 وصول مقاله96/11/11 :
 اصالح نهايي92/1/72 :
 پذيرش نهايي92/7/12 :

تحليل توزیع فضایي و مکانیابي داروخانههاي شبانهروزي ( نمونه موردي:
شهر اروميه )

چکيده

احمد آفتاب /9عليرضا سليماني /2نگين حسنپور3

مقدمه :مکانيابي بهينه داروخانهها ،دسترسي سريع بيماران به خدمات دارويي را تسهيل کرده و عدم توزيع متناسب داروخانهها،
مشکالت شهروندان در دسترسي به اين مراکز را به دنبال دارد .هدف عمده اين پژوهش ،ارزيابي نحوه توزيع داروخانههاي فعلي و
تعيين بهترين مکان جهت تاسيس داروخانههاي جديد است.
روش پژوهش :اين تحقيق به لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش و ماهيت ،توصيفي  -تحليلي است .مراحل طي شده در امر
مکانيابي داروخانههاي شبانهروزي شامل تهيه اليههاي اطالعاتي براي هر عنصر ،طبقهبندي هر اليه اطالعاتي بر اساس ميزان
ارزش و ترکيب همه اليههاي اطالعاتي و اعمال ضرايب نهايي مدل  ANPو تهيه نقشهي نهايي بوده است .همچنين دادهها
شامل دو معيار فاصله و دسترسي و دوازده زير معيار بوده است.
یافتهها :پس از انجام محاسبات و بررسيهاي الزم ،بيشترين وزن به معيار «شعاع خدمتدهي» و کمترين وزن به معيار «فاصله
از مراکز نظامي» تعلق گرفت .در محدوده مورد مطالعه  36/63درصد از سطح منطقه داراي توان عالي يا درجه يک براي استقرار
مراکز جديد و  13/5درصد داراي درجه  1يا مناسب است.
نتيجهگيري :نتايج نشان ميدهد که مکان فعلي اکثر داروخانههاي شبانهروزي در شهر اروميه متناسب با جمعيت منطقه،
نميباشد .با توجه به همپوشاني محدوده خدماترساني داروخانهها بخصوص در محدوده مرکزي شهر ،ساماندهي در اين مناطق و
انتقال برخي از واحدهاي موجود به نواحي ديگر که کمبود دارند ضروري است و در قسمتهاي شمالي و شرقي شهر با توجه به
نقشه نهايي نيازمند تاسيس مراکز جديد مي باشد.
کليد واژهها :سيستماطالعات جغرافيايي ،تحليل شبکه ( ،)ANPتحليل سلسله مراتبي ( ،)AHPداروخانههاي شبانهروزي،
اروميه.

 -3دکتري برنامهريزي شهري ،دانشگاه پيام نور ،اروميه ،ايران
 -1استاديار ،گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري ،علوم تربيتي ،دانشگاه پيام نور ،اروميه ،ايران
 -6کارشناسي شهرسازي ،دانشگاه پيام نور ،اروميه ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الکترونيکneginn.hassanpour@gmail.com:
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تحليل توزیع فضایي و مکانیابي داروخانهها

