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  چكيده
 شـهري،  درون تـردد  هـاي  زينـه ه كاهش موجب اي زنجيره هاي فروشگاه احداث مناسب مكان بندي رتبه و ارزيابي
 هـاي  فروشـگاه  ةتوسـع  مشـكالت  از يكـي . شود مي ترافيك حجم كاهش و شهروندان خريد زمان در جويي صرفه
 از هدف. است مكمل هاي فعاليت و شهري خدمات رديگ به سريع دسترسي رايب مناسب هاي مكان نبود اي، زنجيره

 بـا  ،رشـت  شـهر  3 ةمنطق در اي زنجيره هاي فروشگاه حداثا براي شده انتخاب نقاط بررسي وضعيت پژوهش اين
 تحليلـي  - توصـيفي  رويكرد بر مبتني پژوهش اين بررسي روش. است TOPSIS-AHP تلفيقي هاي مدل از استفاده
 چـارچوب  در ابتدا ،پژوهش اين در. است شده استفاده اي كتابخانه روش از نياز مورد اطالعات آوري جمع در و است
 Expert ارافـز  نـرم  از اسـتفاده  بـا ) Pirewise( زوجـي  هاي همقايس طريق از و) Delphi( دلفي روش زا ،AHP مدل

Choice از فاصـله ( شـاخص  11 اسـاس  ايـن  بـر . شـد  ارزيابي معيارها اولويت و ارجحيت دربارة متخصصان نظر 
 از فاصله ساختماني، تراكم جمعيتي، تراكم پاركينگ، از فاصله مركز، و بازار از فاصله موجود،اي  زنجيره هاي فروشگاه

 سـطح  از ارتفاع احداثي، مناسب فضاهاي و باير اراضي وجود شهر، فرعي و اصلي معابر از فاصله اصلي، هاي دانمي
 15 از و گرديـد  مشـخص  رشـت  شهر 3 ةمنطق در نقطه 15 معيارها اين مبناي بر. شد انتخاب) زمين شيب و دريا
 بـه ) رضـا  امام كوي قدس، كوي سازان، ساغري جانبازان، ميدان گيل، ميدان( نقطه 5 ،3 ةنطقم در پيشنهادي ةنقط
ـ  مكـان  انتخاب براي نقطه 10 نهايت در .شدند حذف الزم معيارهاي نداشتن علت هـاي   فروشـگاه  اسـتقرار  ةبهين

  .شدند انتخاب 3 ةمنطق دراي  زنجيره
ـ  آوردن دسـت  بـه  بـا  صرع ولي شهرك پژوهش اين در آمده، دست هبهاي  يافته اساس بر  نهـايي  امتيـاز  و اول ةرتب
 بـا  عصـر  ولـي  شـهرك  كـه  است آن بيانگرها  اولويت بندي رتبه. است انتخابي نقاط ميان از نقطه بهترين) 615/0(

 احداث براي مناسبي چندان مكان ،امتياز كمترين كسب با شالكو واست  مكان ترين مناسب ،امتياز بيشترين داشتن
  .يستناي  هزنجير فروشگاه

  

  .AHP، TOPSIS يابي، مكان اي، زنجيرههاي  رشت، فروشگاه شهر ها: كليدواژه
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  مقدمه
قيمت  كاال با ةهاي توزيع و ارائ كاهش هزينه جنبةمناطق مختلف از دهي  پوشش برايها  كه دولت هايي يكي از مكانيسم

هـاي   فروشـگاه  ).44: 1380(مرتضـوي،   اي اسـت  زنجيرههاي  سيس فروشگاهأايجاد و تشويق ت ،كنند مناسب استفاده مي
ها براي تـرميم نظـام توزيـع كشـور شـكل       اند. اين فروشگاه اي در طول ربع قرن اخير در كشورمان گسترش يافته زنجيره
ارزيابي جوامع متمكن ). 31: 1385اي برخوردار شدند (اسدي،  هاي بعد از جنگ تحميلي از رشد شتابنده اند و در سال گرفته

اي قابـل توجـه بـوده     هايي خاص و از نوع زنجيـره  دهد كه رشد فروشگاه كرده در بيست سال گذشته نشان مي تحصيل و
افتد، فضـاي پرتراكمـي را بـراي توسـعة      اي اتفاق مي هاي زنجيره واسطة فروشگاه است. رشد صنعت خريد و فروش كه به

اي كه از اواخـر قـرن نـوزده شـروع بـه فعاليـت        زنجيره هاي هاي خاص ايجاد كرده است. فروشگاه عملكردهاي فروشگاه
كنند  تر عمل مي هاي خريد و فروش ضعيف فروشي را دارند، اما در مهارت هاي فروشگاهي خرده اند بسياري از ويژگي كرده

)ROGERS, 1984: 25.( هـاي تجـاري    اي (درون يك شهر) از نوع كـاربري  اي در مقياس منطقه هاي زنجيره فروشگاه
: 1382درصد از كاربري تجاري در سطح منطقه به آنها اختصـاص پيـدا كنـد (پورمحمـدي،      9شوند كه بايد  سوب ميمح
 ترديـد  بي، يابند گذاران سلطه قانون حتي و رقباا، كااله كنندگان تأمين راند ب توانستهها  فروشگاه ين). با توجه به اينكه ا49

  .(Broman et al., 2001) آيد مي شمار به حياتي و مهم بسيار يا زنجيره هاي فروشگاه نقش امروز، دنياي در
  

  مسئلهبيان 
شـان   هاي تجاري هاي مستعد بر اساس قابليت اولين نكته در فرايند ساخت يك مركز خريد انتخاب مكان مناسب است. مكان

يز برآورد برنامة كاربري زمين و ديگـر  اي و محلي و ن شوند. اين ارزيابي شامل بررسي بازار بالقوه در سطوح منطقه ارزيابي مي
ي ريـز  نامـه بر. )J. A. Dawson, 1983( هاي پيشنهادي اثرگذار خواهد بـود  هاي دولتي است كه احتماالً روي مكان كنترل

