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گانه  22بار در مناطق یابی بازارهای میوه و ترهمکان

مراتبی شهرداری تهران: با استفاده از مدل تحلیل سلسله

(AHP) 
 1بیتا رحیمی بدر،ولی بریم نژاد،بهنام اکبری

 22/44/4931یرش: تاریخ پذ                                                                         22/40/4930تاریخ دریافت: 

 چکیده
کننده نیازهای روزمره شهروندان از جمله اجزاء شبکه خددما   و بازارهای روز به عنوان مراکز عرضه هامیدان

ها و محصوال  عرضه شده باشند که پراکنش، ساختار مناسب و تنوع کاربریرسانی در سطح شهر تهران می
فرهنگی و زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند که  اجتماعی، اقتصادی، هایمالحظهدر آنها از جهت 

هدای علمدی و   بایست در مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرند. در این پژوهش با اسدتااده از رو  می
یدابی در سدطح   ها و معیارهدای مکدان  افزون بر تعریف شاخصکارشناسان  ان و تجربهمتخصص نظرسنجی از

و بازارها با استااده از مدل تحلیل  هامیدانو همچنین وضعیت موجود استقرار  هابندی آنشهر تهران، اولویت
معیارهدای الدلی    ،بده دسدت آمدده    نتدای  بنا بر  است. شدهبررسی   ECافزار ( و نرمAHPسلسله مراتبی )
سدازگاری و   -5دسترسدی   -4پارکیند   -3مسداحت زمدین    -2مالکیدت زمدین    -1عبارتند از:  انتخاب شده
امتیاز دارای باالترین  رتبده در بدین    161/0 گرفتنسلسله مراتب و مرکزیت. میدان آزادی با  -6ی و همجوار
امتیداز قدرار    113/0لادقیه و جالل آل احمد بدا   هایمیدانمکان در نظر گرفته شده بوده و پس از آن  186

هدا در مقایسده بدا    ، بدترین بدازار امتیاز 162/0و  اطلس با  011/0های حضر  ولیعصر )ع ( با دارند. بازار روز
بده   کندونی و بازارهای  هامیدانرین معضال  تمهم کرد،استنباط  توانمینتای   برابر باشند.ها میمکان دیگر

 باشد. ترتیب مساحت کم زمین، کمبود پارکین  و دسترسی می

 

 JEL :C88, D22, M31, Q13بندی طبقه

 میوه و تره بار، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تهران. ایهمیدانیابی، مکان های کلیدی:واژه

                                                           
 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، البرز، ایرانو  استاد،کارشناس ارشدترتیب دانشجو  به 1

Email: vali.borimnejad@gmail.com 

 
 



 0931/ 2/شماره  01اقتصاد کشاورزی/جلد  041

 مقدمه

میهوه و   ههای میهدان اقدام در تأسیس هر نوع مرکز تجاری و از جملهه بازارههای روز و    نخستین

است که باید نتیجة بررسی عمیق وضع بازار، موقعیهت مله ، اههاهای    هگزینی آنبار، مکانتره

د نیاز در آینده، منطقه تلت نفوذ و سطح زنهدگی اههالی   مشابه موجود، جمعیت، تأسیسات مور

های مکانی است که تهأییر اراوانهی در کهاه     یابی از جمله تللی (. مکان1831باشد )رضویان،

 های مختلف دارد به همهین دلیه  یکهی از مراحه  م ه  و     اندازی اعالیتهای ایجاد و راههزینه

 (.1838امیری، باقررود )های اجرایی به شمار میگذار در پروژهایر

تهرین و شهاید   تهأمین موادذهذایی یکهی از م ه      بهه ویه ه  عمومی ش روندان  هاینیازمندیراع 

های خدمات ش ری در بستر اقتصادی ش ر بوده و تأمین آسای  و ترین ملورهای اعالیتاصلی

هها و تنهوع   ریرااه ش رنشینان در گرو استقرار مناسب، توزیع ب ینه و جامع و کام  بودن کهارب 

باشد. چرا که استقرار صلیح مراکز عرضه عهالوه  کاای ملصوالت عرضه شده در مراکز خرید می

دیگهر   سهوی بر اینکه در کاه  سفرهای درون ش ری و تراایک تأییر بسزایی خواهد داشت، از 

خواهد  ها و اقتصاد خانوار کمک شایانیجویی در هزینهوری نیروی انسانی، صراهدر اازای  ب ره

بر این، دسترسی آسان به اقالم و ملصوالت مهورد نیهاز در یهک ملهیا مناسهب و       اازوننمود. 

تجمیع شده، باعث مدیریت زمان، کمک به رقابهت آزاد بها ایجهاد تعهادن بهین عرضهه و تقاضها،        

گری و دالن بازی و نیز تقویت روابها  کاه  تورم و تنظی  بازار عرضه ملصوالت، حذف واسطه

 ههای مللهه ش روندان در هر ملله )ملله ملوری( و در نتیجه تقویت بااهت ارهنگهی    اجتماعی

 .کوچک ش رخواهد شد

 بهر  دیه کأت بها ) عیه توز ههای نظهام  یابیمکان بر یلیتلل" عنوان با یا مقاله در (1838) یملمد

 و ی رشه  اقتصهاد  در عیتوز یهامنظا نق  یبررس به "یش ر اقتصاد در( یاروشخرده یهامنظا

 رابطهه  همچهون  هاییموضوع به است شده یسع قتیحق در. پردازدیم هامنظا نیا یابیمکان زین

 مله   انتخاب بر یرؤم هایعام  ،یابیمکان مسئله با( اها مکان، ت،یجمع) ییایجغراا هایعام 

 .شود اشاره روزمره و یاساس خدمات و کاال عیتوز

 و وهیه م ههای میهدان  یابیه مکهان  و  یه تلل و هیتجز "عنوان خود با بررسی در (1831) یعل بند

 یابیه مکهان  بهه  یمراتبه  سلسهله   یه تلل مهدن  از استفاده با "اصف ان ش ر روز یبازارها و بارتره

 شه ر  پهنج  از یکه ی عنهوان  بهه  اصف ان ش ر که دهدیم نشان جینتا. است پرداخته روز یبازارها
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 ینه یگزمکهان  یعلم صورت به  که است یبار تره و هویم یبازارها و هامیدان بدون کشور بزرگ

 .است نشده عیتوز ش ر یبندمنطقه و تیجمع با متناسب ش ر نیا روز یبازارها و باشند شده

 روز یبازارهها  یابیه مکان و یزیربرنامه" عنوان با بررسی خود در (1831) و همکاران گلویب خیش

 مناسهب  یدسترسه  کهردن  اراه  "(زیتبر ش ر 4 و 8 مناطق: یمورد مطالعه) یش ر مناطق در

