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 گزینی جهت احداث بیمارستاندر ارایه الگوی مناسب مکانTOPSISکاربرد مدل
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 چکیده
کان بهینه این باشد و تعیین مهای زیاد میمستلزم صرف هزینه شهری،زیربنایی  به عنوان یکی از خدمات هابیمارستان احداث

 افزایش اردبیل، با استان مرکز عنوان به اردبیل شهر. امری ضروری است ،مند شوندمراکز به نحوی که همه شهروندان از آن بهره

 و بهینه فضایی توزیع نظر از که حالی در .است بوده مواجه شهری مناطق از برخی در برنامه بی فیزیکی رشد و جمعیت حد از بیش

بنابراین هدف تحقیق حاضر ارزیابی تناسب زمین در شهر  .است نشده گرفته نظر در متناسبی ضایها، فبیمارستان گزینیمکان

های ارتباطی، ، فاصله از راهعه منابع؛ هفت عامل کاربری اراضیمطالاین مطالعه ابتدا با  در. باشداردبیل جهت احداث بیمارستان می
های صنعتی، فاصله از سطوح آبی، فاصله از مراکز درمانی و فاصله از فضای سبز شهری به رگاهفاصله از مناطق مسکونی، فاصله از کا

گذاری و ارزش .ه اطالعات جغرافیایی تهیه گردیداطالعاتی توسط سامان یهاسپس الیه. های مطرح شناسایی شدعنوان معیار

در مرحله بعد عوامل مورد بررسی به صورت زوجی . نجام شدهای فازی ابا استفاده از مجموعه Idrisi در محیط سازیاستاندارد

در نهایت با استفاده از . شدارائه  Expert Choiceمقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تأثیر آنها است، در نرم افزار 
های قابلیتده تلفیقی از استفا نشان داد کهیجه حاصله نت. تهیه شدنقشه تناسب اراضی جهت احداث بیمارستان  TOPSISمدل 

GIS مدل  وTOPSIS  فنون به عنوان یکی ازMCDM ،های گزینهانتخاب  گیران و سیاستگذاران درراهگشای تصمیم دتوانمی

 .باشداحداث بیمارستان مکانی مناسب برای 

 

 

 . Gisمقایسه زوجی، ، شهر اردبیل،TOPSISگزینی بیمارستان، مکان :کلیدیهای واژه

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:aminizahra41@yahoo.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

 مقدمه -1
های گوناگون شهری با توجه به نقش و ای، تخصیص زمین به کاربریریزان شهری و ناحیهم برنامهیکی از وظایف اساسی و مه

ثر در ؤیابی علمی، با توجه به عوامل ممکان لذا .ثر متقابل کاربری با همدیگر استثیر و تأأاقتصاد شهری و همچنین ت کارکرد شهر،

 یابی گرددند جایگزین موضوع مکانتواد و در این مقوله هر پارامتری میباشهای شهری میقوله مهم در طراحیمانتخاب آن یک 
 در خود ویژه تسهیالت و امکانات با که است درمانی و بهداشتی خدمات دهنده ارایه مهم نهادهای از بیمارستان(. 2:13:2،پورمعلم)

 نقش درمان و بهداشت بخش نیاز مورد ماهر نیروهای آموزش و پزشکی ، تحقیقاتجامعه افراد روانی و جسمی سالمت بازگشت

 در شهری هایساخت زیر از یکی عنوان به امروزه بیمارستان ایجادبنابراین،  .(3:13:3،همکاران و عامرویون) کندمی ایفا مهمی

 باالخره و عمر کردن طوالنی و افراد عالیتف نیروی ازدیاد و سالمت سطح بردن باال آن هدف و است مطرح نواحی توسعه جهت

اعم از  درمانی خدمات به دسترسی (.182:13:1رضویان،) هاستآن موقع به معالجه و هابیماری شیوع و بروز از پیشگیری
 احداث به نیاز فعالیت یک داد، فقدان قرار بررسی مورد آن مناسب قرارگیری عدم و کاربری فقدان بعد دو از توانمی را بیمارستان

 به منجر و نداشته مناسبی یابیمکان فعالیت یک که است ایمقوله قرارگیری مناسب عدم اما ،است منطقه یک در کاربری یک

 و خاکپور) گرددمی... و اتومبیل از بیشتر استفاده به دسترسی، اجبار آمد، کاهش و رفتی وقت، انرژی، هزینه اتالف

 و در روندمی هدر به مختلف کشورهای در بهداشتی ملی منابع از نیمی از بیش که دهدمی ننشا هابررسی (.2:13:1همکاران،

 و تناسب که شودمی خدماتی صرف عمومی اعتبارات و شوندمی ناکارآمد مصرف صورت به محدود نیافته، منابع توسعه کشورهای
 و شده تبدیل مهمی بسیار موضوع به سالمتی، امروزه خدمات دهنده ارائه های واحد عملکرد ارزیابی لذا. ندارند را الزم بخشی اثر

 سالمت سیستم مختلف سطوح در مدیران تمام پوشی، برایچشم قابل غیر مدیریتی ابراز یک عنوان ها، بهارزیابی نتایج از استفاده

 .(::2:13همکاران، و آبادی فرح) است یافته عمومیت

 نظایر و جمعیت طبیعی فزاینده رشد ،شهری -روستا مهاجرت قبیل از عواملی واسطه به و اردبیل استان مرکز عنوان به اردبیل شهر
 از که حالی در .است بوده مواجه شهری مناطق از برخی در برنامهبی فیزیکی رشد نتیجه در و جمعیت حد از بیش افزایش ها، بااین

 دسترسی که درمانی و بهداشتی خدمات مخصوصاً عمومی دماتخ هایکاربری برای عادالنه گزینیمکان و بهینه فضایی توزیع نظر

