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 چکیده

کاهش فضاهای عملکردی تجاری، گسترش بیکاری در شهرها، افزایش جمعیت شاغل، نبود 

مکان های تمرکز فضاهای تجاری، کاهش خطی مراکز خرده فروشی، بی توجهی به نبود 

ره از مسایل اصلی توزیع مناسب کاربری های پارکینگهای مورد نیاز کاربری های تجاری هموا

 هایمجتمعتجاری در سطح شهرها است. هدف این پژوهش شناسایی نقاط مستعد و مکانیابی 

بنابراین، مکانیابی مناسب و کارکردی  .در شهر رامسر از شهرهای با عملکرد ساحلی است تجاری

 تحقیق تجاری است. روشتجاری از مسایل عمده در مکایبابی کاربری های  هایمجتمع

کاربردی، و شیوه اجرای آن پیمایشی با استفاده از نرم افزار  توصیفی و تحلیلی و نوع آن

ARC/GIS10  الیه  11از  استفاده با این پژوهش در .است مکانی هایلتحلی به منظور

 به ارتیاطی، نزدیکی شبکه به اراضی، شیب زمین، دسترسی اطالعاتی و معیار مانند کاربری

 تجاری هایمجتمع از شهر، فاصله مرکز و اصلی میادین به جمعیتی متراکم،  نزدیکی مناطق

هتلها،  به تفریحی، نزدیکی مراکز به رودخانه، نزدیکی از خرید، فاصله مراکز از موجود، فاصله

 هم کمیتی ال ساعتی و 9رستورانها وکالس بندی نقشه های با استفاده از جدول  به نزدیکی

،  آمده دست به نتایج انجام شده است. (AHPمراتبی) سلسله تحلیل فرایند توسط آنها انیپوش

 استاندارد شهر و جمعیت حجم با تجاری متناسب هایمجتمع توزیع الگوی که است آن بیانگر

 هایمجتمعالگوی توزیع  ،نتیجه در. نیست برخوردار مناسبی توزیع از نبوده و مکانیابی های

شهر رامسربه صورت متمرکز در بخش مرکزی به سمت شرق بوده و در مناطق  تجاری موجود

 ریزیبه برنامه نیاز لذا باشد،تجاری می هایمجتمعشمالی، مرکزی و غربی شهر نیاز به ایجاد 

 .رسد می نظر به ضروری های تجاری شهر رامسر مجتمع مکانیابی در جانبه همه و صحیح

                                           
 واحد سیاهکلدانشگاه پیام نور استان گیالن، استادیار  1 

  دانشگاه پیام نور مرکز رشت ری،ریزی شهدانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه 2 
Hoseinzeitooni@gmail.com 



 25.................................................فرایند........................ از استفاده با یتجار های مجتمع بهینه مکانیابی

 

 

 

 ، شهر رامسر.   AHPپاساژها، مدل  تجاری، هایمعمجتمکان یابی،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

و توسعه خطی آنها در محورهای موجود،  فضاهای عملکردی تجاری، توزیع نامناسب    

شاغل، نبود مکان های تمرکز فضاهای تجاری، کاهش  گسترش بیکاری در شهرها و کاهش

نیاز کاربری های تجاری همواره  خطی مراکز خرده فروشی، بی توجهی به نبود پارکینگهای مورد

(. 125: 1378از مسایل اصلی توزیع مناسب کاربری های تجاری در سطح شهرها است )زیاری، 

تجاری هستند که بصورت  هایمجتمعیکی از سطوح کاربری های تجاری در سطح شهر، 

ر می خدماتی در سطح نواحی شهر ظاه-ی متشکل از صدها مغازه و واحدهای تجاریهایمجتمع

 (. 60: 1388شوند)وزارت مسکن و شهرسازی، 

عمده ترین اثر رشد شتابان شهرنشینی و رشد بی رویه نواحی شهری، به هم خوردن نظام 

توزیع خدماتی است که بدون استثنا در اکثر شهرهای کشور ظاهر شده و خود منجر به 

(. بنحوی که در 19 :1381گسیختگی ساختار فضایی و کالبدی این شهرها شده است )سرور، 

شهرهای بزرگ و حتی متوسط کشور بیشتر کاالهای اساسی و مورد نیاز روزانه مردم بدون توجه 

به محل سکونت آنها در مرکز تجاری شهر یافت می شوند که این ناشی از عدم مکانیابی بهینه 

هر ، ( و باعث افزایش ترافیک در مرکز ش19: 1382)کرمی،  مراکز تجاری و خدماتی است

اختصاص دادن زمان بیشتر برای خرید این نوع کاالها، عدم کارایی تجاری های موجود، به هم 

