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ABSTRACT 

Objective: Nowadays, locating urban land uses with GIS is very important in urban 

planning. The day market is one of the most important social uses in the city that also 

influences other important activities. This study investigates the current situation and 

proper location of Sirjan day market. 

Methods: This article is an applied - developmental and descriptive - analytic method. 

According to the data collected, the parameters of the study area were studied and 

then weighted for the criteria using AHP model and then using ARC GIS software 

and FUZZY logic obtained the appropriate maps for the criteria and finally. Integrated 

together and then prioritized and ranked places using VIKOR method. 

Results: Based on these criteria, 3 places were the most prone areas for market 

placement, respectively. 

Conclusion: Therefore, in order to facilitate access and reduce traffic as well as reduce 

environmental pollution, careful planning is needed to create the best day market.  
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  چکیده

ریزی شهری از اهمیت زیادی  در برنامه GIS های شهری با استفاده ازانیابی کاربریامروزه مکتبیین موضوع: 
های مهم را نیز تحت تأثیر شهر است که سایر فعالیت اجتماعی در های مهمیکی از کاربری بازار روزبرخوردار است. 

 پرداخته شده است. بازار روز سیرجانمناسب  یابیوضع موجود و مکان  یپژوهش به بررس نیدر ا .دهدقرار می

با توجه به . باشدیم یلیتحل - یفیو از نظر روش توص ایتوسعه – یحاضر از نظر هدف کاربرد ۀمقال روش:
با استفاده از  ارهایبه مع یدهوزن یمحدوده مورد مطالعه و سپس برا یپارامترها ی، بررسشده یاطالعات جمع آور

ها را به  اریمع یمتناسب برا ینقشه ها FUZZYو منطق  Arc GISو سپس با استفاده از نرم افزار  AHPمدل 
 یبند تیرا اولو یشنهادیپ یمکان ها VIKORکرده و سپس با استفاده از روش  قیدست آورده و در آخر با هم تلف

 .انجام شد یبند و رتبه

باشند  یابی بازار روز میمکان پیشنهادی  بیشترین مناطق مستعد برای مکان 3بر این اساس به ترتیب  ها:یافته

 اولویت اول انتخاب گردید. به عنوان 2، مکان  پیشنهادی که با توجه به معیارها در نظر گرفته

ریزی دقیق بنابراین جهت سهولت دسترسی و کاهش ترافیک همچنین کاهش آلودگی های محیطی، برنامه :نتایج
 رسد.نظر میروری به ض امری برای ایجاد بازار روز در بهترین مکان

 کور.وی ،ازیف ،زبازار رو، ییفضا لیتحل ،مکانیابی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
به  ر نشینی موجب گردیده توزیع خدماتی و سیستم خدماتی شهریرشد شتابان بی رویه نواحی شهری و شه مروزها

 انواع به شهروندان مناسب و راحت دسترسی تأمین (1398هم خورده و با مشکل مواجه گردد )حیدر علی و کریمی، 
ات ( که این ناراسائی در سیستم خدم1392)علوی زاده و همکاران،  است شهری ریزیبرنامه مهم اهداف از شهری خدمات

 ایو وظیفه نقش هر با شهرها .(1398)حیدر علی و کریمی، بدون استثنا منجر به گسیختگی ساختار فضایی شهرها میشود 

 رفع و انسانها اجتماعی حیات که چرا گیرند، قرار بازرگانی و تجاری های فعالیت از دور نمیتوانند باشند، داشته که

  .(1392زاده و همکاران، )علوی کندمی ابایج را هاییفعالیت چنین نیازهایشان، وجود
 شکست در ایکننده نتعیی و مهم بسیار نقش موقع و به علمی صحیح گیریتصمیم امروز، پیچیده و پیشرفته دنیای در

 خدمات ها وکاربری بمناس یابی مکان عدم شهری، جوامع عمدة مشکالت از یکی میان این دارد. در پروژه هر یا موفقیت

  (.1394زاده و همکاران، علوی) است به شهروندان مطلوب خدمات ارائۀ جهت در شهری
 واحدهای ۀوسیل که به هستند تجهیزاتی و مصرفی کاالهای خریدار ی خودانیازه رفع برای مؤسسات و خانوارها افراد، 

 را مختلفی مراحل (رفمص هب از تولید مستقیم استثنایی )فروش موارد در جز کاال توزیع. شودمی عرضه و تولید دیگری

