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 )مطالعه موردی: برج های دوقلو شهرکرد(ارزیابی اصول و معیار های  مکانیابی مراکز تجاری 

 
 

 2و امین سلیمانی 1الهام پورمهابادیان

 

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی1

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد،گروه معماری2

---------------------------------------------------------------------- 

 

 چکیده
استقرار هر فضای شهری در موقعیت فضایی کالبدی خاصی از سطح شهر تابع اصول و قواعد خاص خود می باشد 

رعایت اصول و قواعد می تواند موفقیت و عملکرد مناسب عنصر مورد نظر را در مکان تعین شده افزایش دهدو در غیر 

ین صورت با مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد.انتخاب مکان مناسب  مراکز تجاری در سطح یک شهر می تواند ا

دسرسی عموم را به این مراکز تسهیل نماید وترافیک های روزانه در سطح شهر را کاهش دهد. بنابراین ایجاد یک تعادل 

اصلی برنامه ریزان می باشد. توزیع مراکز خدماتی و یا  در توزیع فضایی منابع و خدمات رسانی تابع اصول و قواعد هدف

منابع و هزینه مساله ای است که برنامه ریزان شهری تالش میکنند در جهت اصول و قواعد به  تخصیص منابع در مکان 

د بر فضایی مناسب بپردازند به گونه ای که عموم جامعه به صورت متعادل به آن مراکز دسرسی داشته باشند. با استنا

اهمیت باالی مکانیابی مراکز تجاری  مکان استقرار این مراکز تاثیر بسزایی در عملکرد آنها خواهد داشت  بطوریکه 

استقرار یک مرکز تجاری در جایگاه نامناسب نه تنها کارای مطلوب خود را  نخواهد داشت بلکه می تواند تاثیر منفی بر 

پژوهی  ی مورد شیوه در این مقاله تالش شده است بهسطح شهر داشته باشد. روی بازار های محلی  وبازار های روز در 

گیری از راهکارهای ترکیبی، روش جمعآوری اطالعاتِ بازدیدهای میدانی و مطالعاتِ کتابخانهای و با تمرکز بر  و بهره

اربری شناسایی شده و روی عوامل مؤثر در مکانیابی مراکز تجاری بزرگ، معیارهای عام و خاص مکانیابی این نوع ک

سپس بر اساس اهمیت و تأثیر آنها در احداث مراکز تجاری جدید، مدلی مناسب جهت مکانیابی این نوع کاربری فراهم 

، بهعنوان مطالعهی موردی و با  :برج های دوقلوشهرکردشود. در این راستا پس از ارزیابی معیارهای مؤثر در مکانیابی 

تعیین دقت مکانیابی، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با وجود عملکرد فرا ناحیه  ی معیارهای حاصله و مقایسه

 ای، مکانیابی این مرکز خرید تا حّد زیادی بهدرستی انجام شده است.

 
 

 برج های دو قلوشهرکردهای مکانیابی، مکانیابی، مراکز تجاری، شاخص واژگان کلیدی:

 

 

 

ه: 
قال

ن م
نوا

ع
مط

ی )
جار

ز ت
اک

مر
ی 

نیاب
کا

ی م
رها

عیا
و م

ل 
صو

ی ا
زیاب

ار
رج

ی: ب
رد

مو
عه 

ال
د(

کر
هر 

 ش
ولو

و ق
ی د

ها
 

    
ره 

دو
1 

ره 
ما

 ش
/

2 
  /

ییز
پا

 
13

96
ص 

 /
16- 8

 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/engin-01021


 8-16، ص 1396 پاییز ،2، شماره 1دوره ،  فناوری و مهندسی علوم، در نو های ایده تخصصی علمی فصلنامه
ISSN: 2588-3984 

http://www.Tajournals.com 

 

9 

 

 10.21859/engin-01022 

 مقدمه
ا و نیازهای شهری که در ه اندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستهکاربری زمین شهری یعنی سام

ریزی فضایی  برنامه "کند. یابی می مکان بندی و ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه ی اصلی برنامه واقع هسته

