازن و خوشهای مراکز آموزشی در سطح شهر اردبیدل در پدی پاسدخ بده ایدن پرسدشهدا
خواهیم بود که الگوی توزیع فضایی مراکز آموزشی شهر اردبیل چه تأییری بر مطلوبی
گذاشته اس ؟ و یا کدام بخش شهر اردبیل مطلوبی
از مطلوبی

شعا عملکردی ایدن مراکدز

بیشتر شعا عملکردی دارد و کدام نواحی در سطح پدایینتدری

قرار دارند؟

برای پاسخگویی به این پرسشها از روش پلیگونهای تیسن استفاده شد که روشی برای ایجاد چندضدلعیهدایی
(مثلثهایی) از روی نقاط هم جوار اس  ،با فرش اینکه بهترین االالعات برای مکانهدایی کده در آنهدا مشداهداتی
(عوارش مکانی که در این روش بهشکل نقاط هسدتند) وجدود نددارد ،از نزدیدکتدرین نقطده مشداهده شدده بدرای
مثلثبندی استفاده میشود (فرهودی و نعمتی کوتنایی .)29 :1389 ،با این روش ،در مکانهایی که نقاط مشاهدهشده
بیشتری دارند ،پلیگونهای تیسن بهصورت فشرده تشکیل میشوند و هرچده تدراکم عدوارش مکدانی کدم شدود ،از
فشردگی آنها کاسته می شود و در نتیجه ،در محاسبات شعا عملکردی با مطلوبی

کم مشدخص خواهندد شدد .در

این بخش ،پت از مشخص کردن تعداد مراکز آموزشی ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرسدتان و  ...هریدک از آنهدا تحلیدل و
نقشههای حاصل از تحلیل تیسن در پنج الیف البقهبندی شدند؛ در این نقشهها ،مناالق مترت
کمرنگ کمترین مطلوبی
سطح مطلوبی

بدر الیدف رنگدی زرد

شعا عملکردی (مطلوبی نداشتن) و مناالق متناظر بر الیف رنگی آبدی پررندگ بیشدترین

شعا عملکردی را دارند .با توجه به نقشههای شکل ( ،)4الگوی توزیع خوشهای مراکدز آموزشدی و

تراکم آن هدا در برخدی ندواحی شدهر اردبیدل بده مطلوبید

شدعا عملکدردی ایدن مراکدز در آن ندواحی و بدهتبدع

مطلوبی نداشتن شعا عملکردی مراکز آموزشی در سایر نواحی منجر شده اس .
مفهوم مطل

پیشین این اس

که هم جواری مراکز آموزشی و تراکم آنها در برخی مناالق به دسترسدی بیشدتر و

آسانتر شهروندان آن مناالق و دسترسی نامطلوب ،هزینهبر و زمانبر شهروندان سایر منداالق شدهر بده ایدن خددمات
منجددر مددیشددود و ایددن بددا روح عدددال

فضددایی و اجتمدداعی در تعددارش اسد  .در بددین مندداالق شددهری اردبیددل،

مطلوبی نداشتن شعا عملکردی مناالق شمالی و جنوبی شهر به دسترسی نامطلوب این منداالق بده مراکدز آموزشدی
منجر میشود.
بنابراین پرسشهای مطرحشده در ابتدای این بخش چنین پاسدخ داده مدیشدوند کده توزیدع فضدایی ندامتوازن و
خوشهای مراکز آموزشی در سطح شهر اردبیل سب
نامطلوب شده و این بی تعادلی در مطلوبی

شکلگیری الیفهایی از مناالق با شدعا عملکدردی مطلدوب و

شعا عملکردی به نفع مرکز و به ضرر پیرامون (حاشیه) اس  ،بهالوری

که الگوی پراکنش خوشهای مراکز آموزشی باعث مطلوبی

شعا عملکدردی منداالق مرکدزی و ندامطلوبی منداالق و

نواحی پیرامونی شهر شده و دسترسی نابرابر شهروندان به خدمات آموزشی بده بدیعددالتی فضدایی در بدین ندواحی
شهری اردبیل منجر شده اس .
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شکل :4 -تحليل مطلوبيت شعاع عملکردی مراکز آموزشی شهر اردبيل (مأخذ :مطالعات نگارندگان)

