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تاریخ پذیرش4931/44/22 :

چکیده
میدانها و بازارهای روز به عنوان مراکز عرضهکننده نیازهای روزمره شهروندان از جمله اجزاء شبکه خددما
رسانی در سطح شهر تهران میباشند که پراکنش ،ساختار مناسب و تنوع کاربریها و محصوال عرضه شده
در آنها از جهت مالحظههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند که
می بایست در مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرند .در این پژوهش با اسدتااده از رو هدای علمدی و
نظرسنجی از متخصصان و تجربه کارشناسان افزون بر تعریف شاخصها و معیارهدای مکدانیدابی در سدطح
شهر تهران ،اولویتبندی آنها و همچنین وضعیت موجود استقرار میدانها و بازارها با استااده از مدل تحلیل
سلسله مراتبی ( )AHPو نرمافزار  ECبررسی شده است .بنا بر نتدای بده دسدت آمدده ،معیارهدای الدلی
انتخاب شده عبارتند از -1 :مالکیدت زمدین  -2مسداحت زمدین -3پارکیند  -4دسترسدی  -5سدازگاری و
همجواری و  -6سلسله مراتب و مرکزیت .میدان آزادی با گرفتن  0/161امتیاز دارای باالترین رتبده در بدین
 186مکان در نظر گرفته شده بوده و پس از آن میدانهای لادقیه و جالل آل احمد بدا  0/113امتیداز قدرار
دارند .بازار روزهای حضر ولیعصر (ع ) با  0/011و اطلس با  0/162امتیاز ،بدترین بدازارهدا در مقایسده بدا
دیگر مکانها میباشند .برابر نتای میتوان استنباط کرد ،مهمترین معضال میدانها و بازارهای کندونی بده
ترتیب مساحت کم زمین ،کمبود پارکین و دسترسی میباشد.
طبقهبندی C88, D22, M31, Q13 :JEL

واژههای کلیدی :مکانیابی ،میدانهای میوه و تره بار ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،تهران.
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مقدمه
نخستین اقدام در تأسیس هر نوع مرکز تجاری و از جملهه بازارههای روز و میهدانههای میهوه و
ترهبار ،مکانگزینی آنهاست که باید نتیجة بررسی عمیق وضع بازار ،موقعیهت مله  ،اههاهای
مشابه موجود ،جمعیت ،تأسیسات مورد نیاز در آینده ،منطقه تلت نفوذ و سطح زنهدگی اههالی
باشد (رضویان .)1831،مکانیابی از جمله تللی های مکانی است که تهأییر اراوانهی در کهاه
هزینههای ایجاد و راهاندازی اعالیتهای مختلف دارد به همهین دلیه یکهی از مراحه م ه و
ایرگذار در پروژههای اجرایی به شمار میرود (باقرامیری.)1838 ،
راع نیازمندیهای عمومی ش روندان بهه ویه ه تهأمین موادذهذایی یکهی از م ه تهرین و شهاید
اصلی ترین ملورهای اعالیتهای خدمات ش ری در بستر اقتصادی ش ر بوده و تأمین آسای و
رااه ش رنشینان در گرو استقرار مناسب ،توزیع ب ینه و جامع و کام بودن کهاربریهها و تنهوع
کاای ملصوالت عرضه شده در مراکز خرید میباشد .چرا که استقرار صلیح مراکز عرضه عهالوه
بر اینکه در کاه سفرهای درون ش ری و تراایک تأییر بسزایی خواهد داشت ،از سهوی دیگهر
در اازای ب رهوری نیروی انسانی ،صراهجویی در هزینهها و اقتصاد خانوار کمک شایانی خواهد
نمود .اازون بر این ،دسترسی آسان به اقالم و ملصوالت مهورد نیهاز در یهک ملهیا مناسهب و
تجمیع شده ،باعث مدیریت زمان ،کمک به رقابهت آزاد بها ایجهاد تعهادن بهین عرضهه و تقاضها،
کاه تورم و تنظی بازار عرضه ملصوالت ،حذف واسطهگری و دالن بازی و نیز تقویت روابها
اجتماعی ش روندان در هر ملله (ملله ملوری) و در نتیجه تقویت بااهت ارهنگهی مللههههای
کوچک ش رخواهد شد.
ملمدی ( )1838در مقاله ای با عنوان "تللیلی بر مکانیابی نظهام ههای توزیهع (بها تأکیهد بهر
نظامهای خردهاروشی) در اقتصاد ش ری" به بررسی نق نظامهای توزیع در اقتصهاد شه ری و
نیز مکانیابی این نظامها میپردازد .در حقیقت سعی شده است به موضوع هایی همچهون رابطهه
عام های جغراایایی (جمعیت ،مکان ،اها) با مسئله مکانیابی ،عام های مؤیر بر انتخاب مله
توزیع کاال و خدمات اساسی و روزمره اشاره شود.
بند علی ( )1831در بررسی خود با عنوان" تجزیه و تللیه و مکهانیهابی میهدان ههای میهوه و
ترهبار و بازارهای روز ش ر اصف ان" با استفاده از مهدن تللیه سلسهله مراتبهی بهه مکهانیهابی
بازارهای روز پرداخته است .نتایج نشان میدهد که ش ر اصف ان بهه عنهوان یکهی از پهنج شه ر
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بزرگ کشور بدون میدان ها و بازارهای میوه و تره باری است که به صورت علمی مکهانگزینهی
شده باشند و بازارهای روز این ش ر متناسب با جمعیت و منطقهبندی ش ر توزیع نشده است.
شیخ بیگلو و همکاران ( )1831در بررسی خود با عنوان "برنامهریزی و مکانیهابی بازارههای روز
در مناطق ش ری (مطالعه موردی :مناطق  8و  4ش ر تبریز)" اراه کهردن دسترسهی مناسهب
ش روندان مناطق  8و  4ش ر تبریهز بهه بازارههای روز مللههای را بررسهی کهرده اسهت .وی بها
استفاده از روش  AHPو ب رهگیری از نرماازار ) EC (EXPERT CHOICEو بر پایه معیارههای
اندازه (مساحت زمهین) ،شهیب ،شهک زمهین ،دسترسهی ،تهراک جمعیهت ،قابلیهت و ررایهت،
پارکینگ ،سازگاری و قیمت زمین 114 ،قطعه زمین را مورد تللی مقایسهای و رتبهبندی قهرار
داد و در ن ایت پس از منطقهبندی قراردادی ملدودهی مورد بررسهی ،تعهداد  93قطعهه زمهین
برای احداث بازار روز مشخص کرد.
ایلی و س یلی نیا ( )1831در پ وهشی با عنوان "مکانیابی بازارهای روز ش ری به روش جایابی
چند تس یالتی و ارآیند تللی سلسله مراتبی  AHPبه منظهور مهدیریت ب ینهه حمه و نقه
ش ری" به دسترسی آسان و مناسب ش روندان به انواع خدمات ش ری اشهاره داشهته انهد و بهه
این نتیجه رسیدند که در بین  8منطقه ش ری در ت ران (منطقه ههای  9 ،1و  ،)8منطقهه  9بهه
عنوان مل ب ینه برای احداث بازار ش ری با ضریب اولویت  1/494انتخاب گردد.
باقر امیری ( )1839در بررسی خود با عنوان "مکانیابی ب ینه میادین و بازارهای میوه و تره بهار
و ارآوردههای کشاورزی با استفاده از مدن ارآیند تللی سلسله مراتبی ،مطالعه مهوردی حهوزه
 5و  99ش رداری ت ران" به روش تصمی گیری چندمعیاره و با نرم اازار  Super Decisionبهه
بررسی اولویت و اهمیت شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در تعیین مکان مناسهب میهدان ههای
میوه و تره بار پرداخته است .نتایج به دست آمهده از تللیه دادههها نشهان داد کهه در مقایسهه
اهمیت شاخصهای اقتصادی و اجتمهاعی در ههر دو منطقهه  5و  99شهاخص اقتصهادی دارای
اهمیت باالتری است.
در اواخر دهه  31در مؤسسه آموزشی اشتغان ( ،)ETIدر دانشگاه ویسکانسین -میلواکی ،نسهبت
به مکانیابی بازارهای روز مللی اقدام شد که ضمن آن قدرت خرید ملله های ک درآمهد و پهر
تراک نواحی مرکزی ش ر با مللههای پر درآمد ارزیابی شد و این نتیجه به دسهت آمهد کهه بهه
رذ گرای خردهاروشان برای استقرار در نواحی پر درآمد ،مللهه ههای که درآمهد پهر تهراک ،
مصرف بیشتر و نتیجه اقتصادی اازونتری را موجب میشوند (.)Wang et al., 2004
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در سان  9115در ایالت کانزاس نیز مکانیابی میدانهای میوه و ترهبار ،بر پایه مستندات طهر
جامع در دستور کار قرار گرات که اهداف یاد شده برای این طر عبارت بودند از :دسهتیابی بهه
توسعه پایدار اقتصادی ،ارتقاء کیفیت خدماترسانی به ش روندان ،ایجاد ارصهتههای اشهتغان و
کسب درآمد .م ترین معیارهای مورد نظر در طر یادشده بدین شر بهوده اسهت :دسترسهی
عادالنه ش روندان به میدان میوه و تره بار ،سازگاری کهاربریههای همجهوار ،مرکزیهت نسهبی و
مساحت مناسب .یکی از مواقترین این میدان ها ،میدان میوه و تره بار ش ر راسکین اسهت کهه
هه در ارائهه خهدمات و هه در توسهعة اقتصهادی منطقهه مهؤیر واقهع شهده اسهت ( Ruskin
.)Community Development Corporation, 2007
گاندی و نامبودیری ( ،)9112اعالم نمودند کارایی شیوههای عرضه میوه و ترهبار به ش روندان از
برنامههای م در هندوستان است .از این رو احداث میدان های میوه و تره بار مورد توجهه قهرار
گرات .این برنامه در وهلة اون در ش رهای بزرگ مانند احمدآباد و کلکتهه بهه اجهرا در آمهد .در
این راستا تللی های نسبی جامعی پیرامون تقاضای مللی ،دسترسی مناسب و زیرسهاختههای
حم و نق و قابلیت و ررایت اروش صورت پذیرات (.)Gandhi and Namboodiri, 2006