 بها اسهت. وی   کهرده  یبررسه  را یامللهه  روز یبازارهها  بهه  زیه تبر ش ر 4 و 8 مناطق ش روندان

 یارهها یمع پایه بر و EC (EXPERT CHOICE( اازارنرم از یریگب ره و AHP روش از استفاده

 ،قابلیهت و ررایهت   ت،یه جمع تهراک   ،یدسترسه  ن،یزمه  شهک   ب،یشه  ،(نیزمه  مساحت) اندازه

 قهرار  یبندرتبه و ایسهیمقا  یتلل مورد قطعه زمین را 114، نیزم متیق و یسازگار نگ،یپارک

 نیزمه  قطعهه  93 تعهداد  ،بررسهی  مورد یملدوده یقرارداد یبندمنطقه از پس تین ا در وداد 

 .کرد مشخص روز بازار احداث برای

 یابیجا روش به یش ر روز یبازارها یابیمکان" نعنوا با یپ وهش در (1831) نیاایلی و س یلی

 نقه   و حمه   نهه یب  تیریمهد  منظهور  به AHP یمراتب سلسله  یتلل ندیارآ و یالتیتس  چند

 بهه  و انهد  داشهته  اشهاره  یش ر خدمات انواع به ش روندان مناسب و آسان یدسترس به "یش ر

 بهه  9 منطقهه  ،(8 و 9 ،1 ههای همنطق) ت ران در یش ر منطقه 8 نیب در که دندیرس جهینت نیا

 .گردد انتخاب 494/1 تیاولو بیضر با یش ر بازار احداث برای نهیب  مل  عنوان

 بهار  تره و وهیم یبازارها و نیادیم نهیب  یابیمکان" عنوان با بررسی خود در (1839) یریام باقر

 حهوزه  یمهورد  مطالعه ،یمراتب سلسله  یتلل ندیارآ مدن از استفاده با یکشاورز یهاارآورده و

 بهه   Super Decision اازار نرم با و ارهیچندمع یریگ یتصم روش به "ت ران یش ردار 99 و 5

 ههای میهدان  مناسهب  مکان نییتع در یاقتصاد و یاجتماع هایشاخص تیاهم و تیاولو یبررس

 سهه یمقا در هکه  داد نشهان  هها داده  یه تلل از به دست آمهده  جینتا .است پرداخته بار تره و وهیم

 دارای یاقتصهاد  شهاخص  99 و 5 منطقهه  دو ههر  در یاجتمهاع  و یاقتصاد هایشاخص تیاهم

 .است یباالتر تیاهم

 نسهبت  ،یلواکیم -سینسکانیو دانشگاه در ،(ETI) اشتغان یآموزش مؤسسه در 31 دهه اواخر در

 پهر  و درآمهد  ک  هایملله دیخر قدرت آن ضمن که شد اقدام یملل روز یبازارها یابیمکان به

بهه   کهه  به دسهت آمهد   جهینت نیا و شد یابیارز درآمد پر هایملله با ش ر یمرکز ینواح تراک 

 تهراک ،  پهر  درآمهد  که   ههای مللهه  درآمد، پر ینواح در استقرار یبرا اروشانخرده رذ  گرای 

 (.Wang et al., 2004) شوندیم موجب را یتراازون یاقتصاد جهینت و شتریب مصرف
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 طهر   مستندات پایه بر ،بارتره و وهیم هایدانیم یابیمکان زین کانزاس التیا در 9115 سان در

 دسهتیابی بهه  : از بودند عبارت طر  نیا یبرا شده یاد اهداف که گرات قرار کار دستور در جامع

 و اشهتغان  ههای ارصهت  جادیا ش روندان، به یرسانخدمات تیفیک ارتقاء ،یاقتصاد داریپا توسعه

 یدسترسه : اسهت  بهوده  شر  نیبد یادشده طر  در نظر مورد یارهایمع نیترم  . درآمد بکس

 و ینسهب  تیه مرکز همجهوار،  ههای یکهاربر  یسازگار بار، تره و وهیم دانیم به ش روندان عادالنه

 کهه  اسهت  نیراسک ش ر بار تره و وهیم دانیم ها، دانیم نیا نیترمواق از یکی. مناسب مساحت

 Ruskin) اسهت  شهده  واقهع  مهؤیر  منطقهه  یاقتصهاد  ةتوسهع  در هه   و ماتخهد  ارائهه  در هه  

Community Development Corporation, 2007). 

 از ش روندان به بارتره و وهیم عرضه یهاوهیش ییکارا نمودند اعالم (،9112)ی و نامبودیر گاندی

 قهرار  توجهه  مورد بار تره و وهیم هایمیدان احداث رو نیا از. است هندوستان در م   هایبرنامه

 در. آمهد  در اجهرا  بهه  کلکتهه  و احمدآباد مانند بزرگ یش رها در اون ةلهو در برنامه نیا. گرات

 ههای رسهاخت یز و مناسب یدسترس ،یملل یتقاضا رامونیپ یجامع نسبی های یتلل راستا نیا

 (.Gandhi  and  Namboodiri, 2006) راتیپذ صورت اروش قابلیت و ررایت و نق  و حم 

 روش تحقیق

 های مورد نیازداده

پرسشهنامه   کردنپر  و های میدانی، انجام مصاحبهاز روش با استفاده های مورد نیاز تلقیقداده

آوری گهرد ای حهوری و ذیر حهوری با کارشناسان و مطالعات کتابخانهه  هاینشستو برگزاری 

گانه کهالن شه ر    99و تره بار در مناطق  و بازارهای روز میوه هامیدانتلقیق،  دامنه شده است.

 و نامتخصصه  ،یکشهاورز  کارشناسهان  بهر  مشتم  پ وه  نیا در یآمار جامعهباشد. ت ران می

 سهنجی از نظر کهه  آنجها  ازباشهند و   یمه  ت ران یش ردار بار تره و وهیم نیادیم سازمان رانیمد

ایهن   انتخابم   است در  در مدن ارآیند تللی  سلسله مراتبی بسیار کارشناسان و نامتخصص

ه شهد  استفاده یآمار جامعه انتخاب یبرا هدامند یریگ نمونه ازو  گراته صورت الزم دقت ااراد

 شهده  فیه تعر جامعهه  معهرف  به دقهت  که اینمونه انتخاب هدف ،یریگ نمونه نوع نیا در .است

 مهورد  موضهوع  از یقیعم درک شده انتخاب ااراد قیطر از که است آن مقصود بلکه ست،ین باشد

نفر از کارشناسان بهه ایهن    15برای این تلقیق  (.1831 همکاران، و سرمد) دیآ دسته ب بررسی

شهوند. ایهن کارشناسهان    از این به عنوان کارشناسان خبره نامیده می پسروش انتخاب شده که 

 8نفهر( و دکتهری )   1) کارشناسهی ارشهد  ، نفر دانشجوی ارشد(  5) کارشناسیدارای تلصیالت 
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یهابی  کار(، به مبلث مکان پیشینهسان 24/11 میانگیننفر( بوده و ضمن داشتن تجربه کاای )با 

اازار ( و نرمAHPاز مدن تللی  سلسله مراتبی ) ،هاداده تللی برای ارزیابی و  نیز اشراف دارند.