پت از تحلیل هر یک از سطوح عملکردی مراکز آموزشی و مشخص کردن مناالق با شعا عملکردی مطلدوب و
نامطلوب ،برای مشخص کردن میزان جمعی

و خانوار ساکن در هر یک از بخشها ،نقشه بلوکهای جمعید

شدهر

اردبیل با نتایج حاصل از تحلیل تیسن همپوشانی داده شدند و نتیجه در جدول ( )3دیده مدیشدود .نتدایج حاصدل از
تحلیل الگوی پراکنش مراکز آموزشی ،محل سکون

خیل عظیمی از شهروندان را تحد

نامطلوب مراکز آموزشی قرار می دهد .در این میان ،تعداد و درصد جمعید

پوشدش شدعا عملکدردی

و خدانوار سداکن در ندواحی بدا شدعا

عملکردی مطلوب مدارس ابتدایی و راهنمایی بیشتر از نواحی با شعا عملکردی ندامطلوب اسد ؛ دو دلیدل عمدده

سنجش عدال

فضایی در توزیع مکانی کاربریهای آموزشی شهر اردبیل29 /

برای این موضو وجود دارد :یکی تعداد بیشتر مراکز آموزشی ابتدایی و در نتیجه پدراکنش بدهنسدب

مطلدوب آن و

دیگری الگوی پراکنش تصادفی مراکز آموزشی راهنمایی .با وجود این ،در این موارد نیز بیشتر نواحی پیرامونی شدهر
به ویدژه ندواحی شدمالی و جندوبی آن جدزو ندواحی بدا شدعا عملکدردی ندامطلوب هسدتند و امیدد اسد

کده در

برنامهریزیهای آتی ،فکری معقول برای بهبود دسترسی این نواحی به خدمات اندیشیده شود.
جدول :3 -تعداد جمعيت و خانوار تحت پوشش شعاع عملکردی مطلوب و نامطلوب مراکز آموزشی در شهر اردبيل
رديف

نوع واحد

مطلوبيت شعاع

تعداد جمعيت

درصد جمعيت

تعداد خانوار

درصد خانوار

آموزشی

عملکردی

تحت پوشش

تحت پوشش

تحت پوشش

تحت پوشش

مطلوب

313749

65/69

89177

66/77

نامطلوب

163888

34/31

44349

33/23

مطلوب

284563

59/58

80109

60/02

نامطلوب

193074

40/42

53357

39/98

مطلوب

198865

41/64

57455

43/05

نامطلوب

278772

58/36

76011

56/95

مطلوب

127677

26/73

37791

28/32

نامطلوب

349960

73/27

95675

71/68

مطلوب

145332

30/43

42693

31/99

نامطلوب

332305

69/57

90773

68/01

1

ابتدائی

2

راهنمایی

3

دبیرستان

4

هنرستان

5

سایر آموزشی

(مأخذ :مطالعات نگارندگان)

هدو ما در مرحله بعدی پژوهش ،ارزیابی خودهمبستگی فضایی پراکنش مکانی مراکدز آموزشدی در ارتبداط بدا
میزان جمعی

نواحی شهری اردبیل بود .در این مرحله در پی پاسخگویی به این پرسش بودیم کده آیدا بدین توزیدع

فضایی مدارس و میزان جمعی

نواحی متناظر بر موقعی

مکانی آنها خودهمبستگی فضایی معنداداری وجدود دارد

یا خیر؟
همان الور که گفته شد ،برای سنجش و ارزیابی خودهمبستگی فضدایی از شداخص دومتغیدره مدوران در محدیط
نرمافزاری  GeoDaاستفاده شد .متغیر تعداد مراکز آموزشی موجود در هدر ناحیده روی محدور  Xو متغیدر جمعید
روی محور  Yقرار گرف

