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 سرمقاله
 یسدستر لیتسه ،کشور هر سالمت بخش استگذارانیس مهم اهداف از

 اقشار همه که ینحو به ؛است یدرمان یبهداشت خدمات به افراد
 ،انیم نیا در. رندیگ بهره مطلوب نحو به خدمات نیا از بتوانند جامعه

 یدرمان یبهداشت خدمات ارائه به که یینهادها نیترممه از یکی
 ،آن اتخدم به عادالنه و برابر یدسترس که است مارستانیب ،پردازدیم
 معموالا  توسعه حال در یکشورها در. است مردم همه یاساس حقوق از
 نهیزم در تخصص و مهارت اطالعات، نهیزم نبودنمفراه لیدل به
 نامتوازن صورت به منابع اغلب یدرمان -یبهداشت یزیررنامهب

 [.1-3] ابندییم صیتخص
 ود از توانیم را مارستانیب از اعم یدرمان خدمات به یدسترس

 .داد قرار یبررس مورد آن مناسب یریقرارگ عدم و یکاربر فقدان عدب  
 منطقه کی در دیجد یکاربر کی احداث به ازین تیفعال کی فقدان
 تیفعال کی که است یامقوله مناسب یریقرارگ عدم اما است،
 نهیهز ،یانرژ وقت، اتالف به منجر و نداشته یمناسب یابیمکان
 غیره و لیاتومب از شتریب استفاده به اجبار ،یدسترس کاهش آمد،ورفت
 یمل منابع از یمین از شیب که دهدیم نشان هایبررس. گرددیم

 یکشورها در و روندیم هدر به مختلف یکشورها در یبهداشت
 و شوندیم مصرف ناکارآمد صورت به محدود منابع افته،ینتوسعه

 زمال یاثربخش و تناسب که شودیم یخدمات صرف یعموم اعتبارات
 ،یسالمت خدمات دهندهارائه یواحدها عملکرد یابیارز لذا. ندارند را

 جینتا از استفاده و شده لیتبد یمهم اریبس موضوع به امروزه
 تمام یراب ،یپوشچشم رقابلیغ یتیریمد ابراز کی عنوان به ،هایابیارز
 است افتهی تیعموم سالمت ستمیس مختلف سطوح در رانیمد
[3-1.] 

 از یکی عنوان به توانیم را یعموم یدرمان مراکز استقرار مکان
 نییتع و گرفت درنظر سالمت یهاتمراقب به یدسترس یهاصشاخ
 مندبهره آن از شهروندان همه که ینحو به مراکز نیا نهیبه مکان
 یاصل جزء ییایجغراف یابینمکا لذا. است یضرور یامر شوند،
 با نیمحقق توسط که است یدرمان و یبهداشت خدمات به یدسترس

 یبررس مورد یمتعدد یهاکیتکن با و گسترده و متنوع یهادگاهید

 و رائها منظور به یسازوکار از است عبارت یابینمکا. است گرفته قرار
 مختلف یهایکاربر احداث جهت مناسب یشنهادیپ مناطق یمعرف

 از ییهاشاخص ندیفرآ نیا انجام منظور به که آنها تیماه به توجه با
. ردیگیم قرار مدنظر یسازگار ،یمنیا انعطاف، تناسب، ،یدسترس لیقب

 را یدرمان خدمات به افراد یدسترس ،یدرمان مراکز نهیبه یابیمکان
 کاهش و یدرمان مراکز متناسب عیتوز به منجر و کرده لیتسه

 [.4شود ]می مراکز نیا به یدسترس در شهروندان مشکالت
 

 یابی سایت بیمارستان در شهر قمترین معیارهای مکانمهم (1جدول 

 توضیحات )زیرمعیارها( معیار ردیف

وزن 
معیار 
)برای 
 شهر قم(

 سازگاری 1
های سازگار در کنار یکدیگر و منظور از آن قرارگرفتن کاربری
های ناسازگار از یکدیگر است بلعکس، جداسازی کاربری

 )فاصله از گورستان، فاصله از مراکز و پادگان های نظامی(
1/0 

 دسترسی 2

کان مدسترسی به عنوان معیاری مبنی بر اینکه رسیدن به یک 
چقدر آسان است، استفاده می شود. نوع دسترسی با فاصله و 

زمان رسیدن از مکانی به مکان دیگر سنجیده می شود. 
های بهداشتی اولیه، دسترسی فیزیکی محدود به مراقبت

عامل عمده مرتبط با فقر سالمت در جمعیت کشورهای در 
های اتوبوس، شبکه معابر شهری، حال توسعه است )ایستگاه

 های تاکسی، پارکینگ(ایستگاه

2/0 

 مطلوبیت 3
اندازها، فضاهای باز و منظور از آن حفظ عوامل طبیعی، چشم

، فاصله از رودخانه، فاصله از یفاصله از گسل شهرغیره است )
 (سبز یفضا

1/0 

 کارآیی 4

ها در شهر، الگوی یکی از عوامل اصلی تعیین مکان کاربری
اظ اینکه هر کاربری از لحاظ قیمت زمین شهری است. به لح

