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مختلف کشور ایران نیز قابل استفاده است [ .]12با توجه به موارد
ذکرشده ،هدف مطالعه این است که با استفاده از روش
 VIKORبه ارزیابی نحوه توزیع مراکز فوریتهای پزشکی و
معرفی پهنههای مناسب برای استقرار مراکز جدید در شهر اردبیل
بپردازد .دلیل انتخاب این روش این است که این روش
تصمیمگیرنده را به جوابی که نزدیک به جواب ایدهآل است ،
میرساند و دوم این که این تکنیک در مقایسه با روشهایی مانند
فازی ،روشی تکمیلی در تصمیمگیری چند شاخصه است [.]13
شهر اردبیل در حال حاضر به دلیل تغییرات سریع جمعیتی در
سی ساله گذشته ،وضعیت ترافیک ،تراکم زیاد ساختمان ها و
عرض باریک خیابان ها با افزایش خطرات ناشی از وقوع حوادث
و بالیا روبهرو است ؛ لذا برای یافتن اقدامات پیشگیرانه و
محافظتی مناسب و کاهش مرگومیر ناشی از این حوادث بسیار
مهم است که توزیع مراکز در سطح شهر و مناطق خارج از شعاع
عملکرد مطالعه شود و پهنههای مناسب برای استقرار مراکز جدید
جهت پوشش کل شهر معرفی شود .این کار برای حفظ سالمت
و پایداری جامعه مهم است و میتوان منابع خدمات امداد و نجات
را با کارایی بیشتری در مناطق تخصیص داده و هدفگذاری کرد.
 Hashtarkhaniو همکاران در مطالعهای در مشهد با استفاده
از روش  two-step floating catchment areبه
سنجش میزان دسترسی بالقوه به خدمات فوریت های پزشکی در
مناط ق شهری با در نظر گرفتن عامل سن پرداختند و به این
نتیجه رسیده اند که مناطق حومه به دلیل تراکم باالی
ایستگاههای ( )EMCsدر مناطق مرکز شهر ،در مقایسه با
مناطق مرکزی از دسترسی بالقوه کمتری برخوردار بودند [.]15
 Tansleyو همکاران در مطالعهای در غنا با استفاده از
روشهای  network analysisو یک مدل two-step
 floating catchment areaبه بررسی دسترسی فضایی ب ه
خدمات رسمی مراقبتهای پیش از بیمارستان پرداختهاند .نتایج
نشان میدهد که غنا دسترسی فضایی در سطح جمعیت خود را
به اکثریت جمعیت گسترش داده است .بااینحال ،نابرابری
دسترسی در مناطق روستایی و شهری وجود دارد که میتوان با
افزایش ظرفیت ایستگاه یا افزودن ایستگاههای اضافی بهبود
بخشید [ .]14لؤلؤیی جهرمی و همکاران در مطالعهای در شیراز
به تعیین عامل های مؤثر بر مکانیابی مراکز اورژانس و
اولویتبندی آن با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره
( AHP )The Analytic Hierarchy Processپرداختهاند.
نتایج نشان میدهد عامل های مؤثر بر مکانها عبارتاند از :زمان،
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مقدمه
امروزه ،وقوع حوادث و سوانح یکی از مشکالت اساسی
تهدیدکننده سالمت جامعه و سومین علت مرگومیر در دنیا به
شمار میآید [ .]1در جهان روزانه  10555نفر و هرساله بیش از
 0میلیون مرگ و  155میلیون ناتوانی به دلیل جراحت اتفاق
میافتد که باعث تحمیل هزینههای سنگین بر جامعه میشود.
[ .]2بر اساس پایگاه بینالمللی حوادث ،آسیا و آمریکا قارههایی
بودهاند که بیشترین آسیب را از حوادث داشتهاند [ .]3در این بین
کشور ایران باالترین میزان مرگ به دلیل آسیبهای غیر عمد را
دارد [ .]4با توجه به اینکه اغلب مصدومان ،قشر جوان و کارآمد
جامعه را تشکیل میدهند؛ تأثیر منفی این مرگها روی امید به
زندگی و در نتیجه روی اقتصاد و جامعه اجتنابناپذیر است [.]0
در سیستم سالمت شهری ،اولین گام در اینگونه موارد برای
نجات جان انسانها اعزام کمک های اولیه پزشکی است [.]6
زمان ،یک فاکتور بسیار مهم در ارائه باکیفیت خدمات پزشکی
محسوب میشود []7؛ لذا محل پایگاههای خدمات فوریتهای
پزشکی نقش بسیار اساسی در کاهش زمان پاسخ به تقاضا و ارائه
باکیفیت خدمات و باال بردن شانس زنده ماندن بیماران اورژانسی
دارد [ .]8در کشور ما محدودیت منابع از یکسو و تنوع حوادث
و شدت و تعدد آنها از سوی دیگر سبب شده است که مدیریت
خطر در حوادث و فوریتها از اهمیت ویژهای برخوردار گردد [.]9
امروزه ،تقاضا برای مراکز فوریتهای پزشکی ( Emergency
 EMCs )Medical Centersدر شهرهای ایران به دلیل
افزایش جمعیت ،خشونتهای شهری ،افزایش سن جمعیت،
افزایش تعداد افراد دارای شیوه زندگی کمتحرک و وقوع
بیماریهای مزمن افزایش یافته است [ .]15در خدماترسانی
شهری تنها افزایش تعداد مراکز دلیل بر خدمات رسانی بهتر
نیست ،بلکه مکان یابی و محل قرارگیری و چیدمان این خدمات
در سطح شهرها و توزیع بهینه این مراکز ،تأثیر بسزایی در نوع
عملکرد ،کیفیت خدمت رسانی و اثرپذیری آنها دارد .امروزه
روشها و ابزارهای سنتی برای حل مسائل مکانیابی در شهرها
که با پیچیدگیهای زیادی مواجهاند ،مناسب نیستند [ .]11در