 شهر مساحت از هکتار 11/2 .است نشده گرفته نظر در متناسبی فضای است، اهمیت دارای هاآن به راحت و موقع به و سریع

 هکتار 13/22 نیز درمانی فضای مساحت. باشدمی شهر کل از درصد ./.4معادل که است یافته اختصاص بهداشتی کاربری به اردبیل

شرکت ) است شده محاسبه مربع متر/. 8برابر اردبیل شهر در بهداشتی کاربری سرانه و باشدمی شهر کل مساحت از ./.38 معادل
 که بوده مربع متر ./.83اردبیل شهر در درمانی و بهداشتی های کاربری سرانه مجموع لذا. (221:13:2،سین پارس آریان راوردمهند

ن جانمایی مسئله به برآن است کهپژوهش،  این بنابراین .باشدمی شهر در بهداشتی و درمانی فضاهای ایجاد به زنیا از حاکی -مکا

 هایمکان در مسئوالن برای مالی شرایط بودن مهیا صورت در تا پرداخته اردبیل شهر در درمانی مراکز استقرار جهت بهینه های

تحلیل . باشند داشته درمانی بویژه بیمارستانی مراکز به تریدسترسی راحت شهروندان گردد تا مناسب مراکز بیمارستانی احداث
ها و توان دادهگیری میبواسطه قاعده تصمیم. یابی، مستلزم استفاده از قاعده مشخصی استیند مکانسطح تناسب اراضی در فرآ

را، که به صورت توأم با وزن و اهمیت معیارها  اطالعات مربوط به صورت وضعیت معیارهای مطرح در یک فرایند تصمیم گیری

از تکنیک  جهت دستیابی به هدف پژوهش،مطالعه لذا در این  .به دست آورد شوند،مطرح می( گیرانهای تصمیماولویت)

TOPSIS های تحلیل چند معیاری استفاده شدبه عنوان یکی از فرآیند. 

 

 پیشینه پژوهش -
ای صورت گرفته مطالعات گستردهکاربریهای مربوط به خدمات درمانی فضایی  –ماندهی مکانیی ساهای اخیر در عرصهدر سال

 : توان به موارد زیر اشاره کردتحقیق حاضر، نقش موثر داشتند می های نظریملۀ این تحقیقات که در غنای پایهاز ج. است
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ی و درمانی را با تایی و مکانی خدمات بهداشساماندهی فض ریزی وای تحت عنوان برنامه، مطالعه(::13)زاده و همکاران ابراهیم

نتایج حاصل از این پژوهش مشخص ساخت که مکان فعلی اکثر مراکز درمانی . ، در شهر زنجان انجام دادندGISاستفاده از 

( 13:2)و همکاران  طحاری مهرجویی. های این کاربری مطابقت ندارددر شهر زنجان با معیارهای علمی و ضرورت( هابیمارستان)

گیری های تصمیمبندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی از تکنیکای جهت شناسایی و الویتدر مطالعه
به این نتیجه دست یافتند که مدیران مراکز بهداشتی و درمانی، با استفاده از . فاده کردندتچند شاخصه در شهرستان یزد اس

 .ها بپردازندریزی جهت تقویت واصالح نابسامانیبندی و برنامهگیری چند شاخصه قادر خواهند بود تا به الویتهای تصمیمتکنیک

معیار  13در این مطالعه با توجه به . یابی بیمارستان در شهر تبریز پرداختندهای مکان، به ارزیابی الگو(13:1)اشقلی و همکاران 

 است که شمار امر دهنده اینحاصل نشاننتایج . استفاده شده استو شاخص همپوشانی  AHPهای مدلسازگار و ناسازگار، از 

یابی مراکز ای به مکانهعدر مطال( 13:1)نژاد و همکاران حاتمی. های موجود در برخی مناطق کافی نیستو تخت هابیمارستان
های منطقه دراین مطالعه زمین .هار شیراز پرداختنددرمانی، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در منطقه چ –بهداشتی 

های مناسب جهت احداث نشان داد که زمیننتیجه مطالعه . بندی کردندتوسط و ضعیف طبقهم، گروه عالی، خوب 4را به ار چه

-ای در پکن به مکانهدر مطالع( 2212)و ویو زو  .اندشدههای ارتباطی واقعبیمارستان در نزدیکی مناطق مسکونی، فضای سبز و راه

های تحلیل چند معیاری و به عنوان یکی از روش AHPدر این مطالعه از روش . ندیابی بهینه جهت احداث بیمارستان پرداخته ا

GIS محدوده مورد مکانیابی بیمارستان در نتایج مطالعه نشان داد، استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در . ه استاستفاده شد
 . کارآمد بوده است بسیار مطالعه

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه  -
 :3 جغرافیایی عرض در شهر این (.1شکل )باشد می اردبیل مرکزاستاناست و به عنوان  گرفته قرار ایران غربیدرشمال شهراردبیل

 و بوده واقع دریا سطح از متری 1822 ارتفاع در اردبیل شهر. ددار قرار دقیقه 11 و درجه :4 جغرافیایی طول و دقیقه 18 و درجه
 مالیم هایتابستان و سرد هایزمستان دارای اردبیلاز لحاظ اقلیم، شهر. است شده واقع سبالن و باغرو هایهکو بین اردبیل فالت در

 .(13:2 ،مرکز آمار ایران) باشدمی نفر هزار 4:8بالغ بر اردبیل شهر جمعیت، 13:2بر اساس سرشماری سال . است
 

 
 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه: (1)کل ش

 

 مواد وروش  -
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 :های معیارروش تهیه نقشه -
ک ی. یابی نمودباشد تا بر اساس آنها اقدام به مکان به منظور تعیین مناطق مناسب جهت احداث بیمارستان نیاز به معیارهایی می