مقدمه
وابستگي فعاليتهاي انساني به مکان و نحوهي استقرار
آن سبب اهميت يافتن موضوع زمين در زندگي بشر
شده است] .[3موقعيت زمين نسبت به ديگر فعاليتها
و ويژگيهاي طبيعي و ذاتي آن ،نوع و شدت استفاده از
آن را مشخص ميکند] .[1استقرار بسياري از عناصر
شهري بيشتر تابع سازوکارهاي اقتصادي و رقابت بازار
آزاد است] ،[6اما براي خدمات عمومي نميتوان
موضوع را به سازوکارهاي بازار واگذار کرده و به اين
امر بسنده کرد بلکه بايد براي جبران ناکارآمديهاي
بازار به تصميمها و سياستهاي مبتني بر منافع عمومي
اقدام نمود].[4
مکانيابي فرايندي است که از طريق آن ميتوان بر
اساس شرايط تعيين شده و با توجه به منابع و امکانات
موجود ،بهترين محل مورد نظر براي يک فعاليت را
تعيين کرد .مکانيابي در واقع تجزيه و تحليل توأمان
اطالعات فضايي و دادههاي توصيفي به منظور يافتن
يک يا چند موقعيت فضايي با ويژگيهاي توصيفي
مورد نظر کاربر است[ .]5انتخاب مکان مناسب براي
يک فعاليت در سطح کشور ،يکي از گامهاي اساسي
براي انجام يک طرح گسترده است که نيازمند تحقيق
در مکان از ديدگاههاي مختلف ميباشد .يکي از
مقوالت مهم در برنامهريزي شهري ،تعيين مکان
مناسب براي استقرار کاربريهاي شهري است .اين
بدان معناست که فعاليتهاي مختلف شهري نيازمند
فضاي مناسب ميباشند و امکان استقرار آنها در هر
ناحيهاي از شهر وجود ندارد[ .]3بنابراين استقرار هر
عنصر شهري در موقعيت فضايي کالبدي خاصي از
سطح شهر ،تابع اصول ،قواعد و ساز و کار خاصي است
که در صورت رعايت شدن به موفقيت و کارايي
عملکردي آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد
انجاميد و در غير اين صورت مشکالت فراواني بروز
خواهد کرد].[7
امروزه زندگي در شهرها بيش از هر دوره ديگر وابسته
به خدمات است و در اين ميان خدمات بهداشتي و
درماني به عنوان يکي از زيرساختهاي شهري در
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جهت توسعه نواحي مختلف مطرح بوده و هدف آن باال
بردن سطح سالمت و ازدياد نيروي فعاليت افراد و
طوالني کردن عمر و باالخره پيشگيري از بروز و شيوع
بيماريها و معالجه به موقع آنهاست[ .]8بهداشت و
درمان ،به عنوان يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي
هر کشور ،از اهميت اجتماعي و اقتصادي ويژهاي
برخوردار است].[9
عدالت از "مفاهيم اصلي توسعه پايدار شهري"][31
هميشه از مهمترين دغدغهها ،واالترين آرمانهاي
انساني و از مباحث مهم علوم اجتماعي و اقتصادي
محسوب ميشود .مفهوم عدالت فضايي در توزيع
خدمات عمومي شهري سازماندهي فضا نيز که يکي از
ابعاد تعيين کننده جوامع انساني و بازتاب وقايع اجتماعي
و محل تجلي ارتباطات اجتماعي است ،از فراواني در
سياستهاي خرد و کالن جامعه برخوردار ميباشد .با
بررسي ميزان توزيع خدمات شهري و شناسايي الگوي
فضايي بيعدالتي در سطح شهر ،ميتوان وضعيت
محلههاي مختلف را تعيين نمود و در برنامهريزيهاي
آينده ،آن را مالک عمل جهت کاهش نابرابريها قرار
داد].[33
داروخانه از جمله مراکز مهم خدماتي در شهر هستند که
دسترسي سريع ،به موقع و با صرف زمان هزينه کمتر
به آنها در نيل به اهداف اساسي توسعه يعني عدالت
اجتماعي و توسعه عادالنه حائز اهميت است.
تصميمگيري براي مکانيابي مراکز خدمات درماني از
جمله داروخانهها نه تنها از نظر نحوه ارائه خدمات و
تحصيل هزينهها و زحمات دسترسي به استفاده
کنندگان حائز اهميت است بلکه خود در توسعه شهر و
تعيين الگوي توزيع مکاني تقاضا براي سکونت و اقامت
در شهر تاثير قابل مالحظهاي دارد .بنابراين،ميتوان از
آن به عنوان ابزاري براي کنترل و تنظيم توزيع فضايي
جمعيت و امکانات در شهر و کاهش تمرکز موجود که
از عوامل اصلي افزايش بار آلودگي و حمل و نقل و
اتالف وقت و انرژي ساکنان است استفاده کرد .در
تعاريف کلي موجود ،مکاني بهينه ميباشد که منجر به
کسب درآمد بيشتر براي استفادهکنندگان با حداقل

