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 دهیچک

 ،موجود تیوضع یبایارز ضمن تا استشده تالش« یلیتحل -یفیتوص ،یاسیق» کردیرو با حاضر پژوهش در
 شهر سطح در خدمات نیا از محرومی نواح ،دوآبانیمی درمان -یبهداشت خدمات مراکز یپراکندگ و عیتوزبررسی 

 یهاتیولوا ،(AHP) یمراتبهسلسل لیتحل کیتکن از استفاده با و یابیمکانی استانداردها و ضوابط به توجه با
مراکز  یابیمکانعیارهای م .گردد نییتع اندوآبیم شهر گانهپنج ینواح سطح در فضاها نوع نیا توسعه یمکان

، ینشانآتش یکی به مرکز مناطق، نزدیکی به مراکزدر این پژوهش سازگاری اراضی، نزد درمانی -بهداشتی
بز، شیب صنعتی، مجاورت با فضای س یهاکارگاه، فاصله از مراکز و یکدرجهارتباطی  یهاشبکهدسترسی به 

ین اایج حاصل از . نتباشدیم شهر میاندوآب گانهپنجنیز نواحی  هانهیگزمنطقه، تراکم جمعیت تعیین شدند. 
لمی و عیارهای عهر میاندوآب با مدرمانی در ش -پژوهش بیانگر این است که مکان فعلی اکثر مراکز بهداشتی

 یهاقسمتاست که  ایگونهبهضمن اینکه توزیع فضایی این مراکز  این نوع کاربری مطابقت ندارد. یهاضرورت
 هیحنا که داد ننشا مطالعه جهینت .اندقرارگرفتهین مراکز ا یرسانخدماتشمالی و جنوبی شهر خارج از محدوده 

 مراکزی مکان توسعه اول تیواول در و داده اختصاص خود به را ازیامت نیشتریب ،385/0 ازیامت با اندوآبیم شهر کی
 100/0 و 175/0 ،278/0ی ازهایامت با بیترت به چهار و دو سه،ی نواح. دارد قرار شهری درمان -یبهداشت خدمات

 نیکمتر درنتیجه و داده صاختصا خود به را( 061/0) ازیامت نیکمتر پنج هیناح. دارند قراری بعد یهارتبه در
 .باشدیم دارا شهری درمان -یبهداشت خدمات مراکز توسعه جهت رای مکان تیاولو
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 مقدمه

ی نیز دمات شهرخقاضا برای حجم ت ،شهرهای بزرگ و میانی در کشورمان ویژهبهامروزه با افزایش جمعیت در شهرها، 

گویی به نیازها از سرعت رشد سیاسی کشور همواره سرعت پاسخ –. ولی به علت ساختار اقتصادییافته استافزایش

ت رشد جمعی خدمات شهری همپای وهرهای کشور ارائه تسهیالت در بسیاری از ش کهطوریبه. بوده استنیازها کمتر 

با بافت شهری  هاآنهماهنگی اننامناسب و  یابیمکاننبوده و عالوه بر کمبودهای موجود در خدمات شهری، استقرار و 

در طی پنجاه  وی دیگر(. از س40: 1389 ،زادهمیآورده است )ابراه به وجودنیز همواره مشکالتی را در ارائه این خدمات 

، عیت شهریریع جمسبه شهرها، رشد  روستاییسال اخیر یعنی از بعد از اصالحات ارضی، با مهاجرت شدید جمعیت 

مالی  توانینا و (هاونتگاهسک)پراکندگی  لااسپر دهیپدشهر و  محدودهشهر، پیوستن روستاهای اطراف به  هیرویبگسترش 

دمات خ خصوصاً مات شهریتوزیع ناعادالنه خد ازجملهو مشکالتی در شهرها مسائل  بروزو فنی در ارائه خدمات باعث 

ن از ادالنه آزیع عدرمانی و تو -است که دسترسی یکسان به خدمات بهداشتی یحال. این در استشدهبهداشتی درمانی 

 (.266: 1389، ی و توسعه پایدار شهری است )شریف زادگانعی، عدالت اجتماعاصول مهم رفاه اجتما

ز نظر ازیادی  یهاچالشی، همواره با یوسیع روستا کرانهپسیک شهر میانی با مهاجرپذیری باال و  عنوانبهاندوآب یم

توانسته ناندوآب یدرمانی در م -بهداشتی یهاسرانهکه  رسدیمبه نظر  وجودبااینست. درمانی مواجه ا -خدمات بهداشتی

ابد. عالوه یوسعهت یو خارج یلداخ یشهر و استانداردها یلیجامع و تفض یهاطرح یشنهادیپ یهاسرانه، متناسب با است

دم و ع گرفتهنز به شکل متوازن صورت یشهر ن در رمانی موجودد -خدمات بهداشتی ییع فضایبر آن، پراکنش و توز

 .شودیممشاهده  ین نواحیان ایم ییتعادل فضا

مراکز  کسان ازیبتوانند  یطبقات شهر همهکه  کندیم، حکم یو عدالت اجتماع یبه خدمات شهر یهمگان یدسترس

 یمکان یهاتیواولن ییو تع ییع فضاین اساس مطالعه پراکنش و توزیشوند. بر ا مندبهرهدرمانی  -خدمات بهداشتی

 مطالعات اندوآب کهیدر شهر م ویژهبه، یدار شهریتوسعه پا یارهایاز مع ییک عنوانهبدرمانی  -توسعه خدمات بهداشتی

اشد. ن شهر بیا یبهتر برا یاندهیآدبخش ینو تواندیمت فراوان بوده و یاهم داراین خصوص صورت گرفته، یکمی در ا

مشخص سپس  ،طح شهردرمانی در س -ی مراکز بهداشتییتوزیع فضا نحوههدف، ارزیابی  ترینمهمن پژوهش یلذا در ا

( در تشخیص AHP) یمراتبسلهسلامکانات و نتایج سیستم تحلیل استفاده از  نواحی محروم از این خدمات و نهایتاً  نمودن

 .باشدیمرمانی د -بهینه برای احداث مراکز خدمات بهداشتی یهامکان

 

 ینظر یمبان

 نهیزم نیا رد. دارند ارتباط آن بای شهر زانیربرنامه اغلب که است یامسئله شهرها دری خدمات مراکز نهیبه عیتوز نییتع

