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 چکیده

ؿٟشي تٝ ٚيظٜ ؿثىٝ ٔؼااتش زص ياه عاش  ٚ    ٞاي ٘ؼثت تٝ ػايش واستشيٞا ٔٛلؼيت تيٕاسػتاٖ
خؼٕي ػاوٙيٗ ؿٟشي ٘مؾ ٟٕٔي دزسد. تٝ ػاوٜٚ   -تشزوٓ خٕؼيتي زص ػٛي ديٍش دس آسزٔؾ سٚحي
ٔي تٛز٘ذ دس تؼيايٗ ٔىااٖ تٟيٙاٝ تاشزي زياٗ ٘اٛع       ٞا تؼييٗ ؿؼاع ػّٕىشدي ٚ حٛصٜ ٘فٛر تيٕاسػتاٖ

ٖ  ٞايتيٕاسػتاٖواستشي ٔٛثش تاؿذ. ٞذ  پظٚٞؾ زسصياتي ٔىا٘ي  ٞاا  ٔٛخٛد ٚ ز٘تخاب تٟتشيٗ ٔىاا
تحّيّي ٔي تاؿذ. تشزي خٕغ آٚسي -سٚؽ تحميك تٛكيفي تشزي زػتمشزس آٟ٘ا دس ػغح ؿٟش ٔي تاؿذ.

ٔيذز٘ي زػتفادٜ ؿذٜ ٚ تا تٛخٝ تٝ زعوػات تذػات آٔاذٜ    ٞاي ٔٛسد ٘ياص زص ٔغاِؼات زعوػات ٚ دزدٜ
زستثاعي  واستشي ٔؼىٛ٘ي  فضاي ٞاي تٝ تشسػي ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغاِؼٝ ٘ؼثت تٝ ٚضغ ٔٛخٛد ؿثىٝ

سٚدخا٘ٝ واسٖٚ  ٌؼُ ٚ تشزوٓ خٕؼيت پشدزختٝ ؿذ. ٕٞچٙيٗ تشزي ٚصٖ دٞاي تاٝ ٔؼياسٞاا  زص     ػثض 
٘شْ زفاضزس   يظدس ٔح ػّؼّٝ ٔشزتثي يّيزص ٔذَ تحّ ادٜػپغ تا زػتفزػتفادٜ ؿذٜ زػت.  AHPٔذَ 

ARC GIS  ٝٞاي ٔتٙاػة تا ٔؼياسٞا تٝ زسصؽ ٌززسي ٔؼياسٞا دس ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغاِؼٝ ٚ تٟيٝ ٘مـ
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پشدزختٝ ٚ دس ٟ٘ايت ٘مـٝ تشويثي زص ٔؼياسٞا وٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ تٟتشيٗ ٔىاٖ خٟت زحذزث تيٕاسػاتاٖ  
ٔٙغمٝ  ٞاييٗصٔ ي زعوػاتٞاي يٝال يكزص تّف يح حاكُ٘تا .ؿٛددس زيٗ ٔحذٚدٜ زػت زػتخشزج ٔي

عثمٝ دػتٝ تٙذي  ٞفتدس  دسٔا٘ي - ئٛسد ٘ظش سز تشزي ز٘تخاب ٔىاٖ ٔٙاػة تشزي واستشي تٟذزؿت
ٔـاخق   يدسٔاا٘  -يتٟذزؿات  ٚ خٛب تشزي زحذزث ٔشزوض يدػتٝ ػاِٞاي يٗصٔ يتاًوٝ ٟ٘ا ؿذٜ زػت

ٔي تٛز٘اذ تاٝ ػٙاٛزٖ زتاضزسي واسآٔاذ دس       GISتٝ ٕٞشزٜ  AHPٔذَ تحّيُ ػّؼّٝ ٔشزتثي  .يذٌشد
 ٞا ٔٛسد زػتفادٜ لشزس تٍيشد. ٔىا٘ياتي ٔحُ تيٕاسػتاٖ

ؿٟش    (GIS)  ػيؼتٓ زعوػات خغشزفياييAHPياتي  تيٕاسػتاٖ  ٔذَٖٔىا: ياصگان کلیذی
 زٞٛزص

 

 مقذمٍ 

ئي سز تٝ د٘ثاَ ٞاي ٌزؿتٝ آثاس ػٛزفضزيؾ خٕؼيت ٚ سؿذ ؿتاتاٖ ؿٟش٘ـيٙي دس دٞٝ
وٝ زص آٖ خّٕٝ ٔي تٛزٖ تٝ تٛػؼٝ واِثذي  ( Arab et al, 2010: 3-23)دزؿتٝ زػت

(. 122: 1391زي زؿاسٜ ٕ٘ٛد)ٔىا٘يىي ٚ ٕٞىاسزٖ  ٘أٛصٖٚ ؿٟشٞا  زيداد ٔحوت حاؿيٝ
ٞاي لشٖ تيؼت ٚ يىٓ تا تحٛالت ؿٍشفي دس ص٘ذٌي تـش ٕٞشزٜ تٛدٜ ٘خؼتيٗ ػاَ

 5تيؾ زص  2025. پيؾ تيٙي ؿذٜ زػت وٝ دس ػاَ (Hendriks, 2013: 270-285زػت)
 80( وٝ 2: 1391ٔيّياسد ٘فش دس ٘ٛزحي ؿٟشي خٟاٖ ص٘ذٌي خٛزٞٙذ وشد)كادلي ٚ ٕٞىاسزٖ  

دسكذ زيٗ زفشزد دس ؿٟشٞاي وـٛسٞاي وٕتش تٛػؼٝ ػاوٗ خٛزٞٙذ ؿذ ٚ زيٗ زٔش ٘ٛػي 
 ,Fengli & othersدزؿت) چاِؾ سز تشزي تش٘أٝ سيضزٖ ٚ ٔذيشزٖ ؿٟشي دس پي خٛزٞذ

(. تذٖٚ تشديذ ػٕذٜ تشيٗ زثش سؿذ ؿتاتاٖ ؿٟش٘ـيٙي ٚ سؿذ تي سٚيٝ 2005:325-336
  تٝ ٞٓ خٛسدٖ ٘ظاْ تٛصيغ خذٔاتي ٚ ٘اسػايي  (10: 1391فضاي ؿٟشي)ػّٛي ٚ ٕٞىاسزٖ  

ػاصٔاٖ  يفزكٛال تش عثك تؼش(. 1396:299ػيؼتٓ خذٔاتي ؿٟشي زػت)٘ؼتشٖ ٚ ٕٞىاسزٖ  
 يزلأت يزػت وٝ ٔشزخؼٝ وٙٙذٌاٖ سز تشز يزٔؤػؼٝ يٕاسػتاٖت(  WHO)يت خٟا٘تٟذزؿ

ٞاي ٚ ٔشزلثت يپضؿى يٚ خذٔات دسٔا٘ (126: 1394يشد)پظٚٞاٖ  پزيوٛتاٜ تا دسزصٔذت ٔ
ٔختّف فشزٞٓ  يٗتٝ ػٙاٚ يا يٕأٖادٜ تٝ صزآ يذٜ  ص٘اٖكذٔٝ د يا يٕاسزفشزد ت يتشز يپشػتاس

ٔغٕئٗ ؿذ وٝ ػغح  يذتا يٕاسػتاٖتٞاي زػتا٘ذزسد ييٗتؼ دس(. 13: 1389وٙذ)صزسػي  ئ
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ٔحٕذصزدٜ ٚ خاٚيذٟٔش  وٙذ. ) يسز ٔٙؼىغ ٔ يٕاسزٖٔشزخؼٝ وٙٙذٌاٖ ٚ ت يتسضا  يفيتو
ٞاي زػتاٖ . دس زيٗ سزػتا ؿٟش زٞٛزص تٝ ػٙٛزٖ يىي زص ٟٕٔتشيٗ ؿٟشػتاٖ(1395:284

ؿٟشي  سؿذ فضزيٙذٜ عثيؼي  -ٚػتاٞاي سخٛصػتاٖ ٚ تٝ ٚزػغٝ ػٛزّٔي زص لثيُ ٟٔاخشت
خٕؼيت ٚ ٘ظايش زيٟٙا  تا زفضزيؾ تيؾ زص حذ خٕؼيت ٚ دس ٘تيدٝ سؿذ فيضيىي تي تش٘أٝ دس 
تشخي زص ٔٙاعك ؿٟشي ٔٛزخٝ تٛدٜ زػت. دس حاِي وٝ زص ٘ظش تٛصيغ فضايي تٟيٙٝ ٚ ٔىاٖ 

دسٔا٘ي وٝ  ٞاي خذٔات ػٕٛٔي ٚ خلٛكاً خذٔات تٟذزؿتي ٌٚضيٙي ػادال٘ٝ تشزي واستشي
زي زػت  دس فضاي ٔٙاػثي لشزس دػتشػي ػشيغ ٚ تٕٛلغ ٚ سزحت تٝ آٟ٘ا دزسزي زٕٞيت ٚيظٜ

