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مقدمه
منظور کسب  ها به هدف فروش آن با را که خرید و تولید کاال و خدمات هستندهایی  شامل فعالیت ی شهریوکارها کسب

مکانی و جغرافیایی مرتبط  های ویژگیبا  ،ی شهری در ابعاد مختلفوکارها کسبی متعدد ها مؤلفه. رندیگ یسود دربرم

ی وکارها در کسب یمکانکه در گذشته کمتر به پارامترهای  حالی در؛ (3162بو و وانگ،  ؛2335 ،)باتی و برون هستند

د ندار فراوانیاهمیت  ی شهریوکارها کسب ةدر توسعمکانی ی ها لیتحل. (1621)کونز و راتلیف، شده است توجه  شهری

. (1620 ،چایدوری ؛1620)کیتا و همکاران،  انجامند یم در فضای شهرها ها یمشتررفتار بازار، رقبا و درک بهتر  به و

تا بتوانند  کنند یکمک م و تولیدی صنعتی ،خدماتیتجاری، بازرگانی، اعم از  ،ها شرکت همةبه ی مکانی ها لیتحل

مکانی و  یها با ترکیب داده. (1620)اسمعیل و بشیر،  کنندو اجرا تعیین  یتر نهیبه صورت خود را بهی ا توسعه راهبردهای

کردن  و ساده یساز نهیبه ،بهتر یریگ میتصم مانند ی مناسبها یامکان رسیدن به خروج توصیفی مناطق مختلف شهری،

کیتا و  ؛1660و همکاران،  )هس همچنین بهبود عملکرد و ارتباط با مشتری میسر خواهد شد ،مهم و کاربردی یندهایفرا

 .(1620همکاران، 

 ی شهریوکارها کسبمختلف  یها نهیزم در اطالعات ةارائ برای متعددی کامپیوتری اطالعاتی و یها ستمیس امروزه

 ،کاربرد داردی شهری وکارها کسب ةدر حوز جغرافیایی یا مکانی اهداف با که ها ستمیس این از یکیاند.  شدهتوسعه داده 

GIS
 ،افزار سخت از متشکل مبنا-کامپیوتر اطالعاتی سیستم توان می را GIS. (1620چایدوری، ؛ 1660است )پیک،  2

 توصیفی، و مکانی یها داده یساز رهیذخ و یآور منظور جمع به که دانستها  مدل وها  روش ،ها داده افراد، ،افزار نرم

 اطالعات این نمایش و جغرافیایی اطالعات تولید وها  داده تحلیل و پردازش پاسخ، و پرسش ،ها داده نمایش و مدیریت

ی فضای ها یدگیچیپبا توجه به  .(1623بو و وانگ، ؛ 1620کیتا و همکاران،  ؛1662)گالبریت و کونین،  کاربرد دارد

ی ریگ بهرهی با ورافن. این کندی مناسبی را ارائه ها حل راهی و ساز مدلی مکانی پیچیده را ها لیتحل تواند یم GIS شهری،

)کچاگیوگلو،  شود یممنجر منابع در فضای شهری  ةی دقیق و مدیریت بهینها یریگ میتصم بهاز توابع توانمند خود، 

ی مختلف در محیط، وابسته به مکان و ها دهیپددرصد اطالعات مربوط به  06 دهد یمی معتبر نشان برآوردها(. 1623

نیست  تصور قابلی مختلف ها نهیزمدر  GISی کاربردهابه همین دلیل هیچ حد و مرزی برای  ؛هاست آنموقعیت 

 (.1620)چایدوری، 

کچاگیوگلو،  ؛1623بو و وانگ، ) داردی ا بالقوهی ها یژگیوی شهری مزایا و وکارها کسب ةدر بحث توسع GIS یورافن

1623): 

 .یور بهره افزایشو  محاسباتزمان  کاهش ،ها داده یعسر پردازش: سرعت افزایش

 یردقت انجام کار متغ گیرد، یصورت م یاطالعات یبدون استفاده از ابزارها که انسان های گیری یمتصم دقت: در افزایش

 توصیفی و مکانی یها داده یلتحل ینبنابرا کند؛ یم ایجاد ها گیری یمرا در تصم ثابتی و زیاد دقت ،GIS یفناور که یدرحال ؛است

 شود. میانجام  بیشتریدقت  با ،رقبا و بازار ی،مشتر شامل یوکار شهر کسب یستمس یک یاصل اجزایمربوط به 

 یادیحجم ز یدبا ،کوچک و بزرگ یوکارها کسب یرانراهکار مناسب: صاحبان و مد ةارائ و پردازش زیاد حجم انجام

منطقه  یکدر  را یلتحو یرهایمناطق فروش و مس دهی، یسسرو ةآدرس، محدود یایی،جغراف یتموقع مانند ،از اطالعات

 استاطالعات  از زیادیحجم  یلادر به پردازش و تحلخود ق یاز توابع کاربرد یریگ بهره با GIS. کنند مدیریت و تحلیل

 (.1623 وانگ، و بو ؛1620 یدوری،)چا یستقادر به انجام آن ن یدر حالت معمول انسانکه 

                                                                                                                                                                   
1. Geographic Information System 
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ی، زیر برنامهی شهری مانند وکارها کسبی مختلف ها نهیزمدر  GISدر مطالعات متعددی به کاربردهای 

ی مکانی ها نهیگز( در پژوهش خود 1661و همکاران ) 2شده است. تزنگ  پرداختهی و تحلیل مشتریان گذار هیسرما

رقابت و  ،یاقتصاد ،یطق تجاراونقل، من حمل معیار در ژاپن را با توجه به پنج ها رستوران سیتأسمناسب برای 