 کاربری های ی از( یک1391،106)شیخ بیگلو و همکاران،  کندمی طی جزء و عمده نیمه یا عمده تجارت در سطح کم دست

به  مناسب یزیبرنامه ر میدهد، تاثیر قرار تحت نیز را شهر دیگر کاربری های که است تجاری شهری کاربری مهم
        روز، بازارهای ( 1398، حیدرعلی و کریمی) انجامید. آن خواهد اقتصادی جایگاه بودبه و شهر منطقه ای روابط گسترش

   .(1392اده و همکاران، زوجود داشتند )علوی  نیز گذشته های زمان از که هستند تجاری های فعالیت این از بارزی نمونۀ
سازی محل آنها، تعیین تی جدید به خصوص آزادمراکز خدما امروزه به دلیل صرف هزینه های زیاد برای احداث و ایجاد

ن بتوانند به صورت مناسب بهره مند شوند، بسیار مهم ه همه شهروندان از خدمات آمکان مناسب مراکز فوق به نحوی ک
 از عظیمی حجم تحلیل و تجزیه به قادر جغرافیایی سیستم اطالعات .(1394علوی زاده و همکاران، ) و ضروری است

 از ویژه سیستم یک عنوان به را آن کهGIS  هایقابلیت مهمترین از یکی دیگر سوی باشد. ازمی العاتیاط الیه های

 طریق از اراضی تناسب تعیین و مدلسازی، مکانیابی جهت دادهها تلفیق قابلیت کند؛می مجزّا مکانیزه سامانه های دیگر

 .(2، 1394نژاد، پور و عباساست. )نورمندی سرزمین پهنۀ گذاریارزش
در حال حاضر بازار روز سیرجان در همجواری مناسبی با دیگر کاربری ها از نظر بهداشتی و دسترسی نمی باشد که 

بهترین منطقه برای بازار در شهر سیرجان  شناسایی برای که این تحقیق نیازمند برنامه ریزی دقیق و مناسب است. هدف از
می باشد  راه آهن بیمارستان،  قبرستان و نظیر مراکزی از بودن دور مانند های زیست محیطیمولفه به توجه باشد،می

اثرات مثبتی بر روحیه افراد ه فاصله نزدیک تا فضای سبز و مراکز تفریحی ک و از موارد مهم آلودگی هایی را به همراه دارد
 تواند کمک شایانی به ساخت مراکز تجاری با ارزش اقتصادی باشد. که می دارد.

 ینۀ نظری پیش

خدماتی است که این تمرکز باعث سهولت دسترسی  -ایجاد بازارهای روز در واقع تمرکز بخشیدن به فعالیتهای تجاری
جویی در وقت و افزایش قدرت خرید آنها، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تعدیل مصرف کنندگان، صرفه

ذف واسطه گریهای غیر اصولی و تقویت روابط محله ای می شود )شیخ بیگلو و قیمتها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، ح
های شهرهای کشور را بنابراین دسترسی آسان، سریع و مطلوب به بازارهای روز، مهمترین دغدغه. (106،1391همکاران، 

یران شهری به منظور رفع ترین وظایف برنامه ریزان و مدشکل می دهد. مکان یابی مناسب این بازارها می تواند اساسی
مکانیابی از جمله تحلیل . (68 ،1394زاده و همکاران، سازی ساختار شهری باشد )علوینیازمندی های شهروندان و مناسب
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های مکانی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیتهای مختلف دارد به همین دلیل یکی از 
 . (148،  1395 رود )اکبری و همکاران،ذار در پروژههای اجرایی به شمار میمراحل مهم و اثرگ

ت. از آنجایی که برنامه تهیۀ مایحتاج روزانه در اسرع وقت و با قیمت مناسب، یکی از دغدغه های خانوارهای شهری اس
وق، دغدغۀ برنامه ریزان نیاز فریزی شهری مدرن، برنامه ریزی با مردم است و نه برنامه ریزی برای مردم، پاسخگویی به 

گرفتن مکان عرضۀ ارزاق  نیز خواهد بود. آنچه در کنار تأمین مایحتاج عمومی شهروندان بسیار اهمیت دارد، بحث در نظر
 .(70،1394اده و همکاران، ز)علوی است که عالوه بر پاسخ به نیاز مردم در فعالیت کاربری های دیگر ایجاد ممانعت ننماید

