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Abstract: Developing shopping centers in cities have made developer pay precisely attention to what is called
optimal tenant mix. Proximities of similar and divers stores make shopping centers attractive and decrease costs
for costumers. The benefits derived from these proximities is inter-store externalities. The purpose of this paper
is determining optimal tenant mix for Isfahan City Center in period between December 2017 to March 2018.
A pure-integer linear programming model in which total benefits of developer including the inter-store
externalities is maximized has been used. Seven types of retails include jewelry, cosmetics, fashion, home
appliances, furniture and interior decoration, food & beverage and café in tree size classes and tree location
classes are considered. Comparing the optimum results with the real ones, show that the most compatible retails
with the optimum mixture are jewelry, home appliances and furniture and interior decoration. In general the
results show a more concentrative optimal solution than what is real mixture of retails. One of the reasons
behind this outcome is because the inter-store externalities from diversity is not considered in the model.
Key Words: Tenant Mix, Inter-Store Externalities, Shopping Center, Isfahan city center, Integer Linear
Programming.
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چکیده

 هۀ جۀواري. تركیب بهینۀۀ فروشۀگاههۀا در مراكۀز خریۀد اسۀت، آن مسئله.توسعۀ مراكز خرید در شهرها موجب پدیدآمدن مسئلهاي براي توسعهدهندگان آن ميشود
 بۀه منۀاف حاصۀ از.فروشگاه هاي مشابه و متنوع براي هر كاربر باعث افزایش جذابیت مركز خرید مۀي شۀود و هزینۀه هۀاي خریۀد را بۀراي مشۀتریان كۀاهش مۀي دهۀد
 هدف نگارندگان این مطالعه تعیین تركیۀب. گفته ميشود1 اثرات خارجي بینفروشگاهي،ه جواري فروشگاههاي مشابه یا در كنار ه قرارگرفتن فروشگاههاي متنوع
اسۀتفاده

 براي این كار از الگوي برنامه ریزي خطي عۀدد صۀیی خۀال. است1396 بهینۀ فروشگاه ها براي مركز خرید اصفهان سیتي سنتر در دورۀ زماني دي تا اسفند

 لۀوازم آرایشۀي و، نوع خۀرده فروشۀي طۀ و نقۀره7  حداكثر مي شود؛ بنابراین، ازجمله اثرات خارجي بین فروشگاهي،شده است كه در آن مجموع مناف توسعه دهنده
.بررسۀي شۀده اسۀت

 ك س مكۀاني مختلۀ3  ك س اندازه اي و3  رستوران و فست فود وكافي شاپ در، مبلمان و دكوراسیون داخلي، لوازم منزل، پوشاک،بهداشتي

، بهطوركلي نتۀایج بهینۀه. مبلمان و دكوراسیون داخلي و لوازم منزل مربوط ميشود،مقایسۀ نتایج بهینه با نتایج واقعي نشان ميدهد بیشترین انطباق به كاربري ط و نقره
 یكي از دالیۀ آن لیۀا نكۀردن اثۀرات. فروشگاهها بهصورت متنوعتري توزی شدهاند،تمركز بیشتر در برخي كاربريها را نشان ميدهد؛ درحاليكه در حالت واقعي
.خارجي بینفروشگاهي ناشي از تنوع فروشگاهها در الگوست
.  برنامهریزي خطي عدد صیی، اصفهان سیتيسنتر، مركز خرید، اثرات خارجي بینفروشگاهي، تركیب فروشگاهها:واژههای کلیدی

1. Inter stores externalities
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مقدمه
به نظر ميرسد مراكز خرید بهخۀوبي جۀاي خۀود را

پراكندگي آنها مناف بیشتري را نصیب خریدار مۀيكنۀد

در سبد مصرفي جامعه پیۀدا كۀردهانۀد .مشۀتریان بۀالقوه

و این مسئله باعث جذب بیشتر مشتري در مراكز بازاري

بهمنظور تهیۀ برند مۀورد ع قۀۀ خۀویش ،كۀاهش هزینۀۀ

و مراكز خرید ميشود (بروكنر .)2011 ،بۀه منۀافعي كۀه

خرید ،صَرف فرصت كمتر براي خرید و امكان انتخاب

از حضور سایر فروشگاهها در مجاورت یۀك فروشۀگاه

آزادانه به مراكز خرید مراجعه ميكنند؛ بنابراین بۀا علۀ

ناشي ميشود ،اثرات جانبي بینفروشۀگاهي مۀيگوینۀد.

و اطمینان به تقاضاي مشتریان دائمي جۀذب آنهۀا بۀراي

الزم ۀۀ كسۀۀب حۀۀداكثر سۀۀود در مراكۀۀز خری ۀد در نظۀۀر

خرید آنۀي از سۀایر مغۀازههۀاي مركۀز خریۀد ،موضۀوع

داشۀۀتن تمۀۀام عناصۀۀر هزینۀۀه و درآمۀۀد ،ازجملۀۀه اثۀۀرات

مهمي است .علت گسترش مراكز خریۀد ،مسۀئلۀ تجمۀ

سۀۀرریز ،اسۀۀت .در یۀۀر ایۀۀن صۀۀورت پۀۀا از مۀۀدتي

فروشگاهي است .تجم فروشگاهي كه به شۀك سۀنتي

فروشۀۀندگان بۀۀه مسۀۀتمجران موقۀۀت تبۀۀدی م ۀيشۀۀوند؛

خود موجب پدیدآمدن بازارهاي سنتي یا مناطق بازاري

درحاليكه اگر هزینههاي پرداختي بۀراي رونۀق گۀرفتن

شده ،در شك جدید و مدرن خود سۀبب ایجۀاد مراكۀز

مركز خرید باقاعده و هدفمند باشد و بۀهمنظۀور تقویۀت

خرید شده است.

اثۀۀرات بۀینفروشۀۀگاهي صۀۀرف شۀۀود ،بۀۀه تۀۀراك بیشۀۀتر

از نظۀۀر بروكنۀۀر 2 )28 :2011( 1نیۀۀرو در ب ۀه وجۀۀود

مشتریان كمۀك خواهۀد كۀرد .هۀدف نگارنۀدگان ایۀن

آمدن پدیدۀ تجمی فروشگاهي اثرگذار است :نخسۀت،

مقاله مكانگزیني فروشگاهها در مركز خریۀد «اصۀفهان

تمای خریداران به حداق كردن هزینههۀاي سۀفر بۀراي

سیتيسنتر» در بهترین موقعیت و لیۀا اثۀرات خۀارجي

خرید كه شام هزینۀ زماني و هزینۀ پولي (مانند مخارج

مثبت بینفروشگاهي است؛ بۀهنیۀويكۀه حۀداكثر سۀود

مربۀۀوط بۀۀه خۀۀودرو ،ازجملۀۀه هزینۀۀۀ بنۀۀزین) مۀۀيشۀۀود.

اقتصادي براي توسعهدهنده حاصۀ شۀود .پژوهشۀگران

خریداري كه نیاز دارد بۀه چنۀدین فروشۀگاه سۀر بزنۀد،

این مقاله بهدنبال انتخاب تركیب بهینۀ مستمجر با استفاده

ترجی مي دهد به «منطقۀ بازاري» یا «مركۀز خریۀد» سۀر

از تكنیك برنامهریزي خطي با میاسبۀ اثرات جانبي بین

بزند؛ درنتیجه چنانچه فروشگاه ها به طور فضایي متۀراك

فروشگاه هاي رقیب در مركز خرید سیتيسۀنتر اصۀفهان

باشند ،قدرت جذب مشتري بیشتري دارند؛ درحۀاليكۀه

در دورۀ زماني ديماه تۀا اسۀفندماه  1396هسۀتند تۀا در

اگر بهطور پراكنده توزی شده باشند ،اینگونۀه نیسۀت؛

هنگام تصمی گیري دربارۀ اجۀارۀ پرداختۀي مسۀتمجران،

دومین نیرویي كه باعۀث تۀراك فروشۀگاههۀا مۀيشۀود،

این اثرات جانبي لیا و از سۀواري مجۀاني جلۀوگیري

منفعۀۀۀت حاصۀۀۀ از مقایسۀۀۀۀ فروشۀۀۀگاههۀۀۀا توسۀۀۀ

شود.

مشتريهاست .این موضوع حتۀي بۀراي زمۀاني كۀه تنهۀا
یك خریۀد انجۀام مۀيگیۀرد نیۀز برقۀرار اسۀت .توانۀایي

پیشینۀ تحقیق.

مقایسۀ میصوالت مشابه ،منجر به تصمی گیري بهتۀر در

كۀۀانتوال )5 :2017( 2در رسۀۀالهاي بۀۀا نۀۀام «موفقیۀۀت

خریۀۀد مۀۀيشۀۀود و ایۀۀن امۀۀر ،منۀۀاف خریۀۀد را افۀۀزایش

خردهفروشي ،اثر فضا و تجم » نشۀان مۀيدهۀد تركیۀب

ميدهد؛ بنابراین تراك فضایي فروشگاه ها درمقایسۀه بۀا

بهینۀ مستمجر نسبت به عوام خارجي ،همچون تبلیغۀات

1. Brueckner

2. Kantola

تعیین تركیب بهینۀ مستمجر در مراكز خرید با لیا اثرات خارجي بینفروشگاهي

و ذهنیت خریداران مركز خریۀد ،عامۀ تمثیرگۀذارتري
در اجراي بهتر آن است.
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تي یو و همكاران )7 :2003( 4در مطالعۀ خود با نۀام
«مۀۀدیریت اثۀۀرات خۀۀارجي ب ۀینفروشۀۀگاهي در مراكۀۀز

پیوواني و همكۀاران )1 :2017( 1در مقالۀه اي بۀا نۀام

خری ۀد :شۀۀواهد تجرب ۀي» بۀۀا جم ۀ آوري دادههۀۀاي 148

«تعیین تجم خردهفروشي با استفاده از دادههۀاي متعۀدد

مركز خرید بهدنبال بررسي  3عام انۀدازۀ مغۀازه ،طۀول

فضایي» مكانگزینۀي خۀردهفروشۀيهۀا را در مجۀاورت

زنجیرۀ فروشگاهها و شهرت فروشۀنده در ایجۀاد اثۀرات

یكدیگر توضۀی مۀي دهنۀد .نتۀایج پۀژوهش آنهۀا بۀراي

سرریز بودهاند .نتایج بهدسۀتآمۀده حۀاكي از آن اسۀت

پیشبیني مدل مكانگزیني خۀرده فروشۀي هۀا باتوجۀهبۀه

كه اندازۀ مغۀازه تۀمثیر چشۀمگیر و معنۀاداري بۀر میۀزان

اثۀۀرات تجمۀۀ و سۀۀكونت مشۀۀتریان بۀۀالقوه تۀۀا شۀۀعاع

فروش دارد .فروشندگان برنۀد هۀ بۀهدلیۀ داشۀتن اثۀر

300متري در فروشگاهها استفاده ميشود.

سرریز بیشتر اجارۀ كمتري پرداخت ميكنند؛ امۀا طۀول

كۀۀارتر و آلۀۀن )3 :2012( 2در مقال ۀۀ «روش ۀي بۀۀراي
تعیین تركیب بهینۀ مستمجر (شام مكانیابي) در مراكۀز

زنجیرۀ فروشگاهي اثر چنداني در میزان اجارۀ پرداختۀي
نداشته است.