خوردن نظام سلسله مراتبی مراکز تجاری در شهر و استفاده نادرست از فضاهای شهری شده و 

(. عالوه بر آن ، 13: 1378در کل با شاخصای توسعه پایدار شهری، ناسازگار است)رحیمیون، 

پژوهشهای مشابه نشان داده است که ، شهروندان در محالتی فاقد مجتمع های تجاری،  نتایج

مسافت طوالنی را جهت رسیدن به آنها طی کرده و وقت زیادی تلف می نمایند و همچنین 

 . (Hosseini, et al, 2025: 7025)متحمل هزینه های جانبی زیادی می شوند  

تجاری،  هایمجتمعبه منظور ساماندهی نقاط توزیع  هدف از این مقاله برنامه ریزی مکانی

تجاری متناسب با جمعیت شهر، الگوی توزیع فضایی  هایمجتمعالگوی توزیع فضایی 

تجاری متناسب با رفاه و دسترسی به شبکه حمل و نقل عمومی، برنامه ریزی  هایمجتمع

به بهبود رشد تجاری با هدف افزایش نقش منطقه ای شهر و کمک  هایمجتمعمناسب 

 و با مدلها GISهای  ترکیبی قابلیت رویکرد به رو توجه از این اقتصادی انجام شده است.

 مورد شهری کاربریهای بهینه مکانیابی بویژه و شهری مسایل حل در استفاده قابل تکنیکهای

 لفمخت های کاربری مکانیابی منظور به تاکنون .است گرفته قرار اجرایی و علمی محافل توجه

 انجام ایران و دنیا سطح در گسترده ای بسیار کاربردی و علمی تحقیقاتGIS از  با استفاده

 و عوامل نقش تأثیرگذار و فرآیندهای پیچیدگی سبب به شهری نواحی منتها در، است شده
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هم اکنون شهر  است. نبوده کارساز تنهایی به  GIS استفاده از مکانیابی، در متعدد شاخصهای

لیل عدم برنامه ریزی شهری همه جانبه و گسیختگی ساختار فضایی و کالبدی شهر با رامسر بد

تجاری موجود به صورت مغازه  هایمجتمعنارسایی و کمبود مراکز خرید مواجه است. همچنین 

تجاری به نام پاساژ در اکثرا مرکز شهر دیده  هایمجتمعهایی کنار خیابان، بازار ویا به صورت 

ت مشکالت ترافیک، عرض کم خیابان تجاری شهر )ابریشم محله و نارنج بن(، میشوند که بعل

عدم پارکینگ خودرو به هنگام خرید و ارزش باالی زمین در این مکان نه تنها کارایی الزم را 

ندارند بلکه باعث رخوت بافت تجاری شهر نیز شده است و تهدید جدی برای توسعه پایدار شهر 

 شهری خدمات به دسترسی های هزینه افزایش موجب و این مسئله که به شمار می آید. رامسر

 از گیری بهره با و مناسب شاخصهای تبیین با تا داشت برآن مارا شده شهر نسبی رکود و

 بپردازیم رامسر شهر در تجاری هایمجتمع مکانیابی به GIS جغرافیایی اطالعات های سیستم

 و شهروندان به مناسب رسانی خدمات و شهر در تجاری هایمجتمع بهینه توزیع به تواند می که

 .بیانجامد گردشگران

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق  -2

  (AHP )1مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 است (AHP) مراتبی سلسله تحلیل مدل، معیارها ارزش تعیین هایروش بهترین از یکی     

  (AHP)  مراتبی سلسله فرایند مینهز در 1980دهه در Saaty  توسط دوتایی مقایسه روش. 

 و شده استفاده دوتایی صورت به معیارها بین هایمقایسه از روش این در که است، شده ارائه

 مرحله سه شامل دوتایی مقایسه روش. کند می ایجاد خروجی عنوان به را نسبتی های وزن

 و رضویان.) سیستم سازگاری و ها وزن محاسبه، مراتبی سلسله ساختار ایجاد: است اصلی

 سلسله به، گیری تصمیم مسأله ابتدا روش این با وزن دهی منظور به(. 33: 1386، پودینه

 هدف اول سطح در. است شده تجزیه است تصمیم گیری عناصر مهمترین شامل که مراتبی

 از کدام هر های شاخه زیر سوم سطح در، گذار تأثیر اصلی پارامترهای دوم سطح در،  اصلی

 دسته، اطالعاتی الیه هر کالس یا خصوصیات چهارم سطح در نهایت در و دوم سطح مترهایپارا