EC (EXPERT CHOICE) نههرم ااههزار گیههری شههده اسههت.ب ههره  ECتللیهه  مسههای   بههرای

اسهت.   للی  سلسله مراتبی طراحهی شهده  ارآیند ت روشچند معیاره با استفاده از  گیریتصمی 

بهر امکهان طراحهی نمهودار سلسهله مراتبهی        اازونهای زیادی بوده و اازار دارای تواناییاین نرم

(Hierarchy)،  هها و ملاسهبه وزن   ویهت لوو ا هاتعیین ترجیح ،هاپرس گیری و طراحی تصمی

له را ئمسه  ههای اراسنجهدر گیری نسبت به تغییرپذیری   حساسیت تصمی ن ایی، قابلیت تللی

ه نتهایج و  ارائه  بهرای مناسهب  ودارههای  تر آنکه در بسیاری از موارد از نم نیز داراست. از همه م 

  .(1813 پور، یقدس) دکنایجاد می 1عملکردها سود جسته و ارتباطی ساده و دوستانه را با کاربر

 

 تحقیق : نمودار1 نگاره

                                                           
1 User Frindly 



 0931/ 2/شماره  01اقتصاد کشاورزی/جلد  012

مالکیت  -1از:  عبارت بودندکه  یاصل اریمع 2 مطالعات و تلقیقات صورت گراته، پس از بررسی

سلسهله مراتهب    -2سازگاری و همجواری و  -5دسترسی -4 پارکینگ -8مساحت زمین -9زمین

 3گانهه بها اسهتفاده از الگهوی     مقایسه زوجی بین معیارهای شه   انتخاب شد. سپس و مرکزیت

و در مشخص  معیار انتخابی اولیه 2بین  هایجیحتر انجام و( 1331) وماس ان ساعتیای تدرجه

و نسبت به ه  مورد مقایسه زوجی قرار گراتنهد   بندیطبقه رتبه 5یا  4هر معیار در  مرحله بعد

دلی  بهرآورد همزمهان   ه مقایسه زوجی معیارها ب البته .شودها نیز مشخص بین آن هاییحتا ترج

 ن ایهت بها  در  انجام شهود. اازار هنگام ورود اطالعات در نرم به طور مستقی اری باید یزان سازگم

معیارههای   بنهدی از للها  طبقهه   مله   132 همهه آوری اطالعات میدانی نسبت به بررسی گرد

 وارد شد. ECاازار در نرم باالدست آمده از مراح  ه اطالعات ب وششگانه اقدام 

 معیارها

 نیزم تیالکم

هها،  برداری از بازارریزی دراز مدت و بدون دذدذه در احداث، تج یز و ب رهبه لزوم برنامه با توجه

 یابهد. ای مهی گراتن زمین از دیدگاه اقتصادی، اهمیت وی هنوع مالکیت و چگونگی در اختیار قرار

 :است شده یبندرتبه طبقه چ ار در اریمع نیا

 خهوب  -9 ،اسهت  سهازمان  ی یها شه ردار  تیه مالک در نیزمVB  (Very Good) خیلی خوب -1

(Good)G متوسهها -8 ، رددا را ت ههاتر تیههقابل ایهه و بههوده یدولتهه یهههان اد زمههین در اختیههار 

(Average)AV فیضهع  -4 ورنهد  دا را مشهارکت  یآمادگ مربوطه نامالک (Weak)W   زمهین در

 ن بوده و یا مالکیت آن نامشخص است.دیگر مالکامالکیت 

 مساحت زمین

بها  باشد. امهروزه  یابی بازارها میمعیارهای مکانترین زمین مورد نظر یکی از م   ندازهاوسعت و 

ههای  زمهین  انهدازه ده ب ینه از استفا ،در ش ر ت ران به وی ها ش ره اازای  ارزش زمین در کالن

سهازی  البته شک  هندسهی زمهین و چگهونگی پیهاده     شده است.دارای اهمیت باالیی ها نیز بازار

 اریه مع نیه ا ییر بسزایی خواهد داشت.أبازار ت اندازهبرداری ب ینه از داث بازار نیز در ب رهنقشه اح

 از  یبه  مسهاحت ، VB (Very Big)بسهیار بهزرگ    -1 : اسهت  شهده  یبنهد طبقه رتبهه  پنج در

 متوسها  -8 مربهع  متهر  11111 تها  5111نیبه  ساحتم BI (Big)بزرگ  -9 مربع متر 11111
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(Medium)  M کوچک  -4 مربع متر 5111 تا 9111نیب مساحتS (Small) 511نیب مساحت 

 .مربع متر 511 از کمتر مساحت T (Tiny)خیلی کوچک  -5 و مربع متر 9111 تا

 نگیپارک

 بهر  رگهذار یتأی و م ه   ههای عام  از هینقل وسائ  نگیپارک یبرا یکاا یاها تدارک و ینیب یپ

 قهرار  اسهتفاده  مورد یاصل منظور دو یبرا هانگیپارک نیا. آیدبه شمار می یتجار مراکز تیمواق

 و خریههداران  یههاتومب پههارک( 9بههار تههره و وهیههم حامهه  یههها یههاتومب پههارک( 1: رنههدیگیمهه

 یهها تیجهذاب  از یکه ی نهگ یپارک ،بزرگ یش رها در امروزه (.1831  ،یبندعل) کنندگانمراجعه

 نیه ا .کنهد یمه  فهاء یا یملور ینقش یمشتر جذب در ییتن ا به که یطوره ب بوده یتجار مراکز

 در نهگ یپارک داشتن GG (Goody Goody) یعال -1 :است شده یبندرتبه طبقه چ ار در اریمع

 N (Normal) معمهولی  -9 پهارک  مله   5 از  یبه  ذراهه  ههر  ازاء بهه  آن مجاورت در ای و بازار

 F که   -8 ارکپه  مل  5 تا 8 نیب ذراه هر ازاء به آن مجاورت در ای و بازار در نگیپارک داشتن

(Few) و پهارک  مله   8 تها  1 نیب ذراه هر ازاء به آن مجاورت در ای و بازار در نگیپارک داشتن 

 کمتهر  ذراه هر ازاء به آن مجاورت در ای و بازار در نگیپارک داشتن SE (Seldom) بسیار ک  -4

