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 چکیده:

رود. می ریزی شهری است و شالودۀ اصلی آن به شمارکاربری اراضی شهری، از مفاهیم اساسی و پایه در برنامه

همیشه  زی،ریهای ماهوی و یا فرآیندی برنامهتوان گفت بحث و بررسی در این خصوص، تقریباً در تمام نظریهمی

ه وضوح بیان ریزی کاربری اراضی شهری را در عرصۀ کالبدی آن، ببوده است. این خود اهمیت برنامه جزء ثابت آن

بندی ضوابط کند. در این پژوهش به روش توصیفی و مروری روایتی و بررسی بهترین شواهد به پیمایش و جمعمی

است که به  پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردیرهنگی شهری میهای فیابی کاربریو معیارهای جغرافیاییِ مکان

ق نشان داد که دهد. نتایج تحقیها را مورد بررسی و تحلیل قرار میهای فرهنگسرا و کتابخانهصورت موردی کاربری

ستفاده های مذکور که از سوی محققان مختلف مورد ابی کاربریهای مورد بررسی معیارهای اصلی مکانیادر کاربری
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 بیان مسأله:

یعی و پذیرش جهانی که ما امروز در آن زندگی می کنیم، جهان شهری است که متأسفانه نتیجۀ آن، دوری از محیط طب

(. 8:  1375ها و فضای شهری نشأت می گیرد )فرید، هایی است که از روابط ناموزون انسانناخواستۀ عدم تعادل

ع خدماتی و خوردن نظام توزیهمرویه فضای شهری، بهین اثر رشد شتابان شهرنشینی و رشد بیتربدون تردید عمده

از  و به دنبال آن مشکالت خاص شهرنشینی بیش (.124: 1384نارسایی سیستم خدماتی است )صالحی و منصور، 

ضرابی و )ی ساخته است های سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان را ضرورها و چارهپیش توجه به راهبرد

حسوب (. به طور کلی زمین و فضا یک منبع عمومی حیات و یک ثروت همگانی و کاالی عمومی م1: 1389قنبری، 

ت نظارت و می شود که استفاده از آن می باید هر چه بیشتر در راستای تأمین منافع عمومی در حال و آینده، تح

-در مقیاس (.1: 1380ۀ برنامه ریزی کاربری اراضی زمین است )یوسفی، مدیریت سنجیده قرار گیرد و این مهم به عهد

اشد. لیکن در های گسترده، زمین به عنوان یک منبع در نظر گرفته شده و کاربری زمین به معنی کاربری منابع می ب

د، تأکید بیشتر روی مقیاس شهری، به جای اینکه زمین را از دید توان تولیدی خاک و یا منایع زیرزمینی آن ارزیابی کنن

 (. 43: 1380های گوناگون است )افتخاری، توان استفاده از رویه زمین جهت استقرار فعالیت

ری، توجه به ریزی توسعه پایدار شهریزی شهری و غنای برنامهترین اهرهای مؤثر برای تکامل برنامهیکی از مهم

به معنای  (. بحث کاربری اراضی شهری74: 1390آباد  ریزی کاربری اراضی شهری است )مشیری و ملکی نظامبرنامه

اسی در برنامه های اسهای مختلف شهری، همواره از بحثها و عملکرداستفاده بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیت

در خیلی  ها از جمله انگلستانریزی شهری و شهرسازی بوده است. به طوری که در ادبیات شهری بسیاری از کشور

اربری (. چگونگی ک2-3: 1381ریزی کاربری اراضی می دانند )رازانی، واقع برنامه ریزی شهری را مساوی برنامهاز م

ستند که شهر، هاراضی در پیوستگی با روند تاریخ تحول شهر و تغییرات فضایی ساخته شده با کالبد شهر، از عواملی 

ریزی کاربری مه(. در واق برنا9: 1372می آورد )شالین،  منظر و سیمای خود را طی زمان در ارتباط با آنها به دست

ی سامان ها و نیازهای جامعه شهرهایی است که محیط انسانی را مطابق با خواستهاراضی شهری مجموعه فعالیت

ای ری، مجموعهریزی کاربری اراضی شهتوان گفت که برنامه(. یا می112: 1389زاده و همکاران، بخشد )ابراهیممی

جوامع  هایها و نیازهای هدفمند است که محیط مصنوع را سامان می بخشد و در حد مقدور، خواستهز فعالیتا

ت در جوامع عالوه براین الگوی بهینۀ زیس (.3: 1392شهری را در استفاده از اراضی فراهم می آورد )پورمحمدی، 

یم و تحوالت های تنظزد، تا در این راستا سیاستشهری، ضرورت نیاز به برنامه ریزی کاربری اراضی را مطرح می سا

 (.1: 1386کاربری اراضی در شهرها ساماندهی شود )خاکپور و همکاران، 

لیل نقشی که در در غنای تفریحی به د -های فرهنگیها کاربریهای مختلف شهری و از میان آندرک وضعیت کاربری

د طلبیانی برخوردار است و الزامات خاص خود را میفرهنگی جوامع هری و روح و روان دارد از اهمیت شا

های بریبا توجه به افزایش جمعیت و جوان بودن جمعیت شهرهای ما لزوم افزایش سطح کار(. 135: 1389)ضرابی،

ود. در این شها با هدف تسهیل دسترسی آسان و کم هزینه بیش از پیش احساس میفرهنگی و مکانیابی استاندارد آن

در مکانیابی  های مورد استفادهاستفاده بهینه گردد. شاخص هازه باید، مکانیابی و ساماندهی کاربریخصوص امرو

 (.1389:44ها متفاوت هستند؛ اما باید همه در جهت انتخاب مکان مناسب همسو شوند )لطفی،نسبت به نوع کاربری
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ی، مذهبی و مانی، صنعتی، فضای سبز، فرهنگهای شهری انواع مختلفی اعم از مسکونی، آموزشی، بهداشتی درکاربری

ت فضایی در یابد. عالوه بر آن تأمین عدالگیرد. که هر یک در جایگاه خود ضرورت و اهمیت می... را در بر می

کند. به های شهری ضرورت توجه به این مبحث و توزیع عادالنه تجهیزات و تأسیسات شهری را دو چندان میمحیط

زی کشورهای ریهای برنامهریزی شهری و نیز قوانین و مقررات شهرسازی در نظامعلمی برنامه همین دلیل در متون

های اربریهای شهری تعیین شده است. در این پژوهش، کهایی برای کاربریمختلف، استانداردها، ضوابط و سرانه

ورد رد به عنوان موضوع مفرهنگی به دلیل نقش مهم و مؤثری که فرهنگ در جوامع شهری و حیات شهروندی دا

ول و ضوابط، پردازد. اصهای فرهنگیِ کتابخانه و فرهنگسرا میطور موردی به کاربریبررسی انتخاب شده است و به

انجام شده در  ها از منابع مختلف گردآوری شده و با ذکر مثالی از تحقیقاتیابی آنهای مکاناستاندارها و شاخص

 پذیرد.مورد مطالعه پایان میهای یابی کاربریخصوص مکان

 ضرورت و اهداف:

معیت و در جهان امروز روند افزایش جمعیت سیر صعودی خود را در بستر شهرها گسترانیده است. این افزایش ج

ه توسعه کالبدی بتوان های گذشته آثار سوئی را به دنبال داشته است که از آن جمله میرشد شتابان شهرنشینی در دهه

