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1کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري2 ،استاديار و عضو هياتعلمي گروه جغرافيا دانشگاه بيرجند
تاريخ دريافت22/3/22 :؛ تاريخ پذيرش22/11/11 :

چكیده
بازارهاي روز محله ،يكي از مهمترين مراکز خدماتي در سطح شهر محسوب مي گردند .يكي از موارد
قابل توجه قبل از احداث اين مراکز ،انتخاب مكان جغرافيايي مناسب براي استقرار اين نوع کاربري است.
مكاني که در جهت کارايي هرچه بيشتر اين مراکز موثر واقع شود .پژوهش حاضر با هدف مكانيابي بازار روز
محله در شهر بيرجند ،در راستاي توزيع مناسب بازارهاي روز و بهبود تقاضاي سفر درونشهري ميباشد.
روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي -تحليلي است .در مرحلهي نخست به شناسايي و بررسي عوامل موثر
بر مكانيابي پرداخته شد .سپس با استفاده از سامانه سيستم اطالعات جغرافيايي و فرايند تحليل سلسله
مراتبي و پس از طي کردن مراحل جمعآوري داده ،تهيه اليههاي اطالعاتي ،طبقهبندي و ارزشگذاري دروني
اليهها و وزندهي و همپوشاني اليههاي اطالعاتي به اولويتبندي زمينهاي شهر بيرجند براي ايجاد بازارهاي
روز محله پرداختهايم .اطالعات مورد نياز اين پژوهش از طريق مطالعه نقشههاي وضع موجود و تفضيلي شهر
بيرجند به دست آمده است .در نهايت زمينهاي اين شهر را به پنج دسته خيلي مناسب ،مناسب ،متوسط،
نامناسب و خيلي نامناسب تقسيمبندي کردهايم که نتيجه در قالب يک نقشه ارائه گرديده است .پس از
تطابق اين نقشه با واقعيت زميني ،زمينهاي فاقد کاربري و فضاهاي سبز باالي  2222مترمربع ،دسته
مناسب ،خيلي مناسب برخي محالت با توجه به نياز شهروندان و توزيع فضايي مناسب براي ايجاد بازار روز
محله در شهر بيرجند در حد قطعات مناسب تشخيص داده شد که در نقشه نهايي نشان داده شده است.
همچنين با توجه نقشه نهايي مشاهده شد ،چهار بازار روز محله موجود شهر بيرجند ،در پهنههاي مناسب و
خيلي مناسب قرار گرفتهاند.
واژگان کلیدي :مكانيابي ،بازار روز ،شهر بيرجند ،توسعه پايدار ،سيستم اطالعات جغرافيايي ،فرايند
1
تحليل سلسله مراتبي.
*نويسنده مسئولkavoosielahe@yahoo.com :
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مقدمه
طرح مسئله
شهر پايگاه اصلي تمدن انساني و تبلور ذهني و تكنولوژيک بشر است .مطالعه سطوح و رشد
شهرنشيني منعكسکننده اين واقعيت است که رشد جمعيت شهري به سرعت در حال افزايش است
(سيفالديني .)57:1357 ،با رشد سريع جمعيت جهان و تمرکز آن در شهرها ،مفهوم توسعهي پايدار
شهري ،به عنوان مؤلفه اساسي تأثيرگذار بر چشمانداز بلندمدت جوامع انساني مطرح گرديد ( Auclair,
 .)1997:12در کنفرانس جهاني محيطزيست و توسعه سازمان ملل ( )1275توسعهي پايدار بهعنوان
فرايندي که بدون تخريب تواناييهاي نسلهاي آينده براي برآورده کردن نيازهايشان ،نيازهاي فعلي را
برآورده سازد تعريف شده است ( .)Tosun, 2001:289-303با عنايت به تعريف توسعه پايدار ،توسعهي
پايدار شهري نيز توسعهاي است که به نيازهاي مردم شهر پاسخ گويد؛ اما بقا و دوام آن نيز تضمين
گردد و در عينحال آب ،خاک و هوا ،آلوده و بالاستفاده نگردد (برآبادي .)17 :1371 ،امروزه ضرورت
توجه به مقوله توسعه پايدار شهري بيشتر از هر زمان ديگري بر برنامهريزان شهري هويداست؛ چرا که
مرگ برنامهريزي شهري سنتي در سالهاي اخير بارها اعالم شده است.
شهر پايدار جانشيني موجه و معقول براي شهرسازي مخرب قرن بيستم است و در آن به موازات
توجه به مسائل زيستمحيطي  ،به مسائل اجتماعي و انساني ،نظير مسكن مناسب و زندگي حداقل نيز
توجه ميشود (بحريني .)27-32 :1351 ،در توسعهي پايدار شهر به فرآيندي تاکيد ميشود که طي آن
گردش انرژي در شهر در حداقل شرايط عملكردي ،حداکثر کارايي را داشته باشد و اثرات زيانبار
محيطي به حداقل ممكن کاهش يابد ( .)Haughton, 1997:192يكي از راهکارها به سوي شهر پايدار
