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  04/07/1395تاریخ پذیرش:      09/04/1394تاریخ دریافت : 
  چکیده
تابع تجهیزاتی است که در آن فضاها تعبیه شده است. این تجهیزات  شهري فضاهايکارایی 

در در مبلمان شهري، باید متناسب با عملکرد فضا بوده و استفاده از آن را تسهیل گردانند. 
به عنوان مطالعه موردي ، به  با انتخاب خیابان اصلی شهر بوکان سعی شده است پژوهش حاضر

در این خیابان پرداخته  مبلمان شهري از عناصر منتخب تعدادي از مطلوبیت وضعیتبررسی 
بندي مطلوبیت مبلمان شهري، سعی شد تا حد اي از سطح. براي ارایه الگوي مقایسهشود 

تقسیم شده و با محاسبه  Cو  A ،Bفاصل مورد بررسی از خیابان مذکور به سه زیر محدوده 
در هر یک از محدوده ها  1شکاف مطلوبیت عناصر مورد مطالعه از مبلمان شهري نسبت به نمره

بندي مطلوبیت مندي در سطح) الگوي قاعدهTOPSIS(آل در مدل(نمره وضعیت مثبت ایده
ورت صد که ادها نشان یافتهد. مهاي سه گانه  بدست آوضعیت مبلمان شهري در محدوده

عنصر صورت وضعیت در سطح پایین قرار دارد.  Bو  Aعنصر نیمکت در دو محدوده وضعیت 
قرار  قبول در سطح قابل Cو  Bهاي در سطح پایین ولی در محدوده Aسطل زباله در محدوده 

در سطح پایین و  Aعنصر سرپناه ایستگاه اتوبوس در محدوده صورت وضعیت دارند. همچنین 
و بیلبورد تبلیغات نیز گویاي   ضعیت قابل قبول است. بررسی وضعیت تابلودر و Cدر محدوده 

است.  Cو  Bهايو وضع مناسب آن در محدوده Aوضع قابل قبول این عنصر در محدوده 
همچنین نمره مربوط به وضعیت عنصر کیوسک مطبوعات، نشانگر وضعیت متوسط محدوده 

  است. Bو وضعیت قابل قبول در محدوده  Cو  Aهاي 
  تحلیل چند معیاري، منطق فازي، مبلمان شهري، بوکان هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه - 1
همگام با رشد شهرنشینی؛ شهرها به عنوان کانونهاي اصلی اجتماعی و اقتصادي دنیا، از 

اند. در این تر از پیش با هم مرتبط گشتهطریق فن آوري پیشرفته اطلاعاتی؛ بیشتر و شتابزده
فضاهاي شهرها؛ چه از لحاظ حفاظت محیط زیست و چه از لحاظ بهبود کیفیت  شرایط؛ کیفیت

پور اند( مدنیاي در اوضاع اقتصادي واجتماعی ملل یافتهزندگی شهروندان؛ نقش قابل ملاحظه
). از جمله عواملی که در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و گسترش 11: 1389وهمکاران، 

تجهیزات مورد استفاده در شهرها یا اصر مبلمان شهري است. نقش بسزایی دارد عن ،تعاملات
رود و در اصطلاحاً مبلمان شهري، از اجزاي ضروري و جدایی ناپذیر جوامع شهري به شمار می

). این 1389،52ها افزایش چشمگیري داشته است(قنبري:سالیان اخیر تعداد و تنوع آن
اي طبیعی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی، در تجهیزات در صورتی که با در نظر گرفتن فاکتوره

توانند علاوه بر کارکرد اصلی خود، موجب حفظ هویت شهرها مورد استفاده قرار گیرند، می
). بروز 27: 1382،ي هر ناحیه شوند و به شهرها انسجام و یکپارچگی بخشند( مرتضاییویژه

ی یران شهري به بعد کمّناشی از توجه صرف مد ،مشکلات در فقدان مبلمان شهري مناسب
شهرها بوده است که باشد. این امر ناشی از شهرنشینی شتابان و رشد سریع کلانشهرها می

ی شهرها را بدون توجه به رشد کیفی شهرها به همراه آورده است و در این میان رشد کمّ
خانی و اند( فضلی شهرها با فقدان مبلمان شهري مناسب و استاندارد، رشد و گسترش یافته

  ). 2:1388، حسنی
اي درباره شهرها پدید آمده است و بار دیگر هاي تازهاز چند دهه پیش تا کنون آگاهی

هاي عمومی به عنوان فضایی براي زندگی نه فقط محلی براي عبور و مرور مطرح گردید. مکان
شهري سروکار توان یافت که به نوعی با مبلمان در زندگی شهري امروزي به ندرت کسی را می

هاي ). مبلمان شهري بخش زیادي از فعالیت40:1389،نداشته باشد( محمود نژاد و همکاران
ها ها، میادین، پاركدهد و باعث بالا رفتن کیفیت استفاده شهروندان از خیابانشهر را سامان می

ترین ویژگی مبلمان شهري، ). عمده53:1385،شود( حسینیهاي دیگر شهري میو عرصه
کاربرد عام آن است این گروه از عناصر بیش از هر چیز دیگر با توده مردم ارتباط مستقیم دارد، 

ها به مطالعات عمیق و دقیقی نیاز دارد با وجود ریزي آنبدین لحاظ موضوع طراحی و برنامه
ریزي کارآمد مبلمان در شهرهاي کشور هستیم( کمتر شاهد طراحی و برنامه ،این موضوع

). شهر بوکان که در تحقیق حاضر به عنوان مطالعه موردي در فرایند 42:1382،مرتضایی
بررسی وضعیت مبلمان شهري انتخاب شده است یکی از شهرهاي آذربایجان غربی است که در 

). با 24:1386داراي شهرداري شد و رسماً تبدیل به شهر گشت(طرح جامع شهري، 1369سال
اراي شهرداري است اما به نظر می رسد پیگیري شایسته وجودي که این شهر، چند سال است د

اي  از سوي مسئولان شهر در ایجاد و نصب مبلمان شهري به عمل نیامده و به این مسئله مهم 
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که نیاز اساسی هر شهري است و ضمن داشتن اثرات سازنده در تامین آرامش روحی و گسترش 
کیفیت زیست محیطی در سطح شهر می تعاملات در بین شهروندان ، به زیبایی و ارتقاي 

. به طوري که بسیاري از عناصر مبلمان شهري از توجه کافی صورت نگرفته استانجامد، 
باشد حتی کافی میها نااند و از نظر فراوانی نیز تعداد آناستانداردهاي لازم برخوردار نبوده

المللی هاي پذیرفته شده بینهاي زباله که باید نسبت به استانداردبعضی از عناصر مثل سطل
اند. با توجه به آنکه تعیین وضعیت عناصر و آمیزي شوند بدون رنگ در سطح شهر پراکندهرنگ

