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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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 .1استادیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
(تاریخ دریافت1930/80/11 :؛ تاریخ پذیرش)1930/11/80:

چکیده
یکی از اصول توسعۀ پایدار شهری ،دستیابی عادالنۀ عموم شهروندان به خدمات شهری مورد نیاز است و اصوالً این مهم زماانی محقاق
میشود که اراضی و منابع مختلف شهری ،بهطور برابر میان واحدهای فضایی و اجتماعی شهر تخصیص یاباد؛ کااربریهاای خادماتی و
تجاری به دلیل اینکه مورد استفادة روزمرة ساکنان شهر هستند ،مکانیابی و توزیع فضایی آنهاا در شاهرها بسایار مهام اسات .توزیاع
مناسب فروشگاههای زنجیرهای ،نقشی بسزای در کاهش هزینههای حمل و نقل ،عرضۀ سریع کاالها و خدمات ،دسترسای مناساب باه
پارکینگ و سایر خدمات مکمل شهری دارد .یک فروشگاه زنجیرهای از چندین فروشگاه خردهفروشی تحت مالکیت مشاتر و متمرکاز
تشکیل میشود .هدف پژوهش حاضر بهبود توزیع فضا -مکانی فروشاگاههاای زنجیارهای در تبریاز اسات .بارای ایان منظاور نخسات
شاخصهای مکانیابی فروشگاههای زنجیرهای از طریق منابع و اسناد موجود شناسایی شده ،سپس ،از طریق روش تجزیهوتحلیال کمای
و فضایی با بهکارگیری قابلیت سیستم اطالعات جغرافیایی ،توزیع فروشگاههای زنجیرهای در مناظق شاهری تبریاز بررسای شاد .بارای
تحلیلی جامع شش معیار بهکار گرفته شاد ،تاراکم جمعیات ،ناو ارتباطاات ،مرکزیات ،کااربریهاای ساازگار (فضاای سابز ،پارکیناگ،
کاربریهای فرهنگی ،کاربریهای بهداشتی و درمانی ،پذیرایی و جهانگردی) تعادل محلی و شعا دسترسی .بعد از آمادهسازی الیههاای
مربوط به شاخصهای یادشده ،با بهکارگیری ابزارهای تحلیلی در محیط نرمافزار  Arc Mapاین الیاههاا تلفیاق شادند و الیاۀ نهاایی
استخراج شد .نتایج نشان داد الگوی توزیع فروشگاههای زنجیرهای در تبریز تصادفی است و الگوی خاصی ندارد .همچنین ،در مکانیاابی
فروشگاههای موجود معیارهای مکانیابی به نحو مطلوب مراعات نشده است.

واژگان کلیدی
تبریز ،توزیع فضایی ،فروشگاه زنجیرهای ،مکانیابی.



نویسندة مسئول ،رایانامهomidmobaraki@gmail.com :
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بیان مسأله
امروزه در بحث برنامهریزی و کاربری زمین مشخصکررد نرع مصرر زمرین ،هراایت سرازماناهی
فضایی شهر ،تعیین ساختار و چگعنگی انطباق آ ها با یکایگر و با سیستمهای شهری معرد نظرر اسرت
(زیاری .)121 :1831 ،از کاربریهای مهم شهری کاربری تجاری است که فعالیتهای دیگرر شرهری را
نیز تحت تأثیر قرار میدها (پعرمحمای .)51 :1831 ،یکی از سازوکارهایی که دولتها برای پعششدهی
مناطق مختلف از جنبة کاهش هزینههای تعزیع و عرضة کاال با قیمت مناسب بهکرار مریگیرنرا ،ایجراد و
تشعیق تأسیس فروشگاههای زنجیرهای است (حسینی و همکارا  .)13 :1838 ،فروشگاههای زنجیررهای
در مقیاس منطقهای (درو یک شهر) ،از نع کاربریهای تجاری محسعب میشعنا که بایا  3درصرا از
کاربری تجاری در سطح منطقه به آ ها اختصاص یابا (پعرمحمای .)53 :1832 ،پایاة فروشرگاههرای
زنجیرهای به عنعا راهحلی برای ساماناهی و افزایش کارایی نظام تعزیع کاالهرا ،از اوایرل قرر حاضرر در
جعامع صنعتی پا به عرصه وجعد نهادهانا (احمای .)83 :1831 ،ارزیابی جعامع متمکن و تحصیلکرده در
بیست سال گذشته نشا میدها رشا فروشگاههای خاص و از نع زنجیرهای شایا تعجره برعده اسرت.
رشا صنعت خریا و فروش که به واسطة فروشگاههای زنجیرهای اتفاق میافتا ،فضای پرتراکمی را بررای
تعسعة عملکردهای فروشگاههای خاص ایجاد کرده است .فروشگاههرای زنجیررهای کره از اواخرر قرر
نعزدهم فعالیت را آغاز کردهانرا ،بسریاری از ویژگریهرای فروشرگاهی خرردهفروشری را دارنرا ،امرا در
مهارتهای خریا و فروش ضعیفتر عمل میکننا ( .)Rogers, 1992یکی از معیارهای اساسی و مهرم در
معفقیت یک فروشگاه ،معقعیت آ است .میتعا گفت که بهبعد معقعیت فضا– مکرانی فروشرگاههرای
زنجیرهای میتعانا در برقراری عاالت فضایی در نقاط مختلف شهری و برقراری تعادل ناحیهای در برین
مناطق مختلف شهری بسیار مؤثر شعد .مصر کنناگا کاال برای بهدستآورد نیازهایشا در تالشانرا
به نقاطی مراجعه کننا که هم از لحاظ دسترسی به کاالی معرد نظر و هم از لحاظ قیمت بهصررفه باشرا.
پس بایا در نظام تعزیع همعاره به محل تعلیا عرضة کاال و همچنین ،محرل مصرر آ تعجره داشرت.
زمانی میتعا در نظام تعزیع کاال به معفقیت تعزیع انایشیا که مکا به عرضة کاال تحت مایریتی واحا
به مکا یابی نقاط عرضة کاال (فروشگاه) بپردازد (یاسعری .)181 :1831 ،دسترسی به یک مکا  ،عمعمرا
برای یک مشتری بر اساس اینکه رسیا به فروشگاه یا مرکز خریا پیشنهادی ،تا چه حا میتعانا بررای او
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میسر باشا ،ارزیابی میشعد .دسترسی ،صرفا سنجشی قابل اناازهگیری نیست ،بلکه برای جذب رقابرت و
انتظارات مشتری همیشه امری نسبی است .چناین عاملی که مریتعاننرا در دسترسری بره یرک معقعیرت
تأثیرگذار باشنا ،عبارتانا از الگعهای خیابا  ،وضعیت خیابا  ،ورود و خروج ،کشش ترافیک ،قابلیت دیا
و معانع .البته این ععامل تأثیر متقابل بر هم دارنا و بهسادگی اناازه گرفتره نمریشرعنا ( Brockman et al.,

