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 مدل تحليل سلسله مراتبی  از استفاده بازارهای روز محله با بهينه یابیمکان

 در سامانه اطالعات جغرافيایی نمونه موردی: شهر بيرجند
 

 2ميكانيكی و جواد 1*الهه کاوسی
 بيرجند دانشگاه جغرافيا گروه علميتياه عضو و استاديار2، شهري ريزي برنامه و جغرافيا کارشناس ارشد1 

 11/11/22تاريخ پذيرش: ؛ 22/3/22تاريخ دريافت: 

 چكیده

 موارد از ييك .گردند مي محسوب شهر سطح در خدماتي مراکز ترينمهم از يكي ،محله روزبازارهاي 

. است يکاربر نوع اين استقرار يبرا مناسب يجغرافياي مكان انتخاب ،مراکز اين داثاح از قبل توجه قابل

بازار روز  يابيمكانپژوهش حاضر با هدف  .شود واقع موثراين مراکز  بيشتر هرچه کارايي جهت در که يمكان

 .باشدمي شهريدرون و بهبود تقاضاي سفر توزيع مناسب بازارهاي روزدر راستاي  ،بيرجندشهر  محله در

 موثر عوامل بررسي و شناسايي به نخست يمرحله . درتحليلي است -روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي

سلسله و فرايند تحليل  سيستم اطالعات جغرافيايي سامانهسپس با استفاده از شد.  پرداخته يابيمكانبر 

 دروني گذاريارزش و بنديطبقه اتي،اطالع هاياليهتهيه  داده، آوريجمعز طي کردن مراحل ا پس ومراتبي 

 هايبازاربراي ايجاد  شهر بيرجند هايزمين بندياولويتاطالعاتي به  هاياليههمپوشاني  دهي ووزن و هااليه

 وضع موجود و تفضيلي شهر هاينقشهمطالعه ز طريق اطالعات مورد نياز اين پژوهش ا .ايمپرداخته همحل روز

 ،متوسط ،مناسب ،مناسباين شهر را به پنج دسته خيلي  هايزميندر نهايت  به دست آمده است. بيرجند

 پس از که نتيجه در قالب يک نقشه ارائه گرديده است. ايمکرده بنديتقسيم نامناسبخيلي و  نامناسب

 دسته ،مترمربع 2222باالي  فاقد کاربري و فضاهاي سبز هايزمين ،تطابق اين نقشه با واقعيت زميني

بازار روز براي ايجاد  برخي محالت با توجه به نياز شهروندان و توزيع فضايي مناسب مناسب خيلي ،سبمنا

نهايي نشان داده شده است.  مناسب تشخيص داده شد که در نقشه قطعات حد در در شهر بيرجند محله

مناسب و  هايپهنهدر  شهر بيرجند، موجودمحله ر روز بازا چهارمشاهده شد،  با توجه نقشه نهاييهمچنين 

 .اندگرفتهقرار خيلي مناسب 
 

سيستم اطالعات جغرافيايي، فرايند  پايدار، توسعه شهر بيرجند، ،، بازار روزيابيمكان :واژگان کلیدي

 1.تحليل سلسله مراتبي
                                                             

  kavoosielahe@yahoo.comنويسنده مسئول: *
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 مقدمه

 طرح مسئله
 رشد و سطوح مطالعه. است بشر تكنولوژيک و ذهني تبلور و انساني تمدن اصلي پايگاه شهر

 است افزايش حال در سرعت به شهري جمعيت رشد که است واقعيت اين کنندهمنعكس شهرنشيني

پايدار  يمفهوم توسعه با رشد سريع جمعيت جهان و تمرکز آن در شهرها،(. 57:1357الديني، )سيف

 ,Auclair) جوامع انساني مطرح گرديد بلندمدت اندازچشمبر  تأثيرگذارعنوان مؤلفه اساسي به شهري،

عنوان پايدار به ي( توسعه1275سازمان ملل ) توسعه و زيستمحيطدر کنفرانس جهاني  .(1997:12

نيازهاي فعلي را  نيازهايشان،هاي آينده براي برآورده کردن نسل هايتواناييفرايندي که بدون تخريب 

 يتوسعهپايدار،  ريف توسعهبا عنايت به تع (.Tosun, 2001:289-303) برآورده سازد تعريف شده است

اما بقا و دوام آن نيز تضمين  ه به نيازهاي مردم شهر پاسخ گويد؛است ک ايتوسعه نيز پايدار شهري

امروزه ضرورت  (.17: 1371)برآبادي،  نگردد بالاستفادهآب، خاک و هوا، آلوده و  حالدر عينگردد و 

شهري هويداست؛ چرا که  يزانربرنامهمان ديگري بر پايدار شهري بيشتر از هر ز توجه به مقوله توسعه