روش تحقیق
دادههای مورد نیاز
دادههای مورد نیاز تلقیق با استفاده از روشهای میدانی ،انجام مصاحبه و پر کردن پرسشهنامه
و برگزاری نشستهای حهوری و ذیر حهوری با کارشناسان و مطالعات کتابخانههای گهردآوری
شده است .دامنه تلقیق ،میدانها و بازارهای روز میوه و تره بار در مناطق  99گانه کهالن شه ر
ت ران می باشد .جامعه آماری در این پ وه مشتم بهر کارشناسهان کشهاورزی ،متخصصهان و
مدیران سازمان میادین میوه و تره بار ش رداری ت ران مهی باشهند و از آنجها کهه نظرسهنجی از
متخصصان و کارشناسان در مدن ارآیند تللی سلسله مراتبی بسیار م است در انتخاب ایهن
ااراد دقت الزم صورت گراته و از نمونه گیری هدامند برای انتخاب جامعه آماری استفاده شهده
است .در این نوع نمونه گیری ،هدف انتخاب نمونهای که به دقهت معهرف جامعهه تعریهف شهده
باشد نیست ،بلکه مقصود آن است که از طریق ااراد انتخاب شده درک عمیقی از موضهوع مهورد
بررسی به دست آید (سرمد و همکاران .)1831 ،برای این تلقیق  15نفر از کارشناسان بهه ایهن
روش انتخاب شده که پس از این به عنوان کارشناسان خبره نامیده میشهوند .ایهن کارشناسهان
دارای تلصیالت کارشناسی ( 5نفر دانشجوی ارشد) ،کارشناسهی ارشهد ( 1نفهر) و دکتهری (8
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نفر) بوده و ضمن داشتن تجربه کاای (با میانگین 11/24سان پیشینه کار) ،به مبلث مکانیهابی
نیز اشراف دارند .برای ارزیابی و تللی دادهها ،از مدن تللی سلسله مراتبی ( )AHPو نرماازار
 )EXPERT CHOICE( ECب ههرهگیههری شههده اسههت .نههرم ااههزار  ECبههرای تللیه مسههای
تصمی گیری چند معیاره با استفاده از روش ارآیند تللی سلسله مراتبی طراحهی شهده اسهت.
این نرماازار دارای تواناییهای زیادی بوده و اازون بهر امکهان طراحهی نمهودار سلسهله مراتبهی
( ،)Hierarchyتصمی گیری و طراحی پرس ها ،تعیین ترجیحها و اولویهتهها و ملاسهبه وزن
ن ایی ،قابلیت تللی حساسیت تصمی گیری نسبت به تغییرپذیری در اراسنجهههای مسهئله را
نیز داراست .از همه م تر آنکه در بسیاری از موارد از نمودارههای مناسهب بهرای ارائهه نتهایج و
عملکردها سود جسته و ارتباطی ساده و دوستانه را با کاربر 1ایجاد میکند (قدسی پور.)1813 ،

