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 در بافت شهر یآموزش یفضاها یعنحوه توز یبررس

 : بلوار الکان کالنشهر رشت(ی)مطالعه مورد

                1یفرزانه خشکبار

 
 چكيده

ی، انطبها   س از مطالعهه ماهاه ن ن هر   پدر بافت شهر  یآموزش یفضاها یعنحوه توز یبررساین پژوهش با هدف 
مهورد   یسهگ  واب  هت، ظرف  هت، مطلوب ی،سهازگار   ارهایدر بلوار الکان رشت با مع یآموزش یفضاها ینیمکان گز

 وهر مشهص  شهد   شضوابط موثر در مکان یابی مدارس  ی،ماهوم قرار گرفت. برای این من ور ابگد ا مدل یابیارز
 عابر)دسگرسهی )شعاع پوششی، جمع ت و تراکن آن، نزدیکی به شهبکه م آنکه مع ارهای مکان گزینی مدارس پس از

 یاز رو یکانم یداده ها ید،)همسای ی های سازگار و همسای ی های ناسازگار ( مشص  گردها(، وکاربری اراضی
مهدار  ، اسهناد و    با اسگااده از  ایتوص ی( و داده هاGIS) اییتوسط سامانه اطالعات جغراف دهش ه نقشه ها ته

ا توجه به ب رانگااعی غ یمهن بود که مراکز آموزش ینا یایگو یجواقع شد. نگا  لمورد تحل  دانیم یآمار پژوهش ها
 یهاد ز با تعهداد  یلگاما مدارس دو کنند، ینم یجادمحله ا  نساکن یشآسا  ندر تام یتعداد کن دانش آموزان، مشکل

در  یددشه   ه  تراف دیجااز روز و ا یسر و صدا در ساعات یجاداز جمله ا یمشکالت فراوان یجاددانش آموزان باعث ا
 گردد. یمدرسه م  لیدر زمان تعط   قال شدن تراف یگاه  ابان،کوچه و خ

 رشت  ایی،جغراف اطالعات  سگنس ی،آموزش ی، فضاینیمکان گز واژگان کليدی:
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 مقدمه 

ا است که بدان معن . اینیکی از مقوالت مهن در برنامه ریزی شهری، تع  ن مکان مناسب برای اسگقرار کاربریهای شهری است
ز . این امر اجود نداردهری وفعال ت های مصگلف شهری ن ازمند فضای مناسب خود می باشد و امکان اسگقرار آنها در هر ناح ه ش

 در موزشیآ مراکز راسگقرا مناسب مکان تع  ن و تشص   طریق در ن ر گرفگن ویژگ های کاربری های شهری صورت می گ رد.
                ورد.آ می پدید یها کاربر دی ر با کاربری آموزشی که است هایی واکنش و کنش و ن ازمندیها عملکرد، فعال ت، نوع شناخت گرو

 نشدا برای تی مشکال ادایج آموزشی، ن ام کارآیی کاهش موجب ن ز آموزشی مراکز اصولی و مناسب اییفض توزیع به بی توجهی
  .(1386)ولی زاده، می شود خانواده ها و آموزشی ن ام بر لی دو چندان ما بار تحم ل و آموزان

 ع  نترشت،  الکان بلوار در آموزشی فضاهای گزینی مکان وضع ت بررسیاین تحق ق در پی دسگ ابی به این هدف است که  
  ن ارائهوابسگ ی همچن رف ت،ظ مطلوب ت، سازگاری، مع ارهای با رشت الکان بلوار در آموزشی فضاهای گزینی مکان انطبا  م زان

تحق ق و  گ ابی به هدفرا بررسی کند. برای دس آموزشی فضاهای مطلوب( جانمایی)گزینی مکان جهت پ شنهاداتی و راهکارها
راکز در سطح زیع این مل و توبه تحل آموزشی یی به سؤاالت سعی گردیده با اسگااده از آمار و اطالعات مربوط به مراکز پاسص و

طقی وده و منامشص  نم را به وس له شعاع دسگرسی آنها آموزشیمحدوده تحت پوشش هر ی  از مراکز سپس ، شود شهر پرداخگه
مطابق با  آموزشیاکز مر ییذا با اسگااده از قابل گهای س سگن اطالعات جغراف اکه دور از دسگرس قرار دارند مشص  شوند. ل

ر این تحق ق دیده است، ن گردمع ارهای کاربری اراضی شهری مورد بررسی قرار گرفگه و ال وهای علمی مکان ابی این فضاها تدوی
 ودار ، اسناد آمار ااده از ما اسگداده های توص ای ب مطالعات و عمل ات زیر انجام گرفگه است: داده های مکانی از روی نقشه ها و

