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Abstract  

One of the principles of sustainable urban development is equal access of all citizens to the 

required services. Basically this matter comes true when different urban lands and resources, 

equally allocate to the spatial and social units of the city. Since commercial and service land 

uses are used by city dwellers daily, their locating and spatial distribution in cities is very 

important. Proper distribution of chain stores plays a significant role in reducing transpotation 

costs, quick supply of goods and services, suitable access to parking and other urban 

supplementary services. A chain store consists of several co-owned and centralized retail 

stores. The purpose of this study is improvement on spatial distribution of chain stores in 

Tabriz. To this end, first, the indicators of chain stores locating identified through available 

resources and documents and then through quantitative and spatial analysis methods using 

GIS capabilities, distribution of chain stores in urban areas of Tabriz was studied. Six criteria 

including population, type of communication, centrality, compatible uses, local equilibrium 

and radius of access have been used for a comprehensive analysis. After preparing the layers 

related to the above parameters using analytical tools in Arc Map software, they were 

integrated and the final layer was extracted. The results show that the distribution pattern of 

chain stores in Tabriz is random and it doesn't have a specific pattern. Also, the location 

criteria for the current stores have not been met in a desirable manner. 
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 زیتبر شهر در یارهیزنج یهافروشگاه یمکان -بهبود توزیع فضا

 2یاوری بایز ،1پور لیاسمع هیمرض ،1یمبارک دیام 

 رانیا مراغه، مراغه، اهدانشگ ،یشهر یزیربرنامه و ایجغراف گروه ،اریاستاد .1
 رانیا مراغه، مراغه، اهدانشگ ،یشهر یزیربرنامه و ایجغراف ارشدیکارشناس یدانشجو .2

 (80/11/1930:رشیپذ خیتار ؛11/80/1930 :افتیدر خی)تار

 دهیچک

 قمحقا  یزماان  مهم نیا اصوالً و است ازین مورد یشهر خدمات به شهروندان عموم ۀعادالن یابیدست ،یشهر داریپا ۀتوسع اصول از یکی
و  یخادمات  یهاا  یکااربر  اباد؛ ی صیشهر تخص یو اجتماع ییفضا یواحدها انیطور برابر م به ،یو منابع مختلف شهر یکه اراض شود یم

 عیا توز. اسات  مهام  اریبسا  شاهرها  در هاا آن ییفضا عیتوز و یابیمکان ،هستند شهر ساکنان روزمرة استفادة مورد نکهیا لیدل به یتجار
 باه  مناساب  یدسترسا  خدمات، و کاالها عیسر عرضۀ نقل، و حمل هاینهیهز کاهش در یبسزا ینقش ،ای رهیزنج های  فروشگاه مناسب

 متمرکاز  و مشاتر   تیمالک تحت یفروش خرده فروشگاه نیچند از ای رهیزنج فروشگاه کی .دارد شهری مکمل خدمات ریسا و نگیپارک

منظاور نخسات    نیا ا یاسات. بارا   زیا تبر در یارهیا زنج یهاا  فروشاگاه  یمکان -فضا عیبهبود توز حاضر پژوهشهدف  .شود یم لیتشک
 یکم ا  لیا وتحل هیتجزروش  قیاز طر ،سپس ،شده ییشناسا موجود اسناد و منابع قیطر از یارهیزنج یها فروشگاه یابیمکان یهاشاخص
 یبارا . شاد  یبررسا  زیا تبر یدر مناظق شاهر  یارهیزنج یها فروشگاه عیتوز ،ییایاطالعات جغراف ستمیس تیقابل یریکارگ بهبا  ییو فضا
 ناگ، یسابز، پارک  ی)فضاا  ساازگار  یهاا یکااربر  ت،یا ناو  ارتباطاات، مرکز   ت،یا تاراکم جمع  شاد،  گرفته کار به اریشش مع جامع یلیتحل
 یهاا هیال یسازآماده از بعد. یدسترس شعا  و یمحل تعادل( یجهانگرد و ییرایپذ ،یدرمان و یبهداشت یهایکاربر ،یفرهنگ یها یکاربر
 یینهاا  ۀیا ال و شادند  قیا تلف هاا  هیا ال نیا Arc Map افزارنرم طیدر مح یلیتحل یابزارها یریکارگ به با ،ادشدهی یهاشاخص به مربوط

 یابیا در مکان ،نیهمچن. ندارد یخاص یالگو و است یتصادف زیتبردر  یارهیزنج یهافروشگاه عیتوز یالگو نشان داد جینتا. شداستخراج 
 به نحو مطلوب مراعات نشده است.   یابیمکان یارهایمع موجود یهافروشگاه

 یدیکل واژگان

  .یابی مکان ،یارهیزنج فروشگاه ،ییفضا عیتوز ز،یتبر
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 مسأله انیب

 یسرازماناه  تیهراا  ن،یزمر  مصرر   نرع   کررد  مشخص نیزم یکاربر و یزیربرنامه بحث در امروزه

 اسرت  نظرر  معرد یشهر یهاستمیس با و گریکای با هاآ  انطباق یچگعنگ و ساختار نییتع شهر، ییفضا

 را یشرهر  گرر ید یهاتیفعال که است یتجار یکاربر یشهر مهم یهایکاربر از(. 121: 1831 ،یاری)ز

 دهی پعشش برای هادولت که ییسازوکارها از (. یکی51: 1831 ،یمحما)پعر دهایم قرار ریتأث تحت زین

 و جراد ای  ،رنرا یگ یمر  کرار  بهمناسب قیمت با کاال عرضة و تعزیع های هزینه کاهش جنبة از مختلف مناطق

 یارهیر زنج یهاروشگاهف(. 13: 1838 همکارا ، و ینی)حس است های زنجیر های فروشگاهتأسیس تشعیق

 از درصرا  3 ایبا که شعنایم محسعب یتجار یهایاز نع  کاربر ،(شهر کی)درو   یامنطقه اسیمق در

هرای  فروشرگاه  اةیپا(. 53: 1832 ،یمحما)پعر ابایاختصاص  هاآ  به منطقه سطح در یتجار یکاربر

 درحاضرر  قرر  لیر اوا ازکاالهرا، عیتعز نظامییکاراشیافزاویساماناهبرای یحل هراعنعا به ایه ریزنج

 در کرده تحصیل جعامع متمکن و یابیارز (.83: 1831 ،ی)احما انانهاده وجعد عرصهبهپایصنعتجعامع

 .اسرت  برعده  تعجره  ا یشا ای زنجیره نع  از و خاص های فروشگاه رشا هادمی نشا  گذشته سال بیست

 بررای  را پرتراکمی فضای افتا،می اتفاق ای زنجیره های فروشگاه واسطة به که فروش و خریا صنعت رشا

 قرر   اواخرر  از کره  ایه زنجیرر  هرای  روشگاهف. است کرده جادای  خاص های  فروشگاه های عملکرد تعسعة

 در امرا  دارنرا،  را فروشری  خررده  فروشرگاهی  هرای  ویژگری  از بسریاری  ،انرا  کرده آغاز را فعالیت منعزده

و مهرم در   یاساس یارهایاز مع یکی(. Rogers, 1992) کننا یم عمل تر ضعیف فروش و خریا های  مهارت

 یهرا فروشرگاه  یمکران  –فضا تیمعقع بهبعد که گفت تعا یم. است آ  تیمعقعفروشگاه،  کی تیمعفق

 نیدر بر  یاهیناح تعادل یبرقرار و یشهر مختلف نقاط در ییفضا عاالت یبرقرار در تعانایم یارهیزنج

