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ممم ومدا م نرة ري   

 مَر  رن زاماط  

    رؤ .د

     زامي

 روةردة  

  طا  

  

:  

 وروةردة، زام  رزدموةي  دةط ََرة رؤ طمن رَ   ن

 ن دةزطم و دا طا داوم  طمان و َن َةرةم رةودم ش

ر َدة.  

 وةَ   وةَ ر ري يَ مَ رة مممو مةرةَ 

 زامر  دةدم روة ، ري اوةن َةرة َ َن

 د مي وط طرةطن ر من  َدةمدم)GIS (طان

 ري مَوة راط    ممم ريم ط  نم  َ 

مةرةَ ت دووريو.  

وةََ  وة  ودا مرزام راةَر روةردةي  و ودوةرط  

GPS  دممدة َ ،نم  رةراي مَر يرم )ArcGIS١٠.١(  

ط  م يم  و دمررة يَر وةيدم ري َspatial Analyst 

  . Network Analystرمي دموةي و

َ ةري    رروو ز  ةيَن مم و َل مط ،ةرَ   

 /ل و / ةيََر ور و َلط ةرَ رةت  ةريَ ت دوريو 

  .دةت ت َ  ةي طرةطن ي) %٦٠(  رََةي من اوي َي

 َةرةم)Network Analyst(، رمي دموةي ،Assibilate((ط امم :طن

  .َ GISن،

 َ  

 زاروة و رَي م دادةمَي طمن ط زارَ  ن زاري

َدة امَرة ط  ر نارة  ،رَي م و واو دةدةدن  

دمدا ماوَ  زار  وَ َ ، شر  وَ 
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 ٥٧٨                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

مر ندةو و  َ ومرا زاري نَ  م  امَ 

َدة .  

 ممم ومدا َ نزار  زار 

 طم طا  مي و   (َوام زةرام مروَ ،ن،(ن

َ دةدات  دواي مَر اوام  رن، زاماط ش دمورة 

 َ َن زاري  ط مري)Assibilate(ط امي و دامان رةي

رة  يَ ي ر و َ رو َ ن م اوان وم ،ر ماوام ايَ 

 َوي موم ر دة َروي رةماموةي روور و دامان رةي رووي  ري

ومن، دام َر دا  من ودةزطَ  َامم َ َ ر 

مرة ن َ َ ن.  

١.  وةََ  :  وةَ ر ري يَ زاري نَ  َ 

م َةرَ اوَوةر و ارةدا. 

    من  ن ط مري ممم َ دموةي .٢

 وةيدم مر )Network Analyst(  َ ةريَ دوري)Distance (و 

  ).)Timeت

 وادووة ر  د َمن َ داوم موم دةرََ  وةَ ي

َ  نم  نط  مةوةمن مَ  ازةَ راو مرة وةاط 

 مري رةمَ   ا  وة زؤر ر و ط درةم ط دووري

  :دة َن طاوةي

١. وم روةريداد  ن ط  نم  َ م  م 

 .َن

 .طرةن   َمن داوم َ  وازي دموةي .٢

 َ و من مَان دووري ردموةي رَي َ و ر دموةي .٣

  .مَومن

٤. مط وةََ  : 

١.  مو   مدةزطدا مَ ري   َ ةرةَ ،نراوةََم 

 ةن؟َةر طَل م طو ن

٢.  مَر وةيدم يمر  )Network Analyst (ةرر َدة  

دةر ر ويَ ومن؟ دام  

  دراون َ ن زاري داوم م  ارة َ وامي و رةت

 ري، دموةي ازةم  وةرط ود و طان زامر    و

 و َن زاري داوم  ممن داوة ون َ  ةري م  رن

  َوةم وامش داوم ر ون رر ن رام و
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  دان طم   ن ر ،)٣( )٢٠٠٧،( و) ٢( )٢٠١٢ا،(و)١()٢٠١١رواموزي،(