و نتایج آن در شکل ( )5دیده میشود .از آنجا که شاخص موران حاصل از تحلیل ،بیشدتر

به صفر میل پیدا کرده اس

( ) 0/113تدا عددد یدک کده خودهمبسدتگی فضدایی قدوی را نشدان مدیدهدد ،احتمدال

تأییرپذیری پراکنش مکانی مراکز آموزشی از متغ یر جمعی
متغیرهای جمعی

و تعداد مدارس خودهبستگی فضایی مثب

بسیار کم بوده و معناداری آن پایین اس  .در واقدع ،بدین
و ضعیفی برقرار اسد  .گفتندی اسد

ارتباط بین دو متغیر یادشده ،در  38ناحیه شهری معناداری وجود نداشد

کده در تحلیدل

و ایدن امدر در نقشده (ب و ج) مشداهده

میشود .از بین نواحی باقیمانده 2 ،ناحیه در البقه باال  -باال قرار گرفتند که تعداد مددارس زیداد در رابطده بدا تعدداد
جمعی

بیشتر را نشان میدهند ،در سطح پایین  -پایین نیز  2ناحیه قرار گرفتند که برعکت البقه اول نشانگر میدزان
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عددی اختصاصیافته کمتر به متغیرهای یادشده در این نواحی هستند و در نهای  1 ،ناحیه بده هدر یدک از البقدات
پایین  -باال و باال  -پایین اختصاص یاف
جمعی

که اولی مبین تعداد مراکز آموزشی کمتر در ناحیه نسب

استقراریافته در آن اس  ،در حالی که وضعی

به تعدداد بیشدتر

در آخرین البقه کامالً برعکت ناحیه پیشین بود یعنی تعدداد

بیشتر مراکز آموزشی در ناحیهای قرار گرفتهاند که میزان جمعی

کمتری دارد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل :5 -خودهمبستگی فضايی تعداد جمعيت نواحی شهری در ارتباط با تراکم و پراکنش مراکز آموزشی
(مأخذ :مطالعات نگارندگان)

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پلیگونهای تیسن که بیانگر تمرکز خدمات در بخش مرکزی شدهر بدود ،ذهدن
نگارندگان نوشتار حاضر در بخش دوم سنجش خودهمبسدتگی فضدایی پدراکنش مکدانی مددارس بده ایدن پرسدش
معطوو شد که آیا بین فاصله از مرکز شهر و میزان پراکنش مراکدز آموزشدی ارتبداالی وجدود دارد یدا خیدر؟ بدرای
پاسخگویی ب ه این پرسش ،ابتدا با استفاده از تابع فاصله اقلیدوسی ،فاصله از هسدته مرکدزی و قددیمی شدهر اردبیدل
محاسبه شد که مرکز تجارت شهر نیز محسوب میشود .پت از محاسبه فاصله از هسته مرکدزی ،میدانگین فاصدله از
مرکز برای هر یک از نواحی شهری محاسبه و در تحلیل استفاده شد .با تحلیل خودهمبستگی فضایی فاصله از هسته
مرکزی شهر اردبیل و توزیع فضایی مدارس ،شاخص مدوران برابدر  -0/29محاسدبه شدد .ایدن نشدان مدیدهدد کده

سنجش عدال

فضایی در توزیع مکانی کاربریهای آموزشی شهر اردبیل31 /

خودهمبستگی فضایی منفی بین فاصله از هسته مرکزی شهر اردبیل با تعداد مراکز آموزشی در نواحی مختلدف شدهر
برقرار اس

و هرچه از مرکز شهر فاصله میگیریم و بر میزان فاصله افزوده میشود ،از تعداد مدارس کاسته میشود.

