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چکیده
فروشگاههاي زنجیرهاي ،نقش موثري در جهت ساماندهي اقتصادي ،رشد و توسعه متوازن شهرها داشتهاند .بازاريابي مکانمحور،
ترکیبي از قدرت تجسم و تجزيه و تحلیل جغرافیايي با تکنیکها و بینش بازاريابي براي رسیدن به اهداف است .هدف تحقیق حاضر ،بهبود
عملکرد فروشگاههاي زنجیرهاي در منطقه  2شهر تبريز با رويکرد بازاريابي مکانمحور مبتني بر روشهاي تصمیم گیري  GISمي باشد .براي
نیل به اين مقصود ،از تحلیلهاي مکاني و شبکهاي  GISاستفاده شده است .چهار فروشگاه شامل دو شعبه فروشگاه کوروش و فروشگاه رفاه
و جانبو مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .براي اين منظور سه گروه اصلي از معیارها شامل معیارهاي اقتصادي -اجتماعي ،همجواري و
حملونقل با زيرمعیارهاي مربوطه بهکار گرفته شد .و با استفاده از مدل  Fuzzy-ANPنسبت به استخراج اهیمت آنها اقدام شد .براساس
مدل  ANPاز بین معیارهاي منتخب ،معیار اقتصادي-اجتماعي با وزن  ۰.۴۰و از زيرمعیارهاي معیار مزبور ،زيرمعیار تراکمجمعیت با وزن
 ۰.3۷تاثیرگذارترين عوامل در بازاريابي مکانمحور فروشگاههاي زنجیرهاي ميباشند .در ادامه با استفاده از مدل ،New Service Area
بهترين محدودههاي خدماترساني با کاربرد معابر برحسب دقیقه شناسايي شد ،محدوده  3دقیقهاي ،بهعنوان مناسبترين محدوده
خدماترساني مورد شناسايي قرار گرفت .بر اساس نتايج تحقیق ،منطقه ياغچیان ،ائلگولي ،قسمتهايي از ويالشهر و ولیعصرجنوبي با
کسب ارزش بسیار مناسب ،مستعد بازاريابي مکانمحور هستند و فروشگاه جانبو با قرارگیري در ائلگولي ،در منطقهاي با شرايط مناسب از
نظر بازاريابي مکانمحوري واقع شده است .نتايج تحقیق حاضر در راستاي استفاده از تحلیلهاي  GISبراي مطالعات بازاريابي مکان محور
از اهمیت زيادي برخوردار بوده و مي تواند راهگشاي مطالعات آتي در زمینه انتخاب روشها و تکنیکهاي مناسب و همچنین گستشر
کسب و کارهاي موفق مبتني بر سیستم هاي تصمیم گیري  GISباشد.

واژگان

کلیدی :فروشگاه زنجیرهاي ،تحلیلهاي مکاني و شبکهاي ،بازاريابي مکانمحور ،منطقه  2تبريز
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کاربرد تحلیلهای مکانی و شبکهای  GISدر بازاریابی مکان محور فروشگاه

مقاله پژوهشي  -کاربرد تحلیلهاي مکاني و شبکهاي  GISدر بازاريابي مکان محور فروشگاه ...