ػيؼتٓ زػتفادٜ زص  ات ٞاتيٕاسػتا يغتٛص يػسپظٚٞؾ تش زكّي زيٗٞذ  ٍ٘شفتٝ زػت. 
ٔشزوض دس ػغح ؿٟش  يٗززحذزث  ئىاٖ تشز يٗٔٙاػة تش ييٗتؼزعوػات خغشزفيايي خٟت 

ٔشزوض خذٔات  آيا -1تا تٛخٝ تٝ ٔغاِة ٔزوٛس زيٗ ػٛزالت ٔغشح ٔيـٛد وٝ  تاؿذ.ٔيزٞٛزص 
ٔشزوض خذٔات  آيا -2 ؟ؿٟشٚ٘ذزٖ تٛدٜ زػت ياص٘ٔتٙاػة تا ٔٛخٛد دس ؿٟش زٞٛزص  دسٔا٘ي
ٚ  ياسٞاٞا دس ػغح ؿٟش ٔٙغثك تش ٔؼٖآ ييفضا يغٔٛخٛد دس ؿٟش زٞٛزص ٚ تٛص دسٔا٘ي

 ػاختٝ ؿذٜ زػت؟ يخٟا٘ يزػتا٘ذزسدٞا

 صٔيٙٝ دس ِيىٗ دزسد  عٛال٘ي زيػاتمٝ ؿٟشٞا دس دسٔا٘ي ٚ تٟذزؿتي خذٔات زسزئٝ ٌشچٝ

 ٌٛ٘ٝ زيٗ ػاتمٝ ٚ ٘ذزسد ٚخٛد دسزصٔذتي پيـيٙة ٚ تٟذزؿتي دسٔا٘ي خذٔات ٔشزوض ياتي ٔىاٖ

ٌشدد.دس دز٘ـىذٜ خغشزفياي دز٘ـٍاٜ زياِتي ٘يٛيٛسن تا تشٔي ٔيودي 1970دٞٝ تٝ ٔغاِؼات
زص خّٕٝ ٔغاِؼات  ٞاي خغشزفيايي تشزي ٔىا٘ياتي تيٕاسػتاٖس پيادٜ ػاصي سٚؽد GISػٙٛزٖ 

دس ٔماِٝ 2007دس ػاَ  1(. ٞاس ٚ تاسوٛع45: 1384ز٘داْ ؿذٜ دس زيٗ صٔيٙٝ زػت)كذليا٘ي  
لّة دس  ٞايتيٕاسػتاٖزي تحت ػٙٛزٖ دػتشػي خغشزفيايي تٝ ٔشزوض خذٔات دسٔا٘ي ٚ 

ٚ ػشٚق پشدزختٙذ. ٘تايح ٘ـاٖ دزد وٝ تٛصيغ خغشزفيايي ٔشي  وٙتاوي تٝ تشسػي تيٕاسزٖ لّة
ٚ ٔيش تشزي ٔٙاعك سٚػتايي تٝ دِيُ دػتشػي وٕتش تٝ خذٔات تيٕاسػتا٘ي تيـتش زػت ٚ تٝ 

ٔٙاعك ٔٛسد ٔغاِؼٝ پشدزختٙذ. خي زِٕٚؼتذ ٚ  ٞايتيٕاسػتاٖتٙذي فضايي زص خٛؿٝ
ٞا ٘حٜٛ ٙاػي تٟتشيٗ تيٕاسػتاٖدس ٌضزسؿي تحت ػٙٛزٖ سٚؽ ؿ 2013دس ػاَ  2ٕٞىاسزٖ

                                                           
1. Hare and Barcus 
2
. G. Olmsted and et al 
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(. زتشزٞيٓ صزدٜ ٚ (G.Olmsted,2013:4ٞا سز تٛضيح دزدٜ زػتٔىاٖ ياتي ٔٙاػة تيٕاسػتاٖ
تش٘أٝ سيضي ٚ ػأا٘ذٞي فضايي  ٔىا٘ي خذٔات تٟذزؿتي (  دس ٔماِٝ زي تٝ 1389ٕٞىاسزٖ)

حاكُ زص زيٗ پظٚٞؾ ٘تايح ٔٛسد ٔغاِؼٝ ؿٟش ص٘داٖ پشدزختٙذ.  GIS ٚ دسٔا٘ي تا زػتفادٜ زص
وٝ ٔىاٖ فؼّي زوثش ٔشزوض دسٔا٘ي)تيٕاسػتاٖ ٞا( دس ؿٟش ص٘داٖ تا ٔؼياسٞاي ػّٕي  ٘ـاٖ دزد
 يغفٛسي. (39-58: 1389)زتشزٞيٓ صزدٜ ٚ ٕٞىاسزٖ  زيٗ واستشي ٔغاتمت ٘ذزسدٞاي ٚ ضشٚست
ٚ  يٝتدض دس خغشزفيايي دس ٔماِٝ زي تا ػٙٛزٖ واستشد ػأا٘ٝ زعوػات(  1392)ٚ ٕٞىاسزٖ 

ؿٟش خٟشْ( ٞاي دزسٚخا٘ٝ )ٔغاِؼٝ ٔٛسدي:ٞا دزسٚخا٘ٝ ياتيٚ ٔىاٖ  ييفضا يغتٛص يُتحّ
 يتخٕؼ يغتا تٛص ٔتٙاػة دزسٚخا٘ٝ يغدٞذ وٝ تٛص يحاكّٝ ٘ـاٖ ٔ يحز٘داْ دزدٜ ز٘ذ ٘تا

(  دس ٔماِٝ زي تٝ 1394تافمي صزدٜ ٚ ٕٞىاسزٖ) .(20-1: 1392يؼت)يغفٛسي ٚ ٕٞىاسزٖ  ٘
ٚ ٘مؾ  ػّٕىشد تخؾ تٟذزؿت ٚ دسٔاٖ  تٝ ٘حٜٛ يٚ ٔٙغمٝ ز يوت ػٕٛٔٔـى يتشسػ
زص سزٜ دٚس پشدزختٝ ؿذٜ  يٚ ٔٛثش پضؿى يدس زػتمشزس واستشد ياييزعوػات خغشزف يؼتٓػ

  .(9-1: 1394)تافمي صزدٜ ٚ ٕٞىاسزٖ  زػت

 زػاػي ٔؼياسٞاي زص يىي تؼٟيوت  ٚ زٔىا٘ات خذٔات  زص زػتفادٜ دس ٘اتشزتشي واٞؾ

زٔشٚصٜ خٕؼيت  77-63: 1390سٚد)ضشزتي ٚ تثشيضي  ٔي تـٕاس وـٛس ػغح دس پايذزس تٛػؼٝ
ٞاي خذيذ سز زفضزيؾ دزدٜ زػت)زحذ٘ظزد ٚ سٚ تٝ زفضزيؾ ٘ٛزحي ؿٟشي  تماضا تشزي تيٕاسػتاٖ

تايذ تٛخٝ دزؿت وٝ زيداد ٔشزوض خذٔاتي خذيذ  ٔؼتّضْ  (.474-463: 1393ٕٞىاسزٖ 
( ٚ تؼييٗ ٔىاٖ تٟيٙٝ زيٗ ٔشزوض تٝ ٘حٛي Amoroso, 2011: 8تاؿذ)صيادي ٔي ٞاي ٞضيٙٝ

. ٔىاٖ (5:1384)دسٌاٞي ٚ ٕٞىاسزٖ  وٝ ٕٞٝ ؿٟشٚ٘ذزٖ زص آٖ تٟشٜ ٔٙذ ؿٛ٘ذ  ٟٔٓ زػت
ٞاي خغشزفيايي خضء زكّي دػتشػي تٝ خذٔات پضؿىي زػت وٝ تٛػظ ٔحمميٗ تا ديذٌاٜ

 ,Hare & Barcusػي لشزس ٌشفتٝ زػت)ٞاي ٔتؼذدي ٔٛسد تشسٔتٙٛع ٚ ٌؼتشدٜ ٚ تا تىٙيه

دسٔا٘ي دسوـٛسٞاي تٛػؼٝ يافتٝ تا حذ صيادي  -(. ٚضؼيت خذٔات تٟذزؿتي 182 :2007
  زٔا دس وـٛسٞاي دس حاَ تٛػؼٝ تٝ داليُ (Arab, 2009: 1)سضايت تخؾ ٔي تاؿذ

سيضي تٟذزؿت ّٔي  ػيؼتٓ غّظ خذٔات تٟذزؿت ٚ دسٔاٖ ٚ ٔختّف زص لثيُ فمذزٖ تش٘أٝ
وٓ زٕٞيت لّٕذزد وشدٖ تخؾ تٟذزؿت ٚ دسٔاٖ  ػٟٓ وٕتشي زص ٔٙاتغ ٚ زٔىا٘ات سز دس 

ٚ تذيٗ ِحاػ ؿىا  (  (Khayatan et al, 2010: 18-27 زختياس زيٗ تخؾ لشزس ٔي دٞٙذ
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ػٕيمي تيٗ وـٛسٞاي تٛػؼٝ يافتٝ ٚ دس حاَ تٛػؼٝ ٔـاٞذٜ ٔي ؿٛد)تمٛزيي ٚ ؿاٞيٛ٘ذي  
1389 :39.) 

