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  GISشهر زنجان به کمک ) مقطع متوسطه(های آموزشی   ساماندهی فضایی مکان

  
  زی شهرییا وبرنامه ریف کارشناس ارشد جغرا–رحمان صالحی 

  دانشگاه تهران ،ایزی شهری دانشکده جغرافیا و برنامه ری کارشناس ارشد جغراف– ∗منصور رضاعلی
 15/12/83: پذیرش مقاله 

  
  چکیده
های آموزشی شهر زنجان مشکالت عدیده ای        عدم توزیع فضایی مناسب مکان                

را بوجود آورده که از آن جمله می توان به عدم سازگاری ، مطلوبیـت و ظرفیـت غالـب                    
ک محیط آموزشی فضاهای آموزشی شهر اشاره نمود که عاری از مشخصه های استاندارد ی

با توجه به این معضالت در مقاله حاضر پس از برداشت میدانی و گردآوری . استمناسب 
 مکانی وارد شده و الیـه       اطالعات  Arc/info ی نرم افزار  و در محیط   GIS با   اطالعات

 مناسـب  توپولـوژی   CLean و Build  دسـتور سپس بـا . های اطالعاتی ساخته شدند
الیه ها  تجزیه و تحلیل برای . گردید قالب پایگاه داده سازماندهی ساخته شد و داده ها در

، Calculat Density  و از امکانـات مـدل سـازی فـضایی      Arcview نرم افـزار  از
Bufferring ،Net Work الگوی مطلـوب بـرای سـامان    در نهایت . استفاده شد...  و

ـ             و راهکـاری بـرای     ه  بخشی واحدهای آموزشی مقطع متوسطه پـسرانه شـهر زنجـان ارائ
به ) به ویژه نیمۀ شمال شهر    (دسترسی اصولی جمعیت دانش آموزی نواحی فاقد دسترسی       

  . گردیدمدارس و همجنین ساماندهی و نوسازی مدارس واقع در مرکز شهر پیشنهاد 
  .توزیع فضاهای آموزشی، سازگاری ظرفیت، سازگاری مطلوبیت: واژگان کلیدی

  
  مقدمه

. )1377بحرینی (له ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سرو کار دارند            ئمراکز خدماتی مس  بهینه  ع   تعیین توزی         
صورت متعـادل بـه     ه  توزیع متعادل این فضاها مستلزم تعیین مکان منابع و تسهیالت به گونه ای است که همه اقشار جامعه ب                  

 چرا که به دلیل رشد پرشتاب  ؛)ر دسترسی به مراکز خدماتی    رعایت اصل عدالت د    ()1381مزینی (آنها دسترسی پیدا کنند   
از میـان    کـه )1370توفیـق (جمعیت و کالبد شهرها، مشکالتی مانند عدم توزیع فضایی مناسب کاربریها بوجود آمده است   

ای های نامتجانس و پایین بودن ظرفیت فـضاه  ها فضاهای آموزشی از یک طرف به دلیل مجاورت با کاربری        این کاربری 
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 ،هـا در سـطح شـهر     این مکـان   مناسب و کالس های درس و از طرف دیگر به دلیل عدم توزیع فضایی            ) ضای فاقد بنا  ف(باز
و ایمنـی بـرای معلمـان و         عاری از مشخصه های ضروری محیطی و فیزیکی قابل تحمل نظیر آسایش ، کـارایی ، سـالمتی                 

هـای شـهری در    این کاربری به دلیل ناسـازگاری فعالیـت    عوارض سوء و حادی که عدم ساماندهی        است و   دانش آموزان   
مقالـه   . برخـورد جـدی بـا معـضالت آن مـی باشـد            و   است، حاکی از ضرورت توجه به این امـر           بوجود آمده زنجان از آن    

 نحـوه اسـتقرار      اطالعـات جغرافیـایی    با استفاده از معیارها و ضوابط موجود با کمک گرفتن از سامانه           تا  حاضر بر آن است     
 ساماندهی اصولی   هایی برای   ارائه مدل   به و بر اساس آن   فضاهای آموزشی شهر زنجان را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده            

  .بپردازد) کار و دانش ، هنرستان ، متوسطه عمومی و پیش دانشگاهی (آنها در مقطع متوسطه پسرانه 
  