در نقشه (ب) در شکل ( ،)6نواحی شهر اردبیل به چهار البقه خوشهبندی شدهاند .در این نقشه 4 ،ناحیده شدهری در
البقه باال  -باال قرار گرفتهاند که به مفهوم تعداد زیاد مراکز آموزشی در فاصله بیشدتر از هسدته مرکدزی شدهر اسد ،
فقط  1ناحیه در البقه پایین  -پایین قرار گرفته اس

که در این ناحیه تعداد مدارس و فاصله از هسدته مرکدزی شدهر

کم اس  ،در البقه پایین – باال نیز تعداد  17ناحیه قرار گرفتهاند و در این ناحیه تعداد مدارس کم و فاصدله از هسدته
مرکزی شهر بیشتر اس  .تعداد  6ناحیه نیز در البقه باال  -پایین قرار گرفتهاندد کده وجدود تعدداد بیشدتری از مراکدز
آموزشی در نواحی با فاصله کمتر از هسته مرکزی شهر اردبیل را نشان میدهندد .همچندین تعدداد  16ناحیده نیدز در
سطح بدون معنیداری قرار گرفته اس  .از نواحی دارای معندیداری خودهمبسدتگی فضدایی ،معندیداری تعدداد 21
ناحیه در سطح  5درصد و تعداد  7ناحیه نیز در سطح درصد بود.

(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شکل :6 -خودهمبستگی فضايی تراکم و پراکنش مراکز آموزشی با فاصله از هسته مرکزی شهر اردبيل
(مأخذ :مطالعات نگارندگان)
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نتيجهگيری
در پژوهش حاضر پت از گردآوری االالعات و دادههای پایهای الزم ،ابتدا چگونگی الگوی توزیع فضایی مراکدز
شدعا عملکدردی آن در محدیط

آموزشی و ارزیابی تأییرگذاری الگوی توزیع فضایی این مراکز بر میدزان مطلوبید

نرمافزار  Arc GIS 10.3و با توابع نزدیکترین همسدایگی و پلیگدونهدای تیسدن بررسدی شدد .در مرحلده بعدد بدا
فراخوانی نقشه نواحی شهر اردبیل در محیط نرمافزاری  ،GeoDaخودهمبستگی فضایی متغیرهای جمعی

و فاصدله

از هسته مرکزی شهر اردبیل در ارتباط با میزان پراکنش و تراکم مراکز آموزشی در سطح نواحی شهر اردبیل تعیدین و
با شاخص موران دومتغیره تحلیل و ارزیابی شد.
نتایج پژوهش نشان می دهند که اوالً ،الگوی توزیدع فضدایی همده مراکدز آموزشدی شدهر اردبیدل بجدز مددارس
و بیشتر این مراکز در نواحی مرکزی شهر متمرکز شدهاند و الگدوی توزیدع فضدایی

راهنمایی ،الگوی خوشهای اس

مدارس راهنمایی از نو تصادفی اس  .دوماٌ ،این الگوهای توزیدع موجد
آموزشی در نواحی مرکزی شهر و دسترسی راح

مطلوبید

شدعا عملکدردی تسدهیالت

به این امکانات در همه سدطوح سلسدله مراتبدی آن شدده اسد .

شایان ذکر اس

که اگرچه الگوی توزیع فضایی تصادفی مدارس راهنمایی به شکلگیری شعا عملکردی مطلوبتر

این مراکز نسب

آن نسبی اس  .سوماً ،بین

به سایر مراکز آموزشی منجر شده اس  ،این امر مطلق نیس

متغیرهای تعداد جمعی

و مطلوبی

و تراکم خدمات آموزشی نواحی ،خودهمبستگی مثب

توجهنشدن به عامل جمعی

ولی ضعیفی برقرار بود که به مفهوم

و در نتیجه بیتوجهی به نیاز شهروندان در مکانیدابی و جانمدایی تسدهیالت آموزشدی

اس ؛ چرا که با توجه به سرانه جمعی

و ضوابط برنامهریزی شهری ،در نواحی شهری دارای جمعی

مراکز آموزشی بیشتری متمرکز باشند و بین این دو متغیر ارتباط معنادار مثب

بیشتر بایستی

و قوی برقرار باشد ،در حدالیکده ایدن

چنین نبود .چهارماً ،بین فاصله از هسته مرکزی شهر اردبیل و تعداد مراکز آموزشدی موجدود در هدر یدک از ندواحی
شهر ،خودهمبستگی منفی برقرار بود که کاهش تعداد و تراکم مدارس با فاصله گرفتن از هسته مرکزی شهر را نشدان
می دهد .در واقع ،نواحی مرکزی شهر تسهیالت آموزشی بیشتری دارند و با فاصله گرفتن از مرکز شهر از میزان آنها
کاسته میشود و به صفر میرسد.
اگرچه مرکزی