  از ه و سپس برای هر یتشک ل پای اه اطالعاتی دادسامانه اطالعات جغراف ایی  پژوهش های م دان جمع گردیده و در مح ط
راکز در سطح ماز این   یود هر الیه هایی ته ه گردید بعد از این مرحله وضع موج آموزشیعوامل تأث ر گذار در مکان ابی مراکز 

 هک شهرها است در سیاسا کاربریهای انواع از یکی آموزشی کاربری. مورد بررسی قرار گرفت در کالنشهر رشت محور الکان
 حمطر و شهرها غ رمنطقی رشد ، جمع ت سریع رشد پی در داشت. خواهد پی را در شهروندان رفاه و ایمنی آن، به نه مکان ابی

 جسگجوی در رقابت رآند که نئوکالس   اقگصاد اصول از پ روی و بازار اقگصاد شدن حاکن عمومی و ماتخد برای ن ازها شدن
ود. شمی  سودآور و نیمسکو کاربریهای سهن افزایش و...( و آموزشی،امدادی،)عمومی کاربریهای سهن باعث کاهش ب شگر سود
 ضروری همه افراد رایب را خدمات مگعادل و یکسان سگرسید و اجگماعی عدالت گسگرش جهت برنامه ریزی و دولت دخالت لزوم

 یفعل یها سرانه ،یآت یآن در سالها شیشهر رشت و افزا یشهر ت با توجه به رشد روزافزون جمع (.1386)ولی زاده، می سازد
ب موارد بدون در اغل ز ناها فض نیو پراکنش ا ینیمکان گز نیباشد، گذشگه از ا یدانش آموز ت جمع یازها ن یتواند پاسص و ینم

ادل نامگع عیزمر توا نیصورت گرفگه است و ا یآموزش یفضاها ینیگزدر مکان  یاصول یو شاخ  ها ارها در ن ر گرفگن مع
)ع(، دبسگان  ه حضرت رق بسگانداشاره کرد:  لیتوان به موارد ذ یفضاها م نیمذکور را به بار آورده است. از جمله ا یهایکاربر
 جهیخد نرسگا ، دبحرابم یمجگمع شهدا ،یمدرسه محسن ،یقیصد د دبسگان شه مانداراب، سل ین، دبسگان شهداالکا یلداریتحو
سگاندارد و ا طیر شراده ها سران ن کند که عالوه بر تأم یاقگضا م یاصل سامانده طیشرا نیدر ا .یر نص د شه رسگان دب ،یکبر
ناسب آنها م یدسگرس ت وقعمهمجوار و  یهایبا کاربر یکاربر نیا یسازگار ت در سطح شهر، به وضع هایکاربر نیمگعادل ا عیتوز

ارائه  یآموزش یافضاه ینیزگکان م یرا برا یراه حل مناسب ارها مع یممبذول شود تا بگوان با در ن ر گرفگن تما یا ژهیتوجه و ز ن
 مبرم جامعه را پاسص و بود. از کرده و ن

 پژوهش روش
 آسایش در مسگق ن تأث ر لحاظ به آنها فضایی توزیع که شوند می محسوب شهری تسه الت و خدمات مهمگرین از آموزشی خدمات
 است. اسگقرار برخوردار زیادی حساس ت از شهر زیبایی و فضاها انسجام و تناسب شهری، درون سارهای هزینه کاهش خانواده،
 جهت به همچن ن و دارد روسگایی یا و شهری بافت کالبد  زن و آموزش ک ا ت و کم ّت بر که تاث راتی لحاظ به آموزشی فضاهای

 مسلن ضرورتی آموزشی فضاهای یابی مکان برای مناسب مع ارهای تع  ن لذا. باشد می  ای گسگرده بررسی شایسگه زیاد، مالی بار
 الزم خاص ال وهای به دسگ ابی جهت در( شهری فضاهای کاربری)شهری عناصر از هری  من ن ساماندهی در. است گریزناپذیر و

 جهت از آنها ب ن مگقابل روابط تا گردد روشن آنها ک ا ّت و کم ّت و قرار گرفگه بررسی مورد دق ق بطور آنها از ی  هر ویژگی است
 زم ن کاربریهای تمام اسگقرار برای مناسب مکانهای انگصاب و ارزیابی در. (1380سپهری، )شود مشص  بودن ناهم ن یا هم ن
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)مرکز پژوهش وابسگ ی ماتریس و  مطلوب ت ماتریس ، ظرف ت ماتریس ، سازگاری ماتریس: است مطرح ماتریس هارچ شهری
 (.1393ادراه کل آموزش و پرورش رشت، 