احمد آفتاب و همکاران

هزينههاي ممکنه باشد .بنابراين ،براي استفاده بهينه از اين
سرمايهگذاريها و حداکثر سازي کارکرد آن ،انتخاب مکان
بهينه بسيار مهم است].[31
زمينه اين تحقيق بيان ميدارد که ،سالمت هر فرد و
جامعه در گرو وجود مراکزي است که سالمت وي را
تامين ميکنند .يکي از اين مراکز که به طور مستقيم در
تامين سالمت فرد و جامعه دخيل است ،وجود مراکز
تسهيالت بهداشتي درماني و از جمله داروخانهها ميباشد.
دسترسي سريع و به موقع و همچنين ارزان به داروخانهها
در هر جامعه و به خصوص جوامع شهري امري ضروري
است و بنابراين بحث مکانيابي داروخانهها بهگونهاي که
بتواند در باال بردن سطح رفاه ساکنان و تامين سالمت آنها
تاثير داشته باشد ،خيلي مهم ميباشد[.]36
بررسي نقشه کاربري اراضي و مطالعات ميداني به عمل
آمده از نحوه توزيع داروخانههاي موجود شهر اروميه ،نشان
ميدهد که بخش قابل مالحظهاي از شهر با وجود تراکم
جمعيتي ،نزديکي به معابر درجه يک و غيره ،خارج از شعاع
عملکردي داروخانههاي موجود بوده که خود دليل بر
کمبود تعداد داروخانهها براي پوشش دادن کل فضاي
شهر ميباشد .بنابراين ضروري است ضمن شناخت وضع
توزيع فضايي داروخانهها در سطح شهر اروميه با هدف
رسيدن به وضع مطلوب ،درصدد ارائه راهکارهاي
تعادلبخش و بهينه نمودن توزيع فضايي داروخانهها با
شناسايي مکانهاي مناسب جهت احداث داروخانههاي
جديد ،بهرهگيري حداکثري از آن در تمام پهنه شهر براي
ساکنان فراهم آيد .بر همين اساس ،در تحقيق حاضر سعي
شده است با استفاده از محيط  GISبهترين مکانها براي
احداث داروخانههاي شهر اروميه مشخص شود تا گامي
اساسي در جهت مکانيابي بهينه اين کاربري با در نظر
گرفتن دسترسي مناسب مردم به آن ،برداشته شود.
گرچه ارائه خدمات بهداشتي درماني در شهرها سابقهاي
طوالني دارد ،ليکن در زمينه مکانيابي مراکز خدمات
درماني و بهداشتي پيشينهي دراز مدتي وجود ندارد و
سابقه اين گونه مطالعات به دهه  3971ميالدي بر
ميگردد .در سال  3979دپارتمان بهداشت و تامين
اجتماعي انگلستان به توسعه استراتژيک مراکز خدمات
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بهداشتي و درماني توجه نشان داد و ازآن پس ،مطالعات در
اين زمينه آغاز گرديد و طي سالهاي  3981-3981اين
مطالعات در اتريش دنبال شدند[ .]34با بررسي تحقيقات
انجام گرفته ،در زمينه مکانيابي داروخانههاي شبانهروزي
با استفاده از تکنولوژي  GISدر ايران در مقايسه با ساير
کشورها تحقيقات محدودي انجام شده است بطوري که
بررسي مطالعاتي همچون مکانيابي بيمارستان در شهر
تهران با تلفيق روش سلسله مراتبي و فازي[،]35
ساماندهي فضاييمکاني خدمات بهداشتي  -درماني و
کارکردهاي شهر زنجان[ ،]33مکانيابي مراکز بيمارستاني
جديد در شهر زنجان[ ،]37مکانيابي مراکز بهداشتي
درماني با استفاده از  GISمطالعه موردي منطقه  4شهر
شيراز[ ،]38تحليل فضايي و مکانيابي مراکز بهداشتي
درماني و بيمارستان با استفاده از  GISشهر جهرم [،]39
بررسي توزيع مراکز درماني شهر ايالم بهمنظور ارائه
الگوي مطلوب[ ،]11مکانيابي بيمارستانها با استفاده از
مدل تلفيقي خطي وزندار ( )wIcدر محيط  GISدر
شهر اردبيل[ ]13بيشتر در جهت ساماندهي و مکانيابي
درماني و بيمارستان بود در اين زمينه در کشورهاي توسعه
يافته تحقيقات زيادي صورت گرفته است که از جمله
ميتوان به روشي براي تعيين مکاني دسترسي به خدمات
درماني با استفاده از  GISدر کانادا[ ]11اشاره کرد که در
اين پژوهش جهت مشخص کردن تعداد جمعيتي که کمتر
از يک ساعت تا مراکز درماني فاصله دارند ،با استفاده از
دادههاي جمعيتي ،جادهاي ،مدت زمان سفر تحليلهاي
مورد نظر توسط مدلهاي موجود در نرمافزار GIS
صورت گرفت .بررسيها ميدهد که در زمينه مکانيابي
مراکز بهداشتي  -درماني با تاکيد بر داروخانهها در مورد
شهر اروميه هيچ تحقيقي انجام نگرفته است .بر اين
اساس ،هدف پژوهش حاضر تحليل توزيع فضايي و
مکانيابي داروخانههاي شبانهروزي با تاکيد بر شهر اروميه
ميباشد.
روش پژوهش
با توجه به ماهيت کاربردي موضوع و مؤلفههاي مورد
بررسي ،رويکرد حاکم بر فضاي تحقيق توصيفي تحليلي