 ماتریس یک قالب هرسطح در هایمؤلفه مقایسه به مراتب سلسله ایجاد از پس. شوندمی بندی

 ها وزن محاسبه و مقایسه. باشد می پایین سطوح به باال سطوح از کار این که، شود می پرداخته

، خودکار طور به که، شودمی انجام ARC/GIS افزار نرم محیط در (AHP) مدل از استفاده با

 این که مختلف سطوح نسبی های وزن ادغام طریق و از، شد خواهد محاسبه نیز سازگاری نسبت

 اساس بر و شودمی انجام مراتب سلسله هر در ها وزن ماتریس متوالی های ضرب طریق امر از

( گذاری هم روی)پوشانی  هم را شده گذاری وزن های الیه (weighted overlay)مدل 

                                           
1 Analytical Hierarchy Process 
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 با را اسمی مقیاس یک روش این. گردد شناسایی مناسب و  غیر مناسب هایمکان تا نموده

 قوی ، منعطف است روشی بکار می گیرد و معیار دو اولویتهای میزان تعیین برای  9 تا 1 مقادیر

 گزینه بین انتخاب،متضاد گیری تصمیم معیارهای هک شرایطی در گیری تصمیم برای که ساده و

 ماتریس )تولید اصلی گام سه گیرد و شامل می قرار استفاده سازد،موردمواجه می مشکل با را ها

 (. 175:1387، روشتی احدنژاد) است توافق نسبت و تخمین معیار وزنی دوتایی، محاسبه مقایسه

 مدلهای و ابزار، تکنیکها از استفاده با شهری ینزم مختلف بهینه کاربریهای و صحیح مکانیابی

 مسایل کاربری حل جهت در تواند می شهری، قواعد برنامه ریزی و اصول با متناسب و علمی

 به کاربردی و علمی طور به موردی مطالعه تحقیق با این در که باشد، مؤثر و کارا شهری زمین

 GIS  از استفادهبا  مختلف های کاربری مکانیابی منظور به تاکنون .است پرداخته شده آن

 منتها در، است شده انجام ایران و دنیا سطح در گسترده ای بسیار کاربردی و علمی تحقیقات

 در متعدد شاخصهای و عوامل نقش تأثیرگذار و فرآیندهای پیچیدگی سبب به شهری نواحی

 زیادی تحقیقات زمینه این در چنانچه، است نبوده کارساز تنهایی به GIS  استفاده از مکانیابی

مقاالت  است. مالحظه قابل اجرایی و علمی سطح در به خوبی و است شده انجام اخیر دهه در

 نمونه هایی از این تحقیقات هستند.  ذیل تنها

 ورزشی فضاهای بهینه مکانیابی "در مقاله ای تحت عنوان 1389فاضل نیا و همکاران درسال  

( در محیط سیستم اطالعات AHPسلسله مراتبی) لیلتح از فرآیند استفاده با

با استفاده از شاخص های مطرح در انتخاب مکان  "(.مطالعه موردی:شهر زنجانGISجغرافیایی)

هکتار از  4/1به این نتیجه دست یافتند که  GISو ابزار  AHPهای ورزشی  با استفاده ازمدل 

 فضاهای ورزشی می باشند.اراضی شهر زنجان  قابلیت بسیار مناسب جهت احداث 

، در مقاله ای با عنوان مکانیابی مراکز تجاری نوین 1390قربانی، پروین و قیصریان در سال  

، به این AHP گانه شهرداری سقز با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی 3شهری در نواحی 

با اصول و معیارهای نتیجه رسیده اندکه الگوی توزیع مراکز تجاری موجود در شهر سقز متناسب 

در نواحی سگانه شهر  GISشهرسازی نبوده و ایجاد مراکز نوین شهری با بهره گیری قابلیتهای 

سقز می تواند به توزیع بهینه مراکز تجاری در شهر و خدمات رسانی مناسب به شهروندان کمک 

انتخاب  سی روش، در مطالعه ای با عنوان برر1391کند. علیزاده طباطبایی و همکاران در سال 

به این مورد اشاره کردند که ابتدایی  AHPسیستمهای حمل ونقل عمومی با استفاده از روش 

ترین سیستم حمل و نقل عمومی که در اکثر شهرها شروع به فعالیت میکند، سیستم اتوبوسرانی 

 است.

