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 چکیده 
ریزی و ارزیابی باید توجه خاصی به ها، کاربری آموزشی است که در فرآیند برنامهدر سطح هر شهر یکی از معتبرترین فعالیت

های خانوار، کاهش ترددها و واند باعث کاهش هزینهتاین کاربری شود، زیرا مکان گزینی صحیح مدارس در سطح شهر می

وتحلیل و های خدمات شهری و ... شود. در این پژوهش تجزیههای محیطی، کاهش هزینهتبع آن کاهش آلودگیبهترافیک و 

چه بیوک ابتدائی( صورت گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی مدارس ابتدایی محله کو)یابی بهینه کاربری آموزشی مکان

یابی با مکان ی بین معیارهای مکانی موجود و آینده و همچنین ارزیابی و تحلیل رابطهازنظر میزان پاسخگویی به نیازها

ها از طریق، منابع و تطبیقی است و داده -باشد. روش پژوهش علیگزینی وضع موجود فضاهای کاربری آموزشی ابتدائی می

این پژوهش برای دستیابی به مساحت معیار  اند. درشدهآوریدی، مشاهده و مصاحبه جمعای، برداشت کالباسناد کتابخانه

 Arc فزار ا Buffering ، همچنین برای بررسی شعاع عملکردی مدارس از آنالیزt-test برای مدارس ابتدائی از آزمون آماری 

Gis ،ی پیشنهادیِ مکان وارهگی و برای ارائه طرحهای سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستبرای بررسی کیفی از ماتریس

شده و واحد آموزشی مورد استفاده Arc Gis و  Expert choiceافزار و دو نرم AHPگزینی کاربری آموزشی ابتدائی از مدل

 است.نظر پیشنهاد شده

 

 کوچه بیوکمحله یابی، کاربری آموزشی، ابتدائی، ارزیابی، مکان: های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1

ها محسوب های اصلی شهرداریشهری، یکی از چالش یشدهساختهراهم نمودن حداقل خدمات و تسهیالت در نواحی ف

یعی است. اما در اکثر های موجود در فضاهای شهر گاهی ناشی از اوضاع محیط طبیعی یا مخاطرات طبآسیب .[1]شود می

ترین این مشکالت، گیرد. از مهمامتناسب مخاطرات انسانی صورت میهای نریزیهای غلط و برنامهگذاریاز سیاست موارد ناشی

-های ذیتوسط سازمان شدهانجامتحقیقات . [2] های شهری استکمبود و نارسایی سرانه و توزیع فضایی نامناسب کاربری

-کارایی تحصیلی دانش ریزی درسی و محیط آموزشی در افزایشامهنبر تأثیرصالح آموزشی در داخل و خارج از کشور، بیانگر 

 بخش، انتخاب مکان مناسب برای استقرار فضاهای آموزشی است.جمله از این عوامل تحکیم. از[3]است آموزان 

است که در وضع موجود این  شده مترمربع دانسته 7در مقطع ابتدایی  آموزدانشدر شهر یزد سرانه مطلوب به ازای هر 

این سرانه آموزش ابتدایی در شهر یزد بیش از سرانه مطلوب است جای بسی  کهاین .[4] رسدمترمربع می 9.2مقدار به 

)محله( نیز این  تر نظام تقسیمات کالبدیپاییندر سطح آیا گیرد این است که قرار می سؤالخشنودی است، اما آنچه مورد 

  است؟ه کیفی شرایط چگون ازنظر ،وضعیت مساعد وجود دارد؟ و عالوه بر وضعیت مناسب کمی
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 ضرورت و اهمیت -2
ای در کنند و دارای ارزش ویژهآموزان بیشترین اوقات خود را بعد از خانه در آن سپری میمدرسه فضایی است که دانش

مباحثی است که  ازجملهدر سطح شهری  رسان خدماتیکی از مراکز  عنوانبهمدارس  گزینی مکانی ریزی است. مقولهبرنامه

شود که . عدم وجود سطح و سرانه مناسب آموزشی باعث می[5]است  بودهعادت هر اجتماع صاحب نقش در فرایند توسعه و س

عنوان یک محیط اجباری تلقی آموزان مدرسه را بهانگیزه شوند و عالقه به تحصیل کم و دانشآموزان نسبت به مدارس بیدانش

-مکان نامتناسبدر فضاهای آموزش و توزیع فضایی نامتعادل و آموز حد دانشازکمبود فضاهای آموزشی، تراکم بیش .[6]کنند

مشکالتی است که در بسیاری از شهرها وجود دارد. در این میان  ازجملههای ناسازگار با کاربری هاآن جواریهمهای آموزشی و 

 نوعیبهها آموزش ابتدایی است تا کودک خود را در محله خویش به آموزش ابتدایی بفرستد و خانواده هرترجیح  کهازآنجایی

یابی فضاهای چگونگی پراکندگی و مکان روازایناولین ورود کودکان به محیط آموزشی است، دارای اهمیت بسیاری است. 

اهداف اجتماعی و اقتصادی کاربری زمین شهری در هر  تأمین منظوربهت کمی و کیفی این فضاها و وضعی آموزشی ابتدایی

های آموزشی ابتدائی ازنظر کمی و در این راستا در محله کوچه بیوک کاربری .گیرد قرارجدی مورد ارزیابی  صورتبهمحله باید 

های آموزشی و وضعیت پوشش دهی سایر محالت منظور بهبود محله ازنظر کاربریاند و بهشدهوتحلیل و بررسیکیفی تجزیه

 شده است.هیابی بهینه کاربری آموزشی ارائای برای مکانوارهطرح

 

 پیشینه پژوهش  -3

 اند از: ها عبارتشده است که برخی از آنهای آموزشی مطالعاتی انجامویژه کاربریدرزمینه ارزیابی کاربری اراضی به

 این در است، پرداختـه فـارس اردکان شهری اراضی کاربری ارزیابی بــه 1382 ســال در اردکــانی مجیــر عبدالرضــا -

 مانند کیفی لحاظ به و معیارها و ،هاسرانه ماننـد کمی لحاظ به موجود هاییکاربر از بسـیاری کـه شدهداده نشان پژوهش