 نرا اتالش در شا یازهاین آورد  دستبه یکاال برا کنناگا  مصر . شعدمؤثر  اریبس یمناطق مختلف شهر

باشرا.   صررفه  به متیمعرد نظر و هم از لحاظ ق یبه کاال یمراجعه کننا که هم از لحاظ دسترس یبه نقاط

محرل مصرر  آ  تعجره داشرت.      ،نیچنو هم کاال ةعرض ایهمعاره به محل تعل عینظام تعز در ایباپس 

 واحا یتیریما تحت کاال عرضةکه مکا  به  ایشیانا عیتعز تیکاال به معفق عیدر نظام تعز تعا یم یزمان

 عمعمرا   مکا ، کی به یدسترس(. 181: 1831 ،یاسعری) بپردازد)فروشگاه(  کاال عرضةنقاط  یابیمکا  به

 او بررای  تعانا یم حا چه تا شنهادی،یپ ایخر مرکز ای فروشگاه به ا یرس نکهیا اساس بر مشتری کی برای
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 و رقابرت  جذب برای بلکه ،ستین رییگ اناازه قابل یسنجش صرفا  ،یدسترس .شعدیم یابیارز ،باشا سریم

 تیر معقع کیر  بره  یدسترسر  در تعاننرا  یمر  که یعامل نیچنا. است ینسب یامر شهیهم مشتری انتظارات

 اید تیقابل ک،یتراف کشش خروج، و ورود ابا ،یخ تیوضع ابا ،یخ های الگع از ناا عبارت باشنا، گذارریتأث

 ,.Brockman et al) شرعنا  ینمر  گرفتره  اناازه یسادگ به و دارنا هم بر متقابل ریتأث ععامل نیا البته. معانع و

منراطق برا    یبرخر که  یاگعنه به است، نشاه عیتعز مناسب طعر به زیتبر یاهریزنج یهافروشگاه(. 2001

مناطق شهر تحرت   همة شعدینامناسب باعث م عیتعز نیا است. فروشگاه معاجه نبعد ایکمبعد فروشگاه 

 نبرعد  صررفه  بره ماننا  یباعث مشکالت یارهیزنج یهانامناسب فروشگاه تیمعقع نیا .ردیپعشش قرار نگ

 رهیغ و یشهر کیتراف حجم شیافزا و تردد یها نهیهز شیبه شهروناا ، افزا ازیمعرد ن یبه کاال یدسترس

 برا تحقق تالش شاه اسرت   نیدر ا زیتبر یارهیزنج یها فروشگاه نامناسب یابیمکا  به تعجه با. شعدیم

 نیر فاقا خرامات ا  ینعاح نییتع ،نیچنهم ،یارهیزنج یهافروشگاه یبرا ییمناسب فضا ییالگع فیتعر

 .شعد میترس یشهر مختلف ینعاح به ایجا یارهیزنج یهااختصاص فروشگاه یبرا ییفروشگاه، الگع

 تحقیق پیشینةنظری و  مبانی
 ییفضا لیتحل

 و نظرام  ن،یقرعان  یعنر ی ییایر جغراف یهاداده یپراکناگ در نهفته دانش کعشایم داده ییفضا لیتحل 

 مجمععرة  را ییفضرا  لیر تحل ،ترجامع یفیتعر در(. Godchid, 1988) کنا کشف را ییفضا یالگعها

 لیر تحل و پرردازش  یبررا  که انکنیم یمعرف یآمار و یاضیر یهاروش و یکارتعگراف یهامهارت

 یهاروش و مهارت یریکارگ به با ییفضا لیتحل ،ترساده عبارت به. رونایم کار به ییفضا یهاداده

 یژگر یو نیترر  مهرم . کنا استاالل و دها شرح را یپراکناگ ییفضا یالگع کعشایم یکمّ گعناگع 

 (.1835 ،یجانیعل) است داده ییفضا بعا بر ایتأک ،ییفضا لیتحل

 یابی مکان مفهوم

 درنظرگررفتن  برا  مرکرز،  چنرا  ایر  کی یبرا نهیبه مکا  انتخاب از است عبارت یابیمکا  ،یکل طعربه

 کراهش  ،یسرعدآور  تعانایم ها  نیا. شعد نهیبه یاژهیو ها  که یطعر به معجعد، یهاتیمحاود

 باشرا ... و برازار  سرهم  نیشرتر یب کسب ا ،یمشتر به عادالنه خامات عرضة ونقل، حمل کاهش نه،یهز

(Grewal et al., 2014: 11-34).  برا  متخصرص  فرد آ  یط که است یاتیعمل ن،یزم علعم در یابیمکا 
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 ،یشناسر  جامعه اقتصاد، ک،یتراف رینظ کارشناسا ، گرید به معجعد وضع اطالعات و اهاا  ازها،ین ا یب

 و نظرهرا  قالرب  در هرا آ  یبنرا  جمع و یشناس ستیز ،یهعاشناس ،یشناس نیزم ا،یجغراف ،یشناس روا 

 اسرت  نظرر  مرعرد  یکراربر  یبررا  معجرعد  یانتخراب  از انتخاب نیبهتر به یابیدست یپ در خعد اهاا 

 بهبرعد  شرامل  کره  دارد، ییایر مزا پروژه کی تعسعة یبرا مکا  نیترمناسب انتخاب(. 1831 ا ،یرضع)

 آثرار  شرتر، یب یشرناخت  ییبایز کنناگا ،استفاده یبرا شتریب شیآسا شنهادشاه،یپ نیزم یکاربرد کارکرد

  (.Lagro & James, 2008) ینگهاار و ساخت نةیهز کاهش و کمتر یطیمح یمنف

 یا رهیزنج یهافروشگاه یابیارز یارهایمع

. اسرت  گرفتره  قرار زا یرمعرد بحث برنامه یمعارد مختلف ،یاراض یکاربر یابیارز یهاروش و نع  نةیزم در

: عبرارت اسرت از   یکمّ یابیارز (الف از ناا عبارت یشهر یاراض یکاربر یابیارز یهاروش و یابیارز انعا 

. 1: ردیر گ یمر  انجرام  سیبراسراس چهرار مراتر    یابیر ارز نیر : ایفیک یابیب( ارز ؛معجعد یهاسرانه سةیمقا

 انطبراق : تیر مطلعب سیمراتر . 2 ،گریکرا ی برا  مجاور یهایکاربر مزاحمت عام بر ایتأک: یسازگار سیماتر

 نی: وجرعد تناسرب بر   تیر ظرف سیمراتر . 8 ،اسرتقرار  محرل  یژگر یو برا  یکاربر هر یازهاین و اتیخصعص

 ،ی)پعرمحمرا  وابسرته  یهرا یکراربر  یهمجرعار  لزوم: یوابستگ سیماتر. 5 ،هایکاربر مختلف یها اسیمق

 یفر یک یابیقالب مطالعات ارز در یا رهیزنج یهافروشگاه ییفضا عیتعز یابیارز ،اساس نیا بر(. 103: 1831

 مرعرد  یهرا مرال   حاضر پژوهشمطرح است. در  تیمطلعب سیاز بعا ماتر شتریو ب یشهر یاراض یکاربر

 .شعد یم یمطالعه و بررس 1جاول  قیاز طر یابیمکا  و عیتعز یابیارز یبرا نظر

 یشهر منطقةدر سطح  یفروش عمده یتجار یواحدها. 1 جدول

 یعموم یارهایمع براساس مشخصات عنوان

 یتجار یواحاها در کاال عیتعز و(، بزرگ یها)فروشگاه ،یفروش عماهدفاتر  تجارتخانه، بزرگ یتجار یواحاها