کاهش اتكاء به خودرو (بهويژه خودروهاي شخصي) در جابجايي است که ميتوان از طريق تلفيق
برنامهريزي کاربري زمين با برنامهريزي حملونقل و محدود ساختن زماني و مكاني تردد خودروهاي
شخصي به آن رسيد.
بازار روز محله از عمدهترين بخشهاي شهري محسوب ميگردد زيرا بحث تهيه مايحتاج روزانه و
هفتگي در کمترين زمان ممكن ،از دغدغههاي اصلي خانوارها به شمار ميرود .در صورت مكانيابي
صحيح بازار روز محله در تمام محالت شهري ميتوان به کاهش حجم سفرها درونشهري و کاهش
مصرف سوخت و در نهايت توسعه پايدار شهري رسيد .هدف اين پژوهش اين است که با استفاده از
مدل تحليل سلسله مراتبي در سامانه اطالعات جغرافيايي ،به تجزيه و تحليل و مكانيابي بهينه براي
بازار روز محله در شهر بيرجند ،در راستاي توزيع مناسب بازارهاي روز و بهبود تقاضاي سفر پرداخته
شود .آثار اين مكانيابي عبارتند از :بهبود تقاضاي سفر با توجه به کاهش زمان و مسافت و هزينه،
کاهش مصرف سوخت و انرژي و در نتيجه جلوگيري از آلودگي محيطزيست شهري ،رضايت شهروندان
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در توزيع فضايي مناسب کاربري تجاري محله در تمامي شهر ،افزايش تسهيالت و خدمات عمومي،
تقويت هويت محلهاي ،اعتالي کيفيت کاربريها ،توزيع متعادل کاربريها ،پيشگيري از تداخل
کاربريهاي ناسازگار ،دسترسي تمام گروهها به تسهيالت مورد نياز و توزيع منافع حاصل از آن به طور
برابر براي گروههاي مختلف اجتماعي .بنابراين پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سؤال ميباشد:
مكانهاي بهينه براي بازار روز محالت در شهر بيرجند کجا ميباشد؟
پیشینه تحقیق
در زمينه مكانيابي بازار روز محله ،مطالعات محدودي صورت گرفته است که از ميان آنها ميتوان
به موارد ذيل اشاره نمود:
شيخ بيگلو و همكاران ( )1321در مقالهاي با عنوان «برنامهريزي و مكانيابي بازارهاي روز در
مناطق شهري ،مطالعه موردي :مناطق  3و  1شهر تبريز» براي فراهم نمودن دسترسي مناسب
شهروندان مناطق  3و  1شهر تبريز به بازارهاي روز محلهاي ،تعداد بازارهاي روز مورد نياز را برآورد
کردهاند .در اين پژوهش براي مكانيابي بازارها ،کليهي اراضي باير و فاقد کاربري در مناطق  3و 1
مشخص گرديد؛ وليكن با منظور کردن آستانهي جمعيتي مذکور ،اراضي باير با مساحت 1222
مترمربع ،مدنظر قرار گرفت .اين اراضي با استفاده از نرمافزار  Arc Viewتعيين گرديده که  121قطعه
زمين است .پس از غربالگري اوليه ،اراضي انتخابي با استفاده از روش  AHPو بهرهگيري از نرمافزار
 Expert Choiceو بر اساس معيارهاي اندازه (مساحت زمين) ،شيب ،شكل زمين ،دسترسي ،تراکم
جمعيت ،پتانسيل پارکينگ ،سازگاري و قيمت زمين مورد تحليل مقايسهاي و رتبهبندي قرار گرفتند و
در نهايت پس از منطقهبندي قراردادي محدودهي مورد مطالعه ،تعداد  22قطعه زمين جهت احداث
بازار روز مشخص گرديده است.
سهيليزاده و فيلي ( )1322در مقالهاي با عنوان «مكان يابي بازارهاي روز شهري به روش جايابي
چند تسهيالتي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي  AHPبه منظور مديريت بهينه حمل و نقل شهري» با
ارائهي يک متدولوژي بسيار کارا با توجه به معيارهاي الزم در جايابي اينگونه بازارها با روش جايابي
چند تسهيالتي ( )Multifacility Location Problemsبه گزينش منطقهي بهينه پرداختهاند .همچنين
به کمک روش  AHPکه در نرمافزار  Expert choiceعملي ميشود بعد از تعيين سطوح سلسله مراتبي
شامل هدف معيارها زير معيارها و گزينهها مقايسه زوجي بين اين سطوح را براي وزندهي انجام
دادهاند و در نهايت از بين مناطق مجاز جهت احداث بهترين گزينه را انتخاب کردهاند .پس از وزن دهي
پارا مترها در اين نرمافزار منطقه دو بهعنوان منطقه بهينه براي احداث بازار روز شهري با ضريب اولويت
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 121/2انتخاب گرديد در پايان دو روش پيشنهادي مقايسه و استنباط گرديد که روش فرايند تحليل
