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  چكيده

اي يكي از مسائل مهم در برقراري عدالت فضايي اسـت كـه از    هاي زنجيره   مكاني فروشگاه  -توزيع فضا 

 54 شـهر تهـران   .رسـاني و توسـعه قـرار دارد    نظر رويكردهاي توسعه پايدار در كانون توجه خـدمات    

رسد، در نقاط مختلف اين شهر به صورت نامطلوبي توزيع شـده              اي دارد كه به نظر مي       فروشگاه زنجيره 

اي در    هاي زنجيره   در اين خصوص سؤال اصلي تحقيق جستجوي الگوي مناسب فضايي فروشگاه          . باشند

هاي تحليـل فـضايي       تحليلي و تكنيك   -گويي به آن از روش توصيفي       شهر تهران است كه جهت پاسخ     

ها مبادرت شد سپس      اساس ادبيات تحقيق به استخراج شاخص       براي اين منظور نخست بر    . استفاده شد 

  .اساس آن به سؤاالت تحقيق پاسخ داده شد يك تابع الگوي مناسب فضايي تعريف و بر

ب توزيع هاي موجود در شهر تهران و نيز نبودن تناس نتايج تحقيق نشانگر كفايت نداشتن فروشگاه     

 . هاي جديد نيز پيشنهاد شده است چنين موقعيت تقريبي فروشگاه هم. ها است آن

  

  .، الگوي مناسب، شهر تهرانGISاي،  الگوي فضايي، فروشگاه زنجيره: هاي كليدي واژه

   مقدمه-1

گاهي موضوع ضروري      مكاني واحدهاي خدماتي در سطح سكونت      -توجه به بهبود توزيع فضا    

كه اكنون رويكرد توسعه پايدار ابعاد و زواياي مختلف زندگي بشري را تحـت                ناست، بويژه اي  

                                                                                                                   

  :aghayari@tabrizu.ac.irE-mail                                                                       :                      نويسنده مسؤول مقاله ∗
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تأثير قرار داده و توجه به اصول اساسي عدالت اجتماعي و عدالت فضايي بيش از پـيش مـورد                   

هـاي     مكـاني پديـده    -با اين حال بايد توجه كرد كه بهبود توزيـع فـضا           . توجه قرار گرفته است   

ري، مستلزم برخورداري از ديدي منسجم و هدفمند است تا گذار   مختلف در فضاي پيچيده شه    

هـاي پـيش روي جامعـه، بـه نحـوي مطلـوب        از وضعيت موجود به مطلوب با توجـه بـه افـق    

شـود و آن عبـارت اسـت از     ريزي ممكن مـي    اين فرايند با استعانت از برنامه     . دهي شود   سازمان

» رســيدن بــه اهــداف معــين اســتنگــري در جهــت  گيــري عمــومي و آينــده فراينــد تــصميم«

)Campbell and Fainstein, 1996: 265 .(  

نگـري، متـأثر از       گيـري عمـومي و آينـده        توجه به اين نكته كـه خـود ايـن فراينـد تـصميم             

هـاي   ريـزي بـه شـكل      كند تا انعكاس فـضايي برنامـه        رويكردهاي مختلفي است به ما كمك مي      

ريـزي بـه صـورت        ورد اسـتفاده در برنامـه     رويكردهاي م . مختلف در سطح جهان مشاهده شود     

در يـك طـرف آن رويكردهـاي        ) 1: 1379(طيفي از نظريات مطرح هستند كه از نظـر اپنهـايم            

  ).1شكل (عقاليي و در طرف ديگر رويكردهاي مشاركتي قرار دارند 

  

  

  )1؛ 1379اپنهايم، (ريزي  دو طيف عمده برنامه  1 شكل

  

ريـزي ايـران اسـتفاده از رويكـرد         در نظـام برنامـه    «ه  برخي از محققـان بـر ايـن باورنـد كـ           

كه از اواخـر    ] مشاركتي[تر مورد توجه بوده است و به همين دليل رويكرد ارتباطي              بيش  عقاليي

ريزان بوده، كاربرد چنداني در كـشور         ريزي جهان مورد توجه برنامه      قرن بيستم در ادبيات برنامه    

تـوان   در ايـن صـورت مـي   ). 1: 1383ي و بهزاد نـسب،  الدين افتخار ركن(» ما پيدا نكرده است   

اي در شـهر تهـران        هاي زنجيره    مكاني فروشگاه  -گفت كه الگوي فضايي موجود در توزيع فضا       