 ناسازگار یهایکاربری جداساز و هایکاربر مناسب یابیمکان شهر، یهانیزمی کاربر یزیربرنامهی اصل اهداف ازی کی

 هاآن ترینمهم از که ؛شده استارائهی مختلف اتینظر شهری نواح در نیزمی کاربر عیتوز با رابطه در. است گریکدی از

 هینظر ن،یزمی سامانده هینظر ،یکالبد نقش هینظر ن،یزمی اقتصاد هینظر ن،یزمی عاجتما هینظر به توانیم

 (.12: 1381،یاریز). کرد اشاره نیزمی کاربر داریپا توسعه هینظر وی یکارکردگرا

 انتخاب. است شهروندان شیآسا گرفتن نظر در وی کاربر نوع کارکرد بهبود ،هایکاربر نهیبه یابیمکان ازی اصل هدف

 از ،شناختیزیبایی ،ینگهدار و ساخت یهانهیهز کاهش مانند؛ی موارد شامل پروژه کیتوسعهی برا مکان نیترمناسب

 خدمات گرید زمان هر از شیب امروزه همچنین .(47: 2008لگرو،جیمز و ). است...  وی طیمحی منف تأثیرات بردن نیب

 سطح بردن باال نآ هدف و است مطرحی نواح توسعه جهت دری شهر یهارساختیز ازی کی عنوانبهی درمان -یبهداشت
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با . است افراد موقعبه معالجه و هایماریب وعیش و بروز ازی ریشگیپ و عمر نمودنی طوالن و افراد توان افزایش و سالمت

 صورتبه مراکز نیا و کنندیم تأمین رای و سالمت که استی مراکز گرو در جامعه و فرد هر سالمت توجه به اینکه

 استی اتیح و مهم مراکز نیا به ارزان و موقعبه ع،یسری دسترس لذا ،نقش دارند جامعه و فرد سالمت تأمین در میمستق

 مناسبنای ریقرارگ وی کاربر فقدان بعد دو از توانیم رای درمان -یبهداشت خدمات مراکز بهی دسترس(. 3 :1391 ،یفعل)

 یعنی مناسبنای ریقرارگ اما است، منطقه کی دری کاربر کی احداث به ازین تیفعال کی فقدان. داد قرار موردبررسی آن

 به اجبار ،یدسترس کاهش ،وآمدرفت نهیهز شیافزا ،یانرژ وقت، اتالف به منجر و نداشتهی مناسب یابیمکان تیفعال کی

 اساس بری ستیبای درمان -یبهداشت یهایکاربر یابیمکان(. 139 :1389 ار،یهوش) گرددیم...  و لیاتومب از شتریب استفاده

ی دارا و بوده کیتراف و تیجمع ازدحام ازی ناش سروصدای دورازبه حالدرعین و ردیپذ انجام مردم عیسر یدسترس و ازین

 .باشد مجاور طیمحی هوا فیتلط جهت سبزی فضا و عیوس محوطه

 یدرمان -یبهداشت خدمات مراکز انواع

 ازی برخ. شوندیم یبندمیقستی مختلف انواع بهی درمان -یبهداشت خدمات مراکز امکانات، و عملکرد شعاع اساس بر

 ،داروخانه ،کپلی کلینی و کینیکل مانگاه،در مارستان،یب شامل شهرها سطح دری درمان -یبهداشت خدمات دهندهارائه مراکز

 در ... و نپزشکا مطب اورژانس، ثابت یهاگاهیپا ،یوتراپیزیف مؤسسات ،هاشگاهیآزما بهداشت، مرکز بهداشت، گاهیپا

 (.6 :1392 ،یغفوری) باشندیم شهرها سطح

 یدرمان -یبهداشت خدمات مراکز سرانه استاندارد تیوضعی بررس

 در یحت. ستین ممکن مناطق و کشورها همه به یدرمان -یبهداشت خدمات مراکز تعمیمقابل و قبولقابل استاندارد نییتع 

 رای درمان -یبهداشت خدمات یاستانداردها از اطالع کنیل. نمود ارائه یکسانی استاندارد توانینم زین کشور کی گستره

 براساس راستا نیهم در(. 248 :1381،یاریز). آورد شمار به یمش و خط و تیفعال گرتیهدا سطح کی عنوانبه توانیم

 در یدرمان -یبهداشت خدمات مراکز قبولقابل و متعارف سرانه ،یشهرساز و مسکن وزارت یهایبررس و مطالعات

 سهیمقا در که است ترمربعم 68/1 نیانگیم طوربه( تیجمع نفر هزار 500000ی ال 30000 نیبی شهرها) رانیا یشهرها

 هر یبرا مترمربع 36/1) کشور کلی برای پزشک آموزش و درمان -بهداشت وزارت یسو از شدهنییتع یهاشاخص با

ی کشور استاندارد با هک است مترمربع 53/0 تهران شهر در مرق نیا(. www.atlas.tehran.ir). استی شتریب رقم( نفر

 -یبهداشت خدمات مراکز سرانه مخصوصاًی شهر یهاسرانه زین کشورمان مختلف یشهرها در .داردی ادیز فاصله

 یتالفاتاخ با یشهرساز و نمسک وزارت یسو از ذکرشده استاندارد با ییایجغراف متفاوت یهایژگیو به با توجه ،یدرمان

 (.www.shahromanzar.org) کندیم نییتع شهرها از کی هر مصوب یهاطرح را آن زانیم که است همراه

 

 موردمطالعه محدوده

 جانیآذربا استان یشرق جنوب و هیاروم اچهیدر جنوب در اندوآب،یم شهرستان یادار –یاسیس زکمر اندوآبیم شهر

 تا قهیدق 57 و درجه 36 و عرض یشرق قهیدق 8 و درجه 46 تا قهیدق 4 و درجه 46به طول، ییایجغراف تیموقع در ،یغرب

 (نزنجا و کردستان ،یربغ ،یشرق جانیآذربا یهااستان نیماب) یچهارراه تیموقع کی در یشمال قهیدق 59 و درجه 36

 و طرح رمشاو نیمهندس). تاس متر 1300 آزاد یاهایدر سطح از شهر متوسط ارتفاع. استشده واقع اندوآبیم جلگه در

