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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ستاد  شگاه محقق اردبیلی، نای ا ش و دان راهنما و دان

مبالمانع است.

 
 

کارشناسییی  آموختییهدانیی میعقگگ ممحشگگ    این انییب 

مگییرای جغرافلگگهمریرنهحگگزمدیگگی م گگ ر مرشییته  ارشیید

دانشیکده میگه مافرییگ م گ ر  یرنهحزمدیگی محکگ ومر

ی ممادیلهتمرعی ممانکگهن  بیه دانشگاه محققگ ماددیل

ه در تیییاری   کییی 1093332981مدانشییی ویی  شیییماره

  ان رسییا ه تحلیییلی خییود تحییت عنییوا    م38/80/9311

یگگهممل هدسگگنه یمیی گیرمح گگه می فضگگهمیگگ ت  ملگگ تقی

م(لگگ  گگ رماددیم حطه عگگزمحگگ دد)مGisما ماسگگندهد 

 شوی که ای، متعهد میدفاع نموده

گونیه را قبالً بیرا  دریافیت هیی  نامههایا ( ایژ 1

مییدرت تحلیییل  یییا بییه عنییوا  هرگونییه فعا یییت 

هییا و مسستییات آمونشییی سییایر دانشییگاههشوهشییی در 

-و هشوهشی داخل و خیار  ان کشیور ارا یه ننمیوده
 ای.

-( متییلو یت ّییّحت و سییقی تمییامی منییدر ات هایییا 2
 گیری.تحلیلی خود را بر عهده می نامه

، حاّل هیشوه  ان یای شیده توسی  نامههایا ( ایژ 3

 باشد.این انب می

هشوهشی  ( در موارد  كیه ان دسیتاوردها  علمی  و 4

ای، مطییابق اییواب  و دیگییرا  اسییت اده نمییوده

مقییّررات مربوطییه و بییا رعایییت اّییل امانتییداری 

لات  ست اده و سیایر مشا مورد ا علمی، نای منبیع 

 ای.آ  را در متژ و فهرست منابع ذكر نموده

( چنانچیییه بعییید ان فراتیییت ان تحلییییل، قلییید 5

بیردار  اعیی ان نشیر است اده یا هر گونیه بهیره

 نامییههایا ت اختییراع و ... ان ایییژ كتییا ، ثبیی

معاونییت هشوهشیی  و  را داشییته باشییی، ان حییونه

فّنییاوری دانشییگاه محقییق اردبیلییی، م ونهییا   نی 

 را اخذ نمایی.

متیییتار  ان اییییژ  مقا یییه ( در ّیییورت ارا یییه6

هیییا، هیییا، کن یییران در همیییای  نامیییههایا 

هییا و انییواع م ییالت، نییای سییمینارها، گردهمییایی

قیییق اردبیلیییی را در كنیییار نیییای دانشیییگاه مح



نویتیییندگا  ندانشییی و و اسیییاتید راهنمیییا و 

 مشاور( ذکر نمایی.

( چنانچه در هیر مقطیع نمیان ، خیالا میوارد فیوق 7

ش  ان آ  ن قب نا شود، عوا  ملیه ابطیا  ان ثابت 

، طییرش شییکایت توسیی  دانشییگاه و مییدرت تحلیییل 

هیذیری و دانشیگاه محقیق اردبیلیی را ...( را م 

انییی بییا این انییب مطییابق اییواب  و دم ییان مییی

 مقّررات مربوطه رفتار نماید.
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مطالعه موردی )  Gisگزینی بیمارستان با استفاده از تحلیل توزیع فضایی و مکان نام پدیدآور: و عنوان

 شهر اردبیل( / یعقوب مشمولی

 دکتر علیرضا محمدی : راهنما اناستاد 

 حسن خاوریان ان مشاور:استاد

 33.90.99  دفاع: تاریخ

 ص 136 ات: صفح تعداد

 جغرافیا / نامه:شماره پایان

 چکیده: ) شامل : خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج به دست آمده است(

 مکان یینباشد و تع یم یادهای زینهمستلزم صرف هز ها،یمارستاناز جمله ب یدجد یمراکز خدمات یجادا  هدف: 

بهرهوری  یشو افزا هاینهمراکز به نحوی که همه شهروندان از آن بهره مند شوند در راستای کاهش هز ینا بهینه

ر د یمارستاناحداث بجهت ینهمکانهای به ایی،یاطلاعات جغراف یستمبا استتفاده از ست یقتحق ین. در ااستت مهم

 قرار گرفت. بررسی مورد یلشهر اردب
. است یلیتحل -یفیتوص یت،به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماه یقتحق ینا شناسی پژوهش:روش

هر  بندیبرای هر عنصر، طبقه یاطلاعات هاییهلا یهشامل ته یمارستانیمراکز ب مکانیابی شتده در امر یمراحل ط

 هاییههمه لا یبارزش و ترک AHPها داده ینبوده است. همچن یینقشه نها یهته یزان وبر اساس م یاطلاعات یهلا

به  ییکنزد یتی،به مراکز و محلات پرتراکم جمع یکینزد یارمع یازده شامل مدل یینها یبو اعمال ضترا یاطلاعات

ه از مراکز موجود، فاصل هاییمارستانفاصله از ب ی،نشانآتش مراکز به یکینزد ی،به معابر اصل یکیفضای سبز، نزد
فاصله از اماکن  ی،، فاصله از مراکز نظامآرامستاناز  ی، فاصلهفاصتله از مراکز آموزشت یب،فاصتله از شت ی،صتنعت

 بوده است. یورزش
یار) نزدیکی به معیار پرتراکم جمعیتی و وزن به مع یشترینلازم، ب هاییپس از انجام محاسبات و بررس  :هایافته

 هایمکان یتها در نها یهلا یو همپوشتتان یارهابا توجه به وزن معکمترین وزن به معیار آرامستتتان تعلق گرفت. 

 نه با. پهیدمشخص گرد یلدر شهر اردب یمارستانیب هاییتنامناستب جهت استقرار سا یارمناستب تا بست یاربست
مناسب با  یهکتار پهنه استقرار مکان 636معادل  ی(، با مساحتیرهمناسب با رنگ )سبز ت یاربست یمکان استتقرار

 یپهنه با استقرار نسبتاً مناسب با رنگ )زرد( و با مساحت ،هکتار 151معادل  ی( و با مستاحتروشتن رنگ )ستبز

هکتار و در  1243معادل  یبا مساحت( و یبا استتقرار نامناسب با رنگ )نارنج ، پهنههکتار 1211,2156معادل 

 هکتار. 416معادل  ی)قرمز( و با مساحت رنگ نامناسب با یاربس یپهنه استقرار مکان یتنها
بر  یلدر سطح شهر اردب یمارستانهامکانها جهت احداث ب ینبندی، بهتربدست آمده از کلاسه یجنتا  گیری:نتیجه

و در  28185811 ینواح یل،شتتهرداری اردب یکگانه شتتهرداری را نشتتان داده که در منطقه پنجمناطق  استتاس

نواحی شود. در منطقه سه که شتامل حاشتیه جنوب شترقی شهر اردبیل می 7و  6منطقه دو شتهرداری نواحی 

باشتدبهترین پهنه شناسایی های شتمالی شتهر اردبیل میهای بخشهای در بلوککه شتامل بخش 28681816
های جدید در راستای بهبود دسترسی های جغرافیایی جهت احداث بیمارستانتوان در این عرصتهاند و میشتده

 مردم به خدمات سلامت استفاده کرد.

