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 و ارائه الگوی بهینه یمارستانی مراکز بتحلیلی بر توزیع فضایی 

 دسترسی)مطالعه موردی: شهر مرند( 
  1هوشنگ سرور 

 ن ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایرا جغرافیا و برنامه استادیار، گروه

 چکیده  
بهینه  مکان برنامهگزینی  از وظایف مهم  این میان مراکز درمانی و ریزان شهری در مناطق شهری میمراکز خدماتی  باشد. در 

از کاربری اینهای مهم خدماتی در شهرها محسوب میبیمارستانی  از  قرارگیری آن در مکان شود.  با دسترسی رو  بهینه  های 

می عمومی  مناسب  بهداشت  و  سالمت  در  مهمی  نقش  در تواند  مراکز  این  نامناسب  توزیع  طرفی  از  نماید.  ایفا  شهروندان 

های با دسترسی زمان بر و هزینه بر عالوه بر افزایش مشکالت حمل و نقل شهری ممکن است امنیت جانی شهروندان  موقعیت

بیندازد. هدف  این روم ازنواحی مح کردن مشخص و درمانی مراکز توزیع  ینحوه  ارزیابی پژوهش، این عمده  را به خطر 

باشد. در راستای می کاربردی-ای تحلیلی و از نظر هدف توسعه -نوع پژوهش توصیفی است. موردمطالعه یمنطقه خدمات در

شناسایی مرتبط  متغیر  به    شدند که شامل: هدف شش  به شبکه مراکز آتش نزدیکی  ارتباطی درجه نشانی، دسترسی  ، کیهای 

از   پارك   نزدیکی،  های موجودبیمارستانفاصله  منطقه به  از  های  فاصله  و  منطقه  ابتدا  باشدیم  ها گسلای، شیب   تعیین  برای. 

-در نرم مراتبی سلسله تحلیل مدل از استفاده  با هاهر یک از معیار ی بیمارستان،ابیمکانجهت   موردنظر یهاشاخص  اهمیت

 طیف عددی در و شده  فازی  GISافزارهای  مذکور توسط نرمهای  گذاری گردید. سپس الیهارزش  Expert Choiceافزار  

مراتبی  سلسله مدل تحلیل  از  اصل  هایوزن  از  یک  هر  در  شده   فازی  هایالیه  تمامیمرحله بعد   قرار گرفتند. در یک صفرتا

ها  روی الیه  9/0ضرب، جمع، گامای فازی   هایدرنهایت عملگر دار فازی آماده شدند.های وزنالیه   صورتن یبدضرب و  

شهر مرند در حال حاضر از نظر مکان گزینی  که    ،دهدینشان م  ق یتحق  جینتاصورت گرفت.   هاپوشانی الیهو هم گرفتهانجام 

بیمارستانی شرایط مناسبی نداشته و با توجه حوزه نفوذ وسیع و جمعیت این شهرستان،   بیمارستانحداقل  مراکز  برای این    سه 

بر اساس نقشه نهایی بدست آمده از ترکیب معیارها، در مجموع هفت مکان جدید جهت احداث مرکز باشد.  شهر مورد نیاز می

از      5و  3،    2،  1  هایبرای ایجاد مراکز بیمارستانی، مکان شنهادییهای پمکان  بیناز  بیمارستانی در این شهر شناسایی گردید.  

 .  برخوردار هستند   7 و 6 ،4های شماره مکان اولویت باالتری نسبت به 
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 مقدمه

:  1391جمالی و همکاران،  )  کنندسالمت هر فرد و جامعه درگرو وجود مراکزی است که سالمت وی را تأمین می

تأمین  (،88 جامعه  همچنین  هر  در  مردم  یکایک  برای  حقوقسالمت  از  باید  انسان  ی اساس  ای  که    وسیلهبههاست 

گذاران  سیاست  یاز اهداف اساس  ییک(.  Arab et al, 2009: 32)  گیردجدی قرار    مورد توجهها و متولیان امور  دولت

همه اقشار جامعه    کهنحویبهاست،    یدرمان  یافراد به خدمات بهداشت   ی دسترس  تسهیل  در بخش سالمت هر کشور

بهره مطلوب  نحو  به  خدمات  این  از  همکاران،    گیرند  بتوانند  و  یک(1389)خیاطان  میان  این  در    ترینمهماز    ی. 

دارای    جهتازاین  هابیمارستان  .هستها  باشد بیمارستان  مؤثر   یجامعه در عصر کنون  سالمت  بر  تواندیکه م  ینهادهای

، حفظ و ارتقای  تأمینمسئولیت    و در مقابل  دهند یقرار م  مورد استفادهاز منابع را    یعظیم  اهمیت هستند که بخش 

 (. Amryon, 2010:131) دارند عهده  برسالمت افراد جامعه را 

از    لیبه دل   توسعهدرحال   یدر کشورها  مل   های جامع برنامهفقدان    جملهمختلف  غلط خدمات    ستمیس  ،یبهداشت 

  اری از منابع و امکانات را در اخت  یکردن بخش بهداشت و درمان، سهم کمتر   داد قلم  اهمیتکمبهداشت و درمان و  

م  نیا قرار  بد  دهند یبخش  عم  نی و  م  توسعهدرحال و    یافتهتوسعه  یکشورها  نیب  یقیلحاظ شکاف    شود یمشاهده 

  ی حقوق اساس  ازی  جمله خدمات بیمارستانازبرابر به خدمات سالمت    یدسترس  کهدرصورتی.  (39:  1389)تقوایی،  

انسان راستا    .هاستهمه  این  توزیعدر  در  دسترس  منابع  1ی فضای  نابرابری  به خدمات  یبخش سالمت،  افراد   برابر 

درمان   یبهداشت مواجه    یو  مشکل  با  این.  (307:  1389نفس،    )آتش  کندمیرا  درمان  نظر  از  مراکز  استقرار    ی مکان 

م  یعموم دسترسشاخص  ازی  یک   عنوانبه  توانیرا  گرفت  هایمراقبتبه    2ی های  نظر  در  مانند    یعوامل.  سالمت 

سرمایه سایر  به  دادن  سودگذاریاولویت  منطقه  آور،های  توازن  خدمات عدم  تقاضای  با  عرضه  تطابق  عدم  و    ای 

بیم  مسائلی  ازجمله  یبیمارستان که  مسائلارستاناست  با  را  است    پیچیده  ها  ساخته  روبرو  و اقتصادی  )ابوالحالج 

 (. 3: 2010همکاران، 

بهداشتی برنامه–خدمات  به  نیاز  مناسب  و  بهینه  توزیع  برای  عمومی  خدمات  سایر  مانند  سیاست درمانی  و  ریزی 

تابع   بیشتر  انتفاعی  عمدتاً  و  شهری  عناصر  از  بسیاری  استقرار  دارند.  آزاد  گذاری  رقابت  و  اقتصادی  سازوکارهای 