ایتاً نابرابری در ای، فقر و افت استانداردهای زندگی، کمبود مراکز خدماتی و نههرها، ایجاد محالت حاشیهشناموزون 

-بر پایه ارزش ریزی کاربری اراضیاهداف کالن برنامه(.  128: 1383برخورداری از امکانات اشاره نمود )حسامیان، 

ها، نه کاربریاز سوی دیگر استوار است. مکانیابی بهی شهری های توسعه پایدار از یک طرف و اعتالی کیفیت زندگی

، آستانه شود که با توجه به خصوصیات آن کاربری )اعم از مساحتهای شهری به مکانی گفته میخدمات و فعالیت

ی آن کاربری ها و همچنین کیفیت مورد نیاز براجمعیتی و سایر موارد( و در نظر گرفتن همجواری با سایر کاربری

وضع موجود،  نحوه استفاده از زمین عبارت است از اینکه در (.50: 1395)حیدری شهپر و احمدی، .اب شده باشدانتخ

ها چگونه است د آنها و معابر، آموزشی، فرهنگی و ماننهای شهری مانند مسکونی، درمانی، راهپراکندگی انواع فعالیت

تی و به ها در چه مساحچقدر است و هر یک از فعالیتهای زمین و از کل مساحت شهری، نسبت هر یک از کاربری

ه با یکدیگر ها با یکدیگر چیست و تا چه اندازهایی در سطح شهر پراکنده شده است و رابطه این کاربریچه صورت

 (.32: 1382)رضویان، دارای یک ارتباط منطقی و کارا هستند

رهنگی و فویژه اماکن اصر خدماتی و کالبدی شهر، بهدر اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و جایابی بهینه عن

داشته و دارد.  تعداد عوامل مؤثر در مکانیابی این مراکز، افزایش روزافزون مشکالت شهری و شهروندان را به دنبال

ابی یدر مکان AHPو تکنیک  GISهای رایانهای مثل ابزار توانمند های مؤثر و سیستماین مسئله لزوم استفاده از روش

هرهای شدر حال حاضر یکی از مهمترین مشکالت موجود در  بهینه این مراکز را بیش از پیش آشکار ساخته است.

ه علت عدم بهای فرهنگی است. به نحوی که بسیاری از افراد ها از جمله مکانکشور ما استقرار نامناسب کاربری

برداری نمایند یا باعث معضالت شهری از بهره  یتوانند از امکانات موجود به نحو کافها نمیدسترسی به آن

 (.50: 1395جمله ترافیک و صرف وقت زیاد و هزینه زیاد برای استفاده کنندگان شده است )حیدری شهپر و احمدی،

( و 30: 1388ترین نهادهای خدمات فرهنگی شهری هستند )مختارپور و همکاران،های عمومی یکی از مهمکتابخانه

به واسطه نقشی که در ارتقای سطح سواد و آگاهی افراد جامعه دارند از جایگاه پر اهمیتی برخوردارند و تنها در 
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امکانات وموجود  های وصورتی در روند توسعه و بالندگی فرهنگی کشور تأثیر خواهند گذاشت که از تمامی ظرفیت

های به نحو احسن استفاده شود یکی از عوامل مهم نحوه استقرار و توزیع جغرافیایی آن را در بافت و زمینه کاربری

های (. ویژگی204: 1387کند )مختار پور،های مکان یابی را مشخص میشهری دانست که ضرورت توجه به مولفه

دهد که مکان عامل مهمی برای ها نشان مییار مهم است و پژوهششود بسمکانی که در آن کتابخانه احداث می

: 1387وری را در پی خواهد داشت )دهداری راد و دیدگاه، باشد، مکان مناسب افزایش مراجعه، و بهرهمراجعان می

در  ها در سطح شهرها ازجمله عواملی است که به طور مستقیمهای عمومی و نحوۀ توزیع آن(. مکان کتابخانه168

(. در واقع دسترسی فیزیکی یکی از کلیدهای اصلی 2: 1390اند )موحد و زارعی، میزان مراجعه و استفاده افراد دخیل

(. از طرفی ارتباط تنگاتنگی 155: 1393های عمومی است )ماجد هاشمی و همکاران، موفقیت ارائه خدمات کتابخانه

دنیت، شهر نشینی و شهروندی وجود دارد و عدم تخصیص های عمومی و مفاهیمی چون، ممیان رسالت کتابخانه

فضای مناسب برای یک کتابخانه عمومی منجر به کاهش اثر بخشی این کاربری در فضای شهری خواهد شد )زوارقی 

ویژه متولیان های درگیر دیگر در امور شهر و بمدیریت شهری همراه با سایر سازمانه(.  درنتیجه 254: 1393و همکاران، 

ها به عنوان یکی از انواع تسهیالت مور فرهنگی، باید تدبیرهای الزم را برای ساماندهی توزیع عادالنه و کارآمد کتابخانها

 .(13: 1388وری، به کار گیرند )رهنما و آقاجانی،شهری برای مناطق پرتراکم جمعیت، به منظور افزایش میزان بهره

اط برقرار کنند، توانند با  محیط بهتر ارتبتی صورت پذیرد، مخاطبان میهای فرهنگی به درسیابی محیطچنانچه مکان

توانند به طراحی ا میریزان نیز با شناخت بهتر پارامترهای تأثیرگذار در مکانیابی فرهنگسراهاز طرفی طراحان و برنامه

ی (. مکانیاب1 :1396رزاده، محیطی مطلوب برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد دست یابند )راستی کازرونی و مضط

منجر به  تواند برخوردهای اجتماعی و معاشرت بین مخاطبین را افزایش داد که در نهایتمناسب فرهنگسراها می

و مضطرزاده،  شود )راستی کازرونیارتقاء دانش، مهارت و تعامالت فرهنگی و همچنین توسعه محیط و پایداری آن می

فرهنگی  های گوناگونکه در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند و آموزش(. فرهنگسرامرکزی است 2: 1396

ا محور کاری گردد، برخی نیز فعالیت خود را در یک یا چند گروه یو اجتماعی و هنرهای گوناگون در آن فراهم می

. مورد نیاز هنگی و .اند . این مراکز برای ارتقای فرهنگ و گذران اوقات فراغت جهت انجام امور فرمتمرکز کرده

 (.3: 1392های شهری است)آرام و همکاران،محیط

سرا ه و فرهنگرشد جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای فرهنگی جامعه، احداث و احیای مراکز فرهنگی نظیر کتابخان

حداث، اص گیری در خصوهای اصلی در شهرها ضروری ساخته است. گام دوم پس از تصمیمبه عنوان یکی از کاربری

افیایی در های فضایی و روابط جغرهای علمی، دادهها است که باید بر اساس اصول و روشیابی این کاربریمکان

ای هگزینی کاربریهای شهری صورت پذیرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا معیارها و ضوابط مکانمحیط

و بررسی  هایمعرفی شود. بدین منظور از منابع کتابخانهفرهنگی مورد مطالعه )کتابخانه و فرهنگسرا( مشخص و 

 ها و مقاالت علمی، استفاده شده است.پژوهش
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 روش تحقیق:

شود. روش مطالعه مروری این پژوهش تحلیلی است که به روش مروری انجام می –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

بندی ضوابط و معیارهای که برای شناسایی و طبقه گرددانجام می 2و بررسی بهترین شواهد 1از نوع مروری روایتی