نگاره  :1نمودار تحقیق
User Frindly
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پس از بررسی مطالعات و تلقیقات صورت گراته 2 ،معیار اصلی که عبارت بودند از -1 :مالکیت
زمین -9مساحت زمین -8پارکینگ  -4دسترسی -5سازگاری و همجواری و  -2سلسهله مراتهب
و مرکزیت انتخاب شد .سپس مقایسه زوجی بین معیارهای شه گانهه بها اسهتفاده از الگهوی 3
درجهای توماس ان ساعتی(  )1331انجام و ترجیحهای بین  2معیار انتخابی اولیه مشخص و در
مرحله بعد هر معیار در  4یا  5طبقه رتبهبندی و نسبت به ه مورد مقایسه زوجی قرار گراتنهد
تا ترجیحهای بین آنها نیز مشخص شود .البته مقایسه زوجی معیارها به دلی بهرآورد همزمهان
میزان سازگاری باید به طور مستقی هنگام ورود اطالعات در نرماازار انجام شهود .در ن ایهت بها
گردآوری اطالعات میدانی نسبت به بررسی همهه  132مله از للها طبقههبنهدی معیارههای
ششگانه اقدام و اطالعات به دست آمده از مراح باال در نرماازار  ECوارد شد.
معیارها
مالکیت زمین

با توجه به لزوم برنامهریزی دراز مدت و بدون دذدذه در احداث ،تج یز و ب رهبرداری از بازارهها،
نوع مالکیت و چگونگی در اختیار قرارگراتن زمین از دیدگاه اقتصادی ،اهمیت وی های مهییابهد.
این معیار در چ ار طبقه رتبهبندی شده است:
 -1خیلی خوب ( VB )Very Goodزمین در مالکیهت شه رداری یها سهازمان اسهت -9 ،خهوب
( G)Goodزمههین در اختیههار ن ادهههای دولت هی بههوده و ی ها قابلی هت ت ههاتر را دارد  -8 ،متوسهها
( AV)Averageمالکان مربوطه آمادگی مشهارکت را دارنهد و  -4ضهعیف ( W)Weakزمهین در
مالکیت دیگر مالکان بوده و یا مالکیت آن نامشخص است.
مساحت زمین

وسعت و اندازه زمین مورد نظر یکی از م ترین معیارهای مکانیابی بازارها میباشد .امهروزه بها
اازای ارزش زمین در کالن ش رها به وی ه در ش ر ت ران ،استفاده ب ینه از انهدازه زمهینههای
بازارها نیز دارای اهمیت باالیی شده است .البته شک هندسهی زمهین و چگهونگی پیهادهسهازی
نقشه احداث بازار نیز در ب رهبرداری ب ینه از اندازه بازار تأییر بسزایی خواهد داشت .ایهن معیهار
در پنج طبقه رتبههبنهدی شهده اسهت  -1 :بسهیار بهزرگ ) ،VB (Very Bigمسهاحت بهی از
 11111متر مربع  -9بزرگ  (Big) BIمساحت بهین 5111تها  11111متهر مربهع  -8متوسها
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) M (Mediumمساحت بین 9111تا  5111متر مربع  -4کوچک ) S (Smallمساحت بین511
تا  9111متر مربع و  -5خیلی کوچک ) T (Tinyمساحت کمتر از  511متر مربع.
پارکینگ

پی بینی و تدارک اهای کاای برای پارکینگ وسائ نقلیه از عام ههای م ه و تأییرگهذار بهر
مواقیت مراکز تجاری به شمار میآید .این پارکینگها برای دو منظور اصلی مورد اسهتفاده قهرار
م هیگیرنههد )1 :پههارک اتومبی ه هههای حام ه می هوه و تههره بههار )9پههارک اتومبی ه خریههداران و
مراجعهکنندگان (بندعلی .)1831 ،امروزه در ش رهای بزرگ ،پارکینهگ یکهی از جهذابیتههای
مراکز تجاری بوده به طوری که به تن ایی در جذب مشتری نقشی ملوری ایفهاء مهیکنهد .ایهن
معیار در چ ار طبقه رتبهبندی شده است -1 :عالی ) GG (Goody Goodyداشتن پارکینهگ در
بازار و یا در مجاورت آن بهه ازاء ههر ذراهه بهی از  5مله پهارک  -9معمهولی )N (Normal
داشتن پارکینگ در بازار و یا در مجاورت آن به ازاء هر ذراه بین  8تا  5مل پهارک  -8که F
) (Fewداشتن پارکینگ در بازار و یا در مجاورت آن به ازاء هر ذراه بین  1تها  8مله پهارک و
 -4بسیار ک ) SE (Seldomداشتن پارکینگ در بازار و یا در مجاورت آن به ازاء هر ذراه کمتهر
از یک مل پارک.
دسترسی