 مکانیابی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، بیمارستان،  اردبیل  های کلیدی:واژه
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محقدحزمرمهدفم-1

 

 حقدحز-1-1

های اخیتتر در دنیتتا و بتته خصتتوص در کشتتورهای جهتتان حرکتتت شتتتابان شتتهری در دهتته

متورد نیتاز هتای ای انجتام گرفتته کته متناستب بتا آن فضتای شتهری و زیرستاختسوم به گونه

ترین اثتتری کتته رشتتد شتتتابان شتتهرها در پتتی داشتتته، شتتهرها تجهیتتز نشتتده استتت. عمتتده

باشتتد کتته در شتتهرهای کشتتورهای ریتتزی نظتتام شتتهری و نارستتایی توزیتت  ختتدمات میدرهم

(. بیشتتر از نیمتتی از 281315جهتان ستوم و همچنتین ایتران قابتل مشتاهده استت )پورقیتومی،

شتتود تتتا بینتتی میکننتتد و باتوجتته بتته ایتتن رونتتد پیشجمعیتتت جهتتان در شتتهرها زنتتدگی متتی

از جمعیتتت دنیتتا در نتتواحی شتتهری زنتتدگی کننتتد. هتتر چنتتد از  66حتتدود   2636ستتال 

شهرهای امروزی به عنتوان نیتروی محرکته توستعه کشتورها یتاد متی شتود و نبایتد آنهتا را بته 

قعیتتت ایتتن عنتتوان باعتتب و بتتانی مشتتکلات و مستتايل در دنیتتای کنتتونی محستتوب نمتتود امتتا وا

استتت کتته شتتهر وشهرنشتتینی خصوصتتاً در کشتتورهای جهتتان ستتوم منشتتا  بستتیاری از 

های اجتماعی است کته بته طتور مستتقیم و میتر مستتقیم بتر ستلامت و ستبک زنتدگی چالش

شهرنشینان تاثیر متی گترارد، رشتد ستری  پدیتده شهرنشتینی در کشتورهای در حتال توستعه 

ینتتده ای ایجتتاد کتترده استتت چنتتین رشتتد مشتتکلات اقتصتتادی، اجتمتتاعی و بهداشتتتی فزا

هتتا، مستتايل و مشتتکلات زیستتت محیطتتی هتتا، بیمتتاریفزاینتتده ای منجتتر بتته گستتترش آلتتودگی
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گردیتتتده استتتت کتتته ایتتتن امتتتر نتتتوعی چتتتالش متتتدیریت شتتتهری را بتتترای متتتدیران و 

 (.2781315شهری در پی دارد )جباری،ریزانبرنامه

هتزار نفتر  542شتهر استتان بتا حتدود تترین شهر اردبیل بته عنتوان مرکتز استتان و بزرگ 

ریزی در منتتاطق شتتهری ختتود جمعیتتت همتتواره شتتاهد جمعیتتتی زیتتاد و توستتعه بتتدون برنامتته

ای کته باشتند بگونتهبوده است. در متورد توستعه شتهر اردبیتل عوامتل متعتددی تاثیرگترار  می

هر از هتتای اقتصتتادی، سیاستتی، فرهنگتتی، اداری و ختتدماتی برختتورداری ایتتن شتتتمرکتتز فعالیت

های اطتتتراف و ختتدمات و امکانتتتات بیشتتتتر باعتتتب جتتترب مهتتتاجران زیتتتادی از شهرستتتتان

-75باشتتد. بتترهمین استتاس در متتدت ده ستتال )همچنتتین برختتی از کشتتورهای مجتتاور می

هتزار نفتر بته جمعیتت ایتن شتهر افتزوده شتده  266( باتوجه بته ایتن موضتوع کته حتدود 15

ایش مهتاجرت افتتراد بته ستطح استتتان و استت کته افتزایش ایتتن بتار جمعیتتی و همچنتتین افتز

همچنین ورود افراد زیتادی از کشتورهای اطتراف صترفا جهتت درمتان باعتب گردیتده کته ایتن 

جمعیتتت متتازاد در دسترستتی بتته ختتدمات شتتهری دچارمشتتکل شتتود و شتتهر نیتتز در ارايتته 

خدمات تتوان پاستخگوی بته آنهتا را نداشتته باشتد. شتهر اردبیتل بته تناستب توستعه کالبتدی 

هایی افتتزایش جمعیتتت، از نقطتته نظتتر مکانیتتابی ختتدمات شتتهری دچتتار نارستتایی شتتهر و

باشتتد. در حتتال حاضتتر کمبتتود فضتتاهای عمتتومی، توزیتت  ناعادلانتته ختتدمات شتتهری، عتتدم می

دسترسی مناستب بته ختدمات شتهری، تمرکتز تاسیستات مختلتی ختدماتی در برختی نتواحی 

کلات شتتهری اردبیتتل بتته شتتمار و نارضتتایتی متتردم از مکانیتتابی ختتدمات شتتهری از جملتته مشتت

آید، مناطق مختلتی شتهری شتهرداری اردبیتل نیتز از ایتن قاعتده مستتهنی نبتوده و ماننتد می

گزینتتی مطلتتوب ختتدمات خصوصتتا دیگتتر منتتاطق از تتتامین و دسترستتی مناستتب و مکتتان

باشتتتتد درمتتتتانی )بیمارستتتتتان( دارای مشتتتتکلات بستتتتیاری می-ختتتتدمات بهداشتتتتتی

 (.2181314)حبیبی،

های ختتدمات بهداشتتتی و درمتتانی )بیمارستتتان( بتته عنتتوان یکتتی از زیتتر ستتاختامتتروزه 

شتتهری در جهتتت توستتعه نتتواحی مطتترف استتت و هتتدف از آن بالتتا بتتردن ستتطح ستتلامت و 

تر کتتردن عمتتر و بالتتاخره پیشتتگیری از بتتروز و شتتیوع ازدیتتاد نیتتروی فعالیتتت افتتراد و طولتتانی

یتن کتاربری بایستتی بتر استاس نیتاز ستری  ها و معالجه بته موقت  آنهاستت، مکانیتابی ابیماری

دور از ستتر و صتتدای ناشتتی از ازدحتتام جمعیتتت و متتردم انجتتام پتتریرد و در عتتین حتتال بتته



 3 مقدمه و هدف

 

ترافیک بتوده و دارای هتوای پتاک و برختوردار از یکستری شترایب ختاص باشتد. بنتابراین لتازم 

العته قترار است در ساخت و مکانیابی ایتن گونته مراکتز تمتام عوامتل متوثر در محتیب متورد مط

گیرد، وجود مراکتز درمتانی بایتد از منظتر متدیریت شتهری بتا رویکترد سیستتمی متورد توجته 

قرار گیرد. موقعیت مکتانی ایتن کتاربری در ستطح منتاطق شتهر بایتد علتاوه بتر حفت  کتارآیی 

هتای همجتوار ختود نیتز تتداخلی نداشتته باشتد تتا در مواقت  حتوادث بحرانتی ها، با کاربریآن

ین شتتکل از حتتداکهر کتتارآیی آنهتتا استتتفاده نمتتود و از تبتتدیل ایتتن مراکتتز بتته بتتتوان بتته بهتتتر

نقتتاب بحتتران خیتتز پیشتتگیری کتترد. ستتاماندهی فضتتایی، توزیتت  بهینتته و متعتتادل فضتتاهای 

اختصتتاص یافتتته بتته ایتتن کتتاربری بتته منظتتور رعایتتت اصتتل عتتدالت در دسترستتی بتته مراکتتز 

ه جامعته بستیار بتا اهمیتت استت کته خدماتی برای همه اقشار جامعته و تتیمین ستلامت و رفتا