. تاؿاذ  ٔي ٔغاِؼٝ ٟٔٓ ٔشزحُ زص تاثيشٌززس٘ذ ٔىا٘ياتي دس وٝ ػٛزّٔي بز٘تخا ٚ ؿٙاػايي
 يااتي  ٔىاٖ ٘تايح تاؿذ  دزؿتٝ تيـتشي تغاتك صٔيٙي ٚزلؼيت تا ؿذٜ ؿٙاػايي ػٛزُٔ لذس ٞش

 تيٕاسػتاٟ٘ا دس ػغح ؿٟش  ٔٛخٛد ٚضغ تحّيُ ٚ تدضيٝ زص پغ. تٛد خٛزٞذ تش تخؾ سضايت
 تشزي. زػت ؿذٜ ٞا دس ؿٟش زٞٛزص پشدزختٝيٙي تيٕاسػتأٖىاٖ ٌض دس ٔؤثش ػٛزُٔ ٔحاػثٝ تٝ

 :زػت ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس صيش تيٕاسػتاٖ دس ػغح ؿٟش ػٛزُٔ ٔىا٘ياتي

 آتؾ ٘ـا٘ي   ٔشزوض تٝ ٘ضديىي -2              ٔؼىٛ٘ي     ٔشزوض تٝ ٘ضديىي -1

  ضػث ٚ فضايٞا پاسن زص فاكّٝ -4                 زستثاعي ؿثىٝ تٝ دػتشػي -3

 ٔٛخٛدٞاي فاكّٝ زص تيٕاسػتاٖ -6                              تشزوٓ خٕؼيت    -5

 فاكّٝ زص ٌؼُ -8                        ٘ضديىي تٝ سٚدخا٘ٝ    -7

 تا وٝ اليٝ ٞايي تشتية زيٗ تٝ. زػت ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس ٔتش پا٘لذ ٔثٙاي تش فٛزكُ
 لذس ٞش ( 115-99: 1397ػتايي ٚ وأّي فش  )سٚ دزس٘ذ ػثض ػاصٌاسي فضاي ٚ پاسوٟا
ٚ  ٞاپاسن تا وٝ اليٝ ٞايي ٚ ز٘ذٌشفتٝ تيـتشي ٚصٖ تاؿذ وٕتش ٔشزوض زيٗ تا آٟ٘ا فاكّٝ
 سز وٕتشي ٚصٖ تاؿذ تيـتش ٔشزوض زيٗ تا آٟ٘ا فاكّٝ لذس ٞش ٘ذزس٘ذ  ػاصٌاسي ػثض فضاي
 ياتي ٔىاٖ دس ؿاخق آٖ ثيشتأ تاؿذ  تش تيؾ ؿذٜ ٔحاػثٝ ٚصٖ چٝ ٞشز٘ذ. وشدٜ دسيافت

ٞاي ٕٞدٛزسي ٚ ياتي ٔىاٖ ( ضٛزتظ1دس خذَٚ) .خٛزٞذ تٛد ٞاؿاخق ديٍش زص تش تيؾ
ٔذَ ٔفٟٕٛٔي  1دس ؿىُ  ٔٙغمٝ( زسزئٝ ٌشددٜ زػت. ٔمياع )دس تيٕاسػتاٖ واستشي

  تحميك زسزئٝ ٌشديذٜ زػت.

 

 منطقه( مقياس )در انبيمارست كاربريهاي همجواري و يابي مكان ( ضوابط1جدول شماره)

 عمًمي معیارَای بزاساط مطخصات عىًان

 خذٔات خٟت

 دٞٙذٜ
 خا٘ٛزس ٞضزس 10 حذزلُ -
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 خا٘ٛزس ٞضزس 14 حذزوثش -

 خا٘ٛزس ٞضزس 10 خٛزب تخت 300 ٔتٛػظ ظشفيت تا پٛؿؾ صيش خٕؼيت -

 ويّٛٔتش5/1-1فاكّٝ تا ٔحوت ٔؼىٛ٘ي دػتشػي ؿؼاع

 فضاي ٚ ػشز٘ٝ

 ٘ياص ٔٛسد

 وّي عٛس تٝ ٚ ٔشتغ ٔتش 50 حذزلُ تخت ٞش تشزي ٘ياص ٔٛسد ػغح -

 تخت تيٕاسػتا٘ي الصْ زػت. 73/1ٔتشٔشتغ ٚ  370٘فش 1000تشزي ٞش  -

 زضافي تخت زصزي تٝ ٚ ٔشتغ ٔتش ٞضزس 10 حذزلُ تخت 100 ٞش زصزي تٝ -

 . ؿٛد ٔي زضافٝ ٔشتغ ٔتش 50 تاال تٝ 150 زص

 .زػت ٔشتغ ٔتش زسٞض 25 تيٕاسػتاٖ تشزي تفىيىي حذزلُ -

 ٌيشد لشزس يه دسخٝ ؿشيا٘يٞاي خياتاٖ تش - زستثاعات ٘ٛع

 عشزحي ضٛزتظ

 ويّٛٔتش 2 ٔؼىٛ٘يٞاي ٔحّٝ تا فاكّٝ حذزوثش -

 ويّٛٔتش 1 ٔضزحٓ  كٙؼتيٞاي واسٌاٜ زص فاكّٝ حذزلُ -

 ٌيشد لشزس 1 دسخٝ ؿشيا٘يٞاي خياتاٖ حشيٓ دس -

 ؿذ٘ثا كذز ٚ ػش تِٛيذٞاي ٔحُ دس -

 ػاصٌاسي زِٚٛيت

 ٔٙغمٝ ٔشوض يٟاي واستش تا ٕٞدٛزسي -

 زي ٔٙغمٝ ػثض فضاي تا ٕٞدٛزسي -

  ٘ـا٘ي آتؾ زيؼتٍاٜ تٝ ٘ضديىي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16:6831مأخذ: پًرمحمذی، 
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 (مذل مفًُمي تحقیق6ضکل ضمارٌ)

 

 َامًاد ي ريش

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ

خٙاٛب   ػإت غاشب   زػتاٖ خٛصػتاٖ دس ٌشدد ( ٔـاٞذٜ ٔي2ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ دس ؿىُ)
 57ٞاى خغشزفياييؿشلي ٚ ػشم 55ٚ  33تا   47ٚ  40ٞاى خغشزفياييغشب وـٛس تيٗ عَٛ

ٖ   يٗؿٕاِي لشزس دزسد. ز 33 ٚ 00 تا 29ٚ  ٞااي  زػتاٖ زص ػٕت ؿٕاَ ٚ ؿٕاَ غشب تاٝ زػاتا
ٖ   يوِْشػتاٖ ٚ ز چٟاسٔحااَ  ٞااي    زص ػٕت غشب تٝ وـٛس ػشزق  زص ػٕت ؿشق تاٝ زػاتا

زص ػٕت خٙٛب ؿشق تٝ زػتاٖ تٛؿٟش ٚ زص ػٕت خٙٛب تاٝ   يشزحٕذ ٚ تٛ يٍّٟٝٛٚ و ياسيتخت
دس ٔشواض   يثااً ؿاٟش زٞاٛزص )ٔشواض زػاتاٖ( تمش     ؿاٛد. يفاسع ٔحذٚد ٔ يحخّ يٍّٖٛ٘ يٞاآب
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٘فاش   1064177  1390خٕؼيت آٖ ٘يض دس ػشؿٕاسي ػااَ   .زػتاٖ ٚزلغ ؿذٜ زػت ياييخغشزف
َ  ش پشخٕؼيت زيشزٖ لاشزس  وٝ زٞٛزص سز دس خايٍاٜ ٞفتٕيٗ ؿٟتٛدٜ  زٞاٛزص  (. 2دزدٜ زػات )خاذٚ

ػايش صٔيٙي ٚ سيّي ٚ ٞٛزيي ٚ ٞاي  ٚػيّٝ سزٜ وٙٛ٘ي ٔحٛس تشز٘ضيتي تؼياس ٟٕٔي زػت  وٝ تٝ
دٞاذ.   پيٛ٘اذ ٔاي  ٔاٞـاٟش  ٚ تٙذس زٔاْ خٕيٙاي    خشٔـٟش  آتادزٖ٘ماط وـٛس سز تٝ تٙادس ٟٔٓ 

ٚ چضزتٝ دس ٘ضديىي زٞٛزص  زيٗ ؿاٟش تاٝ    ٞاي ٔشصي ؿّٕچٝ ٕٞچٙيٗ تا ٚخٛد پايا٘ٝ ٚ تاصزسچٝ
واال ٚ ٔؼافش ٚ ٔؼافشزٖ ػاياحتي ٚ صيااستي زيشز٘اي ٚ ػشزلاي      عٛس ٔؼتميٓ ٔتأثش زص تشزفيه