 .اخير بارها اعالم شده است يهاسالشهري سنتي در  يزيربرنامهمرگ 

جانشيني موجه و معقول براي شهرسازي مخرب قرن بيستم است و در آن به موازات  يدارشهر پا

ناسب و زندگي حداقل نيز ، به مسائل اجتماعي و انساني، نظير مسكن ممحيطييستزتوجه به مسائل 

که طي آن  شودميپايدار شهر به فرآيندي تاکيد  يدر توسعه (.27-32: 1351)بحريني، شود يمتوجه 

 بارزياناثرات  و حداکثر کارايي را داشته باشد گردش انرژي در شهر در  حداقل شرايط عملكردي،

کارها به سوي شهر پايدار از راه يكي. (Haughton, 1997:192) محيطي به حداقل ممكن کاهش يابد

از طريق تلفيق  توانمي در جابجايي است که ويژه خودروهاي شخصي(به خودرو )به ءکاهش اتكا

تردد خودروهاي  مكاني وساختن زماني  و محدود ونقلحمل ريزيبرنامهکاربري زمين با  ريزيبرنامه

 شخصي به آن رسيد. 

مايحتاج روزانه و  تهيهزيرا بحث  گرددمي محسوب شهري ايهبخش ترينعمده بازار روز محله از

 يابيمكاندر صورت . روداصلي خانوارها به شمار مي هايدغدغهاز  ،ترين زمان ممكنهفتگي در کم

کاهش  شهري ودرونبه کاهش حجم سفرها  توانميدر تمام محالت شهري بازار روز محله  صحيح 

است که با استفاده از  هدف اين پژوهش اين .دار شهري رسيددر نهايت توسعه پايمصرف سوخت و 

بهينه براي  يابيمكان وتجزيه و تحليل  در سامانه اطالعات جغرافيايي، بهتحليل سلسله مراتبي مدل 

و بهبود تقاضاي سفر پرداخته  بازار روز محله در شهر بيرجند، در راستاي توزيع مناسب بازارهاي روز

 ،جه به کاهش زمان و مسافت و هزينهبهبود تقاضاي سفر با تو عبارتند از: يابياين مكانآثار شود. 

رضايت شهروندان  شهري، زيستمحيطکاهش مصرف سوخت و انرژي و در نتيجه جلوگيري از آلودگي 
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 در توزيع فضايي مناسب کاربري تجاري محله در تمامي شهر، افزايش تسهيالت و خدمات عمومي،

پيشگيري از تداخل ها، کاربري، توزيع متعادل هاکاربرياعتالي کيفيت  ،يامحلهتقويت هويت 

به تسهيالت مورد نياز و توزيع منافع حاصل از آن به طور  هاگروهدسترسي تمام  ناسازگار، هايکاربري

 باشد:گويي به اين سؤال ميبنابراين پژوهش حاضر به دنبال پاسخ مختلف اجتماعي. هايگروهبرابر براي 

 باشد؟کجا مي بازار روز محالت در شهر بيرجندبهينه براي  هايمكان

 

 تحقیق  پیشینه
 توانمي هاآنمطالعات محدودي صورت گرفته است که از ميان  ،بازار روز محله يابيمكان در زمينه

 به موارد ذيل اشاره نمود:

 در روز بازارهاي يابيمكان و ريزيبرنامه» عنوان با ايمقاله( در 1321) شيخ بيگلو و همكاران

 مناسب دسترسي نمودن فراهم براي «تبريز شهر 1 و 3 مناطق: موردي مطالعه، شهري مناطق

 برآوردرا  نياز مورد روز بازارهاي تعداد ،ايمحله روز بازارهاي به تبريز شهر 1 و 3 مناطق شهروندان

 1 و 3 مناطق در کاربري فاقد و باير اراضي يکليه بازارها، يابيمكان براي . در اين پژوهشاندکرده

 1222 مساحت با باير اراضي مذکور، جمعيتي يآستانه دنکر منظور با وليكن گرديد؛ مشخص

 قطعه 121 که هگرديد تعيين Arc View افزارنرم از استفاده با اراضي اين. گرفت قرار مدنظر مترمربع،

 افزارنرم از گيريبهره و AHP روش از استفاده با تخابيان اراضي اوليه، گريغربال از پس. است زمين

Expert Choice تراکم دسترسي، زمين، شكل شيب، ،(زمين مساحت) اندازه معيارهاي اساس بر و 

 و گرفتند قرار بنديرتبه و ايمقايسه تحليل مورد زمين قيمت و سازگاري پارکينگ، پتانسيل جمعيت،

 احداث جهت زمين قطعه 22 تعداد مطالعه، مورد يمحدوده رداديقرا بنديمنطقه از پس نهايت در

 .ه استگرديد مشخص روز بازار

 جايابي روش به شهري روز بازارهاي يابي مكان»با عنوان  ايمقاله( در 1322) زاده و فيليسهيلي

 با «شهري نقل و حمل بهينه مديريت منظور به AHP مراتبي سلسله تحليل فرآيند و تسهيالتي چند

