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 چکیده:
شهر به مثابه سیستمی است که تمامی اجزای آن در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر عمل می کنند مشکالت مربوط به 

معیت شهرها از سویی و تاثیرات مدرنیسم و تکنولوژی حمل و نقل شهری از اهم مسائلی می باشد که با افزایش ج

را در زندگی مشکالتی نوین بر شهرسازی سنتی از سویی دیگر، به صورت اجتناب ناپذیر در شهرها بروز می کند و 

طرح کاربری زمین بدون در نظر گرفتن جریان ترافیک بین کاربری های مختلف و  روزمره شهروندان ایجاد می نماید.

، زیرا که چنین بی توجهی باعث ایجاد حمل و نقل اضافی و طوالنی به شبکه ارتباطی شهر عقالنی نیستوجه بدون ت

شدن فاصله حمل و نقل های شهری می گردد که شاید ریشه اصلی مشکالت دسترسی شهرهای بی برنامه است. 

ارتباطی یک جا و بعنوان یک  بنابراین برای حل ریشه ای مشکل دسترسی شهرها الزم است که جسم شهر با شبکه

واحد مورد بررسی قرار گیرد و کاربری ها و راههای ارتباطی شهری با ترتیبی عقالنی و منطقی در کنار یکدیگر چیده 

ز در رابطه با شهر تبریکالن 2بیمارستانهای واقع درمنطقه موقعیت قرارگیری بررسی و تحلیل هدف از این مقاله شوند. 

 .رابطه با تحلیل های مکانی استدر  GISاز  استفادهبا تحلیلی، -پژوهش توصیفیمی باشد. روش  ارتباطی شریانهای

ورودی بیمارستان را به این ترتیب که ابتدا نحوه پراکنش کاربری مورد نظر را در منطقه مربوطه و همچنین آکس معبر 

پرسش و  انداردهای شهرسازی،ستابا ورود داده های مربوط به   Arc Map مشخص می کنیم و سپس در محیط

هایی که خارج از استاندارد مکانیابی شده اند مشخص می شود و بار  و بیمارستان پاسخ های مربوطه انجام می شود

نتایج تحقیق با استناد د.میزان مراجعه کنندگان مشخص می گرد ترافیکی تحمیل شده به منطقه مربوطه از طریق تعیین

رازی و شهدا از نظر امام خمینی،شهید مدنی،های الزهرا، حاکی از این است بیمارستان 8و  7به نقشه های شماره 

 تناسب با نوع شریانهای ارتباطی و فاصله با تقاطع های خطرناک در موقعیت مناسبی قرار ندارند
  GISافیایی سیستم اطالعات جغرشریانهای ارتباطی، تبریز، بیمارستان ها، ، کاربری اراضی کلید واژه ها:3

                                                 
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزداستادیار  1

 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه یزد. 2

 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری. 3                 
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 :مقدمه -1
تنگاتنگ با یکدیگر عمل می کنند و اگر به یکی از اجزای شهر  شهر به مثابه سیستمی است که تمامی اجزای آن در ارتباط

خللی وارد شود یا باری اضافه تحمیل شود، این خلل در سایر اجزای شهر نمایان می گردد. مشکالت مربوط به حمل و نقل 

شهرسازی سنتی  که با افزایش جمعیت شهرها از سویی و تاثیرات مدرنیسم و تکنولوژی نوین بر شهری از اهم مسائلی است

-3811تور سوریا ای ماتا )آر(173173از سویی دیگر، به صورت اجتناب ناپذیر در شهرها مطرح می باشد)محمدزاده قوشچی،

(.مکان 2873182اهل اسپانیا معتقد است که کلیه مشکالت شهرسازی ناشی از مشکالت ترافیکی است )پور محمدی (3223

(یکی از اهم شاخصهای  Clark et al,2333781و کیفیت زندگی شان را مشخص می کند)ماهیت  استقرار مردم و فعالیت ها،

رسیدن  ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی، کیفیت دسترسی به کاربری های شهری می باشد. تعریف استاندارد دسترسی،

درمانی یا تفریحی و ... است به همین  مراقبت های مانند خرید، آسان مردم به مکان های فعالیت مورد نظر و مطلوب آنها ،

بسیاری از جغرافیدانان و برنامه ریزان بر این باورند که دسترسی به کاالهای اساسی و خدمات یکی از مهمترین شاخص  دلیل