 بخشی، تعادل چگونگی و است نامتعادل و نبـوده منطبـق شهرسازی وابطض و معیارها با ظرفیت و مطلوبیـت سـازگاری،

 .است داده توضیح را اراضی هاییکاربر گزینی بهینه و ساماندهی،

 پـراکنش و توزیـع در جغرافیـایی اطالعـات سیسـتم کاربرد عنوان تحت تحقیقـی1385 سـال در رحمـانی ابـوالفتح -

 بررسـی در را جغرافیایی اطالعات سیسـتم ایشـان. است داده انجام( یاسوج شهر موردی مطالعـه) آموزشـی مراکـز فضـایی

 مــدل از تحقیــق ایــن در. اســت پرداختــه نتـایج ارائـه بـه و کـرده دخیل زشیآمو مراکز فضایی پـراکنش و توزیـع

 مراکز که بوده آن از حـاکی آمدهدستبه که اییجهنت. است شدهاستفاده اراضـی کـاربری سازیینهبه برای همپوشانی شــاخص

 .است نداشته مناسـب سازگاری شهر این در آموزشی

 آموزشی مؤسسات و مـدارس بهینـه یابیمکان عنـوان تحـت پژوهشی 1387 سـال در همکـاران و صفار زاده محمـود -

 این از حاصل نتایج و است شده یدتأک سـفر حجـم بر بیشتر تحقیق این در که اندداده انجام شهری ترافیک کاهش جهت

 .شودیم حاصل آموزان دانش برای مناسبی تیبهداشـ و رفـاهی شرایط مدارس، بهینه یابیمکان با کـه داد نشـان تحقیق

 شـاهرود شهر آموزشی فضاهای ارزیابی عنوان تحـت تحقیقـیو محمد رضا پورمحمدی  زاده تقـی اکبـر 1388 سال در -

 فضاهای یابیمکان در مدل دو این مقایسه بر بیشتر و استفاده AHP و FUZZY مـدل دو از تحقیـق ایـن در که داده انجـام

 .است شده یدتأک وزشیآم

های آموزشی )مدارس کاربری یابیمکانای تحت عنوان ارزیابی پورمحمدی و ماجده عساکره نیز در مقاله محمدرضا -

 کیفی و کمی معیارهای به توجه با( ابتدایی مـدارس)  آموزشـی هاییکاربر ارزیـابی بـه 1390( شهر شادگان در سال ابتدائی

 10 و ،(درصـد 54 معادل) مدرسه 7ترتیب به سازگار نیمه و سازگار هاییکاربر با رابطه درکه  دهدمینشان اند. نتایج پرداخته

 یهمه ، نیزهای ناسازگار در رابطه با کاربری .برندیم سر به نامناسبی وضعیت در مدارس از( درصد 77 معادل) مدرسـه
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ولی مدارس  هستند نامناسـب کامالا  وضعیتی دارای تجاری هاییکاربر بحث در یژهوبه دیگر هاییکاربر با رابطه در مدارس

 ابتدائی حریم رودخانه و شعاع دسترسی را رعایت کرده و دارای وضعیتی مناسب هستند.

 وش پژوهشر -4
جهت تحلیل  طبیقیت -علی است. در پژوهش حاضر از روش تحقیقهای کاربردی پژوهش ءث هدف جزیاین پژوهش از ح

ای، برداشت کالبدی، مشاهده و ها از اسناد و منابع کتابخانهاست و جهت گردآوری داده شدهاستفادهآموزشی ی روضعیت کارب

مقدار سرانه و  ،کمی ه است؛ در ابتدا در بخش بعدپژوهش در دو بخش کمی و کیفی صورت گرفتشده است. مصاحبه استفاده

میانگین مساحت در محله کوچه  چنینهمکمبود تعیین گردد. میزان تا  شدهمحاسبه موردنیاز از هر واحد آموزشی واحد تعداد

شعاع  شده است. در ادامه جهت تحلیل ابعاد کیفی، های اطراف مقایسهبا محله SPSSافزار در نرم t-testآزمون  وسیلهبهبیوک 

 چهارگانه هایماتریس با استفاده ازو وضعیت نهایی  Arc GIS افزارنرمدر  bufferingبا دستور عملکردی هر واحد آموزشی 

افزار و دو نرم AHPهای کمی و کیفی با استفاده از مدل . پس از تحلیلتبیین گردیدسازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی 

expert choice  وArc GIS یابی گردید.فضای آموزشی ابتدائی موردنیاز مکان 

 مبانی نظری -5
 عدم عدم تعادل، ،سازمانیبی باعث و شوندمی مبتال بدان شهری هایبافت که است مسائلی ترینمهم از یکی فرسودگی

 شهری حیات افول خاطرات جمعی، زدودن باعث که است عاملی فرسودگیشود. می شهری هایبافت قوارگیبی و تناسب

 حرکت باعث تند وبیشکم شتابی با و عمر اثر کاهش با همچنین د.گردمی روزمره شهری حیات گرفتن شکل و ایواقعه

 .[7] شودمی اثر پایانی نقطه سویبه سریع

 به مخاطره آن در «وزندگی حیات جریان» هک برشمرد بافتی را دارمسئله و فرسوده بافت توانمی کلی بیان یک در

 با توأم مناسب به کالبد «شهری حیات» تعبیر به توجه باشد. با نداشته وجود آن در زندگی طبیعی روند و باشد افتاده

 ناشی تواندمی مسئله بروز .فعالیت باشد یا و کالبد در از نقصان ناشی تواندمی بافت در مسئله بروز ،«ساکنان فعالیت»

 مناسب شهری خدمات و تسهیالت ارائه در «بافت ناکارآمدی» یا و« شهری توسعه هایطرح کمبود» یا و «بافت قدمت»زا

 و نوسازی برای انگیزه و گردیده بافت اقتصادی و محیطی ارزش مکانی، تنزل به منجر شهری فتبا در مسائل این باشد. وجود

 و تعادل عدم در شهری بافت یک فرسودگی. است برده بین از گذارانسرمایه و یا مالکان ساکنان، در را گذاریسرمایه یا