 .)2001فروشگاههای زنجیرهای تبریز بهطعر مناسب تعزیع نشاه است ،به گعنهای که برخری منراطق برا
کمبعد فروشگاه یا نبعد فروشگاه معاجه است .این تعزیع نامناسب باعث میشعد همة مناطق شهر تحرت
پعشش قرار نگیرد .این معقعیت نامناسب فروشگاههای زنجیرهای باعث مشکالتی ماننا برهصررفهنبرعد
دسترسی به کاالی معرد نیاز به شهروناا  ،افزایش هزینههای تردد و افزایش حجم ترافیک شهری و غیره
میشعد .با تعجه به مکا یابی نامناسب فروشگاههای زنجیرهای تبریز در این تحقق تالش شاه اسرت برا
تعریف الگعیی مناسب فضایی برای فروشگاههای زنجیرهای ،همچنین ،تعیین نعاحی فاقا خرامات ایرن
فروشگاه ،الگعیی برای اختصاص فروشگاههای زنجیرهای جایا به نعاحی مختلف شهری ترسیم شعد.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
تحلیل فضایی

تحلیل فضایی داده میکعشا دانش نهفته در پراکناگی دادههای جغرافیرایی یعنری قرعانین ،نظرام و
الگعهای فضایی را کشف کنا ( .)Godchid, 1988در تعریفی جامعتر ،تحلیرل فضرایی را مجمععرة
مهارتهای کارتعگرافی و روشهای ریاضی و آماری معرفی میکننا که بررای پرردازش و تحلیرل
دادههای فضایی بهکار میرونا .به عبارت سادهتر ،تحلیل فضایی با به کارگیری مهارت و روشهای
گعناگع کمّی میکعشا الگعی فضایی پراکناگی را شرح دها و استاالل کنا .مهرمتررین ویژگری
تحلیل فضایی ،تأکیا بر بعا فضایی داده است (علیجانی.)1835 ،
مفهوم مکانیابی

بهطعر کلی ،مکا یابی عبارت است از انتخاب مکا بهینه برای یک یرا چنرا مرکرز ،برا درنظرگررفتن
محاودیتهای معجعد ،به طعری که ها

ویژهای بهینه شعد .این ها میتعانا سرعدآوری ،کراهش

هزینه ،کاهش حملونقل ،عرضة خامات عادالنه به مشتریا  ،کسب بیشرترین سرهم برازار و ...باشرا
( .)Grewal et al., 2014: 11-34مکا یابی در علعم زمین ،عملیاتی است که طی آ فرد متخصرص برا
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بیا نیازها ،اهاا

و اطالعات وضع معجعد به دیگر کارشناسا  ،نظیر ترافیک ،اقتصاد ،جامعهشناسری،

روا شناسی ،جغرافیا ،زمینشناسی ،هعاشناسی ،زیستشناسی و جمعبنرای آ هرا در قالرب نظرهرا و
اهاا

خعد در پی دستیابی به بهترین انتخاب از انتخرابی معجرعد بررای کراربری مرعرد نظرر اسرت

(رضعیا  .)1831 ،انتخاب مناسبترین مکا برای تعسعة یک پروژه مزایرایی دارد ،کره شرامل بهبرعد
کارکرد کاربردی زمین پیشنهادشاه ،آسایش بیشتر برای استفادهکنناگا  ،زیبایی شرناختی بیشرتر ،آثرار
منفی محیطی کمتر و کاهش هزینة ساخت و نگهااری (.)Lagro & James, 2008
معیارهای ارزیابی فروشگاههای زنجیرهای

در زمینة نع و روشهای ارزیابی کاربری اراضی ،معارد مختلفی معرد بحث برنامهریزا قرار گرفتره اسرت.
انعا ارزیابی و روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری عبارتانا از الف) ارزیابی کمّی :عبرارت اسرت از
مقایسة سرانههای معجعد؛ ب) ارزیابی کیفی :ایرن ارزیرابی براسراس چهرار مراتریس انجرام مریگیررد.1 :
ماتریس سازگاری :تأکیا بر عام مزاحمت کاربریهای مجاور برا یکرایگر .2 ،مراتریس مطلعبیرت :انطبراق
خصعصیات و نیازهای هر کاربری برا ویژگری محرل اسرتقرار .8 ،مراتریس ظرفیرت :وجرعد تناسرب برین
مقیاسهای مختلف کاربریها .5 ،ماتریس وابستگی :لزوم همجرعاری کراربریهرای وابسرته (پعرمحمرای،
 .)103 :1831بر این اساس ،ارزیابی تعزیع فضایی فروشگاههای زنجیرهای در قالب مطالعات ارزیابی کیفری
کاربری اراضی شهری و بیشتر از بعا ماتریس مطلعبیت مطرح است .در پژوهش حاضر مرال هرای مرعرد
نظر برای ارزیابی تعزیع و مکا یابی از طریق جاول  1مطالعه و بررسی میشعد.
جدول  .1واحدهای تجاری عمدهفروشی در سطح منطقة شهری

عنوان

مشخصات براساس معیارهای عمومی

واحاهای تجاری بزرگ

تجارتخانه ،دفاتر عماهفروشی( ،فروشگاههای بزرگ) ،و تعزیع کاال در واحاهای تجاری

جمعیت سرویس دهناه

 10000-18100خانعار یا  51000-00000نفر

شعا دسترسی

در فاصلة  80دقیقهای از واحاهای مسکعنی قرار گیرد.

نع ارتباطات

در کنار مسیرهای شریانی درجة  2قرار گیرد.

معقعیت معمعل

در مرکز منطقه قرار گیرد.