 -1مقدمه
کاربري تجاري يکي از مهمترين کاربريهاي مناطق
شهري محسوب ميشود که فعالیتهاي ديگر شهر را نیز
تحتتاثیر قرار ميدهد .معموال هدف بازاريابي ،افزايش
فروش است[ .]1بازاريابي مکانمحور ،ترکیبي است از
قدرت تجسم و تجزيه و تحلیل جغرافیايي با تکنیکها و
بینش بازاريابي براي رسیدن به اهداف (فروش محصوالت،
خدمات و ايدهها) .و داراي پتانسیل قابلتوجهي براي ايجاد
استراتژيهاي بازاريابي است که ميتواند تصمیمات تجاري
را براساس متغیرهاي مکاني ايجاد کند[ .]2اين فرايند
نوين مفهومي از ترکیب  1GISبا بازاريابي است .استفاده از
 GISبهعنوان يک  Pاضافه در کنار  P ۴شامل محصول،2
قیمت ،3توزيع ،۴ترفیع 5بازاريابي است؛ نقش مرکزي GIS
موجب يکپارچه شدن اجزاء  P ۴ميشود و امکان تصمیم-
گیري استراتژيک در بازاريابي را بهبود ميبخشد [.]3
هدف از تاسیس فروشگاههاي زنجیرهاي ،ترويج روابط
مستقیم میان تولید-مصرف ،کاهش مسیر گردش کاالها،
حذف واسطههاي اضافي ،تنظیم قیمتها و کاهش هزينه-
هاي توزيع ميباشد .و مدخل مناسبي براي مداخله دولت
در ساختار بازار به شمار ميرود و گامي مؤثر در جهت
اصالح و سالمسازي شبکه توزيع است [ .]۴براساس اصول
بازاريابي موفق ،زماني ميتوان در نظام توزيع کاال به
موفقیت توزيع انديشید که مکانهاي عرضه کاال زير نظر
مديريتي واحد به مکانيابي نقاط عرضه کاال بپردازد [.]5
انتخاب مناسب محل کسبوکار يک جزء حیاتي در
موفقیت احتمالي يا شکست محسوب ميشود و همچنین
ميتوان بهعنوان ابزار استراتژيک ،باعث بهبود سهم بازار،
رشد و افزايش سودآوري خريدار شود [ .]6فروشگاههاي
زنجیرهاي ،نقش موثري در جهت ساماندهي اقتصادي،
رشد و توسعه متوازن شهرها داشتهاند .به طبع نقش
پررنگ اين فروشگاهها ،محل قرارگیري و نحوه دسترسي
مصرفکنندگان به آنها نیز در مالحظات و محاسبات
شهرسازان لحاظ گرديده و جزء الينفک برنامهريزي
محسوب ميشود .امروزه اکثر شرکتها خواهان اين
1 Geographic Information System
2 Product
3 Price
4 Place
5 Promotion
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هستند ،که با کم ترين هزينه ممکن محصوالت خود را در
سطح شهر توزيع نمايند؛ اهمیت اين مسئله در بهبود
مواردي همچون میزان مصرف سوخت ،اتالف وقت ،حجم
ترافیک ،آلودگي هوا و همچنین ارائه خدمات عمومي و
خصوصي بهتر نمايان ميشود که هرکدام از اين موارد مي-
توانند بهعنوان هزينه منظور شوند [ .]۷موضوعي که
متاسفانه در اجراي اين طرح کمتر مورد توجه قرار گرفته
رعايت حداقل استانداردهاي ايجاد فروشگاههاي زنجیرهاي
بهخصوص عدمتوجه به مکانيابي مناسب و بهینه براي
ايجاد اينگونه فروشگاهها ميباشد [ .]۴در شناسايي
بهترين مکان فروشگاه نزديکي بین تقاضا و مرکز فروش
بسیار مهم است .بازاريابي مکانمحور ،با بررسي مسائل
مربوط به سیستم توزيع ،تشخیص صحیح و دقیق مکان
کاربران ،مشتريان بالفعل و بالقوه را شناسايي نموده؛ و
براساس موقعیت جغرافیايي طبقهبندي شده ،با عرضه
خدمات بیشتر و بهتر منجر به افزايش سود ميگردد.
بنابراين يافتن مناسبترين محدوده براي خدماترساني و
انتخاب مهم ترين معیارهاي تاثیرگذار از بین معیارهاي
متعدد جزء اهداف مهم بازاريابي مکانمحور فروشگاهها
تلقي ميشود .بررسي پیشینه تحقیق بیانگر اهمیت اين
موضوع براي تصمیم گیران و برنامه ريزان است و نشان
مي دهد که راستاي بررسي بازاريابي مکانمحور تحقیقات
متعددي صورت گرفته است ،از جمله :عسگرنژاد [ ،]8به
کاربرد  Network Analystو مدل رگرسیون وزني در
بازاريابي مکانمحور پرداخته است .عربي و شیرويهزاد
[ ،]9در تحقیق خود نسبت به مکانيابي شعبه جديد يک
فروشگاه زنجیرهاي به کمک  AHPگروهي و  ،TOPSISبه
مکانيابي فروشگاهها پرداختهاند .وفايي [ ،]5به بررسي
فاکتورهاي مهم در مکانيابي فروشگاههاي زنجیرهاي بر
مبناي مطالعات کتابخانهاي و به روش توصیفي پرداخته
است .نوري [ ،]۴به بررسي مهمترين عوامل تاثیرگذار بر
موقعیت مکاني قرارگیري فروشگاههاي زنجیرهاي با توجه
به فاکتورهاي مورد نظر پرداخته است Grekousis .و
 ]1۰[ Hatzichristosبا کاربرد  GISو هوش محاسباتي به
تحلیل خوشهبندي فازي در تحقیقات بازاريابي مکانمحور
پرداختهاند Turk .و همکاران [ ، ]11به مقالهاي با استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیايي در فرآيند بازاريابي براي
تعیین مکانهاي سوپرمارکت در شهر سیواس و تهیه
نقشههاي تعیین مکان بهینه براي سرمايهگذاران و بازاريان