عالیتها( در یک قلمرو مشخصِ جغرافیایی که در هر زیر قلمرو، ها )نظیر انسان یا ف رویکردی است ناظر بر توزیع فضایی پدیده

ی  ها را مشخص میسازد. این رویکرد عمدتاً ناظر بر تخصیص پدیده ریزی را تعیین و ساماندهی فضایی پدیده موضوع برنامه

ی ابیارز فرایندی است که به یابی مکان"ریزی )جمعیت یا فعالیت( به هر یک از تقسیمات قلمرو است. از طرفی  موضوع مورد برنامه

ی  دغدغه مناسب،ی ابی مکان".پردازدیم استی انسانی ها تیفعال ازی بانی پشتیط شرای  کننده نیتأم کهی کیزیفیط مح کی

ی مال منابع دهندیم حیترج منابع کمبود لیدل به رانیمد و زانیر برنامه و است بودهی شهر زانیر برنامه و رانیمدی رو شیپی اصل

ریزان از دیرباز در تالش برای کشف روشهای انتخاب مناسبترین محّل  های بهینه اختصاص دهند. در این راستا برنامه مکان هب را

های مختلف ارائه شده است که هر ل ی افراد متعدد در مح وسیله های مکانیابی به مدل(. 1) اند استقرار صنایع و فعالیتها بوده

اند. انسان همیشه مایل بوده  ، اجتماعی، سیاسی و محیطی در زمانهای متفاوت به کار گرفته شدهکدام با توجه به شرای اقتصادی

 ای که درباره ی کمتر، سود بیشتر و دسترسی به منابع در نظر بگیرد؛ بنابراین نکته است که مکان فعالیت خود را با توجه به هزینه

ها بر اصول مکانیسم بازار مبتنی است.  اشد، این است که تمام این نظریهیابی و ساختار شهری قابل توجه میب های مکان ی نظریه

مشتریان به نزدیکترین تجهیز برای دریافتِ "های مکانیابی مراکزِ رقابتی، این است که  مشهورترین فرضیه در تعداد زیادی از مدل

اما در واقعیت ممکن است مشتریان تجهیزات  سرویس جذب میشوند، یعنی تصمیم آنها تنها بر اساس معیار فاصله صورت میگیرد.

دورتر را بر اساس جذابیت باالتر انتخاب کنند. جذابیتِ تجهیزات بر اساس سطح فضای تجهیزات، تنوع محصوالت عرضه شده به 

 .شود بازار، قیمت و سطح دسترسی به تجهیزات تعیین می

 پیشینه تاریخی بازار و مراکز تجاری در ایران 

نی محل خرید و فروش و عرضه کاالست. وازه بازار بسیار کهن است و در برخی از زبان های کهن ایرانی وجود داشته بازار به مع

به کار می رفته؛ و در پارتی  ()بازاری(و وازرگانان )بازرگانان هایی مانند وازارگاست. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب

ه قرار گرفته است. بازار مهم ترین محور ارتباطی و فضای شهری در شهرهای ایرانی در گذشته به شمار واژار مورد استفاد به صورت

آمده است زیرا بازارهای اصلی و دائمی در هر شهر به طور معمول در امتداد مهم ترین راه و محور شهری که از یک دروازه شروع می

تردد وجود داشت که ؛ به عبارت دیگر در وهله نخست یک راه اصلی و پرگرفتیافت، شکل میشد و تا مرکز شهر ادامه میمی

گیری تدریجی بازار به این علت بود آمد. شکلشدند و به تدریج بازار پدید میفضاهای تجاری و گاه تولیدی در کنار آن تشکیل می

شماری از شهرها به صورت طراحی شده ساخته  آمدند و تنها تعداد انگشتهای ایرانی از توسعه یک روستا پدید میکه بیشتر شهر

)بازار رسد ند هزار سال پیش از میالد میتوان حدس زد که پیشینه تاریخی بازارها حداقل به چشدند. بر اساس اسناد موجود میمی