یک مرکز خرید به سبب آن که مورد استفاده عموم مهردم یهک شه ر ،منطقهه یها مللهه قهرار
میگیرد ،باید از نظر دسترسی آسان مردم نیز ارزیابی شود .آنچه در ایهن مبلهث حهائز اهمیهت
است ،آسانی و سرعت دسترسی میباشد .یعنی در بررسیهای اقتصهادی مربهوب بهه دسترسهی
مرکز خرید باید به این نکته توجه کرد مکانی که مرکز خرید در آن قرار میگیرد به چه طریقهی
با نقاب مختلف ش ر ارتباب برقرار میکند و اینکه این ارتباب با آسانی و سرعت انجام مهی شهود
یا خیر (شیرازیان و همکاران .)1818 ،قابلیت دسترسی به مراکهز خریهد ،متهأیر از عامه ههای
مختلفی مانند مساات ،زمان ،مساات پیادهروی ،تراایک ،انواع وسهای نقلیههی در دسهترس ،راه
ها و مسیرهای مختلف و ذیره از میان گزینهها و شیوههای متنوع دسترسی است زیرا خریداران
همگی خواهان آسانترین و سریعترین نوع آنها هستند (.)Ibrahim and McGoldrick, 2003
ایهن معیهار در چ هار طبقهه رتبههبنهدی شهده اسهت -1 :عهالی ) ،E (Excellentهمجهواری بها
ایستگاههای وسائا نقلیه عمومی مانند متهرو ،تاکسهی و اتوبهوسرانهی  -9خهوب )GO (Good

وجود ایستگاههای وسائا نقلیه عمومی مانند مترو ،تاکسی و اتوبوسرانی در ااصهلهای کمتهر از
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 51متر  -8دور ) L (Longوجود ایستگاهههای وسهائا نقلیهه عمهومی ماننهد متهرو ،تاکسهی و
اتوبوسرانی در ااصلهای بین  51تا  111متهر و  -4خیلهی دور ) LD (Long Distanceوجهود
ایستگاههای وسائا نقلیه عمومی مانند مترو ،تاکسی و اتوبوسرانهی در ااصهلهای بهین  111تها
بی از  811متر.
سازگاری و همجواری

برخی ازکاربریها به دلی ماهیت عملکردیشان نمیتوانند در مجاورت میدان های میوه و ترهبار
قرار گیرند (پورملمدی .)1839 ،اولویت سازگاری بازارهای روز و میدان های میوه و تهره بهار بها
واحدهای مسکونی تلت پوش  ،اهای سبز عمومی ،کاربری تجاری و مراکز خهدمات مللههای
است.کاربریهای ناسازگار نیز عبارت اند از :آموزشی ،درمانی ،اداری ،انتظامی ،صنعتی ،ارهنگهی،
گورستان ،نظامی ،رودخانه و مسی  ،تأسیسات و تج یهزات شه ری ،خهدمات اجتمهاعی ،پایانهه،
گردشگری و پذیرایی (خواجه ارزانی1834 ،و اسماعیلی .)1831 ،البته به نظر میرسد بها توجهه
به تغییرپذیریهای پی در پی ارهنگ خرید در کالنش رهها مهیتهوان در تعریهف کهاربریههای
سازگار و ناسازگار در طون زمان و بسته به شهرایا اصهال ههایی را اعمهان کهرد .بهر ایهن پایهه
کاربریهای سازگار ش ر ت ران در این تلقیق شام واحدهای مسکونی ،اههای سهبز عمهومی،
کاربریهای تجاری ،مراکز خهدمات مللههای ،مراکهز ارهنگهی ،آموزشهی و خهدمات اجتمهاعی
میباشد .این معیار در پنج طبقه رتبهبندی شهده اسهت -1 :عهالی یها ( )1صهفر ،نبهود کهاربری
ناسازگار در همجواری  -9خوب یها ( )1یهک ،وجهود یهک کهاربری ناسهازگار در همجهواری -8
متوسا یا ( )9دو ،وجود دو کاربری ناسازگار در همجواری  -4ضهعیف یها ( )8سهه ،وجهود سهه
کاربری ناسازگار در همجواری و  -5بسیار ضهعیف یها ( )4چ هار ،وجهود بهی از سهه کهاربری
ناسازگار در همجواری.
سلسله مراتب و مرکزیت

هر ش ر از چند منطقهی ش ری و هر منطقه از چند ناحیه و هر ناحیه از چند ملله و هر مللهه
از چند ملله کوچک (زیرملله) به وجود مهیآیهد .بنهابراین سهاختار شه ر از سهطو مختلفهی
تشکی شده که هر سطح نیز دارای ررایت معینی است (رضویان .)1831 ،خدمات و تس یالت
ش ری مانند بازارهای روز و میدانهای میوه و تره بار با توجه بهه نقه و اهمیتهی کهه در راهع
بخشی از نیازهای جمعیت دارند ،باید متناسب با هر یهک از ایهن سهطو و بهه صهورت سلسهله
مراتبی شک بگیرند .به عبارت دیگر ،هر کاربری دارای مقیاسی است که باید با سطو سهاختار
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ش ری سازگار و هماهنگ باشد (بندعلی .)1831 ،قرار گراتن بازارها در مللی که بتواند پوش
مناسب ش روندان به همه مللهها ،ناحیهها یا مناطق اطهراف بهازار بدههد ،بها توجهه بهه تهراک
جمعیتی ،بسیار با اهمیت است .این معیار در چ ار طبقه رتبهبندی شده اسهت -1 :عهالی یها A
قرار گیری در مرکز منطقه  -9خوب یا  Bقرار گیری در مرکهز ناحیهه  -8متوسها یها  Cقهرار
گیری در مرکز ملله  -4بد یا  Dقرار گیری در حاشیه.
ابزار مورد استفاده
در هر تصمی گیری اهای تصمی سازی به صورت پیوسته یا گسسهته اسهت .همچنهین ممکهن
است تصمی گیری تک معیاره یا چند معیاره باشد .این معیارها میتوانند به صورتههای کمهی،
کیفی و یا تلفیقی از هر دو (در حالت چنهد معیهاره) باشهند کهه در ههر یهک از ایهن حالهتهها،
چگونگی تصمی گیری متفاوت است .در حالتی که معیارهای چندگانه (اع از کمی و یا کیفهی)
مطر باشند ،اازون بر مشک باال ،مسئله تبدی معیارها به یکدیگر نیهز مطهر اسهت .بنهابراین
گفته میشود که ارآیند تصمی گیری چند معیاره بها دو مشهک اصهلی روبهه روسهت -1 :نبهود
استاندارد برای اندازهگیری معیارهای کیفی  -9نبود واحد برای تبدی معیارهها (اعه از کمهی و
کیفی) به یکدیگر .با توجه به مشکالت مربوب به ارآیند تصهمی گیهری بها معیارههای چندگانهه
میتوان گفت که در این حالت تصمی گیری ساده نبوده و به علت نبهود اسهتاندارد از سهرعت و
دقت تصمی گیری به مقدار زیادی کاسهته شهده و باعهث مهیشهود کهه ارآینهد تصهمی گیهری
وابستگی زیادی به ارد تصمی گیرنده داشته باشد .برای راهع ایهن مشهک و یها کمینهه کهردن
ایرگذاریهای جانبی آن ،روشهای تصمی گیری با معیارهای چندگانه طراحی شدهانهد کهه ههر
کدام از قوانین و اصون خاصی پیروی کرده و دارای برتریها و کاستیهایی هستند (قدسی پهور،
 .)1813مدنهای تصمی گیری به دو دسته عمده مدنهای چند هداه ) (MODMو مهدنههای
چند شاخصه ) (MADMتقسی میشوند .به طوری که مدنهای چند هداه به منظهور طراحهی
به کار گراته میشوند در حالی که مدنهای چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر اسهتفاده
میشوند( .اصغرپور .)1831 ،با توجه به ماهیت مسئله مکان یابی ،معیارها و شاخصهای کیفهی
اراوانی وجود دارند که به وسیله روابا ریاضی قاب بیان نیسهتند و اسهتفاده از روشههای چنهد
شاخصه ،ما را قادر به تللی سادهتهر ایهن شهاخصهها خواههد کهرد .پهس مناسهبتهرین روش
تصمی گیری برای ح مسهئله مکهانیهابی میهدانههای میهوه و تهره بهار ،روش تصهمی گیهری
چندمعیاره (چند شاخصه) میباشد که از بین روشهای تصمی گیری چند معیهاره ،روش AHP
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از آن رو که توانایی بررسی جزء به جزء معیارهای متعددی را داراست و نتیجهه را مهیتوانهد در
نقشههای  GISتللی نماید ،مورد استفاده قرار میگیرد.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