توان یکسره به ساز و کارهای اقتصادی واگذار  است. اما عناصر شهری و غیرانتفاعی همچون مراکز درمانی را نمی

هایی هستند که سود خود را به  کرد. در حالیکه در کاربریها و خدمات خصوصی بنگاهها در صدد استقرار در مکان

مراکز خدمات از جمله بیمارستانها مکان یابی در نقاطی مطرح هست، که رفاه اجتماعی به    حداکثر برسانند، در مورد

توان از دو بعد  (. موضوع دسترسی به مراکز خدمات درمانی را می464:  1393حداکثر برسد )احدنژاد و همکاران،  

یاز به احداث یک کاربری در  فقدان کاربری و عدم قرارگیری مناسب آن مورد بررسی قرار داد، فقدان یک فعالیت ن 

مقوله مناسب  قرارگیری  عدم  لکن  است،  منطقه  مکانیک  فعالیت  یک  که  است  به  ای  منجر  و  نداشته  مناسب  یابی 

گردد)پارسای  اتالف وقت، انرژی، افزایش هزینه رفت و آمد، کاهش دسترسی، اجبار به استفاده از اتومبیل و غیره می

گزینی بهینه مراکز خدمات شهری از جمله مرکز بهداشتی درمانی  بنابراین عدم مکان(.  376:  1395مقدم و همکاران،  

 
1- Accessibility 

2- Location distribution  
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می  روبرو  دسترسی  زمینه  در  عظیمی  مشکالت  با  را  عموم  مردم  برای  خدمات  این  کردن  فراهم  منظور  به  سازد. 

 شهروندان توزیع مکانی مناسب این مراکز در سطح شهر ضرورت دارد.

درصد  31ران در طی شش دهه گذشته حاکی از افزایش سریع نسبت  شهرنشینی از  بررسی وضعیت شهرنشینی در ای

باشد. یکی از پیامدهای منفی رشد سریع شهرنشینی، کمبود و عدم توزیع مناسب  ( می1395درصد )  74( به  1395)

  یده مستثنقاع   نیهم از ا  مرند ستان  شهر مرکز    عنوان به  مرند شهر  باشد.  مراکز خدمات عمومی در مناطق شهری می

این شهر از شهرهای مهم میانی در شمال غرب کشور و سومین شهر پرجمعیت استان بعد از تبریز و مراغه   .باشدنمی

در رابطه با مراکز بیمارستانی این شهر در حال حاضر دارای دو مرکز بوده که یکی در داخل شهر و دیگری   باشد.می

در   است.  گرفته  قرار  شهر  از  بیرون  مکاندر  با  بحث  سازگاری  جمله  از  متعددی  عوامل  درمانی  مراکز  گزینی 

های ارتباطی، تاثیرگذار هستند، لکن وزن و تأثیر متغیر  کاربریهای همجوار، شیب، تراکم جمعیت، نزدیکی به شبکه

البتهدسترسی نسبت به سایر مولفه  امنیت ساکنین در زمان کم و  با سالمت و  ارتباط آن  به  با توجه  هزینه کمتر    ها 

کیلومتری یکی از بیمارستانهای شهرمرند از مرکز شهر دسترسی    4باشد. با توجه به فاصله  دارای اهمیت اساسی می

از ساکنین شهر مقدور نمی بسیاری  برای  بیمارستان در مرکز شهر موجب  بهینه  تنها یک  از طرفی قرارگیری  باشد، 

ان و در نتیجه ترافیک و ازدحام و بروز مسائل و مشکالت برای  هدایت سفرهای درون شهری به مقصد این بیمارست

 شود.   مراجعین و حتی ساکنین اطراف بیمارستان می 

با توجه به مسائل یاد شده و ضرورت مساله، تحقیق حاضر به بررسی پراکنش فضایی مراکز بیمارستانی با هدف ارائه  

ته است. در این راستا با استفاده از معیارهای تاثیر گذار در  الگوی بهینه دسترسی به این مراکز در شهر مرند پرداخ

از جمله بیمارستانی  مراکز  ا  کنندگاناستفاده  یشعاع دسترس  نییتع  جانمایی  درمان  نیاز  و  در سطح شهر    یخدمات 

را مشخص    دی جد  یهامارستانیب  جادی مناسب برای اهای  مکان  GISبکارگیری مدل سلسله مراتب فازی و فناوری  

وده است. با توجه به این مسأله و لزوم توجه به سالمت جسمی تمامی اقشار جامعه به خدمات درمانی از طریق  نم

 باشد.ریزی شهری ضروری میدسترسی مناسب )با صرف هزینه و زمان کمتر(  انجام این نوع تحقیقات در برنامه

باشد. شیوه گردآوری اطالعات مبتنی بر  و از نظر هدف کاربردی می  تحلیل  -تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی

نشانی،  مراکز آتشنزدیکی  -1 های مورد استفاده در این تحقیق شامل:شاخص. باشدتحقیق اسنادی و کتابخانه ای می

 ای،های منطقهپاركبه    نزدیکی- 4 ،های موجودبیمارستانفاصله از  -3،  کیهای ارتباطی درجهدسترسی به شبکه  -2

های  های فوق از مدل . برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از شاخصباشدیم  هاگسلفاصله از    -6شیب منطقه    -5

تحلیل  چند فرایند  فازی اس AHP1مراتبی سلسله معیاری  فناوری  تو  از  نقشه  تولید  و  ها  داده  درتحلیل  گردید.  فاده 

 . استفاده شده است  SPSSافزار م  و همچنین نر (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی

 رویکرد نظری  

 های شهری است.ریزی شهری تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربرییکی از مقولت مهم در برنامه  

درمانی در سطح شهری به تعیین مکان مناسب برای این تسهیالت و  -فضایی تسهیالت بهداشتی-برنامه ریزی مکانی

درمانی جمعیت می پردازد. پایه و اساس این نوع برنامه ریزی عموما تامین دسترسی  -با هدف رفع نیازهای بهداشتی 

 
1 Analytical Hierarchy process 
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و همکاران، است)احدنژاد  برابر  ارائه فرصت  و  فعالیت465:  1393مناسب  و  (.  برای عملکرد  در شهر  های مختلف 

این   بر  نیست.  از شهر ممکن  مکانی  و  در هر جا  آنها  استقرار  امکان  و  بوده  مناسب  مکان  نیازمند  بازدهی مطلوب 

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی تابع اصول، قواعد و ساز و کار  -اساس  از سطح شهر  کالبدی خاصی 

عایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد  خاصی است که در صورت ر

(. در این میان 376:  1395انجامید و در غیر اینصورت مشکالت فراوانی بروز خواهدکرد )پارسای مقدم و همکاران،  

سترسی داشته باشند، وظیفه  کنندگان به راحتی به آنها د ای که تمام مراجعه تعیین مکان بهینه مراکز بیمارستانی به گونه