هایی و از نقشه آیدگیری به حساب میهای تصمیمن مطلوبیت گزینهای برای آزمون میزا، استانداردی برای قضاوت و یا قاعده1معیار

شود های معیار یاد میجغرافیایی هستند تحت عنوان نقشه که معرف تغییرات صورت وضعیت و مقادیر معیار در فضای

العات اسنادی و چون مط هاییگیری، از کانالاستفاده در بحث ارزیابی و تصمیم فهرست معیارهای مورد. (188 :13:8مالچفسکی، )

ه صورت معیارهای انتخابی ب. ای، بررسی ادبیات موضوع و پیمایش نظرات و عقاید افراد صاحب نظر، قابل استخراج استکتابخانه
-معرف وضعیت کلی سایت پیشنهادی میهای سازگار و ناسازگار با فضاهای درمانی و معیارهایی که ترکیبی از مهمترین کاربری

 سلول) iپیکسلمعرف صورت وضعیت  ،، هر ارزیابیماتریس معیارهای  ، در(1)مطابق با جدول . نظر قرار گرفته اند مد ،باشند

در این . ه است، تعیین شد( j) معیار وضعیت ثبت شده از  به ازاء است که (تشکیل دهنده نقشه رستری از محدوده مورد مطالعه

از نقشه پایه شهر در بدین منظور، . سازی تهیه شدعاتی مربوط به هر معیار بارقومیهای اطالیهال GISمطالعه ابتدا در محیط 
-و نقشه رقومی شده سطوح آبی، مراکزدرمانی، کارگاههای شهری در وضعیت موجود کاربری ،  نقشه رقومی شده1:12222مقیاس 

واد پایه استفاده شد و با استخراج الیه های اطالعاتی مربوط و شبکه ارتباطی به عنوان م های صنعتی، مناطق مسکونی، فضای سبز

، از روی نقشه های رقومی شده، الیه های اطالعاتی مورد نیاز در فرآیند هاستانیابی بیماربه هر یک از معیارهای مطرح در مکان

 .ایمپورت شد Idrisi ها به محیطدر مرحله بعد جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و اجرای مدل، تمامی الیه .تحلیل آماده شدند

 

ر ماتریس: (1)جدول   یابی احداث بیمارستان در شهر اردبیلنمکا درمطرح  هایمعیا

کاربری 

 اراضی

فاصله 

 ازسطوح آبی

ه  از را فاصله 

 ارتباطی

از  فاصله 

فضای 

 سبز

فصله از 

مراکز 

 صنعتی

از  فاصله 

منطق 

 مسکونی

از مراکز  فاصله 

 مانیدر

 معیار
 

 پیکسل

X1n … … X14 X13 X12 x11  

 1پیکسل

X2n … … X24 X23 x22 X21  

 2پیکسل
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. 

. 

. 
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xmn … … Xm4 Xm3 Xm2 Xm1  

 mپیکسل

 

رها  - ده از معیا زی  دامنه تغییرات ثبت ش داردسا ری و استان ذا  :ارزش گ
هارزش مقادیر انداز است که به  معنای آن  ری به  د گذا تعلق گیر یت، ارزشی  مطلوب معیارها بر حسب میزان  گیری شده از 

 است الزم لذا رند،یگیم قرار استفاده مورد هااسیمق از یمتنوع دامنه ارهایمع یریگاندازه در که ییجا آن از (.81: 13:2غالمی،)

 کردن همسان معنی به هاداده نمودن تاندارداس. (1:2:13:1،ینیماه سلمان) گردد استاندارد گریکدی با بیترک از قبل ارهایمع که

 در این مطالعه، (.131:13:2آشور،. )است( 288 الی 2 مانند)  دیگر مشخص دامنه یک یا و یک و صفر بین هاداده تغییرات دامنه

ارزش به  وط  دمرحله مرب استاندار ری و  نظر گذا جموعه فازی در  ی ارزش عضویت در م و بر مبنا ه صورت توأم  سازی ب

ته شده است تا  2 بین مقادیری چونای که دامنه آن توان با شمارهارزش عضویت یا درجه تعلق در یک مجموعه فازی را می .گرف
 باشددرجه باالی ارزش عضویت یک عنصر به معنای نسبت باالی تعلق آن به مجموعه می. تعیین کرد ،قرار دارد  288تا  2یا  1

                                                 
1
- Criterion   
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وجود IDRISI Kilimanjaro از نرم افزار  FUZZYتابع در  اضر با استفاده از امکاناتی کهدر تحقیق ح .(:12: 13:2، افروز)

 Sigmoidalاند به تناسب، از توابع عضویت های معیار تهیه شدههایی که به صورت نقشهسازی نقشهبرای استاندارد .دارد

، کاهشی به صورت یکنواخت و سایمتریک استفاده به هایی چون الگوهایی چون افزایشی به صورت یکنواختقالب و در  liniearو

ها ای از مقادیر در نظر گرفته شده است که اگر مقادیر ثبت شده از معیار در پیکسلدر رابطه با هر معیار، دامنه .عمل آمده است
گردد و در نتیجه تلقی میصفر در دامنه تعیین شده  بیشتر یا کمتر از مقادیر تعیین شده در دامنه باشد به منزله درجه عضویت

ت در ها با درجه کامل عضویگیری شده از معیار در پیکسلاگر مقادیر اندازهاز سوی دیگر . شودمیزان مطلوبیت برابر با صفر می

سایر سطوح مطلوبیت نیز در حد فاصل درجه . به معنای مطلوبیت حداکثر در آن معیار استدامنه تعیین شده منطبق باشد، 

 .قرار دارد (288) ر و درجه عضویت حداکثرعضویت صف

 

