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 يدهچك
هماي مركزيمت،     هماي عممومي در شمهر بجنمورد بمر اسماس شماخص         يمابي كتابخانمه   اصلي اين پژوهش مکمان  هدفهدف: 

هما، تعيمين     يمابي كتابخانمه   است. از ديگر اهداف اين تحقيق، شناسايي معيارهاي اصملي در مکمان  طبيعي زمين  هاي  سازگاري و ويژگي
هماي منتخمب بمر اسماس       دهي به معيارها و تعريف سناريوهاي مناسب براي هر كدام از پهنمه   روش مناسب براي استانداردسازي و وزن

 هاي كالبدي آن است.  ويژگي
هماي پمژوهش از     داده  ا ماهيت كاربردي و رويکرد كممي اسمت و بمراي گمردآوري    روش پژوهش حاضر، توصيفي ب:  روش

يمابي از   دهمي بمه معيارهماي مکمان      هاي معيارها از توابع فازي، بمراي وزن   روش  پيمايشي استفاده شده است. براي استانداردسازي نقشه
دهمي بمه معيارهما از      دار اسمتفاده شمده اسمت. بمراي وزن      نمراتبي فازي و براي تلفيق معيارهما از تركيمب خطمي وز    فرايند تحلي  سلسله

يمابي   شده است كه جامعة آماري را خبرگان و كارشناسان مرتبش بما اممور مکمان    نامة مقايسة زوجي استفاده  روش دلفي و ابزار پرسش
 اند. شدهصورت غيرتصادفي هدفمند انتخاب  عنوان نمونه به نفر  به 1۲دهند و   ها تشکي  مي  كتابخانه

جمعيمت، قابليمت    طوركلي ازنظر اهميمت وزن نهمايي معيارهما، تمراكم     هاي تحقيق حاكي از آن بوده است كه به  : يافتهها  يافته
ترتيمب داراي بيشمترين    هاي موجود، نزديکي به مراكز آموزشي و نزديکي به مراكز فرهنگي و ممذهبي بمه    دسترسي، فاصله از كتابخانه

كتابخانمه بموده اسمت.     پهنمة داراي تناسمب بماالي مکماني بمراي      ۶شده در ايمن تحقيمق،    ا تلفيق معيارهاي درنظرگرفتهاند. ب  اهميت بوده
تموان    شمده ممي   هماي درنظرگرفتمه    كتابخانة جديد دارد كه با توجه به سياسمت  3همچنين با توجه به سرانة استاندارد، شهر بجنورد نياز به 

 مکاني انتخاب كرد. پهنة داراي تناسب باالي ۶از بين 
توانمد از بسمياري از     پميش از سماخت كتابخانمه ممي       هماي مناسمب بمراي احمداث كتابخانمه       يمابي پهنمه   مکمان  اصالت/ارزش:

هما تم ثير بسمزايي      توانمد در افمزايش كمارايي كتابخانمه      ها مي  كتابخانه   يابي صحيح هاي اضافي جلوگيري كند. عالوه بر اين، مکان  هزينه
هماي مختلفمي در زمينمة اجماره كمردن يمک         هما، اسمتراتژي    هاي تجهيز كتابخانه سياست اي و  با توجه به محدوديت بودجه باشد.داشته 

اسماس   شمود. بنمابراين، در ايمن تحقيمق بما رويکمردي نوآورانمه بمر         مکان براي كتابخانه يا احداث كتابخانة جديمد در نظمر گرفتمه ممي    
هماي    ها و سمناريوهايي بمراي احمداث و يما اجمارة مکمان بمراي كتابخانمه در پهنمه          ابنيه، پيشنهاد هاي موجود و كيفيت  وضعيت كاربري
هما اسمت. بنمابراين، بمراي       اند، عدم قطعيت در قضماوت   اي كه كمتر بدان توجه داشته  ترين مسئله  شده است. همچنين، مهم منتخب ارائه 

 شده است.  دهي به معيارها استفاده  ندشاخصة فازي براي وزنگيري چ  رفع اين مسئله در اين تحقيق از روش تصميم
  مراتبي فازي يابي، سيستم اطالعات مکاني، فرايند تحلي  سلسله هاي عمومي، مکان  كتابخانهها:   كليدواژه
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Abstract 

Purpose: The main purpose of this research is to locate the public libraries in 
Bojnourd based on the indicators of centrality, consistency and natural features of the 
earth. Identification of the major criteria in the site selection of the libraries, 
determination of the appropriate method for standardizing and weighting the criteria, and 
definition of appropriate scenarios for each of the selected area as based on their physical 
properties.  

Method: The present study's method is descriptive with a practical nature and a 
quantitative approach, and the survey method has been used to collect the data. In order 
to standardize the criteria maps, fuzzy functions were used; in to weigh the site selection 
criteria, the Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) were utilized; and to combine 
the criteria, the weighted linear combination (WLC) were used. The Delphi method and 
paired comparison questionnaire were used to weight the criteria. The statistical 
population is composed of the experts related to the site selection of libraries, and 12 
persons were selected as the sample using the targeted non-random sampling method. 

Findings: The findings of the research indicated that in general, population density, 
accessibility, distance from existing libraries, proximity to educational centers and 
proximity to cultural and religious centers, respectively, have been the most important 
criteria in terms of the importance of the final weight of criteria. By combining the 
criteria considered in this study, 6 areas had a high spatial fitness for library space. In 
addition, given the standard per capita, Bojnurd city needs 3 new libraries which can be 
selected according to the policies considered, from the 6 areas with high spatial fitness. 

Originality/value: Locating the appropriate areas for building a library can prevent 
additional costs before building a library. In addition, the correct site selection of 
libraries can have a significant impact on the efficiency of libraries. Considering the 
limited budget and the equipping policies of libraries, various strategies are adopted to 
lease a place for the library or to build a new library. Therefore, several plans and 
scenarios are presented in this research with an innovative approach within the selected 
areas according to the status of the existing uses of buildings and and the bulidings' 
quality. Furthermore, the most important issue that has received less attention thus far is 
the uncertainty in judgments. Therefore, the fuzzy multi-criteria decision-making method 
was used in order to solve this problem. 

Keywords: Public libraries, Site selection, Geospatial Information System (GIS), 
Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)  
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 مقدمه

كننمد. ارائمة مناسمب خمدمات       مهمي در پايداري اجتماعي شهروندان ايفا مي خدمات شهري نقش

تمرين خمدمات شمهري      شهري موجب افزايش كيفيت زندگي شمهري خواهمد شمد. يکمي از مهمم     

انمدوزي و گمذران اوقمات فراغتنمد.      هما بمراي مطالعمه، علمم      ها هستند كه از بهتمرين مکمان    كتابخانه

تواننمد نقمش مهممي در رشمد و       عنموان يکمي از اجمزاي اصملي جامعمه ممي       هاي عمومي به  كتابخانه

اي كمه در   مسمئله  ،حمال  .(138۵زاده،   اعتالي فرهنگ و توسعة جامعه ايفا كنند )معصمومي و فمرج  

 ها در محيش شهري است.  ها ت ثير بسزايي دارد استقرار مناسب آن  آفريني مؤثر كتابخانه  نقش

استقرار هر عنصر شهري در هر موقعيتي از سطح شهر تابع اصول و قواعد خاصمي اسمت كمه    

درصورت رعايت شدن به افزايش كارايي عملکردي آن عنصر در همان مکمان مشمخص خواهمد    

اسمتقرار   هماي ممديريت    ترين فعاليمت   مهم از جملة يابي مکان (.1391جاميد )اباذري و همکاران، ان

 ،در زممان، هزينمه   جمويي  صمرفه موجبمات   توانمد   خمود ممي   نوبمة  بهاين فعاليت  .است عناصر شهري

)كيماورز مقمدم و كيماورز     فرصت و موجبات افزايش عدالت فضايي را فراهم سمازد كردن فراهم 

استقرار واحدهاي خدمات عممومي و شمهري بما     يابي و رعايت اصول و مباني مکان .(139۰مقدم، 

 خم  نيست و ايمن   ها چندان در شهرهاي ايران مرسوم  و اثربخشي آن كارايي حداكثرسازي هدف

بمراي   را ناپمذيري  جبمران شمهري ممکمن اسمت تبعمات منفمي       و غفلت در بعضي از مراكز خدمات

آورد )ممافي   بمه دنبمال  نهادهاي مديريت شهري و ملي  هاي بيشتر براي  هشهروندان و همچنين هزين

 (.139۲و همکاران،

هما توجمه شمده اسمت.       يمابي مناسمب آن   ها از جملة خدماتي است كه كمتر به مکان  كتابخانه 

يمابي   مکمان  اي در سممطح شممهر    نحمو شايسممته   هبايد بم  ها  كتابخانه نکتمه كمه بمه ايمن توجهبنابراين، 

هماي مکماني كمه كتابخانمه در آن واقمع        طموركلي، ويژگمي   بمه  رسممد.   ممي ضمروري بمه نظمر شوند

عاملي مهمم بمراي مراجعمان اسمت و      دهد كه مکان،  ها نشان مي  شود بسيار مهم است و پژوهش  مي

مکمان مناسمب باعمث افمزايش ميمزان مراجعمه و افمزايش ميمزان اسمتفاده از كتابخانمه خواهمد شممد            

 (.  1391و همکاران، )اباذري 

هاي عمومي در شهر بجنورد كه منطقة مورد مطالعمة ايمن     يابي كتابخانه آنکه مسئلة مکان حال

همزار نفمر    ۲۰۰تحقيق است از اهميت دوچنداني برخوردار است، چراكه شهر بجنورد بما بميش از   
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تمري    نة پمايين گوي نيازهماي شمهروندان نيسمت و سمرا     كتابخانه فعال دارد كه پاسخ ۴جمعيت تنها  

نشميني در شمهر بجنمورد،      نسبت به سرانة استاندارد دارد. عالوه بر اين، گسترش زنمدگي آپارتممان  

آمموزان   سبب شده است كمه دانمش   هاي صوتي  كمبود فضاي خانگي شهروندان و وجود آلودگي

نيماز پيمدا كننمد.    مند به مطالعه به فضاهاي آرام براي انجام مطالعمه   و دانشجويان و ساير افراد عالقه

هما در    صورت يکسان نبوده و بيشمتر كتابخانمه   ها در شهر بجنورد به  همچنين، توزيع مکاني كتابخانه

آنکه با توجه به مركز استان شدن شمهر بجنمورد و اضمافه شمدن برخمي       مركز شهر قرار دارند؛ حال

فضماي كتابخانمه    روستاهاي حاشية شهر به فضاي شهري، حاشية شهر با عدم دسترسمي مناسمب بمه   

 مواجه است.  