سلسله مراتبي  AHPميتواند نتايج بهتري را در برداشته باشد.
همچنين در اواخر دههي  1222در مؤسسه آموزشي اشتغال ( )ETIدر دانشگاه ويسكاني -ميلواکي،
نسبت به مكانيابي بازارهاي روز محلي اقدام شد که ضمن آن ،قدرت خريد محالت کمدرآمد و پرتراکم
نواحي مرکزي شهر با محالت پردرآمد ارزيابي شد و اين نتيجه حاصل شد که عليرغم تمايل
خردهفروشان براي استقرار در نواحي پردرآمد ،محالت کم درآمد و پرتراکم ،مصرف بيشتر و در نتيجه
منافع اقتصادي افزون تري را موجب ميشوند (.)Wang, et al., 2004:83
در سال  2227در اياالت کانزاس نيز مكانيابي ميادين ميوه و ترهبار بر اساس مستندات طرح جامع
در دستور کار قرار گرفت .اهداف ذکرشده براي اين طرح عبارتند از :حصول توسعهي پايدار اقتصادي،
ارتقاء کيفيت خدماترساني به شهروندان ،ايجاد فرصتهاي اشتغال و کسب درآمد و  ...مهمترين
معيارهاي مورد نظر در طرح مذکور بدين شرح ميباشد :دسترسي عادالنهي شهروندان به ميدان ميوه و
ترهبار ،سازگاري کاربريهاي همجوار ،مرکزيت نسبي و مساحت مناسب .يكي از موفقترين اين
ميدانها ،ميدان ميوه و ترهبار راسكين است که هم در ارائهي خدمات و هم در توسعه اقتصادي منطقه
مؤثر واقع شده است (.)Ruskin Community Development Corporation, 2007:1
در سالهاي اخير ،کارايي شيوههاي عرضهي ميوه و ترهبار به شهروندان از برنامههاي مهم در
هندوستان بوده است؛ از اين رو احداث ميادين ميوه و ترهبار مورد توجه قرار گرفت .اين برنامه در
مرحلهي اول در شهرهاي بزرگ مانند احمدآباد و کلكته به اجرا در آمد .در اين راستا تحليلهايي جامع
پيرامون تقاضاي محلي ،دسترسي مناسب و زيرساختهاي حمل و نقل ،پتانسيل فروش و غيره صورت
پذيرفت (.)Gandhi and Namboodiri, 2006:1-2
بهطور مشابه در چين و هنگکنگ نيز احداث ميادين ميوه و ترهبار مورد توجه ويژهاي قرار گرفت تا
عرصه اقالم مورد نياز شهروندان در اين مكانها متمرکز گردد و از فعاليت دستفروشان خياباني
جلوگيري شود (Lu and Liang, 2004:9؛ .)Swyer, 1991:192
مبانی نظري
مكانیابی بازار روز محله
بازار روز مكاني است معين که براي تسهيل در امر تهيه و توزيع ميوه و ترهبار و فرآوردههاي
کشاورزي اختصاص مييابد .پيشبيني و برنامهريزي براي اين بازارها و مكانگزيني مطلوب آنها (به
ويژه در سطح محله) بسياري از مشكالت شهري را حل خواهد کرد (خواجه ارزاني.)11:1371 ،
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اولين اقدام در تأسيس هر نوع مرکز تجاري و از جمله بازارهاي روز و ميادين ميوه و ترهبار ،مكان
گزيني آن است که بايد نتيجهي بررسي عميق وضع بازار ،موقعيت محل ،فضاهاي مشابه موجود،
جمعيت ،تأسيسـات مـورد نياز در آينده ،منطقهي تحت نفـوذ و سطح زندگي اهـالي باشد (رضويان،
 )117 :1371مكانيابي بازارهاي روز با توجه به ويژگيهاي فضايي-مكاني بايد با در نظر گرفتن
معيارهاي خصوصيات زمين ،مرکزيت ،سلسله مراتب ،دسترسي ،سازگاري ،تأسيسات زيربنايي و
آيندهنگري صورت بگيرد .در زمينهي معيارهاي اقتصادي نيز بايد عواملي همچون قيمت زمين ،پتانسيل
فروش و کاربريهاي اطراف را مدنظر قرار داد (کامرانپور و شهيدي.)25 :1352 ،
الف) وسعت زمین
وسعت و اندازهي زمين مورد نياز ،يكي از عوامل مؤثر در مكانيابي هر نوع مرکز تجاري است؛ زيرا
مكان مورد نظر بايد از لحاظ مساحت ،تأمينکنندهي نياز جمعيت موجود و آينده باشد .آستانههاي
جمعيتي که براي تأسيس مراکز خريد محلهاي و بازارچههاي روز ميوه و ترهبار الزم است ،بر ميزان
مساحت تأثير ميگذارد .اين آستانههاي جمعيتي در منابع مختلف ،بسيار متنوع است .در جدول
استاندارد واحدهاي تجاري خريد روزانه  -هفتگي در مقياس محله ،جمعيت خدمات دهنده بين 2722
تا  1222نفر تعيين شده است (حبيبي و مسائلي.)15:1357 ،
ب) دسترسی
چرخش آسان ،دسترسي و ارتباط ،پيششرطهاي اساسي زندگي شهري به شمار ميروند ( Madsen
