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های تهران به کمک سامانهشهر شش دانشگاه مکانی موقعیت  تحلیل و مقایسه

 اطالعات مکانی

 2، فرهاد حسینعلی1منیژه محمدی

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي -دانشکده مهندسي عمران  -هاي اطالعات مکاني کارشناس ارشد سیستم 1
mh.mohammadi71@yahoo.com 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي -دانشکده مهندسي عمران  -ي برداراستاديار گروه مهندسي نقشه 2
f.hosseinali@sru.ac.ir 

 (1399 خرداد، تاريخ تصويب 1398 آذر)تاريخ دريافت 

 چکیده

جامعه ايفا ميو اقتصادي اساسي در ساختار اجتماعي، فرهنگي  ينقش پرورش دهندۀ متخصصان آيندۀ کشور، دانشگاه به عنوان فضاي

محسوب مي دانشجويانکند. نظام آموزشي و محتواي آموزشي از يک سو و فضاي آموزشي از سوي ديگر دو عامل مهم و مؤثر در پرورش 

هاي شهري از مسائل مهم طراحي در شهرها هستند، هماهنگي با بافتها کاربري که فضاهاي آموزشي يکي از مهمترينجا د. از آننگرد

مختلف مانند هاي آموزشي به داليل مکاني کاربريبسیاري از شهرهاي بزرگ و متراکم، موقعیت . در شودفضاهاي آموزشي محسوب مي

هاي آلوده و يا دور بودن از امکانات واقع شدن در مکانو  هاي صنعتي، نظاميهاي مزاحمي مثل کاربريکاربريدر مجاورت گیري قرار

روي  ثیرات نامطلوب برها و تأباعث افت کیفیت خدمات دانشگاهامر ين د که اباشوضعیت چندان مطلوبي برخوردار نمياز رفاهي 

کیفیت به مقايسه و ارزيابي ي هاي موجود در سیستم اطالعات مکانتجزيه و تحلیل با استفاده از تحقیق. در اين شوددانشجويان مي

اند از: دانشگاه شهید رجايي، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه عالمه انشگاه تهران پرداخته شده است که عبارتشش دموقعیت مکاني 

اه امیرکبیر.  برداري دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسي و دانشگهاي فني دانشگاه تهران، دانشکده عمران و نقشهطباطبايي، پرديس دانشکده

هاي شاخصگرفت. با توجه به نظرات ابراز شده نظرخواهي انجام ها هاي مهم از تعداد زيادي از دانشجويان اين دانشگاهبراي يافتن شاخص

اي، هوارهها از تصاوير ماشاخص. به منظور استخراج مقادير تقسیم گرديدو زيست محیطي  فیزيکيدو بعد در  شناسايي و اين پژوهش 

تن از دانشجويان اين  500ها بر پايۀ نظرات بالغ بر اطالعات آماري استفاده شد. مقايسه و ارزيابي اهمیت شاخص هاي موجود ونقشه

. گرديداستفاده و تخمین نسبت  AHPگیري چند معیاره هاي تصمیماز روش نظراتها صورت گرفت و در نهايت براي تلفیق دانشگاه

هاي و پس از آن به ترتیب دانشگاهاست داراي باالترين رتبه ها در مجموع شاخصدهد که دانشگاه امیرکبیر يهاي پژوهش نشان ميافته

  گیرند.قرار مي شهید رجايي و عالمه طباطبايي فني دانشگاه تهران،هاي پرديس دانشکده ،علم و صنعت، خواجه نصیر

 ، تهرانزيست، دانشگاهموقعیت مکاني، سازگاري، دسترسي، محیط  واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

حائز اهمیتي است که  عالي بخش مهم وآموزش 

هاي اثرگذاري بسیار وسیعي در ديگر نهادها و بخش

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي جامعه دارد. نظام 

آموزش عالي در همه جوامع با تربیت تخصصي افراد، 

-ها آماده ميجامعه را در همه بخش ،مديران و رهبران

سرعت در  ي بههاي اخیر بخش آموزشسازد. طي سال

سراسر دنیا در حال گسترش بوده است. پديده جهاني 

هاي شدن و انقالب ديجیتالي تقاضا براي تحصیل در رشته

متفاوت و جديد را موجب شده است. هزينه ايجاد امکانات 

آموزشي به منظور استفاده از فناوري و ابزارآالت آموزشي 

است. افزايش بهتر همراه با تورم جهاني افزايش يافته 

سريع تعداد مؤسسات آموزش عالي به رقابت شديد در اين 

حوزه منجر شده است. تعداد مؤسسات آموزشي تازه 

تأسیس و آمار ثبت نام در اين مؤسسات نیز در حال 

دلیل پیشرفت در فناوري و پديده جهاني  افزايش است. به

توانند به سرعت و به آساني اطالعات شدن، دانشجويان مي

دست آورند. در اين فضاي رقابتي  خود را به نیاز مورد

توانند پیشرفت کنند که آموزش با مؤسساتي مي صرفاً

براي دانشجويان فراهم کنند،  کیفیت و محیطي سازنده

توانند بر انتخاب آنان براي تحصیل که اين عوامل ميچرا

در دانشگاه تأثیرگذار باشند. همچنین، اين عوامل بر سطح 

ها ت دانشجويان تأثیرگذار است و لذا بر تصمیم آنرضاي

براي حضور در مؤسسه آموزشي مؤثر است. با توجه به 

ها و مشکالت مؤسسات آموزش عالي، حفظ کیفیت چالش

شمار  باال براي مؤسسات آموزش عالي يک ضرورت مهم به

رود. به همین دلیل، تقاضا براي ارزيابي کیفیت آموزش مي

زايش است. از نظر دانشجويان، آموزش با عالي رو به اف

هاي آموزشي بهتر کیفیت باال امکان فراهم آوردن موقعیت

آورد و لذا سطح رضايت يا نارضايتي بر را فراهم مي

 ا شکست آموزشي تأثیر بسزايي داردموفقیت دانشجو ي

 از بودن بسیاري برنامه بي و خودرو رشد دلیل هب .[1]