اولعیت سازگاری

همجعاری با کاربریهای مرکز منطقه و همجعاری با کاربریهای تفریحی و فضاهای سبز شهری

منبع :حبیبی و مسائلی82 :1883 ،
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البته شایا ذکر است همة معارد یادشاه در مال ارزیابی پژوهش حاضر قابرل اسرتفاده نیسرتنا.
برای نمعنه سرانه ،فضای معرد نیاز و ضعابط طراحی در ارزیابی تعزیع فضایی فروشگاهها بررسری
نشاهانا .از این رو ،در طراحی مال الگعی بهینه شاخصهای بهکار گرفته شاه است:
 .1تراکم جمعیت :به صعرت نسبی در یک طیف فازی بین صفر و یک وز دهی شراه اسرت.2 .
شعا دسترسی :با تعجه به معیارهای دسترسی به واحاهای تجاری ،فاصلة زمانی  80دقیقهای با پرای
پیاده از فروشگاه به لحاظ برنامهریزی ما نظر است .به منظعر تبایل این واحا زمرانی بره کیلرعمتر در
نقاط مختلف شهر بایا دقت شعد (حبیبی و مسائلی .)21 :1883 ،بنابراین ،در پژوهش حاضرر فاصرلة
 8000متری یا  8کیلعمتری به عنعا مال دسترسی ما نظر قرار گرفت .8 .نع ارتباطرات :براسراس
استاناارد ،فروشگاه زنجیرهای بایا در کنار خیابا های اصلی شهر قرار گیرنا .از این رو ،در الیة سرعم
وز دهی سطح شهر از نظر نزدیکی به این خیابا هاست .5 .مرکزیت :مرکزیت منطقه به عنعا مکرا
مناسب برای فروشگاههای زنجیرهای است .بنابراین ،در الیة سعم سرطح شرهر براسراس نزدیکری بره
مراکز وز دهی شاه است (آقاریاری و وزین .1 .)1831 ،کاربریهای سازگار :کراربریهرای سرازگار
برای فروشگاههای زنجیرهای (فضای سبز ،پارکینگ ،کاربریهای فرهنگی ،کراربریهرای بهااشرتی و
درمانی ،پذیرایی و جهانگردی) است و الیة چهارم براساس نزدیکری بره ایرن امراکن در سرطح شرهر
وز دهی شاه است .0 .تعادل محلی :تعادل در وجعد خامات فروشگاهی در نقراط مختلرف شرهر را
نشا میدها و بر مبنای فاصله تا فروشگاه محاسبه شاه است.
الگوی مناسب توزیع فروشگاههای زنجیرهای

الگعی مناسب تعزیع متشکل از شاخصهای یادشاه در قسمت معیارهای ارزیرابی فروشرگاههرای
زنجیرهای است .در این مال پیش فرضهایی وجعد دارنا که عبارتانا از:
.1

حفظ معقعیت فروشگاههای معجعد؛  .2درنظرگرفتن وز یکسا برای همة الیرههرا بره
صعرت طیف فازی بین صفر و یک؛  .8معکعس کرد بعضری الیرههرای اطالعراتی بره
منظعر همجهتکرد الیهها؛  .5تالش بررای پرکررد خرال در نرعاحی فاقرا خرامات
فروشگاه زنجیرهای؛  .1درنظرگرفتن تعزیع همگرن بره عنرعا تعزیرع بهینرة فضرایی؛ .0
تعایل محل فروشگاههای پیشنهادی .همچنین ،به منظعر تجزیهوتحلیل اطالعات و یافتن
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سلسلهمراتب مکانی بهینه برای فروشگاههای زنجیره ای تبریز در مقالة حاضر تالش شاه
است الیههای اطالعاتی در نظام اطالعات جغرافیایی تشرکیل شراه ،سرپس ،برا تحلیرل
اطالعات ،الیههای اطالعاتی استانااردشاه به صعرت فضایی فرراهم شراه اسرت .مرال
مکا بهینه برای تعیین محل مناسب استقرار فروشگاههای جایا در تبریرز برا تعجره بره
شاخصهای زیر به صعرت رابطه زیر است.

پیشینة پژوهش
آقایاری و همکارا ( ،)1830مقالرهای برا عنرعا «بهبرعد تعزیرع فضرایی -مکرانی فروشرگاههرای
زنجیرهای شهر تهرا با استفاده از  »GISو با ها

جستوجعی الگعی مناسب فضایی فروشرگاه-

های زنجیرهای در شهر تهرا انجام دادهانا .برای ایرن منظرعر ،برا رویکررد تعصریفی  -تحلیلری و
تکنیکهای تحلیل فضایی عمل کردهانا .نتایج آنا نشا داده است فروشگاههای معجرعد در شرهر
تهرا  ،کافی نمیباشنا و نیز تعزیع آ مناسب نیست .بر این اساس ،معقعیت فروشگاههرای جایرا
پیشنهاد شاه است.
میرابی و همکارا ( )1835در مقاله ای با عنعا «مکا یابی فروشرگاه زنجیررهای در کرال شرهر
رشت با ترکیب  ANPو  »GISبه مکا یابی فروشگاه در سطح شهر رشرت پرداختنرا .در پرژوهش
آنا شاخصها کمّی و کیفی مؤثر در تعیین مکا فروشگاههای زنجیرهای شناسایی شا و دادههرای
معرد نیاز از طریرق پرسشرنامه و مصراحبه از متخصصرا آشرنا بره زمینرة پرژوهش جمرعآوری و
بعمیسازی شا .سپس ،از طریق فراینا تحلیل شبکهای شاخصها پاالیش و اولعیتبنای شا و در
نهایت ،بعا از تهیة الیههای اطالعاتی در محیط سیستم اطالعرات جغرافیرایی و انجرامداد فراینرا
تحلیلی ،سیزده مکا بهینه برای احااث فروشگاه زنجیرهای در شهر رشت پیشنهاد شا.
شهابزاده و همکارا ( )1831در مقالهای با عنعا «تحلیل تعزیع فضایی مراکز تجراری نرعین
شهری و مکا یابی بهینة آ ها با استفاده از  GISو ( AHPمعردپژوهی :کال شهر شیراز)» متغیرهای
پژوهشی (شعا پعششی ،تراکم جمعیت ،شبکة معرابر و کراربری اراضری سرازگار و ناسرازگار) را
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ارزیابی کردنا و مکا بهینة کاربریهای معرد نظر از مناسبترین تا نامناسب در نقشة شریراز را برا
بهکارگیری معیارهای معرفیشاه بررسی کردنا.
حسینی و زیتعنی ( )1830در مقالهای با عنعا «مکا یابی بهینة مجتمعهای تجاری با استفاده از
فراینا تحلیل سلسلهمراتبی در محیط سیستم اطالعرات جغرافیرایی (مرعرد :مجتمرع تجراری شرهر
رامسر)» با ها