 .پارک مل  کی از

 دسترسی

یهک شه ر، منطقهه یها مللهه قهرار       که مورد استفاده عموم مهردم   یک مرکز خرید به سبب آن 

مبلهث حهائز اهمیهت    . آنچه در ایهن  آسان مردم نیز ارزیابی شودگیرد، باید از نظر دسترسی می

اقتصهادی مربهوب بهه دسترسهی      هایبررسیباشد. یعنی در و سرعت دسترسی می آسانیاست، 

یرد به چه طریقهی  گمکانی که مرکز خرید در آن قرار می کردمرکز خرید باید به این نکته توجه 

و سرعت انجام مهی شهود    آسانیکند و اینکه این ارتباب با با نقاب مختلف ش ر ارتباب برقرار می

 ههای عامه  قابلیت دسترسی به مراکهز خریهد، متهأیر از      (.1818یا خیر )شیرازیان و همکاران، 

در دسهترس، راه   یروی، تراایک، انواع وسهای  نقلیهه  مساات، زمان، مساات پیاده مانندمختلفی 

 های متنوع دسترسی است زیرا خریدارانها و شیوهها و مسیرهای مختلف و ذیره از میان گزینه

(. Ibrahim and McGoldrick, 2003ها هستند )ترین نوع آنترین و سریعآسانخواهان  همگی

بها  مجهواری  ، هE (Excellent) عهالی  -1بنهدی شهده اسهت:    ایهن معیهار در چ هار طبقهه رتبهه     

 GO (Good)خهوب   -9رانهی  متهرو، تاکسهی و اتوبهوس    مانندهای وسائا نقلیه عمومی ایستگاه

ای کمتهر از  ی در ااصهله راناتوبوس و یتاکس مترو، مانند یعموم هینقل وسائا یهاستگاهیاوجود 
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 و یتاکسه  متهرو،  ماننهد  یعمهوم  هیه نقل وسهائا  یهها ستگاهیا وجود L (Long)دور   -8متر  51

 وجهود  LD (Long Distance)خیلهی دور     -4متهر و   111تا  51ی بین اااصله در یانراتوبوس

 تها  111 نیبه  یاااصهله  در یرانه اتوبوس و یتاکس مترو، مانند یعموم هینقل وسائا یهاستگاهیا

 .متر 811بی  از 

 یهمجوار و یسازگار

 بارتره و وهیم هایمیدان مجاورت در توانندینم شانیعملکرد تیماه  یدل به هایازکاربر یبرخ

 بها  بهار  تهره  و وهیم هایمیدان و روز یبازارها یسازگار تیاولو (.1839 ،یپورملمد) رندیگ قرار

 یامللهه  خهدمات  مراکز و یتجار یکاربر ،یعموم سبز یاها پوش ، تلت یمسکون یهاواحد

 ،یارهنگه  ،یصنعت ،ینتظاما ،یادار ،یدرمان ،یآموزش: از نداعبارت زین ناسازگار یهایکاربر.است

 ،پایانهه  ،یاجتمهاع  خهدمات  ،یشه ر  زاتیه تج  و ساتیتأس  ،یمس و رودخانه ،ینظام گورستان،

رسد بها توجهه   ر میالبته به نظ (.1831 ،یلیاسماع و1834 ،یارزان خواجه) ییرایپذ و یگردشگر

ههای  اربریتهوان در تعریهف که   هها مهی  ش رکالنارهنگ خرید در  های پی در پیتغییرپذیریبه 

 پایهه بهر ایهن    .کهرد را اعمهان   ههایی سازگار و ناسازگار در طون زمان و بسته به شهرایا اصهال   

های مسکونی، اههای سهبز عمهومی،    های سازگار ش ر ت ران در این تلقیق شام  واحدکاربری

ای، مراکهز ارهنگهی، آموزشهی و خهدمات اجتمهاعی      های تجاری، مراکز خهدمات مللهه  کاربری

 یکهاربر  نبهود  ،صهفر  (1)یها   یعهال  -1 :اسهت  شهده  یبندطبقه رتبه پنج در اریمع نیا باشد.می

 -8ی همجهوار  در ناسهازگار  یکهاربر  کیه  وجهود  ،یهک  (1) یها  خوب -9ی همجوار در ناسازگار

 سهه  وجهود  ،سهه  (8)یها   فیضهع  -4 یهمجوار در ناسازگار یکاربر دو وجود ،دو( 9)یا  متوسا

 یکهاربر  سهه  از  یبه  وجهود  ،چ هار  (4)یها   فیضهع  اریبس -5 وی همجوار در ناسازگار یکاربر

 .یهمجوار در ناسازگار

 مرکزیتسلسله مراتب و 

ی ش ری و هر منطقه از چند ناحیه و هر ناحیه از چند ملله و هر مللهه  هر ش ر از چند منطقه

آیهد. بنهابراین سهاختار شه ر از سهطو  مختلفهی       از چند ملله کوچک )زیرملله( به وجود مهی 

(. خدمات و تس یالت 1831تشکی  شده که هر سطح نیز دارای ررایت معینی است )رضویان، 

میوه و تره بار با توجه بهه نقه  و اهمیتهی کهه در راهع       هایمیدانش ری مانند بازارهای روز و 

از ایهن سهطو  و بهه صهورت سلسهله      متناسب با هر یهک   دبخشی از نیازهای جمعیت دارند، بای

است که باید با سطو  سهاختار   یند. به عبارت دیگر، هر کاربری دارای مقیاسمراتبی شک  بگیر
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 پوش  بتواند که یملل در بازارها گراتن قرار(. 1831باشد )بندعلی،  سازگار و هماهنگش ری 

 تهراک   بهه  توجهه  بها  بدههد،  بهازار  اطهراف  مناطق ای هاهیناح ها،ملله همه به ش روندان مناسب

  Aعهالی یها    -1بندی شده اسهت:  این معیار در چ ار طبقه رتبه .است تیماه با اریبس ،یتیجمع

 قهرار   Cمتوسها یها    -8ناحیهه   مرکهز  در یریگ قرار  Bخوب یا  -9قرار گیری در مرکز منطقه 

 حاشیه. در یریگ قرار  Dبد یا  -4ملله  مرکز در یریگ

 ابزار مورد استفاده

پیوسته یا گسسهته اسهت. همچنهین ممکهن     سازی به صورت گیری اهای تصمی در هر تصمی 

ههای کمهی،   توانند به صورتاین معیارها می عیاره یا چند معیاره باشد.گیری تک ماست تصمی 

 ،هها کیفی و یا تلفیقی از هر دو )در حالت چنهد معیهاره( باشهند کهه در ههر یهک از ایهن حالهت        