 یراحت نگ،یپارک ةجرم، انداز ،ونقل حمل ستمیس دسترسی بهونقل،  حمل ةنیاجاره، هز ةنیمعیار هززیر یازدهو  ستیز طیمح

قرار  در آن که رستوران یتجار ةمنطق ةتعداد رقبا، شدت رقابت، انداز اده،یحجم عابر پ ،فاضالب تیدفع زباله و ظرف

AHP فرایند یریکارگ بهبا  یوسعت امکانات عموم و ردیگ یم
(، در 1620)ی مشابه را نیز فاگیرا مطالعهی کردند. ابیارز 1

 انجام داده است. رستوران سیتأسشهر سودان برای شناسایی مناطق مناسب 

ارزیابی کرد و نتیجه گرفت مناطق  GISفروشگاه قهوه را با استفاده از  سیتأسمناسب برای  مناطق( 1663) رینگو

 تواند یم این مطالعه است. نتایج  شدهیی با تحصیالت و درآمد باال تشکیل ها خانوادهمناسب در حومة شهر قرار دارد و از 

( 1629 )حاصل لین و زو. منطقه مفید باشد در عموم مردم، بازاریابان و کارآفرینان قهوهوکار  کسب رشد و گسترش برای

در این  .استفاده کردند شاپ یکاف سیتأسمناسب جهت  مناطق انتخاب برای AHP و Huffدو مدل  از در پژوهش خود

استفاده شد. این معیارها در دو گروه معیارهای  ERDASو  ArcGISافزار  از دو نرم ارهایمع لیو تحل هیتجزپژوهش، برای 

 به ساختار معیارعنوان  به Huffکردن مدل  دو مدل، با اضافه بر مقایسة ی قرار گرفتند. عالوهتیو جمع یاجتماع-یاقتصاد

AHPمدل کمک به نهیبه یها مکان، سه نقشه شامل جهینتدر .از ترکیب این دو مدل نیز حاصل شده است ای ، نتیجه 

Huff ،AHP  مدل ترکیبیو Huff-AHP یمناسب برا ناطقمفعلی،  تیسه نقشه با وضع نیا از مقایسة. حاصل شد 

بر عملکرد  مؤثر یاصل معیار دهد ینشان م جهینت انتخاب شده است. سکویفرانس در سان دیجد شاپ یکاف کی جادیا

فروشگاه در شهر سویا  ی مناسبها مکان ( نیز برای تعیین1621. چاکن )کنندگان است مراجعه، نرخ جریان ها شاپ یکاف

ی ها مکانبرای تعیین  AHPو  GIS نتایج پژوهش او بیانگر کارایی زیاد ادغام .از این دو روش استفاده کرد کشور اسپانیا،

 .هاست فروشگاهمناسب 

 حاضر ، هدف پژوهشمحور -مکانی هافرایند، اطالعات و ها دادهی شهری با هاوکار کسب زیادبا توجه به ارتباط 

رستوران در  سیتأسی مناسب برای ها مکان. همچنین استی شهری وکارها کسب ةدر توسع GISبررسی کاربردهای 

 .ند تعیین شدبرای مطالعه  GISی ها مدلشهر بابلسر استان مازندران نیز بر مبنای 

روشپژوهش
ی شهری به وکارها کسبتوسعه و بهبود  برایاطالعاتی مناسب فناوری  عنوان به GISدر این مطالعه، ابتدا کاربردهای 

 یها نهیگز یابیارزدر محیط شهری،  GISیکی از کاربردهای  عنوان بهی بررسی و مطالعه شد. در ادامه، ا کتابخانهروش 

در شهر بابلسر استان مازندران، با استفاده از روش تلفیقی  رستوران سیتأس برای مکان نیتر انتخاب مناسب و نیمکا

، صورت گرفت. در GIS لیو تحل هیتجز یابزارهاو  ی چندمعیارهریگ میتصمی ها روشیکی از  عنوان به 9بدترین-بهترین

-تفاده از روش بهترینبا اس ها آنهریک از  وزنمحاسبة  وشد تعیین  رستوران سیتأسبر  مؤثرمعیارهای  این مرحله، ابتدا

WLC) دار وزنترکیب خطی  مدلبا استفاده از  سپس. صورت گرفت( داران رستورانمتخصصان ) های دیدگاهبدترین و 
0 )

 تولید شده است. ها رستورانی ها نهیگز تیاولو ةنقش ادغام شده و ها وزنو  اریمع یها نقشه ،GISبر  یمبتن

                                                                                                                                                                   
1. Tzeng  

2. Analytic Hierarchy Process  

3. Best-Worse 

4. Weighted Linear Combination 
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موردمطالعهةمنطق
 درجنوبی دریای خزر و  ةدر کران ،رود بابل ةرودخان مصب دراست که  استان مازندران از شهرهای ساحلی یکی بابلسر شهر

 دری دور ها گذشته از شهر ایند. ارقرار د جغرافیایی عرض ةدقیق 02 و درجه 90 و جغرافیایی طول ةدقیق 90 و درجه 51

 و گسترش شهرنشینی ةی اخیر، توسعها سالت. در اس بوده برخوردار یا ژهیو موقعیت از گردشگران و مسافران جذبة زمین

 از یکی عنوان به شده است. با توجه به اهمیت بخش گردشگری آنسبب افزایش جمعیت  ،شهر این در شهری

 2شکل ، اهمیت فراوانی یافته است. ها رستورانی توریستی مانند ها رساختیزاقتصادی، ایجاد  یها تیفعالپردرآمدترین 

