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. باشند یممراکز خدمات بهداشتی و درمانی از مراکزي است که به طور مستقیم در تأمین سالمت فرد و جامعه دخیل      

. باشددر جوامع شهري خیلی مهم و ضروري می خصوص بهدسترسی سریع، به موقع و ارزان به این مراکز در هر جامعه، 

که این رقم اختالف آشکاري با  باشد یممتر مربع / 05در منطقه چهار شهر شیراز، سرانه اختصاص یافته براي هر نفر 

گوي مناسب به دنبال توزیع بهینه کاربري خدمات درمانی در منطقه چهار این پژوهش با ارائه ال. وضعیت استاندارد آن دارد

، بدین منظور از معیارهایی از جمله واقع شدن در کاربري مناسب، فاصله از کارگاههاي صنعتی، نزدیکی باشد یمشهر شیراز 

کز بهداشتی استفاده کرده هاي اصلی، نزدیکی به فضاهاي سبز شهري، نزدیکی به مراکز مسکونی و فاصله از مرابه راه

تشکیل شده و نقشه هاي تهیه شده براي هر  آوري شده، سپس پایگاه اطالعاتی هاي مکانی جمعاست، که ابتدا داده

سپس به منظور الگوسازي به هر کدام از الیه هاي . تبدیل شده است یک از معیارها به یک الیه اطالعاتی در 

نتایج . یابی مراکز بهداشتی دارند، وزن مناسبی اختصاص داده شده استیتی که در مکاناطالعاتی بر اساس میزان اهم

 - هاي منطقه مورد نظر را براي انتخاب مکان مناسب براي کاربري بهداشتیحاصل از تلفیق الیه هاي اطالعاتی، زمین

دسته عالی و خوب براي احداث مراکز  يها نیزمدرمانی در چهار دسته عالی، خوب، متوسط و ضعیف قرار داد که نهایتا 

�.درمانی مشخص گردید -بهداشتی

  

  .یابی، توزیع فضایی، منطقه چهار شهر شیراز، مکان)(  یدرمانی، سیستم اطالعات جغرافیای - مراکز بهداشتی: 

                                                   
 دانشگاه تهران يزیا و برنامه ریارشد جغراف یکارشناس يدانشجو. 1
 دانشگاه تهران يزیا و برنامه ریارشد جغراف یکارشناس يدانشجو. 2
 دانشگاه تهران يایاستاد گروه جغراف. 3
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این تحوالت در بسترجهانی . استنخستین سالهای قرن بیست ویکم همراه با تحوالت شگرفی درزندگی بشر بوده   

های فضایی بازتاب این روابط را در جلوه را تحت تاثیر قرار داده و زندگی بشر روابط اجتماعی و ،فرهنگ شدن اقتصاد و

ترین ویژگی این قرن گشوده شدن چشم اندازهای جدید در بدون تردید عمده .ها متجلی ساخته استدر شهر ژهیو به

ش یافزا �) 1:  1381 ،رضویان( دباشجهان شهرها می سابقه جمعیت در کالن شهرها وانسانی وتمرکز بیای هگاهتسکون

به  توان یم را به دنبال داشته است که از آن جمله یگذشته آثار سوئ یهادر دهه ینیت و رشد شتابان شهرنشیجمع

 تاًیو نها ی، کمبود مراکز خدماتیزندگ یاستانداردها، فقر و افت یاهیجاد محالت حاشیناموزون شهرها، ا یتوسعه کالبد

اثر رشد شتابان  نیتر عمدهد یبدون ترد). 128: 1378ان، یسامح( داز امکانات اشاره نمو یدر برخوردار ینابرابر

، یالحص( تاس یستم خدماتیس ییو نارسا یع خدماتی، به هم خوردن نظام توزیشهر یه فضایرو یو رشد ب ینیشهرنش

ار طح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکاز س یخاص یکالبد - ییت فضایدر موقع یاستقرار هر عنصر شهر ).124: 1384

آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد  یعملکرد ییت و کارایت شدن به موفقیاست که در صورت رعا یخاص

 یشتر تابع سازوکارهایب یاز عناصر شهر یاریاستقرار بس. بروز کند ین صورت چه بسا مشکالتیر اید و در غیانجام

اقتصاد بازار آزاد واگذار کرد  یسره به سازوکارهاکیتوان یرا نم یعموم یت آزاد است اما عناصر شهرو رقاب یاقتصاد

