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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1391زمستان ، 35شماره ، دهمسال دوره جديد، 

  

  درماني  با  استفاده از درماني  با  استفاده از   --تحليلي بر مكانيابي بهينه مراكز  بهداشتيتحليلي بر مكانيابي بهينه مراكز  بهداشتي

  ))شهر فيروزآبادشهر فيروزآباد: : نمونه موردينمونه موردي((سيستم اطالعات جغرافيايي سيستم اطالعات جغرافيايي 

  
  

  2شكراهللا زارعي و 1زاده دكتر عيسي ابراهيم

  

  چكيده

هاي شهري است كه به طور مستقيم در تأمين سـالمت فـرد و    مراكز خدمات بهداشتي و درماني از مهمترين كاربري

خصـوص در جوامـع شـهري     دسترسي سريع، به موقع و ارزان به اين مراكز در هر جامعـه، بـه  . جامعه دخيل هستند

ـتاني شـهر فيروزآبـاد بـا      در اين تحقيق چگونگي توزيع خدم. اي دارد اهميت فوق العاده ات مراكز درمـاني و بيمارس

هـاي تأثيرگـذار، تحليـل و ارزيـابي شـده و       و شاخص استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و استانداردهاي شهري

ضمن ترسيم وضع موجود چگونگي وضع مطلوب آن با  مكانيابي مراكز بهداشتي و بيمارستاني جديد ارائه گرديـده  

ور با در نظر گرفتن معيارهايي چون واقع شدن در همجواري كاربري مناسب، فاصـله از كارگاههـاي   بدين منظ. است

صنعتي، نزديكي به راههاي اصلي، نزديكي به فضاهاي سبز شهري، نزديكي به مراكزشـهري، فاصـله از سـاير مراكـز     

جهت تحقق اين مهـم ابتـدا   . يين شدها تعيين و تب بهداشتي و واقع شدن در شيب مناسب، مكانيابي بهينه اين كاربري

هاي مورد نياز تهيه و هر يـك از معيارهـا    آوري شده، سپس پايگاه اطالعاتي تشكيل شد و نقشههاي مكاني جمع داده

هاي اطالعاتي بر اساس ميـزان اهميتـي كـه در     آنگاه به هر كدام از اليه. تبديل گرديد GISبه يك اليه اطالعاتي در 

گيـري از  وزن مناسبي اختصاص داده شد و نهايتـاً بـا بهـره   AHP هداشتي دارند، با استفاده از مدلمكان يابي مراكز ب

گيـري از نتـايج حاصـل    با بهره. بندي گرديد هاي شهر فيروزآباد تقسيم هاي اطالعاتي، زمين نتايج حاصل از تلفيق اليه

درمـاني در   - كاربري بهداشتيمكان مناسب جهت هاي شهر فيروزآباد براي انتخاب هاي اطالعاتي، زمين از تلفيق اليه

ها بيانگر آن است كه شهر فيروزآبـاد از توزيـع    بندي گرديد؛ نتايج يافته دسته از بسيار خوب تا بسيار ضعيف تقسيم 9

هاي انتخـاب شـده را بـا نقشـه كـاربري اراضـي شـهر         مناسب مراكز بهداشتي درماني برخوردار نيست، سپس مكان

  .هاي بهداشتي درماني جديد تعيين گرديد هاي متناسب جهت كاربري يسه نموده و مكانفيروزآباد مقا

  .فضايي، شهرفيروزآباديابي، توزيع ، مكان)GIS(اطالعات جغرافيايي درماني، سيستم - مراكز بهداشتي: كليدواژگان

                                                 
 دانشگاه سيستان و بلوچستانريزي شهري  جغرافيا و برنامهدانشيار  .١

 ريزي شهري غرافيا و برنامهجكارشناس ارشد . ٢
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  مقدمه

اين . سته استيكم تحوالت شگرفي در زندگي بشر بوقوع پيوو بيست قرننخست هاي در سال

تأثير قرار  تحوالت در بستر جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، روابط اجتماعي و زندگي بشر را تحت 

زاده  ابراهيم(ها متجلي ساخته است  ويژه در شهر هاي فضايي به داده و بازتاب اين روابط را در جلوه

اندازهاي جديد  ن چشمترين ويژگي اين قرن گشوده شد بدون ترديد عمده). 41: 1389و ديگران، 

ها است  سابقه جمعيت در كالن شهرها و جهان شهر هاي انساني و تمركز بي در سكونگاه

هاي گذشته آثار سوئي را به  افزايش جمعيت و رشد شتابان شهرنشيني در دهه). 1381:1رضويان،(

اد محالت توان به توسعه كالبدي ناموزون شهرها، ايج دنبال داشته است كه از آن جمله مي

اي، فقر و افت استانداردهاي زندگي، كمبود مراكز خدماتي و نهايتاً نابرابري در برخورداري  حاشيه

ترين اثر رشد شتابان شهرنشيني  بدون ترديد عمده). 128: 1378حساميان، (از امكانات اشاره كرد 

تم خدماتي رويه فضاي شهري، به هم خوردن نظام توزيع خدماتي و نارسايي سيس و رشد بي

گيرندگان شهري تعيين  ريزان وتصميم وظيفه اصلي برنامه). 124: 1384صالحي، (شهري است 

) به طوري كه تمام ساكنان شهري براحتي به آنها دسترسي داشته باشند(مكان بهينه اينگونه مراكز 

تي را در كنند كه توزيع مراكز خدما ريزان سعي مي توان گفت كه برنامه است، عالوه بر اين مي

هاي شهري بهينه سازند و اين توزيع متناسب با توزيع جمعيت و با ميزان تقاضا در نقاط  محيط

چگونگي استقرار هر عنصر شهري در ). 41: 1389زاده و ديگران،  ابراهيم(مختلف شهر باشد 

كالبدي خاصي از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوكار خاص خود است كه  - موقعيت فضايي

ر صورت رعايت آن به موفقيت و كارايي عملكردي آن عنصر در همان مكان مشخص خواهد د

عموماً استقرار بسياري از . انجاميد و در غير اين صورت چه بسا مشكالتي بيشتري بروز كند

كارهاي اقتصادي و رقابت آزاد است، اما تمام عناصر شهري را  و عناصر شهري بيشتر تابع ساز

كارهاي اقتصاد بازار آزاد واگذار كرد؛ بلكه الزم است براي جبران  و ه به سازتوان يك سرنمي

تمسك جست كه   هاي مبتني بر منافع عمومي هاي بازار آزاد به تصميمات و سياست مديآناكار

امروزه همزمان ). 16: 1380 فرد، يكاني(اند  واحدهاي خدمات عمومي بهداشتي درماني از آن جمله

هاي  حل يكي از راه. شود ريزي نيز دشوارتر مي هاي شهري، كار برنامه دن محيطتر ش با پيچيده

جهت غلبه بر اينگونه ) GIS(اساسي براي حل اين مشكل، استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي 

هاي اطالعات جغرافيايي تكنيكي كمي درتصميم  سيستم). 2: 1379 پور، الماس(ها است  پيچدگي
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تعيين روندها ومكان يابي بهينه است كه درمطالعات مربوط به مكان و سطوح ، بمنظور گيريها