 .)and Plunz, 2002:133دسترسي ،به نزديكي و مجاورت نسبي يک مكان نسبت به مكان ديگر اطالق
ميشود ( .)Pooler, 1995:421يک مرکز خريد به سبب آنکه عموم مردم شهر ،منطقه ،محله از آن
استفاده ميکنند بايد از نظر دسترسي مورد بررسي قرار گيرد .آنچه در اين مبحث حائز اهميت است
سهولت و سرعت دسترسي است .يعني در مطالعات مربوط به دسترسي مرکز خريد بايد به اين نكته توجه
کرد که مكاني که مرکز خريد در آن قرار ميگيرد به چه طريقي با نقاط مختلف شهر ارتباط برقرار ميکند
و اينكه اين ارتباط با سهولت و سرعت انجام شود يا خير؟ (شيرازيان و همكاران.)33 :1353 ،
ج) سازگاري کاربريها
برخي از کاربريها بهدليل ماهيت عملكرديشان نميتوانند در مجاورت بازار روز محله قرار گيرند.
بنابراين مطالعات مربوط به سازگاري با هدف جلوگيري از مزاحمت و تداخل فعاليت کاربريها از
اهميت خاصي برخوردار است .براي تعيين ميزان سازگاري يا ناسازگاري بين دو کاربري بايد مشخصات
و نيازهاي هر کاربري را جهت انجام فعاليت عادي آن تعيين و سپس با مقايسهي اين مشخصات ،موارد
توافق و عدم توافق را مشخص نمود .چنانچه مشخصات بهدست آمده با يكديگر مساوي يا نزديک باشد
سازگارند و در غير اين صورت ممكن است کامالً ناسازگار يا کامالً سازگار باشند (رضويان:1371 ،
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 .)213اولويت سازگاري بازارهاي روز بهترتيب با کاربريهاي ذيل است :فضاهاي سبز ،پارکينگ،
مسكوني ،آموزشي ،انبار ،آثار تاريخي ،فرهنگي -اجتماعي ،اداري ،بهداشتي ،درماني ،ورزشي ،کارگاهي و
تأسيسات شهري مي باشد (پورمحمدي.)111:1372 ،
مدل تحلیل سلسله مراتبی
سامانه اطالعات جغرافيايي که در دههي  72بهعنوان ابزاري توانمند در جمعآوري ،مرتبسازي،
ذخيرهسازي ،بازيابي ،پردازش و تحليل دادههاي فضايي جنبه جهاني به خود گرفت ،داراي کاربردهاي
وسيعي در عرصههاي مختلف برنامهريزي ،مديريت و تصميمگيري بوده است و روز به روز بر حوزههاي
کاربردي آن افزوده ميشود .بر همين اساس الزم است که روشها و مدلهاي مختلف تحليل ،تصميم و
برنامهريزي با قابليتهاي سيستم اطالعات جغرافيايي مورد مداخله قرارگرفته و از آنها به طرز مطلوبي
استفاده شود (مالچفسكي .)1 :1377 ،يكي از اين مدل ها که در قالب سيستم اطالعات جغرافيايي از
سال  1372مطرح شده است مدل تحليل سلسله مراتبي 2ميباشد .فرايند تحليل سلسله مراتبي جزو
روشهاي ارزيابي چند معياري است .اين مدل ترکيبي از مدل مقايسههاي زوجي و مدل موريس است
(آسايش و استعالجي )122 :1372 ،که براي سطحبندي ،درجهبندي ،تعيين مكان بهينه و ...در ناحيه
جغرافيايي قابل استفاده است .فرايند تحليل سلسله مراتبي جهت استخراج مقياسهاي نسبي از مقايسه
زوجي دادههاي گسسته و پيوسته بهکار ميرود .اين مقايسهها ممكن است براي اندازهگيري واقعي به
کار رود يا اينکه نشاندهنده وضع نسبي ترجيحات باشد ( .)Saaty, 2004:415با استفاده از اين مدل به
وزن دهي دروني و بينابين دادهها پرداخته و سپس رتبهبندي مربوط استخراج ميگردد .وزن داده شده
بهصورت يک عدد در ارزيابي دخالت داده ميشود که اين عدد بيانگر اهميت نسبي آن معيار نسبت به
ساير معيارها است .معموالً وزنها به صورتي که مجموع آنها برابر يک شود نرماليزه ميشود .يكي از
مزاياي اين روش محاسبهي نرخ ناسازگاري بوده که با مشخص شدن آن امكان تجديدنظر در قضاوتها
به وجود ميآيد .بايد نسبت به سازگاري قبل از بهکارگيري وزنها اطمينان حاصل کرد و نرخ
ناسازگاري محاسبه شود که چنانچه اين مقدار کمتر از  2.1باشد سازگاري قابلقبول و در غير اين
صورت بلعكس ميباشد (عظيمي حسيني و همكاران .)57-53 :1372 ،سيستم اطالعات جغرافيايي و
مدل ارائهشده در زمينههاي مختلف تحليلي از جمله شهري  ،روستايي ،جمعيتي ،خدماتي ،کشاورزي،
اقليمي و ...کاربرد دارند که ميتوان در انجام بهتر تصميمگيري از آنها بهره کافي برد.
1