 نفر 51000-00000 ای خانعار 10000-18100 دهناه سیسرو تیجمع

 .ردیگ قرار یمسکعن یواحاها از یا قهیدق 80 فاصلة در یدسترس شعا 

 .ردیگ قرار 2 درجة یانیشر یرهایکنار مس در ارتباطات نع 

 .ردیگ قرار منطقه مرکز در معمعل تیمعقع

 یشهر سبز یفضاها و یحیتفر یها یکاربربا  یمرکز منطقه و همجعار یها یکاربربا  یهمجعار یسازگار تیاولع

 82: 1883 ،یمسائل و یبیحب: منبع
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. سرتنا یقابرل اسرتفاده ن   حاضر پژوهش یابیمال ارز در ادشاهی معارد همةذکر است  ا یشا البته

 یبررسر  هافروشگاه ییفضا عیتعز یابیدر ارز یو ضعابط طراح ازیمعرد ن ینمعنه سرانه، فضا یبرا

 شاه است: گرفته کار به یهاشاخص نهیبه یمال الگع یدر طراح ،رو نیاز ا .انا نشاه

. 2. اسرت  شراه  یده وز  کیصفر و  نیب یفاز فیط کیدر  ی: به صعرت نسبتیجمع تراکم. 1

 یبا پرا  یاقهیدق 80 یزمان فاصلة ،یتجار یبه واحاها یدسترس یارهای: با تعجه به معیدسترس شعا 

 در لرعمتر یک بره  یزمران  واحا نیا لیتبا منظعر به. است نظر ما یزیر برنامهاز فروشگاه به لحاظ  ادهیپ

 فاصرلة  حاضرر  پژوهش در ن،یبنابرا(. 21: 1883 ،یو مسائل یبی)حب شعد دقت ایبا شهر مختلف نقاط

 براسراس : ارتباطرات  نع . 8. گرفت قرار نظر ما یدسترس مال  عنعا  به یلعمتریک 8 ای یمتر 8000

 سرعم  ةیالدر  ،رو نیا از. رنایگ قرار شهر یاصل یهاابا یخ کنار در ایبا یارهیفروشگاه زنج ،استاناارد

 مکرا   عنعا  به منطقه تیمرکز: تیمرکز. 5 .هاست ابا یخ نیا به یکینزد نظر از شهر سطح یدهوز 

بره   یکر یسرطح شرهر براسراس نزد    سعم ةیالدر  ن،یبنابرا. است یا رهیزنج یهافروشگاه یبرا مناسب

 سرازگار  یهرا یکراربر : سازگار یهایکاربر. 1 (.1831 ن،یوز و یاری)آقار است شاه یده وز مراکز 

و  یبهااشرت  یهرا یکراربر  ،یفرهنگ یها یکاربر نگ،یسبز، پارک ی)فضا یارهیزنج یهافروشگاه یبرا

 شرهر  سرطح  در امراکن  نیر ا بره  یکر ینزد براساس چهارم ةیال( است و یو جهانگرد ییرایپذ ،یدرمان

 را شرهر  مختلرف  نقراط  در یفروشگاه خامات وجعد در تعادل: یمحل تعادل. 0. است شاه یدهوز 

 .است شاه محاسبه فروشگاه تا فاصله یمبنا بر و دهایم نشا 

 یا رهیزنج یهافروشگاه عیتوز مناسب یالگو

 یهرا فروشرگاه  یابیر ارز یارهایمع قسمت در شاهادی یهاشاخص از متشکل عیتعز مناسب یالگع

 از:  ناا عبارت که دارنا وجعد ییهافرض شیپ مال نیا در. است یارهیزنج

 بره  هرا هیر ال همة یبرا کسا یوز   درنظرگرفتن. 2 ؛معجعد یهافروشگاه تیمعقع حفظ .1

بره   یاطالعرات  یهرا هیر ال یبعضر  کرد  معکعس. 8 ؛کی و صفر نیب یفاز فیط صعرت

 خرامات  فاقرا  ینرعاح  در خرال   پرکررد   یبررا  تالش. 5 ؛هاهیال کرد جهت هممنظعر 

. 0 ؛ییفضرا  نرة یبه عیر همگرن بره عنرعا  تعز    عیتعز درنظرگرفتن. 1 ؛یارهیزنج فروشگاه

 افتنیاطالعات و  لیوتحل هیتجزبه منظعر  ،نیهمچن. یشنهادیپ یهافروشگاه محل لیتعا
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تالش شاه  حاضر ةمقال در زیتبر یا رهیزنج یها فروشگاه یبرا نهیبه یمکان مراتب سلسله

 لیر برا تحل  ،سرپس  شراه،  لیتشرک  ییایجغراف اطالعات نظام در یاطالعات یهاهیاست ال

 مرال . اسرت  شراه  فرراهم  ییفضا صعرت به استانااردشاه یاطالعات یهاهیاطالعات، ال

برا تعجره بره     زیر تبر در ایجا یهافروشگاه استقرار مناسب محل نییتع یبرا نهیبه مکا 

 است.  ریبه صعرت رابطه ز ریز یها شاخص

 

 پژوهش نةیشیپ

 یهرا فروشرگاه  یمکران  -ییفضرا  عیر تعز بهبرعد »برا عنرعا     یامقالره (، 1830و همکارا  ) یاریآقا

-فروشرگاه  ییفضا مناسب یالگع یجعو با ها  جست و «GISبا استفاده از  تهرا  شهر یا رهیزنج

و  یلر یتحل - یفیتعصر  کررد یبرا رو  ،منظرعر  نیر ا یبرا. انا داده انجامدر شهر تهرا   یارهیزنج یها

 شرهر  در معجرعد  یهاوشگاهفر است داده نشا  آنا  جی. نتااناکرده عمل ییفضا لیتحل یهاکیتکن

 ایر جا یهرا فروشگاه تیمعقع ،اساس نیا بر. ستین مناسب آ  عیتعز زین و باشناینم یکاف تهرا ،

 شاه است.  شنهادیپ

 شرهر  کرال  در  یارهیر زنج فروشرگاه  یابیمکا »عنعا   با یا مقاله در( 1835) همکارا  و یرابیم

 پرژوهش فروشگاه در سطح شهر رشرت پرداختنرا. در    یابیبه مکا  «GISو  ANP بیرشت با ترک

 یهرا داده و شا ییشناسا یارهیزنج یهافروشگاه مکا  نییتع در مؤثر یفیک و یکمّ هاشاخص آنا 

 و یآور جمرع  پرژوهش  نرة یزمبره   آشرنا  متخصصرا  و مصراحبه از   پرسشرنامه  قیر طر از ازین معرد

 در و شا یبنا تیو اولع شیپاال هاشاخص یاشبکه لیتحل نایفرا قیاز طر ،سپس. شا یساز یبعم

 نرا یفرا داد  انجرام  و ییایر جغراف اطالعرات  ستمیس طیمح در یاطالعات یهاهیال ةیتهبعا از  ،تینها

 .شا شنهادیشهر رشت پ در یا هریزنج فروشگاه احااث یبرا نهیمکا  به زدهیس ،یلیتحل

 نینرع  یارمراکز تجر  ییافض عیل تعزیتحل»عنعا   با یا مقاله در( 1831) زاده و همکارا شهاب 

 یرهایمتغ(« رازیش شهر کال : یپژوه)معرد AHPو  GISبا استفاده از  هاآ  نةیبه یابیو مکا  یشهر