 .پـردازد  كننـدگان مـي   و آسـايش مصـرف   دهي نقاط توزيع و ترتيب قرارگيري مراكز توزيع به منظور رفاه مكاني به سامان
هـاي   ، بايستي از طريق توزيع مناسـب مكـاني فروشـگاه   ي از نظر درآمد و رفاه وجود داردكه بين مردم و نواحي هاي تفاوت

هايشـان در   دسـت آوردن نيازمنـدي   بـه  بـراي كنندگان كـاال   مصرف ).528: 1385(ياسوري،  بزرگ به حداقل كاهش يابد
صـرفه باشـد. پـس     ي مورد نظر و هم از لحاظ قيمت بهند به نقاطي مراجعه كنند كه هم از لحاظ دسترسي به كاالا تالش

توان  مي بايستي در نظام توزيع همواره به محل توليد كاال و محل عرضه و همچنين محل مصرف آن توجه داشت. زماني
قـاط عرضـة   ي نيـاب  مكانواحد به  يكاال تحت مديريت ةعرضهاي  انديشيد كه مكان در نظام توزيع كاال به موفقيت توزيع

آنهـا   تمايـل  و مشـتريان  حفظبراي  برتر فروشان خرده تالش تمام امروزه ).531: 1385(ياسوري، ال (فروشگاه) بپردازد كا
 با توجـه . )1391(جهانديده و همكاران،  است راحتي ميزان ترينيشب و با زمان كمترين در خدمات ةارائ دوباره، خريد براي

تـرين مكـان    مناسـب بنـدي   و رتبهانتخاب  ،كشور اقتصادي ةتوسع و رشد در اي زنجيره هاي فروشگاه افزون روز اهميت به
شـده   نقاط انتخـاب بندي  رتبهانتخاب و  اين مقالههدف از  .يابد مي تضرورمنطقه  سطح در اي زنجيره هاي براي فروشگاه

  .است TOPSIS-AHP تلفيقيهاي   شهر رشت با استفاده از مدل 3 ةدر منطقاي  زنجيرههاي  براي احداث فروشگاه
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  تحقيق ةپيشين
 از آن جمله .كوتاهي دارد ةه سابقانجام گرفتاي  زنجيرههاي  فروشگاه يياب مكان بارةمختلف درهاي  كشور تحقيقاتي كه در

  :توان اين موارد را نام برد مي
بر معيارهاي آمـوزش   اي شهروند: با تأكيد هاي زنجيره بندي فروشگاه رتبه) پژوهشي با عنوان 1385(پوركاظمي و نجفي، 

 در  (Onut, et al., 2007) انجام گرفتـه اسـت.   (AHP–TOPSIS)اند كه با استفاده از مدل تركيبي  ارائه كرده و خالقيت
ترين شهر تركيـه   استامبول كه پرجمعيت انتخاب سايت مركز خريد براي كاربرد جهاني در ةريزي مسئل به طرحاي  مطالعه
انـد،   تر و مناطق روستايي جذب كـرده  ه مادرشهرهاي تركيه جمعيت زيادي را از شهرهاي كوچكازآنجاك اند. پرداخته است

 ده است.رخ داتوجهي در جمعيت شهرهاي بزرگ تركيه  شايانافزايش 

( Kumar and Charade, 2000)  و (Reinartz and Kumar, 1999)بـر   مؤثرعوامل اند  نشان دادهاي  در مطالعه
 آقايـاري هيـر و  ( تجاري شناسـايي شـوند.   ةجمعيتي منطقهاي  ويژگي ةوسيل تواند به مي مواد غذايي هاي كارايي فروشگاه

نتايج تحقيق . اند شهر تهران پرداختهاي  زنجيرههاي  مكاني فروشگاه - فضا به بهبود توزيعاي  ) در مطالعه1386، همكاران
 آقايـاري هيـر و  (نيز نبودن تناسـب توزيـع آنهـا اسـت.      وموجود در شهر تهران هاي  فروشگاه آنها نشانگر كفايت نداشتن

و بـه   انـد  پرداخته (GIS)شهر تهران با استفاده از اي  زنجيرههاي  به توزيع مطلوب فروشگاه تحقيقي) در 1386 ،همكاران
تمايـل بـه    عمـدتاً ها  شهر تهران وضعيت مطلوبي ندارد و فروشگاهاي  زنجيرههاي  كه توزيع فروشگاهاند  اين نتيجه رسيده

اغلـب   همچنـين در  .نـد ا خـدماتي مراكـز  كمبود  دچار طور عمده بهاي  نواحي حاشيه و تمركز در نواحي مركزي شهر دارند
به تحليل موقعيت  )1384، همكاران محمودي و( جديد وجود دارد.اي  زنجيرههاي  سيس فروشگاهأمناطق شهري نياز به ت

 ارائه دهند. زمينهدر اين اي  الگوي بهينهاند  تالش كرده واند  شهر تهران پرداختهدر اي  زنجيرههاي  مكاني فروشگاه -فضا 
بـه ايـن    پرداختـه و اي  زنجيرههاي  به بررسي عوامل داخلي اثرگذار بر موفقيت فروشگاهاي  ) در مطالعه1380 ،آبادي غني(

جلب رضايت مشتريان فعلي اين فروشگاه ي بر اي تأثير زنجيرههاي  توزيع مكاني فروشگاه شگستر نتيجه رسيده است كه
  اند. طراحي مشتري محور پرداخته فراينددر  AHP –TOPSISبه كاربرد روش  (Chyuan Lin et al., 2008) ندارد.
  