 و منطقي صورت به نیز شهري هاياستقرارکاربري شهرها،

 فضايي توزيع شاهد بنابراين نبوده، علمي با اصول متناسب

 از و سو يک از شهري هايکاربري نامتوازن ناهمگون و

 توجه با همجوار هايکاربري بین سازگاري ديگر عدم سوي

 مطلوبیت، سازگاري، جمله از بهینه يابيشرايط مکان به

 جمله از آموزشي فضاهاي .باشیممي و ايمني ظرفیت

 به دلیل بعضاً که باشندمي شهري هاي استراتژيککاربري

 عنوان به ناموزون، صورت به مکاني به شرايط توجه عدم

 د.انشده همجوار آموزشي کاربري با هاي ناسازگارکاربري

 صنعتي، هايکاربري کنار در آموزشي قرارگیري کاربري

 عنوان به نوعي به که هاييکاربري ساير و نظامي، درماني

سطح  آمدن پايین باعث شوندمي شناخته کاربري مزاحم

و  روحي نامطلوب تأثیر و آموزشي کاربري رسانيخدمات

اين  در تحصیلي افت آن دنبال به و دانشجويان رواني

در  سعي شهري ريزانبرنامه طرفي از. شودمي دانشجويان

 شهري به هايکاربري به فضا تخصیص مناسب الگوي ارائه

 کاربري با اين بهینه يابيمکان آموزشي و کاربري خصوص

 مکاني -فضايي معضالت حل منظور به علمي اصول به توجه

 بازدهي کاربري افزايش و آسايش و رفاه تأمین جهت در

 لذا د.دارنشهري  مهم هايکاربري از يکي عنوان به آموزشي

 هايفضايي کاربري -مکاني وضعیت تعیین منظور به

 نتیجه و در متعدد فاکتورهاي انتخاب نیازمند آموزشي،

را  گیرانتصمیم که باشیممي هاآن تحلیل و تجزيه

که  دهدمي سوق سیستمي از استفاده سمت به ناخودآگاه

انجام  سهولت و عمل سرعت نظر از باال دقت بر عالوه

 علت قابلیت به .باشد داشته قرار بااليي حد در نیز عملیات

 و يابيسازي، مکانمدل جهت هاداده تلفیق در GIS1 باالي

با  زمین، گذاري بهینهارزش طريق از اراضي تناسب تعیین

 و مراکز استقرار جهت هامکان بهتريناستفاده از آن 

 .[2] قابل انتخاب است هاي بهینهمکان

 پیشینه تحقیق -2

، هاو نیز سازگاري کاربري هاي آموزشيدر زمینه مکان

انجام شده است که در ادامه به بررسي يي هاپژوهش

 پردازيم.ميمرتبط اجمالي برخي از کارهاي انجام شده 

، GISبا استفاده از  1382خمار و سرکلزايي در سال 

هاي مهم شهري در بافت قديمي شهر سازگاري کاربري

زابل را ارزيابي کردند. نتايج تحقیق بیانگر اين بود که 

مي از لحاظ مؤلفه سازگاري در کاربري تجاري، اداري و نظا

ها در وضعیت شرايط نامناسب هستند اما ساير کاربري

زاده و رستمي در فرج. [3]اند نسبتاً مطلوبي قرار گرفته

گزيني مراکز آموزشي شهرک معلم مکان 1383سال 

و ي یستم اطالعات مکانسبا استفاده از کرمانشاه را 

                                                           
1 Geospatial Information System 
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مورد ارزيابي هاي تأثیرگذار استانداردهاي شهري و شاخص

براي هريک از عوامل تأثیرگذار در آنان  قرار دادند.

براي هريک  هايي تهیه کرده،کز آموزشي، اليهيابي مرامکان

امل فاصله و زمان، وزن دهي صورت ها با توجه به عاز اليه

ها با يکديگر ل تمامي اليهسپس از ترکیب و تحلی دادند.

در نهايت  رد ارزيابي قرار داده،را موفعلي مدارس  موقعیت

ها براي تأسیس مدارس را پیشنهاد ترين مکانمناسب

ل پايگاه با تشکی 1386در سال  زادهولي .[4] کردند

شهر تبريز را با بررسي متغیرهاي  هايدبیرستاناطالعاتي، 

ي، مکان مهمي چون جمعیت، کاربري مطلوب شهر

هاي لوبیت، فاصله از کاربريمدارس، عامل سازگاري، مط

ي مورد مکانسیستم اطالعات  گیري ازديگر و با بهره

ي و همکاران بريمان گر،در تحقیقي دي .[5] ارزيابي قرار داد

در نرم افزار  AHP1 با استفاده از روش1386در سال 

IDRISIهاي شهري را در نمونه موردي ، سازگاري کاربري

ه اين نتیجه رسیده اند که کاربريخود ارزيابي کرده و ب

در حالت نسبتاً  ،هاي منطقه يک زنجان جز در مواردي

 مطالعه يک در احدنژاد و حیدري .[6] سازگار قرار دارند

 نزديکترين مدل از گیريبهره با ابتدا 1388 سال در

 مکان GIS محیط در شبکه تحلیل روش و همسايه

 را زنجان شهر ابتدايي مدارس عملکرد شعاع و استقرار

 و AHP از گیريبهره با سپس آنان. دادند قرار بررسي مورد

 با سپس و دهيوزن را معیارها و هااليه فازي، منطق

 و مناسب مناطق طريق اين از و کردند ترکیب يکديگر

 نمودند مشخص را ابتدايي مدارس احداث براي نامناسب

با  در پژوهشي 1389 پورمحمدي و همکاران در سال. [7]

هاي آموزشي شهر يابي کاربريموضوع ارزيابي مکان

هاي آموزشي شهر شاهرود را با استفاده از شاهرود، کاربري

GIS .هاي تحقیق نشان داد يافته مورد ارزيابي قرار دادند

رزيابي کمي داراي که فضاي آموزشي شهر شاهرود از نظر ا

در همان  در پژوهشي ديگر. [8] باشدوضعیت مناسب مي

-و مدل AHPبا استفاده از تکنیک  غفاري و همکارانسال 

 ارزيابي به محیط فازي گیري چندمعیاره درهاي تصمیم

طالع  .[9] سازگاري کاربري اراضي شهري پرداختند

 از روش میانگین وزني مرتب شده 1391سال در جنکانلو 

OWA2 سازي تناسب اراضي مسکوني ناحیه براي مدل

 فاکتور را بر 11در اين راستا . وي کرمانشاه استفاده کرد

                                                           
1 Analytical Hierarchy Process 

2 Ordered Weighted Averaging 

هاي سنجکارشناس با استفاده از کمیتاساس نظرات چهار 

دهي و تلفیق وزن ،هاي مختلففازي براساس استراتژي

به  پورمحمدي و عساکره در همان سال .[10] ه استکرد

هاي آموزشي با توجه به معیارهاي کمي و ارزيابي کاربري

يابي ، به مکانGISگیري از بهرهکیفي پرداخته و سپس با 

مجدد فضاهاي آموزشي با توجه به معیارهايي که در سه 

اند بندي شدهطبقه ظرفیتطبقه سازگاري، مطلوبیت و 

 1394ري در سال جوانشیعنابستاني و  .[11] اندپرداخته

گیري هاي تصمیمبا استفاده از روشدر تحقیقي 

هاي هر روستا را براي انتخاب مکان هاي، زمینچندمعیاره

بندي طبقه چهار رده آموزشي درمناسب براي فضاهاي 

 .[12] ندنمود

بندي حوزه نفوذ سطح ،در مطالعه سازمان يونسکو

هريک از مدارس در نقاط شهري براساس فاصله و زمان 

مناطق کمبود و مازاد . در اين پژوهش است انجام شده

هاي شبکه با تحلیل تعیین و GISتفاده از مدارس با اس

آموزشي  سي به فضاهايمسیرهاي بهینه براي دستر

میالدي  1998در سال  3مولر .[13] استمشخص شده 

دانمارک  4يابي مراکز آموزشي را در شهر کپنهاکمکان

-در اين تحقیق، الگويي براي مکان. وي است تحلیل کرده

-يابي فضاهاي آموزشي ارائه کرده که بر مبناي محدوده

 بندي  فضاها با توجه به مسیرهاي انتخابي صورت گرفته

میالدي در  2004سال در  و همکاران 5پیزالوتا. [14]است 

با در نظر  GISاز  گیريبهرهکشور برزيل در پژوهشي با 

شناسي، گسل، شیب، مراکز گرفتن معیارهايي چون زمین

-با استفاده از سیستم وزن غیره جمعیتي، مراکز شهري و

هايي براي احداث ، محلAHPبه روش  هادهي به شاخص

در  همکاران و 6الحنبلي .[15] مدارس پیشنهاد کردند

به تهیه سیستم پايگاه اطالعات  در همان سال پژوهشي

پايتخت  7مانعپشتیبان سیستم آموزشي در شهر  مکاني

بود اي . هدف از اين کار ساختن پايگاه دادهنداردن پرداخت

در دسترس  اطالعات مربوطهکه در آن تمام مدارس با 

د بود. بیشترين تمرکز اين پايگاه داده بر روي نخواه

هم مربوط  عیت فعلي واطالعات مکاني هم مربوط به وض

 به گسترش آتي و پیشنهاد سايت جديد براي مدارس بود.