شود. در ابتدا ادبیات های فرهنگی شهری و به طور خاص کتابخانه عمومی و فرهنگسرا انجام میگزینی کاربریمکان

های مورد ی تحقیق در موضوع  کاربریگردد و سپس پیشینهشهری و نظریات مرتبط بررسی میو مبانی نظری کاربری

پردازد. در ی تحقیقات انجام شده در این موضوع میمورد واکاوی قرار گرفته و بر این اساس به بررسی کلیه مطالعه

پایان معیارهای مورد سنجش در تحقیقات شاهد مورد بررسی  مشخص شده و فراوانی هر یک را مورد بررسی قرار 

 ردد.گبندی و بررسی سیستماتیک ارائه میگیرد که در پایان با جمعمی

 

 مبانی نظری:

 فضا

(. 32: 1382، است )جهانی شده رایج کامالً اخیر هایدهه در ویژه به جغرافیایی ادبیات در (Space) فضا واژه کاربرد

: 1387هروزفر، است )ب پرداخته آن به قرن هیجدهم در که انددانسته فضایی هایتحلیل در متقدم را کانت جغرافیا، در

 ادبیات وارد دش نگاشته جغرافیا در استثناگرایی رد در شیفر مقاله با 1950دهه از علمی صورت به فضا مفهوم ( اما24

 برآن هک طبیعی فضای :برندمی بکار صورت دو به را فضا مفهوم دانان(. جغرافی286: 1379شد )شکویی،  جغرافیا

-تبعیت می اجتماعی قوانین از و است انسانی هایفعالیت کارکرد نتیجه که اجتماعی ست؛ فضایاحاکم  طبیعی قوانین

 (. 20: 1388، میرکتولیگویند ) نسبی فضای را دومی و مطلق فضای را کند. اولی

 سرانه

 جهت یاستاندارد ساز نوعی که شودمی گفته سرانه شهری، هایکاربری از شهر افراد از یک هر تئوریک سهم به

 هانهسرا و فضایی استانداردهای رواج و پیدایش در اصلی هایانگیزه .هاست کاربری انواع میزان نمودن مشخص

 (.17: 1390)دانایی فرد، : از است عبارت

 ها آن از بهینه استفاده و شهری هایزمین اسراف از جلوگیری -

 جدید شهرسازی و شهرنشینی سریع رشد به گویی پاسخ -

 هاکاربری به فضا تخصیص و زمین از گیریبهره در تعادل و اجتماعی عدالت برقراری به کمک -

 انسان مکانی و فضایی نیازهای حداقل تأمین -

 هر یک به تفکیک مشخص شده است. های شهری و سرانهدر جدول زیر انواع کاربری

                                                           
1 Narrative review 
2 Best evidence synthesis 
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 های شهریهای کاربریسرانه :1 جدول

 (10/03/1389)مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری
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 های شهریهای کاربری: ادامه سرانه2 جدول

 (10/03/1389)مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری

 دسترسی

 خدمات این و داشته باشد فراوان زحمت تحمل بدون را خود نیاز مورد خدمات دریافت امکان باید هدف جمعیت

باشد )آقا  تحمل قابل لحاظ مالی و از آنها اعتقادات و فرهنگ با منطبق قبول، قابل بایستی کنندگاندریافت نظر از

باشد )رهنما و فرقانی،  می« مقصد در هزینه یا  کاهش« مقصد به رسیدن آسانی»به مفهوم  (. دسترسی91: 1384مالیی، 

  Elizabeth)بودن هنگامبه و برداریبهره و بکارگیری دسترس بودن، در دارد جزء سه حداقل (. دسترسی77: 1387

and et all ,2004,269). ارائه به نزدیکی فرایندها ازجمله و فاکتورها از یادرمانی مجموعه خدمات به دسترسی-

 و اشخاص اجتماعی -اقتصادی ، ویژگیهای)مسافرت زمان مثال(  نقل و حمل شبکه مناسب، خدمات دهندگان

 ).شودمی شامل را خدمات پرداخت برای کنندهمصرف توانایی نوع هر و گیریتصمیم هایاستراتژی

TimothysHare,2007,183) از بسیاری نیست؛ آن از تضمینی استفاده معنای به خدمات دسترسی به مقابل در 
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 لحاظ از که کنند طی خدماتی مصرف جهت بیشتری مسافرت زمان خدماتی حاضرند بالقوه کنندگاناستفاده

 بعد 5 دسترسی .شده است برده نام واقعی و بالقوه دسترسی از اینکه ضمنفعلی هستند.  از خدمات دورتر جغرافیایی

 مقتضیات با سازش و بودن بودن، قابل قبولصرفه به مقرون ،)بودن موجود(بودن دسترس در دسترسی، :دارد

 خدماتی نقاط و مشتری بین سفر وضعیت به دسترسی ؛شودمی مربوط یابیمکان به اولی بعد دو همسازی(.(محیط

 هایمکان تعداد به بودن دسترس در .میشود گیریاندازه سفر فاصله یا زمان سفر واحدهای بر معموال و پردازد،می

 Mark F and et ) دارد اشاره دارند را آن انتخاب توانایی نیازمندان یا مشتریان محلی  که خدمات ارائه

al,274;2004).انمعروف غیرفضایی مرزهای و اجتماعی اقتصادیفاکتورهای  به آخری بعد و سه.(Bagheri 

and et al,2005) به دسترسی از اسمیت برند.می نام شاخص یک عنوان به دسترسی از ریزانو برنامه دانانجغرافی 

 (. 144: 1385کند )حکمت نیا، می یاد مکان ریزیبرنامهدر  مبنا عنوان

 آستانه

 به توجه با که باشدمی جمعیت از میزانی حداقل به نیاز شهری، خدمات از خاص نوع هر بقای و تشکیل جمعیت

 پایین حد » اتخدم بین حداقل فاصله آستانه یا آن به که آوردمی فراهم را ایمحدوده نظر مورد ناحیه جمعیتی تراکم

 هر قاعده، نهمی طبق باشد.می آن کنندهاستفاده آخرین و دیگر شهری عبارت به .گویندمی «آستانه» از است عبارت «

 ردورت ایفاصله در که معنی بدین است معینی سفر ارزش دارای خود ماهیت بر حسب شهری خدمات از خاص نوع

 به لحاظ یا سرویس آن از استفاده جهت کنندگاناستفاده سفر که میرسیم ایدامنه یا باال حد به شهری،خدمات  از

 (.163: 1383باشد )عزیزی، نمی صرفه به مقرون راحتی، علت به یا هزینه

 فرهنگ

ز کتاب لغت، فرهنگ به معنای علم و دانش، ادب و معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت و نی

ری به معنی نگا(. در واقع فرهنگ یا تمدن در مردم1837: 1382هاست )عمید، کتابی شامل لغات یک زبان و شرح آن

دتی است که یک کل پیچیده است که شاکل باورها، هنر، اخالقیات، قانون، رسوم و هرگونه قابلیت و عا وسیع کلمه

نی به ترین معفرهنگ، در گسترده(. 50: 1372کند  )اسپردلی و مک کوردی،فرد به عنوان عضو جامعه کسب می

جتماعی به نظامی اشاره دارد و در علوم ا های پیچیده و پیشرفته بشری مانند هنر، فلسفه، دانش و تکنولوژیفرآورده

ده و بر پایه ای آشکار و جمعی، توسط یک گروه معین در یک زمان مشخص پذیرفته شگونهاز معانی مشترک که به