حال حاضر سیستم اطالعات جغرافیایی با بهره گیری از توانایی
در ذخیرهسازی ،آنالیز و نمایش کاربردی اطالعات مربوط به هر
آنچه بر روی زمین قرار دارد یا میتواند اتفاق بیافتـد ،دسترسـی
آسـان و طبقهبندیشده بـه اطالعات و حل مسائل پیچیدهتر در
شهرها را تسهیل کرده است و نقـش مؤثری در مراحـل مختلف
مدیریت بحران و برنامهریزیهای مربوطه دارد و برای مناطق
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پرخطر و فاصله مناسب از مراکز خدمات فوریتهای پزشکی به
تعیین بهترین نقاط استقرار آمبوالنسهای هوایی پرداختند و به
این نتایج رسیدهاند که تعداد و سطح پوشش آمبوالنسها در
شهرها و جادههای استان سیستان مناسب نیستند؛ بنابراین
محدوده شهرهای زابل و ایرانشهر بهترین وضعیت معیارهای
انتخابی را جهت تأسیس پایگاههای اورژانس در سطح استان را
دارند [.]19
با توجه به مطالب فوق ،در حال حاضر در کشورمان بحث
مکانیابی اورژانس بهندرت موردبحث قرار گرفته است و
پژوهشگران در این مطالعات با معیارهای (زمان ،فاصله ،هزینه،
تسهیالت ،مسائل تکنولوژیکی ،ترافیک نزدیکی به راههای
مواصالتی ،شیب مناسب ،نزدیکی به مراکز پرجمعیت ،نزدیکی
به معابر پرخطر و فاصله مناسب از مراکز خدمات فوریتهای
پزشکی) به مسئله پرداختهاند .ازآنجاییکه تاکنون مطالعهای
برای مکانیابی مراکز اورژانس در شهر اردبیل انجام نگرفته
است و برای اولین بار در این مطالعه از روش  VIKORو 22
معیار برای معرفی پهنه های مناسب مراکز اورژانس شهری
استفاده شد؛ لذا هدف اصلی پژوهش را میتوان به  2هدف فرعی
تقسیم کرد :هدف  ،1تحلیل وضعیت پراکنش و استقرار مراکز
فوریتهای پزشکی در سطح شهر اردبیل و هدف  ،2تعیین
محدودههای مناسب برای مکانیابی مراکز اورژانس جدید جهت
پوشش کامل شهر است ؛ لذا انتظار میرود نتایجی که در این
پژوهش به دست خواهد آمد ،به سیاست گذاران بخش سالمت
شهری کمک کند تا با ارائه خدمات فوری درمانی ،مرگومیرها
و آسیبهای مادی و معنوی ناشی از حوادث را کاهش دهند.
روش
شهر اردبیل در شمال ایران در دشتی وسیع و حاصلخیز در ارتفاع
 1055متری از سطح دریا قرار گرفته است (شکل  .)1مساحت
تقریبی آن  115کی لومترمربع است و جمعیت آن طبق سرشماری
سال  1396بالغ بر  650993نفر بوده است [ .]25در حال حاضر
تعداد  15پایگاه شهری در داخل شهر اردبیل مستقر هستند و
روزانه بهصورت میانگین نزدیک به  105مأموریت در شهر انجام
میشود [.]21
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فاصله ،هزینه ،تسهیالت ،مسائل تکنولوژیکی ،کیفیت
سرویسدهی ،ترافیک و تراکم جمعیت .در این بین فاکتور زمان
و فاصله بهعنوان مؤثرترین عامل برای مرکز اورژانس تلقی
میشود که اگر این دو عامل در مکانیابی مراکز بهصورت
صحیح اعمال شود میتواند در کاهش مشکالت این خدمات
بسیار مؤثر باشد [ .]10حسنپور و همکاران در مطالعهای در کرج
با استفاده از آزمون های توصیفی بهوسیله نرمافزار  SPSSو با
استفاده از چکلیستهای جهانی به مطالعه وضعیت پاسخگویی
اورژانسی بیمارستان های شهر در مقابله با حوادث و بالیا
پرداختند .نتایج نشان میدهد میانگین پاسخگویی اورژانسی
بیمارستانهای کرج در مقابله با حوادث و بالیا 44/17 ،درصد
بوده و نیاز است آمادگی در مقابله با بحرانها حوادث به حداکثر
خود یعنی  155درصد برسد [ .]16ابراهیمی و میرزایی در شهر
تهران با استفاده از روش  AHPفازیAnalytical ( ،
 ANP )Network Processو شاخصهای جمعیــت،
میــزان آسیبپذیری در برابر زلزلـه ،میـزان جمعیـت بـه ازای
هـر اورژانس ،وضعیت ترافیک و میزان تصادفات خطرناک ب ه
رتبهبندی و انتخاب بهترین مناطق شهر تهران بهمنظور افزودن
سرویسهای اورژانـس جدید پرداختند مطابق نتـایج ،با توجه به
شاخصها منطقه  4بـیش از سـایر منـاطق بـه اورژانـس نیـاز
دارد همچنین دو روش  AHPفازی و  ANPنتایج نسبت ًا
یکسانی دارند و در بعضی از مناطقی که امتیازها بسیار به یکدیگر
نزدیک است ،رتبهبندی به میزان بسیار اندکی تغییر یافته است
[ .]17کمالی و همکاران در شهر اصفهان با ترکیبی از روشهای
بهینهسازی و شبیه سازی و معیارهایی مانند تراکم جمعیت و
میزان درخواست خدمات فوریتهای پزشکی به معرفی تعدادی
مکان در مناطق  0 ،3 ،1و  6جهت استقرار پایگاههای اورژانس
پرداختند [ .]18جهان تیغ و قادری در مطالعهای در استان
سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد تحلیل تصمیمگیری
کارگیری
به
و
چندمعیاری
مدل  Fuzzy network analysis processدر کنار
تکنیک  Fuzzy Dematelو تلفیق با سیستم اطالعات
جغرافیایی و معیارهای نزدیکی به راههای مواصالتی ،شیب
مناسب منطقه ،نزدیکی به مراکز پرجمعیت ،نزدیکی به معابر