 طم )GIS (ودوةرطَ ن زاري داوم   مَ و وة دموةي

  .َن زاري داوي و  َرودؤ  داوة ممامن م  ن

 و داون اري  رَوة مَن و دؤ َ وةي مَي ما طَل

 ررن ورامي )Assibilate( طَ  ةري   َزارن  ممن

 مم داوم مممََ ةران )٤( )٢٠٠٨,َ)Mulleretalوةي وةك رما

  م  دؤوة من طاوةي داراَ وي  ن م )Dresden( ري

 َازةم و وا و ش ودؤ رةم    َل ١٨-١٠ م مَان  ن

 رةري ر رري زؤر  ووا ش ري  دةرووة م  دوورن و طاوة

  .طاوة ري َاردم ر دةَ َر

 م زارن  ط مري  GIS رَم )٥()٢٠٠٧،  ادة( َوةي

 مَون   دووري   طوة و َوة دةر  رَوة َ َةري

  طَ ا  رة  طاوة ازةم  طاوة رةم ا و

  .زارن

 ري   ري  رةي م م رؤ وداي  ت)٦()اَ )وةي

دمرَذ يم ن ط  )٥ (ك ووةم ن  يَ  زم ك َ) 

    ش  وةك GISؤطا  دةروة ي ََةر)    ٥٠٠ ةي مة

 ورد مي َ ن زاري داوم  ممن دةامَ َ و ري دموةي

  .دةرت

 َ ن زاري داوم ممم دم دةن ََ ةر )٧()َ)،٢٠١٦وةي

 امة  GIS َ Network analyst  رَم  زا ري وَ وةز رووي

مَ شَ  زاري نَ  م  ن توة .١ دةرَ ىوورى م.  

 َوة م) ٦(  زاش   َ  زام رَطى و ،َزاى مرى  رى

 ومرى دة ر ىطَر َو  رى ى رؤَذطَر ،مَ  

 ى) ٣٥° ٤٧′ - ٣٦° ١٨′( م زمى ردوو مَان دةو َزا  رك، رَطى را

مزمرو ىََت، ي)٤٤° ١٧′ -  ٤٤° ٣٤′( دررى رؤَذم رى  َور دة ىزم م 

  رى َ ،))١(مى( رؤَذت) ′١٧°٤٤ -  ′٣٤ °٤٤( درََي زمي رو  ى′٤٧ °٣٥ - ′١٨ °٣٦((

و ر رزى)٦٤٠ ( رووى ردوو دةر ةى ز ت ن و وا مو 

 ر رى و واىر رة  ر اوان دة  دة  اوةم 

) ٢٠١٢-١٩٩٥( مَان وةى)  ٥٦٠( َاى رةدا  ران ى دةر، رووى ) ٥٢٠(رزى

 ٢.٢٥ َ اى َاى  رؤَذت رى  وارؤَذ رى  َل رؤَذةم زؤرى  راى

/)يَواي ووو ()رةت ، )٨  رةيَذ امري دام  مر  

َرَذ ر اوةم  زي دوايرؤط  ٢٠٠٩   دمرَذ دمَ 
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 دامام َذرةي دةردةوَ ٢٠٠٩-٢٠٠٧  مَان  دامان طي رََةي وةرط  دامان

  .س) ٧٩٠٥٥( دةط ٢٠١٥   ري

  .َوة دي .٢

 وَ ط  دةر ََ وَل وةى دةداتمَ دي ايدة ا ت  ش  

ي طَر وةيدم ن و دارو زام دممدة َ نم GPS و 

 مي م درودم دوا طان زامر  رَم  رةردمن

  ط  َد َ يَر وةيدم يمر )Network Analyst ( دندا 

مممو َ نم.  