تحليل توزیع فضایي و مکانیابي داروخانهها

ميباشد .در آغاز با مطالعات اسنادي به تبيين مسئله
تحقيق پرداخته شد و عوامل و معيارهاي موثر در اين
رابطه به بحث گذاشته شد .در اين راستا ،به منظور
برررسي و مکانيابي داروخانهها  1معيار اصلي (دسترسي و
فاصله) با  31زير معيار بر اساس بررسي منابع خارجي و
داخلي انتخاب شد ،سپس با استفاده از فرآيند تحليل
شبکهاي  -به عنوان يکي از مهمترين تکنيکهاي
 – MCDMميزان ضرايب اهميت معيارها مشخص
گرديده است .در مرحله بعد به وسيله سامانه اطالعات
جغرافيايي ) (GISاليههاي اطالعاتي در تناسب با
شاخصها ،توليد شده و با توجه به قابليتهاي ،GIS
ادغام و همپوشاني اليههاي اطالعاتي ،به منظور
مکانيابي داروخانه صورت پذيرفته است.
بدين منظور با بررسي مباني نظري و پيشنه پژوهش
معيارهاي مکانيابي داروخانههاي ( 1معيار اصلي با 31
زيرمعيار) مشخص گرديد .ابتدا با استفاده از مدل AHP
مقايسه زووجي معيارها و زيرمعيارها براي تعيين ميزان
ناسازگاري قضاوتها صورت گرفته و در ادامه مدل تحليل
شبکه در قالب مدل  ANPطراحي شد و ضرايب اهميت
هر يک از معيارها و زيرمعيار تعيين گرديد .از سوي ديگر
بر مبناي آييننامهها و ضوابط مربوط به شهرسازي و با
استفاده قابليتهاي مختلف سيستم اطالعات جغرافيايي،
استانداردهاي مربوط به هر اليه مشخص شده و پايگاه
دادهها تشکيل گرديد .در ادامه اليههاي تهيه شده با توجه
به ضرايب بدست آمده از مدلهاي تصميمگيري
چندمعياره ( AHPو )ANPدر نرمافزار  GISمورد
همپوشاني قرار گرفته و مکانهاي مناسب براي
داروخانههاي شبانهروزي شهر اروميه مشخص گرديد.
شکل شماره يک فرايند انجام پژوهش نشان ميدهد.
(شکل )3
یافتهها
همانگونه که بيان گرديد وجود معيارهاي مختلف و گاه
متضاد براي تصميمگيري ،کاربرد روشهاي چند متغيره
را الزامي ميسازد در اين پژوهش نيز از معيارهاي
مختلف طبيعي و انساني براي رسيدن به هدف استفاده
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گرديد .طي اين فرآيند ابتدا عوامل تاثيرگذار در
مکانيابي بهينه در قالب  1معيار اصلي (دسترسي و
فاصله) با  31زير معيار تهيه و ويرايش شدند .شکل 1
ساختار شبکهاي مدل تحليل توزيع فضايي و مکانيابي
داروخانههاي شبانهروزي شهر اروميه را نشان ميدهد.
(شکل )1
با مطالعه تحقيقات صورت گرفته ،آييننامهها و ضوابط
مربوط به شهرسازي استانداردهاي مربوط به هر اليه
مشخص و اعمال گرديد .نظر به اين که دليل انتخاب
معيارها و زير معيارهاي مدل ارزيابي حاضر ،تأثيرگذاري
کم و بيش آنها بر مناسب بود ناراضي براي به کارگيري
در مکانيابي بهينه بوده ،ممکن است افزايش مقدار يا
کميت تمامي معيارهاي تعيين شده با مناسب بودن
اراضي براي مکان استقرار داروخانههاي جديد ،هم
جهت نباشند و برخي معيارها ،از جمله ميزان شيب ،به
طور معکوس بر مناسب بودن اراضي تأثيرگذار باشند.
يعني با افزايش ميزان شيب ،از مناسبت اراضي کاسته
ميشود که اين امر با توجه به استاندارهاي ذکر شده در
جدول  3در تهيه اليههاي مربوط به هر يک از معيارها
و زير معيارها در نظر گرفته شده است( .جدول )3
پس از تدوين ساختار شبکهاي مدل ،تحليل زوجي
معيارهاي اصلي و زيرمعيارها با بهرهگيري از
ديدگاههاي کارشناسان ،صاحبنظران و پژوهشگران و
نرمافزار Expert Choiceبراساس مقياس  9کميتي
توماس ال ساعتي و ميزان ناسازگاري قضاوتها انجام
گرفته ،کنترل ميشود.
وزن نسبي معيارها از طريق مقايسه زوجي به دست
آمده است .در ماتريس زوجي نمره اهميت نسبي مولفه
در سطر  iبا توجه به ستون  jرا نشان ميدهد به
عبارتي  aij =wi/wj aijرا مشخص ميکند که نمره
يک نشان دهنده اهميت برابر و نمره  9برابر با اهميت
خيلي زياد  iبر مولفه  jاست .ميزان ناسازگاري
قضاوتها انجام گرفته برابر با صفر ميباشد با توجه به
اين مساله که اين مقدار مي بايست در يک قضاوت
سازگار کوچکتر و يا مساوي  1/3باشد مورد قبول است.
سپس مقايسه عناصر داخل هر خوشه (زير معيارها)