هاي اطالعات جغرافيايي امروزه از  رويكرد به سيستم. شوند ريزي بكار گرفته مي مختلف برنامه

هاي شهري  ريزي و اجراي طرح گذاريها و بهبود برنامه ها براي ارتقاي سياست جمله كاراترين شيوه

بنابراين برخورداري از يك شبكه اطالعات جغرافيايي پيشرفته و كامل، بهترين . درو به شمار مي

ها،  وري در اجراي طرح آورد و سبب افزايش بهره هاي گوناگون فراهم مي ريزي زمينه را براي برنامه

دراين تحقيق ضمن ). 9: 1376 ويليامز،(شود  هاي مختلف ارايه خدمات شهري مي حتي در بخش

مكاني خدمات بهداشتي و درماني در شهر فيروزآباد، با استفاده از ـ گي توزيع فضاييبررسي چگون

گزيني و جانمايي كارآمد اين  به تحليل مكاني آن پرداخته و سپس چگونگي بهينه GISتكنيك 

  .ايم خدمات را ارائه كرده

  

  طرح مسئله

هاي  ها و فعاليت آن، مناسبت كالبدي پيچيده - امروزه زندگي در شهرها، با توجه به ساختار فضايي

اقتصادي و نيازهاي فزاينده فرهنگي،  - تقسيم كار اجتماعي اجتماعي، تعميق و گسترش - اقتصادي

فراغتي و اجتماعي شهروندان، بيش از هر دوره ديگري وابسته به خدمات است كه در حقيقت اين 

يد، پايه و اساس هر مجتمع آ هاي حياتي شهر به حساب مي تأسيسات و تجهيزات شهري كه شريان

آورد  اي را براي ساكنين به وجود مي زيستي بوده و كمبود و نارسايي آن مشكالت عديده

اي امر سالمت مثل دوران ما  هيچ عصر و دوره اين در حالي است كه در ).2: 1383خواه،  سعيدي(

عه بشري قرار نگرفته طوركلي جام گذاران و مديران جامعه و به مردان و سياست مورد توجه دولت

شود،  اي براي كشورها و جوامع محسوب مياين امر ضمن آنكه دربردارنده امتيازات عديده. است

هاي  هاي بهداشت و درمان و گسترش مديريت نظامدر نظم و نسق دادن علمي سازمانها و فعاليت

كه  از آنجايي ).9: 1380درگاهي،(بهداشتي و درماني نيز به نحو چشمگيري مؤثر بوده است 

كنند، مراكز خدمات  سالمت هر فرد و جامعه در گرو مراكزي است كه سالمت وي را تأمين مي

بهداشتي و درماني از مراكزي است كه به طور مستقيم در تأمين سالمت فرد و جامعه دخيل 

ع خصوص در جوام ارزان به اين مراكز در هر جامعه، بهلذا دسترسي سريع، به موقع و . هستند

در مطالعات و مشاهدات مقدماتي كه از ). 7: 1383عزيزي،(شهري خيلي مهم و ضروري است 

شهر فيروزآباد به عمل آمد، حكايت از اين دارد كه كاربري خدمات بهداشتي درماني شهر به 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                         86

 

و اين امر باعث تشديد . هاي طرح تفضيلي شهر مغايرت دارد صورت ناهمگوني با استاندارد

عدم توجه كافي مسئولين استان به اين شهر از نظر تأمين . شهر شده استمشكالت در اين 

، استفاده عشاير و ويژه خدمات بهداشتي درماني ايجاد خدمات شهري بهجهت اعتبارات الزم 

روستاييان نقاط مختلف شهرستان از مراكز بهداشت و بيمارستان شهر به علت رايگان و كم هزينه 

نگر آن است كه تنها مردم شهر فيروزآباد نيستند كه از امكانات درماني شهر بودن اين امكانات، بيا

گيري ساير اقشار اجتماعي از ديگر نقاط شهرستان نيز دليل ديگري بر  كنند، بلكه بهره استفاده مي

. ها و توزيع فضايي متناسب كاركردهاي بهداشتي و درماني در اين شهر است عدم تناسب سرانه

تأثير قرار  تأمين عدالت اجتماعي و همچنين امنيت و سالمت ساكنان شهري را تحت  اين امر مسأله

در اين راستا بايد گفت عدم تخصيص فضا و جايابي بهينه عناصر كالبدي شهر، يكي از . داده است

آيد؛ لذا اين مشكالت ما را برآن  هاي موجود در شهر فيروزآباد به حساب مي مهمترين چالش

اي از مشكالت ناشي از توزيع نامتناسب خدمات بهداشتي و  ت حل يا كاهش پارهداشت تا در جه

اينك با توجه به اينكه ساماندهي فضايي، توزيع بهينه و متعادل . درماني شهر فيروزآباد گام برداريم

فضاهاي اختصاص يافته به اين بخش به منظور رعايت اصل عدالت در دسترسي به مراكز خدماتي 

قشار جامعه و تأمين سالمت و رفاه جامعه بسيار با اهميت است، اين مهم و چگونگي براي همه ا

  .ساماندهي آن در شهر فيروزآباد موضوع مورد بررسي در اين تحقيق است

  

  پيشينه تحقيق

زمينه مكانيابي  ليكن در ،داردشهرها سابقه طوالني  درماني در خدمات بهداشتي و ئهگرچه ارا

اين تحقيق بيانگر آن است  هاي يافته .وجود ندارد زيادياي  بهداشتي سابقه و خدمات درماني مراكز

ميالدي  1979سال  درچنانكه  .گردد ميالدي برمي هفتاداين گونه مطالعات به دهه نظامند سابقه كه 

 خدمات بهداشتي و تأمين اجتماعي انگلستان به توسعه استرتژيك مراكز دپارتمان بهداشت و

 1980 - 1982سالهاي  درو  اين زمينه آغاز شد مطالعات در، از آن پس و شان داددرماني توجه ن

لسلي ” ايده مكانيابي مراكز بيمارستاني توسط شخصي بنام .در اتريش اين مطالعات دنبال شد

كه كار اصلي ايشان توسعه يك مدل فضايي براي  لندن به انجام رسيد 2بير برك كالج در “ 1ميهيو

                                                 
1 . Leslie mayhew  
2 . Bear berks  
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مراجعه بيماران به بيمارستان بوده كه از تغييرات در عرضه و تقاضاي خدمات  بيني جريانپيش

توان به در اين زمينه ميهمچنين  .)10 - 11: 1383 عزيزي،(شده است غيربيمارستاني نتيجه مي

1ارتگ گوتز”اي از  مقاله
در عمليات مديريتي   GISكاربرد”عنوان  در دانشگاه كانزاس تحت “

به چاپ  2000ريزي شهري و توسعه در سپتامبر سال  كرد كه در مجله برنامهاشاره  “اورژانسي

 خصوصي هاينقش قدرت(هاي سودمند  فضاهاي سبز يا مكان”اي با عنوان رسيده است، يا مقاله

2ماسيراوس”از  “)در پاركهاي شهري ژوهانسبورگ
). 10: 1384 ديزج، محمدي سرين(اشاره كرد  “

گرچه به دليل وارداتي بودن اين فن،  ايران، درGIS استفاده از تكنيك  بي بامورد مساله مكانيا در

با اين وجود در . هنور نتوانسته است جايگاه شايسته خويش را بيابد و به عبارتي كم سابقه است