 4ٞاي ؿٟش زٞٛزص زسزئٝ ؿذٜ زػت. دس خذَٚ ؿإاسٜ ( ٔـخلات تيٕاسػتا3ٖدس خذَٚ) .زػت
  دد.ٔـاٞذٜ ٔي ٌش 1393دسٔا٘ي ؿٟش زٞٛزص دس ػاَ -تؼذزد ٔشزوض تٟذزؿتي

 6831-6881َای ( تحًالت جمعیتي ضُز اًَاس طي سال1جذيل ضمارٌ)

 تعذاد جمعيت سال
رشذ ساالنه 

 جمعيت

تعذاد 

 خانوار

بعذ 

 خانوار

رشذ ساالنه 

 خانوار

35 120098 - 23098 2/5 3/4 

45 266375 5/5 35418 8/2 2/5 

55 334399 9/4 58663 7/5 7/5 

65 578219 5/5 102488 6/5 7/3 

75 791786 3/3 147856 4/5 6/3 

85 985614 2/2 217950 5/4 0/3 

90 1064177 5/1 275230 8/3 0/3 

 6831-6881مىبع: مزکش آمار ايزان، وتايج سزضماری عمًمي ي وفًط مسکه، 

 ٚ خأؼٝ آٔاسي وّيٝ تيٕاسػاتاٟ٘اي ؿاٟش زٞاٛزص      زػت يّيتحّ -سٚؽ پظٚٞؾ تٛكيفي

 ياك تحم يٗز ئذَ ػاص يتشز  GISزص ٘شْ زفضزس . فتٝ زػتٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي كٛست ٍ٘ش ٔي تاؿذ
ٞاي زػاٙادي ٚ  ٞاي ٔٛسد ٘ياص زص تشسػيتشزي خٕغ آٚسي زعوػات ٚ دزدٜزػتفادٜ ؿذٜ زػت. 

زي ٚ ٔغاِؼات ٔيذز٘ي زػتفادٜ ؿذٜ ٚ تا تٛخٝ تٝ زعوػات تٝ دػت آٔذٜ  تٝ تشسػاي  وتاتخا٘ٝ
تاٝ ٔؼياسٞاا  زص ٔاذَ      يٚصٖ دٞا ٙيٗ تاشزي  ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغاِؼٝ پشدزختٝ ؿذٜ زػت. ٕٞچ

AHP  .٘شْ زفضزس  يظدس ٔح ػّؼّٝ يّيزص ٔذَ تحّ ادٜػپغ تا زػتفزػتفادٜ ؿذٜ زػتARC 

GIS  ٞاي ٔتٙاػة تا ٔؼياسٞا ٔغاِؼٝ ٚ تٟيٝ ٘مـٝ تٝ زسصؽ ٌززسي ٔؼياسٞا دس ٔحذٚدٜ ٔٛسد
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تاشيٗ ٔىااٖ خٟات زحاذزث     پشدزختٝ ٚ دس ٟ٘ايت ٘مـٝ تشويثي زص ٔؼياسٞا وٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ تٟ
 ؿٛد.تيٕاسػتاٖ دس زيٗ ٔحذٚدٜ زػت زػتخشزج ٔي

 

 6831( وقطٍ مًقعیت جغزافیايي مىاطق ضُز اًَاس ي کارين مىبع: وگاروذگان،1ضکل ضمارٌ)
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 بز حسب يضعیت جغزافیايي  َای ضُز اًَاس(مطخصات بیمارستان8جذيل ضمارٌ)

 بيمارستان ردیف
تخت 
 ثابت

تخت 
 فعال

 آدرس وابستگی
رشته 
 فعاليت

 فًق تخصصی کًی گلستان داوطگاٌ 512 550 گلستان 1

2 
 خميىی امام

 (رٌ)
 فًق تخصصی خياتان آزادگان داوطگاٌ 591 590

 فًق تخصصی خ فلسطيه-اماويٍ داوطگاٌ 219 238 رازی 3
 اطفال خ تًحيذ-زیتًن کارمىذی داوطگاٌ 137 165 اتًرر 4

 داوطگاٌ 143 130 ضفا 5
جىة -ستانکًی گل

 تيمارستان گلستان
خًن ي 
 سرطان

6 
آیت ا... 
 طالقاوی

 خ مستعان-اماويٍ داوطگاٌ 96 140
سًاوح ي 
 سًختگی

 داوطگاٌ 195 210 سالمت 7
اتًتان اًَازاوذیمطک 

 8کيلًمتر
 رياوپسضکی

 214 204 اميرالمًمىيه 8
تأميه 
 اجتماعی

 عمًمی کًی سپيذار

 0 0 اميرکثير 9
تأميه 
 اجتماعی

 عمًمی خ اميرکثيرضمالی-لًکمپ

 عمًمی خ تُارچُارراٌ ضریعتی خصًصی 95 100 اريوذ 10
 عمًمی تلًارقذس-لطکر خصًصی 102 98 آپاداوا 11

 خصًصی 201 200 مُر 12
فلکٍ ايل تعذ از -پارسکيان

 سازمان آب
 عمًمی

 عمًمی ضُرک وفت ضرکت وفت 276 350 وفت 13
 عمًمی 92رجىة لطک ارتص 40 100 ارتص 578 14

 100 120 ضُيذ تقایی 15
سپاٌ 

 پاسذاران
جادٌ گلستان جىة کارخاوٍ 

 وًرد
 عمًمی

 رياوپسضکی کًی گلستان تىياد جاوثازان 90 85 تًستان 16

17 
فاطمٍ 

 السَرا)س(
96 93 

ويريی 
 اوتظامی

ريتريی -تلًارساحلی
 اتاررخ-فريضگاٌ رفاٌ

 عمًمی

 دکميتٍ امذا 185 180 کرمی آیت ا... 18
خ سريش -خ اوقالب
 خ تُاران-ضمالی

 عمًمی

 6838مأخذ: علًم پشضکي اًَاس، 
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 6838درماوي در سال  -( تعذاد مزاکش بُذاضتي1جذيل ضمارٌ)

 ريستایی ضُری جمع سال

1393 47 32 15 

 مأخذ: معايوت بُذاضت ي مزکش بُذاضت استان خًسستان 

 ي بحثَا يافتٍ

آٖ دس ٔٛضغ  يتلاتّ يُتٝ دِ يي دٚتا يؼٝزص سٚؽ ٔماٞا يٝال يٚصٖ دٞ يـشٚپ يكدس تحم
ٝ ٚ دس صٔ 1977( دس ػااَ  Saatyتٛػاظ)  ؽسٚ يٗٔٛسد ٘ظشزػتفادٜ ؿذٜ زػت. ز  AHP) يٙا

Analytic Process Hierarchy) زسزئٝ ؿذٜ زػات  يػّؼّٝ ٔشزتث يُتحّ يٙذفشز(Yu and 

Cheng, 2007: 427-432ِت ٘ؼثي آٖ ٚ ٞاي زيٗ سٚؽ ػٟٛ( وٝ يىي زص ٟٕٔتشيٗ ٔضيت
ٝ . (Guiqin et al, 2009: 2414-2421تٝ واس تشدٖ ٔؼياسٞاي ٔتؼذد زػات)  تاٝ ػٙاٛزٖ    وا

)غفاسي ٚ ٕٞىااسزٖ   زػات ؿٙاختٝ ؿذٜ  ئىا٘ يشيٌ يٓدس تلٕٞا سٚؽ يٗزص ٔؼشٚفتش يىي
 ,Maroon) ٟٔآ زػات   ياستؼا  يٙاذ ؿأُ دٚ فشآ يىئىا٘ يضٞش آ٘اِ يوّ تغٛس .(62: 2010

 ٞا ػثاستٙذ زص:پشٚػٝ يٗوٝ ز (1-20 :2010

 ٖتٝ تٛخٝ تا پاسزٔتشٞا تّفيك -ٔىا٘ياتي  دس ٔؤثش پاسزٔتشٞاي تٝ دٞيٚص 
 ٞاتشزي آٖ ؿذٜ ٔحاػثٝ ٚص٘ذٞي

 AHPيابي بیمارستان در مذل َای مکان( يسن وُايي ضاخص1جذيل ضمارٌ)

 وزن معيار ردیف
 127/0 پارک 1
 069/0 گسل 2
 175/0 مسکًوی 3
 182/0 جعميت 4
 145/0 آتص وطاوی 5
 108/0 مًجًدَای تيمارستان 6
 162/0 ارتثاطیَای راٌ 7
 031/0 ريدخاوٍ 8