 جايابي روش با بازارها گونهاين جايابي در الزم معيارهاي به توجه با کارا بسيار متدولوژي يک يارائه

 همچنين. اندداختهپر بهينه يمنطقه گزينش به( Multifacility Location Problems) تسهيالتي چند

 مراتبي سلسله سطوح عيينت از بعد شودمي عملي Expert choice افزارنرم در که AHP روش کمک به

 انجام دهيوزن براي را سطوح اين بين زوجي مقايسه هاگزينه و معيارها زير معيارها هدف شامل

 دهي وزن از پس. اندکرده انتخاب را گزينه بهترين احداث جهت مجاز مناطق بين از نهايت در و اندداده

 اولويت ضريب با شهري روز بازار احداث براي بهينه همنطق عنوانبه دو منطقه افزارنرم اين در مترها پارا
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 تحليل فرايند روش که گرديد استنباط و مقايسه پيشنهادي روش دو پايان در گرديد انتخاب 2/121

 .باشد برداشته در را بهتري نتايج تواندمي AHP مراتبي سلسله

 ميلواکي، -انشگاه ويسكاني( در دETIآموزشي اشتغال ) مؤسسهدر  1222 يدر اواخر دهههمچنين 

و پرتراکم  درآمدکمقدرت خريد محالت  بازارهاي روز محلي اقدام شد که ضمن آن، يابيمكاننسبت به 

رغم تمايل و اين نتيجه حاصل شد که علي شدنواحي مرکزي شهر با محالت پردرآمد ارزيابي 

مصرف بيشتر و در نتيجه  ،پرتراکم محالت کم درآمد و براي استقرار در نواحي پردرآمد، فروشانخرده

 (.Wang, et al., 2004:83)شوند ميمنافع اقتصادي افزون تري را موجب 

طرح جامع بر اساس مستندات  بارترهميادين ميوه و  يابيمكاندر اياالت کانزاس نيز  2227در سال 

 پايدار اقتصادي، يسعهحصول تو براي اين طرح عبارتند از: ذکرشدهاهداف  .در دستور کار قرار گرفت

 ترينهاي اشتغال و کسب درآمد و ... مهمفرصتايجاد  به شهروندان، رسانيخدماتارتقاء کيفيت 

شهروندان به ميدان ميوه و  يدسترسي عادالنه :باشدميمعيارهاي مورد نظر در طرح مذکور بدين شرح 

اين  ترينموفقمناسب. يكي از  مرکزيت نسبي و مساحت ،جوارهم هايکاربريسازگاري  ،بارتره

ي خدمات و هم در توسعه اقتصادي منطقه ارائهکه هم در  استراسكين  بارترهميدان ميوه و ها، ميدان

 (.Ruskin Community Development Corporation, 2007:1) مؤثر واقع شده است

مهم در  هايبرنامهان از به شهروند بارترهميوه و  يعرضه هايشيوهکارايي  ،اخير هايسالدر 

اين برنامه در  مورد توجه قرار گرفت. بارترهاز اين رو احداث ميادين ميوه و  ؛هندوستان بوده است

 جامع هاييتحليلدر اين راستا  .دو کلكته به اجرا در آم احمدآباداول در شهرهاي بزرگ مانند  يمرحله

پتانسيل فروش و غيره صورت  حمل و نقل، ايهزيرساختدسترسي مناسب و  پيرامون تقاضاي محلي،

 (.Gandhi and Namboodiri, 2006:1-2) پذيرفت

قرار گرفت تا  ايويژهمورد توجه  بارترهنيز احداث ميادين ميوه و  کنگهنگطور مشابه در چين و به

اباني خي فروشاندستمتمرکز گردد و از فعاليت  هامكانعرصه اقالم مورد نياز شهروندان در اين 

  (.Swyer, 1991:192 ؛Lu and Liang, 2004:9) جلوگيري شود

 

 مبانی نظري

 محله روز  بازار یابیمكان
 هايفرآورده و بارتره و ميوه توزيع و تهيه امر در تسهيل براي که معين است مكاني روز بازار

 به) هاآن مطلوب گزينيمكان و بازارها اين براي ريزيبرنامه و بينيپيش. يابدمي اختصاص کشاورزي

 (.11:1371 )خواجه ارزاني، کرد خواهد حل را شهري مشكالت از بسياري( محله سطح در ويژه
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 مكان ،بارتره و ميوه ميادين و روز بازارهاي جمله از و تجاري مرکز نوع هر تأسيس در اقدام اولين

 موجود، مشابه فضاهاي ل،مح موقعيت بازار، وضع عميق بررسي ينتيجه بايد که است آن گزيني

 ن،رضويا) باشد اليـاه زندگي سطح و وذـنفي تحت منطقه آينده، در نياز وردـم اتـتأسيس جمعيت،

