
41        6931، تابستان ول، شماره اولدور ا  صلنامه مطالعات عمران شهریف 

 
 

 61/1/6931تاریخ پذیرش:

 

 ی تجاری شهر ایلامهاتحلیل و ارزیابی مکانی کاربری

 )مطالعه موردی: مجتمع تجاری تیروژ( 
 6افکندهایوب بال

 چکیده
 تجلی رسانی خدمات و تجارت فرآیند قالب در شهرهای امروزی در کارکردها مهمترین از یکی

است. یکی از معیارهای اساسی و مهم در موفقیت یک مرکز تجاری و محل کسب و کار،  یافته

 بالای تراکم چون متنوعی دلایل به شهرها بنا در بزرگ تجاری مراکز به فضا موقعیت آن است.تخصیص

 ریزیبرنامه مهم موضوعات از یکدیگر با مختلف هایکاربری همجواری و کمبود زمین جمعیت،

 به دارد قصد تحقیق باشد. اینمی شهری تجاری مراکز بهینه یابیاست. هدف این پژوهش مکان شهری

 واقع بحث مورد مراکز تجاری یابیمکان معیارهای منظور این برای بپردازد مسئله این دقیق بررسی

 ناسازگار و سازگار هاییکاربر به نزدیکی اصلی و فرعی هایشریان به دسترسی تحلیل با و شده

 پرداخت معیارها این رعایت بررسی به مرکز تجاری تیروژ شهر ایلام موردی مطالعه با مقیاس ماتریس

 میدانی هایبررسی و اسنادی ای،مطالعات کتابخانه بر مبتنی و تحلیلی–توصیفی تحقیق روش است.

درصدسازگاری کامل از  16است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مرکز تجاری تیروژ، دارای 

درصد تناسب کامل از  06درصد مطلوبیت کامل از نظر ماتریس مطلوبیت،  06نظر ماتری سازگاری، 

 باشد. های وابسته میدرصد تناسب کامل از نظر کاربری 9/99ر ماتریس ظرفیت و نظ

 یابی، مرکز تجاری تیروژ، سازگاری، مطلوبیت.کاربری مراکز تجاری، مکان: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 در و است سالم و پویا اقتصاد مهم هایخصیصه از خدمات و امکانات عادلانه توزیع

 ریزیبرنامه بحث در است. امروزه ایاهمیت ویژه دارای نیز شهری ریزیبرنامه

تعیین  شهر، فضایی یسازمانده زمین، مصرف نوع کردن مشخص زمین، کاربری

است  نظر مورد شهری هایسیستم و یکدیگر با آنها انطباق چگونگی و هاساختمان

(Macdonald, 2015) .برای اتقاض افزایش موجب ایران، جمعیت شهرهای افزایش 

 نواحی رویهبی رشد و شتابان شهرنشینی رشد و شده عمومی کالاهای و خدمات

و  کشور شهرهای اکثر در که است خدماتی توزیع نظام خوردن هم به موجب شهری،

 شهرهای در کهنحوی به است، شده شهرها کالبدی و فضایی ساختار گسیختگی

 به توجه بدون مردم روزانه ازنی اساسی مورد کالاهای بیشتر کشور متوسط و بزرگ

 نادرست یابیمکان از ناشی این که شودمی یافت شهر تجاری مراکز در آنها سکونت

 زمان اختصاص شهر، مرکز در ترافیک افزایش باعث و است خدماتی و مراکز تجاری

 نظام خوردن هم به موجود، هایکارایی تجاری عدم کالاها، نوع این خرید برای بیشتر

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

 (.6936جانی و نظری، است )علی ناسازگار شهری پایدار توسعه هایشاخص با کل

 و تجارت فرآیند قالب در شهرهای امروزی در کارکردها مهمترین از یکی

 و رسان خدمات زمراک بین تعادل میان این است. در یافته تجلی رسانی خدمات

 ,Minou et al) شودمی محسوب مهم عناصر و هاویژگی از تحت پوشش جمعیت

 کارکرد از آنها وظایف گسترده به توجه با توزیعی نهادهای که هنگامی (.2016

 به خدمات و کالاها وجود صورت در حتی شک بدون نباشند، برخوردار مناسبی

 قیمت با و وقت اسرع در خود نیاز مورد هایکالا همه به کنندگانمصرف کافی، اندازه

 نیازهای تأمین که و شهری اقتصادی نظام کلی هدف و یافت نخواهند دست مناسبی

 وجود با (.6930گردید )سلیمانی و خیری،  نخواهد برآورده است شهروندان مصرفی
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 از بسیاری در هنوز شهرنشینی، از جدید دوره و سوم هزاره از یک دهه گذشت