قريب به اتفاق آنها محدود به رساالت  تحقيقات محدودي انجام شده است كه اكثراين زمينه 

در طالعاتي كه درمورد مكانيابي مراكز خدمات شهري برخي از م .استدكتري  كارشناسي ارشد و

  :انجام گرفته به شرح زير استايران 

، منـاطق شـهري تهـران    توزيع فضايي مراكز خدمات درماني در: مقاله جعفر شاعلي با عنـوان 

پـژوهش  هـاي ايـن    ، يافتـه 1379 مهرمـاه  38انتشار يافته در مجله پژوهشهاي جغرافيايي شـماره  

همچنـين  . بيانگر آن است كه مراكز درماني و بهداشتي توزيع مناسبي در سطح شهر تهران نـدارد 

 سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي در    كاربرد: عنوان پور باالماس نامه كارشناسي ارشد فرهاد ايانپ

، تهـران  6منطقـه   نمونـه مـوردي   هـا  مكاني داروخانه توزيع فضايي و تحليل شبكه تجزيه و

دهنده آن است كـه اوالً سيسـتم اطالعـات     ، نيز نتايج آن نشان1380سال شگاه تربيت مدرس، دان

ها در سـطح   جغرافيايي ابزاري قوي و مناسب در تعيين و تحليل چگونگي توزيع شبكه داروخانه

. شـهر تهـران نامتناسـب اسـت     6هـا در منطقـه    شهر بوده و ثانياً وضع موجود پراكنش داروخانه

كاربرد سيسـتم اطالعـات   : ديزج با عنوانكارشناسي ارشد آقاي مهدي محمدي سرين نامه پايان

درمـاني، نمونـه شـهر     - مراكز بهداشتيو تحليل شبكه  جغرافيايي در مكانيابي توزيع فضايي

، ضـمن تأييـد كـاربري مناسـب سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي در        1384، دانشگاه تبريز، مهاباد

درماني بوده، و در عين حـال بيـانگر عـدم توزيـع مناسـب ايـن        - داشتيمكانيابي بهينه مراكز به

                                                 
1 . Ergs Gouts 
2 . Rows messy 
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نامه كارشناسي ارشد آقـاي سـزار دارابـي بـا      پايان. كاربري در وضع موجود در شهر مهاباد است

مطالعـه  ) بيمارستان(بررسي عملكرد فضايي و ساماندهي نحوه توزيع خدمات درماني : عنوان

انجام شـده نيـز داراي    1384ازي دانشگاه شيراز، در سال ، كه در گروه شهرسموردي شهر شيراز

نامـه   بـاالخره پايـان  . نتايج مشابه با پزوهش انجام گرفته در همين ارتباط در شـهر مهابـاد اسـت   

مكاني خدمات بهداشتي  - ساماندهي فضايي: عنـوان  تحتكارشناسي ارشد آقاي يوسف شفيعي 

، دانشـگاه سيسـتان   GISشهر زنجان با استفاده از وابسته و كاركردهاي ) بيمارستان(و درماني 

سازد كه  ، در ارتباط با اين موضوع انجام شده و نتايج اين تحقيق مشخص مي1386و بلوچستان،

. در شهر زنجان بـا معيارهـاي علمـي مطابقـت نـدارد     ) بيمارستان(مكان فعلي اكثر مراكز درماني 

تـوان   هـاي اطالعـات جغرافيـايي مـي     ه از سيستمدهد كه با استفاد همچنين نتايج تحقيق نشان مي

امكانات مناسبي براي تجزيه و تحليل وضـع فعلـي مراكـز درمـاني و سـاير خـدمات شـهري و        

ريـزي شـهري ايفـا     يابي بهينه اين خدمات فراهم كرد كه نقش بسيار مهمـي در امـر برنامـه    مكان

  .خواهد نمود

  

  روش تحقيق

مختلـف   يخام كه به روشها يها داده ،است بوده توصيفي ـتحليلي اصلي ديدگاهدر اين پژوهش 

 قيـ سـپس از طر شده،  يبند طبقه قيتحق ازيها با توجه به ن افتهي بيترك و قي، پس از تلفشده هيته

 , Arc GIS Excel ,Edrisi 3.9 همچـون  ييافزارهـا  ها به كمك نرم استنباط داده و فيروش توص

ـ لتح و هيـ مورد تجز پردازش شده وغيره  و در واقـع در رابطـه بـا شـهر      .گرفتـه اسـت  قـرار   لي

ها وارد پايگـاه اطالعـاتي شـده و بـه      آوري اطالعات موردنظر، سپس داده فيروزآباد پس از جمع

هاي اطالعاتي مختلف ذخيره و پس از تجزيه و تحليل با استفاده از مدل همپوشاني،  صورت اليه

هداشتي درماني مشـخص و نهايتـاً بـه تعيـين     ها مكاني مناسب براي ايجاد مراكز جديد ب شاخص

جهـت اخـذ   . درماني مناسب آتـي مبـادرت گرديـد    - مراكز جديد جهت احداث مراكز بهداشتي

ميـداني و توصـيفي در انجـام مطالعـات      - هاي موردنياز تحقيق از دو روش مختلف مكـاني  داده

نقشـه كـاربري اراضـي      شامل؛ بررسي و تهيـه  مراحل انجام مطالعات مكاني. استفاده شده است

هايي كه بصورت رقومي در مقياس  ويژه نقشه هاي شهري موجود، به شهر فيروزآباد، بررسي نقشه
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هايي همچون بيمارسـتانها، درمانگاههـا،    مشاهده ميداني كه از طريق آن كاربرياند،  بوده 1 :2000

د، بررسـي عكسـهاي   مشخص شدن 1 :5000ها، ساختمان پزشكان و غيره برروي نقشه  داروخانه

هـاي   هوايي در مطالعات غيرمكاني و توصـيفي نيـز بـا توجـه بـه اينكـه معمـوالً يكـي از روش        

آوري اطالعات جمعيتـي،   اي است، در اين بخش به جمع آوري اطالعات مطالعات كتابخانه جمع

 ،در مــورد شــهر فيروزآبــاد از كتابهــا، مجــالت، نشــريات... اقتصــادي، اجتمــاعي و تــاريخي و 

ها، شبكه اينترنت و منابع موجود در شهرداري و ديگر ادارات مربوطه اقدام شد سـپس بـا    پايانامه

ريـزي اسـتان    هاي سازمان مديريت و برنامـه  هاي مركز آمار ايران و آمارنامه گيري از آمارنامه بهره

 فارس و استفاده از نتايج اطالعات سرشماري جمعيـت سـاالنه مركـز بهداشـت و درمـان شـهر      

  .اطالعاتي بهره گرفته شد يفيروزآباد نيز جهت تكميل كمبودها

  

  مباني نظري تحقيق

هاي شهري درجهت  عنوان يكي از زير ساخت درماني امروزه به نظر به اينكه خدمات بهداشتي و

بردن سطح سالمت و ازدياد نيروي فعاليت افراد و هدف آن باال توسعه نواحي مطرح است و

باالخره پيشگيري از بروز و شيوع بيماريها و معالجه به موقع آنها است و  طوالني كردن عمر و

