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: چكيده
كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر دو ميليون و چهارصد هزار نفر به عنوان 230شهر مشهد با وسعت حدود 
هاي اخير و رشد مراكز تجاري، اداري، خدماتي و گسترش فيزيكي شهر در سال. دومين كالن شهر ايران است

ايجاد مشكالت در خصوص فعاليت انواع كسب و كار شده مسكوني باعث ايجاد معضالت شهرنشيني و همچنين 
. است

اي براي ايجاد محيط ثمر بخش و كارا براي پرداختن به كسب امروزه احداث پارك كسب و كار به عنوان منطقه
از سوي ديگر با توجه به پتانسيل شهر . شودو كار و كاهش آثار نامطلوب مشاغل و حرف در شهرها پيشنهاد مي

مشهد از لحاظ امكانات و خدمات بهداشتي و درماني و تراكم مطب پزشكان در مناطق مسكوني اطراف 
هاي اصلي شهر باعث وجود مشكالت براي ساكنان، بيماران و حتي پزشكان آن مناطق شده است؛ بيمارستان

هاي كسب و كار شامل موضوعات مرتبط با كي از انواع پاركاحداث پارك كسب و كار سالمت به عنوان ي
. بهداشت و درمان، در شهر مشهد امري ضروري است

هاي كسب و كار سالمت شامل داشتن يابي پاركدراين مقاله با در نظر گرفتن مهمترين معيارها جهت مكان
تبط با درمان و بهداشت، با استفاده از ها و نزديك بودن به مراكز مرمندي از زير ساختدسترسي مناسب، بهره

ها در محيط نرم افزار و تلفيق اليهExpert Choiceاز طريق نرم افزار ��AHPروش تحليل سلسله مراتبي 
ARC GISيابي هاي مناسب براي احداث پارك كسب و كار سالمت مكاني شهر مشهد، پهنهبراي محدوده
. شده است

پارك كسب و -يابيمكان- GISسيستم اطالعات جغرافيايي-�AHP)ه مراتبيتحليل سلسل: هاكليد واژه
.شهرمشهدكالن-بهداشت و درمان-كارسالمت

201پالك 15- 13مشهد بلوار سجاد بين بزرگمهر جنوبي �شركت سرمايه گذاري آرمان شهر پارس- ١



:همقدم-
اري منعطف، رشد فعاليتهاي نياز به فضاهاي ك،هانيازهاي كسب و كار در قرن حاضر و رشد سريع اختراعات و نوآوري

پاركينگ و خدمات بهتر نيازهاي جديد را براي بخش همتمركز و افزايش تراكم جمعيت و در نتيجه افزايش نياز بفشرده
ها و در نظر گرفتن امروزي  با طراحي قابل انعطاف در ساختمان2هاي كسب و كاروجود آورد و پاركهصنعت و كسب وكار ب

هاي توليدات صنايع سبك ، دفاتر كاري ، مراكز خدماتي چون  هتل و حلها مانند انبار و مراكز توزيع ، متركيب كاربري
هاي كسب و كار بر در واقع پارك��9.اندشدهبه عنوان راه حلي در اين راستا پيشنهاد ،هاي كنفرانس در كنار يكديگرسالن

هاي چند منظوره جهت كار ، زندگي و آنند با ايجاد شيوه نوين در مديريت كسب وكار و ارايه خدمات برتر ، با ايجاد محيط
يكي از مشكالت فعلي شهر مشهد تمركز مراكز بهداشتي ، درماني و مراكز ��14.استراحت ، باعث جريان اقتصادي پايدار گردند

با توجه به . نشان داده شده است ) 1(باشد اين موضوع در شكل تجاري ، خدماتي مرتبط با بهداشت و درمان در مركز شهر مي
باعث ايجاد ��1هاي مسكوني و تجاري ملكيالمانع بودن فعاليت شغلي پزشكي و صاحبان حرف وابسته در ساختمانب

به برخي از ) 1(مشكالتي از جمله مشكالت ترافيكي براي ساكنان اين مناطق و مراجعين به اين مراكز گرديده كه در تصوير 
هاي كسب و كار موضوعي ، پارك تجربه ديگر كشورها در احداث پاركبا توجه به مطالب ذكر شده  و . آن اشاره شده است 