خرید» مسئلۀ بهینهیابي ماكزیم سود را براي مكانیۀابي

مجیا و اپلي )2 :2003( 5اثرات خارجي را با بررسۀي

مستمجر مركز خرید با در نظۀر گۀرفتن  2اثۀر مكمۀ در

 41مركۀۀز خریۀۀد در ایۀۀاالت متیۀۀده و بۀۀیش از 4000

پاسۀۀااها ،یعنۀۀي نظری ۀۀ پیشۀۀنهاد اجۀۀاره و نظری ۀۀ مكۀۀان

فروشگاه درون آن بهطور تجربۀي و بۀا اسۀتفاده از یۀك

مركزي تعدی شده ،توضی ميدهند؛ سۀسا بۀه كمۀك

مدل یرخطي با تقسی بنۀدي مغۀازههۀاي خۀردهفروشۀي

مۀۀاتریاهۀۀاي مسۀۀافت و ارتباطۀات تخمۀینزدهشۀۀده بۀۀه

میاسبه كردهاند .آنها تمثیر اندازۀ مغازه و تصویر ذهنۀي

درجۀۀه دوم تركی ۀب بهین ۀۀ

را در مراكۀۀز خریۀد بررسۀي كردنۀۀد و نشۀۀان دادنۀۀد اثۀۀر

روش ح ۀ مسۀۀئله تخص ۀی

خارجي بین فروشگاههاي هۀ جۀوار بۀا تصۀویر ذهنۀي و

مستمجر را ارائه ميكنند.

سن و همكاران )4 :2012( 3در پۀژوهش خۀویش بۀا

اندازهاي كه ایجاد ميكنند ،چشۀمگیر و بۀزر

اسۀت.

نام «اثرات خارجي تقاضاي ه مكاني» ارائۀۀ رویكۀردي

آنها همچنین نتیجۀه گرفتنۀد انۀدازۀ فروشۀگاه و تصۀویر

را بۀۀراي انۀۀدازهگیۀۀري اثۀۀرات خۀۀارجي تقاضۀۀا دنبۀۀال

ذهني تمثیري معنادار و یرخطي بۀر میۀزان كۀ فۀروش

مۀۀيكننۀۀد .در ایۀۀن تیقیۀۀق اثۀۀرات خۀۀارجي بۀۀا تخم ۀین

مركز خرید دارد.

تغییرات در سط مخارج پرداختي خانوار براي مصرف

ویتون )15-14 :2000( 6با ارائۀ مدلي نظري بهدنبۀال

خواروبۀۀار هنگۀۀام تمس ۀیا ایسۀۀتگاه گۀۀاز در مج ۀاورت

شناسایي تفاوتهاي میۀان قراردادهۀاي اجۀاري ثابۀت و

سوپرماركت و قب از آن اندازه گرفته شده است .نتۀایج

قراردادهۀۀاي اجۀۀاري درصۀۀدي در مراكۀۀز خری ۀد بۀۀوده

نشۀۀۀان مۀۀۀيدهۀۀۀد خریۀۀد از خواروبارفروشۀۀي پۀۀۀا از

است .او با ارائۀ مدل خۀود نشۀان مۀيدهۀد قراردادهۀاي

ه جواري با ایسۀتگاه گۀاز  7/7تۀا  9/3درصۀد افۀزایش

درصۀۀدي نۀۀهتنهۀۀا موجۀۀب توزیۀۀ ریسۀۀك و افۀۀزایش

داشته است.

ت شهاي مستمجران ميشود ،بر همۀۀ جنبۀههۀاي رابطۀۀ
میان مالك و مستمجر نیز اثۀر مۀيگۀذارد؛ سۀسا مۀدلي
1. Piovani et al
2. Carter and Allen
3. Sen et al

4. Te Yuo et al
5. Mejia and Eppli
6. Wheaton
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ارائه ميكند كه در آن بۀهجۀاي یۀك قۀرارداد معمۀول،

بروكنۀۀر ( )6 :1993در مقالۀۀۀ خۀۀود بۀۀا نۀۀام «اثۀۀرات

قراردادي درصدي معرفي مۀيشۀود كۀه بۀراي مسۀتمجر

خۀۀارجي ب ۀینفروشۀۀگاهي و تخص ۀی

فضۀۀا در مراكۀۀز

ایجاد انگیزه نميكند؛ بلكه براي مالك انگیزه به وجۀود

خرید» فۀروش یۀك مغۀازه را بۀهطۀور مسۀتقی تۀابعي از

مي آورد .نتایج نشان ميدهد باوجود اثرات خۀارجي در

فضاي تخصی

یافته به همان مغازه و سۀایر مغۀازههۀا در

فروش ،مالۀك از خۀود رفتارهۀاي فرصۀتطلبانۀه نشۀان

نظۀۀۀر مۀ ۀيگیۀ ۀرد .در مۀۀۀدل او كۀۀۀه بۀۀۀر پایۀۀۀۀ تئۀۀۀوري

نميدهد و همواره انگیزه دارد مستمجران در فروشگاهها

حداكثرسازي سۀود اقتصۀاد خۀرد اسۀت ،توسۀعهدهنۀدۀ

باقي بمانند؛ حتي هنگامي كه به توسعه یا تغییر كۀاربري

مركۀۀز خری ۀد ،اثۀۀرات خۀۀارجي را در جایگۀۀاه یك ۀي از

و فضا در مركز خرید اقدام ميكنند .او بیۀث مۀيكنۀد

معیارهاي تخصی

فضۀا بۀه مغۀازههۀاي متنۀوع در نظۀر

مغازهاي كه اثرات خارجي بیشتري تولید ميكند ،مُیۀق

ميگیرد و درنهایت در تیلیۀ خۀود بۀهدنبۀال برقۀراري

به پرداخت نرخ اجارۀ كمتري است.

ارتباط میان توانایي مغازهها در ایجاد اثر سرریز و میۀزان

میشلي و همكاران )2 :1998( 1در تیقیق خود با نۀام
«رقابت و تخصی

بهینۀ فضا در مراكز خریۀد» توضۀی

اجارۀ پرداختي آنهاست.

بین و همكاران )5-4 :1988( 3در پۀژوهش خۀویش

ميدهند چرا توسعهدهندگان مراكز خرید تمایۀ دارنۀد

با نام «گزینش مستمجر در پاساا خریۀد» مسۀئلۀ تركیۀب

تركیبي از فروشگاههاي رقیب را در مركز داشته باشۀند.

مستمجر را با برنامهریزي یرخطي عدد صیی بیان و بۀا

آنها دلی این امر را افزایش ترافیك مشتریان مۀيداننۀد؛

استفاده از تخمۀین خطۀي حۀ كۀردهانۀد .اعتبۀار نتۀایج،

همچنین آنها تیلیلي نظري ارائه ميدهند كه اسۀتفاده از

حاكي از آن است كه با استفاده از ایۀن روش در مركۀز

آن براي تصمی گیري در مسئلۀ اجارهدادن یۀك واحۀد

خرید  10تا  25درصۀد افۀزایش قیمۀت اتفۀاق مۀيافتۀد.

تجاري خالي امكانپذیر است.

مدل معرفيشده براي تطبیق با میدودیتهاي ساختاري

پاشۀیگیان و گولۀۀد )16 :1998( 2در تیقیقۀي بۀۀا نۀۀام

منیصربهفۀرد و ویژگۀيهۀاي بۀازاري هۀر مركۀز خریۀد

«درونيسازي صرفههاي تجم  :قیمۀتگۀذاري فضۀا در

سنجیدهشده قابلیت انعطاف دارد .در این مدل ،هر مغازه

مراكز خرید» بۀا اسۀتفاده از دادههۀاي مربۀوط بۀه اجۀارۀ
فروشگاهها اهمیت اثرات خارجي مراكز خرید را بازگو
و تعیین ميكنند كدام بخش از سود مغۀازههۀا بۀا اثۀرات
خۀۀۀارجي مۀۀۀرتب اسۀۀۀت .ایۀۀن مقالۀۀۀه جۀۀۀز نخسۀۀۀتین
پژوهشهاي انجامشده است كه میۀزان اثۀرات خۀارجي
تولیدشده در كاربريهاي مختل

را میاسۀبه مۀيكنۀد.

با  3ویژگي خود تعری

ميشود:

 -1ازنظر قرارگرفتن فضاي آن (فضاي فروشۀگاههۀا
به  3ك س طبقهبندي شده است)؛
 -2انۀۀدازۀ آن (انۀۀدازه هۀ بۀۀه  3دسۀۀته تقسۀی شۀۀده
است)؛
 -3نوع مغازه (از بین  12نوع).

پیشۀۀنهاد نویسۀۀندگان بۀۀراي درون ۀيسۀۀازي ای ۀن اثۀۀرات

سسا میزان اجارۀ حاصۀ از مركۀز خریۀد بۀهمنزلۀۀ

دریافۀۀت اجۀۀارۀ كمتۀۀر از مغۀۀازههۀۀایي اسۀۀت كۀۀه اثۀۀرات

تۀۀابعي از تعۀۀداد واحۀۀدهاي تجۀۀاري بۀۀا خصوصۀۀیات

خارجي بیشتري را تولید ميكنند.

تعری شدۀ آن ،ماكزیم ميشود.

1. Miceli et al
2. Pashigian and Gould

3. Bean et al
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بالافكنده ( )12 :1396در مقالهاي بۀا نۀام «تیلیۀ و

این پژوهش در شهر تهران با جم آوري پرسۀشنامۀه از

ارزیۀابي مكۀۀاني كۀۀاربريهۀۀاي تجۀۀاري شۀۀهر ایۀ م» بۀۀه

 385بازدیدكنندۀ مراكز خرید انجام شۀده اسۀت .بۀراي

مكۀۀانیۀابي بهینۀۀ مراكۀۀز تجۀۀاري شۀۀهري بۀۀراي مجتمۀ

آزمون فرضیهها از روش معادالت سۀاختاري نۀرم افۀزار

تجاري تیۀروا اقۀدام كۀرده اسۀت .بۀدینمنظۀور دربۀارۀ

لیزرل استفاده شده است .نتۀایج نشۀان مۀيدهۀد از میۀان

معیارهۀۀاي مكۀۀانیۀابي مراكۀۀز تجۀۀاري بیۀۀث شۀۀده و بۀۀا

عوام مؤثر بر جذابیت مركز خرید و رضایت مشتریان،

تیلی دسترسي به شریانهاي فرعي و اصلي و نزدیكۀي

 2عام ۀ تركی ۀب تنۀۀوع خۀۀردهفروش ۀي و جَ ۀو مییطۀۀي

به كاربريهاي سازگار و ناسۀازگار مۀاتریا مقیۀاس بۀا

بیشترین تمثیر را داشته اسۀت .باتوجۀهبۀه نتۀایج پۀژوهش

مطالعۀ موردي مركز تجاري تیروا شۀهر ایۀ م ،رعایۀت

پیشۀۀنهاد پژوهشۀۀگران بۀۀه مۀۀدیران مراكۀۀز خریۀد ،ایجۀۀاد

معیارهاي منظور بررسي شده است .نتایج بهدسۀتآمۀده

تركیب بهینهاي از فروشگاههۀا و بۀه وجۀود آوردن جَۀو

حاكي از آن است كۀه مركۀز تجۀاري تیۀروا داراي 60

مییطي مناسب براي حمایت از فروشۀگاههۀاي موجۀود

درصد سازگاري كامۀ ازنظۀر مۀاتریا سۀازگاري70 ،

بهمنظور جذابیت بیشتر مركز خرید و رضۀایت مشۀتریان

درصۀد مطلوبیۀت كامۀ ازنظۀۀر مۀاتریا مطلوبیۀت60 ،

است.