 سازگاری ماتریس
 به قعموا بعضی در حگی و رندن او بوجود همدی ر برای مزاحمگی و بوده هماهنگ باید مجاور کاربری نوع دو ماتریس نوع این در 

                 افعال گه صورتی در. ددگر تعریف باید اثرگذاری و ناوذ حوزه خصوص اتش، به توجه با فعال گی هر برای. کنند کم  همدی ر
 کاربریهای اینصورت در گ رند، ارقر دی ری ناوذ حوزه از خارج باشند، نداشگه سوء برهن آثار که؛ ب  رند قرار هن کنار توانند می

 (.1393مرکز پژوهش ادراه کل آموزش و پرورش رشت، )شوند می محسوب سازگار یافگه تصص  

 مطلوبيت ماتریس
. است مطرح ن ر مورد کاربری اب زم ن رابطه دی ر عبارت به یا فعال ت نوع با( ومحل زم ن)سایت ب ن رابطه ماتریس نوع این در 

 خدمات مراکز گزینی مکان در که طلبد می را خاصی زم ن اربریک هر و است مناسب ای ویژه بری کار برای زم نی هر یعنی
 (. 1393مرکز پژوهش ادراه کل آموزش و پرورش رشت، )گردد می محسوب مهن اصل ی  شهری

 ظرفيت ماتریس
  ویبجوا باید سطوح این عاداب و اندازه. بود خواهد آموزشی سطوح محدوده کننده تع  ن اساسی اصل ی  عنوان به مکانی ظرف ت 

 اسگااده جمع ت تعداد با باید یآموزش واحد ظرف ت جزئی بعد در. باشد کلی و جزئی بعد دو در ورزشی و پرورشی آموزشی، فعال گهای
 آموزان دانش جمع ت با تحص لی مصگلف مقاطع در منطقه آموزشی واحدهای کل ظرف ت کلی بعد در و آموزشی واحد آن از کننده

 می.. . و دولت س است گعل ن،ال الزم آموزی دانش جمع ت تراکن دسگرسی، شعاع به توجه با ناح ه هر در .باشد مگناسب منطقه آن
 النه و ای دایره قسمت دو به الًمعمو نواحی این. کرد تع  ن را ورزشی و پرورشی آموزشی، مکانهای ن از مورد ظرف ت و تعداد توان

  (. 1393و پرورش رشت،  مرکز پژوهش ادراه کل آموزش)شوند می تقس ن زنبوری

 وابستگی ماتریس

 و باشند نه مصالف توانند می هک ناسازگاری نوع خالف بر درست)باشند وابسگه بهن زنج روار بصورت توانند می کاربریها نوع این 
 روارزنج  صورتب کاربریها هک است این بر تأک د ماتریس این در( برساند زیان همدی ر به است ممکن گرفگنشان قرار هن کنار در

 (. 1393مرکز پژوهش ادراه کل آموزش و پرورش رشت، )باشند وابسگه بهن

 روش اجرای پژوهش
ه بعدی . در مرحلی شودمروش تحق ق در این پژوهش توص ای تحل لی می باشد. ابگدا تحق قات ن ری و تجربی بررسی و توص ف 

بی مراکز آموزشی در ان یادر مک GISت س سگن اطالعات جغراف ایی با اسگااده از الیه های اطالعاتی موجود در شهر و امکانا
گابصانه ای و کمطالعات  قیطر از ق تحق از مورد ن یداده ها) بلوار الکان شهر رشت ( مورد تحل ل قرار می گ رد. محدوده تحق ق

از مصاحبه،  ا اسگااده(، بشیما )پم دانی یاسنادی، مجالت علمی پژوهشی، اسگااده از یافگه های محققان دی ر و همچن ن بررس
 شده است. یمشاهده و ... گردآور

 ر رشتالکان شه ( بلواررسگاندب ) مگوسطه – راهنمایی –در مقاطع دبسگان  یپژوهش مراکز آموزش یجامعه آمار 

 نار   918445تعداد  1390سال  یشهر رشت طبق سرشمار ت جمع 

 باشند یمذکور م یل تحص پژوهش دانش آموزان مقاطع نیدر ا ق نمونه تحق 

مدرسه 3 ،یرانگااع و غ یدولگدبسگان  11 ،یدولگ ر و غ یدولگ یدبسگان ش پ 11محدوده بلوار الکان، مشگمل بر یآموزش یفضا
 باشد. یم یرانگااع و غ یهنرسگان دولگ 3،یرانگااع و غ یدولگ رسگان دب6،یانگااع ر و غ یدولگ ییراهنما