هماي    با ممدنظر قمرار دادن معيارهما و عوامم  ممؤثر بمه تعيمين مکمان         ها  يابي كتابخانه در مکان

هاي محتمم  بمراي     شود. زماني كه هدف، يافتن مکان  ها پرداخته مي  مناسب براي استقرار كتابخانه

معيارهماي زيمادي را ممورد     گيمران بايمد    هما اسمت، تصمميم     يک خدمات خاص همچمون كتابخانمه  

توانمد   هما نيمز ممي     خصموص دارنمد و مقمادير آن    بررسي قرار دهند. ايمن معيارهما هريمک وزنمي بمه     

هما بمه عوامم  متعمددي وابسمته        يابي كتابخانه صورت كمي يا كيفي باشند. با توجه به اينکه مکان به

گيمري    هماي تصمميم    از روشيکمي   آيمد.    به شمار ممي  1گيري چندمعياره  است، يک فرايند تصميم

ايمن   پمذير، قموي و سماده اسمت.      است كمه روشمي انعطماف    ۲مراتبي چندمعياره فرايند تحلي  سلسله

ها متضماد هسمتند بهتمرين كمارايي را دارد، امما ايمن         روش در شرايطي كه معيارهاي انتخاب گزينه

. همچنمين، عمدم قطعيمت در    شود  گيري با اطالعات دقيق استفاده مي  روش عمدتاً در موارد تصميم

كمارگيري روش   دهمد. هرچنمد همدف از بمه      ارتباط با الگوبرداري از قضاوت انسمان را نشمان نممي   

حمال روش تحليم     به دست آوردن نظر كارشناسان و متخصصان است، بمااين  مراتبي تحلي  سلسله

هماي    در مقايسمه كنمد، زيمرا     درسمتي نحموة تفکمر انسماني را ممنعکس نممي       معمولي به مراتبي سلسله

ژگمي فمازي    علمت وي  گيرندگان اغلمب بمه    شود. تصميم  زوجي اين روش از اعداد دقيق استفاده مي

هما اعمالم كننمد. بمه هممين        صمراحت نظرشمان را درممورد برتمري     هاي زوجي قادر نيستند به  مقايسه

د. از طمرف  دهنم   جماي يمک عمدد ثابمت تمرجيح ممي       بمازه را بمه   هايشان ارائة يک  دلي ، در قضاوت

انمد،    همايي را كمه نمادقيق و ممبهم      ديگر، منطق فازي قادر است بسياري از مفاهيم، متغيرها و سيستم

گيمري در شمرايش عمدم      بخشي رياضي بخشيده و زمينه را براي استدالل، كنتمرل و تصمميم    صورت

                                                           
1. Multi-Criteria Decision Analysis            2. Analytical Hierarchy process (AHP) 
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يشممتري بمما همماي فممازي، سممازگاري ب  عبممارت بهتممر، اسممتفاده از مجموعممه اطمينممان فممراهم آورد. بممه

همماي فراينممد تحليمم     بنممابراين، بمما تلفيممق روش  توضمميحات زبمماني و بعضمماً مممبهم انسمماني دارد؛   

هما را نيمز     توان معايب آن  هاي هر دو روش مي  مراتبي و فازي عالوه بر در نظر گرفتن مزيت سلسله

حليمم  بنممابراين، در ايممن تحقيممق از روش فراينممد ت (.1393برطممرف كممرد )حيممدريان و همکمماران، 

 دهي به معيارها استفاده شده است.  براي وزن 1مراتبي فازي سلسله

هما تماكنون تحقيقمات متعمددي انجمام شمده اسمت. مختمارپور           يمابي كتابخانمه   در زمينة مکمان 

هماي عممومي پرداختمه شمده اسمت. در تحقيمق         يمابي كتابخانمه   ( به بررسي معيارهماي مکمان  1387)

جواري بما مراكمز    دسترسي، بعد مسافت، توزيع جمعيت و هم)قابليت  مذكور، معيارهاي مركزيت

نشماني(، انمدازه )خمدمات      جمواري بما ايسمتگاه آتمش     پرتجمع(، سازگاري )سکوت، امنيمت و همم  

يابي محم  كتابخانمه و وضمعيت خماک در نظمر        كتابخانه، امکانات رفاهي و گسترش آتي(، جهت

يمابي   شناسمايي معيارهماي ممؤثر بمر مکمان      ( بمه 139۰گرفته شده است. دهقاني سانيچ و محمودي )

انمد. در تحقيمق     هاي عمومي با استفاده از تحليم  شمبکة فمازي و تاپسميس فمازي پرداختمه        كتابخانه

هماي قمومي،     مذكور، معيارهاي سمازگاري، مركزيمت، انمدازه و فضماي مکمان، عوامم  و ويژگمي       

ن معيارهماي بما اهميمت بيشمتر انتخماب      عنموا  كتابخانه به يابي مکان  جغرافيايي طبيعي منطقه و جهت

 اند.   شده 

شمهر تهمران    ۴هاي عمومي منطقمة    يابي موقعيت كتابخانه به مکان (1391اباذري و همکاران )

دهمي از روش    اند. در تحقيق مذكور، بمراي وزن   بر اساس معيارهاي مركزيت و سازگاري پرداخته

هماي    دار اسمتفاده شمده اسمت. يافتمه      ركيب خطي وزنها از ت  مراتبي و براي تلفيق اليه تحلي  سلسله

هماي   شمهر تهمران بما مؤلفمه     ۴هماي عممومي منطقمة      حاكي از آن است كه كتابخانمه  تحقيق مذكور

هاي مربوط به معيارهاي سازگاري تناسب نسمبي بمااليي     مربوط به معيار مركزيت و همچنين مؤلفه

 وضعيت مناسبي ندارند.   هاي ناسازگار  به كاربريلحاظ تناسب با معيارهاي مربوط  دارند، اما به

هاي عمومي شهر همدان پرداختمه اسمت. در تحقيمق      يابي كتابخانه ( به مکان139۲منصوري )

تمراكم جمعيمت و ارزش ملمک     هماي عممومي موجمود،     مذكور، از معيارهاي سازگاري، كتابخانه

ي، ممذهبي، آموزشمي، پممارک،   هماي عممومي، ادار    هماي پاركينمگ    اسمتفاده شمده اسمت. كماربري    

                                                           
1. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 
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هماي تجماري، درمماني      هاي سازگار و كاربري  عنوان كاربري نشاني به  هاي آتش  ورزشي و ايستگاه 

هما در    بمراي استانداردسمازي اليمه    انمد.  هاي ناسازگار در نظر گرفته شده  عنوان كاربري و صنعتي به

بما اسمتفاده از روش    هما   كور، شماخص انمد. در تحقيمق ممذ    شمده   بنمدي  ها طبقمه   تحقيق مذكور، اليه

هماي عممومي     يابي كتابخانمه  ( به مکان1393اند. حسيني و همکاران )  دار تلفيق شده  همپوشاني وزن

مراتبمي   دهمي بمه معيارهما از تحليم  سلسمله       در تحقيمق ممذكور، بمراي وزن    انمد.   شهر رشت پرداخته

همماي اطالعمماتي از مممدل همپوشمماني   شممده اسممت. در تحقيممق مممذكور، بممراي تلفيممق اليممه   اسممتفاده

بنمدي   هما طبقمه    ها در تحقيمق ممذكور اليمه     شده است. براي استانداردسازي اليه  ها استفاده  شاخص

هاي تحقيق مذكور حماكي از آن اسمت كمه شمهر رشمت همم ازنظمر كممي و تعمداد            اند. يافته شده 

بخش فضماها بما چمالش مواجمه هسمت.      يابي كارآمد و اثر ها و هم ازنظر كيفي يعني مکان  كتابخانه

هماي    يمابي كتابخانمه   بنمدي عوامم  ممؤثر بمر مکمان       ( به شناسمايي و رتبمه  139۲عفيفيان و همکاران )

بما مطالعمة    مراتبمي پرداختمه اسمت. در تحقيمق ممذكور،      عمومي با اسمتفاده از روش فراينمد سلسمله   

شمده اسمت؛ سمپس بما       ومي مشمخص هماي عمم    يابي كتابخانمه  اي، معيارهاي مؤثر در مکان  كتابخانه

نامه، ميزان اهميت عوام  مؤثر بما اسمتفاده از فراينمد     نظرسنجي از متخصصان مرتبش توسش پرسش

گممروه مركزيممت،  7مراتبممي مشمخص شممده اسممت. در تحقيممق ممذكور، معيارهمما در    تحليم  سلسممله 

 اند. يابي، استحکام و رقبا مورد بررسي قرارگرفته سازگاري، اندازه، گسترش، جهت

انمد.    هاي عممومي در شمهر تبريمز پرداختمه      يابي كتابخانه ( به مکان1393زوارقي و همکاران )

جممواري بمما كمماربري  جممواري بمما فضمماي سممبز، هممم در تحقيممق مممذكور، معيارهمماي سممازگاري )هممم

هماي ارتبماط محلمي،      جواري بما كماربري فرهنگمي(، آسمايش )دسترسمي بمه شمبکه        آموزشي و هم

رفماهي و دسترسمي بمه مراكمز جمعيتمي(، كمارايي )قيممت زممين، مالکيمت           دسترسي بمه خمدمات  

اراضي، قابليت گسترش، اندازة قطعات و تناسمب كماربري(، مطلوبيمت )دوري از مراكمز خطمر و      

هما، فاصمله از     نزديکي به مراكز جاذب طبيعي(، سالمتي )فاصله از صنايع مزاحم، فاصله از بزرگراه

هماي    هاي انتظمامي، فاصمله از ايسمتگاه    ز درماني( و ايمني )فاصله از پاسگاهها و فاصله از مراك  پايانه

دهمي بمه     نشاني و فاصمله از مراكمز ممديريت بحمران( در نظمر گرفتمه شمده اسمت. بمراي وزن          آتش

هما از تاپسميس فمازي اسمتفاده شمده اسمت.         بندي مکان  مراتبي  و براي رتبه معيارها از تحلي  سلسله

هماي عممومي شمهر شميراز و تعيمين        ( به ارزيابي نحموة توزيمع كتابخانمه   1393ن )عفيفيان و همکارا
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انمد. در تحقيمق ممذكور، بمراي       هاي عمومي اين شمهر پرداختمه    بهترين مکان براي احداث كتابخانه

هماي مربمموط بمه كمماربري اراضمي، تمراكم جمعيممت، توزيمع جمعيممت،        يمابي كتابخانممه، اليمه   مکمان 

هماي مناسمب بما      انمد و مکمان   اده از روش تركيب خطي وزني تلفيمق شمده  دسترسي و امنيت با استف

نتمايج دسترسمي    شمده اسمت.   توجه به مساحت زمين، جمعيت و فاصمله تما خيابمان اصملي انتخماب      

كمه   پوشاني دارند، درصمورتي   ها با يکديگر هم  حاكي از آن است كه شعاع دسترسي اكثر كتابخانه

 ند.  بيشتر مناطق فاقد كتابخانه هست

يمابي   (، از معيارهاي مركزيت و سازگاري بمراي مکمان  1393در تحقيق هاشمي و همکاران )

ها در شهر سقز اسمتفاده شمده اسمت. در ايمن تحقيمق، ميمزان امنيمت، نزديکمي بمه            احداث كتابخانه

عنموان معيارهماي سمازگار و نزديکمي بمه       نشماني بمه    هماي آتمش    ها و نزديکمي بمه ايسمتگاه     كالنتري

عنوان معيارهماي ناسمازگار در نظمر گرفتمه شمده اسمت. قابليمت         شهربازي و نزديکي به رودخانه به

عنموان   دسترسي، حداق  فاصله از ت سيسات شهري، تراكم جمعيت و نزديکي به مراكز جمعيتي به

هما از    دهمي بمه اليمه     شده است. در تحقيق مزبمور، بمراي وزن    زيرمعيارهاي مركزيت در نظر گرفته