 بافتی فرسوده و شهری بافت طورکلیکند. بهمی پیدا نمود« امروز نیازهای و کندمی عرضه که بافت خدماتی»ن میا نابرابری

 .[8]است شدهخارج تعادل حالت که از است

 و کار و وپرورشآموزش هایوزارتخانهآموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت  هایفعالیتبرای  یافتهاختصاصاراضی  به

آموزش عالی علمی کاربردی  موسسه وکشور  ایحرفهسازمان آموزش فنی و شامل  وزارت کار و رفاه اجتماعی)امور اجتماعی

 . [9]شودمی گفته آموزشیکاربری ( مهارت

 دو دستهساله آموزش ابتدایی نام دارد که به  6 مدارس این دورهآموزش به کودکان است. ابتدای دوری تحصیلی  یدوره

کند مدرسه کنترل می آن راص محله که ابعاد . عنصر شاخشوندمیآموزش ابتدایی دوره اول و آموزش ابتدایی دوره دوم تقسیم 

 4آموزان ابتدایی حفظ شود و در عرض دانشیت عبور و مرور . مدرسه ابتدایی باید در موقعیتی قرار گیرد که امناستابتدایی 

 .[10]دقیقه پیاده به منزل و عکس آن به مدرسه برسد 5الی 

استقرار یابند که در فعالیت خود و سایر  محلی در باید عمالا، فعالیتشان سطوح و ماهیت به آموزشی بنا هایکاربری

ها داشته ها مزاحمت و ممانعتی به وجود نیاورند )سازگاری(، ثانیاا، مکان استقرارشان شرایط الزم را برای فعالیت آنکاربری

سو به فعالیت و خدمات مطلوب از یکرابعاا برای ارائه  ثالثاا، حوزه عملکردی معینی داشته باشند )ظرفیت(،باشد )مطلوبیت(، 
 ها فاصله مناسب داشته باشد )وابستگی و دوریهای دیگر نیاز داشته و از سوی دیگر از بعضی کاربریای از کاربریخدمات پاره

کاربری  ریزیهای آموزشی )مهدکودک، آموزش ابتدایی، راهنمایی و ...( در فرآیند برنامهگزینی(. بر این اساس هریک از کاربری
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مراتب تقسیمات کالبدی شهری )واحد همسایگی، محله، برزن، ناحیه، اراضی شهری، بعد از تعیین حوزه عملکردی در سلسله

ها، شده از سوی آنشوند. مدارس ابتدایی و خدمات ارائهیابی و طراحی میمنطقه و ...( با رعایت سایر ضوابط و معیارها، مکان

مراتب تقسیمات شهری با لحاظ نمودن آستانه جمعیتی موردنیاز و شعاع عملکردی ت که در سلسلهازجمله نیازهای آموزشی اس

 یابند.در برزن یا محله، با رعایت سایر ضوابط استقرار می

 و فعالیت با متناسب آموزشی هایکاربری شد، ذکر های آموزشیکاربری یابیمکان برای که عمومی معیارهای بر عالوه

 کودکستان، آموزشی )مهدکودک، هایکاربری .کنند رعایت را خاصی معیارهای باید داد، خواهند ارائه که صیخدمات اختصا

 متفاوتی عملکردی یو حوزه فعالیتی سطوح دانشگاه( ازآنجاکه و دانشکده دبیرستان، ی راهنمایی،مدرسه آموزش ابتدایی،

 در مدرسه .[11] کنند رعایت طراحی و یابیمکان در را خاصی باید معیارهای بهینه خدمات یارائه برای هریک دارند،

معیارهای  رعایت با و شودمی محسوب محله مواردی در و برزن شاخص هر عنصر شهر، کالبدی تقسیمات مراتبسلسله

 برخوردار یزیاد تنوع از مدارس یابیمکان معیارهای موجود در هایشود. دیدگاهمی یابیمکان شهر محالت درون در اختصاصی

 :است کرده بندیطبقه گروه زیر دو را مدارس یابیمکان اختصاصی معیارهای عمومی، است. دیدگاه

 

 [11]یابی مدارس: معیارهای اختصاصی مکان 1جدول 

 یابی مدارسدسته اول: معیارهای اختصاصی مکان

در  مدارس استقرار شرایط به مربوط معیارهای الف(

 محیط
 همواری هایمحدودیت ب(

 

- 

 مزاحم صنعتی هایکارگاه از باید حداقل کوچک ورزشی و بازی هایزمین با جواریهم

 .داشته باشد فاصله متر 500

 .باشد به دور اصلی هایخیابان از فرهنگی مراکز و مؤسسات با جواریهم

 

  عمومی سبز فضای با جواریهم

  مسکونی ایهبافت با جواریهم

 :افتهیاختصاص مکان ایپایه مشخصات و معیارهادسته دوم: 

 در باید مدرسه هرمفید،  عملکرد الف( شعاع

 که یابد استقرار محلی برزن در یک داخل

آموزان دانش توسط شده طی مسافت حداکثر

 .نباشد بیشتر متر 1200 از آن، به دسترسی برای

 10 طور متوسطبه زیرپوشش، ب( جمعیت

هزار نفر )جمعیت متوسط یک برزن( با 

 رعایت حداکثر شعاع عملکرد، مفید است.

 متناسب باید تفکیکی، قطعات ج(

 تحت پوشش آموزاندانش تعداد با

 .باشد پیشنهادی هایسرانه و

 

 :اندداده قرار تأکید مورد مدارس یابیمکان در را زیر معیارهای متولی، هایسازمان

 ...و سبز فضای فرهنگی،، مسکونی هایکاربری با جواریهم شامل سازگار هایالف( کاربری

صوتی  هایو ...( آالینده هاپایانه هوا )صنایع، یکنندهآلوده هایکاربری انواع با جواریهم ناسازگار شامل هایب( کاربری

 ها،دامداری ها،کشتارگاه ها،)فاضالب محیطی هایآالینده و...( و وآمدپررفت تجاری مراکز آهن،راه ها،فرودگاه ها،)بزرگراه

  (...و هابیمارستان ها،گورستان

 

 محیطی شرایط ج(

 زمین طبیعی اوضاع -1
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 شیب با کوهستانی مناطق در و درصد 8 از بیش شیب با هاییزمین در مدارس احداث از پرهیز 

 .درصد 15 از بیش                         

 متروک، و دایر قنوات مسیر در کم، مقاومت با و سست هایزمین در مدارس احداث از پرهیز                                                                                  

 .کوه ریزش احتمال با و گیربهمن نقاط ها،گسل ها،مسیل گیر، سیل و پست قاطن

 نیرو انتقال خطوط حریم هایزمین در مدارس احداث از پرهیز. 