احمد آفتاب و همکاران

شبيه روش  AHPانجام مي گيرد در گام بعدي وزن
نسبي عناصـر مـاتريس محاسـبه و در نهايـت عناصـر
جدول نرمال ميشوند .با توجه به اين که برخي عناصر
درون خوشهها ممکن است ،به عناصر سـاير خوشـههـا
وابسته باشند ،در اين صـورت بـا توجـه بـه معيارهـاي
کنترل ماتريس مقايسه زوجي تشـکيل شـده و
عناصـرمـاتريس دو بـه دو بـا هـم مقايسـه مـي شـوند
و وزن ماتريس به دست ميآيد و نتيجـه وارد سـوپر
مـاتريس اوليــه مــيشــود .ســوپر مــاتريس
حاصــل از تلفيــق ماتريسهاي مختلف ،سـوپر
مـاتريس اوليـه اسـت کـه جمع عناصر هر ستون سوپر
ماتريس بيش از يک است و در مرحله بعد ،سوپر
ماتريس نرمال ميشود و سـوپرماتريس حاصله از آن
سوپر ماتريس وزني است و نهايتاً جهت همگرا شدن
سوپر ماتريس وزني ،عناصر موجـود در معيارها آنقدر به
توان ميرسند ،تـا همگـرا شـوند( .جدول )1
نتايج حاصل از مدل تحليل شبکه نشان ميدهد ،معيار
دسترسي بيشترين تأثير را در مکانيابي داروخانههاي
شبانهروزي در شهر اروميه دارد .در اين ميان زيرمعيار
شعاع خدمتدهي با ميزان  1/6715بيشترين نقش را در
تعيين مکان بهينه دارد ،در مرتبه بعد نزديکي به راههاي
اصلي با ميزان  1/3331در اين زمينه بيشترين نقش را
دارد .پس از به دست آوردن وزنهاي نهايي مربوط به
هر يک از گزينهها ،پايگاه دادههاي مکاني منطقه مورد
مطالعه در محيط نرمافزار ArcGIS 10با توجه جدول
شماره ( 3جدول استاندارد) تشکيل شد و گزينههاي موثر
در فرآيند ارزيابي به اليههاي اطالعاتي تبديل شدند.
مجموعه اين اليهها در شکل  6نشان داده شده است.
(شکل )6
پس از محاسبه وزن عوامل موثر بر مکانيابي
داروخانههاي شبانهروزي منطقه مورد مطالعه و تهيه
اليههاي رستري مربوط به اين معيارها ،با اعمال
ضريباهميت هريک از معيارها و از جمع حاصل ضرب
آنها به کمک توابع همپوشاني در  ،GISنقشه پهنهبندي
و تناسب اراضي جهت توسعه شهري با توجه به تمامي
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عوامل و معيارها به دست آمد شکل شماره 6نقشه نهايي
مکانيابي داروخانههاي شهر اروميه را نشان ميدهد.
بر اساس نتايج بدست آمده از نقشه مکانيابي داروخانه
در محدوده مورد مطالعه  36/63درصد از سطح منطقه
( 3/98کيلومتر مربع) داراي توان عالييا درجه يک براي
استقرار مراکز جديد و  13/5درصد ( 33/61کيلومتر مربع)
داراي درجه  1يا مناسب است .نتايج حاصل از پژوهش
نشان ميدهد که بيشتر مناطق مناسب براي توسعه
شهري در قسمتهاي مرز شهر واقع شدهاند17/13 .
درصد از سطح منطقه ( 34/11کيلومتر مربع) داراي توان
نسبتا مناسب 16/44 ،درصد ( 31/64کيلومتر مربع) توان
ضعيف (نسبتا نامناسب) 34/77 ،درصد ( 7/78کيلومتر
مربع) از سطح منطقه براي استقرار مراکز نامناسب است.
بحث و نتيجهگيري
دسترسي مطلوب مردم به امکانات و خدمات بهداشتي
درماني از شاخصهاي مهم افزايش کيفيت زندگي و
پايداري توسعه در جوامع انساني به حساب ميآيد.
همچنين بهبود وضعيت سالمتي شهروندان در هر شهر
يا منطقهايي که از داليل و نشانههاي ارتقا و توسعه
انساني بشمار ميرود .اهميت و ضرورت توسعه
شاخصهاي بهداشتي و درماني براي دستيابي به
توسعه پايدار نيز مورد توجه است.
در اين پژوهش به منظور تعيين مکان بهينه جهت
استقرار داروخانههاي جديد در شهر اروميه  1معيار
اصلي با  31زيرمعيار با استفاده از مدل  ANPدر
رويکري تلفيقي با سيستم اطالعات جغرافيايي استفاده
گرديد .نتايج حاصل از پژوهش ،پهنهبندي محدوده
شهر اروميه بر اساس مکان بهينه ،در قالب پنج طبقه
استقرار بسيار نامناسب تا کامال مناسب ميباشد .عرصه
هاي کامال مناسب که داراي بهترين شرايط جهت
استقرار مراکز جديد را دارند بيشتر حاشيههاي شهر
اروميه را در بر ميگيرد.
نقشه نهايي که خروجي حاصل از نرمافزار  GISبا
توجه به وزن تمام معيارها است و در شکل شماره 6
آورده شده است نشان ميدهد که الگوي مناسب و