 (.6581312آید )اسدی،این مهم موضوع مورد بررسی در این تحقیق به شمار می

 
ماه لتمرمضرردتمانجهممپژرهشم-2-1

روانتتی  -ستترمایه حیتتاتی و ارزشتتمند انستتانی در گتترو ستتلامتی جستتمیتتترین بزرگ     

زی استت کته ستتلامت وی باشتد، ستلامتی افتراد جامعتته از یتک جهتت در گترو وجتتود مراکتمی

کننتتد. یکتتی از ایتتن مراکتتز بتته طتتور مستتتقیم در تتتیمین ستتلامت و آستتایش فتترد را تتتیمین می

ها بتتا موقعیتتت مکتتانی مناستتب استتت، موقعیتتت مناستتب مکتتانی، باشتتد، بیمارستتتاندخیتتل می

ها در هتتر شتتهری اهمیتتت دسترستتی ستتری  و بتته موقتت  و ارزان قیمتتت بتتودن بیمارستتتان

هتتا و مکانیتتابی راین بحتتب در نحتتوه دسترستتی، بستتندگی تعتتداد بیمارستتتانفتتراوان دارد، بنتتاب

ای باشتد کته باعتب بالتا رفتتن رفتاه و تتیمین ستلامت ستاکنین مناسب این مراکز باید به گونته

هتای بیمارستتانی رشتد ستری  و روزافتزون جمعیتت آن گردد. بحتب در رابطته بتا هزینته تخت

ق مختلتی کشتتور بتتیش از پتیش قابتتل مشتتاهده و عتدم توزیتت  متجتانس و تتتراکم آن در منتتاط

 (.3381316است )محمدی،

وظتتایی وزارت بهداشتتت، درمتتان و آمتتوزش  ۷۶۳۱باتوجتته بتته قتتانون مصتتوب ستتال 

 بندی گردیده است که عبارتند از:پزشکی در دو بخش کلی و عمده تقسیم 

امل هتتای متترتبب کتته شتتریزی بتترای فعالیتها و برنامتتهمشتتیها، خبتتتدوین سیاستتت -1 

 باشدعوامل زیر می
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 تیمین بهداشت عمومی و ارتقا آن -

 تربیت نیروی انسانی -

مشتتتتخص کتتتتردن استتتتتانداردها و ضتتتتوابب و مقتتتتررات نظتتتتارت و کنتتتتترل  -2 

 (.4581312)احدی،

از ستتوی دیگتتر یکتتی از معضتتلات و مشتتکلات ایتتن وزارتخانتته استتتفاده ناکارآمتتد از منتتاب  

اشتتد ایتتن قبیتتل مستتايل سیستتتم فعلتتی را بتتا بموجتتود در افتتزایش ستتطح مطالبتتات متتردم می

هتتایی در حتتال و آینتتده روبتترو ستتاخته استتت.  از ستتویی رشتتد سرستتام آور اختلالتتات و چالش

نشتینی بتر مشتکلات ایتن ستازمان هتا، گستترش حاشیهجمعیت شتهرها و توستعه نتاموزون آن

 )بهداشتتت( بتتیش از پتتیش افتتزوده استتت. بتتدون شتتک ارتقتتا کمتتی و کیفتتی ستتازمان و حصتتول

هتتا و ابتتزار جدیتتد ای منستتجم و استتتفاده از تکنیکنتتتایج مفیتتد، بتتدون داشتتتن برنامتته

آوری و تحلیتتل اطلاعتتات، بستتیار مشتتکل و گاهًتتا میتترممکن استتت، بتتا توجتته بتته ستترعت جمتت 

زیتتاد تغییتترات و تحولتتات، امتتر ستتاماندهی و متتدیریت اطلاعتتات مکتتانی )نقشتته( و توصتتیفی 

جتنتتاب استتت. یکتتی از فاکتورهتتای مهتتم، موقعیتتت )آمتتار کمتتی و کیفتتی( امتتری میرقابتتل ا

مکتانی و مکانیتتابی مراکتز بهداشتتت و درمتان استتت، ایتن مستتهله از چنتد جهتتت حتايز اهمیتتت 

 شودباشند که به چند مورد آن بصورت خلاصه اشاره میمی

 ها در کمترین زماندسترسی آسان و سری  به بیمارستان -

 شبکه ارتباطیها نسبت به وضعیت قرارگیری بیمارستان -

ها و مراکتتز بهداشتتتی هتتای مجتتاور بتتا بیمارستتتانمشتتابهت و همجتتواری اراضتتی و کاربری -

 و درمانی.

مشتتخص استتت ستتاخت یتتک مرکتتز بهداشتتتی یتتا درمتتانی و بیمارستتتان جدیتتد مستتتلزم 

ها های کلتتانی استتت لتترا عتتدم جتتایگزینی مناستتب بتته معنتتی اتلتتاف ایتتن هزینتتهصتترف هزینتته

شتترب ایجتتاد یتتک مرکتتز جدیتتد، اطلتتاع از موقعیتتت مراکتتز دیگتتر  باشتتد، بعلتتاوه اولتتینمی

 ۶۳باشتد. امتتروزه هزینتته ستاخت هتتر تختتت بیمارستتتانی بتدون احتستتاب تجهیتتزات حتتدود می

میلیتون تومتان  ۷۳تتا  ۷۳میلیون تومان استت و بتر ایتن مبلتي بایتد بته طتور متوستب  ۶۳الی 

ورم را بتتدان نیتتز افتتزود، ستتهم تجهیتتزات پزشتتکی را نیتتز افتتزود علتتاوه بتتر آن بایتتد نتتر  تتت

های درصتتد بتته مبتتالي فتتور بابتتت طراحتتی و ستتاخت بیمارستتتان ۷۱التتی  ۳همچنتتین بایتتد 
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 (.2381313آموزشی افزود )علوی،

ارتبتتاب علتتومی همچتتون متتدیریت بحتتران، علتتوم پزشتتکی و علتتوم  در زمتتان کنتتونی 

ای جغرافیتتایی بتته هتتم بستتیار نزدیتتک شتتده استتت، بحتتب پتتاتولوژی جغرافیتتایی )جغرافیتت

باشتتد البتتته ستتابقه آن بتته قتترون پزشتتکی( یکتتی از مباحتتب مهتتم و متتدرن دنیتتای علتتم می

ای را در بررستتی و تحولتتات عمتتده Gisگتتردد لتتیکن پیشتترفت تکنولتتوژی علتتم گرشتته بتتاز می

هتتا بتتر روی ها ایجتتاد کتترده استتت، ترستتیم کلیتته اطلاعتتات بیماریتحلیتتل مکتتانی بیمارستتتان

ز گستتترش بیمتتاری روشتتی مفیتتد و کارآمتتد بتته حستتاب نقشتته جغرافیتتایی جهتتت جلتتوگیری ا

آیتتد. مشتتخص نمتتودن منتتاطق لتترزه خیتتز، زمتتین لغتتزش، منتتاطق ستتیل خیتتز و... در می

متتدیریت بحتتران و شتتناخت پتتراکنش بیمتتاری هتتا، بیمارستتتانها و مراکتتز بهداشتتتی، مکانیتتابی 

نقاهتگاههتتتای موقتتتت و دايتتتم شتتتیوع بیمتتتاری  و نحتتتوه گستتتترش آنهتتتا و ... در محتتتیب 

قابتتل تجزیتته و تحلیتتل هستتتند بنتتابراین در  (Gis)هتتای اطلاعتتات جغرافیتتایی سیستتتم