( را گارسرازگار و ناسراز   یاراضر  یمعرابر و کراربر   ةشبک ت،یجمع متراک ،ی)شعا  پعشش یپژوهش
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برا   را رازیشر  ةنقشتا نامناسب در  نیترمعرد نظر از مناسب یهایکاربر نةیبهو مکا   کردنا یابیارز

 کردنا. یشاه بررس یمعرف یارهایمع یریکارگ به

 زبا استفاده ا یتجار یهامجتمع نةیبه یابیمکا »با عنعا   یا( در مقاله1830) یتعنیو ز ینیحس

شرهر   ی)مرعرد: مجتمرع تجرار    ییایر اطالعرات جغراف  ستمیس طیدر مح یمراتبسلسلهل یتحل نایفرا

 افرزار نررم  از اسرتفاده  با رامسر شهر در یتجار یهانقاط مستعا مجتمع یابیمکا  ها  اب «رامسر(

ARC/GIS ةیر ال ازدهیر  یریکرارگ  بره برا   هرا  آ  پرژوهش پرداختنرا. در   یمکان یهالیتحل منظعر به 

 منراطق  بره  یکینزد، یارتباط شبکةبه  یدسترس ن،یزم بیش ،یاراض یماننا کاربر اریو مع یاطالعات

 فاصله معجعد، یتجار یهامجتمع از فاصله شهر، مرکز و یاصل نیادیم به یکینزد متراکم، یتیجمع

 بره  یکر ینزد هرا، هترل  بره  یکر ینزد ،یحر یتفر مراکز به یکینزد رودخانه، از فاصله ا،یخر مراکز از

 هرا آ  یهمپعشران  و یسراعت  ال یا  درجه نهجاول  یریکارگ  بهبا  یهانقشه یبنا کالسو  هارستعرا 

 عیر تعز یالگرع  اسرت  داده نشرا   جی. نترا اسرت  گرفتره انجرام   یمراتبر  سلسرله  لیتحل نایفراتعسط 

 عیر تعز از و نبرعده  یابیر مکرا   یاسرتانااردها  و شهر تیجمع حجم با متناسب یتجار یها مجتمع

 .ستین برخعردار یمناسب

 وهشژپ روش

 ،نخسرت  داد  پرژوهش،  منظعر انجرام  به .است یلیتحل -یفیتعص آ  روش و یکاربرد پژوهش نع 

 ،سرپس  .شا ییمنابع و اسناد معجعد شناسا قیاز طر یارهیزنج یهافروشگاه یابیمکا  یهاشاخص

 عیر تعز ،ییایر اطالعرات جغراف  سرتم یس تیقابل یریکارگ بهبا  ییو فضا یکمّ لیوتحل هیتجزروش  با

 کرار  بره  اریر مع ششجامع  یلیتحل ی. براشا یبررس زیتبر یدر مناطق شهر یارهیزنج یهافروشگاه

 نرگ، یسربز، پارک  ی)فضرا  سرازگار  یهایکاربر ت،یمرکز ارتباطات، نع  ت،یجمع تراکم ؛شا گرفته

 شعا  و یمحل تعادل ،(یجهانگرد و ییرایپذ ،یدرمان و یبهااشت یهایکاربر ،یفرهنگ یها یکاربر

 یابزارهرا  یریکرارگ  بره برا   ،ادشراه ی یهرا شراخص  به مربعط یهاهیال یسازآماده از بعا. یدسترس

 .شااستخراج  یینها ةیالو  شانا قیتلف Arc Map افزار نرم طیدر مح یلیتحل
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 پژوهش های افتهی
  زیتبر در تیجمع عیتوز نحوة

 اسراس  برر  را نفرر ( هزار پانصا و ع یلیم کی) 1100000 از شیب یتیجمع آ  گانةده مناطق و زیتبر

 در تیر جمع تعرااد  لحراظ  بره  منراطق  تیوضع که. است داده یجا خعد در 1831 سال یسرشمار

 و 5 منطقرة  در تیر جمع نیشرتر یب شرعد،  یمر  مالحظه که طعر هما . است شاه داده نشا  2 جاول

 .است 3 منطقة در آ  نیکمتر

 1831 و 1831 یها سالدر  زیمناطق شهر تبر تیجمع .2 جدول

 31 تیجمع درصد 5831 تیجمع 5831 تیجمع 5831تیجمع منطقه
1 081/815 200/212 058/213 02/15 
2 201/230 058/103 108/130 00/12 
8 833/828 500/258 858/223 82/15 
5 101/801 120/810 138/811 22/20 
1 032/01 285/32 125/120 03/3 
0 028/25 338/35 382/111 85/0 
8 515/53 500/158 125/120 00/10 
3 028/25 338/35 310/30 85/0 
3 - 825 835/23 050/ 
10 - 105/135 313/183 01/12 
 381/883/1 333/535/1 038/113/1 100 

 1831 و 1831 یها سال مسکن و نفعس یعمعم یسرشمار: منبع

 زیتبر شهر در یا رهیزنج یهافروشگاه موجود تیوضع

 ایر  کشرش  حعزة کی فروشگاه هر ،(Fischer & Kathrin, 2011) لعش و ستالریکر یها هیفرض بر بنا

 ایر خر مراکز که است یبازار ةیناح ای ییایجغراف حعزة از عبارت کشش حعزة. دارد یتجار منطقة

 برعد   متناسرب  ضررورت  و یتجار منطقة در هافروشگاه ییایجغراف عیتعز. دهنایم سیسرو آ  به

 یادیر ز تیر اهم منطقره،  مصر  یالگع و درآما سطح ت،یجمع عاد با هاآ  کارکرد سطح و تعااد

 «یتجرار  منطقرة » ةمطالعر  ،لیر دل نیهمر  بره . شعدیم یتلق هافروشگاه نةیبه عیتعز مفهعم به و دارد

 داشتندردست با و رودیم شمار به یفروشگاه هر یتقاضا یفیک و یکمّ رونا نییتع یبرا یااریپا
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 ع،یر تعز نظام نیا در. آورد دست به تعا یم را یتجار منطقة مبادالت یاحتمال حجم اطالعات، نیا

 سراما   فرروش  مراکرز  بره  فاصرله  حرااقل  در معزو ، طعر به کنناگا  مصر  که است آ  بر فرض

 حرعزة  در واقرع  یهرا فروشرگاه  مجمع  از یسهم منطقه، اسیمق در یفروشگاه هر سهم و اناافتهی

 احرااث  یری اجرا نامره  نیری آ. دارد کشش یتجار منطقة از یبخش در یفروشگاه هر و است یتجار

 هرا فروشرگاه  گعنره  نیر ا سیتأسر  ضرعابط  جرز   را یشغل میحر تهرا ، در یارهیزنج یهافروشگاه

 در شراه یآور جمرع  یهرا داده اسراس  برر . دارد هیتعص متر هزارکی تا حااقل و است کرده فیتعر

 .انا شاه پراکناه شهر سطح در که دارد وجعد یارهیزنج فروشگاه 83 ،زیتبر سطح

 زیتبر ةگان دهتعداد فروشگاه و مساحت مناطبق  ،یتیآمار جمع .8 جدول

 مناطق
 تعداد

 فروشگاه
 منطقه هر تیجمع

 تعداد به تیجمع نسبت
 فروشگاه

 ازین مورد فروشگاه
 تیجمع به

1 10 213058 21301 5.3 
2 12 130108 10880 5.5 
8 2 223585 115888 1.1 
5 0 811138 12181 8 
1 2 120125 08002 2.3 
0 1 111382 111382 8.1 
8 2 120125 08002 2.3 
3 2 33310 53511 2.2 
3 0 23835 - 0.8 
10 2 138313 38383 5.2 