 6831َای پضيَص، مأخذ: يافتٍ
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 - تٟذزؿتي خذٔات ٔشزوض فضايي تٛصيغ ٚ ياتي ٔىاٖ وٝ ٔماِٝ زيٗ ٔٛضٛع تٝ تٛخٝ تا
 ٚ ٔؼياسٞا تٝ تٛخٝ تا فضاٞا زيٗ زػت الصْ زػت  ٞا( دس ؿٟش زٞٛزص )تيٕاسػتاٖ دسٔا٘ي
 زعوػات زي زسصياتي تشزي چٙيٗ . ٌيش٘ذ لشزس تشسػي ٔٛسد زسزضي واستشي دليكٟاي ؿاخل

ٔٛلؼيت  ؿأُ ٔىا٘ي زعوػات ٕٞچٙيٗ ٚ خا٘ٛزس تؼذزد ٚ خٕؼيت تؼذزد ٘ظيش تٛكيفي
 ٌشدد تٟيٝ ٔشزوض زيٗ دس تأثيشٌززسٞاي واستشي تٕاْ ٚ ٔغاِؼٝ ٔٛسد ٔٙغمٝ دسٞا تيٕاسػتاٖ

 تثذيُٚ  تحّيُ ص ٘يا ٔٛسد زعوػاتيٞاي   اليGISٝتىٙيه ٞايتٛزٕ٘ٙذي زص زػتفادٜ تا ٚ

 ٔٛسد ٞاتيٕاسػتاٖ واستشي ياتي ٔىاٖ دس پاسزٔتشٞا زص وذزْ ٞش ٔتماتُ تأثيشزت ػپغ ٚ ؿذ 

 . ٌشفت لشزس ػٙدؾ

ص ٌشدد. دس ؿٟش زٞٛزٞاي آتؾ ٘ـا٘ي ٔـاٞذٜ ٔي( ٘مـٝ زيؼتٍا3ٜ-(1دس ؿىُ))
ٞايي آتؾ ٘ـا٘ي خذٔات ٚ زيٕٙي ٚ ٕٞچٙيٗ تيٕاسػتاٖ زتٛرس زعفاَ دس حشيٓ زيؼتٍاٜ

تيٕاسػتاٖ آسيا دس حشيٓ زيؼتٍاٜ آتؾ ٘ـا٘ي ويا٘ـٟش لشزس ٌشفتٝ زػت. تٝ ِحاػ ٘ٛع 
ٞاي ٘فت  آسيا  سزصي  ٟٔش ٚ عاِما٘ي دس ؿشزيغي ٔٙاػة ٚ ؿثىٝ زستثاعي تيٕاسػتاٖ

زكّي دزس٘ذ ٚ تيٕاسػتاٟ٘ايي چٖٛ زسٚ٘ذ  زٔاْ خٕيٙي  ؿفا ٚ دػتشػي تٟيٙٝ تٝ ؿشياٟ٘اي 
 (. 3ٌّؼتاٖ دػتشػي ضؼيفي تٝ ؿثىٝ ٞاي زستثاعي دزس٘ذ)ؿىُ

 ٘ظش ٌشدد. زص( ٘مـٝ فاكّٝ زص واستشي ٔشزوض ٔؼىٛ٘ي ٔـاٞذٜ ٔي3-(2دس ؿىُ))

ٞا صٔيٗ زسصؽ زص خٛد زيٗ ٚ ٘اػاصٌاس٘ذ تا يىذيٍش واستشي دٚ زيٗ ٘يض ػاصٌاسي چٍٍٛ٘ي
چٖٛ تيٕاسػتاٖ زٔاج  ٞايتيٕاسػتاٖتش زيٗ زػاع دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغاِؼٝ  واٞذ. ٔي

روش  ٞايتيٕاسػتاٖخٕيٙي)سٜ(  دس حشيٓ ٔؼىٛ٘ي لشزس ٌشفتٝ زػت وٝ ػذْ ٘اػاصٌاسي 
 ٞايي چٖٛ ٘فت  زسٚ٘ذ  عاِما٘ي  ؿفا ؿذٜ دس واستشي فٛق لاتُ ٔـاٞذٜ زػت. تيٕاسػتاٖ

 ز٘ذ. ٞاي ٔؼىٛ٘ي لشزس ٌشفتٝٙي دس حشيٓ واستشيٌّؼتاٖ ٚ زٔاْ خٕي

يه اليٝ ػاصٌاس زػت( ( ٘مـٝ فاكّٝ زص فضاي ػثض )وٝ تٝ ػٙٛزٖ 3-(3دس ؿىُ))
تؼياس ٟٔٓ دس ص٘ذٜ ٚ ػآِ ٍ٘ٝ ٞاي فضاي ػثض ؿٟشي  يىي زص واستشيٌشدد. ٔـاٞذٜ ٔي

ٔؼياسٞاي  (. تا تٛخٝ تSaadi Mesgahriet al, 2011: 54ٝدزؿتٗ فضاي ؿٟش دزسد)
زي تايذ دس ٘ضديىي ٚ ٕٞدٛزسي فضاٞاي ػثض ٔٙغمٝٞا ياتي  تيٕاسػتأٖىاٖ
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ٚ فضاي ػثض ٞا (. تٝ ِحاػ ٘ضديىي تٝ پاسن24-2: 1393تاؿٙذ)پٛسزحٕذ ٚ ٕٞىاسزٖ  
 تيٕاسػتاٟ٘ايي چٖٛ سزصي  ٟٔش  ؿفا ٚ ٘فت دس ٔٛلؼيت ٔٙاػة لشزس دزس٘ذ. 

 ٌشدد. دػتشػيي زستثاعي ٔـاٞذٜ ٔيٞا( ٘مـٝ فاكّٝ زص سز3ٜ-(4دس ؿىُ))

 دسٔا٘ي ٔشوض تٝ فاكّٝ تشيٗ ٘ضديه تش ٔثتٙي وٝ ٌيشي  ز٘ذزصٜ تا ػٙتي تٝ عٛس خغشزفيايي 

 يه دسخٝٞاي دػتشػي تٝٞا تيٕاسػتاٖ ٔداٚست ٚ ٘ضديىي ؿٛد. ٔؼٕٛالً ٔي تثييٗ زػت 

 دزس٘ذ. سز زسصؽ تشيٗ پاييٗ ٔحّيٞاي دػتشػي ٚ زػت ٌضيٙٝ تٟتشيٗ سػا٘ي تشزي خذٔات

 دػتشػي يه دسخٝ ؿشيا٘يٞاي سزٜ تٝ زٞٛزص ؿٟش ٞايتيٕاسػتاٖ تٕاْ ٌشچٝ زػاع زيٗ تش

 دزس٘ذ. 

تٝ عٛس وّي ٌشدد. ٞاي ٔٛخٛد ٔـاٞذٜ ٔي( ٘مـٝ فاكّٝ زص تيٕاسػتا3ٖ-(5دس ؿىُ))
د ٞاي ٔٛخٛٞاي خذيذ تايذ تٝ ؿؼاع ػّٕىشدي تيٕاسػتاٖياتي تيٕاسػتاٖٕٞٛزسٜ دس ٔىاٖ

 ٞاي دس ؿؼاع ػّٕىشدي آٖ ٘ثاؿذ.تٛخٝ وافي ؿٛد عٛسي وٝ تيٕاسػتاٖ

ٌشدد. خٕؼيت تٝ ػٙٛزٖ ػأُ زكّي ( ٘مـٝ تشزوٓ خٕؼيت ٔـاٞذٜ ٔي3-(6دس ؿىُ))
ٞاي ي ٔشزوض خذٔاتي دسٔا٘ي دس خٟت ٘ياصتشزي ٔشزوض خذٔاتي دسٔا٘ي زػت چٖٛ ٕٞٝ

ٔٙغمٝ ٔيضزٖ ػاصٌاسي آٖ  ؼيتتاؿذ  تٝ عٛسي وٝ تا زفضزيؾ خٕخٕؼيت آٖ ؿٟش ٔي
 زفضزيؾ ٔي ياتذ ٚ تٝ عٛس عثيؼي تا واٞؾ خٕؼيت زص ػاصٌاسي آٖ واػتٝ ٔي ؿٛد.

ٞايي چٖٛ ٟٔش  تيٕاسػتاٌٖشدد. ( ٘مـٝ فاكّٝ زص سٚدخا٘ٝ ٔـاٞذٜ ٔي3-(7دس ؿىُ))
سػايت ز٘ذ. سزصي  عاِما٘ي  زسٚ٘ذ ٚ زٔاْ خٕيٙي دس فاكّٝ وٕي ٘ؼثت تٝ ٞٓ لشزس ٌشفتٝ

ٞاي ٞاي تاصٌـت تّٙذ ٔذت يىي زص ضشٚسيات زػتمشزس فؼاِيتحشيٓ سٚدخا٘ٝ تا تٛخٝ دٚسٜ
ٞاي سزصي  ٟٔش  ؿفا ٚ عاِما٘ي دس حشيٓ سٚد واسٖٚ ز٘ؼا٘ي دس ػغح ؿٟش زػت. تيٕاسػتاٖ

 لشزس دزسد. 