هاي ، متشکل از اليهدر تحقیق فوق GISپايگاه داده 
                                                           

3 Moller 

4 Copenhagen 
5 Pizzalota 

6 Nedal 

7 Amman 
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-ها، ادارات، مناطق فرعي، اليهاطالعاتي مدارس، خیابان

. [16] باشدمي 1آيکونوسماهواره تصاوير و  هاي جمعیت

میالدي انجام گرفته  2012که در سال  در پژوهشي، 2رايا

در آموزش و پرورش را مورد مطالعه قرار  GISنقش  است

استفاده از تکنولوژي تحقیق مزبور هدف اصلي  .است هداد

Web GIS  مدارس  مکانيبه منظور تحلیل موقعیت

در پژوهش شامل:  ويهاي مورد استفاده داده تفلیس بود.

 مکانيظرفیت هر مدرسه، تعداد دانش آموزان، توزيع 

فیزيکي مدارس، موقعیت -مدارس، وضعیت کالبدي

از  باشد.مي و غیرهها مدارس نسبت به ساير کاربري

هاي توان به تجزيه و تحلیلدستاوردهاي اين پژوهش مي

 مکاني مدارس و نمايش بصري آن بر روي نقشه اشاره کرد

با  3میالدي مینداهون و آسفا 2019در سال  .[17]

ترين همسايه به هاي نزديکو تحلیل GISاستفاده از 

يابي براي احداث دبیرستان جديد و نیز ارزيابي مکان

پايتخت  4آباباوضعیت مدارس موجود در حومۀ آديس

 .[18]اتیوپي پرداختند 

 دهد گرچه سازگاريهاي پیشین نشان ميمرور پژوهش

ها موضوع بسیاري از تحقیقات بوده است اما در مورد کاربري

هاي آموزشي بیشتر تمرکز متوجه مدارس بوده مکان

ها دانشگاه ،درحالیکه مراد تحقیق حاضر از مراکز آموزشي

ها نسبت به مدارس بسیار دانشگاهغالبًا از طرف ديگر  است.

نیاز براي  تر هستند. معیارهاي موردتر و از اين رو مهمبزرگ

ها با مدارس هفضاي دانشگاهي نیز در بسیاري از جنب

شود که فضاي متفاوت است. در نتیجه استنباط مي

 پژوهشي مناسبي فراروي اين تحقیق قرار دارد.

 مبانی نظری تحقیق -3

 سیستم اطالعات مکانیو  های آموزشیمکان -3-1

نیروي هاي اصلي رشد و توسعۀ فرآيند آموزش از برنامه

در کالس معه متمدن است که معموالًانساني در هر جا

 میان در خاص طور به .[19] شودهاي درس برگزار مي

 تحصیلي، پیشرفت بین ارتباط توسعه حال در کشورهاي

-مي مثبت توجهي قابل طور به شغلي کیفیت فرد و درآمد

 توسعه هايشاخص از يکي هاي آموزشيمکان توسعه .دباش

 هاي آموزشيمکان رو اين از .[20]است  جوامع در يافتگي

                                                           
1 Ikonos 
2 Okkan ERAY 

3 Mindahun and Asefa 

4 Addis Ababa 

 پشتیباني و ريزيبرنامه نیازمند و مهم بسیار جوامع در

 زمینه دراين .دنباشمي هابرنامه و امکانات طريق از مناسب

 در خود را جايکارآمد  ابزاري عنوان به اطالعات فنّاوري

يابي درست و . مکان[17] است کرده باز هاريزيبرنامه

تواند ضمن فراهم هاي آموزشي ميتوزيع بهینه مکان

، مشکالت فیزيکي آوردن امکان حصول به عدالت اجتماعي

هاي طوالني را کاهش دهد و اقتصادي ناشي از طي مسافت

 فضاهاي يابيمکان در .[21] و بر کیفیت آموزشي بیفزايد

 اين تا شود رعايت الزم معیارهاي و اصول بايد آموزشي

 کاربري د.نشو توزيع شهر سطح در متوازن به صورت فضاها

 موقعیت نظر از هاي شهريکاربري ساير با بايد آموزشي

تعدد عوامل  .[22] باشد داشته الزم را سازگاري مکاني

هاي تصمیمبر سازگاري، لزوم به کارگیري روشر تأثیرگذا

نمايد. از طرف ديگر در نظر گیري چند معیاره را محرز مي

، در حالي ن معیارها در قالب سنتي مشکل استگرفتن اي

ا به صورت اليهنظر ر رهاي مورداتوان معیمي GISکه با 

براين هاي معیار به کار برد. بناهاي مختلف در قالب نقشه

ک طرف هاي شهري، از يارزيابي سازگاري کاربريدر 

سازي مکاني روابط بین براي مدل GISنیازمند استفاده از 

هاي پشتیبان ، نیازمند سامانهو از طرف ديگر هاکاربري

 هستیم گیري چندمعیارههاي تصمیمو مدل گیريتصمیم

ها داراي اهمیت هاي آموزشي، دانشگاهدر بین کاربري .[3]

 اند.بسزايي هستند که مد نظر اين پژوهش قرار گرفته

 منطقه مورد مطالعه -4

مطالعه در اين پژوهش شش دانشگاه واقع  منطقه مورد

: دانشگاه شهید باشد که عبارتند ازشهر تهران ميدر 

رجايي، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه عالمه طباطبايي، 

هاي فني دانشگاه تهران، دانشکدههاي پرديس دانشکده

خواجه نصیرالدن صنعتي برداري دانشگاه نقشه عمران و

، 4، 4طوسي و دانشگاه امیرکبیر که به ترتیب در مناطق 

. موقعیت اين اندشهرداري تهران واقع شده 6 و 3، 6، 22

گانه تهران در  22در سطح شهر و مناطق  هادانشگاه

گفتني است در اين تحقیق  نمايش داده شده است. 1شکل

-منظور از دانشگاه تهران همواره همان پرديس دانشکده

 هاي فني دانشگاه تهران است.
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 محدوده مورد مطالعه -1شکل 

