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ABSTRACT

Background & objectives: Construction of new service centers including hospitals is
expensive and requires optimal site selection for these centers so that all citizens benefit from
its increased productivity. It can also help them lower their costs. This study investigates the
optimal locations for construction of hospitals in Ardabil using GIS software.
Methods: This is an applied research which incorporates a descriptive-analytic methodology.
The data is made up of 11 criteria; proximity to densely populated areas, proximity to green
space, closeness to main thoroughfares, proximity to fire departments and distance from
existing hospitals, industrial centers, slopes, learning centers, cemetery, military bases and
from sport facilities. They were all weighted using analytic network process (ANP) model.
Results: After performing the necessary calculations and evaluations, the highest and lowest
weight of criteria belonged to the proximity to densely populated areas (0.229) and distance
from the cemetery (0.033), respectively. According to the criteria weights and overlapping of
layers, the most and least favorable locations for the establishment of hospitals were
identified.
Conclusion: Results of the classification showed the best location for construction of
hospitals in Ardabil city based on four municipal regions. In region one it belongs to the 8th,
5th, 2nd, and 11th districts in region two districts of 6 and 7 which cover southeastern edge of
the city, in region 3 districts of 1, 2, 6, 7, 8 and 10 which contain the western part of the city,
and in region four it belongs to districts of 1, 2, 6, 7, 10 and 11 that encompass the blocks in
the northern and north-western route of the city. These regions can be used for construction of
new hospitals in order to improve people’s access to healthcare services.
Keywords: Optimal Site Selection; Geographic Information Systems; Analytic Network
Process (ANP) Model; Health Centers.
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چکیده
مکانتعیینوباشدمیزیادهايهزینهصرفمستلزم،هااز جمله بیمارستانجدیدخدماتیمراکزایجادزمینه و هدف: 

وري مهمها و افزایش بهرهشوند در راستاي کاهش هزینهمندبهرهآنازشهروندانهمهکهنحويمراکز بهاینبهینه
موردشهر اردبیلدربیمارستاناحداثبهینه جهتهايمکاناستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی،باتحقیقایندر.است

قرار گرفت.بررسی
تحلیلی است. مراحل طی شده در امر -لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش و ماهیت، توصیفیاین تحقیق بهروش کار:

طالعـاتی بـر اسـاس میـزان     بندي هر الیـه ا هاي اطالعاتی براي هر عنصر، طبقهیابی مراکز بیمارستانی شامل تهیه الیهمکان
هـا  و تهیه نقشه نهایی بوده است. همچنـین داده ANPهاي اطالعاتی و اعمال ضرایب نهایی مدلارزش و ترکیب همه الیه

نزدیکـی بـه   مراکز و محالت پرتراکم جمعیتی، نزدیکی به فضاي سبز، نزدیکی به معابر اصلی،معیار نزدیکی به یازدهشامل 
هاي موجود، فاصله از مراکز صنعتی، فاصـله از شـیب، فاصـله از مراکـز آموزشـی،      صله از بیمارستانفانشانی، مراکز آتش

فاصله از گورستان، فاصله از مراکز نظامی، فاصله از اماکن ورزشی بوده است.
) و .229(»تـی مراکز پرتراکم جمعینزدیکی به «هاي الزم، بیشترین وزن به معیار پس از انجام محاسبات و بررسیها: یافته

هـا در نهایـت   با توجـه بـه وزن معیارهـا و همپوشـانی الیـه     ) تعلق گرفت.33(» فاصله از گورستان«کمترین وزن به معبار 
پهنـه بـا   هاي بیمارستانی در شهر اردبیـل مشـخص گردیـد.    هاي بسیار مناسب تا بسیار نامناسب جهت استقرار سایتمکان

هکتار؛ پهنه استقرار مکـانی مناسـب بـا رنـگ (سـبز      630(سبز تیره)، با مساحتی معادل استقرار مکانی بسیار مناسب با رنگ 
هکتـار؛  1218,2956مناسب با رنگ (زرد) و با مساحتی معادل هکتار؛ پهنه با استقرار نسبتا851ًروشن) و با مساحتی معادل 

و در نهایت پهنه استقرار مکانی بسیار نامناسب با هکتار1243پهنه با استقرار نامناسب با رنگ (نارنجی) و با مساحتی معادل 
هکتار.480رنگ (قرمز) و با مساحتی معادل 

ها در سطح شهر اردبیل بر اساسها جهت احداث بیمارستانبندي، بهترین مکاننتایج بدست آمده از کالسهگیري:نتیجه
شهرداري، دودر منطقه و11، 8، 5، 2ردبیل، نواحی ر منطقه یک شهرداري ادشهرداري را نشان داده که مناطق چهارگانه

که شـامل  10، 8، 6، 2، 1شود، در منطقه سه شهرداري، نواحیشرقی شهر اردبیل میکه شامل حاشیه جنوب7و6نواحی
هاي هایی از بلوكکه شامل بخش11، 10، 7، 6، 2، 1شود و در منطقه چهار شهرداري، نواحیمیحوزه غربی شهر اردبیل

و اندبهترین پهنه جهت استقرار سایت بیمارستانی شناسایی شدهباشد،میغربی شهر اردبیلواقع در مسیر شمالی و شمال
هاي جدید در راستاي بهبـود دسترسـی مـردم بـه خـدمات      هاي جغرافیایی جهت احداث بیمارستانتوان در این عرصهمی

سالمت استفاده کرد.
(جغرافیایی، مدل اطالعاتسامانهبهینه،ییابمکان:يکلیدي هاواژه ANPاي)، مراکز درمانیفرایند تحلیل شبکه
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مقدمه
تـوان بـر   ندي است که از طریـق آن مـی  یابی فرایمکان

اساس شرایط تعیین شده و با توجه به منـابع و امکانـات   
موجود، بهترین محل مورد نظر بـراي یـک فعالیـت را    

یابی در واقع تجزیـه و تحلیـل توأمـان    تعیین کرد. مکان
هاي توصیفی بـه منظـور یـافتن    اطالعات فضایی و داده

هاي توصیفی مورد یک یا چند موقعیت فضایی با ویژگی
انتخاب مکـان مناسـب بـراي یـک     .]1[نظر کاربر است