  . هاي ملي، ريشه در اين رويكرد دارد ت از ساير عرصهينيز به تبع

شود  گفته مي اي از واحدهاي فروشگاهي       اي به مجموعه    فروشگاه زنجيره «كه    با توجه به اين   

اي از نيازهاي عمومي را بـه         گيري از مديريتي واحد، بخش عمده       كه در يك رابطه منظم با بهره      
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 -توان گفت كه بهبود موقعيت فـضا        مي) 436: 1377محمودي،  (» كنند  قيمت مناسب عرضه مي   

تواند در برقراري عدالت فضايي در نقاط مختلـف شـهري و     اي مي   هاي زنجيره   مكاني فروشگاه 

در . بسيار مؤثر واقع شـود    ) از اين منظر  (اي در بين مناطق مختلف شهري         برقراري تعادل ناحيه  

هـاي مناسـب    اين بين فاكتورهاي مختلفي مانند تراكم جمعيت، شعاع دسترسي، وجود كـاربري  

مـي تواننـد بـه عنـوان     ... هـاي ارتبـاطي و    اي، دسترسي به شريان   هاي زنجيره   در كنار فروشگاه  

  .اي در نظر گرفته شوند هاي زنجيره  مؤثر در تعيين موقعيت بهينه فروشگاههاي مالك

هـاي   در اين تحقيق تالش شده است تا با تعريف يك الگوي مناسب فضايي براي فروشگاه         

هـا، الگـويي بـراي اختـصاص          چنين تعيين نواحي فاقد خدمات ايـن فروشـگاه          اي و هم    زنجيره

بـر ايـن اسـاس سـؤاالت        . حي مختلف شهري ترسيم شود    اي جديد به نوا     هاي زنجيره   فروشگاه

  :مطرح در اين مقاله عبارتند از

 اي جديد شهر تهران كدام است؟ هاي زنجيره الگوي مناسب براي ايجاد فروشگاه    -1

  از نظر فضايي چند فروشگاه جديد براي پوشش كامل شهر تهران الزم است؟-2

هـاي تحليـل فـضايي      تحليلي و تكنيك-صيفيگويي به اين سؤاالت از روش تو        براي پاسخ 

در اين مقاله پس از چكيده و مقدمـه، مبـاني           . شود  هاي اطالعات جغرافيايي استفاده مي      در نظام 

شامل روش تحقيق، جامعه آماري و واحد تحليـل،         (شناسي    ، روش )شامل پيشينه تحقيق  (نظري  

و ) ها و مدل تحليلـي تحقيـق اسـت    بندي مدل بهينه و تعيين نحوه انجام تجزيه و تحليل          فرمول

    .گيري ارائه شده است بندي و نتيجه تجزيه و تحليل اطالعات قرار دارند و در نهايت جمع

  پيشينه مطالعه-2

 مكـاني و مكانيـابي از تنـوع زيـادي در مطالعـات           -خصوص توزيع فـضا     هاي مطالعه در    عرصه

 صـنعتي،   -توليـدي «: ه عبارتند از  شود ك    حوزه مطرح مي   6شهري برخوردار است و معموالً در       

مهندسان مشاور طرح و برنامـه      (»  ورزشي، اداري، خدماتي و فرهنگي     - مالي، تفريحي  -تجاري

هاي مطالعه صورت گرفته كه بحـث         مطالعات متعددي در هر يك از اين عرصه       ). 1387پارس؛  

هـا    هرستي برخي از آن   از اين رو تنها به ارائه ف      . ها از حوصله اين مطالعه خارج است        از همه آن  

  : شود كه عبارت است از اكتفا مي
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  سال  پژوهشگر  زمينه  سال  پژوهشگر  زمينه

WHO  1998  Hovee & Company LLC 2007  

School Facilities Planning 

Division  
  1385  نظري عدلي و حبيبي  2008

  1385  زاده مهدوي و كريم

ي
يد

ول
و ت

ي 
عت
صن

  

  1379  فرهمنديان

 Scotland County Division  1384  زبردست و محمدي

of Community Assistance 
2006  

  1385 پور و سعدي مسگري مهدي

ي
ح
ري
تف

-
ي
زش

ور
 

  

California Department of 

Parks and Recreation  
2003  

  Sawh  2007  1385  كوهساري و حبيبي

California Department of 

Education 
  1387  مهندسين طرح و برنامه پارس  2000

  1383 پرهيزكار و همكاران
Scherer & Rockcastle 2004  

ي
مات
خد

  

Moore 1992  

ي
نگ
ره
ن ف

اك
ام

  

Bill Reid Foundation  2002  

  

چنين در اين قسمت به بررسي مختصر دو مورد از مطالعات صورت گرفته در داخـل و                   هم