  مباني نظري تحقيق
  اي هاي زنجيره فروشگاه
زيـر   و انـد  شدهه بزرگ تشكيل از چند فروشگا اند كه بزرگهاي  فراتر از فروشگاهاي  مرحلهاي  بزرگ زنجيرههاي  فروشگاه

در سه تعريف مركز خريد  اصوالًاي  زنجيرههاي  ). فروشگاه354: 1385شوند (كازروني،  مي يك سازمان مركزي اداره نظر
. نوع كاال دارند نوع كاال و...، پاركينگ، شوند و هر كدام استاندارد خاصي از نظر زمين مي ايجاد و محلياي  شهري، منطقه

 ،بـزرگ هـاي   عالوه بر فروشگاه. گردد مي حسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي هر منطقه از شهر تعيين اخت برس ةو هزين
لـوازم  ، تخصصـي ماننـد سـوپر   هاي  فروشگاه. كنند مي كننده عرضه را به مصرف ييهمه نوع كاالها نيز  اين نوع فروشگاه

. كننـد  اي فعاليـت مـي   صـورت زنجيـره   لبنيات و ... به، انگيلوازم خ، گل و گياه، بازي اسباب، البسه، مواد پروتئيني، صوتي
تـأمين  كننـده را   فروشي كاالي مورد نياز مصـرف  خردههاي  در كنار مغازهها  انواع اين فروشگاه، در هر مركز خريد معموالً
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در احـداث و  بزرگ و مـا هاي  كوچك با اخذ ليسانس از شركتهاي  توسط شركت عموماًاي  زنجيرههاي  فروشگاه. كنند مي
صـورت مسـتقيم در اختيـار     نـد و كـاال را بـه   ا بـزرگ مـادر داراي كارخانجـات توليـدي    هاي  شركت، گردد مي برداري بهره

  .)522: 1385، دهند (وفايي مي قرارها   فروشگاه
  
  اي هاي زنجيره فروشگاهيابي  مكان
و  ودموجود بايـد آزمـايش شـ   هاي  زيادي از شاخصزيرا تعداد  ،زماني طوالني است ةگيري با دور تصميم فرايندي ياب مكان
همگون و سريع از ، كه يك ارزيابي دقيق گيرد مي ي مناسب وقتي صورتياب . مكانتصميمات ممكن ارزيابي گردند ةنتيج

ي فعاليتي است كه منـابع طبيعـي و   ياب مكان ،طور كلي به. مختلف براي كاربرد خاص وجود داشته باشدهاي  جذابيت مكان
 برايكنندگان كاال  مصرف. )1381، آبادي (زنگي دكن ميتجزيه و تحليل ، ني يك منطقه را براي كاربرد خاصي ارزيابيانسا
ند به نقاطي مراجعه كنند كه هم از لحاظ دسترسي به كاالي مورد نظر و هم از ا هايشان در تالش دست آوردن نيازمندي به

توزيع همواره به محل توليد كاال و محل عرضه و همچنين محل مصرف پس بايستي در نظام . صرفه باشد لحاظ قيمت به
 يمـديريت  زير نظركاال  ةعرضهاي  انديشيد كه مكان توان در نظام توزيع كاال به موفقيت توزيع مي زماني. آن توجه داشت

حسب مكـان اسـتقرار    ن برتوا مي راها  فروشگاه. )1385، كاال (فروشگاه) بپردازد (ياسوري ةي نقاط عرضياب مكانواحد به 
 بيـرون شـهر و در مجـاورت محلـه    هـاي              تفرجگـاه هـا و   در حومـه  )ب؛ در مراكز شـهر ) الف دو گروه تقسيم كرد: بهها آن

  ).217: 1385، پور (رمضان
  

  اي هاي زنجيره اهميت محل استقرار و فاصلة مشتري از فروشگاه
خود به عنوان يك استراتژي مهم در تثبيت و اي  زنجيرههاي  ايجاد فروشگاهي صحيح در تعيين استقرار و ياب مكانسياست 

موضوع توزيع و مصرف كاال با حداقل قيمت به عنوان ، به بازار ةدر نظري گردد. مي شده تلقي تقليل قيمت كاالهاي عرضه
نتخـاب  ا همچنـين . )1385، نـژاد  هد (قرشو ميها و جلوگيري از ايجاد بازار سياه توجه  در تثبيت قيمت مؤثريكي از عناصر 
 وكـار  توليد است. انتخاب مناسب محل كسبهاي  از جمله خدمات و تالش وكار، مهم در تمام انواع كسب اي مكان مسئله

تواند به عنوان ابزار اسـتراتژيك باعـث بهبـود     مي و همچنين يك جزء حياتي در موفقيت احتمالي يا شكست شركت است
  .(Onut, 2007) شود يش سودآوري مشتريسهم بازار، رشد و افزا

  
  شناسي پژوهش روش
روش  از نيـاز  مـورد  اطالعـات  آوري جمـع  ةزمينـ  در .اسـت  تحليلي - توصيفي رويكرد بر مبتني پژوهش اين بررسي روش

يند ها بهره گرفته شده است. فرا به منظور انجام تحليل TOPSISو  AHPهاي تلفيقي  و از مدل شده استفاده اي كتابخانه
 بـه  امتيازهـايي  ميداني برداشت از پس آن، اول ةمرحل در بود كه مرحله 8 در AHP و TOPSIS تلفيقيهاي  مدل انجام
 تصـميم  مـاتريس  سازي مقياس بي و كردن كمي، دوم ةمرحل در. شد داده معيارها اساس بر شده انتخاب مناطق از يك هر

 ماتريس به سوم ةمرحل در .دكن مقياس بدون را تصميم ماتريس در دموجوهاي  مقياس ددار سعي فرايند اين. گرفت انجام
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ـ  در. است شده محاسبه Expert Choice ارافز نرم در و AHP روش باها  شاخص وزن. شد داده وزن شده نرمااليز  ةمرحل
 مشـخص  منفـي  لآ ايده حل راه و مثبت آل ايده حل راه، پنجم ةمرحل در. نددش ضرب شده نرمال ماتريس درها  وزن چهارم