تمسک جست،  یبر منافع عموم یمبتن یها استیسمات و یبازار آزاد به تصم یهایجبران ناکارامد یبلکه الزم است، برا

ریزان و وظیفه اصلی برنامه ).16: 1380فرد،  یکانی( اند جملهاز آن  یدرمان -یبهداشت یخدمات عموم یواحدها

دسترسی  ها آنکه تمام ساکنان شهری به راحتی به  است گیران شهری تعیین مراکز بهینه مراکز به گونه ایتصمیم

های شهری کنند که توزیع مراکز خدماتی را در محیطان سعی میریزتوان گفت که برنامهر این میداشته باشند، عالوه ب

تر شدن همزمان با پیچیده. باشد یممختلف بهینه سازند و این توزیع متناسب با توزیع جمعیت و یا میزان تقاضا در نقاط 

ه از ن مشکل، استفادهای اساسی برای حل آحلیکی از راه. گردد یمنیز دشوارتر های شهری، کار برنامه ریزی محیط

  ).2: 1379لماس پور، ا( باشد یم)  ( یسیستم اطالعات جغرافیای

یابی است که، درمطالعات مکان ، تعیین روندها وهاگیریتصمیم کمی درات جغرافیایی تکنیکی های اطالعسیستم 

یی امروزه از اطالعات جغرافیا یها ستمیسرویکرد به . شوند یمریزی بکار گرفته سطوح مختلف برنامه مربوط به مکان و

. رود یمهری به شمار های شاجرای طرح ریزی ونیز بهبود برنامه ها وگذاریها برای ارتقای سیاستجمله کاراترین شیوه

های گوناگون ریزیهترین زمینه را برای برنامهکامل، ب ورداری از یک شبکه اطالعات جغرافیایی پیشرفته وبنابراین برخ

 دشویمخدمات شهری  های مختلف، حتی در بخشها طرحوری در اجرای د و موجب افزایش بهرهآورفراهم می

های ها و فعالیتکالبدی پیچیده مناسبت -تار فضاییامروزه زندگی در شهرها، با توجه به ساخ. )9: 1376یلیامز، و(

نیازهای فزاینده فرهنگی، فراغتی و اجتماعی اجتماعی، تعمیق و گسترش تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی و  - اقتصادی

-انیکه شر یزات شهریسات و تجهین تأسیقت ایشهروندان، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات است که در حق
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 یرا برا یآن مشکالت یئبوده و کمبود و نارسا یستیه و اساس هر مجتمع زیپا ،آمدهیشهر به حساب م یاتیح یها

ای امر سالمت مثل دوران ما مورد توجه دوره و هیچ عصر در ).2: 1383خواه،  یدیعس( آورد یمن به وجود یساکن

آنکه دربردارنده  ضمن این امر .بطورکلی جامعه بشری قرار نگرفته است مدیران جامعه و گذاران وسیاست دولتمردان و

های فعالیت ها ودادن علمی سازماننسق  نظم و در ،شود یمجوامع محسوب  ای برای کشورها وامتیازات عدیده

: 1380، رگاهید( تدرمانی به نحو چشمگیری موثر بوده اس های بهداشتی وگسترش مدیریت نظام درمان و بهداشت و

در  یدرمان - یسرانه مراکز بهداشت .باشد یم ییهایدچار نارسائ یدرمان یراز از نظرمراکز خدماتیمنطقه چهار شهر ش).9

که  نجاییز آا. تسز به صورت عادالنه صورت نگرفته این مراکز نیع ایبعالوه توز ،باشد یمن ییپا ین منطقه شهریا

درمانی از  کنند، مراکز خدمات بهداشتی ومین میگرو مراکزی است که سالمت وی را تأجامعه در سالمت هر فرد و

ارزان به  دسترسی سریع، به موقع و. باشندجامعه دخیل می مین سالمت فرد وتأ مراکزی است که به طور مستقیم در

  ).7: 1383زیزی،ع( باشد یمجوامع شهری خیلی مهم و ضروری  در خصوص بهاین مراکز در هر جامعه، 

  :مبانی نظری تحقیق

های شهری در جهت توسعه نواحی مطرح است و هدف یکی از زیر ساخت عنوان بهخدمات بهداشتی و درمانی امروزه 