گيـرد،     مطالعـه را در بـر مـي         مالي كه موضوع اين    -دو مورد در خارج كشور در عرصه تجاري       

  . شود پرداخته مي

اي در    هاي زنجيـره     مكاني فروشگاه  -، به تحليل موقعيت فضا    )1384(محمودي و همكاران    

چنين خواجـه     هم. اي در اين ارتباط ارائه كنند       اند الگوي بهينه    شهر تهران پرداخته و تالش كرده     

بار مبادرت ورزيده و تالش كرده اسـت تـا بـا     نيز به مكانيابي ميادين ميوه و تره    ) 1384(ارزاني  

به اين مهم دسـت     ... هاي مركزيت، سلسله مراتب، دسترسي، قيمت زمين و           استفاده از شاخص  
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براي تحليل فضايي و مكانيابي مركز ) Hovee & Company LLC )2007چنين  هم. پيدا كند

ب مكـاني، قابليـت دسترسـي،       هاي تناس   اي تالش نموده و با استفاده از شاخص         اقتصادي منطقه 

) Hallmark Gold Crown  )2008فروشگاه. به مكانيابي پرداخته است... هزينه، سازگاري و 

نيز در جهت توسعه شعب خود به فعاليـت مكانيـابي پرداختـه و معيارهـاي متعـددي از قبيـل                     

  . ار داده استرا در اين ارتباط مورد توجه قر... موقعيت مكاني، اندازه مكان، قابليت ديد و 

 

  شناسي  روش-3

شود تـا جزئيـات روش        در اين قسمت تالش مي    .  تحليلي است  -روش تحقيق حاضر توصيفي   

  .تر مورد توجه قرار گيرد مورد استفاده در اين تحقيق بيش

در اين مقاله تالش شده است تا نخست با فراهم كردن بنيان نظري و تبيين اسـنادي مـسأله        

هاي فضايي نظام اطالعـات    و تحليل كمي با استفاده از قابليت تحليلهاي تجزيه   از طريق روش  

اي جديد در     هاي زنجيره   جغرافيايي، در جهت دستيابي به مدل توزيع بهينه براي ايجاد فروشگاه          

  . سطح شهر تهران حركت شود

  

   جامعه آماري و واحد تحليل-4

اسـاس    هر تهـران اسـت كـه بـر        اي محدوده شـ     هاي زنجيره   جامعه آماري تحقيق شامل فروشگاه    

 گانـه شـهر   22ها در منـاطق       اين فروشگاه . شود   فروشگاه را شامل مي    54بررسي صورت گرفته    

  ). 1، نقشه 1جدول (اند  تهران پراكنده

  

  اي در مناطق شهرداري تهران هاي زنجيره توزيع فروشگاه 1جدول 
  

 22 21 20 10 10 10 10 10 10 10 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 منطقه

 تعداد

 فروشگاه
0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 0 0 1 2 1 

 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0  درصد
  

  1385مؤلفان با استفاده از محمودي : منبع
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  اي در مناطق شهري تهران هاي زنجيره اكنش فروشگاهپر  1 نقشه
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   مناطق مركزي و پيرامونياي در هاي زنجيره فروشگاه  2 نقشه

  

در حـالي كـه بعـضي از    . شود، وضعيت مناطق مختلف نـاهمگن اسـت   كه مشاهده مي  چنان

 6ها در منطقه       درصد از كل فروشگاه    15،  )19 و   18 ،   8مناطق  (مناطق اصالً فروشگاهي ندارند     

ب دهـد كـه اغلـ    اي نـشان مـي   هـاي زنجيـره   بررسـي توزيـع فروشـگاه     . تهران قرار گرفته است   

  ).2 و نقشه 2جدول (ها در مناطق مركزي شهر توزيع شده اند  فروشگاه
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  پيراموني و مركزي مناطق در تهران شهر اي زنجيره هاي فروشگاه توزيع  2جدول

 درصد فروشگاه تعداد كل از مساحت درصد هكتار به مساحت مجموع مناطق تعداد طبقه

 46.3 25 17.7 12376 8 مركزي مناطق

 53.7 29 82.3 57579 14 ونيپيرام مناطق

 100 54 100 69955 22  كل جمع

  1386 مؤلفان: منبع

  

  اي هاي زنجيره  معيارهاي ارزيابي فروشگاه-5

هـاي تجـاري      از نـوع كـاربري    ) درون يك شـهر   (اي    اي در مقياس منطقه     هاي زنجيره   فروشگاه«

يدا ÷ها اختصاص  ه آن  درصد از كاربري تجاري ب     9شوند، كه بايد در سطح منطقه،         محسوب مي 