تجهیزات مربوط به مبلمان شهري، مستلزم در نظر گرفتن معیارهاي  متعدد و چندگانه است و 
شده در بهبود خلاء  در عین حال تعیین سطح مطلوبیت می تواند پیش نیاز تمهیدات اندیشیده

هاي موجود در مبلمان شهري باشد بر همین اساس در تحقیق حاضر سعی شده است با انتخاب 
بوکان به عنوان مطالعه موردي، فرایند استفاده عملیاتی از منطق فازي و  هرشخیابان اصلی 

به عنوان یکی از فنون برجسته تحلیل چندمعیاري، در تجزیه و تحلیل  TOPSISروش 
مبلمان شهري در یک بستر تجربی مورد آزمون قرار گیرد. بنابراین، عیت عناصر منتخب از وض

پاسخگویی به سوال زیر در عطف به واقعیتهاي مبلمان شهري در خیابان اصلی شهر بوکان،  
  جهت گیري اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد:

 ک هاي منطق فازي و تکنیتوان با ترکیبی از قابلیتچگونه میTOPSIS به تحلیل ،
وضعیت مبلمان شهري  پرداخته شده و الگوي مناسبی  را در سطح بندي وضعیت مبلمان 

 شهري ارایه داد؟

  پیشینه تحقیق -2
اي است بحث پیرامون مبلمان شهري و سازوکارهاي مرتبط با آن سر منشاء تحقیقات عدیده

-مرتبط با حوزه مبلمان شهري برجستهتواند بر غناي تئوریکی تحقیقات که مراجعه به آنها می
  اي داشته باشد.

اي با نام طرحی نو براي طراحی، ضمن داشتن نگاهی ) در مقاله2007(1ولتوس و پرالیاس 
پردازند که در طراحی مبلمان هایی میتحلیلی به موضوع مبلمان شهري، به بررسی موردي آیتم

. نتایج راهبردي این تحقیق با پیشنهاد شهري مربوط به فضاهاي سبز شهري تاثیر نافذ دارد
)در رابطه با 2010(2تنظیم قوانین مناسب در این زمینه تکمیل شده است. سیلویسان و برار

ند که دکر ، خاطر نشانArchi CADموضوع خلق مبلمان شهري براي پارکها و باغها در برنامه
و طراحی فضاههاي طراحی و محل نصب مبلمان شهري وابسته به فعالیتهاي شهري است 

) تایید 2015داوري نژاد و رهنما (شهري باید با ارایه برنامه براي مبلمان شهري همراه باشد. 

                                         
1- Soltuz,Elena; Pralea,Jeni 
2- Silivasan,M:Berar,C  
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شهرها از زمان پیدایش بشر وجود داشته اند و خیلی از تجهیزات ضروري خود را دارند که 
اه روهاي اصلی همیشه در خیابانها همراه داشته اند. در قرن نوزدهم تحقیقات زیادي در زمینه ر

شهري انجام گرفت که این کارها در اکثر شهرها صورت گرفت. البته این کارها شامل مبلمان 
شهري میشد. براین اساس ما میتوانیم بگوییم که مبلمان شهري بخش نهادینه شده اجزاي 
شهر بود که بخش اصلی این تحقیقات را شامل میشود. رسمی شدن گروهی از مبلمان شهري 

تمالا تاریخ نیز به آنها اشاره دارد. در یک تعریف بهتر آنها گروهی از مبلمان شهري که اح
  هستند. 
-اوضاع و شرایط موجود مبلمان شهري در محدودهاي، در مقاله )1387آبادي و تبریزي(زنگی

آمده در با توجه به نتایج به دسترا بررسی نموده و هاي گردشگري بخش مرکزي شهر اصفهان 
نقاط ضعف و قوت این عناصر، راهکارهایی جهت ایجاد شرایط مناسب محیطی براي زمینه 

شهروندان، کمک به حفظ آسایش و رفاه آنها، ارتقاي کیفیت فضاههاي عمومی شهر و دستیابی 
  به شرایط مناسب و بهینه در زمینه مبلمان شهري ارائه نمودند.

لمان شهري در شهر تهران را از ) برخی از نقاط قوت و ضعف مب1388خانی وحسنی(فضلی
نظر طراحی، ساخت، مکانیابی و نصب، مورد توجه قرار داده و از بعد سوانح، به بررسی و تحلیل 

بحران، پس از وقوع زلزله  پرداختند. نتایج حاصل از این  وضعیتتاثیر مبلمان شهري در 
صب تجهیزات شهري رغم تدوین برخی استانداردهاي ساخت و ندهد که علیتحقیق نشان می

در سازمان زیباسازي شهر تهران، ضوابط و استاندارد جامع و مناسبی در زمینه رعایت ایمنی 
) ضمن بحث پیرامون مبلمان شهري 1388راد و همکاران(اللهیفرج مبلمان شهري وجود ندارد.

مبلمان  چند منظوره و میزان تاثیر آن در بهبود کیفیت مناظر شهري، ترکیب همگون از عناصر
و  نیمکت و شهري در کنار یکدیگر را مورد توجه قرار داده و ضمن طرح مصادیقی چون گلجایی

آبنما و نیمکت، به اهمیت تلفیقی از این عناصر در تقویت روحیه  همگرایی،  ایجاد ارتباط  یا
دند. ن، تاکید کرابین شهروندان، تنوع فضاي شهري و تامین شرایط آرام و دلپذیر براي شهروند

) در بحث پیرامون اصول بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهري، 1388حناچی و مژگانی(
سازمان شدن آنها، عدم تعادل و عدم ضمن پرداختن به عوامل فرسودگی شهرها که باعث بی

شود ، تجهیز فضاي شهري به تجهیزات و عناصر تناسب و همچنین ناکارآمدي فضاي شهري می
اند. زیرا، مبلمان شهري ی از راهکارهاي مقابله با این فرسودگی معرفی کردهمبلمان شهري را یک

در فضاهاي فرسوده شهري به عنوان عناصر مکملی است که به رونق و پویایی زندگی در این 
) در طی یک بررسی تحلیلی از زمینه هاي 1389محمودنژاد و همکاران(  فضاها منجر می شود.

عناصر مبلمان شهري، مکانیابی مبلمان شهري را به لحاظ  در مکانیابی GISبکارگیري 
رایط اقلیمی مورد بررسی شکارکردي، زیبایی شناختی، استانداردها و ضوابط، خوانایی شهر، و 

  اند.دهمورد توجه قرار قرار داده و مسایل موجود در کشور را به لحاظ موارد فوق الذکر، 
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هایی از و تحقیق در عرصه مبلمان شهري که نمونه به توجه به ادبیات مورد مراجع از پژوهش
توان گفت که خلاء استفاده عملیاتی از آنها در مطالب فوق الذکر مورد اشاره قرار گرفت، می

فنون متعارف تحلیل چندمعیاري و استفاده از روشهاي فازي در بیان حالتهاي کیفی مربوط به 
گردد. بنابراین اصر مبلمان شهري، احساس میمعیارها و ضوابط مطرح در طراحی و استقرار عن

در تحقیق  حاضر سعی شده است گامی هرچند کوچک، در جهت پرکردن خلاء مذکور برداشته 
  شود.
  