. فرهنگ الگویی از مفروضات (3: 1372)طوسی، شودگیرد، اطالق میاین نظام، معانی، کنش و رفتار گروه انجام می

کند، پذیری خارجی و هماهنگی داخل گروه را حل میگیرد، به طوریکه مشکالت انطباقه فرا میمشترک است که گرو

کر و احساس و به سبب عملکرد و تأثیر مثبتش معتبر دانسته می شود و از این جهت به مثابه روش صحیح ادراک، تف

 (. 30: 1383شود )شاین،در خصوص آن مشکالت گروه، به اعضای جدید آموزش و یاد داده می

 کاربری زمین شهری

یابی به اهداف کالن اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است، طرح کاربری زمین شهری یکی از ابزارهای مهم برای دست

شهری و گذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشدعمومی میها و تصمیماتگذاریکه نه تنها اثراتی بسیار بر سرمایه
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 توزیع فضایی الگوی معنای (. کاربری زمین به516: 1396)پورمحمد، عبدی قروچای،  کالبدی شهر داردکیفیت محیط

 یا نحوه از است عبارت زمین (. کاربری63: 1386می باشد)امینی و دیگران،  شهر مختلف عملکردهای جغرافیایی یا

همه  فضایی هایجنبه زمین کاربری شکوئی، دکتر نظر میشود. از انجام درآن که فعالیتی جهت زمین به از استفاده نوع

(. 253: 1379شکوهی، ( دهدمی نشان او فرهنگی و مادی نیازهای رفع برای زمین روی در را انسانی هایفعالیت

 (118: 1383)مرصوصی،  :دهدمی ارائه شهری زمین کاربری از تعریف سه زمین کاربری نظران صاحب از چاپین

 فروشی و...خرده تجاری، مسکونی، مانند شهری کارکردهای فضایی پراکندگی معنای به زمین . کاربری1

 بخش عبارتند از:  دو این است؛ شهری نواحی نمایش برای بخشی دو چارچوب معنای به زمین . کاربری2

 های درآمدزا،فعالیت( آنها یازن مورد فضاهای و موسسات به شهری محیط در مردم فعالیت الگوهای -الف

 )فراغت اوقات و خرید

-می شهری ساخته هایمینز در شده یاد هایفعالیت استقرار برای که فیزیکی تجهیزات و تسهیالت -ب

 .شود

 بر اکمح ارزشی هاییا سیستم باال دوبخشی چارچوب در کارکردی ساختاری روابط تنظیم معنای به زمین . کاربری3

 مردم  هایفعالیت و کارکردی فضایی الگوهای
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 یشهر هاییکابر انواع فیتعر و نوع: 3 جدول

 (10/03/1389)مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری

 ریزی کاربری زمینبرنامه

ریزی کاربرد زمین شهری است، که بر پایۀ های شهری، برنامههای اصلی ساخت شهرها مبتنی بر برنامهیکی از جنبه

ری اراضی شهری، ارتقاء کیفیت زندگی بنا نهاد ه شده است. در رابطه با تحلیل مدیریت کاربدو اصل توسعه پایدار و 

رار می قمدل های مختلفی وجود دارد که با توجه به موضوع بررسی و ویژگی های متن فضای شهری مورد استفاده 

 و کانیم ساماندهی یعنی ی،شهر زمین کاربری برای ریزیبرنامه(. 349: 1398)امیری، فهلیانی و جوکار،  گیرند

 بریکار (. بحث13: 1383شهری )سعیدنیا،  جامعه خواست و نیاز براساس عملکردهای شهری و هافعالیت فضایی

 بندیفرمول را آن از که بخشی است فرایندی ایمنطقه و شهری هایفعالیت در زمین، از استفاده نحوه و زمین

 زا ایمجموعه که است این بر فرض اساسی اینجا (. در26: 1387)رحیمیون، دهند می تشکیل مکانی نیازهای

 ترسبمنا هاکاربری برخی برای ماهیتی و ذاتی طور به به زمینی قطعه گرددموجب می مکان محیطی هر خصوصیات

 : نظیر مواردی دنبال به مکانی مناسب تحلیل رو تکنیک این باشد. از

 شهری هایفعالیت توالی و شهری توسعه انواع برای مکان هر نسبی مناسبت تعیین -

 زمین مناسبت متفاوت درجات جداسازی در سعی -
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 محیطی حساس نواحی شناسایی -

 طبق ،شهر محدوده در موجود هایزمینه همه است. شهری ریزیبرنامه اصلی هسته در عمل، ریزیبرنامه نوع این

 کالبدی و اقتصادی اجتماعی، نیازهای طبق ها ازآن استفاده نوع و گیردمی قرار بررسی مورد زمین نقشه کاربری

 را مینز کاربری مادی مفهوم سود برای ضرورتاً انسانی هایفعالیت در زمین بکارگیری. گرددمی تعیین و مشخص

-می نام زمین کارکردی کاربری عنوان گاهی به که )...و جنگلداری و کشاورزی( روستا در زمین کاربری نمیرساند؛

 (. 283: 1371است )شکوهی، متفاوت )...و تجارت صنعت،( شهر در زمین کاربری با برند

 العهمط فیزیکی، هایبررسی در شهری هایفعالیت نحوه پراکندگی و شهر شناخت جهت در اساسی مطالعات از یکی

 موجود، ضعو در بدانیم آنکه از است عبارت زمین از استفاده نحوه کلی طور به .است شهری اراضی از استفاده نحوه

 و ورتی است،ص چه به آن مانند و آموزشی معابر، و ها راه درمانی، مسکونی، مانند شهری هایانواع فعالیت پراکندگی

 هب و مساحاتی چه در هااز فعالیت یک هر و است چقدر زمین هایکاربری از یک هر نسبت شهری، مساحت کل از

 ارتباط یک دارای اندازه و حد چه تا و چیست یکدیگربا  آنها رابطه و اندشده پراکنده شهر سطح در هایصورت چه

 (.20: 1394)شیعه، هستند  کارا و منطقی

 یابیمکان نظریه

س النهارد در های کشاورزی ابداع نمود. سپمیالدی در زمینه فعالیت 1826یابی را فان تانون در سال نظریه مکان

مکانیابی  نظریه مکانیابی را در صنعت مطرح کرد. اما چارچوب منظم و علمی این نظریه در 1885 و 1882سالهای 

لب شکل گرفت. سپس کریستالر و لوش در پیشرفت و گسترش آن در قا( 1909)صنعتی توسط آلفرد وبر آلمانی 

رو در فرانسه پمتحده و  های بعد هوور و ایزارد در ایاالتهای مکان مرکزی نقش مؤثری ایفا کردند و در سالنظریه

بل از دهه قغرافیای اقتصادی تا ج های موجودطبق نظریه .های رشد، آن را توسعه و بسط دادندهای قطبدر نظریه

ادگرا بود که ها و بر اساس انسان اقتصیابی مهمترین فرض حاکم با هدف حداقل کردن هزینههای مکانر نظریهد 60

گیری رآیند تصمیمفنگری و برخوردار از اطالعات مورد نیاز در قابت با رقیبان، آیندهدر آن، انسان دارای توانایی ر

اب دیگری در رسید. بدین ترتیب بهای عینی جهان، بعید به نظر میشد. چنین فرضی در مقایسه با واقعیتتصور می