اس

 -3معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر تبريز ،مرکز استان آذربايجان شرقي با وسعتي
حدود  15۰کیلومتر مربع ،برطبق سرشماري عمومي
نفوس و مسکن سال  ،1395داراي  1558693نفر
جمعیت و  1۰منطقه شهرداري است .يکي از بزرگترين
قطب هاي اقتصادي ايران بوده و بزرگترين قطب صنعتي و
اقتصادي شمالغرب کشور ميباشد [ .]1۷هدف اين
مطالعه ،بازاريابي مکانمحور فروشگاه زنجیرهاي در منطقه
 2شهر تبريز است؛ که اين منطقه با مساحت 2۰91
هکتار داراي  1۴36۴2نفر جمعیت است .در منطقه مورد
مطالعه ،چهار فروشگاه زنجیرهاي قرار دارد که شامل دو
شعبه فروشگاه کوروش در زعفرانیه ،يک شعبه فروشگاه
رفاه واقع در گلشهر و يک شعبه فروشگاه جانبو واقع در
ائلگولي قرار دارد [ .]18شکل 2موقعیت جغرافیايي
منطقه  2شهر تبريز و فروشگاههاي موجود در منطقه را
نشان ميدهد .از نظر اقتصادي اين منطقه يکي از مراکز
اصلي شهر تبريز مي باشد که فعالیتهايي نظیر بلند مرتبه
سازي ،افزايش مراکز اقتصادي ،تجاري و خدماتي داراي در
آن در حال افزايش است .با توجه به گستشر روز افزون
جمعیت و تراکم کاربري هاي مسکوني ،تجاري و خدماتي،
بديهي است که مکان يابي فروشگاه هاي زنجیرهاي مبتي
بر بازاريابي مکان محور در راستاي توسعه خدمات رساني
به شهروندان از اهمیت بااليي برخوردار خواهد بود.

1 ANP
2 Retail Store
3 Data Base management system
4 Sales Netwoeks
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پرداخته است Roig-Tierno .و همکاران [ ،]12با کاربرد
 GISو فرآيند تحلیل سلسلهمراتبي ،به ارائه روش ،براي
انتخاب مکان خردهفروشي پرداختهاند Erbiyik .و همکاران
[ ]13به بررسي روش تصمیمگیري چند معیاره 1در
انتخاب مکان فروشگاه خردهفروشي2در ترکیه پرداخته-
اند ]1۴[ Cheng & Li .در سال  ،2۰۰۷به بررسي يک
سیستم مبتني بر  GISو ايجاد  3DBMSبراي انتخاب
مکان فروشگاه ،که کمک ارزندهاي ميتواند براي سرمايه-
گذاري بلندمدت باشد ،پرداختهاند Dascalu .و همکاران
[ ،]15با بررسي بازاريابي مکانمحور براي شبکههاي
فروش ،۴چشم انداز جديدي از بازاريابي مکانمحور را به-
عنوان ابزاري براي ارزيابي بهرهوري قلمرو فروش مورد
بحث قرار دادهاند Hungari .و همکاران [ ]16با بررسي
بازاريابي مکانمحور و سیستم اطالعات جغرافیايي براي
تصمیمگیري شهري ،به تعیین بهترين مکان براي بازاريابي
پرداختهاند .در تحقیقات پیشین مرتبط با تحقیق حاضر،
بیشتر از روشهاي توصیفي و تحلیل سلسلهمراتبي
استفاده شده است ،در تحقیق حاضر از روش Network
 Analystدر  GISو  Fuzzy-ANPبه صورت توام استفاده
شده است .در روش  ANPبراي وزندهي به معیار و
زيرمعیارها ،نرمافزار  ،SuperDecisionبا استفاده از
پرسشنامه پاسخ داده شده توسط اساتید و دانشجويان
مقط ع دکتري ،مورد استفاده قرار گرفته است .چنین
پژوهشي با روش مزبور و براي منطقه دو شهر تبريز صورت
نگرفته است .تحقیق حاضر ،با اين فرضیه که ،رويکرد
تلفیقي تحلیلهاي شبکهاي و مکاني ،ميتواند روش
مناسبي براي بازاريابي مکانمحور فراهم آورد ،مورد بررسي
قرار ميگیرد .تحقیق حاضر با بهره گیري نتايج تحیقیقات
پیشین ،بازاريابي مکانمحور فروشگاههاي زنجیرهاي در
منطقه  2شهر تبريز را مد نظر قرار داداه است تا با
شناسايي مکان هاي مستعد توسعه فروشگاه اي زنجیره
اي ،الگوي مناسبي براي توسعه کسب و کارهاي موفق
مبتني بر  GISارائه نمايد .بديهي است که شناسايي عوامل
مؤثر در بازاريابي مکانمحور فروشگاههاي زنجیرهاي باعث
کاهش هزينه و افزايش سودآوري براي فروشگاه و مصرف-

کنندگان خواهد شد .عالوه بر آن با لحاظ هزينه هاي
سنگین ايجاد فروشگاه هاي زنجیره اي و لزوم پیش آگاهي
در خصوص موفقیت نسبي آنها ،نتايج چنین تحقیقاتي
براي ارايه الگويي مناسب جهت توسعه کسب و کارهاي
موفق از ارزش بااليي برخوردار است.

مقاله پژوهشي  -کاربرد تحلیلهاي مکاني و شبکهاي  GISدر بازاريابي مکان محور فروشگاه ...

شکل - 1موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه

منطقه 2تبريز تهیه شد .شکل 2فلوچارت فرايند کلي
تحقیق را به نمايش ميگذارد.