  بیان مسئله
برای زنـدگی و فعالیـت مـی        ارند که  مناطق شهری نامطلوب و نامناسب          مردم این احساس عمومی را د       اغلب امروزه        
افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در دهه های گذشته آثار سویی را به دنبـال داشـته                  چرا که   ؛  )1381بحرینی (باشد
 افـت  و   ر ، فقـ   ن شهرها ، ایجـاد محـالت حاشـیه ای         و که از آن جمله می توان به توسعه کالبدی ناموز          )1382عزیزی(است

. )1378حـسامیان  ( و نهایتاً نابرابری در برخورداری از امکانات اشـاره نمـود           یاستانداردهای زندگی ، کمبود مراکز خدمات     
 ، بـه هـم خـوردن نظـام توزیـع خـدماتی و               یشـهر فضای  شتابان شهرنشینی و رشد بی رویه       رشد  بی تردید عمده ترین اثر      

 خـصوصاً مراکـز اسـتان   (که بدون استثناء در تمامی شهرهای بزرگ ایـران   )1369رهنمایی(نارسایی سیستم خدماتی است   
  نبـوده و در نهایـت      شهرهاو توسعۀ فیزیکی     با رشد شتابان جمعیت      هماهنگ ی خدمات ۀ فضاهای توسع. ظاهر شده است  ) ها

 و ختار فـضایی  منجر به گـسیختگی سـا   این خود که )1374مهدوی(  پیشی گرفته  رشد جمعیت از سطوح فضاهای خدماتی     
  . است شده اکثر شهرهای کشورکالبدی

در ایـن   . سایی می باشـد   ر دچار کمبود و نا    ی شهر زنجان به تناسب افزایش جمعیت و  توسعه کالبدی از نظر مراکز خدمات             
 شـهری بـا رشـد جمعیـت دانـش آمـوزی        مورد نیاز جوامـع کی از اساسی ترین خدمات  یمیان خدمات آموزشی  به عنوان       

 واقع در این گـروه سـنی   نیاز جمعیت  و سطوح اختصاص یافته به این خدمات کمتر از حدهنگ نبودههما) توسطهمقطع م (
ی بـاز ،  هاتشدید استفاده از فضاهای آموزشی ، تراکم بیش از حد استاندارد دانش آموز در کالس درس و فـضا       . می باشد 

های آموزشی در    ز یک سو و توزیع فضایی نامتعادل مکان       کاهش سرانه فضاهای آموزشی و نهایتاً نارسایی در این بخش ا          
ضـمن تقلیـل مطلوبیـت و کـارایی، اصـل      بـوده و  گونه فـضاها      مشکلی مزید بر کمبود سطح این       از سوی دیگر   سطح شهر 

  . روبرو ساخته استکلشمعدالت دسترسی به خدمات آموزشی را با 
  

  های آموزشی ساماندهی فضایی مکان
یعنی ضمن حفظ و نگهداری بافت موجود با حداقل هزینه و کمترین تخریب، نـاموزونی هـا و نارسـایی                    ساماندهی            

و سـاماندهی فـضایی بـا نگـرش توسـعه ای بـا در نظـر گـرفتن کـل پارامترهـای           ) 1376اطهـاری (موجود را بر طرف نمـود   
ا و چگونه منابع موجود بـرای دسـتیابی         که کج  ار در خصوص تطبیق فضاهای گذشته با نیازهای امروز با تعیین این           ذتاثیرگ

و جهت دستیابی به مطلوبیت کافی، الزم       ) 1377بهروان( اری گردد، ارتباط دارد   ذبه حداکثر کارایی و مطلوبیت سرمایه گ      



  
 

ار در سـامان بخـشی مراکـز خـدمات رسـان ماننـد ظرفیـت، سـازگاری و              ذهای هر یک از عناصـر تاثیرگـ        است تا ویژگی  
  .ق مورد بررسی قرار گرفته تا کیفیت آن فعالیت روشن گرددطور دقیه مطلوبیت ب
و در این بحث منظور همخوانی بین ) 1365یونسکو(سازگاری به معنای هماهنگی و همخوانی تعریف شده است :سازگاری
  .سو و هماهنگی بین فرم و عملکرد واحد آموزشی از سوی دیگر می باشد های شهری از یک فعالیت
انـدازه و   ). 1370قاضـی زاده  (نی به عنوان یک عامل اساسی تعیین کنندۀ سطوح آموزشی خواهـد بـود             ظرفیت مکا  :ظرفیت