خـصوص    آيد، ايـن بررسـي در       كه از ادبيات موضوع برمي      چنان). 1382: 49پورمحمدي،  (» كند

اساس   بر«. موقعيت مكاني واحدهاي تجاري در قالب مطالعات كاربري اراضي شهري قرار دارد           

ضـي  ريزي كاربري زمين به چگـونگي اسـتفاده، توزيـع و حفاظـت ارا               ترين تعريف برنامه    ساده

فراينـد  «بـا توجـه بـه ايـن تعريـف      ).  به نقل از مهديزاده    13: 1384 درخشان،(» شود  اطالق مي 

 تعيين اهـداف    -2  شناخت وضع موجود؛   -1ريزي كاربري اراضي در سه مرحله و شامل           برنامه

  .است) 7-6: 1382پورمحمدي، (»  روش كار-3و 

د مختلفــي مــورد بحــث هــاي اراضــي مــوار هــاي ارزيــابي كــاربري در خــصوص نــوع و روش

  :هاي ارزيابي كاربري اراضي شهري عبارتند از انواع ارزيابي و روش«. ريزان قرار گرفته است برنامه

  هاي موجود عبارت است از مقايسه سرانه:  ارزيابي كمي-الف

  :گيرد  ماتريس زير صورت مي4اين ارزيابي بر اساس :  ارزيابي كيفي-ب

 ها مجاور بر يكديگر عدم مزاحمت كاربريتأكيد بر :  ماتريس سازگاري-1

 محل استقرار انطباق خصوصيات و نيازهاي هر كاربري با ويژگي:  ماتريس مطلوبيت-2

 ها هاي مختلف كاربري وجود تناسب بين مقياس:  ماتريس ظرفيت-3

  ). 116-109: 1382پورمحمدي، (» جواري كاربري وابسته لزوم هم:  ماتريس وابستگي-4

اي در قالـب      هـاي زنجيـره      مكاني فروشـگاه   -شود كه بهبود توزيع فضا      يجه مي پس چنين نت  

  .تر از بعد ماتريس مطلوبيت مطرح است مطالعات ارزيابي كيفي كاربري اراضي شهري و بيش
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هـاي    ، مـالك  )1378حبيبي و مسايلي،    (هاي شهري     در اين تحقيق با توجه به سرانه كاربري       

  .شود  مطالعه و بررسي مي3 را از طريق جدول مورد نظر براي تحليل و مكانيابي

  

  )32: 1378حبيبي و مسايلي، (فروشي در سطح منطقه    واحدهاي تجاري عمده3 جدول

  مشخصات بر اساس معيارهاي عمومي  عنوان

  واحدهاي تجاري بزرگ
و توزيع كـاال در واحـدهاي      ] هاي بزرگ   فروشگاه[فروشي،    ها، دفاتر عمده    تجارتخانه

  تجاري 

   نفر45000 – 60000 خانوار يا 10000 – 13500  دهنده معيت سرويسج

  .اي از واحدهاي مسكوني قرار گيرد  دقيقه30در فاصله   شعاع دسترسي

  . قرار گيرد2در كنار مسيرهاي سواره شرياني درجه   نوع ارتباطات

  .در مركز منطقه قرار گيرد  موقعيت معمول

  اولويت سازگاري
هـاي تفريحـي و       جـواري بـا كـاربري       هاي مركز منطقـه و هـم        جواري با كاربري    هم

  فضاهاي سبز شهري

  

بـراي  . البته الزم به ذكر است كه همه موارد مذكور در مدل ارزيابي ما قابل استفاده نيـستند                

ها كاربرد نـدارد و        مكاني فروشگاه  -نمونه سرانه و فضاي مورد نياز در بررسي موقعيت فضايي         

ها مورد اسـتفاده   در درون فروشگاه مطرح هستند و در تحليل فضايي آن تر    ضوابط طراحي بيش  

  :اند هاي زير مورد استفاده قرار گرفته از اين رو در طراحي مدل الگوي بهينه شاخص. نيستند

 دهي شده است؛  به صورت نسبي در يك طيف فازي بين صفر و يك وزن):  pd (1 تراكم جمعيت-1

هـاي اصـلي      اي بايد در كنار خيابان      هاي زنجيره   ساس استاندارد فروشگاه  ا  بر): ct (2 نوع ارتباطات  -2

 ها است؛  دهي سطح شهر از نظر نزديكي به اين خيابان از اين رو اليه دوم وزن. شهر قرار گيرند

لـذا  . اي اسـت    هاي زنجيـره    مركزيت منطقه به عنوان مكان مناسب براي فروشگاه       ): c (3 مركزيت -3