  عناصر مورد مطالعه و روشها -3
 محدوده مورد مطالعه - 3- 1

درصد از سطح استان را به  5/6کیلومتر مربع، حدود  306/2541شهرستان بوکان با وسعت 
باشد. از نظر متر می 1370خود اختصاص داده است. ارتفاع این شهرستان از سطح دریاي آزاد 

 13درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  32درجه و  36مختصات جغرافیایی این شهرستان در 
جمعیت شهر بوکان به عنوان مرکز شهرستان بوکان، در  دقیقه طول شرقی واقع گردیده است.

در پژوهش حاضر با انتخاب خیابان اصلی شهر است.  نفر بوده 1390،170600سرشماري سال 
که مسافتی در  ،در حدفاصل میدان آزادگان تا میدان معلم شهر به عنوان مطالعه موردي ،بوکان

کیلومتر را شامل شده و یکی از مسیرهاي اصلی عبور و مرور و تردد شهروندان  3حدود 
محسوب می شود به تحلیل وضعیت مبلمان شهري در این محدوده پرداخته شده است. در 
همین راستا با تفکیک حد فاصل مورد بررسی از خیابان مذکور  به سه زیر محدوده  سعی شد 

وضعیت مبلمان شهري در محدوده هاي مورد مطالعه بدست  بنديه مندي در سطحالگوي قاعد
( نمره وضعیت 1سی از مبلمان شهري نسبت به نمره رآمده و شکاف مطلوبیت عناصر مورد بر

و نمرات استاندارد شده فازي) در محدوده هاي سه گانه  TOPSISمثبت ایده آل در مدل 
) از میدان آزادگان تا A) محدوده (1ه ترتیب عبارتند از. :هاي فوق الذکر ببدست آید. محدوده

) که از C) محدوده (3) از میدان انقلاب تا میدان فرمانداري و B) محدوده (2 ،میدان انقلاب
  میدان فرمانداري تا میدان معلم.
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: نقشه شهر بوکان و موقعیت محدوده هاي سه گانه انتخاب شده به عنوان 1شکل      

  ورديمطالعه م
  
   عناصر مورد بررسی در فرایند برداشت میدانی - 3- 2

بندي از طبقه شود که در جمعمی شامل را عنوان یکصد از بیش شهري عناصر مبلمان
بندي کرد. محور، طبقه 5توان آنها را در بندیهاي مطرح شده در ادبیات مبلمان شهري می

گردد که در منتخبی از این عناصر تلقی می، به عنوان 5بنابراین عناصر معرفی شده در شکل
  گانه مورد نظر به ترتیبی است که در ذیل می آید؛  5اند. محورهاي تحقیق حاضر مدنظر بوده

  محور اول: عناصر و تسهیلات زیبایی شناختی و اوقات فراغت( مانند نیمکت؛ آبخوري و آب
و گلجاي؛ پرچین و گیاهان سردکنها؛ سنگفرشها، موزاییک کاریها و آجر فرشها؛ گلدان 

 ها)تزئینی؛ و فواره
 رسانی (مانند تابلوهاي کسبه، بیلبوردها، و تابلوهاي راهنمایی معابر محور دوم: عناصر اطلاع

 و اماکن)
  محور سوم: تسهیلات ترافیکی و رفت  و آمد (مانند سرپناه ایستگاههاي اتوبوس، پل و روي

 ها) جوي، نرده ها و حصارها، جدولها و پله
  محور چهارم: تاسیسات و تجهیزات شهري(مانند باجه هاي تلفن، روشناییها، و انواع

 سطلهاي زباله)
  محور پنجم: کیوسکهاي مطبوعاتی و گلفروشی و سایر عناصر متفرقه  
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تواند ها میبررسی فراوانی عناصر مبلمان شهري در فضاي عمومی شهري از جمله خیابان 
شاخص مهمی براي کسب راحتی و آسایش براي شهروندان باشد. بر همین اساس مطابق با 

عنصر در فرایند بررسی  16 ،لمان شهريب، از میان عناصر مطرح در بررسی م5شماره  شکل
تر سطح مطلوبیت انتخاب عنصر در فرایند بررسی تفصیلی 5 و )1(جدول شمارهوضعیت فراوانی

هاي سه گانه به تفکیک معیارهاي مطرح در ، صورت وضعیت آنها در محدودهشدند تا در ادامه
  ارزیابی مطبوبیت هر عنصر، مورد بررسی قرار گیرد.

  
  

  
  : عناصر منتخب مورد بررسی از مبلمان شهري در خیابان اصلی شهر بوکان 5شکل 

  
  

مبلمان  عنصر منتخب از 5ندي صورت وضعیت مطلوبیت باطلاعاتی که در سطح        
معیاري، مورد استفاده قرار گرفتند مشتمل بر صورت پردازش شده از  شهري در فاز تحلیل چند

هاي تکمیل شده از سوي افراد مورد مراجعه است. در این هاي  مستخرج از پرسشنامهداده
 5ها، سؤالات در ارتباط با وضعیت معیارهاي مطرح در تعیین سطح مطلوبیت عناصرپرسشنامه

اي در گزینه 7هاي الذکر از مبلمان شهري، تدوین و بعد از آزمون روایی، با جوابفوق گانه
نظرانی قرار گرفتند که در محدوده عنصر مورد مطالعه از مبلمان بصاح اختیار شهروندان و

ها مقدور گردد. در واقع پاسخ شهري، داراي کسب و کار و فعالیت بودند تا امکان اخذ نظرات آن
ن، به تناسب سؤالات تحقیق، نظر خود را در خصوص صورت وضعیت معیار مورد سوال دهندگا

ها، این گویه .انداي، مشخص کردهنقطه 7با انتخاب یک گزینه و یا یک نقطه از مقیاس یا طیف 
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) FL ،(4) نسبتاَ پایینL ،(3)) پایینVL ،(2)) خیلی پایین(1به ترتیب عبارتند از:
 ).6) (شکل VH) خیلی بالا H ،(7)) بالا FH ،(6)بالا () نسبتا M ،(5متوسط(

نشانگر  ،علامت *( هاي مورد مطالعه) فراوانی عناصر در محدوده 1جدول (
  )توزیع با فراوانی  زیاد است

                
  ها محدوده
  عنصر

  