  .ردن رَ َن َةرةم و -٣

 نَ َر نرد َ م واوي وةك  زام اقَ واار دا 

م ن )ي ،نوا ،يرة يوةمم ، دة ردوو  د و  ( 

 َم وان، ي( م َ  داوة َن دةزطم و دا ري ٢٠٠٦  دواي

رة))     م (، مَ دة ردوو  د و .((  

 ط  ورد دةر  وةداََ مط  ممم ويَ ومزاري دا 

 َم( .    (دةدة) )     رة مَ  ن

 وة ) ٨٣٣٠( موى َوة  َن مي    َذرةي وةرطوة،) ٢٠١٥-٢٠١٤(

  .دة وةرةم دوا رووماوةوة داش م) ٢٥( ر

  و َرَطي    َزاي) ١(ي 

  
  ا  ،ردار و و ا ا ر    دةاوة/روة

  .٢٠١٠وَ ،َس، م و ،َرَطي
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 :ويَ ةريَ م مرة ري   راورد  ةرةَ نوة   .ا

 وَ)ءة :(  رط مَرو  ةَ  دا ن ودةزطزار 

 َام ريو ود شَ  نو ت   ت و  وَ)٩( )٢٠٠٧ ،ا (، 

 وةزم طم  َ  رة مَ  ن زاري َوي  ن َةدا

مَر ردا زةوي م رؤ ورا َدة  َ ري و زام ري ورامط 

، ش يَر ؤ مامم وط   َ ةرةَ نراوة َدي، د  

َ مط ة  م ةرَ  ممم ومزاري دا نَ  يوم 

  :َاوةن وةر َةرة  راورددم و َوة

  .َ /ةري -١

 ) ٢٣(ن َذرةي َا م) ٢٥(  ري رة م مم َذرةي

 ،) ٢( مَ ن مي   وا/ م) ١.٠٨(دةط   مَ اي ش

 مك  ) ٣٦٠(  راوةن َةرة     َ َذرةي  رةت

 َاي ش م ي) ٢٣(  ) ٨٣٣٠(  ري ) ١٠() ٢٠١٥،(دةماوة

 ش ، م ي َذرةي  م رو ري وا ،) ٣٦٢( ك ر   َذرةي

  .))رةدا م ي َذرةي زؤري  دةطرَوة

  :روور َةري -٢

 َ و ةرامَ َيدادةم  ممم ويَ زاري ،نَ     

 رروو َ و كةَ َ  نو َ َلط وَ  ن واوَ  

َ مم رةت ،نَ ريروو او)ا (وا    رياوي رو  

م  م )م نَ ، ، ،مَ ط (،وةَي دةطن زؤروةََ ي 

وم    رين رواو  مَ رة  انَ٨-٤(م(٢ )،١١()٢٠١٦( 

   ري مم ر دةردةوَ،) ٢(و)١( ي  دن  َ دةمدووة،

م رة )١٣ (م ةيََر )ي) %٥٤.١ ن طم َلط ةريَ او َطم 

 من، ط ي ي)%٤٠(دة  او َةري طَل وم م) ١٠( راردا

 رةيو َذ يمم    نزؤر  ةرَ َوردة )ن) ٢م ةيََر 

  ري  او روري َ   اي وا ،)٢(ي من ط ي ي) %٨(

َ م  ٣.٦( دة(كوة  ٢  ي )دا) ١ َودةردة.  

 زاري َوي ممم  دادةمَ ةرام و  َ ط رووري رةت

َ    ي ريرو او طمر  ر مزار نَ)م 

 ط روري  ن  زدوم  (م َ ط ، ،ن، رَ ،ن،

 َ وةن زؤري  ،دموةي و  امي ر دة َر َرري

  ريروو ط  م رة  انَ٢١-١٨(م(٢)١٢() ٢٠٠٩،ا ( ،  َ دن  
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 َةري طَل م و  ري  ط روري َ   اي  دةردةوَ دا) ١( ي