های کیفیت زندگی است. اندازه گیری دسترسی با مقایسه سطوح دسترسی گروههای متفاوت افراد و خانواده ها در مکانها و 

 آنچه از دیدگاه کارشناسان امر شهرسازی بر می آید، در کل،(Gregory et al,2332;3وقعیت های مختلف به کار می رود)م

دسترسی تحت تاثیر الگوهای کاربری زمین قرار دارد.دیوید چپ من می گوید7 توزیع تسهیالت و خدمات و کیفیت آنها به 

رد.آنها را نمی توان از موضوعات حاشیه ای همچون نابرابری شهروندان و طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دا

آزادی های شخصی تفکیک کرد. باید به خاطر داشته باشیم که حتی زیباترین مکانها و بهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی 

ی رفاه ساکنان لذت بخش و مفید نمی تواند براو زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منافع و امکانات مواجه باشد، 

همانطور که رفاه آینده از باشد. توزیع رفاه محیط زیستی فقط موضوع حال نیست بلکه تحت تاثیر اعمال گذشته قرار دارد،

نوع کاربری  اختالالتی را در زندگی روزمره شهروندان ایجاد می نماید.(32173181اعمال امروز ما متاثر خواهد بود)چپ من

ر،  بر ایمنی معاب ینحوه برنامه ریزی حمل و نقل می تواند هم در کوتاه مدت و هم دراز مدت دارای اثرات بنیادزمین و 

( با توانمندیها و قابلیتهای منحصر به فرد GISسیستم  اطالعات جغرافیایی ) .باشد داشتهوسائط نقلیه جذب سفر و سرعت 

لذا این تحقیق بر آنست (3183ه ریزان و مدیران شهری باشد )پورمحمدی ، خود می تواند بعنوان ابزاری قدرتمند یاور برنام

سازگاری این کاربری را با شبکه ارتباطی و تقاطع ها مادرشهر تبریز،  2تا با ارزیابی نحوه مکانگزینی بیمارستانهای منطقه 

 مشخص سازد.

 

 

 :تحقیق اهداف-2
 به سلسله مراتب کاربری های ارتباطی تعیین نحوه مکان گزینی کاربری های مورد نظر نسبت

 انطباق کاربری های مورد نظر و شریانهای ارتباطی با استانداردهای شهرسازی

 مشخص کردن تناسب کاربری های موجود منطقه مورد مطالعه با مقیاس منطقه شهری

 

 :سواالت تحقیق-3
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 ارتباطی قرار گرفته اند؟آیا کاربری های مورد نظر در مکان مناسبی نسبت به سلسله مراتب شبکه 

 آیا با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی می توان کاربری های نا متناسب را شناسایی و مکان بهینه را تعریف نمود؟

 

  :اهمیت و ضرورت تحقیق-4
گرو وجود روانی می باشد. سالمتی افراد جامعه از یک جهت در  -سرمایه حیاتی و ارزشمند انسانی در گرو سالمتی جسمی 

مراکزی است که سالمت وی را تامین  می کنند. یکی از این مراکز به طور مستقیم در تامین سالمت و آسایش فرد دخیل می 

باشد مراکز درمانی و بیمارستانها و موقعیت مکانی مناسب می باشد. موقعیت مناسب مکانی، دسترسی سریع، به موقع و ارزان 

درمانی در هر شهری بخصوص در کالن شهرها اهمیت فراوان دارد.از آنجایی که مادرشهر تبریز به بیمارستانها و مراکز  قیمت

به عنوان قطب توریسم درمانی منطقه شمال غرب کشور و حتی در مواردی مقصد گردشگران خارجی می باشد و به مناسبت 

داری در امر گردشگری و ارائه خدمات به پذیرش این نقش ساالنه پذیرای جمع کثیری از بیماران می باشد. لذا برای پای

شهروندان نیاز به مکانیابی و انتخاب الگوی بهینه پخش کاربری های مرتبط در جهت دستیابی به باالترین سطح دسترسی 

 احساس می شود.

 

 دیدگاه ها مفاهیم و مبانی نظری تحقیق:-5
 4کاربری زمین

 & Turner) باشدی اهداف بخصوص توسط انسان میمفهوم کاربری اراضی به معنای بکارگیری زمین برا

Meyer:3221،33 کاربری زمین در واقع نحوة بهره برداری صحیح انسان از طبیعت است که در چند دهة اخیر از سوی .)