ارایند تللی سلسله مراتبی ( )AHPابزاری برای تصمی گیری با چند معیهار اسهت کهه توسها
ساعتی1331 ،؛ ایجاد گردید و برای گروه وسیعی از تصمیمات و ارایندهای قهاوتهای انسهانی
به کار میرود (لی و همکاران AHP .)9111 ،یک ابزار رایج است زیهرا مهیتوانهد مسهائ بهدون
ساختار را در حوزههای مختلف نیازها و عالئق انسانی مانند علوم سیاسی ،اقتصادی ،اجتمهاعی و
مدیریتی ح نماید (ایمی و لی.)9113 ،
این روش دارای مزیتهای زیادی است (عبداللمید1333 ،؛ بانگوات و شارمان )9111 ،ماننهد؛
 AHPباعث تصمیمات درست میشود زیرا یک ارایند تصمی ذهنی را میتواند به یهک سهاختار
سلسله مراتبی بشکند ،از سازگاری قهاوتهای تصمی مهیتوانهد مطمهئن گهردد ،مسهأله را بهه
زیرمسأله هایی تقسی کند که برای درک راحتتر باشند ،مقایسهای توسا ااراد انجام مهیشهود
یا یک ارایند تکراری تا زمان رسیدن اعهای گروه به یک توااق انجام میگیرد و بهرای قههاوت
ن ایی قب از انجام بایستی تللی حساسیت صورت گیرد.
روش های  AHPبرای ح یک مسألة پیچیده شام سه گام ضروری اسهت (ههارکر و وارگهاس،
 .)1331اولین گام تجزیه یا ایجاد ساختار سلسله مراتبی سپس قهاوتهای مقایسهای یا تعریف
و اجرای جمعآوری دادهها برای اراه نمودن دادههای مقایسة زوجهی بهر روی عناصهر سهاختار
سلسلهمراتبی و تجزیة اولویتهای یا ایجاد رتبهبندی اولویتهای کلی میباشد.
 AHPشام سه اعالیت اصلی از جملهه ایجهاد سلسهله مراتهب ،تللیه اولویهتهها و تشهخیص
سازگاری میباشد .اون از همه ،تصمی گیران باید مسائ تصمی چندمعیاره را بهه اجهزاء جزیهی
بشکنند که هر وی گی ممکن است بر اساس سطو مختلف سلسله مراتبی مرتب شده باشد .بعد
از آن ،تصمی گیران مجبورند که هر خوشه را در همان سطح به شیوة جفتی بر اساس تجربهه و
دان خود مقایسه کنند .برای مثان ،هر دو معیار در سطح دوم در هر زمان با توجهه بهه ههدف
اصلی مقایسه میشوند ،درحالیکه هر دو وی گی معیارهای مشابه در سطح سوم در یک زمان بها
توجه به معیار مربوطه مقایسه میشوند .از آنجاییکه مقایسهها از طریق قهاوتهای شخصی یا
ذهنی انجام میگیرد ،ممکن درجاتی از ناسازگاری رخ دهد و برای تههمین ایهنکهه قههاوتهها
سازگار هستند ،عملیات آخری به نام تشخیص سازگاری نامیده میشود کهه بهه عنهوان یکهی از
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م ترین مزیهتههای  AHPمهیباشهد کهه بهه منظهور انهدازهگیهری درجهة سهازگاری در بهین
مقایسههای زوجی و با ملاسبة نسبت سازگاری انجام میشهود .اگهر نسهبت سهازگاری بهی از
ملدوده باشد ،تصمی گیران باید مقایسات زوجی را بازبینی و اصال نمایند .هنگامی که تمهامی
مقایسات زوجی در هر سطلی انجام گردید و مشخص شد که سازگار میباشند ،آنگاه میتهوان
برای یااتن ترتیب اولویتهای هر معیار و وی گیهای آن ،قهاوتها را تجزیهه نمهود .روش کلهی
 AHPدر نگارة  9نشان داده شده است.