 هاشناسی و تحلیل داده روش -5

هاي آماري تحلیلو تجزيه در اين پژوهش با استفاده از 

هاي تحلیل مکاني سعي در ارزيابي موقعیت مکاني و تکنیک

داريم. اولین گام در راستاي سنجش هاي مذکور دانشگاه

در اين باشد. ها ميانتخاب شاخص ،موقعیت مکانيکیفیت 

میداني وسیع طالعات م ،هابه اين شاخص پژوهش براي نیل

شش هر با مراجعه به  بدين شکل که نجام گرفته است،ا

به  شفاهي با صدها دانشجودانشگاه مورد مطالعه و مصاحبه 

بررسي نتايج  ه شد.ها دست يافتاين معیارها و شاخص

بعد  را در دو هاشاخصتوان ها نشان داد که ميمصاحبه

بعد زيست  .بندي نموددستهزيست محیطي و فیزيکي 

آلودگي  هاي سبزينگي، آلودگي هوا واخصش شاملمحیطي 

ها شاخص نهايي بعد زيست و از تلفیق آن شودميصوتي 

 ،بعد فیزيکي در دسته. همچنین آيدميمحیطي به دست 

 شده است. گنجانده و بافت سازگاري دسترسي، هايشاخص

 .شوندميهاي آنها در ادامه بررسي و شاخص دو بعداين 

 بعد زیست محیطی -5-1

زيست محیطي بسیار  دهنده بعدمعیارهاي تشکیل

توان به ميدر اين زمره گسترده و متنوع هستند که 

 )سبزينگي(، منظر شهري مواردي چون فضاي سبز شهري

)زيبايي(، کیفیت هوا، دما، کیفیت آب آشامیدني، آلودگي 

ها و اضالب شهري، زبالهصوتي، امنیت، سیستم دفع ف

)سیل، زلزله( اشاره  طرات طبیعيمخا پسماندها و باالخره

در اين بین با توجه به نتايج مطالعات میداني و  .[23] کرد

آلودگي زينگي، سه شاخص سب هاي سنجیده شده،اهمیت

انتخاب گرديدند که در ادامه به هوا و آلودگي صوتي 

 . شودها پرداخته ميهريک از آن

 سبزینگی -5-1-1

هايي است که در ري يکي از شاخصفضاي سبز شه

عنوان پارامتر تأثیرگذار در کیفیت محیط ها بهاکثر پژوهش

بر اساس نتايج به  شهري مورد ارزيابي قرارگرفته است.

آموزاني که محل سکونت دست آمده از يک مطالعه، دانش

ها و فضاي سبز است، بیش از ديگر ها در نزديکي پارکآن

 دهندها عالقه نشان مييادگیري درسآموزان به دانش

محققان باور دارند، فضاي سبز با کاهش آلودگي  .[24]

تواند به طور غیر يهوا، آلودگي صدا و تعديل دما م

. براين [25] مستقیم بر سالمت انسان تأثیرگذار باشد

پوشش  بهنجار شدهاساس شاخصي به نام شاخص 

و  پوشش گیاهي شده که وضعیت ( تعريفNDVI)1گیاهي

د دهمياي نشان بر اساس تصاوير ماهوارهسبزينگي را 

در سال  2ين شاخص براي اولین بار توسط تاکر. ا[26]

 مطرح گرديد:میالدي  1979

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅

𝑁𝐼𝑅+𝑅
                                       (1)  

باند قرمز  Rقرمز نزديک و  باند مادون NIRکه در آن 

بر آن  NDVI عدد پیکسلي تصويري که شاخص است.

+ خواهد بود. هر چه پوشش 1تا  -1گردد، بین اعمال مي

تر و نزديک +1تر باشد اين میزان به منطقه متراکم گیاهي

 -1انديس به سمت  در مناطق با پوشش گیاهي ضعیف، اين

افزار اين شاخص در نرم در اين پژوهش .کندپیدا مي تمايل

ENVI  ۀسنجند 4و  3باندهاي و با استفاده از ETM+ 

. شايان ذکر است شده است استفاده Landsat 8ماهواره 

حوزه يک باشد و مي 1396مربوط به سال اخذ شده وير تص

 شده است. در نظر گرفته دانشگاههر اطراف کیلومتري 

 آلودگی هوا -5-1-2

با توجه به گسترش شهرها و افزايش منابع آالينده، 

هاي جدي زيستآلودگي هوا به يکي از چالش همسئل

که  شده استمحیطي در اغلب شهرهاي بزرگ تبديل

عوارض بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي زيادي به ساکنین 

ذرات معلق از انواع  .[27] نمايدخود تحمیل مي

-خطرناکاينکه يک  که عالوه بر هاي هوا هستندآالينده

د آلودگي بصري نیز ايجاد نشومحسوب ميها آاليندهترين 

                                                           
1 Normalized Difference Vegetation Index 

2 Tucker 
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آالينده ذرات معلق کوچکتر از هش، ودر اين پژ کند.مي

عنوان شاخصي از آلودگي هوا به ( PM2.5میکرون ) 5/2

روش رگرسیون از در نظر گرفته و براي تهیه نقشه آن 

کاربري اراضي مبتني بر رگرسیون خطي چندمتغیره 

ترين یل اين امر استفاده از دقیقدلاست.  شدهاستفاده 

کاري بوده و در همین در عین پرهیز از دوبارهنتايج موجود 

 به نتايج تحقیق رفیعي و همکاران استناد شده استراستا 

هاي ، از دادهPM2.5. براي تهیه نقشه آلودگي [28]

هاي سنجش آلودگي هوا در مدت زمان سه روز ايستگاه

)به عنوان در فصل زمستان داراي کمترين باد الي متو

با  در اين روش. استفاده شده استترين فصل سال( آلوده

ترکیب غلظت آالينده مزبور با متغیرهاي محیطي مؤثر از 

ها و معابر، ارتفاع هاي زمین، شبکه راهقبیل انواع کاربري

-ها، تراکم جمعیت و متغیرهاي هواشناسي، نقشهايستگاه

هايي از چگونگي وضعیت توزيع مکاني آلودگي هوا تهیه 

 باشد:شکل کلي اين مدل به صورت زير مي .شودمي

𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘𝜒𝑘 + 𝜀
𝑝
𝑘=1                            (2)    

 عرض از مبدأ، 𝛽0 بیانگر متغیر وابسته، y(، 2در رابطه )

𝛽𝑘 ،ضرايب مدل رگرسیون𝜒𝑘 ،متغیرهاي مستقل  ε خطاي

 باشند.تعداد متغیرهاي مستقل مي k برازش منحني و

 بررسي متغیرهاي آماري نشان داد مدل پیشنهادي

(72/0-61/0  =2R در مقايسه با ساير مطالعات داخلي و )

(، از 2R=  61/0-69/0) خارجي انجام گرفته در اين حوزه

نظر در  توانايي مناسبي در تخمین غلظت آالينده مورد

 .[28] شهر تهران برخوردار است

 آلودگی صوتی -5-1-3

آلودگي صوتي به عنوان يکي از پارامترهاي مهم مؤثر بر 

آموزان همواره مطرح دانش کیفیت تحصیلي دانشجويان و

ه بسیاري از مقاالت مربوط بکه در طوري هست، به بوده و

ها همواره دور بودن از هاي مدارس و دانشگاهيابيمکان

صدا و شلوغ به عنوان يکي از معیارهاي  و سر اماکن پر

 آموزشي فعالیت حین مطرح شده است. اين نوع آلودگي در

 يادگیري افت و تمرکز در اختالل ذهني، خستگي ايجاد باعث

در اين پژوهش براي بیان آلودگي صوتي از  .[19] گرددمي

شده که يک معیار استفاده  1شاخص سطح صداي معادل

 نقشه ولیدبراي تعددي جهت بیان آلودگي صوتي است. 