تحليل توزیع فضایي و مکانیابي داروخانهها

نامناسب بودن مکان بهينه احداث داروخانههاي جديد،
از الگوي مرکز پيرامون تبعيت نميکند .يعني مرکز
شهر نامناسب براي احداث داروخانههاي جديد و
پيرامون شهر مناسب براي احداث داروخانهها ميباشد.
نتايج پژوهش نشان از کمبود داروخانههاي شبانه روزي
در شهر اروميه و نياز به افزايش تعداد اين نوع
داروخانهها با تاکيد بر مکانيابي صحيح آنها احساس
ميشود که اين يافتهها با نتايج پژوهش پورکلهر[
( )3688و پير بستي ( )3689همخواني دارد .با توجه به
روش پژوهش استفاده شده در اين تحقيق ،با مطالعات
زياري و خطيبزاده ( )3689و محمدي سرين ديزج
( )3684و همخواني دارد.
همچنين نتايج حاصل از بررسيهاي به عمل آمده
نشان ميدهد پوشش خدماتي و همچنين پراکنش
داروخانههاي شبانهروزي اروميه در وضعيت موجود از
الگوي مناسبي برخوردار نبوده ،به طوري که نواحي
مرکزي داراي توزيع مناسب ،اما در نواحي حاشيهاي
توزيع داروخانهها نامناسب ميباشد که اين موضوع با
نتايج يافتههاي پژوهش يغفوري و همکاران با هدف
تحليل توزيع فضايي  -مکاني خدمات بهداشتي -
درماني و مکان يابي آن در شهر جهرم و صحراييان و
همکاران با هدف تحليل فضايي و مکانيابي مراکز
بيمارستانيشهر جهرم همسويي دارد].[11
پهنههاي ياد شده با مساحت تقريبي  3/98کيلومتر
مربع ،در حدود  36/36درصد از سطح منطقه را به خود
اختصاص داده است .به اين ترتيب ميتوان اين اراضي
را جهت ايجاد مراکز جديد پيشنهاد کرد .از سوي ديگر،
پهنههاي نامناسب براي استقرار مراکز جديد،
قسمتهاي مرکز شهر اروميه را در بر ميگيرد .نتايج
نشان مـيدهـد ،شعاع خدمت دهي و نزديکي به
راههاي اصلي بيشترين تأثير ر در تعيين مکان بهينه
براي استقرار داروخانههاي جديد دارد.
نتايج نشان ميدهد شعاع خدمتدهي و نزديکي به
راههاي اصلي بيشترين تأثير را در تعيين مکان بهينه
براي استقرار داروخانههاي جديد دارد .با توجه به نتايج
تحقيق نکات پيشنهادي زير ارائه ميشود:

 -3با توجه به همپوشاني محدوده خدماترساني
داروخانهها و اضافه بر حد نياز در برخي از قسمتهاي
شهري ،انتقال واحدهاي موجود به نواحي ديگر که
کمبود دارند ضروري است.
 -1به کاربريهاي ناسازگار نبايد مجوز تاسيس در کنار
مراکز فعلي و پيشنهادي داده شود.
 -6به خاطر آن که مراکز درماني به عنوان کاربريهاي
با منفعت عمومي شناخته ميشوند و ممکن است با
کاربريهاي با منعت خصوصي رقابت داشته باشد.
بنابراين تسريع در احداث اين مراکز ضروري به نظر
ميرسد.
 -4هماهنگي بين بخشهاي بهداشت و درمان و
شهرسازي و شهرداريها در جهت ايجاد مراکز درماني
منطبق با معيارهاي موثر در مکانيابي مراکز درماني.
تقدیر و تشکر
محققين از دانشگاه پيام نور مرکز اروميه و سازمانهايي
که اطالعات داروخانهها را در اختيار اينجانبان قرار
دادهاند کمال تقدير و تشکر را دارند.
در مطالعه حاضر نويسندگان سعي کردند که کليه
مالحظات اخالق در پژوهش را رعايت نمايند .اين
مطالعه مصوب شوراي پژوهشي کميته تحقيقات
دانشجويي دانشگاه پيام نور اروميه ميباشد.
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احمد آفتاب و همکاران
جدول  - 9نحوه ارزشگذاري شاخصهاي مکانیابي داروخانه
شاخص
نزديک بودن به مکانهاي
پرتراکم جمعيتي
نزديکي به معابر اصلي
و مراکز آتشنشاني

نزديک بودن به فضاي سبز

فاصله از داروخانههاي
موجود

فاصله از مراکز صنعتي

فاصله ازشيب

فاصله از مراکز آموزشي

فاصله از گورستان

فاصله از مراکز نظامي

شعاع خدمتدهي
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نحوه ارزشگذاري
بازه
 1تا  311متر
 311تا  111متر
 111تا  611متر
 611تا  411متر
بيشتر از  411متر
 1تا  511متر
 511تا  3111متر
 3111تا  3511متر
 3511تا  1111متر
بيشتر از  1111متر
 1تا  611متر
 611تا  311متر
 311تا  911متر
 911تا  3111متر
 3111تا  3511متر
 1تا  111متر
 111تا  411متر
 411تا  311متر
 311تا  811متر
بيشتر از  811متر
 1تا  1درصد
 1تا  7درصد
 7تا  9درصد
 9تا  31درصد
بيشتر از  31درصد
 1تا  311متر
 311تا  111متر
 111تا  611متر
 611تا  411متر
بيشتر از  411متر
 1تا  511متر
 511تا  3111متر
 3111تا  3511متر
 3511تا  1111متر
بيشتر از  1111متر
 1تا  3111متر
 3111تا  3511متر
 3511تا  1111متر
 1511تا  6111متر
بيشتر از  6111متر
 1تا  511متر
 511تا  3111متر
 3111تا  3511متر
 3511تا  1111متر
بيشتر از  1111متر
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امتياز
9
7
5
6
3
9
7
5
6
3
3
6
5
7
9
3
6
5
7
9
3
6
5
7
9
3
6
5
7
9
3
6
5
7
9
3
6
5
7
9
3
6
5
7
9

مفهوم
استقرار بسيار مناسب
استقرار مناسب
استقرار نسبتا مناسب
استقرار نامناسب
استقرار بسيار نامناسب
استقرار بسيار مناسب
استقرار مناسب
استقرار نسبتا مناسب
استقرار نامناسب
استقرار بسيار نامناسب
استقرار بسيار نامناسب
استقرار نامناسب
استقرار نسبتا مناسب
استقرار مناسب
استقرار بسيار مناسب
استقرار بسيار نامناسب
استقرار نامناسب
استقرار نسبتا مناسب
استقرار مناسب
استقرار بسيار مناسب
استقرار بسيار نامناسب
استقرار نامناسب
استقرار نسبتا مناسب
استقرار مناسب
استقرار بسيار مناسب
استقرار بسيار نامناسب
استقرار نامناسب
استقرار نسبتا مناسب
استقرار مناسب
استقرار بسيار مناسب
استقرار بسيار نامناسب
استقرار نامناسب
استقرار نسبتا مناسب
استقرار مناسب
استقرار بسيار مناسب
استقرار بسيار نامناسب
استقرار نامناسب
استقرار نسبتا مناسب
استقرار مناسب
استقرار بسيار مناسب
استقرار بسيار نامناسب
استقرار نامناسب
استقرار نسبتا مناسب
استقرار مناسب
استقرار بسيار مناسب