 یابیجهت -2

 شدید بادگیر مسیرهای در مدارس احداث از پرهیز. 

 سهل یتهویه و گیرآفتاب جهت در احداث 

 آن شعاع و دسترسی -3

 پرترافیک هایشبکه و هامیدان ها،چهارراه اصلی، هایجاده ها،خیابان با مستقیم ارتباط عدم. 

 مدرسه به امدادرسانی ینقلیه وسایل یکلیه دسترسی امکان. 

 [.11] پیاده( )دقیقه 15دسترسی  شعاع حداکثر رعایت 

 ماتریس سازگاری

هم روی بر همسایه هایکاربری که است منفی و مثبت تأثیرات دلیل به شهری هایکاربری بین ناسازگاری و سازگاری

 شود؛می گرفته نظر در کاربری هر برای ایهویژ معیارهای ها،کاربری یابیمکان و یکدیگر کنار در هاکاربری چیدمان دارند، برای

 [.12]گیرد صورت معیارها این به توجه با باید هم کنار در کاربری دو قرارگیری کهطوریبه
 

 [6]هاکاربری ریسا جوار در مدارس استقرار اریمع و ضوابط:  2 جدول

 هایجواریهم سازگار کامالً هایجواریهم

 سازگار اًنسبت

جواری نسبتاً هم تفاوتبی هایجواریهم

 ناسازگار

 

 هایجواریهم

 ناسازگار

 )مهدکودک، آموزشی کاربری با هایجواریهم -

 دبیرستان( و راهنمایی آموزش ابتدایی،

 و بازی هایزمین ورزشی مؤسسات با جواریهم -

 خانه(کتاب)فرهنگی  مراکز کوچک و ورزشی

 تراکم مقدار هر با های مسکونیبافت با جواریهم -

 هفتگی و ایتجاری محله با جواریهم -

 محله( )مسجد مذهبی مکان با جواریهم -

 مرکز) درمانی بهداشتی مراکز با جواریهم -

 پزشک مستقل( و بهداشت

فراغت  اوقات گذران هایمکان با جواریهم -

 برزن( و محله )پارک

 شهری( بازی های)زمین زبا فضای با جواریهم -

 و روونقل )پیادهحمل هایگذرگاه با جواریهم -

 کندرو( ایی محلهسواره

 با جواریهم -

اوقات  گذران

 فراغت )پارک

پارک  و کودک

 منطقه( و ناحیه

 و مؤسسـات ورزشـی با جواریهم -

 تئاتر( و فرهنگی )سینما مراکز

 

 و )تکیه مذهبی مکان با جواریهم -

 ه(حسینی

ــا جــواریهم - مراکــز بهداشــتی  ب

 عمومی( درمانی)حمام

 حیـاتی تأسیسـات بـا جـواریهم -

 نشانی(آتش )مراکز

 صنعتی )صنایع مراکز با جواریهم -

 سبک(

ــواریهم - ــا ج ــز ب ــدی  مراک تولی

 باغات( کشاورزی و های)زمین

ونقل حمل هایگذرگاه با جواریهم-

 سریع( ی)سواره

 

هـای ربریجواری با کاهم -

ــبک،  ــنایع س ــنعتی )ص ص

 صنایع سنگین(

 

جــواری بــا تأسیســات هم -

بنزین، مراکـز پمـ ) حیاتی

 نشانی و ...(آتش

جواری با مراکـز اداری هم -

 مثل شهرداری

 هایمکان با جواریهم -

 درمـــانی بهداشـــتی

 بیمارستان()

 

 مراکـز بـا جـواریهم -

ـــــامی  اداری و انتظ

 نیــروی و )فرمانــداری

 انتظامی(

 مؤسسـات با جواریهم -

و  ورزشـی ورزشی )سالن

 استادیوم(
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 ماتریس مطلوبیت

توان گفت که هر کاربری شود و بر این اساس میدر این ماتریس، سازگاری بین کاربری و محل استقرار آن ارزیابی می

 [.6]طلبدهای خاص آن برای محل خاصی مناسب است و هر محلی نیز کاربری خاص خود را میطبق ویژگی

 

 [13](مدارس یتسا) استقرار محل یاستانداردها : جدول 3 جدول

 آموزدانش 304مترمربع برای  2375.95تا  1722.71 پسرانه آموزش ابتدایی الف: فضای موردنیاز

 آموزدانش 289مترمربع برای  2259.27تا  1638.12 دخترانه

 شدید بادهای مسیر از دور و یرگآفتاب :زمین ب موقعیت

 کوهستانی مناطق در  %15 و معمولی مناطق در  %8 :زمین ج شیب

 هاحریم و هامسیل از دوری و زمین مقاومت :فیزیکی خصوصیات د

 رسانیامداد ینقلیه وسایل تردد امکان و اصلی خیابان با مستقیم ارتباط عدم ه دسترسی:

 فاضالب و گاز و تلفن برق، و آب :تجهیزات و و تأسیسات

 محیطی و هوا صوتی، :هاز آلودگی

 

 ماتریس ظرفیت

هر فعالیت )کاربری( شهری مقیاسی دارد، همچنان که ساختار یک شهر ازنظر کالبدی سطوح مختلفی دارد و چنانکه دو 

ساختار شهری نیز به نحو مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشد هر کاربری عملکرد مناسبی خواهد داشت و هر سطحی از 