                                                           
1 Equivalent Sound Level 

هاي الزم براي تهیه نقشه آلودگي آلودگي صوتي ابتدا داده

صوتي از شرکت کنترل کیفیت هواي تهران مربوط به سال 

صوت هاي ثابت سنجش اطالعات ايستگاهشد.  اخذ 1396

 27 هاآنتعداد  وشود تهران به صورت روزانه ثبت مي

يابي درونسپس براي تهیه نقشه روش  باشد.ايستگاه مي

 .به کار گرفته شد 2ینگجکري

 بعد فیزیکی -5-2

هاي مختلف و چگونگي اختصاص زمین به کاربري

به  است. شهري از موضوعات مهم هاپراکندگي و توزيع آن

 ، نحوه تخصیص فضا بهدانشگاهي دلیل حساسیت کاربري

اين پژوهش  در .[29] ها از اهمیت زيادي برخوردار استآن

، براي ارزيابي بعد و بافتسازگاري سه  شاخص دسترسي، از 

در ادامه  که شده است فیزيکي پیرامون دانشگاه استفاده

 .شودميها توضیح داده ارزيابي هريک از اين شاخص نحوه

 دسترسی -5-2-1

عنوان توانايي دسترسي به قابلیت دسترسي به 

هیالت، شغل، خانه، فضاهاي محصوالت، خدمات، تس

هاي جانبي در هاي خريد و ديگر فعالیتمکان تفريحي،

 .[30]مطرح شده است يک مدت زمان معقول 

تر دانشجويان به تسهیالت و خدمات دسترسي راحت

ر رفاه و آسايش بکي از مسائل تأثیرگذار ي شهري

ترين شاخص در ارزيابي دسترسي، دانشجويان است. مهم

. سفر پیاده باشدميتعیین فاصله بهینه تا خدمات شهري 

. [31]باشد هاي انجام سفر ميترين روشهمیشه جزو مهم

به امکانات دانشجويان  پیادهدر اين پژوهش نیز دسترسي 

دسترسي با استفاده از وسايل است، چه اينکه  مدنظر بوده

و  براي بیشتر نقاط شهر وجود داشته باشد تواندنقلیه مي

 کند.مختلف ايجاد نميمزيت خاصي براي مناطق تقريباً 

تعاريف مختلفي براي فاصله مناسب دسترسي پیاده تا 

براي نیز ختلفي هاي مروشخدمات عمومي وجود دارد. 

 براي بسیاري هايتالش و گیري دسترسي وجود دارداندازه

 صورت پايدار و مناسب دسترسي شاخص يک توسعۀ

معتقد است که  3انکي. با اين حال  ه[32] است گرفته

گیري دسترسي وجود ندارد و رويکرد برتري براي اندازه

هاي  مختلف رويکردهاي مختلفي را اهداف و موقعیت

                                                           
2 Kriging 

3 Hankey 
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 شاخص ارزيابي روند کلي چهارچوب .[33]کند تقاضا مي

 آمده 2 شکل در شدهاستفاده پژوهش اين در که دسترسي

 مختصراً بیان شده است. ادامه و در

در داخل کن است ممدانشجويان که  با توجه به نیازهاي

هاي توان در قالبرا مي ي آنانهافعالیتدانشگاه تأمین نشود 

 .نمودبندي طبقهتفريحي و هنري -اجتماعي، ورزشيمذهبي، 

ها دسترسي الزم را لذا الزم است دانشجويان به اين مکان

 داشته باشند. از طرفي با توجه به اينکه امروزه وسايل حمل و

نقل عمومي نسبت به وسايل شخصي بیشتر مورد استفاده 

هاي مترو، گیرد دانشجويان نیاز دارند که به ايستگاهقرار مي

الزم است  بنابراينتاکسي دسترسي داشته باشند.   اتوبوس و

هاي مختلف شهري انجام شود. ارزيابي دسترسي براي کاربري

هاي خدماتي در اين پژوهش ارزيابي دسترسي براي کاربري

شامل آموزشي، بهداشتي و درماني، فرهنگي، مذهبي، 

شده است. ورزشي، فضاي سبز، مترو و ايستگاه اتوبوس انجام

رت تحت شبکه و به صو هااين دسترسيدر پژوهش حاضر، 

ابتدا الزم است شده است.  محاسبه   ArcGISدر نرم افزار 

 براي هر خدمت مورد نظر حداقل و حداکثر فاصله اثربخشي

 سپساند. مرتب شده 1تعريف شود. اين فواصل در جدول

ا به هبراي ترکیب خدمات و ارزيابي دسترسي کلي بلوک

ها در ساختار ناين وز. يابدميها وزني اختصاص آناز هريک 

پذيري بین میزان جبران دهندهتواند نشانگیري ميتصمیم

 . [34] ها در توزيع خدمات باشدکمبودها و افزونگي

 
تسهیالت  چارچوب کلي ارزيابي دسترسي به خدمات و -2شکل 

 شهري

اي که با دهي هر کاربري بر اساس مصاحبهوزن

ها ها انجام شد و امتیازاتي که توسط آندانشجويان دانشگاه

هاي هاي مختلف داده شد با استفاده از روشبه کاربري

انجام گرفت  1بندي و محاسبه به شیوۀ مجموع رتبهرتبه

d0 (. در اين جدول1)جدول 
l  فاصله بهینه براي دسترسي

l، ddبه کاربري خدماتي 
l  ي براي کاربري ساز اثريبفاصله

 است. jخدماتي 

 [35] ها و سطح عملکرد آنهاانواع کاربري -1جدول

 کاربري خدماتي مورد نیاز
اثر بي معیار فاصله بهینه

𝒅𝟎) سازي
𝒍  – 𝒅𝒅

𝒍) 
 وزن

 073/0 1000-2500 آموزشي

 048/0 650-1500 بهداشتي و درماني

 170/0 800-2000 فرهنگي

 024/0 1000-2000 مذهبي

 121/0 1500-3000 ورزشي

 146/0 650-2000 فضاي سبز

 219/0 1200-2500 مترو

 195/0 1200-2500 ايستگاه اتوبوس

 است: استفاده 3 براي ارزيابي شاخص دسترسي از رابطه

Ai = ∑ Dij
n
i=1 ∗ pj

l                                                 (3)   

مقدار شاخص دسترسي بلوک آماري   Aiفوق در رابطه

i  هاي خدماتي به کاربريj ،Dij  ۀ شد استانداردمقدار

تا کاربري خدمات    iبین بلوک آماري  هشبکتحت  هفاصل

 استاندارد شده است:  4 که بر اساس رابطه  jشهري 

𝐷𝑖𝑗

{
 
 

 
 
1            if               𝑑𝑖𝑗

 < 𝑑0
𝑙                 

 

 1 – 
𝑑𝑖𝑗−𝑑0

𝑙

𝑑𝑜
𝑙 −𝑑𝑑

𝑙      if   𝑑0
𝑙 ≤ 𝑑𝑖𝑗

 ≤ 𝑑𝑑
𝑙    

 
0             if          𝑑𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑑

𝑙                    

     (4)  

dijکه در اين رابطه 
و واحد  iفاصله میان بلوک آماري   

d0  باشد.مي j تیموقعواقع در  l خدماتي
l  وdd

l نیز پیش-

شاخص جذابیت مرکز  Pjهمچنین اند. تر معرفي شده

 آيد:مي دست به 5 که از رابطهاست  jخدماتي 

(5)      𝑃𝑗
𝑙 =

𝑆𝑗
𝑙

𝑆̅𝑙
 

𝑆𝑗فوق  در رابطه
𝑙  مساحت مرکز خدماتيj   با کاربريl 

 lمیانگین مساحت تمامي مراکز خدماتي با کاربري  S̅lو 

 مطالعه هستند. مورد موجود در منطقۀ

 

 