است  نبوده رشد جمعیت همپای خدمات شهری و تسهیلات ارائه کشور یشهرها

 خدمات و تجاری مراکز در موجود کمبودهای بر علاوه و، (6936)تبری و اسمعیلی، 

 آن نقش به توجهیبی و شهری نوین تجاری مراکز یابی بهینهمکان و استقرار شهری،

 مراکز رک شهرهاست. توسعهمشت معضلات و مسائل از شهروندان به خدمات ارائه در

 شهر اصلی مرکز عملکرد ارتقاء به تواندمی تنها نه شهری نواحی در نوین تجاری

 (.6936شود )لطفی و فاضلی،  منجر

یکی از معیارهای اساسی و مهم در موفقیت یک مرکز تجاری و محل کسب و 

فاهی کار، موقعیت آن است. زیرا یک موقعیت مناسب، علاوه بر اینکه خدمات ر

ای نیز از لحاظ میزان نماید، اهمیت ویژهقابل توجهی را برای مشتری ایجاد می

کننده در فروش، برای فروشگاه و محل کسب و کار دارد. بزرگترین عامل تعیین

آل یک مرکز تجاری هدف بازار آن مرکز است. به طور مثال اگر هدف موقعیت ایده

این در انتخاب محل مراکز تجاری باید به بازار آسایش و رفاه مشتری باشد. بنابر

ای نمود. درواقع آنچه آسایش مشتری محسوب رفاه و آسایش مشتری، توجه ویژه

شود، بستگی به نیاز و توقع مشتری از مراکز تجاری دارد که این آسایش از می

های توان با تحقیق برروی خواستهدیدگاه مشتریان متفاوت است، که البته می

های مورد نظر، به سنجی واقعی رسید و سپس با تحلیل شاخصبه یک نیاز مشتریان،

بندی مناسب و واقعی برای احداث فروشگاه دست یافت؛ به طور مثال، یک جمع

کننده تواند تأمینای، پارکینگ و ...( میهای رفاهعوامل )کیفیت، خدمات، سرویس

 (.6930خواسته مشتری باشد )رضاراد، 

 تراکم چون متنوعی دلایل به شهرها بنا در بزرگ تجاری مراکز به فضا تخصیص

 از یکدیگر با مختلف هایکاربری همجواری و کمبود زمین جمعیت، بالای

 در مراکز تجاری مناسب هایمکان است. انتخاب شهری ریزیبرنامه مهم موضوعات
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 به سریع و راحت دسترسی جهت شهروندان به بزرگی کمک تواندمی شهر یک سطح

 Tim) دهد کاهش را سفرها گونه این از ناشی ترافیکی هم بار   و باشد، خدمات این

and Clark, 2013.) و  جانبههمه شهری ریزیبرنامه عدم دلیل به شهر ایلام اکنونهم

 ایناحیه خرید مراکز کمبود و نارسایی با شهر کالبدی و فضایی ساختار گسیختگی

 هاییمغازه صورت به موجود تجاری مراکز .است مواجه شهری مناطق از یک هر در

 مرکز در بازارچه یا پاساژ نام به تجاری هایمجتمع صورت به یا و بازار خیابان، کنار

 تجاری خیابان در ترافیک مشکلات علت به که شوند،می دیده شهر نقاط و برخی

 در زمین لایبا ارزش و خرید هنگام خودرو به پارکینگ عدم طالقانی(، شهر )خیابان

 شده نیز شهر تجاری بافت رخوت باعث بلکه ندارند را لازم کارایی تنها نه مکان، این

 بر رود. علاوهمی شمار به آینده در ایلام شهر پایدار توسعه برای جدی و تهدید

 با آن هماهنگی عدم و تجاری های نوینکاربری نامناسب استقرار در شده ذکر مسائل

و  هاناهماهنگی تجربه حال در که شهرهایی همچون ایلام در شهری سیمای و بافت

 هاکاربری توزیع بهینه الگوی تعیین است، توسعه شهری و رشد مشکلات و لئمسا

 اجتماعی عدالت حفظ سایه در هماهنگ شهری و موزون توسعه و رشد برای را راه

به  شهری تجاری مراکز بهینه یابیمکان بنابراین، کرد، خواهد هموار آینده در را

 نیازهای جوابگوی که ایگونه به ایلام صورت خاص مرکز تجاری تیروژ در شهر

و  آیدمی حساب به پژوهش این مسئله تریناصلی باشد، ایلام شهر ساکنان اساسی

 از: است عبارت اصلی سؤال

 طراحی مراکز شهری استاندارهای کاربری با مطابق مرکز تجاری تیروژ آیاسوال: 

 است؟ هشد

 طراحی شهری مراکز استاندارهای کاربری با مطابق فرضیه: مرکز تجاری تیروژ

 است. شده
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  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 واقع در و بوده زیستی مجموعه هر ارکان از دیرباز از خدماتی تجاری فضاهای