 -3روش تحقیق
روش کار بر مبناي تجزيه و تحلیل معیارها در محیط
نرم افزار  Super Decisionو سپس فازيسازي و هم-
پوشاني اليههاي اطالعاتي در محیط  GISو تلفیق مدلها
از جمله مدل تحلیل شبکهاي فازي )(Fuzzy-ANP
و  Network Analystو شاخص همپوشاني است .براي
کاربرد تحلیلهاي مکاني و شبکهاي  GISدر بازاريابي
مکانمحور فروشگاههاي زنجیرهاي در منطقه دو شهر
تبريز ،سه معیار اصلي و زيرمعیارهاي مرتبط هر يک
انتخاب شد .و پرسشنامهاي ،براي وزندهي به معیار و
زيرمعیارها در نرمافزار  Super Decisionبا پاسخدهي
فعالین حوزه هاي کسب و کار مستقر در خود فروشگاه
هاي زنجیره اي ،اساتید و دانشجويان دکتراي گروه
مديريت و اقتصاد دانشگاه تبريز ،تهیه شد .سپس اليههاي
اطالعاتي مربوط به معیارهاي منتخب تهیه شد .براي اليه
اطالعاتي راهها از دادههاي  ، 1OSMمختصات مکاني
فروشگاهها از  Google Earthو ساير اليههاي اطالعاتي از
سازمانهاي آمار و اطالعات فناوري شهرداري و شهرداري
1 Open Street Map
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شکل -2فلوچارت روند کلي و مراحل اصلي تحقیق

 -1-3تحلیل شبکهای
تحلیلهاي شبکه يکي از تحلیل هاي مکاني  ،GISمي
باشد که در عملیاتي سازي تحلیل هاي مکاني نقش مهمي
را ايفا مي نمايند .يکي از اهداف اساسي اين تحقیق
دسترسي شهروندان به فروشگاه هاي زنجیرها در محدوده

اس

جدول  -1میزان فاصله از زيرمعیارها
فاصله بیش تر
فاصله کم تر
فاکتور

 -۲-3معیارها
جهت بررسي کاربرد تحلیلهاي مکاني و شبکهاي
 GISدر بازاريابي مکانمحور فروشگاههاي زنجیرهاي در
منطقه دو شهر تبريز ،سه معیار اصلي شامل معیار حملو-
نقل با زيرمعیارهاي مشتمل بر محدوده خدماترساني،
فاصله از حملونقل عمومي ،فاصله از شبکه معابر و
دسترسي به پارکینگ ،معیار اقتصادي-اجتماعي با
زيرمعیارهاي تراکمجمعیت ،اراضيمستعد ،میزان سرقت و
نرخ اشتغال و معیار همجواري شامل زيرمعیارهاي فاصله از
مناطق مسکوني ،فاصله از فروشگاههاي رقیب ،فاصله از

محدوده خدمات رساني
فاصله از حمل و نقل عمومي
فاصله از شبکه معابر
دسترسي به پارکینگ
تراکم جمعیت
اراضي مستعد
میزان سرقت
نرخ اشتغال
فاصله از مناطق مسکوني
فاصله از فروشگاه هاي رقیب
فاصله از مراکز آموزشي
فاصله از مناطق تجاري
فاصله از مراکز تفريحي

شکل -3نقشه زيرمعیارهاي منتخب در بازاريابي مکانمحور
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زماني حداقل  3دقیقه مي باشد که براي انجام اين مهم از
قابلیت تحلیل هاي شبکه بهره برده شد .براي اين منظور
در تحقیق حاضر ،از تابع  New Service Areaاز افزونه
 Network Analystدر محیط نرم افزار  Arc GISمورد
استفاده شد .در اين خصوص امکان سنجي استقرار
فروشگاه اي زنجیره اي در محدده هاي دسترسي زماني ،3
 8 ،5و  1۰دقیقه مورد سنجش قرار گرفت.

مراکز آموزشي ،فاصله از مناطق تجاري و فاصله از مراکز
تفريحي شناسايي شد و اليههاي مربوطه در محیط GIS
با بهره گیري از تحلیلهاي حريم ،فاصله اقلیدسي،
استانداردسازي و  ..آماده سازي شدند .جدول ( )1نشانگر
اهمیت میزان فاصله از هريک از زيرمعیارها به نسبت
فاصله از محدودههاي مناسب براي بازاريابي مکانمحور
است .شکل 3نقشه زيرمعیارهاي موثر را نشان ميدهد.

مقاله پژوهشي  -کاربرد تحلیلهاي مکاني و شبکهاي  GISدر بازاريابي مکان محور فروشگاه ...