هـاي اساسـی بـراي    فعالیت در سطح کشور، یکی از گام
انجام یک طرح گسترده اسـت کـه نیازمنـد تحقیـق در     

مقـوالت ازیکـی باشد.مکان از دیدگاههاي مختلف می
بـراي مناسبمکانتعیینریزي شهري،برنامهدرمهم

اسـت معنـا بدانایناست.هاي شهريبرياستقرارکار
مناسـب فضـاي نیازمندشهريهاي مختلففعالیتکه
شهرازايناحیههردرهاآناستقرارو امکانباشندمی

درشـهري عنصـر هـر اسـتقرار بنابراینوجود ندارد.
تـابع شـهر، سـطح ازخاصـی کالبـدي موقعیت فضایی

صـورت  درکـه استخاصیکاروسازواصول، قواعد
عنصر آنعملکرديکاراییوموفقیتبهشدنرعایت

ایـن  غیـر دروانجامیدخواهدمشخصمکانهماندر
امروزه .]2[کردخواهدبروزفراوانیمشکالتصورت

زندگی در شهرها بیش از هـر دوره دیگـر وابسـته بـه     
وبهداشـتی و در ایـن میـان خـدمات   خـدمات اسـت  

درشـهري هـاي سـاخت زیرازیکـی عنوانبهدرمانی
هـدف آن مختلف مطرح بـوده و نواحیتوسعهجهت

وافرادفعالیتنیرويازدیادوسالمتسطحبردنباال
شیوع وبروزازپیشگیريباالخرهوعمرکردنطوالنی
. از مهمترین ]3[استآنهاموقعبهمعالجهوهابیماري
دها هستنبیمارستاندرمانی،وبهداشتیخدماتمراکز

دخیل شهروندانسالمتتأمیندرمستقیمطوربهکه
افـراد سـالمت ارتقـاء وحفظتامین،بوده و مسئولیت

-در صورتی که بیمارسـتان .]4[برعهده دارندراجامعه

ها در شهر به طور مناسـب توزیـع نشـده باشـند و یـا      
برخی از افراد شهر دسترسی مناسبی به ایـن تسـهیالت   

هـاي مختلـف بهداشـنی و    نارسایینداشته باشند، زمینه 
توزیع مراکز شود و اگرسالمتی افراد جامعه فراهم می

ــراي احــداث   بیمارســتانی در شــهر مناســب باشــد و ب
هاي جدید مناطق و نواحی محـروم یـا فاقـد    بیمارستان

-مـی حداکثراجتماعی بهبیمارستان شناسایی شود رفاه

ت . بررسـی نقشـه کـاربري اراضـی و مطالعـا     ]5[رسد 
هـاي  میدانی به عمل آمده از نحـوه توزیـع بیمارسـتان   

دهـد کـه بخـش قابـل     موجود شهر اردبیل، نشـان مـی  
اي از شهر با وجود تراکم جمعیتـی، نزدیکـی بـه    مالحظه

معــابر درجــه یــک و غیــره، خــارج از شــعاع عملکــردي 
هاي موجود بوده که خود دلیـل بـر کمبـود    بیمارستان

ش دادن کل فضـاي شـهر   ها براي پوشتعداد بیمارستان
باشد. بنابراین ضروري اسـت ضـمن شـناخت وضـع     می

هــا در ســطح شــهر اردبیــل توزیــع فضــایی بیمارســتان
ــه    ــدد ارائ ــوب، درص ــع مطل ــه وض ــیدن ب ــدف رس باه

بخش و بهینـه نمـودن توزیـع فضـایی     راهکارهاي تعادل
هاي مناسب جهت احـداث  ها با شناسایی مکانبیمارستان
گیـري حـداکثري از آن در   بهـره هاي جدید،بیمارستان

همینبر.تمام پهنه شهر براي ساکنان شهر فراهم آید
ازاسـتفاده بااستشدهحاضر سعیتحقیقدر،اساس

هاي براي احداث بیمارستانهامکانبهترینGISمحیط 
جهـت  دراساسـی گـامی تـا شودشهر اردبیل مشخص

دسترسیگرفتن نظردرباکاربرياینبهینهیابیمکان
یابی تاریخچه مکان.شودبرداشتهآن،بهمردممناسب

ها بـه کمتـر از نـیم    مراکز بهداشتی از جمله بیمارستان
تـأمین  وبهداشـت گروه1979سالرسد. درقرن می
خـدمات  مراکزاستراتژیکتوسعهبهانگلستاناجتماعی
آن ازودادنشـان توجهشهرهادربهداشتیودرمانی

هـاي  سـال دروشـد آغـاز زمینهایندرمطالعاتپس
یابیایده مکانگردید.دنبالاتریشدر1982و1980
مطالعاتبر اساسبعدهاشهرهادربیمارستانیمراکز

لسـلی نامبهدکتري شخصیرسالهصورتبهمذکور
دپارتمـان درایـن مطالعـات  گردیـد. مطـرح 1میهیـو 

1 Leslie Mayhew
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کـار ورسـید انجامبهبک لندنبیركکالجدرجغرافیا
بینـی پیشبرايفضایییک مدلتوسعهنویسندهاصلی

.]6[اسـت بـوده به بیمارستانبیمارانمراجعهجریان

مراکـز یـابی مکـان زمینـه درکـه دیگـري مطالعـات 
خالصه در جدولاست به طورگرفتهانجامبیمارستانی

آورده شده است.1

هادرمانی و بیمارستان- یابی مراکز بهداشتیه مکانبرخی از اقدامات صورت گرفته در زمین. 1جدول
نتیجهپژوهش صورت گرفتهمحققردیف

یابی بیمارستان در شهر تهران با تلفیق مکان]7[1
روش سلسله مراتبی و فازي

ها یابی بیمارستانمراتبی و فازي، جهت مکاندر این پژوهش از ادغام روش تحلیل سلسله
یـابی  تـرین معیـار مکـان   شده است و دسترسـی بـه عنـوان مهـم    در شهر تهران استفاده

هاي جدید در نظر گرفته شده است.بیمارستان

2]8[
ــایی  ــاماندهی فضـ ــدمات  -سـ ــانی خـ مکـ

ــتی ــهر  -بهداش ــاي ش ــانی و کارکرده درم
زنجان

نتایج پژوهش مکان فعلی اکثر مراکز درمانی در شهر زنجان را با معیارهاي علمی مطابق 
یابی بهینه مراکز درمانی را موثر دانسته را در مکانGIS. همچنین کارکرد ندانسته است

است.