 .دهد یم مورد مطالعه را نشان ةموقعیت جغرافیایی منطق


موردمطالعهة.منطق5شکل

بدترین -روشبهترین
 یده وزن منظور بهاست که  ارهیچندمع یریگ میتصم یها کیتکنکاراترین  یکی از جدیدترین و بدترین-بهترینروش 

بدترین نیز -روش بهترین .است دادهارائه آن را ( 1625اولین بار رضایی )و  ددار بردکار یریگ میتصمعوامل و معیارهای 

معیارهای  میاندر این روش از . کند یماستفاده  ها قضاوتو  حاتیترج انیب یبرا امتیازی 3از مقیاس  AHPمانند روش 

 تعیین( نیتر تیاهم کمبدترین ) عنوان بهیک معیار ( و نیتر مهمبهترین ) عنوان بهاستفاده در پژوهش، ابتدا یک معیار  مورد

 برای شود؛ میمورد بررسی بدترین معیار از معیارها  همةارجحیت  وسایر معیارها  ازارجحیت بهترین معیار . سپس دوش یم

 3تا  2طیف براساس دیگر معیارها  ازارجحیت آن تعیین و است انتخاب  بهترین معیار C3ر در جدول زیر معیا ،مثال

 .استصورت گرفته  امتیازی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نسبتبهدیگرمعیارها بهترینمعیارزوجیة.مقایس5جدول

C3 C2 C1 معیارها

2 9 3 C3

 

 آن تعیین شده است. بامعیارها  همةارجحیت  وبدترین معیار در نظر گرفته شده  C1ر معیا

معیاربدتریندیگرمعیارهانسبتبهزوجیة.مقایس4جدول

C1 معیارها

2 C1 

5 C2 

3 C3 

 

 .صورت گرفت است و مقدار وزن معیارها  ةمحاسب آمده، 2ة در رابط که یساز نهیبهبا استفاده از مدل از این،  پس

. برای تجمیع نظرات کارشناسان و تعیین وزن هریک از کرد اجرا Lingo مانند ییافزارها نرمدر  توان یماین مدل را 

( که در این پژوهش از 1625و رینر،  مالچفسکیاز دو روش میانگین حسابی و هندسی استفاده کرد ) توان یممعیارها 

 ن هندسی استفاده شده است.میانگی
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کارشناسان و درنظرگرفتن شرایط جغرافیایی، نظرسنجی متخصصان و ها،  ، پژوهشبا توجه به مطالعات ،در ادامه

رستوران در شهر بابلسر  سیتأس برایبر تعیین مناطق مناسب  مؤثرمورد مطالعه، معیارهای  ةاجتماعی و کالبدی منطق

ی، ستیتور یها جاذبهبه  یکینزد، شهر یاصل یها ابانیخبه  یکینزداستان مازندران شناسایی شدند. این معیارها شامل 

 یها یکاربرفاصله از ی و اصل ها دانیمبه  یکینزدی، حیو تفر یبه مراکز ادار یکینزد، تیتراکم جمعدی، اقتصا تیوضع

و پرسشنامه  کمک بهمعیارهای مورد استفاده در پژوهش پس از تهیة در سطح شهر،  دار رستوران 96. است مشابه

 .ردندکمحاسبه  را وزن هر معیار بدترین-به روش بهترینبندی  اولویت

WLCروش
 

)جلوخانی نیارکی،  استفاده شد WLCاز روش  ها آنی معیار و وزن هریک از ها نقشهترکیب  منظور بهدر این پژوهش 

آماده گردید )حسنی و همکاران،  GISبدین منظور ابتدا داده مکانی معیارها آماده و با استفاده از ابزارهای . (1620؛ 1629

، این روش بر 1 با توجه به رابطةی چندمعیاره است. ریگ میتصمتکنیک در آنالیزهای  نیتر جیرا WLCروش (. 1625

بر مبنای اهمیت نسبی هریک از معیارهای  شکلی مستقیم به رندهیگ میتصممفهوم میانگین وزنی استوار است. تحلیلگر یا 

، مقدار نهایی ها آنارها در مقادیر وزن نسبی هریک از معی ضرب کمک به. سپس داداختصاص  ها آنیی به ها وزن، مدنظر
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گزینه برای هدف مورد نظر  نیتر مناسبیی که بیشترین مقدار را داشته باشند، ها نهیگز، پس از این. شدهر گزینه محاسبه 

 خواهند بود.

(1) 
n

i k ik

k 1

V(A ) = w v(a )


 

wk ارهایمع نوز، v(aik)  مقادیر معیارها وV(Ai) گزینة یکل مقدار i نتایج  ةی موجود در نقشها نهیگز. در انتها، است ام

محاسبه شد. همچنین با توجه به نتایج،  ها آنی و مساحت هریک از بند طبقهبه سه کالس مناسب، متوسط و نامناسب 

 گرفت. صورتدر شهر بابلسر  اه رستورانبررسی وضعیت 

هاافتهیوبحث
موردی کاربرد  ةنتایج مطالع شده و پس از آنی شهری بیان وکارها کسبدر  GISدر این بخش در گام اول، کاربردهای 

GIS  شده استرستوران در شهر بابلسر ارائه  سیتأس برایی مناسب ها مکاندر تعیین. 