آن باال بردن سطح سالمت و ازدیاد نیروی فعالیت افراد و طوالنی کردن عمر و باالخره پیشگیری از بروز و شیوع 

نیست؛ بلکه تعادل  ها آنمنظور از سالمت افراد، تنها تندرستی و تعادل جسمانی . است ها آنو معالجه به موقع  ها یماریب

  ).150: 1381ضویان، ر( باشد یمنیز مد نظر  ها آنروحی و اجتماعی 

ها، ابزار و مراحل منظم خاصی است که در این تحقیق از سیستم اطالعات جغرافیایی هر تحقیق نیازمند روش     

ختلف امروزه بر عموم متخصصان و مدیران شهری مشخص گردیده است که مدیریت و اداره امور م. استفاده شده است

ریزی شهری های اطالعات جغرافیایی در برنامهاهمیت استفاده از سیستم. باشدشهرها با ابزارهای سنتی غیر ممکن می

با گسترش بسیار سریع شهرها و افزایش سرسام آور حجم اطالعاتی که باید برای مدیریت شهری پردازش شوند، 

یابی مراکز خدماتی در شهر، ایی در مطالعات شهری و مکانهای اطالعات جغرافیاستفاده از سیستم. روشن شده است

اندک زمانی است که در جهان و در کشور ما توسط متخصصین متداول شده است ولی در عین حال دامنه فعالیت 

  ).39: 1383زیزی، ع( تکار گرفته شده اسوکاربری آن خیلی سریع و فشرده در محافل علمی به

های خدماتی سازی فعالیتای از اصول است که با توسل به آن امکان بهینهیابی، مجموعهنهای مکامنظور از مدل     

یابی به قرن های مکانریشه و سرچشمه. شودتبیین می) ا کمترین هزینهبقطه منطبق بر حداکثر سود و ن( یو یا صنعت

میالدی در این کشور ارائه  1878رسال یابی صنعتی دهای مکانگردد و نخستین نظریهنوزدهم در کشور آلمان باز می

 تها، تعیین مکانی بهینه بر مبنای حداقل هزینه و یا فاصله و یا زمان سفر اساصل عمده حاکم براین نظریه. شده است

  )16: 1380کانی فرد، ی(
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ها بر روی ههای به دست آمده از دو منبع و همپوشانی نقشهای اطالعات جغرافیایی، توانایی تلفیق دادهدر سیستم

با استفاده از این سیستم، برداشت دو الیه نقشه موضوعی . رود یمیکدیگر، یکی از عملکردهای مهم آن به شمار 

: 381 ،ایووده( گردد یم، یکی روی دیگری و تشکیل الیه جدید، امکان پذیر ها آنمتفاوت از ناحیه یکسان و همپوشانی 

سازد، وجود توابع تحلیلی های اطالعاتی متمایز میرا از دیگر انواع سیستمآنچه که سیستم اطالعات جغرافیایی  ).118

 �موجود در پایگاههای ) العات فضاییا( یهای مکانی و اطالعات توصیفی و غیرمکانیاین توابع داده. مکانی است

های عموال پرسش. ).36: 1384مدی سرین دیزج، م( درا برای پاسخگویی به سواالت، درباره دنیای واقعی بکار می برند

ریزی مطرح گیری و یافتن راهبردهای برنامهای که در سیستم اطالعات جغرافیایی برای حل مشکالت، تصمیمویژه

ها از ساختار معینی پیروی کنند یا ها باشند، یا پرسش و پاسخای از پرسشتواند به صورت ساده و مجموعهشوند، میمی

ها را به صورت هارت پژوهشگران برای پاسخ به مشکالت در آن است که بتوانند پرسشدر واقع م. سازی شوندمدل

های کمی و یا کیفی است توانند در چارچوب مدل که حاوی قالبی از دادهمدل ارائه نمایند که در آن صورت بهتر می

دوم، م( دهستند ها مدلافیایی گیری در سیستم اطالعات جغربنابراین مبانی تصمیم. راهبردهای متفاوتی عرضه نمایند

1380 :124.(  

در این . ها استفاده شده استدرمانی از مدل همپوشانی شاخص –یابی مراکز بهداشتیدر این تحقیق برای مکان     

واحدهای موجود در هر الیه اطالعاتی نیز بر اساس پتانسیل خود وزن  ،های اطالعاتیمدل عالوه بر وزن دهی به الیه