  .ابعاد این سطوح باید جوابگوی جمعیت دانش آموزی استفاده کننده از واحد آموزشی باشد
های آموزشـی   در بیان مطلوبیت مکان استقرار واحد آموزشی عواملی چون شرایط محیطی، شعاع دسترسی، نیاز             : مطلوبیت

  ). 1381شجاعی(و غیره به عنوان معیارهای تفضیلی برای تعیین مکان مناسب واحد آموزشی می باشد
  

  ن شهر زنجا و آموزشیسیمای کالبدی
  و جمعیـت   )1382مـشکینی (شهر زنجان به دلیل موقعیت خاص در منطقه و استان از رشد فزاینده ای برخوردار بوده                          
افـزایش  .  رسـیده اسـت    1383 نفـر در سـال       332000بـه حـدود     ) 1380سازمان مـدیریت  ( 1335ر سال    نفر د  47159 آن از 

 از  و شـهر  بد  ی متناسب با افزایش جمعیت گسترش نیا       شهر  خدمات  که شدهباعث   شهر    کالبدی  فضای جمعیت و گسترش  
 و بـورس بـازی در ایـن          زمین  قیمت  کاذب افزایش، با   )1381صالحی(نظر خدمات مختلف دچار کمبود و نارسایی گردد         

 ساخت و سازها معموأل توسط واسطه ها به سرعت انجام گرفته و برنامه ریزان    یافته و  بی رویه  اراضی شهر گسترش     زمینه،  
کـاربری  تغییر قوانین و ضوابط  فقدان سیاست های روشن و صحیح توسعه و عقب مانده و از سویی به علت    آیند  از این فر  

عدم برنامه هـای مـشخص   به علت    و شدهاشیدگی و گسیختگی ساختار و سازمان فضایی شهرهای شهری موجب از هم پ  
 سرانه های استاندارد آموزشـی در       مطلوب و بدون توجه به    نا استقرار فضاهای آموزشی به صورت       میان مدت و بلند مدت،    

 تطابق فـضاهای     عدم  از جمله   مشکالتی شکل گرفته است و در نهایت        شهر    در حال تحصیل     و جنس افراد  مقاطع مختلف   
، صـرف وقـت و      )2 و   1نقشه های شماره    (آموزشی وضع موجود با تراکم جمعیت و جمعیت دانش آموزی در سطح شهر            

 برای رسیدن دانش آموز به مدرسه، به خطر افتادن سالمت جسمی و روحی ، خستگی و بی حوصلگی ناشـی                   فراوان هزینه
  .ه واحد آموزشـی و نهایتاً افت تحصیـلی دانش آموزان بروز می نمایدـت زیاد برای رسیـدن بفسـاماز طـی 

        
  توزیع فضاهای آموزشی 

بـرای   ایجاد مشکالت ،  عدم توجه به توزیع فضایی مناسب و اصولی مراکز آموزشی موجب کاهش کارایی نظام آموزشی              
توزیع مکان های آموزشـی  ). 1376تالن(ستا  بر نظام آموزشی و خانواده ها شده   مضاعف بار مالی تحمیل  دانش آموزان و  

در سـطح شـهر     . آورده است  بدون توجه به نیاز مناطق مختلف صورت گرفته و مشکالت عدیده ای را بوجود              شهر زنجان 
 که هر سه در سمت جنوبشرق شـهر قـرار گرفتـه و مـدارس کـار و دانـش نیـز                       دارد وجود ه هنرستان پسران  زنجان سه واحد  

 شــهر بـه سـمت شـمال و خـصـوصاً      ۀ خط در جنوب شهر استقرار یافته انـد؛ در صـورتی کـه توسـع    ه صورت یک بتقریباً  
 نیـز از دستــرسی    زنـدگی مـی کننـد    شـهر ۀ حاشـی  واقع در این گروه سنی که در       جمعـیت ریتـاکثشمالشرقی می باشد و     

وب ـاسـتقرار مطلـ  رهای ضـروری   از معیااین واحدها. اندشده  محرومآسان به مدارس متوسـطه عمومی و پیش دانشگاهی     



  
 

 1500که در مقطع متوسـطه حـدود      ( شعاع دسترسـی استاندارد به تمام نقاط سطـح پوشش خود           یعنییک مکان آموزشـی    
 اصل عدالت اجتماعی در دسترسـی مطلـوب بـه خـدمات آموزشـی  در                  و دور مانده ) 1372جانت) (متر می باشد  2000الی