( تاتائو) رودنهیمیس و( یغاتیج) رودنهیزر رودخانه دو نیب شهر نیا تیموقع حاصل اندوآبیم تسمیهوجه :1380 اوش،ک

 (ربیغذربایجان آ تاناسی آمار سالنامه). است نفر 123081با  برابر 1390 سال یسرشمار طبق شهر نیا تیجمع. است

 از ریاخ یهاسال در میان راهی یتموقع زین و زیحاصلخ خاک فراوان، آب رینظ ،یطیمح توان به توجه با اندوآبیم شهر
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 یکیزیف توسعه در توانیم را یعیسر رشد نیچن تبعات. بوده است برخوردار یریچشمگ یکالبد رشد و یریپذتیجمع

 سرور،) کرد هدهمشا شهر بافت در ییروستا یهابافت ادغام و یریقرارگ ،یشهر بافت در ینسب یختگیگس شهر، ناموزون

 خسارت بدون پهنه در اندوآبیم شهر زلزله خطر لحاظ از. است درصد 0-2 نیب کم اریبس شهر متوسط بیش(. 21: 1383

 .دهدیم نشان کشور و استان شهرستان، در را اندوآبیم شهر تیموقع کی شماره شکل. دارد قرار( شتریر 4 با)

 

 
 اندوآبیم شهرستان و یغرب جانیآذربا استان ور،کش در شهر میاندوآب موقعیت .1 شماره شکل

 

 پژوهش روش
 سرانه، سطح،) یکم لحاظ از اندوآبیم شهر سطح دری درمان -یبهداشت مراکز موجود تیوضع ابتدا پژوهش نیا در

 ازی درمان -یبهداشت مراکز موجود وضعی بررس جهت. گرفت قرار موردبررسیی فیک لحاظ از و( عملکرد شعاع و وسعت

 استاندارد شعاع نییتع از استفاده با هاداده وتحلیلتجزیه ازجملهی یایجغراف اطالعات ستمیس در موجود یهالیلتح

« یلیتحل -یفیتوص ،یاسیق» مطالعه نیا بر حاکم کردیرو ،موردبررسی یهامؤلفه به توجه با. شد اقدام مراکزی عملکرد

 نظر از که است اندوآبیم شهر گانهپنج ینواح پژوهش، یآمار عهجام. بود خواهد یکاربرد آن از حاصل جینتا که است

 مراکز توسعه یمکان یهاتیاولو واست  قرارگرفته موردبررسیی درمان -یبهداشت خدمات مراکز یپراکندگ و عیتوز

. شد مشخص (AHP) یمراتبسلسله لیتحل روشاز  استفاده با یابیمکان اریمع هشت براساسی درمان -یبهداشت

 یافزارهانرم از صورت پذیرفت. (مصاحبه و مشاهده) یدانیم و یاسناد مطالعات بیترک از هیاول یهاداده یآورگرد

Excel ،Expert Choice و ArcGis  وArc Map وی نمودار شینما نیهمچن و یاضیر ،یآمار یهالیتحل منظوربه 

 بهی درمان -یبهداشت مراکز توسعه یمکان یهاتیولوا نییتع روند. شده استگرفته کمک مطالعه از حاصل جینتا یریتصو

 دو هر از حاصل جهینت که گرفت انجام Expert Choice افزارنرماز  استفاده بانیز  و یدست صورت دو به AHP روش

 .دهدیم نشان رای کسانی تیوضع روش
 

 هاافتهی و بحث

 شهر است، رفتهیپذ انجام 1380 سال در هک وآباندیم شهر یلیتفص طرح موجود وضع یآمارها و مطالعات اساس بر

 متوسط سرانه. است بوده درمان و بهداشت مرکز هفت وی درمانگاه مرکز چهاری دارا تیجمع نفر 113337 با اندوآبیم

 93/0 قیدق مقدار به و برابر مین و کی حدود زانیم نیا که بوده مترمربع 75/0 سال، نیا دری درمان -یبهداشتی کاربر

( مترمربع 68/1) شهر یلیتفص طرح یشنهادیپ سرانه وی شهرساز و مسکن وزارت سرانه حد نیترنییپا از کمتر ربعمترم

 اندوآب،یم دری درمان -یبهداشت خدمات مراکز اندک اریبس سرانه رغمعلی(. 1380 کاوش، و طرح مشاور نیمهندس) است



  957 … درمانی -بهداشتی خدمات مراکز توسعه مکانی سنجیاولویتآباد و همکاران / ملکی نظام

 متناسب درنتیجه و شهر ینواح یتیجمع توان و وسعت با اسبمتن و متعادل زین موجود یفضا مقدار نیا پراکنش و عیتوز

 صورت گرفته محاسبات و موجود یآمارها براساس رایز(. 2 شماره شکل) باشدینم پایدار شهری توسعه و نهیبه عیتوز با

 رانهس مترمربع 0.07 یدارا مساحت، مترمربع 52225 و تیجمع نفر 52112 با مجموعاً اندوآبیم شهر سه و کی ینواح

 چهار و پنجی نواح که است در حالی نیا. استی درمان -یبهداشت خدمات مراکز گونه هر فاقد عمالً وی درمان -یبهداشت

 اختصاص خود به شهر گانهپنج ینواح نیب را سرانه زانیم نیشتریب مساحت، مترمربع 118480 و تیجمع نفر 37494 با

 (.4 و 3 شماره جدول) اندداده

 

 

                   

                   

             -        

             

             

             -        

 

 

 

 

 

 

 

                    

                 

 

 عنوان نقشه:

موقعیت مکانی مراکز خدمات 

درمانی شهر  -بهداشتی

 میاندوآب

 راهنمای نقشه

 درمانی -مراکز بهداشتی

 

 

 

 

                    

               

 
 رمانی شهر میاندوآبد -جدول مشخصات مراکز بهداشتی .2شماره شکل 

     

 ،یلیاندوآب براساس مطالعات وضع موجود طرح تفصیرمانی شهر مد -جدول سرانه و مساحت کاربری بهداشتی .3شماره  جدول

1380 

ی ندرما -یبهداشتی کاربر نسبت یدرمان -یبهداشتی کاربر تیجمع یشهر هیناح
 رصدد به منطقه مساحت کل به