  ).33: 1381ل شیخ، آ( تخاصی خواهدداش

       

:  

 یابی مراکززمینه مکان لیکن در شهرها از سابقه طوالنی برخوردار است، درمانی در خدمات بهداشتی و گرچه ارائه

ه سابقه این گون تحقیق نموده است، که پژوهشگر جایی تا .طوالنی وجود نداردای بهداشتی سابقه خدمات درمانی و

میالدی دپارتمان بهداشت وتامین اجتماعی انگلستان به توسعه  1979درسال  .گرددمیالدی برمی 70مطالعات به دهه 

های سال در .نه آغاز شداین زمی از آن پس، مطالعات در درمانی توجه نشان داد و خدمات بهداشتی و تژیک مراکزااستر

یابی مراکز بیمارستانی توسط شخصی بنام لسلی میهیو ایده مکان .در اتریش این مطالعات دنبال شد 1982- 1980

که کار اصلی ایشان توسعه یک مدل فضایی برای پیش بینی جریان مراجعه  لندن به انجام رسید بیرک برکدرکالج 

، زیزیع( تشده اسای خدمات غیربیمارستانی نتیجه میتقاض عرضه و ییرات درتغ بیماران به بیمارستان بوده که از

عملیات  در �کاربرد«دانشگاه کانزاس تحت عنوان  ارتگ گوتز در ای ازتوان به مقالهمیهمچنین  .)11- 10: 1383

 به چاپ رسیده است، 2000سپتامبر سال  توسعه در مجله برنامه ریزی شهری و که در اشاره کرد »مدیریتی اورژانسی

) پارکهای شهری ژوهانسبورگ های خصوصی درقش قدرتن( دهای سودمنمکان فضاهای سبز یا«عنوان  ای بایامقاله

  ). 10: 1384حمدی سرین دیزج، م( داشاره کر راوس ماسیاز » 
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نتوانسته است  زهنو این فن،به دلیل وارداتی بودن  ایران، در�استفاده از تکنیک  یابی باله مکانمورد مسأ در     

این زمینه تحقیقات محدودی انجام شده  با این وجود در. باشد یمبه عبارتی کم سابقه  و بیابد جایگاه شایسته خویش را

  .باشددکتری می محدود به رساالت کارشناسی ارشد و ها آناست که اکثر قریب به اتفاق 

  

های انجام شده در رابطه میدانی و مطالعه طرح تحلیلی و نیز مشاهده - توصیفی یها روشدر این پژوهش با استفاده از 

های گاه اطالعاتی شده و به صورت الیهها وارد پایسپس دادهبا منطقه چهار شیراز اطالعات مورد نظر جمع آوری شده، 

مکان مناسب برای  ،هاانی شاخصاطالعاتی مختلف ذخیره شده و پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل همپوش

  .درمانی مشخص شد -  ایجاد مراکز جدید بهداشتی

 

  :سازگار یهایبا کاربر یهمخوان

گیرند باید از نظر سنخیت و هماهنگی قرار می هایی که در حوزه نفوذ یکدیگرریزی شهری، کاربریاز نظر برنامه  

ی گر نگردند و با توجه به ویژگیهاباعث مزاحمت و انجام کارکرد مناسب فعالیت یکدیفعالیت با یکدیگر منطبق باشند و 

های فضا آلودگی صوتی و نزدیکی و مجاورت با از نظر سکوت و آرامش، دوری از هرگونه آلودگی هوا،مراکز درمانی 

اری الیه کاربری اراضی، گذرای ارزشب. دگر قرار گیرید یها یکاربردر مجاورت بعضی از  تواند ینم ،رهیغ سبز و

ها با میزان سازگاری کاربری ادامهدر . راز به شش کالس تقسیم شده استیهای موجود منطقه چهار شهر شکاربری

سپس به  .دیکدیگر بر اساس نقشه کاربری اراضی شهر و در برخی موارد با مشاهدات میدانی تعیین و طبقه بندی شدن

  .ن اشاره شده استه آب 6و نقشه شماره  کیشماره  تعلق گرفت که در جدول یاز خاصیهر کدام از طبقات امت

  

  یدرمان -یبهداشت یجاد کاربریا یبرا ها آنها بر اساس درجه تناسب یکاربر یگذارارزش: کیجدول شماره 