مکا یابی نقاط مستعا مجتمعهای تجاری در شهر رامسر با اسرتفاده از نررمافرزار

 ARC/GISبه منظعر تحلیلهای مکانی پرداختنرا .در پرژوهش آ هرا برا بره کرارگیری یرازده الیرة
اطالعاتی و معیار ماننا کاربری اراضی ،شیب زمین ،دسترسی به شبکة ارتباطی ،نزدیکی بره منراطق
جمعیتی متراکم ،نزدیکی به میادین اصلی و مرکز شهر ،فاصله از مجتمعهای تجاری معجعد ،فاصله
از مراکز خریا ،فاصله از رودخانه ،نزدیکی به مراکز تفریحری ،نزدیکری بره هترلهرا ،نزدیکری بره
رستعرا ها و کالسبنای نقشههای با بهکارگیری جاول نهدرجهای ال سراعتی و همپعشرانی آ هرا
تعسط فراینا تحلیل سلسرلهمراتبری انجرام گرفتره اسرت .نترایج نشرا داده اسرت الگرعی تعزیرع
مجتمعهای تجاری متناسب با حجم جمعیت شهر و اسرتانااردهای مکرا یرابی نبرعده و از تعزیرع
مناسبی برخعردار نیست.
روش پژوهش
نع پژوهش کاربردی و روش آ تعصیفی -تحلیلی است .بهمنظعر انجرامداد پرژوهش ،نخسرت،
شاخصهای مکا یابی فروشگاههای زنجیرهای از طریق منابع و اسناد معجعد شناسایی شا .سرپس،
با روش تجزیهوتحلیل کمّی و فضایی با بهکارگیری قابلیت سیسرتم اطالعرات جغرافیرایی ،تعزیرع
فروشگاههای زنجیرهای در مناطق شهری تبریز بررسی شا .برای تحلیلی جامع شش معیرار برهکرار
گرفته شا؛ تراکم جمعیت ،نع ارتباطات ،مرکزیت ،کاربریهای سرازگار (فضرای سربز ،پارکینرگ،
کاربریهای فرهنگی ،کاربریهای بهااشتی و درمانی ،پذیرایی و جهانگردی) ،تعادل محلی و شعا
دسترسی .بعا از آمادهسازی الیههای مربعط به شراخصهرای یادشراه ،برا بره کرارگیری ابزارهرای
تحلیلی در محیط نرمافزار  Arc Mapتلفیق شانا و الیة نهایی استخراج شا.
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یافتههای پژوهش
نحوة توزیع جمعیت در تبریز

تبریز و مناطق دهگانة آ جمعیتی بیش از ( 1100000یک میلیع و پانصا هزار) نفرر را برر اسراس
سرشماری سال  1831در خعد جای داده است .که وضعیت منراطق بره لحراظ تعرااد جمعیرت در
جاول  2نشا داده شاه است .هما طعر که مالحظه مریشرعد ،بیشرترین جمعیرت در منطقرة  5و
کمترین آ در منطقة  3است.
جدول  .2جمعیت مناطق شهر تبریز در سالهای  1831و 1831

منطقه

جمعیت5831

جمعیت 5831

جمعیت 5831

درصد جمعیت 31

1

815/081

212/200

213/058

15/02

2

230/201

103/058

130/108

12/00

8

828/833

258/500

223/858

15/82

5

801/101

810/120

811/138

20/22

1

01/032

32/285

120/125

3/03

0

25/028

35/338

111/382

0/85

8

53/515

158/500

120/125

10/00

3

25/028

35/338

30/310

0/85

3

-

825

23/835

/050

10

-

135/105

183/313

12/01

1/883/381

1/535/333

1/113/038

100

منبع :سرشماری عمعمی نفعس و مسکن سالهای  1831و 1831

وضعیت موجود فروشگاههای زنجیرهای در شهر تبریز

بنا بر فرضیههای کریستالر و لعش ( ،)Fischer & Kathrin, 2011هر فروشگاه یک حعزة کشرش یرا
منطقة تجاری دارد .حعزة کشش عبارت از حعزة جغرافیایی یا ناحیة بازاری است که مراکز خریرا
به آ سرویس میدهنا .تعزیع جغرافیایی فروشگاهها در منطقة تجاری و ضررورت متناسرببرعد
تعااد و سطح کارکرد آ ها با عاد جمعیت ،سطح درآما و الگعی مصر

منطقره ،اهمیرت زیرادی

دارد و به مفهعم تعزیع بهینة فروشگاهها تلقی میشعد .بره همرین دلیرل ،مطالعرة «منطقرة تجراری»
پایااری برای تعیین رونا کمّی و کیفی تقاضای هر فروشگاهی به شمار میرود و با دردستداشتن

56

بهبود توزیع فضا -مکانی فروشگاههای زنجیرهای در شهر تبریز

این اطالعات ،حجم احتمالی مبادالت منطقة تجاری را میتعا به دست آورد .در این نظام تعزیرع،
فرض بر آ است که مصر کنناگا بهطعر معزو  ،در حرااقل فاصرله بره مراکرز فرروش سراما
یافتهانا و سهم هر فروشگاهی در مقیاس منطقه ،سهمی از مجمع فروشرگاههرای واقرع در حرعزة
تجاری است و هر فروشگاهی در بخشی از منطقة تجاری کشش دارد .آیریننامره اجرایری احرااث
فروشگاههای زنجیرهای در تهرا  ،حریم شغلی را جرز ضرعابط تأسریس ایرن گعنره فروشرگاههرا
تعریف کرده است و حااقل تا یکهزار متر تعصیه دارد .برر اسراس دادههرای جمرعآوریشراه در
سطح تبریز 83 ،فروشگاه زنجیرهای وجعد دارد که در سطح شهر پراکناه شاهانا.
جدول  .8آمار جمعیتی ،تعداد فروشگاه و مساحت مناطبق دهگانة تبریز