در عين حال منظور از سالمت افراد، تنها تندرستي و تعادل جسماني آنها نيست؛ بلكه تعادل 

اينك جهت تحقق اين مهم با ). 150 :1381 رضويان،(روحي و اجتماعي آنها نيز مدنظر است 

ها،  گونگي استقرار و توزيع خدمات بهداشتي در شهرها نيازمند روشتوجه به اينكه در زمينه چ

ابزار و طي مراحل منظم و خاصي است، در اين مقاله از سيستم اطالعات جغرافيايي استفاده 

زيرا امروزه بر عموم متخصصان و مديران شهري مشخص شده است كه مديريت و . شده است

هاي  اهميت استفاده از سيستم. تي غيرممكن استاداره امور مختلف شهرها با ابزارهاي سن

آور  ريزي شهري با گسترش بسيار سريع شهرها و افزايش سرسام اطالعات جغرافيايي در برنامه

با اين وجود . حجم اطالعاتي كه بايد براي مديريت شهري پردازش شوند، رابطه مستقيمي دارد

ات شهري و مكان يابي مراكز خدماتي در هاي اطالعات جغرافيايي در مطالع استفاده از سيستم

شهر، اندك زماني است كه در جهان و در كشور ما توسط متخصصين متداول شده است، ليكن 

هاي مكانيابي خيلي سريع و فشرده درمحافل  گيري ازمدل دامنه فعاليت و كاربري آن با بهره

  ).39: 1383عزيزي، ( علمي، گسترش يافته است

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                         90

 

سـازي   اي از اصـول اسـت كـه بـا توسـل بـه آن امكـان بهينـه         كانيابي، مجموعههاي م منظور از مدل

ريشـه  . شـود  تبيين مي) نقطه منطبق بر حداكثر سود و كمترين هزينه( هاي خدماتي و يا صنعتي فعاليت

هـاي  گـردد و نخسـتين نظريـه    كشور آلمان بـازمي  هاي مكانيابي به قرن نوزدهم در و سرچشمه نظريه

اصـل عمـده حـاكم بـراين     . ميالدي در اين كشـور ارائـه شـده اسـت     1878سال  درمكانيابي صنعتي 

: 1380فـرد،   يكـاني ( ها، تعيين مكاني بهينه بر مبناي حداقل هزينه يا فاصله و زمان سـفر اسـت   نظريه

هـاي بـه دسـت آمـده از چنـد منبـع و        هاي اطالعات جغرافيايي، توانايي تلفيـق داده   در سيستم). 16

بـا اسـتفاده از ايـن    . رود ها برروي يكديگر، يكي از عملكردهاي مهم آن به شمار مـي ههمپوشاني نقش

آنهـا بـر روي    اليه نقشه موضوعي متفاوت از ناحيه يكسـان و همپوشـاني   سيستم برداشت دو يا چند

كـه  در واقـع آنچـه   ). 118: 1381 هـايوود،   (گردد  ذير ميپ هاي جديد امكان يك ديگري و تشكيل اليه

سـازد، وجـود توابـع     هـاي اطالعـاتي متمـايز مـي     م اطالعات جغرافيايي را از ديگر انواع سيستمسيست

) اطالعـات فضـايي  (هاي مكاني و اطالعات توصيفي و غيرمكاني اين توابع داده. تحليلي مكاني است

برنـد   كـار مـي   را براي پاسخگويي بـه سـواالتي دربـاره دنيـاي واقعـي بـه       GISموجود در پايگاههاي 

اي كـه در سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي      هاي ويژه معموالً پرسش). 36: 1384ديزج،  محمدي سرين(

توانـد بـه    شـوند، مـي   ريـزي مطـرح مـي    گيري و يافتن راهبردهاي برنامـه  براي حل مشكالت، تصميم

ها از ساختار معيني پيـروي كننـد يـا     ها باشند، يا پرسش و پاسخ اي از پرسش صورت ساده و مجموعه

در واقع مهارت پژوهشـگران بـراي پاسـخ بـه مشـكالت در آن اسـت كـه بتواننـد         . سازي شوند لمد

تواننـد در چـارچوب مـدل كـه      ها را به صورت مدل ارائه نمايند كه در آن صـورت بهتـر مـي    پرسش

بنـابراين مبـاني   . هاي كمي و يا كيفي است راهبردهاي متفـاوتي را عرضـه نماينـد    حاوي قالبي از داده

هـاي مختلفـي    مدل). 124: 1380 مخدوم،(ها هستند  گيري در سيستم اطالعات جغرافيايي مدل تصميم

هـا عبارتنـد    برخي از اين مدل. براي مكانيابي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي ارائه شده است

ر دادن عمليـات قـرا  . 4عملكرد بافرينگ و مجـاورت؛  . 3مدل منطق فازي؛ . 2مدل منطق بولين؛ . 1: از

مـدل همپوشـاني   . 8مـدل الـوت؛   . 7مـدل جاذبـه؛   . 6مدل تحليل شـبكه،  . 5ها بر روي همديگر،  اليه

در ايـن تحقيـق بـراي مكانيـابي     . عمليـات همسـايگي  . 10ـ تخصيص و  مدل مكانيابي. 9ها؛  شاخص

 در ايـن مـدل عـالوه بـر    . ها اسـتفاده شـده اسـت    درماني از مدل همپوشاني شاخص ــ مراكز بهداشتي

در هر اليه اطالعاتي نيز بـر اسـاس پتانسـيل خـود      ، واحدهاي موجودهاي اطالعاتي دهي به اليه وزن

  ).33: 1381شيخ،  آل(وزن خاصي خواهد داشت 
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  وده مورد مطالعهمحد 

عـرض  ) �50و 28( ْدقيقـه   50درجـه و  28شهر فيروزآباد در منطقه جنـوب غـرب فـارس و در    

- طول شرقي در مركزيت شهرستان فيروزآباد قـرار دارد ) �34و 52ْ(دقيقه  34درجه و  52شمالي و

از شرق و شمال شرقي به كوه ميمند، از غرب به شـهر فراشـبند،   ).  471: 1378افشارسيستاني، (

. شـود هاي جنوبي شهر فيروزآباد و جايدشت و روستاي دهرم محدود مـي كوهستان از جنوب به

 109و فاصـله آن از مركـز اسـتان يعنـي شـهر شـيراز        متر اسـت  1330ارتفاع شهر از سطح دريا

بـه طـور كلـي مسـاحت     ). www.sci.org.irو  1385مهندسـان مشـاور فرنهـاد،    (كيلومتر اسـت  

 5/0مترمربـع و بـا سـرانه معـادل     25227برابـر   1385اختصاص يافته به كاربري درماني در سال 

مترمربـع اسـت كـه ايـن      52625اد مساحت كل كاربري درماني شهر فيروزآب. مترمربع بوده است

درصد  9/0هاي خالص شهري  درصد و نسبت به زمين 4/0مقدار نسبت به كل زمينرهاي شهري 

نحوه تخصيص كاربري ). 24: 1388، گزارش مركز بهداشت و درمان فيروزآباد(شود  را شامل مي

م برخـورداري تمـام   دهنـده عـد   يك سو نشـان ريزي از درماني در سطح نواحي برنامه - بهداشتي

هـا از   گانه شهر از اين كاربري است و از سوي ديگر، تفاوت نسبتاً زيادي بين محلـه 12هاي محله