کنند  گیران سعی میریزان و تصمیمباشد. عالوه بر این می توان گفت که برنامهگیران شهری میریزان و تصمیمبرنامه

که توزیع مراکز خدماتی را در محیط شهری بهینه سازند و این توزیع متناسب با پراکنش جمعیت و با میزان تقاضا  

و باشد  مختلف  مناطق  کاربری  در  با  همجواری  و  دسترسی  لحاظ  ضوابط  به  و  معیارها  با  همچنین  و  دیگر  های 

مکان مناسبی  نحو  به  همکاران،  شهرسازی  و  )جمالی  گردد  مکان(.  24:  1393یابی  را  ایده  بیمارستانی  مراکز  یابی 

و توسعه مدلی فضایی    به انجام رساند و کار اصلی وی، تکوین   شخصی به نام »لسلی میهیو« در کالج بیرك برك لندن

  بیمارستانی   غیرعرضه و تقاضای خدمات  نتایج تغییرات    براساسبیماران به بیمارستان،    بینی جریان مراجعهبرای پیش

 اطالعات فناوری سیستم از استفاده (، با2000)1گسلر و  همچنین پری  (.377:  1395پارسای مقدم و همکاران،  )  بود

 ایجاد مدلی بولیوی، فقیرنشین و دور ایدر منطقه درمانی مراکز به جمعیت دسترسی فیزیکی ارزیابی با جغرافیایی،

کنند. تعیین و   فراهم منطقه آن مردم برای را فیزیکی دسترسی افزایش کارکنان بیمارستانی، موجبات توزیع با که کردند

 گیرد: یگزینی مراکز درمانی بر اساس پنج اصل و شاخص مهم بشرح ذیل صورت ممکان

 باشد. یابی این مراکز میاصل دسترسی: با توجه به عامل تأمین سالمت جانی شهروندان، مهمترین اصل در مکان

 یابی برمبنای حوزه و آستانه جمعیتی است. اصل فاصله: بررسی عامل فاصله در مکان

مراکز   همچون  نامناسب  کاربریهای  برخی  وجود  با  همجواری)سازگاری(:  و  اصل  مجاورت  در  آلینده  و  صنعتی 

 شود.همجواری مراکز درمانی سبب کاهش کارایی این مراکز از لحاظ حفظ آرامش بیماران می 

 شعاع خدمات دهی: شعاع پوشش عملکرد هر مرکز درمانی تا سایر مراکز درمانی  

رمانی است. میزان  ها در خصوص احداث یا گسترش مراکز دمعیار جمعیتی : این شاخص یکی از مهمترین شاخص

و  )احدنژاد  است  شهر  سطح  در  جمعیت  توزیع  نحوه  و  جمعیت  تعداد  از  است  تابعی  مراکز  این  ظرفیت 

 (. 465: 1393همکاران،

 معرفی محدوده مورد مطالعه  

آذربا  یاز شهرها  یکیمرند   استان  و مهم  باشد یشرق  جانیبزرگ  در      می  دقیقه عرض    25درجه و    38  این شهر 

  یدقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریاها  46درجه و    45  شمالی و

شهر مرند با   .است شرقی گانه آذربایجان   20یکی از شهرستانهای  مرنداین شهر مرکز شهرستان   متر است. 1534آزاد 

فاصله آن با تبریز مرکز    است.  واقع شده  ز،یشمال غرب تبر  یلومتر یک   65مربع، در    لومتریک  11/14از    ش یب  یمساحت

باشد.   کیلومتری   70  استان   بودن    شهر   نیامی  دارا  جمعی  156873با  در  نفر  با    1395سال  ت    لومترمربع یک  28و 

 
4- Perry & Gesler 
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پس از   از نظر مساحت دومین شهرستان بزرگ استانو   مراغهو   تبریزپس از   سومین شهر پرجمعیت استان،  مساحت

  است.  قرار گرفته شمال  طرفبه جنوب  از مالیمی شیب با مسطحی نسبتاً دشت  در شهر این  شود.محسوب می تبریز

 شمالی مناطق ازرا    مرند شهری منطقه شده کشیده شهرستان مشرق و شمال  در که ارسباران   یا داغ قراچه کوهرشته

 از تنها (جلفا – شهر هادی– زنوز)  شهرستان  شمالی شهرهای با  منطقه این ارتباط کهیطوربهجدا کرده ،   شهرستان

 از (تبریز) استان مرکز با  مرند شهر ارتباط همچنین.  شودمی برقرار  دیز  رودخانه دری  دره در واقع شاهراهی طریق

 است، تبریز  با مرند  ارتباطی های راه گذر محل و شودیم  نامیده پیام یا یام که رشته این پست تقریباً  ناحیه  تنها  طریق 

 (. 1)شکل  شودمی برقرار

 
 مطالعه  مورد موقعیت محدوده   .1شکل 

 ( 1398نگارنده)  منبع:

مسطح و   یمساحت آن را اراض  و  هایآن ناهموار   یاراض  ترشیدارد، ب  یکوهستان  مهیشکل ن  شتریمرند بشهر  

اراضیم  لیتشک  یا جلگه ارتفاع  در  ایجلگه  یدهد.  م  1500تا    900  نیب  ایاز سطح  اباشدیمتر  در  نی.    ر ی مس  شهر 

تبرراه جمهوری  جلفاـ    زی آهن  راه  جانیآذربا  و  و  است  گرفته  کشورها  و  ی تیترانز  یها قرار  و  اروپا  تازه    یمهم 

شهر مرند، به    باشد.یم  لومتری ک  47  یشهر تا جلفا، شهر مرز   نیفاصلة ا  گذرد ویسابق از آن م  یشورو  افتهیاستقالل  

از  بحوزه منطقه شمال غر  که در  یرات یتاث  لیدل دارد  تغ  یمتعادل  یر یپذ تیجمع  استان  بوده است،    رات ییبرخوردار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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رشد  تیجمع دهنده  نشان  ط  ع یسر  مرند  اخ  دو  یمرند  ا  ریدهه  که  است،  تار  ن یبوده  سابقه  از  متاثر    و  ی خیرشد 

ارتباط   ری مس  واقع شدن مرند در  ،مناسب  یخدمات   و  یوجود امکانات اجتماع  ی،غن  یفرهنگ  جلفا و  -زیتبر  یشبکه 

  یبا رشد منف  ریاخ  یهاسال   در  بوده و  یبطئ  اریشهر، بس  ییروستا  تیجمع  راتییتغ  گرید  سوی  باشد. ازیبازرگان م

  ٪1/ 06  ت شهرستان مرند با نرخ رشد سالنهمعیرود جیاستان، انتظار م   ش یمواجه بوده است. بر اساس مطالعات آما

  ب یهزار نفر عبور کند. ترک  282از مرز    1400سال    انی تا پا  هزار نفر برسند و  247برنامه چهارم، به حدود    انپای  تا