کشورهای پیشرفته کته بته مطالعتات زیربنتایی شتامل مکانیتابی، طراحتی و احتداث و راهبتری 

ریزی و مطالعتات بتالي بتر ها توجته ختاص دارنتد  نستبت اعتبتار مربوطته بته برنامتهبیمارستان

کتته متیستتفانه ایتتن مقتتدار در ایتتران حتتدود یتتک درصتتد  باشتتددرصتتد کتتل اعتبتتارات می ۷۳

های مختلتتی فیزیکتتی های اطلاعتتات )بتته صتتورت نقشتته( در متتورد جنبتتهباشتتد. ایجتتاد لایتتهمی

پتریر استت، اگتر چته ایتن فراینتد بته بته راحتتی امکان Gisزمین عملکردی است کته توستب 

بتا  Gisمشتکل استت.  صورت دستی نیز امکانپریر استت ولتی بتا وجتود انبتوه اطلاعتات بستیار

ها قابلیتتت جمتت  آوری اطلاعتتات، تجزیتته و تحلیتتل آن و همچنتتین مدلستتازی بتتر استتاس م لفتته

بینتتی در یابتتد. پیشدر کتتاربری زمتتین و مکانیتتابی بهینتته عناصتتر کالبتتدی شتتهری کتتاربرد می

تتتوان محتتل ریزی کتتاربری اراضتتی میایتتن تکنیتتک میستتر بتتوده و بتتا کمتتک آن در برنامتته

ای انتختاب کترد کته بتا حتداقل هتای دیگتر را بته گونتههیزات شهری یتا کاربریتسهیلات و تج

 (.7181312هزینه حداکهر استفاده از مناب  موجود را به عمل آورد )پورمحمدی،

 

مس االتمتققل م-3-1

هتای آنهتا و درمتانی بته منظتور استتفاده از فعالیتت -هتای بهداشتتی توجه بته کاربری      

های اساستتی در تتتاثیر متقابتتل عملکردهتتای مختلتتی شتتهری ایتتن مراکتتز یکتتی از زیرستتاخت
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 هتتای شتتهریآیتتد. امتتا واقعیتتت و مشتتاهده  کاربریشتتهری بتته حستتاب میریزیتوستتعه و برنامه

درمتتانی در شتتهرهای بتتزرگ کشتتورهای در حتتال توستتعه،  –هتتای بهداشتتتی خصوصتتا کاربری

خصوصاً شتهر اردبیتل ستوالاتی را مطترف نمتوده کته پتژوهش آنهتا انگیتزه اصتلی ایتن تحقیتق 

 است

 است چگونه اردبیل شهر در درمانی –بهداشتی خدمات مراکز فضایی توزی  (1

ها را نتتوان بتا انجتام تحلیتل فضتایی و ارزیتابی عملکترد کتارایی بیمارستتاچگونه می (2

 افزایش داد؟

تتتوان مراکتتز متتی رستتانی ختتدمات عملکتترد بهبتتود و افتتزایش راستتتای در پیشتتنهاداتی

 .ارايه داد

 
متققل مههيمفرضلزم-

 گرفته قرار بررسی مورد ذیل فرضیات پژوهش سوالات به توجه با

 دارای اردبیتتل شتتهر( بیمارستتتان) ودرمتتانی بهداشتتتی مراکتتز فضتتایی توزیتت . 1

 .باشد می نامناسب وضعیت

 کارآمتدی ابتزار از استتفاده بتا درمتانی- بهداشتتی ختدمات کتاربری فضتایی تحلیل. 2

 رستتانی ختتدمات عملکتترد بهبتتود زمینتته توانتتد متتی جغرافیتتایی اطلاعتتات سیستتتم مهتتل

 .سازد فراهم مطالعه را مورد منطقه در درمانی -بهداشتی مراکز

 فضتتایی استتتقرار و توزیتت  کتته استتت ایتتن اول فتتر  در بتتودن نامناستتب از منظتتور

 منطقته از قستمتهایی و نبتوده متتوازن صتورت بته مطالعته متورد منطقته در هابیمارستان

 .ندارند را کاربری این خدمات به دسترسی امکان

 
ماهدافمانجهممپژرهشم-4-1

 اهداف کلی پژوهش حاضر عبارت است از:   
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  توزیتت  فضتتایی ارزیتتابی وضتتعیت موجتتود مراکتتز درمتتانی )بیمارستتتان( و چگتتونگی

 آنها در منطقه مورد مطالعه

 بنتتدی مکانیتتابی مراکتتز درمتتانی )بیمارستتتان( در منطقتته متتورد مطالعتته و درجه

 سطح محدوده مورد مطالعه از نظر میزان دسترسی به این مراکز

 ستتازی عملکتترد مراکتتز بهداشتتتی ارايتته راهکارهتتا و پیشتتنهاداتی بتته منظتتور بهینه- 

 درمانی)بیمارستان( 

   

مدرشم یهس مم-5-1

مدرشمانجهممتققل مم-م1-5-1

پتتتژوهش حاضتتتر از نظتتتر هتتتدف کتتتاربردی و از نظتتتر روش از نتتتتتوع تحقیقتتتتتات     

هتتتتا و اطلاعتتتتات بتتتته صتتتتورت ش گتتتتردآوری دادهرو .تحلیلتتتتتی استتتتتت -توصتتتتتیفی

هتتتتای میتتتتتدانی و از طریتتتتتق مشتتاهده مستتتقیم ای و پیمتتتتتایشاستتتتنادی، کتابخانتتتته

شتتتهر اردبیتتتل  بیمارستتتانهایو مشتتاوره گتترفتن از کارشناستتان مستتهول شتتبکه بهداشتتت و 

بود. در ایتن تحقیتتق از نتترما فتتزار و ابزارهتتای مختلتتی بترای بتته روز رستتانی و پتتردازش 

ر و خروجتتتی گتتترفتن هتتتا و اطلاعتتتات مکتتانی، ستتاخت، ویتترایش، طبقتته بنتتدی تصتتاویداده

داده ها استتفاده شتتد. نتترم افزارهتتای متتورد استتفاده در ایتن تحقیتق بته تناستتب کتتاربرد 

در فازهتتای مربتتتوب بتتته ورود، ذخیتتره و متتدیریت،  ArcGISنتترم افزارهتتای  :عبارتنتتتد از

بتتتته منظتتتتور وزن دهتتتتی  SuperDecisionنتتتترم افتتتزار  پتتتردازش و تحلیتتتتل دادههتتتتا 

تتتتا و نتتتترم افتتتتزار گوگتتتتل ارث بتتتته منظتتتتور تطبیتتتتق کاربریهتتا بتتا مختصتتات لایتتتته ه

واقعتتتی استتتتقرار کتاربریهتتتا در شتتهر اردبیتتتل. استانداردستتتازی و وزندهتتتی داده هتتتا و 

معیارهتتتتا از طریتتتتق نظرستتتتنجی و مصتتتتاحبه، در قالتتتتب فرمتتت هتتای مشتتخص شتتتده از 

    ایو بتتا استتتفاده از فتتن فراینتتد تحلیتتتل شتتتبکهاستتتفاده شتتد  نظرکارشناستتتان متتترتبب

ای، فنتتی در فراینتتد تحلیتتل شتتبکه .بتته آنهتتتا وزن داده شتتتد SuperDecision)نتترم افتتزار (

بتا در  گیری استت کتته بتر مبنتا فراینتد تحلیتل سلستله مراتبتی بترای حتل مشتتکلاتتصمیم

قتتادر استتت  نظتتر گتترفتن بتتاز ختتورد و وابستتتگی بنتتا نهتتتاده شتتتده استتت. ایتتن روش