یکی از اصول مکانیابی تسهیالت عمومی اس

شهری احتمال دسترسی راح

و جانمایی این تسهیالت در مراکز و هستههدای

شهروندان را به این خدمات افزایش میدهد ،این امر نباید دس آویزی برای مددیران

امور شهری برای توجیه بیتوجهی خود به نواحی پیرامونی شود؛ چرا که انباشد

تسدهیالت و خددمات شدهری در

مرکز و کمبود و گاهی نبود این تسهیالت در پیرامون نه تنها به بیعدالتی فضایی منجر میشود ،هزینههدای بیشدتری
را به ساکنان نواحی حاشیهای شهر اردبیل تحمیل میکند .بنابراین ،انتظار میرود مددیران امدور شدهری بدرای بهبدود
زیرساخ های حمل و نقل عمومی نواحی پیرامونی شهر اردبیل و به ویژه نواحی شمالی و جنوبی آن تالش کنندد و
عدال

فضایی را برای افزایش میزان دسترسی شهروندان ساکن در این ندواحی بده تسدهیالت و خددمات آموزشدی،

سرلوحه برنامهریزیهای آتی خو د قرار دهند تا از میزان نابرابری فضایی موجود در توزیع و پدراکنش مکدانی مراکدز
آموزشی کاسته شود.

سنجش عدال

فضایی در توزیع مکانی کاربریهای آموزشی شهر اردبیل33 /

منابع
 -1آقابابایی ،محبوبه ( ،)1388تحلیل فضایی ایستگاهها و خدمات آتدشنشدانی شدهر خمیندیشدهر (بدا اسدتفاده از ،)GIS
پایاننامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :دکتر علی زنگیآبادی ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشدگاه
اصفهان.
 -2احدنژاد روشتی ،محسن ،.موالیی قلیچی ،محمد ،.جدوادزاده اقددم ،هدادی ،.حداتمی ،افشدار( ،)1391تحليلل الگلوی
پراکنش فضايی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با اسلتااده از ( GISمطالعله ملوردی :منطقله 8
تبريز) ،مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال سوم ،شماره  ،8صص .1-18
 -3ادیبی سعدینژاد ،فاالمه ،.کریمی ،بیراز ،.حقپناه ،یعقوب ،.ابوذری ،پانتهآ( ،)1390ارزيلابی توزيلع فضلايی ملدار
ابتدايی شهر اسالمشهر با استااده از  ،GISفصلنامه علمی ،پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی ،سدال سدوم،
شماره سوم ،صص .151-164
 -4امیدوار ،کمال ،.هاتفی ،محمدرضدا ( ،)1391توسعه فيزکی شهرهای اسالمی و تعيين جهلتهلای توسلعه (مطالعله
موردی :شهر اردکان يزد) ،فصلنامه مطالعات شهرهای ایرانی اسالمی ،شماره  ،7صص .63-71
 -5انصاری ،میترا ،.مهدینس  ،مهدی ،.عموزاده ،معصومه ( ،)1392تحلیلی بر توزيلع مکلانگزينلی پلار هلای شلهر
پلدختر ،فصلنامه آمایش محیط ،شماره  ،22صص .159-141
 -6بافقی زاده ،محمد ،.آبیار ،شهناز ،.شریفی ،عبدالنبی ( ،)1393ارزيابی تناسب مکانی کاربری آموزشلی بلا اسلتااده از
تلايق مدل  FD AHPدر  GISمطالعه موردی :دبيرستانهای منطقه  2و  4شهر اهواز ،دو فصدلنامه پدژوهشهدای
بومشناسی شهری ،سال پنجم ،شماره  ،2پیاپی  ،10صص .9-28
 -7حاتمینژاد ،حسین ،.مهدیان بهمنمیری ،معصومه ،.مهدی ،علدی( ،)1391بررسی و تحليل عدالت فضايی برخورداری
از خدمات بهداشلتی-درملانی بلا اسلتااده از ملدلهلای  Morris ،Topsisو  ،Taxonomyمطالعله ملوردی:
شهرستانهای استان مازندران ،مجله آمایش جغرافیای فضا ،سال دوم ،شماره  ،5صص .75-97
 -8حبیبی ،کیومرث ،.علیزاده ،هوشمند ،.مرادی مسیحی ،واراز ،.ولددبیگدی ،سدیوان ،.وفدایی ،ساسدان ( ،)1390بررسلی و
تحليل وضعيت عدالت اجتماعی در ساختار فضايی شهر سنندج ،مجله معماری و شهرسازی آرمانشدهر ،شدماره ،7
صص.103-112
 -9حکم نیا ،حسن ،.گیوهچی ،سعید ،.حیدری نوشهر ،نیر ،.حیدری نوشهر ،مهدری ( ،)1390تحليلل توزيلع خلدمات
عمومی شهری با استااده از روش استانداردسازی داده ها ،تاکسونومی عددی و ملدل ضلريب ويژگلی (مطالعله
موردی :شهر اردکان) ،مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شماره  ،77صص .165-179
 -10خاکپور ،براتعلی ،.شریفی ،بایزید ،.معروفی ،ایوب ،.خالدی ،هدژار ( ،)1393ارزيابی مکانگزينی فضاهای آموزشی بلا
استااده از سيستم اطالعات جغرافيايی )( (GISمطالعه موردی :شهر اشنويه) ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری،
سال دوم ،شماره پنجم ،صص .11-31