وجود خواهد  مند خواهد شد و اگر منطبق نباشد مشکالت عدیدی را برای هر دو پدیده بهمؤثری از خدمات فعالیت بهره

 [.6]آورد

 

 ماتریس وابستگی

ی ها است؛ برای مثال یک محله مسکونهای دیگر کاربریفعالیت یک کاربری، وابسته به فعالیت یا فعالیت گاهی اوقات

های شهری بدون وجود خدمات آموزشی، درمانی و تجاری ناقص است و مراکز دیگر شهری نیز هریک به نحوی با سایر فعالیت

-ها بررسی میجواری آنها به یکدیگر و لزوم همبنابراین در ماتریس میزان وابستگی کاربری اند؛ها وابستهاند و به آندر ارتباط

 [.6]شود

 

 موقعیت و محدوده

( 1388)طرح جامع یزد،  16و محدوده مورد مطالعاتی  2حله کوچه بیوک در استان یزد، شهر یزد، محدوده منطقه م

شده است. این محدوده در بهمن احاطه 22نژاد، مطهری و شده است. این سوپر بلوک توسط چهار بلوار شهید محمد پاکواقع

 مترمربع است. 658323.393 نفر و مساحتی برابر 8762حال حاضر دارای جمعیت 
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 تاریخچه

-شده است و ازاینجا برمیصورت کوچه بیوک ثبتکوچه بیوک از محالت قدیمی یزد است که نامش در تاریخ جدید یزد به

محله ارائه دو راه است و در تداول عامه از هر یک  است، این محله متصل به محله سر آید که در آن عهد به محله معروف نبوده

رغم قدمت باالی است، علیها در تاریخ یزد آمده اند و نام آناند که در قرن نهم هجری موجود بودهشود هر دو از محالتیمی

است،  ای در آن صورت گرفتههایی که در اطراف آن کشیده شده، دخل و تصرف گستردهمحله در حال حاضر به دلیل خیابان

دهد. خوبی این مسئله را نشان مییات اجتماعی خود را کماکان حفظ نماید، حسینیه محله نیز بهاما باوجوداین توانسته ح

که رو شد. مسجد قدیمی آنتوان روبهاست که کمتر با بنای ارزشمند تاریخی می ایگونهها در این محله بهمیزان دخالت

های اخیر توسط اهالی محل تخریب و بنای جدید را در سالگردید متأسفانه عنوان یکی از بناهای ارزشمند شهر محسوب میبه

شدت فرسوده و یا از ارزش معماری فراوانی برخوردار نیستند و های قدیمی بهها اکثراا نوساز و خانهاند، خانهجایگزین آن کرده

نام برد. این محله مانند بسیاری از  عنوان عناصر معماری عمومیانبار و حمام محله که بالاستفاده گردیده بهتوان از آبتنها می

عنوان یکی از داده و در مهر، کوچه بیوک بهای شهر بخشی از جمعیت زرتشتیان را در خود جایها و محالت حاشیهآبادی

 .[4]ها از احترام و اهمیت خاصی برخوردار استمراتب آتشکده

 

 (1405جمعیت محله کوچه بیوک در سال افق طرح )

است. جمعیت کوچه بیوک  3.5 ،1390نفر و بعد خانوار آن در سال  8762، 1395چه بیوک در سال جمعیت محله کو

به  1375نفر در سال  4914دهد که جمعیت این محله از آمارها نشان می طی سالیان دراز همواره رو به افزایش بوده است.

 رسیده است: 1395نفر در سال  8762

 

 
 

 : موقعیت و محدوده مورد مطالعه )محله کوچه بیوک(1شکل 
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 محدوده تیجمع:4 جدول

 

 

 

نفر در هکتار  13درصد و تراکم در این محدوده  6و نرخ رشد جمعیت  3.5، بعد خانوار برابر 1395در این محدوده در سال 

 گردد:نفر در هکتار( تلقی می 37است که تراکم پایینی نسبت به شهر یزد )

 

 1395ت و بعد خانوار نرخ رشد و تراکم سال جمعی: 5جدول

 1395 سال عنوان

 8762 جمعیت

 3.5 بعد خانوار

 6 نرخ رشد

 )نفر در هکتار(13 تراکم

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هابحث و یافته -6
ه که محدوده موردمطالعه یعنی محله کوچه بیوک در بافت فرسوده شهر یزد قرار دارد، نیازمند است که ببا توجه به این

رو این پژوهش سعی در برآورد نیاز به کاربری آموزشی در مقطع آموزش ابتدائی و سپس این محله نگاهی ویژه شود. ازاین

عنوان ریزی کاربری آموزشی بهیابی مناسب این کاربری و رفع نیاز محله کوچه بیوک دارد. درواقع در این پژوهش به برنامهمکان

شده است تا بتوان نیازهای ساکنان را برطرف کرده و به ارتقاء کیفیت زندگی س محله پرداختههای مهم در مقیایکی از کاربری

 در این محدوده کمک نمود.

 تحلیل ابعاد کمی کاربری آموزشی

روند. با استفاده از سه روش ترکیبی، نمایی و جمعیت سال به مدارس آموزش ابتدایی می 12-6کودکان در بازه سنی 

ان که با این برآورد جمعیت کودک است شدهبینیپیشنفر  10140طور میانگین معیت محله کوچه بیوک بهظرفیت پذیری، ج

 سال به شرح جدول زیر است: 12-6

 1395 1385 1375 سال

 8762 6499 4914 دودهجمعیت مح

 : موقعیت کاربری آموزش ابتدایی در محدوده موردمطالعه1 شکل
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 شدهبینیپیش تیجمع: 6 جدول

ی بازه

 سنی

 شدهجمعیت افزوده 1405سال  95سال 

 جنسیت جنسیت جنسیت

 کل  زن مرد کل زن مرد کل زن مرد

12-6 303.83 288.91 592.74 351.52 334.26 685.78 47.69 45.35 93.04 

 

ای از حداقل سرانه و حداکثر تخصصی مختلف بررسی شد و بدین منظور بازه -ی موردنیاز، منابع علمیبرای تعیین سرانه