)اع  از کمی و یا کیفهی(   در حالتی که معیارهای چندگانه گیری متفاوت است.تصمی  چگونگی

تبدی  معیارها به یکدیگر نیهز مطهر  اسهت. بنهابراین      هلئمس ،باالبر مشک   اازونمطر  باشند، 

 نبهود  -1 روسهت: ه معیاره بها دو مشهک  اصهلی روبه     گیری چندشود که ارآیند تصمی گفته می

ارهها )اعه  از کمهی و    واحد برای تبدی  معی نبود -9 معیارهای کیفیگیری استاندارد برای اندازه

گیهری بها معیارههای چندگانهه     تصهمی  با توجه به مشکالت مربوب به ارآیند . کیفی( به یکدیگر

اسهتاندارد از سهرعت و    نبهود گیری ساده نبوده و به علت توان گفت که در این حالت تصمی می

ری گیه شهود کهه ارآینهد تصهمی     گیری به مقدار زیادی کاسهته شهده و باعهث مهی    دقت تصمی 

کهردن   کمینهه گیرنده داشته باشد. برای راهع ایهن مشهک  و یها     وابستگی زیادی به ارد تصمی 

انهد کهه ههر    گیری با معیارهای چندگانه طراحی شدههای تصمی جانبی آن، روش هایایرگذاری

 پهور،  هستند )قدسی هاییکاستیو  هابرتریکدام از قوانین و اصون خاصی پیروی کرده و دارای 

ههای  و مهدن  (MODM)های چند هداه گیری به دو دسته عمده مدنهای تصمی مدن (.1813

های چند هداه به منظهور طراحهی   طوری که مدنه شوند. بتقسی  می (MADM)چند شاخصه 

های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر اسهتفاده  شوند در حالی که مدنکار گراته میه ب

های کیفهی  له مکان یابی، معیارها و شاخصئبا توجه به ماهیت مس(. 1831ند. )اصغرپور، شومی

ههای چنهد   اراوانی وجود دارند که به وسیله روابا ریاضی قاب  بیان نیسهتند و اسهتفاده از روش  

تهرین روش  مناسهب پهس   هها خواههد کهرد.   تهر ایهن شهاخص   شاخصه، ما را قادر به تللی  ساده

گیهری  میهوه و تهره بهار، روش تصهمی      ههای دانمیه یهابی  گیری برای ح  مسهئله مکهان  تصمی 

 AHPمعیهاره، روش   گیری چندهای تصمی باشد که از بین روشمی )چند شاخصه( چندمعیاره
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توانهد در  از آن رو که توانایی بررسی جزء به جزء معیارهای متعددی را داراست و نتیجهه را مهی  

 گیرد.تللی  نماید، مورد استفاده قرار می GISهای نقشه

 (AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

گیری با چند معیهار اسهت کهه توسها     ( ابزاری برای تصمی AHPارایند تللی  سلسله مراتبی )

های انسهانی  ؛ ایجاد گردید و برای گروه وسیعی از تصمیمات و ارایندهای قهاوت1331ساعتی، 

توانهد مسهائ  بهدون    را مهی یک ابزار رایج است زیه  AHP(. 9111رود )لی و همکاران، به کار می

های مختلف نیازها و عالئق انسانی مانند علوم سیاسی، اقتصادی، اجتمهاعی و  ساختار را در حوزه

 (. 9113مدیریتی ح  نماید )ایمی و لی، 

( ماننهد؛  9111وات و شارمان، ؛ بانگ1333های زیادی است )عبداللمید، این روش دارای مزیت

AHP تواند به یهک سهاختار   ود زیرا یک ارایند تصمی  ذهنی را میشباعث تصمیمات درست می

توانهد مطمهئن گهردد، مسهأله را بهه      های تصمی  مهی سلسله مراتبی بشکند، از سازگاری قهاوت

شهود  ای توسا ااراد انجام مهی تر باشند، مقایسههایی تقسی  کند که برای درک راحتزیرمسأله

گیرد و بهرای قههاوت   ای گروه به یک توااق انجام مییا یک ارایند تکراری تا زمان رسیدن اعه

 ن ایی قب  از انجام بایستی تللی  حساسیت صورت گیرد.

برای ح  یک مسألة پیچیده شام  سه گام ضروری اسهت )ههارکر و وارگهاس،     AHPهای روش

ای یا تعریف های مقایسه(. اولین گام تجزیه یا ایجاد ساختار سلسله مراتبی سپس قهاوت1331

های مقایسة زوجهی بهر روی عناصهر سهاختار     ها برای اراه  نمودن دادهآوری دادهو اجرای جمع

 باشد.  های کلی میبندی اولویتهای یا ایجاد رتبهیتمراتبی و تجزیة اولوسلسله

AHP       هها و تشهخیص   شام  سه اعالیت اصلی از جملهه ایجهاد سلسهله مراتهب، تللیه  اولویهت

گیران باید مسائ  تصمی  چندمعیاره را بهه اجهزاء جزیهی    باشد. اون از همه، تصمی سازگاری می

مراتبی مرتب شده باشد. بعد ف سلسلهبشکنند که هر وی گی ممکن است بر اساس سطو  مختل

گیران مجبورند که هر خوشه را در همان سطح به شیوة جفتی بر اساس تجربهه و  از آن، تصمی 

دان  خود مقایسه کنند. برای مثان، هر دو معیار در سطح دوم در هر زمان با توجهه بهه ههدف    

در سطح سوم در یک زمان بها  که هر دو وی گی معیارهای مشابه شوند، درحالیاصلی مقایسه می

های شخصی یا ها از طریق قهاوتکه مقایسهجاییشوند. از آنتوجه به معیار مربوطه مقایسه می

هها  کهه قههاوت  گیرد، ممکن درجاتی از ناسازگاری رخ دهد و برای تههمین ایهن  ذهنی انجام می

بهه عنهوان یکهی از     شود کهه سازگار هستند، عملیات آخری به نام تشخیص سازگاری نامیده می
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گیهری درجهة سهازگاری در بهین     باشهد کهه بهه منظهور انهدازه     مهی  AHPههای  ترین مزیهت م  

شهود. اگهر نسهبت سهازگاری بهی  از      های زوجی و با ملاسبة نسبت سازگاری انجام میمقایسه

ن باید مقایسات زوجی را بازبینی و اصال  نمایند. هنگامی که تمهامی  اگیرملدوده باشد، تصمی 

تهوان  گاه میباشند، آنمقایسات زوجی در هر سطلی انجام گردید و مشخص شد که سازگار می

ها را تجزیهه نمهود. روش کلهی    های آن، قهاوتهای هر معیار و وی گیبرای یااتن ترتیب اولویت

AHP  نشان داده شده است. 9در نگارة 

 