 محققان از ایعده که جاآن تا (.Ozsoy, 2010) اندکرده ایفا آنها برای را قلب حکم

 روندمی پیش آنجا تا و کرده جستجو آنها تجاری قلمرو در را اولیه شهرهای اساس

 .(Minou et al, 2016) دانندمی انسان تجاری غریزه زاده را انسان تمدن که

 و تجارت پیوند محصول شهر که اندایده این بر اقتصادی مبتنی هاینظریه

 به جامعه روستایی از تحول در(. Tim and Clark, 2013) است بازار کارکردهای

 مبادلات افزایش موجب ابتدایی جوامع از بعضی در تولید افزایش شهری، جامعه

 تجاری مراکز منطقه هر تجاری و اقتصادی عمده هایشاخص از یکی گردید. تجاری

 بین مستقیم ارتباط و بوده دادوستد کانون مراکز این است، که منطقه آن مدرن و سنتی

 مراکز تاریخ طول در (.Macdonald, 2015) سازندمی برقرار را تقاضا و هعرض

 سنتی طور به ایران است. در بوده همراه زیادی و مختلف هایدگرگونی با تجاری

 از یکی نیز نوین تجاری مراکز و گرددمی اطراف مناطق و بازار شهرها شامل مرکز

 یاد نیز مال واژه با آن از یگاه که است اقتصادی مباحث در جدید دستاوردهای

در  که بازی نوعی مال، پال از انگلیسی در مال واژه کاربردهای کنند. نخستینمی

 مشتق شد،می بازی فرانسه و ایتالیا در ترپیش حدی تا و هفدهم قرن انگلستان

 که مختلط کاربری با بزرگ خرید مرکز هر شامل نوین تجاری شود. مراکزمی

 کندمی ترکیب را دیگر کارکردهای و تفریح ها،رستوران اتخدم ها،فروشگاه

 از شکلی عنوان به مصرف و خرید رویکرد نظری (.6930)سلیمانی و خیری، 

در  را فراغتی و تفریحی خدماتی و تجاری فضاهای از جدیدی ساختارهای فراغت،

 است. تجاری مراکز آنها از یکی که گردیده سبب جهان

 است، گرفته صورت شهرسازی از قبل شهرنشینی که سوم جهان شهرهای در

 چند دور به آنها بیشتر و نشده یکسان توزیع طور به شهر سطح در تجاری مراکز
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نواحی  خصوصاً شهری، محلات داخل حالیکه در است؛ گرفته شکل شهری هسته

 یک مناسب استقرار(. 6936هستند )لطفی و فاضلی،  تجاری مراکز فاقد فقیرنشین

 کاربری خاص نیازهای با بتواند که یافتن مکانی جهت است جستجویی یکاربر

محیطی،  تأثیرات کیفیت، و کمیت اقتصاد، چون گردد. عواملی هماهنگ مربوطه

 شهری زیربنایی و خدماتی تجهیزات سطح و نوع دسترسی، میزان ارتباطی، هایشبکه

هستند.  مؤثر ارامترهایپ از شوند،می مکانیابی تعیین تحت هایکاربری حسب بر که

 کاربری خاص برای همگون دقیق، ارزیابی که گیردمی صورت وقتی مناسب مکانیابی

 زمین کاربری ریزیبرنامه بحث در امروزه (.6930باشد )علیزاده،  داشته وجود

 چگونگی و ساختها تعیین شهر، ی فضاییزمین، سامانده مصرف نوع کردن مشخص

است )صادقی برزگر و  نظر مورد شهری هایسیستم با و یکدیگر با آنها انطباق

 دیگر که است هاییکاربری جمله از نیز نوین تجاری (. مراکز6930محمدی، 

 صورت به نوین تجاری دهد. مراکزمی قرار تأثیر تحت نیز را شهری هایفعالیت

 نواحی سطح در خدماتی تجاری واحدهای و مغازه صدها از متشکل هاییمجتمع

 از کالا نوع همه شوند،می طراحی نوینی شیوه به که مراکز شوند. اینمی ظاهر شهر

 وجه بهترین به را مواد غذایی و تزئینی اشیاء خانگی، لوازم و وسایل و کفش، لباس

 (.6939بندی و جمالی، کنند )کمالیمی عرضه

 به میلادی 6336 دهه اوایل در که است فراغتی فرم یک نوین تجاری مراکز

 Li and) است شده صنعت یک تبدیل به سرگرمی و تفریح خرید، مراکز عنوان

Yeh, 2005.) این به کرد، مشخص را مدرن پست به مدرنیته از تغییر دگرگونی، این 

 در را فراغت و مصرف به کار و تولید از اجتماعی پارادایم یک انتقال که علت

  (.Marinoni, 2007) برداشت

 تجاریسلسله مراتب کاربری 

 مراکز محله ای -6
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 مراکز ناحیه ای -2

 مراکز منطقه ای -9

 (.6930بخش مرکزی تجارت )علیزاده،  -0

 

ها و فروشگاهای تجاری جزیی، مغازهها، خدماتفروشخرده: ایمراکز محله

 کوچک

 666666جمعیت: -ایای و منطقهبین مراکز خرید محله: ایمراکز خرید ناحیه

خرید ماهانه و نسبتاً  -یشتر نسبت به مراکز خرید محله تنوع کالای ب –نفر 

 .ترتخصصی

هزار  666تا  666با جمعیت  مخصوص شهرهای بزرگ: ایمراکز خرید منطقه

علاوه برخرده فروشی و خدمات جزیی شامل  -نفری و حتی یک میلیون نفری

 .فرهنگی –شرکت های تجاری و مؤسسات خدماتی و نهادهای اداری 

 