هاي اين پارك شامل مطب پزشكان،دندانپزشكان، داروخانه،درمانگاه، مراكز كه غالب كاربريكسب وكار سالمت در شهر مشهد
كز توزيع و پخش لوازم پزشكي ،اقامتي و مراآموزشيهايمكان، آزمايشگاه، MRIتوان بخشي، فيزيوتراپي،ترك اعتياد، تجهيزات 

.باشد امري ضروري ميموجود در شهر مشهد لئعنوان پاسخي به مشكالت و مساباشد بهمي

٢ Business Park

ها و درمانگاه ها در سطح شهر مشهد نقشه پراكندگي بيمارستان)1شكل 



وهاي حياتي در شكست و يا موفقيت آن لفهؤبا توجه به اهميت موقعيت احداث پارك كسب و كار به عنوان يكي از م
هاي يابي پهنهمكانمكاني،هاي در مديريت و تجزيه و تحليل دادهGISجغرافياييهاي اطالعات هاي باالي سيستمقابليت

.تاين محيط با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي مورد بررسي قرار گرفته اسرپارك كسب و كار دمناسب جهت احداث 

ي مورد مطالعهموقعيت محدوده- 2
كيلومتر و جمعيتي در حدود دو 230اين شهر با وسعت بالغ بر .باشدمورد مطالعه دراين تحقيق شهر مشهد مييمحدوده

ميليون و چهارصد هزار نفر در سي و شش درجه و هفده دقيقه عرض شمالي و پنجاه و نه درجه و سي و شش دقيقه طول 
ل غرب به اين شهر در شمال شرقي استان خراسان رضوي واقع شده كه از شما.شرقي نسبت به مبدا گرينويچ واقع شده است

درگز و چناران، از شرق به سرخس و كالت و از جنوب شرقي به تربت جام، از جنوب و جنوب غربي به فريمان و تربت حيدريه 
���4[باشدمتر مي985هاي آزاد حدود ارتفاع اين شهر از سطح آب.شودو از غرب به نيشابور محدود مي

ها، شبكه معابر و مراكز درماني بهداشتي از بانك اطالعات زمين زيرساختهاي مربوط به در اين تحقيق براي استخراج اليه
.مرجع شهر مشهد و بانك اطالعات زمين مرجع مجموعه شهري مشهد، مشاور فرنهاد استفاده گرديده است

تحقيق يپيشينه- 3
مي در كشور ايران، مطالعاتي صورت گرفته كهARC GISهاي شهري با استفاده از نرم افزار يابي كاربريدر زمينه مكان

:كرداره توان به عنوان نمونه به موارد ذيل اش

)ع(ابيمارستان امام رضتصاويري از خيابانهاي اطراف بيمارستان قائم و )1تصوير 



ابي يريزي و مكانبرنامه«ضا شيخ بيگلو و مريم بندعلي در تحقيقي با عنوان رآقاي مسعود تقوايي،1389در سال - 3-1
صرفه جويي در وقت و بر اساس معيارهاي چون » ��AHPمراتبيستفاده از مدل تحليل سلسلهابازارهاي روز شهر اصفهان با 

محله طگري هاي غيراصولي و تقويت روابحذف واسطه،هزينه، كاهش سفرهاي درون شهري، ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا
��9.به برنامه ريزي و مكان يابي بازارهاي روز مورد نياز مناطق مختلف شهر اصفهان پرداخته استيا

كان يابي پهنه هاي م«آقاي محمد معتمدي، براتعلي خاكپور و حسين انفجاري در تحقيقي با عنوان 1388الدر س- 3-2
با اعمال » )دمطالعه موردي حوزه مياني غربي شهر مشه(فازي GISمناسب احداث پاكينگ هاي عمومي شهري با استفاده از 

و با حذف تراكم جمعيت و عمر بنا ،هزينه تملك زمين،فاصله از معابر،معيارها و ضوابطي همچون فاصله از مراكز جاذب سفر
هاي بهينه و مناسب براي احداث پهنه... ها وها، بيمارستانهاي نامناسب جهت احداث پاركينگ مانند سطح خيابانكاربري