 (2002ران، مراتبی )هو و همکافلوچارت فرایند تحلیل سلسله (2)نگارة 

 

 



 0931/ 2/شماره  01اقتصاد کشاورزی/جلد  011

 بحث ونتایج 

 ساخت فرآیند سلسله مراتبی

 مراحه   یستیبا( مطلق یریگاندازه) یبند رتبه روش به یمراتب سلسله ندیارآ کی ساختن یبرا

 :نمود یط راگانه ذی  چ ار

 -ج طبقهات  و عناصهر  وزن ملاسهبه  -ب (یساز مدن) ندیارآ از یکل یشما و نقشه هیت  -الف 

و اطالعات  ها نهیگزوارد نمودن  -د گیری گزینه ها در طبقات هر معیاررارآوری اطالعات قجمع

 .اازارنرم گسترده صفله درجمع آوری شده آن ا 

 نیه ا درکنی  با این تفاوت که گیری نسبی عم  میبرای طی مراح  الف و ب مانند روش اندازه

 وزن یریه گاندازه یبرا اما(  ینسب گیریاندازه) است تعریف شدهنیز برای معبارها طبقاتی  روش

  یینمایم استفاده شده دهید تدارک برنامه در که یاگسترده صفله از)مراح  ج و د(  ها نهیگز

بهه صهورت زیهر     ECاازار بندی در نرمبطور کلی برای ایجاد یک مدن رتبه. مطلق( یریگاندازه )

تهرین سهطح یعنهی    سازی  تا بهه پهایین  سلسله مراتبی را از باال به پایین می -1 نمایی  :عم  می

را وارد  کهردی  طبقهات  را وارد مهی  هها در سطلی کهه بطهور معمهون گزینهه     -9ها برسی گزینه

هها را در صهفله   گزینهه  -4کنهی  دههی مهی  ، زیر معیارها و طبقهات را وزن معیارها -8نمایی می

  (.1813 پور، یقدس)کنی . بندی میاازار رتبهگسترده نرم

ههای  از معیارها با تمامی معیهار بایست نسبت به مقایسه هر یک میزوجی معیارها  قایسهمبرای 

بهرای   مقایسهه انجهام دههی .                       بایهد معیهار   2با توجه به داشهتن   .اقدام نمود دیگر

معیارهها  ارجلیت نسهبی   کنی .مقایسه زوجی بین طبقات هر معیار نیز به همین روان اقدام می

شمای کلی از مدن مکهان   .ای توماس ان ساعتی صورت پذیراتهدرج 3با استفاده از الگوی نیز 

 نشان داده شده است. 8نگارة گیری مطلق( در بندی )اندازهها با روش رتبهبابی بازار
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 گیری مطلق(هبندی )اندازها با روش رتبهیابی بازارشمای کلی از مدل مکان(3)نگارة 

 افزارها در نرموارد نمودن اطالعات گزینه 

 132رتبهه ایهن   ی باشهد.  میدان و بهازار روز مه   132سازمان میادین در سطح ش ر ت ران دارای 

گزینه نسبت به معیارهای شه  گانهه بها مطالعهات میهدانی و اسهتفاده از اطالعهات موجهود در         

و در جهداون   بهه دسهت آمهده    ،هها ین مله  ز اک اسا و مدیران هر یؤسازمان و نیز مصاحبه با ر

 گردید. صفله گسترده نرم اازار وارد

 نتایج

 نشهان مهی دههد،    نسبت به ه  )وزن نسبی( گانه ز مقایسه زوجی معیارهای ش اص  انتایج ح

( بیشترین ارجلیت و پس از آن به ترتیب مالکیت بها وزن  811/1معیار دسترسی با وزن ن ایی )

(، سلسهله مراتهب و مرکزیهت بها وزن ن هایی      128/1پارکینگ بها وزن ن هایی )   ( ،111/1ن ایی )

در ( 119/1( و مسهاحت بها وزن ن هایی)   114/1، سازگاری و همجواری با وزن ن هایی ) (148/1)

( بهوده  15/1نرخ ناسازگاری در این مقایسه زوجی نیز ) .را دارندارجلیت های دوم تا شش  رتبه
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قابه  قبهون تلقهی     ،( نهرخ ناسهازگاری  1/1ن از ملدوده قاب  قبهون ) که با توجه به کمتر بودن آ

 گردد.می

و  بها نتهایج بدسهت آمهده از په وه  شهیخ بیگلهو        ،ها در خصوص معیار دسترسینتایج تللی 

ههای روز  یابی بهازار ریزی و مکانبرنامه ( مطابقت دارد که در پ وهشی با عنوان1831) همکاران

معیار دسترسهی  که دارد ار ار می ش ر تبریز(، 4و  8دی: مناطق در مناطق ش ری )مطالعه مور

البتهه   ، باالترین ارجلیت را در بین معیارهای انتخابی بدسهت آورده اسهت.  امتیاز 931/1با اخذ 

معیارهای انتخابی بهرای شه ر تبریهز تها حهدودی       (1831) و همکاران در تلقیقات شیخ بیگلو

همچنهین نتهایج حاصهله در مهورد معیهار       .ش ر ت ران اسهت  های انتخابی برایاز معیارمتفاوت 

ریهزی و  که در پ وهشی بها عنهوان برنامهه   است  منطبق( 1833دسترسی با تلقیقات بند علی )

(، بیهان   AHPهای روز ش ر اصف ان با استفاده از مدن تللیه  سلسهله مراتبهی )   یابی بازارمکان

، بهاالترین ارجلیهت را در بهین معیهار ههای      امتیهاز  942/1دارد که معیار دسترسی با اخهذ  می

هر دو معیار  (1833)و  بند علی(  1831همکاران ) البته شیخ بیگلو انتخابی بدست آورده است.

انهد کهه ایهن موضهوع از     ملاسهبه نمهوده   و در رتبهه اون  سازگاری را ه  تراز معیهار دسترسهی  

معیهار   3هر دو ملقق  -1 شود :که به چند مورد اشاره میهای مختلف قاب  بررسی است جنبه

اند که بسهیار بهه هه  شهبیه و تن ها در یهک مهورد        های مورد مطالعه در نظر گراتهرا برای ش ر

ههای زیهاد   شرایا خاص ش ر ت ران بللا  کمبود وقت و صرف هزینه -9اختالف اساسی دارند.