نگارة ( )2فلوچارت فرایند تحلیل سلسلهمراتبی (هو و همکاران)2002 ،
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نتایج و بحث
ساخت فرآیند سلسله مراتبی
برای ساختن یک ارآیند سلسله مراتبی به روش رتبه بندی (اندازهگیری مطلق) بایستی مراحه
چ ارگانه ذی را طی نمود:
الف -ت یه نقشه و شمای کلی از ارآیند (مدن سازی) ب -ملاسهبه وزن عناصهر و طبقهات ج-
جمعآوری اطالعات قرارگیری گزینه ها در طبقات هر معیار د -وارد نمودن گزینه ها و اطالعات
جمع آوری شده آن ا در صفله گسترده نرماازار.
برای طی مراح الف و ب مانند روش اندازهگیری نسبی عم میکنی با این تفاوت که در ایهن
روش برای معبارها طبقاتی نیز تعریف شده است (اندازهگیری نسبی ) اما برای اندازهگیهری وزن
گزینه ها (مراح ج و د) از صفله گستردهای که در برنامه تدارک دیده شده استفاده مینمایی
( اندازهگیری مطلق) .بطور کلی برای ایجاد یک مدن رتبهبندی در نرماازار  ECبهه صهورت زیهر
عم مینمایی  -1 :سلسله مراتبی را از باال به پایین میسازی تا بهه پهایینتهرین سهطح یعنهی
گزینهها برسی  -9در سطلی کهه بطهور معمهون گزینهههها را وارد مهیکهردی طبقهات را وارد
مینمایی  -8معیارها ،زیر معیارها و طبقهات را وزندههی مهیکنهی  -4گزینهههها را در صهفله
گسترده نرماازار رتبهبندی میکنی ( .قدسی پور.)1813 ،
برای مقایسه زوجی معیارها میبایست نسبت به مقایسه هر یک از معیارها با تمامی معیهارههای
مقایسهه انجهام دههی  .بهرای
دیگر اقدام نمود .با توجه به داشهتن  2معیهار بایهد
مقایسه زوجی بین طبقات هر معیار نیز به همین روان اقدام میکنی  .ارجلیت نسهبی معیارهها
نیز با استفاده از الگوی  3درجهای توماس ان ساعتی صورت پذیرات .شمای کلی از مدن مکهان
بابی بازارها با روش رتبهبندی (اندازهگیری مطلق) در نگارة  8نشان داده شده است.
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نگارة ()3شمای کلی از مدل مکانیابی بازارها با روش رتبهبندی (اندازهگیری مطلق)

وارد نمودن اطالعات گزینهها در نرمافزار
سازمان میادین در سطح ش ر ت ران دارای  132میدان و بهازار روز مهی باشهد .رتبهه ایهن 132
گزینه نسبت به معیارهای شه گانهه بها مطالعهات میهدانی و اسهتفاده از اطالعهات موجهود در
سازمان و نیز مصاحبه با رؤسا و مدیران هر یک از این مله هها ،بهه دسهت آمهده و در جهداون
صفله گسترده نرم اازار وارد گردید.
نتایج
نتایج حاص از مقایسه زوجی معیارهای ش گانه نسبت به ه (وزن نسبی) نشهان مهی دههد،
معیار دسترسی با وزن ن ایی ( )1/811بیشترین ارجلیت و پس از آن به ترتیب مالکیت بها وزن
ن ایی ( ، )1/111پارکینگ بها وزن ن هایی ( ،)1/128سلسهله مراتهب و مرکزیهت بها وزن ن هایی
( ،)1/148سازگاری و همجواری با وزن ن هایی ( )1/114و مسهاحت بها وزن ن هایی( )1/119در
رتبههای دوم تا شش ارجلیت را دارند .نرخ ناسازگاری در این مقایسه زوجی نیز ( )1/15بهوده
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که با توجه به کمتر بودن آن از ملدوده قاب قبهون ( )1/1نهرخ ناسهازگاری ،قابه قبهون تلقهی
میگردد.
نتایج تللی ها در خصوص معیار دسترسی ،بها نتهایج بدسهت آمهده از په وه شهیخ بیگلهو و
همکاران ( )1831مطابقت دارد که در پ وهشی با عنوان برنامهریزی و مکانیابی بهازارههای روز
در مناطق ش ری (مطالعه موردی :مناطق  8و  4ش ر تبریز) ،ار ار میدارد که معیار دسترسهی
با اخذ  1/931امتیاز ،باالترین ارجلیت را در بین معیارهای انتخابی بدسهت آورده اسهت .البتهه
در تلقیقات شیخ بیگلو و همکاران ( )1831معیارهای انتخابی بهرای شه ر تبریهز تها حهدودی
متفاوت از معیارهای انتخابی برای ش ر ت ران اسهت .همچنهین نتهایج حاصهله در مهورد معیهار
دسترسی با تلقیقات بند علی ( )1833منطبق است که در پ وهشی بها عنهوان برنامههریهزی و
مکانیابی بازارهای روز ش ر اصف ان با استفاده از مدن تللیه سلسهله مراتبهی ( ،) AHPبیهان
میدارد که معیار دسترسی با اخهذ  1/942امتیهاز ،بهاالترین ارجلیهت را در بهین معیهار ههای
انتخابی بدست آورده است .البته شیخ بیگلو همکاران ( ) 1831و بند علی( )1833هر دو معیار
سازگاری را ه تراز معیهار دسترسهی و در رتبهه اون ملاسهبه نمهودهانهد کهه ایهن موضهوع از
جنبههای مختلف قاب بررسی است که به چند مورد اشاره میشود  -1 :هر دو ملقق  3معیهار
را برای ش رهای مورد مطالعه در نظر گراته اند که بسهیار بهه هه شهبیه و تن ها در یهک مهورد
اختالف اساسی دارند -9.شرایا خاص ش ر ت ران بللا کمبود وقت و صرف هزینهههای زیهاد
برای حم و نق و نیز تراایک باعث گردیده تغییهرات زیهادی در سهبک زنهدگی ،خصوصها در
ارهنگ خرید و برای دستیابی به مایلتاج روزانه حاص شده و اهمیت موضهوع سهازگاری و یها
عدم سازگاری کاه یااته و ارجلیت آن نسبت به سابر اولویتها در رتبههههای انت هایی قهرار
گیرد -8بعهی از شاخصها با تأییرات متقاب ایر ازاینده داشهته و مهیتواننهد ایهر منفهی سهایر
شاخصها را نیز خنثی نمایند به طور مثان دسترسی آسان بهه همهراه تهأمین پارکینهگ تهأییر
شگرای بر رونق شعبه اصلی هایپراستار در شمان ذرب ت ران داشته بطوریکه سایر شاخصهها
از جمله سازگاری و مرکزیت و سلسله مراتب ،تأییرگذاری خود را از دست دادهاند.
مقایسه زوجی رتبههای هر یک از معیارها