یشهریوکارهاکسبدرGISیکاربردها

ی وکارها کسب ةبهبود و توسع ةدر زمین وکار کسبصاحبان  های پرسشاز  زیادیحجم  توان می GIS کمک به یطورکل به

ی؟ چه وقت؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟ و چه چیزی؟ را چه کسشش گروه اصلی  های پرسش. این دادی پاسخ خوب بهشهری را 

 در شکلی شهری پاسخ دهد وکارها کسب ةبهبود و توسع ةدر زمین تواند یم GISکه  هایی پرسش. مجموعه رندیگ یبرمدر

ی وکارها کسبی وسیعی را از نظر مکانی، اجتماعی، اقتصادی، زمانی، کیفی و کمی در فضا ها پرسش. این آمده است 1

 تغییرات و پراکنش توزیع، بررسی مانند محور-مکان یها لیتحل در GIS یها تیقابل به توجه . باشوند یمشهری شامل 

 های پرسشپاسخ به  برای سیستم این از توان یم یخوب به مکانی، مجاورت تعیین و شبکه یها لیتحل ،ها دهیپد مکانی

 کرد. استفاده ی شهریوکارها کسب ةتوسع و مرتبط با بهبود


دهدیمیشهریپاسخوکارهاکسبدرراستایبهبودفضایGISکههاییپرسشییازهانمونه.4شکل
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ی مکانی مربوط به مشتریان، ها دادهی شهری و وکارها کسبی اقتصادی و اجتماعی ها داده توان می GISکمک  به

ی وکارها کسبنتایجی برای توسعه و بهبود به ، ها دادهمحور -ی مکانساز مدلرقبا و بازار را یکپارچه کرد و با تحلیل و 

موارد زیر اشاره کرد:  توان یمی شهری وکارها کسب ةبهبود و توسع در GIS یکاربردها از جمله. دست یافتشهری 

ی ها ستمیس ی وضعیت بازار، تحلیل مناطق فروش،نیب شیپو تحلیل ، وکار کسبرقبای تحلیل  تحلیل رفتار مشتری،

کننده،  بازاریابی مکانی و رفتار مکانی مصرف ،یگذار متیق یها استیبازاریابی، سیاست تبلیغات، واردات موازی و کنترل س

 ، خدمات مبتنی بر محل استقرار مشتریانفروشمسیریابی ، ها مکانانتخاب بهترین نمایش و به تصویر کشیدن مشتریان، 

.در فضای شهری تجاری راهبردهایو تدوین 

یمربوطبهمشتریهالیتحل

. درک و فهم رفتار مکانی شود یمی شهری محسوب وکارها کسبمشتریان یکی از منابع مهم اطالعاتی در  ةپایگاه داد

ی از پایگاه چندبعد. ایجاد تصویر کلی و استشهری  وکار بکس، یکی از نقاط حساس و اساسی در موفقیت هر ها یمشتر

 ةاز همه یافتن مشتریان بیشتر در محدود تر مهمی مناطق بازاریابی و ریگ اندازهمشتریان در تعیین محدوده، طرح و  ةداد

ی وکارها کسب. صاحبان (1660، مگویر و همکاران، 2335)مگویر،  دارد وکار کسبمکانی خاص، نقش مهمی در بهبود 

ها پاسخ  . همچنین قادرند به این پرسشی و پیگیری کنند وساز مدلرفتار مشتریان را  توانند می GISکمک  به شهری

ی مکانی ها تیموقعو در چه  شوند محسوب میچه کسانی  ها آنبهترین  ،چه کسانی هستند وکار کسبمشتریان دهند که 

؟ چگونه کنند یمخاص شهری از چه محصوالت و خدماتی بیشتر استفاده  ةددر هر محدو وکار کسبقرار دارند؟ مشتریان 

 دردر تحلیل رفتار مشتری  GIS یکاربردهای از ا نمونهی مکانی دیگر دست یافت؟ ها محدودهبه مشتریان در  توان یم

و موقعیت  ها آندر شهر بابلسر، توزیع مکانی مشتریان  رستورانسه  ةشد ارائهاطالعات براساس  است. آمده 9شکل 

 ی مکانی و توصیفی استخراج شده است.ها لیتحلترکیب براساس جغرافیایی بهترین مشتریان 


یشهری)سهرستوراندرشهربابلسر(وکارهاکسبیازانمونهیازارتباطمکانیبهترینمشتریانوانمونه.3شکل
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وکارکسبتحلیلرقبای

ی وکارها کسب. مدیران ست، وضعیت رقباداردی شهری وکارها کسبمستقیم بر  یریتأثکه یکی از عوامل بسیار مهم 

با استفاده  GIS در خود اجرا کنند. وکار کسب ةی الزم را برای توسعها برنامه توانند میشناخت شرایط رقبا کمک  بهشهری 

شهری، شناسایی،  ةمحدوددر را خاص  یوکار کسبموقعیت مکانی رقبای  توان میتحلیل اطالعات مکانی و توصیفی،  از

 ةبازدبر  مؤثری مکانی رقبا یکی از فاکتورهای مهم و ده سیسروپراکنش و  ةمثال، نحوکرد؛ برای بررسی و تحلیل 

، انتخاب مناطق وکار کسب ةتوسع منظور بهباید برای انتخاب محل مناسب  این دو مقوله. استی شهری وکارها کسب

 GIS د. با استفاده ازنین مکان تبلیغات محصول در فضای شهری درنظر گرفته شوفروش، بازاریابی محصوالت و تعی

در  وکار کسبرقبای  اینکه از جمله ؛ی شهری پاسخ دادوکارها کسبتحلیل رقبای  ةمتعدد در زمین های پرسشتوان به  می

است؟ چگونه در فضای شهری  وکار کسبجغرافیایی شهر چه کسانی هستند؟ پراکنش مکانی رقبای ة یک محدود

تبلیغات خود را بیشتر در کدام قسمت مناطق  و بیشتر از کدام قسمت مناطق شهری هستند وکار کسبمشتریان رقبای 

باشند؟ برای  تر موفق وکار کسبکه رقبای  است ؟ از نظر موقعیت مکانی چه عواملی سبب شدهدهند یمشهری انجام 