پایيز  ،0211دوره هشتم ،شماره سوم
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تحقیق حاضر ،از نظر هدف کاربردی و توسعهای و از منظر روش
نیز از روشهای توصیفی -تحلیلی محسوب میشود .این مطالعه
شهر اردبیل را برای تجزیهوتحلیل انتخاب کرده است .دادههای
بهکاررفته در این پژوهش به دو بخش دادههای مکانی و
غیرمکانی تقسیم شدند .دادههای مکانی؛ دادههای مربوط به 15
مرکز اورژانس ا ست که از دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در
سال  1398جمعآوری شد ،منابع داده فوق صحت دادهها را
تضمین می کنند در گام دوم ،با اطمینان از صحت آمار دادههای
مکانی در نرمافزار  Google Earthپیادهسازی و سپس به
محیط نرمافزاری سیستم اطالعات جغرافیایی (Geographic
 GIS )Information Systemانتقال و رقومی شدند تا الیه
مربوط آمادهسازی و تجزیهوتحلیل های الزم صورت گیرد .در
ادامه با توجه به اهداف تحقیق ،بهمنظور مکانیابی به انتخاب
مهمترین معیارهای تأثیرگذار بر مکانیابی مراکز اورژانس با
استناد به پیشینههای تحقیق (جدول  )2پرداخته شد  .بخشی از
دادههای الزم برای پژوهش از نقشه کاربری اراضی شهر اردبیل
در قالب الیه رقومی و با استفاده از نرمافزار  GISاستخراج و
برای رفع خطاهای موجود ،عملیات ویرایشی روی آنها انجام
شد .بخش دیگری از دادههای موردنیاز با توجه به معیارهای
انتخاب شده از منابع سازمان های مختلف ،مشاهدات و تحقیقات
محلی جمعآوری و الیه مربوط به هر پارامتر به شکل وکتوری
تهیه شد و سپس معیارهای تصمیمگیری بر اساس نظر  10خبره،
با استفاده از مدل تحلیل شبکهای ( Analytic Network
ANP )Processدر نرمافزار  Super Decisionsوزندهی