 ؛ )1385مراجعه به آقاياري و وزين؛ (دهي شد  ر بر اساس نزديكي به مراكز وزندر اليه سوم سطح شه

اي شـامل   هـاي زنجيـره   هاي سازگار بـراي فروشـگاه   كاربري): cl (4هاي سازگار   كاربري -4

                                                                                                                   
1. population density 
2. communications type 
3. centrality 
4. compatible landuse 
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اسـاس    هاي نواحي مركزي منطقه، فضاهاي سبز و اماكن تفريحي است و اليه چهارم بر               كاربري

 دهي شده است؛  ح شهر وزننزديكي به اين اماكن در سط

تعادل در وجود خدمات فروشگاهي در نقاط مختلف شهر را نـشان      ): le (1 تعادل محلي  -5

 ها محاسبه شده است؛ مبناي فاصله تا فروشگاه دهد و بر مي

2 شعاع دسترسي-6
 )ar :(   30با توجه به معيارهاي دسترسي به واحدهاي تجاري، فاصـله زمـاني 

به منظور تبديل اين واحد زمـاني       . ريزي مد نظر است     ه از فروشگاه به لحاظ برنامه     اي با پاي پياد     دقيقه

 متـر را  2000، )25: ، 1378(حبيبـي و مـسايلي   . به كيلومتر در نقاط مختلف شـهر بايـد دقـت شـود     

 2روي   دقيقـه پيـاده  30هر چند در برخـي منـابع فاصـله       . اند  روي در نظر گرفته      پياده  دقيقه 20معادل  

 3000دليل اهميت منبع فـوق فاصـله          ، اما به  )1380به طور مثال رستمي،     (كيلومتر در نظر گرفته شده      

 . كيلومتري به عنوان مالك دسترسي مد نظر قرار گرفت3متري يا 

  اي ي زنجيرهها  الگوي مناسب توزيع فروشگاه-6

هــاي ذكــر شــده در قــسمت معيارهــاي ارزيــابي  الگــوي مناســب توزيــع متــشكل از شــاخص

  : هايي وجود دارند كه عبارتند از فرض در اين مدل پيش. اي است هاي زنجيره فروشگاه

 هاي موجود  حفظ موقعيت فروشگاه-1

 صفر و يك ها به صورت طيف فازي بين   براي همه اليه3 در نظر گرفتن وزن يكسان-2

 ها جهت كردن اليه هاي اطالعاتي به منظور هم  معكوس كردن بعضي اليه-3

 اي  تالش براي پركردن خأل در نواحي فاقد خدمات فروشگاه زنجيره-4

  در نظر گرفتن توزيع همگن و شطرنجي به عنوان توزيع بهينه فضايي -5

 ري تعريف مدل بهينه براساس استانداردهاي كاربري تجاري شه-6

  ) ناشي از ماتريس توزيع منظم(هاي پيشنهادي   تعديل محل فروشگاه-7

چنين بـه منظـور تجزيـه و تحليـل اطالعـات و يـافتن سلـسله مراتـب مكـاني بهينـه بـراي                           هم

                                                                                                                   
1. local equilibrium 
2. accessibility radius 

هـا   با توجه به شرايط متفاوت هر كدام از اليـه . اي و نسبت به شرايط هر اليه بوده است      دهي به صورت درون اليه       البته وزن  .3
چنـين بـا توجـه بـه اهميـت همـه معيارهـا در توزيـع            هـم . هي است آثار تفاوت شرايط در سطح اليه اعمال شده است          بدي

 . ها امكان بروز و تأثير يكسان در الگوي نهايي را داشته باشند ها، از وزن يكسان استفاده شده تا همه اليه فروشگاه
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هاي اطالعـاتي در نظـام اطالعـات          اي تهران در اين مقاله تالش شده است اليه          هاي زنجيره   فروشگاه

هاي اطالعاتي استاندارد شده به صـورت فـضايي          حليل اطالعات، اليه  جغرافيايي تشكيل و سپس با ت     

جهـت   هـا بـه صـورت هـم     در نهايت اليه).  براي اين منظور استفاده شده است1رابطه  (فراهم شوند   

هـاي    هاي نوع ارتباطات، مركزيـت و كـاربري         شامل اليه (ها    براي اين منظور برخي از اليه     . اند  درآمده

هاي مختلف با هم تركيـب   سپس شاخص. اند   به صورت عكس درآمده    2از رابطه   با استفاده   ) سازگار

هـاي   در اين الگو نخست تالش شـده  اسـت تـا محـدوده           . اند  وجود آورده   شده و الگوي نهايي را به     