   مط َم) ٢١( من  ر  ك، ر  ٢)٨.٤( دةط  او

 ي( وام م) ٣( م راردا من، ط ي ي%) ٨٤(دةطَ  ةر طَل

، ،ادؤ  ن (ةيََر)ي ي) %١٢ ن طم َ َدة  و َلط 

 روري طورةن  من)طري(مي م ش  دراو، رووري

 َذرةي   دةطرَوة  ي  ش ٢)٢١.٨(دةط ردةوَ ،ةر  َ دراو

  م ي،)١.(  
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)٢ری بیناكراو(م روبه  ناوی قوتابخانه  
ی  وته ركه به

 قوتابی

ڵ  گه لهھاوتایی 

ر پوه  
)٢ری گشتی(م روبه ی قوتابی وته ركه به   

ڵ  گه ھاوتایی له

ر پوه  
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  ري  ط او رووري/ َ ةري    َروي رََةي) ٢( ي

)٢٠١٥(  

  

  ).١(ي   دةاوة: روة

  

  

  
  ).٢(ي   دةاوة: روة

  

  ):/(و) ل/ )طَ  ةري -٣

  ةرة   ممم يام  ط م نَ   روة  

  رةيَذ ، ر وة رةير َذَ  م نَ دت ز  ي ل 

 رةماموةي دوا ن زارم ر وَ زؤر ري وادةت ش دةَوة رز

َرم َر دة ويَ زاري ،نَ وةيدم ي ل مَ م رة 

) ٤(و) ٣(ي رة  ر ) ٢٨( َن مَ  اي دةردةو  َري

 كرادة وةَل طط ةرةَ ناوة   ر َ  انَ٣٠-٢٥(م ( اوةدام )

،١٣()٢٠١٢ (،  وازي ور   انَن مم  ي )ي) ٢٥م مَ رة 

  زؤرَ  ةر  َ  ةر  و طَل َةر  ى َةر

ةى رژ

م  

ة ى رژ  %  ةرژ  %

م  

% 

   رورى 

  او

٨  ٢ ٥٢  ١٣ ٤٠  ١٠  

   روورى 

ط  

٤  ١ ٨٤  ٢١ ١٢  ٣  
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)١٥ (م ةيََر)٦٠ (%و َلط ،ةرداَ اَ)١٠ (م ةيََر)٤٠% (و َل مط 

  ).٤(ي َةر

  )٢٠١٥(   ري   و َن    روي) ٣(ي

  

  
  ٢٠١٥ مامن، رو  ، روةردةي رَةرا :روة
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  )٢٠١٥(  ري   و ل    رََةي) ٤( ي

  ).٣(ي   دةاوة: روة

       َوة طمن َةرة       َ رةت

   ي ز مام و وامن وةرط   ري امي ر دةَ راوي رري

 ) ٢٠( ك ر  وَاق من َةرة  ل، دممؤ و وامن وووةي

 روي َاي  ري   ر  رةَ م زاري (، (دةماوة

ةام   َوةرط  ايَ كر  )١٣.٧ ( ،روة ي )٢٥ (

م )٢٠ (ن و َلط ةرَ ةيََر)ي) %٨٠ ن طم َ َش دة 

َذة َر  رةي زؤريَذ   ،نم ردارا )٥ (م ةيََر)٢٠% (

و َل مط ةرَ.  

  

َ :ازيَ ومن دام:  

َ  ازي  ر نَ   َ َيدة  ازي دةرَ مردة داد 

  ش ))(Nearest Neighbor Analysisو َوي   طان

ردمَذ وازي  يوةمى دوري مان راَم م وندا دةط )،١٤( )٢٠١٢(، 

  )Clustered(وةو داومَ ازي  َذة) ٠(مَان دةو َو َوي ي

 َازة وت واو ي)١(َذرة َ وة م ي وة  وَ، رَ َازي وا) ٢.١٤٩( وة

 دة َو    َو َوي رة ي دةروات، رة راي

)(Wong et al,٢٠٠٠)١٥ (:  