فراوانی در محدوده 
A 

فراوانی در محدوده 
B  

فراوانی در محدوده 
C  

  16  عدم وجود 9  نیمکت
آبخوري و 

  عدم وجود  1  عدم وجود  سردکنآب

  3  عدم وجود    گلدان هاو گلجایی
        سنگفرش

        تابلوي کسبه
  7  15  6  بیلبوردها

سرپناه ایستگاه 
  4  عدم وجود  3  اتوبوس

        پل روي جوي
  عدم وجود  عدم وجود  عدم وجود  نرده و حصار

  عدم وجود  عدم وجود    هاجدول
  عدم وجود  5  1  هاپله

        هاروشنایی
  36  22  16  باجه تلفن
  23  47  15  سطل زباله

  2  2  1  کیوسک مطبوعات
      1  کیوسک گلفرشی

  نگارندگان پیمایشیبررسیهاي مآخذ:                       
  جامعه آماري و حجم نمونه - 3- 3

مورد نیاز براي توزیع در براي تعیین حجم نمونه که به تناسب آن، تعداد پرسشنامه هاي 
بر همین اساس،  .شود از فرمول برآورد حجم نمونه استفاده شدمیان جامعه آماري مشخص می
 ا، حجم نمونه تقریب%7و احتمال قابل قبول خطاي برآورد  %95با در نظر گرفتن سطح اطمینان 

اصر مورد مطالعه از ها به تناسب فراوانی عنمورد  برآورد شد. توزیع پرسشنامه 167معادل با 
هاي سه گانه (نیمکت، سطل زباله، سرپناه ایستگاه اتوبوس، مبلمان شهري در محدوده
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گرفته و در میان  افراد داراي کسب و کار و صورت بیلبوردهاي تبلیغاتی و کیوسک مطبوعات) 
 فعالیت در پیرامون این عناصر توزیع گردید.

  :فادهقالب بندي فازي متغیرهاي مورد است - 3- 2

» مبهم و گیج و به طور واضح بیان نشده«واژه فازي در فرهنگ لغت آکسفورد به صورت 
تعریف شده است. در واقع حالتهاي مطرح در دامنه یک متغیر که با مجموعه فازي و متغیر 

داراي مرزهاي تعریف شده دقیقی نیستند و ارزش عضویت یا  ،شونددار میزبانی، شناسنامه
در حد اي که دامنه آن توان با شمارهدرجه تعلق به این مجموعه یا زیر مجموعه فازي را نیز می

-ها تلقی میقرار دارد تعیین کرد. این امر خود یک نوع استانداردسازي داده )0و  1( فاصل
  ).236: 1385شود(مالچسفکی،

هاي مختلف یتعهاي فازي در روي یک دامنه که معرف حالات و صورت وضعهپس مجمو
شوند. تعداد میدار هاي زبانی شناسنامهیک پدیده یا موضوع هستند با متغِیرهاي زبانی و ارزش

تواند به تناسب سطح تفصیل در بیان تغییرات صورت هاي زبانی در طول یک دامنه میواژه
گانه، چهارگانه، هاي زبانی دوگانه، سهوت بوده و در قالب واژههاي یک موضوع متفاوضعیت

گانه مطرح شوند. از طیفی از تغِییرات در قالب گانه و نهگانه، هشتگانه، هفتگانه، ششپنج
توان در هاي زبانی خیلی پایین، پایین، نسبتاً پایین، متوسط، نسبتاً بالا، بالا و خیلی بالا میواژه

گانه نام برد که در پژوهش حاضر از این مقیاس در سنجش صورت انی هفتقالب مقیاس زب
عنصر منتخب از مبلمان شهري شهر بوکان  5وضعیت معیارهاي مطرح در ارزیابی وضعیت

دهندگان، به تناسب سؤالات تحقیق، نظر الذکر، پاسخاستفاده شده است. در مقیاس زبانی فوق
-سوال را با انتخاب یکی از گویه هاي هفتگانه فوقخود در خصوص صورت وضعیت معیار مورد 

اي، یک متغیر زبانی محسوب نقطه 7اند. هر گویه و یا هر نقطه از مقیاس الذکر مشخص کرده
شود. در محاسبات فازي مورد استفاده در این تحقیق، هر یک از این متعیرهاي زبانی می

مبلمان شهري) در عطف به نرم مطرح  هاي معیار در رابطه با هر یک از عناصر(صورت وضعیت
- اي مشخص شدهدر جدول هوانگ، با یک عدد فازي از نوع اعداد فازي مثلثی و یا ذوذنقه

کند. در در این نوع اعداد نیز تعیین تابع عضویت از یک قاعده خاصی پیروي می ).8اند(شکل
که سه تایی  توان به یک عدد فازي مثلثی اشاره کرداین راستا به عنوان مثال می

مقدار  푚حدود پایینی و بالایی هستند و  푢و  푙) که 6) قابل نمایش است(شکل 푢푚푙مرتب(
  است. 푢و  푙عنصري بین  푥باشد و میانه می
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  : نمایش اعدا مثلثی( وجهه اول)6 شکل

µتابع عضویت اعداد فازي به صورت رابطه ( (푥).است (  

µ (푥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
푥 − 1
푚 − 1 1 < 푥 < 푚
1                푥 = 푚
푢 − 푥
푢 −푚 푚 < 푥 < 푢

0 در غیر اینصورت

 

دهند. ) نمایش میβ 푚 αرا با سه تایی مرتب ( Аعدد فازي مثلثی منابع ، در بعضی از 
-می Аرا به ترتیب پهناي چپ و پهناي راست عدد  βو  αرا مقدار میانه و  푚) که 5- 4شکل (

  به صورت رابطه زیر است. Аنامند. در این صورت تابع عضویت عدد فازي 

  
  : نمایش اعدا مثلثی(وجهه دوم) 7 شکل

µ (x) =

⎩
⎨

⎧
x − (m − α)

α ; m − α ≤ x ≤ m

(m + β) − x
β ; m ≤ x ≤ m + β

 

که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است ، 8در نمودار دو وجهی، مربوط به شکل  
عملکرد در یک طیف متوالی از متغیرهاي زبانی و اعداد هاي ، معرف صورت وضعیتxمحور 

، نیز درجه عضویت هر yشوند. محور مشخص می 1تا  0فازي مربوطه است که در حدفاصل 
 دهد.ها و یا متغیرهاي زبانی، نشان میرا  در هر یک از صورت وضعیت  xعدد مندرج در محور 
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 نقطه اي 7عطف به متغیرهاي زبانی  نمایش اعداد فازي مورد استفاده در  :8شکل 

 
 

    غیر فازي کردن  اعداد فازي -3- 5

ل اعماامکان  ،با تبدیل مقادیر بدست آمده در قالب اعداد فازي به صورت غیر فازي 
شود. جهت تبدیل یک عدد فازي روشهاي متعارف ریاضی بر روي مقادیر بدست آمده فراهم می

و روش مرکز ثقل، روش بیشترین تابع عضویت  همچون هاي مختلفیبه یک مقدار دقیق، روش
روش امتیازدهی به چپ و راست عدد فازي وجود دارد که در این پژوهش، جهت غیرفازي 

 2و نتایج در جدول شماره کردن اعداد فازي از روش امتیازدهی به چپ و راست استفاده شده 
امتیاز کل دقیق یک  ،ازيدر روش امتیازدهی به چپ و راست عدد فمنعکس گردیده است. 