دهي شوند و سپس مـاتريس        هاي جديد وزن    فاقد خدمات از نظر تناسب مكاني براي ايجاد فروشگاه        

  . اين اساس تعديل شودنقاط فروشگاهي جديد بر
  

i)                       1(رابطه  max

max min

X X
X

X X

−
=

−

  

)                                 2(رابطه 
i

X X= −1  

  

اي جديـد در      هاي زنجيـره     براي تعيين محل مناسب استقرار فروشگاه      OL 1مدل مكان بهينه  

  .  است3وق به صورت رابطه شماره هاي ف شهر تهران با توجه به شاخص
  

OL)       3(رابطه  (pd ct c cl le) ar= + + + + −  

  

  تحليلي تحقيقروش  -7

هـاي نظـام اطالعـات جغرافيـايي انجـام            مدل تحليلي ما در اين مقاله كه با اسـتفاده از تكنيـك            

 -2 تعريف مسأله و تعيين معيارهـاي الزم بـراي ارزيـابي؛             -1: شود داراي اين مراحل است      مي

 -4 تعريف و تبيين مدل رياضي مكان بهينه؛ -3تعيين منطقه مورد مطالعه و تشكيل پايگاه داده؛      

هـاي    تـشكيل مـاتريس فروشـگاه   -5اعمال مدل رياضي و تعيين سلسله مراتب بهينگي مكاني؛      

  .هاي جديد  ارائه الگوي نهايي توزيع فروشگاه-6پيشنهادي و 

  

                                                                                                                   
1. Optimum Location 
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   تجزيه و تحليل-8

هاي مطرح در مدل الگوي بهينه بررسي شـده و سـپس    هاي پيشين نخست شاخص  با توجه به بخش   

وضـعيت شـهر تهـران از نظـر         . هاي پيشنهادي ارائـه شـده اسـت         نتيجه نهايي مدل و نقشه فروشگاه     

 ، از نظر شعاع دسترسـي     3صورت نقشه     هاي مطرح در الگوي بهينه از نظر تراكم جمعيت به           شاخص

 ، از 6صـورت نقـشه    ، از نظر مركزيـت بـه  5صورت نقشه  ع ارتباطات به، از نظر نو4صورت نقشه   به

  .  است8صورت نقشه   و باالخره از نظر تعادل محلي به7صورت نقشه  نظر كاربري سازگار به

  

  
  تراكم جمعيتي شهر تهران در مناطق مختلف  3نقشه
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  اي شهر تهران هاي زنجيره حوزه خدماتي فروشگاه  4نقشه

  

هاي پيشنهادي تعديل شده به صورت نقشه شـماره           يي حاصل از مدل و فروشگاه     الگوي نها 

 فروشگاه جديد پيشنهاد شده  است كـه نخـست           11شود    كه در نقشه مالحظه مي      چنان.  است 9

هاي پيشنهادي نيز با توجه بـه مـدل           موقعيت فروشگاه . باشد  تنها با توجه به موقعيت فضايي مي      

  .وشش مناسبي در سطح شهر فراهم شودالگوي بهينه تعديل شده تا پ

فروشگاه موجود

مناطق شهرداري

ماتمحدوده فاقد خد

هاي  محدوده خدماتي فروشگاه

موجود
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  هاي اصلي بان دهي معكوس فاصله تا خيا وزن 5 نقشه

  

  
  دهي نزديكي به مراكز ثقل مناطق وزن 6 نقشه
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  ها و فضاي سبز معكوس فاصله تا پارك 7 نقشه

  

  
  اي هاي زنجيره عدم تعادل محلي از نظر دسترسي به فروشگاه 8 نقشه
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  نتايج - 9

  .دست آمد بررسي نتايج زير بهدر كل از اين 

انـد و در   اي در شهر تهران در نواحي مركزي آن توزيع شـده  هاي زنجيره اغلب فروشگاه •

ها و تـداخل چنـد اليـه شـعاع عملكـردي       برخي مناطق شهري، تراكم بسيار زياد اين فروشگاه

تهـران بهتـر   اي در شـهر   هـاي زنجيـره   براي بهبود توزيع فروشگاه. شود ها مشاهده مي فروشگاه

اي جديد در نواحي مركزي شهر، نسـبت   هاي زنجيره است ضمن جلوگيري از تأسيس فروشگاه

اي جديـد در   هـاي زنجيـره   ها به نواحي پيراموني و يـا تأسـيس فروشـگاه    به انتقال برخي از آن

 .نواحي پيراموني مبادرت شود

 

  