 :هادهی دادهروش وزن -
مورد  (AHP)ای دو بدو که در ذیل روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، از روش مقایسهقیق حاضر برای تعیین وزن معیارهادر تح

-ومی مطرح در تصمیم گیری کاسته میمفه تا اندازه زیادی از پیچیدگی ،در این روش. گیرد، استفاده به عمل آمداستفاده قرار می

های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، امکان بررسی کی از مزیتی .گیرندلفه، مورد توجه قرار میؤزیرا در هر زمان معین تنها دو م ،شود

ل ماتریس مقایسه به عبارت دیگر در تشکی .باشداهمیت معیارها و زیر معیارها می سازگاری در قضاوتهای انجام شده برای تعیین

 ،چون وقتی که اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر برآورد می شوند .سازگاری در قضاوت ها رعایت شده استمقداردودویی معیارها، 
 ها را مشخص سازد چنانچه مقددار ای را باید یافت که میزان ناهماهنگیپس سنجه .احتمال نا هماهنگی در قضاوتها وجود دارد

 باشد نشان دهنده این است که سازگاری الزم در قضاوت ها رعایت شده اسدت  1/2مساوی یا کوچکتر از  CR 1ضریب سازگاری

 و 1/2محاسبه ضریب پایندگی در کار تحقیقی حاضر نشان داد که این ضریب در مطالعه حاضر کمتر از  .(:13:8:31مالچفسکی )

 .باشددر حد قابل قبول می

 

 :( (TOPSISبر اساس مدل  های مکانیبندی گزینهاولویت -

 .پذیردآل صورت میها، بر پایه انفکاک آنها از نقطه ایدهای از گزینهسازی مجموعهمرتب، آلایده های مبتنی بر نقطهدر روش
ها این روش ترینولااز متد یکی، (TOPSIS) لآمشابهت به راه حل ایدهبر مبنای میزان  هاگزینه سازی اولویتتکنیک مرتب

و ترین واحد به نقطه ایدهنزدیک ،ای است که به طور همزمانگزینه بر اساس این تکنیک بهترین گزینه،. شودسوب میمح آل 

هرچه ارزش صفت بزرگتر باشد )، هم مستلزم افزایش یکنواخت مطلوبیت  TOPSIS.باشدآل منفی دورترین واحد از نقطه ایده

از  .است( گزینه بهتر است، هر چه ارزش صفت کوچک باشد) مطلوبیتت کنواخو هم مستلزم کاهش ی( باشدگزینه، بهتر می
با این حال الزم . ها و معیارهای عینی و ذهنی استفاده نمودتوان از شاخصامتیازات مهم این روش آن است که بطور همزمان می

نوع کمی بوده و در صورت کیفی بودن  در این مدل جهت محاسبات ریاضی، تمامی مقادیر نسبت داده شده به معیارها از ،است

توان هم در محیط رستری و را میTOPSISاگر چه روش  .تبدیل نمود باید آنها را به مقادیر کمینسبت داده شده به معیارها، می

، روش کار .استهای رستری ای مناسب با ساختار دادهاما این تکنیک به طور ویژه د،به کار بر SIGهم در محیط برداری مربوط به 

 :باشدمشتمل بر مراحل ذیل می
ام در معیار iمعرف نمره خام پیکسل  که در آن ،(1رابطه)شاخص  mآلترناتیو و  nها براساس تشکیل ماتریس داده: مرحله اول

jام است . 
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همچون واحد )گیری متفاوت که در واحدهای اندازه را ها، دامنه مقادبر در این مرحله با استانداردسازی داده: مرحله دوم
تبدیل و مقادیر استاندارد شده  1و  2وجود دارند به یک دامنه استاندارد در حدفاصل بین  (ای، درصدی و متریکگیری رتبهاندازه

سه و قابل ترکیب با هم هستند به دست های نقشه استاندارد که قابل مقایدر چنین روندی الیه. آوریمرا به دست می ها داده
 .(2رابطه) آیدمی

 
و  2 1 ای باشد کهها باید به گونه؛ مجموع وزنکنیممیاختصاص یافته به هر صفت را تعیین   هاوزن: مرحله سوم

 .بدست آید  = 1

وزنی  استاندارد شده های نقشه، الیهآن بر در وزن متناظر اندارد شده با ضرب هر ارزش از الیه صفت است: مرحله چهارم
 .می باشند حاوی ارزش استاندارد شده وزنی  ،ها؛ هر سلول از الیهنماییممی ایجادرا 

-ها تعیینارزش) کنیممیتعیین ، وزنی نقشه استاندارد شدههای را در رابطه با هر یک از الیه ارزش حداکثر : مرحله پنجم

 .= ؛ یعنی ؛(آل هستندکننده نقطه ایده

آل ها تعیین کننده نقطه ایدهارزش)کنیم می تعین ،استاندارد شده وزنی نقشه الیهرا برای هر ارزش حداقل : مرحله ششم

 .=؛ ورتی که به ص( منفی هستند
توان با ، یک انفکاک را میکنیممیآل و هر گزینه را محاسبه فاصله بین نقطه ایده، با استفاده از یک اندازه انفکاک: مرحله هفتم

 (.3رابطه ) محاسبه کرد( مستقیم الخط)استفاده از متریک فاصله اقلیدسی 

 

 .(4رابطه )کنیم می آل منفی و هر گزینه را تعیینبین نقطه ایده "فاصله" ،ا استفاده از همان اندازه انفکاکب: مرحله هشتم

 

 (.8رابطه ) کنیممیرا محاسبه  نزدیکی نسبی به نقطه ایده آل رابطه زیربا استفاده از : مرحله نهم

 =  

-میل می 1به سمت  تر باشد آل نزدیکیک گزینه به نقطه ایده بر این اساس هر اندازه .می باشد 2   1 به طوری که