 حوضه در زمین سطح تغییرات مکانیابی ای درباره مطالعه 2010 سال در همکاران و سنر 

 ,Sener) انجام دادند  GISو   AHP ترکیبی روش از استفاده با ترکیه Beysehir دریاچه

Sehnaz et.al, 2010) 0  مکانیابی  ، در مقاله ای تحت عنوان2011الی و همکاران در سال
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مورد توجه قرار دادند و به این نتیجه  ، AHPو   GISایستگاه های آتش نشانی را با ترکیب

ترکیب روشهای فوق جهت مکانیابی کاربریهای شهری بسیار مفید و باعث ساده رسیدند که 

  کردن مسائل پیچیده می گردد.

 

 روش شناسی تحقیق -3

 در .است  تحلیلی  تحقیق بر حاکم رویکرد و کاربردی بصورت  پژوهش این در تحقیق روش 

 .است یدهگرد استفاده مکانی هایل تحلی جهت ARC/GIS10 افزار نرم از تحقیق این

 به نزدیکی ارتیاطی، شبکه به دسترسی شیب، اراضی، کاربری فاکتور 11از  استفاده با  همچنین

 تجاری هایمجتمع از فاصله شهر، مرکز و اصلی میادین به نزدیکی  متراکم، جمعیتی مناطق

 تلها،ه به نزدیکی تفریحی، مراکز به نزدیکی رودخانه، از فاصله خرید، مراکز از فاصله موجود،

 هم،  کمیتی ال ساعتی 9رستورانها و کالسبندی نقشه های ایجاد شده توسط جدول  به نزدیکی

 عملیات در موثر هایوزن استخراج با (AHPمراتبی) سلسله تحلیل فرایند توسط آنها پوشانی

داده های اسنادی  بصورت پژوهش این در اطالعات گردآوری ابزار. انجام خواهد گرفت یابی مکان

 شبکه مقالت از استفاده و برداری فیش و کتابها منابع:  شامل ای میدانی و کتابخانه –

 است. شده استفاده ها نامه پایان سیمنارها،اینترنت

 :است شده بیان زیر نمودار در مکانیابی فرآیند جریانی الگوریتم کلی طور به
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 تحقیق مراحل -1 شماره نمودار

 

 محدوده مورد مطالعه

، 1390نفر جمعیت شهری براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  32294ر دارای شهر رامس

 طول دقیقه 40 و درجه 50 و شمالی عرض دقیقه 52 و درجه 36 در غرب استان مازندران و در

( موقعیت شهر رامسر در سطح 1شکل شماره ) واقع گردیده است. گرینویچ النهار نصف از شرقی

وضع موجود ( 7و4،3،2اشکال شماره )تقسیمات کشوری و  کشور، استان و شهرستان برحسب

 .را نشان می دهد ، شیب و تراکم جمعیت شهر رامسرالیه های موجود، نقشه کاربری اراضی
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 ( موقعیت شهر رامسر در سطح کشور، استان و شهرستان برحسب تقسیمات کشوری1شکل شماره )

 
شیب و تراکم  ، نقشهالیه های موجود، راضیوضع موجود کاربری ا -( 7و2 ، 4،3اشکال شماره )

 شهر رامسر جمعیت

 یافته های تحقیق -4

 هایمجتمعپژوهش برای دستیابی به هدف، ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی بهینه  این در    

 جغرافیایی اطالعات سامانه در فاکتور 11 به این منظور از تجاری مورد شناسایی قرار گرفته و

 شیب، اراضی، کاربریشده است که این شاخص ها عبارتند از:  استفاده یابیکانم عملیات جهت

 و اصلی میادین به نزدیکی  متراکم، جمعیتی مناطق به نزدیکی ارتیاطی، شبکه به دسترسی

 نزدیکی رودخانه، از فاصله خرید، مراکز از فاصله موجود، تجاری هایمجتمع از فاصله شهر، مرکز
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، که پس از تهیه و ایجاد الیه های  رستورانها به نزدیکی هتلها، به نزدیکی تفریحی، مراکز به

اقدام به تجزیه و تحلیل  AHPو مدل  ARC/GIS 10.3مورد نیاز، با استفاده از نرم افزار 

بندی مجدد نقشه های تولید شده و سناسایی مکانهای مناسب جهت احداث  داده ها، کالس

  گردید. تجاری در شهر رامسر هایمجتمع

کمیتی ال ساعتی معروف است،  9( که به جدول 1ر این مرحله بر اساس جدول شماره )د

( 2اقدام به وزن دهی بر اساس نظریه کارشناسان  گردید، که در این خصوص جدول شماره)

 دهد. نتایج مذکور را نشان می
 کمیتی ال ساعتی 9( جدول 1جدول شماره )

 