دار استفاده شده اسمت. محممودزاده     ها از تركيب خطي وزن  مراتبي و براي تلفيق اليه لي  سلسلهتح

انمد. بمدين     ها در شهر اروميه پرداخته  هاي جديد براي كتابخانه  يابي عرصه ( به مکان139۶و نوري )

هماي اصملي،     نهاي موجود، فاصمله از خيابما    در تحقيق مذكور متغيرهاي فاصله از كتابخانه منظور،

فاصله از صنايع مزاحم، تراكم جمعيت، نزديکي به مراكمز مسمکوني، نزديکمي بمه فضماهاي سمبز،       

فاصممله از مراكممز تجمماري، نزديکممي بممه مراكممز آموزشممي، فاصممله از مراكممز درممماني، سممازگاري    

ن دهي به معيارها در اي  ها، شيب و دوري از خش گس  در نظر گرفته شده است. براي وزن  كاربري

   مراتبي و براي تلفيق معيارها از تركيب خطي وزني استفاده شده است. تحقيق از تحلي  سلسله

دهمي و از    مراتبي بمراي وزن  ها از تحلي  سلسله  يابي كتابخانه ( براي مکان۲۰۰۵) 1پارک و لي

انممد. در تحقيممق مممذكور، معيارهمماي  دار بممراي تلفيممق معيارهمما اسممتفاده كممرده   تركيممب خطممي وزن

شمده اسمت. دشمتي ناصمرآبادي،       ها و مناطق نظامي در نظمر گرفتمه    محدودكننده همچون رودخانه

يمابي   ( از دو معيار سازگاري و مركزيت براي مکمان ۲۰13) ۲مشهدي و خداكريمي كيانفرد، رحيم

دهمي بمه معيارهما از فراينمد تحليم         انمد. در تحقيمق ممذكور، بمراي وزن     هما اسمتفاده كمرده     كتابخانه

                                                           
1. Park & Lee            2. Dashti Nasserrabadi, Shahabi, Keihanfard, Rahim Mashahi & Khodakarami 
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ها با استفاده از توابع فمازي اسمتاندارد شمده و بما اسمتفاده از        شده است و اليه مراتبي استفاده  لهسلس 

 اند. شده  دار تلفيق  تركيب خطي وزن

انمد و دسترسمي بمه      ها پرداختمه   برخي مطالعات از ديدگاه عدالت اجتماعي به بررسي كتابخانه

از سيستم اطالعمات مکماني بمراي     بررسي قرار داده و عنوان يک معيار مستق  مورد ها را به  كتابخانه

تهمران را   1۲هاي عمومي منطقمة    ( كتابخانه138۴زاده )  اند. معصومي و فرج اين منظور استفاده كرده

نتمايج تحقيمق ممذكور حماكي از آن      اند. ها و تسهيالت ارزيابي كرده  ازنظر توزيع فضايي، دسترسي

( دسترسي جمعيت بمه  1388اند. اشرفي )  يع فضايي مناسبي نداشتههاي موجود توز  است كه كتابخانه

هاي عمومي در دو حوزة شهري و روستايي را بررسي كمرده اسمت. همچنمين، در تحقيمق       كتابخانه

هماي    هاي جمعيتي در تعيمين نموع نيماز بمه منمابع و خمدمات كتابخانمه         مذكور به بررسي نقش مؤلفه

( به بررسي ابعاد فضمايي دسترسمي بمه    1393ي و صباغي آبکوه )شده است. آقاجان  عمومي پرداخته

اقتصادي شهروندان در سطح نواحي شمهر  -هاي اجتماعي  هاي عمومي در ارتباط با ويژگي  كتابخانه

هماي    براي تحلي  ويژگمي  ۲( از سيستم اطالعات مکاني۲۰۰9و همکاران ) 1اند. كونتز  مشهد پرداخته

همايي كمه ديگمر      )كتابخانمه  3شمده    هاي بسته  ته در حوزة نفوذ كتابخانهشناختي افراد قرارگرف  جمعيت

نتايج تحقيمق ممذكور حماكي از آن اسمت كمه افمراد قرارگرفتمه در         فعاليتي ندارند( استفاده كردند.

تري   شده نسبت به ميانگين جامعه فقيرتر بوده و سطح تحصيالت پايين هاي بسته  حوزة نفوذ كتابخانه

ها توسعه دادنمد.    گيري مکاني براي كتابخانه  ( يک سيستم حامي تصميم۲۰1۵) ۴پارک دارند. ليم و

( از ۲۰17) ۵دهي وجود دارد. هوندروف و دزيالک  ناحية سرويس در سيستم مذكور، امکان تحلي 

  اند. بهبوديافته براي محاسبة دسترسي پياده به كتابخانه استفاده كرده ۶اي روش حوزة شناور دومرحله

ها را از ابعاد مختلف مورد تحلي  قمرار داد. ازنظمر     توان آن  تحقيقات گذشته مي بندي  با جمع

هماي    ممدل جمامعي از معيارهما كمه بتوانمد جنبمه       تحقيقات داراي ضمعف بموده و   معيارها، برخي از

ند ها را پوشش دهد و معيارها با يکديگر همبسمتگي نداشمته باشم     يابي كتابخانه مختلف مسئله مکان

بنابراين، اين تحقيق سعي بر آن دارد اين ضعف را بما ممرور جمامع پيشمينة پمژوهش       اند؛  ارائه نداده

پوشش دهد. همچنين، برخي تحقيقات رويکرد مناسبي براي استانداردسازي نقشمة معيارهما اتخماذ    

                                                           
1. Koontz 2. Geospatial Information Systems (GIS) 
3. Closed 4. Lim & Park 
5. Huhndrof & Działek 6. Two-step floating catchment area 
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 ر اسمت؛ هما از اهميمت بمااليي برخموردا      سمازي و تلفيمق اليمه     مقيماس  اند. اين موضوع در بمي   نکرده

بنابراين، در اين تحقيق با استفاده از توابع عضويت فازي سعي شده اسمت كمه ايمن مسمئله پوشمش      

انمد، عمدم قطعيمت در      اي كه تحقيقات پيشمين كمتمر بمدان توجمه داشمته       ترين مسئله  داده شود. مهم

بنمدي    هماي ترجيحمي عمدم اطمينمان اولويمت       هاسمت. عمدم اطمينمان موجمود در قضماوت       قضاوت

هما را مشمک      دهد و به همان نسبت، تعيمين توافمق )ثبمات منطقمي( اولويمت       ها را افزايش مي  زينهگ

گيري معمولي براي در نظمر گمرفتن عمدم قطعيمت راه را بمراي        هاي تصميم  سازد. ناتواني روش  مي

ايمن تحقيمق   بنابراين، براي رفع اين مسمئله در   كند؛  گيري فازي باز مي  هاي تصميم  استفاده از روش

 دهي به معيارها استفاده شده است.  گيري چندشاخصة فازي براي وزن  از روش تصميم

يمابي   در اين تحقيمق سمعي شمده اسمت در راسمتاي نيم  بمه همدف اصملي تحقيمق كمه مکمان            

هاي عمومي در شهر بجنورد است در ابتدا مرور ادبيمات جمامعي انجمام شمده، معيارهماي        كتابخانه

ها در راستاي همدف مموردنظر ممورد كنکماش       شود و نحوة استانداردسازي اليه ت ثيرگذار شناخته

دهمي و تلفيمق     شموند. بعمد از وزن    شمده در تحقيمق ارائمه ممي     هاي اسمتفاده   قرار گيرد. سپس، روش

هماي كالبمدي     شوند و ويژگمي   ها شناسايي مي  هاي با تناسب فضايي باال براي كتابخانه  معيارها، پهنه

هماي كنموني ممورد از ايمن نظمر        گيرنمد. همچنمين، وضمعيت كتابخانمه      مورد بررسي قرار مي ها  پهنه

اند و چه راهکماري بايمد اتخماذ شمود. در راسمتاي       گوي نياز شهر بوده شود كه آيا پاسخ بررسي مي

 رسيدن به اهداف فوق و ضرورت تحقيق، سؤاالت زير براي پژوهش حاضر مطرح است.

هماي پيشمنهادي     هاي عمومي در شهر بجنمورد و مکمان    استقرار كتابخانههاي نيازمند به   پهنه .1

 هاي عمومي جديد در شهر بجنورد كدامند؟  براي كتابخانه

هماي    هماي منتخمب بما توجمه بمه ويژگمي        توان براي هركدام از ايمن پهنمه    چه سناريويي مي .۲

 كالبدي آن در نظر گرفت؟

 هاي عمومي كدامند؟  يابي كتابخانه معيارهاي مناسب براي مکان .3

 تلفيق معيارها كدام است؟ دهي و  روش مناسب براي استانداردسازي، وزن .۴

 روش پژوهش

روش پژوهش حاضر، توصميفي بما ماهيمت كماربردي و رويکمرد كممي اسمت و بمراي گمردآوري          
 ةابتمدا موضموع و مسمئل   شمده اسمت. در ايمن تحقيمق،       پيمايشمي اسمتفاده     هاي پژوهش از روش  داده
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ميداني،  با مطالعات سپس،. شود ميو ابعاد آن بررسي  قرار گرفته مورد شناسايي و كاوش موردنظر 
معيارهمايي كمه بمراي     هما   مسائ  شهري و كتابخانهمطالعات پيشين و مصاحبه با كارشناسان مرتبش با 

منظمور   ازآن، معيارهما بمه   شموند. پمس   ممي شناسمايي   بنمد مطلو هما   كتابخانمه هماي مناسمب     تعيين مکان
دهمي شمده و بما يکمديگر تلفيمق       شموند. سمپس، معيارهما وزن    مقايسه شدن استانداردسمازي ممي   قاب 
دهي بمه معيارهما از     براي وزن گيرد.  هاي پيشنهادي مورد بررسي قرار مي  شوند. درنهايت، عرصه  مي

شناسان مرتبش شده است كه جامعة آماري را خبرگان و كار  نامة مقايسة زوجي استفاده ابزار پرسش
دهند. در اين تحقيق، با توجه به افراد متخصص در دسترس   ها تشکي  مي  يابي كتابخانه با امور مکان

نفر   1۲نفر(  ۲۰تا  1۰شده در تحقيقات پيشين )معموالً  و همچنين تعداد افراد متخصص درنظرگرفته
روش  دهمي بمه معيارهما از     ي وزناند. بمرا  شده  صورت غيرتصادفي هدفمند انتخاب عنوان نمونه به به

ها از توابع فازي و براي تلفيق معيارها از تركيب   مراتبي فازي، براي استاندارسازي اليه تحلي  سلسله
 ارائه شده است. 1شده است. فرايند كلي تحقيق در شک    دار استفاده  خطي وزن

 

 
 . فرايند انجام تحقيق1شک  

 تحقيق به تفضي  شرح داده خواهد شد. در ادامه هركدام از مراح  انجام
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تما حمد زيمادي بمه معيارهمايي       مناسب بودن يک جايگاه خاص بمراي فعاليمت همر تسمهيالتي    

شمموند )عشممورنژاد و   يممابي آن تسممهيالت انتخمماب و ارزيممابي مممي بسممتگي دارد كممه در حممين مکممان

يمابي   در زمينمه مکمان   (. در اين تحقيق، سعي شد تا مجموعة كاملي از عوام  مؤثر139۲پور،  عباس

هاي مشابه ديگر ارائه شود. براي دستيابي به اين معيارها پمس    هاي عمومي در برابر پژوهش  كتابخانه

گرفته از نظمرات متخصصمان بهمره گرفتمه      اي و بررسي تحقيقات پيشتر صورت  از مطالعات كتابخانه

ي طبيعمي زممين در نظمر    هما   شد. در اين تحقيق، سه شاخص اصلي مركزيمت، سمازگاري و ويژگمي   

 ها در ادامه شرح داده خواهد شد.  شده براي آن گرفته شد كه معيارها و زيرمعيارهاي درنظرگرفته

كتابخانة عممومي بايمد در محلمي احمداث شمود كمه كمتمرين ميمزان فاصمله را از           :مركزيت

عممومي   هماي   يمابي كتابخانمه   مهمم در مکمان   هماي   شماخص مركزيمت از  مراكز شهري داشته باشد. 