بـاالیی  جمعیـت    متوسـطه  که از نظر تعداد دانش آموز مقطـع          یهای شهر   حوزه اکثر.  زیر سئوال برده است    راشهر زنجان     
 موجـود سـایر نقـاط شـهر را       محـدودۀ  و همین امر تـراکم دانـش آمـوز در مـدارس           بوده    الزمدارند، فاقد مکان آموزشی     

 آموزشـی الزم    پوشـش  واحدهای آموزشی جدید  که بتواند        بهینه و علمی  این امر ضرورت مکان یابی      .  است افزایش داده 
  .نماید را ایجاب می برای کلیۀ دانش آموزان شهر داشته باشد

  
   تراکم جمعیت در نواحی مختلف شهر زنجان در هر کیلومتر مربع-1نقشه 

  



  
 

  تر مربعم تراکم جمعیت دانش آموزی در نواحی مختلف شهر زنجان در هر کیلو-2نقشه 

  سازگاری ظرفیت
فضای خالی مدرسه کـه فاقـد هـر نـوع بنـا مـی               ( فضای باز     های آموزشی  سرانه از شاخص    س بررسی ظرفیت مدار   برای   

  متر مربـع    22  الی 10فضای باز برای  در کشورهای توسعه یافته     استاندارد کلــــی     . استفاده شده است  و کالس درس    ) باشد
 یـک   کالس درس  مترمربع و سرانه     7-15و در ایران سرانه فضای باز     ) 1374تستا ( بوده متر مربع  دو   و کالس درس بیش از    

  بـرای مقـاطع و سـطوح مختلـف آموزشـی            نـوع آمـوزش     بـه دلیـل     که )1378حبیبی( برای هر دانش آموز  است        مترمربع  
متر  یک مترمربع و مدارس متوسطۀ عمومی دو  برابرسرانه کالس درس مدارس هنرستان یا کار و دانش  (متفاوت می باشد    

هنرستان ، کار و دانش ، متوسـطه عمـومی   ( در این مقاله هر سه نـــــــــوع مدارس متوسطه        . )1377پیرجلیلی) (مربع است 
 شـده و نتـایج آن در مـورد شـهر زنجـان ارزیـابی              سـنجیده در کـشور ایـران      با استانداردهای ذکر شده     ) و پیش دانشگاهی  

  .گردیده است
 واحـد   5  را در بـر مـی گیـرد کـه          ساختمان آموزشـی   14 زنجان مدرسه متوسطه عمومی و پیش دانشگاهی پسرانه شهر          22

از % 26 ساختمان آموزشی استقرار یافتـه انـد و   4 واحد که در 6دارای سرانه فضای باز کمتر از حداقل استاندارد و        ) % 23(
 6واحـدهای کـار و دانـش شـامل     . مدارس را شامل می شود، دارای سرانه کالس درس کمتر از حد اسـتاندارد مـی باشـد                 

 واحد دارای سرانه فضای باز کمتر از حد استاندارد و از نظر ظرفیت کالس درس در          2که  است   بنای آموزشی    4 در   واحد



  
 

 واحـد دارای سـرانه      2 یافتـه  ار سـاختمان آموزشـی اسـتقر      3 واحد هنرستان شهر کـه در        5از  . مطلوبی قرار دارند  ناوضعیت  
 واحـد  کمتـر از اسـتانداردهای         5 واحد از    3رفیت کالس درس نیز     و از نظر ظ    فضای باز خیلی کمتر از حد استاندارد بوده       

هنرستان دکتـر حـسابی و شـهید مطهـری  از نظـر فـضای بـاز بـاالترین سـرانه را بـین تمـام                           .  برخوردار می باشند   ذکر شده 
ء ن نظر جز  مترمربع از کالس درس موجب گردیده که از ای        هر   نفر در    2ولی تراکم باالی    ؛  واحدهای متوسطه  دارا هستند    

  ).1جدول شماره(ترین مدارس شهر قلمداد گردند  نامطلوب
 و از مـدارس هنرسـتان نیـز ارفعـی زرنـدی و              2 و 1 واحد  مرتضی رضایی و ابوریحان بیرونـی          ،از مدارس متوسطه عمومی   

 اقـدام   باید  برای افزایش فضای باز آنها      محدودیت شدید فضای آموزشی مواجه بوده و       واحدهایی هستند که با   ء  رازی جز 
  .نمود