 گرفتن نظر در با بايد مكاني-فضاييهاي ويژگي به توجه با روز بازارهاي يابيمكان (117: 1371

 و زيربنايي تأسيسات ري،سازگا دسترسي، مراتب، سلسله مرکزيت، زمين، خصوصيات معيارهاي

 پتانسيل زمين، قيمت همچون عواملي بايد نيز اقتصادي معيارهاي يزمينه در. بگيرد صورت نگريآينده

 (.25: 1352 شهيدي، و کامرانپور) قرار داد مدنظر را اطرافهاي کاربري و فروش

 زمین وسعتالف( 

 ؛ زيرااست تجاري مرکز نوع هر يابيمكان در مؤثر عوامل از يكي نياز، مورد زمين ياندازه و وسعت

 هايآستانه. باشد آينده و موجود جمعيت نياز يکنندهتأمين مساحت، لحاظ از بايد نظر مورد مكان

 ميزان بر است، الزم بارتره و ميوه روز هايبازارچه و ايمحله خريد مراکز تأسيس براي که جمعيتي

 جدول در. است متنوع بسيار مختلف،منابع  در جمعيتي هايآستانه اين. گذاردمي تأثير مساحت

 2722 بين دهنده خدمات جمعيت محله،مقياس  در هفتگي - روزانه خريد تجاري واحدهاي استاندارد

 (.15:1357 ،مسائلي و حبيبي) است شده تعيين نفر 1222 تا

 دسترسی ب(
 Madsen)روند مي شمار هب شهري زندگي اساسي هايشرطارتباط، پيش و دسترسي آسان، چرخش

and Plunz, 2002:133.) اطالق ديگر مكان به نسبت مكان يک نسبي مجاورت و نزديكي دسترسي، به 

عموم مردم شهر، منطقه، محله از آن  کهآن سبب به خريد مرکز يک (.Pooler, 1995:421)شود مي

است  اهميت حائز مبحث اين در آنچه .گيرد قرار بررسي مورد دسترسي نظر از کنند بايداستفاده مي

توجه  نكته اين به بايد خريد مرکز دسترسي به مربوط مطالعات در يعني .است دسترسي سرعت و سهولت

کند مي برقرار ارتباط شهر مختلف نقاط با طريقي چه به گيردمي قرار آن در خريد مرکز که مكاني که کرد

 (.33: 1353 همكاران، و شيرازيان)خير؟  يا دشو انجام سرعت و سهولت با ارتباط اين اينكه و

 هاکاربري سازگاري ج(

 .گيرند قرار محله روز بازار مجاورت توانند درنمي شانعملكردي ماهيت دليلبه هاکاربري از برخي

 از هاکاربري فعاليت تداخل و مزاحمت از جلوگيري هدف با سازگاري به مربوط مطالعات بنابراين

 مشخصات بايد کاربري دو بين ناسازگاري يا سازگاري ميزان تعيين براي .است ورداربرخ خاصي اهميت

 موارد مشخصات، اين يمقايسه با سپس و تعيين آن عادي فعاليت انجام جهت را کاربري هر نيازهاي و

 باشد نزديک يا مساوي يكديگر با آمده دستبه مشخصات چنانچه .نمود مشخص را توافق عدم و توافق

: 1371 ،رضويان) باشند سازگار کامالً يا ناسازگار کامالً است ممكن صورت اين غير در و گارندساز
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 پارکينگ، سبز، فضاهاي :است ذيل هايکاربري با ترتيببه روز بازارهاي سازگاري اولويت (.213

 و کارگاهي ،ورزشي درماني، بهداشتي، اداري، اجتماعي، -فرهنگي تاريخي، آثار انبار، آموزشي، مسكوني،

 (.111:1372 پورمحمدي،) باشد مي شهري تأسيسات

 مدل تحلیل سلسله مراتبی
، سازيمرتب ،آوريجمععنوان ابزاري توانمند در به 72 يکه در دهه 1اطالعات جغرافيايي سامانه

 ايکاربردهداراي  فضايي جنبه جهاني به خود گرفت، هايداده، بازيابي، پردازش و تحليل سازيذخيره

 هايحوزهبه روز بر  روز وبوده است  گيريتصميممديريت و  ،ريزيبرنامهمختلف  هايعرصهوسيعي در 

تصميم و  ،هاي مختلف تحليلو مدل هاروش. بر همين اساس الزم است که شودميکاربردي آن افزوده 

به طرز مطلوبي  هاآن از و قرارگرفتهمورد مداخله سيستم اطالعات جغرافيايي  هايقابليتبا  ريزيبرنامه

ها که در قالب سيستم اطالعات جغرافيايي از يكي از اين مدل (.1: 1377 )مالچفسكي، استفاده شود

جزو فرايند تحليل سلسله مراتبي . باشدمي 2مدل تحليل سلسله مراتبي ده استمطرح ش 1372سال 