              2372ی رانگااع و غ یولگدر مدرس د پسرتعداد دانش آموزان و  3728ی رانگااع غی و دولگمدرس در دخگر تعداد دانش آموزان 
 (.1382)پور محمدی، می باشد
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 هایکاربر ریو نحوه استقرار آن  با سا یآموزش یکاربر
  کاربری آموزشی و کاربری مسكونی 

ی با های آموزشواحد ی  فضای مسکونی باشدو بدین ترت ب همجواری ی  واحد آموزشی می بایست واجد تمامی ن ازهای مح ط
هش ادراه مرکز پژو)ی استکاربری مسکونی به خصوص در مقاطع ابگدائی و راهمنائی تحص لی نه تنها سازگار بلکه بس ار ضرور

 (. 1393کل آموزش و پرورش رشت، 
 کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی 

ا ، نمایش اهها ، گالریه وزه هاممسجد ، تکایا ، کگابصانه ها ، مراکز فرهن ی و هنری و ترب گی ، فرهن ی شامل مدارس ،  کاربری
بری می تواند به ین دو کارنچه او....می باشد. که عملکرد آنها مشابهت و هماهن ی  نسبگاً زیادی با کاربری آموزشی دارد و چنا

مند اسگااده  وسطه ن ازو مگ سگقرار یابد.بصصوص مقاطع راهنمائی تحص لیدر کنار ودر جوار یکدی ر ا رعنوان دو کاربری سازگا
اربریهای ه را از کفاصل مسگمر از این کاربریها می باشند بطوریکه در صورت عدم همجواری کاربری های فرهن ی باید حداقل

 .[3]آموزشی داشگه باشند
 کاربری آموزشی و تجاری 

اههای گصنایع و گار نکها ،تجارتی ، خرده فروشی ، دفاتر خصوصی ، خدمات عمومی ، باتجاری مشگمل بر واحد هایی  کاربریهای
ا مطلوب ترب گی  امدهای نپوزشی بزرگ و کوچ  ، هگلها و سالنهای غذا خوری و....می باشد. تمرکز این مراکز در کنار واحدهای آم

 (. 1393مرکز پژوهش ادراه کل آموزش و پرورش رشت، )را در پی خواهد داشت
 کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی 

وایی است و از هی صوتی و گی هاجند که کاربری بهداشگی مانند کاربری آموزشی ن ازمند فضای آرام و به دور از هر گونه آلود هر
طه اسربری به وین کااطرف دی ر دسگرسی سریع به واحد های بهداشگی و درمانی برای واحدهای آموزشی ضروری است ، ل کن 

و کاربری نا د نبنابراین ای .عملکردی که دارد یکی از منابع ش وع آلودگی های م کربی ، ش م ایی و حگی رادیو اکگ وت ه است 
 (. 1393ت، مرکز پژوهش ادراه کل آموزش و پرورش رش)سازگار شناخگه شده واز همجواری آنها باید احگراز کرد

 کاربری آموزشی و فضای سبز 

بز تاک د دارد، سا فضاهای اها به در زم نه محل اسگقرارفضاهای آموزشی صورت گرفگه بر ارتباط و نزدیکی این فضتحق قاتی ک کل ه
احدهای وله ها یا ، مح هرچند مکان گزینی فضاهای سبز شرایط خاص خود را دارد. لکن با س سگن تقس ن بندی مناطق مسکونی

آلودگ ها و  لوگ ری ازوا ، جفضاهای آموزشی می تواند از ن ر سالن سازی ه آنها با همجواریهمسایه در ارتباط است مع الوصف 
نمایند در بهبود  ها کسب میای آنانگقال آنها به واحد آموزشی ، ایجاد چشن انداز و آرامش بصری و فکری که دانش آموزان با تماش

 (. 1393ت، مرکز پژوهش ادراه کل آموزش و پرورش رش)شرایط فراگ ری بس ار مؤثر می باشد
 کاربری آموزشی و شبكه ارتباطی حمل و نقل 

هن و جاده آه ارایسگ اههای  ،بشمار می رود . فرود گاهها ، خطوط هوایی  هواییشبکه حمل و نقل ازمنابع اصلی آلودگی صوتی و 
وار شبکه جموزشی در آ احدوها هم ی از منابع آلوده کننده مح ط هسگند. بنابراین الزم است در انگصاب مکان برای اسگقرار 

ی انگصاب احد آموزشوقرار تحص لی جهت اسگ عارتباطی دقّت کافی صورت گ رد تا شبکه مناسب هر واحد آموزشی با توجه به مقط
 (. 1393مرکز پژوهش ادراه کل آموزش و پرورش رشت، )گردد