 :است تشکي  شده زير معيارهايباشد كه از   مي

 مردم تودة دسترسي امکان كه شوند بنا محلي در بايد عمومي هاي  كتابخانه :دسترسي قابليت

دهنمدة    تمرين عنصمر تشمکي      ها مهم  راه .فراهم شود راحتي بهشهري  ونق  حم  نظام ازطريق ها  آن به

رو،  ازايمن  رونمد.   هاي شهري با يکديگر به شممار ممي    و كاربريو مح  اتصال و ارتباط فضاها  شهر

بنمابراين، در ايمن تحقيمق،     نزديکي به شبکة ارتبماطي از اهميمت و ارزش بمااليي برخموردار اسمت؛     

 شده است. اي براي قابليت دسترسي در نظر گرفته   عنوان سنجه ها به  نزديکي به شبکة راه

بنما شموند. ميمزان     پرجمعيتهاي عمومي در مناطقي   بهتر است كه كتابخانه جمعيت:تراكم 

برآوردن نيازهاي آنان به كاركردهاي مختلف شمهري اسمت.    جمعيت هر مکان عام  مهمي براي

يکمي از اهمداف مهمم     .كنمد   ممي  تعداد جمعيت، ميزان نياز به هر كماربري را مشمخص   ،درحقيقت

بنمابراين، در منماطقي از شمهر     ترين جمعيت است؛  قرار دادن بيش ها در پوشش  يابي كتابخانه مکان

كه تراكم جمعيت در سطح بااليي قرار دارد نسبت به مناطقي كمه تمراكم كمتمري دارنمد اهميمت      

 ها بيشتر است.  كتابخانه

بنما   پرتجمعهاي عمومي در جوار مراكز   شايسته است كتابخانه :نزديكي به مراكز جمعيتي

كننمد يما در     ممي  وآمد رفتهستند كه تعداد زيادي از افراد در آنجا  مراكزي پرتجمعشوند؛ مراكز 

هماي    و تجممع بمااليي برخوردارنمد كماربري     وآممد  هايي كه از رفت  . از كاربريآنجا حضور دارند

 ها هستند.  تجاري، اداري و بانک
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 جموار  همم هاي عمومي در مقايسه با ديگر مراكز   وضعيت كتابخانه شاخصدر اين  :سازگاري 

هماي گونماگون در سمطح      يابي بمراي كماربري   ترين تالش شهرسازي، مکان  عمده. شوند ميسنجيده 

هاي   هاي ناسازگار از يکديگر است. سازگاري و ناسازگاري بين كاربري  شهر و جداسازي كاربري

هماي همسمايه بمر روي همم دارنمد )غفماري و         دلي  اثرات مثبت و منفي است كه كماربري  شهري به

(. در اين تحقيق، سازگاري كاربري تحت سمه زيرمعيمار آلمودگي صموتي و هموا،      1389همکاران، 

 تناسب عملکردي، آسايش و امنيت عمومي و زيباشناسي مورد بررسي قرارگرفته است.

لمودگي  كتابخانمه بايمد در مکماني احمداث شمود كمه از هرگونمه آ       آلودگي صوتي و هوا: 

بنابراين، سه زيرمعيار فاصله از مراكز صنعتي، فاصله از مراكمز ورزشمي   به دور باشد.  و هوا صوتي

ها در نظمر گرفتمه     عنوان منابع آلودگي صوتي و هوا در شهر براي كتابخانه ها به  و فاصله از بزرگراه

 شده است.

هايي كمه    شهري، كاربريريزي   ازنظر برنامه: تناسب عملكردي، آسايش و امنيت عمومي

همخمواني فعاليمت بما يکمديگر      گيرنمد، بايمد ازنظمر سممنخيت و      نفوذ يکديگر قمرار ممي  ة در حموز

 ديگممر، عبممارت بممهمزاحمممت و مممانع انجممام فعاليمممت يکمممديگر نشممموند؛  منطبمممق باشمممند و باعمممث

بمدون   هما   كتابخانهها با   شدن آن جوار همقرار گيرند كه  ها  كتابخانه هايي بايد در مجاورت  كاربري

آرامممش، امنيممت،    ازنظمر سممکوت،   ها  كتابخانه فرد منحصربه هماي  مانع باشد. با توجمه بمه ويژگمي

قمرار  ا هم   كماربري  توانمد در مجمماورت بعضممي    نممي تابخانهكمغيره،  آلمودگي و هرگونهدوري از 

ي تناسمب عملکمردي دارنمد و بايمد     ممذهب -ها با مراكز آموزشي و مراكمز فرهنگمي    كتابخانه .گيرد

دليم  شملوغي و ازدحمام     هماي سموخت بمه     در طمرف مقابم ، جايگماه    نزديک به اين مراكز باشمند. 

هماي ناسمازگار بما      وساي  نقليه و سروصداي ناشي از بوق و حركات وساي  نقليه ازجمله كماربري 

ي كمه بمه مراكمز درمماني     رونمد. همچنمين، بما توجمه بمه مراجعمات زيماد         ها بمه شممار ممي     كتابخانه

تمرين    عنموان يکمي از شملو     ها به  گيرد، اين مکان  ها در طول روز صورت مي  خصوص بيمارستان به

وآمممدترين اممماكن عمممومي در سممطح شممهر بمموده و همممواره مسمميرهاي دسترسممي بممه      و پررفممت

ين، همما پرترافيممک و شمملو  و همممراه بمما سروصممداي زيمماد وسمماي  نقليممه اسممت. همچنمم    بيمارسممتان

ها نبايد در حوزة نفوذ يکديگر قرار داشته باشند تا بتواننمد بما توزيمع مکماني مناسمب كم          كتابخانه

هماي موجمود     بنمابراين، بهتمر اسمت مکمان پيشمنهادي دور از كتابخانمه       سطح شهر را پوشش دهند؛
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هماي شمهري اسمت.      باشد. استانداردهاي ايمني و امنيمت عامم  ديگمري در تعيمين مکمان كماربري      

باشمند تما احسماس     تر  هاي نيروي انتظامي نزديک  ها و پاسگاه  به كالنتريبايد هاي عمومي   كتابخانه

اجتمماعي بمه حمداق      زنان و كودكان بيشتر شده و مشکالت ويژه بهامنيت براي مراجعان كتابخانه 

اشمتعال   را ممواد كاغمذي قابم    ها   ها كه قسمت اعظم آن  كتابخانه ةبا توجه به اهميت مجموع .برسد

لمذا توصميه    ،انمد   حريمق شمده   ةهماي زيمادي طعمم     دهد و اينکه در طول تاريخ كتابخانمه   تشکي  مي

 .نزديک باشند نشاني آتشهاي   عمومي تا حد امکان به ايستگاه هاي  شود كه كتابخانه  مي

توانمد در    انمه ممي  در بيمرون از فضماي كتابخ   فضماي بماز   از ديدگاه زيباشناسمي، زيباشناسي: 

برخمي از   ها مؤثر باشد.  ايجاد انگيزه در آن مکرر از كتابخانه و ةكنندگان به استفاد  ترغيب مراجعه

جمواري فضماي سمبز بما      تواند موجب افمزايش انگيمزه شمود. همم      ها همچون فضاي سبز مي  كاربري

ايجمماد آرامممش در كمماربران انممدازهاي زيبمما و   سممازي همموا، ايجماد چشممم   همما، ازنظممر سممالم  كتابخانمه 

يابي ت كيد بمر ارتبماط و نزديکمي ايمن دو كماربري       بنابراين، در مکان ها بسيار مؤثر است؛  كتابخانه

تمر باشمد تناسمب آن بمراي سماخت كتابخانمه بيشمتر          شود. هرچه مکاني به فضماي سمبز نزديمک     مي

ود سروصداي زيماد، تم ثير   دلي  ترافيک نامناسب در اطراف خود، وج خواهد شد. گورستان نيز به

انمداز و تصموير نامناسمب و غمگمين از دسمتة        ها و ايجاد چشمم   رواني نامناسب بر كاربران كتابخانه

 روند. ها به شمار مي  هاي ناسازگار با كتابخانه  كاربري

هما از اهميمت     يمابي كتابخانمه   هاي طبيعي زمين در مکمان   ويژگي :زمين طبيعي هاي  ويژگي

ها و فاصمله از گسم      يي برخوردار است. سه معيار شيب زمين، فاصله از رودخانه و كانالبسيار باال

ها از اهميت بسيار بااليي برخوردار اسمت، چراكمه كتابخانمه بايمد در شميب        يابي كتابخانه در مکان

خيمري همچمون بجنمورد      مناسب احداث شود؛ همچنين، براي كاهش آسيب زلزله در شمهر زلزلمه  

ها باشد. همچنين، در صورت طغيان رودخانه و همچنمين بموي بمد منتشرشمده از       از گس بايد دور 

 ها قرار گيرد.  ها بهتر است كه در مح  دورتري نسبت به آن  كانال

همماي   اي از معيارهمما بممراي ارزيممابي گزينممه  بمما تعيممين مجموعممه: هننا  اليننه استانداردسننازي

گيمري    سمازي شمود. در انمدازه     يمک نقشمه ذخيمره    صمورت  گيري الزم است كه هر معيار به  تصميم

هما    يمابي و ادغمام نقشمه    مکمان  بمراي  گيرد.  ها مورد استفاده قرار مي  صفات، دامنة متنوعي از مقياس

هما را بما اسمتفاده از      يعنمي اليمه   ،اسمتاندارد كنميم   را يمابي  مکمان ثر )معيارها( در ؤهاي م  اليه بايستي
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. يکمي از  هما را بما يکمديگر ادغمام كمرد       آن كمه بتموان   كنميم تبدي   گيري به مقياسي  قواعد تصميم 

هما را گرفتمه و     سازي ورودي  هاي استانداردسازي استفاده از توابع فازي است. عمليات فازي  روش

دهمد. درجمة عضمويت      توسش توابع عضويت مربوطه، يک درجة مناسب بمه همر يمک نسمبت ممي     

صمورت خطمي، غيرخطمي،     توانمد بمه    ود كه شمک  تمابع ممي   ش  معموالً با يک تابع عضويت بيان مي

پيوسته و يا گسسته باشد. براي بمه دسمت آوردن تمابع عضمويت هميچ الگموريتم مشخصمي وجمود         

گيمري و تعريمف تمابع عضمويت       نظر شخصمي در شمک    ندارد؛ بلکه تجربه، نوآوري و حتي اعمال