 یارهاتعیین مع

 معیارهای عام مکانیابی مراکز تجاری

 :سازگاری-6

 همجوارهای سازگار مراکز تجاری عبارتند از:همجوارهای سازگار:  -الف

 های اصلی شهرشریان -

 پارکینگ -

 فضای سبز -

 ایستگاه های تاکسی و اتوبوس -

 مناطق مسکونی -

 همجوارهای ناسازگار مراکز تجاری عبارتند از:: همجوارهای ناسازگار -ب
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 کارگاه های صنعتی -

 مراکز آموزشی -

 مراکز درمانی -

 

 آسایش-2

، پارکینگ کافی، یکی از لوازم راحتی مشتری، دسترسی آسان به وسیله نقلیه -

 باشد.روی معقول، ساده و مستقیم بودن مسیرهای خرید میفواصل پیاده

بزرگراه اصلی موجود با بزرگراهی که به زودی ساخته خواهد شد به آن  -

داشته باشند، البته بهتر است دو بزرگراه یا بیشتر به محوطه دسترسی داشته دسترسی 

 باشند.

های مجاور در حال حاضر و در آینده ظرفیت ترافیک ناشی از بزرگراه -

 احداث مراکز را داشته باشد. 

 

 کارایی-9

ریزی مناسب برای فضاهای ای باشد که برنامهگونهاندازه و شکل محوطه به -

باشد، اگر محدودیت یسر باشد و جای کافی برای پارکینگ وجود داشتهعرضه کالا م

توان به طبقات برد و کل پروژه مساحت و گرانی زمین موجه باشد پارکینگ را می

 تواند چند طبقه باشد.نیز می

بینی منطقی بندی مناسب برای کاربری مورد نظر، یا دست کم پیشمنطقه -

بندی مناسبی صورت خواهد گرفت، وجود داشته مبتنی بر این که در آینده منطقه

 گیر است.بندی غالباً دشوار، گران و وقتباشد، تغییرات منطقه

 ای معقول قابل تأمین باشد.خدمات عمومی موجود با هزینه -

 ای قابل وصول مناسب باشد.ای و اجارههای سرمایهقیمت زمین با کل هزینه -
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 مطلوبیت-4

ریزی مطلوب اخلال ایجاد کنند ه در کار برنامهمشکلات و موانع قانونی ک -

 وجود نداشته باشد.

فراهم آوردن وسایل راحتی و آسایش مشتری و فراهم آوردن امکان حداکثر  -

 عرضه کالا برای مجتمع های تجاری.

 دید و منظر مناسب مجتمع بیشترین جذابیت را برای مشتری دارند. -

 

 سلامت-5

بدون هزینه اضافی برای تسطیح یا زهکی  ای باشد کهعوارض زمین به گونه -

 ای مطلوب را اجرا کرد.در حد امکان بتوان نقشه

 رعایت استاندارهای بهداشتی برای تأمین سلامتی محیط زیست -

 

 ایمنی -1

حفاظت در برابر بلایای طبیعی )سیل، زلزله، رانش زمین، ...( و غیرطبیعی  -

 مانند جنگ و ...

-جتماعی برای مراجعین به مراکز تجاری )علیدر کل تأمین رفاه و امنیت ا -

 (.6936جانی و نظری، 

 

 

 

 یابی مراکز تجاریمعیارهای خاص مکان
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به طور کلی مهمترین معیار دسترسی به مراکز خرید فاصله است. فاصله 

دقیقه بتوان به صورت پیاده به  0تا  6دسترسی باید به طوری باشد که در مدت 

دیگر ایجاد مراکز تجاری و خدماتی در مراکز یا محور ها رسید، به عبارت فروشگاه

متری از  666تا  966های مسکونی هنگامی مطلوب است که هر یک در فاصله محله

 (.6930یکدیگر قرار گیرند )صادقی برزگر و محمدی، 

از عوامل بسیار مهم در استقرار مراکز تجاری است. به دلیل آنکه  دسترسی: -6

ق و شهرها بالاترین سطح دسترسی را دارند، به همین دلیل مراکز ها، مناطمراکز محله

 کنند.ها مکانیابی میتجاری را در مرکز این هسته

وسعت و اندازه زمین مورد نیاز یکی دیگر از عوامل مؤثر در  اندازه مکان: -2

 مکانیابی مراکز تجاری است.