در خصوصها    ی،زیهادی در سهبک زنهدگ    برای حم  و نق  و نیز تراایک باعث گردیده تغییهرات 

موضهوع سهازگاری و یها     اهمیتبرای دستیابی به مایلتاج روزانه حاص  شده و ارهنگ خرید و 

 قهرار ههای انت هایی   در رتبهه ها لویتوارجلیت آن نسبت به سابر ا عدم سازگاری کاه  یااته و

سهایر  تواننهد ایهر منفهی    ییرات متقاب  ایر ازاینده داشهته و مهی  أها با تبعهی از شاخص -8گیرد

ییر أمین پارکینهگ ته  أطور مثان دسترسی آسان بهه همهراه ته   ه ها را نیز خنثی نمایند بشاخص

هها  که سایر شاخصان داشته بطوریاستار در شمان ذرب ت رر رونق شعبه اصلی هایپربشگرای 

 ند.اهخود را از دست داد گذاریرییأت ،از جمله سازگاری و مرکزیت و سلسله مراتب

 های هر یک از معیارهاهمقایسه زوجی رتب

 :قاب  مشاهده است ذی  جداونها در زوجی رتبهیک از مقایسات  ب به وزن ن ایی هرنتایج مربو
بها درج رتبهه ههر    ااهزار  بندی میادین و بازارها در صفله گسترده نرمرتبه (1پیوست )در جدون 

بنهدی پهس از   ایهن رتبهه   قابه  مشهاهده اسهت    گانهه  مل  نسبت به هر یک از معیارهای شه  
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دهنهده ارجلیهت رتبهه مربوطهه     سازی )از باال به پایین( و با تصویری شماتیک کهه نشهان  مرتب

تهر باشهد بهه معنهی     که هر چقدر کهادر معیهار مربوطهه پررنهگ    باشد نشان داده شده بطوریمی

برای میهدان آزادی تمهامی   باشد. بطور مثان شده توسا آن مل  میارجلیت بیشتر رتبه کسب

تهر شهده ولهی در خصهوص     رنهگ های معیارها بجزء خانه مربوب به معیار سازگاری کامال  پرخانه

باشد و ایهن موضهوع بهه ایهن معنهی      اری تن ا حدود دوسوم خانه مربوطه پر رنگ میگمعیار ساز

باشد که میدان آزادی در تمامی معیارها بجزء معیار سازگاری حداکثر امتیاز را کسهب نمهوده   می

 است.

آوردن بدسهت دههد کهه میهدان آزادی بها     نشهان مهی   نتایج حاص  از پ وه  حاضرکلی  به طور

مکان  132در بین را رتبه باالترین  ،امتیاز 111/1ر امتیاز از حداکث 321/1 باالترین وزن ن ایی و

تعمیهرات اتومبیه  و   )زگار اکهاربری ناسه  یهک  کهه  است و در صورتیه دبدست آورمورد مقایسه 

( را 111/1) ممکهن داشت این میهدان حهداکثر امتیهاز    واری این میدان قرار ندر همج (صااکاری

 نمود.کسب می

در رتبهه بعهدی   امتیهاز   318/1 کسهب  میادین صادقیه و جالن آن احمد با میدان آزادی،پس از 

نسبت بهه میهدان آزادی    تریپارکینگ در رتبه پایین معیارللا   بهقرار دارند این دو مل  تن ا 

ایهن   .انهد گراتهه رتبه ب تری نسبت بهه میهدان آزادی قهرار    از للا  سازگاری در  د ولیقرار دارن

بها تعهداد ذهرف در    مین پارکینهگ متناسهب   أاین است که در صورت ته  ی موضوع نشان دهنده

( در بهاالترین  111/1این دو میدان با کسب حهداکثر امتیهاز )   ،میادین صادقیه و جالن آن احمد

تعداد ذرف کمتهر میهدان آزادی نسهبت بهه دو      از طرف دیگر هند گرات.ممکنه قرار خواجایگاه 

ن پارکینهگ در سهطح عهالی میسهر     میأا موجب گردیده تا ته همیدان دیگر و تراک  کمتر کاربری

رذه  اینکهه   در میهدان آزادی علهی   هها کهاربری بیشهتر  پس با اازای  تعداد ذرف و تراک  گردد. 

جایگهاه   ی کسب نموده و ممکن استامتیاز کمترن میدان اییابد های سازمان اازای  میدرآمد

 شود کهگیری مینتیجه گونهاین سه مل  این مقایسهاز در مجموع  اولی خود را از دست بدهد.

وضهعیت   آوری اطالعهات جمهع  در کنهار بایست معرای زمین برای احداث بازار میانتخاب و یا با 

 در خصهوص ، (، سهازگاری و سلسهله مراتهب   ترسی، دس، مالکیتمساحت از جمله)موجود زمین 

بها   پارکینهگ  اسهب ررایهت  نتبینی الزم به منظهور  برداری بازار نیز پی ، ساخت و ب رهطراحی

میدان ش ید لواسانی بها  وزن ن ایی، در رتبه چ ارم  صورت پذیرد. نیاز منطقه ها وتعداد کاربری

جز معیار مسهاحت، مشهابه   ه ر تمامی معیارها بد میدان امتیاز قرار گراته است. رتبه این 329/1



 0931/ 2/شماره  01اقتصاد کشاورزی/جلد  012

 151/1باشد. مساحت کمتر این میدان موجب گردیهده تها   میادین صادقیه و جالن آن احمد می

 132تها   111ی بازاری که در رتبهه  11. تری قرار گیردو در رتبه پایین امتیاز کمتر کسب نموده

شام  بهازار ههای    ،باشندها میه با سایر مکاندهنده بدترین بازار ها در مقایسقرار گراته و نشان

گلبهرگ و وردآورد بها    ،941/1 ش رک دان  با ،951/1، ش ید منصوری با 921/1روز رودکی با 

و حههرت   129/1، اطلهس بها   914/1بها   9، اردوس912/1، سامان با 981/1، احمدیه با 983/1

 باشند.می 131/1ولیعصر )عج( با 

های در اختیهار  مساحت زمین ،میادین و بازارهای سازمان میادین ت ران معه  اعلی ترینبزرگ

سهردار جنگه ، بعثهت،     )آزادی، صادقیه، (%8/4مل  ) 3مکان تن ا  132باشد که از بین این می

متر مربهع بهوده و در رتبهه     11111ی مساحتی بی  از پیروزی( دارا ت رانسر، آزادگان و ب من،

 ها وضعیت مناسبی از للا  مساحت زمهین ندارنهد.  سایر مکان %1/35خیلی خوب قرار دارند و 

 91پس از مساحت، پارکینگ در میادین و بازارهای سهازمان وضهعیت مطلهوبی نداشهته و تن ها      

در بازار یها در مجهاورت   مل  پارک  5(  دارای پارکینگ به ازاء هر ذراه بی  از %15/11مل  )

 91مله  از ایهن    19شود که بهدانی  در  چندان می اهمیت این موضوع زمانی دو د.نمی باشآن 

 هها، بازارایهن  ازار و عمهدتا   مجاورت بازار بوده و نه در خهود به   بخ  اعظ  پارکینگ درنیز مل  

ضهوع  مو ،سومین معه  میهادین و بازارهها   د.نباشکمی میی تعداد ذراه کوچک و داراهای بازار

ترین وضعیت از للا  وضهعیت دسترسهی بهه    ی ب ا( دار%93/11بازار ) 91تن ا  دسترسی است.