 برای مقایسه دودویی گزینه ها کمیتی ال ساعتی 9مقیاس  -2جدول شماره 
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)برای طبقه بندی و  Reclassify، وزن های هر طبقه با استفاده از عملیات 2با توجه به جدول

، به نقشه ها اعمال گردید،که در این رابطه اشکال  GISهمجنس نمودن رسترها( در محیط 

دی مجدد نقشه ها و اعمال اولویت های کارشناسی را نشان ( نتایج طبقه بن16تا  5شماره )

  دهد.می
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 کارشناسی اولویت های نتایج طبقه بندی مجدد نقشه ها و اعمال  -( 10تا  5اشکال شماره )
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 کارشناسی های اولویت اعمال و ها نقشه مجدد بندی طبقه نتایج  -( 16 تا 11) شماره اشکال

 

  (AHP )1مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 است (AHP) مراتبی سلسله تحلیل مدل، معیارها ارزش تعیین هایروش بهترین از یکی     

  (AHP) مراتبی سلسله فرایند زمینه در 1980دهه در   Saaty  توسط دوتایی مقایسه روش. 

 و شده استفاده دوتایی صورت به معیارها بین هایمقایسه از روش این در که است، شده ارائه

 مرحله سه شامل دوتایی مقایسه روش. کند می ایجاد خروجی عنوان به را نسبتی های وزن

 و رضویان)  سیستم سازگاری و ها وزن محاسبه، مراتبی سلسله ساختار ایجاد: است اصلی

 سلسله به، گیری تصمیم مسأله ابتدا روش این با وزن دهی منظور به(. 33: 1386، پودینه

 هدف اول سطح در. است شده تجزیه است تصمیم گیری عناصر مهمترین شامل که مراتبی

 از کدام هر های شاخه زیر سوم سطح در، گذار تأثیر اصلی پارامترهای دوم سطح در، اصلی

، اطالعاتی الیه هر کالس یا خصوصیات چهارم سطح در نهایت در و دوم سطح پارامترهای

                                           
1 Analytical Hierarchy Process 
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 یک قالب هرسطح در هایمؤلفه ایسهمق به مراتب سلسله ایجاد از پس. شوندمی بندیدسته

 محاسبه و مقایسه. باشد می پایین سطوح به باال سطوح از کار این که، شود می پرداخته ماتریس

 طور به که، شودمی انجام ARC/GIS افزار نرم محیط در (AHP) مدل از استفاده با ها وزن

 سطوح نسبی های وزن ادغام طریق و از، شد خواهد محاسبه نیز سازگاری نسبت، خودکار

-می انجام مراتب سلسله هر در ها وزن ماتریس متوالی های ضرب طریق امر از این که مختلف

 روی) پوشانی هم را شده گذاری وزن های الیه (weighted overlay)مدل  اساس بر و شود

 مقیاس یک روش این. گردد شناسایی مناسب و  غیر مناسب هایمکان تا نموده( گذاری هم

 است روشی بکار می گیرد و معیار دو اولویتهای میزان تعیین برای  9 تا 1 مقادیر با را اسمی

 گیری تصمیم معیارهای که شرایطی در گیری تصمیم برای که ساده و قوی ، منعطف

 سه گیرد و شامل می قرار استفاده سازد،موردمواجه می مشکل با را ها گزینه بین انتخاب،متضاد

 است توافق نسبت و تخمین معیار وزنی دوتایی، محاسبه مقایسه ماتریس لید)تو اصلی گام

  (.175:1387، روشتی احدنژاد)

گیری و در نظر عالوه بر ترکیب سطوح مختلف سلسله مراتب تصمیم AHPاهمیت مدل 

رود. نرخ سازگاری مکانیزمی است، که گرفتن عوامل متعدد، در محاسبه نرخ سازگاری به کار می

-را مشخص می کند. این مکانیزم نشان میدهد که تا چه اندازه می (C.R)اری مقایسات سازگ

های حاصل از اعضا گروه و یا اولویت های جداول ترکیب اعتماد کرد. جهت توان به اولویت

مقایسه دوتایی معیارهای مشخص شده در مکان یابی مناطق مستعد، ماتریس آنها تشکیل می 

یسه دوتایی ابتدا تک تک معیارهای مورد بررسی را مقایسه نموده و میزان گردد. برای انجام مقا

اختصاص داده، و آن را در یک  9تا1نسبت را با توجه به امتیاز بندی اهمیت نسبی هرجفت 

( را محاسبه C.Rنماییم. پس از آن، وزن ها و همچنین نسبت سازگاری )ماتریس وارد می

یسه های انجام شده را پذیرفته و وزن های معیار را باشد، مقا C.R<1/0نموده، چنانچه 

باشد، باید با اعمال تغییراتی در ماتریس دوتایی،  C.R>1/0استخراج می کنیم. در صورتی که 