ه ویژه از نظر ایمنی ب-ها علاوه بر وسعت، شرایط فیزیکی زمینزمین مناسب:  -9

 در استقرار مراکز خرید مؤثر است. -در مقابل حوادث طبیعی

دسترسی به تأسیساتی مانند آب و برق و دسترسی به تأسیسات زیربنایی:  -4

ها، به ویژه در محلات سیستم دفع فاضلاب در این کاربری نیز مانند سایر کاربری

 (.6939جمالی،  بندی وگذارند )کمالیجدیدالاحداث تأثیر می

 هایسیستم از استفاده با نوین تجاری مراکز یابیزمینه مکان در جهانی مقیاس در

 یابی مکان توجه به بیشتر، و است گرفته صورت کمی مطالعات جغرافیایی، اطلاعات

 است.  بوده معطوف آنها امثال و آموزشی خدماتی، مراکز

 با گزینی، مکان الگوهای و هامطالعه روش ضمن پرهیزگار ،6901سال  در

 سایر به نسبت را GIS توانایی شهری، خدمات مراکز یابیمکان در موردی مطالعه

 هایسیستم از استفاده با 6936 سال در همکاران و قربانی .کرد ها اثباتمدل

پرداختند.  سقز شهر نوین  در تجاری گزینی مراکز مکان به جغرافیایی اطلاعات

 فیزیکی توسعه جهات مکانیابی به متغیر 60 انتخاب با (6932) همکاران و امانپور
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 تأثیر زمینه این در را طبیعی عوامل و پرداختند AHP مدل از با استفاده اردبیل شهر

 و مرکزیت شاخص هایاز مدل استفاده ( با6930همکاران ) و دانستند. شکور گذار

AHP  روستایی مناطق سطح در عصنای استقرار بندیاولویت و یابیمکان به نسبت 

لی و  کردند. معرفی آنها احداث جهت را هامکان بهترین و اقدام شهرستان مرودشت

 در ژنتیک الگوریتم از چندمنظوره خدماتی هاییابی سایتمکان در 2666سال  یه در

 هایشاخص در کتاب سال ( در2669تایم و کلارک ) .اندنموده استفاده  GIS محیط

 پرداخته شهر 666 مقایسه به شهری نوین تجاری مراکز بر تاکید ضمن شهرها تجاری

 است.  بندی نمودهرتبه را آنها و
 

 معرفی شهر ایلام

قرار گرفته و با  ایلام غربی استاندر شمال شهر ایلام مرکز شهرستان ایلام

همسایه  مهرانو نیز  شهردره سیروان، چرداول،، ملکشاهی، ایوانهای شهرستان

شود. در طی چند سال اخیر محدود می عراقاست. شهرستان ایلام از غرب به کشور 

و شهرداری  6 شد که شامل شهرداری منطقهشهرداری شهر ایلام به دو منطقه تقسیم 

است. بافت شهری شهر ایلام در حال بازسازی از حالت قدیمی به حالت  2منطقه 

باشد. با توجه به اینکه چهار باشد. شهر ایلام در حال وسعت روزافزون مینو می

 شهر شهرسازیهای اطراف شهر است باید برای آینده چوب این شهر در حصر کوه

 شود. اندیشیده ایچاره ایلام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 (: موقعیت استان ایلام و شهر ایلام در نقشه ایران6شکل )

 

 
 (: نقشه کابری شهر ایلام2شکل )

 

 کاربری بیشترین کنیدمی ( مشاهده2شکل ) در که همچنان ایلام شهر سطح در

 نموده را اشغال شهر سطح کل درصد از 6/23که  است، کاربری مسکونی به مربوط

 هستند.  بعد هایرتبه در تجاری و کاربری آموزشی کاربری آن از عداست. ب

این مرکز تجاری در  است گرفته قرار شهر ایلام 6محله مرکز تجاری تیروژ در

مرکز  موقعیت 9خیابان طالقانی  )مرکز تجاری شهر ایلام( قرار گرفته است. شکل 

 دهد. می شهر ایلام را نشان در تجاری تیروژ
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 موقعیت مرکز تجاری تیروژ در شهر ایلام (:9شکل )

 

 هامواد و روش 

 اسنادی، مطالعات مبتنی بر تحلیلی -توصیفی  پژوهش این انجام روش

 بعد و شده انجام پژوهش اطلاعات تحلیل و است. ابتدا تجزیه میدانی و ایکتابخانه

 صورت میدانی بررسی مورد مطالعه، محدوده از پژوهش هایداده تکمیل جهت از آن

 با و شده بحث واقع مورد مراکز تجاری یابیمکان منظور معیارهای این برای گرفته

 و سازگار یهاکاربری به نزدیکی و اصلی فرعی هایشریان به دسترسی تحلیل

 این رعایت بررسی به موردی مرکز تجاری تیروژ مطالعه با مقیاس ناسازگار ماتریس

 :موارد است این شامل حاضر پژوهش انجام لیک شده است. مراحل پرداخته معیارها

 آغازین؛ اقدامات و عملیات انجام و مقدمات تهیه -

 مطالعه؛ مورد محدوده سطح در نیاز مورد اطلاعات و هاداده آوردن دست به -

 با آن سنجش و جهان مختلف مناطق دیگر در شده انجام کارهای یمطالعه

 ها؛تهیاف تحلیل و تجزیه و مطالعه مورد یمنطقه

  ها؛داده تحلیل و تجزیه -

 ساختن پیشنهادها. عملی و اجرایی راهکارهای یارائه -
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 هامعرفی متغیرها و شاخص