حياتي تشيٗ تأػيؼات ؿٟشي  ٌشدد.( ٘مـٝ فاكّٝ زص ٌؼُ ٔـاٞذٜ ٔي3-(8دس ؿىُ))
ٗ تشيٗ خاي صٔيٗ زحذزث ٚ تا ٔماٚٔت تااليي دس تشزتش فشآيٙذٞاي ؿٟشي زثش تايذ دس ٔغٕئ

ٌززس ػاختٝ ؿٛد. ٔماْٚ ػاصي تاػيؼات ؿٟشي ٚ ٔىاٖ ؿٙاػي كحيح زص سزٞىاسٞاي 
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ٞايي چٖٛ زسٚ٘ذ  عاِما٘ي  ٟٔش  سزصي دس حشيٓ ٟٔٓ خٌّٛيشي زص خغشزت زػت. تيٕاسػتاٖ
 ز٘ذ.ٌؼُ لشزس ٌشفتٝ

 

 

 شهري اهواز گانههشت هاياليه همپوشاني . نقشة3شکل

 ضُزی اًَاس)ادامٍ( گاوٍَطت َایاليٍ َمپًضاوي ( وقطة8ضکل ضمارٌ)
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 اليٝ فضاي ػثض  -3اليٝ ٔشزوض ٔؼىٛ٘ي      -2ٞاي آتؾ ٘ـا٘ي    تٍاٜاليٝ زيؼ -1
اليٝ خٕؼيت     -6اليٝ ٘ضديىي تٝ تيٕاسػتاٖ ٞاي ٔٛخٛد       -5اليٝ ؿثىٝ زستثاط    -4
 اليٝ فاكّٝ زص ٌؼُ  -8اليٝ فاكّٝ زص سٚدخا٘ٝ    -7

 َاتزکیب ي تلفیق وُايي اليٍ

ُ  ٞااي ٔميااع  تٝ ٟ٘اآ تثذيُ ٚ ٔؼياسٞا زسصياتي زص تؼذ ٝ  لاتا ٔاذَ   زص زػاتا٘ذزسد   ٚ ٔمايؼا
-زِٚٛيات  زػات.  ؿاذٜ  زػتفادٜ ٔؼياس ٞش ٘ؼثي ٚصٖ تؼييٗ   تشزيANPػّؼّٝ ٔشزتثي  تحّيُ

ٔاٛسد زسصيااتي لاشزس     ٞاا ؿاخق ز٘داْ ٌشفت ٚ واسؿٙاػي ٘ظشزت تٝ تٛخٝ تا ٞاتٙذي ؿاخق
ٜ  تا خغشزفياي  زعوػات ػيؼتٓ ٔحيظ ٌشفت. دس عشياك   زص ٚ Spatial Analaysisزص زػاتفاد

ٝ  ANPٔذَ  زص آٔذٜ دػت تٝ ٞاي  ٚصWighted overlayٖتاتغ  ٝ  زص ياه  ٞاش  تا  ٞاا اليا

ٖ  ٘مـٝ ٟ٘ايت دس ٚ ؿذٜ ٌززسيٞٓ سٚيٞا اليٝ ٚ زختلاف يافت ٜ  يااتي  ٔىاا ٞاا ٚ  دسٔاٍ٘اا
 اٖؿٛد سً٘ لشٔض تيااٍ٘ش ٔىا  ٔي ٔـاٞذٜ ٘مـٝ دس وٝ ٌشديذ. ٕٞاٖ عٛس تشػيٓ تيٕاسػتاٟ٘ا

ياتي دس عثمٝ ػاِي ٚ سً٘ كٛستي وٓ سً٘ ٘ـاٖ دٞٙذٜ ٔىاٖ ياتي خيّي تاذ ياا ٘اػااصٌاس    
ٝ 5ؿاىُ)  تاؿٙذ.ٔي ٔٙاػة خذيذ دسٔاٍ٘اٞاي زحذزث تاؿذ. خٟت ٔي ٖ  ( ٘مـا  دٞاي  ػاأا

دٞذ. ٔىاٖ ياتي تٟيٙٝ ٔشزوض تيٕاسػتا٘ي زص خّٕٝ ٔؼائُ دسٔا٘ي ؿٟش زٞٛزص سز ٘ـاٖ ٔي ٔشزوض
اد ؿٟش سز زص زتؼاد ٌٛ٘اٌٖٛ تحت تأثيش لشزس ٔي دٞذ. تاٝ ػثااستي تٛصياغ    ٟٕٔي زػت وٝ زلتل
ٞااي تااالي   ٞا( ػوٜٚ تش كش  ٞضيٙاٝ  دسٔا٘ي)تيٕاسػتاٖ -تٟذزؿتيٞاي ٘أٙاػة واستشي

حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ػٛخت خٟت دػتشػي تٝ آٟ٘ا  زتو  ٚلت ؿاٟشٚ٘ذزٖ ٚ زيدااد سزٜ تٙاذزٖ ٚ    
آٖ سز وٝ دس زوثش ٔٛزلغ ٔحاػثٝ آٟ٘ا زٔىاٖ پزيش ٕ٘ي  ٘اؿي زصٞاي تشزفيىي ٚ ٞضيٙٝٞاي ٌشٜ

ٔىا٘ي زػت وٝ تأثيش فشزٚز٘ي دس ٞاي تاؿذ  تٝ ٕٞشزٜ دزسد. تٙاتشزيٗ ٔىاٖ ياتي زص خّٕٝ تحّيُ
ٔختّف دزسد. تٝ ٕٞايٗ  ٞاي ٞا  تاال تشدٖ لاتّيت دػتشػي ٚ سزٜ ز٘ذزصي فؼاِيتٞضيٙٝ واٞؾ

( 4دس ؿاىُ )  سٚد.زخشزياي تاٝ ؿإاس ٔاي    ٞاي ٗ پشٚطٜدِيُ يىي زص ٟٔٓ تشيٗ ٚ زثش ٌززستشي
 ٘مـٝ تٛصيغ فضايي تيٕاسػتاٟ٘ا دس ػغح ؿٟش زسزئٝ ؿذٜ زػت.
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 َا در سطح ضُز اًَاس (وقطٍ تًسيع فضايي بیمارستان1ضکل ضمارٌ) 

ٝ  كاٛست ٞا دس ؿٟش زٞٛزص تيٕاسػتاٖ ٔىا٘ياتي تشزي تٟيٙٝ زٍِٛيي پظٚٞؾ زيٗ سد  ٌشفتا

ُ  ٔثٙااي  تش ؿٟش وٝ  زص ٞاييلؼٕت ٚ زػت ؿذٜ تفىيه ٔٙغمٝ ٞفت تٝ ؿٟش ٚ زػت  ػٛزٔا

ٝ  زٔياذ  تٝز٘ذ. ؿذٜ ٔـخق دزس٘ذ تيٕاسػتاٖ تٝ تيـتشي ٘ياص تأثيشٌززس ٖ  زيٙىا  زص ؿاٟش  ٔاذيشز

ْ  زص ٕٞچٙيٗ ٚ پظٚٞؾ زيٗ ٘تايح ُ  زفضزسٞاايي  ٘اش  ٚضاؼيت  تٟثاٛد  ٚ ٔاذيشيت  دس GIS ٔثا

ٚ ٔذَ تلٕيٓ ٌياشي چٙاذ    GISزيٗ پشٚطٜ زص  تٝ ٕٞيٗ دِيُ دس .وٙٙذ زػتفادٜ ؿٟش فيضيىي
پشدزختاٝ   زٞاٛزص  دس ؿٟش ٔشزوض خذٔات دسٔا٘ي)تيٕاسػتاٖ(تشزي ٔىا٘ياتي تٟيٙٝ  AHPٔؼياسٜ 

ٚ  تؼييٗ ؿاذ٘ذ  تيٕاسػتاٖ دس ؿٟش زٞٛزصياتي دس زيٗ پظٚٞؾ زتتذز ٔؼياسٞاي ٔىاٖ ؿذٜ زػت.
ٛخٛد دس ػغح ؿٟش تشزي زيدااد  ٞاي ٔ تٙذي ٔىاٖ ٞا عثمٝ ٌززسي زيٗ اليٝ تا سٚي ٞٓ ػپغ

٘أٙاػاة   خيّي ضؼيف ٚ وأوٌ ضؼيف  ٔتٛػظ    تٝ كٛست خيّي خٛب  خٛب ٞاتيٕاسػتاٖ
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ي تٙاػة آٟ٘ا خيّي خٛب ٚ خٛب  ٞايي وٝ دسخٝ تٙذي  صٔيٗ دس زيٗ عثمٝ ز٘داْ ٌشفتٝ زػت.
ٖ  ز٘ذ سز تشزي زيداد فضاي تٛدٜ ظٚٞؾ تاا  آ٘داا واٝ دس زياٗ پا     زصواشديٓ.  ز٘تخااب   تيٕاسػاتا