شد .سپس به استانداردسازی و فازی سازی معیارها با استفاده از
دستور  Member shipدر محیط نرمافزار  GISپرداخته و
برای به دست آوردن نقشه نهایی که نشاندهنده پهنههای
مناسب است وزن بهدستآمده بین الیهای با توجه به اهمیت و
اثرگذاری هر یک از آنها اعمال گردید .در نهایت با همپوشانی
الیههای وزندهی شده با استفاده از مدل  VIKORبه تهیه
نقشه پهنهها که نشاندهنده پهنههای مناسب برای مکانیابی
است به دست آمد .شکل  2روند کلی تحقیق را نشان میدهد.
 ANPفرآیند تحليل شبکه
یک روش تصمیمگیری چندمعیاره است که برای تعیین وزن
معیارها و انتخاب گزینه بهینه استفاده میشود .روش تحلیل
شبکهای بهوسیله ساعتی و تاکی زاوا ( Saaty and Taki
 )Zawaدر سال  1986پیشنهاد شد .اهمیت اصلی روش فرایند
تحلیل شبکه آن است که این روش برای حل مسائل بدون
ساختار قابل استفاده است و نیازی به نظم سلسله مراتبی هدف،
معیارها و زیرمعیارها نیست .وزن معیارها و مطلوبیت گزینهها،
بهطور مستقیم از طریق دریافت قضاوتهای افراد و با استفاده از
مقایسههای زوجی به دست میآید [.]17
یکی از راههای انجام محاسبات در روش  ANPاین است که
وزنهای بهدستآمده از انجام مقایسههای زوجی در ماتریسی به
نام سوپر ماتریس قرار گیرند .پس از تشکیل سوپر ماتریس اولیه
که سوپر ماتریس ناموزون نام دارد ،در صورت نیاز ستونهای این
ماتریس نرمال شده و سوپر ماتریس وزندهی شده یا نرمال ب ه
دست میآید .ساعتی با استفاده از ماتریسهای احتمالی و
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معیار و در صورت وجود زیر معیار و گزینه تقسیم کرد و روابط
بین آنها را تعیین نمود.
تشکيل ماتریس مقایسات زوجی :در این مرحله عناصر هرسطح نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح باالتر بهصورت
زوجی مقایسه میشوند .این مقایسات زوجی میبایست توسط
طیف  9تابی آقای ساعتی پاسخ داده شود که در جدول  1آورده
شده است [.]29