 یشنهادیپ سرانه
 یلیتفص طرح

 هکتار به مساحت سرانه

 0.136 0.195 22/0 27724 1 هیناح

 مترمربع 68/1

 0.423 0.782 28/0 23461 2 هیناح

 0.298 0.489 25/0 24388 3 هیناح

 3.21 2.466 25/1 16528 4 هیناح

 4.46 3.425 45/1 21236 5 هیناح

 0.89 7.34 75/0 113337 شهر لک

 215-246: 1380اوش، کن مشاور طرح و یمنبع: مهندس

 

تا  1380) گذشته دهه یکدرمانی این شهر در طی  -که سرانه خدمات بهداشتی دهدیمنشان  گرفتهانجام یهایبررس 

ع در سال مترمرب 86/0به  1380مترمربع در سال  75/0. این سرانه از بوده است( از رشد بسیار کمی برخوردار 1390

به سرانه پیشنهادی  یابیتا دست یادی(. با این وجود هنوز فاصله ز244 :1390مهندسین مشاور زیستا، رسیده است ) 1390

، ( است68/1) یشهرسازو  از سوی وزارت مسکن شدهارائهمیزان استاندارد  نیترنییپاطرح جامع و تفصیلی که برابر با 
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به نصف جمعیت شهر هنوز  یکت نزدیاندوآب با جمعیجاست که نواحی سه و یک شهر ماین تأملقابلته کوجود دارد. اما ن

 درمانی در سطوح مختلف ساختار شهری است. -فاقد هرگونه خدمات بهداشتی

در جهت ایجاد  وجههیچبهاین رشد  اما داشته 11/0گذشته رشد  دههرمانی در د -سرانه کاربری خدمات بهداشتی اگرچه

و ساخت تنها  یابیمکان. زیرا نبوده استرمانی د -شهر از خدمات بهداشتی گانهپنجبرخورداری نواحی  تعادل در میزان

رانه کاربری که بیشترین س یاهیناحرمانی در طی ده سال گذشته )بال دوم بیمارستان فاطمه زهرا(، در د -مرکز بهداشتی

ین نواحی باختالف فاحش  تنهانه. این امر افتاده استق ناحیه پنج(، اتفاداده )ود اختصاص درمانی را به خ -بهداشتی

ر ناحیه پنج، دین مراکز کرده بلکه با تجمیع ادرمانی کم ن -مختلف شهر را از نظر برخورداری از مراکز خدمات بهداشتی

 .(5شکل شماره است )شدهشریان ارتباطی شمال و جنوب شهر افزوده  ترینمهمبه ترافیک شهر در  عمالً
 

 1390 سال در اندوآبیم شهری درمان خدمات مراکز مساحت و سرانه جدول .4 شماره لجدو

 -نسبت کاربری بهداشتی کاربری خدمات درمانی تیجمع یه شهریناح
ل مساحت کدرمانی به 

 مساحت سرانه نواحی به درصد

 0.78 0.195 29/0 30924 1 هیناح

 1.68 0.928 61/0 26630 2 هیناح

 0.98 0.489 45/0 27580 3 هیناح

 5.44 2.653 18/1 16447 4 هیناح

 7.05 4.278 54/1 21500 5 هیناح

 1.16 8.147 86/0 123081 شهر لک

 اندوآبیم درمان و بهداشت شبکه تیریمد: منبع

 

 و دهش ییجانما شهری انیم ندکمرب در اندوآبیم شهری درمان -یبهداشت خدمات مراکز اکثر که استی ادآوری به الزم

 با هاآن از یاعمده قسمت. باشدیمی درمان -یبهداشتی کاربر گونه هر فاقد عمالً شهری جنوب وی شمال یهاقسمت

 بوده تباهاش مراکز نیا ازی اریبس یابیمکان تنهانه که گفت توانیم درنتیجه ندارند، خودسازگاری اطراف یهایکاربر

 یاردهااستاند با سهیمقا دری رماند -یبهداشت کم اریبس سرانه به توجه با آباندویم شهر که است نیا تیواقع بلکه است

 مراکز یدهخدمات به توجه با نیهمچن و( مترمربع 68/1) شهر یلیتفص و جامع یهاطرح شنهادهایپ و یشهرساز

. ستای درمان -یبهداشت راکزم دیشد نسبتاً کمبود دچار شهرستان، تیجمع کل بهنسبت  شهر موجودی درمان -یبهداشت

 هرش در فضاها نیا وسعهت یمکان تیاولو و ضرورت درنتیجه و نبوده اندازه کی به آن مختلف ینواح در کمبود نیا یول

 مراکز توسعه یمکان یهاتیاولو ،(AHP) یمراتبسلسله لیتحل کیتکن از استفاده با ادامه در روازاین. ستین کسانی زین

 ترمتعادل عیتوز در جهت تا شودیم مشخص اندوآبیم شهر گانهپنج ینواح سطح در شهری درمان -یبهداشت خدمات

 .میباش شتهبردا یقدم اندوآبیم شهر داریپا توسعه آن تبعبه و شهری درمان -یبهداشت مراکز

 

 اندوآبیم شهری درمان -یبهداشت خدمات مراکز توسعه یمکان یهاتیاولو نییتع

 یروش ،(AHP) یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا. باشدیمی مراتبسلسله لیتحل روش هیوزن د وی ابیارز یهاروش ازی کی

 با را هانهیگز نیب انتخاب متضاد، یریگمیتصم یارهایمع که یطیشرا در یریگمیتصم جهت است ساده و یقو منعطف،

ی برا پذیرانعطاف و قدرتمندی رابزا روش نیا(. 424: 2006 برتولینی،) ردیگیم قرار مورداستفاده ،سازدیم مواجه مشکل

گین و ) باشدیم دودوبه ساتیمقا اساس بر آنی اصل تیخصوص که استی اریمع چند مسائلی فیک وی کمی بررس
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 ارهیمع چند یهایریگمیتصم انیب یبرا ،یساعت ال توماس توسط 1977 سال در بارنیاول یبرا که( 890: 2005چان،

 نیبنابرا. باشدیم دهیچیپ یهایریگمیتصم یبرا فن کی مراتبیسلسله لیتحل ندیفرآ که معتقداست یساعت. شد شنهادیپ

 دینما انتخاب مشکالت رفع یبرا را هانهیگز نیترمناسب از یکی تا کندیم کمک زیربرنامه به AHPروش 

