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چکیده:
با افزایش سریع جمعیت ،تغییر الگوی مصرف مردم از کاالهای اساسی به کاالهای لوکس و تغییر الگوی استفاده از مراکز تجاری
به عنوان مکانهایی برای گذران اوقات فراغت و تفریح  ،تقاضای برای ساخت مجتمعهای تجاری در تهران رشد صعودی داشته
است .ساخت این مجتمعها تبدیل به فرص تی برای جذب سرمایه و به جریان انداختن نقدینگیهای بازار شده است .در بحث
مکانیابی تنها به یافتن بهترین مکان بهینه برای یک کاربری خاص توجه می شود درحالیکه این مکانیابی باید منجر به موفقیت
کسب و کار ،بازگشت و افزایش سرمایه نیز بگردد که این هدف ساخت یک مجتمع تجاری است .مراکز تجاری بسیاری در تهران
و بسیاری از شهر ها ساخته شدند که با در نظر نگرفتن معیارها و اصول بهینه برای مکانیابی انواع مجتمع های تجاری باعث
شکست سرمایه گذاری و رکود شده اند .در این مقاله سعی شده با بررسی معیارهای متنوع کیفی و کمی به روش سلسله مراتبی
( )AHPدو مرکز تجاری الماس شرق هروی و دنیای نوردر منطقه  4تهران را با هم مقایسه شودو نتایج حاصل با وجود برتری
اوزان معیارهای مجتمع دنیای نور و مکان گزینی برتر الماس هروی در ماتریس ارزیابی و مجموع اوزان را دارد که با واقعیت نیز
منطبق است و این مجتمع در جلب مخاطب موفق تر عمل می کند.
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 -1مقدمه:
مجتمعهای تجاری نوین (مالها) صرفا برای خدمات رسانی و عرضه کاال به خریداران ساخته نمی شوند .هرچند بازارهای سنتی
بیشتر بر جذب خریداران بالقوه تکیه دارند اما مگامالها با هویت بخشی به گروههای مختلف جامعه سعی در جذب همه گروهها
و اقشاار مردم دارند آنها عووه برخریداران بازدیدکنندگان تفریحی و ررساه زنان را نیز بخود جذب می کنند با ایجاد فهااهایی
جذاب و دلن شین به جریان انداختن رول برای لذت بردن نیز صحه می گذارند( .کاظمی )84بازارهای سنتی در جذب این نوع
جدید از مشتریان و ایجاد انگیزه برای تفریح و رول خرج کردن ناتوان هستند .مکانیابی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در سرمایه
گذاری و ساخت یک مرکز تجاری است این عامل آنقدر اهمیت دارد که می تواند عامل طراحی را تحت شعاع قرار دهد در واقع
خطی بین موفقیت طراحی و بازگ شت سرمایه با شک ست سرمایه گذاری ا ست .مجتمعهای تجاری نه برای صرفا ارائه کاال و
خدمات سااااخته می شاااوند و نه برای شااااهکار معماری شااادن ،آنها برای جذب مخاطب و محبوبیت عمومی سااااخته می
شااوند(.کاظمی و اباذری )87چه بخواهیم مکانیابی یک مرکز تجاری را برای ساااخت یک ررو ه جدید بکار بریم و چه بخواهیم
ارزش گذاری مکانیابی یک مجتمع تجاری موجود را برر سی کنیم معیارهای مهمی دخیل ه ستند .در مقاالت متعدد برا ساس
نظر خبرگان معیارهای متعددی برای مکانیابی یک مجتمع تجاری در نظر گرفته شاااده اسااات اما از آنجایی که مجتمعهای
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