درصۀۀد تناسۀۀب كامۀ ازنظۀۀر مۀۀاتریا ظرفیۀت و 33/3
درصد تناسب كام ازنظر كاربريهاي وابسته است.

درزمینۀ مراكۀز خریۀد داخلۀي كۀ وبۀیش مطالعۀاتي
وجود دارد؛ اما اكثر تیقیقات انجامشۀده در ایۀن زمینۀه

بخشيزاده و همكاران ( )10 :1395در مقالهاي با نام

در حوزۀ شیوۀ معمۀاري آن اسۀت و ایۀن مقالۀه ازجملۀه

«ارائۀ الگویي بهمنظورتبیین نقۀش موفقیۀت مجتمۀ هۀاي

نخسۀۀتین مطالعۀۀاتي اسۀۀت كۀۀه دربۀۀارۀ شناسۀۀایي اثۀۀرات

تجاري در كشور» از نمونۀهاي 386نفۀري از مشۀتریان 5

خارجي بینفروشگاهي صورت گرفتۀه اسۀت؛ همچنۀین

مركز تجاري موفق در شۀهر تهۀران بۀه جمۀ آوري داده

نگارندگان پژوهش حاضر ازلیۀا كۀاربردي بۀهدنبۀال

مبادرت كردهانۀد .در ایۀن پۀژوهش بۀراي آزمۀونهۀاي

تعیین تركیب بهینۀ مستمجر در مراكز خریدنۀد .پۀیش از

مدلسازي از معادالت ساختاري و تیلی عاملي تمییدي

ایۀۀن مطالعۀۀۀ داخلۀۀي در ایۀۀن زمینۀۀه انجۀۀام نشۀۀده اسۀۀت.

استفاده شده و نتایج مد نظر با دو نۀرم افۀزار  SPSSSو

ازجملۀۀه نۀۀوآوري هۀۀاي دیگۀۀر ایۀۀن پۀۀژوهش اسۀۀتفاده از

 LIZRELبه دست آمده است .یافتههاي تیقیق حاكي

رواب برنامه ریزي خطي بۀه همۀراه كۀاربرد صۀرفههۀاي

از تۀۀمثیر معنۀۀيدار متغیرهۀۀاي میۀۀی فیزیكۀۀي مجتمۀۀ

تجمی در مركز خرید براي تعیین تركیب بهینۀ مسۀتمجر

تجاري و تمای مشتریان به ماندن در مجتم بر موفقیۀت

در مركز خرید اصفهان سیتيسنتر است.

مجتم تجاري و تمثیر این متغیر بر وفۀاداري مشۀتریان و
تبلغات مثبت آنهاست؛ اما تمثیر متغیر هیجانات مشۀتریان

مبانی نظری.

در مجتم تجاري بر موفقیت مجتم تجاري تمیید نشۀده

مراکزززز خریزززد :در یۀۀۀك تعریۀ ۀ

است.

تجاريتفرییي نوعي فضاي تجاري اسۀت كۀه نیازهۀاي

حیۀ ۀدرزاده و عبقۀۀۀري ( )2 :1391در مقالۀۀۀهاي بۀۀۀه

مختل

كلۀۀۀي مركۀۀۀز

مردم را در  2قالب تجۀاري و تفرییۀي پوشۀش

بررسي تمثیر تنوع فروشگاهي و شرای میی درونۀي و

ميدهد؛ بهطوري كۀه افۀراد بۀا مراجعۀه بۀه چنۀین میلۀي

بیروني بر رضایت مشتریان از مراكز خرید اقدام كردند.

ضمن امكان دسترسي آسۀان و سۀری بۀه انۀواع و اقسۀام

80

ماییتاج روزمرۀ خویش ،امكان بهرهگیري از یكسري

بالعكا؛ بنابراین هر نۀوع فروشۀگاه از بازدیدكننۀدگان

مجموعههاي تفرییي را نیز داشته باشۀند (پورسیسۀتاني،

فروشگاههۀاي نۀوع دیگۀر نیۀز منفعۀت كسۀب مۀيكنۀد

 .)1 :1380مركۀۀز خریۀۀد مجموعۀۀهاي اسۀۀت از تركیۀۀب

(بروكنر.)120 :2011 ،

مستمجرهاي انتخابي و ارائۀهدهنۀدگان خۀدمات تجۀاري

اثرات خارجی بزین فروشزگاهی :دلیۀ ایجۀاد

درون یك یۀا چنۀد سۀاختمان بۀهمنزلۀۀ یۀك واحۀد كۀه

اثرات خارجي ،خوشه بندي فضایي مغازه هاست .این امر

بهخۀوبي طراحۀي و مۀدیریت مۀيشۀود (سۀازمان زمۀین

در صرفهجویي هزینههاي حم ونق براي خرید چندین

شهري .)4 :1999 ،شهرها از قدی داراي منۀاطق بۀازاري

میصول در یك سۀفر بۀه خریۀداران كمۀك مۀيكنۀد.

با فروشگاههاي متراك بودهاند؛ اما ازآنجاكه این مناطق

توسعه دهندۀ مركز خرید ه با آرایش فضایي و انتخاب

بۀه وجۀود

بهینۀ مغازه ها از این فرصت براي كسب سود بیشینه بهره

آمۀۀدهانۀۀد ،جۀۀاي خۀۀود را بۀۀه مراكۀۀز خریۀۀد دادهانۀۀد.

مۀيگیۀرد .برخۀۀورداري مركۀز خریۀد از فروشۀگاههۀۀاي

حداق كردن هزینه هاي سفر براي خرید كه شام هزینۀ

متنۀۀوع و وجۀۀود فروشۀۀگاههۀۀاي همگۀۀن كۀۀه كاالهۀۀاي

زماني و هزینۀ پولي (مانند مخۀارج مربۀوط بۀه خۀودرو،

مشۀابهي را بۀه فۀروش مۀۀيرسۀانند ،سۀبب ایجۀاد اثۀۀرات

ازجمله هزینه بنزین) است و منفعۀت حاصۀ از مقایسۀۀ

سۀۀۀرریز مۀۀۀيشۀۀۀود (میشۀۀۀلي و سۀ ۀیرمانا.)2 :1995 ،

فروشگاه ها توس مشتري 2 ،عامۀ پدیدآمۀدن تجمیۀ

تئوريهۀاي اقتصۀادي مطۀر شۀده  3راه حۀ اساسۀي را

فروشگاهي است .این موضوع باعۀث مۀي شۀود خریۀدار

براي دروني سازي ایۀن اثۀرات ارائۀه داده انۀد :سوبسۀید/

براي مقایسۀ كاالها بۀه منۀاطق بۀازاري یۀا مراكۀز خریۀد

مالیات پیگۀویي ،راه حۀ كۀوز و قواعۀد مداخلۀه گۀري.

مراجعۀۀه كنۀۀد؛ بنۀۀابراین تۀۀراك فضۀۀایي فروشۀۀگاههۀۀا

بیشۀۀتر ابزارهۀۀاي مۀۀدیریتي و درونۀۀيسۀۀازي در عمۀۀ

درمقایسۀه بۀا پراكنۀدگي فروشۀۀگاههۀا منۀاف بیشۀۀتري را

زیرمجموعۀ این  3راه ح میسوب مي شوند (تۀي یۀو و

نصیب خریدار ميكنۀد و ایۀن امۀر باعۀث جۀذب بیشۀتر

همكۀۀاران .)5-2 :2003 ،چگۀۀونگي تخص ۀی

فضۀۀا در

مشۀۀتري در مراكۀۀز بۀۀازاري و مراكۀۀز خریۀۀد مۀۀيشۀۀود؛

مراكز خرید روشي براي دروني سازي این اثرات اسۀت.

همچنین رقابت قیمتي بین فروشۀگاههۀایي كۀه میصۀول

بر این اساس مغازه هایي كه اثرات سرریز بیشتري تولیۀد

مشۀۀابهي را بۀۀه فۀۀروش مۀۀيرسۀۀانند ،در حالۀۀت تۀۀراك

مۀيكننۀۀد ،بایۀد فضۀۀاي بیشۀۀتري دریافۀۀت كننۀۀد .اثۀۀرات

فروشۀۀگاهي شۀۀدیدتر اسۀۀت .ایۀۀن رقابۀۀت كۀۀه منجۀۀر بۀۀه

سرریز بهدلیۀ وجۀود مغۀازههۀاي مكمۀ و جانشۀین در

كاهش قیمتها ميشود ،اگرچه براي مشتریان سۀودمند

ی ۀك مركۀۀز خری ۀد ایجۀۀاد م ۀيشۀۀود .مسۀۀئلهاي كۀۀه در

است ،بر سود فروشگاه ها اثر منفي دارد؛ اما این واقعیت

دروني سازي این اثرات وجود دارد ،ابهۀام در تشۀخی

كه مغازهداران استقرار در مناطق بازاري و مراكز خریۀد

مغازه هاي تولیدكننۀدۀ اثۀرات خۀارجي اسۀت (بروكنۀر،

را ترجی ميدهند ،بر این مسئله داللۀت دارد كۀه منۀاف

)6 :1993؛ براي مثۀال مغۀازه هۀاي كمترشۀناخته شۀده در

استقرار در مراكز خرید بر زیان ناشۀي از رقابۀت شۀدید

مركز خرید از سواري مجاني شهرت مغازه هاي معروف

قیمتۀۀي لبۀۀه دارد؛ بۀۀراي مثۀۀال خریۀۀداري كۀۀه بۀۀه قصۀۀد

برخوردار ميشوند (پاشیگیان و گولد.)2 :1998 ،

در نتیجۀ یك تعۀادل مكۀانیۀابي ناهماهنۀ

خریدن كفش از مغازۀ كفشفروشۀي بازدیۀد مۀيكنۀد،

درصورتيكه وجود فروشگاههۀاي مشۀابه یۀا گۀاهي

ممكۀن اسۀت بۀه مغۀۀازۀ لبۀاسفروشۀي هۀ سۀر بزنۀد یۀۀا

وجود فروشگاههاي رقیب موجب افزایش میزان فۀروش
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تعیین تركیب بهینۀ مستمجر در مراكز خرید با لیا اثرات خارجي بینفروشگاهي

و افزایش استقبال بازدیدكنندگان شود ،اثرات خۀارجي

یك فروشندۀ جدید این پیام را دارد كه بۀازار میصۀول

مثبت است؛ اما اگر رقابت ناشي از وجود فروشگاههۀاي

او وجود دارد .این موضوع اطمینان نداشتن او را درزمینۀ

رقیب شدت بگیرد ،انگیزۀ ورود فروشگاههاي جدید به

مشتري و وجود بازار كاهش مۀيدهۀد (بكمۀن:1999 4،

آن مكان سركوب مي شۀود (فوجیتۀا و تیۀز.)5 :2002 1،

 .)12خریداران قب از خرید ،كاالهۀا و خۀدمات را بۀین

در مركز خرید مغازه داران مي توانند سودهاي متقابۀ را

تعۀۀدادي از مغۀۀازههۀۀا مقایسۀۀه مۀيكننۀۀد .قیمۀۀت ،شۀۀك ،

ه از مغازه هاي منفرد و ه از مزیت هاي مشترک كۀ

سبك ،كیفیت ،مد (و خدمات پا از فۀروش) مشخصۀاً

مركۀۀز خری ۀد دریافۀۀت كننۀۀد؛ بۀۀراي مثۀۀال مغۀۀازههۀۀاي

از م حظات اصلي آنان میسوب ميشود.