 شروع یریگمیتصم ناصرع یبندتیاولو ویی شناسا با ،(AHP) یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا. (251 -318: 1387ساعتی،)

 گرفته کار به یبندتیاولو در که شودیمی احتمال یهانهیگز و هامشخصه ای ارهایمع ،هاهدف شامل عناصر نیا. شودیم

 ساختار کی جادیا ،یمراتبسلسله لیتحل ندیفرآ در اولین قدم نیبنابرا (.399: 2008،بروشکی و مالکزووسکی) شودیم

 شودیم داده نشان هاآن نیب ارتباط و هانهیگز ارها،یمع اهداف، آن در که باشدیم موردبررسی موضوع ازی مراتبسلسله

 (.15: 1380 زبردست،)

 نیب یزوج سهیمقا ،هانهیگز و( وجود صورت در) ارهایرمعیز ارها،یمع هدف، شامل ،مراتبیسلسله سطوح نییتع از بعد 

 بیضر نییتع هنگام به. شودیم انجام هدف، به نسبت هاآن از کیهر تیاهم بیضر نییتع جهت ارهایمع مجموعه

ی زوج سهیمقا هنگام به است معتقدی ساعت. ردیگیم صورت زین هاقضاوت یسازگار وتحلیلتجزیه ارها،یمع تیاهم

 تیاهم بیضر نییتع از سپ. است مناسب شدهنییتع تیاهم بیضرا باشد، 0.1 از کمتری ناسازگار شاخص اگر ارها،یمع

 ظاهر نمودار صورتبه سهیمقا جهیتن و انجام هدف به نسبت هانهیگز یکل سهیمقا ،هانهیگز و ارهایمع ریز ارها،یمع تمام

 به یاساس مرحله پنج ،یابیرزا ندیفرا در ،(AHP) روش کارگیریبه یبرا واقع در(. 27:1388دوست، دیخورش) شودیم

 (.34:1388،یزیعز) شودیم انجام ریز شرح

 ،شودیم مراتبیسلسله ساختار کی جادیا به منجر که هاآن نیب ارتباط و عناصر ییشناسا ندیفرا :مراتبسلسله ساختن -

 اهداف،) یریگمیتصم عناصر که ستا لیدل نیا به ساختار بودن مراتبیسلسله. شودیم دهینام مراتبسلسله ساختن

 لیتحل ندیفرا در اولین قدم نیابنابر (.25 :2002الصبحی،) کرد الصهخ مختلف سطوح در توانیم را( هانهیگز و ارها،یمع

 و هاگزینه رها،ایرمعیز ارها،یمع اهداف، آن رد که بود موردبررسی موضوع از مراتبیسلسله ساختار کی جادیا ،مراتبیسلسله

 -یتبهداش خدمات مراکز عهتوسی مکان هایاولویت نییتع ما هدف مطالعه نیا در. داده شود نشان هاآن نیب ارتباط

 اندوآبیم شهر اتیخصوص به توجه با یدرمان -یبهداشت خدمات مراکز یابیمکانی ارهایمع. است اندوآبیم شهر ،یدرمان

 ،نشانیآتش مراکز بهی کیزدن مناطق، مرکز بهی کینزد ،یاراضی سازگار ن،یشیپ گرفتهانجام مطالعات به توجه با و

 ،منطقه بیش سبز،ی فضا با تمجاور ،یصنعت یهاکارگاه و مراکز از فاصله ،یکدرجهی اطارتب یهاشبکه بهی دسترس

 .(6 شماره شکل) است باندوآیم شهر گانهپنجی نواح پژوهش نیا در زین هانهیگز. شدند نییتع تیجمع تراکم
 

 

 رمانی شهر میاندوآبد -داشتیمکانی توسعه مراکز خدمات به هایمراتبی تعیین اولویتنمودار سلسله .5شماره  شکل
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 وجود یمختلف یهاروش ارها،یمع ریز و ارهایمع تیاهم بیضر نییتع یبرا :ارهایمع ریز و ارهایمع تیاهم بیضر نییتع -

 درجه و وندشیم سهیمقا گریکدی با دودوبه ارها،یمع روش نیا در. است ییدو دو سهیمقا ،هاآن نیترمعمول که دارد

 روش از کار نیا یابر پژوهش نیا در (.135: 1990)بوون، شودیم مشخص یگرید به نسبت هاآن از کی هر تیاهم

 1 نیب یمقدار ،ییدو دو سهیمقا هر یبرا که، است ترتیباینبه کار روش ،شد استفاده ،(یساعت توسط شدهارائه) استاندارد

 .است آمده 6 شماره جدول در مذکور ریمقاد از کی هر یکالم یمعن. شودیم داده 9 تا
 

  ییسه دو دویمقا ی، برایت ساعتیکم 9جدول تناسب  .6 شماره جدول

 ارزش J به نسبت I سهیمقا تیوضع پارامتر تناسب

 Equally Preferred 1   کسانی حیترج .دارد یکسانی تیاهم j پارامتر با سهیمقا در i پارامتر

 Moderately Preferred 3 مرجح یکم .دارد یمتوسط تیاهم j پارامتر اب سهیمقا در i پارامتر

 Strongly Preferred 5 مرجح یلیخ .اردد یادیز تیاهم j پارامتر با سهیمقا در i پارامتر

 Very strongly Preferred Preferred  7 مرجح ادیز یلیخ .دارد یادیز نسبتاً تیاهم j پارامتر با سهیمقا در i پارامتر

 Extremely Preferred 9 مرجح امالًک .دارد یادیز یلیخ تیاهم j پارامتر با سهیمقا در i پارامتر

 2،4،6،8 نینابیب نینابیب هایارزش

 (135: 1379)بوون، :منبع

 

 یزیرنامهبر رشته متخصصان از نفر پنج ،شدهتعیین بیضرا و گرفتهانجام ساتیمقا از نانیاطم منظوربه مطالعه نیا در

 اندوآبیم شهری رماند -یبهداشت خدمات مراکز در شاغلی( بهداشت مراکز نیمسئول) پزشکان از نفر پنج وی شهر

 از پسس. دادند قراری زوج سهیمقا وردم را ارهایمع جداگانه صورتبه آنان از کیهر و شدهانتخاب کارشناس عنوانبه