محلـه داراي   3محلـه فقـط    12كاربري وجود دارد؛ بـه طـوري كـه از بـين     نظر برخوردار از اين

  ). 99: 1389زارعي، (كاربري بهداشتي درماني نسبتاً متناسبي هستند 

  

  اي تحقيقه يافته

بـه ترتيـب   (بيمارستان موجود، باتوجه به فاصله اسـتاندارد   2مركز درماني و  4در شهر فيروزآباد 

ها بيشـتر ناحيـه    ، درمانگاه)متر براي محدوده خدماتي هر مركز درماني و بيمارستان 1500و  750

آن را بـا   1دهنـد و بيمارسـتانها بيشـتر ناحيـه     نفـر پوشـش مـي    37340اين شهر را با جمعيت 2

نتايج حاصل از تعيين تحليل شـعاع عملكـردي   . دهند نفر تحت پوشش قرار مي 25047جمعيت 

 Intersectهاي موجود در محـدوده مـورد مطالعـه در محـيط شـبكه و       مراكز درماني و بيمارستان

دهنده آن است كـه از دو بيمارسـتان موجـود     هاي جمعيتي، نشان هاي خروجي با بلوك كردن اليه

تـر نيـز    در شهر فيروزآباد، بيمارسـتان انقـالب كـه قـديمي    ) ارستان قائم و بيمارستان انقالببيم(

هست، بيشتر مربوط به بيماران سوختگي است و كاربرد عمومي ندارد و  بيمارستان اصلي شـهر  

در مسـير جـاده قيـر و كـارزين      1محله  1هم در شرق شهر فيروزآباد در ناحيه ) بيمارستان قائم(
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و ) و جمعيت تحت پوشش هـر بيمارسـتان   سرانه(ارد كه با توجه به استانداردهاي موجود قرار د

خانوار است، عمالً  اين دو بيمارسـتان   12888نفر يا  62387همچنين جمعيت شهرفيروزآباد كه 

درماني نياز شهروندان را برآورده كنند و همچنين بـا   توانند از نظر خدمات رساني بهداشتي و نمي

بيمارستان موجود، در مناطقي با تـراكم كـم واقـع     2ه نقشه تراكم جمعيتي شهر فيروزآباد توجه ب

از نظر زمان دسترسي مراجعين به بيمارستانها از طريق مدل تحليل ). 100: 1389زارعي، (اند  شده

در ) قـايم (دهد كه بـا توجـه بـه اينكـه بيمارسـتان اصـلي        هاي بدست آمده نشان مي شبكه، نقشه

تقريبـاً بـا مسـافت    (اي كم تراكم جمعيتي شرق شهر كه از مركز شهر فيروزآباد دور است ه زمين

 2كيلـومتر و حـداكثر    1حـداقل  (، واقع شده، لـذا بـا اسـتاندارد دسترسـي بيمارسـتان      )متر4836

تواننـد از خـدمات بيمارسـتاني     خواني ندارد و در واقع اكثريت جمعيت شـهر نمـي   ، هم)كيلومتر

، حملـه  ، تصـادفات خصوص در مواقع بحراني نظير حـوادث غيرمترقبـه   كنند و به موجود استفاده

محله  1گرچه بيمارستان انقالب كه در ناحيه . قلبي و غيره، اين مساله بسيار خطرناك خواهد بود

شهر قرار دارد از لحاظ موقعيت مكاني، بهتر از بيمارستان قائم و نزديكتر به مركـز شـهر قـرار     3

. امكانات و كاربرد درماني بيمارستان قائم را به دليـل كـوچكي و قـديمي بـودن نـدارد     دارد، ولي 

در . اينك ضروري است كه اقدام به بهينه يابي مراكز جديد بهداشتي و درماني در اين شهر گـردد 

  گيرد، بايد صورت مي GISافزار  اين ارتباط اصوالً براي انجام تحقيقاتي كه با استفاده از نرم
  درماني موجود شهر فيروزآباد -  پراكندگي مراكز بهداشتي: 1نقشه

  98: 1389و زارعي،  1389هاي طرح تفضيلي فيروزآباد،  تهيه شده توسط نگارندگان براساس داده: مأخذ

  

در . يابي مراكز جديد بهداشتي و درماني در اين شهر شود مراحلي ضروري است كه اقدام به بهينه

گيـرد، بايـد   صـورت مـي   GISافـزار   ي انجام تحقيقاتي كه با استفاده از نـرم اين ارتباط اصوالً برا

آوري شـده در ايـن   هاي جمع شود؛ دادهآوري ميدر مرحله اول اطالعات جمع. مراحلي طي شود

هسـتند كـه منـابع داده را    ) توصيفي(هاي غيرفضايي  و داده) مكاني(هاي فضايي مرحله شامل داه

مرحلـه سـوم   . شـود  آوري شده وارد كامپيوتر مـي  ه دوم اطالعات جمعدر مرحل. دهند تشكيل مي

فاصـله از مراكـز    نوبت مديريت و ساماندهي اطالعات است كه در اين مرحله از اين فرايند نقشه

، نقشـه راههـاي   )1نقشه شماره (هاي سازگار  ، نقشه همخواني با كاربري)4نقشه شماره (صنعتي 

و ) 2نقشه شـماره  ( ، نقشه مركزشهر )5نقشه شماره (فضاهاي سبز ، نقشه )3نقشه شماره (اصلي 
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مرحله چهارم شامل تجزيه و تحليل . آيد بدست مي) 6نقشه شماره (نقشه مراكز بهداشتي موجود 

ها با استفاده از توابع تحليلي موجود در سيستم اطالعات جغرافيـايي اسـت كـه     اطالعات و نقشه

پارامترهايي كه بـراي مكانيـابي بهينـه مراكـز     . شرح داده خواهد شداين فرايند در ادامه به تفضيل 

  :خدمات بهداشتي و درماني در اين تحليل در نظر گرفته شده است عبارتند از 

 )حداقل شيب(در اراضي مسطح ساخته شود  •

 هاي سازگار  همخواني با كاربري •

 نزديكي به مراكز محالت •

 نزديكي به مركز شهر  •

 ي ارتباطي اصلي و فرعيها دسترسي به شبكه •

 فاصله از كارگاههاي صنعتي  •

 نزديكي به ايستگاههاي آتش نشاني  •

  نزديكي به فضاي سبز شهري •

گذاري صورت گرفته شده  ها ارزشدر اين بررسي با توجه به عامل فاصله و زمان براي تمام اليه

شتري دارند، هر قدر فاصله هايي كه با كاربري بهداشتي سازگاري بي مثالً به اين ترتيب اليه. است

هايي كه با كاربري بهداشتي سازگاري  اند و اليهآنها با اين مراكز كمتر باشد وزن بيشتري گرفته

ها به همين ترتيب ساير اليه. اند كه به اين مراكز نزديكتر باشند وزن كمتري گرفته ندارند، هر قدر

اند كه در  رد بررسي و تحليل قرار گرفتهدرماني مو - و چگونگي نسبت آنها با كاربري بهداشتي

هاي اختصاص داده شده  وزن 2جدول شماره . ايمها پرداخته ادامه به بررسي هر يك از اين اليه

  . دهد ها را در فواصل مختلف نشان مي به اليه

  