حاک  یسن مرند،  جمع  یشهر  بودن  جوان  و  تیاز  دارد  جمع  شهر  تحولت  حجم    تیروند  کاهش  نشانگر  شهر، 

ست بلکه در یکی دو دهه  . روند کاهش جمعیت مختص این شهر نیباشدیم   1400در افق    شهر   ه سال  24  تیجمع

اخیر شاهد کاهش موالید جمعیت در کل کشور هستیم. به نظر می رسد دلیل متعددی اجتماعی و اقتصادی در این  

امر موثر هستند. اما مشکالت اقتصادی و عدم توانایی خانوارها در تامین سرانه های فرزندان به خصوص در مناطق  

   (.1399د خانواده ها می باشد)تندگویان،شهری از عمده ترین عوامل کاهش موالی

ی  دامدار ی ـ  عیطب  طیاستوار است. تمام منطقه مرند بنا به شرا  یکشاورز  هیبر پا  شتریمرند بشهرستان    اقتصاد  

باغدار  ی کشاورز  ـ م  یو  بالتر  باشد یمناسب  که  جو(  و  )گندم  مرند غالت  مهم  م  دی تول  نیمحصولت  در    ان یرا 

  ار یبس  یباغدار   باشدیم  معروف  اریجات است که بسیفیس   و  جاتیسبزـ    دارد حبوبات  یشرق  جانی آذربا  یشهرها

م  جیرا آن  مهم  محصولت  از  داخل  توانیو  مصارف  بر  عالوه  که  برد  نام  را  انگور  و  عنو   یمقدار  یزردآلو  ان  به 

در   یاست، کارخانجات مختلف که شهر مرند داشته  ییهاشرفتیبا توجه به پ ر یاخ  یها. در سال شودیخشکبار صادر م

تول  ریبه موارد ز  توانیم  ان،ی م  نیاند که از اشهر احداث شده  نیاطراف ا با    دات ی اشاره کرد: شرکت بزرگ تکدانه 

شهرك    نیباز در شمالغرب اول  یفضا   یورزش  زاتی تجه  دکنندهی تنها تول  نیارس و  یو شهرت جهان  یکشاورز  یلی تبد

 توان نام برد. صنعتی شهر مرند را می  2و  1های شماره  و شهركدر منطقه  یساز کیسرام

  ی برا  یو بهداشت  یدرمان  ساتیتأسدرمانی در شهر مرند، با توجه به اینکه  –در رابطه وضعیت سرانه های بهداشتی   

پیشنهادگردیده    مارستانیب  هر فرد سرانه  یمترمربع به ازا   0/ 15  ،یتیجمع  یارها یضوابط و معمطابق  ،  رانی ا  ی شهرها

نفری شهرستان و    245000(. این عدد برای شهر مرند با در نظر گرفتن جمعیت  32:  1378)حبیبی و مسایلی   است.

کل   آیت  سات یتأسمساحت  بیمارستان  و  رازی  )بیمارستان  با    مترمربع   34789  بر  بالغاهلل حجت(  بیمارستانی  برابر 

، از نظر استاندارهای کمی تقریبا سرانه مراکز  باشد. همانطور که مشاهده می شودبه ازای هر فرد می  مترمربع  14/0

بیمارستانی در این   با استاندارد تعریف شده انطباق دارد، اما مسئله مهم نحوه قرارگیری مراکز  درمانی در این شهر 

بطوری است.  از شهر قرار  شهر  بیرون  در  بیمارستان دیگر  و  بیمارستان در مرکز شهر قرار گرفته  تنها یک مرکز  که 

)گرفت شکل  باشد.  می  زمان  و  هزینه  صرف  مستلزم  شهر  محدوده  ساکنین  برای  آن  به  دسترسی  و  موقعیت  2ه   )

 دهد. های شهر مرند را نشان میبیمارستان
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 مطالعه  موردی محدوده هامارستان یب: موقعیت 2شکل 

 (1398منبع: نگارنده)  

 ها یافته

می  شدهانجامهای  تحلیل که  نشان  درمانی  نزدیکی  دهد  ایستگاهمراکز  آتشبه  خدماتهای  دلیل  به  رسانی  نشانی 

امتیازی مهم    غیرهلرزه و  سوزی، جنگ، زمینآتشهمچون  بحرانی  و    حوادث غیرمترقبهدر مواقع  تر این کاربری  سریع

از    کدامچیه ،  متر  1000نشانی وجود دارد. بر اساس فاصله استاندارد  سه ایستگاه آتش  مرنددر شهر  .  آیدحساب میبه

بروز حوادثایستگاه ندارند و در صورت  آتش،  ها شرایط مناسبی  و  مانند  ساز  تواند مشکلرد میااین مو  ...سوزی 

بیمارستاندسترسی،    ازلحاظ  شود. مجاورت  و  نزدیکی  دسترسیمعموًل  به  درجهها  خدمات  کی های  رسانی  برای 

 . بهترین گزینه است

تمام   گرچه  اساس  این  راه  مرندشهر    نهای ستابیماربر  درجهبه  شریانی  دارند،    کی های  از  دسترسی  یکی  لکن 

بنام  حجت آیت  بیمارستانها  دلیل  اهلل  در  واقع  به  خارجشدن  سریع  ی،  شهر   فضای  دسترسی  وضعیت  ازلحاظ  در 

جلوگیری از  در    تاثیرات آنشهری به دلیل  سبز   هایفضاو   هاپاركبا    ها نامناسبی قرار دارد. معیار همجواری بیمارستان

برای مکانی  آرامش  ایجاد  آلودگی هوا،  و  بیمار    آلودگی صوتی  بیماران و همراهان  دارای  در مکاناستراحت  گزینی 

باشد می  معیار  .  اهمیت  این  بررسی  سطح  در  که  در  گردید  مشخص  مرند،  از  چی هشهر  در هامارستانیبکدام   ،

نشان    مرندشهر    ،شیبنتایج بررسی معیار    این کاربری ندارند..به    ناسبی  همجواری پارکها قرار نداشته و دسترسی م

بین شیبدهد که بخش عمدهمی از    قرارگرفته درصد    0-5های  ای از شهر  ویژه  این لحاظ مراکز درمانی و بهاست 

ها  همچنین شناسایی و رعایت حریم گسل  هستند.  های شهر، دارای وضعیت مناسبیها، نظیر بیشتر کاربریبیمارستان

ساخت و طبیعی بسیار مهم  های انسانگیری و اثرگذاری روی اکثر پدیدهعوارض و یا عوامل مهم در شکل  عنوانبه

  شرقی   جنوب  -غربی  شمال   امتداد   دارای  که   است   منطقه  کارساز  و  مهم  های گسل  از  تبریز  باشد. گسل معروفمی

مرند    تبریز  شهرستان  شمال   از  و  بوده شهر  جنوب  کیلومتری  سه  است  طوربهتا  شده  گسترده  و  مستقیم    آن   اثر؛ 

 . شودمی دیده منطقه  هوائی هایعکس و زمین روی بر مشخصکامالً   یخطواره یکصورت به
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تعیین حریم، خطر گسل نقشه  نوار حاشیهطبق  در  و جنوب غربی  ها  موقعیت    افته یتمرکزای جنوبی  بررسی  است. 