و

بۀۀا در نظۀۀر گۀۀرفتن تعۀۀداد معلۀۀومي از مغۀۀازههۀۀا كۀۀه

كوچك به قدرت جذب مشۀتري مغۀازه هۀاي بۀزر

2

میصۀۀولي مشۀۀابه را ارائۀۀه مۀۀيدهنۀۀد ،خۀۀردهفروشۀۀان

 .)4 :1992وقتي صاحبان مراكۀز خریۀد مۀي خواهنۀد بۀه

درصۀۀورت اسۀۀتقرار در مجۀۀاورت یكۀۀدیگر نسۀۀبت بۀۀه

مركۀۀز خریۀۀد خۀۀود نظۀ و همۀۀاهنگي بدهنۀۀد ،شۀۀدت و

وضۀۀعیت پراكنۀۀده ،كسۀۀبوكۀۀار پررونۀۀقتۀۀري خواهنۀۀد

سرریز مشتریان آنها وابسۀته انۀد (بنجۀامین و همكۀاران،

جهۀۀت اثۀۀرات جۀۀانبي در بۀۀین فروشۀۀگاههۀۀا را م حظۀۀه

5

داشت (نلسون.)6 :1958 ،

مي كنند .اگر مغۀازه اي قابلیۀت كسۀب درآمۀد بیشۀتر را

اگر تعداد مغازههاي فروشندۀ یك نۀوع میصۀول از

داشته باشد ،مالك مركز خرید ميتواند آن مغۀازه را بۀا

تعداد بهینه بیشتر شود ،مزاحمت و رقابتي كه براي سۀایر

نرخ باالتري اجاره دهد (بروكنر.)121 :2011 ،

مغازه هاي ه صن

خود ایجاد مۀيكننۀد ،اثۀر خۀارجي

در تعریفي دیگر به وابستگي فروش یۀك مغۀازه بۀه

منفي در بین فروشگاههۀا بۀه وجۀود مۀيآورد؛ بۀه بیۀاني

تعۀۀدادي از مغۀۀازههۀۀاي داراي كۀۀاربري مشۀۀابه در ی ۀك

دیگۀۀۀر اثۀۀۀرات خۀۀۀارجي مثبۀۀۀت بۀۀینمغۀۀۀازهاي سۀۀۀبب

پاساا ،اثرات خۀارجي بۀین فروشۀگاهي گفتۀه مۀيشۀود.

شك گیري تشریك مساعي براي كمك بۀه راه انۀدازي

براي اسۀتفاده از مۀاكزیم مزیۀت ایۀن اثۀرات ،تركیۀب

هر مغازه ميشود (تي یو و همكۀاران .)7 :2003 ،ایجۀاد

مستمجر باید شام تعدادي كۀافي از هۀر نۀوع فروشۀگاه

اثرات خارجي منوط به تعداد بهینۀ هر نوع خردهفروشي

باشد؛ زیرا از یۀك نقطۀه بۀه بعۀد اثۀرات خۀارجي منفۀي

اسۀۀت .در یۀك مركۀۀز خری ۀد بایۀد تركیبۀي از مسۀۀتمجر

ناشي از ازدحام و رقابت پدید ميآید (بین و همكۀاران،

طراحي شود كه ه جاذب خریداران میصوالت متنوع

.)1:1998

باشد و ه خریداراني را كه انتخاب سختگیرانۀه اي از

تجم فروشندگان میصول همگن از دو جنبه ابۀزار

یك نوع كاال دارند ،جذب كنۀد .منتهۀا همۀانطۀور كۀه

تبلیغاتي میسوب ميشود :اول ،مطلوب بۀودن میصۀول

فروشگاه هاي یك نوع كاال افزایش مي یابند ،ابتدا بازده

بۀۀراي خریۀۀداران كۀۀه احتمۀۀال خریۀۀد آنهۀۀا را افۀۀزایش

هر مغازه افزایش پیدا مي كند؛ ولي از تعۀدادي بۀه بعۀد،

ميدهد؛ دوم ،كاهش قیمت كاالهۀا در اثۀر رقابۀت كۀه

این منفعت كاهش مي یابد یا حتي منفۀي مۀيشۀود .ایۀن

خریۀدارن را بۀۀه خوشۀۀ خۀۀردهفروشۀي جۀۀذب مۀيكنۀۀد

امر به دلی آ از رقابت بین مغازه ها اتفاق ميافتد (بۀین و

(كانیشي .)5 :2005 3،خوشه اي شدن فروشۀندگان بۀراي

همكاران.)2 :1988 ،

1. Fujita and Thisse
2. Benjamin et al
3. Konishi

4. Beckmann
5. Nelson
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ایۀۀن دسۀۀتهانۀۀد (ریكلۀۀي .)49 :2012 2،ازنظۀۀر دمیۀۀان و
3

بۀۀا ادبیۀۀات نظۀۀري ،شناسۀۀایي  3نۀۀوع اثۀۀرات خۀۀارجي

همكاران ( )14 :2011یۀك مغۀازۀ لنگۀر بۀا اسۀتفاده از

امكانپذیر است:

اعتبار نۀام خۀود ،ترافیۀك مشۀتریان را در مركۀز خریۀد

 -1اثۀۀۀرات خۀۀۀارجي بۀۀۀینفروشۀۀۀگاهي ناشۀۀۀي از

افزایش مي دهد .در نقشۀ هر مركز خریۀد معمۀوالً یۀك

هۀ جۀۀواري فروشۀۀگاههۀۀاي مشۀۀابه :در ایۀۀن نۀۀوع اثۀۀرات

فروشگاه بزر

یۀا تعۀداد بیشۀتري از ایۀن فروشۀگاههۀا

خارجي ،بازدیدكنندگان و مشتریان مغازهها بۀه صۀورت

وجود دارد .اگر مغازۀ لنگر بهتنهایي در یك مكان قرار

بالقوه از مشتریان سایر مغازههۀا افۀزایش مۀيیابنۀد .ایۀن

بگیرد ،خریدار مي داند با بازدید از آن چه مقۀدار مۀازاد

اثۀۀرات خۀۀارجي تۀۀا سۀۀط معینۀۀي از افۀۀزایش ترافیۀۀك

ميتواند كسب كند؛ پا این فروشگاه مكان ثابتي دارد

تۀۀمثیرات مثبۀۀت دارنۀۀد؛ امۀۀا پۀۀا از رس ۀیدن بۀۀه سۀۀط

و ممكن است ترافیك اندكي از خریداران ایجۀاد كنۀد.

آستانه اي از ترافیك ،ایجۀاد ازدحۀام مۀيكننۀد .درآمۀد

حال اگر مغۀازۀ لنگۀر در مجۀاورت خۀردهفروشۀيهۀاي

خردهفروشيها به نوع كاالیي كه به فروش مۀيرسۀانند،

دیگر در مركز خرید فرض شود ،ر بت خریداران براي

وابسۀۀته اسۀۀت .در سۀۀط معینۀۀي از ترافیۀۀك حۀۀداكثر

مراجعه به مركز خرید بیشتر خواهۀد بۀود؛ زیۀرا احتمۀال

ميشود؛ مث ً سط بهینۀ ترافیۀك بۀراي فروشۀگاههۀایي

یافتن كاالیي مطابق با سلیقۀ ایشان افزایش ميیابد.

كۀه كاالهۀاي داراي ارزش زیۀاد (ماننۀد جۀواهرآالت و
سۀۀاعت) مۀۀيفروشۀۀند ،نسۀۀبت بۀۀه فروشۀۀگاههۀۀایي كۀۀه

روش تحقیق.
قلمرو مكاني این مطالعه طبقات همك  ،اول و دوم

كاالهاي ك ارزشتۀر بۀه فۀروش مۀيرسۀانند ،پۀایینتۀر

اصفهان سیتيسنتر با مجموع  408فروشۀگاه و مسۀاحت

است.
 -2اثۀۀرات خۀۀارجي بۀۀینفروشۀۀگاهي ناشۀۀي از تنۀۀوع

 51029متر مرب بوده است.

فروشگاهها :وجود فروشگاههۀایي بۀا كاالهۀا و خۀدمات

مجموعۀ اصفهان سیتيسنتر در سۀال  2012افتتۀا و

متنوع مانند اثرات خارجي ناشي از فروشگاههۀاي مشۀابه

در  2016ساخت آن تكمیۀ شۀده اسۀت .ایۀن مجموعه

ه جوار ،بهدلی ایجاد امكۀان خریۀد كاالهۀاي مختلۀ

درك شام  7طبقه است 2 .طبقه بۀه صۀورت پاركین
با ظرفیت  5500اتومبی  3 ،طبقه مركۀز خریۀد و

در یك سفر باعث به وجود آمۀدن جۀذابیت و افۀزایش

مسق

بازدید مشتریان از مركز خرید ميشود.

 2طبقۀۀۀ آخۀۀۀر شۀۀۀام مجموعۀۀۀۀ پۀۀۀردیا سۀۀۀینمایي و

 -3اثۀۀۀرات خۀۀۀارجي بۀۀۀینفروشۀۀۀگاهي ناشۀۀۀي از

سالن هاست .مطالعۀ حاضۀر بۀر واحۀدهاي مركۀز خریۀد

فروشگاههاي لنگر 1:طبۀق تعریۀ  ،بۀه مغۀازههۀایي كۀه

تمركز دارد .مجموعههۀاي تجۀاري در  3طبقۀه متمركۀز

مستق از مركز خریۀد ،ترافیۀك مشۀتري زیۀادي ایجۀاد

شده اند و جمعاً شام  750واحد ميشۀوند؛ همچنۀین از

مي كنند ،فروشگاههاي لنگر گفته ميشود .بهدلی ایجاد

فروشگاههاي برندهاي ایراني و خارجي ،رسۀتورانهۀاي

ترافیك زیاد ،نواحي فروش نزدیك به این فروشۀگاههۀا

ملۀۀ  ،دفۀۀاتر هواپیمۀۀایي ،شۀۀعب بۀۀانكي ،نمازخانۀۀه و...

گۀۀرانترنۀۀد و بۀۀا قیمۀۀت بیشۀۀتري اجۀۀاره داده مۀۀيشۀۀوند.

متشۀۀك شۀۀدهانۀۀد (سۀۀایت اصۀۀفهان سۀۀیتيسۀۀنتر 1 ،مهۀۀر

هایسرماركت ها ،سینماها ،مراكز بۀزر

تفرییۀي و ...از
1. Anchor Store

2. Reikli
3. Damian et al
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 .)1396نگارندگان پژوهش حاضر بر واحدهایي تمركز

تقۀۀاط  2بۀۀزر

داشتهاند كه براي انواع فعالیتهاي خردهفروشۀي اجۀاره

اصفهان واق شده است .ویژگي هاي مه این مجموعه

داده شۀۀدهانۀۀد .ایۀۀن واحۀدها مجموعۀاً  408فروشۀۀگاه را

عبارت انۀد از :مجۀاورت بۀا سۀساهان شۀهر ،بهارسۀتان و

شام ميشوند؛ همچنین ازآنجاكه تمركۀز پژوهشۀگران

شۀۀهید كشۀۀوري؛ فاصۀۀلۀ 4دقیقۀۀه اي تۀۀا ورودي شۀۀهر

این مطالعه بر اثۀرات خۀارجي بۀینفروشۀگاهي ناشۀي از

اصفهان (میدان آزادي)؛ فاصلۀ 400متۀري تۀا ایسۀتگاه

فروشگاههاي لنگۀر نیسۀت ،فروشۀگاههۀاي لنگۀر ،ماننۀد

مترو و فاصلۀ  300متري تا ایستگاه مسافربري راهآهۀن.