 همراه باشد ای که با باالترین ارزش از ؛ گزینهکردهرتبه بندی  ها را بر حسب یک ترتیب نزولی از گزینه: مرحله دهم .دکن
 .(314-318: 13:3مالچفسکی، ) بهترین گزینه است

 

(1)رابطه   

 

(3)رابطه   

 

(2)رابطه   

 

(4)رابطه   

 

(8)رابطه   
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 نتایج -2

 

 های مورد استفادهمعرفی داده -
از این . ردمد نظر قرار گی ،بایستیطی، اجتماعی، اقتصادی و غیره مییابی بیمارستان در سطوح مختلف، معیارهای محجهت مکان

در این پژوهش، فاصله از . ان از اهمیت بسزایی برخودار استیابی بیمارستهای سازگار و ناسازگار در مکانرو همخوانی با کاربری

دسته و ( ارتباطی، نزدیکی به فضای سبزهای نزدیکی به مراکز مسکونی، نزدیکی به راهکاربری اراضی، )به دو دسته سازگار  الیه ها

معیارها توضیح داده  ادامه تقسیم شده است که در( خانهمارستان موجود، فاصله از رودفاصله از مراکز صنعتی، فاصله از بی)ناسازگار 

 . شودمی

. است درمانی و بهداشتی خدمات به یافته اختصاص فضاهای ،شهری مهم هایکاربری از یکی :فاصله از مراکز درمانی -1

 نواحی زیرا ،آورد حساب به بیمارستان یابیمکان تعیین در اصلی هایشاخص از یکی عنوان به توانمی را کاربری این به دسترسی

 از نشان اردبیل محالت سطح در درمانی کاربری کیفی و کمی بررسی. دارند فضاها این به کمتری دسترسی یافته توسعه کمتر

 به دسترسی اساس این بر .دارد شهر مرکز در کاربری این اکثر تمرکز و نامناسب پراکنش و شهر محالت اکثر نسبی محرومیت

 نواحی و توحید شهرک سبالن، شهرک مهرآباد، کندی، جین آباد،ایران ، مالیوسف مغان، گل محالت در درمانی-بهداشتی خدمات
ور در این مطالعه ابتدا به همین منظ .(221:13:2،سین پارس آریان راوردشرکت مهند) دهدمی نشان را ایعدیده نارسایی جنوبی

پورت به محیط ادریسی ایم مذکور یسپس الیه. تهیه شد( 2شکل)درمانی  ، نقشه پراکنش مراکزGISدر محیط  سازیبا رقومی

 فاصله از یبر روی نقشه پراکنش ، نقشه IDRISI Kilimanjaro در محیط Distanceتابع از  در مرحله بعد با استفاده. شد

یابی جهت مکان ی فازیارد شدهنقشه استاند با توجه به. تهیه شد( 3شکل) ی این عاملنقشه استاندارد شدهو مراکز درمانی 

داده شده است و هر ( 288به سمت )امتیاز بیشتری  ،هر چه فاصله از مراکز بیمارستانی موجود بیشتر باشد، های جدیدبیمارستان
 . است (به سمت صفر)داده شده به آن کمتر  امتیاز ،مراکز نزدیکتر باشدفاصله به این چه 

 

 
 ی فازی فاصله از مراکز درمانینقشه استاندارد شده (:3)شکل ی شهر اردبیل            نقشه مراکز درمان(: 2)شکل 

 

-آلودگی و وصدا سر قبیل از را مشکالتی و است بیمارستانی مراکز با ناسازگار هایکاربری از صنایع :فاصله از مراکز صنعتی -2

 اصول از ها آن از فاصله رعایت نتیجه در شود،می زیست محیط یآلودگ باعث هاکاربری این وجود بعالوه. کندمی ایجاد جوی های
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 سپس. تهیه شد( 4شکل) شهر اردبیل در این مطالعه ابتدا نقشه پراکنش مراکز صنعتی .است بیمارستانی مراکز گزینیمکان اولیه

 فاصله صنایع از چه هر د شده،با توجه به نقشه استاندار. به دست آمد( 8شکل)  IDRISIمحیط ی فازی درنقشه استاندارد شده

امتیاز داه شده به آن  باشد، ترنزدیکفواصل به مراکز صنعتی  و هر چه (288به سمت ) امتیاز داده شده به آن بیشتر زیاد گردد،

 . است (صفر سمت متمایل به) کمتر
 

 
 ی فازی فاصله از مراکز صنعتینقشه استاندارد شده: (5)شکل نقشه مراکز صنعتی شهر اردبیل             (: 4)شکل 

 

 عمده هایشاخص از یکی و شهری کاربری ترینمهم ها،سکونتگاه عنصر ترینارزش با مسکن،: فاصله از مناطق مسکونی -3

 این حالیکه در .پوشاند می مسکونی فضای را شهر هر مساحت درصد 32 حدود معمول طور به. است کشور یک توسعه ارزیابی

 سرانه اردبیل شهر نفری 441:13 جمعیت به توجه با حال .باشد می هکتار 2::1 معادل درصد 81/31 اردبیل شهر در میزان

شرکت مهندسین پارس آریان ) باشدمی مطلوب ایسرانه بیانگر که آیدمی بدست فرد هر برای مربع متر 44/: مسکونی
شده تهیه  GISسازی در محیط باشد، که با رقومیدبیل مینمایشگر پراکنش مناطق مسکونی شهر ار( 3)شکل  .(13:2:::1راورد،

، به علت اهمیت دسترسی سریع و به موقع (1شکل) زی معیار فاصله از مناطق مسکونیفای نقشه استاندارد شده در. است