                                                           
1 Rank sum 
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 سازگاری -5-2-2

هاي شهري به دلیل سازگاري و ناسازگاري بین کاربري

هاي همسايه بر روي تأثیرات مثبت و منفي است که کاربري

مکان ها در کنار يکديگر وهم دارند. براي چیدمان کاربري

ر کاربري در نظر اي براي هها، معیارهاي ويژهيابي کاربري

که قرارگیري دوکاربري درکنار هم با طوريشود به گرفته مي

ريزي از نظر برنامه .[3] توجه به اين معیارها صورت گیرد

 گیرند،مي قرار يکديگر نفوذ حوزۀ در که هاييشهري، کاربري

 منطبق يکديگر با فعالیت همخواني و سنخیت نظر از بايد

 لذانشوند،  يکديگر فعالیت انجام مانع و مزاحمت باعث و باشند

 نظر از آموزشي فرد فضاهاي به منحصر هايويژگي به توجه با

 ،و نظاير آن آلودگي گونه هر از دوري امنیت، آرامش، سکوت،

 که گیرند قرار آموزشي کاربري مجاورت در بايد هاييکاربري

. [4] باشد مانع بدون آموزشي کاربري با هاآن همجوار شدن

محیطي،  و صوتي هايآلودگي کننده تولید هايکاربري

 تأسیسات برخي هاي ارتباطي،راه شبکه تجاري، هايکاربري

 داليل به و نظاير آن صنايع بهداشتي، هايکاربري شهري،

 يابيمکان آموزشيهاي کاربري با همجواري در بايدمختلف ن

 مسکوني، هايکاربري هاي يادشده،کاربري شوند. برخالف

باالترين  داراي فرهنگي هايکاربري از برخي و سبز فضاي

 .هستند آموزشي کاربري با همجواريمطلوبیت  درجۀ

 فعالیت، نوع شناخت گرو در نیز آموزشي فضاي مطلوبیت

 کاربري که است هاييکنش و واکنش ها،نیازمندي عملکرد،

 .[36] آوردمي پديد هاکاربري ديگر با آموزشي

در اين پژوهش به منظور ارزيابي سازگاري، کاربري

درماني، -هاي مختلف خدماتي شامل آموزشي، بهداشتي

اند. تجاري، پارک، فرهنگي، ورزشي و مذهبي انتخاب شده

هاي خدماتي میزان تعامالت میان کاربري 2طبق جدول 

آموزشي در سطح مناسبي از سازگاري قرار با واحدهاي 

ها به پنج سطح سطوح سازگاري میان کاربري دارند.

: کامالً سازگار، نسبتاً که عبارتند از گرددتقسیم مي

سازگار، بي تفاوت، نسبتاً ناسازگار و کامالً ناسازگار. 

ماتريس سازگاري به عنوان ابزاري مفید براي ارزيابي 

شهري مختلف به کار مي رود.  سازگاري کاربري اراضي

براي ايجاد ماتريس سازگاري کاربري اراضي نیاز به 

ريزي محسوس استفاده از دانش کارشناسان مختلف برنامه

است. در اين پژوهش از ماتريس سازگاري پژوهش غفاري 

 . (3)جدول  [9] همکاران استفاده شده است و

 

 [37]ها با دانشگاه سطوح مختلف سازگاري میان کاربري -2جدول

 تراکم کم ناسازگار کامالً 
 مسکوني

 تراکم زياد ناسازگار نسبتاً

 پارک بچه ها ناسازگار نسبتاً

 پارک
 سطح محله بي تفاوت

 سطح ناحیه بي تفاوت

 سطح منطقه/شهر سازگار کامالً 

 سطح محله ناسازگار کامالً 

 سطح ناحیه ناسازگار نسبتاً پزشکي

 سطح منطقه/شهر بي تفاوت

 مهدکودک ناسازگار نسبتاً

 آموزشي

 دبستان ناسازگار نسبتاً

 راهنمايي تفاوتبي 

 دبیرستان سازگار نسبتاً

 دانشگاه سازگار کامالً 

 سطح محله ناسازگار نسبتاً
 تجاري

 سطح منطقه/شهر بي تفاوت

 سطح محله ناسازگار کامالً 

 سطح ناحیه ناسازگار نسبتاً ورزشي

 سطح منطقه سازگار نسبتاً

 سطح محله بي تفاوت

 سطح ناحیه بي تفاوت فرهنگي

 سطح منطقه سازگار کامالً 

 سطح محله ناسازگار نسبتاً

 سطح ناحیه ناسازگار نسبتاً مذهبي

 سطح منطقه سازگار کامالً 

 سطح محله نسبتاً ناسازگار

 سطح ناحیه ناسازگار نسبتاً اداري

 سطح منطقه سازگار نسبتاً

 سطح محله ناسازگار نسبتاً

شهري تجهیزات و امکانات  سطح ناحیه ناسازگار نسبتاً 

 سطح منطقه ناسازگار نسبتاً

 [9] ماتريس مقايسه سطوح سازگاري -3جدول
درجه 

 سازگاري

کامالً 

رناسازگا  

نسبتاً 

رناسازگا  

بي 

 تفاوت

نسبتاً 

 سازگار

کامالً 

 سازگار

 9 7 4 3 1 کامالً ناسازگار

نسبتاً 

 ناسازگار
333/0 1 3 4 5 

 4 3 1 333/0 25/0 بي تفاوت

 2 1 333/0 25/0 142/0 رنسبتاً سازگا

 1 5/0 25/0 2/0 111/0 کامالً سازگار

 21 50/15 583/8 783/4 836/1 جمع ستون
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نظر کارشناسان گیري از اين ماتريس بايد با بهره
در مدل اعمال ريزي شهري تشکیل و سپس برنامهمختلف 

براي مقايسه وزن نسبي ماتريس مقايسه زوجي  ردد.گ
لفي وجود دارد. در اين پژوهش از روش تهاي مخروش

استفاده شده و سپس بردار محاسبه میانگین هندسي 
 .(4)جدول  حاصل نرمالیزه شده تا بردار وزن به دست آيد

 [9] وزن محاسبه شده هر سطح از سازگاري -4جدول

 سطح سازگاري وزن نسبي

 سازگار کامالً  511/0

 سازگار نسبتاً 247/0

 بي تفاوت 136/0

 ناسازگار نسبتاً 064/0

 ناسازگار کامالً  042/0

 بافت -5-2-3

هاي تاريخي امروز، بخشي از بافت شهرهاي کشور به بافت
يادگار مانده از يک يا دو قرن گذشته و حتي نیمه اول قرن 

هاي مرکزي بسیاري جمعیت بافتاکنون همحاضر مي باشند. 

هاي تخلیه اند، روند فرسودگي بافتاز شهرها جابه جا شده
هاي ناهنجاريها به مأمن شده شدت گرفته و اين بافت

-هاي فرسوده مکاناز همین رو بافتاند. اجتماعي تبديل شده

ها نیستند و رفت و آمد هاي مناسبي براي اتقرار دانشگاه
تواند باعث سرايت بزهکاري به اين ها ميدانشجويان در آن

هاي فرسودگي بافت عبارتند شاخصقشر مولد اجتماع شود. 
ت ابنیه، کیفیت ابنیه و از: ريزدانگي قطعات مسکوني، قدم

محدوده هزار متري در اين پژوهش، . [27] میزان نفوذپذيري
درصد  مساحت واطراف هر دانشگاه مالک عمل است و 

 5ها که در جدول با توجه به وزن آنمسکوني ريزدانه  قطعات
 . سازدرا مشخص مي بافتنشانه داده شده میزان ريزدانگي 