را نشان پژوهشگران، به ویژه دانشمندان علم جغرافیا، به کار رفته است. در واقع این واژه استفاده از امکانات و توانایی زمین 

گویند،  گیرد را کاربری زمین(. به عبارت دیگر نحوه استفاده از زمین و کارکردی که به آن تعلق می21، 3181)سرور،  دهدمی

این کارکرد ممکن است در مقیاس منطقه باشد و یا در مقیاس سکونتگاههای انسانی و شهر  مدنظر باشد )عسگری، رازانی و 

ریزان معموالً زمین را از نظر میزان کاربرد و اثرات آن بر محل، محیط و جامعه مبنا برنامه (. بر همین8، 3183رخشانی، 

 (.282، 3178کنند )سیف الدینی، بندی میدسته

برداری از آن است. این مطالعات های زمینی و روشهای گوناگون بهره، چگونگی پدیده"کاربری اراضی"موضوع مطالعات 

 صورت گیرد7 تواند از دو دیدگاهمی

 اینکه در شرایط حاضر استفاده از زمین چگونه است؟

 اینکه استفاده از زمین به چه صورتی می تواند باشد؟

های بالقوة ریزی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا عالوه بر نمایش وضع موجود استفاده از زمین، کاربرینتایج این مطالعات در برنامه

ترین شیوه ای متناسب با شرایط زمین است که سودمندهای استفاده از زمین، معموالً شیوهکند. در واقع شیوهآن را توصیه می

شود که اگر در این فرایند اطالعات کافی فراهم باشد، خواهد بود و این خود با بررسی امکانات فنی و فیزیکی زمین تعیین می

 (.27، 3181بهترین نتیجه حاصل خواهد شد )سرور، 
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 ربری زمین شهری : برنامه ریزی کا

ها و ها و عملکردهای شهری بر اساس خواستفضایی فعالیت -ریزی برای کاربری زمین شهری یعنی ساماندهی مکانیبرنامه

( ساختها و 31، 3182نیا، بندی و مکانیابی  نوع استفاده از زمین، )سعیدریزی عالوه بر طبقهنیازهای جامعه شهری. این برنامه

 (.328، 3182کند )زیاری، های شهری را نیز تعیین میآنها با یکدیگر و با سیستم چگونگی انطباق

ریزی شهری است؛ که ضمن اینکه به مناسبات مشترک خود با ریزی کاربری اراضی شهری بخشی از فرایند برنامهبرنامه

رانة زمین مورد نیاز برای کاربری دهد، اصواًل با موقعیت، وسعت و سریزی حمل ونقل و تسهیالت شهری اهمیت میبرنامه

 ,Chapinهای مختلف شهری مانند مسکونی، صنعتی، تجاری، تفریحی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی و ... سر وکار دارد )

3272, P.1.) 

 ترافیک:

ت در ترافیک یک واژه شناخته شده بین المللی است و در قوانین به مجموعه عبور و مرور وسایط نقلیه و اشخاص و حیوانا

راهها اطالق می شود . ترافیک از سه عامل تشکیل می شود . این عوامل عبارتند از 7 انسان ، راه ، وسیله نقلیه . چنانچه هر یک 

 .(www.trafic.irاز عوامل سه گانه نباشد اصوال مسئله ای بنام ترافیک وجود نخواهد داشت )
 افیکی:مضرات تراکم تر

 تراکم ترافیکی مشکالت عدیده ای بوجود می آورد که برخی از آنها عبارتند از7

)هم به علت سوخت اضافی مصرف شده و هم به این خاطر که میزان گازهای خروجی اتومبیل افزایش میزان آلودگی ها  -3  

 در شرایط درجا کار کردن و یا حالت توقف و حرکت بیشتر هستند(

 فرسودگی و نقص اتومبیلافزایش  -2   

احتمال بروز حوادث جاده ای افزایش می یابد.رانندگی در ترافیک سنگین بسیار خسته کننده است و فشار زیادی بر  -1    

 اعصاب رانندگان و مسافران وارد می آورد و سالمتی شهروندان را به گونه ای زیانبار مورد تهدید قرار می دهد.