 سهیقام سیماتر لیتشک از دبع. آمد دست به ارهایمعی زوج سهیمقایی نها سیماتر کارشناسان، نیا نظرات لیتعد و قیتلف

 به نسبت اریمع هریی نها تیاهم بیرض و شده زهینرمال ،شدهتعیین یهاوزن کی شماره رابطه از استفاده با ارها،یمعی زوج

 .شد مشخص هدف

1                                                                                (1) رابطه

1
1,2,...,

n

i ij

j

W r i n
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 دگاهید از یکدرجهی ارتباط یهاشبکه بهی دسترس وی اراضی سازگاری ارهایمع ،شدهانتخابی ارهایمع انیم از

 خدمات زمراکی مکان تیاولو نییتع در را تأثیر نیشتریب جهیدرنت و داده اختصاص خود به را ازیامت نیشتریب کارشناسان

 (.8 شماره شکل) داشت خواهندی درمان -یبهداشت
 

 
 اندوآبیم شهری درمان -یبهداشت مراکز یابیمکان یارهایمع از کیهر تیاهم بیضر .7 شماره شکل

 

 به نسبت هانهیگز تیاهم بیضر ارها،یمع ریز و ارهایمع تیاهم بیضر نییتع از بعد :هانهیگز تیاهم بیضر نییتع -

 در صورت فقدان و ارهایرمعیز با ارتباط در ،هانهیگز از کی هر تیارجح مرحله نیا در. شودیم نییتع ارهایمع از کیهر
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 نداشتند، زیر معیار ارهایمع از یکهیچ مطالعه نیا در چون. ردیگیم قرار قضاوت مورد اریمع آن خود با ماًیمستق ار،یمع ریز

 .شده استینتعی ارهایمع به نسبت ماًیمستق هانهیگز تیاهم بیضر درنتیجه

 هب نسبت ارهایمع تیاهم بیضر نییتع مانند ارها،یمع به نسبت هانهیگز از کیهر تیاهم بیضر آوردن دست به ندیفرا

 و ارهایمع ریز به نسبت مختلف یهانهیگز هسیمقا. کرد اشاره هاسهیمقا نیا در عمده یتفاوت به دیبا حالبااین. است هدف

 هدف به سبتن گریکدی با ارهایمع هسیمقا کهدرصورتی. ردیپذیم صورت( باشد نداشته یرایرمعیز ،اگر معیاری) ارهایمع

 در است؟ ترمهم ،j اریمع از قدرچ هدف به یابیدست در ،i اریمع شود سؤال نکهیا جایبه نیبنابرا. شودیم انجام مطالعه

 دارد تیارجح ،j نةیگز بر قدرچ ،x اریمع با ارتباط در ،i هنیگز که شودیم مطرح بیترت نیبد سؤال ،هانهیگز هسیمقا

 (.30:1388،یعادل و دوست دیخورش)

 کهی شهر یزیربرنامه دیاسات از نفر سه و آبواندیم شهر یهامارستانیب در فعال پزشکان از نفر سه زین مرحله نیا در

 مورد نآنا توسط ارهایمع به نسبت شهر گانهپنجی نواح و شدهانتخاب کارشناس عنوانبه داشتند شهر با کاملیی آشنا

 نسبت هانهیگزیی نهای زوج سهیمقا یهاسیماتر کارشناسان، نیا ساتیمقا لیتعد و قیتلف از. گرفت قراری زوج سهیمقا

 کیهر به نسبت شهری نواح از کی رهیی نها وزن ،یزوج سهیمقا یهاسیماتر نمودنزهینرمال با و شد لیتشک ارهایمع به

ی ارهایمع نسبت( هانهیگز) شهری نواح از کیهر تیاهم بیضر که است حیتوض به الزم. آمد دست به ارهایازمع

 .استشده محاسبه ریز قراربه یابیمکان

 ریسا به نسبت رای ترشیب تیاهم بیضر داشت،ی شتریبی تیجمع تراکم که یاهیناح هر ،تیجمع تراکم اریمع نظر از

 سبزی فضاهای دارا کهی نواح ،ی(شهر یهاپارک) موجود سبزی فضاها با جاورتم نظر از. داد اختصاص خود بهی نواح

 نیکمتری دارا هکی نواح ،یصنعت یهاهکارگا و مراکز از فاصله نظر از آوردند، دست به رای باالتر ازیامت بودند، شدهتعریف

 خود به اسانکارشن نظر از را ازیمتا نیترشیب بودند، هاکارگاه از فاصله نیشتریبی دارا وی شهر مزاحمی صنعت یهاکارگاه

 وی عموم ونقلحمل به تربهی دسترس شتر،یبی اصل معابر ازی برخوردار ،یدسترس اریمع نظر از نیهمچن .دادند اختصاص

ی دسترس اریمع نظر از چهار هیناح به کمتر وزن اختصاص. گرفت قراری نواح از کیهر به وزن دهی مالک کمتر کیتراف

 شهر مرکز و هیاول تههس هیناح نیا که است خاطر نیا بهی عموم ونقلحمل بهی دسترس وی مرکز تیقعمو رغمیعل

 -یرادا کارکرد خاطر به هیحنا نیا همچنین. باشدینمی کافی پهنای دارا شهر مرکز در ژهیوبه آن معابر و شده محسوب

یی اجانم لذا. است نینگس کیترافی دارا روز اعاتس اغلب در باًیتقر و بودهی اریبس روزانهی سفرها جاذب خودی تجار

 (57: 1391 ،یمحمد) رسدینم نظر بهی درست عمل د،یفزایب آنی کیتراف مشکالت بر و بوده سفر جاذب که ییهایکاربر

ی نواح به نسبت ارشناسانکی سو از چهار هیناحی دسترس ازیامت شهر از بخش نیای کیتراف یهاچالش به توجه با لذا

 وی شهر تیجمع نیشتریب یدارا کهی نواح مناطق، مرکز بهی کینزد نظر از. شده استگرفته نظر در کمتر گرید

 از کی ره ازیامت زانیم چهار شکل. دگرفتن قرار تیاولوی دارا بودند شتریب دسترسقابل یهاانیشری دارا حالدرعین

 شماره شکل) دهدیم نشان را باندوآیم شهری درمان -یبهداشت خدمات مراکز یابیمکانی ارهایمع به نسبت شهری نواح

9.) 
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 ناحیه یک     107.