 1833 ،نگارناگا  محاسبات: منبع

 شعد، یم مالحظه 1 شکل و 8 جاول در که طعر هما  مناطق، حسب بر عیتعز در تعادل نظر از

 در. نراارد  وجرعد  یارهیر زنج فروشرگاه  چیه 3 منطقة در یحت که یطعر به ،دارد وجعد تعادل عام

 در ،مقابرل  در. اسرت  داده اختصراص  خرعد  به را شهر کل مساحت از درصا 1 منطقه نیا که یحال

 شرامل  را هرا فروشرگاه  کرل  درصرا  80 از شیبر  کره . دارد وجعد فروشگاه عاد 12 تعااد ،2 منطقة

 کره  یحرال  در. است ناهمگن زیتبر مختلف مناطق تیوضع ،شعدیم مشاهاه که طعر هما . شعد یم

 یبررسر . اسرت  کم فروشگاه تعااد به تیجمع نسبت 10 و 3 ، 0 ، 8 مناطق ماننا مناطق یبعض در
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 تیر جمع ترراکم  نسبت به هافروشگاه تعااد نیشتریب دهایم نشا  یارهیزنج یهافروشگاه یعیتعز

 تعرااد  از شرتر یب تیر جمع نسبت به فروشگاه تعااد مناطق نیا در و اناشاه عیتعز 2 و 1 مناطق در

 2 شرکل . اسرت  معاجره  کمبعد با تیجمع نسبت به فروشگاه تعااد مناطق ریسا در. است ازین معرد

 .دهایم نشا  را زیتبر گانة ده مناطق مختلف نقاط در را هافروشگاه پراکنش یچگعنگ

  یفروشگاه نقاط ییفضا لیتحل

 کرار  بره  Arc Map افزارنرم از یگیهمسا نیتر کینزد لیتحل یفروشگاه نقاط عیتعز نع  نییتب یبرا

 نیترر کینزد تا را مشخصه هر مرکز نیب فاصلة ،هیهمسا نیکترینزد نیانگیم ابزار. است شاه گرفته

 فاصرلة  اگرر . کنرا یم محاسبه را فعاصل نیا همة نیانگیم ،سپس .کنایم یریگ اناازه را آ  ةیهمسا

 بره  شراه  لیر تحل یها مشخصه عیتعز باشا، متعسط حا از کمتر یفرض یتصادف عیتعز یبرا متعسط

 باشرا،  یفرضر  یتصادف عیتعز از شتریب متعسط فاصلة اگر. شعدیم گرفته نظر در یاخعشه صعرت

 نسربت  برابرر  هیهمسرا  نیکترینزد نیانگیم بیضر. شعدیم گرفته نظر در پراکناه هامشخصه عیتعز

 سره  در اهیر پا عیتعز لیتحل نیا. است انتظار معرد فعاصل نیانگیم به شاه مشاهاه فعاصل نیانگیم

 جینترا  ز،یر تبر یفروشرگاه  نقراط  عیتعز بارةدر. دهایم نشا  را پراکناه و یاخعشه ،یتصادف ةدست

 .است نقاط نیا پراکناة عیتعز دهناة نشا 

 
 یمرکز یانگینو م یارانحراف مع یضیب کارگیری بهبا  تبریز ای زنجیره هایفروشگاه فضایی توزیعنقشة  .1شکل 
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 مررز  که دهایم نشا  زیتبر سطح یا رهیزنج یهافروشگاه یسنجشتراکم یبرا کرنل تراکم تابع

 یهرا قسرمت  و اسرت  یا رهیر زنج فروشرگاه  تراکم نیشتریب یدارا شهر چهار و دو ک،ی مناطق نیب

 .دارنا یمناطق شهر رینسبت به سا یکمتر اریبس تراکمشهر  یو شمال غرب یجنعب شرق

   
 یگیهمسا نیترکینزد لیتحل. 2 شکل

 ،جره ینت در ؛اسرت  30/1 برابرر  هیهمسرا  نیتر کینزد نیانگیم بیضر نسبت 2 شکل به تعجه با

 عیتعز کنناة ا یب که است 1 عاد از شتریب انتظار معرد فعاصل به شاه مشاهاه فعاصل نیانگیم نسبت

 .است شهر سطح در هافروشگاه نیا متمرکز نسبت به

  یتیجمع تراکم

 ،یعبرارت  بره . است یشهر مناطق از کی هر در تیجمع عیتعز یچگعنگ دهناة نشا  یتیجمع تراکم

 و ،شاه محاسبه منطقه سطح در مقاار نیا. است شاه پراکناه سطح واحا در که تیجمع از ینسبت

 برر . دهرا  یمر  نشرا   را ها فروشگاه تعااد به تیجمع نسبت 2 جاول. است گرفته قرار عمل مال 

 منراطق  تیر جمع برا  متناسرب  زیر تبر گانرة  ده مناطق در هافروشگاه تعااد و عیتعز ،2 جاول اساس

 را مسراحت  بره  تیر جمع نسبت اساس بر زیتبر ةگان ده مناطق یتیجمع تراکم نقشة 5 شکل. ستناین

 بره  نسربت  منراطق  نیترر  پرترراکم  10 و 3 منراطق  کره  حال نیع در شعد یم مالحظه. دهایم نشا 

 از یترر نییپرا  رتبرة  در و دارنا بزرگ فروشگاه دو فقط 2 جاول به تعجه با ،هستنا خعد مساحت
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 نیتر تراکم کم 3 و 0 مناطق. دارنا قرار «فروشگاه تعااد به تیجمع نسبت» و «فروشگاه تعااد» نظر

 فاقررا 3 منطقرة  و دارد فروشررگاه کیر  فقررط 0 منطقرة  .هسرتنا  خررعد مسراحت  برره نسربت  منراطق 

 . است یارهیزنج یها فروشگاه

 یدسترس شعاع

 نیر ا. اسرت  شراه  لیر تحل فروشگاه خامات پعشش تحت ینعاح شینما منظعر به یدسترس شعا 

 حراود  که ،است شاه گرفته نظر در ایخر مراکز به یدسترس یبرا استاناارد فاصلة یمبنا بر لیتحل

 فاصرلة  ،منظرعر  نیر ا یبررا . اسرت  یمسکعن یواحاها از فاصله لعمتریک 2 معادل ای ادهیپ قهیدق 80

 نشرا   8 شرکل  یفروشرگاه  خامات حعزة نقشة یبررس. است گرفته قرار لیتحل یمبنا متر 8000

 هرا آ  تمرکرز  و دارنا شهر سطح یهافروشگاه به یکم یلیخ یدسترس با یتقر 0 و 1 مناطق دهایم

 . است چهار و دو ک،ی مناطق در

 ارتباطات

 شربکة  کنرار  در فروشرگاه  ایبا  ،یعبارت به. شعدیم گرفته نظر در معابر از فاصله یمبنا بر هیال نیا 

 نیا بر. ردیگ انجام سهعلت به شهروناا  یسع از هاآ  به یدسترس تا شعنا یابیمکا  مرور و عبعر

 شرتر یب آ  از فاصرله  چره  هرر  و دارد یشرتر یب تیر اهم معرابر  شبکة به یکینزد هیال نیا در ،اساس

 نظرر  از ،هرا فروشرگاه  گرفت جهینت تعا یم ،8 شکل به تعجه با. شعدیم کاسته آ  تیاهم شعد، یم