 (1380های ایرانی حسین سلطان زاده تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی 

 مطالعات نظری

 ساژ و مرکزتجاریتفاوت مفهوم بازار، پا 2-1

آید که بازار در کشور ما متولد شده و پیش از سایر ممالک رشد کرده و به تکامل کاربردی  چنین برمی "بازار"ی  ی واژه از مطالعه

 کی با که گوناگونی کاالهای  عرضه و دیتول و فروش و دیخری برا استیی فضا رانیدرای سنت ازار(. ب2) است دهیرسی کالبدو

در زبان انگلیسی به معنای گذرگاه، راهرو و داالن بوده و عالوه بر معانی و  "پاساژ"طی پیوستگی پیدا کرده است. ارتبا ریمس

های پرمغازه نیز گفته میشود. در ایران فضاهایی با تعریف اخیر از اوایل قرن  ترکیبهای متعددی که در این زبانها دارد، به کوچه

الح عمومی پاساژ به مفهوم یک فضای باز تجاریِ پیرامون یک معبرِ محدود و یا یک فضای تدریج شکل گرفته و در اصط حاضر به
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به مفهوم کلی به محلی سرپوشیده و یا روبازی  "مرکزتجاری"در حالی که  "باز یا فضای مرکزی سرپوشیده دانسته شده است.

میتوانند از یک یا چند صنف مختلف تشکیل گردند. اطالق میشود که تعدادی فروشگاه را نیز شامل گردیده که این فروشگاه ها 

امروزه مراکز تجاری مدرن عالوه بر "کانون دادوستد بوده و ارتباط مستقیم بین عرضه و تقاضا را برقرار مینمایند.  "مراکزتجاری"

  "کارکردهای تجاری، به فضایی جهت گذراندن اوقات فراغت و تفریح نیز تبدیل شده اند.

 و پیشینهی مراکز تجاریسیر تحول  2-2

مراکز تجاری شهرهای معاصر زاییدهی صنعتی شدن و گونهای از معماری قرن بیستم است. با وجود آنکه این مراکز با این اوصاف 

 نیا دوری سالها ازی اسالمی کشورها و رانیا در باشند، داشته سال  200  حدودی قدمت دیشایی کایآمر ویی اروپای کشورهادر

اند. اندیشهی ایجاد مراکز تجاری از سالهای دور در  داشتهی خاص تیمعروف تو شهر خود خاص دمانیچ و های کاربر ابعاد، با مراکز

سایر کشورهای جهان به اشکال گوناگونی وجود داشته است. در واقع این امر برخاسته از نیازی بوده که از رواب و فعالیتهای جامعه 

ها با اشکالی  توسعهی تکنولوژی و پیشرفتهای فرهنگی و اقتصادی جوامع، این مراکز و مجتمع سرچشمه میگرفته است. همزمان با

 سال به و ایتالای دری امروز مفهوم بهی تجار مراکز نیاول احداث .اند شده ظاهر مشابه،ی کل تیماه متفاوت از قبل لیکن با

بردهای یونانی، مرکز خریدی مجاور میدان عمومی شهر رم بنا گردد. در این سال  امپراطوری تروژان باز می زمان دری الدیم110

در (. 3) ها بهصورت ردیفی استقرار یافته و دارای سیستم تهویه بود نمود. این مرکز در دو طبقه احداث گردید، و در آن حجره

 اسکان و حرکت با دوم نگ جهانیقرون وسطی بازارهای خیابانی لندن، بازارهای بلژیک و بازارهای خاورمیانه شکل گرفت. بعد از ج

که این تفکر تا بود انیمشتر بودن دسترس در آنها هدف که افتی انتقال مکانها نیا به زینی تجار مراکز شهرها،ی  حومه در مردم

ی تازه ها ی خیابان جایی مرکز و کانون زندگی شهری از بازار به بیرون آن و به حاشیه امروز نیز ادامه یافته است. )همان( جابه