 ناحیه دو     036.

 ناحیه سه     214.

 ناحیه چهار     399.

 ناحیه پنج     244.

Inconsistency= 0.08 

With 0 missing judgments 

 

 
 یابیمکان یارهایمع به نسبت اندوآبیم گانهپنج ینواح کی هر وزن .8 شماره شکل

 

 و بوده متفاوت مختلفی ارهایمع به نسبتی نواح از کیهری اکتساب ازیامت است، دایپ زین 9 شماره شکل در که گونههمان

 ؛یاراضی سازگاری ارهایمع نظر از. دارد وجود گرید یهاشاخص به نسبت متفاوت یبندتیواول شاخص، هر نظر از

 بیش و موجودی صنعت یهارگاهکا و مراکز از فاصله ،یکدرجهی ارتباط هایشبکه بهی دسترس مناطق، مرکز بهی کینزد

 مراکز بهی کینزد اریمع نظر از و چهار هیناح ،یشهر سبزی فضا با مجاورت اریمع نظر از و شهر کی هیناح منطقه،

 در شهر پنج هیناح. اندداده اختصاص خود به را اول هایاولویت درنتیجه و ازاتیامت نیباالتر سه هیناح زین ینشانآتش

 از مرحله نیا تا .است قرارگرفته آخر یهاتیاولو در جهیدرنت و کرده کسب را ازیامت نیکمتر ارهایمع اکثریی دودو سهیمقا

 نسبت( شهری نواح) هانهیگز تیاهم بیضرا نیهمچن و مطالعه هدف به نسبت ارهایمع از کیهر تیاهم بیضرا عهمطال

 به نسبت هانهیگز و هدف به تنسب ارهایمع تیاهم بیضرا قیتلف از دیبا حال. شده استتعیین ارهایمع از کیهر به

 کهی ساعتی مراتبسلسله بیترک لاص از کار نیای برا. نمود نییتع را هانهیگز از کیهریی نها ازیامت ارها،یمع از کیهر

 نیا رب. شد استفاده ،شودیمی مراتبسلسله سطوحی تمام در هاقضاوت همه گرفتن نظر در با تیاولو بردار کی به منجر

 .(2 ارهشم رابطه) دیدگر محاسبه ریز رابطه از استفاده با هدف به نسبت شهری نواح از کی هریی نها ازیامت اساس

 jنهیگز( تیاولو) یینها ازیامت 

 پنج شماره شکل از که طورهمان .است i اریمع با ارتباط در j نهیگز ازیامت و i اریمع تیاهم بیضر رابطه، نیا در
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 خود به را ازیامت نیشتریب 0.385 ازیامت با تینها در اندوآبیم شهر کی هیناح که دهدیم نشان مطالعه جهینت داست،یپ

 به چهار و دو سه،ی نواح. دارد قرار شهری درمان -یبهداشت خدمات مراکزی مکان توسعه اول تیاولو در و داده اختصاص

 خود به را( 0.061) زایامت نیکمتر پنج هیناح. دارند قراری بعد یهارتبه در 0.100 و 0.175 ،0.278 یازهایامت با بیترت

 شماره شکل) دارد شهری درمان -یبهداشت خدمات مراکز توسعه جهت رای مکان تیاولو نیکمتر درنتیجه و داده اختصاص

ی کاربر نامناسب سرانه نیهمچن و متعدد یهاکارخانه و مزاحم یهاکارگاهی ریقرارگ چونی موارد به توجه با (.10

 و سه ک،ی ینواح دری درمان -یبهداشت سرانه دیشد کمبود ،ینواح ریسا به نسبت جپن هیناحی درمان -یبهداشت خدمات

 یهایکاربر دیشد تراکم وی نواح نیا دری درمان -یبهداشت خدمات مراکز توسعه جهت بازی فضاها وجود نیهمچن، دو

 نیسنگ کیترافی اراد روزشبانه ساعات اغلب و بوده شهریدرونی سفرها جاذب که چهار هیناح دری تجار -یادار

 و معقول کامالً مطالعه از آمدهدستبه جهینت که رسدیم نظر به ه،یناح نیا در مناسبی دسترس یهاراه نبود و باشدیم

 .باشد مناسب

 

 
 دماتخ مراکز توسعه یمکان هایاولویت نییتع هدف به نسبت اندوآبیم شهر ینواح از کیهر یینها ازیامت .9 شماره شکل

 یدرمان و یبهداشت

 

 

             

           

           

           

             

            

 

                      

                        

       -                   

       AHP       

               
  

                    

                  

 
  رمانی در نواحی شهر میاندوآبد -نقشه اولویت مکانی توسعه مراکز خدمات بهداشتی .10 شماره شکل
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 در یناهماهنگ احتمال شود،یم برآورد گریدیک به نسبت هاشاخص تیاهم کههنگامی :هاقضاوت در یسازگار یبررس -

 از یکی. سازد انینما را هایداور یناهماهنگ زانیم هک گردد ستفادها یاسنجه از است الزم نیبنابرا. دارد وجود هاقضاوت

 تیاهم بیضر نییتع یبرا شدهانجام یهاقضاوت در یسازگار یبررس انکام ،مراتبیسلسله لیتحل ندیفرا یهاتیمز

 محاسبه رد،یگیم نظر در هاقضاوت در یناسازگار یبررس یبرا مدل نیا هک سازوکاری. است هاشاخص ریز و هاشاخص

 حاصل « 3بودن یتصادف شاخص» به « 2یناسازگار شاخص» میتقس از هک است«  1یناسازگار بیضر» نام به یبیضر

 صورت نیا ریغ در و بوده موردقبول هاقضاوت در یسازگار باشد،( 0.1) دهمیک از ترکوچک بیضر نیا چنانچه. شودیم

 شود لکیتش مجدداً دیبا هاشاخص ییدو دو سهیمقا سیماتر دیگرتعباربه. نمود تجدیدنظر هاقضاوت در است الزم

 .است استخراجقابل هفت شماره جدول از و هاشاخص تعداد به توجه با بودن یتصادف یهاشاخص(. 19 :1380 زبردست،)
 

 346: 1993بوئن، منبع: (R.L) بودن یتصادف ارهایمع تعداد به توجه با شاخص زانیم جدول .11 شماره جدول

 