 سرویسهای اضطراری و وسائط تحویل اجناس وکاالها بازده و سرعت کم -1     

 تمام خیابانها مانند بزرگراهها آکنده از سروصدا وازدحام وسائط نقلیه موتوری می گردد. -8     

 (32773171از دست رفتن زمان مفید)هیراسکار،  -1     

 دیریت ترافیک:م

ایجاد مشکالت ترافیکی در سطح شهرها برای به حداقل رساندن منظور از مدیریت ترافیک  ساماندهی و کنترل عوامل موثر در 

مراتب شبکه های شهری و کاربری مضرات تراکم ترافیکی می باشد.مهم ترین مسئله در ترافیک شهری ، شناخت سلسله 

 (717 3181است و همچنین راههای ارتباطی ، موا صالت شهری و ناحیه ای و محلی می باشد.)وزین ،اراضی اطراف آن 

 راهکارهای مدیریتی برای مقابله با تراکم ترافیکی7

اکثر مهندسین ترافیک اولین راه حل نجات شهر را احداث راهها و شاهراههای بیشتر پیشنهاد می کنند  اما به این مسئله توجه 

راه و اتومبیل بوجود ندارند که شاهراه خود مولد ترافیک اتومبیل است و این محیط زیست شهر است که در مسابقه ای که بین 

( اما باید به این نکته هم توجه کرد که مهم ترین مسئله در ترافیک شهری ، شناخت 373171می آید بازنده شده است )شیرازی 

سلسله مراتب شبکه های شهری و کاربری اراضی اطراف آن است و همچنین راههای ارتباطی ، مواصالت شهری و ناحیه ای 

 (1773181و محلی می باشند.)وزین 
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 تجهیزات شبکه های ارتباطی)برخورد موضعی(راهکارهای مربوط به بهبود وضعیت تاسیسات و -

 کنترل و بهبود وضعیت تقاطع ها-

تقاطع ها یکی از مراکز ثقل ترافیک در نقاط مرکزی شهر هستندکه ادر ابتدا باید به طرز صحیح و نسبت به حجم ترافیک 

اد میادین در بین تقاطع هایی عبوری طراحی شوند و سپس بااستفاده از راههای گردش به راست،نصب تابلوهای عالئم و ایج

که تعداد بازوهای آن بیش از چهار بازو باشد و ایجاد خط کشی های مناسب بین تقاطع هایی که دارای بازوهای کمتری 

 (2273182است،به ساماندهی آن کمک کرد. )قریب،

 -فناوری های کنترل ترافیک -فیکیایجاد میدان با کارکرد ترا -کنترل پارکهای خیابانی و طرح استفاده بهینه از پارکینگ-

راهکارهای مربوط به سیستم های حمل و نقل  -احداث جاده های مختلف  و یا مسیرهایی برای انواع مختلف عبور و مرور

طراحی شهر  -تقویت سیستم پیاده -تاکید بر سیستم دو چرخه  -تاکید بر استفاده از حمل و نقل عمومی و توده ای -شهری

وضع واجرای مقررات و قوانین  -قیمت سوخت مصرفی -ستهای کالن در رابطه با کاهش مشکالت ترافیکیسیا-الکترونیک

 راهنمایی و رانندگی

 :راهکارهای مربوط به کاربری اراضی شهری

طرح کاربری زمین بدون در نظر گرفتن جریان ترافیک بین کاربری های مختلف و بدون توجه به شبکه ارتباطی شهر عقالنی  

ت ، زیرا که چنین بی توجهی باعث ایجاد حمل و نقل اضافی و طوالنی شدن فاصله حمل و نقل های شهری می گردد، نیس

مطلبی که در تمام شهرهای خودرو وجود دارد و ریشه اصلی مشکالت دسترسی شهرهای بی برنامه است. بنابراین برای حل 

که ارتباطیش یک جا و بعنوان یک واحد طراحی گردد و در ریشه ای مشکل دسترسی شهرها الزم است که جسم شهر با شب

( امروز 173171این طرح ، بناها و راههای ارتباطی شهری با ترتیبی عقالنی و منطقی در کنار یکدیگر قرار داده شوند.)زریونی 

رگ ، مسئله اساسی در آینده شهر ها به خصوص مترو پلیتن های بز» ( که می نویسد Petr Hallشاید این گفته پیتر حال )

چگونگی تقسیم کار و رابطه آن با محالت مسکونی خواهد بود نه چگونگی ساختمان )مسکن ، آپارتمان ، خانه و غیره( 