 -3-3استانداردسازی الیه های اطالعاتی
با تعیین مجموعهاي از معیارها براي ارزيابي گزينههاي
تصمیمگیري ،الزم است که هر معیار به صورت يک اليه
نقشه در پايگاه داده  GISذخیره شود .در اندازهگیري صفات،
دامنه متنوعي از مقیاسها مورد استفاده قرار ميگیرد .بر
همین اساس الزم است ،ارزشهاي موجود در اليههاي
مختلف نقشه به واحدهاي قابل مقايسه و در تناسب با هم
تبديل شوند .با انجام اين کار نقشههاي استاندارد و قابل
مقايسه ارائه خواهد شد .يکي از روشهاي استانداردسازي،
روش فازي است .عملیات فازيسازي ،داده هاي ورودي را
دريافت نموده و توسط توابع عضويت مربوطه ،يک درجه
مناسب به هر يک از آنها نسبت ميدهد .تابع عضويت را مي-

توان بهصورت درجه تعلق عناصر مجموعه مرجع به زير
مجموعههاي آن تعريف نمود که به شکل ) µc(Xنمايش داده
ميشود .براي به دست آوردن تابع عضويت هیچ الگوريتم
مشخصي وجود ندارد بلکه تجربه ،نوآوري و حتي اعمال نظر
شخصي در شکلگیري و تعريف تابع عضويت ميتواند مؤثر
باشد .نقشه هر يک از عوامل مؤثر بر بازاريابي مکانمحور
فروشگاههاي زنجیرهاي بعد از انجام  Reclassifyبا استفاده از
تابع عضويت  Largeبه نقشههاي فازي تبديل شدهاند .به
دلیل اينکه اليههاي اطالعاتي  Reclassifyشده و مقادير مورد
نظر داراي باالترين ارزش بودند از تابع فازي  ،Largeبه دلیل
احتمال عضويت بیشتر مقادير بزرگتر به مجموعه مورد نظر،
استفاده گرديد .شکل ۴نقشههاي مربوطه را نشان ميدهد.

شکل -۴نقشه فازي زيرمعیارهاي منتخب در بازاريابي مکانمحور

 -۴-3فرآیند تحلیل شبکهای

1

فرآيند تحلیل شبکهاي ،هر موضوع و مسئلهاي را به
مثابه شبکهاي از معیارها ،زيرمعیارها و گزينهها که با
1 ANP

104

يکديگر در خوشههايي جمع شدهاند ،در نظر ميگیرد.
تمامي عناصر در يک شبکه ميتوانند به هر شکل ،داراي
ارتباط با يکديگر باشند .به عبارت ديگر ،در يک شبکه،
بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشهها امکانپذير
است .بنابراين  ANPرا ميتوان متشکل از دو قسمت

 تشکیل ماتريس مقايسههاي زوجي و محاسبه بردارهاي
وزن :ماتريس مقايسه زوجي تاثیر معیارها و زيرمعیارها،
با در نظر گرفتن سطوح باالتر شبکه و ارتباطات داخلي
تشکیل ميشود تا بتوان به کمک آنها وزن عناصر را
بهدست آورد .پس از آنکه مقايسه زوجي بهصورت کامل
انجام گرفت ،بردار وزن ) (wمحاسبه ميشود که ساعتي
رابطه  1را پیشنهاد داده است:
()1

اس

و ساختار شبکهاي را تشکیل ميدهند.

()2

در مدل  ANPمانند فرآيند سلسلهمراتبي از طیف
مقايسهاي  1-9استفاده ميشود و تصمیمگیرنده ميتواند
نظرش را در مورد هر جفت از عناصر با پاسخهاي اهمیت
برابر ،نسبتا مهمتر ،مهمتر ،بسیار مهمتر و بينهايت مهم
بیان کند [ .]22جدول 2مقیاس مقايسههاي زوجي ANP
را نشان ميدهد.
جدول  -2قايسههاي زوجي
توصیف زباني ارجحیت طبقات
کامالً مهم يا کامالً مطلوبتر
اهمیت خیلي قوي
اهمیت يا مطلوبیت قوي
کمي مطلوبتر يا کمي مهمتر
اهمیت يا مطلوبیت يکسان
اولويت بین فواصل

AW = λ max W

که درآن  λ maxبزرگترين مقدار ويژۀ ماتريس  Aاست.
بردار  wبا استفاده از 𝑖𝑤  𝒶= ∑𝑛𝑖=1نرمال ميشود.
براي تعیین میزان سازگاري مقايسهها از شاخص
سازگاري وزن معیارها استفاده ميشود که اگر نتیجه آن
کمتر از  ۰.1باشد ،نتايج ماتريس قابل استفاده است.
 تشکیل سوپر ماتريس اولیه :براساس مقايسه زوجي که
در مرحله قبل انجام گرفت ،چند ماتريس ساخته و
وزن نسبي هر ماتريس محاسبه ميشود .سپس وزن-
هاي حاصل در سوپر ماتريس وارد ميشوند که رابطه
متقابل بین عناصر سیستم را نشان ميدهد.
 تشکیل سوپر ماتريس وزني :براي آنکه از عناصر ستون
سوپر ماتريس اولیه متناسب با وزن نسبي آنها فاکتور
گرفته و جمع ستون برابر  1شود ،هر ستون ماتريس
استاندارد ميشود .در نتیجه ،ماتريس جديدي بهدست
ميآيد که جمع هريک از ستونهاي آن برابر  1است.
 محاسبه بردار وزني عمومي-سوپر ماتريس حد :در
مرحله بعد ،سوپر ماتريس وزني ،به توان حدي ميدسد
1 Control Hierarchy
2 Network Relationship