از نظر سرانه کالس درس نیز مدارس متوسطه عمومی شهید شهبازی ، منتظری و هاشمی و از مدارس هنرسـتان نیـز شـهید                       
 مدارس اولویت دار برای افزایش سرانه کالس درس می باشند و به دلیل تقاضای باالی ء و دکتر حسابی جز2 و  1مطهری  

ایـن فـضاها از سـوی مـسئولین بـه       توسـعه و گـسترش فیزیکـی     ضرورت،هنرستاندانش آموزان برای تحصیل در مدارس      
  ).2جدول شماره(شدت احساس می شود
  سرانه و تراکم دانش آموزان واطالعات فضاهای آموزشی متوسطۀ عمومی پسرانۀ شهر زنجان -1 جدول

تراکم در 
 کالس

تراکم در 
 فضای باز

سرانۀ 
کالس 
 درس

سرانۀ 
 فضای باز

سال 
 احداث

داد تع
 طبقات

مساحت 
 فضای باز

زیربنای 
 طبقه اول

مساحت 
 مدرسه

مساحت 
کالس 
 درس

تعداد 
کالس 
 درس

محصل 
 کل

 نام مدرسه محصل

 عالمه امینی 484 484 14 472 3600 922 2678 3 1378 5/5 1 18/0 1

 2و1نبی اکرم  295 585 8 375 4000 1368 2632 2 1370 9/8 3/1 11/0 8/0

 شهید بهشتی 230 230 8 304 8445 1152 7293 2 1370 7/31 3/1 03/0 8/0

 2و1ابوریحان  316 613 9 450 1750 1172 578 1 1354 8/1 4/1 55/0 7/0

 2و1طالقانی  508 1016 14 560 3600 878 5522 2 1357 9/10 1/1 09/0 9/0

 الهادی 410 410 12 360 8004 750 7254 2 1374 7/17 9/0 06/0 1/1

 روزبه 210 210 8 302 7541 561 6980 3 1369 2/33 4/1 03/0 7/0

 2و1دکتر شریعتی  1423 1423 36 2508 31240 3300 27940 1 1314 6/19 8/1 05/0 6/0

 مرتضی رضایی 441 441 13 599 1460 747 713 2 1351 6/1 4/1 62/0 7/0

 منتظری، هاشمی 675 1347 16 526 6000 940 5060 3 1324 5/7 8/0 13/0 3/1

 2و1امیرکبیر  517 1002 15 460 6265 1537 4728 2 1330 1/9 9/0 11/0 1/1

 شاهد 246 246 9 360 6000 551 5449 3 1370 2/22 5/1 05/0 7/0

 شهبازی 252 252 7 160 2250 507 1743 1 1357 9/6 6/0 14/0 6/1

 2و1امام خمینی  340 681 10 365 3100 700 2400 3 1377 1/7 1/1 14/0 9/0

  
  
  



  
 

  سرانه و تراکم دانش آموزان واطالعات فضاهای آموزشی مدارس هنرستان پسرانۀ شهر زنجان -2 جدول

تراکم در 
 کالس

تراکم در 
 فضای باز

سرانۀ 
کالس 
 درس

سرانۀ 
 فضای باز

سال 
 احداث

تعداد 
 طبقات

مساحت 
 فضای باز

زیربنای 
 طبقه اول

مساحت 
 مدرسه

مساحت 
کالس 
 درس

تعداد 
کالس 
 درس

 محصل
 کل

 نام مدرسه محصل

 2و1مطهری  509 1017 13 430 21738 3470 18268 3 1351 9/35 8/0 03/0 4/2

  ارفعی–رازی  401 801 10 400 27713 1111 1662 2 1360 1/4 1 24/0 2

 دکتر حسابی 657 657 14 520 10000 1248 87520 3 1373 2/133 8/0 01/0 3/1

  

  ان واطالعات فضاهای آموزشی مدارس کارودانش پسرانۀ شهر زنجانسرانه و تراکم دانش آموز -3جدول 
تراکم در 
 کالس