1- Geography Information System
2- Analytic Hierarchy processes
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مواد و روش تحقیق
روش تحقيق در مقالهي حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي ،از نظر ماهيت از نوع تحقيقات
توصيفي -تحليلي در شهر بيرجند است و از حيث گردآوري اطالعات ترکيبي از روشهاي اسنادي-ميداني
است .در مطالعه ميداني ابزار گردآوري اطالعات با توجه به موضوع تحقيق از مشاهده مستقيم جهت
برداشت وضع موجود کاربريهاي شهري و بازارهاي روز موجود و تطبيق نهايي با نقشههاي تفضيلي و
وضع موجود شهر بيرجند و مصاحبه با کارشناسان و شهروندان جهت کسب اطالعات مورد نياز طبقهبندي
و ارزشگذاري دروني اليهها و وزندهي نهايي استفاده شده است .در مطالعه کتابخانهاي ،اطالعات مورد
نياز شامل اطالعات آماري شهر بيرجند ،مطالعات قبلي که در اين زمينه انجام گرفته و همچنين
گزارشها ،جمعآوري و از طريق فيشبرداري موضوعي طبقهبندي گرديد .با توجه به رويكرد ترکيبي
قابليتهاي سـامـانه اطالعـات جغرافيـايي با مدلها و فنهاي قابل استفاده در حل مسايل شهري و به
ويژه مكانيابي بهينه کاربريهاي شهري ،تجزيه و تحليل هم بر اساس پارامترها و شاخصهاي مورد نياز
براي مكانيابي مناسب بازار روز محله شامل -1 :نزديكي به مرکز محله -2 ،نزديكي به دسترسيهاي
محله -3 ،فاصله مناسب از کاربري آموزشي -1 ،دوري از کاربريهاي ناسازگار -7 ،فاصله مناسب از
فضاهاي سبز و  -1قرارگيري در زمينهايي با مساحت باال با استفاده از سامانهي سيستم اطالعات مكاني و
مدل تحليل سلسله مراتبي صورت گرفته است و در نهايت پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين
فرضيه ميباشد :به نظر ميرسد بين مكان استقرار بازار روز محله در شهر بيرجند و تقاضاي سفر رابطه
وجود دارد که در صورت بهبود موقعيت مكاني ميتوانند در وضعيت بهتري قرار بگيرند.
معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر بيرجند مرکز استان خراسان جنوبي با مساحت  27523112متر مربع و  157222نفر
جمعيت بين  31درجه و  21دقيقه تا  33درجه و  37دقيقه عرض شمالي و  75درجه و  71دقيقه و
 72درجه و  12دقيق طول شرقي واقع شده است و از لحاظ تقسيمات شهرداري بيرجند ،دو منطقه
دارد .اين شهرستان از شمال به شهرستان قاين و بخش سرايان ،از جنوب به شهرستان سربيشه ،از
شرق به کشور افغانستان و از غرب به شهرستان طبس محدود شده است و فاصله آن تا مشهد ،زاهدان
و تهران بهترتيب  1322 ،177 ،171کيلومتر است (استانداري خراسان جنوبي.)13 :1321 ،
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شكل  -2نقشه موقعیت شهر بیرجند در کشور و استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند

شكل  -1نقشه کاربريهاي موجود و تفضیلی شهر بیرجند

یافتههاي تحقیق
ابتدا اليههاي مورد نظر شامل وضع موجود و تفضيلي کاربريهاي شهر بيرجند از سازمانها و
مراکز موجود جمعآوري گرديد (شكل  .)2با توجه به عدم مطابقت اين اليهها با همديگر براي آنها

مکانیابی بهينه بازارهای روز محله با استفاده از مدل تحليل سلسله...

2

سيستم مختصات با زون مشخص و يكسان تعريفشده که در اين پژوهش سيستم  UTMبهعنوان
سيستم مبنا استفاده شده است که در سيستم  UTMمنطقهي مورد نظر در زون  12قرار ميگيرد.
سپس براي هر کدام اليهها پس از رقومي کردن و تبديل به فرمت  shpدر محيط نرمافزاريArc GIS
مراحل مختلف وزندهي و تحليل انجام ميگيرد.
شناسایی معیارهاي مكانیابی بازار روز محله
توزيع بهينه مراکز خدماتي مسألهاي است که اغلب برنامهريزان با آن سروکار دارند (بحريني،
 )17 :1371تا اصل عدالت در دسترسي به مراکز خدماتي رعايت شود .براي تعيين مكان بهينه بازار روز
محله بايد معيارها و شرايطي تعريف شود تا بهترين محل و با باالترين کارايي انتخاب شود.
بر اين اساس در اين تحقيق براي مكانيابي مراکز تجاري محله از اليههاي اطالعاتي زير استفاده
شده است -1 :نزديكي به مرکز محله -2 ،نزديكي به دسترسيهاي محله -3 ،فاصله مناسب از کاربري
آموزشي -1 ،دوري از کاربريهاي ناسازگار -7 ،فاصلهي مناسب از فضاهاي سبز  -1قرارگيري در
زمينهايي با مساحت باال.
تهیه الیههاي اطالعاتی و انجام تحلیلهاي مكانی
در فرايند مكانيابي تهيهي اليههاي اطالعاتي مورد نياز ،اولين مرحله از مراحل عملي تحقيق است
که پس از مشخص شدن معيارهاي مؤثر در مكانيابي ،بايد اليه اطالعاتي هر يک از معيارها از روي
نقشه پايهي شهري استخراج و آماده شوند و براي انجام مراحل بعدي وارد پايگاه داده ميشوند .اين
مرحله شامل رقوميسازي ،زمين مرجع نمودن اليههاي اطالعاتي ميباشد .تهيهي نقشهي فاصله از
اليههاي اطالعاتي و تبديل نقشه وکتوري کاربري اراضي به فرمت رستري در اين مرحله صورت
ميگيرد .در اين تحقيق از نقشههاي وضع موجود و تفضيلي بيرجند براي استخراج معيارها استفاده
شده است.
ارزشگذاري الیه اطالعاتی
اين مرحله يكي از مراحل اصلي مكانيابي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي است .در اين
مرحله مجموع دادهها به صورت مجدد طبقهبندي ميشود و اليهها ارزشگذاري ميشود .عمليات
طبقهبندي مجدد براي ترکيب مجموع اليهها امري ضروري بوده و طي اين عمليات ،مجموع اليهها
تحت مقياس مشترکي سنجيده ميشوند .در اين تحقيق براي اليههاي اطالعاتي (نزديكي به مرکز
محله ،نزديكي به دسترسيهاي محله ،فاصله مناسب از فضاهاي سبز ،فاصله مناسب از کاربري آموزشي
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نقشۀ فاصلهاي تهيه گرديد .سپس هر يک از نقشهها به نه کالس طبقهبندي شده و با توجه به اهميت
هر يک از کالسها ارزشي بين يک (پايينترين ارزش) تا نه (باالترين ارزش) به آنها داده شد
(نقشههاي  3تا  .)1اليه دوري از کاربريهاي ناسازگار با توجه سازگاري کاربريها نسبت به بازار روز
محله به نه کالس طبقهبندي و ارزشگذاري شد (شكل  3تا .)5

شكل  -9نقشه ارزشگذاري بر اساس فاصله مناسب از فضاهاي سبز

شكل  -4نقشه ارزشگذاري بر اساس نزدیكی به مرکز محله

مکانیابی بهينه بازارهای روز محله با استفاده از مدل تحليل سلسله...

شكل  -5نقشه ارزشگذاري بر اساس نزدیكی به دسترسیهاي محله

شكل  - 6نقشه ارزشگذاري بر اساس فاصله مناسب از کاربري آموزشی

11

12

مجله آمایش جغرافيایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل نهم/پایيز 22