بدست آمده و این امتیازات چپ و راست نیز از  Aاز مقدار امتیازات چپ و راست  Aعدد فازي 
-و درجه عضویت عدد فازي به دست می (Max)و حداکثر  (Min)دو مجموعه ویژه حداقل 

ند به ] باش0، 1با فرض اینکه دامنه اعداد فازي [ Min ،Max. این دو مجموعه )9( شکل آید
 شود:صورت رابطه زیر تعریف می

μ (A) =
1− x; 0 ≤ x ≤ 1

0; در غیر اینصورت

μ (A) =
x; 0 ≤ x ≤ 1

0; در غیر اینصورت
 

تواند به ترتیب با استفاده از رابطه هاي زیر حاصل می Aکه امتیاز سمت چپ و راست 
 شود.

μ (А) = SUP [ μ (x) ^ μ (x)]  

μ (А) = SUP [ μ (x) ^ μ (x)]  
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به معنی حداقل کران بالایی در نظر گرفته  supremumاز واژه  SUPعبارت اختصاري 

توان امتیاز کل را از رابطه زیر محاسبه کرد که به دست آوردن این امتیازات، میبا به شود.می
 شود.عنوان یک مقدار دقیق و معین در محاسبات بعدي از آن استفاده می

μ (A) =  
μ (A) + 1 − μ  (A)

2  

  
  چپ و راستشکل گرافیکی مقادیر امتیازات  :9شکل 

عدد فازي با توجه به نمونه نشان داده شده از  در محاسبات عملی براي راحتی کار 
- ، امتیازات سمت چپ و راست را از روي فرمول زیر محاسبه می 7در شکل شماره  مثلثی

 ). 1389کنیم(جعفر نژاد و دِیگران، 

μ (A) = 1 −
m

1 + α 

u (A) =
m + β
1 + β  

غیر حالت به  مربوطبه متغیرهاي زبانی هفگانه مورد استفاده  . تبدیل اعداد فازي2جدول 
  فازي

یمتغیر زبان  امتیاز سمت مقدار فازي 
 چپ

 امتیاز سمت
 راست

امتیاز کل 
 (غِیرفازِي)

VL 2/0 ،1/0 ،0 ،0  1 91/0  046/0  
L 3/0 ،2/0 ،2/0 ،1  819/0  272/0  226/0  

FL 
5/0 ،4/0 ،3/0 ،

2/0  
728/0  454/0  363/0  

M 6/0 ،5/0 ،5/0 ، 546/0  545/0  499/0  
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4/0  

FH 
8/0 ،7/0 ،6/0 ،

5/0  
455/0  727/0  636/0  

H 
9/0 ،8/0 ،8/0 ،

7/0  
273/0  818/0  772/0  

VH 1 ،1 ،9/0 ،8/0  182/0  1 909/0  

  
گیري از معادل غیر فازي شده با توجه به مباحث مذکور، در تحقیق حاضر با میانگین 
ها به لحاظ هر معیار بدست هر معیار، نمره نهایی وضعیت محدودههاي سؤالات مرتبط با پاسخ

حداکثر از  (نمرهمطلوب وضعیت نسبت به ن معیار آتواند مبین میزان شکاف در مده و میآ
که در ادامه خواهد آمد به  TOPSIS) باشد. این نمرات در فرایند استفاده از روش 0-1دامنه

به  3در نظر گرفته خواهند شد. در جدول  0-1در دامنه عنوان نمرات استاندارد شده معیارها 
وضعیت موجود معیارهاي مربوط به سرپناه ایستگاه اتویوس با توجه به چهارچوب  عنوان نمونه،

  . )3(جدول شودالذکر آورده میفوق و محاسبات فازي برداشت میدانی
  

 Aحدوده وضع موجود معیارهاي سرپناه ایستگاه اتوبوس در م : نگاشت3جدول 

 وضعیت در قالب فازي
نمره 

غیر 
 فازي

  معیار

 

22
6/0  

 موقعیت
 استقرار

36
3/0  

رنگ و 
 فرم

 

49
9/0  

جنس و 
 مواد
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22
6/0  

برخوردا
ري از 
وسایل 
 آسایش

  نگارندگان و محاسباتی  پیمایشیهاي  بررسیمآخذ: 
  
عنصر مبلمان شهري در  5در تعیین مطلوبیت  TOPSISبکار گیري مدل  - 6-3

   گانهمحدوده هاي سه
آل ها بر مبناي میزان مشابهت به راه حل ایدهسازي اولویت گزینهتکنیک مرتب     

)TOPSISها در تعیین میزان انفکاك از موقعیت ایده آل محسوب )، یکی از متداولترین روش
اي است که به طور تکنیک، بهترین گزینه، گزینه). بر اساس این 174:1390،شود(غلامیمی

آل و دورترین واحد از نقطه متصف به شرایط نامطلوب ترین واحد به نقطه ایدههمزمان، نزدیک
ها و معیارهاي توان از شاخصباشد. از امتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان می

ست در این مدل جهت محاسبات ریاضی، تمامی عینی و ذهنی استفاده نمود. با این حال لازم ا
مقادیر نسبت داده شده به معیارها از نوع کمی بوده و در صورت کیفی بودن نسبت داده شده 

ها را به مقادیر کمی تبدیل نمود. روش کار در این مدل مشتمل بر باید آنبه معیارها، می
  ):374-375، ص 1385باشد(مالچفسکی، مراحل ذیل می

  بر اساس ها ماتریس دادهتشکیلn  آلترناتیو وm  شاخص، که در آن푥  معرف نمره
 ام است. jام در معیار iخام آلترناتیو

  بدست آوردن مقادیر استاندارد شده هر معیار(푍푖푗) 
 هاي تعیین وزن푤 ها به عنوان یک عامل کلیدي در مربوط به هر معیار؛ استخراج وزن

زیرا معیارهاي مورد استفاده در بررسی عنصر مورد  .آیندحساب می ارایه اهمیت معیارها به
مطالعه از مبلمان شهري،  داراي اهمیت یکسانی نیستند. هدف از وزن دهی معیارها آن 
است که بتوان اهمیت هر معیار را نسبت به معیارهاي دیگر بیان کرد. در تحقیق حاضر، 

اي و بر بر مبناي روش توان رتبه ،صراهمیت معیارهاي مطرح در تعیین مطلوبیت عنا
풏)اساس فرمول  − 풓풋 + ퟏ)ퟐ  بدست آمده و در ادامه براي حصول به وزن  نهایی هر