دهد که بیمارستان داخل محدوده شهر در خارج از حریم خطر گسل قرار  بیمارستانها دررابطه با این معیار نشان می

متری( قرار دارد. پس  2000تری به حریم گسل)گرفته، لکن بیمارستان خارج از شهر از این حیث در فاصله نزدیک

 سازی شدند.فازی  GISی مذکور در محیط ها هیل های مورد استفاده، شاخص ی مربوط بهها هی ل از تهیه هر یک از 

توزیع مکانی   بررسی شده  از لیه های  بیمارستانی و شعاع دسترسی ساکنین    -همچنین یکی  فضایی مراکز 

و   نسبت فضای سکونت  ، قرار گیری مراکز بیمارستانی بااز نظر توزیع فضایی کالبدیشهر به این مراکز می باشد.  

عنصر    .متر تعریف شده است  1450الی    1250شعاع دسترسی    خانوار با دامنه نوسان  18000الی    13500با  اشتغال  

بهینه    یابی توجه به هدف پژوهش )مکان(. با  65:  1386  )زیاری،  نظر واحد درمانی، بیمارستان است  شاخص منطقه از

توزیع  خدمات  بیمارستان( بموقع و همچنین  و معیارهای مکاندهی سریع و  از اهداف    گزینیعادلنه مراکز درمانی 

کاربریاین میگونه  محسوب  بیمارستان  ها  احداث  برای  زمین  ارزش  مناطق،  مراکز  از  شدن  دور  با  بنابراین  شود. 

بررسیمی  کاهش  از  پس  بیمارستانیابد.  وضعیت  از  شده  انجام  شهر  های  در  موجود  که  مرندهای  شد  مشاهده   ،

ای ناهمگون استمراکز در سطح شهر یکسان    نپراکنش  مثال، در حالی که  بسیار  برای  بیمارستان رازی در داخل  . 

آیت بیمارستان  است،  واقع شده  مرند  واقع شده   4اهلل حجت در  مناطق مسکونی شهر  کیلومتری جنوب شهر مرند 

نقشه موقعیت مراکز بیمارستانی و    می باشد.است. و دسترسی به این بیمارستان برای ساکنان شهر مرند نسبتاً سخت  

بوده و بخش زیادی از ساکنین در قسمتهای شمال و غرب شهر خارج از   نحوه شعاع دسترسی گواه این وضعیت 

 (.3شکل )متری قرار گرفته اند  1500محدوده شعاع مطلوب 

 
   ها هیل  ی ساز ی فاز . 3 کل ش

 (1398منبع: یافته های پژوهش )
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 AHPتعیین ضرایب اهمیت شاخص با استفاده از 

ریزی کاربری اراضی می باشد، و  با توجه به هدف تحقیق که مکان یابی مراکز بیمارستانی براساس معیارهای برنامه

شدند.  بایست وزن دهی میگزینی بیمارستانها، معیارها مینظر به جایگاه و وزن متفاوت هر یک از معیارها در مکان

بعد از  باشد.  می  (AHP)ترین روش برای وزن دهی استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبیبراین اساس مناسب 

نرم  یدهوزن در  محاسبات  انجام  از    Export Choiceافزار  و  )کمتر  سازگاری  نرخ  به  توجه  با  وزن1/0و  نهایی    ( 

( و کمترین  0/ 391براساس نتایج وزن دهی بیشترین وزن به شاخص دسترسی وخطوط ارتباطی ) .آمددستبهمتغیرها 

  (.4است )شکل   گرفتهتعلق( 0/ 049) ینشانآتشوزن به شاخص فاصله از مراکز 

 ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی وزن نهایی بدست آمده برای شاخص   .1جدول

 وزن بدست آمده  شاخصها  ردیف

 391/0 دسترسی به شبکه ارتباطی  1

 222/0 نزدیکی به بیمارستان  2

 166/0 فاصله از پارك  3

 103/0 شیب   4

 070/0 فاصله از گسل  5

 049/0 فاصله از مراکز آتش نشانی  6

 1  جمع

 02/0 ضریب سازگاری 

 ( 1398منبع: یافته های پژوهش)

چند معیاره همپوشانی فازی    برای تحلیل اطالعات، از دو مدل   Export Choiceافزار  ی معیارها در نرمدهوزنبعد از  

افزار    AHPو   نرم  قالب  در  در  Arc GISفازی  گردید.  استفاده  ادریسی  افزار  نرم  داده و  ابتدا،  فازی  وارد مدل  ها 

سیستم اطالعات جغرافیایی شده و پردازش اولیه )ویرایش لیه ها و جداول توصیفی، تبدیل لیه ها به رستر و ...( بر 

روی آنها انجام شد، سپس با استفاده از نرم افزار ادریسی برای هر شاخص تابع عضویت فازی در نظر گرفته شد. در  

   ها انجام گرفت.همپوشانی لیه Arc GISنهایت با استفاده از نرم افزار 

         F(x)=wtu(xi) ( 4رابطه 
باشد  ها میاز لیه هرکدام تابع فازی   uxiو  AHPوزن هر یک از معیارهای   wtفازی،  داروزنلیه   F(x)در این رابطه 

از  54:  1392)قنواتی،   بعد  وزن  یساز ی فاز(.  ضرب  لیهو  در  عملگرهای  ها  شده  فازی    ، Sum  ،Productهای 

Gamma  های  . مقایسه نقشههای فازی شده اجرا گردیدبر لیهSum    وProduct  آمده دستبهدهد که نقشه  نشان می  

عملگر ضرب جبری سطوح با تناسب زیاد، وسعت بیشتری دارند.    های  نقشهعملگر جمع جبری نسبت به    از طریق

 (.5جمع فازی وسعت کمتری دارند )شکل  سطوح با تناسب زیاد در نقشه عملگر کهیحالدر

از عملگر    منظورهب نقشه حاصل  عملگر جمع،  و حساسیت خیلی کم  بالی عملگر ضرب  تعدیل حساسیت خیلی 

بهینه مراکز بیمارستانی در سطح شهر مرند را نشان   یابیمکان(. وضعیت مناسب 6است )شکل  شدهاستفاده 0/ 9گامای 

 دهد.  می
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 فازی  ضرب  عملگر با  بیمارستان مکانیابی  برای اراضی تناسب. 4 شکل 

 ( 1398منبع: یافته های پژوهش)