  هاي سازگار اليه همخواني با كاربري

گيرند بايد از نظر  كديگر قرار ميهايي كه در حوزه نفوذ يريزي شهري، كاربري از نظر برنامه

سنخيت و هماهنگي فعاليت با يكديگر منطبق باشند و باعث مزاحمت و مانع انجام كاركرد 

هاي مراكز درماني ها توجه به ويژگيدر واقع بسياري از كاربري. مناسب فعاليت همديگر نگردند

تي، نزديكي و مجاورت با از نظر سكوت و آرامش، دوري از هر گونه آلودگي هوا، آلودگي صو
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  .هاي ديگر قرار گيرند توانند در مجاورت بعضي از كاربري هاي سبز و غيره نمي فضاهاي

كالس تقسيم  9هاي موجود شهر فيروزآباد به اراضي، كاربريگذاري اليه كاربري براي ارزش

اراضي شهر و  ها با يكديگر بر اساس نقشه كاربري در ادامه ميزان سازگاري كاربري. شده است

سپس به هر كدام از طبقات . اند بندي شده در برخي موارد با مشاهدات ميداني تعيين و طبقه

به آن اشاره شده و نتيجه تحليلي آن نيز در  1امتياز خاصي تعلق گرفت كه در جدول شماره 

  .  آمده است 2نقشه شماره 

  

  درماني - گاري آنها با كاربري بهداشتيها بر اساس درجه تناسب و ساز ارزش گذاري كاربري: 1جدول

 نام كاربري ارزش

 بهداشتي –تاريخي  1

 مسكوني –تجاري  2

 جهانگردي –تأسيسات  3

 ورزشي –آموزشي  4

 انتظامي –اداري  5

 انبار - دامداري 6

 مخروبه - صنعتي 7

 زراعي - باغ 8

 فضاي سبز - باير 9

  1389تهيه شده توسط نگارندگان، : مأخذ        

  

 نزديكي به مراكز شهري

ها را به خود  اي از سطوح كاربري محل زندگي انسان مهمترين بخش شهر است و سهم عمده

درصد و در شهرهاي بزرگ  60اي كه در شهرهاي كوچك بيش از  به گونه. اختصاص داده است

ا لذ) 9: 1382پورمحمدي، (درصد از سطح شهر تحت پوشش كاربري مسكوني است  40حدود 

از جمله شرايطي كه در مكانيابي مراكز بهداشتي بايد مدنظر قرار بگيرد، نزديكي آنها به مراكز 

هاي ساكن در شهر  در واقع از آنجايي كه مكانيابي مراكز بهداشتي به خاطر انسان. شهري است
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اث اي از ارزش زمين جهت احد گيرد، بنابراين با دور شدن از مركز شهر و مراكز محله صورت مي

دهي سريع و به موقع و همچنين توزيع چرا كه سرويس. شود مراكز درماني و بيمارستان كاسته مي

نقشه . شود گزيني اين گونه كاربري محسوب مي عادالنه مراكز درماني از اهداف و معيارهاي مكان

شهري نتايج تحليلي ارزشگذاري نقاط شهري فيروزآباد را بر اساس نزديكي به مراكز   3شماره 

  .دهد نشان مي

  

 هاي ارتباطي اصلي و فرعي  دسترسي به شبكه

چرا كه . آيد دسترسي سريع و به موقع از نيازهاي اساسي خانوارها به مراكز درماني به حساب مي

رساندن به موقع بيماران به اين مراكز اهميت حياتي دارد و در اين صورت، احتمال باال رفتن 

يابد، در غير اين صورت ممكن است خسارات جبران ناپذيري به  آسيب جاني بيماران كاهش مي

هاي درجه يك بهترين گزينه است بر اين اساس نزديكي و مجاورت به دسترسي. بيمار برسد

كه  هاي ارتباطي در شهر فيروزآباد، از آنجايي براي تهيه اليه دسترسي به شبكه). 133:1383عزيزي (

از طريق راههاي اصلي صورت گيرد، لذا نزديكي به اين راهها  دسترسي به مراكز بهداشتي بايستي

نتيجه تحليل ارزشگذاري نقاط شهري فيروزآباد بر . از اهميت و ارزش بااليي برخوردار بوده است

  .آمده است 4هاي ارتباطي اصلي و فرعي شهري در نقشه شماره  اساس نزديكي به شبكه
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  نزديكي به مراكز شهري: 3نقشه            هاي سازگار             ني با كاربرياليه همخوا: 2نقشه      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

  فاصله از كارگاههاي صنعتي: 5نقشه                     هاي ارتباطي اصلي و فرعي دسترسي به شبكه: 4نقشه     
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  فاصله از كارگاههاي صنعتي

اسازگار با مراكز بهداشتي است و مشكالتي از قبيل سروصدا و هاي ن صنايع از كاربري

ها باعث آلودگي محيط زيست  عالوه وجود اين كاربري كنند، بههاي جوي را ايجاد مي آلودگي

به همين . گزيني مراكز بهداشتي است ؛ در نتيجه رعايت فاصله از آنها از اصول اوليه مكاندشو مي

شود و  صنايع فاصله داشته باشند بر ميزان ارزش آنها افزوده مي دليل هر قدر مراكز بهداشتي از

نتايج حاصل از تحليل كاركردي . شود هر قدر به آنها نزديكتر باشند، از ميزان ارزش آن كاسته مي

  .نشان داده شده است 5آن براي شهر فيروزآباد در نقشه شماره 

  

 نزديكي به فضاي سبز شهري

انسان با توجه به . ب با مراكز بهداشتي فضاي سبز استهاي متناسيكي از همجواري 

. خصوصيت فطري و طبيعي خويش به ايجاد ارتباط با طبيعت و فضاي سبز گرايش دارد

زيرا فضاي سبز . هاي سازگار با مراكز بهداشتي استعالوه كاربري فضاي سبز از كاربري به

شود  هاي جوي نيز مي سبب كاهش آلودگي گذارد، تأثيراتي كه بر روح و روان انسان مي عالوه بر 

هاي صوتي كه براي مراكز درماني همچنين فضاي سبز در مقياس وسيعتر باعث كاهش آلودگي

به همين دليل در اين بررسي هر چه فاصله مراكز درماني از فضاهاي . شودحياتي است، نيز مي

ين فضاها كمتر بوده امتياز بيشتري سبز بيشتر بوده امتياز كمتري تعلق گرفته و هر چه فاصله از ا

  .آورده شده است 6ها در اين زمينه در نقشه شماره  نتايج تحليل. بدان تعلق گرفته است

  

  فاصله از مراكز بهداشتي موجود

ريزي كاربري اراضي آسايش و رفاه همه مردم شهر  از آنجايي كه يكي از اهداف مهم برنامه

به اين خواسته الزم است كه امكاناتي از جمله مراكز بهداشتي يابي باشد، بنابراين براي دست مي

هايي كه از مراكز در سطح شهر به صورت يكنواخت پراكنده شوند و بر همين اساس زمين

بهداشتي موجود فاصله زيادتري دارند از ارزش بيشتري برخوردارند و بالعكس هر چه فاصله 

هاي  نتايج يافته 7نقشه شماره . كمتري برخوردارندآن با مراكز موجود درماني كم شود، از ارزش 