R ٢*AR√ N/A 

  Nن  َذرةي  ARن  مَان راي دوري َاي  Rو  َوي

  Aمو  روري

 دمدة يو َو  ومدا َ م نرة ري   َ 

  :دةرم  دةط   )٣(َةي  دن

  َ  ةر  و طَل َةر  ى َةر

  %  ةرژ  %  ةرژ

   روورى   

  او

٤٠  ١٠ ٦٠  ١٥ 

   رىروو ٢٠  ٥ ٨٠  ٢٠  ط 
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 Critical( ق ي ارَةي دةوَ )٠.٤٣(َ)Z Score (  )ةري ي ي-١

Value )(-٢.٥٨+)٢٥٨) و(وا  ةيَار يواو، م   ازيَ ومدا 

  .وة رَوت  )Random(  رةَ ازي   من وةرواماوي

٢-  د  )Significance Level((٠.٦٪) دةط   )١%( ةي واََر َرط )٩٩ (%

  .وة رَوت دةر من داومَ ازي  مي و

٣- َ وة َدة  ي ي َو ١.٠٤( دةط( ة واورةط  رةيَذ )واو ي)١ 

َذة  ازي وةرطَ ومدا رة)Random (وةرط  ازةشَ وةَردةط :  

 طرةط   رة موةرا  دامان و م َذرةي زؤر طدوموةي  - أ

 .وك رووري ر من

 رادوو وةم ) ١٠( وةي طرة َم ودرووم  ري َاي اواموم  - ب

  دةو رَاوي ري ي دواا مي  م ي درودم ؤَذةي

 اقَ و)دا (روة ام دارا. 

  )٢٠١٥( ري رةم م داوم  و َوي دةر)  ٣(َةي

  
  )))ArcGIS١٠.١رمي ارَةي  و َوي دةدم :روة

دووة :دمم َ  ريم ط  زاري مَ رة.  

 َن و طَ ة زاري داوم  طمن َةرة َ  دووري ي

ةَ ،ت  رة نامم   دمَ زاري  ت و 

 ر رة رةطزي دةرَي وت دووري Assibilate( ( ط مري َةدا َو،

َ َةرة و دادةمر  وةيمَ مو ومزاري دا )ادة،١٦()٢٠٠٧( ، 

 دووري  ري دةورو دم  ي رؤَ ن زاري رة ي وةك من

 ام  َ دااَ ةك  من َ دة َر دةت، دراو  ن

َ اورد  وازي مازة وةاوة ط   زار.  

    وةيدم يمر )Network Analyst ( رة ازة و زورد َذ 

 َم دَ  درودم  وةر َ َودي دة  َ )Buffer (َراورد  ة

 Nearest Neighbor 
Ratio:  ١ . ٠٤٥٥٤١ 

z-score : ٠.٤٣٥٦١٦   

  
p-value : ٠.٦٦٣١١٥ 
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 ٥٨٨                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

)  Distance(دووري َةري  َ طاوة رةم رَي  ) )Service areaزاري

  ).Time(وت
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Abstract: 
Studying is one of the important sectors, which has the crucial role in 
developing the scientific and educational levels. This can be achieved through 
considering the education standards and paying attention to the geographical 
locations of educational institutions.. 
The project aims at studying the current status of basic education, evaluating the 
study standards in accordance with the approved standards; and adopting the 
Geographic information system (GIS) to indicate the location of schools in the 
neighborhoods to reach the digital map of transportation road web, in order to 
estimate the easiest ways possible to reach the schools depending on the distance 
and time.. 
The researches has depended on the data and information of Koy Education 
Directorate and using Global Positioning system(GPS) to indicate the location of 
the schools; in addition to using the (ArcGIS ١٠.١) technical, to reach a 
blueprint and solve it through using Spatial Analysis and Network Analysis.. 
According to the student's share of area, over half of the schools are not 
compatible with the standards; but the student/class and teacher/student shares 
are considerable compatible with the standards. With regard to the standard of 
distance and time, the schools service belts serve less than (٪٦٠) of the 
neighborhoods insufficiently. 
Key Words: Assibilate Network Analyst, Education Standards and GIS. 
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