푤از فرمول  ،)0- 1معیار در قالب یک مقیاسی بین( = (풏 풓풋 ퟏ)ퟐ

∑ (풏풋 풓풋 ퟏ)ퟐ
، استفاده شده 

معرف  nام و  j، معرف وزن استاندارد شده براي معیار 푤الذکر، است. در فرمولهاي فوق
∑، بیانگر موقعیت رتبه اي هر معیار است.  풓풋تعداد معیارهاي مورد نظر و  (풏풋 − 풓풋 +
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ퟏ)ퟐ  ،نیز نشانگر حاصل جمع اهمیتهاي اولیه بدست آمده از معیارها  است( مالچفسکی
1385 :309-308.( 

  تعیین ارزش استاندارد شده وزنی푣  با ضرب هر(푍푖푗)  در푤 جهت تعیین ارزش ،
آل هستند)؛ یعنی کننده نقطه ایدهها تعیین(ارزش 푣در هر 푣حداکثر

(푣 , 푣 ,⋯ , v  )  =푣. 
 تعیین ارزش حداقل푣 در هر푣ها تعیین کننده نقطه حضیض هستند) به (ارزش

푣)صورتی که ,푣 ,⋯ ,푣 )=푣 . 
 ) محاسبه میزان انفکاك풔풊 آل از وضعیت معیارها () بین نقطه ایده푣 با وضعیت (

هاي سه )در هر یک از محدوده 푣محاسبه شده از نمره استاندارد شده وزنی معیارها (
 که بر پایه متریک فاصله اقلیدسی محاسبه می 1گانه مورد مطالعه که استفاده از رابطه 

 شود.
  

s = (v − v )  

 انفکاك( محاسبه میزان푠 ) بین نقطه حضیض از وضعیت معیارها(푣 با وضعیت (
) در هر  یک از محدوده  هاي  푣محاسبه شده از نمره استاندارد شده وزنی معیارها (

که بر  پایه متریک فاصله اقلیدسی  1سه گانه مورد مطالعه که استفاده از  رابطه 

s     شود.محاسبه می = ∑ (v − v ) 

 محاسبه نزدیکی نسبی به نقطه ایده آل(푐  푐 <0 > 1؛ به طوري که  (
گانه در عنصر مورد بررسی باشد. بر این اساس هر اندازه یک از محدوده هاي سه می

  کند.میل می 1به سمت  푐تر باشد آل نزدیکاز مبلمان شهري به نقطه ایده
c = 

 
  

  
براي  TOPSISهاي مورد استفاده در مدل یه عنوان نمونه، پردازش داده 4جدولدر     

نیز بر همین منوال عنصر تابلو و بیلبورد تبلیغات آورده شده است که براي چهار عنصر دیگر 
  .عمل شده است
در تعیین سطح  TOPSIS مورد استفاده در فرایند اجراي روش ) داده هاي 4جدول (

 مطلوبیت عنصر تابلو و بیلبورد تبلیغاتی

حدو 풁풊풋 푤 معیارده   풗풊풋  푣  풗 풋 
(푣

− 푣 ) 
(푣
− 풗 풋) 
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  نگارندگان و محاسباتی  پیمایشیهاي  بررسیمآخذ: 
 
 
  هاي تحقیقیافته -4
در این قسمت رهاوردهاي بررسی وضعیت عناصر نمونه انتخابی از مبلمان شهري در       

گانه که با توجه به صورت وضعیتهاي فازي مطرح  در تعیین سطح مطلوبیت از هاي سهمحدوده
رسیده است، ارایه می شود. این عناصر ، به سرانجام TOPSISمعیارها و در چهارچوب روش 

شامل نیمکت، سطل زباله، سرپناه ایستگاه اتوبوس، بیلبورد هاي تبلیغاتی و کیوسک مطبوعات 
  پردازیم.ها میباشد که به ترتیب به بررسی آنمی

  
  نیمکت - 4- 1

 ،هاي محدوده مورد نظر شمارش و با تهیه و توزیع پرسشنامهبر همین اساس تعداد نیمکت
ها از وضعیت معیارهایی که در تعیین سطح مطلوبیت نیمکتصورت اطلاعات مورد نیاز در مورد 
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 در عدد نیمکت 9هاي مورد نظر شاملاخذ شد. تعداد نیمکتمطرح هستند منظر شهروندان 
در  نیمکت نیز به علت فقدان ) B(است و محدوه)Cمحدوده(عدد نیمکت در  16)، Aمحدوده(
نیز در ستون اول  5شماره. در جدول حاظ وضعیت نیمکت قرار نگرفتبندي به لفاز سطح

بندي معیارهاي مورد بررسی در عنصر نیمکت، در ستون دوم پاسخ شهروندان بر اساس سطح
اي در هر معیار در منطق فازي و در ستون سوم امتیاز گرفته شده بر اساس روش توان رتبه

   نشان داده شده است.
  

هاي و وزن  نیمکت  مطرح در تعیین سطح مطلوبیت عیارهايموضعیت  :)5جدول (
 معیارهااختصاص یافته به 

مورد استفاده در تعیین سطح معیارهاي 
  مطلوبیت نیمکت

سطح پاسخ شهروندان به هر معیار 
  وزن فازي دامنهدر 

محدوده    
A 

 Cمحدوده  

53  226/0  226/0  راحتی استفاده -1
3/0  

13  09/0  226/0  رنگ و فرم  -2
3/0  

  3/0  226/0  226/0  موقعیت استقرار -3
هماهنگی نیمکت با سایر عناصر  -4

03  226/0  363/0  مبلمان شهري
3/0  

  نگارندگان و محاسباتی  پیمایشیهاي مطالعاتی ،  بررسیمآخذ: 
سطح مطلوبیت هر یک از براي نشان دادن TOPSIS روش طور که گفته شدهمان      

هاي سه گانه است که در برایند دخالت دادن از مبلمان شهري در محدوده عناصر مورد مطالعه
الذکر حاصل شده و در دامنه نمره وزنی معیارهاي دخیل در تعیین سطح مطلوبیت عناصر فوق

هاي صفر و متمایل به صفر، نشانگر سطح نمره کند.ارزشی صفر تا یک انعکاس پیدا می
ري به لحاظ معیارهاي مورد بررسی است و در مقابل نامطلوب عنصر مربوطه از مبلمان شه

هاي یک و متمایل به یک، نشانگر وضعیتهاي مطلوب هستند و بقیه نمرات نیز در نمره
جواب بدست ، TOPSIS شوند. در فرایند استفاده از روشحدفاصل بینابین، حامل ارزش می