نسبت جمعیت به تعداد

فروشگاه مورد نیاز

فروشگاه

به جمعیت

1

10

213058

21301

5.3

2

12

130108

10880

5.5

8

2

223585

115888

1.1

مناطق

تعداد
فروشگاه

جمعیت هر منطقه

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

منبع :محاسبات نگارناگا 1833 ،

از نظر تعادل در تعزیع بر حسب مناطق ،هما طعر که در جاول  8و شکل  1مالحظه میشعد،
عام تعادل وجعد دارد ،بهطعری که حتی در منطقة  3هیچ فروشرگاه زنجیررهای وجرعد نراارد .در
حالی که این منطقه  1درصا از مساحت کل شهر را به خرعد اختصراص داده اسرت .در مقابرل ،در
منطقة  ،2تعااد  12عاد فروشگاه وجعد دارد .کره بریش از  80درصرا کرل فروشرگاههرا را شرامل
میشعد .هما طعر که مشاهاه میشعد ،وضعیت مناطق مختلف تبریز ناهمگن است .در حرالی کره
در بعضی مناطق ماننا مناطق  3 ، 0 ، 8و  10نسبت جمعیت به تعااد فروشگاه کم اسرت .بررسری
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تعزیعی فروشگاههای زنجیرهای نشا میدها بیشترین تعااد فروشگاهها به نسبت ترراکم جمعیرت
در مناطق  1و  2تعزیع شاهانا و در این مناطق تعااد فروشگاه به نسبت جمعیرت بیشرتر از تعرااد
معرد نیاز است .در سایر مناطق تعااد فروشگاه به نسبت جمعیت با کمبعد معاجره اسرت .شرکل 2
چگعنگی پراکنش فروشگاهها را در نقاط مختلف مناطق دهگانة تبریز را نشا میدها.
تحلیل فضایی نقاط فروشگاهی

برای تبیین نع تعزیع نقاط فروشگاهی تحلیل نزدیکترین همسایگی از نرمافزار

Map

 Arcبرهکرار

گرفته شاه است .ابزار میانگین نزدیکترین همسایه ،فاصلة بین مرکز هر مشخصه را تا نزدیکتررین
همسایة آ را اناازهگیری میکنا .سپس ،میانگین همة این فعاصل را محاسبه میکنرا .اگرر فاصرلة
متعسط برای تعزیع تصادفی فرضی کمتر از حا متعسط باشا ،تعزیع مشخصههای تحلیرل شراه بره
صعرت خعشهای در نظر گرفته میشعد .اگر فاصلة متعسط بیشتر از تعزیع تصادفی فرضری باشرا،
تعزیع مشخصهها پراکناه در نظر گرفته میشعد .ضریب میانگین نزدیکترین همسرایه برابرر نسربت
میانگین فعاصل مشاهاهشاه به میانگین فعاصل معرد انتظار است .این تحلیل تعزیع پایراه در سره
دستة تصادفی ،خعشهای و پراکناه را نشا میدها .دربارة تعزیع نقراط فروشرگاهی تبریرز ،نترایج
نشا دهناة تعزیع پراکناة این نقاط است.

شکل  .1نقشة توزیع فضایی فروشگاههای زنجیرهای تبریز با بهکارگیری بیضی انحراف معیار و میانگین مرکزی
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تابع تراکم کرنل برای تراکمسنجشی فروشگاههای زنجیره ای سطح تبریز نشا میدها که مررز
بین مناطق یک ،دو و چهار شهر دارای بیشترین تراکم فروشرگاه زنجیرره ای اسرت و قسرمتهرای
جنعب شرقی و شمال غربی شهر تراکم بسیار کمتری نسبت به سایر مناطق شهری دارنا.

شکل  .2تحلیل نزدیکترین همسایگی

با تعجه به شکل  2نسبت ضریب میانگین نزدیکترین همسرایه برابرر  1/30اسرت؛ در نتیجره،
نسبت میانگین فعاصل مشاهاهشاه به فعاصل معرد انتظار بیشتر از عاد  1است که بیا کنناة تعزیع
بهنسبت متمرکز این فروشگاهها در سطح شهر است.
تراکم جمعیتی

تراکم جمعیتی نشا دهناة چگعنگی تعزیع جمعیت در هر یک از مناطق شهری است .بره عبرارتی،
نسبتی از جمعیت که در واحا سطح پراکناه شاه است .این مقاار در سطح منطقه محاسبه شاه ،و
مال عمل قرار گرفته است .جاول  2نسبت جمعیت به تعااد فروشگاهها را نشرا مریدهرا .برر
اساس جاول  ،2تعزیع و تعااد فروشگاهها در مناطق ده گانرة تبریرز متناسرب برا جمعیرت منراطق
نیستنا .شکل  5نقشة تراکم جمعیتی مناطق دهگانة تبریز بر اساس نسبت جمعیرت بره مسراحت را
نشا میدها .مالحظه میشعد در عین حال کره منراطق  3و  10پرترراکمتررین منراطق نسربت بره
مساحت خعد هستنا ،با تعجه به جاول  2فقط دو فروشگاه بزرگ دارنا و در رتبرة پرایینترری از

55

آمایش سرزمین ،دورة  ،21شمارة  ،2بهار و تابستان 2911

نظر «تعااد فروشگاه» و «نسبت جمعیت به تعااد فروشگاه» قرار دارنا .مناطق  0و  3کم تراکمترین
منراطق نسربت برره مسراحت خررعد هسرتنا .منطقرة  0فقررط یرک فروشررگاه دارد و منطقرة  3فاقررا
فروشگاههای زنجیرهای است.
شعاع دسترسی

شعا دسترسی به منظعر نمایش نعاحی تحت پعشش خامات فروشگاه تحلیرل شراه اسرت .ایرن
تحلیل بر مبنای فاصلة استاناارد برای دسترسی به مراکز خریا در نظر گرفته شاه است ،که حراود
 80دقیقه پیاده یا معادل  2کیلعمتر فاصله از واحاهای مسکعنی اسرت .بررای ایرن منظرعر ،فاصرلة
 8000متر مبنای تحلیل قرار گرفته است .بررسی نقشة حعزة خامات فروشرگاهی شرکل  8نشرا
میدها مناطق  1و  0تقریبا دسترسی خیلی کمی به فروشگاههای سطح شهر دارنا و تمرکرز آ هرا
در مناطق یک ،دو و چهار است.
ارتباطات