 دسترسـي  معيـار  براي مثبت آل ايده. آمد دست به منفي و مثبتهاي  آل ايده تا گزينه هر ةفاصل ميزان ششم ةمرحل در. شد
 معيارهـا  مابقي براي و حداقل مقدار، شهر فرعي معابر از فاصله، شهر اصلي معابر از فاصله، ساختماني تراكم، پاركينگ به

 از فاصله، شهر اصلي معابر از فاصله، ساختماني تراكم، پاركينگ به دسترسي معيار براي منفي لآ ايده و است حداكثر مقدار
 يـك ) CL( نسـبي  نزديكي تعيين، هفتم ةمرحل. است حداقل مقدار معيارها مابقي براي و حداكثر مقدار، شهر فرعي معابر
 ايـن  براي است. گزينه بهترين تعيين و رو پيشي ها گزينه بندي رتبه TOPSIS مرحله آخرين و ،آل ايده حل راه به گزينه
 داراي كـه  اي گزينـه  ،حالـت  ايـن  در. شـود  مرتـب  كوچـك  به بزرگ ترتيب به، گزينه هر نسبي ةفاصل است كافي منظور
  .دهد مي اختصاص خود به را رتبه باالترين، استها  گزينه رديگ به نسبت نسبي ةفاصل ترين بزرگ
  

  هاي جغرافيايي   ويژگي
). اين 1ت (شكل اس رشت شهرستان مركز و ايران شمال در گيالن استان مركز ايران، بزرگ شهرهاي از يكي رشت شهر

: 1389 ديگـران،  و زاده (عباس شده واقع شمالي عرض ةدقيق 16 و درجه 37و شرقي طول ةدقيق 36 و درجه 49 شهر بين
ـ  104 در برداشـتن  و هكتـار  10240 حـدود  تمسـاح  اين شـهر بـا   .است نفر 639951 از بيش جمعيتي يادارو  )4  ةمحل

 و شفت شهرستان و سرا صومعه به غرب از رودبار، شهرستان و الكان دهستان به جنوب خمام، از بخش به شمال از شهري،
مسـاحت  بـا  ، شـهر رشـت   3 ةمنطقـ . )5: 1391، شود (حسيني و ديگران مي محدود سنگر كوچصفهان و بخش به شرق از

  . استناحيه  4 شامل و نفر جمعيت 126307 راي، داهكتار 2620
  

  
  مطالعه در استان گيالن و كشور تحت ةموقعيت جغرافيايي منطق ةنقش .1شكل 
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، براي ايـن  كه با توجه به وسعت و جمعيت موجود(فرهنگيان و اتكا) وجود دارد اي  در اين منطقه دو فروشگاه زنجيره
د. وجـود دار جديـد  هـاي   بنابراين در اين منطقه نياز به استقرار فروشگاه. دده را پوشش نمي آنو كل  يستكافي ن منطقه

شود. براي ايـن كـار در ايـن مقالـه از      توجهاي  زنجيرههاي  استقرار فروشگاه ةانتخاب مكان بهين براي اين منظور بايد به
  شد.استفاده  TOPSISو  AHP تركيبيهاي  مدل

  
  فرايند تكنيكي تحليل

  AHP مدل از استفاده با گيري تصميم ماتريس تشكيل و معيارها لويتاو و اهميت تعيين
AHP گيري چندمعياري است كه توسط پرفسور ساعتي  مراتبي شناخته شده است، روش تصميم كه با عنوان فرايند سلسله

). بـا  Chang, 2007شـود (  گيـري اسـتفاده مـي    در حل مسائل پيچيـدة تصـميم   AHP). Goh, 2013مطرح شده است (
 Albayrakشـوند (  بنـدي مـي   جزء طبقه به صورت جزء ها به اهداف، معيارها و انواع گوناگون طرح AHPاستفاده از روش 

and Erensal, 2004 .(     صـورت   اين متد اهميت نسبي تمام معيارها و زيرمعيارها را با تعيـين وزن هـر كـدام از آنهـا بـه
بندي هر  دهد. معموالً مرتبه كار رفته را ارائه مي طبقه از معيارهاي به كند و وزن مناسب براي هر مراتبي ارزيابي مي سلسله

 ,Tienwong)گـردد   طور عمده بر اساس نظرها و پيشنهادهاي كارشناسان مشخص مي به AHPفاكتور موجود در آناليز 

. ايـن  )Badri, 2001ثبت نظرها دربارة معيارهاي كيفي نامعلوم و معيارهاي كمي مشخص اسـت (  AHPشيوة . (2008
 تركيـب  سـوم،  هـا؛  ضـابطه  يـا  اي ضـابطه  مقايسـه  قضـاوت  دوم، طرح؛ ساختار است: اول، استوار كلي قاعدة سه شيوه بر

  ).Dag˘deviren, 2009ها ( اولويت
  .رسد مي انجام به ذيل مراحل طي روش اين

  
  گيري تصميم مراتب سلسله ترسيم درخت و راهبردها و معيارها انتخاب

 از مختلفـي  راهبردهـاي  و معيارها، رشت شهر 3 ةدر منطقاي  زنجيرههاي  استقرار فروشگاه ةخاب مكان بهينانتبه منظور 

شـد   استفاده دلفي روش از، دار اولويت و معيارهاي مهم شناخت منظور به لذا. شود مي مطرح منطقه هر در نظر متخصصان
 مطالعـاتي  ةمنطق به آشنا متخصصان بينتا  30، به تعداد نوبت چهار در نامه پرسش نوع دو بدين منظور. )1995، (ساعتي

 بعـد  كه بود پيشنهادي معيارهاي مجموع ميان از دار اولويت و مهم معيارهاي شناخت به منظور اول نامة . پرسششد توزيع