 سپس و گرفته قرار و بررسی پژوهش مورد کامل طور به موردمطالعه منطقه

شامل  شهری اراضی کاربری استاندارهای نظر و مورد موجود هایشاخص

 طراحی هایشاخص و ایمنی( و سلامت مطلوبیت، کارایی، آسایش، )سازگاری،

شامل )دسترسی، اندازه مکان، زمین مناسب، دسترسی به تأسیسات زیربنایی(  پارک

 و نقشی متغیرها بندیطبقه برای راه مفیدترین و تریناند. مهمشده تعریف و شناسایی

 )استاندارهایمستقل  متغیرهای دو نوع به ها آن تقسیم دارند، عهده بر تحقیق در که

 وابسته )مرکز تجاری تیروژ( است. متغیر مراکز تجاری( و کاربری

 

 های تحقیقیافته

 مرکز تجاری تیروژ  کاربری ارزیابی

 استقرار از خاطر اطمینان به منظور اساساً  شهری مختلف هایکاربری ارزیابی

 رد.گیصورت می کیفی و کمی صورت دو به لازم رعایت تناسبات و آنها منطقی

 با هاکاربری موجود هایمقایسه سرانه اساس بر ارزیابی کمی: این الف( ارزیابی

 مورد مطالعه منطقه آتی و فعلی نیازهای بررسی طریق یا از مربوط استانداردهای

 گیرد.می صورت

 به آنها نسبت و شده معین های کیفیویژگی مرحله این کیفی: در ب( ارزیابی

 ماتریس - سازگاری شود. ماتریسمی بررسی ذیل تریسما اساس چهار بر یکدیگر

 وابستگی. ماتریس - ظرفیت ماتریس - مطلوبیت

 

 سازگاری ماتریس -الف

 برای مزاحمتی و بوده باید هماهنگ مجاور کاربری نوع دو ماتریس نوع این در

 هر کمک کنند. برای همدیگر به مواقع بعضی در حتی و بوجود نیاورند همدیگر
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 گردد. در تعریف باید گذاریاثر و حوزه نفوذ خصوصیاتش، به توجه با فعالیتی

 که: بگیرند قرار هم کنار توانندمی هایصورتی فعالیت

 باشند. نداشته برهم سوء آثار -

 گیرند. قرار دیگری نفوذ حوزه از خارج -

 شوند.می سازگار محسوب یافته تخصیص هایکاربری اینصورت در

 
 هاکاربری سایر جوار در مراکز تجاری استقرار ارهایمعی و ضوابط(: 6جدول )

 همجوارهای سازگار کاملا   همجوارهای

 سازگار نسبتا 

 همجوارهای

 تفاوتبی

 همجوارهای

 نسبتا  ناسازگار

 همجوارهای

 ناسازگار

 های اصلیشریان
تأسیسات و 

 تجهیزات شهری
 مزارع و باغات ادارات

کارگاه های 

 صنعتی

 پارکینگ
 و موسسات

 فرهنگی مراکز
 مراکز آموزشی  ورزشی مکان

 مراکز درمانی    فضای سبز

ایستگاه های تاکسی و 

 اتوبوس
 نظامی   

     مناطق مسکونی

 

 سایر کاربری با ایلام شهر در تیروژ سازگاری، مرکز تجاری ماتریس ارزیابی(: 2جدول )

کاربری های 

مرکز مجاور 

 تجاری تیروژ

اه تاکسی ایستگ حمل و نقل مسکونی

 و اتوبوس

 بهداشتی و درمانی مراکز آموزش

 تراکم با

 مناسب

 با ایمحله

 سرعت متوسط

 درمانگاه الزهرا دبستان ایستگاه تاکسی

 ناسازگار سازگارنا سازگار کاملاً سازگار کاملاً سازگار کاملاً وضعیت کاربری
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 ماتریس مطلوبیت -ب

 عبارت به یا فعالیت نوع با و محل( ن)زمی سایت بین رابطه ماتریس نوع این در

 برای کاربری زمینی هر است. یعنی مطرح نظر مورد با کاربری زمین رابطه دیگر

 مراکز گزینیمکان در که طلبدمی را زمین خاصی کاربری هر و است مناسب ایویژه

 گردد.می محسوب مهم اصل یک خدمات شهری

 

 مطالعه مورد محدوده با آن یسهمقا ومرکز تجاری  (: استاندارهای9جدول )