هایسراستار ،دانشگاه و ...از مطالعه حذف شدهاند.

نقشۀ زیر موقعیت مكاني اصفهان سیتيسنتر را مشخ

مجموعۀ اصفهان سیتي سۀنتر در بۀزر

راه جنۀوبي

راه شۀۀهید دسۀۀتجردي و كمربنۀۀدي

كرده است.

شهر اصفهان ،در ابتداي جادۀ اصۀفهان بۀه شۀیراز و در

شکل  -1موقعیت اصفهان سیتیسنتر

طبقهبندي خرده فروشيها بنا بر مطالعۀات گونۀاگون

خردهفروشيها را در  17عنوان طبقهبنۀدي كۀرده اسۀت.

به روشهاي متفاوتي صورت ميگیرد .خردهفروشي بۀه

یو و همكاران )2012( 1خردهفروشۀيهۀا را در  14طبقۀه

فرآینۀۀدهاي فۀۀروش كاالهۀۀاي مصۀۀرفي ی ۀا خۀۀدمات بۀۀه

دسته بندي كردهانۀد .بۀورگرز و همكۀاران )2010( 2نیۀز

مصرفكننۀدگان نهۀایي ازطریۀق كانۀالهۀاي چندگانۀۀ
توزی براي كسب سود گفته مۀيشۀود .ریكلۀي ()2012

1. Yiu et al
2. Borgers et al
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خردهفروشيهۀا را در  12عنۀوان طبقۀهبنۀدي كۀردهانۀد.

فردي ،امور سرگرمي و اجتماعي ،مؤسسات مالي ،سایر

انجمن بینالمللي مراكز خرید ( )2008خردهفروشۀيهۀا

(مغازههاي خالي ،انبار).

را در  19عنوان طبقهبندي كرده است كه عبارتانۀد از:

در این پژوهش انۀواع فروشۀگاههۀا براسۀاس انۀواع

كاالهۀۀاي عمۀۀومي ،ۀۀذا ،خۀۀدمات ۀۀذا ،پوشۀۀاک و

میصوالت و خدماتي كه در بازه زمۀاني بررسۀي شۀده

متعلقات ،لوازم خانگي ،اسباب منزل ،موسۀیقي ،مصۀال

در اصفهان سیتيسنتر ارائه شده و داراي تعداد كافي و

ساختماني و با باني ،لۀوازم خۀودرو ،سۀرگرمي ،هدیۀه،

تمایز اجاره برحسب نوع كاربري ،كۀ س انۀدازهاي و

جواهر ،نوشیدني ،دارو ،سایر خردهفروشيهۀا ،خۀدمات

ك س مكاني بوده است ،به  8رسته گۀروه بنۀدي شۀده
است .این رستهها در جدول ( )1آورده شده است.

جدول  -1انواع خردهفروشیهای استفادهشده در مطالعه ردیف به  7رسته گروه بندی شده
ردیف

رسته

1

ط و نقره

2

آرایشي و بهداشتي

3

پوشاک و كفش

4

اسباب منزل

5

مبلمان و دكوراسیون داخلي

6

رستوران و فستفود

7

كافه
ممخذ :پژوهشگر

همچنین به پیروي از بین و همكاران ( ،)1998انۀواع
فروشگاههۀا در  3كۀ س مكۀاني و  3كۀ س انۀدازهاي

مختلۀ

جدول زیر قرار گرفته است.

طبقهبندي شدهاند؛ به این معنا كه هر فروشگاه باتوجهبۀه
فضۀۀاي تجۀۀاري و موقعیۀۀت مكۀۀانياي كۀۀه در طبقۀۀات

دارد ،تقسۀی شۀۀده اسۀۀت .ایۀۀن دسۀۀتهبنۀۀدي در

بنابراین مقادیر بهینه براي  7نوع خردهفروشي در هر
ك س مكاني و هر ك س اندازهاي به دست ميآید.

جدول  -2طبقهبندی کالسهای اندازهای و مکانی
دستۀ دوم

دستۀ سوم

کالسها

دستۀ اول

کالس مکانی

استقرار در طبقۀ همك

استقرار در طبقۀ اول

استقرار در طبقۀ دوم

کالس اندازهای

مساحت كمتر از  50متر مرب

مساحت بین  50تا  100متر مرب

مساحت بیش از  100متر مرب

ممخذ :پژوهشگر
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هۀۀدف پۀۀژوهش حاضۀۀر حداكثرسۀۀازي سۀۀود ارزش

روش تیقیۀۀق حاضۀۀر باتوجۀۀهبۀۀه نیۀۀوۀ گۀۀۀردآوري

مركز خرید با تعیین تعداد بهینۀ انۀواع خۀردهفروشۀيهۀا

اط عۀۀۀات و دادههۀۀا ،توصۀۀیفي  -تیلیلۀۀي اسۀۀت .بۀۀراي

(در  7نوع خردهفروشي) در  3ك س مكاني و  3ك س

جم آوري اط عۀات از منۀاب التۀین و مراجۀ اینترنۀت

اندازهاي در مجموعۀ اصفهان سۀیتيسۀنتر اسۀت .اثۀرات

استفاده شده و بۀراي میاسۀبۀ اثۀرات سۀرریز ،دادههۀاي

خۀۀارجي مۀۀد نظۀۀر در ایۀۀن تیقیۀۀق براسۀۀاس ایۀۀدۀ بۀۀین و

واقعۀۀۀي قراردادهۀۀۀاي اجۀۀۀارۀ مركۀۀۀز خریۀۀۀد اصۀۀۀفهان

همكاران ( )1998ارائۀه شۀده اسۀت .ایۀدۀ آنهۀا عبۀارت

سیتيسنتر دریافت و تیلی شده است .بهمنظور دستیابي

اسۀۀت از «اثۀۀرات تعۀۀاملي بۀۀین مغۀۀازههۀۀاي یۀۀك رسۀۀته و

بۀۀه مسۀۀاحت و تعۀۀداد واحۀۀدهاي اجۀۀارهاي اصۀۀفهان

وابستگي فروش یك مغازه به تعداد مغازههاي مشابه آن

سیتيسنتر ،نقشههاي طبقۀات بررسۀيشۀده بۀه كۀار رفتۀه

در مركز خرید» .مشتریان بۀه مركۀز خریۀدي كۀه داراي

اسۀۀت .پۀۀردازش و مرتۀۀبسۀۀازي دادههۀۀا بۀۀا اسۀۀتفاده از

تعداد متعادلي از كاالهاي همگن و متنوع اسۀت ،جلۀب

نرم افزار اكس و ح مدل برنامهریزي با نرمافزار لینگۀو

مۀۀيشۀۀوند .اثۀۀرات خۀۀارجي بۀۀینفروشۀۀگاهي تقاضۀۀا از

صورت گرفته است.

ه جواري مستمجرهایي با كاربري مشابه نیز لیا شۀده

متغیرهززای اسززتفادهشززده :مسۀۀاحت واحۀۀدها و

است .منظور از اثرات خۀارجي بۀین فروشۀگاهي مثبۀت،

تعداد واحدها در هر طبقۀه كۀه بۀا اسۀتفاده از نقشۀههۀاي

صرفه هاي مثبت ناشي از ه جواري فروشگاهها در كنار

كاربري و مساحت اصفهان سۀیتيسۀنتر بۀه دسۀت آمۀد؛

یكدیگر است كه موجب اشتراکگذاري مشتریان میان

همچنین ارزش اجارۀ هر نوع خردهفروشي و نۀرخ رشۀد

آنها ميشود.

اجاره در هر رسته خردهفروشۀي در واحۀد زمۀان .بۀراي

هر فرد با دامنۀ انتخاب وسیعي از یك كاالي خاص

میاسبۀ نرخ رشد اجاره در هر نۀوع خۀردهفروشۀي ابتۀدا

جذب مركز خریدي خواهد شد كه شام چندین مغازۀ

در هۀۀر گۀۀروه كۀۀاربري ،اجۀۀاره برحسۀۀب تۀۀاریخي كۀۀه

عرضه كنندۀ آن كاالست .تركیب مناسب مستمجر بۀراي

فروشگاه اجاره داده شده ،مرتب شده است؛ سسا نۀرخ

یك مركز خرید ،شیوه اي براي جذب بیشتر مشۀتریان و

رشد اجارۀ فروشگاههاي جدید در هۀر كۀاربري نسۀبت

بازدیدكننۀۀدگان بۀۀه حسۀۀاب مۀۀيآیۀۀد تۀۀا بۀۀدینصۀۀورت

به فروشگاه قب از خود در همان كاربري میاسۀبه شۀده

توسعهدهندۀ مركز خرید بتواند بۀا افۀزایش نۀرخ اجۀاره،

است .براي تبدی نرخ رشۀد در واحۀد زمۀان (در اینجۀا

سود خود را به حداكثر برساند .ه زمان با افزایش تعداد

یك سال) نۀرخ بۀهدسۀتآمۀده در نسۀبت  360بۀر دورۀ

مغازههاي یك كاربري ،بازدهي براي هر مغازه در ابتۀدا

زماني استفادهشده ضرب شده است تا این نرخ براسۀاس

افزایش ميیابد .از نقطۀهاي بۀه بعۀد ایۀن اثۀرات كۀاهش

فواص ساالنه همگن شود.

ميیابد یا منفي ميشود (هنگامي كه مغازهها با یكۀدیگر
وارد رقابت ميشوند).

رابطۀ 1

R2  R1
360
*
R1
D2  D1

ri 

براي استفاده از بیشینۀ مزیت اثرات تعاملي ،تركیۀب

اثرات خارجي معادل متوس افۀزایش نهۀایي اجۀارۀ

مستمجر باید شام تعداد كافي و نه تعداد زیۀادي از هۀر

ساالنۀ هر متر مرب در هر نوع كاربري از حاص ضۀرب

نوع مستمجر باشد.

نرخ رشد در میانگین اجارۀ هۀر رسۀته خۀردهفروشۀي بۀه
دست آمده و در مدل قرار گرفته است.
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سایر متغیرهاي استفادهشۀده بۀههمۀراه نمۀاد آنهۀا در

Ril  ri R i

رابطۀ 2

جدول زیر (جدول  )3معرفي شده است.

جدول  -3معرفی پارامترهای استفادهشده برای محاسبۀ اثرات خارجی
: ri

متوس نرخ رشد اجارۀ هر كاربري

: R2

اجارۀ مغازۀ دوم

: R1

اجارۀ مغازۀ اول

: D2

تاریخ اجارۀ مغازۀ دوم

: D1

تاریخ اجارۀ مغازۀ اول

: 360

تعداد روزهاي یك سال

: Ril

افزایش نهایي اجاره با ورود  lا’مین مغازه  iا’مین كاربري

:R

متوس اجارۀ هر كاربري

:n

تعداد مغازۀ مجاز در هر كاربري
3

تصریح مدل پژوهش.
براي تعیین تعداد بهینۀ خردهفروشۀي در هۀر كۀ س

3

mi   X ijk  M i , I 

رابطۀ 6

j 1 k 1

1,...,7.