این الیه بر مبنای فاصله از معابر در نظر گرفته میشعد .به عبارتی ،بایا فروشرگاه در کنرار شربکة
عبعر و مرور مکا یابی شعنا تا دسترسی به آ ها از سعی شهروناا به سهعلت انجام گیرد .بر این
اساس ،در این الیه نزدیکی به شبکة معرابر اهمیرت بیشرتری دارد و هرر چره فاصرله از آ بیشرتر
میشعد ،اهمیت آ کاسته میشعد .با تعجه به شکل  ،8میتعا نتیجه گرفت فروشرگاههرا ،از نظرر
فاصله تا خیابا های اصلی در مکا های مناسبی قرار دارنا و وضعیت عبعر و مرور عرابر در آ هرا
رعایت شاه است و تقریبا همة آ ها در فاصلة کمتر از  200متر تا خیابا اصلی واقع شاهانا.
مرکزیت

قرارگیری مراکز خاماترسانی در مراکز مناطق در خامت رسانی مطلعب آ ها تأثیرگذار اسرت .از
این رو ،مناطق مرکزی امتیاز بیشتری در تعیین نقاط به خعد اختصاص میدهنا .با تعجه بره شرکل
 ،8مراکز مناطق  3 ،8 ،5 ،8 ، 2 ،1و  10امتیازگیری مناسبی به لحراظ بیشرترین مرکزیرت دارنرا و
تقریبا همة فروشگاهها در این مناطق واقع بعده و در مرکزیت مناسبی هستنا و منراطق  0 ،1و  3از
امتیاز مناسبی به لحاظ تعزیع فروشگاهی برخعردار نبعده و تقریبا فاقا فروشگاه در مرکزیرت خرعد
هستنا.
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شکل  .8نقشة تراکم جمعیتی ،حوزة خدماتی (شعاع دسترسی) ،وزندهی معکوس فاصله تا خیابانهای اصلی و مرکزیت
مناطق تبریز

کاربریهای سازگار

بر اساس شکل  ،5اراضی شهر بر اساس همجعاری با کاربری پار که به عنعا کاربری سرازگار بررای
فروشگاههای زنجیره ای در نظر گرفته شاه است .در منطقة  3هیچ کاربری فضای سبزی دیاه نمیشعد و
منطقة  0به دلیل کمبعد این کاربری فاصلة زیادی دیاه میشعد .منطقة  1نیز نسربت بره سرایر منراطق در
چنین شرایطی قرار دارد .در حالی که مناطق  8 ،2 ،1و  5بیشترین دسترسی به پار هرا را لحراظ فاصرله
دارنا .کاربری بعای پارکینگها هستنا که جز کاربریهای سازگار با فروشگاههای زنجیره ای هستنا که
در  3طبقه ،طبقهبنای شاه است؛ طبقة  1بیشترین اهمیت ،و طبقة  3کمترین اهمیت را شرامل مریشرعد.
منطقة  3کمترین فاصله ،و منطقة  0بیشترین فاصله را نسبت به مناطق دیگر دارنا .از جمله کاربریهرای
سازگار دیگر با فروشگاههای زنجیرهای کراربریهرای پرذیرایی و جهرانگردی هسرتنا کره در  3طبقره،
طبقهبنای شاه است که طبقة  1به رنگ آبی نشا دهناة بیشترین اهمیت یا هما کمترین فاصرله را دارد
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که شامل مناطق  ،2 ،1 ،8 ،5 ،3و قسمتی از مناطق  0 ،1 ،10و  8میشرعد و طبقرة  3کمتررین اهمیرت و
سازگاری را شامل میشعد .که قسمت بیشتری از منطقة  0در این طبقه قرار دارد و نتیجه اینکه مناطق ،0
 8 ،1و  3نسبت به سایر مناطق از سازگاری مطلعبی برخرعردار نیسرتنا .کراربریهرای فرهنگری هرم از
کاربریهای سازگار با فروشگاههای زنجیرهای هستنا .مناطق  3 ،0و  1کمترین سازگاری را با تعجره بره
طبقهبنای و بیشترین فاصله از فروشگاههای زنجیرهای و کاربری فرهنگی را دارنا .بیشترین سازگاری را
منطقة  3دارد .کاربریهای بهااشتی و درمانی هم از جمله کاربریهای سازگار با فروشگاههای زنجیرهای
هستنا در هشت طبقه ،طبقهبنای شاه است که طبقة  1بیشترین اهمیرت و طبقرة  3کمتررین اهمیرت را
شامل میشعد .منطقة  0کمترین اهمیت از لحاظ فاصلة این مراکز با فروشگاههای زنجیره ای را بره خرعد
اختصاص داده است .مناطق  1 ،5 ،3و  8در شرایط بهتری نسبت به سایر مناطق قرار دارنا.

شکل  .4نقشة فاصلة کاربریهای سازگار با فروشگاههای زنجیرهای در تبریز
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تعادل محلی

این معیار پراکنش فروشگاه را در سطح تبریز بررسی میکنا و بر مبنای فاصلة منراطق مختلرف شرهر از
فروشگاه محاسبه میشعد .به عبارتی ،تعادل یا عام تعادل مناطق مختلرف شرهر را از مراکرز مرعرد نظرر
بررسی میکنا .شکل  1نشا میدها فروشگاهها از لحاظ فاصلة نقاط مختلف شهر از آ ها با پراکنراگی
فشرده هستنا .هما طعر که در شکل  1نشا شاه است ،عام تعادل در تعزیع مراکز فروشگاهی وجرعد
دارد مناطقی از شهر ماننا ساکنا مناطق  1و  0فاصلة بسیار زیادی تا فروشگاه دارنا.