شكل  -7نقشه ارزشگذاري بر اساس دوري از کاربريهاي ناسازگار

وزندهی به الیههاي اطالعاتی
معيارهاي گوناگون در مكانيابي بازار روز محله همسو نيستند .تصميمگيري بايد در يک فضاي
چندبعدي صورت پذيرد .در چنين شرايطي روشهاي ارزيابي چند معياري با توجه به اينکه در اين
روشها فرض بر اين است که هر يک از معيارها محور يا بعد جداگانهاي هستند (توفيق)12 :1352 ،
ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند .ابتدا با شناسايي و اولويتبندي معيارهاي تصميمگيري شروع
ميشود .سپس سنجهها در يک ماتريس قرارگرفته و مقايسههاي دوتايي بين معيارها با توجه به
ميانگين هندسي نظرات کارشناسان و شهروندان در مصاحبههاي صورت گرفته صورت ميپذيرد .در
واقع ماتريسي تشكيل گرديده که درايههاي آن با توجه به ميزان اهميت هر يک از معيارها نسبت به
يكديگر به صورت دو به دو مقايسه شده بود (جدول .)1
پس از تشكيل ماتريس مقايسه بهترتيب زير وزنهاي نسبي معيارها بهدست ميآيد :گام اول :محاسبهي
مجموع مقادير هر ستون در ماتريس مقايسه زوجي است .گام دوم :استانداردسازي اعداد ماتريس است؛ به
اين صورت که هر مؤلفه ماتريس حاصل از مقايسه زوجي به مجموع ستونش تقسيمشده و ماتريس مقايسه
زوجي نرمال شده بهدست ميآيد .گام سوم :محاسبه ميانگين مؤلفهها در هر رديف از ماتريس استاندارد شده
است؛ يعني تقسيم مجموع امتيازات استاندارد شده براي هر رديف بر تعداد معيارها که حاصل هر يک
ماتريس ستوني است .اين ميانگينها تخميني از وزن نسبي معيارهاي مقايسه شده ميباشد که در اين رابطه
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نهايتاً وزن نهايي بهدست ميآيد .وزن نهايي مبنايي براي تصميمگيري بوده و به عنوان نسبتهاي کارايي هر
معيار در رسيدن به هدف نهايي به کار گرفته ميشود .همان طور که مشاهده ميشود مجموع ضريب اهميت
معيارها معادل  1است و اين نشاندهندهي نسبي بودن اهميت معيارهاست .يكي از مزيتهاي فرايند تحليل
سلسله مراتبي امكان بررسي سازگاري در قضاوتهاي انجامشده براي تعيين ضريب اهميت معيارها است.
چنانچه اين ضريب کوچکتر يا مساوي  2.1باشد ،سازگاري در قضاوتها مورد قبول است وگرنه بايد در
قضاوتها تجديدنظر شود .به عبارت ديگر ماتريس مقايسهي دودويي معيارها بايد مجدداً تشكيل شود .در
اين پژوهش سازگاري صفر بوده است يعني سازگاري در قضاوتها رعايت شده است.
جدول  - 2مقیاسهاي عددي ساعتی
ارزش عددي

مفاهيم
اهميت يكسان

1

تا حدودي داراي اهميت زياد

3

به طور جدي مهم و بااهميت

7

خيلي زياد مهم و بااهميت

5

اهميت در حد عالي

2
2و1و1و7

ارزشهاي حد متوسط را ارائه ميکنند
مأخذ :قدسيپور11:1371 ،

جدول -1ماتریس مقایسهي زوجی و وزن نهایی
فاصله
از
فضاهاي
سبز

نزديكي
به مرکز
محله

نزديكي
به
دسترسي
محله

دوري از
کاربريهاي
ناسازگار

فاصله
مناسب از
کاربري
آموزشي

وزن نهايي

1

2

3

1

7

2.11

2.7

1

2

3

1

2.21

نزديكي به دسترسي محله

2.33

2.7

1

2

3

2.17

دوري از کاربريهاي ناسازگار

2.27

2.33

2.7

1

2

2.22

فاصله مناسب از کاربري آموزشي

2.2

2.27

2.33

2.7

1

2.21

اليهها

فاصله مناسب از فضاهاي سبز
نزديكي به مرکز محله

مأخذ  :نگارندگان1321 ،

ترکیب الیهها
پس از تعيين معيارهاي مؤثر در مكانيابي و وزندهي آنها بر اساس اهميتشان ،بايد اليههاي
اطالعاتي اين معيارها با استفاده از يک روش مناسب باهم تلفيق شوند .تلفيق و ترکيب اليههاي مختلف
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فضايي از منابع گوناگون با همديگر ،هدف اصلي پروژههاي سيستم اطالعات جغرافيايي و ويژگي
منحصـربهفرد آن است تا به اين تـرتيب اثـرات متقـابل توصيف و تجـزيه و تحليل شده و براي
تصميمگيران تكيهگاهي فراهم شود .در اين تحقيق جهت ترکيب اليهها با يكديگر از توسعه دهنده
 AHPدر محيط  Arc GISاستفاده شده که نتايج نشان داده شده است (شكل  .)7پس از تطابق اين
نقشه با واقعيت زميني ،زمينهاي فاقد کاربري و فضاهاي سبز باالي  2222مترمربع دستهي مناسب ،
خيلي مناسب برخي محالت با توجه به نياز شهروندان و توزيع فضايي مناسب براي ايجاد بازار روز محله
در شهر بيرجند در حد قطعات مناسب تشخيص داده شد که در نقشهي نهايي نشان داده شده است.
همچنين با توجه به نقشهي نهايي مشاهده شده است که چهار بازار روز موجود شهر بيرجند (-1خيابان
پاسداران  -2خيابان پرستار  -3خيابان  17خرداد و  -1خيابان شهيد بهشتي) در پهنههاي مناسب و
خيلي مناسب قرارگرفتهاند (شكل .)2

شكل  -8نقشه تلفیق نهایی الیههاي مورد استفاده

مکانیابی بهينه بازارهای روز محله با استفاده از مدل تحليل سلسله...
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شكل  -3نقشه اولویتبندي زمینهاي شهري براي ایجاد بازار روز