 -0. شکل آمده استیک کیلومتری یک رستوران در شهر بابلسر  ةی رقیب در فاصلها رستوران الف -0شکل  در مثال،

یک رستوران مشخص  در مقایسه بای رقیب را ها رستورانی مکانی و توصیفی، وضعیت بازدهی ها دادهب نیز با ترکیب 

 .داده استدر شهر بابلسر نشان 


ب(بررسیوضعیت،یککیلومتریازیکرستورانمشخصةفاصلیرقیبدرهارستورانالف(تعیینموقعیتمکانی.2شکل

یرقیبنسبتبهیکرستورانمشخصدرشهربابلسرهارستورانیبازده

تحلیلبازار

کمک  در این میان، بهشهری در مناطق مختلف شهر متفاوت باشد.  گوناگونی وکارها کسبممکن است بازار مربوط به 

زندگی و الگوی خرید  ةتبلیغات با شیو ، خدمات یا نوعکدام محصول که کردتعیین توان  می GISلی تحلی هایابزار

ت. شناخت و درک مکانی از وضعیت بازار در مناطق مختلف شهر اس ترسازگار مکانی مشخص ةدر یک محدود مشتریان

ها پاسخ داد  ین پرسشتوان به ا می GIS کمک به کمک فراوانی خواهد کرد. وکار کسبی بهینه به مدیران ریگ میتصمدر 

ی مختلف ها محدودهی گذشته، وضعیت بازار در ها دادهبا توجه به  و است چگونه وکار کسبموقعیت مکانی بازار  که

 شهری در آینده چگونه خواهد بود؟ 
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یوضعیتبازارنیبشیپ

ی شهری و وکارها کسب. دهند یم، روند خاصی را نشان بلندمدتزمانی  ةدر حالت نرمال طی یک دور ها دهیپد همة

ی ساز رهیذخی و آور جمعدارد که با  وجود GIS دراین قابلیت  نیستند. مستثناپارامترهای مربوط به آن نیز از این امر 

 وکار کسب، روند تغییرات، رفتار بازار و وضعیت بلندمدتزمانی  ةدر دور وکار کسبی مکانی مربوط به رفتار یک ها داده

ی بسیاری از پارامترها از جمله رفتار ساز مدلی شهری، وکارها کسبتعیین رفتار بازار و وضعیت  منظور به. شودی ساز مدل

 آمده دست بهبا استفاده از مدل  تیدرنها مشتری و رقبا، تغییرات معیارهای مکانی، اجتماعی و اقتصادی ضروری است.

ی برای مدیران و صاحبان زیر برنامهی و ریگ میتصم فرایند رو ؛ از اینی کردنیب شیپرفتار بازار را برای آینده  توان یم

ی وکارها کسب بازده و ابدی یمی کاهش ریگ میتصمریسک شود،  می تر آسانی بزرگ و کوچک شهری وکارها کسب

، روند تغییرات توزیع مکانی مشتریان یک رستوران در شهر بابلسر طی 5بهبود خواهد یافت. شکل  بلندمدتشهری در 

 .دهد یمنشان  2065مبنا را برای سال -GIS ةشد ینیب شیپو مدل  2935و  2905، 2915ی ها سال




و5311،5311،5331یهاسالییکرستوراندربابلسربرایهایمشتر.بررسیروندتغییراتتوزیعمکانی1شکل

5241برایسالهایمشتریتوزیعمکانینیبشیپ

یشهریوکارهاکسبیمکانیسازنهیبهانتخابو

موفقیت و  ،وکار برای مدیریت بهتر کسب به همین دلیل ؛هستیم ی شهریوکارها شدن در بازار کسب امروزه شاهد رقابتی

در موفقیت  خدمات و تبلیغات کیفیت ،سرعت مانندعوامل متعددی . نیاز داریمکافی کاهش ریسک به اطالعات 

است. امروزه در محیط شهری وکار  کسببهینه برای  مکان انتخاب عواملاین  نیرت مهم از یکیند. وکارها مؤثر کسب

 برایی بهینه و مناسب ها مکان، از توجه به کیفیت کاال و خدمات هستیم که در کنار ییوکارها کسب شاهد موفقیت

تواند به  می، رقبا و بازار مشتریان مربوط به های داده مکانی مختلف و اطالعات. برند یم بهره خودوکار  کسب ةسعتو
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در  ی شهریوکارها توان به کسب می GIS کمک به .وکار کمک کند کسبی انداز راه برایی مختلف ها ارزیابی مکان

کمک بهینه  یده سیمراکز توزیع یا مناطق سروو  ها برای احداث فروشگاه ی مناسبها محلمانند  مناسب کانانتخاب م

اطالعات مربوط به رقبا و  توان میجدید  وکار کسب ةانتخاب بهترین مکان برای توسعبر  وهعال ،فناوریاین  کمک به .درک

منظور  به چندمعیاره گیری تصمیم های مدل کاربرد و تهیه . امروزهمدنظر قرار دادی ریگ میتصمو در کرد مشتریان را تحلیل 

 .است یافته ای گسترده رواج ی بهینهها نهیگزریزی و انتخاب  برنامه امر در دقت افزایش

 مانند یاطالعات مختلف GIS فناوریاز با استفاده  یا رهیزنجی ها فروشگاهجهان، مدیران  ةدر شهرهای پیشرفت

به شناسایی  و کنند می و تحلیل را تجزیه نیاز مورد اطالعات سایر و پرمراجعه یها مکان ، رقبا،اطالعات جمعیتی

وکار  میزان ریسک در کسب ،از این سیستم با استفاده جهیدرنت .پردازند میجدید  ةایجاد شعب برایمناسب  یها مکان