در است بسیاری از به عنوان علم و فن مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی قا GISبه موارد مذکور  با توجه
ای اخیر استفاده از منطق مشکالت مربوط به مکانیابی مناطق تجاری را با توجیه اقتصادی قابل قبول رفع نماید. در ساله

ند، در علم اقتصاد با استقبال ای غیر دقیق را تحلیل و استنتاج کفازی به عنوان رویکردی که قادر است تا داده ها و متغیره
ی را به تصمیم گیر میدهند. روبه رو شده است. استفاده از نظریه مجموعه فازی اجازه استفاده از اطالعات کیفی و غیر قطع

)حیدرعلی و  رده استکا بر این اساس حل مسایل مربوط به تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از منطق فازی رواج پید
   .(126،1398کریمی، 

ه عبارت دیگر باید بر بروش مکانیابی بازارهای روز مبتنی بر تحلیل های مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. 
طریق طی کردن مراحل  مبنای یک تحلیل دقیق و همه جانبه و بر مبنای دیدگاه ها و مدل های مطرح در این زمینه ، از

شیوه ها برای ارتقای سیاست  اقدام به مکان یابی کرد. رویکرد به سیستم اطالعات جغرافیایی امروزه از جمله کاراترینزیر 
اری از یک شبکۀ اطالعات گذاری ها و نیز بهبود برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری به شمار می رود، بنابراین برخورد

راهم می آورد. )علوی زاده و ا برای برنامه ریزی و مکان یابی بازارهای روز فجغرافیایی پیشرفته و کامل، بهترین زمینه ر
 (71،1394همکاران، 

 پیشینۀ عملی 

ات در این زمینه اشاره ترین مطالعمهمبه  است که در ادامه انجام شده بازارهای روز تاکنون چند مطالعه در مورد 

 یابی مکان به تنسب میلواکی، –( در دانشگاه ویسکانسی ETT) در موسسه آموزش اشتغال 1990در اواخر دهه  شود:می
 پر محالت با رشه مرکزی نواحی پرتراکم و درآمد کم محالت خرید قدرت آن ضمن که شد اقدام محلی روز بازارهای

ر درآمد، قرار در نواحی پده فروشان برای استخر تمایل علیرغم که شد حاصل نتیجه این و گرفت قرار ارزیابی مورد درامد
    وند. )تقوایی و همکاران، شمحالت کم در آمد و پرتراکم، مصرف بیشتر و در نتیجه، منافع اقتصادی افزون تری را موجب می 

1389 ،103). 
 بوده ر هندوستاند مهم های برنامه از شهروندان به تره بار و میوه عرضه ی شیوه های کارایی اخیر، سالهای در

 مانند بزرگ شهرهای در ولا در مرحله ی برنامه این .گرفت قرار توجه مورد ترهبار و میوه میادین احداث رو این از است؛

 زیرساختهای و مناسب سیدستر محلی، تقاضای جامع پیرامون تحلیلهایی راستا این در .آمد در اجرا به کلکته و احمدآباد

 .(Grandhi and Namboodiri, 2006:1- 2صورت پذیرفت ) غیره و فروش پتانسیل نقل، و حمل
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 تحقیقات انجام شدة پیشین -1جدول

 تحقیق سال محقق ردیف

 1383 محمدی 1

 هاید بر نظامتأکی )با توزیع های نظام مکانیابی بر تحلیلی" عنوان با یامقاله در

 شهری اقتصهاد در توزیع نظامهای نقش بررسی به شهری اقتصاد در خرده فروشی(

 وع هاییموض به است شده سعی حقیقت در .میپردازد نظام ها اینو نیز مکانیابی 

 عام ابی،مکانی مسئله با )فضا مکان، جمعیت،( جغرافیایی های رابطه عامل همچون

 .ودش اشاره روزمره و اساسی خدمات و کاال محل توزیع انتخاب بر مؤثر های

 1391 همکاران و بیگلو شیخ 2

 شهری ناطقم روز در ی بازارهها مکانیابی و یزیربرنامه عنوان با خود بررسی در

 هروندانمناسب  ش دسترسی کردن فراهم( تبریز شهر 4 و 3 مناطق :موردی مطالعه)