 هرا آ  در عرابر  مرور و عبعر تیوضع و دارنا قرار یمناسب یهامکا  در یاصل یهاابا یخ تا فاصله

 .انا شاه واقع یاصل ابا یخ تا متر 200 از کمتر فاصلة در هاآ  همة با یتقر و است شاه تیرعا

  تیمرکز

 از. اسرت  گذارریتأث هاآ  مطلعب یرسان خامت در مناطق مراکز در یرسان خامات مراکز یریقرارگ

 شرکل  بره  تعجه با. دهنا یم اختصاص خعد به نقاط نییتع در یشتریب ازیامت یمرکز مناطق ،رو نیا

 و دارنرا  تیر مرکز نیشرتر یب لحراظ  به یمناسب یریازگیامت 10 و 3 ،8 ،5 ،8 ، 2 ،1 مناطق مراکز ،8

 از 3 و 0 ،1 منراطق  و هستنا یمناسب تیمرکز در و بعده واقع مناطق نیا در هافروشگاه همة با یتقر

 خرعد  تیر مرکز در فروشگاه فاقا با یتقر و نبعده برخعردار یفروشگاه عیتعز لحاظ به یمناسب ازیامت

 .هستنا
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 تیو مرکز یاصل یهاابانیخ تا فاصله معکوس یدهوزن(، یدسترس)شعاع  یخدمات حوزة ،یتیجمع تراکم نقشة. 8 شکل

 زیتبرمناطق 

 سازگار یها یکاربر

 یبررا  سرازگار  یکاربر عنعا  به که پار  یکاربر با یهمجعار اساس بر شهر یاراض ،5 شکل اساس بر 

 و شعدینم اهید یسبز یفضا یکاربر چیه 3 منطقة در. است شاه گرفته نظر در یا رهیزنج یها فروشگاه

 در منراطق  ریسرا  بره  نسربت  زین 1 منطقة .شعدیم اهید یادیز فاصلة یکاربر نیا کمبعد لیدل به 0 منطقة

 فاصرله  لحراظ  را هرا پار  به یدسترس نیشتریب 5 و 8 ،2 ،1 مناطق که یحال در. دارد قرار یطیشرا نیچن

 که هستنا یا رهیزنج یهافروشگاه با سازگار یهایکاربر جز  که هستنا هانگیپارک یبعا یکاربر .دارنا

. شرعد یمر  شرامل  را تیاهم نیکمتر 3 طبقةو  ،تیاهم نیشتریب 1 طبقة ؛است شاه یبنا طبقهطبقه،  3 در

 یهرا  یکاربردارنا. از جمله  گریفاصله را نسبت به مناطق د نیشتریب 0 منطقةو  ،فاصله نیکمتر 3 منطقة

طبقره،   3هسرتنا کره در    یو جهرانگرد  ییرایپرذ  یهرا  یکراربر  یا رهیزنج یهافروشگاه با گرید سازگار

 دارد را فاصرله  نیکمتر هما  ای تیاهم نیشتریب ةدهنا نشا  یبه رنگ آب 1 طبقةشاه است که  یبنا طبقه
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 و تیر اهم نیکمترر  3 طبقرة و  شرعد یم 8و  0، 1، 10 اطقاز من یو قسمت ،2، 1، 8، 5، 3 مناطق شامل که

 ،0مناطق  نکهیا جهینتقرار دارد و  هطبق نیدر ا 0 منطقةاز  یشتری. که قسمت بشعدیم شامل را یسازگار

هرم از   یفرهنگر  یهرا  یکراربر . سرتنا یبرخرعردار ن  یمطلعب یاز سازگار مناطق ریسانسبت به  3و  8 ،1

را با تعجره بره    یسازگار نیکمتر 1و  3، 0 مناطق. هستنا یا رهیزنج یهافروشگاه با سازگار یها یکاربر

را  یسازگار نیشتریبرا دارنا.  یفرهنگ یکاربر و یا رهیزنج یهافروشگاه از فاصله نیشتریب و یبنا طبقه

 یا رهیزنج یهافروشگاه با سازگار یها یکاربرهم از جمله  یو درمان یبهااشت یها یکاربردارد.  3 منطقة

 را تیر اهم نیکمترر  3 طبقرة و  تیر اهم نیشتریب 1 طبقةشاه است که  یبنا طبقه طبقه، هشتدر  هستنا

 خرعد  بره  را یا رهیزنج یهافروشگاه با مراکز نیا فاصلةاز لحاظ  تیاهم نیکمتر 0 منطقة. شعدیم شامل

 .دارنا قرارمناطق  رینسبت به سا یبهتر طیدر شرا 8 و 1، 5، 3 مناطق. است داده اختصاص

 

 
 زیتبر در یا رهیزنج یهافروشگاه با سازگار یهایکاربر فاصلة نقشة .4 شکل
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 یمحل تعادل

 از شرهر  مختلرف  منراطق  فاصلة یمبنا بر و کنایم یبررس زیتبر سطح در را فروشگاه پراکنش اریمع نیا 

 نظرر  مرعرد  مراکرز  از را شرهر  مختلرف  مناطق تعادل عام ای تعادل ،یعبارت به. شعدیم محاسبه فروشگاه

 یپراکنراگ  با هاآ  از شهر مختلف نقاط فاصلة لحاظ از هافروشگاه دهایم نشا  1 شکل .کنایم یبررس

 وجرعد  یفروشگاه مراکز عیتعز در تعادل عام ،است شاه نشا  1 شکل در که طعر هما . هستنا فشرده

 .دارنا فروشگاه تا یادیز اریبس فاصلة 0 و 1 مناطق ساکنا  ماننا شهر از یمناطق دارد

 
 یمحل تعادل نقشة. 1 شکل

 هیال یگذارهم یرو از حاصل یمکان تیموقع نقشة

 برر  ادشراه ی یهرا هیر ال ،Arc Map افرزار نرم طیمح در Raster Calculatorعملگر یریکارگ به با ،تینها در

 کره  طرعر  همرا  . شرا  حاصل 0 شکل صعرت به یینها نقشة و ،شاه یگذارهم یرو یلیتحل مال اساس

 یهرا فروشرگاه  تیر معقع اکنرع  . انرا شراه  مشرخص  تیاولع اساس بر مختلف مناطق شعد،یم مالحظه

 83 از اسرت،  شراه  داده شینمرا  0 شرکل  در کره  طرعر هما . میدهیم قیتطب مال یخروج با را معجعد

 0 شرکل  در ضرمن،   در. انرا گرفتره  قرار آ  رامع یپ ینعاح و شهر مرکز در هاآ  اغلب معجعد فروشگاه

 بره  نقشره  در شراه  مشخص نقاط و است، شاه داده نشا  ایجا یهافروشگاه جادیا یبرا یمکان تیاولع

 .است نقطه 3 که است شاه شنهادیپ ایجا یهافروشگاه احااث یبرا یشنهادیپ نقاط عنعا 
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 یشنهادیپ و موجود یفروشگاه نقاط. 6شکل

  یریگ جهینتو  بحث

 تعجره  با یافزارنرم یابیارز در که است مشخص حاضر پژوهش معضع  در مختلف یها لیتحل از

 که است نیا شعد، یم مشخص یا رهیزنج یها فروشگاه یابی مکا  یبرا شاه فیتعر یها شاخص به

 مسراحت  بره  نسربت  نییپا تراکم با 3 و 0 مناطق و فروشگاه دو یدارا ،باال تراکم با 10 و 3 مناطق

. دها یم نشا  را خعد وضعح به مناطق نیا در تعادل عام. دارد فروشگاه کی 0 منطقة فقط که خعد