��6.پاركينگ با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و منطق فازي مشخص گرديده است 
هينه بلند مرتبه سازي با استفاده از روش چند يابي بمكان"پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مريم كابلي پور با عنوان در - 3-3

پس از بررسي مباني نظري سعي شده است تا با شناخت وضع موجود ")شهرداري مشهد 9نمونه موردي منطقه (معياري 
و با گيردجمعيتي و كالبدي مورد توجه قرار،ي بلند بر اساس معيارهاي طبيعيهادريك بافت شهري نمونه وضعيت ساختمان

چند معياري و كاركردي به تجزيه و تحليل اطالعات موجود پرداخته و نواحي داراي پتانسيل يهاها و مدلاستفاده از روش
��7.دشونبلند مرتبه سازي اولويت بندي مي

3كه توسط چنگ�A GIS approach to shopping mall location selectionاي با عنوان در مقاله- 3-4

انجام شده است با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره در محيط نرم افزار 2007در سال5ليو هنگ4يولينگ
�	
ش تقاضا، بيشترين پوشش درآمد مردم و با توجه به سه معيار بيشترين پوشshopping mallمراكز بهينه جهت احداث 

��8.يابي انجام گرفته است كمترين فاصله مكان

روش تحقيق -4
اي بر اساس يابي پارك كسب و كار سالمت مطالعات كتابخانهشناخت معيارهاي مؤثر بر مكاندر اين تحقيق ابتدا به منظور 

هاي موجود يابي پارك پس از بررسي روشسپس به منظور مكان.گرفته استمقاالت و منابع اينترنتي در دسترس انجام كتب،
و روش ��SAWدهي ساده ها روش وزنها روش فازي و جهت تلفيق اليهسازي اليه، به منظور آماده
GIيابي در محيط مكان

.دهي به معيارهاي اصلي انتخاب گرديده استبه منظور وزن(AHP)تحليل سلسله مراتبي 

يابيفاده در مكانتعرفي مدل مورد اسم- 5
ه محيط ئمنجر به ارامكانيهاي تجزيه و تحليل داده،در مديريتGISجغرافياييهاي اطالعات هاي باالي سيستمقابليت

مرحله 6يابي داراي انجام فرايند مكان. گرديده استيابيمكانهايي از قبيل براي اجراي مراحل مختلف تحليلكارآمديبسيار 
تلفيق )4ارزيابي معيارها و تعيين وزن هر معيار )3گيري انتخاب معيارهاي موثر بر تصميم)2تعيين هدف )1.باشداصلي مي

هاي مخلتفي انجام گيرد ها مي تواند به روشلفيق اليهت(Arc Gisافزار هاي اطالعاتي مربوط به معيارها با استفاده از نرماليه
نظر كارشناسي و انتخاب تصميم )6پيشنهادي هايتعيين گزينه)5...)وفازيمنطق،پوشانينطق همم،مانند منطق بولين

استفاده گرديده است،Expert choiceو نرم افزار AHPدر اين مقاله به منظور تعيين وزن هر معيار، از روش ��14.بهينه

٣ W.L. Cheng
٤ Ling Yu
٥ Heng Li



هاي يابي پهنهمدل مورد استفاده در مكان.د شده استاستفا�(SAWدهي ساده ها از روش وزنهمچنين براي تلفيق اليه
.است بيان گرديده) 1(ر نمودارمستعد احداث پارك كسب و كار سالمت د

يابيمعرفي مدل مورد استفاده در مكان: 1نمودار

.ييابمعيارهاي موثر بر مكانمعرفي -6
منطقه اي است كه به منظور ايجاد محيط ثمر بخش و كارا براي پرداختن به كسب و كار و كاهش آثار ،پارك كسب و كار

هها در نظر گرفتها و ضوابطي كه در ساخت آنمكان پاركلذا ��11.نامطلوب مشاغل و حرف در شهرها فراهم شده است
در ادامه به برخي از اين موارد گردد كه باعث كاهش آثار سوء و حداقل نمودن اثرات منفي توسعه كسب و كاربايستي ،شودمي

:]اشاره شده است 
مراكز ازازدحام ترافيكي و مناطق مسكوني و حداقل نمودن مشكالت وشهرهادور نمودن ترافيك و تردد وسايل سنگين از ) 1