(  از هر زمان دیگر ملموس تر باشد ؛ چرا که انبوه جمعیت شهری ، وجود تراکم نسبتا باال و سطح 733 3171)جورج ویلیام، 

که نحوه دسترسی بویژه در شهرهای بزرگ و میلیونی به رغم تدابیر و اقدامات گسترده به یک  فیزیکی گسترده سبب می شود

معضل عمومی و اجتماعی تبدیل شود . بنابراین در چنن شرایطی برنامه ریزی و طراحی یکپارچه و خود اتکا نواحی مسکونی 

ترل ترافیک و پاسخگویی به مسائل و مشکالت در کنار مناطق اشتغال می تواند به عنوان یک ضرورت جدی در راستای کن

شهری تلقی شود. همچنین رفت و آمد اشتغال را با تغییر محل سکونت و اشتغال در شهر و اتخاذ سیاست های مسکن و 

شهرسازی می توان تحت کنترل در آورد . کوین لینچ در این خصوص می نویسد 7 باغیر اقتصادی شدن سفرهای کاری ، 

 (712 31 81تخصص پلیس ناجا ، آذر و دی  23ت و آمد یک امر ایده آل محسوب می شود )ماهنامه راهور کاهش مسافت رف

 ضوابط و نیازهای احداث بیمارستان
در معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با استفاده از آمار و اطالعات اقتباس شده از کشور  3178در سال 

 سطح بندی خدمات تشخیص درمانی سطوح مورد نیاز به شکل ذیل پیشنهاد گردید. آلمان و با توجه به ضرورت

 تخت. 18الی  13هزار نفر ، تعداد تخت  83الی  13بیمارستان محلی 7 جمعیت تحت پوشش 

 تخت. 21الی  18هزار نفر ، تعداد تخت  73الی  83جمعیت تحت پوشش  ( 7 3بیمارستان ناحیه ای )  

 تخت. 373الی  28هزار نفر ، تعداد تخت  323الی  73جمعیت تحت پوشش ( 7  2) بیمارستان ناحیه ای 
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 تخت. 113الی  233هزار نفر ، تعداد تخت  233الی  323جمعیت تحت پوشش ( 7 3بیمارستان منطقه ای ) 

 تخت. 733الی  183هزار نفر ، تعداد تخت  133الی  233جمعیت تحت پوشش ( 7 2بیمارستان منطقه ای ) 

 ارستان کشوری 7 با خدمات منحصر بفرد در مرکز کشور.بیم

مکان یابی کاربری های درمانی باید براساس نیاز و دسترسی سریع مردم انجام پذیرد و در عین حال بدور از سرو صدای ناشی 

های  از ازدحام جمعیت و ترافیک بوده و دارای محوطه وسیع فضای سبز جهت تلطیف هوای محیط مجاور باشد. کاربری

درمانی بدلیل مشخصه های خاص خود دارای استانداردهایی نیز می باشند ولی این استانداردها در ارتباط با شهرهای مختلف 

و نوع واحدهای بهداشتی و درمانی متفاوت است.در بعضی از کشورها مساحت الزم برای بیمارستان ، در مقابل هر تخت 

نفر سکنه شهر ، یک بیمارستان در نظر  83333تا  18333ر بعضی دیگر در مقابل هر متر مربع است و د 233تا  333بیمارستان 

تخت بیمارستان پیش بینی می گردد.برای  33تا  2نفر ساکن شهری  3333گرفته می شود. هم چنین گاهی در مقابل هر 

ا برای داروخانه ها ، یک داروخانه برای . متر مربع در مقابل هر ساکن شهری ، مورد نیاز است. ایننسبت ه2. تا 3درمانگاهها نیز

(. کاربری های بهداشتی ، با 7383 3183نفر ضروری است)رضویان، 2333نفر و یک مطب دندانپزشک در مقابل هر  7333

بهداشت همگانی در سطح شهر سر و کار دارند و وجود آنها الزم و ضروری است و مکان یابی آنها باید به صورتی باشد که 

ها متفاوت احتی به آنها دسترسی داشته باشند. هر چند تعداد این مراکز بسته به مقدار جمعیت و سطح زندگی آنهمگان بر

 .(7381 3183است)رضویان،

 

 :ها تحقیقیافتهتحلیل ،تجزیه  تحقیق و روش-6
ها یه وتحلیل و تلفیق آنتحلیلی است به دو روش اسنادی ومیدانی به تهیه اطالعات و تجز -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