فمازي بمراي استانداردسمازي موردتوجمه      اي كه بايسمتي در انتخماب تمابع     تواند مؤثر باشد. نکته  مي

شمونده يما نزولمي( بمودن      قرار دارد، نوع افزايشي )حداكثرشونده يا صعودي( يما كاهشمي )حمداق    

باشد. بمراي مثمال، در رابطمة بافاصمله از گسم ، هرچمه فاصمله بيشمتر باشمد بمراي             تابع موردنظر مي

در ايمن   كنميم.   جا از تابع افزايشي استفاده ممي تر است؛ در نتيجه در اين  ها مناسب  يابي كتابخانه مکان

هماي همر يمک      ، نقشمه ۲فازي بزر  و 1پژوهش، با استفاده از توابع عضويت خطي، فازي كوچک

انمد )بهارونمد و همکماران،     شمده  هاي فمازي تبمدي     ها به نقشه  يابي كتابخانه از عوام  مؤثر در مکان

هما در    ده در ايمن تحقيمق و تمابع استانداردسمازي آن    ش (. معيارها و زيرمعيارهاي درنظرگرفته139۶

   ارائه شده است. 1جدول 

 ها  . معيارها و زيرمعيارها و تابع استانداردسازي آن1جدول 

 زيرمعيار معيار شاخص

استانداردسازي 

)تابع عضويت 

 فازي(
 

 مركزيت

)اباذري، 

الحوائجي و  باب

فرد،   جهانگيري

؛ هاشمي، 139۲

اصغري و رحمتي، 

1393) 
 

 تراكم جمعيتي

 (139۲؛ منصوري، سميه، 1393)هاشمي، اصغري و رحمتي، 
 (افزايشيخطي )

 قابليت دسترسي

 (1387)مختارپور، رضا، 
 خطي )كاهشي(

نزديکي به مراكز 

 جمعيتي

)هاشمي، اصغري 

؛ 1393و رحمتي، 

 نزديکي به مراكز تجاري

فرد،  الحوائجي و جهانگيري  )اباذري، باب

؛ حسيني، عليمرادي، احدنژادرشتي، 139۲

 (1393مختارپور، خاصه، 

 خطي )كاهشي(

                                                           
1. Fuzzy Small            2. Fuzzy Large 

← 
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 زيرمعيار معيار شاخص

استانداردسازي 

)تابع عضويت 

 فازي(

 

 مركزيت

)اباذري، 

الحوائجي و  باب

فرد،   جهانگيري

؛ هاشمي، 139۲

اصغري و رحمتي، 

1393) 

 

زوارقي، سالکي 

ملکي، قاسمي 

خوئي و سالکي 

 (1393ملکي، 

 نزديکي به بانک

فرد،  و جهانگيري الحوائجي  )اباذري، باب

؛ حسيني، عليمرادي، احدنژادرشتي، 139۲

 (1393مختارپور، خاصه، 

 خطي )كاهشي(

 نزديکي به ادارات دولتي

فرد،  الحوائجي و جهانگيري  )اباذري، باب

؛ حسيني، عليمرادي، احدنژادرشتي، 139۲

 (1393مختارپور، خاصه، 

 خطي )كاهشي(

 

 

 

 

 

 

 سازگاري

)هاشمي، اصغري و 

؛ 1393رحمتي، 

زوارقي، سالکي 

ملکي، قاسمي 

خوئي و سالکي 

 (1393ملکي، 

 

 

 

 

 

 وآلودگي صوتي 

 هوا

)زوارقي، سالکي 

ملکي، قاسمي 

خوئي و سالکي 

 (1393ملکي، 

 بزرگراهفاصله از 

)زوارقي، سالکي ملکي، قاسمي خوئي و 

 (1393سالکي ملکي، 

 خطي )افزايشي(

 فاصله از مراكز صنعتي

)زوارقي، سالکي ملکي، قاسمي خوئي و 

 (1393سالکي ملکي، 

 خطي )افزايشي(

 فاصله از مراكز ورزشي

)زوارقي، سالکي ملکي، قاسمي خوئي و 

 (1393سالکي ملکي، 

 خطي )افزايشي(

تناسب عملکردي، 

آسايش و امنيت 

 عمومي

)پورمحمدي و 

؛ 1391عساكره، 

زوارقي، سالکي 

ملکي، قاسمي 

خوئي و سالکي 

 (1393ملکي، 

 نشاني  هاي آتش  نزديکي به ايستگاه

؛ 1393)هاشمي، اصغري و رحمتي، 

زوارقي، سالکي ملکي، قاسمي خوئي و 

 (1393سالکي ملکي، 

 خطي )كاهشي(

 فاصله از جايگاه سوخت

فرد،   الحوائجي و جهانگيري  )اباذري، باب

139۲) 

 خطي )افزايشي(

 فاصله از مراكز درماني

 (139۶)محمودزاده و نوري، 
 خطي )افزايشي(

→ 

← 
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 زيرمعيار معيار شاخص

استانداردسازي 

)تابع عضويت 

 فازي(

 

 

 

 

 

 

 

 سازگاري

)هاشمي، اصغري و 

؛ 1393رحمتي، 

زوارقي، سالکي 

ملکي، قاسمي 

خوئي و سالکي 

 (1393ملکي، 

 

 

 

 

 

تناسب عملکردي، 

آسايش و امنيت 

 عمومي

)پورمحمدي و 

؛ 1391عساكره، 

زوارقي، سالکي 

ملکي، قاسمي 

خوئي و سالکي 

 (1393ملکي، 

 نزديکي به مراكز آموزشي

؛ 139۰)كياورز مقدم و كياورزمقدم، 

زوارقي، سالکي ملکي، قاسمي خوئي و 

 (1393سالکي ملکي، 

 خطي )كاهشي(

 مذهبي-نزديکي به مراكز فرهنگي

)زوارقي، سالکي ملکي، قاسمي خوئي و 

 (1393سالکي ملکي، 

 خطي )كاهشي(

 نزديکي به مراكز انتظامي

؛  1393و رحمتي، )هاشمي، اصغري 

؛ زوارقي، 139۶محمودزاده ونوري، 

سالکي ملکي، قاسمي خوئي و سالکي 

 (1393ملکي، 

 خطي )كاهشي(

 هاي موجود  فاصله از كتابخانه

؛ حسيني، 139۶)محمودزاده  ونوري، 

عليمرادي، احدنژادرشتي، مختارپور، 

 (1393خاصه، 

 خطي )افزايشي(

 زيباشناسي

)پورمحمدي و 

 (1391 عساكره،

 نزديکي به فضاي سبز

 (139۶)محمودزاده و نوري، 
 خطي )كاهشي(

 فاصله از گورستان

 (1391)پورمحمدي و عساكره، 
 خطي )افزايشي(

 ويژگي طبيعي زمين

)محمودزاده و 

 (139۶نوري، 

 دوري از كانال و رودخانه

 (139۶؛ محمودزاده و نوري، 1393)هاشمي، اصغري و رحمتي، 
 خطي )افزايشي(

 شيب زمين

 (139۶؛ محمودزاده و نوري، 1393)هاشمي، اصغري و رحمتي، 
 فازي كوچک

 فاصله از گس 

 (139۶؛ محمودزاده و نوري، 1393)هاشمي، اصغري و رحمتي، 
 فازي بزر 

 

→ 
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 دهی به معيارها  وزن

هما    تلفيمق اليمه  شود و بايد قب  از عمليات   ناميده مي 1دهي  يند تعيين اهميت نسبي اطالعات وزنافر

الزم  اسمت، گيمري    تمرين مراحم  تصمميم     دهي معيارها از مهم  صورت پذيرد. با توجه به اينکه وزن

چمه  رعمم  بيشمتري مبمذول داشمته شمود تما نتمايج ه        است تا در تعيين وزن هر يک از معيارها دقت

ايمن پمژوهش نيمز    تر با واقعيت همگام بوده و از صحت و دقت باالتري برخموردار باشمند. در     بيش

 نظمر  اعممال توان تنها با تکيه بر مطالعمات قبم  صمورت گرفتمه و بما        اهميت معيارهاي دخي  را نمي

(.  139۶شخصي تعيين كرد و بايد با شرايش محلي و بمومي سمازگار باشمند )نصمرتي و همکماران،      

هما بمين    ازة وزنشمده اسمت و بم     نامة مقايسة زوجمي اسمتفاده   دهي به معيارها ابزار پرسش  براي وزن

كارشمناس معاونمت شهرسمازي     ۵ناممه توسمش    پرسمش  1۲صفر تا يک بوده است. به ايمن منظمور،   

متخصمص دانشمگاهي    ۲هاي خراسان شمالي و   كارشناس ادارة ك  كتابخانه ۵شهرداري بجنورد، 

 يمابي  هما در مکمان    تکمي  شد. معيار انتخماب افمراد تخصمص آن   كميتي ساعتي 9با توجه به مقياس 

و تخصممص بمه اصممول و مموارد اساسممي در     تسمهيالت در شمهر و ضمموابش مربوطمه و آشممنا بمودن    

يکسمان در نظمر گرفتمه شمد. بمراي          هما بما وزن    ها بموده اسمت.  تممام پرسشمنامه      يابي كتابخانه مکان

تمرين    نامه ابتدا با بررسي منابع موجود و بررسي سوابق تالش شمد تما مناسمب    بررسي روايي پرسش

ناممه در اختيمار تعمدادي از خبرگمان و كارشناسمان قمرار        رها  شرح داده شوند و سپس پرسمش معيا

ناممه ارائمه دهنمد.     داده شد و از آنان خواسته شد تا نظر اصالحي خود را در مورد معيارهاي پرسش

زوجي، نرخ ناسازگاري هر جدول براي همر كارشمناس    ةهاي مقايس  نامه آوري پرسش  پس از جمع

بيشمتر بمود، بمه كارشمناس مربوطمه       1/۰هما از    هايي كمه نمرخ ناسمازگاري آن     نامه و پرسشمحاسبه 

و بممه ديگممر كارشناسممان بممراي ارزيممابي پايممايي     كنممد تجديممدنظرن آبرگشممت داده شممد تمما در  

ناممه بعمد از دو هفتمه برگردانمده شمد كمه نتمايج بمازآزمون حماكي از           نامه، مجمدداً پرسمش   پرسش

هما از نمرخ ناسمازگاري      ناممه  تمام پرسش كه آنپس از ( داشته است. 8۵/۰ )همبستگي و پايايي باال

مراتبمي فمازي    مراحم  تحليم  سلسمله    ،(1/۰قاب  قبولي برخوردار شدند )نرخ ناسازگاري كمتمر از  

هماي متنموعي    مراتبي فازي شام  الگوريتم روش فرايند تحلي  سلسله طوركلي، بهاست.  انجام شده

از سموي يمک محقمق چينمي بمه نمام        ۲اي  وشي با عنوان روش تحلي  توسمعه ر 199۶است. در سال 

                                                           
1. Weighting             2. Extent Analysis 
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عداد مثلثمي فمازي هسمتند. در ايمن تحقيمق از      ادر اين روش  مورد استفادهارائه شد. اعداد  1چانگ 

 ( مراجعه شود.199۶. براي جزئيات اين روش به چانگ )شده است  اين روش استفاده

 معيارها تلفيق

هماي شمهر بجنمورد بما اسمتفاده از روش تركيمب خطمي          يمابي كتابخانمه   مکمان منظمور تهيمه نقشمه     به
اساس فراينمد تحليم  سلسمله     آمده بر دست  هاي فازي هر يک از عوام  در اوزان به  دار؛ نقشه  وزن