یابی مراکز بیمارستانی جدید در شهر مکان]9[3
زنجان

در این پژوهش با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و همچنین به کـارگیري شـاخص   
بی شده است.یاهمپوشانی، مراکز جدید بیمارستانی در شهر زنجان مکان

5]10[
مکان یابی مراکزامـداد رسـانی در شـرایط    

GISوقوع زلزله با استفاده از 

به این نتیجه رسـید کـه خصوصـیات    AHPو روش ارزیابی چند معیاره GISبا استفاده از 
جمعیتی ، مکانی و عملکرد فضاي شهري درمکان یابی مراکز امداد رسانی مهم هستند

6]11[

درمـانی بــا  –اکــز بهداشـتی  مکـان یـابی مر  
مطالعــه مــوردي منطقــه GISاســتفاده از 

شهر شیراز4

هـایی کـه داراي   دسته تقسـیم و زمـین  4شیراز رابه 4زمینهاي موجود در سطح منطقه 
درجه تناسب عالی و خوب بوده است را براي ایجـاد مراکـز جدیـد بهداشـتی و درمـانی      

ده با نقشه کـاربري اراضـی نشـان داد کـه     هاي انتخاب شانتخاب ودر نهایت مقایسه مکان
هاي مناسب براي ایجاد مراکز مذکور تناسب زیادي با کاربري ازاضی دارند .زمین

7]12[

-تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز بهداشتی
ــتفاده از    ــا اسـ ــتان بـ ــانی و بیمارسـ درمـ

GIS مطالعه موردي شهر جهرم

یع خـدمات شـهري و بـه خصـوص خـدمات      در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که توز
یـابی مراکـز   اي باشد که عدالت فضایی برقـرار شـود. و در مکـان   بهداشتی باید به گونه

توانـد بـه   مـی GISبهداشتی و بیمارستان که از نیازهاي اساسی شهرهاي امروزي اسـت،  
ر طالعـاتی مـورد اسـتفاده قـرا    عنوان ابزاري کار آمد براي مدیریت و بکـارگیري الیـه ا  

.بگیرد

8]13[
بررسی توزیع مراکز درمانی شهر ایالم بـه  

منظور ارئه الگوي مطلوب

در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بیش از طراحی و ساخت هـر بیمارسـتان جدیـد    
باید عوامل متعددي مورد بررسی قرار بگیرد که در نهایت در محدوده مـورد مطالعـه   

هاي نامناسب دیگر مانند که این مراکز از کاربريسطح شهر تقسیم بندي و مشخص شد
مراکز صنعتی فاصله مناسب دارند .

9]14[
یابی مراکز درمانی بامکان

GISاستفاده از 

بـراي مناسـب نهایی، محدودهنقشهرويبراطالعاتیهايالیهتلفیقدر این پژوهش با
11منطقـه درمـانی ر مراکزاکثفعلیمکاندادمشخص و نشاندرمانیمراکزاستقرار

ندارد.مطابقتکاربرياینضرورتهايوعلمیمعیارهايباتهرانشهر

10]15[

ها بـا اسـتفاده از مـدل    یابی بیمارستانمکان
GIS) در محـیط wlcدار(تلفیقی خطی وزن

در شهر اردبیل

ـ شـهر درموجـود هـاي بیمارسـتان یـابی مکانکهمیدهدنشانتحقیقنتایج ازلاردبی
ومرکـز درفضـاها اینزیادبسیارتجمعاست.ننمودهعلمی تبعیتومنطقیفرایندي

ایـن کمبـود وشدهاز شهربخشایندرمتعدديمشکالتبهمنجرشهرغربیجنوب
.استشدهسببرامناطقسایردرکاربري

11]16[

بـه دسترسـی مکـانی تعیـین بـراي روشی
درGISازاسـتفاده بـا خـدمات درمـانی  

کانادا

مراکـز سـاعت تـا  یکازکمترکهجمعیتیتعدادکردندر این پژوهش جهت مشخص
-دادهمجموعهاساسبرسپسشد،جمعیت انجامسرشماريابتدادارند،فاصلهدرمانی

دقیقبینیامکان پیشکهغیره،وتوقفسرعت،عالئممحدودیت:اي، شاملجادههاي
موجودهايمدلتوسطنظرموردهايانجام شد. تحلیلکنند،میفراهمراسفرمدت

جمعیت منطقه در فاصـله ،از81 %دادنشانهاگرفت. یافتهصورتGISدر نرم افزار 
.دارندقراردرمانییک مرکزحداقلازساعتیک
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زمینـه دهـد کـه در  بررسی پیشینه تحقیق نشـان مـی  
دي انجـام  تحقیقات معـدو بیمارستانیمراکزیابیمکان

گرفته است و در مورد شهر اردبیل به جز یک مـورد  
(که آن هم با روش دیگري انجام گرفتـه اسـت) هـیچ    
تحقیقی انجام نگرفته است . از این رو ضرورت داشـت  

از این رو در گرفت.که در این زمینه تحقیقی انجام می
این تحقیق به این امر پرداخته شد.

کارروش
روش از نظروکاربرديهدفنظرازحاضرپژوهش

ــات ــوع تحقیق ــیفیاز ن ــی-توص ــتتحلیل روش .اس
هــا و اطالعــات بــه صــورت اســنادي،  گــردآوري داده

هـــاي میـــدانی و از طریـــق اي و پیمـــایشکتابخانـــه
کارشناساننظرسنجی در قالب مصاحبه و پرسشنامه با

اردبیـل  شـهر هايشبکه بهداشت و بیمارستانمسئول
ـ  افـزار و ابزارهـاي مختلـف    ق از نـرم بود. در این تحقی

هـا و اطالعـات   دادهبراي بـه روز رسـانی و پـردازش   
بندي تصاویر و خروجـی  مکانی، ساخت، ویرایش، طبقه

افزارهــاي مــورد هــا اســتفاده شــد. نــرمگــرفتن داده

استفاده در این تحقیق به تناسـب کـاربرد عبارتنـد از:    
ط بـه  در فازهاي مربـو 10,2Arc GISنرم افزارهاي 