گیتتتری موجتتتود بتتتین عناصتتتر متتتوثر را در یتتتک تصتتتمیم هتتا و بازخوردهتتایهمبستتتگی

 . الگوسازی کند
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مدرشمتجییزمرمتقیل مداد مههم-2-5-1

ها در شتتهر اردبیتتل و از آنجتتایی کتته هتتدف از نگتتارش ایتتن تحقیتتق، مکانیتتابی بیمارستتتان

بنتتدی ستتطح محتتدوده متتورد مطالعتته از نظتتر میتتزان دسترستتی بتته ایتتن مراکتتز ازطریتتق درجه

باشتتد لتترا بعتتد از گتتردآوری ها میتهیتته پرسشتتنامه و ارزیتتابی اطلاعتتات حاصتتل از پرسشتتنامه

منظتور تحلیتل و ارزیتابی نهتایی، فاکتورهتای متوثر در تحقیتق  آمار و اطلاعات متورد نیتاز و بته

ستتازی شتتده و بتتا استتتفاده از توابتت  موجتتود در آن از جملتته  نقشتته Gisبتته کمتتک نتترم افتتزار 

تحلیل قتترار وتحلیتل فضتتایی )تحلیتتل نقتتاب دای(، تحلیتتل فاصتله، تحلیتتل شتتبکه متتورد تجزیتته

مکتتانی بتتا توجتته بتته هتتدف و  هتتای آمتتاری وانتتد. همچنتتین جهتتت. انجتتام تحلیلگرفته

استتتفاده خواهتتد شتتد و  AHP های تحقیتتق از روش آمتتار توصتتیفی، ضتتریب تغیتتراتپرستتش

تبتتدیل بتته نقشتته شتتده و در تحلیتتل متتورد  Gisدر پایتتان اطلاعتتات خروجتتی در نتترم افتتزار 

 استفاده قرار خواهد گرفت. 

ماسندهد مکییدگه ما مننلجزمپهیه منهحز -6-1

 و مطلتوب دسترستی ضترورت و شتهری ختدمات موضتوع بالتای اهمیتت ستبب بته       

 و شتهری متدیران درمتانی،  -بهداشتتی ختدمات ویژهبته ختدمات بته ایتن شتهروندان عادلانته

 منظتور بته مطلتوب ستازمانی و ستاختار ایجتاد تلتاش بترای در متداوم بطتور ریزانبرنامته

 نتتایج استاس بتراینهستتند.  بته ختدمات شتهروندان عادلانته و مطلتوب دسترستی برقتراری

 استتفاده متورد توانتداستت متی گرفتته صتورت جغرافیتایی نگترش و دیتد بتا که پژوهش این

 :گیرد قرار ذیل مراکز
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 ریزی شهر اردبیلمرکز مطالعات و برنامه 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

 شهرداری اردبیل 

 وزارت مسکن و شهرسازی 

 سازمان مدیریت بحران شهر اردبیل 

 های کشورها و شهرداریسازمان دهیاری 

 ریزی شهریرسانی و برنامهها و مراکز مرتبب با خدماتو کلیه سازمان 

 

محقدردیتمهه مپژرهشم-7-1

 دادن قترار اختیتار در جهتت اجرایتی هایدستتگاه و هاستازمان همکتاری عتدم 

 محقق نیاز مورد اطلاعات

  مدون ودقیقعدم امکان دسترسی مناسب به آمار و اطلاعات 

 عدم وجود استانداردهای مشخص به صورت تجمی  و کلاسه شده 

 های مختلتتی در خصتتوص صتتدور مجتتوز ستتاخت دخیتتل بتتودن مراکتتز و ستتازمان

مراکتتز درمتتانی، تتتدوین استتتانداردهای مکتتانی ایتتن کتتاربری ماننتتد شتتهرداری، وزارت 

 -مستتکن و شهرستتازی، معاونتتت راهبتتردی، ریاستتت جمهتتوری، وزارت بهداشتتت 

 مان و آموزش پزشکیدر
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م لتققمیزلشلرمپم حبهنم-2

 

 حقدحز-2-1

هتتا عمتتده تقستتیمات هتتای شتتهری، مبتتانی کتتاربری زمتتین از جملتته تفکیتتک کاربریریزی مربتتوب بتته طرفدر برنامتته

های جدیتد هتا، بایتد تحولتات اساستی بوجتود آورد. بتا پیتدایش دیتدگاههتا و ماننتد اینکالبدی و مصتنوعی، تهبیتت کاربری

اعی، ستتالم ستتازی محتتیب، اعتلتتای کیفیتتت ریزی شتتهری مهتتل توستتعه پایتتدار شتتهری، گستتترش رفتتاه اجتمتتدر برنامتته

یتتابی و زنتتدگی شتتهری، همچنتتین بتتا توستتعه نهادهتتا و مقتتررات زیستتت محیطتتی، بهبتتود متتدیریت شتتهری، موضتتوع مکان

د بتته عنتتوان بایتت را درمتتانی –ستتاماندهی مراکتتز ختتدمات شتتهری نیتتز تحتتول کیفتتی پیتتدا کتترده استتت. ختتدمات بهداشتتتی 

های روشتتن ریزیها و برنامتتهدر نظتتر گرفتتت کتته بایتتد دارای اهتتداف، سیاستتتیکتتی از اجتتزا  میتتر قابتتل تفکیتتک توستتعه 

باشتد. تعیتتین مکتان استتتقرار ایتن مراکتتز ختدماتی از جملتته مستايل متتورد توجته در جوامتت  امتروزی استتت کته رعایتتت آن 

ی هتای ناشتتکتاهش هزینته و زمتان قابتتل تتوجهی را در پتی خواهتد داشتتت. همچنتین نقتش بستیار حستتاس آنهتا در بحران

یتابی صتحیح ایتن مراکتز بیشتتر آشتکار از حوادث میر مترقبته و همچنتین کتاهش قابتل توجته مترگ و میتر ضترورت مکان

تترین ختدمات شتهری بایتد بته پارامترهتای مهمتی توجته نمتود. ترین و مهمشود. در ارايه این ختدمات بته عنتوان اصتلیمی

ها ( نیازمنتتد توجتته بتته عوامتتل ن ( عرضتته )بیمارستتتانوجتتود دو عنصتتر مهتتم در ارايتته ایتتن ختتدمات عنصتتر تقاضتتا )بیمتتارا

تترین مشتکلات موجتود در حتال حاضتر، یکتی از مهم دسترسی، توزیت  بهینته و بته طتور کلتی برنامته صتحیح شتهری دارد.

باشتتد. بتته هتتای شتتهری میدرمتتانی در میتتان ستتایر کاربری -در شتتهرهای کشتتور متتا استتتقرار نامناستتب فضتتاهای بهداشتتتی

شتوند و از ستویی ختود ایتن مراکتز ی از افراد جامعته بته علتت نیتاز بته ایتن مراکتز بتا مشتکلاتی روبترو مینحوی که بسیار

درمتتانی در  -گتتردد. مکانیتتابی بهینتته مراکتتز ختتدمات بهداشتتتی هتتای همجتتوار مینیتتز باعتتب ایجتتاد مستتايلی بتترای کاربری

ی شتتهر تتتاثیر مستتتقیم داشتتته باشتتد. از توانتتد در الگتتوی مطلتتوب و کتتارایی عملکتتردستتطح شتتهر و منتتاطق مختلتتی آن می

 گتترددرستتانی بهتتتر بتته دریافتتت کننتتدگان ختتدمات میستتوی دیگتتر باعتتب استتتفاده از حتتداکهر امکانتتات و خدمات

 (.331:63:)حبیبی،

در ایتتن فصتتل ضتتمن ارايتته تعتتاریی و مفتتاهیم متترتبب بتتا موضتتوع بتته رویکتترد مالتتب تحقیتتق، عوامتتل مهتتم در عتتدم 

یتتابی ختتدمات شتتهری پرداختتته شتتده هتتا خصوصتتا )بیمارستتتان( و عوامتتل تاثیرگتترار در مکانیتتابی بهینتته کتتاربریمکان

 است.