𝑘 𝑤 lim

∞→𝐾

مقدار عددي وزن ها
9
7
5
3
1

 6،۴،2و 8

 -۵-3همپوشانی الیه های اطالعاتی و پیاده
سازی مدل
براي همپوشاني اليهها از  Fuzzy Overlayو عملگر
فازي  Gammaبا مقدار  ،۰.9اين عملگر از حاصل ضرب
عملگرهاي ضرب و جمع فازي به صورت رابطه ( )3تعريف
ميشود.

()3

𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛𝑖𝑏𝑚𝑜𝐶𝜇
= ( 𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝐴𝑙𝑔 𝑒𝑏𝑟𝑖𝑐 𝑠𝑢𝑚)2
𝑦× ( 𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝐴𝑙𝑔 𝑒𝑏𝑟𝑖𝑐 Pr 𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡)1−

در رابطه ( )3مقدار 𝑦 عددي بین صفر تا يک ميباشد.
انتخاب صحیح و آگاهانه 𝑦 بین صفر و يک ،مقاديري را در
خروجي به وجود ميآورد که نشاندهنده سازگاري قابل
انعطاف میان گرايشات کاهشي ضرب فازي و گرايشات
افزايشي جمع فازي ميباشد [.]2۰
براي پیادهسازي مدل در محدوده مورد مطالعه ،پايگاه
دادههاي مکاني ايجاد شد و براساس شاخصهاي تعیین
شده اليه هاي مختلف اطالعاتي مورد نیاز در پايگاه داده
قرار گرفتند .سپس با توجه به نیازهاي اطالعاتي و تحلیلي،
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دانست :سلسلهمراتب کنترلي 1و ارتباط شبکهاي .2سلسله-
مراتب کنترلي ارتباط بین هدف ،معیارها و زيرمعیارها را
شامل شده و بر ارتباط دروني سیستم تأثیرگذار بوده و
ارتباط شبکهاي وابستگي بین عناصر و خوشهها را شامل
ميشود [ .]19مراحل روش تحلیل شبکهاي به شرح
مراحل زير است:
 ساخت مدل(شبکه) تحلیل :در اين مرحله ،معیارهايي
که در تصمیم گیري نهايي مؤثرند و با نظرخواهي از
متخصصان مشخص شدهاند ،بهيکديگر متصل ميشوند

تا عناصر ماتريس همگرا و مقادير سطري آن باهم برابر
شوند .در اين مورد جمع سطر سوپر ماتريس وزني به-
صورت رابطه  2همگرا ميشود [:]21

مقاله پژوهشي  -کاربرد تحلیلهاي مکاني و شبکهاي  GISدر بازاريابي مکان محور فروشگاه ...

فرآيند مدلسازي فضايي روي دادهها انجام شد .در مرحله
بعد الزم بود تا اليههاي اطالعاتي با هم ترکیب شوند ،لذا
پس از بدست آمدن ضرايب فاکتورهاي مؤثر در کاربرد
تحلیلهاي مکاني و شبکهاي  GISدر بازاريابي مکان محور
فروشگاه زنجیرهاي ،اين ضرايب بر روي اليههاي اطالعاتي
اعمال گرديد .جدول  3ضرايب حاصل از فرآيند تحلیل
شبکه را نشان مي دهد.
جدول -3وزن معیار و زيرمعیارهاي حاصل از فرآيند تحلیل شبکه
وزن نرمال
نام
۰.29693
حمل و نقل
۰.3۰11۴
سازگاري
۰.۴۰193
اقتصادي-اجتماعي
۰.2۴626
اراضي مستعد
۰.23632
سرقت
۰.3۷365
تراکم جمعیت
۰.1۴3۷۷
نرخ اشتغال
۰.3353۷
دسترسيسواره
۰.36361
فاصله از حمل و نقل عمومي
۰.3۰1۰2
فاصله از پارکینگ
۰.2۴15۰
فاصله از راههاي ارتباطي
۰.1383۴
فاصله از فروشگاههاي رقیب
۰.۰5۷3۷
فاصله از مراکز آموزشي
۰.1۷۰38
فاصله از مراکز تجاري
۰.۰۷۴16
فاصله از مراکز تفريحي
۰.3182۴
فاصله از مناطق مسکوني

پس از اعمال ضرايب بر روي فاکتورها ،اقدام به تهیه
نقشه محدودههاي مناسب براي بازاريابي مکانمحور
براساس مدل تحلیل شبکه اي در محیط  ArcGISگرديد.
نقشه فوق در  5کالس بسیارمناسب ،مناسب ،متوسط،
نامناسب ،بسیارنامناسب طبقهبندي شد.