مكۀۀاني و انۀۀدازهاي از یۀۀك مۀۀدل برنامۀۀهریۀۀزي خطۀۀي
استفاده ميشۀود .تۀاب هۀدف آن شۀام حداكثرسۀازي
اثرات خارجي مثبت بۀینفروشۀگاهي و ارزش حۀال هۀر
نوع فروشگاه به تفكیك اندازه و ك س مكۀاني و قیۀود
مسئله در زیر آورده شده است:
Mi

رابطۀ 3
رابطۀ 4

7

3

 PWijk X ijk    Ril S il
i 1 j 1 k 1

i 1 l  mi

X ijk  G j , J  1,2,3.
3

رابطۀ 5

3

7

3

7

 A

ik

i 1 k 1

3

f i   Aik X ijK  Fi , I 
j 1 k 1

رابطۀ 7

jk

 N

7

ijk



X

i1

همچنین قیود زیر براي رعایت ملزومات خطيبۀودن
مسئله اضافه شده است.
, i  1,...,7.

3

ijk

3

 X
j 1 k 1



Mi

il

Sil  Si ,l 1 , i  1...7, l  mi ...M i  1

Sil  0,1, i  1...7, l  mi ...M i .
رابطۀ 8

1,...,7.
جدول  -5معرفی متغیرهای تصمیم
: X ijk

S

l  mi

تعداد بهینۀ مستمجر نوع  iو با اندازۀ  kدرك

س مكاني j

: Sil

متغیر دوگانۀ  0و  ،1مقدار  1ميگیرد ،اگر تعداد  l : mi ...M iمغازه از نوع  iوجود داشته باشد.

:i

تعداد انواع خردهفروشي
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تعیین تركیب بهینۀ مستمجر در مراكز خرید با لیا اثرات خارجي بینفروشگاهي

:j

تعداد ك سهاي مكاني (تعداد طبقات)

:k

تعداد ك سهاي اندازهاي
جدول  -6معرفی پارامترهای تابع هدف

: PWijk

ارزش حال هر مغازه توصی شده با نوع  ،iك س مكاني  jو ك
اثرات خارجي یا متوس

: Ril

س اندازهاي k

درآمد نهایي اضافهشده با ورود -lامین مغازه نوع i

جدول  -5معرفی پارامترهای قیود
: Aik

مساحت الزم براي یك مغازه برحسب نوع و اندازه

:Gj

مساحت ك در دسترس (مساحت خال

قاب اجاره) در هر طبقه

: fi

حداق مساحت در دسترس در هر نوع

: Fi

حداكثر مساحت در دسترس در هر نوع

: mi

حداق تعداد مستمجر در هر نوع خردهفروشي

: Mi

حداكثر مجاز تعداد مستمجر در هر نوع خردهفروشي

: N jk

تعداد ك مغازه در هر ك س اندازهاي در هر طبقه

كه در آن  X ijkتعداد بهینۀ مستمجر نوع  iو بۀا انۀدازۀ

قیۀۀد دوم ایۀۀن میۀۀدودیت را تیمی ۀ مۀۀيكنۀۀد كۀۀه

 kدرك س مكاني  jاست.

متغیر دوگانۀ  0و  1اسۀت

مجموع تعداد بهینه ضرب در حداق مساحت اجۀارهاي

كه اگر تعداد

مغازه از نوع  iوجود داشته

الزم براي هر كاربري در هر ك س انۀدازهاي بایۀد بۀین

باشۀۀد ،مقۀۀدار  1مۀۀيگیۀۀرد و در یۀۀر ایۀۀن صۀۀورت صۀۀفر

كمترین و بیشترین مسۀاحت اختصۀاصدادهشۀده بۀه آن

ميگیرد .در اینجا  iتعۀداد انۀواع خۀردهفروشۀي j ،تعۀداد

تغییر كند.

ك سهاي مكاني (تعداد طبقات) و  kتعداد كۀ سهۀاي

در قید سوم مجموع تعداد بهینه بین  2مقدار در بۀین

معۀۀادل ارزش حۀال هۀۀر مغۀۀازه

 2پارامتر كمترین و بیشترین تعداد مجاز در هر كۀاربري

توصی شده با نوع  ،iك س مكاني  jو ك س انۀدازهاي

تغییر ميكند .در این قید بسته به نظر توسعهدهنۀده بۀراي

درآمد نهایي اضافهشده بۀا ورود l

هۀۀر كۀۀاربري سۀۀط مجۀۀازي تعیۀۀین مۀۀيشۀۀود .مقۀۀادیر

انۀدازهاي اسۀۀت.
بیانگر متوس

kو

امین مغازه نوع  iاست.
قید اول مسئله بیان ميكنۀد مجمۀوع فضۀاي تجۀاري
تخصی

دادهشده باید كمتر از مجموع مساحت موجود

باشۀۀد .در آن مجمۀۀوع تعۀۀداد بهینۀۀه ضۀۀرب در ح ۀداق

حداكثر مجاز یك بار با تعداد یكهفت ك واحۀدهاي
مركز خرید براي هریك از كاربريها و یۀك بۀار طبۀق
تعداد مد نظر توسعهدهنده تعیین شده است.
در قید چهارم مجموع تعداد بهینه كمتۀر یۀا مسۀاوي

مساحت اجاري الزم بۀراي هۀر كۀاربري در هۀر كۀ س

اسۀۀت بۀۀا تعۀۀداد ك ۀ واحۀۀدهاي موجۀۀود در هری ۀك از

اندازهاي كمتر یۀا مسۀاوي اسۀت بۀا مسۀاحت كۀ قابۀ

طبقات و در هریك از ك سهاي اندازهاي بررسيشده

اجاره در هر طبقه.

در مجموعۀ اصفهان سیتيسنتر تصری شده است.
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یافتههای تحقیق.

در جدول زیر نتۀایج بهینۀه بۀراي هۀر كۀاربري ارائۀه

براي ح مدل از نرمافزار لینگو استفاده شده اسۀت.

شده اسۀت .تعۀداد بهینۀه بۀراي هۀر كۀاربري در قالۀب 3

براي نوشۀتن مسۀئله 57 ،خۀ كدنویسۀي انجۀام شۀده و

ك س مكاني و در  3ك س اندازهاي ارائه شۀده اسۀت؛

مسۀۀئله بۀۀا  818مرتبۀۀه تكۀۀرار بۀۀه جۀۀواب رسۀۀیده اسۀۀت.

همچنۀۀین وضۀۀعیت موجۀۀود اصۀۀفهان سۀۀیتيسۀۀنتر در هۀۀر

مدتزمان اجراي مدل در نرمافزار لینگۀو  20میلۀيثانیۀه

ك س مكاني و اندازهاي در كنۀار وضۀعیت بهینۀه ارائۀه

بوده است.

شده است تا مقایسه امكانپذیر باشد
جدول  -6نتایج اجرای مدل در نرمافزار لینگو و مقایسه با وضعیت کنونی

Ril  Ri * r ,

Ril  Ri * r ,

Ril  r Ri ln n

Ril  r Ri ln n

M  Mi

تعداد مغازه
موجود در حال

متغیر

توصیف متغیر تصمیم

M M
FF
50

49

41

)X( 1, 1, 1

ط و نقره ،همك  ،اندازۀ اول

0

0

8

)X( 1, 1, 2

ط و نقره ،همك  ،اندازۀ دوم

0

0

0

)X( 1, 1, 3

ط و نقره ،همك  ،اندازۀ سوم

0

0

25

)X( 1, 2, 1

ط و نقره ،اول ،اندازۀ اول

7

34

9

)X( 1, 2, 2

ط و نقره ،اول ،اندازۀ دوم

0

0

1

)X( 1, 2, 3

ط و نقره ،اول ،اندازۀ سوم

0

0

0

)X( 1, 3, 1

ط و نقره ،دوم ،اندازۀ اول

0

0

0

)X( 1, 3, 2

ط و نقره ،دوم ،اندازۀ دوم

0

0

0

)X( 1, 3, 3

ط و نقره ،دوم ،اندازۀ سوم

0

0

1

)X( 2, 1, 1

آرایشي ،همك  ،اندازۀ اول

0

0

1

)X( 2, 1, 2

آرایشي ،همك  ،اندازۀ دوم

0

0

2

)X( 2, 1, 3

آرایشي ،همك  ،اندازۀ سوم

27

0

0

)X( 2, 2, 1

آرایشي ،اول ،اندازۀ اول

30

8

4

)X( 2, 2, 2

آرایشي ،اول ،اندازۀ دوم

0

0

1

)X( 2, 2, 3

آرایشي ،اول ،اندازۀ سوم

0

0

0

)X( 2, 3, 1

آرایشي ،دوم ،اندازۀ اول

0

0

0

)X( 2, 3, 2

آرایشي ،دوم ،اندازۀ دوم

0

0

0

)X( 2, 3, 3

آرایشي ،دوم ،اندازۀ سوم

0

1

7

)X( 3, 1, 1

پوشاک ،همك  ،اندازۀ اول

38

38

16

)X( 3, 1, 2

پوشاک ،همك  ،اندازۀ دوم

0

0

21

)X( 3, 1, 3

پوشاک ،همك  ،اندازۀ سوم

F  Fi

حاضر

تعیین تركیب بهینۀ مستمجر در مراكز خرید با لیا اثرات خارجي بینفروشگاهي

Ril  Ri * r ,

Ril  Ri * r ,

Ril  r Ri ln n

Ril  r Ri ln n

M  Mi
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تعداد مغازه
موجود در حال