عیت نهامطلوب  خصهوص وضه   بازارهها در ایهن   % 11/33های وسائا نقلیه عمومی بوده وایستگاه

   .ددارن

  نتیجه گیری و پیشنهادها
گیری کرد که اکثر میادین و بازارهای روز توان این طور نتیجهبا توجه به موضوعات مطروحه می

انهد کهه ایهن خهود دالیه       یهابی جانمهایی نگردیهده   ساس اصون مکانسازمان میادین ت ران بر ا

تهوان بهه: الهف( دسهتورات بهاال دسهتی بهه منظهور تهأمین          متعددی داشته که از جمله آن مهی 

ها ب( عدم تهأمین زمهین مناسهب    های منطق بازار سیاسی با توجه به تشکی  شورایاریخواسته

یهابی و نبهود ارآینهد مناسهب از     رهای مکهان های مناطق ج( عدم توجه به معیاتوسا ش رداری

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    

ا و( عدم بررسی و تعیهین سهازه مطلهوب    توجه به ارزش ریالی باال و ازاینده زمین در کالنش ره
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یابی و بررسی وضعیت زمین از للا  سایر معیار هها ز( اولویهت   ه  زمان با شروع مطالعات مکان

 ندادن به پارکینگ در طراحی ساختار بازارها اشاره نمود.

ی گیهر بندی و ارجلیت بدست آمده در باال و پایین جدون اینطور نتیجهه با نگاهی به دامنه رتبه

یهابی صهلیح   گانه انتخاب شده، کارایی الزم برای مکهان ها و معیارهای ش شود که شاخصمی

انهد کهه از ب تهرین    مراکز عرضه را دارند چرا که در باالی جدون، میادین و بازارهایی قرار گراتهه 

آوری را بهرای سهازمان ایجهاد نمودنهد. از سهوی      وری و سودمراکز سازمان بوده و بیشترین ب ره

ترین بازارهای سازمان هسهتند کهه نهه    اند ضعیفدیگر، بازارهایی که در پایین جدون قرار گراته

رسانی مطلوب به ش روندان، مقرون بهه  تن ا سوددهی ندارند بلکه بدلی  عدم کارایی در خدمات

 ها اقدام گردد.آوری آنتر است تا نسبت به جمعصراه

زمهین بها متهراژ مناسهب در      ه روز ااهزای  یااتهه و  کهه ارزش اقتصهادی زمهین روز به    از آنجائی

ترین مشکالت حان حاضر بازارها یعنهی  کمتر خواهد شد لذا به منظور مقابله با اصلی کالنش رها

آوری اطالعهات وضهعیت   در کنار جمع ،یابیدر هنگام مکان ؛اوال  :بایستمساحت و پارکینگ، می

، در خصهوص  ، سهازگاری و سلسهله مراتهب   ی، دسترسه موجود زمین از جمله مساحت، مالکیهت 

بینی الزم به منظهور تناسهب ررایهت پارکینهگ بها      برداری بازار نیز پی ، ساخت و ب رهطراحی

از  گهردد تها  در طراحی بازارها تغییراتی ایجهاد   ؛یانیا  ها و نیاز منطقه صورت پذیرد.تعداد کاربری

تهوان  با ساختارهای مرتفع و طبقهاتی مهی  ا لذ وری را بدست آورد.حداکثر ب ره ،حداق  مساحت

کهه در آینهده   بطهوری  پارکینگ ذلبه نمهود، کمبود شک  مشک  مساحت زمین و ه  بر مه  بر 

ن رارسانی را داشته و این معهالت گریبهانگیر خریهدا  بازارهایی داشته باشی  که حداکثر خدمات

 .نباشد

های زیهر و یها بسهته بهه شهرایا      ح راهگیری یکی از توان با بکارمی برای ح  مشک  دسترسی

 :را مرتفع نمودمشکالت  موجود، تلفیقی از آن

رسهانی و بهرای ممانعهت از    قب  از جانمایی و احداث و در بدو شروع ارآیند توسعه خدمات -الف

یابی ب ینه و مناسب بر اساس اصون علمی اقدام و از احداث بروز این مشک  باید نسبت به مکان

هایی که به دلی  صدور دستورات ذیرکارشناسی و باالدستی )بهه منظهور للها     ر مکانبازارها د

 ،نمودن بازار سیاسی در احداث بازارها( س ولت دسترسی ش روندان مدنظر قهرار نگراتهه اسهت   

 پرهیز نمود.
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ههای شه ری شهرایا    ها و سازمانتوان با هماهنگی بین ارگانب( در صورت اعان بودن بازار می

 .کردبرای س ولت دسترسی ش روندان به شبکه حم  و نق  م یا  مناسبی

رسانی مناسب از توان در نظر گرات تبلیغات و اطالعج( راه ح  دیگری که برای این موضوع می

 های دیداری، شنیداری، مجازی و ... برای جذب مشتری است.طریق رسانه

بها رونهق   چهرا کهه   ری مد نظر قهرار گیهرد   لویت باالتوا اااکتورهای اقتصادی ب ،ادر احداث بازاره

ییرگهذاری ایهن بازارهها در تصهمیمات آتهی شه روندان و       أو بدلی  ملوریهت و ت  گونه بازارهااین

)زیسهت ملیطهی، اجتمهاعی، ارهنگهی و      های توسعه، به تدریج سایر شاخصتغییرات اجتماعی

ه حهداق  رسهیدن   در ن ایت موجبهات راهاه و آسهای  شه روندان و به     ملقق گشته و  سیاسی(

 نماید.تراایک و .... را اراه  می از قبی  آلودگی هوا،معهالت 

انهد و  جدون  قرار گراتهه  132تا  181های کرد که در ردیفهای زیانده و ک  کارآوری بازارجمع

وری باشند، نهه تن ها موجبهات ارتقهاء سهطح بهازدهی و ب هره       دارای ارجلیت پایین و زیانده می

رسانی بهه شه روندان و ااهزای  راهاه و آسهای       نماید بلکه خدماتن را اراه  میسازمان میادی

تهوان بها اسهتفاده از سهایر     آوری میدر صورت عدم امکان جمع گردد.خریداران را نیز موجب می

کشهی، برگهزاری   رسهانی، جهوایز قرعهه   های جذب مشتری مانند تبلیغات و اطالعها و ابزارینهزگ

 .... استفاده نموداس ، مسابقات و مر

 منابع
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