ها به فضاهای اداری و خصوصی  ی خیابان در آغاز بدنه"ی شطرنجی ساختار شهر قدیمی را بر هم زد.  احداث شده و شبکه

ها که از  های جدید فزونی گرفت. اما در برخی از خیابان ی خیابان اختصاص یافت و سپس روند ایجاد فضاهای تجاری در حاشیه

های  پاساژهای تجاری نشانه(. 4) یا جایی برای توسعه وجود نداشت، پاساژها ساخته شدند رونق تجاری خوبی برخوردار نبودند

ی زندگی است  زندگی مدرن هستند و شهروند در آن فق یک عابر عادی محسوب نمیشود بلکه یک گردشگر و یک تماشاگر صحنه

ی فضاها میشوند. در بررسی تاریخی پیدایش پاساژها یاهایی مانند راه رفتن و نظاره کردن و لذت بردن بایکدیگر آمیخته  و فعالیت

در  کالسکه عبوری برا مناسب و میمستقی معبری معن به ابانیخ جیتدر به کهیزمان قاجار،ی  دوره اواخر ران،یا در مدرنی تجار

های  ها و در کنار راه تهران شکل میگیرد حائز اهمیت میباشد. طراحی و ساخت پاساژ در بسیاری از موارد در ایران در خیابان

های پررونق تجاری و اداری شکل  عبارت دیگر غالبًا بسیاری از پاساژها در کنار راه پرتردد و پررونق تجاری شکل میگرفت. به

های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... نیازهای شهروندان را  میگیرند. مراکز تجاری امروز به عنوان قلب شهرهای معاصر در زمینه

 سیر تحول فضاهای تجاری در غرب و شرق از آگوراها تا مراکز خرید قرن بیستم مشاهده می شود: 1 ف می کنند. در نموداربرطر

 انواع مراکز خرید
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 (:5) (ICSC)تقسیمبندی مراکز خرید بر اساس استاندارد انجمن بین المللی مراکز خرید -1جدول 

 
های فیزیکی شهر بر  بندی ی تقسیم ا در نظام تقسیمات شهری )که عبارتست از نحوههای تجاری مانند سایر کاربریه کاربری

 شوند. مراکز خرید به فضاهای عمومی شهری به های مختلف توزیع می مراتب خدمات شهری( در رده ی توزیع سلسله حسب نحوه

توان، آنها را بر اساس عوامل  یرات و تحوالت میاند و با توجه به تغی وجود آمده تدریج و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی به

بندی  که طبقه  1 ی جدول متعددی تقسیمبندی کرد. برای آشنایی هر چه بیشتر با انواع و جزییات این مراکز، به بررسی و ارائه

زمینه زمینه پرداخته باشد به عنوان مرجعی در این  می  (ICSC)المللی مراکز خرید بین بر اساس معیارهای ارائه شده توس انجمن

 (.6) شده است

 ارزیابی کاربری اراضی شهری -3

منظور از برنامهریزی کاربری اراضی شهری، مشخص کردن نوع مصرف زمین در شهر، هدایت و ساماندهی فضای شهری، تعیین 

شهری به منظور اطمینان  ارزیابی کاربریهای مختلف( 7) های شهری است ساختها و چگونگی انطباق آنها با یکدیگر و با سیستم

 خاطر از استقرار منطقی آنها و رعایت تناسبات الزم به دو صورت کمی و کیفی صورت میگیرد:

ها با استانداردهای مربوط یا از طریق بررسی نیازهای  ارزیابی کمی: این ارزیابی بر اساس مقایسهی سرانههای موجود کاربری -1

 فضا صورت میگیرد.ی مورد مطالعه به  فعلی و آتی منطقه

ارزیابی کیفی: در این مرحله ویژگیهای کیفی معین شده و نسبت آنها به یکدیگر بر اساس چهار ماتریس زیر بررسی میشود:  -2