تراکم در 
 فضای باز

سرانۀ 
کالس 
 درس

سرانۀ 
 فضای باز

سال 
 احداث

تعداد 
 طبقات

مساحت 
 فضای باز

زیربنای 
 طبقه اول

مساحت 
 مدرسه

مساحت 
کالس 
 درس

تعداد 
کالس 
 درس

محصل 
 کل

 نام مدرسه محصل

 امام صادق 345 345 12 456 4823 1913 2910 2 1371 4/8 3/1 12/0 8/0

 2و1فارابی  366 732 15 520 3135 895 2240 3 1372 1/6 4/1 16/0 7/0

 2و1قائم  165 329 6 195 2856 384 2472 2 1348 15 2/1 07/0 8/0

 اشتری 386 1043 13 511 10000 1248 8752 3 1373 7/22 3/1 04/0 8/0

  1382  سال -ز آمار خام ارائه شده از واحد آمار سازمان آموزش و پرورش استان زنجان برگرفته ا: ماُخذ 
  سازگاری مطلوبیت

ها و واکنش هایی اسـت کـه کـاربری            مطلوبیت فضای آموزشی در گرو شناخت نوع فعالیت ، عملکرد نیازمندی                    
ه بـه مطالعـات انجـام شـده ، مطلوبیـت واحـدهای              بـا توجـ   . )1374یونـسکو  (ها پدیـد مـی آورد      آموزشی با دیگر کاربری   

 آموزشی مقطع متوسطه را به اختصار توضیح داده و در نهایت به دلیل اهمیت شعاع دسترسی مدارس، خـصوصاً در مکـان                     
  :یابی به تفصیل آن می پردازیم

 ار از اسـتقر   هـای صـوتی اسـت کـه ناشـی          ثر در فضاهای آموزشی مربوط به آلـودگی       ؤهای م  بخش عمده ای از آلودگی    
 از واحـدهای آموزشـی مـورد مطالعـه         % 20حـدود . )1377غفاری ( می باشد   و ارتباطی  های اصلی   در کنار شریان   مدارس

در جـوار مـسیرهای پـر تـردد بـا آلـودگی هـای                )مدارس قائم ، ارفعی ، رازی ، امیرکبیر ، منتظری ، هاشمی و ابوریحـان              (
بکـار    قـدمت بنـا و مـصالح    یکی دیگر از مشکالت مدارس شهر زنجـان      .  اند استقرار یافته )  دسی بل  60باالی (زیادصوتی  

مـدارس شـریعتی، منتظـری، هاشـمی، امیرکبیـر، قـائم و          ( از مدارس % 20به طوری که حدود   ؛  رفته در ساخت آن می باشد     
 .ی گـذرد  بنـای آنهـا مـ       سـال از قـدمت     50بیش از   ) 1349 و   1348،  1330،  1324،  1324،  1314رضایی به ترتیب سالهای     

 مانند پـارک و فـضای سـبز، کتابخانـه،       متجانسغالب فضاهای آموزشی مورد مطالعه فاقد دسترسی آسان به کاربری های            
دانشگاهی بیانگر آن اسـت کـه         مدارس متوسطه عمومی و پیش      دانش آموزان به   شعاع دسترسی . می باشند ... فرهنگسرا و   

جمـعیت از وجود فضـاهای آموزشــی در        رشد سریع کالبـدی و افزایش    حاشیه های شهری به ویژه شمالشرقـی به واسـطه         
با توجه به توسعه شهر و قابلیت مناسب توسعه آن در این منـاطق ، نیـاز بـه    ). 3نقشۀ شمارۀ (است بی بهره مانده مقطـع  این
 صـورت   3مارۀیـابی اصـولی نـسبت بـه آن در نقـشه شـ               این نوع از واحدهای آموزشی احساس می شود که مکان          ثاحدا

  .گرفته که در صورت عمل به آن می تواند تا افق ده ساله جوابگوی جمعیت الزم التعلیم باشد



  
 

   شعاع دسترسی مدارس متوسط عمومی پسرانه در شهر زنجان-3نقشه 

  
ی  دارا ی نـشان داده شـده     واحـدها بر اسـاس ایـن نقـشه        . شعاع دسترسی مدارس هنرستان را نشان می دهد       ) 4(نقشه شماره   

   تر دانش آموزان به ای دسترسی آسان در سایر نقاط شهر بر جدیدهنرستان بیشترین مشکل و بیانگر ضرورت احداث
که گرایش دانش آمـوزان بـرای تحـصیل در ایـن            ی انجام گرفته مشخص شده است       براساس بررسی ها  . مدارس می باشد  