 

محدههلممرمکیلهتم-2-2

مدیی محد  ممیرنهحزم-1-2-2

ریزی بته معنتای اندیشتیدن و تنظتیم ، برنامتهاستت نبتوده دار طلایته امتروزه ماننتد ریزیبرنامته بشتر، تتاریخ در هرگتز

باشتد. ریزی، عمومًتا بهبتود رفتاه جامعته میوقتای  و روی دادهتا استت، هتدف اساستی برنامته پیشتاپیش امتور، قبتل از بتروز
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ها و انتد ایتن دو پدیتده عبارتنتد از: خواستتهها در زنتدگی اجتمتاعی ختود همتواره بتا دو پدیتده متنتاق  مواجته بودهانسان

بتوده تتا بتوانتد بتین ایتن دو پدیتده آشتتی  نیازهای نامحدود و مناب  و امکانتات محتدود بته همتین منظتور بته ابتزاری نیتاز

بنتتدی نیازهتتا و استتتفاده بهینتته از منتتاب  و امکانتتات موجتتود، توانتتد بتتا الویتریزی ابتتزاری استتت کتته میبرقتترار کنتتد، برنامتته

ریزی در مفهتتوم اصتتیل ختتود، نتته تلاشتتی (. برنامتته11131:21بینتتاین دو پدیتتده تعتتادل برقتترار ستتازد )محمتتدی،

ژگتتونی واقعیتتت، بلکتته کوششتتی بتترای روشتتن ستتاختن و بتته چنتتگ آوردن تمتتامی عناصتتر ضتتروری در خودستترانه بتترای وا

 (.831:22:های اقتصادی و جغرافیایی با اهداف انسانی است )حبیبی،جهت هماهنگی واقعیت

 

مدیی م  ر حد  ممیرنهحزم-2-2-2

تر، محیطتتی بهتتتر، مستتاعدتر، ستتالمریزی شتتهری عبتتارت استتت از تتتیمین رفتتاه شهرنشتتینان از طریتتق ایجتتاد برنامتته

تر، م ثرتر و دلپتریرتر استت. ایتن حتوزه از علتم کوششتی استت بترای متدیریت شتهر بته روش عقلتانی یتا خردمندانته آسان

بتته منظتتور اجتنتتاب یتتا کتتاهش مستتايل و مشتتکلات عمتتومی شتتهری، بتته ماننتتد فرستتودگی داختتل شتتهر، ازدحتتام بتتیش از 

ریزی شتهری یتک فرآینتد پوینتده و پویاستت علتت پویتایی آن، ایتن استت کته شتهر رنامتهتراکم ترافیکی و... استت. ب اندازه،

های اقتصتتادی، کنتتد یعنتتی مکانیستتمماننتتد موجتتود زنتتده استتت کتته مقتتداری مکانیستتم ایتتن ارگانیستتم را متتتیثر می

ریزی هتر برنامتهگترارد و بته آن شتکل داده و در تتدوین هتا بتر موجتود زنتده شتهر تتیثیر میاجتماعی، سیاستی و تمتام این

 (.1231:22شهری بایستی مورد توجه قرار گیرد )حسین زاده دلیر،

 
متقیل مفضهی م-3-2-2

هتا تحلیتل فضتایی یتک فعالیتت علمتی و شتیوه ای از مطالعتات مکتانی در جغرافیتا استت کته از طریتق بکتارگیری روش

های در ابعتاد متفتاوت شناستایی و زمینته و ابزار علمتی و بهتره گیتری از علتوم مختلتی، شترایب محیطتی، زنتدگی انستان را

هتتا، آورد. در تحلیتتل فضتتایی، برختتی ویژگیهای محیطتتی فتتراهم متتیریزیعلمتتی و لتتازم شتتناخت محتتیب را بتترای برنامتته

 ها عبارتند از:سازد. این ویژگیاین شیوه مطالعات مکانی را از سایر مطالعات مکانی در جغرافیا متفاوت می

 ه به محیب و عوامل محیطی همواره نگاه جستجوگر، ارزیاب و انتقادی است.در تحلیل فضایی نگا -

 ،تحلیل فضایی تنها با نگاه سیستمی به محیب به نتیجه خواهد رسید -

 (.631:21:ای کاربردی است )حمیدی،تحلیل فضایی اساسا مطالعه -

هتای تحلیلتتی بترای تعیتین، توزیتت  فضتایی متغیرهتا، ارتبتاب بتتین توزیت  فضتایی متغیرهتتا تحلیتل فضتایی، تکنیک     

هایی استت دهتد و بته طتور کلتی تحلیتل پدیتدهو ارتباب دادن متغیرهای یک منطقته بتا هتم را در اختیتار محقتق قترار می

ای از روابتب انستان، محتیب، فعالیتت ل فضتایی مجموعتهکه در فضتا دارای ابعتاد فیزیکتی هستتند ، بته عبتارت دیگتر تحلیت

 و زمان است 

 

 

مح هنلهی م-4-2-2

تعیتتین مکتتان مناستتب بتترای یتتک فعالیتتت در ستتطح شتتهر، یکتتی از تصتتمیمات مهتتم برنامتته شتتهری استتت کتته نیازمنتتد 

یتتادی دارد، حجتتم یتتابی نیتتاز بته اطلاعتتات و اهمیتتت زباشتد. از آنجتتا کتته مکانهای مختلتتی میتحقیتق در مکتتان از دیتتدگاه
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آوری، ترکیتب و تجزیته و تحلیتل شتوند تتا ارزیتابی هتای مختلتی بایتد جمت بزرگی از اطلاعتات جزيتی بترای معرفتی مکان

یتابی صحیحی از عتواملی کته ممکتن استت در انتختاب تتیثیر داشتته باشتند صتورت پتریرد. بنتابراین درمقیتاس شتهر مکان

منطقتته را از لحتتاظ وجتتود زمتتین مناستتب و کتتافی و ارتبتتاب آن بتتا ستتایر  هتتای یتتکهتتا و تواناییفعتتالیتی استتت کتته قابلیت

دهتتتد هتتتای شتتتهر بتتترای انتختتتاب مکتتتانی مناستتتب بتتترای کتتتاربری ختتتاص موردتجزیتتته وتحلیتتتل قتتترار میکاربری

 (.1:65 97)فرهادی،

بتود، بنتا های یک مکان با توجه بته ایتن کته بترای چته مفتاهیمی در نظتر گرفتته شتود متفتاوت خواهتد ها و توانقابلیت

ها بتا معیارهتایی تلفیتق شتود تتا تتوان مکتان بتا توجته بته آن متورد بر این بسته به نتوع کتارکرد متورد نظتر بایتد شتاخص

هتتای یتتک منطقتته را از لحتتاظ وجتتود زمتتین مناستتب هتتا و تواناییبررستتی قتترار گیتترد. مکانیتتابی فعتتالیتی استتت کتته قابلیت

رای انتختاب مکتانی مناستب بترای کتاربری ختاص، متورد توجته و تجزیته هتای شتهری بتوکافی و ارتباب آن با سایر کاربری