جو بود. از همبنای انسان بهینهای رفتاری شکل گرفت که بر های مکانیابی )به خصوص صنعتی( بر پایه نگرشنظریه

امل تقاضا عهای حمل و نقل بود که در آن به هیچ وجه به های حداقل هزینه، کاهش هزینهطرف دیگر مبنای نظریه

ه و تحلیل های نظری به سمت تجزیشد. این امر موجب گرایش تحلیلبه عنوان یک پارامتر تعیین مکان، توجه نمی

ههای حمل و ینهای تولید از جمله هزتنها از طریق کاهش هزینه کثر کردن درآمدها نهبازارهای اقتصادی شد که حدا

بی در نهایت با های مکانیانظریه .دادندتر را مدنظر قرار میتر و گستردهنقل بلکه با دسترسی به بازارهای مطمئن

ها باید عالیتدر این نگرش ف .ودنددر تلفیق دو نظریه قبلی نم( سعی 70)اواخر دهه های سیستمیاثرپذیری از نگرش

: 1389پور، ابد )الماسها )سود( برای کارفرمایان اقتصادی افزایش یدر مکانی استقرار یابند که فاصله درآمدها از هزینه

43.) 
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 های مکانیابیمدل

های کارگیری تکنیکببا ها یابی توسط النهارد و فون تانن انجام شد. در واقع کلیه نظریهاولین کارهای مربوط به مکان

ان درکوش، های گوناگون شهری را بشناسند )عابدیفعالیتکنند که عوامل مؤثر بر استقرار فضایی مختلف سعی می

ه زمانی به سه دوره های مکانیابی را از نظر تکامل و توسعهای مکانیابی، مدلبا توجه به سیر تحول نظریه(. 36: 1390

  :اندتقسیم کرده

 (،1940تا  20ه کردن مسئله )از ابتدای قرن فرمول. 1

 (،1960و1950هایدههاربرد مدلها در بخش صنعت ). ک2 

 (.به بعد1970رسانی )ها در بخش عمومی و خدماتتوسعه مدل. 3 

توسعه نظری بر اساس نتایج هندسی  های محاسباتی در رابطه با مسائل، کامالً ناکافی بودند. اصوالًدر دوره اول دستگاه

توان به اهمیت می شد. در بین کارهای باهای علمی انجام میو تحلیلی در فضای پیوسته با مشارکت سایر رشته

دوره دوم به موازات توسعه رایانه و ریاضیات محض بود بنابراین مسئله  .کارهای کاوالیری ، فرما و استینر اشاره کرد

در آن مسئله، تصمیم در رابطه )که  1و  0ی ریز)نمایش شبکه حمل و نقل و مشخصات آن( و برنامهها از طریق گراف

و شرایط محدودی  شود(میانتخاب  0و اگر نه 1با مکان نقطه بیان میگردد، یعنی اگر جواب مورد نظر به دست آمد 

افزایش تعداد عملیات در بخش عمومی و سومین دوره با  .شودهای تکنولوژیکی را منظور مینمایند، حل میکه جنبه

های کارایی غیر از هزینه خالص انجام شده گردد. مسئله با معرفی شاخصدهی مشخص میرسانی یا خدماتخدمات

هدفی توسعه یافتند. به عنوان مثال بسیاری از مطالعات جغرافیایی،  های چندها با فرموله کردن برنامهو دامنه تکنیک

های بهینه خدمات و سودمندی مکان اندها را از نقطه نظر تحلیل مکان بررسی کرده و سعی نمودهنتوزیع بیمارستا

گزینی صنعتی وبر، چگونگی مکان بهینه اسمیت با استفاده از نظریه مکان .های مجزا را مشخص نمایندحاصل از مکان

 ن بود که مجموع سفرهای بیماران را به حداقلهدف اسمیت ای .بیمارستان زنان و زایمان را در شهر سیدنی، معین کرد

های برابر منطبق های مساوی و وقتهای هزینهای را از طریق کاربرد نقشههای منطقهبرساند گادالند، سایت بیمارستان

ای مشخص کرد که در آن های منطقههای تراکم جمعیت برای سوئد تهیه نمود و هفت رکن برای بیمارستانبا نقشه

گردید و مجموع زمان مسافرت بیماران ر بیمارستان از ناحیه در فاصله زمانی ماکزیمم چهار ساعت مشخص میسهم ه

مکان،  -ها بر کل جمعیت کمینه میشد. گادالند برای این تحلیل با استفاده از کامپیوتر از روش تخصیصو هزینه آن

شوند. به طور ظر گرفتن میزان کارآیی ارزیابی میهای بهینه با در نبمکان، جوا -یصاستفاده نمود در روش تخص

های بالقوه هاست که مجموع سفرها را برای مریضمکان، تعیین تعدادی از مکان -های تخصیصکلی هدف در مدل

آید، ای که توسط این مدل به دست میهای بهینهشوند، کمینه نماید. جوابکه برای بیمارستان خاصی در نظر گرفته می

ریزی شهری ها به ویژه برنامهریزیهای مکانیابی که در برنامهبرخی مدل (.43: 1389پورالماسای کارا هستند )هجواب

(.43همان:) ز:کاربرد دارند عبارتند ا

 

 مدل سطح جاذبه

 مدل دایرهای یا شعاعی

  های آنالوگفن

 های رگرسیونکنیکت

 مدل اثر متقابل فضایی

 پتانسیل بازار

 سطوح بازاری و یا خدماتیهای حدودهم
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 تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از

 GISتوابع 

 تابع نزدیکی و بافرینگ

 چندضلعیهای تیسن

 هاعملیات همپوشی الیه

 نقشه فشار

 قابلیت دسترسی

مکان  –مدل تخصیص 



                                                                       2645-3851: شاپا الکترونیکی

                                                                                                                                       

 

 

 معیارهای مکانی کاربری زمین

 میگیرد. ارقر سنجش کاربری مورد یک بهینه مکان آن با که است استانداردی کلی، طور به زمین کابری در مکانی معیارهای

 ایمعیاره تعیین اساس شهر در مستقر و نهادهای و موسسات شهر ساکنان احتیاجات و محلی مشخصات دیگر، عبارت به

 دو شهری، یتفعال نوع هر یا زمین از استفاده نوع هر مکانی تعیین مشخصات در رود.شمار می به شهری زمین کاربری مکانی

 شش معیار کلی، بسیار عامل دو این براساس گیرد.می قرار سنجش اقتصادی مالک رفاه و اجتماعی عامل رفاه

 قرار ریشه زمین کاربری ریزیبرنامه مالک عملکردهای شهری یابینمکا در سازگاری،آسایش،کارایی، مطلوبیت، سالمتی

می برد)بحرینی،  ( بحرینی نیز از چهار ماتریس مطلوبیت، سازگاری، ظرفیت و وابستگی نام27-23: 1383)سعیدنیا، گیرد می

 افزاید: ( عالوه بر آن زیاری معیار ایمنی را بر آن می1191-199: 1391

  سازگاری

-یک از ناسازگار هایزی کاربریجداسا و شهر سطح در گوناگون هایکاربری برای یابیمکان شهرسازی، تالش ترینعمده 

 مسکونی، هایکاربری ویژه به دیگر هایکاربری از کنند، بایدمی تولید شلوغی و صدا بو، دود، که هاییکاربری است. دیگر