این  محور اطالعات مشتریان و تجزیه و تحلیل-ثبت مکان ،از شناسایی مکان مناسب پس .ابدی یمچشمگیری کاهش 

 انجامد؛ میالف سرمایه جلوگیری از اتو تبلیغات ، هدفمندکردن مدیریت شعب یساز نهیبه گیرد که به صورت میاطالعات 

ی ساز نهیبهجدید و  های هبرای تعیین شعب s Restaurant’Culverو  Arby’s Restaurant یی مانندها ستمیسنمونه  برای

 ،از بانک اطالعات مشاغل یریگ با بهره ها سیاین سرو. کاربرد دارندی در مناطق شهری ا رهیزنجی ها رستورانی ها مکان

 نوع هر بررسی امکان ،وکار کسباجتماعی و اقتصادی  اطالعات باها  آن تلفیق و اطالعات مکانی شهرها تحلیل تجزیه و

 .دهند یم افزایش را آن موفقیت احتمال و کنند می میسر را اقتصادی فعالیت

مدیریتمناطقفروش

 وجود GISاین قابلیت در است. شامل مدیریت تمام منابع تحت مالکیت یک سازمان  وکار کسبمدیریت مناطق فروش 

ی مناطق فروش، بهترین راهکار برای توسعه، حفاظت و افزایش قدرت نفوذ ها دادهپردازش و تحلیل  کمک بهدارد که 

ی فروش در نیب شیپبرای مدیریت، پیگیری و  توان یمفناوری . از این شود میدر مناطق فروش مختلف ارائه  وکارها کسب

براساس و  گیرد صورت میمیزان فروش براساس ی مناطق فروش بند رتبه رو ؛ از اینکردمناطق مختلف شهری استفاده 

 ة. در زمینشود یم استفادهمناطق مختلف فروش  میانبرای برقراری تعادل  ها استیسو  ها برنامهی از ا مجموعهآن 

مناطق فروش را  توان یمگونه چ ها پاسخ داد که این مانند هایی پرسشبه  توان می GIS کمک ، بهمدیریت مناطق فروش

مناطق مختلف فروش را  توان یممناطق فروش متعادلی در سطح شهر ایجاد کرد؟ چگونه  توان یممدیریت کرد؟ چگونه 

فروش چگونه است؟ چه دالیلی در  ةمیزان فروش و تعداد مشتریان در منطق میاندر فضای شهری بهینه کرد؟ نسبت 

مناطق  عنوان به توان یمفروش در سطح شهر وجود دارد؟ چه مناطقی از شهر را بعضی از مناطق  شکستموفقیت یا 

ی ارتباطی، ها شبکهمجموع معیارهای مختلف از جمله اجتماعی، فرهنگی، دسترسی به  ریتأثفروش بعدی درنظر گرفت؟ 

پخش محصوالت و خدمات برای  ةی مناطق مختلف فروش چگونه است؟ هزینده انیزسطح درآمد و غیره بر سوددهی یا 

گیرد تا بهترین دسترسی را از نظر هزینه بمناطق فروش چگونه است؟ انبار مربوط به کاالها و خدمات در چه مکانی قرار 

ی از وضعیت فروش، تعداد مشتری و نسبت فروش به تعداد مشتری ا نمونهو زمان به مناطق مختلف فروش داشته باشد؟ 

 است. آمده 0در شکل 

یخدماتوپخشمحصوالتهاستمیس

طراحی،  منظور به GISاستفاده از  رو ؛ از اینشود یمصرف پخش محصوالت  زیادی ةی شهری، هزینوکارها کسب ةدر هم

 ها تیقابلی پخش خدمات و کاالهای خاص در سطح شهر، بسیار مفید و کاربردی است. ها ستمیسی و مدیریت ساز نهیبه

(.1شکل )کلی تقسیم کرد  ةبه سه دست توان یمدر این زمینه را  GISو مزایای 
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وضعیتنسبت(ج،هایوضعیتتعدادمشتر(ب،وضعیتفروشمناطق(الف،مربوطبهتحلیلمناطقفروشیهانقشه.6شکل

فروشبهتعدادمشتری


هاییلتحلبراساسمختلفیوکارهاپخشمحصوالتوخدماتکسبینةدرزمGISازیریگبهرهیایومزاهایتقابل.1شکل

مکانیمجاورتتعیینوشبکههاییلتحلها،یدهپدمکانیتغییراتوپراکنشتوزیع،بررسیمانندمحور-مکان
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یمناسببرایتبلیغاتهایگذاراستیس

در  یرگذاریتأثتبلیغات پارامتر مهم و  ،شهری تبلیغات است. در دنیای امروز وکار کسبیکی از موارد بسیار مهم در 

مکانی، نقش اصلی را در میزان  راهبردهایو  ها لیتحل. استفاده از استی شهری وکارها کسبموفقیت یا شکست 

اطالعات اصلی  منزلة بهشهری باید  وکار کسبشناخت مکانی از رفتار بازار، رقبا و مشتریان  دارد.تبلیغات  فراینداثرگذاری 

ی مکانی رفتار بازار، رقبا و ساز مدلبا توان  می GIS در .باشد وکار کسبی تبلیغاتی ها یگذار استیسی و زیر مهبرنادر 

پاسخ داد. این ی تبلیغات ساز نهیبه ةدر زمینهایی  به پرسش وکار کسبدر  مؤثرمعیارهای  همةمشتریان و درنظرگرفتن 

؟ کدام مناطق شهری به تبلیغات بیشتری نیاز دارد؟ ستبرای تبلیغات کجا ها مکانبهترین اند از اینکه  ها عبارت پرسش