 مطالعه )پارک ملت( مورد موجود وضعیت سبز فضای استقرار وضعیت محل استانداردهای

 444تجاری کلا   اراضی تفکیک مساحت حداقل -6

 مترمربع

 مربع متر 64 تجاری واحد هر مساحت حداقل -2

 مشتریان و کارکنان برای مجزا پارکینگ -9

 کننده جلب و یصمیم ، آرام اتمسفر -4

 بهداشتی سرویس -5

 برقی پله -1

 آسانسور -7

 پلکان -8

 مطبوع تهویه -3

 نورپردازی -64

 )دیوار و کف ، سقف ، )نما مصالح -66

 4 روبرو تجاری واحد دو بین فاصله حداقل -62

 متر

 مترمربع 666زمین  ابعاد -6

 3کمترین مساخت هر واحد تجاری،  -2

 فاقد پارکینگ مجزا -9

 دارای محیط داخلی مناسب و جلب کننده -0

 دارای سرویس بهداشتی مناسب -6

 پله برقی دارد  -1

 آسانسور دارد -0

 پلکان با عرض مناسب دارد -6

 باشد.مرکز تجاری دارای تهویه مطبوع می -3

 مرکز تجاری از نورپردازی مناسبی برخوردار است. -66

مناسبی  مرکز تجاری دارای نما، سقف، کف و دیوار -66

 است.

 متر است. 1حداقل فاصله بین دو واحد تجاری بیش از  -62
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 ملت شهر ایلام پارک مطلوبیت ماتریس ارزیابی (:4جدول )
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 ظرفیت ماتریس -ج

 اساس بر کاربری یک آیا است که مطلب این ارزیابی دنبال به ماتریس این در

 یا یافته است استقرار شهر کالبد تقسیمات مختلف طوحفعالیتش با س حوزة و مقیاس

 حوزه و جایگاه شهر کالبدی در تقسیمات کدام هر مراکز تجاری، هایکاربری نه

 معینی دارند. عملکرد

 
 استاندارد ظرفیت (: ماتریس5جدول )

نوع مرکز 

 تجاری

 کشور منطقه شهر ناحیه محله محله زیر

کاملا  کاملا متناسب ایمحله

 سبمتنا

نسبتاً 

 نامناسب

کاملاً 

 نامناسب

کاملاً 

 نامناسب

کاملاً 

 نامناسب

کاملاً  ایناحیه

 نامتناسب

نسبتاً 

 متناسب

کاملا 

 متناسب

کاملاً 

 نامناسب

کاملاً 

 نامتناسب

کاملاً 

 نامتناسب

کاملاً  ایمنطقه

 نامتناسب

کاملاً 

 نامتناسب

کاملاً  بی تفاوت

 مناسب

کاملاً 

 متناسب

کاملاً 

 متناسب
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یک مرکز تجاری  بعنوان شهر کالبدی تقسیمات در کاربری مرکز تجاری تیروژ

 است.  ایمنطقه

 
 ظرفیت پارک ملت (: ماتریس1جدول )

 تیپ پارک کشور منطقه شهر ناحیه محله محله زیر تیپ پارک

مرکز 

تجاری 

 تیروژ

کاملاً 

 نامتناسب

کاملاً 

 نامتناسب

کاملاً  بی تفاوت

 مناسب

کاملاً 

 مناسب

قد فا

 عملکرد

مرکز تجاری 

 تیروژ

 

 وابستگی ماتریس -د

 خلاف بر و باشند وابسته وار بهمزنجیره صورت به توانندمراکز تجاری می

 ایجاد مزاحمت آنها همجواری و اندبوده ناسازگار با یکدیگر هاکابری که مواردی

 این رد شودمی هافعالیت به کاربری وابسته یک فعالیت اوقات گاهی نماید،می

باشند. مرکز  هم وابسته به زنجیروار صورت به کاربری که است بر این تأکید ماتریس

 است. وابسته زیر مکمل هایکاربری فعالیت از خدمات بهتر ارائه تجاری تیروژ برای

 های اصلیشریان –الف 

 های عمومیپارکینگ -ب

 فضای سبز -ج

 های تاکسی و اتوبوسایستگاه -د

 یمناطق مسکون -ه

 هایکاربری با همجواری باید از بهینه خدمات ارائه جهت مرکز تجاری تیروژ

 کند: اجتناب زیر

 های صنعتیکارگاه -الف

 مراکز آموزشی -ب
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 مراکز درمانی -ج

 مراکز نظامی -د

 و اصلی هایخیابان و جاده به خروج و ورود و مستقیم ارتباط عدم -د

 پرترافیک هایشبکه

 
 مرکز تجاری تیروژ وابستگی ماتریس ارزیابی(: 7جدول )

  وابسته غیر هایکاربری وابسته هایکاربری 

لی
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های نهایی حاصل از چهار ماتریس سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و یافته

 وابستگی در جدول زیر آمده است:

 
 مزبور ماتریس چهار درمرکز تجاری تیروژ( مطالعه ) مورد نمونه ارزیابی برآیند (:8) جدول

وضعیت ممکن به یک  

 کاربری

 کاربری موجود وضعیت

 مطالعه مورد

 کاربری موجود وضعیت

 مطالعه به درصد مورد

 

 

 ماتریس سازگاری

 %16 9 کاملاً سازگار

 6 6 نسبتأ ناسازگار

 6 6 بی تفاوت

 6 6 نسبتاً ناسازگار

 %06 2 کاملا ناسازگار

 %666 6 تعداد متغیر مورد مطالعه
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 ماتریس مطولبیت