 -۴ارزیابی
براي استخراج نتايج در ابتدا ،دستور Network

 Analystدر  GISبه کار گرفته شد .براي اجراي اين مدل،
دادههاي مربوط به شبکه معابر منطقه 2شهر تبريز و
موقعیت فروشگاههاي مورد نظر جمعآوري شد ،در
 Network Analystاز مدل محدوده ،New Service Area
براي شناسايي ناحیه خدماترساني استفاده شد .و در
محدوده خدماترساني  8 ،5 ،3 Default Breaksو 1۰
دقیقهاي به کار گرفته شد ،که مقاومت  3دقیقهاي بهترين
ناحیه خدماترساني را نمايان ميسازد .فروشگاههاي
کوروش ،2جانبو و رفاه در محدوده  3دقیقهاي قرار گرفته-
اند ،که بهترين شرايط را از نظر محدوده خدماترساني دارا
هستند .مناطق خدماترساني  3دقیقهاي ،مستعد ايجاد
فروشگاههاي جديد ميباشند .در ادامه ،با اعمال همپوشاني
اليههاي اطالعاتي مرتبط با زيرمعیارها ،نقشههاي مربوط
به معیارهاي همجواري ،اقتصادي-اجتماعي و حملونقل
بدست آمد .شکل  5نقشه معیارهاي منتخب در بازاريابي
مکانمحور را نشان ميدهد.

شکل -5نقشه معیارهاي منتخب در بازاريابي مکانمحور
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اس

براساس نقشههاي بدست آمده ،به بررسي معیارها
پرداختیم ،شاخص نهايي معیار همجواري با استفاده از
روش تحلیل شبکهاي ( )ANPاز امتیازات مربوط به فاصله
از مراکز مسکوني ،فاصله از مراکز تجاري ،فاصله از
فروشگاه هاي رقیب ،فاصله از مراکز تفريحي و فاصله از
مراکز آموزشي بدست آمد ،براساس نقشه معیار همجواري،
قسمتهايي از مناطق میرداماد ،ياغچیان ،ولیعصر،
ولیعصرجنوبي ،گلشهر ،پرواز ،قسمتهايي از 29بهمن و
قسمتهايي از ائلگولي در شرايط بسیارمناسب و مناسب
از نظر شاخص همجواري قرار گرفتهاند و براي ايجاد
فروشگاههاي جديد از نظر معیار مورد بررسي مناسب
هستند .از نظر شاخص همجواري فروشگاههاي موجود،
شامل فروشگاه کوروش ،1کوروش 2و رفاه در شرايط
متوسط و فروشگاه جانبو در شرايط نامناسب ،از لحاظ
شاخص مورد بررسي واقع شدهاند .از لحاظ شاخص نهايي
معیار اقتصادي-اجتماعي ،منطقه شهید ياغچیان ،قسمت-
هايي از ويالشهر و ائلگولي داراي شرايط مناسب و
بسیارمناسب براي بازاريابي مکانمحور هستند .فروشگاه
جانبو واقع در ائلگولي در شرايط بسیارمناسب ،فروشگاه
کوروش 1و فروشگاه کوروش  2واقع در زعفرانیه در شرايط
بسیارنامناسب و فروشگاه رفاه واقع در گلشهر در شرايط
نامناسب از نظر بازاريابي مکانمحور قرار دارد .شاخص
نهايي معیار حملونقل با استفاده از روش  ANPاز
امتیازات مربوط به محدوده خدماترساني ،فاصله از حمل-
ونقل عمومي ،فاصله از شبکه معابر و دسترسي به پارکینگ
بدست آمده است .زيرمعیار فاصله از حملونقل عمومي،
باالترين وزن را در بین زيرمعیارها دارا ميباشد .مناطق