  مكاني اعمال شدهاي و تعديل  هاي زنجيره الگوي تناسب مكاني فروشگاه  9نقشه
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هاي   شود كه فروشگاه    مشاهده مي ) جنوب تهران (با اين حال در برخي نواحي پيراموني         •

دليـل عـدم توجـه بـه سـرانه            كند كه اين مسأله بـه       موجود تكافوي نياز جمعيت موجود را نمي      

الزم است در اين نواحي كه داراي تراكم جمعيتي بـسيار بـااليي             . جمعيتي در اين نواحي است    

هـاي    بـه رغـم برخـورداري از خـدمات فروشـگاه          (هـاي جمعيتـي       ستند، براي تعديل سـرانه    ه

 . اي جديدي ايجاد شوند هاي زنجيره ، فروشگاه)اي زنجيره

هـاي صـنعتي، تـراكم        هـا و كارخانـه      دليل استقرار كارگاه    در نواحي غربي شهر تهران به      •

ي جديد در اين نواحي بايد دقـت        ها  از اين رو در استقرار فروشگاه     . جمعيت ساكن پايين است   

 . تري از حد مورد نياز تأسيس نشوند هاي بيش الزم به عمل آيد تا فروشگاه

 -در اين تحقيق مركزيت ثقل مناطق شهري به عنـوان يكـي از معيارهـاي تحليـل فـضا            •

دهد كه اين مركزيت در مناطق       بررسي صورت گرفته نشان مي    . مكاني مورد استفاده قرار گرفت    

از اين . گو نيست  دليل تناسب  نداشتن شكل مرزهاي بيروني و دروني مناطق، پاسخ            اي به   حاشيه

رو بهتر است در تحقيقات آتي به جاي مركزيت ثقل رياضي از مركزيت ثقل واقعـي و الگـوي                 

 .مراجعات مردمي استفاده شود

تعـادل  هر چه از نواحي مركزي شهر تهران به سمت نـواحي پيرامـوني رفتـه شـود، بـر عـدم                       •

كـه   از اين رو الزم اسـت چنـان  . شود اي افزوده مي    هاي زنجيره   رساني فروشگاه   اي از منظر خدمات     ناحيه

 . هاي جديد صورت گيرد تري به اين نواحي در خصوص تأسيس فروشگاه گذشت توجه بيش

اي در شـهر تهـران بـه شـدت            هـاي زنجيـره     از منظر فضايي كمبود خـدمات فروشـگاه        •

 فروشـگاه جديـد در آن ايجـاد         11الزم است براي تعديل كمبـود موجـود،         شود و     احساس مي 

تواند  ها نيز در اين تحقيق مشخص شده است، مي          ها كه موقعيت تقريبي آن      اين فروشگاه . شوند

 .اين كمبود را تا حدودي تعديل كنند

  

  گيري  نتيجه-10

 اسـت ايـن اسـت كـه      هاي مختلف صورت گرفته در مباحث اين مقاله برجسته          چه از تحليل    آن

تواند از    اي جديد مي    هاي زنجيره   هاي مناسب ايجاد فروشگاه     مدل الگوي بهينه براي تعيين محل     

. اي حاصـل شـود   هـاي زنجيـره    هاي استاندارد سـرانه كـاربري فروشـگاه         طريق تركيب شاخص  
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هـاي    از جملـه شـاخص    . توانند براي اين منظور طرح شوند       هاي مختلف مي    معيارها و شاخص  

رح در اين ارتباط عبارتند از شاخص تـراكم جمعيـت، شـاخص نـوع ارتباطـات، شـاخص                   مط

مـدل  . هاي سازگار، شاخص تعادل محلي و شاخص شعاع دسترسـي   مركزيت، شاخص كاربري  

 11شـود كـه بايـد         در كل مـشخص مـي     .  باشد 3تواند به صورت رابطه شماره        الگوي بهينه مي  

رسـاني    ران به منظور كامل كـردن پوشـش خـدمات         اي جديد در سطح شهر ته       فروشگاه زنجيره 

 مـشخص   9ها نيز در نقـشه        موقعيت تقريبي اين فروشگاه   . اي ايجاد شوند    هاي زنجيره   فروشگاه

ها بايد مطالعات تكميلي جهت       شده  كه البته در صورت اتخاذ تصميم براي ايجاد اين فروشگاه           

  . ها صورت گيرد تعيين موقعيت دقيق آن

  

   تشكر قدرداني و-11

 و تهـران  شـهر  اي زنجيره هاي فروشگاه مكاني -فضا موقعيت تحليل«پژوهش طرح از مقاله اين