 %06 0 کاملاً مطلوب

 %26 2 نسبتاً مطلوب

 6 6 نسبتاً نامطلوب

 %66 6 کاملا نامطلوب

 %666 66 تعداد متغیر مورد مطالعه

 

 

 ماتریس ظرفیت

 %26 2 کاملاً مناسب

 %26 6 نسبتاً مناسب

  6 بی تفاوت

 %26 6 نسبتاً نامناسب

 %06 2 کاملا نامناسب

 %666 6 تعداد متغیر مورد مطالعه

 

 وابستگیماتریس 

 %9/99 9 وابسته مطلوب

 %2/22 2 وابستگی نامطلوب

 %2/22 2 دوری گزینی مطلوب

 %2/22 2 دوری گزینی نامطلوب

 %666 3 تعداد متغیر مورد مطالعه

 

 گیریبحث و نتیجه

 نه کلی، و یبدیه معیارهای سری یک اساس بر را هاکاربری یابیمکان گذشته در

 با هاگزینیمکان این مواردی در که به طوری گرفتند،یم نظر در علمی صورت به

 ها باکاربری سازگاری عدم شهری، درون ترافیک افزایش جمله از ایعدیده مشکلات

 ناهماهنگی شهر، مرکزی بافت فرسودگی شهروندان، نیازهای با نبودن متناسب هم،

 خصوص به و رانای شهرهای اکثر در که شوند، مشکلاتیمی مواجه کالبدی بافت در

 و توسعه، خطرات حال در کشورهای در واقع شهرهای شود. درمی دیده ایلام شهر

 از شهرها اینگونه نتیجه، است. در پردامنه و پیچیده بسیار دلایلی به شهری معضلات

برند. می شهروندان، رنج نیازهای با شهری مختلف هایکاربری تناسب عدم و کمبود
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مکانی کاربری مراکز تجاری )مورد مطالعه: مجتمع تجاری تحلیل هدف این پژوهش 

 باشد. تیروژ( می

 نتایج تحلیل مکانی کاربری مرکز تجاری تیروژ به روش ماتریس نشان داد که:

 6 از شاخص 9 سازگاری کامل از حاکی سازگاری، ماتریس نتایج -

اخص ش 2 و کاربری این با همجوار هایدرصد( کاربری 16شده ) ارزیابی شاخص

 مطالعه است. مورد کاربری به درصد( نسبت 06)  سازگارنا

درصد(  26درصد( کاملاً مطلوب، ) 06بیانگر ) مطلوبیت ماتریس نتایج -

 درصد( کاملا نامطلوب است.  66و ) مطلوب نسبتاً 

-درصد( بی 26متناسب، ) درصد( کاملاً 06بیانگر ) ظرفیت ماتریس نتایج -

 ظرفیت معیارهای حیث رعایت از کاربری مناسب ایندرصد( کاملاً نا 06تفاوت و )

 است. 

 زمینه در مناسب درصد( کاملاً 9/99بیانگر ) وابستگی ماتریس نتایج -

و  وابسته یهاکاربری زمینه در درصد( کاملا نامناسب 2/22، )وابسته یهاکاربری

روابسته و غی نامناسب هایکاربری از دورگزینی حیث از مناسبدرصد( کاملاً 2/22)

 و غیر نامناسب هایکاربری از دورگزینی حیث از نامناسب درصد( کاملاً 2/22و )

 است. وابسته

توان گفت که مرکز تجاری تیروژ در مجموع از با توجه به نتابج این پژوهش می

هایی هم در این خوبی قرار دارد، اما ضعف اًنظر مکانیابی کابری در شرایط نسبت

های بیشتر به خاطر بافت شهری ایلام و پایین بودن ظرفیت زمینه وجود دارد که

باشد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهادهای زیر مرکز شهر )خیابان طالقانی( می

 شود:ارائه می

نسبت به برطرف کردن مشکل پارکینگ در مرکز شهر و به صورت خاص  -6

شود با توجه به تجمع می در منطقه مورد مطالعه اقدامات لازم انجام گیرد. پیشنهاد
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مراکز درمانی و تجاری زیادی در این منطقه، مطالعات لازم در زمینه ساخت یک 

 پارکینگ طبقاتی اقداماتی انجام گیرد. 

شود مطالعات لازم در زمینه انتقال مراکز درمانی، بهداشتی و پیشنهاد می -2

 منطقه انجام گیرد.  ای دیگر، جهت کاهش بار ترافیکی اینمطب پزشکان به منطقه

 

 پیشنهادها 

 یابیمکان و معیار ارزیابی گزینی ومکان معیارهای تحلیل و تجزیه به توجه با

 شود:می ارائه حل راه سری سبزپارک ملت یک فضای

 ضروری و لازم نوجوانان بازی برایزمین ایجاد پارک این گستردگی علت به -

 است؛

 دم؛مر آسایش برای بهداشتی، سرویس احداث -

با توجه به گستردگی پارک، وجود پلیس امنیت در پارک لازم و ضروری به  -

 رسد.نظر می
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