با  وی  .است کرده بررسی را ای محله روز بازارهای به تبریز شهر 4 و 3 مناطق
  EC (EXPERT CHOICE) گیری از نرم افزار و بهره AHPاستفاده از روش 

راکم جمعیت، ر پایه معیارهای اندازه )مساحت زمین(، شیب شکل زمین، دسترسی، تو ب
ورد تحلیل مقطعه زمین را  104قابلیت و ظرفیت، پارکینگ، سازگاری و قیمت زمین، 

دادی محدوده مقایسه ای و رتبه بندی قرار داد و در نهایت پس از منطقه بندی قرار
 .کرد مشخص روز بازار احداث زمین برای قطعه 9 تعداد ، مورد بررسی

 1390 تسهیالتی و فیلی 3

 سهیالتیت جایابی چند روش به شهری روز بازارهای مکانیابی عنوان با پژوهشی در

هری شنقل  و حمل مدیریت بهینه منظور به AHPمراتبی  سلسله تحلیل فرایند و
(، 3و  2، 1منطقه شهری در تهران )منطقه های  3به این نتیجه رسیدند که در بین 

. /424. به عنوان محل بهینه برای احداث بازار شهری با ضریب اولویت 2منطقه 
 انتخاب گردد. 

 1384 ارزانی خواجه 4

یابی  کانم تحلیل عنوان تحت مدرس تربیت ارشد دانشگاه کارشناسی نامه پایان در
 مکان ختلفم های مدل از با استفاده اصفهان 8 منطقۀ بار تره و میوه میادین بهینۀ

 شهر 8 ۀدر منطق روز بازارهای یابی مکان به جغرافیایی سیستم اطالعات و یابی

 است پرداخته اصفهان

 1389 همکاران و تقوایی 5
 با استفاده اناصفه شهر روز بازارهای یابی مکان و ریزی عنوان برنامه با تحقیقی در

 از هریک به ربوطم جمعیتی بینی اساس پیش بر مراتبی، سلسله تحلیل مدل از

 .کردند بهمحاس 1400 برای را نیاز مورد بازارهای تعداد ، 1400 برای سال مناطق

 1387 بندعلی 6

 میوه میادین »عنوان  با ارشد کارشناسی « مکانیابی و تحلیل و نامه تجزیه پایان در

 را اناصفه شهر نیاز مورد روز بازارهای اصفهان تعداد شهر روز بازارهای و تره بار و
 پرداخته هاآن به مکانیابی و نموده تعیین 1400 سال برای همچنین و وضع موجود در

 .است

 1384 خواجه ارزانی 7
شهر  8طقه ی من تره بار و میوه میادین بهینه ی مکانیابی تحقیق خود با عنوان در 

 رافیاییجغ اطالعات سیستم و یابی مکان مختلف مدلهای از استفاده با« اصفهان 

 است پرداخته اصفهان شهر 8ۀ منطق روز در بازارهای مکانیابی هب

 1370 طهماسبی 8

 بار تره و همیو میادین عملکرد و مکانیزم عنوان با ارشد کارشناسی پایان نامه در

 تره بار و یوهم میدان مکانی -فضایی آثار، مکانی-فضایی تأثیرات بر با  تأکید شهری

 – بدیکال ساختار تأثیر مطالعه ی به و نمودهبررسی  ا ر تهران شوش منطقه ی

 پرداخته مونپیرا محیط بر آن فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، تأثیرات و فیزیکی میدان

 .است
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9 

Ruskin 

Community 

Development 

Corporation 

2007 

ر اساس مستندات در ایالت کانزاس نیز مکانیابی میادین میوه و ترهبار ب 2005در سال 
تند از: حصول اهداف ذکرشده برای این طرح عبار .مع در دستور کار قرار گرفتطرح جا

یجاد فرصتهای توسعه ی پایدار اقتصادی، ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، ا
ه و تره بار اشتغال و کسب درآمد بود. یکی از موفق ترین این میدانها، میدان میو

وثر واقع هم در توسعه اقتصادی منطقه م راسکین است که هم در ارائه ی خدمات و
 شده است.

 شناسی ها و روشداده

 گرفته، صورت ای کتابخانه منابع بر تکیه با تحلیلی –توصیفی روش به و کاربردی صورت به که پژوهش این در
ای تصمیم ز روش هیکی ا سعی گردیده مناطق مناسب و بهینه شهر سیرجان از نظر احداث بازار روز مورد تحلیل قرار دهد.