 (.8) ماتریس سازگاری، ماتریس مطلوبیت، ماتریس ظرفیت و ماتریس وابستگی

 وضعیت اقلیم در استان چهارمحال و بختیاری

 اوضاع جوی در استان

ا توجه به چهرة طبیعی و موقعیت جغرافیائی و ارتفاع مکان , در این منطقه آب و هوائی کوهستانی وجود دارد. اما به علت کمبود ب

ایستگاههای هوا شناسی در استان، شرایط و خصوصیات آب و هوائی تمام مناطق به طور دقیق و علمی, معین شده است. به طور 

که اکثرً منطقه را اشغال کرده است، از اواسط پاییز تا فروردین ریزش برف و باران ادامه دارد. در  متر 2000کلی در ارتفاع بیش از 

درجه سانتی گراد می رسد. بدین ترتیب از شمال به جنوب با توجه به  40مناطق پست، در تابستان، درجه حرارت به بیش از 

بد به طوریکه در ناحیه جنوبی آب و هوا رو به گرمی می رود. آب و هوا در چهار ـ محال و کاهش ارتفاعات, دما افزایش می یا
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ماه طول می کشد. سردترین ماههای سال، دی،  5تا  4بختیاری از اوایل پاییز تغییر می کند و از اواسط آبان سرما آغاز می گردد و 

درجه حرارت سانتی گراد و حداقل دمای مشاهده شده در  9/2بهمن است متوسط حداقل درجه حرارت استان در ماههای سرد 

بوده است گفتنی است که این میزان در مناطق جنگلی باز فت  1377ـ درجه حرارت سانتی گراد در سال  17شهرستان شهرکرد 

ال، تیر و مرداد است. به بیشتر است. اعتدال هوا از اواخر اردیبهشت آغاز شده و تا اواسط تیر رو به گرما می رود گرمترین ماههای س

 (.14) درجه می رسد 42طوریکه میزان حداکثر درجه حرارت ساالنه مرداد در شهرستان لردگان به 

 
 (منابع نگارنده1موقعیت بنا تصویر)

یی اه مخالفت با شهر در کیتراف جادیا و نامناسبیی جانما علت به شهرکرد قلو دوی ها برج احداث پروژه طرحی ابتدا ازدسترسی 

 وجود به موجب احداث مرحله نیاولی اجرا که استیحال در نیا .آغازشد پروژه نیا احداث روند ها مخالفت نیا وجود بای ول روبرو

 در شهر نیا جیبس دانیم در کرد شهر قلو دوی هابرج ساخت محل .است شده پروژه اطرافی ها ابانیخ در دیشد کیتراف آمدن

 .است انجام دست در مدتهاست شده،ی معرفی شهردار مهمی هاپروژه ازی کی که پروژه نیا ختسا اکنون هم و شده گرفته نظر

 و نیترددتر پر ازی کی حاضر حال در دارد قرار( دوقلوی هابرج ساخت محل) جیبس دانیم آن ادامه در کهی عتیشر بلوار

 به آن در تردد و شودیم دیشد کیتراف شاهد عصر رینظ روز ساعاتی بعض در است کرد شهر شهری ها ابانیخ نیترکیپرتراف

 (.9) ردیپذیم صورتی سخت

 
 (منبع نگارنده3(منبع نگارنده مقایسه ترافیک درشهرتصویر)2مقایسه ترافیک درشهرتصویر)
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... وهای چهارمحال و بختیاری، مهمترین کلینیک درمانی، مجتمع پزشکی، مجتمع ورزشی انقالب ترین بیمارستانترین و مهمبزرگ

های منطقه وجود دارد و تردد های دوقلو قرار دارند و هم اکنون ترافیک شدیدی در خیابانهم در منطقه احداث و در نزدیکی برج

های این منطقه یکی از مهمترین خیابان ها برای همچنین خیابان.پذیر استهای شلوغی به سختی امکاندرحال حاضر در ساعت

د و همیشه تردد خودروهای بسیاری را در این خیابان ها شاهد هستیم و همیشه بسیاری از آمبوالنس ورود به بازار شهرکرد هستن