 تـا  اهميـت  بـدون  9 (تـا  1 مقيـاس  در را معيار هر اولويت و اهميت شد خواسته از متخصصان ،نامه پرسش ةاولي توزيع از

 آمـاري  ةجامعـ  در ميان دوبارهدست آمد،  آنچه به و رفته شدميانگين گ نتايج از در ادامه، .كنند رآوردب )عالي حد در اهميت

هاي  ارزش روي را نهايي تغييرات از ميانگين، شان اوليه هاي پاسخ انحرافات توجه به با كه خواسته شد آنها از و توزيع اوليه
 امتيازات داراي كه مواردي، معيار هر به شده داده هايامتياز ميانگين دست آوردن به با نهايت در. كنند اعمال نظرشان مورد

 و معيارهـا  هـدف،  ترتيـب  به سطح سه در گيري تصميم مراتبي سلسله نمودار ترسيم براي معيارها و حذف بودند،7  از كمتر
  .)2(شكل  گرفته شد كار به، زيرمعيارها
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  اي زنجيرههاي  ي نقاط براي ايجاد فروشگاهبانتخاي ها شاخص .2شكل 

  
  گروهي زوجي هاي همقايس ماتريس و تشكيل راهبردها و معيارها وزن نسبي ةمحاسب

 مقايسـات  نامـة  پرسـش « عنـوان  بـا  دوم نامـة  پرسش دلفي روش از با استفاده، وزن نسبي به دستيابي به منظور ،ادامه در

 اهميت ترتيب به را اول نامة پرسش نتايج از دست آمده به معيارهاي مهم واسته شدخ متخصصان از گرفت و شكل  »زوجي

تـا   يكسـان  تـرجيح  (ساعتي ةگان نُه ارجحيت ةمبناي درج بر معيارها تك تك به نسبت اولويت ترتيب به و ،هدف به نسبت
اهميـت و   ةزمينـ  در خصـص هـر مت  زوجـي  مقايسات ماتريس بدين ترتيب .ده كننمقايس زوجي به روش )مرجح نهايت بي

 نهـايي  هـاي نظر اعمـال  بـه منظـور   زوجـي گروهـي،   هـاي  مقايسه ماتريس تشكيل از بعد. گرفت اولويت معيارها شكل

 از هايشـان  پاسـخ  انحرافـات  بـه  با توجـه  كه شد خواسته از آنها و شد توزيع آماري ةجامع بين مذكور متخصصان، ماتريس
 امتيـازات  ميانگين هندسـي  آوردن دست به با نهايت در .كنند اعمال موردنظرشان هاي ارزش بر را نهايي تغييرات ميانگين،

  .شد حاصل زوجي گروهي مقايسات نهايي هاي ماتريس ،شده داده
  

  گروهي زوجي هاي مقايسه هاي ولجد مبناي برها  اولويت استخراج
معيار وارد  هر به نسبت راهبردها اولويت و امعياره اهميت ،گروهي زوجي مقايسات ماتريس هاي جدول اعداد مرحله اين در
 هـر  ميانگين يا موزون ميانگين روش مبناي بر ها اولويت ها و اهميت ،سازي شد و بعد از نرمال Expert Choiseار افز نرم

  شده تعيين شد. نرمال ماتريس از سطح
  
 تلفيقـي هـاي   مـدل ده از با استفااي  زنجيرههاي  شده براي استقرار فروشگاه بندي نقاط انتخاب رتبه

TOPSIS و  AHP  
TOPSIS  ايـن روش يـك   . شناخته شده است بندي بر اساس ميزان شباهت به موقعيت مطلوب تكنيك اولويتبا عنوان

سازي و بردار  ماتريس تصميم، TOPSISدر روش است. نظر  تحتبندي تمام متغييرهاي  فرد در اولويت تكنيك منحصربه
هوانگ و . )Dashti, 2010( شود مي سازي استخراج قعيت مطلوب مثبت از روي ماتريس تصميمشوند و مو مي وزن تعيين
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 گونـه توصـيف   سازي چندبعـدي را ايـن   اين دو دانشمند روش تصميمند. ند كه اين روش را معرفي كردا يون اولين كساني
بـراي  اسـت،  يت در ارزيابي و انتخاب) اولو برترين تصميم (مثالً عني اتخاذكه به مسازي چندبعدي  كنند: روش تصميم مي

متغيـري اسـت    ةمتشكل از دو فرضي TOPSIS. روش است انتخاب يكي از متغيرهاي موجود بر طبق چند معيار متفاوت
بهترين مـوقعيتي اسـت كـه يـك      ةدهند متغير مطلوب نشان. كه يكي متغيرهاي مطلوب و ديگري متغيرهاي منفي است

بـا انتخـاب    TOPSIS. دهـد  مـي  ترين جايگاه عناصر را نمايش ر حالي كه متغير منفي پستد ،تواند داشته باشد مي عنصر
. )Goh, 2013كنـد (  مـي  بنـدي  كل مجموعـه را رتبـه  ، ترند كه در يك سيستم به باالترين ارزش نسبي نزديك يعناصر

 ،پس از برداشت ميداني اول آن ةكه در مرحل گرفتمرحله انجام  8در  AHP و TOPSIS تلفيقيهاي  انجام مدلمراحل 
سـازي   مقيـاس  كمـي كـردن و بـي   ، دوم ةدر مرحل .داده شد اساس معيارها شده بر يي به هر يك از مناطق انتخابامتيازها

و در  AHPبـا روش  ها  وزن شاخصشده وزن داده شد.  نرمااليز سوم به ماتريس ة. در مرحلگرفتماتريس تصميم انجام 
ـ   مي ضرب شده نرمال ماتريس درها  چهارم وزن ةدر مرحل به شده است.محاس Expert Choiceار افز نرم  ةشـوند. در مرحل