هاي زوجي و مدل موريس است سهاين مدل ترکيبي از مدل مقاي ند معياري است.چارزيابي  يهاروش

، تعيين مكان بهينه و... در ناحيه يبنددرجه، يبندسطحکه براي  (122: 1372)آسايش و استعالجي، 

نسبي از مقايسه  هايمقياسجهت استخراج تحليل سلسله مراتبي فرايند . جغرافيايي قابل استفاده است

گيري واقعي به ي اندازهممكن است برا هامقايسه اين رود.کار ميگسسته و پيوسته به هايدادهزوجي 

استفاده از اين مدل به  با .(Saaty, 2004:415) وضع نسبي ترجيحات باشد دهندهنشانکه يا اينکار رود 

 شدهداده وزن  .گرددمياستخراج  مربوط بنديرتبهپرداخته و سپس  هادادهوزن دهي دروني و بينابين 

که اين عدد بيانگر اهميت نسبي آن معيار نسبت به  شودمييابي دخالت داده صورت يک عدد در ارزبه

يكي از  .شودميبرابر يک شود نرماليزه  هاآنبه صورتي که مجموع  هاوزن معموالً ساير معيارها است.

 هاقضاوتدر  تجديدنظرنرخ ناسازگاري بوده که با مشخص شدن آن امكان  يمزاياي اين روش محاسبه

اطمينان حاصل کرد و نرخ  هاوزن کارگيريبهبايد نسبت به سازگاري قبل از  .آيدمي ودوج به

و در غير اين  قبولقابلباشد سازگاري  2.1ناسازگاري محاسبه شود که چنانچه اين مقدار کمتر از 

سيستم اطالعات جغرافيايي و  (.57-53: 1372 )عظيمي حسيني و همكاران، باشدميعكس بلصورت 

 کشاورزي، خدماتي، جمعيتي، روستايي، هري ،ش مختلف تحليلي از جمله هايزمينهدر  شدهارائهمدل 

 .بهره کافي برد هاآناز  گيريتصميمدر انجام بهتر  توانميکاربرد دارند که  اقليمي و...

 

 

                                                             
1- Geography Information System 

2- Analytic Hierarchy processes 
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  تحقیقروش مواد و 

ر ماهيت از نوع تحقيقات هدف از نوع تحقيقات کاربردي، از نظحاضر از نظر  يروش تحقيق در مقاله

ميداني -اسنادي هايروشاطالعات ترکيبي از  گردآوريو از حيث  استدر شهر بيرجند  تحليلي -توصيفي

جهت  ميداني ابزار گردآوري اطالعات با توجه به موضوع تحقيق از مشاهده مستقيم در مطالعه .است

تفضيلي و  هاينقشهنهايي با  تطبيق و شهري و بازارهاي روز موجود هايکاربريبرداشت وضع موجود 

 بنديطبقهجهت کسب اطالعات مورد نياز با کارشناسان و شهروندان مصاحبه وضع موجود شهر بيرجند و 

اطالعات مورد   ،ايکتابخانهدر مطالعه  است.استفاده شده نهايي  دهيوزن و هااليه دروني گذاريارزش و

مطالعات قبلي که در اين زمينه انجام گرفته و همچنين  ،شهر بيرجند نياز شامل اطالعات آماري

 ترکيبي رويكرد به توجهبا  .گرديد بنديطبقه موضوعي برداريفيشاز طريق  و آوريجمع ،هاگزارش

 به شهري و مسايل حل در استفاده قابل هايفن و هابا مدل اييـات جغرافيـاطالع انهـامـس هايقابليت

مورد نياز  هايشاخصو تحليل هم بر اساس پارامترها و  تجزيه شهري، هايکاربري بهينه يابيمكان ويژه

 هاييدسترسنزديكي به  -2، نزديكي به مرکز محله -1 شامل: بازار روز محلهمناسب  يابيمكانبراي 

فاصله مناسب از  -7 ،ناسازگار هاييکاربردوري از  -1، فاصله مناسب از کاربري آموزشي -3، محله

سيستم اطالعات مكاني و  يبا استفاده از سامانهبا مساحت باال  هاييينزمدر  يريقرارگ -1 و هاي سبزفضا

گويي به اين و در نهايت پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گرفته استصورت تحليل سلسله مراتبي مدل 

تقاضاي سفر رابطه   بين مكان استقرار بازار روز محله در شهر بيرجند و رسدميبه نظر : باشدميفرضيه 

 در وضعيت بهتري قرار بگيرند. توانندميوجود دارد که در صورت بهبود موقعيت مكاني 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه
  نفر 157222و مربع  متر 27523112بيرجند مرکز استان خراسان جنوبي با مساحت  شهر

دقيقه و  71درجه و  75الي و دقيقه عرض شم 37درجه و  33دقيقه تا  21درجه و  31بين  جمعيت

 منطقه دو ،داري بيرجندشهر تقسيمات لحاظ و از دقيق طول شرقي واقع شده است 12 درجه و 72

از  ،از جنوب به شهرستان سربيشه ،ال به شهرستان قاين و بخش سراياناز شمستان  اين شهر دارد.