متغیر

توصیف متغیر تصمیم

M M
FF
19

46

10

)X( 3, 2, 1

پوشاک ،اول ،اندازه اول

0

0

29

)X( 3, 2, 2

پوشاک ،اول ،اندازۀ دوم

0

29

23

)X( 3, 2, 3

پوشاک ،اول  ،اندازۀ سوم

0

0

20

)X( 3, 3, 1

پوشاک ،دوم ،اندازۀ اول

0

7

9

)X( 3, 3, 2

پوشاک ،دوم ،اندازۀ دوم

0

23

8

)X( 3, 3, 3

پوشاک ،دوم ،اندازۀ سوم

0

0

0

)X( 4, 1, 1

لوازممنزل ،همك  ،اندازۀ اول

0

0

3

)X( 4, 1, 2

لوازممنزل ،همك  ،اندازۀ دوم

33

33

4

)X( 4, 1, 3

لوازممنزل ،همك  ،اندازۀ سوم

0

0

3

)X( 4, 2, 1

لوازممنزل ،اول ،اندازۀ اول

0

0

18

)X( 4, 2, 2

لوازممنزل ،اول ،اندازۀ دوم

24

16

11

)X( 4, 2, 3

لوازممنزل ،اول ،اندازۀ سوم

0

0

2

)X( 4, 3, 1

لوازممنزل ،دوم ،اندازۀ اول

0

0

2

)X( 4, 3, 2

لوازممنزل ،دوم ،اندازۀ دوم

0

0

6

)X( 4, 3, 3

لوازممنزل ،دوم ،اندازۀ سوم

0

0

0

)X( 5, 1, 1

مبلمان ،همك  ،اندازۀ اول

0

0

0

)X( 5, 1, 2

مبلمان ،همك  ،اندازۀ دوم

0

0

0

)X( 5, 1, 3

مبلمان ،همك  ،اندازۀ سوم

0

0

2

)X( 5, 2, 1

مبلمان ،اول ،اندازۀ اول

29

24

3

)X( 5, 2, 2

مبلمان ،اول  ،اندازۀ دوم

21

0

5

)X( 5, 2, 3

مبلمان ،اول  ،اندازۀ سوم

0

0

1

)X( 5, 3, 1

مبلمان ،دوم ،اندازۀ اول

0

0

6

)X( 5, 3, 2

مبلمان ،دوم ،اندازۀ دوم

7

0

7

)X( 5, 3, 3

مبلمان ،دوم ،اندازۀ سوم

0

0

0

)X( 6, 1, 1

رستوران ،همك  ،اندازۀ اول

0

0

10

)X( 6, 1, 2

رستوران ،همك  ،اندازۀ دوم

0

0

4

)X( 6, 1, 3

رستوران ،همك  ،اندازۀ سوم

0

0

0

)X( 6, 2, 1

رستوران ،اول ،اندازۀ اول

0

0

0

)X( 6, 2, 2

رستوران ،اول ،اندازۀ دوم

F  Fi
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Ril  Ri * r ,

Ril  Ri * r ,

Ril  r Ri ln n

Ril  r Ri ln n

M  Mi

تعداد مغازه
موجود در حال

متغیر

توصیف متغیر تصمیم

M M
FF
0

0

2

)X( 6, 2, 3

رستوران ،اول ،اندازۀ سوم

57

43

18

)X( 6, 3, 1

رستوران ،دوم ،اندازۀ اول

0

0

8

)X( 6, 3, 2

رستوران ،دوم ،اندازۀ دوم

0

10

11

)X( 6, 3, 3

رستوران ،دوم ،اندازۀ سوم

0

0

2

)X( 7, 1, 1

كافيشاپ ،همك  ،اندازۀ اول

0

0

1

)X( 7, 1, 2

كافيشاپ ،همك  ،اندازۀ دوم

0

0

1

)X( 7, 1, 3

كافيشاپ ،همك  ،اندازۀ سوم

0

0

6

)X( 7, 2, 1

كافيشاپ ،اول ،اندازۀ اول

0

0

3

)X( 7, 2, 2

كافيشاپ ،اول ،اندازۀ دوم

0

0

2

)X( 7, 2, 3

كافيشاپ ،اول ،اندازۀ سوم

4

18

20

)X( 7, 3, 1

كافيشاپ ،دوم ،اندازۀ اول

28

21

3

)X( 7, 3, 2

كافيشاپ ،دوم ،اندازۀ دوم

25

0

1

)X( 7, 3, 3

كافيشاپ ،دوم ،اندازۀ سوم

حاضر

F  Fi

منب  :یافتههاي پژوهش ،خروجي نرمافزار لینگو

همانطور كه مشاهده ميشود ،تعداد بهینۀه بۀراي هۀر

همانطور كه از نتایج مندرج در جدول ( )6استنباط

كاربري بهمنظور تیلیۀ حساسۀیت بۀه تعۀداد و مسۀاحت

ميشود ،در هر  2حالت ،تنهۀا در كۀ س انۀدازهاي اول

اختصاصدادهشده به  2روش میاسبه شده است كه خود

كاربري ط و جواهر به دست آمده است؛ بهطۀوريكۀه

بیانگر حساسیت متغیرها به تغییۀر مسۀاحت قابۀ دسۀترس

در ك س اندازهاي كمتر از  50متر در طبقۀۀ همكۀ

و

براي هریك از كاربريهاست .در ستون چهارم از سۀمت

طبقۀ اول فروشگاه ط و جۀواهر پیشۀنهاد شۀده اسۀت و

چپ ،میدودیت اعمالشده بر مساحت براساس تعۀداد و

در سایر ك سهاي اندازهاي بزر تر ،پیشنهادي بۀراي

مسۀۀاحتهۀۀاي طراحۀۀيشۀۀده در نقشۀۀههۀۀاي كۀۀاربري و

كاربري طۀ و جۀواهر نشۀده اسۀت؛ همچنۀین در طبقۀۀ

مساحت اصفهان سیتيسنتر در نظر گرفته شده اسۀت؛ امۀا

سوم هیچ پیشنهادي براي این كاربري نشۀده اسۀت .ایۀن

در ستون پنج نتۀایج بۀراي حالۀت انعطۀافپۀذیرتري بۀه

نتایج به مشاهدات واقعي نزدیك است؛ بهطوريكۀه در

دست آمۀده اسۀت؛ بۀهطۀوريكۀه در آن قیۀد مربۀوط بۀه

حالت واقعي  49فروشگاه كمتر از  50متر در طبقۀۀ اول

مسۀۀاحت برابۀۀر بۀۀا مجمۀۀوع ك ۀ مسۀۀاحت كۀۀاربردي در

و  25فروشگاه با همین اندازه در طبقۀ اول وجود دارد و

سیتيسنتر است .بۀااینحۀال گفتنۀي اسۀت فراوانۀي نسۀبي

كۀۀ ً  78درصۀۀد فروشۀۀگاههۀۀا در همۀۀین انۀۀدازهانۀۀد.

تعداد بهینه در هر  2حالت تقریباً مساوي است.
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درمجموع  83فروشگاه ط و جواهر پیشۀنهاد شۀده كۀه

درحاليكۀه در حالۀت واقعۀي وضۀعیت بسۀیار متفۀاوت

در حالت واق تعداد این فروشگاهها  84عدد است.

است و فروشگاهها در همۀ طبقۀات و همۀۀ كۀ سهۀاي

در كاربري لۀوازم بهداشۀتي و آرایشۀي درمجمۀوع 8

اندازهاي توزی شدهاند .علت انیراف وضعیت واقعي از

فروشگاه پیشنهاد شده كه در حالت واقۀ  9فروشۀگاه بۀه

وضعیت بهینۀ بهدستآمده از الگو ناشۀي از فۀرضهۀاي

ایۀۀن كۀۀاربري اختصۀۀاص یافتۀۀه اسۀۀت .در مجمۀۀوع نتۀۀایج

الگو ،رعایتنشدن اصول تخصی

فضۀاي فروشۀگاهي

تفاوت اندكي وجود دارد؛ ولي توزی این فروشگاههۀا در

یا میدودیتهاي الگوست كۀه در بخۀش نتیجۀهگیۀري

كمۀي

دربارۀ آن توضی داده خواهۀد شۀد .همۀانطۀور كۀه در

متفۀۀاوت اسۀۀت .ایۀۀن تفۀۀاوت ،خصوص ۀاً بۀۀا نتۀۀایجي كۀۀه

جدول مشاهده ميشود ،الگوي تیقیق ،تعۀداد بهینۀۀ 57

براساس قید مساحت مبتني بر ك مساحت سۀیتيسۀنتر بۀه

فروشگاه را براي كۀاربري لۀوازم منۀزل فقۀ در انۀدازۀ

دسۀۀت آمۀۀده اسۀۀت ،بیشۀۀتر اسۀۀت .بۀۀر ایۀۀن اسۀۀاس از 57

بۀۀیش از  100متۀۀر و در  2طبقۀۀۀ همك ۀ

و اول در نظۀۀر

فروشگاه لۀوازم بهداشۀتي و آرایشۀي ،همۀه در طبقۀۀ اول

مي گیرد .این درحالي است كۀه وضۀ موجۀود در همۀۀ

پیشنهاد شده اسۀت .از ایۀن تعۀداد 27 ،واحۀد بۀراي طبقۀۀ

طبقات و همۀك سهاي انۀدازهاي بۀه یۀر از فروشۀگاه

ك سهۀاي انۀدازهاي مختلۀ

همك

و طبقۀات مختلۀ

و  30واحد براي طبقۀۀ اول پیشۀنهاد شۀده اسۀت؛

كمتر از  50متر در طبقۀ همك

اتفاق افتاده است .دلی

درحاليكه براساس وض موجود براي این كاربري جمعاً

ایۀن انیۀۀراف آن اسۀت كۀۀه اوالً پوشۀاک یۀۀك كۀۀاالي

 9فروشۀۀگاه وجۀۀود دارد كۀۀه بۀۀین طبقۀۀات و كۀ سهۀۀاي

نسبتاً حجی و جاگیر است و ثانیاً كمتۀر داراي مشۀتریان

اندازهاي توزی شۀده اسۀت .بۀراي ایۀن كۀاربري

اختصاصي است و بیشتر بازدیدكننۀدگان عمۀومي دارد؛

نوعي تمركزگرایي در سط میۀاني پیشۀنهاد شۀده اسۀت؛

بهطوريكه مشتریان با هۀدف بازدیۀد از یۀك فروشۀگاه

زیرا اوالً كۀاربريهۀاي میۀاني در ایۀن زمینۀه بیشۀتر موفۀق

خاص یا با هدف خاص اقدام به بازدید از فروشۀگاه هۀا

بودهاند و ثانیاً ازآنجاكه این میصوالت مشتريهاي خۀود

نمۀۀيكننۀۀد .ایۀۀن مسۀۀئله باعۀۀث شۀۀده اسۀۀت الگۀۀو بۀۀراي

را دارد و تاحدي میصوالت و خۀدمات تخصصۀي ارائۀه

اكثۀۀر فروشۀۀگاههۀۀا را در

مختل

ميدهد ،كمتر به مكان حساسیت دارد؛ به همین خاطر در

حداكثرسۀۀازي ،ارزش خۀۀال
طبقۀ همك

و در اندازۀ متوس پیشنهاد دهد.

طبقۀ اول كه پربازدیدترین طبقۀه اسۀت ،در هۀیچ كۀ س

براي كاربري مبلمان و دكوراسیون داخلۀي بۀهدلیۀ

مكاني فروشگاهي پیشنهاد نشده است؛ همچنۀین در هۀیچ

نیاز به مغازههایي با متراا بیشتر ،حالۀت بهینۀه در كۀ س

پیشۀۀنهاد نشۀۀده اسۀۀت؛ چۀۀون

اندازهاي اول معرفۀي نشۀده اسۀت .در كۀ س انۀدازهاي

میصۀۀوالت آن ك ۀ وزنتۀۀر از سۀۀایر میصۀۀوالت اسۀۀت؛

دوم نیز تنها قرارگیري این كاربري در طبقۀ اول پیشنهاد

بۀۀااینحۀۀال منطبۀۀقنبۀۀودن دادههۀۀاي واقعۀۀي بۀۀا وضۀۀعیت

شده است .فروشگاه بزر تر از  100متۀر نیۀز در طبقۀۀ

پیشنهادشدۀ مدل ناشي از بيتوجهي مستمجران به این نوع

اول و دوم پیشۀۀنهاد شۀۀده اسۀۀت .در وضۀۀعیت كنۀۀوني،

سرریزهاست.

واحدهاي طبقۀ دوم سیتيسۀنتر بۀه كۀاربري رسۀتوران و

طبقۀۀهاي فروشۀۀگاه بۀۀزر

در كاربري پوشاک جمعاً  19فروشگاه در طبقۀ اول

كافه اختصاص دارد و بۀهدلیۀ تشۀدید اثۀرات خۀارجي

و ك س اندازهاي زیر  50متۀر و  38فروشۀگاه در طبقۀۀ

مثبت ناشي از تجم همگن ،نرخ اجارۀ این كۀاربريهۀا

و ك س اندازهاي متوس پیشنهاد شۀده اسۀت؛

در این طبقه بیشۀتر اسۀت؛ بنۀابراین جۀواب بهینۀه نیۀز بۀا

همك

92

قرارگیري ایۀن  2كۀاربري در ایۀن طبقۀه مطابقۀت دارد؛

كاربري را اندازهگیري كرد .بۀراي ایۀن كۀار از فرمۀول

بۀۀااینحۀۀال بۀۀراي فضۀۀاهاي تجۀۀاري بۀۀیش از  100متۀۀر

زیر استفاده ميشود:
3

پیشنهادي وجود نداشته است.
براي كاربري كافيشاپ نیز نتایج الگۀو صۀرفاً طبقۀۀ
دوم را پیشنهاد كرده است و در این بین تعداد بیشۀتر آن

)2

رابطۀ 9

ijk

3

di   ( x*ijk x
i 1 k 1

شاخ

كه در آن

انطباق توزی بهینۀه بۀا توزیۀ
مقۀادیر بهینۀه

در مساحتهاي بیشتر پیشنهاد شده است .ایۀن در حۀالي

واقعي براي هۀر كۀاربري  iاسۀت.