هـا؛  ورود، ذخیره و مدیریت، پـردازش و تحلیـل داده  
دهــی بــه منظــور وزنSuper Decisionنــرم افــزار 

ــه منظــور تطبیــق افــزار گوگــلهــا و نــرمالیــه ارث ب
هـا در  ها با مختصات واقعـی اسـتقرار کـاربري   کاربري

هـا و  دهـی داده شهر اردبیـل. استانداردسـازي و وزن  
ــنجی و   ــق نظرس ــا از طری ــب معیاره ــاحبه، در قال مص

هاي مشخص شـده از نظرکارشناسـان مـرتبط    فرمت
اياستفاده شد و با استفاده از فن فرایند تحلیـل شـبکه  

هـا وزن داده شـد.   ) بدانSuperDecision(نرم افزار 
اسـت کـه   اي، فنی در تصمیم گیريفرایند تحلیل شبکه

بر مبنا فرایند تحلیل سلسله مراتبی براي حل مشـکالت  
نظر گرفتن باز خورد و وابستگی بنا نهـاده شـده   با در

ها و بازخوردهاي است. این روش قادر است همبستگی
گیــري موجــود بــین عناصــر مــوثر را در یــک تصــمیم

الگوسازي کند. مراحل و فرایند کلی انجام ایـن تحقیـق   
.آورده شده است1در شکل 

فلوچارت تحقیق محدوده مورد مطالعه. 1شکل 
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یل به عنوان مرکز استان اردبیـل در بخـش   شهر اردب
سو و در میانه دشت اردبیـل  جنوبی حوزه آبریز قره

دقیقــه عــرض شــمالی و 15درجــه و 38و در مــدار 
دقیقـه طـول شـرقی در    17درجـه و  48النهـار  نصف

شـده اسـت.  متري از سـطح دریـا واقـع   1348ارتفاع 
ن کیلومتر و تا شهر تهـرا 219فاصله آن تا شهر تبریز 

شمسی بـه  1304کیلومتر است. اردبیل در سال 591
شده است و با تأسیس اسـتان اردبیـل در   شهر تبدیل

عنوان مرکز استان شمسی شهر اردبیل به 1372سال 
1390شــده اســت. طبــق سرشــماري ســال  شــناخته 

تراکم نیـز  نفر و میزان485153جمعیت شهر اردبیل 
.]17[باشدنفر در هکتار می67,5

موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه.2شکل 

ایافته ه
یابی بیمارسـتان  در بخش یافته هاي تحقیق براي مکان

هاي شهر اردبیل در سه مرحله آورده شده است که 
در اینجا هر یک از آن ها توضیح داده می شوند.

یابیهاي موثر بر مکانمرحله اول: معیارها و شاخص
ر اردبیلهاي شهبیمارستان

هـاي شـهري   یـابی کـاربري  عوامل متعددي در مکـان 
هـاي  هـا بـه وسـیله روش   دخالت دارند که تحلیل آن

پـذیر  ها امکانیابی به دلیل حجم زیاد دادهسنتی مکان
ــن عوامــل در    ــه ای ــی، عــدم توجــه ب نیســت. از طرف

هاي شهري، موجب هدر رفت سهم کاربريیابی مکان
ـ عمده روي انسـانی در شـهرها   اي از منابع مادي و نی

یـابی  گردیده اسـت. اکثـر ضـوابط مربـوط بـه مکـان      
اند که بیشـترین  ها به دنبال این هدف بودهبیمارستان

تعداد مردم را در کمترین زمان ممکن تحت پوشـش  
. بـا توجـه بـه خصوصـیات شـهرهاي      ]18[قرار دهند

تـوان  ایران و بررسی تجـارب کشـورهاي دیگـر، مـی    
یـابی بیمارسـتان را   موثر در مکانعوامل یا معیارهاي

خالصه کرد.2در جدول 
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]18،10[19,بیمارستانیابیمکاندرمؤثرعیارهاي. م2جدول

ویژگی نزدیکی به مراکز درمانیمعیارها
مراکـز  بهنزدیکی

و محالت پرتـراکم  
جمعیتی

درکـه ايگونـه بهاستدادهاختصاصخودبهراهابريکارسطوحازايعمدهسهمواستشهربخشترینمهمانسانزندگیمحل
مسکونی است. پوشش کاربريتحتشهرسطحازدرصد40حدودبزرگشهرهايدرودرصد60ازبیشکوچکشهرهاي

فضـاي بهنزدیکی
شهريسبز

ارتباطایجادوبه طبیعتروحی خودخصوصیتبهتوجهبااست. انسانسبزفضايبیمارستانی،مراکزبامتناسبهايهمجواريازیکی
شود. فضايمیجويهايآلودگیکاهشگذارد، موجبمیانسانروانوروحبرکهتأثیراتیبرعالوهسبزفضايدارد.گرایشبا آن
ازانیدرمـ مراکـز فاصـله چههرتحقیقایندردلیلبه همینشود.مینیزصوتیهايآلودگیکاهشباعثتروسیعمقیاسدرسبز

استگرفتهتعلقبیشتريامتیازبوده،کمترفضاهااینازچه فاصلههروگرفتهتعلقکمتريامتیازبوده،بیشترسبزفضاهاي

هاي نزدیکی به راه
ارتباطی اصلی

موقع بیمـاران بـه   هاي شریانی درجه یک شهري جهت رساندن به ها، دسترسی به راهیابی بیمارستانیکی از معیارهاي اساسی براي مکان
تعلقکمتريامتیازبوده،بیشترهاي ارتباطی اصلیراهازدرمانیمراکزفاصلهچههرتحقیقایندردلیلباشد. به همیناین مراکز می

است.گرفتهتعلقبیشتريامتیازبوده،کمترفضاهااینازچه فاصلههروگرفته

نزدیکی به مراکز
نشانیآتش

مراکزبهنزدیکیآن،دربیمارستانیپرسنلوبیماراناززیاديتعدادوجودخاطربهبیمارستان،ماننددرمانیدماتهاي خکاربريدر
براسـاس فاصـله  .داردوجـود آتشنشانیایستگاهاردبیل شششهردر.استمهموحیاتیامريآنبراينشانیآتشهايو ایستگاه