و فاصله آن تا مشهد، زاهدان  محدود شده است شهرستان طبسشرق به کشور افغانستان و از غرب به 

 .(13: 1321 ،استانداري خراسان جنوبي) کيلومتر است 1322، 177، 171ترتيب و تهران به
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 موقعیت شهر بیرجند در کشور و استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجندنقشه  -2 شكل

 

 
 بیرجند شهر تفضیلی موجود و هاييکاربرنقشه  -1 شكل

 

 تحقیق هايیافته
و  هاسازمانشهر بيرجند از  هاييکاربرمورد نظر  شامل  وضع موجود و تفضيلي  هاييهالبتدا ا

 هاآنبا همديگر براي  هايهالبا توجه به عدم مطابقت اين  (.2)شكل  گرديد يآورجمعمراکز موجود 
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نوان عبه UTMکه در اين پژوهش سيستم شده يفتعرمشخص و يكسان  زونسيستم مختصات با 

 .گيرديمقرار  12ون زمورد نظر در  يمنطقه UTMکه در سيستم  يستم مبنا استفاده شده استس

 Arc GISيافزارنرمدر محيط   shpپس از رقومي کردن و تبديل به فرمت هايهالسپس براي هر کدام 

 گيرد.يدهي و تحليل انجام موزن مراحل مختلف

 

 هروز محل بازار  یابیمكانشناسایی معیارهاي 
 )بحريني، دارند سروکاربا آن  يزانربرنامهاي است که اغلب کز خدماتي مسألهتوزيع بهينه مرا

بازار روز  تعيين مكان بهينهبراي . ايت شودتا اصل عدالت در دسترسي به مراکز خدماتي رع (17: 1371

 .تخاب شودبهترين محل و با باالترين کارايي انمعيارها و شرايطي تعريف شود تا  دباي محله

 استفاده يرزاطالعاتي  هاييهالاز تجاري محله مراکز  يابيمكانبر اين اساس در اين تحقيق براي 

مناسب از کاربري  فاصله -3، محله هاييدسترسنزديكي به  -2، زديكي به مرکز محلهن -1 شده است:

در  يريقرارگ -1 سبزمناسب از فضاهاي  يفاصله -7 ،ناسازگار هاييکاربردوري از  -1، آموزشي

 .با مساحت باال هاييينزم

 

 مكانی هايیلتحلاطالعاتی و انجام  هايیهالتهیه 

 استاطالعاتي مورد نياز، اولين مرحله از مراحل عملي تحقيق  هاييهال يتهيه يابيمكاندر فرايند 

از معيارها از روي اطالعاتي هر يک  بايد اليه ،يابيمكانپس از مشخص شدن معيارهاي مؤثر در که 

اين  .شونديمشهري استخراج و آماده شوند و براي انجام مراحل بعدي وارد پايگاه داده  ينقشه پايه

فاصله از  ينقشه يتهيه .باشديماطالعاتي  هاييهالزمين مرجع نمودن  ،سازيه شامل رقوميمرحل

ت رستري در اين مرحله صورت کاربري اراضي به فرم وکتورياطالعاتي و تبديل نقشه  هاييهال

بيرجند براي استخراج معيارها استفاده  و تفضيلي وضع موجود يهانقشه. در اين تحقيق از گيرديم

 .شده است

 

 اطالعاتی یهال يگذارارزش

در اين  با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي است. يابيمكاناين مرحله يكي از مراحل اصلي 

عمليات  .شوديم يگذارارزش هايهالو  شوديم يبندطبقهبه صورت مجدد  هادادهمرحله مجموع 

 هايهالمجموع  ،ضروري بوده و طي اين عملياتامري  هايهالمجدد براي ترکيب مجموع  يبندطبقه

نزديكي به مرکز )اطالعاتي  هاياليهبراي  در اين تحقيق .شونديمتحت مقياس مشترکي سنجيده 

مناسب از فضاهاي سبز، فاصله مناسب از کاربري آموزشي  فاصله، محله هاييدسترس ، نزديكي بهمحله
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شده و با توجه به اهميت  يبندطبقهکالس  نهبه  هانقشهسپس هر يک از  تهيه گرديد. يافاصلهنقشۀ 

 داده شد هاآنارزش( به  باالترين)نه ارزش( تا  ترينيينپا)يک  ارزشي بين هاکالسهر يک از 

نسبت به بازار روز  هايکاربر سازگاري با توجه ناسازگار هاييکاربردوري از  اليه .(1تا  3 يهاشهنق)