شکل  .1نقشة تعادل محلی

نقشة موقعیت مکانی حاصل از رویهمگذاری الیه
در نهایت ،با بهکارگیری عملگر Raster Calculatorدر محیط نرمافرزار  ،Map Arcالیرههرای یادشراه برر
اساس مال تحلیلی رویهمگذاری شاه ،و نقشة نهایی به صعرت شکل  0حاصل شرا .همرا طرعر کره
مالحظه میشعد ،مناطق مختلف بر اساس اولعیت مشرخص شراهانرا .اکنرع معقعیرت فروشرگاههرای
معجعد را با خروجی مال تطبیق میدهیم .هما طرعر کره در شرکل  0نمرایش داده شراه اسرت ،از 83
فروشگاه معجعد اغلب آ ها در مرکز شهر و نعاحی پیرامع آ قرار گرفترهانرا .در ضرمن ،در شرکل 0
اولعیت مکانی برای ایجاد فروشگاههای جایا نشا داده شاه است ،و نقاط مشخصشراه در نقشره بره
عنعا نقاط پیشنهادی برای احااث فروشگاههای جایا پیشنهاد شاه است که  3نقطه است.
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شکل .6نقاط فروشگاهی موجود و پیشنهادی

بحث و نتیجهگیری
از تحلیلهای مختلف در معضع پژوهش حاضر مشخص است که در ارزیابی نرمافزاری با تعجره
به شاخصهای تعریفشاه برای مکا یابی فروشگاههای زنجیره ای مشخص میشعد ،این است که
مناطق  3و  10با تراکم باال ،دارای دو فروشگاه و مناطق  0و  3با تراکم پایین نسربت بره مسراحت
خعد که فقط منطقة  0یک فروشگاه دارد .عام تعادل در این مناطق بهوضعح خعد را نشا میدها.
عالوه بر آ  ،مناطق  0 ،1و  3از نظر دسترسی به فروشگاههای سطح شهر در شرایط خعبی نیستنا.
فروشگاهها در فاصلة کمتر از  200متر تا خیابا اصلی در مکا های مناسبی واقع شاهانا .مناطق ،1
 3 ،8،5 ،8 ،2و  10معقعیت مناسبی نسبت به مناطق  0 ،1و  3از نظر شاخص مرکزیت دارنرا ،کره
نشا میدها بیشتر فروشگاهها در آ مناطق قرار دارنا .مناطق  8 ،2 ،1و  5بیشترین دسترسری بره
فضای سبز و پار ها را دارنا ،که در آ شاخص سازگاری رعایت شاه اسرت .منطقرة  3کمتررین
فاصله و منطقة  0بیشترین فاصله از پارکینگهرا را دارنرا .منراطق  1 ،5 ،3و  8در شررایط بهترری
نسبت به سایر مناطق از نظر سازگاری با مراکز بهااشتی درمانی برخعردارنا .در حالی که منطقرة 0
معیار سازگاری با این کاربری در آ رعایت نشاه است .مناطق  3 ،0و  1از نظر فاصله برا کراربری
فرهنگی سازگاری ناارد و این به دلیل نبعد فروشگاه یا کرافینبرعد آ هرا در ایرن منراطق اسرت.
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مناطق  8 ،1 ،0و  3نسبت به بقیة منراطق سرازگاری مطلرعبی براسراس معیرار کراربری پرذیرایی و
جهانگردی ناارنا .مناطق  8 ،0و  1به دلیل کافینبعد فروشگاه های زنجیره ای ،از اولعیت بیشتری
برای ایجاد فروشگاه برخعردارنا .مناطق  1 ،0و  3سازگاری کمتری نسبت به سایر منراطق از نظرر
فاصله تا کاربری نیروی نظامی و انتظامی دارنا .در نتیجه ،فروشگاهها ترجیحا مکا های بین نقراط
پرجمعیت شهر را اتخاذ کردهانا .این فروشگاهها در این مناطق جعابگعی جمعیت آ منطقه هستنا
و دیگر نیازی به احااث فروشگاه جایا در آ احساس نمیشعد .از نگاه مکا یابی نررمافرزار و برا
تعجه به مطالعات معیارهای بهکارگرفتهشاه در پژوهش و اولعیتبنای پهنهها (شکل  ،)0بهمنظرعر
کاملکرد پعشش خاماترسانی فروشگاههای زنجیره ای ،بایرا  3فروشرگاه زنجیررهای جایرا در
سطح تبریز ایجاد شعنا .معقعیت تقریبی این فروشگاه ها نیز در شکل  10مشخص شاه اسرت کره
البته در صعرت اتخاذ تصمیم برای ایجاد این فروشرگاه هرا بایرا مطالعرات تکمیلری جهرت تعیرین
معقعیت دقیق آ ها انجام گیرد.
پیشنهادها
براساس نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی به شرح زیر بیا میشعد.


در مناطق  1و  2تعااد فروشگاهها بیشتر از حا نیاز است و در مناطق دیگر با کمبعد تعرااد
فروشگاه معاجهیم .بنابراین ،تعصیه می شعد فروشگاههای جایااالحااث در مناطق بره غیرر
از این دو منطقه ،به ویژه در مناطق  0 ،8و  10احااث شرعنا .در کرل ،بررای بهبرعد تعزیرع
فروشگاههای زنجیرهای در تبریز بهتر اسرت ضرمن جلرعگیری از تأسریس فروشرگاههرای
زنجیرهای جایا در نعاحی مرکزی شهر ،نسبت به انتقال برخی از آ ها به نعاحی پیرامرعنی
یا تأسیس فروشگاههای زنجیرهای جایا در نعاحی پیرامعنی مبادرت شعد.



نعاحی که تراکم جمعیتی بسیار باالیی دارنا ،برای تعایل سرانة جمعیتی ،به رغم برخرعرداری از
خامات فروشگاههای زنجیرهای ،فروشگاههای زنجیرهای جایای ایجاد شعنا.



هرچه از نعاحی مرکزی تبریز به سمت نرعاحی پیرامرعنی حرکرت شرعد ،بره عرام تعرادل
ناحیهای از منظر خاماترسانی فروشگاههای زنجیرهای افزوده میشعد .از این رو ،بایرا بره
این نعاحی در زمینة تأسیس فروشگاههای جایا تعجه بیشتری شعد.
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در نعاحی غربی شهر به دلیل استقرار کارگاه و کارخانه صنعتی تراکم جمعیت ساکن پرایین
است .از این رو ،در استقرار فروشگاههای جایا در این نعاحی بایا دقت شعد تا فروشرگاه
های بیشتر از نیاز تأسیس



نشعنا.

از منظر فضایی کمبعد خامات فروشگاههای زنجیرهای در تبریز بهشات احساس میشعد و
بایا برای تعایل کمبعد معجعد هشت فروشگاه جایا در آ ایجاد شعد این فروشگاهها کره
معقعیت تقریبی آ نیز در پژوهش حاضر مشخص شاه است ،میتعانرا ایرن کمبرعد را ترا
حای تعایل کننا.



ضابطة «فاصله» ،هما طعر که در آییننامة تأسیس فروشگاهها آماه است ،تعصریه مریشرعد
در ابعاد وسیعتری رعایت شعد .ایرن مسرلله از ترراکم و انباشرت غیرکرارای فروشرگاههرا
جلعگیری کرده ،و هر فروشگاهی را بهطعر مشخص در فضای کارکردی خعد فعال خعاها
کرد.