ي آقـا  جنـاب ي  سرپرسـت  بـه  بازرگـاني  هاي پژوهش و مطالعات مؤسسه در ،»بهينه الگوي ارائه

 مؤلفـان  بيترت نيا به. است شده اخذ 1384سال دري  و محترم همكاران وي  محمودي  عل دكتر

 .ندينما يمي قدردان و تشكر خالصانه شانيا گرانقدر همكاران و فرزانه استاد نيا زحمات از

  

   منابع -12

؛ تحليل مركزيت ثقل و اهميت آن در مطالعات جغرافيايي؛ .، وزين ن .هير، م آقاياري  -

 .1385: ، تهران3. ، شفصلنامه گستره

 ترجمه منوچهر طبيبيان، اي؛ ؛ مدلهاي كاربردي در تحليل مسائل شهري و منطقه.اپنهام، ن -

 .1379دانشگاه تهران، 

نشاني مطالعه موردي  گزيني ايستگاههاي آتش و همكاران؛ ارائه مدل و ضوابط مكان. پرهيزكار ا -

 .1383هاي كشور، تهران،  ها و دهياري شهر كرج؛ پروژه تحقيقاتي سازمان شهرداري

 .1382انتشارات سمت، : نريزي كاربري اراضي شهري ؛ تهرا ، برنامه.ر. پورمحمدي م -

هاي شهري؛ دفتر مطالعات زمين و مسكن وزارت  ؛ سرانه كاربري.، مسايلي ص.حبيبي م -

 .1378مسكن و شهرسازي، تهران، 
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ارشد  نامه كارشناسي بار محلي؛ پايان ؛ مكانيابي بهينه ميادين ميوه و تره.ارزاني م خواجه -

 .1384دانشگاه تربيت مدرس، 

؛ GIS تهران با استفاده از 17هاي اراضي شهري منطقه  ناسب كاربري؛ تحليل ت.درخشان ح -

  .1384ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس،  ارشد گروه جغرافيا و برنامه نامه كارشناسي پايان

ريزي ارتباطي، رويكردي انتقادي به  ؛ برنامه. ع. ، بهزاد نسب ج.الدين افتخاري ع ركن -

 . 1383، 32، ش  علوم انسانيفصلنامه مدرسريزي ؛  نظريه برنامه

رساني در شرايط وقوع زلزله با استفاده از  ؛ مكانيابي مراكز امداد. ، محمدي ع.زبردست، ا -

GIS و روش ارزيابي چندمعياره AHP  1384، بهار 21. ، شنشريه هنرهاي زيبا؛. 

نامه  ؛ مكانيابي بهينه صنايع تبديلي و نقش آن در توسعه روستايي؛ پايان.فرهنمديان ر -

 .1379ارشد دانشگاه تربيت مدرس،  كارشناسي

 جهت GIS در محيط IO و منطق AHP؛ تلفيق مدل .، حبيبي ك.ج. كوهساري، م -

  .1385گزيني؛ سومين همايش سيستمهاي اطالعات مكاني، قشم،  مكان

اي شهر تهران؛ طرح  هاي زنجيره  مكاني فروشگاه-و همكاران؛ تحليل فضا. محمودي ع -

 .1384هاي بازرگاني، وزارت بازرگاني، تهران،  ر مؤسسه مطالعات و پژوهشتحقيقاتي د

اي در تهران؛ همايش نقش  هاي زنجيره  مكاني فروشگاه-؛ كاركرد فضا .محمودي ع -

هاي بازرگاني، تهران،  اي در توزيع، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي زنجيره فروشگاه

 .459-435. ، صص1377

بندي بخش مركزي شهرستان ورزگان براي مكانيابي مراكز  ؛ پهنه. زاده ح ، كريم.مهدوي م -

 .1385، بهار 55.  شهاي جغرافيايي، فصلنامه پژوهشخدمات روستايي ؛ 

هاي بهينه   براي يافتن مكانGISكارگيري منطق فازي در  ؛ به.، مسگري م.پور ف مهدي -

  .1385شم، مراكز خدمات بين راهي؛ سومين همايش سيستمهاي اطالعات مكاني، ق

مهندسان مشاور طرح و برنامه پارس؛ طرح مكانيابي اماكن فرهنگي شهر تهران؛ مركز  -

GIS ،1387 شهرداري تهران. 

شهر سنندج و مكانيابي  ؛ تحليل فضايي مكاني كشتارگاه.، حبيبي ك.نظري عدلي، س -

  .1385كشتارگاه جديد؛ مجموعه مقاالت سومين همايش سيستمهاي اطالعات مكاني، قشم، 
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