ارها و زیر معیارهای به وسیله این روش میتوان معیاست.  AHPگیری از طریق وزن دهی به معیارها روش سلسله مراتبی 
 .(1396)مشکینی و همکاران،  رتبه بندی شده و گزینه مناسب برای انتخاب مکان بهینه مشخص نمود

 :(1)شکل استزیر ور کلی شامل مراحل یابی از طریق سامانۀ اطالعات جغرافیایی، به طمکان
  .شناسایی معیار های مورد نیاز -

 .سازی آنهاسازی و فازیهای فاصلهتهیه الیه -

  .ها براساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبوزن دهی الیه -

 .ANDها با استفاده از تابع تلفیق فازی الیه -

  .VIKORاولویت و رتبه بندی مکان براساس روش  -

 
   ودار فرایند انجام کارنم-1شکل
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استفاده  .میگردد تولید رموردنظ های نقشه یکدیگر با (فازی) ها نقشه  ترکیب و تلفیق در مطرح روشهای از استفاده با
طق و ریاضیات فازی انعطاف پذیری من (64، 1398)حسنی و جهانبین، از منطق فازی معیارهای مورد نظر تلفیق میشود،

ی دهند. میزان عنصر ماقعی و تلفیق داده های مکانی مناسبی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار برای مدل سازی جهان و
عضویت معموال  یک مجموعه با مقداری در بازه یک)عضویت کامل( تا صفر )عدم عضویت کامل( تعریف می شود. درجه

یوسته باشد. در مدل پیوسته یا ناپبا یک تابع عضویت بیان می شود که شکل تابع می تواند به صورت خطی ،غیر خطی، 
ه بیانگر میزان کفازی به هر یک از پیکسل ها در هر نقشه فاکتوری مقداری بین صفر تا یک اختصاص داده می شود 

اکتور را به گونه ای فمناسب بودن محل پیکسل از دیدگاه معیار مربوطه برای هدف مورد نیاز می باشد. می توان نقشه 
 کانیابی نیز باشد.مر هر پیکسل شامل اهمیت نسبی فاکتور مربوط در مقایسه با سایر فاکتورهای تهیه نمود که مقدا

  1روش حرف اختصاری عبارت صربی

 در کل تابع یک عنوان به .که است توسعه یافته متریک، پی ال روش مبنای بر که است روش توافقی یک ویکور

نتخاب گزینه برتر می ایکی از مدل های پرکاربرد در تصمیم گیری و  میگیرد و قرار استفاده مورد سازش نویسی برنامه
ه ها تمرکز داشته ( این روش روی دسته بندی و انتخاب از یک مجموعه گزین8؛1396باشد. )محمدی و باقری کشکولی، 

تصمیم گیرندگان را  به طوری که قادر استو جواب های سازشی را برای یک مسأله با معیارهای متضاد تعیین می کند، 
واب ایده آل است که برای دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد .در اینجا جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به ج

ا بر اساس معیارها، گزینه در واقع مدل ویکور از طریق ارزیابی گزینه ه کلمه سازش به یک توافق متقابل اطالق می گردد.
ها از طریق روش های دیگر ا اولویت بندی یا رتبه بندی می کند. در این مدل معیارها وزن دهی نمی شوند بلکه معیارها ر

و رتبه بندی می شوند. در  ارزیابی می شود و سپس گزینه ها بر اساس معیارها و با ترکیب در ارزش معیارهای ارزیابی شده
تقل ارزیابی می شوند و که این گزینه ها بر اساس چند معیار به صورت مساین مدل همواره چند گزینه مختلف وجود دارد 

یم گیری سلسله مراتبی در نهایت گزینه ها بر اساس ارزش، رتبه بندی می گردند. تفاوت اصلی این مدل با مدل های تصم
ه ها صورت نمی گیرد ینیا شبکه ای این است که بر خالف آن مدل ها، در این مدل ها مقایسات زوجی بین معیارها و گز

 .و هر گزینه مستقال توسط یک معیار سنجیده و ارزیابی می گردد
 گام اول: شناسایی معیار ها و گزینه ها