 .(5تا  3شكل ) شد يگذارارزشو  يبندطبقهکالس  نهبه محله 

 
 بر اساس فاصله مناسب از فضاهاي سبز يگذارارزشنقشه  -9 شكل

 
 محله مرکز بر اساس نزدیكی به يگذارارزشنقشه  -4 شكل
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 محله هايیدسترسبر اساس نزدیكی به  يگذارارزشنقشه  -5 شكل

 
 بر اساس فاصله مناسب از کاربري آموزشی يگذارارزشنقشه  -6 شكل



 22 پایيز/نهم/سال سوم/شماره مسلسل  آمایش جغرافيایی فضامجله                                                         12

 
 ناسازگار هاييکاربربر اساس دوري از  يگذارارزشنقشه  -7 شكل

 

 اطالعاتی  هايالیهدهی به وزن
بايد در يک فضاي  گيرييمتصم. همسو نيستندوز محله بازار ر يابيمكانمعيارهاي گوناگون در 

که در اين با توجه به اين ارزيابي چند معياري يهاروشدر چنين شرايطي  صورت پذيرد. يچندبعد

 (12: 1352 )توفيق، هستند ياجداگانهفرض بر اين است که هر يک از معيارها محور يا بعد  هاروش

شروع  گيرييمتصم معيارهاي بندييتاولوبا شناسايي و ابتدا  د.مورد استفاده قرار گيرن تواننديم

با توجه به دوتايي بين معيارها  هاييسهمقاو  قرارگرفتهها در يک ماتريس . سپس سنجهشوديم

در  .پذيرديمصورت  صورت گرفته يهامصاحبهدر  و شهروندان نظرات کارشناسانميانگين هندسي 

آن با توجه به ميزان اهميت هر يک از  معيارها نسبت به  هاييهدراه ک هواقع ماتريسي تشكيل گرديد

 .(1جدول ) دو مقايسه شده بود دو بهيكديگر به صورت 

 يمحاسبه گام اول: :آيديمدست نسبي معيارها به يهاوزنترتيب زير به از تشكيل ماتريس مقايسهپس 

به ؛ اعداد ماتريس است ياستانداردساز م دوم:گا مجموع مقادير هر ستون در ماتريس مقايسه زوجي است.

و ماتريس مقايسه  شدهيمتقساين صورت که هر مؤلفه ماتريس حاصل از مقايسه زوجي به مجموع ستونش 

در هر رديف از ماتريس استاندارد شده  هامؤلفهميانگين  محاسبه :گام سوم .آيديمدست زوجي نرمال شده به

براي هر رديف بر تعداد معيارها که حاصل هر يک  شده استانداردازات يعني تقسيم مجموع امتي؛ است

که در اين رابطه  باشديمتخميني از وزن نسبي معيارهاي مقايسه شده  هايانگينماين  ماتريس ستوني است.
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هر  کارايي يهانسبتبوده و به عنوان  گيرييمتصموزن نهايي مبنايي براي . آيديم دستبهوزن نهايي  يتاًنها

مجموع ضريب اهميت  شوديمکه مشاهده  همان طور .شوديممعيار در رسيدن به هدف نهايي به کار گرفته 

فرايند تحليل  هاييتمزيكي از  .يارهاستمعنسبي بودن اهميت  يدهندهنشاناست و اين  1معيارها معادل 

 .ن ضريب اهميت معيارها استبراي تعيي شدهانجام يهاقضاوتسلسله مراتبي امكان بررسي سازگاري در 

مورد قبول است وگرنه بايد در  هاقضاوتسازگاري در  باشد، 2.1يا مساوي  ترکوچکچنانچه اين ضريب 

در  تشكيل شود. مجدداًمعيارها بايد  ييدودو يبه عبارت ديگر ماتريس مقايسه شود. يدنظرتجد هاقضاوت

 رعايت شده است. هاقضاوتر بوده است يعني سازگاري د صفراين پژوهش سازگاري 
 

 هاي عددي ساعتیمقیاس -2 جدول

 ارزش عددي مفاهيم

 1 اهميت يكسان

 3 داراي اهميت زياد يتا حدود

 7 يتبااهمجدي مهم و  به طور

 5 يتبااهمخيلي زياد مهم و 

 2 اهميت در حد عالي

 7و1و1و2 کنندهاي حد متوسط را ارائه ميارزش

 11:1371 پور،قدسيمأخذ:  
 

 زوجی و وزن نهایی يماتریس مقایسه -1جدول

 هايهال

فاصله 
از 

فضاهاي 

 سبز

نزديكي 

به مرکز 

 محله

نزديكي 
به 

دسترسي 

 محله

دوري از 

 هاييکاربر

 ناسازگار

فاصله 
مناسب از 

کاربري 

 آموزشي

 وزن نهايي

 2.11 7 1 3 2 1 فاصله مناسب از فضاهاي سبز

 2.21 1 3 2 1 2.7 نزديكي به مرکز محله

 2.17 3 2 1 2.7 2.33 نزديكي به دسترسي محله

 2.22 2 1 2.7 2.33 2.27 ناسازگار هاييکاربردوري از 

 2.21 1 2.7 2.33 2.27 2.2 فاصله مناسب از کاربري آموزشي

 1321 ،گاننگارند مأخذ : 
 