ٌاززسي ٞشياه زص زياٗ     پاسزٔتشٞاي ٔتفاٚتي تشزي ٔىاٖ ياتي تٟيٙٝ سٚتاٝ سٚ ٞؼاتيٓ  زسصؽ  
٘ياصٔٙذ صٔااٖ عاٛال٘ي ٚ دلات فاشزٚزٖ     تيٕاسػتاٖ پاسزٔتشٞا ٚ تؼييٗ ٔىاٖ تٟيٙٝ تشزي زيداد 

تٛز٘اذ دس وٕتاشيٗ    ٍ٘ش ٔاي  ٞاي خأغ تحّيُ ٔٙظٛسٜ ٚ دس زسصؿياتي چٙذ GISٕٞچٙيٗ  زػت.
ليمتشيٗ ؿىُ تا پشدزصؽ پاسزٔتشٞاي تي ؿٕاس  دس ٔىاٖ ٌضيٙي دليك ٚ خأغ ٍ٘اش  صٔاٖ ٚ د
ي ٔٛسد ٔغاِؼٝ تا زػتفادٜ زص تدضيٝ تحّياُ   تٝ ٔا وٕه فشزٚز٘ي تىٙذ  دس ٔٙغمٝٞا تيٕاسػتاٖ

ٝ تيٕاسػاتاٖ  يااتي   پاسزٔتشٞاي ٔىاٖ زيآ ٔىااٖ ٔٙاػاثي سز تاشزي زيدااد ٚزحاذٞاي        تٛز٘ؼات
 ؿٛد. ٔي ي تحميك تاييذ ب وٙيٓ  تٙاتشزيٗ زيٗ فشضيٝخذيذ ز٘تخا تيٕاسػتاٖ

 

 6831يابي بیمارستان بٍ ريش تحلیل سلسٍ مزاتبي مأخذ: وگاروذگان، (وقطٍ مکان1ضکل ضمارٌ)
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 یزی گ یجٍوت

ٚ تا ٔذَ  GISدس زيٗ پشٚطٜ  ٔشزوض تيٕاسػتا٘ي ؿٟش زٞٛزص وٝ تا زػتفادٜ زص ٘شْ زفضزس
ٞاي ػاصٌاسي ٚ ٘اػاصٌاسي تشزي يافتٗ ٔىاٖٞاي ؼياسٚ ٔ (AHPتحّيّي ػّؼٝ ٔشزتثي )

-ٔٙاػة تشزي زيداد ٔشزوض تيٕاسػتا٘ي ز٘داْ ٌشفتٝ زػت. تا تٛخٝ تٝ ٞذ  پشٚطٜ ٚ فشضيٝ

تٛدٜ ٚ تٛصيغ ٞا ٔٙغثك تش زكَٛ ٚ زػتا٘ذزسدٞا تحميك تؼييٗ ٔىا٘ي تٛصيغ تيٕاسػتاٖٞاي 
-ٞاي زستثاعي  ٘ضديىي تٝ واستشيتٝ ؿثىٝ تا تٛخٝ تٝ تشزوٓ خٕؼيت ٚ ٘ضديىيٞا تيٕاسػتاٖ

ٞاي ٔٛخٛد دس ػغح ؿٟش تشزي زيداد تٙذي ٔىاٖعثمٝ ٔؼىٛ٘ي ز٘داْ ؿذٜ زػت.ٞاي 
دس زيٗ  سػذ ز٘داْ ٌشفتٝ زػت. دػتٝ وٝ زص ػاِي ؿشٚع ؿذٜ ٚ تٝ خيّي تذ ٔي 7تٝ  تيٕاسػتاٖ

ياتي ٔثٙاي واس زيٗ ٔىا٘ٔي تٛز٘ذ لؼٕت تٟتشيٗ ٔىاٖ تا دسخٝ ػاِي ٘ٛؿتٝ ؿذٜ وٝ 
دسٔا٘ي -ٌيشد. دس زيٗ ٔماِٝ پغ زص ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ٔـىوت ٔشزوض تٟذزؿتي ػّٕياتي لشزس

ؿٟش زٞٛزص تا زػتفادٜ زص ػيؼتٓ زعوػات خغشزفيايي ٚ ٔذَ ؿاخق ٕٞپٛؿا٘ي تٝ ٔىاٖ ياتي 
ح ٔٛخٛد دس ػغٞاي دسٔا٘ي پشدزختٝ زيٓ  وٝ ٟ٘ايتاً صٔيٗ -تشزي زيداد ٔشزوض خذيذ تٟذزؿتي

تٙذي ؿذ. زص ػٛي ديٍش  يافتٝ ٞاي ؿٟش زٞٛزص دس ٞفت دػتٝ زص خيّي تذ تا ػاِي تمؼيٓ
ٞا  تحميك حاضش دس ٔمايؼٝ تا ػايش پظٚٞـٟا وٝ دس صٔيٙٝ ٔىاٖ ياتي ٞايي زص لثيُ دزسٚخا٘ٝ

دسٔا٘ي وٝ دس ٔىاٖ ٞاي ديٍش ز٘داْ ؿذٜ حاوي زص  -ٔشزوض آتؾ ٘ـا٘ي ٚ ٔشزوض تٟذزؿتي
س زوثش ٔٛزسد ٔىاٖ ياتي ٔٙاػثي خٟت واستشي ٞاي روش ؿذٜ دس ٚضغ ٔٛخٛد زيٗ زػت وٝ د

 ٔشزوض تيٗ ٔىاٖ ياتي ٔٙاعك ٔغاِؼٝ ؿذٜ ٚخٛد ٘ذزسد. ٘تايح تٝ دػت آٔذٜ ٘ـاٖ دزد وٝ

ٞاي زسزضي ػاصٌاس تايذ تٙاػة ٚخٛد دزؿتٝ تاؿذ. زيٗ ٚ تشخي واستشي دسٔا٘ي -تٟذزؿتي
ٚ  زػت. زكّي ٞايسزٜ ٚ ػثض  فضاٞاي ٔؼىٛ٘ي  وضٞاي ػاصٌاس ػثاستٙذ زص ٔشزواستشي

 ٞايواسٌاٜ ٚ دسٔا٘ي ٔٛخٛد تٟذزؿتي ٔشزوض ٞاي ٘اػاصٌاسي ٕٞچٖٕٛٞچٙيٗ زص واستشي

دزؿتٝ تاؿٙذ. وٝ ٔىاٖ ياتي خذيذ زسزئٝ  ٔٙاػثي فاكّٝ كٙؼتي ٚ ٔشزوض تحشز٘ي آِٛدٌي ٞٛز
 يـيٙٝتذػت آٔذٜ تا تٛخٝ تٝ پ يح٘تاؿذٜ دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغاِؼٝ حائض ؿشزيظ فٛق ٔي تاؿذ. 

تؼذزد فؼّي  ئىا٘ يتدٞذ وٝ ٔٛلؼ ي٘ـاٖ ٔ يٍشد يماتتحم يحتا ٘تا يؼٝٚ دس ٔما يكتحم
زيٗ ٞاي ٔشزوض دسٔا٘ي )تيٕاسػتاٖ ٞا( دس ؿٟش زٞٛزص تا ٔؼياسٞاي ػّٕي ٚ ضشٚستوٕي زص 

 يذٜسػ زثثاتتٝ  ضيز٘داْ ؿذٜ ٘ يدزخّ يماتزٔش دس زوثش تحم يٗواستشي ٔغاتمت ٘ذزسد وٝ ز
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 (. پيـٟٙادزت الصْ دس زيٗ صٔيٙٝ ػثاست ز٘ذ زص:5ٚ  4)٘مـٝ ؿٕاسٜزػت

 ٖٞاي خذيذ تا تٛخٝ تٝ ٘ياص ٔثشْ وو٘ـٟش زٞٛزص زحذزث تيٕاسػتا 

 ٝي ستثاعي تٙاػة ػّؼّٝ ٔشزتة واستشي دسٔا٘ي تا ػّؼّٝ ٔشزتة ؿثى
 ٕٞدٛزس

 يٗ ؿٟش ٘ياص تٝ خٟت ٔىاٖ ياتي تٟيٙٝ ٚ ٔٙاػة واستشي دسٔا٘ي دس ز
اليٝ ٞاي ٔختّفي زػت ِزز تا تٛخٝ تٝ ٔحذٚديت دس آٔاس ٚ زعوػات  الصْ ٚ 
ضشٚسي زػت ٘ؼثت تٝ زيداد تا٘ه زعوػاتي دس ٔٛسد ٔشزوض دسٔا٘ي دس ووٖ 

 ؿٟش زٞٛزص زلذزٔات ٔذيشيتي كٛست ٌيشد.