دار   انمد. روش تركيمب خطمي وزن    شمده   پوشماني داده  مراتبي فازي ضرب و نقشه تمام عوامم  همم  
كند؛ اهميت هر يک از معيارها بمر اسماس     ها را با هم تلفيق مي  امترها يا اليهعالوه بر اينکه همه پار

يمابي بمه    گيرد. درنتيجه، نقشه حاص  از مکان  شود را نيز در نظر مي  وزني كه به آن پارامتر داده مي
هماي مناسمب اسمت. در اداممه       دار داراي قابليت بااليي براي ارائمة گزينمه    روش تركيب خطي وزن

 شده است.  دار شرح داده  تركيب خطي وزن روش

 دار  روش ترکيب خطی وزن

تممرين روش در تحليمم  ارزيممابي چنممدمعياره اسممت كممه روش   دار رايممج  روش تركيممب خطممي وزن
شود. اين روش بر مبناي مفهوم ميانگين وزنمي اسمتوار اسمت. تحليلگمر يما        امتيازدهي نيز ناميده مي

دهمد،    هايي به معيارهما ممي    مبناي اهميت نسبي هر معيار موردبررسي وزنگيرنده مستقيماً بر   تصميم
كردن وزن نسبي در مقدار آن خصيصه يک مقمدار نهمايي بمراي همر گزينمه       سپس ازطريق ضرب

 بعد از آنکه مقدار نهايي هر گزينه مشمخص شمد،   آيد.  يابي( به دست مي )مثالً هر پيکس  در مکان
ترين گزينه براي همدف مموردنظر كمه در ايمن       ار را داشته باشد مناسبهايي كه بيشترين مقد  گزينه

گيمري مقمدار همر      ها اسمت خواهمد بمود. در ايمن روش، قاعمدة تصمميم        يابي كتابخانه تحقيق مکان
 كند.  محاسبه مي 11وسيلة رابطة  را به Aiگزينة 

𝐴𝑖 =  ∑ 𝑊𝑗 ×  𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 

ام بمه  jدر رابطمه بما شماخص      امiمقداري است كمه مکمان    Xijام، jوزن شاخص  Wjدر اين رابطه، 
ام در iتوانمد بيمانگر درجمة مناسمب بمودن مکمان         ديگر، اين مقدار مي عبارت خود پذيرفته است. به
ام iمقداري است كه درنهايمت بمه مکمان      Aiها و  تعداد ك  شاخص Nام است. jارتباط با شاخص 

 تعلق دارد.

                                                           
1. Chang 

  1رابطه 
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 بندی شنهادی و جمعهای پي ارزيابی پهنه

يابي بايد موردتوجه قرار گيرد بررسي اين موضوع اسمت كمه    ترين مسائلي كه پس از مکان  از مهم
شده تا چه حد با واقعيت تطمابق دارد. بمراي بررسمي ايمن موضموع، انجمام بازديمدها و         مناطق تعيين

ان دهمد. بنمابراين، در ايمن    شده را نش يابي تواند درستي و نادرستي مناطق مکان  مطالعات ميداني مي
نظمر   يمابي بما واقعيمت موجمود در منطقمه موردمطالعمه و بما در        تحقيق از تطبيق نتايج الگوي مکمان 

يابي و همچنين مصاحبه با كارشناسان بمراي ارزيمابي    گرفتن كلية پارامترهاي مؤثر در فرايند مکان
هماي كالبمدي     ها با توجه بمه ويژگمي    استفاده شده است و سناريوهاي مختلفي براي هركدام از پهنه

 ها در نظر گرفته شده است.  آن

 ها  يافته

هما آورده شمده اسمت، سمپس نتمايج        هاي مربوط به استانداردسازي اليه  در اين بخش در ابتدا يافته
شمود و درنهايمت ارزيمابي      شود. در ادامه، نتايج تلفيق معيارها ارائه ممي  ها ارائه مي  دهي به اليه  وزن
 شود.  شده ارائه مي يابي و سناريوهاي درنظرگرفته مکان

 ها  نتايج استانداردسازی اليه

 شده است. ارائه  ۲1تا   ۲شده در شک   نقشة استانداردشده فازي تمامي معيارهاي درنظرگرفته

  
هاي   . الية استانداردشدة فازي دسترسي به راه3شک   . الية استانداردشدة فازي تراكم جمعيت۲شک  

 اصلي
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 . الية استانداردشدة فازي فاصله از مراكز تجاري۵شک   استانداردشدة فازي فاصله از بانک   . الية۴شک  

  
 ها  استانداردشدة فازي فاصله از بزرگراه   . الية7شک   استانداردشدة فازي فاصله از مراكز اداري   . الية۶شک  
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 استانداردشدة فازي فاصله از مراكز ورزشي   . الية9شک   استانداردشدة فازي فاصله از مراكز صنعتي   . الية8شک  

  
 . الية استانداردشدة فازي فاصله از 1۰شک  

 نشاني ايستگاه آتش

 استانداردشدة فازي فاصله از    . الية11شک  

 هاي سوخت  جايگاه



 

 278 

 2شماره     25دوره     1398 تابستان 

 

  
استانداردشدة فازي فاصله از مراكز    . الية13شک   استانداردشدة فازي فاصله از مراكز درماني   . الية1۲شک  

 آموزشي

  
هاي   استانداردشدة فازي فاصله از كاربري   . الية1۴شک  

 فرهنگي و مذهبي

استانداردشدة فازي فاصله از مراكز    . الية1۵شک  

 انتظامي
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هاي   دة فازي فاصله از كتابخانه. الية استانداردش1۶شک  

 موجود

 استانداردشدة فازي فاصله از فضاي سبز   . الية17شک  

  
 استانداردشدة فازي شيب زمين   . الية19شک   استانداردشدة فازي فاصله از گورستان   . الية18شک  
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استانداردشدة فازي فاصله از رودخانه و    . الية۲1شک   استانداردشدة فازي فاصله از گس    . الية۲۰شک  

 كانال

توان اذعان داشت كه مناطق مركزي شمهر تمراكم جمعيمت بماالتر و       مي ۵و  ۴، ۲با توجه به شک  

دسترسممي بمماالتري بممه خممدمات بممانکي و مراكممز تجمماري دارنممد. از طممرف ديگممر، توزيممع مراكممز  

المنفعمه   دليم  عمام   و مراكز انتظامي بمه هاي مذهبي، فرهنگي، فضاي سبز   آموزشي، اداري، كاربري

مشمخص   1۶تري در سطح شهر برخوردارند. همچنمين، از شمک      ها از توضيح يکنواخت  بودن آن

اي شمهر از دسترسمي     هماي حاشميه    پهنه هاي موجود در مركز شهر است و  است كه تمركز كتابخانه

 ها برخوردار نيستند.  مناسبي به كتابخانه

 دهی  وزن

 ارائه شده است. ۲دهي به معيارها در جدول   وزننتايج 
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 . وزن معيارها و زيرمعيارها۲جدول 

 وزن نهايي وزن زير معيار وزن معيار وزن شاخص

 ۴۵/۰ مركزيت

 ۲۲۵/۰ - - ۵/۰ تراكم جمعيتي

 1۲۵/۰ - - ۲۵/۰ قابليت دسترسي

نزديکي به مراكز 

 جمعيتي
۲۵/۰ 

 ۰3۴/۰ 3/۰ نزديکي به مراكز تجاري

 ۰3۴/۰ 3/۰ نزديکي به بانک

 ۰۴۵/۰ ۴/۰ نزديکي به ادارات دولتي

 ۴۵/۰ سازگاري

 وآلودگي صوتي 

 هوا
۲۵/۰ 

 ۰۴۵/۰ ۴/۰ فاصله از بزرگراه

 ۰۴۵/۰ ۴/۰ فاصله از مراكز صنعتي

 ۰۲۲۵/۰ ۲/۰ فاصله از مراكز ورزشي

تناسب عملکردي، 

آسايش و امنيت 

 عمومي

۶/۰ 

هاي   نزديکي به ايستگاه

 نشاني  آتش
۰۵/۰ 

۰13۵/۰ 

 

 ۰۲7/۰ 1/۰ فاصله از جايگاه سوخت

 ۰13۵/۰ ۰۵/۰ فاصله از مراكز درماني

 ۰۶7۵/۰ ۲۵/۰ نزديکي به مراكز آموزشي

نزديکي به مراكز 

 مذهبي-يفرهنگ
۲/۰ ۰۵۴/۰ 

 ۰13۵/۰ ۰۵/۰ نزديکي به مراكز انتظامي

هاي   فاصله از كتابخانه

 موجود
3/۰ ۰81/۰ 

 1۵/۰ زيباشناسي
 ۰۵۴/۰ 8/۰ نزديکي به فضاي سبز

 ۰13۵/۰ ۲/۰ فاصله از گورستان

ويژگي 

طبيعي 

 زمين

1/۰ 

دوري از كانال و 

 رودخانه
۴/۰ - - ۰۴/۰ 

 ۰۲/۰ - - ۲/۰ شيب زمين

 ۰۴/۰ - - ۴/۰ فاصله از گس 

 
طبيعمي     هماي اصملي مركزيمت و سمازگاري بيشمترين وزن و ويژگمي        شاخص، ۲با توجه به جدول 

از معيارهاي شاخص مركزيمت، تمراكم جمعيمت داراي بيشمترين وزن      زمين كمترين وزن را دارد.
داراي  تناسممب عملکممردي، آسممايش و امنيممت عممموميهمماي سممازگاري، معيممار   اسممت. از شمماخص



 

 282 

 2شماره     25دوره     1398 تابستان 

اي طبيعمي زممين، معيارهماي دوري از كانمال و     ه  بيشترين وزن است. از معيارهاي شاخص ويژگي 
هسممتند. از زيرمعيارهمماي نزديکممي بممه مراكممز   ۴/۰رودخانممه و فاصممله از گسمم  داراي وزن برابممر  

از زيرمعيارهمماي  بمموده اسممت. ۴/۰جمعيممت، فاصممله از مراكممز اداري داراي بيشممترين وزن برابممر   
هسممتند. از  ۴/۰اراي وزن برابممر همما و مراكممز صممنعتي د  آلممودگي صمموتي و همموا، دوري از بزرگممراه

همماي موجممود،   ، فاصممله از كتابخانممهتناسممب عملکممردي، آسممايش و امنيممت عممموميزيرمعيارهمماي 
انمد.    ترتيمب داراي بيشمترين وزن بموده    نزديکي به مراكز آموزشي  و نزديکي به مراكز فرهنگي بمه 

 بوده است. 8/۰در معيار زيباشناسي، زيرمعيار نزديکي به فضاي سبز داراي وزن 

 تلفيق معيارها

دار تلفيمق    خطمي وزن  هما بما اسمتفاده از روش تركيمب      نهمايي آن  تمامي معيارهما بما توجمه بمه وزن    
 نشان داده شده است.  ۲۲شده و نتيجة آن در شک   بندي  دسته طبقه ۵نهايي در  اند.  نقشة شده 

 
 براي احداث كتابخانه. نقشة تناسب فضايي ۲۲شک  

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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ها بمه دسمت     پهنة بسيار مناسب براي ساخت كتابخانه ۶، پس از تلفيق معيارها، ۲۲با توجه به شک  