 هایهالترکیب 
 هاياليهبايد  ،اساس اهميتشانبر  هاآندهي و وزن يابيمكانپس از تعيين معيارهاي مؤثر در 

مختلف  هاياليهتلفيق و ترکيب  تلفيق شوند. باهماطالعاتي اين معيارها با استفاده از يک روش مناسب 
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و ويژگي  سيستم اطالعات جغرافيايي يهاپروژههدف اصلي  ،فضايي از منابع گوناگون با همديگر

و براي  شده يلتحلزيه و ـابل توصيف و تجـرات متقـرتيب اثـآن است تا به اين ت فردربهـمنحص

 توسعه دهنده با يكديگر از هايهالدر اين تحقيق جهت ترکيب  فراهم شود. گاهييهتكگيران تصميم

AHP  در محيطArc GIS  تطابق اين  پس از (.7 شكل)استفاده شده که نتايج نشان داده شده است

 ،ي مناسبدسته مترمربع 2222فضاهاي سبز باالي  فاقد کاربري و هايزمين ،نقشه با واقعيت زميني

 بازار روز محلهبراي ايجاد  برخي محالت با توجه به نياز شهروندان و توزيع فضايي مناسب خيلي مناسب

شده است.  نهايي نشان داده يتشخيص داده شد که در نقشهمناسب  قطعات حد در در شهر بيرجند

خيابان -1) بازار روز موجود شهر بيرجند چهارهده شده است که نهايي مشا ينقشه به همچنين با توجه

مناسب و  هايپهنهدر  (خيابان شهيد بهشتي -1 خرداد و 17خيابان  -3 خيابان پرستار -2پاسداران 

 (.2 شكل) اندقرارگرفتهخيلي مناسب 

 

 
 مورد استفاده هايالیهتلفیق نهایی نقشه  -8 شكل
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 شهري براي ایجاد بازار روز هايینمز بنديیتاولونقشه  -3شكل 

 

  هایشنهادپو  گیريیجهنت
اين  .گردديميكي از مسائل مهم خانوارها محسوب  ،ضروري و مايحتاج روزانه و هفتگي تأمين اقالم

به يک بحران شهري تبديل  است،مسئله در شهرهايي که فاقد توزيع و پخش اقالم مصرفي خانوارها 

مؤثر است. با توجه  العادهفوق ،در رفع اين بحرانبراي احداث بازارهاي روز حيح ص يزيربرنامه .شوديم

شهر بيرجند و توزيع فضايي نامناسب بازارهاي موجود با استفاده از  دربه تعداد محدود بازارهاي روز 

دسته  محالت اين شهر را به پنج هايزميندر نهايت  و فرايند تحليل سلسله مراتبي، Arc GIS افزارنرم

که نتيجه در قالب يک  ايمکرده بنديتقسيم نامناسبخيلي و  نامناسب ،متوسط ،مناسب ،مناسبخيلي 

فاقد کاربري و فضاهاي  هايزمين ،تطابق اين نقشه با واقعيت زميني پس از .نقشه ارائه گرديده است

از شهروندان و برخي محالت با توجه به ني خيلي مناسب ،دسته مناسب مترمربع 2222سبز باالي 

مناسب تشخيص داده  قطعات حد در در شهر بيرجند بازار روز محلهبراي ايجاد  توزيع فضايي مناسب

 چهارست که نقشه نهايي مشاهده شده ابه همچنين با توجه شده است.  نشانشد که در نقشه نهايي 

با توجه به همچنين . اندگرفته قرارمناسب و خيلي مناسب  هايپهنهدر  بازار روز موجود شهر بيرجند،

 بهينه براي ايجاد بازار روز در کل شهر بيرجند از يهامكانکه  شخص شدم( 2 شكل) نهايي ينقشه

به  توانيم بهينه يهاپهنهبه با ايجاد بازارهاي روز جديد با توجه بنابراين  برخوردارند. پراکندگي الزم

 .ي کرددر شهر بيرجند کمک بسزاي يشهردرونکاهش سفرهاي 
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 د:شومي ارائه ي زيرهاپيشنهاد ،حاضر تحقيق هاييافته راستاي در

 سايرو  در محالت شمال شهر بازار روز جديد هايمكان ايجاد براي پيشنهادي نقشه از استفاده -

 ندارند.که بازار روز  يمحالت

 در هر دو منطقه شهرداري بيرجند.شهري  عدالت اصل به توجه با خدمات هارائ -

 شهري در شهر بيرجند.رسان شهري براي کاهش سفر درونهاي خدماتکاربري يابي بهينهمكان -
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