 
   0/ 9گامای  با استفاده از عملگر  مارستان یب ی ابیمکان . 5شکل 

 ( 1398منبع: یافته های پژوهش)
های  است که قسمت  یا گونهبه  در شهر مرند  هامارستانیبیی  فضا  عی. توزدارد وجوددو بیمارستان    مرندسطح شهر    در

از   غربیو    یشمال ا  نیا  یرسانخدمات  محدوده  شهر خارج  بر  دارند. عالوه  قرار    ی رسانمحدوده خدمات  ن یمراکز 

بهآن  که    یا گونهها  ا  یدسترساست  ساکنان  نیبه  برای  هز  ینواح  نیا  خدمات  آمدن  وجود  به  مثل    ییهاهنیباعث 

درون  شیافزا ترافیشهرسفرهای  مرکز  کی،  هز  طیمح  یآلودگ  شهر،  در  و  مالهنیشهر  وقت    یهای  اتالف  و 

شبکه  برحسب(  7شکل)گردد.یم تحلیل  و  میدانی  بیمارستانبازدیدهای  به  ارتباطی  به    دهندهارائههای  های  خدمات 

 است. شدههی تهشهر مرند  
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فواصل    GISبررسی سطح دسترسی به خدمات بیمارستانی در شهر مرند پس از تهیه نقشه شهر در محیط    منظوربه

و   استاندارد  مسافت  و  جغرافیایی  ثقل  مراکز  ادامه  در  شد.  محاسبه  نواحی  از  یک  هر  بیمارستانی  و  مراکز جمعیتی 

با استفاده از    تیدرنهاانجام و    ArcGISهمچنین سطح دسترسی در شهر مرند با استفاده از مدل کرجینگ در محیط  

SPSS    دسترسی و جمعیت در سطح نواحی شهری مرند با    سنجش رابطه بین شاخص  مشخص گردید.  هاآنرابطه

باشد، بدین  دار میمعنی  %5و در سطح اطمینان    R=  -44/0دهد که این رابطه منفی و برابر  نشان می  SPSSافزار  نرم

یابد و بیانگر این واقعیت است که نواحی با  که با افزایش ضریب دسترسی، جمعیت نواحی شهری کاهش میمعنی  

 (. 8باشند )شکلارای ضریب دسترسی پایینی میجمعیت زیاد د

 
 نقشه زمان سفر دسترسی خدمات درمانی شهر مرند   .6شکل  

 (1398منبع: یافته های پژوهش) 

 
 رابطه بین جمعیت و دسترسی به خدمات بیمارستانی در شهر مرند  . 7شکل 

 (1398منبع: یافته های پژوهش) 
باشد، لذا  دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی تابعی از زمان و مسافت طی شده میبا توجه به این نکته که هزینه  

لیست تهیه چک  و  میدانی  بررسی  هزینه  با  آژانس  ونقلحملهای  برخی  تاکسیاز  محاسبات  های  همچنین  و  رانی 

در   زیر  معادله  سپس  و  شد  تهیه  زیر  رگرسیونی  رابطه  شخصی  و  عمومی  وسایل  سفر    Raster Calculatrهزینه 

 است. شدهمیترس  ArcGISافزار نرم

 y = -0.7698x2 + 236.11x - 781.82 ( 5رابطه 
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ای در دسترسی به  نابرابری هزینه  ها هزینه دسترسی در مناطق مختلف شهر مرند متفاوت بوده وبراساس نتایج یافته

 (. 9خدمات بهداشتی و درمانی کامالً مشهود است )شکل

 
 نقشه هزینه دسترسی به خدمات درمانی شهر مرند . 8شکل 

 (1398منبع: یافته های پژوهش) 
 ی  ر یگجهی نت

است؛ اما    پوشش   فراهم ساختن خدمات عادلنه برای همه افراد تحت  ،یی خدمات بهداشتهئهدف در ارا  ن یتریاصل

مد امسئله  تیری اساساً  درنت  یدسترس  جادی ی  و  ازجمله    یعوامل  یبررس  به  منوط  ،یرسانعدالت خدمت  جهی عادلنه 

است. در اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و جایابی بهینه عناصر    یمتقاض  تیجمع  خدمات و  یی فضا  عیتوز

به شهر،  کالبدی  و  مکان  مراکز  ژهیوخدماتی  در  مؤثر  عوامل  تعداد  و  )بیمارستان(  افزایش  درمانی  مراکز،  این  یابی 

و شهری  مشکالت  است  روزافزون  داشته  دنبال  به  را  طرف  .شهروندان  مکان  نی ا  به  یتوجهیب  یاز  در   یابی عوامل 

و صدمات    گردیده  یطیاز منابع مح   ادییز  حجم  از منابع مادی و از دست دادن  یتوجهموجب هدر رفتن سهم قابل

مد  ینیسنگ و  مردم  به  تحم  تی ری را  بنابراکندیم  لیشهری  به  نی؛  اطالعات  فناوری  از  سامانه  استفاده  خصوص 

جغراف تحل   ییایاطالعات  داده  یعیوس  حجم  لیبرای  است.از  ضروری  مراکز    ها،  مکانی  موقعیت  حاضر  درتحقیق 

مکان معیارهای  نظر  از  مرند  شهر  کاربریبیمارستانی  مهمترین  گزینی  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  درمانی  مراکز  های 

  های انجام شده ازپس از بررسیهدف پژوهش تعیین مکانی توزیع مراکز بیمارستانی در سطح شهر مرند بوده است.  

بیمارستان شهر  وضعیت  در  موجود  اینمرندهای  پراکنش  که  شد  مشاهده  یکسان    ،  شهر  سطح  در  بسیار  مراکز 

است که  ناهمگون  حالی  در  مثال،  برای  است،  .  شده  واقع  مرند  شهر  مسکونی  مناطق  داخل  در  رازی  بیمارستان 

آیت در  بیمارستان  حجت  دس  4اهلل  و  است.  شده  واقع  مرند  شهر  جنوب  برای  کیلومتری  بیمارستان  این  به  ترسی 

، نقشه شعاع  3ساکنان شهر مرند نسبتاً سخت می باشد. نقشه موقعیت مراکز بیمارستانی و نحوه شعاع دسترسی)شکل 

بیمارست مراکز  از  دسترسی  خارج  شهر  غرب  و  شمال  قسمتهای  در  ساکنین  از  زیادی  بخش  که  داد  نشان  انی( 

-ی میا گونهبهدر شهر مرند    هامارستانیب  ییفضا  عیتوزه اند.  بنابراین  متری قرار گرفت  1500محدوده شعاع مطلوب  
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قسمت  باشد، شمالکه  از  غربیو    یهای  خارج  ا  نیا  یرسانخدمات  محدوده  شهر  بر  عالوه  دارند.  قرار    نیمراکز 

به  یرسانمحدوده خدمات که    یاگونهآنها  ا   یدسترساست  ساکنان  نیبه  برای  وجود    ینواح  نیا  خدمات  به  باعث 