  کاربری آموزشی و دیگرتأسيسات شهری 

ا کاربری بهمجواری  امکان وجود دارند که بعضی از انها به واسطه نوع عملکردشانمواردی که ذکر گردید تأس سات دی ری  بجز
 اربری آموزشی قرارناسب از کمه ای آموزشی را ندارندو ن زتأس ساتی وجود دارندکه عل رغن ن از فضای آموزشی به آنها باید در فاصل

 گورسگانها ، ،گارگاهها ا ، کشمثل پمپ بنزین ، محل سوخت رسانی ، محل جمع آوری زباله ه کاربریهایداشگه باشند.در گروه اول 
ر همجواری کاربری ه نباید دارندکددکلهای خطوط فشار قوی لوله های اصلی انگقال نات و گاز ، دامداریها ، مرغداریها و.....قرار 

)س نماو تئاتر ( یهای فرهن کاربری روی انگ امی ،نی ، مرکز پل س و نآتش نشا دآموزشی قرارگ رند. در گروه دوم کاربریهایی مانن
داشگه  هن ی قرارای فروجود دارندکه باید در فاصله های مع ن از واحد های آموزشی جهت امداد رسانی و اسگااده ازفضاه

  (. 1393مرکز پژوهش ادراه کل آموزش و پرورش رشت، )باشند
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 ایط محيطیمكان یابی فضاهای آموزشی و شر 

ی منطقه مورد توپوگراف وناسی مح طی ب ان کننده ویژگ های جغراف ایی ، اوضاع طب عی یا اقل می )آب و هوایی( ، زم ن ش شرایط
 ود.بواهد مطالعه است.انگصاب مکان مناسب برای واحدهای آموزشی بدون در ن ر گرفگن شرایط مح طی م سّر نص

 بررسی وضع موجود
فت نوان مرزی طب عی، باعبلوار الکان، به . قرار گرفگه است ی( مورد بررس2و1)در دو محدوده یکالبد اطالعات ل، جهت تحل

ت سلسله مراتب شهری، بافت من ن و با رعای 1کالبدی محدوده را به دو قسمت تاک   کرده است، به طوری که در  محدوده 
 وئ ان به آن، از بافت نامن ن به علت مهاجرت فراوان روسگا 2و  1محدوده  بافت نسبگاً نامن ن ارگان   است. 2ولی در محدوده 

مجوز  ون پروانه ا بدوروسگایی برخوردار است. در این مناطق زم ن های زراعی، بدون مجوز تاک   شده و اغلب ساخگمان ه
 ک ل داده اند.خگمانی تشن سااو کارگر آذری زبانشهرداری با مصالح ارزان ساخگه شده اند. اغلب ساکن ن این مناطق را مهاجرین 

ین بافت شهری نامن ن تر دورتر می شو 2و  1هر چه به جنوب مناطق و شال زارها نزدی  می شوین و از خ ابان اصلی محدوده 
شانی در ه و آتش نرزش امی شود و ک ا ت ساخت پای ن تر می آید. وجود کاربریهای درشت دانه مثل مرکز پ ش دانش اهی و و

 ری و نابان های ست. خ مناطق و همچن ن مقبره م رزا کوچ  از شاخ  های عمده و نشانه های بارز این مناطق اقسمت غربی 
نبست به این  غالباً بهومن ن م رزاکوچ  به شکل خ ابان های جمع کننده با بدنه تجاری هسگند و کوچه ها به طور عمودی ولی نا

ی مطق محسوب ین مناکوچ  محلی و عدم وجود فضاهای باز از نقاط ضعف اخ ابان ها مگصل شده اند، وجود تنها ی  پار  
شاهده می م 1ه که در شکل شمار شود و وجود دانش اه آزاد در امگداد جاده الکان از نقاط قوت آن محسوب می شود

 (.1386)مهندس ن مشاور، شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محدوده مورد مطالعه تي: موقع1 شكل

 

 مطالعات کالبدی
 های برداشت مطابق. دباشن می خود مسکونی واحد و زم ن مال  درصد 3/72معادل  خانوار 154 آماری جامعه خانوار 218 از

 سند دارای صددر 42/34ای،  قولنامه سند دارای مناطق مساحت از درصد 52/65قطعات  تصرف خصوص نحوه در م دانی
 ها خانه از صددر 2/62حدود  در اوقافی می باشند. درصد 04/0عمومی و  قطعات درصد 02/0شهرداری،  147 ماده طبق
 درصد خانوارها 4/62د حدو. باشند می نش من اتا  ی  دارای تنها درصد 1/4و  ح اط فاقد های خانه درصد 7/33دار،  ح اط
 ها خانوار درصد 1/5ها تن و اقوام کم  با و ساز شصصی درصد 5/32شده،  ساخگه بنا توسط ها آن ساخگمان که داشگند اظهار