  ارزش  نام کاربری

  6  بایر، زراعی، باغ

  5  پارک، آموزشی، اداری

  4  ورزشی، صنعتی، فرهنگی

  3  تأسیساتنظامی، 

  2  .تجاری، مسکونی

  1  بهداشتی

  نگارندگان: مأخذ                                                       
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�یبه مراکز مسکون یکینزد

به . استها را به خود اختصاص داده یاز سطوح کاربر یابخش شهر است و سهم عمده نیتر مهمانسان  یمحل زندگ ��

درصد از سطح شهر تحت پوشش  40بزرگ حدود  یدرصد و در شهرها 60ش از یکوچک ب یکه در شهرها یاگونه

  ).9: 1382، یورمحمدپ( تاس یمسکون یکاربر

    
� یهای ارتباطی اصلدسترسی به شبکه

چرا که رساندن به موقع . دیآ یمخانوارها به مراکز درمانی به حساب  یدسترسی سریع و به موقع از نیازهای اساس

ن صورت، احتمال باال رفتن آسیب جانی بیماران کاهش یا در به این مراکز از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و بیماران

اساس نزدیکی و مجاورت به  بر این. صورت ممکن است خسارات جبران ناپذیری به بیمار برسد در غیر این. ابدی یم

  ).133:1383زیزی ع( تبهترین گزینه بوده اس ،های درجه یکدسترسی

-بایستی از طریق راه یبرای تهیه الیه دسترسی به شبکه های ارتباطی، از آنجائیکه دسترسی به مراکز بهداشت     

  .)2قشه شماره ن( باشد یمو ارزش باالیی برخوردار  ها از اهمیتصورت گیرد، لذا نزدیکی به این راه یهای اصل

  

  :های صنعتیفاصله از کارگاه

جاد یا یجو یهایل سروصدا و آلودگیرا از قب یاست و مشکالت یناسازگار با مراکز بهداشت یهایکاربر ع ازیصنا     

ه یاز اصول اول ها آنت فاصله از یجه رعایر نتد شود، یمها باعث آلودگی محیط زیست بعالوه وجود این کاربری. کند یم

زان ارزش یع فاصله داشته باشند بر میاز صنا یآموزشل هر قدر مراکز ین دلیبه هم. است یمراکز بهداشت ینیگزمکان

  .)5قشه شماره ن( شود یمزان ارزش آن کاسته یباشند، از م تر کینزد ها آنو هر قدر به  شود یمافزوده  ها آن

  
 یسبز شهر یبه فضا یکینزد

به  یت فطریانسان با توجه به خصوص. سبز است یفضا ،یمتناسب با مراکز بهداشت یهایاز همجوار یکی     

، گذارد یمکه بر روح و روان انسان  یراتیسبز عالوه بر تأث یفضا. ش داردیسبز گرا یفضا هجاد ارتباط بیعت و ایطب

به . ز شده استین یصوت یهایبا کاهش آلودگ تر عیوساس یسبز در مق یفضا. شود یم یجو یهایموجب کاهش آلودگ

تعلق گرفته و هر چه  یاز کمتریامت ،شتر بودهیسبز ب یاز فضاها یق هر چه فاصله مراکز درمانین تحقیدر ال ین دلیهم

  .)کیقشه شماره ن( تتعلق گرفته اس یشتریاز بیامت ،ن فضاها کمتر بودهیهر چه فاصله از ا

  

  :یفاصله از مراکز بهداشت

 ین برایبنابرا باشد یمش همه مردم شهر یآسا ،یاراض یکاربر یزیراز اهداف مهم برنامه یکیکه  ییاز آنجا     

کنواخت پراکنده شوند یدر سطح شهر به صورت  یاز جمله مراکز بهداشت ین خواسته الزم است که امکاناتیبه ا یابیدست
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برخوردارند و بالعکس  یشتریدارند از ارزش ب یشتریموجود فاصله ب یکه از مراکز بهداشت ییاهنین اساس زمیو بر هم

�.)3قشه شماره ن( دبرخوردارن یهر چه فاصله کمتر باشد از ارزش کمتر

  

  برحسب فاصله یاطالعات یهاهیال یگذارارزش: 2جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان: مأخذ           

  

مرحله فراخوانی ن یا. رسدها میدهی به این الیهنوبت به وزن ،های اطالعاتی موجودگذاری الیهپس از ارزش     