۲۷.۳۱۱۱
۲۱.۶۲۸۷

۲۱.۳۸۴

۱۸.۶۵۹۶

۱۱.۰۱۶۳

۳۰
۲۰
۱۰

درصد مساحت
ارزش

۰

درصد مساحت

ارزش

شکل -6نمودار درصد محدودههاي مرتبط با هر کالس طبقهبندي
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ائل گولي ،ويالشهر ،ولیعصر جنوبي و قسمتي از ماراالن ،در
شرايط مناسب و بسیارمناسب از نظر شاخص مورد بررسي
قرار گرفتهاند .بهترتیب فروشگاههاي جانبو و رفاه ،در
شرايط بسیارمناسب و مناسب ،فروشگاههاي کوروش 1و
کوروش 2در شرايط بسیارنامناسب و نامناسب از لحاظ
شاخص حملونقل قرار گرفتهاند.
در نقشه نهايي ،مناطق از  5-1ارزشگذاري گرديد.
قسمتهايي از منطقه  2که شامل منطقه ياغچیان،
قسمتهايي از ائلگولي ،ولیعصرجنوبي ،ويالشهر و الهي-
پرست است ،با ارزش  ٪11.۰6 ،5از منطقه را با عنوان
بسیار مناسب شامل ميشود ،قسمتهايي از مناطق
میرداماد ،ائلگولي و قسمتي از ويالشهر با ارزش،۴
 ٪21.62از منطقه را با عنوان مناسب شامل ميشود.
مناطق مربوط به اين دو ارزش ،مناسبترين مکان براي
بازاريابي مکانمحور فروشگاههاي زنجیرهاي در منطقه دو
شهر تبريز هستند .فروشگاه جانبو در کالس مناسب،
فروشگاه رفاه و جانبو 1در کالس متوسط و فروشگاه
جانبو 2در کالس نامناسب قرار گرفتهاند .پس از تهیه
نقشه نهايي ،درصد اراضي مناسب براي بازاريابي مکان-
محور در هر کالس محاسبه شد .نتیجه نشان داد که
مناطقي با کالس نامناسب بیشترين درصد از میزان
مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است .در حالي
که مناطقي با کالس بسیار مناسب کمترين سهم از منطقه
را به خود اختصاص داده است .شکل  6و  ۷به ترتیب،
نمودار درصد محدودههاي مرتبط با هر کالس طبقهبندي
و نقشه محدودههاي مناسب براي بازاريابي مکانمحور را
نشان ميدهد.

مقاله پژوهشي  -کاربرد تحلیلهاي مکاني و شبکهاي  GISدر بازاريابي مکان محور فروشگاه ...

شکل -۷نقشه محدودههاي مناسب براي بازاريابي مکانمحور

 -۵نتیجهگیری و پیشنهادات
براساس يافتههاي تحقیق ،ميتوان اينطور اظهار نظر کرد
که در بازاريابي فروشگاههاي زنجیرهاي فاکتورهاي متعددي
دخیل هستند ،يکي از اين فاکتورها عامل مکان است که در
تئوريهاي سنتي بازاريابي ناديده گرفته شده است .در حال
حاضر با بهره گیري از قابلیتهاي  ،GISو استفاده از امکانات
تحلیلهاي مکاني -فضايي ،مي توان ترکیب کلیه پارامترهاي
مکاني دخیل در بازاريابي را ارائه داده و نتايج دقیقتري را
بدست آورد .هدف اين مطالعه توسعه روشهاي مبتني بر
ترکیب  GISو مدلهاي تصمیمگیري چند معیاره براي
بازاريابي فروشگاههاي زنجیرهاي متناسب با ويژگي هاي
مکاني و روابط آنها است .با توجه به يافتههاي پژوهش مي-
توان اينطور بیان کرد که از بین سه معیار اصلي و دوازده
زيرمعیار موثر در بازاريابي مکانمحور فروشگاههاي زنجیرهاي
در منطقه مورد مطالعه ،معیار شرايط اقتصادي-اجتماعي با
وزن  ۰.۴۰193و زيرمعیار تراکمجمعیت با وزن ۰.3۷365
تاثیرگذارترين عوامل هستند .بر حسب نتايج بدست آمده،
منطقه ياغچیان ،ائلگولي ،قسمتهايي از ويالشهر و
ولیعصرجنوبي ،براي بازاريابي مکانمحور فروشگاههاي جديد
مناسبترين شرايط را دارا هستند .هیچ يک از فروشگاههاي
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موجود در کالس بسیار مناسب از لحاظ معیارهاي مورد
بررسي واقع نشدهاند ،و کالس مزبور مناسبترين مکان براي
تاسیس فروشگاههاي جديد ميباشد .در تاسیس فروشگاههاي
موجود عامل مکان کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،و
فروشگاهها به غیر از جانبو ،از توزيع بهینه برخوردار نیستند.
در اجراي اين تحقیق مشخص گرديد که محدوديت هاي
تهیه اطالعات خصوصا اطالعات مربوط به تعداد مشتريان و
نسبت خريد از فروشگاه هاي زنجیره اي به جهت جنبه
رقابتي بین آنها يکي از محدوديت هاي اساسي در تحقیقات
ژيومارکتینگ است .نتايج تحقیق حاضر از منظر استفاده از
تحلیل هاي مکاني  ،GISو بررسي قابلیت آنها براي اهداف
بازاريابي مکانمحور از اهمیت بااليي برخوردار بوده و ميتواند
راهگشاي تحقیقات آتي باشد .نتايج اين تحقیق همینطور مي-
تواند پتانسیلهاي اقتصادي نهفته براي راهاندازي الگوهاي
کسب و کار را مشخص نمايد .پیشنهاد ميشود ،منابع
اطالعاتي متنوع و روشهاي ديگري ،براي تحقیقات آتي مورد
استفاده قرار گیرد .براساس نتايج اين تحقیق ،نويسندگان
مقاله در تحقیقات آتي خود نسبت به استخراج و ارزيابي
الگوهاي مکاني خريد اقدام خواهند نمود تا از دستاوردهاي
اين تحقیق براي توسعه دانش ژيومارکتینگ بهره کافي برده
شود.
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