صمیم گیری سازی ماتریس ت س 2برای این کار ابتدا همه مقادیر ماتریس به توان  :گام دوم: نرمال  انده و مجموع ر
سپس جذر مجموع هر  ستون جمع می گردد و  شده و در نهایت هر یک مقادیر بر جذر هر  ستت آمده بستون گرفته  ه د

 تقسیم می گردد که بر اساس فرمول زیر عمل می شود:
 :1رابطه 

 

𝑟𝑖𝑗= 
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗2
ᵐ
𝑖=1

 

 گام سوم: وزن دار کردن ماتریس نرمال

 س نرمال وزنیگام چهارم: تعیین مقادیر باالترین و پایین ترین ارزش ماتری

ترین عدد، یعنی  در این گام بزرگ ترین و کوچک ترین عدد هر ستون تعیین می گردد. در این جا منظور از بزرگ
از نوع منفی باشد،  عددی بیش ترین ارزش مثبت را داراست و کوچک ترین یعنی بیش ترین ارزش منفی پس اگر معیار ما

 و بالعکس. مترین مقدار و کوچک ترین می شود بیش ترین مقداربزرگ ترین عدد برعکس می شود یعنی می شود ک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Vlse Kriterijumsk Optimizacija 
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  :2رابطه 

𝑓𝑖
∗=  max

𝑗
𝑓𝑖𝑗  ;  𝑓𝑖

−=min
𝑗

𝑓𝑖𝑗 

 

در گام بعدی برای گزینه به ازای هر معیار یک شاخص : (R( و شاخص نارضایتی )Sگام پنجم: تعیین شاخص مطلوبیت )
گزینه را مشخص می کند. بزرگترین گزینه به ازای هر  S;که مجموع آن ها شاخص نهایی  مطلوبیت به دست می آید
 (آن گزینه می باشد.Rمعیار، شاخص نارضایتی )

 :3رابطه 

  𝑠𝑗= ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 .

𝑓𝑖
∗− 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗− 𝑓1

−;       𝑅𝑗 =  max
𝑖

[𝑤𝑖 .
𝑓𝑖

∗−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗− 𝑓𝑖

−]    

در نهایت از طریق فرمول زیر رتبه نهایی گزینه ها  :هاو رتبه بندی نهایی گزینه Q گام ششم: محاسبه مقدار
 مشخص خواهد شد.

 :4رابطه 

𝑄𝑗= ν.
𝑆𝑗− 𝑆−

𝑆∗−𝑆−
 + (1-ν).

𝑅𝐽−𝑅−

𝑅∗−𝑅−
 

 .گرددفته شده گزینه برتر ارائه میپس از محاسبات گام های گ

 قلمرو پژوهش

درجه  55های جغرافیایی باشد که بین طولمورد مطالعه شهرستان سیرجان در جنوب غربی استان کرمان می ةمحدود
دقیقه واقع شده است  48درجه و  29دقیقه تا  42درجه و  28دقیقه و عرض های جغرافیایی  27درجه و  56دقیقه تا  14و 
 .(2( )شکل 8 ،1394 آبادی،زت)ع

 

 
 )ترسیم: نگارندگان( سیرجانقلمرو جغرافیایی شهر  -2شکل 

 

 خلیج فارس
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 هایافته

 های مورد نیاز )معیارها(تهیه الیه

-داده تنظیم کردن و مستندسازی، زمین مرجع نمودن ،این مرحله فرایندی است که شامل اخذ داده و تغییرات فرمت

     .(9 تا 3 های)شکل که به سیستم اطالعات جغرافیایی وارد شده به شرح ذیل می باشد هایی(. داده1384زاده، فرج) هاست

 
 )منبع: نتایج تحقیق(                        فاصله از پارکینگ  ۀنقش -3شکل

 
 )منبع: نتایج تحقیق( نقشه تراکم جمعیت -4شکل
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                         ()منبع: نتایج تحقیق نقشه مساحت زمین -5شکل

 
 )منبع: نتایج تحقیق(                         نقشه فاصله از شبکه ارتباطی -6شکل       
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 )منبع: نتایج تحقیق(                         نقشه زمین بایر -7شکل 

 
 )منبع: نتایج تحقیق(                        نقشه فاصله از پارک  -8شکل 
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 )منبع: نتایج تحقیق(                         مراکز خریدفاصله از نقشه  -9شکل 