هـاي   آل هر گزينـه تـا ايـده    ةميزان فاصلششم  ةمشخص شد. در مرحل آل منفي حل ايده آل مثبت و راه حل ايده راه، پنجم
ـ   و آل حـل ايـده   ) يـك گزينـه بـه راه   CLتعيين نزديكي نسـبي ( هفتم،  ةمرحل. دست آمد به منفي مثبت و  ةآخـرين مرحل

TOPSIS نسبي هر گزينه،  ةبراي اين منظور كافي است فاصل .استپيش رو و تعيين بهترين گزينه هاي  بندي گزينه رتبه
هـا   ر گزينـه ديگـ نسبي نسبت بـه   ةترين فاصليشكه داراي ب اي ترتيب بزرگ به كوچك مرتب شود. در اين حالت گزينه به

  .دهد مي به خود اختصاص، باالترين رتبه را است
  

  گيري نتيجهبحث و 
 نقطه از اين منطقه انتخـاب شـد كـه    15، شهر رشت بر مبناي معيارها 3 ةدر منطقاي  زنجيرههاي  براي استقرار فروشگاه

  .شدسنجش اي  زنجيرههاي  استقرار فروشگاههاي  گزينه به عنوان 1در جدول  نقطه 15 اين
  رشت شهر 3 ةطقمن در پيشنهادي ةنقط 15 .1جدول 
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جديد بايد در مكاني استقرار يابند كـه بـه دور از   هاي  آمده از تحقيقات ميداني، فروشگاه دست هبهاي  اساس بررسي بر
و همچنـين   نداز ميادين اصلي شـهر  ة زيادفاصلهايي كه در  مكان ؛داي باش زنجيرههاي  فاقد فروشگاهو  بازار و مركز شهر

نزديـك بـه مراكـز     هـا بايـد   اند؛ ايـن فروشـگاه   اي زنجيرههاي  ي مناسب براي احداث فروشگاهاراضي باير و فضاهاداراي 
  و داراي پاركينگ و نزديك به معابر اصلي شهر باشند. جمعيتي

  
  Expert Choish افزار م نر از استفاده با معيارها اساس بر پيشنهادي نقاط به دهي وزن .1 نمودار

  
 ةنقطـ  5 ،)1 نمـودار ( Expert Choic ارافـز  نـرم  از اسـتفاده  با و معيارها اساس بر نهاديپيش نقاط به دهي وزن از بعد
 بـه  نزديكي اي، زنجيرههاي  فروشگاه احداث براي مناسب فضاهاي و باير اراضي وجود( معيار نداشتن علت به گيل ميدان
 فضـاهاي  و بـاير  اراضـي  وجـود ( معيـار  تننداش علتبه  جانبازان، ميدان و) شهر اصلي معابر از دوري شهر، اصلي ميادين
 و) شـهر  اصـلي  معـابر  از دوري و ميـادين  بـه  نزديكـي  جمعيـت،  كمِ تراكم اي، زنجيرههاي  فروشگاه احداث براي مناسب
 نزديكـي  اي، زنجيرههاي  فروشگاه احداث براي مناسب فضاهاي و باير اراضي وجود( معيار نداشتن علتبه  سازان، ساغري

 بـراي  مناسب فضاهاي و باير اراضي وجود( معيار نداشتن علتبه  قدس، كوي و) ميادين به نزديكي شهر، كزمر و بازار به
بـه   رضـا،  امام كوي و) شهر اصلي معابر از دوري و جمعيت كمِ تراكم ميادين، به نزديكي اي، زنجيرههاي  فروشگاه احداث
 شـهر،  اصلي معابر از دوري اي، زنجيرههاي  فروشگاه احداث براي مناسب فضاهاي و باير اراضي وجود( معيار نداشتن علت
 شهيد شهرك زاهدان، خميران رودباريان، آباد، شيخ عصر، ولي شهرك( نقطه 10 نهايت در. شدند حذف) جمعيت كم تراكمِ

 اسـتقرار  ةبهينـ  مكـان  انتخـاب  بـراي ) شـالكو  محلـه،  كرد منتظري، شهيد شهرك رجايي، شهيد شهرك كيژده، بهشتي،
  .شدند انتخاب 3 ةمنطق دراي  زنجيرههاي  روشگاهف

انتخاب  اي زنجيرههاي  شهر رشت براي ايجاد فروشگاه 3 ةمناسبي در منطق در اين پژوهش سعي بر اين شد كه نقاط
شـهر رشـت بـا     3 ةدر منطقـ اي  زنجيـره هـاي   براي احداث فروشگاهشده  نقاط انتخاببندي  رتبه اين مقالههدف از شود. 

اسـاس   بـر لـذا   .بود كه نتايج بيانگر موفقيت بر مبناي اهداف مقالـه اسـت   TOPSIS-AHP تلفيقيهاي  از مدل استفاده
) بهتـرين  615/0اول و امتيـاز نهـايي (   ةآوردن رتبـ  دست عصر با به در اين پژوهش شهرك ولي TOPSIS-AHPتكنيك 

شـهرك شـهيد    ،)563/0( دوم و امتيـاز نهـايي   ةرتبـ  آباد بـا  بعدي نيز شيخهاي  . در رتبهاستنقطه از ميان نقاط انتخابي 
پنجم و  ةكيژده با رتب ،)413/0چهارم و امتياز نهايي (ة رودباريان با كسب رتب ،)449/0سوم و امتياز نهايي ( ةبهشتي با رتب
هفـتم و   ةشهرك شهيد منتظري با رتب ،)344/0ششم و امتياز نهايي ( ةشهرك شهيد رجايي با رتب ،)346/0امتياز نهايي (
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نهـم و امتيـاز نهـايي     ةخميـران زاهـدان بـا رتبـ     ،)322/0هشتم و امتياز نهايي ( ةكرد محله با رتب ،)328/0امتياز نهايي (
ـ    10ترتيـب   بـه  ،)156/0دهـم و امتيـاز نهـايي (    ةشالكو با كسب رتب ،در نهايت و )170/0( احـداث   راياولويـت اصـلي ب