. ستناین یخعب طیشرا در شهر سطح یهافروشگاه به یدسترس نظر از 3 و 0 ،1 مناطق ،آ  بر عالوه

 ،1 مناطق .انا شاه واقع یمناسب یها مکا  در یاصل ابا یخ تا متر 200 از کمتر فاصلة در هافروشگاه

 کره  دارنرا،  تیمرکز شاخص نظر از 3 و 0 ،1 مناطق به نسبت یمناسب تیمعقع 10 و 3 ،5،8 ،8 ،2

 بره  یدسترسر  نیشتریب 5 و 8 ،2 ،1 مناطق. دارنا قرار مناطق آ  در ها فروشگاه شتریب دها یم نشا 

 نیکمترر  3 منطقرة . اسرت  شاه تیرعا یسازگار شاخص آ  در که ،دارنا را ها پار  و سبز یفضا

 یبهترر  طیدر شررا  8 و 1، 5، 3 منراطق . دارنرا  را هرا نگیپارک از فاصله نیشتریب 0 منطقةفاصله و 

 0 منطقرة که  یبرخعردارنا. در حال یدرمان یبا مراکز بهااشت یمناطق از نظر سازگار رینسبت به سا

 یاز نظر فاصله برا کراربر   1و  3، 0 مناطقنشاه است.  تیدر آ  رعا یکاربر نیبا ا یسازگار اریمع

منراطق اسرت.    نیر در ا هرا آ  نبرعد   یکراف  اینبعد فروشگاه  لیبه دل نیاناارد و  یسازگار یفرهنگ
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و  ییرایپرذ  یکراربر  اریر مع براسراس  یمطلرعب  یسرازگار  منراطق  ةیبقنسبت به  3و  8 ،1، 0مناطق 

 یشتریب تیولعااز  ،یا رهیزنج یها فروشگاه نبعد یکاف لیدل به 1 و 8، 0 مناطق. ناارنا یجهانگرد

منراطق از نظرر    رینسبت به سا یکمتر یسازگار 3 و 1، 0 مناطق. برخعردارنا فروشگاه جادیا یبرا

 نقراط  نیب یهامکا  حا یترج اه هفروشگا ،جهینت در .دارنا یو انتظام ینظام یروین یفاصله تا کاربر

 هستنا منطقه آ  تیجمع یجعابگع مناطق نیا در هافروشگاه نیا. اناکرده اتخاذ را شهر تیپرجمع

 برا  و افرزار  نررم  یابیمکا  نگاه از. شعدینم احساس آ  در ایجا فروشگاه احااث به یازین گرید و

 منظرعر  به ،(0 شکل) ها پهنه یبنا تیاولع و پژوهش در شاهکارگرفته به یارهایمع مطالعات به تعجه

 در ایر جا یارهیر زنج فروشرگاه  3 ایر با ،یا رهیزنج یهافروشگاه یرسان خامات پعشش کرد کامل

 کره  اسرت  شاه مشخص 10 شکل در زین ها فروشگاه نیا یبیتقر تیمعقع. شعنا جادیا زیتبر سطح

 نیری تع جهرت  یلر یتکم مطالعرات  ایر با هرا  فروشرگاه  نیا جادیا یبرا میتصم اتخاذ صعرت در البته

 . ردیگ انجام هاآ  قیدق تیمعقع

 پیشنهادها

 .شعد یم ا یب ریز شرح به ییشنهادهایپ پژوهش، جینتا براساس

 تعرااد  کمبعد با گرید مناطق در و است ازین حا از شتریب هافروشگاه تعااد 2 و 1 مناطق در 

 ریر غ بره  مناطق در ااالحااثیجا یهافروشگاه شعد یم هیتعص ن،یبنابرا. میمعاجه فروشگاه

 عیر تعز بهبرعد  یبررا  ،کرل  در. شرعنا  احااث 10 و 0 ،8 مناطق در ژهیو به ،منطقه دو نیا از

 یهرا فروشرگاه  سیتأسر  از یریجلرعگ  ضرمن  اسرت  بهتر زیتبر در یارهیزنج یهافروشگاه

 یرامرعن یپ ینعاح به هاآ  از یبرخ انتقال به نسبت شهر، یمرکز ینعاح در ایجا یارهیزنج

 .  شعد مبادرت یرامعنیپ ینعاح در ایجا یا رهیزنج یهافروشگاه سیتأس ای

 از یبرخرعردار  رغم به ،یتیجمع سرانة لیتعا یبرا ،دارنا ییباال اریبس یتیجمع تراکم که ینعاح 

 .  شعنا جادیا یایجا یا رهیزنج یها فروشگاه ،یارهیزنج یهافروشگاه خامات

 تعرادل  عرام  بره  شرعد،  حرکرت  یرامرعن یپ ینرعاح  سمت به زیتبر یمرکز ینعاح از هرچه 

 بره  ایر با ،رو نیا از. شعدیم افزوده یا رهیزنج یهافروشگاه یرسان خامات منظر از یا هیناح

 .شعد یشتریب تعجه ایجا یها فروشگاه سیتأس نةیزم در ینعاح نیا
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 نییپرا  ساکن تیجمع تراکم یصنعت کارخانه و کارگاه استقرار لیدل به شهر یغرب ینعاح در 

فروشرگاه  تا شعد دقت ایبا ینعاح نیا در ایجا یها فروشگاه استقرار در ،رو نیا از. است

 .نشعنا سیتأس ازین از شتریب یها

 و شعدیم احساس شات به زیتبر در یارهیزنج یها هفروشگا خامات کمبعد ییفضا منظر از 

 کره  ها فروشگاه نیا شعد جادیا آ  در ایجا فروشگاه هشت معجعد کمبعد لیتعا یبرا ایبا

 ترا  را کمبرعد  نیر ا تعانرا یم است، شاه مشخص حاضر پژوهش در زین آ  یبیتقر تیمعقع

 .کننا لیتعا یحا

 شرعد یمر  هیتعصر  ،است آماه هافروشگاه سیتأس ةنام نییآ در که طعر هما  ،«فاصله» ةضابط 

 هرا فروشرگاه  یارکرار یغ انباشرت  و ترراکم  از مسرلله  نیر ا. شعد تیرعا یترعیوس ابعاد در

 خعاها فعال خعد یکارکرد یفضا در مشخص طعر به را یفروشگاه هر و کرده، یریجلعگ

 .کرد

 یهافروشگاه ایبا ،یتجار مناطق یاحتمال یتقاضا برآورد و ایجا یهافروشگاه احااث در 

بره  مسرلله  نیر ا. شرعد  برآورد یتجار منطقة در واقع یا رهیزنج یهافروشگاه ریسا و بیرق

 یبررا  یاضرابطه  ،حال نیع در و است یتجار منطقه در یفروشگاه واحا هر کشش منزلة

 .شعدیم یتلق یگذارهیسرما

 یهرا یژگیو اساس بر یا رهیزنج یهافروشگاه یرسانخامات ایبا ،ییکارا شیافزا منظعر به 

 شرعنا  یبنارتبه یتجار مناطق یاجتماع و یاقتصاد اتیخصعص ریسا و یفرهنگ ،یدرآما

 .شعنا ساختار ایتجا ای تیهاا نیمع ییکاال یهاگروه سمت به و

 و مصرر   فرهنرگ  ایر با هرا، آ  یابیر مکا  و یا رهیزنج یهافروشگاه ییایجغراف عیتعز در 