است كه وض موجود بهطور نسبتاً متوازن بین طبقۀات و

براي هر ك س اندازهاي و ك س مكاني براي كۀاربري

ك سهاي اندازهاي توزی شۀده اسۀت .یكۀي از دالیۀ

 iاست و

آن بۀۀيتۀۀوجهي الگۀۀو بۀۀه ویژگۀۀيهۀۀاي اختصاصۀۀي

و ك س مكاني براي كاربري  iدر اصۀفهان سۀیتيسۀنتر

كاالهاست كه در فروش و رواب تصری نشۀده اسۀت؛

اسۀۀۀت .مطۀۀۀابق بۀۀۀا نمادگۀۀۀذاري قبلۀۀۀي نیۀۀۀز  iبیۀۀۀانگر

براي مثال یكي از ویژگۀيهۀاي خۀدمات و میصۀوالت

كاربريهاي مختل

است j ،بیانگر كۀ س انۀدازهاي و

فروشۀۀگاه كۀۀافيشۀۀاپ و رسۀۀتوران دسترسۀۀي آسۀۀان و

 kبیانگر طبقات مختل

فراگیر است؛ همچنین بۀهدلیۀ تفكیۀكنشۀدن كۀاربري

پایینتري داشته باشد ،توزی واقعي با توزی بهینه انطباق

رستوران و كافيشاپ این مسئله بیشتر نمود كرده است.

بیشۀۀتري خواهۀۀد داشۀۀت .در حالۀۀت انطبۀۀاق كام ۀ ایۀۀن

به نظر مۀي رسۀد دالیۀ بسۀیاري در اخۀت ف نتۀایج

شاخ

مقادیر واقعي براي هر كۀ س انۀدازهاي

است .هرچه این شاخ

 ،عۀدد

عدد صۀفر مۀيگیۀرد و هرچۀه مقۀدار شۀاخ

میاسبهشۀده بۀا وضۀعیت كنۀوني دخیۀ باشۀد؛ ازجملۀه

بزر تر باشد ،میزان انیۀراف بیشۀتر اسۀت .در جۀدول

شكست بازار ،میدودیتهاي اعمالشده در پارامترهاي

زیر شاخ

انطبۀاق توزیۀ بۀراي  7كۀاربري بۀه ترتیۀب

مۀۀدل و حتۀۀي میۀۀدودیتهۀۀاي پۀۀژوهش .ایۀۀن مسۀۀئله

میزان انطباق ارائه شۀده اسۀت .همۀانطۀور كۀه مشۀاهده

رهنمودي براي مطالعات آتي به شمار ميرود كه چنۀین

ميشود ،از بین  7كاربري بررسيشۀده بیشۀترین انطبۀاق

پژوهشي را با لیا سایر ویژگيهاي كاالها و خۀدمات

مربۀۀوط بۀۀه طۀۀ و نقۀۀره اسۀۀت؛ پۀۀا از آن مبلمۀۀان و

و همچنین لیا سایر انواع اثرات خارجي انجام دهند.

دكوراسیون داخلي و سسا لوازم منزل بیشۀترین انطبۀاق

براي بررسي میزان انطباق نتایج بهینۀ بهدستآمده از
الگو و وضۀعیت واقعۀي اصۀفهان سۀیتيسۀنتر بایسۀتي بۀا
استفاده از شاخ

را با وضعیت بهینه دارند .كمترین انطباق نیز به كۀاربري
پوشاک مربوط است.

انیراف توزی  ،میزان انطبۀاق در هۀر
جدول  -7میزان انطباق توزیع واقعی فروشگاهها با وضعیت بهینه

رتبه

کاربری

مقدار شاخص انطباق توزیع

1

ط و نقره

551

2

مبلمان و دكوراسیون داخلي

973

3

لوازم منزل

1396

4

لوازم بهداشتي و آرایشي

1412

5

كافيشاپ

1512
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6

رستوران و فستفود

1826

7

پوشاک و كفش

3930
ممخذ :میاسبات تیقیق

نتیجهگیری.

تجاري طبقات همكۀ  ،اول و دوم بۀراي  7كۀاربري و

مناطق بازاري سنتي بهطور خودكار بهنیۀوي شۀك

میزان اجارهبهاي توافقشده و با استفاده از یۀك الگۀوي

گرفتهاند كه هزینههاي خرید براي مشۀتریان بۀه حۀداق

برنامهریزي خطي ،خۀال

برسۀۀد و بۀۀدینترتیۀۀب بازدیدكننۀۀدگان بیشۀۀتري جۀۀذب

اثرات خارجي بینفروشگاهي ،به حداكثر رسید و تعداد

شوند .كاهش هزینۀههۀا بۀه ایۀن دلیۀ رخ مۀيدهۀد كۀه

فروشگاههاي بهینه در  7كاربري در  3كۀ س انۀدازهاي

امكان تممین نیازهاي مختل

در یك سفر وجود داشۀته

و  3طبقۀ مختل

منۀاف توسۀعهدهنۀده ،شۀام

به دست آمد.

باشد .مناف دیگري كه از تجمۀ بازارهۀا و فروشۀگاههۀا

نتایج نشان داد براي  7كاربري ط و نقره ،آرایشۀي

نصیب مشتریان ميشود ،بهدلی رقابت بین فروشۀندگان

و بهداشتي ،پوشاک و كفۀش ،اسۀباب منۀزل ،مبلمۀان و

كاالهاي مشترک است؛ بهنیويكه مشتریان مۀيتواننۀد

دكوراسۀۀیون داخلۀۀي ،رسۀۀتوران و فسۀۀتفۀۀود و كافۀۀه

كاالها را مقایسه و از بین آنها بهتۀرین را انتخۀاب كننۀد.

بیشترین انطباق با نتایج بهینه بۀه  3كۀاربري طۀ و نقۀره،

اثر دیگري كه این رقابت براي خریداران بههمراه دارد،

مبلمۀۀان و دكوراسۀۀیون داخلۀۀي و لۀۀوازم منۀۀزل مربۀۀوط

رقابت در كاهش قیمت است كه نهایتاً به نفۀ مشۀتریان

ميشود .ازجمله ویژگيهاي نتایج بهینۀ بهدستآمۀده از

تمام ميشود .به مجموعۀ این صۀرفههۀا اثۀرات خۀارجي

الگو تمركز فروشگاهها در برخۀي كۀاربريهۀا و برخۀي

بینفروشگاهي گفته ميشود .این اثرات در مراكز خرید

طبقات است .این درحۀالي اسۀت كۀه وضۀعیت موجۀود

مدرن نیز وجود دارد؛ با این تفاوت كه در مراكز خریۀد

فروشگاههۀاي اصۀفهان سۀیتيسۀنتر نشۀاندهنۀدۀ توزیۀ

مدرن ،توسعهدهنده ميتواند با اط ع از اثرات خۀارجي
نیوۀ چینش فروشگاهها و تخصی

فضاي تجاري را به

متنۀۀوع فروشۀۀگاههۀۀا در بۀۀین كۀۀاربريهۀۀاي مختل ۀ
اندازههۀاي مختلۀ

و طبقۀات مختلۀ

در

اسۀت .یكۀي از

گونهاي ترتیب دهد كه ایۀن اثۀرات بۀه حۀداكثر برسۀد.

دالیۀۀۀ انیۀۀۀراف نتۀۀۀایج بهینۀۀۀه از وضۀۀۀعیت واقعۀۀۀي

حداكثرسازي اثۀرات خۀارجي بۀینفروشۀگاهي بۀه ایۀن

لیا نكردن سایر انواع اثرات خۀارجي ،ازجملۀه اثۀرات

دلی اهمیت دارد كه باعث بازدید بیشتر از مركز خریۀد

خۀۀارجي ناشۀۀي از تنۀۀوع و اثۀۀرات خۀۀارجي ناشۀۀي از

ميشود؛ درنتیجه ،درآمد ناشي از اجارۀ فروشۀگاههۀا بۀه

فروشۀۀگاههۀۀاي لنگۀۀر ،اسۀۀت؛ همچنۀۀین لیۀۀا نكۀۀردن

حداكثر ميرسد.

ویژگيهاي كاالها و خدمات در هر كاربري در انطبۀاق

اثرات خۀارجي بۀینفروشۀگاهي بۀه  3نۀوع مختلۀ

دقیقتر نتایج با شواهد واقعي تمثیرگذار است؛ بااینحۀال

تفكیۀۀۀك مۀۀۀيشۀۀۀود :اثۀۀۀرات ناشۀۀۀي از هۀ ۀ جۀۀۀواري

درصۀۀورت پۀۀذیرفتن الگۀۀوي پیشۀۀنهادي ایۀۀن پۀۀژوهش،

فروشۀگاههۀۀاي مشۀۀابه ،فروشۀۀگاههۀۀاي متنۀۀوع و اسۀۀتقرار

مۀۀيتۀۀوان دلی ۀ انیۀۀراف نتۀۀایج را بۀۀيتۀۀوجهي فعۀۀاالن

فروشگاههاي لنگۀر .در ایۀن مطالعۀه اثۀرات هۀ جۀواري

سیتيسنتر بۀه اثۀرات خۀارجي دانسۀت كۀه از آن بۀا نۀام

فروشگاههاي مشابه براي مركز خرید اصفهان سیتيسنتر

شكست بازار یۀاد مۀيشۀود؛ بۀه همۀین دلیۀ در ادبیۀات

بررسي شد .بۀا دریافۀت اط عۀات مربۀوط بۀه فضۀاهاي

نظري و تجربي این حوزه ،انۀواع قراردادهۀاي اجۀارهاي
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خاص براي لیا این اثرات پیشنهاد شۀده اسۀت؛ ماننۀد

بروكنر ،جان ( .)2011درسهایی در اقتصاد

كار میشلي و سۀیرمانا ( )1995و بنجۀامین و همكۀاران

شهری ،ترجمۀ ناصر یارمیمدیان ،اصفهان:

(.)1992

انتشارات دانشگاه هنر.

ازجملۀۀه میۀۀدودیتهۀۀاي ایۀۀن الگۀۀو تعمۀۀی اثۀۀرات
خارجي اتفاقافتاده براي سازماندهي موجود فروشگاهها
به وضعیت بهینه است كه الگو بهصۀورت خودكۀار ایۀن
تعمی را انجۀام مۀيدهۀد .لیۀا نكۀردن اثۀرات ازدحۀام
ناشي از افزایش تنوع و افزایش فروشۀگاههۀاي مشۀابه از
دیگر میدودیتهاي الگوي تیقیق اسۀت كۀه بۀهمنزلۀۀ
پیشنهادي پژوهشي براي مطالعات آتي مطر مۀيشۀود.
امكان تعمی این مطالعه به سایر مراكز خرید كه هنوز به
سازماندهي فضاي تجاري اقدام نكردهاند ،وجۀود دارد؛
بهطوريكه تركیۀب بهینۀۀ فروشۀگاههۀا در كۀ سهۀاي
اندازهاي و مكاني مختلۀ

را معرفۀي كنۀد؛ امۀا الگۀوي

مذكور نميتواند موقعیۀت مكۀاني بهینۀۀ فروشۀگاههۀا را
تعیین كند و درصورت استفاده از یۀك الگۀوي فضۀایي
دستیابي به این هدف امكانپذیر ميشود.
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