همان طور کـه    . متقاضیان برای ثبت نام نمی باشند     نیاز    هنرستان موجود جوابگوی   مدارس و   افزایش یافته رشته روز به روز     
 اسـت کـه دانـش آمـوزی کـه سـاکن          واحـدها بـه گونـه ای      مالحظه می شود، موقعیت قرارگیری ایـن        ) 4(در نقشه شماره  

 را طی کرده و به مدرسه مورد نظـر          مسافت کیلومتر   6 الی   5باید حدود   ) کوی فرهنگ یا اسالم آباد    (شمالغربی شهر است    
 در نتیجه واحدهای هنرستان .خواهد شد  دانش آموزان که این باعث خستگی روحی و جسمی و نهایتاً افت تحصیلی  دبرس

 هستند که نیاز به ساماندهی دارند و در این مقاله نیز بر اساس شعاع دسترسی، تراکم جمعیـت الزم                    مدارسیضروری ترین   
یابی اصـولی صـورت گرفتـه کـه در      مکاناربری آموزشی در آن التعلیم و دانش آموز و همچنین وجود زمین مناسب با ک        

  .را رفع نمایدموجوداز مشکالت بخشی مشخص شده است که در صورت توجه و عمل به آن می تواند ) 4(نقشه شماره
  
  

  
  
  



  
 

   شعاع دسترسی مدارس کار و دانش پسرانه در شهر زنجان-4نقشه 

 مالحظه می گردد کـه اسـتقرار ایـن مـدارس مـشکالتی از نظـر                رفتهصورت گ  مدارس کار و دانش      دربا بررسی هایی که     
 مدرسـه   4مالحظه مـی گـردد کـه        ) 5 (با توجه به نقشه شماره    . دسترسی دانش آموزان به این واحدها را موجب شده است         

 و شـعاع   انداستقرار یافتهدر جنوب شهر به صورت خطی در امتداد یک خیابان     زنجان  ه در شهر    موجود کار و دانش پسران    
 بوجـود آورده کـه بـا        دۀ فـوق  .محدمشکالتی را از نظر دسترسی مطلوب برای دانش آموزان نواحی خارج از             ها  پوشش آن 

 ). 5نقشه شماره (. فضای آموزشی می توان این مشکل را برطرف نمود3احداث حداقل 

    



  
 

   شعاع دسترسی مدارس هنرستان پسرانه در شهر زنجان-5نقشه 

 

 
  نتیجه گیری

 که بیشترین مشکل دانش آمـوزان       می شود  نتیجهآمده از نحوه توزیع مدارس متوسطه شهر زنجان          ل  با بررسی های بعم      
 چرا که ساخت فـضاهای آموزشـی مطـابق        ؛ می باشد  ی آموزشی مناسب   دسترسی آسان و مطلوب به فضاها      مربوط به عدم  

 ،در عـوض  . ز وجود فضاهای آموزشی بی بهره مانده است       با توسعه شهر صورت و نیمه شمالی شهر به واسطه رشد سریع ا            
هرچند که خود مشکلی مزید بر ترافیک مرکز شهر به واسطه _ غالب مدارس متوسطه عمومی در مرکز شهر استقرار یافته        

های صوتی و هـوایی ناشـی    خاطر آلودگیه و عالوه بر آن ب_ های ارتباطی مناسب سواره و پیاده شده      عدم وجود شریان  
های آموزشـی    از تردد خودروها به واسطه همجواری مدرسه با شبکه معابر اصلی و همچنین فرسوده بودن غالب ساختمان                

  .از مطلوبیت این مدارس کاسته است... مقطع مورد مطالعه در مرکز شهر و تراکم بیش از حد دانش آموز در آنها و 
 در دسترسی دانش آموزان بوجود آورده است و علیرغم تقاضای تی را مدارس هنرستان به واسطه استقرار نامناسب مشکال

های مختلف شهر توسـعه نیافتـه         با توجه به نیاز بخش     واحدهازیاد دانش آموزان برای تحصیل در رشته هنرستان ، این نوع            
س درس و   و تنها جنوبشرق شهر را پوشش می دهند و عالوه بر مشکالت دسترسی دارای تراکم زیاد دانش آموز در کـال                    



  
 

مدارس کار و دانش نیز مشکالت متعددی از نظر کمبود ظرفیت فـضای بـاز و                . نهایتاً عدم پذیرش همه متقاضیان می باشد      
  . پوشش  نیمه شمالی شهر داردعدمتراکم در کالس درس و همچنین پوشش دادن نیمه جنوبی شهر و 