C.R  را درحد قابل قبول تنظیم نمود. به عبارت دیگر ماتریس مقایسه دودوئی شاخص ها باید

شده که نشان دهنده سازگاری  15/0 ابر بابر C.Rشود.در این پژوهش مقدار  مجدداً تشکیل

 سلسله تحلیل ماتریس دوتایی فرایند توسط موثر های وزنباشد. الیه های مورد بررسی می

 توسط و همچنین شده محاسبه شده بندی کالس الیه های دهی وزن براساس AHP مراتبی

 (، ماتریس3) ل شمارهجدو  .گردید محاسبه ها الیه سازگاری مقدار Expert choise افزار نرم

 .نشان میدهد را یابی مکان عملیات جهت الیه هر موثر هایوزن استخراج جهت AHP دودویی

 
 CR  (15/0)ماتریس مقایسه دوتایی معیارهای ارزیابی با -3جدول
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 منبع: مطالعات میدانی نگارندگان

مورد  فاکتورشه نق 11در  AHPهای نهایی استخراج شده توسط مدل با اعمال ضریب و وزن

 (17) شکل شماره.پوشانی شاخص استخراج گردیده استنظر، نقشه نهایی توسط عملیات هم

 می دهد. جهت معرفی مناطق جهت احداث مجتمع های تجاری را نشاننقشه نهایی 
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 نقشه نهایی اولویت بندی جهت احداث مجتمع های تجاری در شهر رامسر -17شکل

اطق اولویت بندی شده در شهر رامسر جهت معرفی مکان بهینه با توجه به نقشه نهایی من

برای احداث مجتمع های تجاری، نتایج نشان می دهد،از مساحت کل کاربری های شهری 

هکتار دارای اولویت بسیار قوی می باشد که در  19,26هکتار دارای اولویت فوق العاده و  032,0

 73,944محدوده شهر قرار دارد. همچنینقسمت های شرقی، مرکزی و شمالی به سمت مرکز 

هکتار از مساحت منطقه اولویت نامناسب جهت پیشنهاد کاربری تجاری را به خود اختصاص 

( مساحت مناطق اولویت بندی شده  جهت احداث 4داده است در این رابطه جدول شماره )

 می دهد. تجاری را نشان هایمجتمع
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 ک از مناطق اولویت بندی شدهمناطق مستعد و مساحت هری -4 جدول
 

 

 منبع: مطالعات میدانی نگارندگان

مناطق پیشنهادی و مطالعات انجام شده  17شکل با توجه به ( نیز، 5در جدول شماره )

  قید گردیده است. تجاری هایمجتمعاولویت بندی شده جهت احداث 

 جاریمناطق پیشنهادی اولویت بندی شده جهت احداث مجتمع های ت -5جدول 

 

 منبع: مطالعات میدانی نگارندگان
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 بحث و نتیجه گیری -5

مکانیابی کاربری تجاری خصوصا کاربری های متمرکز با توجه به نقش و سهم باالی آنها در 

اشتغال پایدار شهرهای ساحلی روز به روز در حال افزایش است. ضرورت این مساله ناشی از 

ی بخش گردشگری و توجه به طرف تقاضا و ساختار شهرهای ساحلی به جهت تقاضای باال

اهمیت یابی انتقال ترافیک درون شهری به نقاط با مشکالت کمتر متراکم با ترافیک باال است. 

بنابراین توجه به نیازهای شهروندان و تقاضای باالی گردشگران به چنین مکانهایی و دسترسی 

ر رامسر ضرورت توجه به راحت، ارزان به پارکینگ در سطح شهرهای ساحلی خصوصا شه

مکانیابی مناسب مجتمع های تجاری را بیشتر کرده است. در این راستا، توسعه سرمایه گذاری 

در بخش تجاری شهر می تواند به شکل گیری تقاضای برنامه ریزی جهت شناخت نقاط مستعد 

 و پهنه های سرمایه گذاری در این بخش شود . 