زنجیرههای مارکوف اثبات میکند که وزن نهایی عناصر از رابطه
زیر به دست میآید [ ]28که در این رابطه  kعدد فرد است.
𝑊 = 𝐿𝐼𝑀 𝑤 2𝑘+1

جهت پیادهسازی و انجام روش  ANPگامهای زیر به ترتیب
باید اجرا شوند [.]29
-ساختن نمودار شبکهاي :در این گام باید مسئله را به سطوح

GIS-MCDM

انتقال اطالعات
جمعآوریشده از ارگانها به
GIS

شعاع پوشش

تصحیح آمار مراکز و
پیادهسازی در نرمافزار
Google Earth

ایجاد پایگاه داده
انتقال به محیط

محاسبه وزن شاخصها با روش
ANP
اعمال روش VIKOR

انتخاب شاخصها

مراجعه به پایگاههای نمایه

کننده مقاالت -ISIعلمی
پژوهشی و علمی

جمعآوری اطالعات و دادهها
با مراجعه به ارگانهای
مرتبط با مدیریت شهری

مطالعه پيشينه

GIS
ایجاد پایگاه دادهها در
GIS
تحليل شعاع عملکرد

مشخص کردن پهنههای
مناسب

مبانی نظري و انتخاب شاخصها

شناسایی وضعیت
مراکز موجود

اطالعات شامل :کاربری اراضی ،نقشه
محلهبندی و منطقهبندی ،نقشه شبکه

ضرورت پژوهش

معابر و اطالعاتی مشابه اینها.
مکانیابی و پراکنش مراکز
اورژانس

اطالعات مربوط به  15مرکز
اورژانس

شکل  :4مراحل انجام پژوهش

جدول  :0طيف  9تایی مقایسات زوجی

محاسبه نرخ ناسازگاري :در این گام نرخ ناسازگاری رامحاسبه میشود .چنانچه این نرخ از  5/1کمتر باشد ،نشان از
سازگاری ماتریس است.

تشکيل سوپر ماتریس اوليه :سوپر ماتریس اولیه ،همانوزنهایی است که در مرحله  2از مقایسات زوجی حاصل شد.
ایجاد سوپر ماتریس موزون :بعد از ایجاد سوپر ماتریساولیه ،باید سوپر ماتریس موزون را ایجاد کرد.
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تفسير
اهمیت برابر
اهمیت برابر تا متوسط
اهمیت متوسط
اهمیت متوسط تا قوی
اهمیت قوی
اهمیت قوی تا بسیار قوی
اهمیت بسیار قوی
اهمیت بسیار قوی تا فوقالعاده قوی
اهمیت فوقالعاده قوی