) 2/0(و  )3/0(معادل بادر خصوص وضعیت نیمکت به ترتیب  )C(و )A(ايآمده براي محدوده
  هاي یاد شده است.در محدودهعنصر نیمکت  نشانگر از پایین بودن مطلوبیتباشد که می
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  سطل زباله- 4 - 2
 در متنوع هايفرم و کاربردها با دانزباله انواع درست نصب و دهی موقعیت ساخت، طراحی،

). در تحقیق 62 :1381مرتضایی، (دهدمی جلوه حیاتی پیش از بیش را خود شرایطی چنین
ظرفیت و گنجایش سطل زباله  - 1حاضر براي سنجش میزان مطلوبیت سطل زباله پنج معیار 

ویژگی -5هماهنگی با سایر عناصر مبلمان شهري  - 4قابلیت شستشو  -3رنگ و فرم و مواد  -2
در  که نتایج بررسی به تفکیک هر معیار ها مورد بررسی قرار گرفتهاي مکان استقرار سطل

همچنین نتایج مستخرج از عملیاتی . منعکس شده است 6گانه در جدول هاي سهمحدوده
در تعیین صورت وضعیت سطح زباله به ) C) وA)،(B)هاي(محدوده درTOPSISسازي روش 

نشانگر مطلوبیت نسبتاََََ که  است 82/0و  86/0، 34/0 معادل باترتیب ازاي جمیع معیارها، به 
) C(و) B(هاي محدوده تر این عنصر درو وضعیت مناسب) A( محدوده درپایین سطح زباله 

  .است
هاي سطل زباله و وزن  مطرح در تعیین سطح مطلوبیت معیارهايوضعیت ) 6جدول (

 معیارهااختصاص یافته به 
مورد استفاده در تعیین معیارهاي 

  سطح مطلوبیت سطح زباله
سطح پاسخ شهروندان به هر معیار در 

 يفاز دامنه
  وزن
  

محدوده    
A 

محدود
 Bه 

محدوده  
C 

/29  499/0  772/0  772/0  ظرفیت و گنجایش  -1
0  

16  499/0  772/0  363/0  رنگ و فرم و مواد  -2
4/0  

07  226/0  226/0  226/0  قابلیت شستشو -3
3/0  

هماهنگی نیمکت با سایر عناصر  -4
  مبلمان شهري

226/0  226/0  499/0  01
8/0  

/45  499/0  909/0  09/0  استقرارهاي مکان ویژگی -5
0  

  نگارندگان و محاسباتی  پیمایشیهاي مطالعاتی ،  بررسیمآخذ: 
  

  سرپناه ایستگاه اتوبوس - 4- 3
 درون هاياتوبوس عبور محل هايخیابان در که هستند هاییمکان اتوبوس هايایستگاه

-می نصب و ساخته هااتوبوس مسافرین براي کافی آسایش شرایط ایجاد منظور به شهري
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سنجش مطلوبیت سر پناه  معیار لحاظ شده در 5،در این پژوهش ).77،1381:مرتضایی(شوند
هاي اتوبوس در چگونگی موقعیت قرارگیري سر پناه ایستگاه - 1هاي اتوبوس عبارتند از: ایستگاه

از وسایل ها برخورداري ایستگاه -4 و هاجنس و مواد سرپناه -3ها رنگ و فرم سرپناه -2شهر 
هیچ سرپناهی براي  ،به دلیل عرض کم خیابان و یک طرفه بودن ،)Bآسایشی. در محدوده (

مطلوبیت عنصر سرپناه  ، بر همین اساس، بررسیهاي اتوبوس تعبیه نشده استایستگاه
) که در برایند 7مدنظر قرار گرفت( جدول ) C)و (A(ايهاي اتوبوس در محدودهایستگاه

  ، تعیین سطح شده اند.7/0و  3/0 ، به ترتیب با سطوح مطلوبیتTOPSISاستفاده از روش 
  

هاي سرپناه ایستگاه اتوبوس و وزن مطرح در تعیین وضعیت  معیارهايوضعیت ) 7جدول (
 معیارهااختصاص یافته به 

مورد استفاده در تعیین سطح معیارهاي 
  سرپناه ایستگاه اتوبوس مطلوبیت

سطح پاسخ شهروندان به هر معیار 
   فازي دامنه در 

  وزن

 Cمحدوده  Aمحدوده    
397  772/0  226/0  موقعیت استقرار  -1

/0  
  3/0  636/0  363/0  رنگ و فرم   -2
192  772/0  499/0  جنس و مواد -3

/0  
/11  499/0  226/0  برخورداري از وسایل آسایشی -4

0  
  نگارندگان  و محاسباتی  پیمایشیهاي مطالعاتی،  بررسیمآخذ:                 

 
  ها و تابلوهاي تبلیغاتبیلبورد  - 4 - 4
 هاییهدف براي که هستند هایینوشته و هانشانه ها،علامت آن همه خیابانی، تبلیغات   

 از قسمتی تبلیغات این. گیرندمی قرار مردم دید معرض در و نصب دولتی، یا شخصی اقتصادي
: 1381مرتضایی، (شوندمی خلق شهر و خیابان در مختلف عناصر وسیله به که هستند تصویري

 ،در تحقیق حاضر براي بررسی سطح مطلوبیت تابلو و بیلبوردهاي تبلیغات از سه معیار ).89
جنس و مواد این  ؛ و در نهایترنگ بیلبوردها و تابلوها ؛یابی آنهاموقعیت استقرار یا مکانیعنی 

هاي سه استفاده شد که نتایح مربوط صورت وضعیت هر یک از این معیارها در محدودهعناصر، 
از سوي دیگر، نتایج حاصل از بارگذاري ارزشهاي بدست  آورده شده است. 8گانه در جدول 

است  آننشانگر  ،TOPSIS) در چهارچوب روش 8آمده به لحاظ هر یک از معیارها (جدول 
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دلالت بر موقعیت متمایل به وضعیت باشد که می 75/0شده  نمره کسب، )Aکه در محدوده (
 ، نیز، امتیازهاي کسب شده به ترتیب معادل با )C) و (B(هاينسبتا مطلوب دارد. در محدوده

  .هستند که دلالت بر وضعیت متوسط دارند 46/0 و 5/0

هاي و وزن  مطرح در تعیین وضعیت بیلبورد و تابلوي تبلیغات معیارهايوضعیت ) 8جدول (
 معیارهااختصاص یافته به 

مورد استفاده در تعیین سطح معیارهاي 
  بیلبورد و تابلوي تبلیغات مطلوبیت

سطح پاسخ شهروندان به هر معیار 
وز فازي دامنهدر 

    ن
  

محدوده  
A 

محدوده 
B  

محدوده  
C 

4  226/0  363/0  772/0  موقعیت استقرار بیلبورد -1
5/0  

2  772/0  499/0  499/0  رنگ و فرم بیلبورد  -2
5/0  

/3  772/0  772/0  772/0  جنس و مواد بیلبورد -3
0  

  نگارندگان  و محاسباتی  پیمایشیبررسیهاي مطالعاتی ، مآخذ:           
  