.هاشهرها و سكونتگاه
نمودن نيازهاي كارمندان و برطرفحفاظت از سالمت و امنيت شهروندان و كارگران مناطق شهري و ايجاد فضاهايي جهت ) 2

.كارمشتريان در مجاورت محل
.هاي مضرآلودگي و ديگر جنبه،كاهش تاثير سر و صدا)3
.هاي مجاوركاهش ايجاد مزاحمت براي امالك و ساختمان)4
هاي اين نامتعادل شهرها و افزايش درآمدهاي مالياتي در مناطق حومه شهرها و ايجاد ارزش در زمينجلوگيري از توسعه )5

.قمناط
هاي اصلي شهر و استفاده مناسب از تأمين پاركينگ در خارج از خيابان،هامحافظت از عملكرد خيابانزيبا،تأمين ظاهري)6

.��10خدمات شهرداري 

و اوزان ��
تلفيق سه اليه اصلي بر اساس روش 
�كسب شده از روش �

نظر كارشناسي

ها انتخاب بهترين پهنه

هاي مناسبهنهپيابي مكان
سالمتجهت احداث پارك كسب و كار

تعيين معيارهاي مؤثر در مكان يابي

هاي ها و اليهتهيه نقشه
اطالعاتي مورد نياز

نظرخواهي از كارشناسان
در مورد مقايسه دودويي معيارها 

هاي زير معيارها به كمك آماده سازي اليه
و منطق فازي
	�توابع تحليلي 

و ��وزن دهي به معيارهاي اصلي با استفاده از روش 
�������������نرم افزار 

��������

تلفيق اليه هاي مربوط به زير معيارها و توليد سه اليه 

اصلي با استفاده از روش ��



هاي پاركييابهاي موثر در مكانشاخصموجود در متون در دسترس، معيارها با توجه به مطالب در راستاي اهداف ذكر شده و 
:كسب و كار در ادامه بيان شده است 

توپوگرافي و زيست محيطي) 1
.دمنطقه عاري از هر گونه گرد و خاك و بو باش)1-1
��12.تند باشدهاي ها و شيبصخره،هاي باتالقيمنطقه عاري از هر گونه زمين)1-2

مشخصات زمين ) 2
زاين امر از طريق خريد يك قطعه زمين و يا ا.دساخت و توسعه پارك مساحت كافي وجود داشته باشبراي)2-1

.دطريق تجميع چند زمين بايستي ميسر گرد
اي و دايرههاي با مدلمكان. شوداي و مستطيلي جهت انتخاب زمين ترجيح داده ميشكل و تركيب دايره)2-2

.دبندي دارنمستطيلي بيشترين قابليت انعطاف را جهت ساخت و قطعه
هاي باشد كه امكان ساخت پاركينگ كافي در داخل پارك و مجاور مساحت زمين پارك بايستي به گونه)2-3

.دهاي پارك را ميسر سازساختمان
��12و امكانات عموميزيرساختها) 3

.دگاز و تلقن وجود داشته باش،برق،تاسيسات زير بنايي مانند آبامكان ايجاد كليه)3-1
��12.هاي جامد وجود داشته باشدزبالهامكان ايجاد تاسيسات مربوط به دفع فاضالب و دفع )3-2

.يدسترس)4
...راه آهن و،بندر،هاي كسب و كار بايستي در نزديكي به شبكه حمل و نقل فراشهري شامل فرودگاهپارك)4-1

.دواقع شون
.دهاي قرار گيرد كه بيشتر از يك نوع سيستم حمل و نقل وجود دارسعي شود پاركها در مكان)4-2
هاي متصل كننده شهرها به يكديگر و شهر و يا در حاشيه جادهكمربنديها در حاشيه و يا نزديك به پارك)4-3

.دورودي شهرها ساخته مي شون
.دهايي كه بار ترافيك سبك دارند قرار گيرنمكانپاركها بايستي در ) 4-4
ميسر ،امكانات حمل و نقل شهري مانند اتوبوس و مترو،هاها يا آزاد راهدسترسي به سايت بايد از طريق جاده)4-5