ميزان اهميت
1
2
3
4
0
6
7
8
9
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ایجاد سوپر ماتریس حدي :سوپر ماتریس موزون را باید بهتوان بینهایت رساند تا هر سطر آن به عددی همگرا شود؛ و آن
عدد وزن آن معیار یا زیر معیار و یا گزینه است .گامهای ANP
با استفاده از نرمافزار  Super Decisionsپیادهسازی میشود.
ویکور (VIKORتصميمگيري چند معياره)
واژه ویکور یک کلمه صربی به معنای (بهینهسازی چند معیاره)
و (راهحل توافقی) است که توسط  Opricovicدر سال 1998
معرفی گردیده است [ .]35روش ویکور یک تصمیمگیری چند
معیاره برای حل یک مسئله تصمیمگیری با معیارهای با
واحدهای اندازهگیری مختلف و متعارض است .همچنین روش
ویکور به دلیل استفاده از شاخص  Vو توافق جمعی از بهینهساز ی
بهتری در تصمیمگیریها برخوردار است که این موضوع برتری
این روش نسبت به سایر روشهای تصمیمگیری چند معیاره است
[ ]13مراحل الگوریتم پیادهسازی ویکور دارای گامهای زیر است
[.]31
مرحله اول :تشکیل ماتریس تصمیم با توجه به تعداد معیارها،
تعداد گزینهها و ارزیابی همه گزینهها برای معیارهای مختلف.
مرحله دوم :بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم .در این مرحله
دامنه مقادیر را که در واحدهای اندازهگیری متفاوت (همچون
واحد اندازهگیری رتبهای ،درصدی و متریک) وجود دارند به یک
دامنه استاندارد تبدیل میشود.
𝑛𝑖𝑓 ⋯
] … …
𝑛𝑚𝑓 ⋯

𝑓11

بهترین مقدار) ∗𝑗𝑓(ب) برای معیارهای مثبت و منفی به ترتیب
از روابط (زیر) محاسبه میشوند:
𝑗𝑖𝑓 𝑥𝑎𝑀 = ∗𝑗𝑓
= ∗𝑗𝑓

𝑛𝑖𝑀
𝑗𝑖𝑓 𝑖

بدترین) (𝑓𝑗−دار برای معیارهای مثبت و منفی نیز به ترتیب از
روابط مقابل محاسبه میشوند:
𝑛𝑖𝑀
𝑗𝑖𝑓 𝑖
𝑥𝑎𝑀
𝑗𝑖𝑓 𝑖

= 𝑓𝑗−
= 𝑓𝑗−

مرحله پنجم :محاسبه مقدار سودمندی یا حداکثر مطلوبیت ()S
و مقدار تأسف ( )Rاست:

fj∗ − fij

n

𝑆𝑖 = ∑ wi

fj∗ − fj−
∗
fj−
fij
∗ 𝑅𝑖 = 𝑀𝑎𝑥 {wi
}
fj − fj−
i=1

که  wjمقدار وزن مواد برای معیار  jاست .در روش برنامهریزی
توافقی اگر پارامتر  Pمساوی یک باشد ،همان مقدار  Siبه دست
میآید:

⋮ [ = 𝐹.

𝑓𝑚1

𝑖𝑆 =

در این رابطه  Xijمقدار اولیه و  Fijمقدار نرمال شده گزینه  iآم
و بعد  jآم است.
xij

= 𝑗𝑖𝑓

2
√∑m
i=1 x ij

𝑓𝑗∗ − 𝑓𝑗−

𝑗𝑤 ∑ = ) 𝑖𝐴(𝐿
𝑖=1

در روش برنامهریزی توافقی اگر پارامتر  Pمساوی ∞ باشد ،همان
مقدار 𝑖𝑅 به دست میآید.
∗
𝑓𝑗−
𝑗𝑖𝑓

𝑖𝑅 = ]) −

𝑗𝑓 𝑓𝑗∗ −

( 𝑗𝑤[ 𝑥𝑎𝑀 = ) 𝑖𝐴( ∞𝐿

]𝑛𝑤 𝑊 = [𝑤1, 𝑤2,…,

مرحله ششم :محاسبه شاخص (VIKORمقدار  )Qاست:
مرحله چهارم :برای هر معیار ،بهترین و بدترین مقادیر موجود
در آن را تعیین کرده و در فرآیند پهنهبندی مورد استفاده قرار
میدهد.
422

𝑆𝑖 − 𝑆 −
𝑅𝑖 − 𝑅 −
(1
]
+
−
)𝑣
[
]
𝑆∗ − 𝑆−
𝑅∗ − 𝑅−
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مرحله سوم :تعیین بردار وزن معیار است .مجموع وزنها باید
بهگونهای باشد که  5≤≤ 𝑤j 1و  ∑𝑗 wj =1به دست آید.