موردایناینهاجزوسوزيآتشحوادث مانندبروزصورتدروندارندمناسبیشرایطهاتگاهایسازکداممتر، هیچ1000استاندارد
کمتـري امتیازبوده،نشانی بیشترمراکز آتشازدرمانیمراکزفاصلهچههرتحقیقایندردلیلبه همینشود.سازمشکلتواندمی

اسگرفتهتعلقبیشتريزامتیابوده،کمترفضاهااینازچه فاصلههروگرفتهتعلق

مراکــز ازفاصــله
بیمارستانی

خواسـته اینبهبراي دستیابیبنابراینباشدمیشهروندانهمهآسایشاراضی،کاربريریزيبرنامهمهماهدافازیکیکهآنجاییاز
ازکـه هـایی زمـین اسـاس همینبرشوند وپراکندهیکنواختصورتبهشهرسطحدرمراکز درمانیجملهازامکاناتیکهاستالزم

کمتـري ارزشازباشـد کمتـر فاصـله چـه بـالعکس هـر  وبرخوردارندبیشتريارزشازدارندبیشتريفاصلهمراکز درمانی موجود
برخوردارند.

ازشیبفاصله
درصـد معرفـی   9باشد. معموال حداکثر شیب مناسب براي شهرسـازي یکی از معیارهاي طبیعی در ساخت وساز شهري، شیب اراضی می

لهاي نزدیک به صفر نیـز از نظـر دفـع فاضـالب مشـک     شود و شیبهاي شهرسازي میشود. شیب با درصد باال باعث افزایش هزینهمی
باشد . آفرین می

ــله ــز فاص از مراک
صنعتی

نتیجـه کنـد در محیطی ایجاد مـی هاي آلودگیوسروصداقبیلازرامشکالتیواستمراکز درمانیباناسازگارهايکاربريازصنایع
داشـته فاصـله صنایعازدرمانیمراکزمیزانهردلیلهمینبهاست.درمانیمراکزگزینیاولیه مکاناصولازهاآنازفاصلهرعایت
شود.میکاستهآنارزشمیزانازباشند،ترنزدیکهاآنبهچههروشودمیافزودههاارزش آنمیزانبرباشند

له از گورستانفاص

ها باید به نحوي احداث شوند کـه  در ایجاد گورستان، موقعیت آنها در رابطه با گسترش آینده شهر باید در نظر گرفته شود. گورستان
هاي قدیمی شـهر(بویژه آنهـایی کـه درون شـهر     در معرض وزش باد اصلی به سوي شهر نباشد و همچنین از دفن اموات در گورستان

هر چه اساسهمینها، نباید همجوار گورستان باشد. برممانعت به عمل آید و موقعیت تأسیسات جمعی مانند بیمارستانقرار گرفتند) 
ارزشازباشـد کمتـر فاصـله چـه بالعکس هـر وبرخوردار استبیشتريارزشازداشته باشدبیشترياز گورستان فاصلهبیمارستان

برخوردار است.کمتري

فاصـــله از مراکـــز 
امینظ

هـاي نظـامی و ادارات   هـا، فرودگـاه  ها، میـادین تیـر، آمادگـاه   ها، پایگاهها، قرارگاهاین اراضی فقط در مقیاس شهر و فراتر شامل پادگان
آید و شوراي عالی شهرسازي باشند. در طرح جامع فقط استقرار واحدهاي ستادي مجاز و بقیه غیرمجاز به حساب میستادي مطرح می

هاي آموزشی و نظـامی اسـت از سـطوح    اي خواستار تخلیه کلیه اراضی نظامی که عمدتا به صورت پادگانان طی بخشنامهو معماري ایر
شهرها شده است.

فاصـــله از مراکـــز 
ورزشی

ورزشی به سبب ماهیت ذاتی آن یعنی هیجـان ، جنـب و جـوش و سـرو صـدا      مراکزدر تعارض باو بیمارستانینزدیکی مراکز درمانی
چهبالعکس هروبرخوردار استبیشتريارزشازداشته باشدبیشتريفاصلهمراکز ورزشی از هر چه بیمارستانلذا است. 
برخوردار استکمتريارزشازباشدکمترفاصله

فاصـــله از مراکـــز 
آموزشی

ر تضـعیف روحیـه و آثـار    نزدیکی مراکز درمانی و بیمارستانی به مراکز آموزشی بخصوص در سطوح پایین آموزشی نقـش بسـیاري د  
روانی منفی زیادي براي دانش آموزان دارد. همچنین از نظر حجم ترافیکی، میزان آلودگی و انتقال بیماریها حائزاهمیت است کـه مکـان   

بیشـتري از مراکـز آموزشـی فاصـله   هر چه بیمارسـتان ها با رعایت حریم نسبت به مراکز آموزشی انتخاب شود. از این روبیمارستان
برخوردار است.کمتريارزشازباشدکمترفاصلهچهبالعکس هروبرخوردار استبیشتريارزشازداشته باشد
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دهی به معیارها و زیر معیارهـا بـر   مرحله دوم: وزن
اساس آن

بنـدي معیارهـا از   در این بخش براي ارزیـابی و رتبـه  
اي استفاده شده است که به شرح فرایند تحلیل شبکه

ل بیان است:زیر قاب
تشکیل سوپر ماتریس

شـود کـه   این مرحله، خود به چند قسمت تقسیم مـی 
ست از:اعبارت

الف) تشکیل سوپر مـاتریس ویـژه نـاموزون طبـق     
3جدول

ب) تشکیل سوپر ماتریس ویژه موزون
ــدول  ــان   4ج ــوزون را نش ــژه م ــاتریس وی ــوپر م س

دهد.می
ج) تشکیل ماتریس محدود شده

دهد.ود شده را نشان میماتریس محد5جدول

سوپر ماتریس ویژه ناموزون.3جدول

سوپر ماتریس ویژه موزون.4جدول

ــدول  ــه در ج ــور ک ــان ط ــی4هم ــاهده م ــود مش ش
هاي واقع در سطرهاي ابـر مـاتریس بـا یکـدیگر     داده

برابر بوده و مجموع سـتونی اعـداد موجـود در ایـن     

ین حــالتی باشــد. در چنــمــاتریس برابــر بــا یــک مــی
هاي موجـود در سـطرهاي ابرمـاتریس، میـزان     داده