  پیشنهادات
که بـا توجـه بـه شـعاع دسترسـی،           ) 6 و   5،  4قشه های   با توجه به ن    (پیشنهادیث فضاهای آموزشی    اضرورت احد  -

 هنرسـتان در    واحـدهای  اولویت احداث    در نظر گرفتن  با  . تراکم جمعیت و توسعه آتی شهر صورت گرفته است        
  .وضعیت موجود ضرورت دارند

 کـه   به ویژه مدارسی  ... ممانعت از ساخت و ساز در فضای باز مدارس اعم از احداث سالن ورزشی ، نمازخانه و                   -
 : راهکارهای زیر را در نظر گرفت حال بایستی  در عین. برخوردارند سرانه پایین  فضای بازاز

ایـن راهکـار در تعـدادی از  مـدارس           ؛  سازگار مدارس جهت احداث فضاهای       تغییر کاربری فضای مجاور    )1
 .مانند  شهید شهبازی و رضایی قابل اجرا است

تـراکم دانـش آمـوز و کمبـود     باال بودن  فعلی که به جهت احداث مدارس دیگر در شعاع دسترسی مدارس    )2
این راهکار در مدارس الهادی ، امام صادق، ارفعی و رازی قابـل اجـرا               . فضای باز با مشکل مواجه می باشند      

 .است

در ایـن   . تغییر مکان  مدارسی که بنظر می رسد امکان ساماندهی مطلوب آنها در مکان فعلـی وجـود نـدارد                    )3
مـدارس قـائم و امیرکبیـر       . بی جدید باید با توجه به ضوابط مربوط به ساماندهی صورت گیرد           یا زمینه مکان 

 .چنین شرایطی دارند

ایجاد پایگاه اطالعاتی مناسب و کامل از فضاهای آموزشی، جمعیت دانش آموزی و سایر موارد در شهر زنجان                   -
 و داده های آماری در یک سامانه ) GIS(چرا که وقتی داده های سیستم اطالعات جغرافیایی    ؛  گردد توصیه می 

یکپارچه شوند ، مدیران و طراحان توانایی تحلیل و ارزیابی مشابه و وابستگی میان داده های مختلف را پیـدا مـی        
 .)1376گولد (کنند

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  :خذĤمنابع و م
  .10، مقدمه ای به رابطۀ جامعه و فضا، مجلۀ معماری و شهرسازی،شمارۀ)1376(اطهاری، کمال -1
  .فرایند طراحی شهری ، انتشارات دانشگاه تهران، )1377(بحرینی، سید حسین  -2
ضوابط شهرسازی و فضاهای آموزشی، انتشارات سازمان نوسازی توسعه و ، )1377(پیرجلیلی، ناصر -3

  .تجهیز مدارس
مباحث و روشهای شهرسازی، جلد مسکن، انتشارات مرکز تحقیقات معماری و  ،)1370(توفیق، فیروز -4

  .هرسازی ایرانش
  .تهران، وزارت مسکن و شهرسازی ، سرانۀ کاربریهای شهری،)1378(حبیبی، سید محسن -5
  .شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه، )1378(یان، فرخ و دیگرانمحسا -6
  .ستان قدس رضویآحسین بهروان،  ، جامعه شناسی شهری،)1377(دیکنز،پیتر -7
، انتشارات وزارت )جغرافیا( و روشهای شهرسازی مجموعه های مباحث، )1369(رهنمایی، محمدتقی -8

  .مسکن وشهرسازی
  . فضاهای آموزشی، قواعد و معیارها، تهران،)1381(شجاعی،علیرضا -9

، پایان نامه GISبه کمک ساماندهی فضایی مکانهای آموزشی شهر زنجان ، )1381(صالحی، رحمان -10
  .کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

  .، تراکم در شهرسازی، دانشگاه تهران)1382(ی،محمد مهدیعزیز -11              
سازمان نوسازی ،  اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی، جلد چهارم، انتشارات، )1377(غفاری، علـــی -12             

  .توسعه و تجهیز مدارس
                 شی، انتشارات سازمان اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموز، )1370 ( بهرام،قاضی زاده -13             

  .نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
  .انتشارات دانشگاه تهران، بحرینی  سید حسینترجمۀتئوری شکل  شهر، ، )1381(لینچ،کوین -14             
  .انتشارات دانشگاه تهران، سیمای شهر، )1381(مزینی، منوچهر -15             
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