 تا وزن داده شد ها آنالیه به  یعنی براساس میزان اهمیت هر. است 100گذاری از عدد اس میزان تأثیرها بر اسیهال

های کارشناسی و اهمیت هر کدام از با توجه به بحث گذاریراین تأثی. برسد 100ها به عدد همجموع تأثیر گذاری الی

برای ایجاد مراکز درمانی از اهمیت بیشتری نسبت به فاصله از پارک  ،مناسب کاربریالیه مثالً. شودمیها مشخص هالی

  :دهد یمرا نشان  یاطالعات یه هایاختصاص داده شده به ال یهاوزن 3جدول شماره  .باشد یمبرخوردار 

  یمختلف اطالعات یهاهیاختصاص داده شده به ال یهاوزن: 3جدول شماره 

  وزن   معیارها

  /15  فاصله از مراکز صنعتی

  /15  نزدیکی به راههای اصلی

  /15  نزدیکی به فضاهای سبز

  /20  نزدیکی به مراکز مسکونی

  /10  فاصله از مراکز بهداشتی

  /25  کاربری مناسب

  1  مجموع

  نگارندگان: مأخذ                                               

  

  امتیاز

  فاصله از الیه های اطالعاتی به متر

  راههای اصلی  فضاهای سبز  مراکز درمانی  مراکز مسکونی  کارگاههای صنعتی

  500 ازبیش   1000 ازبیش   300-0  500 ازبیش   0-300  1

2  300-600  400-500  300-600  800-1000  400-500  

3  600-900  300-400  600-900  600-800  300-400  

4  900-1200  200-300  900-1200  400-600  200-300  

5  1200 -1500  100-200  1200 -1500  200-400  100-200  

  100-0  200-0  1500بیش از   100-0  1500بیش از   6
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مناسب  یهان نقشه مکانیدر ا که آیدبدست می یمراکز درمانپس از این مرحله نقشه مناسبت زمین جهت احداث  

ن یطبق ا. م شده استیخوب، خوب و متوسط تقس یلی، خیعال به چهار دسته یدرمان - یبهداشت یجاد کاربریا یبرا

 یایجاد کاربر یط ذکر شده برایخوب واجد شرا یلیو خ یدسته عال یهانیانجام شده زم یدانیم یهایبررس نقشه و

قشه ن( دشویشنهاد میزان پیها به برنامه رن مکانیدر ا یبهداشت ین احداث کاربریبنابرا. باشند یم یدرمان یبهداشت

� .)7شماره 
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       /      
  نگارندگان: ماخذ      

  

 
  نگارندگان:ماخذ

  

�

راز با استفاده از یمنطقه چهار شهر ش یدرمان - یبردن به مشکالت مراکز بهداشت یق پس از پین تحقیدر ا     

-پرداخته یدرمان - ید بهداشتیجاد مراکز جدیا یبرا یابیبه مکان یو مدل شاخص همپوشان ییایستم اطالعات جغرافیس
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ن یدر ا. شد یم بندیف تقسی، خوب، متوسط و ضعیدر چهار دسته عال 4موجود در سطح منطقه  یهانیزم تاًیم که نهایا

 یدرمان -ید بهداشتیمراکز جدجاد یا یو خوب بوده است برا یعال ها آنکه درجه تناسب  ییهانیزم یم بندیتقس

سه مشخص یکه پس از مقا. میاسه نمودهیمقا 4منطقه  یاراض یانتخاب شده را با نقشه کاربر یهاانتخاب، سپس مکان

ها در نین زمیا. دارند یاراض یبا کاربر یادیتناسب ز یدرمان - یجاد مراکز بهداشتیا یمناسب برا یهانیشد که زم

 یدرمان یمراکز بهداشت مانند یگرید یاند و از پارامترهاواقع یاصل یسبز، و راهها یضاها، فیمراکز مسکون یکینزد

  .دارند یفاصله مناسب یصنعت یکارگاهها وموجود 

  

، راهکارهای ساماندهی بهینه و برنامه حاصل از آن ییج نهایمطالعات انجام شده و نتا ها وعنایت به ارزیابیبا      

شهر شیراز شامل موارد زیر  4ریزی اصولی جهت کاستن از مسایل و مشکالت خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه 