گذاری تابعی از قیمت زمین شهری است اقتصادی و سرمایه
شود )سودمندی که بر اساس تحلیل سود و هزینه معین می

 های ناشی از تجمع و مقیاس و غیره(هزینه، صرفه

1/0 

 ایمنی 5
ها، متعلقات آنها و هدف از این کار حفاظت جان انسان

شهری در مقابل حوادث طبیعی و تأسیسات و تجهیزات 
 های انتظامی(نشانی، کالنتریانسانی است )خدمات آتش

1/0 

 جمعیت 6
تابعی است از تعداد جمعيت و نحوه توزيع  تراکم جمعیت

)میزان تمرکز و تفرق جمعیت،  جمعيت در سطح شهر است
 نسبت تعداد جمعیت به سطح و غیره(

4/0 
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 و همکاران اصانلو یعل    22

 روش به توانیم یابی مکان نهیزم در نینو یهاروش ازجمله
 که است یارزش چند منطق کی یفاز منطق. نمود اشاره یفاز منطق

 یازف روش. ردیگیم بر در دیسف و اهیس کران دو در را یخاکستر فیط
 یارذگارزش یک و صفر نیب را تیمطلوب ریمقاد که است یروش
 [.5] دینمایم

 زا شیب یدارا کشور شهرکالن هشت از یکی عنوان به قم شهر
 است( 1334 سال در هایسرشمار نیآخر بنابر) تیجمع ونیلیم کی

 یدارا هامارستانیب ژهیوهب یدرمان مراکز به یدسترس شاخص نظر از که
 تخت 2260 قم شهر یمارستانیب یهاتخت کل تعداد. است ینسب فقر

 است نفر 1000 هر یازا به 3/1 حدود قم شهر در آن سرانه محاسبه. است
 39/1 نفر 1000 هر یازا به که کشور در تخت سرانه نسبت به رقم نیا که

 هب آنها تخت سرانه که منطقه یکشورها به نسبت نیهمچن و است
 اریبس است، 5/3 ایدن یکشورها ریسا در و 5/2 یباال نفر 1000 هر یازا

 رترشدنیپ با. دارد تیحکا شاخص نیا در شهر بد تیوضع از و نازل
 .گرددیم ترافزون یدرمان -یبهداشت خدمات به ازین روند ت،یجمع
 مهم یکاربر نیا به یدسترس نظر از حاضر حال در قم شهر کهنآ حال
 هب توجه لذا. است دیشد یکمبودها دچار ،یمارستانیب یهاتخت و
 یازهاین نیتأم نظر از مارستانیب یابیمکان یراستا در موضوعات نیا

 [.9، 6] دارد ییسزاهب تیاهم قم شهر شهروندان
 

 یابیمکان منظور به مناسب یامحدوده ارائه منظور به یپژوهش
 اطالعات ستمیس در یفاز منطق از استفاده با یمارستانیب مراکز
 نیدتریجد مرور با. شد انجام 1334 سال در قم شهر در GIS ییایجغراف
 تیریمد سازمان و یشهردار کارشناسان حضور با یفکر بارش و منابع

 تیسا یابیمکان یبرا ارهایمع نیترمهم قم، استان یزیر برنامه و
 منظور به سپس. دیگرد ارائه قم شهر در 1جدول مطابق با  مارستانیب

 ستفادها (AHP) یمراتب سلسله لیتحل روش از ارها،یمع وزن محاسبه
 یهامارستانیب یابیمکان در که داد نشان پژوهش یهاافتهی. شد

ه) قم شهر در موجود  رد شدهانیب استاندارد یارهایمع از( مارستانیب ن 

 یابیارز با نیهمچن. است نشده استفاده کامل طورهب پژوهش نیا
 مستعد ینواح مارستان،یب تیسا یابیمکان یارهایمع نیترممه
 ارائه 1 نقشه در قم شهر در دیجد مارستانیب سیتأس جهت یشنهادیپ

 ینواح کنندهانیب یصورت رنگ یهامحدوده ،1 نقشه اساس بر. شد
 نیهم به و دیجد مارستانیب سیتأس جهت دارتیاولو و مناسب
 متوسط و مناسب ینواح گرنشان سبز ،یآب یهارنگ بیترت به نسبت

 یترنییپا مراتب به تیاهم درجه از قرمز و زرد ینواح و احداث یبرا
 هنکت انیپا در. گرددیم شنهادیپ دیجد یهامارستانیب احداث جهت
 افتنی دنبال به حاضر پژوهش نیا که، است نیا ذکر قابل مهم

 استقرار یبرا( ییایجغراف قیدق مختصات نه و) مجاز یهامحدوده
 قیدق مختصات نییتع و گرفت صورت قم شهر در مارستانیب

 که تاس تردهیچیپ اطالعات و هاروش یریکارگ به مستلزم ییایجغراف
 .باشد توجه مورد یآت مطالعات در یستیبا

 

 
های پیشنهادی جهت های موجود شهر قم و محدودهپراکندگی بیمارستان (1نقشه 

 های جدید در شهر قمتأسیس بیمارستان
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