دهد. بنـابراین  ضرایب اهمیت آن شاخص را نشان می
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شـاخص تـراکم مراکـز    3تـوان بیـان داشـت کـه     می
جمعیتی، فضاي سبز، معابر اصلی هر یک به ترتیـب بـا   

0,117و 0,112، 0,249میـــزان ضــــریب اهمیــــت  
درمـانی،  بیشترین و شاخص مراکزدرمانی، ورزشی و

، 0,041به ترتیب هر یـک بـا میـزان ضـریب اهمیـت      
خــود میــزان اهمیــت را بــهکمتــرین 0,049و 0,042

شرح کـاملی از میـزان و   6دهند. جدول اختصاص می
دهد.زیر معیارها را نشان می

سوپر ماتریس محدود شده.5جدول

هاي شهر اردبیلیابی بیمارستان مکانيمعیارهاضرایب اهمیت .6جدول 
ــز معیار مراکــــ

پرتــــراکم 
جمعیتی

ــاي  فضــ
سبز

معــــابر 
اصلی

ــز  مراکــــ
نشانیآتش

ــتان -بیمارســ

هاي موجود
مراکــــز 

شیبصنعتی
مراکــــــز 

گورستانآموزشی
مراکــــز 

نظامی
ــاکن  امــ

ورزشی

0,2490,1120,1170,08290,04170,09220,09820,04980,05640,05640,0424وزن

ظیم الیه هاي اطالعاتی مـورد نیـاز در   مرحله سوم: تن
سیستم اطالعات جغرافیایی

ها، حال نوبـت بـه   پس از تعیین ضرایب اهمیت شاخص
مـورد مطالعـه   محـدوده ها در سطح سنجش شاخص

ها براي حصول به است. بدین منظور، نیاز است تا داده
پـذیري  بنـدي آسـیب  اطالعات مفید در رابطه با پهنـه 

ردازش و تحلیل قرار گیرنـد. ایـن   شهر اردبیل مورد پ
و تنظیم GISامر با استفاده از قابلیت تحلیل نرم افزار 

ص شاخ9الیه هاي اطالعاتی مورد نیاز براي هر یک از 
معیار) در محدوده مورد مطالعه صـورت  2(در قالب 

هــا و رقــومی گرفتــه اســت. پــس از گــردآوري داده
نمودن و تشکیل پایگاه داده، مرحله تحلیل و پـردازش  

هاي مورد اسـتفاده در ایـن   ها است که این تحلیلداده
شود:بخش شامل موارد ذیل می

(رستري)؛اي هاي شبکههاي برداري به الیهتبدیل الیه-
ها و تحلیـل فواصـل بـه منظـور     سازي الیهاستاندارد-

هاحریمتعیین 
هـا؛ طـی ایـن    بنـدي مجـدد الیـه   بندي یا طبقـه طبقه-

ضوابط و مقررات و نظـر  وهاحریممرحله با توجه به 
هــاي جدیــد هــا ارزشکارشناســان مربوطــه، بــه الیــه

شود و در قالب طبقاتی گروه بندي تخصیص یافته می
و در نهایـت عملیـات مبتنـی بـر     )7(جـدول شـوند می

بـا توجـه ضـرایب اهمیـت معیـار و      هـا  همپوشانی الیه
پذیرد.معیارها صورت میزیر
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یابی مراکز بیمارستانیمکانهاينحوه ارزش گذاري شاخص.7جدول 

شاخص
گذارينحوه ارزش

منبع مفهومامتیازهابازه

هـاي  نزدیک بودن به مکـان 
جمعیتیپر تراکم

نزدیکی به معابر اصلی
و مراکز آتش نشانی

استقرار بسیار مناسب9متر100تا 0

]6[
استقرار مناسب7متر200تا 100
استقرار نسبتا مناسب5متر300تا 200
استقرار نامناسب3متر400تا 300

استقرار بسیار نامناسب1متر400بیشتر از 

فضاي سبزنزدیک بودن به 

استقرار بسیار مناسب9متر500تا 0

نظر کارشناسان مربوطه
استقرار مناسب7متر1000تا 500

استقرار نسبتا مناسب5متر1500تا 1000
استقرار نامناسب3متر2000تا 1500

استقرار بسیار نامناسب1متر2000بیشتر از 

ــتان  ــله از بیمارس ــاي فاص ه
موجود

استقرار بسیار نامناسب1متر300تا 0

نظر کارشناسان مربوطه
استقرار نامناسب3متر600تا 300
استقرار نسبتا مناسب5متر900تا 600
استقرار مناسب7متر1200تا 900

استقرار بسیار مناسب9متر1500تا 1200

فاصله از مراکز صنعتی

سیار نامناسباستقرار ب1متر200تا 0

دستورالعمل مرتبط با فضاهاي 
1391درمانی و بیمارستانی 

استقرار نامناسب3متر400تا 200
استقرار نسبتا مناسب5متر600تا 400
استقرار مناسب7متر800تا 600

استقرار بسیار مناسب9متر800بیشتر از 

فاصله از شیب

ار نامناسباستقرار بسی1درصد2تا 0

]13[
استقرار نامناسب3درصد7تا 2
استقرار نسبتا مناسب5درصد9تا 7
استقرار مناسب7درصد12تا 9

استقرار بسیار مناسب9درصد12بیشتر از 

فاصله از مراکز آموزشی

استقرار بسیار نامناسب1متر100تا 0

نظر کارشناسان مربوطه
استقرار نامناسب3متر200تا 100
استقرار نسبتا مناسب5متر300تا 200
استقرار مناسب7متر400تا 300

استقرار بسیار مناسب9متر400بیشتر از 

فاصله از گورستان

استقرار بسیار نامناسب1متر500تا 0

]14[

استقرار نامناسب3متر1000تا 500
استقرار نسبتا مناسب5متر1500تا 1000
استقرار مناسب7متر2000تا 1500

استقرار بسیار مناسب9متر2000بیشتر از 

فاصله از مراکز نظامی

استقرار بسیار نامناسب1متر1000تا 0

دستورالعمل مرتبط با فضاهاي 
1391درمانی و بیمارستانی 

استقرار نامناسب3متر2000تا 1000
استقرار نسبتا مناسب5متر1500تا 1000
استقرار مناسب7متر2000تا 1500