 هایاربریک سوء اثرات تمهیداتی با توانمی موارد برخی در بلکه نیست، جدایی مطلق این شوند؛ جدا اجتماعی و فرهنگی

 :داشته باشند هم با را زیر هایحالت است ممکن سازگاری نظر از همجوار هایکاربری برد ازبین را مزاحم

 آنها کامالً فعالیت و بوده مشترك خصوصیات دارای دو هر که مفهوم این به باشد: سازگار کامال -

 تراکم کم مسکن دو نظیر بوده. منطبق

در  ولی انددسته یک به متعلق کاربری دو هر کلی نظر از که ترتیب این به باشند: سازگار نسبتاً -

 متوسط تراکم با مسکن و تراکم کم مسکن دارند. هایتفاوت هم با جزئیات

 ویبر ر هاویژگی این ولی دارد را خود به مخصوص ویژگی کاربری هر اینکه علیرغم اند:تفاوتبی -

 .بگیرند قرار یکدیگر کنار در توانندمی و ندارند منفی اثر هم

 .ستا بیشتر آنها سازگاری از کاربری دو بین ناسازگاری میزان که معنی این به ناسازگار: نسبتاً -

 در و نداشته یکدیگر با خوانیهم گونههیچ کاربری دو مشخصات که معنی این به ناسازگار: کامالً -

 بزرگ. صنعتی واحد یک و تراکم کم مسکونی واحد یک نظیر دارند. قرار یکدیگر با تقابل

 آن عادی فعالیت انجام را جهت کاربری هر مختلف نیازهای و مشخصات باید کاربری دو بین ناسازگاری میزان تعیین برای

 (.193: 1377کرد )بحرینی،  تعیین را عدم توافق و توافق موارد مشخصات این مقایسه به سپس برشمرد و

 آسایش

 به ترسیدس چگونگی .هستند راحتی و آسایش گیریاندازه واحدهای زمان، و فاصله عامل دو مکانیابی، استانداردهای در

)زیاری، دند میگر تلقی آسایش مهم هایاز مولفهناسازگار  و مزاحم هایکاربری از دوری و ساکنان نیاز مورد شهری خدمات

 و قلن و حمل خطوط به راحت دسترسی قابلیت و پیاده زندگی، فاصله برای راحت فاصله یا نزدیک فاصله(. 30: 1392

 (.24: 1383رساند )سعیدنیا، می را آسایش مفهوم شهری تسهیالت
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 کارایی

 و تصادیاق لحاظ از نوع کاربری هر است. زمین کاربری مکان تعیین اساسی معیار و اصلی عامل شهری، زمین قیمت الگوی

 منفعت ههزین تحلیل روش با که است آبادانی مخارج و سازیآماده نظر از آن وضعیت و زمین قیمت برآیند گذاری سرمایه

 (.24: 1387 نیا، سعید( شودمی مشخص

 مطلوبیت

 ادایج طبیعی، نگهداری عوامل و حفظ جهت در تالش یعنی شهری اراضی کاربری ریزیبرنامه در دلپذیری و مطلوبیت

 (.94: 1392شهری) پورمحمدی، فضاهای  و هاساختمان ها، راه شکل گرفتن چگونگی دلپذیر، و باز فضاهای

 سالمتی

 استانداردهای و رعایت مختلف هایکاربری از حاصل آلودگی کاهش برای مناسب بهداشتی و محیطی ضوابط اعمال

 هاست )همان(.مکانیابی کاربری اهداف از یکی انسانی زیست محیط سالمتی تامین برای بهداشتی

 ایمنی

ل، غیر عامل در های شهری است و دفاع عامهای مهم در تعیین مکان کاربریاز مولفهامنیت و عوامل امنیتی به عنوان یکی 

 (.29-27: 1392گیرد )زیاری،برابر تهدیدات انسانی و مخاطرات طبیعی را در بر می

 های شهریعوامل موثر بر توزیع فضایی کاربری

 تجه به شهری نموده، کارکردهای نقش ایفای متنوعی و مختلف عوامل شهری کارکردهای گیریشکل و یابیدرسازمان

 عملکرد مقیاس ظرن از و بوده تغییر و تنوع حال در امکانات، مدام در تغییر و انسانی هایخواسته در تحوالت از ناشی پویایی

 .تغییرپذیرند چنانهم نیز

 نمیزا .است کنندگاناستفادهجنس  و سن جمعیت، تعداد شهری کارکردهای میزان تعیین هایشاخص ترینمهم از یکی

 حقیقت در و بوده شهری مختلف کارکردهای به آن جمعیت نیازهای برآورد جهت مهمی بسیار عامل منطقه هر جمعیت

 که میبینیم الًمث جنسیت فاکتور با رابطه (. در68: 1381)رضویان،  کندکاربری را مشخص می هر به نیاز مقیاس جمعیت تعداد

 هایمراقبت بته اگرال که دارند بهداشتی و درمانی پزشکی، خدمات به دوبرابر مردان نیاز زنان درمانی هایکاربریبا  رابطه در

 (. عوامل98: 1376نژاد، )قره بریمآن پی می واهمیت وضوح به آوریم حساب به را از آن پس و زایمان و بارداری دوران

های بریکار فضایی درتوزیع گذار تاثیر عوامل دیگر از آفتاب کمیت تابش و کیفیت باد، جهت رطوبت، مثل دما، اقلیمی

 و  کشتارگاه زباله، دفن محل کارخانجات، استقرار محل مکانیابی در ایعمده نقش باد مثال جهت عنوان به باشند؛می شهری

 .دارد...

 اوضاع است. شهری هایمان کاربری و میزان تعیین در موثر عوامل دیگر از مذهبی و ملی ورسوم آداب مثل اجتماعی عوامل

 شهری کارکردهای کیفیت و کمیت میزان تعیین در اقتصادی خانوارها وضعیت صورت به چه و کالن سطح در چه اقتصادی
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 عمومی هایکاربری تجهیز و ایجاد مخصوصاً شهری، هایپذیری طرح تحقق میزان بینیم که می همانطور دارد؛ مهمی نقش

 .دارد اقتصادی مسائل با مستقیمیرابطه 

 مجاور یهاکاربری که بدین صورت باشد.می شهری هایکاربری توزیع معیارهای از دیگر یکی جوارهم هایکاربری تجانس

 جوار در نباید شیآموز مراکز و هابیمارستان برای مورد انتخاب هایمکان مثال عنوان به باشند. یکدیکر با تضاد در نباید هم

 شود رعایت متجانس هایکاربری برای عملکردی تعامل دیگر طرف از باشد. اماکن ورزشی مثل وصدا سر پر هایکاربری

 و نقش شهر طورهمین و کندمی مشخص را ها کاربری پخشایش نحوه هاکاربری عملکرد همچنین (.69)همان: 

 .گذارند تأثیر این زمینه در ایمنی استانداردهای

 کاربری فرهنگی

ضی اختصاص هنری به ارا -( کاربری فرهنگی10/3/1389براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران )مصوب

 یر است: زشود. و عملکرد مجاز آن به تفکیک سطوح تقسمیات شهری شامل موارد های فرهنگی گفته مییافته به فعالیت

 * مقیاس ناحیه: 

 های اجتماعات کوچک، ها و سالنکتابخانه

 های پرورشی فکری کودکان و نوجوانانکانون

 سینما

 * مقیاس شهری:

 کتابخانه مرکزی و تخصصی

 نگارخانه

 های فرهنگیفرهنگسرا و مجتمع

 سالن اجتماعات، سالن کنسرت

 سینما و تئاتر

 مراکز صدا و سیما

 مؤسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و مجله

فرهنگی نیز به  های( و سرانه کاربری12: 1392شود )پورمحمدی،ای نشان داده میها به رنگ فیروزهکاربری فرهنگی در نقشه

 شود:تفکیک سطوح جمعیتی شهرها طبق جدول زیر محاسبه می
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 : سرانه کاربری فرهنگی4 جدول

 
 (10/03/1389)مصوبات شورای عالی شهرسازی معماری

 بحث:

 های مورد مطالعهکاربری یابیمکانهای شاخص

ای هیابی کاربریگزینی و مکانهای متعددی در خصوص مکاندر بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق، مشخص شد، پژوهش

ها، با ای آنهها و کاستیفرهنگی مورد بحث )کتابخانه و فرهنگسرا( انجام گرفته است. هر یک از تحقیقات علی رغم ضعف

 اند که در ادامه ذکر خواهد شد.هایی تقریباً مشابه به بررسی این موضوع پرداختهها و شاخصروش

 الف( کتابخانه

های های کتابخانهویژگی و( و تعدیل معیارهای معرفی شده وی با شرایط 2002ای از پاالدیا )( با استناد به مقاله1387مختارپور )

 (206-211: 1388کند: )مختار پور، های عمومی معرفی مییابی کتابخانهمعیار اصلی و چندین زیرمعیار برای مکان 5ایران 

 رس، ها، مدامرکزیت: قابلیت دسترسی، بعد مسافت، توزیع جمعیت، همجواری با مراکز پر تجمع )پارك

 ها، مساجد و ...( ؛فرهنگسراها، موزه

 نشانی؛سازگاری: سکوت، امنیت، همجواری با ایستگاه آتش 

  های بصری، گسترش آتی؛کتابخانه، امکانات رفاهی، پارکینگ، جلوهاندازه: خدمات 

 یابی محل کتابخانه؛جهت 

 وضعیت خاك.  

 متنفذ، وضعیت هایدیدگاه وقفی، وجود زمین شامل )وجود های بومیعوامل و ویژگی(، 1390دهقانی سانیج و محمودی )

 افزاید.ی فوق میخیّرین( را بر معیارها هایمنطقه،کمک مردم اجتماعی -اقتصادی

هواز پرداخته است، های عمومی شهر ایابی کتابخانهبه مکان GIS( با استفاده از 1388در مقاله دیگری مختارپور و همکاران )

 (33: 1388معیارهای در نظر گرفته شده در این  تحقیق عبارتند از: )مختارپور و همکاران، 
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  تأسیسات شهری، توزیع جمعیت و نزدیکی به مراکز پر مرکزیت: قابلیت دسترسی، نزدیکی به مراکز و

 تجمع

 آهن، ههای ناسازگار )خطوط راها( و کاربریها و کالنترینشانیهای سازگار )آتشسازگاری: کاربری

 .فرودگاه، شهربازی(

های ابی کتابخانهیان( در مقاله خود برای مک1388مختارپور و همکاران )( نیز معیارهایی مشابه با 1391اباذری و همکاران )

یوه و معیارها به ( نیز به همین ش1393اند. هاشمی و همکاران )در نظر گرفته GISشهر تهران با استفاده از  4عمومی منطقه 

 های عمومی شهر سقز پرداخته است.یابی کتابخانهبررسی و مکان

معیارها و  AHPو  GISشهر رشت با استفاده از  های عمومییابی کتابخانهای جهت بررسی ومکان( در مقاله1394حسینی )

 (.280: 1394زیرمعیارهای زیر را در نظر گرفته است: )حسینی، 

 دسترسی: به خیابان اصلی؛ 

 ه از ) اراضی با استعداد باال: کم بودن فاصله از ادارات، عدم ساخت در اراضی بایر، کم بودن فاصل

 اکز محالت، مراکز جمعیتی(؛پارك، موزه، مسجد، ایستگاه پلیس، مدارس، مر

 د.های موجواراضی بدون استعداد: نزدیکی به فرودگاه، نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به کتابخانه 

 اند: ( معیارهای زیر را مبانی مطالعه خود قرار داده1393عفیفیان و همکاران )

 )کاربری اراضی )سازگار، ناسازگار 

 فاصله تا خیابان اصلی 

 تراکم جمعیت 

 توریع جمعیت 

  دسترسی 

 امنیت 

 اند:های عمومی عنوان کردهیابی کتابخانهو در مقاله دیگری نیز معیارهای زیر را عوامل موثر بر مکان

 

 

 

 

 (همکاران و عفیفیان) یعموم کتابخانه یابیمکان اریمع. 5 جدول

 شاخص زیرمعیار معیار

 ن اصلیهای درون شهری، فاصله از خیابامترو، اتوبوس، پایانهایستگاه  قابلیت دسترسی مرکزیت
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 شاخص زیرمعیار معیار

 (30-10تراکم جمعیت، جمعیت باسواد، بعد خانوار، گروه سنی ) توزیع جمعیت

 پارک، فرهنگسرا، موزه، مسجد، مدرسه، دانشگاه و ... همجواری با مراکز پر تجمع

 ها، مراکز درمانینشانیانتظامی، آتشکالنتری، پاسگاه، نیروی  های محیطیویژگی سازگاری

 های بصری، فضای گسترش آتیپارکیگن، فضای باز، جلوه - رفاهی

 های مجاوروزش باد، نور خورشید، فاصله با ساختمان - یابیجهت

 استحکام، حریم گسل، شیب زمین، مجاورت با عوامل مخاطره آمیز - فیزیکی

 )عمومی، دانشگاه، مساجد و سایر(های مجاورت سایر کتابخانه - رقبا

 (261: 1392)عفیفیان و همکاران، 

 اند.هد پرداختههای آستان قدس در مشیابی کتابخانه( نیز با استفاده از معیارهای فوق به مکان1394زارعی و همکاران )

معیار و  6های عمومی، نهیابی کتابخا( پس از بررسی منابع و تحقیقات خارجی در خصوص مکان1393زوارقی و همکاران )

ا جهت مکانیابی در هدهی و تلفیق الیهتاپسیس اقدام به وزن –کند و با استفاده از تکنیک فازی می زیر معیار را معرفی 21

GIS نمایند.می 

 : معیار مکانیابی کتابخانه عمومی )زوارقی و همکاران(6 جدول

 زیر معیار معیار

 سازگاری

 همجواری با فضای سبز

 همجواری با کاربری آموزشی

 همجواری با کاربری مذهبی

 همجواری با کاربری فرهنگی

 آسایش

 های ارتباطی محلیدسترسی به شبکه

 دسترسی به خدمات رفاهی

 دسترسی به مراکز جمعیتی

 کارایی

 قیمت زمین

 مومی(ع -مالکیت اراضی )وقفی

 گسترشقابلیت 

 اندازه قطعات

 تناسب کاربری

 مطلوبیت
 دوری از مراکز خطر

 نزدیکی به مراکز جاذب طبیعی
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 سالمتی

 فاصله از صنایع مزاحم

 هافاصله از بزرگراه

 هافاصله از پایانه

 فاصله از مراکز درمانی

 ایمنی

 فاصله از پاسگاه انتظامی

 فاصله از ایستگاه  آتش نشانی

 از مراکز مدیریت بحران فاصله

 (254: 1393)زوارقی و همکاران، 

 