 / 34فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال ششم ،شماره سوم( ،پیاپی  ،)22پاییز 1395

 -11خیرالدین ،رضدا ( ،)1392پويش در ترجمان فضايی  -کالبدی ماهوم اسالمی عدالت با تحليل کارتوگرافيک تعادل
فضايی در نواحی 112گانه کالنشهر تهران ،فصلنامه پژوهشهای معماری اسالمی ،دوره  ،1شماره  ،1صص .43-55
 -12رهنما ،محمدرحیم و ذبیحی ،جواد ( ،)1390تحليل توزيع تسهيالت عمومی شهری در راستای علدالت فضلايی بلا
مدل يکپارچه دسترسی در مشهد ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره  ،23صص ..5-26
 -13سددددددددددای

پرتددددددددددال مدددددددددددارس کشددددددددددور ( ،)1395دسترسددددددددددی در تارنمددددددددددای

 http://www.madreseha.ir/Default.aspx?tabid=82&ArticleCategory=111&smid=501در تدددددداریخ
 1395/11/12ساع

.19:48

 -14شجاعیان ،علی ،.ملکی ،سعید ،.امیدیپور ،مرتضی ( ،)1392ساماندهی مکانگزينی مراکز آموزشی شهری با اسلتااده
از منطق بولين و تصميمگيری چندمعياره فازی مطالعه موردی :مدار

مقطع راهنمايی مناطق 8گانه شلهر اهلواز؛

دو فصلنامه مطالعات برنامهریزی آموزشی ،سال دوم ،شماره چهارم ،صص .137-165
 -15عزیزی  ،محمدمهدی ( ،)1381تأسيسات زير بنايی شهری ،نگاهی به يک تجربه ،ماهنامه شهرداریها ،سدال چهدارم،
شماره .37
 -16عسگری ،علی ( ،)1390تحليلهای آمار فضایی با  ،ArcGISسازمان االالعات و ارتباالات شهرداری تهران.
 -17غفاری گیالنده ،عطا ،.یزدانی ،محمدحسن ،.روشنرودی ،سمیه ( ،)1393سنجش پراکنش و فشردگی شهر اردبيل در
سطح محالت با استااده از تکنيکهای خودهمبستگی فضايی ،فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شدهری و منطقدهای،
سال ششم ،شماره  ،21صص .149-168
 -18فاضل ،سوگل ،.بیکمحمدی ،حسن ( ،)1391تحلیلی بر ساختار فضایی جمعی