 آن در که نبود کامل ساخگمانشان زیربنای 2و  1منطقه  خانوارهای از درصد 4/44 .باشد می ساز مهندسی هایشان ساخگمان
 7/46و  اند ساخگه رحلهم سه در درصد 6/28و  ب شگر و مرحله چهار در را خود بنای درصد 2/49تعداد  این و از شدند ساکن
 (.1386 )مهندس ن مشاور،اند شده ساکن آن در که داشگند و دسگشویی اتا ، ی  ساخت مرحله اول ن در درصد

 زیربنایی امکانات حداقل از رسمی اسگااده حق مالک ت سند نداشگن دل ل به اهالی از بس اری گرفگه، صورت مطالعات به توجه با
 در. نمایند می برآورده را خود ن ازهای  رقانونیغ انشعابات توسط بنابراین ندارند، را...  و بر  کشی، آب لوله مانند زندگی شهر

 1محدوده  2محدوده 



 33/… : بلوار الکان کالنشهر رشت(یدر بافت شهر)مطالعه مورد یآموزش یفضاها یعنحوه توز یبررس

 

 

 از برخورداری م زان باشند، می شرح بدین آمارها پال  به پال  برداشت به ش وه زیربنایی خدمات از برخورداری م زان خصوص
 درصد. 61/83تلان  و درصد 73/83کشی  لوله گاز درصد، 82/86بر   درصد، 17/79شهری  کشی لوله آب
 که است آن از اکیح آمده دست به نگایج فرعی تسه الت از مندی بهره م زان خصوص در مناطق سطح در  مایشیپ بررسی در

 لباسشویی، رایانه، مانند کاناتام مابقی و باشد می درصد 90 باالی رن ی تلویزیون و گاز اجا  و از یصچال برخورداری درصد تنها
 این س سگن البگه که کنند یم اسگااده اگو فاضالب س سگن از خانوارها درصد 3/87حدود . است تری سطح پائ ن در....  و فریزر

 (.1386)مهندس ن مشاور، کنند می پ دا شدید گرفگ ی مواقع بارندگی اکثر در است ضع ف بس ار ها فاضالب
 3و  2اره ل های شمشک شاخصهای امگ از دهی و اولویت بندی مع ارهای مکانی را مشص  می نمایند. در 2و  1جداول شماره 

 یده است.  گردنحوه پراکنش فضایی کاربری آموزشی محدوده مورد مطالعه را همراه با کاربری اراضی پ رامون مشص

 
 (1382)حكمت نيا، : شاخص امتياز دهی معيارهای مكانی آموزشی1جدول 

 

 : جمع بندی معيارهای مكانی 2جدول

 شرح سازگاری طلوبیتم کارایی ظرفیت آسایش  وابستگی

 آموزشی فضاهای 1 1 1 -1 1 1

 1393: محاسبات نگارنده ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- 1- 0 1 2 
 امتیاز        

 معیـار 

 سازگاری سازگار کامالً سازگار نسبتاً تفاوت بی ناسازگار نسبتاً ناسازگار کامالً

 مطلوبیت کامالً مطلوب مطلوب نسبتاً تفاوت بی نامطلوب نسبتاً نامطلوب کامالً

 کارایی کارا کامالً کارا نسبتاً تفاوت بی ناکارا نسبتاً ناکارا کامالً

 ظرفیت کامالً دارای ظرفیت ظرفیت دارای نسبتاً تفاوت بی فاقد ظرفیت نسبتاً ظرفیت کامالً فاقد

 آسایش دارای آسایش کامالً آسایش  نسبتاً دارای تفاوت بی آسایش فاقد نسبتاً آسایش کامالً فاقد

 وابستگی وابسته کامالً وابسته نسبتاً تفاوت بی فاقد وابستگی نسبتاً وابستگی کامالً فاقد
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 محدوده مورد مطالعهدر  یليمقاطع تحص هيمحل استقرار کل: 2شكل

 



 35/… : بلوار الکان کالنشهر رشت(یدر بافت شهر)مطالعه مورد یآموزش یفضاها یعنحوه توز یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه3شكل 

 جمع بندی
 مدرسهه 3غ رانگاهاعی،  و دولگهی  دبسگان 11 دولگی، غ ر و دولگی دبسگانی پ ش 11بر مشگمل الکان، بلوار محدوده موزشیآ فضای