 سراب( فرهنگ

ایت سازگاری و گزینی کاربری فرهنگسرا را شامل: رعای معیارهای عام مکان( در مقاله1396راستی کازرونی و مضطرزاده )

اربری، توجه کهای مجاور، تناسب با اطالعات جمعیتی، رضایت مردم از شهر و محله، مساحت مورد نیاز ناسازگاری کاربری

، دسترسی های توسعه، ایمنی و رعایت حرایم، دسترسی به تاسیسات شهریبه مالکیت زمین و قیمت آن، سازگاری با طرح

های گیتوجه به ویژ بایر داخل بافت، توجه به جهت باد غالب،گیری از اراضی های حمل و نقل عمومی، حداکثر بهرهبه ایستگاه

اسب، توجه به فیزیکی زمین، کیفیت ابنیه، توجه به اصل دسترسی در جانمایی، اندازه و شکل مناسب زمین، دید و منظر من

 (.5-4: 1396دانند. )راستی کازرونی و مضطرزاده،روند گسترش شهر و ... می

رهای زیر در تحقیق و با اشاره به کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیایی، از معیا AHP( با مدل 1396خدابنده لو و همکاران )

 اند: خود استفاده کرده

 دسترسی )نزدیکی به مراکز آموشی، تراکم، نزدیکی به فضای سبز، نزدیکی تحصیل کرده(؛ 

 مساحت 

 های محیطی )منظر، صوتی(؛آلودگی 

 فرهنگ و تاریخچه 

 ی )تعداد، بعد خانوار، تراکم(.ساختار جمعیت 

 

عیار را برای مهایی جداگانه سه معیار اصلی و چند زیر ( در پژوهش1392( و آرام و همکاران )1394تجری و دشتی شفیعی )

 یابی فرهنگسرا در مناطق شهر شیراز به کاربرده است: مکان

 )ساختار جمعیتی )تعداد، بعد خانوار، تراکم جمعیت 

 ها، ایستگاه اتوبوس(های اصلی، مناطق مسکونی، پاركههای )رادسترسی 
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 .)عوامل فرهنگی و اجتماعی )موقعیت فرهنگسراهای موجود 

قیق خود به کار (، افزون بر موارد فوق معیار نزدیکی به مراکز آموزشی را نیز در تح2012مختاری ملک آبادی و همکاران )

 برده است.

 های موردی:نمونه

 عمومی شهر تبریزهای کتابخانه

ازی: بررسی ف -تاپسیس های عمومی با استفاده از تکنینکیابی  کتابخانهمکان»ای با عنوان ( در مقاله1393زوارقی و همکاران )

ر فاضی دهای عمومی ترین معیارهای مکانی کتابخانهاقدام به شناسایی اصلی« های عمومی شهر تبریزموردی کتابخانه

در تحلیل سلسله  اند. ابتدا معیارها و زیرمعیارهای مهم را بر اساس نظرات کارشناساننموده GISز در جغرافیایی شهر تبری

ثبت و منفی به دست مآل اند. در مرحله با استفاده از روش تاپسیس فاصله هر یک از معیارها را از ایدهدهی نمودهمراتبی وزن

  ( تلفیق شده است:RCiآل )با ضریب راه حل ایده GISیط های معیارها در محآورده شده است. پس از آن الیه

 های عمومی: عوامل و معیارهای فضایی موثر در انتخاب مکان بهینه احداث کتابخانه1 نقشه

 
 (268: 1393)زوارقی و همکاران،
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های عمومی به های بهینه جهت احداث کتابخانهمکانهای مربوط به معیارها نقشه نهایی نشان دهنده در نهایت از تلفیق نقشه

 دست آمده است:

 های عمومی تبریز: نقشه نهایی میزان تناسب اراضی جهت احداث کتابخانه2 نقشه

 
 (270: 1393)زوارقی و همکاران،

 فرهنگسراهای شهر شیراز

سراهای جدید یابی فرهنگبه مکان (GIS) از سیستم اطالعات جغرافیایی(، با استفاده 2012مختاری ملک آبادی و همکاران )

 اند.شهر شیراز پرداخته

ها و الیه شهدر این پژوهش نویسندگان ابتدا موقعیت فرهنگسراهای موجود در شهر شیراز را برداشت نموده و در قالب نق

GIS کانیابی مبه معیارهای درنظر گرفته شده برای  اند. پس از گردآوری اطالعات فضایی و آمارهای مربوطنشان داده

و  Distanceاند. سپس با استفاده از توابع وزن هر یک از عوامل را به دست آورده AHPفرهنگسرا، با استفاده از 

Reclassifay دهد.هر یک از معیارها را نشان می 3نقشه  های مربوطه تهیه شده است.الیه 

 (4نقشههای مناسب احداث فرهنگ سرا در شهر شیراز به دست آمده است. )ایی و محلها نقشه نهسپس از ترکیب الیه
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 معیارهای مکانیابی فرهنگسرا در شهر شیراز :3 نقشه

  
(Mokhtari Malekabadi,2012: 3687) 
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 شهر شیرازهای پیشنهادی و مناسب احداث فرهنگسرا در : محل4 نقشه

 
(Mokhtari Malekabadi,2012: 3688) 

 

 گیری:نتیجه

ی شهری خوانده ریزریزی کاربری اراضی شهری به لحاظ اهمیتی که در عرصه توسعه شهری دارد، گاه برابر با برنامهبرنامه

، توزیع خدماتشده است. در واقع کاربری اراضی ابزاری است برای حصول عدالت فضایی، کسب رضایت شهروندان و 

بط خاصی تجهیزات و تأسیسات در شهرها و سایر نقاط سکونتگاهی. کاربری اراضی شهری خود دارای اصول، قواعد و ضوا

رهنگی، چرا های فاست که این استانداردها و مقررات بین کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، به طور مثال کاربری

وتی داشته شهرهای مختلف یک کشور نیز ممکن است نمودهای فضایی و رفتاری متفا که فرهنگ نه در کشورها بلکه حتی در

ت و اهمیت ریزی در کشور بوده اسباشد. فرهنگ و مقوالت فرهنگی همیشه جزء اصلی سطوح مختلف زمانی و مکانی برنامه

 ست.اای برخوردار ویژههای شهری نیز از جایگاه ریزی کاربریآن بر کسی پوشیده نیست بر این روال در برنامه

ها میان آن ها است که ازهای فرهنگی شامل انواع مختلفی از کاربریهمان گونه که در این پژوهش مشخص گردید کاربری

که اهمیت بحث را  کتابخانه و فرهنگسرا به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا بیان مساله و ضرورت تحقیق بیان شد

رهنگی فهای رد. سپس برخی مبانی نظری مرتبط با موضوع ذکر گردید. در ادامه به طور خاص کاربریبه روشنی مشخص ک

تعددی از یابی طیف مهای مکانها معرفی شد. شاخصیابی آنهای مکانها، سطوح، و شاخصمورد مطالعه واکاوی و سرانه

گیرد که بیعی و وضع موجود هر یک را در بر میهای محیط انسان ساخت و طهای جمعیتی، دسترسی، ایمنی، ویژگیشاخص

 ا شرح داده شد.ها دو نمونه موردی مختصرها استفاده شده است؛ و در نهایت از بین این پژوهشدر تحقیقات مختلفی از آن
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