  .باشد یم

جمعیت آتی آن  و عوامل توسعه شهر نیتر مهم تاسیسات زیربنایی از توجه به اینکه خدمات شهری و با  .1

�.حفظ گردند اراضی مورد نیاز جهت تخصیص به این منابع شناسایی و ، الزم استشود یممحسوب 

 بر) های جمعیتیفتن سرانهدرنظرگراب( دشهر شیراز به مراکز بهداشتی و درمانی جدی 4منطقه توجه به نیاز  با .2

�.مکان بهینه پیشنهاد گردید عنوان بهمراکز بهداشتی و درمانی  هایی برای احداثمکان 2اساس نقشه شماره 

�.یهای درمانهای ناسازگار در مجاورت فعالیتسیس کاربریأضرورت ندادن مجوز ت .3

 برنامه ریزی مکانی مراکز خدمات درمانی و در  یهای فوق العاده تکنیکشتر از قابلیتیب استفاده بهتر و .4

�.نین مدیریت بحرانهمچ و )رجهت تعیین بهترین مسیرد(رژانس بخش او بکارگیری آن در

ش دقت یدر افزا یو درمان یمراکز خدمات بهداشت ینیگزمختلف مؤثر در مکان یه پارامترهایدر نظر گرفتن کل .5

�.ار مهم استینه بسین مکان بهییتع
�

�����

سیالب، فصلنامه های پخش در عرصه کاربرد  ؛ر ف ع دج مح ، میسلطان ؛نسی ح ،یالل ه ر، غ اص یل ع، آل شیخ -1

  .1381، 4فیایی، سال هفدهم، شماره تحقیقات جغرا

: ، منطقه مورد مطالعهها داروخانه یابیل شبکه در مکانیو تحل ییایستم اطالعات جغرافیس پور، فرهاد، کاربردالماس -2

�.1380ت مدرس، یارشد، دانشگاه ترب یان نامه کارشناسیتهران، پا 6منطقه 

  .1382، انتشارات سمت، یشهر یاراض یکاربر یزیمحمدرضا، برنامه ر، یپورمحمد -3

�.1383حسامیان، فرخ، اعتماد، گیتی، حائری، محمدرضا، شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه،  -4
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�.1384مارستان، انتشارات دانشگاه تهران، یب یگران، استانداردهاین ودی، حسیدرگاه -5

  . 1381برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، تهران،  ،رضویان، محمد تقی -6

در  ها آنو مکانیابی ) پست، مخابرات، آتشنشانی( یسعیدی خواه، عبدالصمد، بررسی تأسیسات و تجهیزات شهر -7

و بلوچستان،  تان یسبافت قدیم و جدید شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه 

1383.�

زنجان به کمک  شهر) قطع متوسطهم( یآموزش یها مکانصالحی، رحمان و منصور، رضاعلی، ساماندهی فضایی  -9

 1384، تابستان، 52شماره  ،جغرافیایی یها پژوهش، مجله.�

و  یمراکز بهداشت ل شبکهیو تحل ییع فضای، توزیابیدر مکان ییایستم اطالعات جغرافی، منصور، کاربرد سیزیعز - 10

  .1383ز، یارشد، دانشگاه تبر یان نامه کارشناسیشهرمهاباد، پا: ی، نمونه موردیدرمان

: ، مطالعه موردیشهری با استفاده از  یها پارکمحمدی سرین دیزج، مهدی، تحلیل پراکندگی و مکان یابی  - 11

  .1384ن و بلوچستان، شهر زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستا 2منطقه 

، انتشارات ) ( یت با سامانه های اطالعات جغرافیایسیو دیگران، ارزیابی وبرنامه ریزی محیط ز دی، مجمخدوم - 12

  .1380دانشگاه تهران،

  .1376 ویلیامز، جاناتان، اطالعات جغرافیایی از فضا، سازمان اطالعات جغرافیایی شهر تهران، - 13

�.1380 ،23 شماره، سال سوم، ها یشهردار، فصلنامه یمراکز درمان یابیفرد، احمدرضا، اصول مکان یکانی - 14

اطالعات جغرافیایی، ترجمه گیتی تجویدی،  یها ستمیسمقدمه ای بر  ؛ارور و ک یت اس ،وس یل ورن ارا ک سهایوود، یان،  - 15

  1381انتشارات سازمان نقشه برداری کشور، 
16- www.sci.org.ir 
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