 بازار روزها برای انجام تحلیل و شناسایی مکان بهینه برای ایجاد سازی الیهاستاندارد

برای انجام این روش ابتدا همه معیار ها را مورد بررسی، مقایسه نموده و میزان اهمیت نسبی هر جفت را بر اساس  
. در جدول پس از آن وزن ها و نسبت می شوندرزش و اهمیت آن در مکان یابی بازار روز در یک ماتریس وارد میزان ا
 باشد مقایسه قابل قبول و وزن های محاسبه شده استخراج 0.1( محاسبه نموده چنانچه این نسبت کمتر از  CRتوافق )
ا اعمال تغیراتی در ماتریس مقایسه دو تایی برای حد قابل بیشتر باشد آنگاه ب 0.1. در صورتی که نسبت توافقی از میشود

 ARC GISقبول تنظیم می شود. عملیات محاسبه وزن ها و محاسبه نسبت توافق با توجه به ضعیف بودن نرم افزار 
های انجام شده قابل قبول باشند نتیجه اعالم گیرد. چنانچه مقایسهانجام می EXPEAR CHOICE توسط نرم افزار

شایان ذکر  .((Hossain at el, 2009 می باشد 0.1 از  CRهد شد شرط این اعالم نتیجه نیز کمتر بودن نسبت خوا
به دست آمده است که نشان دهنده قابل 0.05یعنی برابر  0.1 پژوهش کمتر از این ( برای داده های CRاست این نسبت )

 .(10)شکل قبول بودن نتیجه است

 

 
 Choice  Expertافزار ها در نرمزننمودار محاسبه و -10شکل

  معرفی معیارها

پس از تهیه نقشه های مربوطه به هر یک از فاکتور ها مقادیر عضویت موجود در آنها به کمک عملکرد های فازی با 
د اشتراک عملکراز:  ،فاکتور استفاده کرد عبارتندتوان برای تلفیق نقشه ها عملکرد فازی که می 5یکدیگر ترکیب می شوند. 

 .عملکرد جمع فازیو  عملکرد ضرب فازی ،عملکرد اجتماع فازی ،فازی
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از آنجایی که طیف رنگ  و. منطق فازی بین صفر تا یک است استفاده شده استعملکرد فازی گاما ر این تحقیق از د
ه در این مقیاس استفاده نمود ک 0255از مقیاس  1-0نخواهد بود می توان به جای مقیاس  256ها در کامپیوتر بیش از 

  تلفیقی با عملکرد ۀحال نقش(. Tims, Willem, 2009) دهدمرغوبیت بیشتری را نشان می 255نزدیکتر به  اعداد
    .  (11)شکلباشد فازی  به صورت زیر می اجتماع

                   

 
            )منبع: نتایج تحقیق(              اجتماع فازیتلفیقی با عملگر  ۀنقش -11شکل 

بر مبنای روش توافق جمعی و با داشتن معیارهای متضاد تهیه شده  1984این مدل از سال سپس با روش ویکور که 
بندی یا ها را اولویتها بر اساس معیارها، گزینهاز طریق ارزیابی گزینهبرای حل مسائل گسسته کاربرد دارد.  و عموماً

 کند. بندی میرتبه

 پیشنهادی  هایمکان -2جدول

 معیارها

 گزینه ها

 بازار پارک زمین بایر مساحت پارکینگ دسترسی تراکم

 0405/0 1215/0 071/0 1155/0 0735/0 0255/0 027/0 1مکان پیشنهادی 

 12/0 0735/0 057/0 0765/0 048/0 075/0 1365/0 2مکان پیشنهادی

 0795/0 048/0 042/0 057/0 1215/0 1275/0 054/0 3مکان پیشنهادی

F+ 1365/0 1275/0 1215/0 1155/0 071/0 1215/0 12/0 

F- 027/0 075/0 048/0 057/0 042/0 048/0 0405/0 

 ( برای تک تک گزینه ها به دست می آوریم که به صورت زیر در جدولR) ( و تاسفSحال مقدار شاخص سودمندی)
 :آمده است (3)
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 شاخص سودمندی و تأسف -3جدول

s r هاگزینه 

 1مکان پیشنهادی  275/0 672/0

 2مکان پیشنهادی 15/0 503/0

 3مکان پیشنهادی 15/0 589/0

 

  برای گزینه های مختلف به صورت زیر خواهد بود: V=0.5به ازای  Qحال مقدار 
Q1=0 , Q2=1 , Q3=0.25  