کثر سرانه و میانگین سرانه استاندارد معرفی گردید و عملیات تعیین برآورد مساحت موردنیاز با سه عدد حداقل سرانه، حدا

ی آموزشی دبستان و حداکثر و ها صورت گرفت. با انجام این کار امکان دستیابی به حداقل مساحت موردنیاز برای دورهآن

، میانگین سرانه 5.67ی آموزشی دبستان ی موردنیاز برای فرد در دورهاست، بدین ترتیب حداقل سرانه شدهمیانگین آن فراهم

رو وضعیت نیاز به مقدار مساحت کاربری آموزشیِ ابتدائی در شده است. ازاینمترمربع محاسبه 7.82سرانه و حداکثر  6.74

 شده است:صورت حداقل، میانگین و حداکثر در قالب جدول ذیل تدوینوضع موجود و آینده به

 

 (1405: مساحت فضاهای موردنیاز آموزش ابتدایی در افق طرح )سال 7 جدول

 

 2864 گرفتن مساحت معیار نظر دربا  ،کوچه بیوک یلهموردنیاز کاربری آموزش ابتدایی محپس از برآورد مساحت 

-نشان می به تفکیک جنسیتی عداد را. جدول ذیل این تشده استمحاسبه تعداد واحدهای موردنیاز برای این کاربریمترمربع 

 دهد:

 : تعداد فضاهای موردنیاز آموزش ابتدایی8 جدول

  

 

 

 

 

 

 

 

بازه
ی

سن
ی 

 

 

ن و حداکثر نیاز
حداکثر، میانگی

 

 نیاز وضع موجود

 )مترمربع(

 نیاز خالص آینده نیاز آینده )مترمربع(

شده( )نیاز جمعیت افزوده

 )مترمربع(

 جنسیت جنسیت جنسیت

 زن مرد زن مرد زن مرد

12-6 Min 1722.71 1638.12 1993.12 1895.25 270.41 257.13 

mean 2047.81 1947.25 2369.24 2252.91 321.43 305.66 

max 2375.95 2259.27 2748.88 2613.91 372.93 354.64 

مساحت معیار برای  نیاز ی آموزشیدوره

 هر واحد )مترمربع(

 مساحت موردنیاز

 )مترمربع(

 تعداد واحد موردنیاز

 جنسیت جنسیت

 زن مرد زن مرد

 min 2864 240.56 377.16 0.083 0.131 دبستان

Mean 616.68 734.82 0.215 0.256 

Max 996.32 1095.82 0.347 0.382 
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دهد که در افق پژوهش و وضع موجود نیاز به دبستان دخترانه و پسرانه در گرفته در جدول فوق نشان میمحاسبات انجام

محالت اطراف این محله نیز در افق طرح رشد ها و بلوک محله کوچه بیوک وجود ندارد، اما با توجه به این موضوع که سوپر

جمعیتی دارا خواهند بود و امکان استفاده از مدارس از محله از سوی ساکنان دیگر محالت وجود دارد، همچنین به دلیل تمرکز 

یک  بینیمنظور ارتقاء کیفیت زندگی از طریق فراهم کردن تسهیالت آموزشی، پیشی کم از یکدیگر و بهمدارس در فاصله

 شود.  ( برای محله کوچه بیوک پیشنهاد می1405واحد آموزشی در مقطع دبستان در افق پژوهش )سال 

های موجود بین مقادیر به دلیل وجود منابع مختلف در تعیین مساحت معیار برای کاربری آموزشی دبستان و تفاوت

لعه که در شهر یزد و در بافت فرسوده و در مجاورت پیشنهادی از سوی این منابع در این پژوهش با توجه به مکان موردمطا

عنوان عنصر شاخص محله شناخته چندین سوپر بلوک تقریباا همانند قرارگرفته است و با توجه به این موضوع که دبستان به

-دبستان ی مطالعاتی با میانگین مساحتهای موجود در محدودهشود، این سؤال مطرح شد که آیا میانگین مساحت دبستانمی

 خوانی دارد؟ و آیا این مقدار با استاندارد موردنیاز برای مساحت موردنیاز دبستان نزدیک است؟های اطراف همبلوک های سوپر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها شناسایی شد و با استفاده های موجود در سایر سوپر بلوکاس یزد دبستانآیبا استفاده از اطالعات موجود در نقشه جی

 

های اطراف محله کوچه بیوک مقایسه بلوک های سوپردو میانگین مساحت دبستانصورت دوبهبه t-testن آماری از آزمو

 شد.

 های اطراف محدودهمقایسه تطبیقی مساحت واحدهای آموزش ابتدائی واقع در سوپر بلوک :9 جدول

 

( است، با سطح اطمینان sig= 0.02) 0.05کمتر از  4و  0شده برای دو سوپر بلوک داری محاسبهکه سطح معنیازآنجایی

شود. درواقع میانگین مساحت رد می 4و  0بلوک  های دو سوپرفرضیه صفر آزمون آماری حاکی از برابری میانگین 95%

 0 4 3 2 1 کد سوپر بلوک

 2 6 3 1 1 تعداد دبستان

ن
ستا

ت دب
ساح

م
 3377.32 3046.30 1684.88 933.57 1518.09 

  

177.38 946.54 1752.56 

6687.74 846.92 

 
 

185.10 

116.67 

1841.43 

 1635.325 811.7050 2850 3046.30 3377.32 میانگین مساحت

 

 ی موردمطالعههای حوزه نفود و محدودهبلوک : سوپر3شکل
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در  t-testآمده از آزمون دستهای موجود در این دو سوپر بلوک تفاوت فراوانی دارد. جدول مربوط به اطالعات بهدبستان

 ورت زیر است: صبه spssافزار نرم

 t-test نتایج آزمون :10جدول 

 

 %95( است، با سطح اطمینان sig= 0.60) 0.05بیشتر از  3و  0بلوک  شده برای دو سوپرداری محاسبهسطح معنی

شود. درواقع میانگین مساحت پذیرفته می 3و  0های دو سوپر بلوک فرضیه صفر آزمون آماری حاکی از برابری میانگین