هتای مختلتی شتهر بته دلیتل ماهیتت پویتای مستايل شتهری بستیار دهتد. تعیتین دقیتق مکانیتابی فعالیتو تحلیل قرار می

اگر هتدف تتامین رفتاه اجتمتاعی و اقتصتادی و توجته بته تمتام جهتات زنتدگی شتهری و یتا بته طتور  "دشوار است خصوصا

یتتابی تاسیستات شتتهری در ارتبتاب بتتا پایتتداری ی حتتول محتور توستتعه پایتدار شتتهری باشتد. تعیتتین اصتتول دقیتق مکانکلت

هتتتای شتتتهری خواهتتتد داشتتتت شتتتهری بستتتیار مهتتتم استتتت و اثتتترات مستتتتقیمی در کتتتارکرد ستتتایر کاربری

 (.6231:23)پوراحدی،

 
مت  ی مخدحهتم  ر -5-2-2

امتتروزی در قالتتب فراینتتد ختتدمات رستتانی نمتتود یافتتته استتت. در تتترین کارکردهتتا در شتتهرهای بتتی شتتک یکتتی از مهم

شتود کته هتا و عناصتر مهتم محستوب میمنتد از ختدمات از ویژگیاین میان تعادل بتین مراکتز ختدمات رستان و افتراد بهره

قرار در واق  پراکندگی آنها در شهر بایتد بته نحتوی باشتد کته حتداقل هزینته را بترای استتفاده کننتدگان داشتته باشتد. استت

گزینی بستتیاری از عناصتتر شتتهری و عمتتدتا ستتودآور بیشتتتر تتتاب  ستتاز و کارهتتای اقتصتتادی و رقابتتت آزاد استتت. و مکتتان

هتای صتنعتی و تجتاری توجته نمتوده و عوامتل تولیتد، بتازار سترمایه، گزینی بته کاربرییتابی و مکتانهای مکاناملب نظریته

های خاصتی را بتا اولویتتت ای اساستی مکانیتابی در نظرگرفتته و متتدلنیتروی کتار و فاصتله بتتازار تتا محتل تولیتد را متغیرهتت

تتوان یکستره بته میتر انتفتاعی را نمی "دهنتد، امتا ختدمات عمتومی شتهری و معمولتادادن به یک یتا چنتد عامتل ارايته می

یزی شتهری رهای دقیتق و اصتولی مبتنتی بتر برنامتهساز وکارهای اقتصاد بتازار واگترار نمتود . بلکته لتازم استت بتا سیاستت

 بر افزایش کارآیی و سهولت دسترسی همگانی اقدام نمود.

هتایی بتا متغیرهتای هتا از نظتر نتوع و تعتداد و تنتوع، تفاوتیتابی اینگونته کاربریبه طور قط  متغیرهای متوثر بتر مکان 

گزینتی ختدمات تتوان گفتت مکتانبررستی شتوند. می "یتابی واحتدهای صتنعتی و تجتاری دارنتد و بایتد دقیقتاموثر بر مکان

 (.8831:21شود )داودی،شهری در نظر گرفته میترین اصول برنامهشهری بر اساس الگوهای رایج یکی از مهم

 

میل هدسنه م-6-2-2

ای استتت کته متتراجعین آن بتتا اقتتامتی کوتتتاه ( بیمارستتتان موسستتهWhoبتر استتاس تعریتتی ستتازمان بهداشتت جهتتانی )

هتتای پرستتتاری بتترای افتتراد بیمتتار یتتا صتتدمه دیتتده یتتا پزشتتکی و مراقبتتتتا طولتتانی متتدت پریرفتتته و ختتدمات درمتتانی 

کنتد. نکتته مهتم ایتن استت کته بیمارستتان، مظنون به بیماری، زنتان آمتاده بته زایمتان یتا بته عنتاوین مختلتی، فتراهم می

شتتود ، بلکتته مراکتتز ختتدماتی پزشتتکی مربتتوب بتته تنهتتا بتته موسستتات دارای تختتت )عمتتومی و تخصصتتی( اطلتتار نمی
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گیتترد. بتتر مبنتتای تعریفتتی دیگتتر ، یتتک بیمارستتتان، منبتت  بهداشتتتی گتتران قیمتتتی استتت کتته مندان را نیتتز در بتتر میستتال

محصتتول ترکیبتتی از منتتاب  انستتانی و دیگتتر منتتاب  از قبیتتل ستتاختمان، ستتخت افتتزار، تکنولتتوژی، متتواد متتورد نیتتاز و میتتره 

شتتود ستتازی نیازهتتای متنتتوع متتردم محستتوب میشتتود. هتتدف اصتتلی از ایجتتاد ایتتن منبتت  گرانبهتتا، برآوردهقلمتتداد می

 (.1:28388)مینایی،

ها، بختتش مهمتتی از سیستتتم ختتدمات درمتتانی هستتتند کتته بتته ارايتته ختتدمات تتتر بیمارستتتاندرنهایتتت و در بیتتانی کلی

پتتردازد. در عتتین حتتال، از منظتتر عملکتترد تخصصتتی، پیشتتگیرانه، تشخیصتتی و آموزشتتی بتترای متقاضتتیان ختتویش می

تختتت بتتا تجهیتتزات و تستتهیلات و ختتدمات پزشتتکی بتتوده و  12ستتتان واحتتدی استتت کتته حتتداقل دارای گرایانتته، بیمار

تتتوان گفتتت بیمارستتتان یتتک نیزحتتداقل دارای دو بختتش داخلتتی و جراحتتی همتتراه بتتا گتتروه پزشتتکان متخصتتص باشتتد. می

ه منظتور درمتان موسسه پزشتکی استت کته بتا استتفاده از امکانتات تشخیصتی، درمتانی، بهداشتتی، آموزشتی و پژوهشتی بت

ها از (.  بیمارستتتتان1:61316گتتتردد )رضتتتایی،و بهبتتتودی ستتترپایی و بستتتتری بصتتتورت شتتتبانه روزی تاستتتیس می

 بندی هستندهای مختلی قابل گروهجنبه

 
 از نظر وظیفه 

های آموزشتتی: در ایتتن نتتوع بیمارستتتان علتتاوه بتتر معالجتته بیمتتاران بتته آمتتوزش متخصصتتین و دانشتتجویان بیمارستتتان (1

های علتتوم های وابستتته بتته دانشتتگاهها، بیمارستتتانشتتود. نمونتته بتتارز ایتتن بیمارستتتانپزشتتکی پرداختتته میعلتتوم 

 پزشکی هستند.

 پردازندهایی که تنها به معالجه و مراقبت از بیماران میبیمارستانهای میر آموزشی: بیمارستان (1

 
 از نظر مالکیت 

های تحتتت باشتتند. بیمارستتتانهای دولتتتی میپوشتتش ستتازمانها تحتتت های دولتتتی: ایتتن نتتوع بیمارستتتانبیمارستتتان (1

های علتتوم پزشتتکی، ستتازمان تتتامین اجتمتتاعی، ارتتتش، وزارت نفتتت در زمتتره بیمارستتتانهای دولتتتی پوشتتش دانشتتگاه

 قرار دارند.