.باشد
.دخدمات اوژانسي مناسب باشننشاني و ياهاي كسب و كار داراي دسترسي مناسب با آتشپارك)4-6
.دها قرار گيرنهاي مسكوني و مدرسهها بايستي در فاصله مناسبي از مكانپارك)4-7
هاي حمل و نقل شبانه شركت،رستوران–مثل هتل (ها بايستي در نزديكي امكانات تجاري و رفاهي پارك)4-8

.دقرار گيرن...) روزي و
... ستان، موزه وبيمار،هاي بزرگپارك،هاي بين الملليها بايستي به نقاط شاخص شهري مانند نمايشگاهپارك)4-9

��12نزديك باشند 

هاي مستعد جهت احداث پارك كسب و كار سالمت، مهمترين معيارها كه داراييابي پهنهدر اين مقاله به منظور مكان
.نشان داده شده است) 2(هاي اطالعاتي مي باشند در نمودار اليه



يابيمكانمعيارهاي مؤثر در : 2نمودار 
سالمتكارو كسبپاركهاي مستعد احداث پهنه

دهي به معيارهاوزن-7
ماتريسي در انتها. هاي دوتايي بين معيارها صورت پذيرفتمقايسهابتدا ، AHPدهي با استفاده از روشبه منظور وزن

به دو با استفاده از هاي آن با توجه به ميزان اهميت هر يك از معيارها نسبت به يكديگر به صورت دوتشكيل گرديد كه درايه
.بيان شده است)2(نتايج محاسبات در جدول ��5.گرديده استمقايسه ) 1(جدول 

قياس نه كميتي پروفسور ساعتي براي مقايسه دودويي معيارهام-1جدول

توضيحتعريفدرجه اهميت
.و معيار اهميت مساوي دارندد،در تحقيق هدفاهميت مساوي1

.است�كمي بيشتر از�اهميت ،تجربه نشان مي دهد كه براي تحقيق هدفاهميت اندكي بيشتر3

.است�آشكارا بيشتر از �تجربه و تامل نشان مي دهد كه اهميت اهميت بيشتر5

.است�خيلي بيشتر از �در عمل ثابت شد كه اهميت اهميت خيلي بيشتر7

.به طور قطعي به اثبات رسيده است�نسبت به �اهميت خيلي بيشتراهميت مطلق9

.داردهنگامي كه حالت ميانه اي وجود مقادير بينابين2و4و6و8

.رجدول دودويي ضوابط تعيين كننده در مكان يابي پهنه هاي مستعد احداث پارك كسب وكا-2جدول 

نقاط تاثير گذار شهريزير ساختدسترسي
153دسترسي

5/112/1زير ساخت

3/121نقاط تاثير گذار شهري

يابيمعيارهاي مؤثر در مكان
هاي مستعد احداث پارك كسب و كارسالمتپهنه

آبمخازن

كيلوولت132و 63پست 

كز تلفن شهريامر

�كز توزيع گاز امر���


���مراكز موبايل �
�

زيرساخت

1شرياني درجه 

امكانات حمل و نقل فرا شهري 

)راه آهن ، فرودگاه ، ترمينال(

قطار شهريهايايستگاه

نقاط تاثير گذار شهريدسترسي

بيمارستانها

درمانگاه ها



ئل چند معياره نرم افزار مذكور براي تحليل مسا
محاسبه شده با معيارهايوزن ) 2(لر شك

Expert Choice

مي باشد كه كمتر از يك درصد است و نشان دهنده سازگاري بين ضرايب 

هاي بهينه و وزن هر يك، مورد بررسي قرار 

اي است كه در بررسي مجمـوع عوامـل و معيارهـاي شناسـايي داراي     

بايـد  بنـابراين گردد؛پذيرامكانهاي موثر 

.دها مشخص شوبا ساير شاخص

، اسـتفاده از توابـع عضـويت فـازي    بـا  در ايـن روش  

هـاي حاصـل بـا    جهت تلفيق اليه.دشوگذاري مي

.دگيرمورد استفاده قرار مي

هـاي  هـا پهنـه  برده و با تلفيـق نقشـه  كار

سـپس بـا   .مآوريـ و زيرساخت را بدسـت مـي  

هـا در  شده تلفيق اليـه ذكراز معيارهاي اصلي 

هاي معيار زير ساخت بـين صـفر   در ادامه با استفاده از روش ذكر شده اليه

نرم افزار مذكور براي تحليل مسا. استفاده شده استExpert Choiceبراي محاسبه وزن هر معيار از نرم افزار 
ر شكد. تطراحي شده اس) AHP(يفرآيند تحليل سلسله مراتب