و    یهای مالهنیشهر و هز  طیمح  یآلودگ  شهر،  در مرکز  کی ، ترافیشهرسفرهای درون  ش یمثل افزا  ییهاهنیآمدن هز

م  وقت  بنابرایاتالف  مکان  ن یگردد؛  بود  دیجد   مراکزی  ابیضرورت  پژوهش  نهایی  اینکه.  هدف  به  توجه    ن ییتع  با 

م  نیبهتر از  متنوع  انیمکان  مکان  یتعداد  متعدد،  ن یگزیجا  هایاز  معیارهای  کنار  ،  هستای  دهی چی پ  ندیفرآ  در 

مدل  از  تصمیمبکارگیری  اجتناب  های  و  کامال ضروری  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  فناوری  و  معیاری  چند  گیری 

بود.   اناپذیر  از  منظور    نیبرای  افزار    AHPو  FUZZYترکیبی    روش استفاده  نرم  نقشه    Arc GISو  تهیه  جهت 

لیه همپوشانی  و  مناسب معیارها  بودها  گزینه  مکان  .ترین  در  مهم  متغیرهای  شناسایی  با  مراکز  بنابراین  گزینی 

  جی نتامکان مناسب برای احداث این مراکز مشخص شدند.    7بیمارستانی و تعیین وزن هر یک در روش معرفی شده،  

از مینشان م  قی تحق پمکان  انیدهد که  ب  5مکان شماره    شنهادی،یهای  ترت   3و    2،  1و    ت یاولو  ن یترشیبا  در    ب یبه 

ذکر    قابل  ارند.بیمارستان د  جادی را برای ا  تی قابل  نیترکم  7  و  6های شماره  و مکان  ت یقابل  نیهای بعد با بالتررتبه

  بندی   تیاست که با توجه به اولو  سه بیمارستانحداقل    رندشهر م  یکنون  ازین  های شهریاست که با توجه به سرانه

 (.9)شکل   گرددیم شنهادیپبرای احداث بیمارستان های جدید   3و  2 ، 5ها، مکان  

 
 ی بهینه بیمارستان در شهر مرند ابیمکاننقشه    .9شکل 

 (1398منبع: یافته های پژوهش) 
 :شودیمطرح م  ریز شنهاداتیحاضر پ پژوهشراستای  رد

-برای ایجاد مراکز بیمارستانی، مناسبشده  های مشخصمکان  و شمال،  به سمت غرب   مرندتوجه به توسعه شهر    با

مکان مناطق میترین  این  در  درمانی جمعیت ساکن  نیازهای  تأمین  برای  ا  با باشد.ها  به  خدمات    جاد ی ا  کهنیتوجه 

شود. لزم  یآن محسوب م  یآت   تیتوسعه شهر و جمع  عوامل  نیتراز مهم  یدرمانی ـ  مختلف ازجمله مراکز بهداشت
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های  توسط سازمان  یبه مراکز درمان  صیجهت تخص  ،ییدر نقشه نها  های مشخص شدهمکان    ازی موردن  یاست اراض

متولی از جمله ادارات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شهرستان مرند تملک و حفظ گردد. همچنین شهرداری  

طر تهیه  هنگام  در  مرند مکان مرند  تفصیلی  نظر  تجدید  یا  و  توسعه شهری جامع  نقشه  ح جدید  در  پیشنهادی  های 

از جمله  9نهایی )شکل  مدیریتی شهرستان  نهادهای  میان  اختصاص دهد.ضرورت هماهنگی  درمانی  کاربری  به  را   )

شهری جامع و    های توسعههای بهداشت و درمان، امنیتی و انتظامی با شهرداری بخصوص در هنگام تهیه طرحبخش

 انتظامی و غیره.    –تفصیلی به منظور مکان گزینی بهینه مراکز مدیریت بحران، از جمله مراکز بیمارستانی، مراکز اداری 

 منابع 

کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی و نقشه جامع علمی کشور  (.  1389آتش نفس، محمدرضا، آتش نفس، الهه ) 

 .313-305، صص  4دانشگاه علوم پزشکی، شماره ، مجله در حوزه سالمت و بهداشت

شیخ،   در  1381اصغر)یعلآل  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  کاربرد  مجله  هاعرصهیابی  مکان(.  سیالب،  پخش  ی 

 .38-22، صص67شماره  تحقیقات جغرافیایی،

مانی شهرها  پذیری ساختیبآسسازی  (. مدل 1389نژاد روشتی، محسن، قرخلو، مهدی، زیاری، کرامت اله )  احد

در برابر زلزله با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )مطالعه موردی:  

 .198-171، صص 19شهر زنجان(، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 

ت فرد، الهام،  احدنژاد روشتی، محسن، قادری، حسین، هادیان، محمد، حقیقت فرد، پیام، درویشی، بنفشه، حقیق

( آرش  بردبار،  بیتا،  زرگردی،  مکان1393سادات  از  (.  استفاده  با  شهری  درمانی  مراکز  شهری(  11)منطقه    GISیابی 

 . 474-463، صص 4مجله دانشگاه علوم پزشکی  فسا، سال چهارم، شماره

 تحلیل  روش دو مقایسه از  استفاده با بیمارستان یابی(. مکان1395بروزیی، زهرا، تقی زاده، ایوب، رنگزن، کاظم )

 . 78-53، صص  56اهواز، مجله فضای جغرافیایی، شماره شهر در فازی مراتبی سلسل

( مهدی  پاشازاده،  افشار،  سیدین،  حسن،  یزدانی،  مهدی،  مقدم،  مکان1395پارسای  بیمارستان(.  بهینه  های  یابی 

، صص  4بیل، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شمارهشهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در شهر ارد

374-388. 

 خرداد  7( .عوامل کاهش جمعیت در ایران، سایت تحلیلی مشرق،  1399تندگویان، محمد مهدی،)

( اعظم  سیده  ابراهیمی،  علیرضا،  شیخیان،  درمانی شهر  1391پور  بهداشتی  مراکز  یابی  مکان  معیارهای  تحلیل   .)

 . 57-39، صص  14ه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، شماره بندر انزلی، فصل نام

فصلنامه  ،  پراکنش خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستا نهای ایران(.  1389تقوایی، مسعود، شاهیوندی، احمد )

 . 54-33، صص  39، شماره علمی پژوهشی رفاه اجتماعی

های بهداشت  های فضایی براساس شاخص(. تحلیل نابرابری1397جعفری، فیروز، شماعی، علی، حاتمی، افشار ) 

، صص 1، شماره9ای( دوره  ریزی منطقه ههای استان تهران( فصلنامه جغرافیا )برنامو درمان )مطالعه موردی: شهرستان

17-28 . 