نتایج مربوب به وزن ن ایی هر یک از مقایسات زوجی رتبهها در جداون ذی قاب مشاهده است:
در جدون پیوست ( )1رتبهبندی میادین و بازارها در صفله گسترده نرمااهزار بها درج رتبهه ههر
مل نسبت به هر یک از معیارهای شه گانهه قابه مشهاهده اسهت ایهن رتبهه بنهدی پهس از
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مرتبسازی (از باال به پایین) و با تصویری شماتیک کهه نشهاندهنهده ارجلیهت رتبهه مربوطهه
میباشد نشان داده شده بطوریکه هر چقدر کهادر معیهار مربوطهه پررنهگتهر باشهد بهه معنهی
ارجلیت بیشتر رتبه کسبشده توسا آن مل میباشد .بطور مثان برای میهدان آزادی تمهامی
خانههای معیارها بجزء خانه مربوب به معیار سازگاری کامال پررنهگتهر شهده ولهی در خصهوص
معیار سازگاری تن ا حدود دوسوم خانه مربوطه پر رنگ میباشد و ایهن موضهوع بهه ایهن معنهی
میباشد که میدان آزادی در تمامی معیارها بجزء معیار سازگاری حداکثر امتیاز را کسهب نمهوده
است.
به طور کلی نتایج حاص از پ وه حاضر نشهان مهیدههد کهه میهدان آزادی بها بدسهتآوردن
باالترین وزن ن ایی و  1/321امتیاز از حداکثر  1/111امتیاز ،باالترین رتبه را در بین  132مکان
مورد مقایسه بدست آورده است و در صورتیکهه یهک کهاربری ناسهازگار (تعمیهرات اتومبیه و
صااکاری) در همجواری این میدان قرار نداشت این میهدان حهداکثر امتیهاز ممکهن ( )1/111را
کسب مینمود.
پس از میدان آزادی ،میادین صادقیه و جالن آن احمد با کسهب  1/318امتیهاز در رتبهه بعهدی
قرار دارند این دو مل تن ا به للا معیار پارکینگ در رتبه پایینتری نسبت بهه میهدان آزادی
قرار دارند ولی از للا سازگاری در رتبه ب تری نسبت بهه میهدان آزادی قهرار گراتههانهد .ایهن
موضوع نشان دهنده ی این است که در صورت تهأمین پارکینهگ متناسهب بها تعهداد ذهرف در
میادین صادقیه و جالن آن احمد ،این دو میدان با کسب حهداکثر امتیهاز ( )1/111در بهاالترین
جایگاه ممکنه قرار خواهند گرات .از طرف دیگر تعداد ذرف کمتهر میهدان آزادی نسهبت بهه دو
میدان دیگر و تراک کمتر کاربریها موجب گردیده تا تهأمین پارکینهگ در سهطح عهالی میسهر
گردد .پس با اازای تعداد ذرف و تراک بیشهتر کهاربریهها در میهدان آزادی علهیرذه اینکهه
درآمدهای سازمان اازای مییابد این میدان امتیاز کمتری کسب نموده و ممکن است جایگهاه
اولی خود را از دست بدهد .در مجموع از مقایسه این سه مل اینگونه نتیجهگیری میشود که
با انتخاب و یا معرای زمین برای احداث بازار میبایست در کنهار جمهعآوری اطالعهات وضهعیت
موجود زمین (از جمله مساحت ،مالکیت ،دسترسی ،سهازگاری و سلسهله مراتهب) ،در خصهوص
طراحی ،ساخت و ب رهبرداری بازار نیز پی بینی الزم به منظهور تناسهب ررایهت پارکینهگ بها
تعداد کاربریها و نیاز منطقه صورت پذیرد .در رتبه چ ارم وزن ن ایی ،میدان ش ید لواسانی بها
 1/329امتیاز قرار گراته است .رتبه این میدان در تمامی معیارها به جز معیار مسهاحت ،مشهابه
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میادین صادقیه و جالن آن احمد میباشد .مساحت کمتر این میدان موجب گردیهده تها 1/151
امتیاز کمتر کسب نموده و در رتبه پایینتری قرار گیرد 11 .بازاری که در رتبههی  111تها 132
قرار گراته و نشاندهنده بدترین بازار ها در مقایسه با سایر مکانها میباشند ،شام بهازار ههای
روز رودکی با  ،1/921ش ید منصوری با  ،1/951ش رک دان با  ،1/941گلبهرگ و وردآورد بها
 ،1/983احمدیه با  ،1/981سامان با  ،1/912اردوس 9بها  ،1/914اطلهس بها  1/129و حههرت
ولیعصر (عج) با  1/131میباشند.
بزرگترین معه اعلی میادین و بازارهای سازمان میادین ت ران ،مساحت زمینهای در اختیهار
میباشد که از بین این  132مکان تن ا  3مل (( )%4/8آزادی ،صادقیه ،سهردار جنگه  ،بعثهت،
ب من ،ت رانسر ،آزادگان و پیروزی) دارای مساحتی بی از  11111متر مربهع بهوده و در رتبهه
خیلی خوب قرار دارند و  %35/1سایر مکانها وضعیت مناسبی از للا مساحت زمهین ندارنهد.
پس از مساحت ،پارکینگ در میادین و بازارهای سهازمان وضهعیت مطلهوبی نداشهته و تن ها 91
مل ( )%11/15دارای پارکینگ به ازاء هر ذراه بی از  5مل پارک در بازار یها در مجهاورت
آن می باشند .اهمیت این موضوع زمانی دو چندان میشود که بهدانی در  19مله از ایهن 91
مل نیز بخ اعظ پارکینگ در مجاورت بازار بوده و نه در خهود بهازار و عمهدتا ایهن بازارهها،
بازارهای کوچک و دارای تعداد ذراه کمی میباشند .سومین معه میهادین و بازارهها ،موضهوع
دسترسی است .تن ا  91بازار ( )%11/93دارای ب ترین وضعیت از للا وضهعیت دسترسهی بهه
ایستگاههای وسائا نقلیه عمومی بوده و % 33/11بازارهها در ایهن خصهوص وضهعیت نهامطلوب
دارند.

نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به موضوعات مطروحه میتوان این طور نتیجهگیری کرد که اکثر میادین و بازارهای روز
سازمان میادین ت ران بر اساس اصون مکانیهابی جانمهایی نگردیهدهانهد کهه ایهن خهود دالیه
متعددی داشته که از جمله آن مهی تهوان بهه :الهف) دسهتورات بهاال دسهتی بهه منظهور تهأمین
خواسته های منطق بازار سیاسی با توجه به تشکی شورایاریها ب) عدم تهأمین زمهین مناسهب
توسا ش رداری های مناطق ج) عدم توجه به معیارهای مکهان یهابی و نبهود ارآینهد مناسهب از
معرای زمین تا احداث بازار د) کمبود بودجه و اعتبار الزم برای خرید زمهین در ب تهرین مکهان
مورد نظر ه) عدم احداث سازه مناسب به منظور استفاده حداکثری و مطلوب از اههای بهازار بها
توجه به ارزش ریالی باال و ازاینده زمین در کالنش رها و) عدم بررسی و تعیهین سهازه مطلهوب
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ه زمان با شروع مطالعات مکانیابی و بررسی وضعیت زمین از للا سایر معیار هها ز) اولویهت
ندادن به پارکینگ در طراحی ساختار بازارها اشاره نمود.
با نگاهی به دامنه رتبه بندی و ارجلیت بدست آمده در باال و پایین جدون اینطور نتیجههگیهری
میشود که شاخصها و معیارهای ش گانه انتخاب شده ،کارایی الزم برای مکهانیهابی صهلیح
مراکز عرضه را دارند چرا که در باالی جدون ،میادین و بازارهایی قرار گراتههانهد کهه از ب تهرین
مراکز سازمان بوده و بیشترین ب رهوری و سود آوری را بهرای سهازمان ایجهاد نمودنهد .از سهوی
دیگر ،بازارهایی که در پایین جدون قرار گراتهاند ضعیفترین بازارهای سازمان هسهتند کهه نهه
تن ا سوددهی ندارند بلکه بدلی عدم کارایی در خدمات رسانی مطلوب به ش روندان ،مقرون بهه
صراهتر است تا نسبت به جمعآوری آنها اقدام گردد.
از آنجائیکهه ارزش اقتصهادی زمهین روز بهه روز ااهزای یااتهه و زمهین بها متهراژ مناسهب در
کالنش رها کمتر خواهد شد لذا به منظور مقابله با اصلیترین مشکالت حان حاضر بازارها یعنهی
مساحت و پارکینگ ،میبایست :اوال؛ در هنگام مکانیابی ،در کنار جمعآوری اطالعهات وضهعیت
موجود زمین از جمله مساحت ،مالکیهت ،دسترسهی ،سهازگاری و سلسهله مراتهب ،در خصهوص
طراحی ،ساخت و ب رهبرداری بازار نیز پی بینی الزم به منظهور تناسهب ررایهت پارکینهگ بها
تعداد کاربریها و نیاز منطقه صورت پذیرد .یانیا؛ در طراحی بازارها تغییراتی ایجهاد گهردد تها از
حداق مساحت ،حداکثر ب رهوری را بدست آورد .لذا با ساختارهای مرتفع و طبقهاتی مهیتهوان
ه بر مشک مساحت زمین و ه بر مشک کمبود پارکینگ ذلبه نمهود ،بطهوریکهه در آینهده
بازارهایی داشته باشی که حداکثر خدماترسانی را داشته و این معهالت گریبهانگیر خریهداران
نباشد.
برای ح مشک دسترسی میتوان با بکارگیری یکی از راهح های زیهر و یها بسهته بهه شهرایا
موجود ،تلفیقی از آن مشکالت را مرتفع نمود:
الف -قب از جانمایی و احداث و در بدو شروع ارآیند توسعه خدماترسهانی و بهرای ممانعهت از
بروز این مشک باید نسبت به مکان یابی ب ینه و مناسب بر اساس اصون علمی اقدام و از احداث
بازارها در مکان هایی که به دلی صدور دستورات ذیرکارشناسی و باالدستی (بهه منظهور للها
نمودن بازار سیاسی در احداث بازارها) س ولت دسترسی ش روندان مدنظر قهرار نگراتهه اسهت،
پرهیز نمود.

 014اقتصاد کشاورزی/جلد / 01شماره 0931/ 2

ب) در صورت اعان بودن بازار میتوان با هماهنگی بین ارگانها و سازمانههای شه ری شهرایا
مناسبی برای س ولت دسترسی ش روندان به شبکه حم و نق م یا کرد.
ج) راه ح دیگری که برای این موضوع میتوان در نظر گرات تبلیغات و اطالعرسانی مناسب از
طریق رسانههای دیداری ،شنیداری ،مجازی و  ...برای جذب مشتری است.
در احداث بازارها ،ااکتورهای اقتصادی با اولویت باالتری مد نظر قهرار گیهرد چهرا کهه بها رونهق
اینگونه بازارها و بدلی ملوریهت و تأییرگهذاری ایهن بازارهها در تصهمیمات آتهی شه روندان و
تغییرات اجتماعی ،به تدریج سایر شاخصهای توسعه (زیسهت ملیطهی ،اجتمهاعی ،ارهنگهی و
سیاسی) ملقق گشته و در ن ایت موجبهات راهاه و آسهای شه روندان و بهه حهداق رسهیدن
معهالت از قبی آلودگی هوا ،تراایک و  ....را اراه مینماید.
جمعآوری بازارهای زیانده و ک کارکرد که در ردیفهای  181تا  132جدون قرار گراتههانهد و
دارای ارجلیت پایین و زیانده می باشند ،نهه تن ها موجبهات ارتقهاء سهطح بهازدهی و ب هرهوری
سازمان میادین را اراه مینماید بلکه خدماترسانی بهه شه روندان و ااهزای راهاه و آسهای
خریداران را نیز موجب میگردد .در صورت عدم امکان جمعآوری میتهوان بها اسهتفاده از سهایر
گزینهها و ابزارهای جذب مشتری مانند تبلیغات و اطالعرسهانی ،جهوایز قرعههکشهی ،برگهزاری
مراس  ،مسابقات و  ...استفاده نمود.
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