در احااث فروشگاههای جایا و برآورد تقاضای احتمالی مناطق تجاری ،بایا فروشگاههای
رقیب و سایر فروشگاههای زنجیره ای واقع در منطقة تجاری برآورد شرعد .ایرن مسرلله بره
منزلة کشش هر واحا فروشگاهی در منطقه تجاری است و در عین حال ،ضرابطهای بررای
سرمایهگذاری تلقی میشعد.



به منظعر افزایش کارایی ،بایا خاماترسانی فروشگاههای زنجیره ای بر اساس ویژگیهرای
درآمای ،فرهنگی و سایر خصعصیات اقتصادی و اجتماعی مناطق تجاری رتبهبنای شرعنا
و به سمت گروههای کاالیی معین هاایت یا تجایا ساختار شعنا.



در تعزیع جغرافیایی فروشگاههای زنجیره ای و مکا یرابی آ هرا ،بایرا فرهنرگ مصرر

و

سطح درآما مناطق نسبت به نع کاالهای عرضهشاه رعایت شعد .پیااست که رعایت ایرن
مسلله معجب خعاها شا کارایی بیشتری برای سرمایهها فراهم آیا.


با تعجه به تعسعة مناطق تجاری فروشگاههای زنجیره ای از مراکز بره حاشریة شرهرها بایرا
سیاستهای احااث و تعسعة فضایی مالزم با افزایش مساحت و جمعیت از مرکز به بیرو
شهر تبریز رعایت شعد .به این ترتیب ،سرانة فروشگاههای زنجیره ای (نسبت فروشرگاه بره
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جمعیت) تعسعه مییابا و از یک الگعی منطقی برخعردار می شعد و اگر یک ترکیب بهینره
به نحعی که هم تعااد فروشگاه در سطح شهر بره تبعیرت از پراکنراگی و ترراکم جمعیرت
افزایش یابا و هم سرانة فروشگاه را برای جمعیت به پیروی از گسترش مسرافت از مرکرز
شهر تعسعه دها ،وضعیت مطلعبی را در گسترش دامنه فعالیت فروشگاههای زنجیره ای بره
دنبال خعاها داشت.
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مسکن وزارت مسکن و شهرسازی.
حسینی ،سیا علی ،اسکنارزاده نعده ،محما ،حیاری ،فاطمه و حیاری ،رقیره ( .)1838تحلیرل مکرانی

منطقة  8شهر رشت با رویکرد انتخاب مکا بهینرة اسرتقرار فروشرگاههرای زنجیررهای .فصرل نامرة
پژوهشهای جغرافیای برنامةریزی شهری ،دورة  ،2شمارة .18-23 ،1
حسینی ،سیا علی و زیتعنی ،حسین ( .)1830مکا یابی بهینة مجتمعهای تجاری برا اسرتفاده از فراینرا
تحلیل سلسلهمراتبی (مجتمع تجاری شهر رامسر) .مطالعرات سراختار و عملکررد شرهری ،دورة ،5
شمارة  ،18صفحات .25-58
رضعیا  ،محماتقی ( .) 1831برنامهریزی کاربری اراضی شهری .چا

اول ،تهرا  :انتشارات منشی.

زنگیآبادی ،مهایه ( .)1831تحلیل تعزیع فضایی و مکا یابی کتابخانههای عمعمی با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی (مطالعة معردی :شهر کرما ) .پایا نامة کارشناسیارشا جغرافیا و برنامهریرزی
شهری ،دانشگاه تربیت مارس.
زیاری ،کرامتاله ( .)1831برنامهریزی کاربری اراضی شهری .یزد :انتشارات

دانشگاه یزد.
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سعیانیا ،احما ( .)1883کتاب سربز شرهرداری .جلراهای سرعم و چهرارم ،تهررا  :انتشرارات سرازما
شهرداری.

سعیای ،مهایه ( .)1833امکا سنجی ایجراد فروشرگاههرای زنجیررهای در شرهر اصرفها  .پایرا نامرة
کارشناسیارشا .دانشگاه اصفها

.

شهابزاده ،مرجا  ،پیعستهگر ،یعقعب و حیراری ،علریاکبرر ( .)1831تحلیرل تعزیرع فضرایی مراکرز

تجاری نعین شهری و مکانیابی بهینه آنها با استفاده از ( AHPمطالعرة مرعردی :شریراز) .فصرلنامرة
برنامهریزی منطقهای ،دورة  ، 10شمارة  ،88صفحات .33-112
علیجانی ،بهلعل ( .)1835تحلیل فضایی .نشریة تحلیل فضایی مخاطرات محیطری ،دورة  ،2شرمارة ،8
صفحات .1-15
قرهنرژاد ،حسرن ( .)1831پرژوهش در سراختار تعلیرا ،تعزیرع و فرهنرگ مصرر کننراه در فروشرگاه
زنجیره ای رفاه .مجمععة مقاالت نقش فروشگاههای زنجیره ای در نظرام تعزیرع ،تهررا  :انتشرارات
مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
قنبری ،ابعالفضل ،سالکی ،محماعلی و قاسمی ،معصعمه ( .)1832مکا یابی بهینرة پایگراههرای اسرکا
معقت زلزلهزدگا با رویکرد فازی .فصلنامة امااد و نجات ،دورة  ،1شمارة  ،2صفحات .12-03

محمعدی ،علی ( .)1888کارکرد فضا -مکانی فروشگاه زنجیره ای در تهرا  .همرایش نقرش فروشرگاه
زنجیرهای در تعزیع ،تهرا  :مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
میرابی ،محیارضا ،حقشناس کاشانی ،فریاه ،شاهرودی ،کامبیز و شهنعازی ،عباس ( .)1835مکا یرابی
فروشگاه زنجیره ای در شهر رشت با ترکیب  ANPو  .GISفصل نامرة مرایریت صرنعتی ،دورة ،10
شمارة  ،88صفحات .38-100
یاسعری ،مجیا ( .)1831برنامهریزی مکانی استقرار جغرافیایی فروشگاههرا و نقرش آ در بهبرعد نظرام
تعزیع کاال .مجمععة مقاالت نقش فروشگاههای زنجیرهای در نظام تعزیع ،تهرا  :انتشارات مؤسسرة
مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
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