Expert Choiceتنمايش داده شده اس.
Expert Choiceافزارنمايش وزن محاسبه شده معيارها در نرم -2شكل

مي باشد كه كمتر از يك درصد است و نشان دهنده سازگاري بين ضرايب 0.00352ضريب سازگاري اين ماتريس برابر

ها آماده سازي و تلفيق اليه
هاي بهينه و وزن هر يك، مورد بررسي قرار هاي موثر در شناسايي پهنهتا اين مرحله، اهداف، داده هاي مورد نياز و شاخص

اي است كه در بررسي مجمـوع عوامـل و معيارهـاي شناسـايي داراي     گيري، پهنه بهينه محدودهدر فرايند تصميم

هاي موثر شاخصكليهايستي شرايطي فراهم شود تا جمع در اين مرحله ب

با ساير شاخصيكسانبا واحد كميها به صورت از شاخصيكهاي شهر از لحاظ هر 

در ايـن روش  .تفازي اسـ منطق،هاي موضوعيگذاري اليهروش منتخب به منظور ارزش

گذاري ميارزشيكاز اليه ها در فاصله بين صفر تا يكمورد مطالعه در هر 

مورد استفاده قرار مي��SAWدهي جمعي ساده روش وزن،هاي به دست آمده

كارابتدا اين روش را در سطح دوم به ،باشدسطح ميچون معيارهاي مورد نظر داراي دو

و زيرساخت را بدسـت مـي  هاي تاثير گذاركاربري،سالمت از نظر دسترسيكارو كسب

از معيارهاي اصلي يكبراي هر Expert choiceهاي محاسبه شده توسط نرم افزار 

در ادامه با استفاده از روش ذكر شده اليه.دگيرانجام ميSAWسطح دوم با استفاده از روش 

.نشان داده شده است) 8(الي ) 3(گذاري شده است كه در اشكال 

براي محاسبه وزن هر معيار از نرم افزار 
فرآيند تحليل سلسله مراتببا استفاده از تكنيك
Expert Choiceاستفاده از نرم افزار 

ضريب سازگاري اين ماتريس برابر
.دماتريس دوديي مي باش

آماده سازي و تلفيق اليه-8
تا اين مرحله، اهداف، داده هاي مورد نياز و شاخص

در فرايند تصميم. گرفته است

در اين مرحله ب.بهترين شرايط باشد

هاي شهر از لحاظ هر ارزش محدوده

روش منتخب به منظور ارزش

مورد مطالعه در هر يمحدوده

هاي به دست آمدهاستفاده از وزن

چون معيارهاي مورد نظر داراي دو

كسبپاركمستعد احداث 

هاي محاسبه شده توسط نرم افزار استفاده از وزن

سطح دوم با استفاده از روش 

گذاري شده است كه در اشكال الي يك ارزش



·
0 2,500 5,000 7,500 10,0001,250

Meters

راهنماي نقشــه

ارزش ������� از 	�����زن �ب 

High : 1

Low : 0

·
0 2,500 5,000 7,500 10,0001,250

Meters

راهنماي نقشــه

TBSارزش ��������� از 	������ا��

High : 1

Low : 0

لفنمراكز تارزش فاصله از )4شكل مخازن آبارزش فاصله از )3شكل 



.نشان داده شده است)9(ايجاد شده از رابطه ذيل استفاده گرديده است كه نتايج آن در شكل هايجهت تلفيق اليه
.پهنه بالقوه بر اساس معيار زير ساخت=

فاصله + كيلو ولت 132فاصله از مراكز پست + كيلو ولت 63فاصله از مراكز پست + فاصله از مخازن آب فاصله از مراكز تلفن 