ان که تنها یک دبستازآنجایی 2و  1های های موجود در این دو سوپر بلوک نزدیک به هم است. در ارتباط با سوپر بلوکدبستان

 توان نتیجهمترمربع دارد، این تفاوت میانگین بدیهی است. با بررسی اطالعات فوق می 3000موجود است و مساحتی در حدود 

مقداری نزدیک و با سایر  3های محله کوچه بیوک با سوپر بلوک شماره ( که میانگین مساحت دبستان%95گرفت )با اطمینان 

 ها آیا به مقدار استاندارد نزدیک است؟ دیگر این است که این میانگیناما سؤال  ها متفاوت است؛سوپر بلوک

نفر حدود  180شده توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به ازای هر مقدار مساحت استاندارد طبق عدد ارائه

ترس نیست از سایر منابع ها در دسی سایر سوپر بلوککه جمعیت الزم التعلیم این دورهمترمربع است اما ازآنجایی 1432

مترمربع الزم  2050های دبستان است( مساحت کالس )که حداقل تعداد کالس 15استفاده شد. مطابق با استانداردها برای 

کمتر از  4کالس باشند سوپر بلوک  15سوپر بلوک دارای حداقل کالس یعنی  4های این . با این فرض که دبستان[14]است

موردقبول است. بدین ترتیب با توجه به اینکه تفاوت معناداری بین  3و  2، 1های بلوک احت سوپرمقدار استاندارد و مس

مترمربع( و میانگین مساحت  2850) 3مترمربع(، میانگین مساحت سوپر بلوک  2050های استاندارد )میانگین مساحت

عنوان مساحت معیار وان میانگین این سه عدد را بهتها وجود ندارد میمترمربع( نسبت به سایر بلوک 1635محدوده مورد نفر )

مترمربع است که با احتساب این عدد نیز برای افق پژوهش  2178که این عدد برابر  برای کاربری آموزشی دبستان پیشنهاد داد

ین محله نیز در افق ها و محالت اطراف ابلوک نیاز به کاربری آموزشی دبستان وجود ندارد، اما با توجه به این موضوع که سوپر

طرح رشد جمعیتی دارا خواهند بود و امکان استفاده از مدارس از محله از سوی ساکنان دیگر محالت وجود دارد، همچنین به 

منظور ارتقاء کیفیت زندگی از طریق فراهم کردن تسهیالت آموزشی، ی کم از یکدیگر و بهدلیل تمرکز مدارس در فاصله

شود و ( برای محله کوچه بیوک پیشنهاد می1405شی در مقطع دبستان در افق پژوهش )سال بینی یک واحد آموزپیش

 رسد.  ضروری به نظر می

 تحلیل کیفی کاربری آموزشی

 های سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی به شرح زیر است.نتایج ارزیابی ماتریس

 

 یمانیورن یمهد دخترانه دبستان یسازگار سیماتر یابیارز :11 جدول

 های باجواریهم هایکاربری

 وضع موردمطالعه در کاربری

 موجود

 ونقلشبکه حمل تجاری آموزشی مذهبی مسکونی

 دبستان ایمسجد محله تراکم متوسط
تجاری و خدمات 

 دفتری

 حرکت با ایمحله

 کند

 سازگار کامالا کامالا سازگار سازگار کامالا سازگار کامالا سازگار کامالا کاربردی وضعیت

 

 جوار نسبت به کاربری موردمطالعه است.های همنتایج ماتریس سازگاری حاکی از سازگاری کامل کاربری

آزمون نتیجه sig t فرضیه  

.دارند برابر میانگین 4 و 0 بلوک سوپر دو فرضیه رد 2.923 0.027   

.دارند برابر میانگین 3 و 0 بلوک سوپر دو  0.600 0.616- فرضیه پذیرش   
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 وکیب کوچه پسرانه دبستان یسازگار سیماتر یابیارز :12 جدول

 های باجواریهم هایکاربری

 وضع موردمطالعه در کاربری

 موجود

 ونقلشبکه حمل بایر آموزشی مذهبی مسکونی

 دبستان ایمسجد محله تراکم متوسط
بایر و بدون 

 استفاده
 کند حرکت با ایمحله

 سازگار کامالا کامالا سازگار کامالا سازگار سازگار کامالا سازگار کامالا کاربردی وضعیت

 

 های است.جواریهای همسازگاری کامل کاربری %100حاکی از  نتایج ماتریس سازگاری

 

 یمانینور یمهد دخترانه دبستان تیمطلوب سیماتر یابیارز : 13 جدول

 ح ز و ه د ج ب الف 

 زمین ابعاد هاشاخص
 موقعیت

 زمین

 شیب

 زمین

 خصوصیات

 فیزیکی
 دسترسی

 و تأسیسات

 تجهیزات
 هاآلودگی

 هایکاربری

 جوارهم

 استاندارد ینمونه
کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

کامالا 

 وبمطل
 کامالا مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

 موردمطالعه ینمونه
کامالا 

 نامطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

 

نامطلوب بودن این درصد نسبتاا  5/12شاخص( و  8شاخص از  7مطلوبیت کامل ) %5/87نتایج ماتریس مطلوبیت حاکی از 

 کاربری است.

 وکیب کوچه یموسو پسرانه دبستان تیمطلوب سیماتر یابیارز: 14 جدول

 ح ز و ه د ج ب الف 

 زمین ابعاد هاشاخص
 موقعیت

 زمین
 زمین شیب

 خصوصیات

 فیزیکی
 دسترسی

 و تأسیسات

 تجهیزات
 هاآلودگی

 هایکاربری

 هایجواریهم

 ینمونه

 استاندارد

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

 ینمونه

 موردمطالعه

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا نامطلوب

 

درصد نسبتاا مطلوب بودن این  5/12 شاخص( و 8شاخص از  7)طلوبیت کامل م %5/87نتایج ماتریس مطلوبیت حاکی از 

 کاربری است.
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 [10]شهر یکالبد ماتیتقس گوناگون سطوح با آموزشی متفاوت سطوح تناسب :15 جدول

 کالبدی تقسیمات

 شهر ناحیه محله محله زیر همسایگی واحد شهر

 سطوح آموزشی

 کامالا نامتناسب تفاوتبی کامالا تناسب ناسبکامالا ت نسبتاا نامناسب ابتدایی

 

از حیث رعایت معیارهای ظرفیت طبق استاندارد موجود، وجود دبستان در سطح محله کامالا متناسب و بر اساس نیاز 

 است.