 ٞاي خأغ ٚ تفليّي دس خلٛف تاصٍ٘شي وّي دس تٟيٝ ٚ زخشزي عشح
 تٟيٙٝ ٔشزوض تٟذزؿتي ٚ دسٔا٘ي ؿٟش زٞٛزصٔىاٖ ياتي 
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 مىابع 

(  1389زتشزٞيٓ صزدٜ  ػيؼي  زحذ٘ظزد  ٔحؼٗ  زتشزٞيٓ صزدٜ آػٕيٗ  حؼيٗ ٚ ؿفيؼي  يٛػف  ) -
: ٔٛسد GISزص  زػتفادٜ تا دسٔا٘ي ٚ تٟذزؿتي خذٔات ٔىا٘ي فضايي ػأا٘ذٞي ٚ سيضي تش٘أٝ

 .58-39  كق73ٜ ؿٕاس ،جغزافیای اوساويَای پضيَصص٘داٖ   ؿٟش

زحذ٘ظزد سٚؿتي  ٔحؼٗ  ٞادياٖ  ٔحٕذ  حميمت فشد  پياْ  دسٚيـي  تٙفـٝ  حميمت فشد  زِٟاْ   -
ٔىاٖ ياتي تٟيٙٝ ٔشزوض دسٔا٘ي ؿٟشي تا زػتفادٜ  ( 1393صٌشدي  تيتا  تشدتاس  آسؽ )-ػادزت 

  4ٕاسٜػاَ چٟاسْ  ؿ ،مجلٍ داوطگاٌ علًم پشضکي فسا  ؿٟش تٟشزٖ 11: ٔٙغمٝ GISزص 

 .474 -463تٟشزٖ  كق 
 خغشزفيايي زعوػات ػيؼتٓ (  ٘مؾ1394تافمي صزدٜ  ٔحٕذ  ٘داسصزدٜ  صٞشز ٚ زيٕاٖ صزدٜ  ٟٔشدزد ) -

 .9-1  كق 5ؿٕاسٜ  فصلىامٍ بیمارستاندٚس   سزٜ زص پضؿىيٞاي ػيؼتٓ تٟيٙٝ زػتمشزس دس
ػشٔايٝ زختٕاػي تش ٔذيشيت (  ػٟٓ پيؾ تيٙي وٙٙذٌي ػشٔايٝ فىشي ٚ 1394پظٚٞاٖ  زيٛب ) -

  ػاَ فصلىامٍ بیمارستاندز٘ؾ ػاصٔا٘ي ٔٛسد ٔغاِؼٝ: تيٕاسػتاٖ زٔاْ ػّي وشٔا٘ـاٜ  

 .126  ف4چٟاسدٞٓ  ؿٕاسٜ
پٛسزحٕذ  زحٕذ ٚ زؿّمي  ٟٔذي  زٞاس  حؼٗ  ٔٙٛچٟشي  زيٛب  سٔضا٘ي ٟٔشتاٖ   -

ٚ  (AHP)ك فاصي تا تّفيك ( ٔذَ ػاصي ٔىاٖ ياتي تيٕاسػتاٖ تا زػتفادٜ زص ٔٙغ1393ٔديذ )
Topsis  دس ٔحيظARC GIS  54 ػاَ دْٚ  پياپي مجلٍ جغزافیا ي بزوامٍ ريشی محیطي  
 .24-2  كق 2ؿٕاسٜ

  چاج چٟاسْ  تٟشزٖ  ريشی کاربزی اراضي ضُزیبزوامٍ(  1382پٛسٔحٕذي  ٔحٕذسضا ) -
 ز٘تـاسزت ػٕت.

ٞاي تٟذزؿتي ٚ دسٔا٘ي دس ؿٟشػتاٖ ( پشزوٙؾ خذٔات1389تمٛزيي ٔؼؼٛد  ؿاٞيٛ٘ذي  زحٕذ )
 .39  ف39  ػاَ دٞٓ  ؿٕاسٜ فصلىامٍ رفاٌ اجتماعيزيشزٖ   

تحّيّي تش ٔىاٖ ٌضيٙي تٟيٙٝ واستشي فضاي ػثض (  1397سٚػتايي  ؿٟشيٛس ٚ وأّي فش  صٞشز) -
وطزيٍ جغزافیا ي بزوامٍ   ؿٟش تثشيض 8ؿٟشي تٝ سٚؽ ٔٙغك فاصي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدي : ٔٙغمٝ 

 .115-99  كق63ؿٕاسٜ  22دٚسٜ  ريشی
ٔىا٘ي خذٔات تٟذزؿتي ٚ دسٔا٘ي ؿٟش  -شسػي تٛصيغ فضاييت»(  1389صزسػي  ؿىشزً ) -

پاياٖ ٘أٝ واسؿٙاػي زسؿذ  دز٘ـٍاٜ ػيؼتاٖ   «GISفيشٚصآتاد ٚ تٟيٙٝ ٌضيٙي آٖ تا زػتفادٜ زص 
 ٚ تّٛچؼتاٖ.
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 -سيضي ٚ ػأا٘ذٞي فضاييتش٘أٝ ( 1391كادلي  كادق  زكوح چي  ػّي  كٙيؼي  ٔٙلٛس  ) -

 GISزعوػات خغشزفياييٞاي ٔىا٘ي واستشي خذٔات تٟذزؿتي ٚ دسٔا٘ي تا زػتفادٜ زص ػيؼتٓ
 زِٚيٗ ٕٞايؾ ّٔي خغشزفيا  ٔخاعشزت ٔحيغي ٚ تٛػؼٝ پايذزس ٔٛسد ٔغاِؼٝ: ؿٟشػتاٖ دصفَٛ  

 زػفٙذ  زٞٛزص  دز٘ـٍاٜ آصزد زػؤي ٚزحذ زٞٛزص. 9
زػتاٖ ٔاص٘ذزسٖ ٞاي ( تؼييٗ ػغح تٛػؼٝ يافتٍي ؿٟشػتا1390ٖ  تثشيضي  ٘اص٘يٗ  )ضشزتي  زكغش -

 .77-63  كق 12  ؿٕاسٜ 4دٚسٜ    فصلىامٍ آمايص محیطسٚيىشد تحّيُ ػأّي  
(  1391ػّٛي  ػيذ ػّي  زحٕذآتادي  ػّي  ٔٛالئي لّيچي  ٔحٕذ  پاتٛ  ِٚي  تشٞا٘ي  واظٓ  ) -

ٞاي تّفيمي ٔذَ تحّيّي ٞاي ؿٟشي تا زػتفادٜ زص تىٙيهٔىاٖ ٌضيٙي ٔٙاػة تيٕاسػتاٖ
ٞاي فضايي ػيؼتٓ زعوػات خغشزفيايي)ٔغاِؼٝ ٔٛسدي: ٌيشي چٙذ ٔؼياسٜ ٚ تحّيُتلٕيٓ
 . 2  ف2  ػاَ دٚزصدٞٓ  ؿٕاسٜفصلىامٍ بیمارستانؿٟش تٟشزٖ(   7ٔٙغمٝ 

ىاٖ ٞاي تاِمٜٛ تشزي زحذزث (  تحّيُ ٔضيت سلاتتي 1395ٔٔحٕذصزدٜ  سحٕت ٚ خاٚيذٟٔش  ّٔيحٝ) -
ٔشزوض دسٔا٘ي تا زػتفادٜ زص سٚؽ تحّيُ فشزيٙذ ؿثىٝ زي ٔٛسد ٔغاِؼٝ: ووٖ ؿٟش تٟشزٖ  

 .292-280  كق 62 ؿٕاس21ٜػاَ ،وطزيٍ جغزافیا ي بزوامٍ ريشیٔـٟذ تثشيض  

ٖ ٞا( دسٔا٘ي )تيٕاسػتا-ٔىاٖ ياتي ٔشزوض تٟذزؿتي(  1391ٔىا٘يىي  خٛزد ٚ حدت زِٝ  كادلي)  -
  GIS ( ٚ ٔمايؼٝ صٚخي دس ٔحيظANPؿٟش تيشخٙذ  زص عشيك تّفيك فشآيٙذ تحّيُ ؿثىٝ زي )

 .142تا  121  كق 19  ؿٕاسٜ 5  دٚسٜ آمايص محیط
تذٚيٗ زٍِٛي تٛػؼٝ پايذزس (  1396٘ؼتشٖ  ٟٔذي ٔحٕذي  ٔحٕٛد ٚ ػٙايت زً ٔحمك ٘ؼة) -

  يتٓ خٛؿٝ تٙذي )ٔٛسد ٔغاِؼٝ: ؿٟش زسزن(ؿٟشي ٔثتٙي تش تٛػؼٝ ٔدذد تا زػتفادٜ زص زٍِٛس
 303-281  كق 62 ؿٕاس21ٜػاَ، وطزيٍ جغزافیا ي بزوامٍ ريشی

واستشد ػأا٘ٝ زعوػات خغشزفيايي دس ( 1392يغفٛسي  حؼيٗ  فتٛحي  كٕذ  تٟـتي فش  خاػٓ  ) -
  ؿٟش خٟشْ( ٞاي)ٔغاِؼٝ ٔٛسدي: دزسٚخا٘ٝٞا تدضيٝ ٚ تحّيُ تٛصيغ فضايي ٚ ٔىا٘ياتي دزسٚخا٘ٝ
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