 غ رانگااعی آموزشی مراکز. باشد می غ رانگااعی و دولگی هنرسگان 3غ رانگااعی، و دولگی دب رسگان6انگااعی، غ ر و دولگی راهنمایی

 دانهش  زیهاد  تعداد با دولگی مدارس اما کنند؛ نمی ایجاد محله ساکن ن آسایش تام ن در مشکلی آموزان، دانش کن تعداد به توجه با

 شهه د  دب رسهگان  و جعاهری  شهه د  ،هنرسهگان 2و1 صهدیقی  شه د ، کرمی خ راله دبسگان مدارس محدوده در خصوص به آموزان

 ههن  کنار در مدارس اینکه به توجه با و عصر و صبح های ش ات از ی  هر در ان آموز دانش ،(کوچه داخل هنرسگان جنب)نص ری

 خ ابهان  و کوچهه  در شهدید  تراف ه   ایجاد و روز ساعات تمام در صدا و سر ایجاد جمله از فراوانی مشکالت ایجاد باعث دارند، قرار

 توجهی بلقا مقدار و بوس م نی سرویس 6 حدود ش ات هر در مدارس .گردد می مدرسه تعط لی زمان در تراف   شدن قال گاهی

 صهبح،  30/7 سهاعات  در روز در بهار  3 هها  سهرویس  ایهن  ش ات، 2 احگساب با که دارد آموزی دانش شصصی و سواری سرویس

 حالهت،  ترین بحرانی. کنند می آموزان دانش کردن سوار و پ اده به مبادرت خ ابان و کوچه داخل در عصر 30/17 و ظهر 30/12

 دانهش  سهرویس،  6 و گرفگهه  تحویهل  مدرسه از را صبح ش ات آموزان دانش ویس،سر 6 که است ظهر 30/12 ساعت به مربوط

 مهی  مصگهل  الکهان،  بلهوار  خ ابان و کوچه در مرور و عبور عمالً ساعات این در. می دهند تحویل مدرسه به را عصر ش ات آموزان
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 و دارد روسهگایی  یها  و شههری  بافهت  البهد ک ن هز  و آموزش ک ا ت و کم ّت بر که تاث راتی لحاظ به آموزشی فضاهای اسگقرار .گردد

 فضهاهای  یهابی  مکهان  بهرای  مناسهب  مع ارههای  تع ه ن  لذا. باشد می ای گسگرده بررسی شایسگه زیاد، مالی بار جهت به همچن ن

 دسگ ابی جهت در( شهری فضاهای کاربری)شهری عناصر از هری  من ن ساماندهی در .است گریزناپذیر و مسلن ضرورتی آموزشی

 روابط تا گردد روشن آنها ک ا ّت و کم ّت و گرفگه قرار بررسی مورد دق ق بطور آنها از ی  هر ویژگی است الزم خاص  وهایال به

 اسهگانداردهای  و آموزشی، مجاورتها فضاهای بررسی لزوم بنابراین .شود مشص  بودن هم ن نا یا هم ن جهت از آنها ب ن مگقابل

 را مناسهبی  حلههای  اقگصهادی، راه  امکانات و جامعه واقعی ن ازهای گرفگن ن ر در با بگوان تا گردد می مطرح گزینی مکان بر حاکن

 بها  آینهده  در صهورت  غ راین در. بود پاسص و را جامعه مبرم و ن از کرده پ دا آموزشی و پرورشی فضاهای صح ح گزینی مکان برای

 بها  شههر  سهطح  در  پراکندگی نحوه لحاظ از آموزشی خدمات زمراک .بود خواه ن روبرو شهر سطح در آموزشی مراکز کمبود مشکل

 را کمگهری  قاعهده  و ن هن  آموزشهی  خهدمات  مراکهز  واقع در دارند، فر  کمی غ ره و مدارس یا ها پار  مثل شهری خدمات دی ر

 اراضهی  کهاربری  ریهزی  هبرنام اهداف از یکی .کنند می تبع ت کمگر مشص ، ضوابط و ها اسگاندارد                 از و کرده رعایت

 خهدمات  به یافگه اخگصاص فضاهای ی مطالعه.  است آموزشی خدمات به دسگرسی جمله از عمومی خدمات مناسب تأم ن ، شهری

  8/0 برابهر  آموزشهی  سهرانه  ، کلکگه شهر در که طوری به دهد؛ می نشان را ای عمده های تااوت ، مصگلف کشورهای در آموزشی

 آموزشهی سهایر کشهورها نمهی     کاربری سرانه بررسی پی در نوشگه این در البگه باشد، می مربع مگر 10 با برابر ، فرانسه و مربع مگر