∗
𝑓𝑗−
𝑗𝑖𝑓

𝑛
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در فرمول فوق𝑆 ∗ = ،𝑅 − = 𝑀𝑖𝑛𝑅𝑖 ،𝑅 ∗ = 𝑀𝑎𝑥𝑅𝑖 .
𝑆 ∗ −𝑆 −

= بيان

𝑖𝑆𝑥𝑎𝑀 𝑆 − = 𝑀𝑖𝑛𝑆𝑖 ،است .در این روابط:
کننده نرخ فاصله از حل ایدهآل است.
با توجه به میزان توافق گروه  vبیانکننده نرخ فاصله از حد ضد
𝑆𝑖 −𝑆 −

ایدهال و پارامتر

𝑅∗ −𝑅−

𝑅𝑖 −𝑅 −

= تصمیمگیرنده انتخاب میشود .در

این مطالعه این مقدار  5/0در نظر گرفته شد.
مرحله هفتم :مرتب کردن گزینهها بر اساس مقادیر  S ،Rو
 Qاز کوچک به بزرگ است .بدینصورت که بعد از جمع نمرات
استانداردشده وزنی در رابطه با هر یک از معیارها ،هرچقدر نمره
پیکسل به عدد  5میل میکند ،نشان از مطلوبیت بیشتر آن
پیکسل برای بهکارگیری در رابطه باهدف مربوطه دارد.
نتایج
تحليل وضعيت مراكز اورژانس موجود
شعاع عملکرد اورژانس ازنظر فاصله زمانی بهطور متوسط کمتر
از  8دقیقه در نظر گرفته میشود؛ یعنی از لحظه خروج نیروهای
اورژانس
از ایستگاه مربوطه تا رسیدن به محل کمتر از  8دقیقه (1755
متر) تلف شود .شعاع عملکرد مفید هر مرکز با توجه بهسرعت
متوسط ،از این رابطه تعیین میشود [.]32

شعاع پوششی = حداكثر زمان مطلوب براي رسيدن
به محل حادثه × سرعت متوسط خودروها
شکل  1عالوه برنشان دادن همپوشانی مراکز ،نشان میدهد که
مراکز موجود تنها بخشی از شهر اردبیل را پوشش میدهند و
قسمتی از شمال و جنوب و قسمتهای حاشیهای شهر خارج از
این شعاع عملکرد قرار دارند .از این موضوع می توان به این یافت ه
کلیدی رسید که حوزه پوششدهی خدمات به تعداد آنها بستگی
ندارد .بلکه بیش از آن به نحوه توزیع این خدمات در سطح شهر
بستگی دارد .بهرغم تعداد زیاد مراکز اورژانس در شهر ،آنها فقط
در مکانهای مشخصی متمرکز شدهاند؛ لذا اقدام بهمنظور بازبینی
وضعیت موجود ،سازماندهی مجدد مکانی با توجه به پهنههای
خارج از خدمات و احداث مرکز اورژانس جدید متناسب با
پهنههای مشخصشده در شهر اردبیل ضرور ی است.
مکانیابی
گام اول :مطابق با جدول  2در پژوهش حاضر در راستای
شناسایی و پهنهبندی از  22معیار استفاده شد .در ماتریس
معیارها ی ارزیابی جدول  ، 3هر  ،Xijمعرف صورت وضعیت
پیکسل ( iسلول تشکیلدهنده نقشه رستری از محدوده
موردمطالعه) است که به ازای وضعیت ثبت شده از معیار (،)j
تعیین میشود .با محقق شدن مجموعهایی از معیارها در فرآین د
ارزیابی ،الزم است برای هر معیار ،یک نقشه شکل  3در سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISایجاد شود [.]33
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جدول  :4معيارهاي مورداستفاده جهت تعيين عرصههاي مناسب مکانیابی
منبع