هاي موردنظر براي احمداث كتابخانمه، مناسمب      آمد كه پس از مصاحبه با كارشناسان مربوطه، پهنه

ريمزي ايمران، بمراي شمهري       ناممه هاي مديريت و بر  ارزيابي شدند. با توجه به استانداردهاي سازمان

مترمربع فضاي كتابخانه موجود باشد كه اين رقمم در حمال    ۶۶۰۰هزار نفر جمعيتي بايستي  ۲۰۰با 

چهارم مساحت موردنياز اسمت، ولمي    مترمربع است كه تقريباً يک 1۵۰۰حاضر براي شهر بجنورد 

مترمربمع   ۴۰۰۰مسماحت بمه   با توجه به اينکه كتابخانة جديدي در شهر در حال احداث است ايمن  

كتابخانمة جديمد )بما فمرک      3خواهد رسيد كه با سمرانة اسمتاندارد فاصمله دارد و نيماز بمه احمداث       

پهنمة موجمود كمه داراي تناسمب بماال       ۶بنمابراين،   مترمربع( است؛ 9۰۰مساحت هر كتابخانه تقريباً 

فيت ابنيه و سمازة ابنيمه(   ازنظر كاربري اراضي وضع موجود و وضعيت عمومي ابنيه )كي هستند بايد

بررسي شده و بر اساس آن سناريوهايي براي احداث يمک كتابخانمه و يما اجمارة قطعمه از بناهماي       

موجود در نظر گرفته شود. اگر زمين بماير در منطقمه موجمود باشمد، پيشمنهاد احمداث كتابخانمه و        

پهنمة   ۶شمود. در اداممه،     درصورت كيفيت مناسب ابنيه اجارة يک مکان براي كتابخانه پيشنهاد مي

 اند. شده داراي تناسب مکاني بررسي 

و پممس از آن  همما از نمموع كمماربري مسممکوني هسممتند  درصممد كمماربري ۲۰، 1در پهنممة شمممارة 

هماي بماير در ايمن      كاربري گردشگري بيشترين درصد را به خود اختصاص داده و همچنمين زممين  

 ۲۰انمد. همچنمين، ازلحماظ كيفيمت ابنيمه، فقمش         درصد از پهنه را بمه خمود اختصماص داده    1۲پهنه 

بنمابراين، در   ها فاقد سازة بتني و فلزي هسمتند؛   درصد از آن 79ها نوساز بوده و   درصد از ساختمان

هماي بماير منطقمه، احمداث كتابخانمة جديمد در آن         اين پهنه، سناريوي موردنظر با توجمه بمه زممين   

يستي است و ازآنجاكمه كيفيمت و سمازة ابنيمه در ايمن      تور-ها يا در محوطة فضاهاي تفريحي  زمين

 شود. پهنه چندان مناسب نيست، اجارة يک قطعه براي كتابخانه پيشنهاد نمي

درصمد   ۲۰شمود و    هاي مسکوني شام  ممي   ، بيش از نيمي از پهنه را كاربري۲در پهنة شمارة 

هما داراي سمازة بتنمي و      صمد آن در 1۲درصد از پهنه نوساز و بموده و فقمش    11ها باير است و   زمين

 شود.  جاي اجارة مکان پيشنهاد مي پهنه نيز احداث كتابخانه به بنابراين، براي اين فلزي است.

هما مناسمب     ها باير بوده و كيفيت ساختمان  درصد زمين 1۰، بيش از نيمي از 3در پهنة شماره 

دليم  نزديکمي بمه بافمت      ، بمه ۴شمود. در پهنمة شمماره      نيستند؛ بنابراين، احداث كتابخانه پيشنهاد مي
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هاي باير كم است؛ بنابراين، اجارة مکان براي كتابخانمه بمراي ايمن پهنمه       مركزي شهر، ميزان زمين 

 شود.  پيشنهاد مي

 9همچنمين، در ايمن پهنمه تنهما      هما بماير اسمت.     درصمد از زممين   1۲، بيش از ۵در پهنة شماره 

ها فاقد سازة بتنمي و فلمزي اسمت؛ بنمابراين،       درصد آن 8۵وده و بيش از ها نوساز ب  درصد ساختمان

 شود.  ساخت كتابخانة جديد در اين پهنه پيشنهاد مي

درصمد   ۵ها داراي كاربري مسکوني بوده و كمتمر از    ، بيش از نيمي از زمين۶در پهنة شماره 

هما داراي    درصمد آن  ۶۰بميش از  ها نوساز بموده و    درصد ساختمان 33همچنين،  ها باير است.  زمين

بنمابراين، بما    درصد از سازة بناها فلزي و بتنمي اسمت؛   ۴۰قبول است. همچنين، بيش از  كيفيت قاب 

هما در ايمن پهنمه و كمبمود زممين بماير، اجمارة يمک مکمان بمراي             توجه به كيفيت مناسب ساختمان

 شود.  كتابخانه در اين پهنه پيشنهاد مي

هما    ها، متوليان اممور كتابخانمه    هاي داراي تناسب مکاني براي كتابخانه  هبا توجه به شناخت پهن

هما همچمون پوشمش سراسمري، سمناريوهاي        توانند با توجه به بودجمة موجمود و سماير سياسمت      مي

دهي بهتمر سرتاسمر شمهر، اقمدام بمه سماخت        پوشش توانند براي  متفاوتي را اتخاذ كنند و گاهي مي

بمه     توانتمد بما توجمه     هاي استيجاري را افزايش دهند و يا ممي   تعداد كتابخانه كتابخانة جديد نکنند و

هاي مناسب، اقدام به ساخت فضماهاي جديمد كننمد. همچنمين، بما        هاي موجود در پهنه  ميزان زمين

هماي ايمن تحقيمق      هاي موجود و كيفيت ابنيمه، از يافتمه    هاي پيشنهادي ازلحاظ كاربري  بررسي پهنه

 استفاده كرد. براي اتخاذ سناريوهاي مختلف توان  مي

 گيری  نتيجه

شمده اسمت. بمه ايمن       هاي عمومي در شهر بجنورد پرداختمه   يابي كتابخانه در تحقيق حاضر به مکان

گيري چندمعياره و سيسمتم اطالعمات مکماني بهمره گرفتمه        هاي تصميم  هاي روش  منظور، از قابليت

هماي مکماني     دلي  توانايي زياد در مديريت حجم بماالي داده  بهشده است. سيستم اطالعات مکاني 

مند بسيار مناسب است. همچنمين، سيسمتم اطالعمات مکماني ايمن امکمان را فمراهم         در مسائ  مکان

ريمزان كممک     زمان بررسمي شمود و بمه برناممه     طور هم هاي كمي و كيفي را به  كرده است كه داده

 (.1391گيمري كننمد )پورمحممدي و عسماكره،       ي تصمميم هماي مکمان    كنمد كمه بمر اسماس داده      مي

گيمري چنمدمعياره از پتانسمي  زيمادي بمراي كماهش هزينمه و زممان و           هاي تصمميم   عالوه، روش به
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تواند چارچوب مناسبي براي حم  مسمائ      گيري مکاني برخوردارند و مي  افزايش دقت در تصميم

گيمري    هماي معممول تصمميم     حمال، روش  بمااين  ؛دهي بمه معيارهما فمراهم آورنمد      يابي در وزن مکان

هما بمه مقمادير      هاي مربوط به آن نهند كه همة معيارها و وزن چندشاخصه عموماً فرک را بر اين مي

هماي    علمت طبيعمت فمازي مقايسمه     گيرندگان اغلب به كه براي تصميم شوند، درحالي  قطعي بيان مي

همما اعممالم كننممد. بممه همممين دليمم ، در     رتممريزوجممي قممادر نيسممتند صممريحاً نظرشممان را دربممارة ب  

دهنمد )حيمدريان و همکماران،      جاي يک عدد ثابت ترجيح ممي  هايشان ارائة يک بازه را به  قضاوت

دهممي بممه   مراتبممي فممازي بممراي وزن بنممابراين، در پممژوهش حاضممر  از روش تحليمم  سلسممله (؛1393

آن در نظمر گرفتمه شمده اسمت. در      عدم قطعيت در نظرات كارشناسمان در  معيارها استفاده شد كه

ممورد اسمتفاده    هماي طبيعمي زممين     اين پژوهش، سه شاخص اصلي مركزيت، سازگاري و ويژگمي 

قرار گرفت و براي هركدام نيز معيارها و زيرمعيارهايي در نظر گرفته شد. با توجه به وزن در نظمر  

ي زممين اهميمت كمتمري    هاي طبيع  شاخص ويژگي ها توسش كارشناسان،  شده براي شاخص گرفته

اند كه بما پيشمرفت فنماوري      نوعي كارشناسان بر اين باور بوده نسبت به دو شاخص ديگر دارند و به

همايي مقماوم در برابمر سموانح ايجماد        توان بر موانع طبيعي زمين غلبه كرد و همچنمين سماختمان    مي

طموركلي، ازنظمر اهميمت     اند. به  كرد؛ بنابراين، دو شاخص ديگر از اهميت باالتري برخوردار بوده

هاي موجمود، نزديکمي بمه      جمعيت، قابليت دسترسي، فاصله از كتابخانه وزن نهايي معيارها، تراكم

انمد.    ترتيمب داراي بيشمترين اهميمت بموده     مراكز آموزشي و نزديکي به مراكز فرهنگي و مذهبي به

آممده تما حمدودي در راسمتاي تحقيقمات ديگمر بموده اسمت؛ در تحقيمق           دسمت  هاي به  اهميت وزن

 (، تراكم جمعيت و فاصله از خيابان داراي بيشترين اهميت بوده است. 1393حسيني و همکاران )

(، تمراكم جمعيمت و قابليمت دسترسمي بيشمترين اهميمت را       139۲در تحقيق ابماذري و همکماران )  

هاي ارتباط محلي و دسترسي بمه    (، دسترسي به شبکه1393مکاران )داشت. در تحقيق زوارقي و ه

( تمراكم  139۶مراكز جمعيتي داراي بيشترين اهميت بوده است.  در تحقيق محمودزاده و نموري ) 

هاي اصملي داراي بيشمترين اهميمت را داشمته، و در  تحقيمق هاشممي و         جمعيت و فاصله از خيابان

   ابليت دسترسي داراي بيشترين اهميت بوده است.( تراكم جمعيت و ق1393همکاران )

هماي موجممود در    گيمري صمفات، نيماز بمه تبمدي  ارزش      بما توجمه بمه تنموع در مقيماس انمدازه      

هماي معيمار     بنمابراين، نيماز بمه استانداردسمازي نقشمه      مقايسه است؛ هاي معيار به واحدهاي قاب   نقشه

تبش بما معيارهما بما اسمتفاده از توابمع فمازي انجمام        هاي مر  هست. در اين تحقيق، استاندارسازي اليه
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صمورت درجمات توابمع عضمويت، حساسميت بمه خطماي         شد. بيان عضويت در مجموعة فمازي بمه   

ها و اشتباهات كارشناسي در تعيين حدها را كم كرده و اثرات تغييمر پارامترهما را نيمز در نظمر       اليه

طوركلي نواحي مركزي شهر نسبت به حاشمية شمهر    هاي استانداردشده به  گيرد. با توجه به نقشه مي