و سپس  با استفاده .پرداخته شده است پایان نامه ها، ها،کتاب در روش اسنادی به گردآوری اطالعات از نشریات،. اقدام شده است

با استفاده   ARCGIS.33توابع تحلیلی الزم جهت تجزیه تحلیل اطالعات در محیط های اطالعات جغرافیایی در نرم افزار از 

همجواری یا همسایگی، همپوشانی،  ( موجود در این نرم افزار  شامل تحلیل های مکانی، Extensionsط دهندهای ) از بس

(، تحلیل های آماری و  فضایی می باشد. در این مقاله با استفاده از تحلیل های مکانی  Bufferایجاد ضربه گیر یا حریم ) 

بر اساس آمار و اطالعات موجود، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.تحلیل شهر تبریز 2وضعیت مکانی بیمارستانهای منطقه 

های مکانی نوعی تجزیه تحلیل داده های جغرافیایی است که در استخراج اطالعات جدید به کار گرفته می شود و با افزودن 

ط فی مابین و روندها در منطقه الیه های موثر در روند مدل سازی تغییراتی حاصل می آید که منجر به کشف و نمایش رواب

 .مورد مطالعه خواهد شد

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه:-7
به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی محسوب می شود )مرکز  3188نفر جمعیت در سال  3178218تبریز با جمعیتی معادل 

مطالعه در قسمت جنوبی شهر تبریز واقع شده مالحظه می کنید منطقه مورد  3همانطور که در نقشه شماره (.3188آمار ایران، 

 است.
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 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1نقشه

 یافته های تحقیق:-8

بیمارستان با سطوح خدماتی متفاوت در شهر تبریز وجود  21حدود  3188در سال  طبق آمار بدست آمده از سازمانهای زیربط،

هزار نفر بیمار 313مادرشهر تبریز در منطقه مورد مطالعه قرار دارند.و ساالنه حدود  عدد از بیمارستانهای 33داشته که تعداد 

میلیون بیمار سرپایی)برگرفته از آمار اخذ شده از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز( برای  1بستری شده و 

 .تبریز مراجعه می کنند 2درمان به بیمارستانهای واقع در منطقه 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           : سلسله مراتب راههای شهری4نقشه                                        تبریز 2: نحوه پراکنش بیمارستانهای منطقه 3نقشه
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 تبریز 2: تقاطع های مهم منطقه 6نقشه                             تبریز 2: سلسله مراتب راههای شهری  منطقه 5نقشه

با استناد به آمار بدست آمده از سازمانهای مربوطه در ارتباط با مشخصات بیمارستانهای موجود و نوع  

الیه های شریاهای ارتباطی و همچنین مطالعات کتابخانه ای و میدانی در ارتباط با استانداردهای شهرسازی،

نهان بین کاربری های موجود بدست آمده مورد نیاز برای انجام تحلیلهای مکانی و کشف و نمایش روابط پ

 که نتایج تحقیق را می توان در نقشه های ذیل به تصویر کشاند

 

 

 

  

  

 

 

 

 متری تقاطع ها 111: بیمارستانهای واقع در محدوده 8نقشه                       : بیمارستانهای فاقد تناسب با شبکه های ارتباطی7نقشه
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 :داتو پیشنها نتیجه گیری-9
رازی و شهدا از نظر تناسب با نوع شریانهای امام خمینی،شهید مدنی،بیمارستانهای الزهرا، 8و  7با استناد به نقشه های شماره 

هزار نفر  13نزدیک به  (88)مطابق آمار سال ارتباطی و فاصله با تقاطع های خطرناک در موقعیت مناسبی قرار ندارند. و ساالنه

برای درمان به این بیمارستانها مراجعه می کنند که با مشکالت ترافیکی هزار نفر بیمار بستری شده  733ود بیمار سرپایی و حد

مواجه می شوند. با توجه به سطح باالی دسترسی که کاربری درمانی باید دارا باشد و از طرفی هزینه های باالی احداث 

پراکنش کاربری های جاذب سفر اطراف بیمارستان های باز عی در س مه ریزی مناسببیمارستان، پیشنهاد می شود که با برنا

حجم سفر به به منظور کاهش مربوطه،و به عبارتی بهتر مکانگزینی مجدد کاربری های غیر ضروری اطراف بیمارستان ها 

 .صورت گیردمحدوده مورد مطالعه 
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