  شوند. رشت محسوب مي شهر 3اي در منطقة  زنجيرههاي   فروشگاه
  

  
  شهر رشت 3 ةپيشنهادي در منطق ةنقط 15انتخابي از بين  ةنقط. 3شكل 

  
 تحت حتي و نتايج انعكاس عدم به منجر است ممكن موجود هاي چارچوب به توجه بدون ها شاخص انتخاب ازآنجاكه

 هـاي  چارچوب بر مبتني تحقيق اين در ها خصشا انتخاب شود، پايدار ةتوسع به غيرمرتبط موارد به نتايج گرفتن قرار تأثير
 تجربيات بعضاً و نظري متون در هايي كه ؛ چارچوبگرفت صورتاي  زنجيرههاي  فروشگاه عملكرد يياب مكان در شده ارائه
 پوشـش  تحـت  را كالبدي -اكولوژيك و اقتصادي اجتماعي، مختلف هاي جنبه و وجود دارد شهرها كالن از برخياي  حرفه
  .دهد مي قرار

 استراتژي يك عنوان به خود اي زنجيره هاي فروشگاه ايجاد و استقرار و تعيين در صحيح يياب مكان سياست ،طرفي از
 در كاالهـا  كـه  كند مي عمل مطلوب زماني توزيع، نظام. گردد مي تلقي شده عرضه كاالهاي قيمت تقليل و تثبيت در مهم

 تمـام  رعايـت  بـا  فراينـد  ايـن  و دنـ ياب انتقـال  كننـدگان  مصـرف  بـه  گانتوليدكننـد  از هزينـه  كمترين با و زمان كمترين
 در توانـد  مـي  شده ارائه ةشيو دهد مي نشان نتايج. گيرد انجام كنندگان مصرف حقوق با ارتباط در ويژه به الزم استانداردهاي

ـ ار و آن كليـدي  اهـداف  تعيين واي  زنجيرههاي  فروشگاه يياب مكان به مربوط اطالعات زمينة  برتـر هـاي   طـرح  انـواع  ةائ
ـ  بـا  ،نهايـت  در. كند كمك انريز نامهبر به يياب مكان  قالـب  در آن تبيـين  و انتخـاب  علـل  شـد  سـعي  جـدول  يـك  ةارائ

  .گردد ارائه كاربردي پيشنهادهايي
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  نقاط پيشنهادي بر اساس معيارهاي تحقيق .2 جدول

  نقاط پيشنهادي رديف
فاصله از 
بازار و 
  مركز شهر

دسترسي به 
  ركينگپا

داراي 
تراكم 
  جمعيتي

دسترسي 
فاصله از 
  ميادين

دسترسي به 
  معابر اصلي

وجود اراضي باير 
و فضاهاي 
  مناسب احداثي

عدم وجود 
فروشگاه 

  اي زنجيره
شهرك شهيد   1

  بهشتي
*  *  *    *  *  *  

 *  *  *    *  *  *  رودباريان  2

شهرك شهيد   3
  منتظري

*  *  *    *  *  * 

 *  *  *    *  *    خميران زاهدان  4

    *  *    *  *  *  شالكو  5
شهرك   6

  عصر ولي
*  *  *    *  *  * 

 *  *  *    *  *  *  كرد محله  7

شهرك شهيد   8
  رجايي

*  *  *  *  *  *  * 

 *  *  *  *  *  *  *  كيژده  9

 *  *  *    *  *    آباد شيخ  10

  *      *    *  *  ميدان گيل  11
  *      *    *  *  ميدان جانبازان  12
  *    *  *    *    سازان ساغري  13
  *      *    *  *  كوي قدس  14
  *          *  *  كوي امام رضا  15
  

ـ  سعة پايدار از مباحث عمدة كشـورها، امروزه دستيابي به رشد و تودر بحثي تكميلي بايد گفت كه  ويـژه كشـورهاي    هب
ها، فرار از فقر سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و...   ماندگي  عقب به دليلتوسعه  رود. كشورهاي درحال شمار مي توسعه به درحال

نيازمند شناخت صحيح  ،ها گردد انسان ةجانبه كه منجر به بهبود زندگي هم اي متعادل و همه رسيدن به توسعه براي نيز و
 ،اي منطقـه  به تزايد فقير و غني در سطح ملـي، ند. شكاف رو ا اي هاي مناسب و بهينه در سطح ملي و منطقه ريزي و برنامه

شواهدي بر عدم موفقيت كامل اهـداف و راهبردهـاي توسـعه     همه ،محيطي در نيم قرن اخير هاي زيست محلي و بحران
صورت متمركـز صـورت گرفتـه و     هتوسعه توسط دولت و ب حال ها در كشورهاي در ريزي برنامه ه امروز،ب تا و است. معموالً

نگي بـين منـاطق   و نيازها نداشته و در نتيجه شكاف و دوگا هاي بلقوه توانايييافته ارتباط چنداني با  منابع تخصيص عمدتاً
 اي پايدار شهرها بر اساس نقاط ضعف و قـوت توسـعه   ة. تعيين هدف و راهبردهاي فضايي توسعيافته استمرتب افزايش 

ريزي ابزار مديريت بوده و از سويي خود مسـتلزم بررسـي و    . با توجه به اينكه برنامهشود مناطق و نواحي آنها مشخص مي
ريزي شهري  برنامه فرايندها و تنگناهاي آنها در  تحليل قابليت وت مناطق شهري ، در نتيجه بررسي و شناخاستشناخت 