نیز امتیاز مسکونی  از مراکزفواصل دور و  ی دریافت کردندبیشترمسکونی، امتیاز  بیمارستان، فواصل نزدیک به مناطق شهروندان به

  .دریافت نمودند( به سمت صفر) کمتر
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 ی فازی فاصله از مناطق مسکونینقشه استاندارد شده: (7) شکلنقشه مناطق مسکونی شهر اردبیل       (: 6)شکل 

 

 خصوصیت به توجه با انسان .است سبز بیمارستانی، فضای مراکز با متناسب هایهمجواری از یکی :فاصله از فضای سبز -4

 های طبیعی در مناطق شهری، ان مسکنتوانایی فضای سبز به عنو .دارد گرایش سبز فضای به ارتباط ایجاد و طبیعت به فطری

 سبز فضای(. 2223::2جی ائی سورا،)ار مؤثرند یباشد و برای کاهش پرخاشگری و رسیدن به آرامش روحی بسبسیار مفید می

 مساحت از درصد 8/:2 حدود. شودنیز می جوی هایآلودگی کاهش ذارد، موجبگمی انسان روان و روح بر که تأثیراتی بر عالوه

 متر 23/1 فرد هر برای سبز فضای یسرانه اساس این بر. است گرفته بر در سبز فضاهای را هکتار :31/:3 معادل اردبیل شهر کل
شرکت مهندسین پارس آریان ) گرددمی تلقی جهانی هایاستاندارد حد در و مطلوب ایسرانه که شودمی محاسبه مربع

 مراکز فضای سبز به هرچه بدان جهت که،. باشدپراکنش فضای سبز شهر اردبیل می ، نمایشگر(:)شکل  .(223:13:2،راورد

 هداد متیازا در این مطالعه به فواصل نزدیک از فضای سبز، حداکثر. ، جهت احداث بیمارستان مناسب استباشد نزدیکتر بیمارستانی

 (. :شکل) اختصاص داده شده است و ارزش ترین امتیازها کمو به فواصل دور از این فضا است شده
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 ی فازی فاصله از فضای سبزنقشه استاندارد شده: (9) شکلنقشه فضای سبز شهر اردبیل              (: 8)شکل 

 

 که چرا آید،می حساب به بیمارستان مراکز به خانوارها اساسی ازهاینی از موقع به و سریع دسترسی: فاصله از راه ارتباطی -5

 بیماران جانی آسیب رفتن باال صورت، احتمال این در و بوده برخودار حیاتی اهمیت از مراکز این به بیماران موقع به رساندن
 هایراه به مجاورت و نزدیکی اساس نای بر. برسد بیمار به ناپذیریجبران خسارات است ممکن اینصورت غیر در. یابدمی کاهش

، در مرحله بعد نقشه (12شکل)های ارتباطی هتهیه الیه مربوط به را از بعد مطالعه این در. است بوده گزینه یک، بهترین درجه

 کمترین و شده داده معابر از فاصله کمترین امتیاز به بیشترینبا توجه به نقشه استاندارد شده، . تهیه شد( 11شکل)معیار  نفازی ای

 . یافته است اختصاص فاصله بیشترین به امتیاز

 

 
 ی فازی فاصله از راه ارتباطینقشه استاندارد شده:(11)شکل های ارتباطی شهر اردبیل          نقشه راه(: 11)شکل 
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و  ی و خشکهای موقتخانهچه رودهای دائمی، ، چه رودخانهسطوح آبیدر مورد  :(رودخانه و دریاچه)فاصله از سطوح آبی  -6

باال و  یطغیان اقعو در مو محدود کردن بستر ر بهمنج، ی این سطوح آبیها در حاشیهو ساخت و ساز عدم رعایت حریم ها،دریاچه

عالوه بر  ،(12شکل)بی شهر اردبیل با توجه به نقشه سطوح آ. گرددموجب سیل و خسارات فراوان می ،رآمدن سطح آب از بست

با توجه به اهمیت رعایت فاصله . گذردچای از وسط شهر میفقط یک رودخانه بالخی، (شرقی شهرواقع در جنوب) ورابیلدریاچه ش

 کمترین و است کرده دریافت را امتیاز بیشترین سطوح آبی از فاصله بیشترین این معیار، سازی فازیاز سطوح آبی، جهت استاندارد

 (.13شکل) است یافته اختصاص سطوح آبی حریم از هفاصل نزدیکترین به صفر یعنی امتیاز
 

 
 ی فازی فاصله از سطوح آبینقشه استاندارد شده: (13)شکل نقشه سطوح آبی شهر اردبیل                (: 12)شکل 

 

گزینی این ندر بسیاری از موارد، مکا. ر استمنظور از کاربری نوع و نحوه ی استفاده از زمین در حال حاض: کاربری اراضی -7

 قرار این شهر اردبیل به هایکاربری وضعیت .گرددهای شهری میده که باعث اختالل در سیستمها به اندازه ای نامناسب بوکاربری

 را اردبیل هایکاربری عمده سبز فضای و خدماتی هایکاربری مزارع، و باغات بایر، هایزمین مسکونی، هایکاربری که باشدمی

 داده اختصاص خود به هاکاربری بین در را شهری فضای بیشترین هکتاری 2::1 مساحتی با مسکونی کاربری. نددهمی تشکیل
 از بعد. باشدمی مربع متر 44/: نفر هر برای مسکونی سرانهو  گیردمی بر در را شهر مساحت از درصد 81/31 مجموع در که است

 تشکیل را شهر مساحت درصد 22 حدود هکتاری 1328 مساحتی با هانگپارکی و معابر توسط سطح بیشترین ،مسکونی کاربری

 و رودخانه همراه به مزارع و باغات. دهندمی تشکیل را شهر از درصد 24/13 هکتاری :121 مساحت با بایر هایزمین. است داده