��از مراكز 
�از مراكز فاصله+ �


نقشه تلفيق اليه ها بر اساس معيار زير ساخت)9شكل 

���مراكز ارزش فاصله از )8شكل 

كيلو ولت63مراكز پست ارزش فاصله از )6شكل TBSمراكز ارزش فاصله از )5شكل 

كيلو ولت132مراكز پست ارزش فاصله از )7شكل 



هاي مورد نظر با استفاده از دستور  اليهdistanceجهت تلفيق اليه هاي مربوط به معيار دسترسي ابتدا با استفاده از تابع 
raster calculation هاي مذكور بين صفر الي يك با استفاده گذاري هر پيكسل در اليهسپس به منظور ارزش.گرددتوليد مي

هاي جهت تلفيق اليه.گرددبه نمايش درآمده است ايجاد مي) 12(و)11(،)10(هاي جديد كه در اشكال از توابع فازي اليه
:ايجاد شده از رابطه ذيل استفاده شده است

دسترسيپهنه بالقوه بر اساس معيار=
فاصله از شرياني ) +ترمينال،راه آهن،فرودگاه(يه از امكانات حمل و نقل فراشهرفاص+يفاصله از ايستگاه هاي قطار شهر

درجه 

بر اساس معيار دسترسينقشه تلفيق اليه ها )13شكل 

ارزش فاصله از امكانات حمل و نقل فراشهري)11شكل ارزش فاصله از ايستگاه هاي قطار شهري)10شكل 

1نقشه ارزش فاصله از شرياني درجه )12شكل 



هاي سطح ها و درمانگاهگذاري شهر مشهد بر اساس نقاط تاثيرگذار بر پارك كسب و كار سالمت، بيمارستانبه منظور ارزش
ها بين ها و درمانگاهشهر مشهد بر اساس معيار فاصله از بيمارستان) 14(در نقشه شماره .اندشهر مشهد در نظر گرفته شده

.گذاري شده استصفر الي يك ارزش

سه اليه پهنه AHPبه منظور تعيين پهنه بالقوه جهت احداث پارك كسب و كار سالمت بر اساس اوزان محاسبه شده از روش 
نتايج .گرددتلفيق مي SAWها بر اساس روش بالقوه بر اساس معيارهاي فاصله از مراكز تاثير گذار، دسترسي و زيرساخت

.استنشان داده شده) 16(و ) 15(تلفيق در اشكال 
+0.122*بر اساس معيار فاصله از زير ساختهابالقوهپهنه +0.230*تاثيرگذاربر اساس معيار فاصله از مراكز بالقوهيپهنه

0.648*هاي شهري بر اساس فاصله از دسترسيبالقوهپهنه 

ها بر اساس معيار نقاط تاثيرگذارنقشه تلفيق اليه)14شكل 



پيشنهاد اتونتيجه گيري - 9
به عنوان دومين دو ميليون و چهارصد هزار نفركيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 230شهر مشهد با وسعت حدود 

و خدماتي در بافت ، اداري اخير و رشد مراكز تجاريهاي مشهد در سالگسترش فيزيكي شهر. باشدشهر ايران مطرح ميكالن
با توجه . باعث ايجاد معضالت شهرنشيني و همچنين ايجاد مشكالت در خصوص فعاليت انواع كسب و كار شده است،مسكوني

درماني و وجود مشكالت فعلي چون تراكم مطب پزشكان در-به پتانسيل شهر مشهد از لحاظ امكانات و خدمات بهداشتي 
احداث پارك كسب و كار ، بيماران و پزشكان،هاي اصلي شهر و ايجاد مشكالت براي ساكنانمناطق مسكوني اطراف بيمارستان

منطقه اي است كه به ،پارك كسب و كارتامري الزم و ضروري اس،سالمت شامل موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان
ه كسب و كار و كاهش آثار نامطلوب مشاغل و حرف در شهرها فراهم منظور ايجاد محيط ثمر بخش و كارا براي پرداختن ب

حداقل نمودن بايستي آثاري چون ،شودها در نظر گرفته ميمكان پارك ها و ضوابطي كه در ساخت آن، لذا شده است
و همچنين هاي مضرآلودگي و ديگر جنبه،ثير سر و صدا، كاهش تأمراكز شهرها و سكونتگاه هاازازدحام ترافيكي مشكالت و