 

 وکیب کوچه محله آموزشی هاییکاربر یوابستگ سیماتر ارزیابی :16 جدول

  

گزین برای هر  وابسته و دوری های غیروضعیت کامالا مناسب از حیث کاربری %50جه ماتریس وابستگی حاکی از نتی

 های وابسته هستند.کاربری یکامالا مناسب درزمینه %12.5های موجود و دبستان کاربری آموزشی موجود در سطح محله است؛

ی موردنظر، میزان شعاع ذ و همچنین مدارس موجود در محدودهی نفوبرای بررسی شعاع دسترسی مدارس ابتدائی حوزه

 دسترسی مدارس ابتدائی در منابع مختلف در جدول ذیل آمده است:

شده است که با انتخابعنوان شعاع دسترسی استاندارد برای مدارس ابتدایی متر به 600طبق طرح جامع شهر یزد شعاع 

-صورت نقشهی نفوذ، وضعیت دسترسی مدارس ابتدایی بهی مدارس محله و  حوزهقرار دادن این معیار برای میزان پوشش ده

 :باشدهای ذیل می

 

 

 هاشاخص

 گزین دوری و وابسته یرغ هایکاربری وابسته هایکاربری

 مسکونی ورزشی فرهنگی سبز
 آالینده

 هوایی

 آالینده

 صوتی

 آالینده

 محیطی
 اصلی خیابان

 استاندارد
نسبتاا 

 مطلوب

نسبتاا 

 مطلوب

نسبتاا 

 مطلوب

نسبتاا 

 مطلوب

کامالا 

 نامطلوب

کامالا 

 نامطلوب

کامالا 

 نامطلوب
 کامالا نامطلوب

دبستان دخترانه 

 مانیمهدی نوری

امالا ک

 نامطلوب

کامالا 

 نامطلوب

کامالا 

 نامطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب

دبستان پسرانه 

موسوی کوچه 

 بیوک

کامالا 

 نامطلوب

کامالا 

 نامطلوب

کامالا 

 نامطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب

کامالا 

 مطلوب
 کامالا مطلوب
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ی کوچه بیوک و ی ابتدائی در محدودههای کمی آموزش ابتدائی و برآورد نیاز به یک مدرسهبا توجه به بررسی درنهایت

 است:  پیشنهادشدهای وارهآن طرح یابیمکانرای کیفی مربوط به این دوره ب هایبررسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

واره پیشنهادی آموزش ابتدائی: طرح7شکل  

: شعاع دسترسی مدرسه ابتدایی دخترانه6شکل  

 

 شعاع دسترسی مدارس ابتدائی حوزه نفوذ: 4شکل شعاع دسترسی مدرسه ابتدائی پسرانه :5شکل
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 نتیجه گیری -7
تواند ها و رفع آنها کمک شایانی کند. بهبود وضعیت آموزشی میتواند برای دریافت کاستیهای شهری میکاربریارزیابی 

های تاریخی و ی حیات بافتو رضایتمندی ساکنان گردد و این موضوع برای ادامه منجر به افزایش میزان استقبال از محله

های پژوهش کاربری آموزشی ابتدائی در محله کوچه بیوک شهر یزد مورد ارزیابیفرسوده بسیار سودمند خواهد بود. در این 

دوده در ماتریس وابستگی در مبحث هد که وضعیت مدارس ابتدائی محهای تحقیق نشان میکمی و کیفی قرار گرفت. یافته

دهد. در بعد ها وضعیت مطلوبی از این محله را نتیجه میهای وابسته در وضعیت نامطلوبی قرار دارد ولی سایر ماتریسکاربری

های با توجه به نیاز محدودهآموزش ابتدائی ندارد اما  کمی محدوده برای وضع موجود و آینده نیازی به احداث واحد جدید

برای بهبود وضعیت آموزشی و ارتقاء کیفیت زندگی محله یرامونی و موقعیت نامطلوب واحدهای آموزشی در وضع موجود پ

ای برمبنای معیارهای مختلف درنظر وارهصورت مطلوب مکان گزینی شده است و طرح حداقل یک واحد آموزشی در محدوده به

 گرفته شده، برای آن پیشنهاد شده است. 

 

 مراجع 
منطقۀ  در مسألۀ تخصیص کاربری آموزشی )مورد شناسی: GIS تصمیم سازی گروهی مبتنی برعدیلی، ا.  .،علیمحمدی، ع .،[ طالعی، م1]

 .1391، تابستان 3ای، شماره ، جغرافیا و آمایش شهری منطقهشهرداری اصفهان( 6

نشریه تحقیقات  ،اسآیشهر ایالم با استفاده از جی شناسی کاربری آموزشی مقطع دبیرستان درآسیب .عسکری، ح .،[ شماعی، ع2]

 .1388، 13، شماره 10کاربردی علوم جغرافیایی، جلد

ریزی عدد صحیح، مجله های برنامهیابی فضاهای جدید آموزشی با استفاده از مدلزینی، م. مکان .،طهرانی نیک نژاد، ح .،[ سپهری، م3]

 .1386، 19ی مدرس علوم انسانی، شماره

 .1386 عرصه، طرح جامع شهر یزد، [ مهندسین مشاور4]

 نامهیانپاراهنمـایی،  مــدارس در ســاری شــهر آموزشــی فضــاهای یابیمکان الگــوی تعیــین .ا چاوشـی، .،ر [ میکــائیلی،5]

 .1383شهری،  ریزی برنامه و جغرافیا گـروه تهـران، مدرس بیتتر دانشـگاه ارشـد، کارشناسـی

 .1391ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت، برنامه .پورمحمدی، م [6]

 .1381مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران،  .مقصودی، م .،[ حبیبی، م7]
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