 هستند شهر عمده های بریکار دیگر از نیز سبز فضای و خدماتی هایکاربری. باشدمی هکتاری 18: مساحتی دارای مسیل

 کاربری نقشه براساس اردبیل شهر در موجود کاربریدر این مطالعه،  (.13:2::1،شرکت مهندسین مشاور پارس آریان راورد)
 برای (بیشترین ارزش فازی) کاربری تناسب درجه بیشترینسازی، جهت استاندارد .است شده بندی طبقه ،(14شکل) شهر اراضی

( بهداشتی تجاری، نظامی،) کاربری به تناسب درجه کمترین و است یافته اختصاص( باغ زراعی، بایر،) کاربری به بیمارستان احداث

 . اندرادریافت کرده 288شان ارزش بین صفر تا ها نیز، با توجه به نقش و اهمیتسایر کاربری (.18شکل) است شده داده
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 ی فازی کاربری اراضینقشه استاندارد شده(: 15)شکل                    نقشه کاربری اراضی شهر اردبیل (: 14)شکل 

 

 :  TOPSISخروجی حاصل از بکارگیری مدل -
های استاندارد شده در رابطه با هر یک ازمعیارهای مطرح در سنجش سطح مطلوبیت همانگونه که اشاره شد پس از تهیه نقشه

شده و با اعمال   TOPSISهای حاصله وارد مدل، نقشه(2جدول) های مربوطهنمکان برای استقرار بیمارستان، و اعمال کردن وز

نهایی حاصل از روش تحقیق  همانگونه که در نقشه . بدست آمد( 13شکل )ها، خروجی نهایی مراحل مختلف مدل بر روی نقشه

های پایین دارای اراضی با ارزش. استبندی شده دسته 8/2:تا  31/2های حاصله از تغییرات ارزش ینشان داده شده است، دامنه

کند، ها تناسب اراضی نیز افزایش پیدا میکمترین تناسب مکانی برای احداث بیمارستان هستند، به ترتیب با افزایش دامنه ارزش
با این اوصاف . بندی نشان داده شده به تناسب معیارهای مورد استفاده و بار وزنی آنها، بدست آمده استباید توجه داشت که اولویت

در صورت عدم امکان تغییر کاربری یا به  ،اندهای دیگر اشغال شدههای دارای امتیاز باال، در وضعیت موجود توسط کاربریاگر پهنه

 .های بعدی رفتع باید سراغ اولویتصرفه نبودن آن، بالطب

 

 

 های مطرح معیار حاصل از مقایسه زوجی وزن(: 2)جدول 

ی وزن گروه معیار نام وزن نام محور  وزن کل

 
 سازگار

 
:2/2 

 مناطق مسکونی
 فضای سبز
 راه ارتباطی

 کاربری اراضی 

4:2/2 
234/2 
332/2 

2:4/2 

3:3/2 
281/2 
2::/2 

218/2 

 
 ناسازگار

 
22/2 

 سطوح آبی
 مراکزصنعتی
 مراکزدرمانی

133/2 
131/2 
213/2 

233/2 
182/2 
218/2 
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 اراضی جهت احداث بیمارستانبندی نقشه نهایی الویت: (16)شکل 

 

 گیرینتیجه -3

پذیری و آرامش زندگی شهری برای شهر ارگانیسمی پویا و زنده است، لزوم توجه به پویایی ارگانیسم شهری موجب زیست
 یابیمکان صحیح و بهینه تخصیص .آیدریزی مناسب به دست میگردد که این مهم از طیق شناخت صحیح و برنامهشهروندان می

 اردبیل حاضر، شهر تحقیق موردی مطالعه اینکه به توجه با .کند حل را شهری مشکالت و مسایل از بسیاری تواندمی ،بیمارستان

بیانگر  ،توجه به نقشه پراکنش فعلی مراکز درمانی در سطح شهر اردبیل همچنین،. دارد تصاعدی روندی نیز شهر توسعه و باشدمی

ای که تجمع این مراکز بیشتر در مناطق مرکزی و تاحدودی شمالی شهر متمرکز به گونه ،باشدمیپراکندگی نامطلوب این فضاها 
و اال بودن میزان شعاع دسترسی باعث بی هم رفته این مسائل رو. شده و سایر مناطق واحدهای کمتری را در خود جای داده است

 اردبیل، به علت اینکه این مراکز در سطح شهر بیمارستان یابیانمک در دقتلذا  .باشدصرف هزینه و وقت بیشتر برای شهروندان می

 باشد،می زیادی هایهزینه صرف مستلزم جدیدهای بیمارستان ایجاد که جایی آن از و است شهروندان روح و جسم سالمت ضامن

یابی این مراکز به معیارها و اصول ، ضرورت دارد که در مکاندرمانیبا توجه به اهمیت کارکرد فضاهای  ،بنابراین .است مهم بسیار

، با یک سری از معیارهایی هابیمارستان کاربری در همین راستا میزان تناسب اراضی برای اختصاص به. یابی توجه شوداناساسی مک
  .سنجیده شد که در متن مقاله به آنها اشاره شد

شوند، که به رنگ سفید مشاهده می ،8/2:های با ارزش کسلپی، حاضر مطالعهنقشه نهایی حاصل از فرآیند تحقیق دربا توجه به 

میل ( رنگ خاکستری و آبی تیره) 31/2ها به سمت هرچه ارزش پیکسل. ها دارا هستندبیشترین الویت را برای احداث بیمارستان

ی مناسب جهت اهه مکاندهد کنتایج مطالعه نشان می .شودت احداث بیمارستان کاسته میاز اهمیت و کیفیت اراضی جه نماید،
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که به های سبز شهری های ارتباطی و فضااحداث بیمارستان در شهر اردبیل، به طور عمده در فواصل نزدیک از مناطق مسکونی، راه