  .دهد تحليلي در اين ارتباط را در شهر فيروزآباد نشان مي
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   Arc GISافزار  هاي اطالعاتي با استفاده از نرم اليه (Overlay)همپوشاني 

اين . رسد ها مي هاي اطالعاتي موجود نوبت به وزن دهي به اين اليه پس از ارزشگذاري اليه

يعني براساس ميزان اهميت . است 1تأثيرگذاري از عدد  ها بر اساس ميزان  حله فراخواني اليهمر

تأثيرگذاري با  اين . برسد 1ها بايد به عدد  تأثيرگذاري اليه مجموع . هر اليه به آنها وزن داده شد

اربري مثالً اليه ك. شودميها مشخص هاي كارشناسي و اهميت هر كدام از اليه توجه به بحث

. ها و فضاهاي سبز، اهميت بيشتري دارددرماني با فاصله كمتر ازپارك مناسب براي ايجاد مراكز

  .دهد هاي اطالعاتي را نشان مي هاي اختصاص داده شده به اليه وزن 2جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   اكز بهداشتي موجودفاصله از مر:  7نقشه     نزديكي به فضاي سبز شهري                    :  6نقشه  
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  هاي مختلف اطالعاتي هاي اختصاص داده شده به اليه وزن: 2جدول

  وزن  معيارها

  /20  همخواني با كاربري سازگار

  /13  نزديكي به راههاي اصلي وفرعي

  /12  نزديكي به مراكز آتشنشاني

  /11  فاصله از ديگر مراكز بهداشتي

  /11  فاصله از مركز محله

  /09  هاي سبزنزديكي به فضا

  /09  شيب

  /08  فاصله از مراكز صنعتي

  /07  نزديكي به مركزشهر

  1  مجموع

 .1389هاي طرح تفصيلي شهر فيروزآباد گيري از داده محاسبات توسط نگارندگان با بهره           
  

. آيد درماني بدست مي - پس از اين مرحله نقشه متناسب زمين جهت احداث مراكز بهداشتي

يكسان و تعريف كالسها و   Cell sizeهاي اطالعاتي با  ام اين مهم پس از تهيه اليهجهت انج

همپوشاني كردن (، از يك روش مناسب 2دهي به آنها بر اساس جدول شماره  همچنين وزن

گذاري  به شرح زير جهت تعيين مكانهاي بهينه بيمارستان و مراكز درماني، با روي هم) ها نقشه

  :تفاده شده استها، اس تمامي اليه
overlaywinghtedOverlaytoolsAnalysisSpatilGISArc →→→ 

يعنـي  . بوده است 1از عدد  (Influence)ها بر اساس ميزان تأثيرگذاري  مرحله بعد فراخواني اليه

مجمـوع تأثيرگـذاري   . به آنهـا وزن داده شـد   Ahpبراساس ميزان اهميت هر اليه بر اساس مدل 

هاي كارشناسي و اهميت هر كدام از  ه به بحثاين تأثيرگذاري با توج. برسد1ها بايد به عدد  اليه

هاي ارتبـاطي و مركـز شـهر از     مثالً اليه سازگاري و دسترسي به شبكه. شود  ها مشخص مي اليه

پس از اين مرحله نقشـه  . هاي ديگر برخوردار هستند اهميت و تأثيرگذاري بيشتري نسبت به اليه

در ايـن نقشـه   . آيـد  مارسـتان بدسـت مـي   مكانهاي بهينه زمين جهت احداث مراكز درمـاني و بي 
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دسته ازخيلي ضعيف تا خيلي خـوب   9هاي مناسب براي ايجاد كاربري بهداشتي درماني به  مكان

ها  بنابراين در نقشه ارزش گذاري نهايي احداث كاربري بهداشتي در اين مكان. تقسيم شده است

هاي مناسب بـراي   ست آوردن محدودهبعد از بد). 7نقشه شماره (شود  ريزان پيشنهاد مي به برنامه

و در محيط  (AHP)احداث مراكز درماني و بيمارستان، با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي 

هـاي مناسـب    براي اين منظور محدوده. شود بهترين مكان نيز تعيين مي Expert Choiceافزار  نرم

هاي موجود در آن بـا   اد هر كدام از كاربريهر يك از بلوكها از نظر تعد.  نماييم بندي مي را بلوك

بقيه بلوكها مقايسه شده و با استفاده از جدول كميتي پروفسور ساعتي، براي هر كاربري ماتريسي 

 8در نقشـه شـماره    طـور كـه   همـان . گـردد  شود و در نهايت،  گزينه بهينه  انتخاب مي ساخته مي

شمال شرقي كه بـه رنـگ بـنفش روشـن      ، شمالي، شرقي وهاي مركزي شود قسمت مشاهده مي

 9مشخص شده بهترين مكانها جهت احداث مراكز درماني و بيمارسـتاني اسـت، نقشـه شـماره     

  .هاي بهينه بهداشتي و درماني پيشنهادي جديد شهر فيروزآباد آمده است مكان
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 گيري و پيشنهادها نتيجه

ني جديد در يك منطقه جغرافيايي اصوالً پيش از طراحي و ساخت هر بيمارستان و مراكز درما

عوامل متعددي بايد مورد بررسي قرار گيرد، ليكن در بسياري از كشورهاي رو به توسعه از 

درحاليكه . شوندجمله ايران معموالً اين گونه مراكز بدون مطالعه و نيازسنجي واقعي بنياد مي

باشند  بازدهي مناسب مي درماني زماني داراي وضعيت مطلوب و - هاي خدمات بهداشتيكاربري

اين امر درصورتي ميسر . كه نهايت هماهنگي و سازگاري را با محيط پيرامون داشته باشند

، فضاي سبز، مزارع و باغات كه هاي چون اداري، آتش نشاني، شبكه اصلي شود كه كاربري مي

آن قرار داشته رتاند، در مجاوهاي درماني شناخته شدههاي سازگار با فعاليتبه عنوان كاربري

، ، كودكستان، دبيرستان، شبكه فرعي، مسكونيباشند و در مقابل كاربريهايي چون آموزشي

گورستان و پارك كودك كه داراي عملكرد ناسازگار با مراكز خدمات بهداشتي و درماني 

نمودن  در اين مقاله پس از مشخص. باشند، با فاصله مناسب نسبت به اين مراكز استقرار يابند مي

و   درماني شهر فيروزآباد با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي - مشكالت مراكز بهداشتي

ايم، كه  درماني پرداخته - يابي براي ايجاد مراكز جديد بهداشتي مدل شاخص همپوشاني به مكان

ف خوب تا خيلي ضعينه دسته از خيليهاي موجود در سطح شهر فيرروزآباد در  نهايتاً زمين

هايي كه درجه تناسب آنها خيلي خوب بوده است  بندي زمين در اين تقسيم. بندي شد تقسيم

درماني انتخاب، سپس مكانهاي انتخاب شده را با نقشه  - براي ايجاد مراكز جديد بهداشتي

ها در نزديكي نقاط  ايم و مشخص شد كه اين زمين كاربري اراضي شهر فيروزآباد مقايسه كرده

هاي نامناسب هاي اصلي واقع شده و در عين حال از كاربري فضاهاي سبز و راهمركزي شهر، 

اينك . ديگري مانند مراكز بهداشتي درماني موجود و كارگاههاي صنعتي نيز فاصله مناسبي دارند