 سهرانه،  تصم ن و گ ری اندازه به آن با بصواه ن که است نشده تعریف ای سرانه گردد، درنگ کمی زم نه این در هن اگر که باش ن،

 و شناسهی  زمه ن  ههوایی  و آب شهرایط  ن  ر طب عی اوضاع جغراف ایی ها ویژگی انب   .بپردازین مدارس در دانش آموز حجن این با

 تع ه ن  اساسهی  عامل ی  عنوان به مکان ظرف ت و آموزشی واحدهای برای مناسب مکان انگصاب ، مطالعه مورد منطقه توپوگرافی

 در باشد کلی و جزئی بعد دو در آموزشی  ال تفع جواب وی باید سگون این ابعاد و اندازه بود، خواهد آموزشی خدمات سطوح در کننده

 منطقه آموزشی واحدهای کل ظرف ت کلی بعد در و آموزشی واحد آن در کنند اسگااده جمع ت از باید زمانی واحد ظرف ت جزئی بعد

 – فضهایی  تموقع ه  در شههری  عنصر هر اسگقرار گرفگه، انجام مطالعات اساس بر کلی طور به. باشد مگناسب منطقه آن جمع ت با

کارایی  و موفق ت به رعایت، صورت در که است خاصی( های مکان سن)کار و ساز و قواعد اصول، تابع شهر، از سطح خاصی کالبدی

 از اسهگقرار بسه اری  . کنهد  بهروز  مشکالتی بسا چه اینصورت غ ر در و انجام د خواهد مشص  مکان همان در عنصر آن عملکردی

 از نهوع  ایهن  جزء ن ز که مدارس عمومی خدمات برای اما است، آزاد رقابت تابع و اقگصادی کارهای و ساز تابع ب شگر شهری عناصر

 جبهران  بهرای  بلکهه  کهرد  بسهنده  امهر  ایهن  بهه  و واگذارکرده بازار کارهای و ساز به را موضوع توان نمی باشند، می شهری خدمات

 مهدارس  گزینهی  مکهان  در وجود این با. جست تمس  عموم ن ز فعمنا بر مبگنی های س است و تصم ن ها به بازار های ناکارآمدی

 کهاهش  من هور  بهه  مراکهز  کارایی افزایش باش ن داشگه درن ر و کن ن پوشی ها چشن آن کارایی ناع به هزینه و سود مساله از باید

 توج هه  مهورد  ایهن  در و سهت ا برخهوردار  ایهی  ویژه اهم ت از انسانی آموزش ک ا ت پائ ن آمدن و وقت اتالف از ناشی هزینه های

 ایهن  در که گ رند می قرار مراکزی یابی مکان مدلهای دسگه جزو مدارس گزینی و توزیع فضایی مکان .ندارد جایی طرح، اقگصادی

   .گرفت قرار ن ر مد خدماتی مراکز به کاربران فوری و آسان دسگرسی یعنی مراکز خصوص ت اصلی مدلها نوع

 پيشنهادات

 رویس ایاب و ذهاب داخل مدارس جهت پ اده و سوار شدن دانش آموزانبهره گ ری از س 

 حضور و همکاری پل س راهنمایی و رانندگی ح ن ورود و خروج دانش آموزان 

 ساخت پل هوایی جهت ورود و خروج مطلوب دانش آموزان و آموزشهای الزم به آنان 



 37/… : بلوار الکان کالنشهر رشت(یدر بافت شهر)مطالعه مورد یآموزش یفضاها یعنحوه توز یبررس

 

 

 4ماره ض به حقو  دانش آموزان، شکل شترم ن خط کشی عابر پ اده جهت سهولت دید رانندگان و عدم تعار 

 قرار دادن درب دوم داخل کوچه جهت سهولت رفت و آمد دانش آموزان بدور از محور راه  اصلی 

 ن ارت دق ق آموزش و پرورش جهت تاس س مراکز آموزشی جدید با توجه به پگانس ل محله 

 انات مطلوب ترتجم ع واحدهای آموزشی در مقاطع مصگلف در ی  مجگمع آموزشی با امک 

 بهره گ ری از مشارکت مردمی در تجه ز مدارس 

 تدوین قانونی مدون جهت اخذ پروانه تاس س و امکان سنجی ایجاد موسسات آموزشی 

 جلوگ ری از تاس س فضاهای آموزشی در تداخل با کاربرهای مزاحن و بالعکس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ن به فضای آموزشی: فقدان ایمنی مطلوب جهت ورود و خروج دانش آموزا4شكل 
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