منبع

()5

نظر کارشناسان

نظر کارشناسان

دستورالعمل مرتبط با فضاهاي
درماني 3693

()16

نظر کارشناسان

()14

دستورالعمل مرتبط با فضاهاي
درماني 3693

نظر کارشناسان

تحليل توزیع فضایي و مکانیابي داروخانهها

جدول  - 2وزن نهایي معيارها و زیرمعيارها مدل ارزیابي
زیرمعيار
نزديکي به محالت پرتراکم و پرحمعيت
نزديکي به فضاي سبز
نزديکي به مراکز آتشنشاني
نزديکي به راههاي اصلي
شعاع خدمتدهي
فاصله از داروخانه
فاصله از مراکز صنعتي
فاصله از گورستان
فاصله از مراکز نظامي
فاصله از مراکز ورزشي
فاصله از مراکز آموزشي
فاصله از شيب

معيار

دسترسي ها

فاصله

وزن خوشهاي
1/751
1/751
1/751
1/751
1/751
1/151
1/151
1/151
1/151
1/151
1/151
1/151

تعیین هدف

وزن عمومي
1/31311
1/31364
1/13833
1/1347
1/49411
1/36753
1/33573
1/38631
1/19478
1/31744
1/33116
1/34931

وزن نهایي
1/1919
1/1731
1/1534
1/3331
1/6715
1/1646
1/1434
1/1457
1/1163
1/1138
1/1415
1/1671

ارومیه

تعیین معیارها و زیرمعیارها

تحلیل زوجی معیارهای اصلی
و مقایسه سازگاری آنها
استفاده از نرم افزار
Expert Choice

رقومی نمودن الیهها

تشکیل پایگاه دادهها و
تولید الیه ها
مناسب سازی الیه های با
توجه به تاثیر گذاری آنها

GIS

تعیین وجود و عدم وجود
ارتباط میان معیارها

MCDM
بکارگیری روش تصمیم-
)ANPگیری (
استفاده از نرم افزار
Super Decision

تعیین ضرایب اهمیت
معیارها
اعمال ضریب اهمیت و
همپوشانی الیهها

MCDM/GIS

شکل :6فرايند پژوهش مکانيابي داروخانههاي شبانهروزي شهر اروميه
تعیین مکان بهینه

شکل  - 9فرایند پژوهش مکانیابي داروخانههاي شبانهروزي شهر اروميه
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1/3499

1/1653

تحلیل توزیع فضایی و مکانیابی داروخانههای شبانهروزی

مطالعه ادبیات تحقیق و
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Analysis of the Spatial Distribution and Location of Pharmacies Under
Nightly in the Past (Case Study the City of Urmia)

Abstract

Aftab A 1, Soleimani AR 2, Hassanpour N 3

Introduction: the optimum is under the pharmacy location, rapid access of patients to
the medical service has proportional distribution and facilitate the pharmacy, the
problems of citizens access to these centers to follow. The main objective of this study
was to evaluate how the current distribution of the causative of the Pharmacy and
determination of the best location for the new establishment of pharmacies.
Method: this study was applied in terms of the purpose and nature of the procedure and,
in terms of analytical descriptive. The steps are fitted in place during the fining of
Pharmacy overnight of layer preparation day contains information for each element, the
classification of information based on the values of each layer and the combination of
all of the information layer and apply the final analysis model of the ANP and the final
maps. Also, the data include both distance and access and twelve under the criterion.
Results: a study of computation and azanjam, the highest weight to the criterion of
"forming a RADIUS service and fitted the least weight to the criterion" distance from
military centers. In the studied area of 13.36% with a degree or higher to be the
establishment of new centers and 21.5% is appropriate
Conclusion: The results show that the current location of most day-care pharmacies in
Urmia is not proportional to the population of the region. Due to the overlapping of the
range of pharmacies' services, especially in the central area of the city, organizing in
these areas and transferring some of the existing units to other areas that are lacking is
necessary, and in the northern and eastern parts of the city, according to the final map,
the establishment of new centers is required.
Key words: geographic information system, network analysis (ANP), the analysis
hierarchy process (AHP), overnight pharmacy acquisition, Urmia.
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