 Qمحاسبۀ  -4جدول

 

   
   
 

 

 
 :دسته برتر باشد حال اولویت بندی گزینه ها به صورت زیر است 3ای به عنوان برتر انتخاب می شود که در گزینه

  1مکان پیشنهادی < 3مکان پیشنهادی  < 2مکان پیشنهادی 

 
 های پیشنهادیگذاری مکانشماره ۀنقش -12شکل 

 گیرینتیجه

این مسئله در شهرهایی .یکی از مسائل مهم خانوارها محسوب میگردد تأمین اقالم ضروری و مایحتاج روزانه و هفتگی،
برنامه ریزی صحیح برای احداث .به یک بحران شهری تبدیل میشود که فاقد توزیع و پخش اقالم مصرفی خانوارها است،

هر سیرجان و توزیع ش فوق العاده مؤثر است. با توجه به تعداد محدود بازارهای روز در بازارهای روز در رفع این بحران،

S R Q 

0/672 0/275 0 

0/503 0/15 1 

0/589 0/15 0/25 
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 فرایند تحلیل سلسله مراتبی، روش فازی و مدل ویکور  و Arc GIS افزارفضایی نامناسب بازارهای موجود با استفاده از نرم 
، بسیار مناسب،نامناسب تقسیم بندی کرده ایم که متوسطدر نهایت زمینهای محالت این شهر را به  چهار دسته مناسب، 

بازار روز موجود سه نهایی مشاهده شده است که  ۀهمچنین با توجه به نقش؛ ارائه گردیده است نتیجه در قالب یک نقشه
مشخص  (12شکل) همچنین با توجه به نقشه ی نهایی؛ اندگرفته مناسب قرار بسیارهای مناسب و در پهنه سیرجانشهر 

 ۀنتایج حاصل از مقایس .دبرخوردارن گی الزمپراکند از سیرجانبهینه برای ایجاد بازار روز در کل شهر  هایکه مکان شد
بیشترین ارجحیت  (0.254زوجی معیارهای هشت گانه نسبت به هم )وزن نسبی( نشان می دهد، معیار تراکم با وزن نهایی )

(،شبکه ارتباطی با وزن نهایی 0.141مساحت با وزن نهایی ) ،(0.154پارکینگ با وزن نهایی )و پس از آن به ترتیب 
( در رتبه 0.057و زمین بایر با وزن نهایی )( 0.119(،پارک با وزن نهایی )0.135(،بازارهای موجود با وزن نهایی )0.140)

( بوده که با توجه به کمتر بودن آن از 0.09در این مقایسه زوجی نیز )نرخ ناسازگاری  های دوم تا هشتم ارجحیت را دارند.
  ابل قبول تلقی می گردد.ق ( نرخ ناسازگاری،0.1محدوده قابل قبول )

با عنوان  (1389) بندعلی هایمده از پژوهشآنتایج بدست با  در خصوص مکان یابی مراکز تجاریها نتایج تحلیل
 تحلیل توزیع (1395حیدری) و استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی برنامه ریزی و مکان یابی بازارهای روز شهراصفهان با

شهر شیراز به دلیل متفاوت کالن AHPو GIS ها با استفاده ازشهری و مکان یابی بهینه آن نوین فضایی مراکز تجاری
 همخوانی ندارد. معیارهای انتخابی این پژوهش  بودن با

 پیشنهادها
این تحقیق تالش شده تا فناوری نوین با تجربه و علم متخصصان تلفیق و به این وسیله روشی ایجاد شود که در 

ابی های سلیقه ای و سنتی گردد . حال در اینجا وظیفه اصلی بر عهده مسئولین امر ساخت و ساز بازار جایگزین مکان ی
روز اهتمام ورزند. پیشنهادهای زیر با توجه به ویژگی های شاخص برنامه ریزی، طرح ریزی، مکان یابی، اجرا و مدیریت، 

 :ارائه شده اند که عبارتند از تجاری اماکن

 های نوین به منظور مکان یابی بازارهای روز. ر و روشاستفاده از ابزا -

طوری که تمامی شهروندان بتوانند با صرف کمترین زمان و هزینه از امکانات  ،اهمیت دادن به توزیع عادالنه بازار روز -

 استفاده نمایند.
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