هاي انجام شده و نتايج نهايي حاصل از آن، راهكارهاي  ها و ارزيابي با عنايت به تحليل

ريزي اصولي جهت كاستن از مسايل و مشكالت خدمات بهداشتي و  نامهساماندهي بهينه و بر

  :شود برداري بهينه از آن از سوي ديگر به شرح ذيل پيشنهاد مي درماني در شهر فيروزآباد و بهره

با توجه به اينكه خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي از مهمترين عوامل توسـعه شـهر و     .1

م است اراضي مورد نياز جهـت تخصـيص بـه ايـن     شود، الز جمعيت آتي آن محسوب مي

 .منابع شناسايي و حفظ گردند

بـا در نظرگـرفتن   (با توجه به نياز شهر فيروزآبـاد بـه مراكـز بهداشـتي و درمـاني جديـد        .2
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هـاي بهينـه جهـت احـداث مراكـز        مكـان  7بر اسـاس نقشـه شـماره    ) هاي جمعيتي سرانه

 .بهداشتي و درماني شناسايي و پيشنهاد گرديد

 . هاي درماني هاي ناسازگار در مجاورت فعاليت ضرورت اجتناب از صدور مجوز تأسيس كاربري .3

ريزي مكاني  در برنامه GISهاي فوق العاده تكنيك  ضرورت استفاده بهتر و بيشتر از قابليت .4

و ) درجهت تعيين بهترين مسـير (مراكز خدمات درماني و بكارگيري آن در بخش اورژانس

 .ران در شهرهمچنين مديريت بح

گزيني مراكـز خـدمات بهداشـتي و     ضرورت در نظر گرفتن كليه پارامترهاي مؤثر در مكان .5

 .هاي بهينه خدمات شهري منظور افزايش دقت در تعيين مكان درماني به

 
  

 هاي شهري ارزشگذاري نهايي زمين: 8نقشه پيشنهادي درماني -بهينه بهداشتيمراكز: 9نقشه
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  منابع 

   ؛)1389(، آسـمين  يوسـف شـفيعي    ، حسـين؛ زاده ابـراهيم  ؛محسـن  ، احـدنژاد  ، عيسي؛زاده ابراهيم .1

شـهر  : مـورد  GISمكاني خدمات بهداشتي و درماني با استفاده از  - ريزي و ساماندهي فضايي برنامه

  ؛1389، پاييز 73سال چهل و دوم، شماره، هاي جغرافياي انساني فصلنامه پژوهش  ،زنجان

هاي پخـش   در عرصه GIS؛ كاربرد )1381( ر ف ع دج م ح ، م نيطا ل ؛ س حسين، ليال هاصغر؛  شيخ، علي آل .2

  ؛4ب، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال هفدهم، شماره سيال

ها،  ؛ كاربردسيستم اطالعات جغرافيايي و تحليل شبكه در مكانيابي داروخانه)1380(پور، فرهاد  الماس .3

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران، پايان 6منطقه : منطقه مورد مطالعه

ايـي   ؛ سنجش كيفيت زندگي با رويكرد توسعه پايدار محله)1390( اميني، حسن حسينيطوبي؛   اميرعضدي، .4

ريزي شـهري، دانشـگاه آزاد    ملي جغرافيا و برنامه همايش، سومين )كالنشهر تهران 2منطقه : نمونه موردي(

 ؛1390اسالمي واحد اسالمشهر، آذر 

  ريزي كاربري اراضي شهري، انتشارات سمت؛ ؛ برنامه)1382(پورمحمدي، محمدرضا  .5

 ؛ شهرنشيني در ايران، انتشارات آگاه؛)1384(حساميان، فرخ؛ اعتماد، گيتي؛ حائري، محمدرضا  .6

 ؛ استانداردهاي بيمارستان، انتشارات دانشگاه تهران؛)1384(درگاهي، حسين و ديگران  .7

  ريزي كاربري اراضي شهري، انتشارات منشي، تهران؛ ؛ برنامه)1381(رضويان، محمدتقي  .8

مكاني خدمات بهداشتي و درماني شهر فيروزآبـاد و   - ؛ بررسي توزيع فضايي)1389(زارعي، شكراهللا  .9

ريزي شـهري، دانشـگاه    نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ، پايانGISگزيني آن با استفاده از  بهينه

  سيستان و بلوچستان؛

) ، آتشنشـاني پست، مخابرات(؛ بررسي تأسيسات و تجهيزات شهري )1383(خواه، عبدالصمد  سعيدي .10

ريـزي   نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامـه  و مكانيابي آنها در بافت قديم و جديد شهر مشهد، پايان

  ؛1383شهري، دانشگاه سيتان و بلوچستان، تير ماه 

  پژوهشي در نام شهرهاي ايران، چاپ اول؛): 1378(سيستاني، ايرج افشار  .11

سرشـماري سـاالنه مركـز بهداشـت و      ):1388(بـاد  گزارش مركز بهداشت و درمان شهرستان فيروزآ .12

  درمان؛

) مقطـع متوسـطه  (هاي آموزشـي   ؛ ساماندهي فضايي مكان)1384(صالحي، رحمان؛ منصور، رضاعلي  .13
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  ، تابستان؛52هاي جغرافيايي،  شماره  ، مجله پژوهشGISشهر زنجان به كمك 

يـابي، توزيـع فضـايي و تحليـل     ؛ كاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي در مكان)1383(عزيزي، منصور  .14

  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز؛ شهرمهاباد، پايان: شبكه مراكز بهداشتي و درماني، نمونه موردي

هـاي شـهري بـا اسـتفاده از      يابي پارك ؛ تحليل پراكندگي و مكان)1384(سرين ديزج، مهدي  محمدي .15

GISارشناسي ارشد، دانشگاه سيستان و بلوچستان؛نامه ك شهر زاهدان، پايان 2منطقه : ، مطالعه موردي  

  جمشيد، چاپ دوم؛ ، انتشارات تخت)بهشت ايران(؛ شيراز )1385(محمدي، علي  .16

هـاي اطالعـات    ريـزي محـيط زيسـت بـا سـامانه      ، ارزيابي وبرنامه)1380(مخدوم، مجيد و ديگران  .17

  ، انتشارات دانشگاه تهران؛)GIS(جغرافيايي 

فيروزآبـاد، شـهرداري فيروزآبـاد، معاونـت     تفضـيلي   ، بازنگري طرح)1385(مشاور فرنهاد مهندسان  .18

  و معماري؛شهرسازي 

  ؛ اطالعات جغرافيايي از فضا، سازمان اطالعات جغرافيايي شهر تهران؛)1376(ويليامز، جاناتان  .19

عـات جغرافيـايي،   هاي اطال اي بر سيستم مقدمه ؛)1381(و  ي ت اس، ارور ك ؛ارا ، س وس ي ل ورن كهايوود؛  يان،  .20

  برداري كشور؛ ترجمه گيتي تجويدي، انتشارات سازمان نقشه

؛ اصول مكانيابي مراكز درماني، فصلنامه شهرداريها، سال سـوم، شـماره   )1380(فرد، احمدرضا  يكاني .21

 ؛23
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