 شود.ها توسب چند سرمایه دار تاسیس و راه اندازی میهای خصوصی: این نوع بیمارستانبیمارستان (1

 شوند.ها توسب افراد خیر و نیکوکار ساخته میای خیریه: این نوع بیمارستانهبیمارستان (:

 
 از نظر تخصص -

شتتود و بتته طتتور کلتتی دارای هتتا درمتتان میها انتتواع مختلتتی بیماریبیمارستتتاهای عمتتومی: در ایتتن نتتوع بیمارستتتان (1

 باشند.های داخلی، جراحی، کودکان و زایمان میبخش

هتتای خاصتتی از جمعیتتت هتتا و یتتا گروهها نتتوع خاصتتی از بیمارینتتوع بیمارستتتان های تخصصتتی: در ایتتنبیمارستتتان (1

 های تخصصی چشم و یا بیمارستان تخصصی اطفال در این گروه جای دارند.شوند. بیمارستاندرمان می

های تتک تخصصتی کته در یتک رشتته پزشتکی بته صتورت تخصصتی و های فتور تخصصتی: یتا بیمارستتانبیمارستان (:

 فعالیت می کنند. یا فور تخصصی

 
 از نظر موقعیت -
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ها بترای رفتت  نیازهتتای بهداشتتی و درمتتانی افتتراد یتک ناحیتته تاستتیس ای: ایتن نتتوع بیمارستتتانهای ناحیتتهبیمارستتان (1

 باشند.های داخلی و جراحی عمومی میها دارای بخششوند. این بیمارستانمی

هتتای هتتای داخلتتی و جراحتتی عمتتومی دارای بخشبخشها علتتاوه بتتر ای: ایتتن بیمارستتتانهای منطقتتهبیمارستتتان (1

 باشند.اطفال و زنان و زایمان می

ها در ستطح شتش قترار دارنتد بته ارايته ها کته در رتبته بنتدی بیمارستتانای: ایتن بیمارستتانهای فرامنطقهبیمارستان (:

 کنند.خدمات فور تخصصی به صورت کشوری و حتی فرا کشوری عمل می

 

 GISحد  ممنرممافیادمم-7-2-2

شتود ای از ستخت افتزار، نترم افتزار، اطلاعتات و نیتروی انستانی متخصتص گفتته میبه مجموعه سیستتم ستازمان یافتته

ستازی، پتردازش، تحلیتل و ارايته کلیته اطلاعتات جغرافیتایی طراحتی و ایجتاد شتده هنگام که به منظور کستب، ذخیتره، بته

تتترین مفتتاهیم در ستتامانه اطلاعتتات جغرافیتتای استتت، ( )داده( )تحلیتتل( مهم(. )ستتامانه1:23استتت )حبیبتتی و پتتور احمتتد،

اند، اطلاعتتات ایتن ستتامانه از اجتتزا منستتجمی تشتتکیل یافتته استتت کتته هتتر یتتک بتترای تتیمین هتتدف خاصتتی طراحتتی شتتده

شتتود: اطلاعتتات توصتتیفی یعنتتی اطلاعتتات میرفضتتایی و مکتتانی در متتورد موجتتود در ایتتن ستتامانه بتته دو دستتته تقستتم می

تواننتتد در محتتیب ایتتن ستتامانه پدیتتده و اطلاعتتات فضتتایی کتته ارتبتتاب بتتا موقعیتتت و مکتتان یتتک پدیتتده قتترار دارد و می

نگهتداری و بازیتتابی شتوند. همچنتتین ایتن ستتامانه بتا قتتدرت تجزیتته و تحلیتل ختتود، امکتان برقتتراری ارتبتاب منطقتتی بتتین 

های اطلاعتتاتی استتت کتته آن را از ستتایر ستتامانه (GIS)تتترین ویژگتتیهتتای فضتتایی و میرفضتتایی را دارد و ایتتن مهمداده

 (.8831:28نماید )فرهادی،متمایز می
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هتتتا و عملکردهتتتای شتتتهری بتتتر استتتاس شتتتهری، ستتتاماندهی مکتتتانی و فضتتتایی فعالیتاراضیریزی کاربریبرنامتتته

دهتتد . بتته عبتتارت دیگتتر ریزی شتتهری را تشتتکیل میها و نیازهتتای جامعتته شتتهری استتت و هستتته اصتتلی برنامتتهخواستتت

تلتی زنتدگی استت کته بته منظتور ریزی کتاربری اراضتی، علتم تقستیم زمتین و مکتان بترای کاربردهتا و مصتارف مخبرنامه

ریزی (.  در ایتتن برنامتته8831:26گیتترد )امیتتری،استتتفاده متتوثر از زمتتین و انتظتتام فضتتایی مناستتب و کتتارا صتتورت می

هتای مختلتی در شتهر در شود کته الگوهتای اراضتی شتهری بته صتورت علمتی مشتخص شتود و مکانیتابی فعالیتتلاش می

ریزی کتتاربری اراضتی شتتهری بتته مهابتته سلستتله ی شتهری قتترار گیتترد. برنامتتههاانطبتار و همتتاهنگی بتتا یکتتدیگر و سیستتتم

انتتد صتتورت اقتتداماتی نظتتام یافتتته استتت کتته بتترای رفتت  نیازهتتای متتادی و فرهنگتتی انستتان کتته بتته نتتوعی بتتا زمتتین مرتبب

هتتای یتکاربری اراضتتی شتتهری، مجموعتته ای از فعالریزیتتتوان چنتتین خلاصتته کتترد: برنامتتهگیتترد. تعتتاریی فتتور را میمی

ها و نیازهتتای جوامتت  شتتهری را در بخشتتد و در حتتد مقتتدور، خواستتتههدفمنتتد استتت کتته محتتیب مصتتنوع را ستتامان می

ریزی کتتاربری زمتتین، (. هتتدف اصتتلی و اساستتی برنامتته3331:66آورد )پوراحمتتدی،استتتفاده از اراضتتی فتتراهم متتی

ریزی شتتهری استتت. بنتتابراین در برنامتته استتتفاده بجتتا و مناستتب و در نهایتتت آمتتاده ستتازی زمتتین جهتتت مصتتارف مختلتتی

کاربری زمین بایستی زمین متورد نیتاز جهتت رستیدن بته اهتداف آینتده بترآورد گتردد. شتاید آستانترین و متوثرترین روش 

همان روش محاسبه نیاز واقعتی بشتر بته زمتین بته منظتور تتامین کاربردهتای مختلتی در حتال حاضتر و تعمتیم و تطبیتق 
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Abstract 

Research Aim:  Creating new service centers, including hospitals, requires high costs and determining the 

optimal location of these centers so that all citizens can benefit from it in order to reduce costs and increase 

productivity. In this research, using geographical information system, the optimal locations for the construction 

of a hospital in Ardabil were investigated. 
Research method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method 

and nature. The steps taken in locating the hospital centers included preparing information layers for each 

element, classifying each information layer based on the amount and preparing the final map. Also, AHP data, 

the value and composition of all information layers and the application of the final coefficients of the model, 

including eleven criteria of proximity to densely populated centers and neighborhoods, proximity to green 

space. 
Findings:  After performing the necessary calculations and studies, the highest weight was assigned to the 

criterion (closeness to the densely populated criterion and the lowest weight to the sanctuary criterion. In 

Ardabil city, a zone with a very suitable location with color (dark green), with an area of 630 hectares, a zone 
with a suitable location with color (light green) and with an area of 851 hectares, a zone with a relatively 

suitable location with color (yellow) ) And with an area equivalent to 1218,2956 hectares. 
Conclusion: The results obtained from the classification show the best places for the construction of hospitals 

in the city of Ardabil based on the five districts of the municipality, which in districts one of Ardabil 

municipality, districts 2, 8, 5, 11 and in district two of municipalities districts 6 and 7, which It includes the 

southeastern outskirts of Ardabil. The best areas have been identified in the three districts 2, 6, 8, 10, which 

include sections in the blocks of the northern parts of Ardabil, and can be used in these geographical areas to 

build new hospitals in order to improve people's access to health services.. 
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