صدر فیروز،  میر  جمالی،  )  موسوی،  مهدی  اشلقی،  مکان1391ستار،  بر  درآمدی  بیمارستان، (،  طراحی  و  یابی 

 . 98-87، صص 4فصلنامه بیمارستان، شماره  

http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-317-fa.pdf
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 های شهری، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، (. سرانه کاربری1378حبیبی،سید محسن، مسایلی، صدیقه،)

های شهری با استفاده از مدل فرایند  یابی پاركسازی مکان(، مدل 1398حیدری منش، صبری، بشارتی فر، صادق )

ای   شبکه  محیط    (ANP)تحلیل  )برنامه  GISدر  جغرافیا  فصلنامه  خمینی(  امام  بندر  شهر  موردی:  ریزی  )مطالعه 

 228-213، صص 3اره ، شم 9ای( دوره منطقه 

  به  افراد  دسترسی  بر  مؤثر  (. عوامل1389نژاد، محسن )   امیر، امینی، میالد ، محمد  پور،  مهدی، نصیری   خیاطان،

  ری. مجله  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شهری شبکه  درمانی  بهداشتی  مراکز  در  دیدگاه کارکنان  از  شدهارائه  خدمات

 . 27-18، صص  4و  3، شماره (سالمت پیاورد) تهران پزشکی  علوم  دانشگاه پیراپزشکی دانشکده

بررسی عدالت  (.  1393، کرباسی، علی )، محمدرضا  آمویی    ،، علیرضازنگنه  ،  ، شهرام سعیدی  رشادت، سهیال،  

مطالعه   درمانی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای  -در سالمت با ارزیابی دسترسی شهروندان به مراکز بهداشتی

 . 140-134، صص 151، مجله علوم پزشکی مازندران، شماره موردی شهر کرمانشاه

 برنامه ریزی کاربری اراضی، انتشارات دانشگاه یزد،   (،1386زیاری، کرامت اهلل،)

( سولماز  گلی،  سرباز  هوشنگ،  ترکیبی  1398سرور،  روش  از  استفاده  با  تبریز  شهری  مناطق  پایداری  تحلیل   .)

AHP  وFuzzey 488-477، صص1ریزی منطقه ای( سال دهم، شمارهفصلنامه جغرافیا )برنامه 

یابی دهکده سالمت در شهرستان رامسر با استفاده از مدلهای  (. مکان1398ا )فتح الهی، فرشته، استعالجی، علیرض

AHP وVIKOR544-533، صص 3، شماره 9ای( دوره ریزی منطقه، فصلنامه جغرافیا )برنامه . 

ی کواترنر جهت  هانهشته(. بررسی  1384نیا، سادات، غیومیان، جعفر، احمدی، حسن )مهروز مغانلو، کریم، فیض

کمک   به  سیالب  پخش  مستعد  مناطق  دشت    دور   از  سنجشتعیین  موردی:  مطالعه  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  و 

 . 467-437، صص  21تسوج، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره  

فضایی  (. توزیع  1396نیک پور، عامر، مهرعلی تبار فیروز جایی، مرتضی، رضازاده، مرتضی، الهقلی تبار، نشلی)

بهداشتی جغرافیا  -خدمات  فصلنامه  مازندران،  استان  شهرستانهای  موردی:  )نمونه  اجتماعی  عدالت  منظر  از  درمانی 

 . 158-145، صص  4، شماره 8ای(، دوره ریزی منطقه)برنامه
Abvalhlaj M, Mubaraki H, Inanloo S, Hossein H. (2010), Review the status of physical spaces 

hospital – affiliated to the University of Medical Sciences.Journal of Qazvin University of Medical 

Sciences, 14(2): 96-74. 
Amryon A, MsgrpourM,  Amini H., (2010), the inequality in access to kidney transplant services in 

Iran. Special Care Nursing Journal, 3(3):129-132 
Arab M, Kavosi Z, Ravangard R, Ostovar R, (2009), how is the hospital's organization and how it 

works. Tehran: Jahad University Press. 

Hare, T. S., Barcus, H. R., (2007), Geographical accessibility and Kentuckys heart-related hospital 

services", Applied Geography, 27: 181-205. 

Lee, S., (2007), Application and verification of fuzzy algebra tic operators to landslide 

susceptibility mapping, Environmental Geology, 50 :847-855. 

Malczewski, J., (1999), GIS and Multicriteria Decision Analysis. John Wiley and Sons, New York . 
Perry, B., Gesler, W., (2000), Physical access to primery health care in Andean Bolivia, Social 

Science & Medicine, 50: 1177-1188. 
Tolga, E., Demircan, L., and Kahraman, C. (2005), Operating system selection using fuzzy 

replacement analysis and analytic hierarchy process, Journal Production economics, 97 : 89-117. 

http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A2%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%8C


 1401، زمستان چهل و نهم، شماره دوازدهم دورهای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  140

Vahidnia MH, Aleshekh A, Alimohammadi A.   (2009), Hospital site selection using fuzzy AHP 

and its derivatives. J Environ Manage, 90(10):3048-56. 
 
 
 
 
 
 
 



 Geography & Regional planning, Vol. 12, N. 49 

Analysis of spatial distribution of hospital  centers and provide Optimal Access 

Pattern(Case Study: Marand City) 
Hoshang Sarvar1 

 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Maragheh University, 

Maragheh, Iran 

Abstract 

Allocation of space to service land uses is one of the important tasks of urban planners. In the 

meantime, Hospital centers in cities are one of the important service land uses. Therefore, its 

placement in optimal locations with proper access can play an important role in the public health of 

citizens. On the other hand, inappropriate distribution of these centers in situations with time 

consuming and costly access, in addition to urban transportation problems increase, sometimes 

threatens the health of citizens. The main objective of this research is to evaluate the distribution of 

healing centers and to identify deprived areas of these services in the study area. This research is 

descriptive-analytical and developmental-applied in terms of the nature and the purpose of the 

research, respectively. To this end, six related variables namely, the proximity to firefighting centers, 

access to order one communications networks, distance from the available hospitals, proximity to 

regional parks, slope and distance from faults were selected. These criteria were valued using the 

hierarchical analysis process. Then the layers transformed into fuzzy layers using GIS software and 

were placed in the numerical spectrum of zero to one and multiplied by the weight of each criterion. In 

other words, fuzzy weighted layers were prepared. Finally, multiplication and sum operators and 

gamma value of 0.9 on the layers were applied. By overlapping the layers, the suitable location for 

hospital establishment in the city was determined. The results of the research show that Marand city 

does not have suitable conditions in terms of location of hospital centers. Due to the vast sphere of 

influence and population of this city, at least three hospitals are needed for this city. Based on the final 

map obtained from the combination of criteria, a total of seven new locations were identified for the 

construction of a hospital center in this city. Among the places proposed for the establishment of 

hospital centers, places 1, 2, 3 and 5 have a higher priority than places 4, 6 and 7. 
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