با وجود مشکالت موجود در این منطقه و تردد زیاد  .شونداهلل کاشانی در ترافیک این قسمت دچار مشکل میهای بیمارستان آیت

رسید این پروژه با وسعت خود مشکالت بسیاری را در نیز به نظر میپروژه برج های دوقلو شهرکرد کلید خورد که در همان آغاز 

خیابان های اطراف پروژه در بسیاری از اوقات بسته می شوند و خیابان های اطراف نیز .آینده نزدیک در این منطقه ایجاد می کند

بسته شدن و کم عرض شدن خیابان .برای استقرار کانکس کارگران تنگ شده و تردد در این خیابان ها با مشکل مواجه می شود

های اطراف بار ترافیکی خیابان های دیگر شهرکرد که مهمترین خیابان های بازار شهرکرد را تشکیل می دهد افزایش داده و 

اگرچه ترافیک به علت کامل نبودن کمربندی ها و گنجایش کم خیابان ها به یک معضل .موجب نارضایتی بسیاری از مردم شده بود

در شهرکرد تبدیل شده است اما پروژه برج های دوقلو در ابتدای امر ترافیک را تشدید کرده و بسیاری معتقد هستند که در جدی 

 (.10) آینده این پروژه مشکالت بسیاری را در شهرکرد ایجاد می کند

 
 (منبع نگارنده5انتخاب سایت تصویر) ( منبع نگارنده تشخیص مکان یابی ضعیف در4تشخیص مکان یابی ضعیف در انتخاب سایت تصویر)

 

ی ب موجب که رایی ها سمیمکان ها،ی کاربری ابیمکان شناسان در مکانیابی اراضی شهری این است که قبل از ی زمین وظیفه سایت

ی سبرر به مربوط عوامل. ندینما هیتوص را است مناسب آن ازی ریجلوگ در که رایی روشها انواع و ساخته مشخص هستند،ی ثبات

 وی اقتصادیط شرا در رییتغی مقتضا به کهی شهر درون حرکات کیتراف (.14برج های دو قلو اینکار را نکردند ) مرکز تیسا

ی الگوها کهی راتیتاثی بررس. ستین ریتاث کم محله آنی تجار بخشیی ایپو در ردیگیم انجام محالت ازی بعض ساکنانی اجتماع

 ازین مورد اطالعاتی هیته نقل، و حملی زیر برنامه از هدف.  است توجه قابل گذاردیم سفری گوال وی کیتراف رفتار بر نیزمی کاربر

ی زمان و مکان اصالحاتی است که باید در سیستم حملونقل ایجاد شود تا سفر والگوی توسعهی زمین،  گیری درباره تصمیمی  برا

طالعات برای بررسی و ارزیابی کارایی استراتژیهای مدیریت تقاضای هماهنگ با اهداف و مقاصد جامعه ترفیع و بهبود یابند. این ا
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باشد. طیف وسیعی از عوامل و فاکتورهای مؤثر بر مکانیابی کاربری تجاری  سفربر الگوهای مکانیابی مراکز تجاری بسیار مفید می

ی اتصال کاربری تجاری با  ، نحوههای همجوار نقل، تراکم جمعیت، سازگاری با کاربری و ی حمل شامل نحوهی اتصال به شبکه

های  گرهاما  های تجاری و غیره بر الگوی سفر مؤثر می باشند. های مرتب، طراحی تسهیالت مورد نیاز کاربری سایر کاربری

درسایت قرار گیری برج های دوقلو شهرکرد که امیداوریم با بررسی  ترافیکی بحرانی و وجود معضالت پارکینگی به چشم میخورد

 .صورت گرفته این مشکل برطرف شود های

 معیارهای عام ارزیابی مکانیابی کاربری تجاری در فضاهای شهری

از نظر برنامهریزی شهری کاربریهایی که در حوزهی نفوذ یکدیگر قرار میگیرند، بایستی از نظر سنخیت و  :ماتریس سازگاری

های فضاهای  عت از انجام دیگر فعالیتها نگردند. با توجه به ویژگیهمخوانی فعالیت با یکدیگر منطبق بوده و موجب مزاحمت و ممان