 نیر ا تیرعا که ااستیپ. شعد تیرعا شاهعرضه یکاالها نع  به نسبت مناطق درآما سطح

 .ایآ فراهم هاهیسرما یبرا یشتریب ییکارا شا خعاها معجب مسلله

 ایر با شرهرها  ةیحاشر  بره  مراکز از یا رهیزنج یهافروشگاه یتجار مناطق تعسعة به تعجه با 

 رو یب به مرکز از تیجمع و مساحت شیافزا با مالزم ییفضا تعسعة و احااث یهااستیس

 بره  فروشرگاه  نسبت) یا رهیزنج یهافروشگاه سرانة ،بیترت نیا به. شعد تیرعا زیتبر شهر
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 نره یبه بیترک کی اگر و شعد یم برخعردار یمنطق یالگع کی از و اباییم تعسعه( تیجمع

 تیر جمع ترراکم  و یپراکنراگ  از تیر تبع بره  شهر سطح در فروشگاه تعااد هم که ینحع به

 مرکرز  از مسرافت  گسترش از یرویپ به تیجمع یبرا را فروشگاه سرانة هم و ابای شیافزا

 بره  یا رهیزنج یهافروشگاه تیفعال دامنه گسترش در را یمطلعب تیوضع دها، تعسعه شهر

 .داشت خعاها دنبال
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 منابع
 عیر تعز نظرام  کی عنعا  به کشعر در ییرختشع یپعدرها عیتعز نظام یبررس(. 1831) رضایعل ،یاحما

 ،عیر تعز نظرام  در یا رهیزنج یهافروشگاه نقش مقاالت مجمععه. یمصرف یکاالها عیتعز یبرا کارا

 .یبازرگان یها پژوهش و مطالعات مؤسسة انتشارات تهرا :

 ةنامر ا یر پا. شرهر ینیخم شهر ینشانآتش خامات و هاستگاهیا ییفضا لیتحل(. 1833) محبعبه ،ییآقابابا

 .اصفها  دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف ،ارشایکارشناس

 یهرا فروشگاه یمکان -فضا عیتعز بهبعد(. 1830) ایجمش ،ینالیع و یاعلیس ،یعلع ،محسن ر،یه یاریآقا

 .1-20 صفحات ،81 شمارة. فضا شیآما و یزیربرنامه GIS. از استفاده با تهرا  شهر یارهیزنج

. ییایر جغراف مطالعات در آ  تیاهم و ثقل تیمرکز لیتحل(. 1831) ناصر ن،یوز و محسن ر،یه یاریآقا

 .18-00 ،8 شمارة گستره، نامة فصل

 انتشرارات  :تهررا   ،دوم چرا  . یشرهر  یاراضر  یکراربر  یزیر ربرنامه(. 1831) محمارضا ،یپعرمحما

 .سمت

دفترر مطالعرات زمرین و     :تهررا  . یشهر یهایکاربر سرانة(. 1883) قهیصا ،یمسائل و محسن ،یبیحب

 .مسکن وزارت مسکن و شهرسازی

 یمکران  لیر تحل(. 1838) هیر رق ،یاریح و فاطمه ،یاریح محما، نعده، اسکنارزاده ،یعل ایس ،ینیحس

 نامرة  فصرل . یارهیر زنج یهرا فروشرگاه  اسرتقرار  نرة یبه مکا  انتخاب کردیرو با رشت شهر 8 منطقة

 .18-23 ،1 شمارة ،2 دورة ،یشهر یزیر برنامة یایجغراف یهاپژوهش

 نرا یفرا از اسرتفاده  برا  یتجار یها مجتمع نةیبه یابیمکا (. 1830) نیحس ،یتعنیز و یعل ایس ،ینیحس

 ،5 دورة ،یشرهر  عملکررد  و سراختار  مطالعرات  (.رامسر شهر یتجار مجتمع) یمراتب سلسله لیتحل

 .25-58 صفحات ،18 شمارة

 . یمنش انتشارات: تهرا  ،اول چا . یشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه. ( 1831) یمحماتق ا ،یرضع

 ستمیس از استفاده با یعمعم یهاکتابخانه یابیمکا  و ییفضا عیتعز لیتحل(. 1831) هیمها ،یآباد یزنگ

 یزیر ربرنامه و ایجغراف ارشایکارشناس ةناما یپا(. کرما  شهر: یمعرد مطالعة) ییایجغراف اطالعات

 .مارس تیترب دانشگاه ،یشهر

 .زدی دانشگاه انتشارات :زدی .یشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه(. 1831) الهکرامت ،یاریز



 56 زیتبر شهر در یارهیزنج یهافروشگاه یمکان -بهبود توزیع فضا

 سرازما   انتشرارات  :تهررا   ،چهرارم  و سرعم  یهاجلرا . یشرهردار  سربز  کتاب (.1883) احما ا،یانیسع

 .یشهردار

 ةنامر ا یر پا. اصرفها   شرهر  در یارهیر زنج یهرا فروشرگاه  جراد یا یسنجامکا . (1833) هیمها ،یایسع 

 .اصفها  دانشگاه. ارشایکارشناس

 مراکرز  ییفضرا  عیر تعز لیر تحل(. 1831) اکبرر یعلر  ،یاریر ح و عقعبی گر،پیعسته ، مرجا زاده،شهاب 

 ةنامر فصرل  (.رازیشر : یمرعرد  مطالعرة ) AHP از استفاده با آنها نهیبه یابیمکان و یشهر نینع یتجار

 .33-112 صفحات ،88 شمارة ، 10 دورة ،یا همنطق یزیربرنامه

 ،8 شرمارة  ،2 دورة ،یطر یمح مخاطرات ییفضا لیتحل ةینشر. ییفضا لیتحل(. 1835) بهلعل ،یجانیعل 

 .1-15 صفحات

 فروشرگاه  در کننراه مصرر   فرهنرگ  و عیر تعز ا،یر تعل سراختار  در پرژوهش (. 1831) حسرن  نرژاد،  قره

 انتشرارات تهررا :  ، عیر تعز نظرام  در یا رهیزنج یهافروشگاه نقش مقاالت مجمععة. رفاه یا رهیزنج

 .یبازرگان یهاپژوهش و مطالعات مؤسسة

 اسرکا   یهرا گراه یپا نرة یبه یابیمکا (. 1832) معصعمه ،یقاسم و یمحماعل ،یسالک ابعالفضل، ،یقنبر

 .12-03 صفحات ،2 شمارة ،1 دورة ،نجات و امااد نامة فصل. یفاز کردیرو با زدگا  زلزله معقت

 فروشرگاه  نقرش  شیهمرا  .تهرا  در یا رهیزنج فروشگاه یمکان -فضا کارکرد(. 1888) یعل ،یمحمعد 

 .یبازرگان یها پژوهش و مطالعات ةؤسسمتهرا : ، عیتعز در یا رهیزنج

 یابیر مکا (. 1835) عباس ،یشهنعاز و زیکامب ،یشاهرود اه،یفر ،یکاشان شناس حق ارضا،یمح ،یرابیم 

 ،10 دورة ،یصرنعت  تیریمرا  نامرة  فصل .GIS و ANP بیترک با رشت شهر در یا رهیزنج فروشگاه

 .38-100 صفحات ،88 شمارة

 نظرام  بهبرعد  در آ  نقرش  و هرا  هفروشگا جغرافیایی استقرار مکانی ریزیبرنامه(. 1831) ایمج ،یاسعری

 مؤسسرة  انتشارات: تهرا  ،تعزیع نظام در ای زنجیره های فروشگاه نقش مقاالت مجمععة .کاال تعزیع

 .بازرگانی های پژوهش و مطالعات
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