 [27] رابطۀ بین مساحت و ريزدانگي -5جدول

 شدت فرسودگي مساحت قطعات وزن

 ريزدانگي کم 200-150 1

 ريزدانگي متوسط 150-100 2

 ريزدانگي زياد 100-70 3

 ريزدانگي شديد متر 70کمتر از  4

 پیاده سازی -6

ها و سازي همراه با نقشهدر اين بخش نتايج پیاده
شايان ذکر است که اندازه  گردد.اطالعات مربوطه ارائه مي

 Landsatهاي رستر در تطابق با تصاوير ماهواره سلول نقشه

هاي . همچنین دادهمتر در نظر گرفته شده است 30برابر 
از  باشند.مي 1397سال تابستان مربوط به شبکه حمل و نقل 

براي وزندهي به معیارها از نظرات دانشجوها استفاده طرفي 
هايي به صورت حضوري گرديد. بدين ترتیب که پرسشنامه

دانشجو از دانشگاه  60بین دانشجويان توزيع گرديد )حدود 
 (.نشگاه ديگردانشجو از هر يک از پنج دا 100نصیر و خواجه

اين نفرات غیر از دانشجوياني بودند که براي تعیین معیارها 

آوري و مورد مصاحبه شفاهي قرار گرفتند. سپس با جمع
ها، چکیدۀ نظرات دانشجويان در تحلیل آماري پرسشنامه

به دلیل عدم آشنايي دانشجويان با  زيراوزندهي استفاده شد 
ت و داليل ديگر، امکان تضاد نظرا تعداد زياد، ،مباني نظري

 وزندهي مستقیم معیارها توسط دانشجويان وجود ندارد. 

 بعد زیست محیطی وضعیت -6-1

ترکیب  از ،هادانشگاه زيست محیطي بعد ارزيابي براي
با  هوا آلودگي صوتي و سبزينگي، آلودگي شاخص سه

متري هر هزار  در حريم  سپس. شد استفادهاهمیت برابر 
هاي شکل. گرديدها محاسبه میانگین مقادير سلولدانشگاه 

نقشۀ شاخص نهايي را  6، نقشۀ هر شاخص و شکل 5تا  3
ها از نیز بیانگر وضعیت دانشگاه 7دهد. شکل نشان مي

 منظر بعد زيست محیطي است.

 
 NDVI توزيع مکاني شاخص -3شکل

 
 توزيع مکاني شاخص آلودگي صوتي -4شکل
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 شاخص کیفیت هوازيع مکاني تو -5شکل
 

  
 محیطي زيست بعد نهايي شاخص مکاني توزيع -6 شکل

 

 
 بعد زيست محیطي وضعیت نمودار -7شکل

 بعدقابل مشاهده است  7طور که در شکل همان

ترين محیطي در دانشگاه شهید رجايي داراي مناسبزيست

 ترين وضعیت است. و دانشگاه امیرکبیر داراي نامناسب

 فیزیکی بعدوضعیت  -6-2

 شاخص دسترسیوضعیت  -6-2-1

فاصله ها محاسبه شده که اين شاخص براي انواع کاربري

هاي مربوط نقشهباشد. موجود مي 1مؤثر آن نیز در جدول 

 8هاي در شکل هاي مختلفمورد کاربرياين شاخص در به 

شاخص  16و در نهايت شکل  قابل مشاهده است 15تا 

 دهد.دانشگاه نشان مينهايي دسترسي را براي هر 

 
 توزيع مکاني شاخص دسترسي به خدمات آموزشي -8شکل

 توزيع مکاني شاخص دسترسي به خدمات درماني -9شکل

 
 فرهنگي خدمات به دسترسي شاخص مکاني توزيع -10شکل

 
 توزيع مکاني شاخص دسترسي به خدمات مذهبي -11شکل

0
0.2
0.4
0.6
0.8 0.617 0.627

0.536

0.3

0.626

0.439

192



 
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
 

ره 
دو

ي، 
دار

 بر
شه

 نق
ون

 فن
م و

لو
ع

هم
د

ره 
ما

 ش
،

1 ،
ور

ري
شه

 
اه 

م
13

99
 - 

ه 
قال

م
ي

هش
ژو

پ
  

 

 

س
 ا

 
 توزيع مکاني شاخص دسترسي به خدمات ورزشي -12شکل

  توزيع مکاني شاخص دسترسي به خدمات پارک -13شکل

 
 اتوبوس هايايستگاه به دسترسي شاخص مکاني توزيع -41شکل

 
 هاي مترويع مکاني شاخص دسترسي به ايستگاهتوز -51شکل

 نمودار شاخص دسترسي -61شکل 

مشاهده ، (16)شکل  با توجه به نتايج به دست آمده

دانشگاه امیرکبیر داراي باالترين میزان دسترسي شود که مي

 باشد.دانشگاه شهید رجايي داراي کمترين دسترسي مي و

ترسي و هاي دسها بر اساس زير شاخصبندي دانشگاهرتبه

 ارائه شده است. 6 ها در جدولساير زير شاخص

 ها )کمتر بودن آلودگیهاي هوا و صوتي به پاکي و سکوت تعبیر شده است(ها بر اساس زيرشاخصمطلوبیت موقعیت مکاني دانشگاه -6جدول 
 ترتیب مطلوبیت موقعیت دانشگاهها از راست به چپ شاخص

 به
ي

رس
ست

د
 

 شهید رجايي عالمه طباطبايي تهران علم و صنعت نصیرخواجه امیرکبیر خدمات آموزشي

 شهید رجايي علم و صنعت عالمه طباطبايي نصیرخواجه تهران امیرکبیر خدمات درماني

 شهید رجايي علم و صنعت تهران عالمه طباطبايي نصیرخواجه امیرکبیر خدمات فرهنگي

 نصیرخواجه علم و صنعت   تهران شهید رجايي عالمه طباطبايي امیرکبیر خدمات مذهبي

 شهید رجايي تهران علم و صنعت عالمه طباطبايي نصیرخواجه امیرکبیر کاربريهاي ورزشي

 شهید رجايي عالمه طباطبايي امیرکبیر علم و صنعت نصیرخواجه تهران پارک

 عالمه طباطبايي شهید رجايي علم و صنعت تهران نصیرخواجه امیرکبیر هاي اتوبوسايستگاه

 عالمه طباطبايي دانشگاه تهران  نصیرخواجه شهید رجايي علم و صنعت امیرکبیر هاي متروايستگاه

 امیرکبیر علم و صنعت نصیرخواجه تهران شهید رجايي عالمه طباطبايي سبزينگي

 امیرکبیر نصیرخواجه عالمه طباطبايي شهید رجايي تهران علم و صنعت پاکي هوا 

 امیرکبیر تهران عالمه طباطبايي علم و صنعت شهید رجايي نصیرخواجه سکوت صوتي
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 شاخص سازگاری -6-2-2