 .قرار دارنداند، یابی حهت احداث بیمارستان مطرحهای سازگار در موضوع مکانعنوان کاربری

جهت احداث  ارائه شده های متناسبمکان ،حاصل از روش تحقیق حاضر بندی اراضی الویت نقشه نهاییبه همچنین با توجه 

در  همچنینسطوح آبی و فاصله از مراکز صنعتی، فاصله از  :ها و فضاهای ناسازگار، شاملکاربری از اغلب در فواصل دور بیمارستان،
توان می بنابراین،. دنقرارد دار ،اندبود مراکز درمانی مواجههایی از سطح شهر که با کممانی فعلی و در قسمتمراکز در فواصل دور از

( TOPSIS)نتایج حاصل از تحلیل چندمعیاری، با استفاده محوری از روش به صورت  که نتایج حاصل از پژوهش حاضر که گفت

برای ، (DSS)گیری تصمیمنی به عنوان سیستم پشتیبان آفریهای این فنون و ابزارها در نقشمنعکس شده است، نشانگر توامندی

، را باید در حد ابزار کار در GISافزارهای ظر دور داشت که فنون مذکور و نرمبا این حال نباید از ن. های مناسب استانتخاب گزینه

ر با این فنون و ابزا رود که استفاده ازهر چه قدر قدرت کارشناسی پژوهشگران قویتر باشد به همان نسبت انتظار می. نظر گرفت
ته  در ادامه .همراه باشدتری و برجستهنتایج مثبت  ار گرف ه حاضر قر ن مقال دگا نظر نگارن حقیق مد  رآیند ت پیشنهاداتی که در ب

یل ارایه می در ذ  : گردداست، 

 یابی مراکز درمانی و ی، سلسه مراتبی و مرکزیت در مکانرعایت اصول شهرسازی از نظر دسترسی، ظرفیت، شعاع عملکرد

  .های شهریکاربریسایر 

 (از جمله بیمارستان) های مراکز درمانیاربری ناسازگار، در مجاورت فعالیتسیس کضرورت ندادن مجوز تأ.   

 از جمله ) یابی بهینه مراکز بهداشتی و درمانیهای جامع و تفصیلی در خصوص مکانه و اجرای طرحبازنگری کلی در تهی

 .(بیمارستان

 یابی بیمارستان و نظارت بر اجرای آنانضرورت وضع مقرارت خاص مک.  

 خروجیهای مناسب و پیشنهادی طبق ت و ساز مراکز بیمارستان در مکانها بر ساخنظارت و هدایت بیشتر شهرداری 
 .حاصل از پژوهش حاضر نهایی

 

 منابع -4
مکانی خدمات  -ریزی و ساماندهی فضاییبرنامه(. ::13. )شفیعی، یوسف. زاده آسمین، حسینابراهیم. احدنژاد، محسن. زاده، عیسیابراهیم -1

، 3، شماره 42های جغرافیای انسانی، دوره پژوهشی پژوهش–شهر زنجان، نشریه  علمی : ؛ مطالعه موردیGISبهداشتی و درمانی با استفاده از 
 . :8-:3ص 

پژوهشی  -یابی بیمارستان در شهر تبریز، نشریه علمیمکان ارزیابی الگوهای(. 13:1. )صدر موسوی، میرستار. جمالی، فیروز. اشقلی، مهدی -2

 . 23-83، ص 41، شماره :1ریزی، سال جغرافیا و برنامه
: گزینی واحدهای صنعتی، استاد راهنمال در مکانتناسب و جاذبه های شهرک صنعتی آمبررسی و تحلیل (. 13:2. )آشور، حدیثه -3

، دانشگاه محقق ی و روستاییشهر یزیربرنامه و ایجغراف ،گروهنامه کارشناسی ارشدپایان ابدینی،موسی ع: استاد مشاور عطاغفاری گیالنده،

 .، اردبیلاردبیلی
مطالعه موردی )بندی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای توسعه کارآفرینی ارایه الگوی مناسب در سطح(. 13:2. )افروز، بهنوش -4

ایان پور،حبیب ابراهیم: استاد مشاور اغفلری گیالنده،عط:، استاد راهنما(شهری اردبیل ی شهر یزیربرنامه و ایجغراف ، گروهنامه کارشناسی ارشدپ
 .، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلیو روستایی

-نیب کنفرانس نیازدهممجموعه مقاالت ی ،ینشانآتش ستگاهیا نهیبه یابیمکان(. 13:2) .یمحمد امین، ،یکامران محمد،. رناص پورمعلم، -8

 .، تهرانکیتراف نقل و لحم یمهندس یالملل
درمانی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  -یابی مراکز بهداشتیمکان(. 13:1. )فعلی، محمد. احمدی، سجاد. نژاد، حسینحاتمی -3

 . هد مقدسریزی و مدیریت شهری، مش، چهارمین کنفرانس برنامه(منطقه چهار شیراز: موردی مطالعه)
 یاریمع چند یابیارز و GIS  از استفاده با یدرمان مراکز یابیمکان(. 13:1) .معظم ریم قولوز، یمیابراه. زهرا ،یخدابخش .یبراتعل خاکپور، -1

AHP، 23 شماره ،یایجغراف یهاپژوهش مجله شاپور،ین شهر دو هیناح.  

 .182ص  ،سمت انتشارات ،یشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه(. 13:1) .یمحمدتق ان،یرضو -:
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شهرداری : های غیر رسمی شهر اردبیل، کارفرماسازی سکونتگاه، برنامه ساماندهی و توانمند(13:2)شرکت مهندسین پارس آریان راورد،  -12
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 .81-32، صص 43، شماره 14، نشریه مدیریت سالمت، دوره (مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد
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