بیشترین سهم در  AHPو  GISی شهری با بهره گیری از ابزار از آنجا که جغرافیا و برنامه ریز

این مکانیابی ها داشته و  قادر است در معرفی بسته های پیشنهادی فضاهای مستعد نقش 

عرضه  در مسایل، مهمترین از یکی شهری های کاربری مکانیابی آفرینی نمایند. بنابراین موضوع

 تجاری هایمجتمعفضاهای مناسب برای احداث  شناخت کاربری های تجاری متمرکز با رویکرد

 خدمات و میرساند حداکثر به را تجاری هایمجتمع کارایی بهینه، مکانیابی است. در این زمینه

یافته های  پژوهش، این در. نماید می ارایه ممکن های هزینه با کنندگان استفاده برای را بهتری

های تجاری موجود در شهر رامسر به صورت تحقیق بیانگر آن است که الگوی توزیع مجتمع 

تجاری فقط در بخش مرکزی شهر استقرار یافته اند. بنابراین الگوی  هایمجتمعمتمرکز بوده و 

تجاری موجود در شهر برمبنای وضعیت موجود شهر متناسب با اصول و  هایمجتمعتوزیع 

تجاری در  هایمجتمعع مناسب معیارهای برنامه ریزی شهری نبوده و در نهایت این امر به توزی

شهر منجر نشده است. به منظور بهبود شرایط موجود، با تهیه الیه های اطالعاتی و ورود این 

و تجزیه و تحلیل آنها در پایگاه اطالعات جغرافیایی با استفاده از مدل   GISالیه ها به محیط

AHP  دام شد. یافته ها بیانگر تجاری اق هایمجتمعبرای یافتن مکان های مناسب جهت احداث

شرقی، مرکزی و آن است که مناطق مستعد جهت ایجاد مجتمع های تجاری در قسمتهای 

مناطق  5و همچنین جدول  17مرکز شهر قرار گرفته است که در شکل شماره  شمالی به سمت

تجاری پیشنهاد شده است. از دالیل انتخاب این مناطق برای  هایمجتمعجدید جهت احداث 

 تجاری می توان به مورد های زیر اشاره کرد : هایمجتمعداث اح

موقعیت مناسب به جهت دسترسی به شریانهای تراکم باالی کاربری های جاذب جمعیت ، 

 دارا بودن پتانسیل بلند مرتبه سازی به جهت گستردگی و عریض بودن معابر مجاور،  اصلی شهر

 دسترسی به تاسیسات زیربناییریستی تفریحی ، ، کاربری متناسب زمین ، نزدیکی به مراکز تو

 و... .
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مستعد جهت  براساس یافته های تحقیق پیشنهادات زیر می تواند به شکل گیری فضاهای

 ارائه بسته های سرمایه گذاری از دیدگاه مکانی در سطح شهر رامسر منتهی گردد:

 ارت است از : محورها یا  پهنه هایی با بیشترین کشش سرمایه گذاری را دارد عب

الف. در سمت شمال و شمال شرقی شهر رامسر در حاشیه ساحل دریای خزر با اهیمت بسیار 

گذاری در ساخت بخش خصوصی برای سرمایه وگذاران تشویق سرمایهباال قرار دارد.  بنابراین با 

 نیم.قادریم ریسک سرمایه گذاری را به حداقل برسای در سایتهای پیشنهاد تجاری هایمجتمع

ب. محور مرکزی شهر با توسعه به سمت شمال بعد از پهنه اول در ردیف دوم از نظر مکانیابی 

مجتمع های گردشگری قرار دارد. مشاهدات میدانی نیز این یافته را تایید و با توجه به وجود 

با این اراضی بایر در این محورها، امکان استفاده بهینه از اراضی موجود به مراتب فراهم آمده و 

سرمایه گذاری ها در نهایت می توان به توسعه زیرساخت های تجاری، پارکینگها در سطح شهر 

و با ایجاد مزیت های جدید قادر خواهیم بود به توسعه خدمات گردشگری مانند رستورانها، 

مراکز تفریحی و توریستی جدید نیز اقدام کرد. برآیند این اقدامات در نهایت به شکل گیری و 

حداث فضاهای جدید تجاری به صورت مجموعه پاساژ و فروشگاه های بزرگ چند منظوره در ا

راستای ایجاد اشتغال و درآمدزایی پایدار در سطح شهر منتهی گردد. در عین حال با انتقال 

واحدهای تجاری به صورت خطی از حاشیه به عمق به تامین زیرساخت هایی آنها مانند احداث 

و توسعه خدمات جانبی و کاهش ازدحام مردم در بخش مرکزی و مناطق با پارکینگ مناسب، 

 زیرساخت های نامناسب از نظر سرانه های شهری نیز همت گماشت. 
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 منابع 

-مدل سازی آسیب .(1387) رامت اهلل زیاری،ک مهدی و  قرخلو، ؛ محسن احدنژادروشتی، -1

استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در  پذیری ساختمان شهرها در برابر زلزله با