و رفتار ساکنان مناطق چه  ها ویژگی؟ با توجه به شودچه مناطقی نیاز به تبلیغات ندارد تا از هدررفت سرمایه جلوگیری 

تلف شهر چگونه در است؟ پراکنش مکانی رقبا در مناطق مخ تر مناسباز مناطق شهری  یکهرتبلیغاتی برای  ةشیو

یی برای تبلیغات استفاده ها روش؟ رقبا در مناطق مختلف شهری از چه کاربرد داردی مناسب تبلیغات ها محلانتخاب 

 ؟کنند یم

 وکارکسبمحصوالتوخدماتبازاریابی

اصل محصوالت، ی مرسوم شامل چهار ها یابیبازار د.ایا تغییر د درمفهوم بازاریابی را تقویت ک توان یم GIS کمک به

. در دانستاصل پنجم بازاریابی  را GISی پردازشی ها تیقابل توان یم (1662) بیومنتاز دیدگاه . ستقیمت، مکان و ارتقا

 است. آمدهمدل پیشنهادی بیومنت ، 0شکل 

در این مدل  GIS. نقش کند یمبازاریابی اضافه  4pبه  p، یک GIS، استفاده از قابلیت پردازشی 0شکل  با توجه به

 راهبردیی ریگ میتصمبه مدل، امکان و قابلیت  GISشدن  . با اضافهاستکردن اجزای گوناگون اصول بازاریابی  یکپارچه

 گیرد. شکل میبازاریابی فرایند در 


دربازاریابیمحصوالتوخدماتGIS.نقش1شکل
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با بازاریابان اساس  . برایناست مکانیمتغیرهای براساس بازار  یبند حوزه ،ها مدیران بازاریابی شرکت یکی از وظایف

کنند و  یبند طبقهمکانی  صورت به را خود شرکت بازار توانند یم ...کشور، استان، شهر، محله و مانندمعیارهایی  توجه به

بازار هدف و . انتخاب بپردازندتعیین بازار هدف خود  به محصوالت و خدمات های و ضعف ها توجه به قوت پس از آن با

عنوان سیستم اطالعات  به  GISدر امری ضروری است. ،اثربخش بازاریابی یها منظور اجرای برنامه به آن یبند منطقه

سیستم  اینکمک  به د.ری کساز مدل مستمر و مداوم شکلی بهرا وضعیت و تغییرات بازار  توان یبازاریابی مؤثر و کارا م

را در اختیار آنان  روز به و و اطالعات صحیحاز بین برد  را بودن اطالعات نادرست وفزونی مانند مشکالت مدیران  توان می

واحـدها، این امکان را بـرای  میانادغام و ایجـاد یکپـارچگی  کمک بهسیستم اطالعات بازاریابی ایجاد همچنین  د.اقرار د

)هس،  کنند یبردار بهره نیز ـود در دیگـر واحـدهای سازمانتا از اطالعات مـورد نیـاز خ آورد یوجود م مدیران بازاریابی به

شرکت در یک مثال  برای ؛وکار پویـا را افـزایش دهد به محیط کسب ییگو توانایی پاسخ تواند یم GIS. همچنین (1660

 GIS همچنین گیرد. صورت میرقبا  کردتغییـرات سریع قیمت در واکنش به عمل، مستمر اطالعات از محیط یآور جمع با

براساس انواع را ها  دادهتوان  میمثال  رایب کند؛ میها را برای کارایی مؤثرتر فراهم  داده یساز رهیو ذخ یده امکان سازمان

است که اثربخش  سیستم اطالعات بازاریابییک  GIS .کرد یبند میزان حضور رقبا در بازار طبقهیا نیازهای مشتریان 

برای  است؛ آنانپاسخگوی نیازهای  میرمستقیغ شکلی بهو یا  بخشد میمـشتریان را بهبود  خـدمات بـه شکلی مستقیم به

شناخته  سرعت به، نیازهـای مشتریان شده یآور سیستم یا اخبار محلی جمع کمک بهشده  پردازش یها دادهبراساس  ،مثال

 .ردیگ یقرار م دسترس درو  َشود می

 GISبراساسدرشهربابلسررستورانسیتأسبرایمناسبیهامکانتعیین

. برای این منظور استهای کارشناسان  محور، تعیین وزن معیارها براساس دیدگاه-اولین گام در تولید نقشة متخصص

این پرسشنامه شهر بابلسر قرار گرفت.  داران رستورانبدترین تهیه شد و در اختیار -ی با استفاده از روش بهترینا  پرسشنامه

برای هریک از  شده محاسبهوزن زوجی بهترین معیار با دیگر معیارها و دیگر معیارها با بدترین معیار است.  ةمقایسدرواقع 

 آمده است. 9معیارها در جدول 

بدترین-برایمعیارهایمختلفبااستفادهازروشبهترینشدهمحاسبه.وزن3جدول

تجمیعنوع

بهیکینزد

یاصلهایخیابان

شهر

هبیکینزد

هایجاذبه

یستیتور

یتوضع

دیاقتصا

تراکم

یتجمع

بهیکینزد

ویمراکزادار

یحیتفر

بهیکینزد

یهامیدان

یاصل

فاصلهاز

هایکاربری

مشابه

 611/6 605/6 630/6 250/6 253/6 125/6 121/6 هندسی میانگین

 

ی اصلی و فاصله از مناطق توریستی، بیشترین مقدار ها ابانیخکارشناسان، معیارهای فاصله از  های دیدگاهبا توجه به 

. برای دارندی موجود، کمترین میزان وزن و اهمیت را ها رستوراناصلی و فاصله از  یها دانیمی فاصله از ارهایمعوزن و 