كيفيت محـيط زنـدگي و حفـظ     يي، ارتقايهاي فضا توزيع مناسب خدمات براي كاهش نابرابري .گيرد مورد توجه قرار مي
  .كند درك تحليلي از وضع موجود ميمحيط زيست، رسيدن به پايداري شهري را مستلزم 
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  عمناب
هـاي    مجموعه مقـاالت نقـش فروشـگاه   اي،  زنجيرههاي  كنندگان تهراني در فروشگاه بررسي رفتار مصرف .)1385(؛ مرتضي، اسدي

  بازرگاني.هاي  مطالعات و پژوهش ةسسؤانتشارات م در نظام توزيع، اي زنجيره

علـوم انسـاني    ةناملفصـ  )،GISبا اسـتفاده از (  شهر تهراناي  زنجيرههاي  توزيع مطلوب فروشگاه. )1390(؛ همكاران آقاياري هير و
 .1 ةشمار ،15 ةدور آمايش فضا، ي وريز نامهبر

 سمت. انتشارات، تهران ،شهري اراضي كاربري ريزي برنامه .)1382( ؛محمدرضا پورمحمدي،

، عيارهاي آموزش و خالقيتبر م تأكيدشهروند: با اي  زنجيرههاي  بندي فروشگاه رتبه. )1385(؛ رضا، نجفي؛ محمدحسين، پوركاظمي
 .50-76، 5 ةشمار، اقتصاد و تجارت نوين ةفصلنام

 بـا  رشـت  شـهر  ةتوسـع  ةبهينـ  جهات تعيين و فضايي ةتوسع روند تحليل .)1392( ؛سجاد، احمدي؛ رضا، ويسي؛ سيد علي، حسيني

  .88 ،2 ةشمار انساني، جغرافياي هاي پژوهش، جغرافيايي اطالعات ةاز سامان استفاده

انتشـارات علـم    ي شـهري و روسـتايي،  ريـز  نامهبر بر تأكيدكاربرد مدل در جغرافيا با . )1390(؛ مير نجف موسوي، ؛نيا، حسن تحكم
 نوين.

 در نظـام توزيـع،   اي زنجيرههاي  نقش فروشگاه ،مقاالت در نظام توزيعاي  زنجيرههاي  نقش فروشگاه .)1385(؛ اسماعيل پور، رمضان
 بازرگاني.هاي  و پژوهش مطالعات ةسسؤانتشارات م

  انتشارات دانشگاه تهران.، ي كاربري اراضي شهريريز نامهبر. )1388( ؛ اهللا كرامت زياري،

ي كاهش اثرات باليـاي طبيعـي شـهر رشـت بـا رويكـردي بـه        ريز نامهبر .)1390(؛ مرتضي، شعباني كوچصفهاني؛ ----------
  حياتي.هاي  پذيري اماكن و شريان فرانس ملي زلزله و آسيبكن، )2005 -2015چارچوب سند كنفرانس جهاني هيوكو (

عمـومي بـا اسـتفاده از سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي       هاي  ي كتابخانهياب مكانتحليل توزيع فضايي و . )1381(؛ مهديه، آبادي زنگي
  .شگاه تربيت مدرسدان، ي شهريريز نامهجغرافيا و بر ةكارشناسي ارشد رشت ةنام پايان، موردي: شهر كرمان) ة(مطالع

ششمين همـايش  ، TOPSISو  ANP گيري با بهينه (يك روش تصميم بازاريابي راهبرد. )1392(؛ امير، خسروپور؛ امير، بري شيشه
  .نوين در علوم مهندسيهاي  پيشرفتاي   فرامنطقه

 رشت در شهرستان ساختگاه سخپا ارزيابي و غيرخطي تحليل). 1389؛ (فردين وحيدي، ؛فرشيد فروزان،؛ عباس شهري، زاده عباس

  .2-9، مهر، 73ة شمار هشتم، سال ساختمان، و راه ةماهنام زلزله، اثر

  .116 ةشمار، تدبير ةفصلنام، مزايا و معايباي  زنجيرههاي  فروشگاه. )1380(؛ سيد محسن، مرتضوي

 اي زنجيـره هاي  مقاالت نقش فروشگاه ةمجموع، در تهراناي  زنجيرههاي  وشگاهمكاني فر –كاركرد فضا ). 1389(محمودي، علي؛ 
  بازرگاني.هاي  مطالعات و پژوهش ةسسؤانتشارات م در نظام توزيع،

رفـاه، مجموعـه مقـاالت نقـش     اي  زنجيـره هـاي   تحليل نظام توزيع ايران با تكيـه بـر نقـش فروشـگاه    . )1385( ؛محمدرضا، وفايي
  بازرگاني.هاي  مطالعات و پژوهش ةسسؤانتشارات م در نظام توزيع، اي زنجيرههاي   فروشگاه
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مجموعه مقـاالت نقـش   ، ها و كارايي اقتصادي در تثبيت قيمتاي  زنجيرههاي  تحليلي بر نقش فروشگاه، )1385(؛ عليرضا، كازروني
  بازرگاني.هاي  مطالعات و پژوهش ةسسؤانتشارات م در نظام توزيع، اي زنجيرههاي  فروشگاه

مجموعه مقـاالت  ، رفاهاي  زنجيرههاي  كننده در فروشگاه توزيع و فرهنگ مصرف، در ساختار توليدپژوهشي  .)1385( ؛حسن، نژاد قره
  بازرگاني.هاي  مطالعات و پژوهش ةسسؤانتشارات م ، در نظام توزيع اي زنجيرههاي  نقش فروشگاه

مجموعـه مقـاالت   ، هبود نظام توزيع كاالو نقش آن در بها  ي مكاني استقرار جغرافيايي فروشگاهريز نامهبر. )1385(؛ مجيد، ياسوري
  بازرگاني.هاي  مطالعات و پژوهش ةسسؤانتشارات م در نظام توزيع، اي زنجيرههاي  نقش فروشگاه

  
 