استقرار بسیار مناسب9متر2000بیشتر از 
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خطوط ارتباطیدسازي شده استاندار5شکل سبزفضاياستانداردسازي شده 4شکل استانداردسازي شده مراکز پرتراکم3شکل 

صنایعاستاندارد سازي8شکل مراکز بیمارستانیاستاندارد سازي 7شکل استانداردسازي شده آتش نشانی6شکل 

مراکز نظامیاستاندارد سازي11شکل شیباستاندارد سازي 10شکل استانداردسازي شده گورستان9شکل 
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مراکزآموزشیاستاندارد سازي13شکل شیزمراکز وراستاندارد سازي 12شکل 

یابی مراکز دار و تهیه نقشه مکانتلفیق معیارهاي وزن
بیمارستانی جدید

هـاي اسـتاندارد سـازي    پس از بدسـت آوردن نقشـه  
نوبـت بـه   ، ANPدهی با استفاده از روششده و وزن

بنـدي شـده و ایجـاد یـک     هاي کالسـه نهی نقشهبرهم
هـاي  بندي مطلوب جهت مشـخص کـردن مکـان   پهنه

ــتقرار  ــز اس ــتانیمراک ــل  بیمارس ــهر اردبی ــت ش جه
بندي شـده  نقشه کالسه11رسد. براي این منظور می

شـدند و نقشـه نهـایی    در مراحل پیشین هم پوشـانی  
ــد  ــکل تولی ــد. ش ــه14ش ــتقرارپهن ــدي اس ــز بن مراک

دهد.بیمارستانی در شهر اردبیل را نشان می

ANPبا استفاده از مدل بندي مکان استقرار بیمارستان شهر اردبیلپهنه.14شکل 
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هاي بیشتر و مشـخص  در این تحقیق به جهت بررسی
هــاي نمــودن میــزان صــحت و ســقم و انجــام تحلیــل

نمود، نقشه خروجی کالسه بندي موردي ضروري می
مشخصات آن دسته بندي گردند، بدین منظور بـا  و 

بندي مکان یابی اسـتقرار  ، نقشه پهنه14توجه به شکل 
شهر اردبیل در پنج کالس دسته بندي هايبیمارستان

شدند: پهنه با اسـتقرار مکـانی بسیارمناسـب بـا رنـگ     
ــین (   ــه ب ــره)، وزن کالس ــبز تی ــا 6,38-7,40(س ) و ب

ــادل  ــه 630مســاحتی مع ــار؛ پهن ــانی هکت اســتقرار مک
-6,38مناسب بـا رنـگ (سـبز روشـن)، وزن کالسـه (     

هکتار؛ پهنه با اسـتقرار  851) و با مساحتی معادل 5,77
) 5,20-5,77(زرد)، وزن کالسـه ( نسبتامناسب با رنگ
هکتار؛ پهنه با استقرار 1218,2956و با مساحتی معادل 

) 4,60-5,20(نارنجی)، وزن کالسـه ( نامناسب با رنگ
هکتـار و در نهایـت پهنـه    1243با مسـاحتی معـادل   و 

استقرار مکانی بسیار نامناسب بـا رنـگ (قرمـز)، وزن    
هکتار.480) و با مساحتی معادل 3,41-4,60کالسه (

بحث
هاي بیشتر و مشـخص  در این تحقیق به جهت بررسی

هــاي نمــودن میــزان صــحت و ســقم و انجــام تحلیــل
بنـدي  ی کالسهنمود، نقشه خروجموردي ضروري می

بندي گردند، بدین منظـور بـا   و مشخصات آن دسته
یـابی اسـتقرار   بندي مکان، نقشه پهنه14توجه به شکل 

بنـدي  پنج کالس دستههاي شهر اردبیل دربیمارستان
، بهترین بنديق نتایج بدست آمده از کالسهشدند. طب

ها در سطح شهر اردبیل مکان جهت احداث بیمارستان
ارگانه به شرح زیر است:و مناطق چه

) جزء 8،5،2،11(الف) در منطقه یک شهرداري، نواحی
بهترین پهنه جهت استقرار سایت بیمارستانی شناسایی 

هـایی از مرکـز شـهر   اند که در این بـین بخـش  شده
، مسیر میدان امـام علـی   8هاي نواحی(مثلثی از بلوك

هایی از به سمت ژاندارمري و پارك مسافر) و (بلوك
هاي شرقی و نیـز  سرباز و حوزه، میدان علی11ناحیه 
گیرد؛هایی از شهرك رسالت) را در برمیبخش

) جــزء 7و6(ب) در منطقــه دو شــهرداري، ناحیــه  
بهترین پهنه جهت استقرار سایت بیمارستانی شناسایی 

اند که شامل حاشیه جنوب شرقی شـهر اردبیـل   شده
میدان بـاکري و  هایی از میدان جانبازان تایعنی بلوك

هایی شهرك سبالن و بخش3آباد تا فاز شهرك عباس
گیرد؛ کسن را در بر میاز حوزه شهري داش

) 1،2،7،8،10،6(ج) در منطقه سـه شـهرداري، نـواحی   
جزء بهترین پهنه جهـت اسـتقرار سـایت بیمارسـتانی     

اند که شامل حوزه غربی شهر اردبیـل  شناسایی شده
ن دانـش بـه سـمت حـافظ و     هایی از میدایعنی بخش

هـایی از  کارشناسان همچنین بخـش رضوان تا شهرك
حــوزه اســکان غیررســمی محــدوده شــهري گلمغــان

(خـاتم  هـایی از میـدان مـادر   و بخـش بهشت زهـرا) (
گیرد؛النبیین) را در بر می

) 10،11،6،7،1،2(د) در منطقه چهار شهرداري، نواحی
یمارسـتانی  جزء بهترین پهنه جهـت اسـتقرار سـایت ب   

هاي واقع در اند که بخش هایی از بلوكشناسایی شده
غربی شهر اردبیل شامل میـدان  مسیر شمالی و شمال

هایی از سلمان آبـاد و میراشـرف بـه    وحدت و بخش
مرکـزي  میدان جهـاد و و همچنـین در بخـش   سمت