 جغرافیا و توسعه،محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )مطالعه موردی: شهری زنجان(، 

 .179-174: 19 شماره،

 کاربرد (1391) مهدیمومنی،  و رضا آبادی،ملکمختاری ؛ مظاهر، باصری احمدی -2

 مطالعه) اصفهان شهر عمومی هایپارکینگ یابیمکان و ریزیبرنامه در جدید هایتکنولوژی

 .99-79 (: 4) 1 ،6 ، مقالهنشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، (5 منطقه موردی

مکانیابی  .(1393) صیدی، زهرا و  محمدپور زیدی، علی ؛حکیم دوست، یاسر ؛بزرگمهر، کیا -3

و سیستم اطالعات  AHPاستفاده از مدل  بهینه محل دفن مواد زاید جامد شهری با

پژوهشی اطالعات -فصلنامه علمی(، مطالعه موردی شهرستان تنکابن، GIS) جغرافیایی

 . 81-88(: 91) 23، جغرافیایی )سپهر(

 .تهران ،11 شماره ،نگار شهر ،GIS با اراضی تناسب تعیین  .(1378) اصغر علی رحیمیون، -4

 تهران. منشی، نشر شهری، اراضی ریزی کاربری برنامه (1381) تقی محمد رضویان، -5

 روش از استفاده با ابتدایی مدارس یابی مکان .(1386) ح ،پودینه محمد تقی و ، رضویان -6

 جغرافیایی فصلنامه( ، GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم و( AHP) معیاره چند ارزیابی

 .9-34 (: 2) 1،  مالیر آزاد دانشگاه، آمایش

، انتشارات دانشگاه اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای (1378زیاری، کرامت اهلل ) -7

 یزد.

-راهنمای جامع مدل .(1391) داهللی بلیانی،و  ید یاسرس حکیم دوست،؛ ریبغ نیا،فاضل -8

 تجلد اول،انتشارا ،های شهری، روستایی و محیطیریزیدر برنامه GISهای کاربردی

 تهران. آزاد پیما،

 سیستم از استفاده با آموزشی فضاهای مکانیابی و مدیریت .(1381) هوشنگ سرور، -9

( راهنمایی مدارس) آموزشی های کاربری:مورد (GIS) جغرافیایی اطالعات های

 .تهران مدرس تربیت دانشگاه انسانی، علوم دانشکده تهران، 7 منطقه

 دانشگاه انتشاراتتهران:  ،ست محیطیزی شناسی زمین (1379) فریدون غضبان، -10

 تهران.

 فضاهای بهینه مکانیابی .(1389) موسی رستگار،و  کیانی،اکبر؛ غریب نیا، فاضل -11

 اطالعات سیستم محیط در( AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرآیند از استفاده با ورزشی
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 سال ،شهری ریزی برنامه و پژوهش مجله ،"زنجان شهر:موردی مطالعه(.GIS)جغرافیایی

 .شیراز مرودشت، آزاد دانشگاه تابستان، اول، شماره اول،

 شهری نوین تجاری مراکز مکانیابی .(1390) جمال قیصریان،، نادر و پروین ،، رسول؛ قربانی -12

 3 نواحی: موردی نمونه( )AHP) مراتبی سلسله تحلیل مدل از استفاده با شهری نواحی در

 .181-163 (: 45) 17 ،برنامه ریزی شهرینشریه جغرافیا و  ،(سقز شهرداری گانه

های عمومی در مقاله توزیع و کارکرد بهینه پارکینگ» .(1387)  قنبری، حکیمه -13

، مقاله برگزیده «GISشبکه حمل ونقل شهری با تاکید برمکانیابی آنها با استفاده از 

 .یکهشتمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل وتراف

مدیریت شهری و چالش مکانیابی  .(1390) عبدالرضا ، کاویانی، یونس و رحمانی فضلی -14

 .دهمین کنفرانس بینالمللی مهندسین حمل ونقل و ترافیک، تهران پارکینگهای عمومی،

 از استفاده با ای وحرفه فنی های هنرستان مکانیابی .(1382) محمدرضا کرمی، -15

 کارشناسی نامه پایان ،تبریز شهر: نمونه مورد (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم

 .تبریز دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا رشته ارشد

های جامد شهری  مکانیابی بهینه دفن زباله  .(1394)علی زاده، شهناز و یمانی، مجتبی -16

و سیستم اطالعات   (AHP)منطقه هشتگرد به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

: (96) 24 پژوهشی اطالعات جغرافیایی )سپهر(،-فصلنامه علمی، (GIS)غرافیاییج

79-90. 
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