كارمندان و بر طرف نمودن نيازهايبرايشهري و ايجاد فضاهايي حفاظت از سالمت و امنيت شهروندان و كارگران مناطق
جلوگيري از توسعه نامتعادل شهرها و افزايش درآمدهاي مالياتي در مناطق حومه شهرها و ، كارمشتريان در مجاورت محل

، در دسترسبا توجه به مطالب در راستاي اهداف ذكر شده و . را به همراه داشته باشدمناطق هاي اينايجاد ارزش در زمين
و ها، زيرساختزمينمشخصات، محيطيتوپوگرافي و زيستدر چهار آيتم هاي كسب و كار يابي پاركهاي موثر در مكانشاخص

يابي هاي اطالعاتي موجود مكانامل ذكر شده و اليهبا توجه به عو. بندي گرديداستخراج و طبقهدسترسيو امكانات عمومي
.انجام شدGISهاي مستعد احداث پارك كسب و كار سالمت در محيط پهنه

ها را در حاشيه كمربندي و شمال شرق، جنوب و جنوب شرق مشهد مشخص نموده كه محاسبات انجام شده مستعدترين پهنه
نتيجه حاصل با نمونه هاي موجود در ديگر كشورها مطابقت مي نمايد، به طور نمونه به .نشان داده شده است) 17(در شكل

و پارك كسب و كار شاه حسين در شهر امان پايتخت پارك كسب و كار صوفيه در شهر پايتخت كشور بلغارستان شهر صوفيه
.تنمايش داده شده اس) 19(و)18(هاي كشور اردن مي توان اشاره داشت كه در شكل

پهنه بالقوه جهت احداث پارك ) 15شكل 
كسب و كار سالمت



ترين زمين جهت احداث پارك كسب و كار مرتبط با موضوعات بهداشت و درمان بايستي 

؟آيا به طور مشابه مشتريان به سوي كسب و كار شما نيز جذب خواهند شد

؟آيا قوانين حمايتي دولتي و شهري جهت ارتقاء ارزش مكان موجود است و يا پيشنهاد داده خواهد شد
؟د داردآيا امكان تغيير چشمگير در مناطق مجاور به سبب فروش و يا ساخت و ساز وجو

��13مكان جديد چه تاثيري بر روي جذب نيروي كار و نيازهاي نيروي كار خواهد داشت ؟

ترين زمين جهت احداث پارك كسب و كار مرتبط با موضوعات بهداشت و درمان بايستي به منظور انتخاب دقيق مناسب
.بازار انجام گيرد و به سئواالتي چون موارد ذيل پاسخ دادمطالعات فني، اقتصادي و 

؟دهدها را پوشش ميآيا درآمدهاي پروژه كل هزينه
؟آيا به سبب تغيير مكان متحمل قوانين اضافي و مزاحم نخواهند شد

آيا به طور مشابه مشتريان به سوي كسب و كار شما نيز جذب خواهند شد؟باشندآيا مشاغل مجاور سايت موفق مي
؟باشندآيا رقباي منطقه موفق مي

آيا قوانين حمايتي دولتي و شهري جهت ارتقاء ارزش مكان موجود است و يا پيشنهاد داده خواهد شد
آيا امكان تغيير چشمگير در مناطق مجاور به سبب فروش و يا ساخت و ساز وجو

مكان جديد چه تاثيري بر روي جذب نيروي كار و نيازهاي نيروي كار خواهد داشت ؟

بندي اراضي شهر مشهد از نظر احداث پارك نقشه رتبه)17شكل 
هوايي عكسكسب و كار سالمت بر روي 

به منظور انتخاب دقيق مناسب
مطالعات فني، اقتصادي و 

oآيا درآمدهاي پروژه كل هزينه
oآيا به سبب تغيير مكان متحمل قوانين اضافي و مزاحم نخواهند شد
oآيا مشاغل مجاور سايت موفق مي
oآيا رقباي منطقه موفق مي
oآيا قوانين حمايتي دولتي و شهري جهت ارتقاء ارزش مكان موجود است و يا پيشنهاد داده خواهد شد
oآيا امكان تغيير چشمگير در مناطق مجاور به سبب فروش و يا ساخت و ساز وجو
oمكان جديد چه تاثيري بر روي جذب نيروي كار و نيازهاي نيروي كار خواهد داشت ؟

شكل 
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