نتیجهگیري و پیشنهادها
تأمين اقالم ضروري و مايحتاج روزانه و هفتگي ،يكي از مسائل مهم خانوارها محسوب ميگردد .اين
مسئله در شهرهايي که فاقد توزيع و پخش اقالم مصرفي خانوارها است ،به يک بحران شهري تبديل
ميشود .برنامهريزي صحيح براي احداث بازارهاي روز در رفع اين بحران ،فوقالعاده مؤثر است .با توجه
به تعداد محدود بازارهاي روز در شهر بيرجند و توزيع فضايي نامناسب بازارهاي موجود با استفاده از
نرمافزار  Arc GISو فرايند تحليل سلسله مراتبي ،در نهايت زمينهاي محالت اين شهر را به پنج دسته
خيلي مناسب ،مناسب ،متوسط ،نامناسب و خيلي نامناسب تقسيمبندي کردهايم که نتيجه در قالب يک
نقشه ارائه گرديده است .پس از تطابق اين نقشه با واقعيت زميني ،زمينهاي فاقد کاربري و فضاهاي
سبز باالي  2222مترمربع دسته مناسب ،خيلي مناسب برخي محالت با توجه به نياز شهروندان و
توزيع فضايي مناسب براي ايجاد بازار روز محله در شهر بيرجند در حد قطعات مناسب تشخيص داده
شد که در نقشه نهايي نشان شده است .همچنين با توجه به نقشه نهايي مشاهده شده است که چهار
بازار روز موجود شهر بيرجند ،در پهنههاي مناسب و خيلي مناسب قرار گرفتهاند .همچنين با توجه به
نقشهي نهايي (شكل  )2مشخص شد که مكانهاي بهينه براي ايجاد بازار روز در کل شهر بيرجند از
پراکندگي الزم برخوردارند .بنابراين با ايجاد بازارهاي روز جديد با توجه به پهنههاي بهينه ميتوان به
کاهش سفرهاي درونشهري در شهر بيرجند کمک بسزايي کرد.
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در راستاي يافتههاي تحقيق حاضر ،پيشنهادهاي زير ارائه ميشود:
 استفاده از نقشه پيشنهادي براي ايجاد مكانهاي جديد بازار روز در محالت شمال شهر و سايرمحالتي که بازار روز ندارند.
 ارائه خدمات با توجه به اصل عدالت شهري در هر دو منطقه شهرداري بيرجند. مكانيابي بهينه کاربريهاي خدماترسان شهري براي کاهش سفر درونشهري در شهر بيرجند.منابع
-1آسايش ،حسين و عليرضا استعالجي .1372 .اصول و روشهاي برنامهريزي ناحيهاي (مدل ،روشها و فنون).
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري.
-2استانداري خراسان جنوبي .1321 .سالنامهي آماري ،بيرجند ،ناشر معاونت برنامهريزي ،دفتر آمار و اطالعات.
-3بحريني ،حسين .1371 .فرايند طراحي شهري .انتشارات تهران.
-1بحريني ،سيد حسن .1351 .شهرسازي و توسعه پايدار ،ماهنامه رهيافت ،شماره .15
-7برآبادي ،محمود .1371 .الفباي شهر .تهران ،سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور.
-1توفيق ،فيروز .1352 .مباحث و روشهاي شهرسازي :مسكن .تهران ،مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و
معماري ايران.
-5پورمحمدي ،محمدرضا .1372 .برنامهريزي کاربري اراضي شهري .تهران ،سمت.
-7حبيبي ،سيد محسن و صديقه مسائلي .1357 .سرانه کاربريهاي شهري .تهران ،سازمان ملي زمين و مسكن.
-2خواجه ارزاني ،مهدي .1371 .تحليل مكانيابي بهينه ميادين ميوه و ترهبار (منطقه  7اصفهان) ،پاياننامه
کارشناسارشد برنامهريزي شهري و منطقهاي ،دانشگاه تربيت مدرس.
-12رضويان ،محمدتقي .1371 .برنامهريزي کاربري اراضي شهري .تهران ،انتشارات سمت.
-11سهيليزاده ،حسين و حميدرضا فيلي .1322 .مكانيابي بازارهاي روز شهري به روش جايابي چند تسهيالتي
و فرآيند تحليل سلسله مراتبي  AHPبهمنظور مديريت بهينه حمل و نقل شهري .اولين کنفرانس اقتصاد
شهري ايران.
-12سيفالديني ،فرانک .1357 .روند شهرنشيني ،مساله شهرهاي بزرگ ،مجله پژوهشهاي جغرافيايي ،شماره .31
-13شيخ بيگلو ،رعنا ،سيمين نعمتاللهي بناب و حامد شيخ بيگلو .1321 .برنامهريزي و مكانيابي بازارهاي روز
در مناطق شهري (مطالعه موردي :مناطق  3و  1شهر تبريز) ،فصلنامه پژوهش و برنامهريزي شهري ،سال
سوم ،شماره دهم.
-11شيرازيان ،مرجان و همكاران .1353 .مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراکز خريد .جلد اول ،بخش تحقيقات
و مطالعات.
-17قدسيپور ،سيدحسن .1371 .فرايند تحليل سلسله مراتبي ( .)AHPچاپ چهارم ،تهران ،انتشارات دانشگاه
صنعتي اميرکبير.
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