  کیوسک مطبوعات - 4- 5
 زمان یعنی 19 قرن به آنها پیدایشد. هستن شهري تجهیزات ترینقدیمی از کیوسکها      

در این پژوهش براي بررسی وضع موجود کیوسک مطبوعات در  .گرددمی بر فروشی روزنامه اوج
موقعیت استقرار این عنصر در محدوده  )1مورد مطالعه از چهار معیار  هاي سه گانه محدوده

و  مواد استفاده شده براي ساخت این عنصر )3 ،چگونگی رنگ و فرم این عنصر) 2 ،مورد مطالعه
، انعکاس 9؛ استفاده شده و نتایج در جدول وسک مطبوعاتنیازهاي اختصاصی براي کی ) 4

)، Aهاي(محدوده در TOPSISهمچنین نتایج مستخرج از عملیاتی سازي روش . داده شد
)B) و (C ( ،4/0 معادل باترتیب در تعیین صورت وضعیت سطح زباله به ازاي جمیع معیارها ،
 )A) و (C(نشانگر مطلوبیت متوسط و متوسط به پایین در محدوده هاي که  است 53/0و  9/0

  .است) Bمحدوده ( و وجود رضایت خاطر بالا، در 
  

هاي و وزن  مطرح در تعیین وضعیت کیوسک مطبوعات معیارهايوضعیت ) 9جدول (
 معیارهااختصاص یافته به 

  وزنسطح پاسخ شهروندان به هر معیار در مورد استفاده در تعیین معیارهاي 
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 فازيدامنه   کیوسک مطبوعات سطح مطلوبیت
  
  

محدوده  
A 

محدوده 
B 

محدوده  
C 

موقعیت استقرار کیوسک  -1
  مطبوعات

499/0  499/0  636/0  5/0  

/15  226/0  09/0  09/0  رنگ و فرم کیوسک مطبوعات  -2
0  

/25  226/0  363/0  226/0  جنس و مواد کیوسک مطبوعات -3
0  

  1/0  499/0  499/0  363/0  اختصاصی براي کیوسکنیازهاي  -4
 نگارندگان  و محاسباتی  پیمایشیهاي مطالعاتی،  بررسیمآخذ:                         

  
  گیرينتیجه -5
ها، بستگی مستقیم به کیفیت آن فضاها دارد و موفقیت فضاهاي شهري و میزان کارایی آن  

که در آن فضاها تعبیه شده است. این تجهیزات در این امر تابع امکانات و تجهیزاتی است 
چهارچوب مبلمان شهري،  باید متناسب با نقش و عملکرد فضا بوده و استفاده از آن را تسهیل، 

در پژوهش حاضر، با انتخاب خیابان اصلی شهر بوکان در حدفاصل خطر گردانند. راحت و بی
ه موردي که یکی از مسیرهاي اصلی عبور و میدان آزادگان تا میدان معلم شهر به عنوان مطالع

مرور و تردد شهروندان محسوب می شود، به بررسی وضعیت تعدادي از عناصر منتخب  مبلمان 
شهري، به تفکیک وضعیت نیمکتها، بیلبوردها، ایستگاههاي اتوبوس، سطلهاي زباله، و کیوسک 

ي فازي، سطح مطلوبیت عناصر هامطبوعات پرداخته شده و در قالب متغیرهاي زبانی و مجموعه
الذکر در خیابان اصلی شهر بوکان، از زاویه دید افراد مورد مراجعه، تعیین شده است. عینی فوق

اي، در فرایند جمع آوري داده هاي مورد نیاز، ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه در واقع
استخراج و طبقه بندي  استانداردهاي عناصر مورد بررسی از مبلمان شهري به عنوان معیار،

وضعیت این عناصر در سطح محدوده مورد مطالعه در عطف به دیدگاه  ششده و سنج
همچنین در مقاله حاضر براي ارایه الگوي شهروندان و بر مبناي توزیع پرسشنامه بدست آمد.  

بندي مطلوبیت مبلمان شهري، سعی شده است تا حد فاصل مورد بررسی از اي از سطحمقایسه
، تقسیم شده و در ادامه با محاسبه شکاف C، و A ،Bیابان مذکور به سه زیر محدوده خ

نمره ( هادر هر یک از محدوده 1 مطلوبیت عناصر مورد مطالعه از مبلمان شهري نسبت به نمره
بندي مطلوبیت وضعیت مندي در سطحالگوي قاعده TOPSISوضعیت مثبت ایده آل در مدل 

دهد که عنصر نیمکت در ها نشان مییافتههاي سه گانه  بدست آید. محدودهمبلمان شهري در 
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) در سطح Aدر سطح پایین قرار دارد. عنصر سطل زباله در محدوده( ،)B) و (Aدو محدوده(
ول قرار دارند. همچنین عنصر سرپناه ب) در سطح قابل قC) و (Bهاي(پایین ولی در محدوده

) در وضعیت قابل قبول است. Cدر سطح پایین و در محدوده( )Aایستگاه اتوبوس در محدوده (
) و Aبررسی وضعیت تابلو و بیلبورد تبلیغات نیز گویاي وضع قابل قبول این عنصر در محدوده(

) است. همچنین نمره مربوط به وضعیت عنصر C) و(Bهاي(وضع مناسب آن در محدوده
) و وضعیت قابل قبول در C) و(A(هايکیوسک مطبوعات، نشانگر وضعیت متوسط در محدوده

  ) است.Bمحدوده(
در مجموع بر مبناي تجربیات نگارندگان و در عطف به خلاءهاي مشاهده شده در مبلمان 

  گردد:شهري بوکان، پیشنهادهاي زیر در اعتلاي سطح کمی و کیفی مبلمان شهري پیشنهاد می
  استفاده از مبلمان چند منظوره براي تقویت روحیه همگرایی و ایجاد ارتباط بین

 شهروندان و تنوع بخشیدن به مبلمان شهري؛ 
 شرایط  در عطف به مبلمان شهري براي هر شهربهتر است شرایط  با توجه به این که

براي همین منظور شود  تعیین؛ محلیاجتماعی ی، اقتصادي و فرهنگطبیعی، 
براي مبلمان یربط ذهاي اصول و استانداردهایی توسط سازمان شودهاد میپیشن

هاي عینی پایلوت از عناصر شهري بوکان تعریف شود. در این زمینه پیاده سازي نمونه
 تواند راهگشا باشد؛ مبلمان شهري که قابل الگوبرداري در سایر نقاط شهر باشد می

 یدمان مناسبی برخوردار نیست لازم است با توجه به اینکه مبلمان شهر از اصول چ
در زمینه وضع موجود تمام عناصر مبلمان در شهر بوکان  با جزئیات بیشتر مطالعاتی

 صورت گیرد.
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