ها قرار گیرد. حالت های  تواند در مجاورت بعضی از کاربری تجاری از نظر ازدیاد مراجعه و اثرگذاری باال، کاربری تجاری نمی

ناسازگار، کاماًل ناسازگار( با توجه به کاربریهای سازگاری کاربری ها نسبت به هم عبارتند از: )کاماًل سازگار، نسبتًا سازگار، نسبتًا 

 (10را میتوان مشاهده کرد )، ماتریس سازگاری را به طور خاص و عام )کاربری تجاری( برج های دوقلواطراف 

 نتیجه گیری:

ی تیفعالی ارتجی کاربری ابیمکانی شهر اسیمق در و بودهی شهرساز مسائل نیمهمتر ازی تجار مراکزی زیر برنامه وی نیب شیپ

 با رای شهر مشکالت ازی اریبس ،یوکاف مناسب نیزم وجود لحاظ از نطقه کمیی هایی توانا و ها تیقابلی بررس ضمن که است

 دادهیم لیتشک را رانیا میقدی شهرها بافت ازی مهم قسمت همواره کار و کسب مراکز و بازار. نمود خواهد حل مناسبی ابیمکان

 ابانهایخ امتداد دری تجاری کاالهای شگاههاینما و فروشگاهها صورت به شهرهای  نشده حساب گسترش با حاضر حال در و. اند

 نیا گسترش ازی ناش الزمی دسترس و کاال مناسب عیتوز عدم ک،یتراف تراکم مانندی شهر مشکالت ازی اریبس که شوندیم ظاهر

 اقتصاد به کاالها عیسری  مبادله و عیتوزی برا شده حسابی زیر مهبرنا کی بای تجار مراکز جادیا نیبنابرا. است خودروی بازارها

ی مکانیابی فضاهای تجاری و ارزیابی این اصول و معیارها در مرکز  استخراج شده طبا توجه به معیارها و ضواب. دینمای م کمک شهر

های انجام شده  معیار ترافیک شهری تحلیلمیباشد. البته در بررسی  ناموفق، مکانیابی این مرکز تا حدود زیادی برج های دوقلو

دهند که تا حدودی پروژه با معضل ترافیکی روبرو است، اما با توجه به سیستم حمل و نقل عمومی و مکانیابی در کنار  نشان می

زی این امیداوریم با همکاری جامع معماری وشهرساشریانهای اصلی شهری، باعث میشود که این عامل چندان تاثیرگذار نباشد. 

 مشکالت در عرصه دقیق مکان یابی برطرف شود.
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Abstract 

Establishment of each urban space is subject to its own regulations and principles in the specific physical 

spatial situation of that city. Obeying principles and regulations can increase the proper performance and 

success of the mentioned element in the determined location; otherwise, it will face with many problems. 

Selecting the proper location of business centers in an urban level can facilitate public access to them and 

reduce daily traffics in urban level. Therefore, providing balance in resources spatial distribution and 

providing services are function of the main objectives regulations and principles of planners. Service or 

resources centers distributions and cost is what planners try for them to allocate resources in the proper 

spatial place toward principles and regulations; as though, public access to them in balance. Based on the 

high importance of business centers localization, the establishment location of these centers will have a 

significant effect on their performance as establishment of a business center in an improper place not only 

won’t have their desirable efficiency, but also will have negative effect on local markets and daily 

markets in urban. It was tried in this research to identify the general and specific criterions of localization 

of this type of application based on case study and using combined policies, data collection method of 

surveying and librarian studying by focus on the effective factors on the great business centers 

localization and then provide a proper model to localize this application type. In this regard, after 

evaluation of the effective criterions in localization Shahrekord twin towers as a case study and its 

comparison to the obtained criterions, and precise localization, the obtained results showed that 

localization of this shopping center has been relatively done correctly in spite of trans-regional 

performance.  

Keywords: localization, business centers, localization indexes, Shahrekord twin towers  
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