هـایی  شهرداري شامل بلـوك 1شهر اردبیل در ناحیه 
ـ     دان مـادر و دروازه  از مسیر باغمیشـه بـه طـرف می

ــام ــدان قی ــادمشــکین و می ــدان جه ــا می ــه ت 2و ناحی
شهرداري که از میدان قیام به سـمت امـام حسـین و    

گیرد.میدان مخابرات تا ژاندارمري را در بر می
ها در شهر اردبیـل،  یابی بیمارستاندر کل سمت مکان

یابی متمایل به مرکز شهر اسـت و اغلـب نقـاط    مکان
یشتر خارج از محدوده شعاع خدماتی شناسایی شده ب

این مراکز و بیشتر در مسیر توسـعه شـهر بـه ویـژه     
غربی شهر اردبیل، یعنی به سمت بخش غرب و جنوب

ریزي شده اسـت. لـذا   هاي انتخاب شده، برنامهمکان
ها در آینده به مدیریت بهتر و ارایه انتخاب این مکان

خــدمات یــا عــدالت شــهري در شــهر اردبیــل کمــک 
واهد کرد. خ
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بهتوجهباکهدهدمینشانپژوهشازنتایج حاصل
ازآمدهعملبههايبررسیواراضینقشه کاربري

و عدم دسترسـی  موجودهايبیمارستاننحوه توزیع
یـابی و مکـان مناسب و به موقع شهروندان ضرورت

ــداث ــایتاح ــتانی س ــد بیمارس ــاي جدی ــروريه ض
افـزار  اصل از نـرم نقشه نهایی که خروجی ح.باشدمی

GIS    با توجه به وزن تمام معیارهـا اسـت و در شـکل
دهد که الگوي مناسب آورده شده است نشان می12

هـاي  و نامناسب بودن مکـان بهینـه احـداث سـاختمان    
پیرامـون تبعیـت   -از الگوي مرکـز بیمارستانی جدید،

کنــد. یعنــی مرکــز شــهر مناســب بــراي احــداث مــی
یرامون شـهر نامناسـب بـراي    ارستانهاي جدید و پمبی

هاي جدید است که دلیـل ایـن امـر    احداث بیمارستان
جمعیت در مرکز شهر است و ضریب هم تراکم باالي

شـاهدي بـر   0,249باالي معیار تراکم جمعیتی با وزن 
هـاي تحقیـق حاضـر بـا     سـت. نتـایج یافتـه   ااین مـدعا 

یـابی  هاي احدنژاد و همکـاران بـه منظـور مکـان    یافته
شـهر تهــران و  11مراکــز درمـانی در منطقــه  بهینـه 

آزادخـانی و همکـاران بـه منظـور     هايهمچنین یافته
بررسی توزیع فضـایی مراکـز درمـانی شـهر ایـالم و      

هــاي جمـالی و همکــاران، بــه منظــور  همچنـین یافتــه 
در شهر تبریز ها یابی بیمارستانارزیابی الگوهاي مکان
نیـز تـراکم   ر تحقیقـات آنهـا   دهمسویی دارد چرا که

. ]13,2[جمعیـــت از وزن زیـــادي برخـــوردار بـــود
آمـده  عمـل بـه هاياز بررسیهمچنین نتایج حاصل

دهد پوشش خدماتی و همچنـین پـراکنش  نشان می
ازموجـود وضـعیت درهاي شهر اردبیـل بیمارستان

نبوده، به طوري کـه نـواحی   برخوردارمناسبیالگوي
ب امـا در  مرکزي و غربی شهر داراي دسترسی مناس

ــواحی   نــواحی شــرقی و جنــوب شــرقی و همچنــین ن
باشـد کـه ایـن    اي دسترسی بسیار نامناسب میحاشیه

هاي پژوهش یغفوري و همکاران موضوع با نتایج یافته
-مکـانی خـدمات بهداشـتی   -با هدف تحلیـل فضـایی  

یابی آن در شهر جهرم و صـحراییان و  درمانی و مکان
یـابی مراکـز   مکـان همکاران با هدف تحلیل فضـایی و 

.]12,20[بیمارستانی شهر جهرم همسویی دارد

گیرينتیجه
گیـري بـراي انتخـاب مکـان     اولیـه و تصـمیم  مطالعات 

هاي بسیار مناسب و همچنین ساخت و ساز آن، هزینه
طلبد و به لحاظ اینکه سالمت هر فرد و هنگفتی را می

جامعه درگرو مراکزي است که سالمت وي را تـامین  
کنند، لذا این مراکز در جوامع شهري بسـیار حـائز   می

هاي مناسب اهمیت است. از آنجا که بکارگیري روش
گزینی ضمن کاهش هزینه ها، از اتخاذ در فرایند مکان

کنـد و همچنــین  تصـمیمات نادرســت جلـوگیري مــی  
هـا در منطقـه،   عالوه بر افزایش کارایی و عملکرد آن

مان گردد؛ از ایـن رو  تواند مانع اتالف سرمایه و زمی
گـذار  ز بایـد کلیـه عوامـل تـاثیر    در احداث این مراکـ 

ریزي بلند مدت، از نظر قرار گیرد تا با یک برنامهمد
مورد جلوگیري شود.هاي بیصرف هزینه

هـاي  نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به بررسی
هـاي موجـود   به عمل آمده از نحوة توزیع بیمارستان

اي از این شهر بـا  بیل، بخش قابل مالحظهدر شهر ارد
وجود تراکم جمعیتی باال دسترسی مناسبی بـه مراکـز   
خدمات درمـانی (بیمارسـتان) نداشـته کـه دلیـل آن      
کمبود و قرارگیري نامناسب مراکز خدمات درمـانی  
عمده براي پوشش دادن کل فضاي شهر اردبیل بوده 

وANPاست. نتیجه حاصـل از کـاربرد مـدل تلفیقـی    
GISArc     براي شناخت مکـان مناسـب بـراي احـداث

سایت بیمارستانی در شهر اردبیل بیانگر ایـن واقعیـت   
11است که مدل به خوبی توانسته است با توجـه بـه   

شاخص مـورد اسـتفاده در تحقیـق، محـدوده مـورد      
مطالعه را به لحاظ نیاز به احداث مراکـز بیمارسـتانی   

یـق بـرآورده   بندي نماید و هـدف تحق جدید اولویت
شده است.
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