در شعاع هزار اين شاخص براي هر شش دانشگاه 

که نقشه مربوط به آن در  محاسبه شدهمتري هر دانشگاه 

مقادير عددي به دست آمده  مشاهده مي شود. 17شکل 

هويدا  شکلاين با توجه به اند. مرتب شده 18در شکل 

میزان ، داراي باالترين صنعت دانشگاه علم وکه  است

ترين شگاه عالمه طباطبايي داراي پايینسازگاري و دان

 .باشندهاي اطراف خود ميبا کاربريمیزان سازگاري 

 
 توزيع مکاني شاخص سازگاري -17شکل 

 سازگاري شاخص دهندۀ نشان نمودار -18شکل

 شاخص بافت -6-2-3

ها را از وضعیت دانشگاهبه ترتیب  20و  19 هايشکل

دهند. و مقادير اين شاخص را نشان مينظر ريزدانگي 

ين همانگونه که پیداست دانشگاه تهران شاهد بیشتر

  باشد.ريزدانگي بافت در اطراف خود مي

 
 بافت شاخص مکاني توزيع -19شکل

 نمودار مقدار ريزدانگي -20شکل

دست آوردن وضعیت بعد فیزيکي، الزم است براي به

که سه شاخص دسترسي، سازگاري و بافت با يکديگر 

استفاده  AHPترکیب شوند که براي اين کار از روش 

ها بنا بر نظر دانشجويان طبق گرديد و مقايسه شاخص

 انجام گرفت.  7جدول 

 AHPهاي فیزيکي و امتیازات انواع شاخص -7جدول 

 بافت سازگاري دسترسي 

 9 8 1 دسترسي

 3 1 125/0 سازگاري

 1 333/0 111/0 بافت

بر اين اساس وزن سه شاخص دسترسي، سازگاري و 

به دست آمد.  06/0و  14/0، 8/0بافت به ترتیب برابر 

-مي 03/0نرخ ناسازگاري محاسبه شده و مقدار آن همچنین 

 .باشندميها داراي سازگاري مناسب باشد. بنابراين مقايسه

بر اساس بعد فیزيکي، دانشگاه امیرکبیر با اختالف 

نسبتاً زيادي حائز باالترين رتبه شد و پس از آن به ترتیب 

نصیر، علم و صنعت، تهران، شهید هاي خواجهدانشگاه

 (.21يي و عالمه طباطبايي قرار گرفتند )شکلرجا

 
 نمودار مقادير شاخص نهايي مقايسه -21شکل

 ها بر اساس شاخص نهاییبندی دانشگاهرتبه  -6-3

زيست محیطي و ابعاد  وضعیتپس از محاسبه 

موقعیت ظور مقايسه و ارزيابي فیزيکي، در نهايت به من
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، اهمیت اين دو بعد نیز به ي مورد مطالعههادانشگاهمکاني 

. اين مقايسه در جدول صورت زوجي با يکديگر مقايسه شد

 .نشان داده شده است 8

  مقايسه زوجي دو بعد فیزيکي و زيست محیطي: 8جدول 

  شاخص فیزيکي شاخص زيست محیطي

 شاخص فیزيکي 1 5

1 2/0 
شاخص زيست 

 محیطي

هاي فیزيک و زيست محیطي با استفاده از وزن شاخص

با . محاسبه شد 165/0و  835/0به ترتیب برابر  8جدول 

هاي دانشگاهت مکاني موقعیاعمال اين وزن، میزان مطلوبیت 

 (.22مورد مطالعه در شهر تهران مشخص گرديد )شکل 

 مقايسه نهاييمقادير شاخص  نمودار -22شکل

بر اساس اين نتايج، دانشگاه امیرکبیر با شاخص نهايي 

باالترين رتبه در بین شش دانشگاه مذکور  حائز 429/0

و دانشگاه عالمه طباطبايي با شاخص نهايي  استقرار 

 باشد.کمترين رتبه مي داراي 172/0

 و پیشنهادها نتیجه گیری -7

هدف اصلي اين پژوهش، مقايسه و رتبه بندي شش 

. در بوده استاز منظر مطلوبیت مکاني دانشگاه تهران 

همین راستا و در جهت ارائه تصويري مناسب از موقعیت 

کنوني اين شش دانشگاه، دو بعد کلي زيست محیطي و 

 GISها در محیط ترين شاخصفیزيکي به عنوان مهم

اکثر مطالعاتي که محققان در سازي گرديده است. مدل

اند، به ارزيابي سازگاري کاربري آموزشي مختلف انجام داده

هاي ديگر پرداخته شده، اما در تحقیق حاضر يبا کاربر

پس از مشاهدات میداني که اين مشاهدات از طريق 

ها بود به اين مصاحبه با دانشجويان و شنیدن نظرات آن

تري نیز نتیجه رسیديم که عالوه بر سازگاري، عوامل مهم

سازگاري، شاخص سه د. به همین دلیل نوجود دار

سه شاخص و د فیزيکي به عنوان بعبافت  دسترسي و

آلودگي صوتي، آلودگي هوا و سبزينگي به عنوان بعد 

بندي  و مؤثر در رتبه در کسوت عواملزيست محیطي 

چنانچه بخواهیم . در نظر گرفته شدندها مقايسه دانشگاه

اي از ماحصل را بیان نمايیم بايد خاطر نشان خالصه

ري : میزان سازگاساخت که بر اساس نتايج اين تحقیق

هاي اطرافش فضاي دانشگاه عالمه طباطبايي با کاربري

باشد از طرفي میزان هاي ديگر ميکمتر از دانشگاه

دسترسي اين دانشگاه نیز در وضعیت نامناسب قرار گرفته 

که اين به دلیل دور بودن اين دانشگاه از اکثر امکانات و 

باشد اما از نظر شرايط زيست محیطي تسهیالت شهري مي

دانشگاه در وضعیت متوسط قرار گرفته که دلیل اين  اين

امر نیز وجود پوشش گیاهي مناسب در اطراف اين دانشگاه 

باشد. همه اين زياد مينسبتاً آلودگي در عین حال و 

اند تا دانشگاه عالمه عوامل دست به دست هم داده

طباطبايي در اين مقايسه کمترين رتبه را به خود 

که نشگاه امیرکبیر با وجود ايناختصاص دهد. اما دا

بیشترين میزان آلودگي هوا را به خود اختصاص داده ولي 

تسهیالت  به دلیل دسترسي خیلي خوب به همه امکانات و

دانشگاه شهري رتبه اول را در اين مقايسه کسب کرده. 

-ترين رتبه را از منظر زيستشهید رجايي نیز مطلوب

ر است که از طريق الزم به ذکباشد. محیطي دارا مي

که میزان دسترسي  دريافتیمنظرسنجي از دانشجويان 

باشد. برخوردار ميبراي دانشجويان از اهمیت خیلي بااليي 

ها به به همین دلیل وزن بیشتري نسبت به ساير شاخص

ها با اين حال اين وزن. يافتاختصاص  شاخص دسترسي

بر اساس نظرات دانشجويان شکل گرفته است و به طور 

تواند محیطي و فیزيکي مي-تبعد زيسدو مثال تغییر وزن 

بندي بنابراين رتبهها را اساساً جا به جا نمايد. اين رتبه

بندي نباشد ولي ترين رتبهحاضر ممکن است عاقالنه

چیزي است که در هر حال بر اساس پنداشت دانشجويان 

توان آن را مد نظر قرار داد و براي وجود دارد و مي فعلي

ها به کار پوشاندن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت دانشگاه

توان براي مکانیابي بست. همچنین از اين نتايج مي

هاي هاي جديد يا سايتهاي جديدي براي دانشگاهدانشگاه

در تحقیق حاضر تنها به بررسي محیط موجود بهره برد. 
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زيست محیطي پرداخته شده  و شرايط فیزيکي و پیرامون

هاي مختلف و معیار ها واست. در صورتیکه شاخص

 بندي مورد توجه قرار گیردتواند در اين رتبهمتنوعي مي

نت امنیت اجتماعي، نحوۀ سکو توان بهکه از آن جمله مي

و به طور  ت علمي(دانشجويان و استادان )اعضاي هیأ

خوابگاه اشاره نمود و براي تحقیقات آتي نزديکي  ترخاص

 .گرددها پیشنهاد مياستفاده از اين شاخص
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