در نظام شدهری اسدتان اصدفهان الدی

سالهای  ،1335-1385فصلنامه آمایش محیط ،شماره  ،19مالیر.
 -19فرجزاده اصل ،منوچهر ،.سرور ،هوشنگ ( ،)1381مديريت و مکلانيلابی مراکلز آموزشلی بلا اسلتااده از سيسلتم
اطالعات جغرافيايی (مطالعه موردی :فضاهای آموزشی مقطع راهنمايی منطقه هالت تهلران) ،فصدلنامه تحقیقدات
جغرافیایی ،شماره  ،67صص .79-90
 -20فرجزاده ،منوچهر ،.رستمی ،مسلم ( ،)1383ارزيابی و مکانگزينی مراکلز آملوزش شلهری بلا اسلتااده از سيسلتم
اطالعات جغرافيايی ) (GISمطالعه موردی :شهر

معلم کرمانشاه ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره  ،8شماره ،1

صص .133-152
 -21فرهادی گوگه ،رودابه ،.پرهیزکار ،اکبر ( ،)1381تجزيه و تحليل توزيع فضايی و مکانيابی مدار

ابتدايی منطقله 6

شهر تهران با استااده از  ،GISفصلنامه مدرس ،دوره  ،6شماره  ،2صص .97-115
 -22فرهودی ،رحم اهلل ،.نعمتی کوتنایی ،ناهیدد ( ،)1389بررسی و مکانيابی بهينه مراکز آموزشی با استااده از سيسلتم
اطالعات جغرافيايی ) (GISمطالعه موردی :مدار

راهنمايی منطقه  1قائمشلهر ،مجلده کداربرد سدنجش از دور و

سیستم االالعات جغرافیایی در برنامهریزی ،سال اول ،شماره  ،2صص .27-46

35 /فضایی در توزیع مکانی کاربریهای آموزشی شهر اردبیل

سنجش عدال

 تحليل عدالت اجتماعی در شهر با تأکيد بر نابرابریهلای آموزشلی،)1389(  آزیتا، و رجبی،. مریم، کریمیان بستانی-23
.91-102  صص،26  شماره، سال هفتم، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شهر زاهدان:موردشناسی
 تحليل توزيع فضايی و مکانگزينی پار های شلهری بلا اسلتااده از،)1388(  علیاکبر، پرهیزگار،. مهدی، محمدی-24
،23  شدماره،شدهری

 فصدلنامه مددیری،) (مطالعه موردی منطقه دو شهر زاهدانGIS سيستم اطالعات جغرافيايی
.17-28 صص

25- Boussauw, K., Meeteren, M., Witlox, F.(2014), Short trips and central places: The homeschool distances in the Flemish primary education system (Belgium), Applied Geography
53, 311-322.
26- Esri
(2015).
ArcGIS
Help
10.3.
Average
Nearest
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.3. Accessed on 2015-07-02.

Neighbor.

From:

27- Fabiyi, O. O., Ogunyemi, S. A. (2015), Spatial Distribution and Accessibility to Post
Primary Educational Institution in Ogun State, Southwestern Nigeria: Case Study of
Yewa South Local Government Area, Nigeria, Journal of Scientific Research and Reports,
5(7): 542-552, 2015, Article no.JSRR.2015.121.
28- Fuente H. D., Rojas, C., Salado M. J., Carrasco J. A.(2013), Socio-Spatial Inequality in
Education Facilities in the Concepción Metropolitan Area (Chile), Current Urban Studies,
Vol. 1, No. 4, 117-129.
29- Lee, J.,Wong, D. W. S.(2001), Statistical analysis with arc view GIS, John Wiley and Sons,
New York,135-137.
30- Meade, B. (2012), A mixed-methods analysis of achievement disparities in Guatemalan
primary schools, International Journal of Educational Development, 32, 575–589.
31- Musa Haruna D., Bala Banki M.(2012), An Analysis of Spatial Distribution of Primary and
Secondary Schools in Bida Town, Nigeria, Abuja Journal of Geography and Development,
Vol. 3, No. 2, September, 2012, Available at: http://works.bepress.com/.

 / 36فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال ششم ،شماره سوم( ،پیاپی  ،)22پاییز 1395