 برای گذاران هیسرمای مختلف ها نهیگزالف  -3استفاده شد. شکل  WLCی معیار از روش ها نقشهو  ها وزنترکیب 

ی معیار به ها نقشهو  ها وزنی مورد نظر را با استفاده از ترکیب ها نهیگزب نتایج ارزیابی  -3رستوران و شکل  سیأست

ی ها نهیگز) کالس سه دراین نقشه ، ی مختلفها نهیگزی نیب شیپ یچگونگ یبررس منظور به. دهد یمنشان  WLCروش 

 ه است.شد یبند طبقه مناسب، متوسط و نامناسب(
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یپیشنهادیهانهیگزیبندطبقهب(رستوراندرشهربابلسر،سیتأسبراییپیشنهادیهانهیگز.الف(3شکل

ه نیگز 125ه متوسط و نیگز 1190ه، مناسب، نیگز 1010که از این مقدار  است 5915ی پیشنهادی ها نهیگزتعداد کل 

را  لومترمربعیک 01/6است که از  لومترمربعیک 25/9ی پیشنهادی ها نهیگزنتایج، کل مساحت  براساس. نامناسب هستند

. اند داده تشکیلی نامناسب ها نهیگزرا  لومترمربعیک 69/2ی متوسط و ها نهیگزرا  لومترمربعیک 15/2ی مناسب، ها نهیگز

توجه مناسب بیشتر در بخش مرکزی و سواحل شمال غربی و  مناطقتمرکز اصلی  ،آمده دست بهنتایج براساس همچنین 

 نیتر مناسب توانند می گذاران هیسرما مطالعه نیابراساس . استشرقی شهر  ی شرق و جنوبها قسمتمناطق نامناسب در 

بررسی ی شهر بابلسر ها رستورانوضعیت  تیدرنها .دنکن ییشناساشهر بابلسر  در جدید یایجاد رستوران را برای ها مکان

ی مرکزی، ها قسمتشهر بیشتر در  یها رستوران .صورت گرفتی موجود در هر کالس ها رستوراندرصد محاسبة و  شد

 درصد 59 دهد یمو نتایج نشان  ها رستورانموقعیت این  ة. مقایساند شدهی اصلی و مناطق توریستی احداث ها ابانیخ

ی ها رستوران عنوان به ها آن 1درصد ی متوسط و ها نهیگزمنزلة به 06درصد  ی مناسب،ها نهیگز عنوان به ها رستوران

 .دهد یمی شهر بابلسر را براساس مدل پیشنهادی نشان ها رستورانوضعیت  26. شکل اند شدهنامناسب معرفی 


مدلپیشنهادیبراساسیموجوددرشهربابلسرهارستوران.وضعیت54شکل
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یریگجهینت
ی شهری روی وکارها کسبکشورها برای عبور از رکودهای مختلف اقتصادی، به توسعه و بهبود  بیشتری اخیر، ها سالدر 

ی مکانی و ها یژگیوشهری مانند محصوالت، مشتری، رقبا و وضعیت بازار با  وکار کسبی اصلی ها مؤلفه.اند آورده

شرایط  ،ی شهریوکارها کسبانی در سیستم اطالعات مک عنوان به GISی از ریگ بهرهموقعیت جغرافیایی مرتبط هستند. 

، به بررسی کاربردهای پژوهشدر این  .کند یمایجاد  وکار کسبو تحلیل شرایط درک جامع  ی،ده برای سازمانمناسبی 

با ترکیب اطالعات مکانی و دیگر ی کوچک و بزرگ شهری پرداخته شد. وکارها کسبدر توسعه و بهبود  GISمختلف 

های کاربردی و بهبود فرایند یساز نهیبه، بهتر یریگ میتصم مانندبه نتایجی  توان می اجتماعیاقتصادی و اطالعات 

که برای نظارت،  داردمحور قوی و بسیار توانمندی -ی مکانلگرهایتحل GIS.دست یافت ی شهریوکارها کسبوضعیت 

این  کمک به. شود میی استفاده ی شهروکارها کسب ةی صحیح و یکپارچساز ادهیپی و ساز نهیبهارزیابی، مدیریت، 

کمک توابع  به ها این داده لیتحلبا  اند. همچنین هبا یکدیگر ترکیب شد وکار کسبی مکانی و توصیفی ها داده، فناوری

ی و مدیریت کالن ریگ میتصمی شهری بسیاری از مشکالت مربوط به وکارها کسبموجود در سیستم، مدیران و صاحبان 

 توان یمی شهری وکارها کسب ةبهبود و توسع در GIS یکاربردها نیتر از مهمکنند.  می  را برطرفبا ضریب اطمینان باال 

سیاست تبلیغات، واردات موازی و کنترل  ،سیستم اطالعات بازاریابی مستقیم،تحلیل مناطق بازاری، بازاریابی  به

ی مکان ساز نهیبهتعیین و کننده،  ش، بازاریابی مکانی و رفتار مکانی مصرفناطق فرو، مدیریت میگذار متیق یها استیس

، ی پخش محصوالت و خدماتها ستمیسی ساز نهی، به، رقبا و بازارمشتریان تغییرات رفتار ةنقش ةمناسب بازارها، تهی

ی ریکارگ به .اشاره کردتجاری  راهبردهایتدوین  و ی وضعیت بازارنیب شیپ، خدماتو  یفروش خرده یمکان راهبردهای

 ةی مختلف مکانی در راستای بهبود و توسعها لیتحلو  ها یریگ میتصمدقت در ، دلیل افزایش سرعت به GISفناوری 

 .است مؤثری شهری، بسیار مفید و وکارها کسب
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