 نیتخمه تها شهودیم ضهرب ،(W) وزن بهردار در (A) یزوجه مقایسهه سیماتر ابتدا ،یناسازگار نرخ محاسبهی برا

 مقدار مربوطه W بر λ max W مقدار میتقس با. است A×W= λmax W یعبارت به. دیآ به دست λmax W از یمناسب

λmax متوسط سپس شد، محاسبه λmax آورده دست هب ریز روابط قیطر از یناسازگار شاخص مقدار و کرده محاسبه را 

 (.71: 1387پور، یقدس) شودیم

 (:3) رابطه

λmax n

n 1
CI




 

 (:4) رابطه

CI
CR

RI


 

 کی هر به نسبت( شهر ینواح) هانهیگز یزوج سهیمقا و 0.07 هدف به نسبت ارهایمع یزوج سهیمقا یناسازگار شاخص

 که دهندیم نشان ریمقاد نیا. تاس آمده 12 شکل در هاآن قیدق ریمقاد که آمد دست به 0.1 از کمتر تماماً ارها،یمع از

 زین یمراتبسلسله لیتحل شرو منطق براساس و است شده تیرعا مطالعه یزوج ساتیمقا در گرفتهانجام یهاقضاوت

 .است قبولقابل

 

 یریگجهینت 

 شهری درمان -یهداشتب خدمات مراکز یپراکندگ و عیتوز موجود تیوضع یابیارز ضمن تا استشده تالش پژوهش نیا در

 .میینما نییتع شهر ینواح سطح در زین را فضاها نیا توسعه یمکان یهاتیاولو اندوآب،یم

 بوده مترمربع 75/0 اندوآبیم شهری درمان -یبهداشت خدماتی کاربر سرانه ،1380 سال در که داد نشان هایبررس جهینت

 سهرانه وی شهرسهاز و مسهکن وزارت اسهتاندارد سهرانه حهد نیترنییپها از کمتهر مترمربهع 93/0 حدود زانیم نیا. است

 شهر دری درمان -یبهداشت خدمات مراکز اندک اریبس سرانه رغمیلع. است( مترمربع 68/1) شهر یلیتفص طرح یشنهادیپ

 درنتیجه و شهر ینواح یتیجمع توان و وسعت با متناسب و متعادل زین موجود یفضا مقدار نیا پراکنش و عیتوز اندوآب،یم
                                                           
1.  Inconsistency Ratio (IR) 

2. Inconsistency Index (II) 

3.Random Index (RI) 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I 0 58/0  9/0  12/1  24/1  32/1  41/1  45/1  49/1  51/1  48/1  56/1  57/1  59/1  
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 شیبه، سرانه نیشتریب و نیکمتر یدارا ینواح نیب سرانه اختالف. باشدینم پایدار شهری توسعه و نهیبه عیتوز با متناسب

 از شههر نیهای درمهان -یبهداشهت سرانه 1390 تا 1380 یهاسالی ط در. است مترمربع 5.03 قیدق مقدار به و برابر 5 از

. رسهیده اسهت مترمربع 1390 سال در 86/0 به 1380 سال در مترمربع 75/0 از سرانه نیا و بوده برخوردار کند رشد کی

 زیهن شههر ینهواح سهطح در فضهاها نیها از یبرخهوردار در تعهادل عدم شهر،ی درمان -یتبهداش سرانه شیافزا با همراه

 .دارد کشوری استانداردها وی لیتفص طرحی شنهادیپ سرانه به دنیرس تای ادیز فاصله همچنانی ول. است یافتهافزایش

 ههاآن ازی اریبس اوالً که اندشده یابیمکانی طور اندوآبیم شهری درمان -یبهداشت خدمات مراکز اکثر نکهیا به توجه با

 بها یرسهانخدمات محهدوده نظهر از اًیهثان ،اندقرارگرفته مزاحم عیصنا وی صنعتی کاربر مثل ناسازگار یهایکاربر جوار در

 -یبهداشهت مکانهاتا حهداقل از آنی جنوب وی شمال یهاقسمت در شهری نواح ازی بعض نیهمچن و دارند تداخل گریکدی

 لیهحلت کیتکن از استفاده با تا میکرد تالش مطالعه نیا در روازاین .ندارندی دسترس مراکز آن به و نبوده داربرخوری درمان

 شههر گانههپنج ینهواح سهطح رد رای درمهان -یبهداشهت خهدمات مراکز توسعه یمکان یهاتیاولو (AHP) یمراتبسلسله

 با و اندوآبیم شهر اتیخصوص هب توجه بای درمان -یشتبهدا خدمات مراکز یابیمکانی ارهایمع. میکن مشخص اندوآبیم

، دسترسهی بهه ینشانآتش سازگاری اراضی، نزدیکی به مرکز مناطق، نزدیکی به مراکز ن،یشیپ مطالعات وی نظری مبان به توجه

 نیهیتعجمعیهت  نطقهه، تهراکممصنعتی، مجاورت با فضای سبز، شهیب  یهاکارگاه، فاصله از مراکز و یکدرجهارتباطی  یهاشبکه

 .بودند اندوآبیم شهر گانهپنجی نواح پژوهش نیا در زین هانهیگز. شدند

 داده اختصهاص خود به را زایامت نیشتریب ،385/0 ازیامت با تینها در اندوآبیم شهر کی هیناح که داد نشان مطالعه جهینت

 بها بیهترت بهه چههار و دو سهه،ی نهواح. اردد قهرار شههری درمان -یبهداشت خدمات مراکزی مکان توسعه اول تیاولو در و

 اختصهاص خهود بهه را 061/0 ازیامت نیکمتر پنج هیناح. دارند قراری بعد یهارتبه در 100/0 و 175/0 ،278/0ی ازهایامت

 شهاخص محاسهبه. است اراد شهری درمان -یبهداشت خدمات مراکز توسعه جهت رای مکان تیاولو نیکمتر درنتیجه و داده

 ههم مطالعه نیا از حاصل جینتا که دهدیم نشان شهری نواح یهایژگیو با آمدهدستبه یهاتیاولو سهیمقا وی ناسازگار

 .است معقوالنه و یمنطق اندوآبیم شهری خارج اتیواقع نظر از هم وی مراتبسلسله لیتحل کیتکن منطق نظر از

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استی بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مال
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