هماي    انمد. درنهايمت، بما تلفيمق كليمه اليمه        تمري را داشمته    ازنظر معيارهاي مركزيت وضعيت مناسب

هاي مناسب براي احمداث كتابخانمة جديمد در شمهر       ها نقشة نهايي مکان  استانداردشده در وزن آن

لحماظ تناسمب فضمايي،     پهنمه بمه   ۶ر تهيمه شمده و   دا  بجنورد با استفاده از روش تركيب خطمي وزن 

در وضمعيت موجمود، بما توجمه بمه       شمده اسمت.   بسيار مناسب براي احداث كتابخانه در نظر گرفته 

كتابخانمة عممومي جديمد دارد. همچنمين، نتمايج       3سرانة استاندارد، شهر بجنمورد نيماز بمه حمداق      

ديگمر همچمون تبريمز )زوارقمي و      تحقيقات ديگر نيز حماكي از آن بموده اسمت كمه در شمهرهاي     

( و 139۶(، اروميمه )محممودزاده و نموري،    1393(، رشمت )حسميني و همکماران،    1393همکاران، 

انمد. بما توجمه بمه       هماي عممومي مواجمه     ( با كمبود فضاي كتابخانه1393سقز )هاشمي و همکاران، 

مختلفمي در زمينمة اجمارة     هماي   هما، اسمتراتژي    هاي تجهيز كتابخانمه   سياست اي و  محدوديت بودجه

شمود. احمداث كتابخانمه يما       يک مکان براي كتابخانه يا احداث كتابخانة جديد در نظر گرفتمه ممي  

هماي موجمود در     اي بمه وضمعيت كماربري     و بودجمه  اجارة مکان در يک پهنه عالوه بر مسائ  مالي

هماي موجمود     وضعيت كماربري اساس  بنابراين، بر هاي منتخب و كيفيت ابنيه نيز بستگي دارد؛  پهنه

  هماي منتخمب ارائمه     هايي براي احداث يا اجارة مکان براي كتابخانه در پهنمه  و كيفيت ابنيه پيشنهاد

پهنمة   ۶پهنمه از ميمان    3تواننمد    متوليمان ممي   شده است و درنهايت بر اسماس تصمميمات اتخاذشمده   

ايي را نيمز بمراي بلندممدت در نظمر     هم   گمذاري   كتابخانه در نظر گرفته و سياسمت  پيشنهادي را براي

تواننمد از نتمايج     هاي عمومي ممي  گذاران در حيطة كتابخانه ريزان و سياست  بنابراين، برنامه بگيرند؛

 مدت و بلندمدت بهره ببرند.  هاي كوتاه  ريزي  اين تحقيق براي برنامه

دهمي همچمون     نهماي وز   شود كمه از ديگمر روش    همچنين، براي تحقيقات آينده پيشنهاد مي

 ۲دار ترتيبمي   گيمر وزن   هاي تلفيق معيارها همچون روش ميمان   و ديگر روش 1اي    فرايند تحلي  شبکه

هما ازطريمق رفتمار سمفر كماربران        شمود دسترسمي بمه كتابخانمه      همچنين، پيشمنهاد ممي   استفاده شود.

؛ 1393و رحمتممي، همما مممورد بررسممي قممرار گيممرد. )هاشمممي، اصممغري    كننممده از كتابخانممه اسممتفاده

   (1393زوارقي، سالکي ملکي، قاسمي خوئي و سالکي ملکي، 

                                                           
1. Analytic Network Process (ANP)              2. Ordered Weighted Average (OWA) 
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 منابع

اي   هاي اقماري و منطقه  (. ارزيابي دسترسي فضايي به كتابخانه1393آبکوه، شيرين ) آقاجاني، حسين؛ صباغي
 .133-11۵(، 1)17، رساني  كتابداري و اطالعشهر مشهد(.  ي موردي: كالن  )مطالعه

هماي عممومي منطقمه      يابي كتابخانه (. مکان139۲الحوائجي، فهيمه؛ جهانگيري فرد، بهنام )  زهرا؛ باباباذري، 
 .۵۲7-۵۴7(، ۴)19، هاي عمومي  رساني و كتابخانه  تحقيقات اطالع. GISچهار شهر تهران با استفاده از 

رسمماني و   اطممالع تحقيقمماتهمماي عمممومي و نيازهمماي جمعيتممي ايممران.     (. كتابخانممه1388اشممرفي، حجممت )
 .97-1۲۲(، ۲)1۵، هاي عمومي  كتابخانه

لغمزش بما اسمتفاده از روش      بندي خطر زممين   (. پهنه139۶بهاروند، سيامک؛ سارويي، حمزه؛ سوري، سلمان )
(، 1)1۰، فصلنامه جغرافياي طبيعيسفيد، استان لرستان.   دار مطالعه موردي: حوزه ده تركيب خطي وزن

8۶-7۵. 
هاي آموزشي )مدارس ابتدايي(   يابي كاربري (. ارزيابي مکان1391حمدرضا؛ عساكره، ماجد )پورمحمدي، م

 .1-۲۰(، ۲)3، ريزي شهري  مجله پژوهش و برنامهشهر شادگان. 
(. 1393اكبمر )   حسيني، علي؛ عليممرادي، طماهره؛ احمدنژاد روشمي، محممد؛ مختمارپور، رضما؛ خاصمه، علمي         

تحقيقمات  ي اطالعمات جغرافيمايي.     شمهر رشمت بما اسمتفاده از سمامانه     هاي عمومي   يابي كتابخانه مکان
 .۲77-۲9۶(، ۲)۲۰، هاي عمومي  رساني و كتابخانه  اطالع

يابي مح   (. مکان1393قالتي، سارا ) زاده، ايوب؛ عزيزي  حيدريان، پيمان؛ رنگزن، كاظم؛ ملکي، سعيد؛ تقي
: مطالعمه  GISدر محميش   Fuzzy-TOPSISو  Fuzzy-AHPهماي    دفن پسماند شهري با استفاده از ممدل 
 .1-13(،  1)3، مجله بهداشت و توسعهموردي شهر پاكداشت استان تهران. 

يممابي  بنممدي معيارهمماي مممؤثر بممر مکممان  (. شناسممايي و رتبممه139۰سممانيج، جممالل؛ محمممودي، حسممن ) دهقمماني
-3۴۵(، 1)1۴، رسماني   اري و اطمالع كتابمد فازي.  TOPSISو  ANPهاي عمومي با استفاده از   كتابخانه
319. 

(. 1393زوارقممي، رسممول؛ سممالکي ملکممي، محمممدعلي؛ قاسمممي خمموئي، معصممومه؛ سممالکي ملکممي، فاطمممه ) 
هماي    فمازي: بررسمي مموردي كتابخانمه     -هاي عمومي با استفاده از تکنيک تاپسيس  يابي كتابخانه مکان

 .۲۵3-۲7۵(، ۲)۲۰، هاي عمومي  رساني كتابخانه  تحقيقات و اطالععمومي شهر تبريز، 
بندي خاكسمتري و توابمع پايمه شمعاعي در       كارگيري خوشه  (. به139۲علي )  عشورنژاد، غدير؛ عباسپور، رحيم

فصملنامه ممديريت   شهر تهران با تمركز بر استقرار مؤسسات مالي و اعتبماري.   بندي اقتصادي كالن  پهنه
 .۲۲7-۲۴۴(، ۲)3۲، شهري

يممابي  بنممدي عواممم  مممؤثر بممر مکممان  شناسممايي و رتبممه .(139۲حيمماتي، زهيممر؛ گلممي، علممي )عفيفيممان، فرزانممه؛ 
هما و خمدمات     فصملنامه نظمام  هاي عمومي با استفاده از روش فرايند سلسمله مراتبمي گروهمي.      كتابخانه
 .79-9۰ (،۲)۲، اطالعاتي
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ي اطالعمات    هماي عممومي بما سمامانه      يمابي كتابخانمه   (. مکان1393عفيفيان، فرزانه؛ حياتي، زهير؛ گلي، علي ) 
 .۲۲9-۲۵1(، ۲)۲۰، هاي عمومي  رساني و كتابخانه  تحقيقات اطالعجغرافيايي نمونه: شهر شيراز. 

(. ارزيابي سازگاري كاربري اراضي شهري با استفاده 1389غفاري، رامين؛ شفقي، سيروس؛ صالحي، نگين )
 .۵9-7۶ (،۴)1، هاي شهري و منطقه  پژوهشمطالعات و گيري چند معياره فازي.  از مدل تصميم

هماي    يمابي مراكمز فرهنگمي بما اسمتفاده از سيسمتم       (. مکمان 139۰مقدم، مجيمد )  كياورز مقدم، حميد؛ كياورز
 .1-13(، ۲)۲، برداري و اطالعات مکاني  ترويجي مهندسي نقشه -نشريه علمياطالعات مکاني. 

يمابي   (. تحليم  مکمان  139۲اهلل؛ حيماتي، سملمان )    پمور، روح   اهلل؛ قاسممي خموزاني، محممد؛ خيمام      مافي، عزت
مجلمه جغرافيما و توسمعه    . GIS در AHPدر شهر مشهد بما اسمتفاده از ممدل     CNGهاي سوخت   جايگاه
 .۲1-۴۲(، 1)۲۰، اي  ناحيه

اسمتفاده از  هاي عمومي شهر اروميه با   (. بررسي توزيع فضايي كتابخانه139۶محمودزاده، حسن؛ نوري، الهه )
هماي    رسماني و كتابخانمه    تحقيقمات اطمالع  بما ت كيمد بمر عمدالت اجتمماعي.       GISهاي فازي و   الگوريتم
 .۴۴1-۴۶۵(، ۴)۲3، عمومي

ي   ها )بما ت كيمد بمر سمامانه      هاي عمومي كشور: ضرورت و مؤلفه  يابي كتابخانه (. مکان1387مختارپور، رضا )
 .۲۰3-۲17(، 1)۲۴، اطالعاتعلوم و فناوري اطالعات جغرافيايي(. 

تهران با استفاده  1۲هاي عمومي منطقه   (. تحلي  فضايي كتابخانه138۶زاده، منوچهر )  معصومي، مرضيه؛ فرج
 .191-۲11(، 3)۴8 ،فصلنامه مدرس علوم انساني .GISاز 

 و  AHP ممدل  از اسمتفاده  با عمومي هاي  كتابخانه يابي مکان و فضايي توزيع، اسفند(. 139۲منصوري، سميه )
 شهرسمازي  جغرافيما،  ملي همايش شده در اولين مقاله ارائه. (همدان شهر: موردي مطالعه) GIS تکنيک

 .تهران پايدار، توسعه و
ي مصمنوعي    (. تعيمين منماطق مناسمب تغذيمه    139۶زاده، محمدمهدي؛ بهرامي، نگمار )   نصرتي، كاظم؛ حسين

 .1۰۴3 -1۰31(، ۴)7۰، جله منابع طبيعي ايرانمهاي آب زيرزميني شهرستان روانسر.   سفره
هاي عمومي شهر سقز بما اسمتفاده     يابي كتابخانه (. مکان1393هاشمي، ماجد؛ اصغري، آزاد؛ رحمتي، حيدر )

 .1۶8-1۵1، ۲۶، فصلنامه آمايش محيشاز سامانة اطالعات جغرافيايي، 
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