نوع داده

نام شاخص

ورودي
سطحی

ساختمانهای بلندمرتبه

c1

[]22،23
[]22

پهنهها دور از سروصدا و شلوغی باشند و در صورت اجبار ،حداقل فاصله  255متر رعایت کنند.
پهنهها در فاصله  5تا  2555متر از مراکز قرار گیرند؛ همجواری این کاربری با مرکز اورژانس تأثیر بسزایی
در بهبود عملکرد آن در شرایط پس از بحران دارد.

سطحی
نقطهای

مناطق صنعتی
ایستگاههای آتشنشانی

c2
c3

[]22،24

پهنهها از پمپبنزینها به لحاظ ماهیت عملکردی و خطرساز بودن در شرایط بحرانی همچون آتشسوزی.
بیش از  255متر فاصله داشته باشند.
پهنهها از خطوط برق فشارقوی بیش از  355متر فاصله داشته باشند .این تأسیسات میتوانند منشأ حوادث
ناگواری چون انفجار ،آتشسوزی ،نشر آلودگی و  ...باشند.
پهنهها در فاصله کمتر از  055متر از فضای سبز قرار گیرند.

نقطهای

پمپبنزین

c4

خطی

برق فشار باال

c0

سطحی

فضای باز و سبز

c6

[]23

پهنهها در زمینهای بایر و قابلتخریب با متراژ  305-205متری قرار بگیرند بهتر است .هم دارای
زیرساختهای شهری هستند و همتغییر کاربری در آنها آسانتر خواهد بود.
پهنهها در زمینهایی با شیب تند و یا زمینهای صاف قرار نگیرند.
پهنهها در بافتهای کم تراکم و درشتدانه قرار گیرند.
پهنهها نخست به مناطق پرتراکم چنان نزدیک نباشد که امکان ارسال خدمات را محدود کند و دوم چنان
دور نباشد که ساکنان بیسرپناه این مناطق هیچگونه رغبتی برای اسکان در آنجا نداشته باشند.
پهنهها در فاصله  5تا  255متری از راه قرار داشته باشند
پهنهها به دلیل تردد رفتوآمد و ازدحام گذرهای دسترسی در خیابانها پرترافیک قرار نگیرند.
پهنهها به دلیل عدم تمرکز و رعایت حریم  1055سایر اورژانسها از مراکز موجود دور باشد.

سطحی

زمینهای بایر و
قابلتخریب
شیب مناسب
بافت کم تراکم و درشت
تراکم جمعیتی

c7

خطی
خطی
نقطهای

بهتر است پهنهها به دلیل خطر احتمالی رخ دادن سیل یا فرونشست در حاشیه رودخانهها قرار نگیرد...و حریم
 255متری رعایت گردد.
پهنهها بهمنظور تشکیل شبکه درمانی به بیمارستانها نزدیک باشند.
پهنهها در فاصله  155متری از قناتها قرار نگیرند.

شبکه ارتباطی
خیابانهای پرترافیک
مراکز
اورژانس EMSموجود
رودخانهها (مسیلها)

c14

نقطهای
نقطهای

بیمارستان
قنات

c10
c16

[]23

پهنهها در فاصله  255متری از پاسگاههای پلیس و نیرو انتظامی قرار نگیرند.

سطحی

[]19

پهنهها در فاصله  255متری از مدارس و فضاهای آموزشی قرار نگیرند؛ زیرا لزوم خروج سریع خودروهای
امدادرسانی در مواقع بروز حادثه ممکن است باعث تصادف با جمعیت شده و حادثهآفرین باشد.
پهنهها به دلیل ایجاد ترافیک و مزاحمت برای اورژانسها ،در فاصله مناسب از بازار شهر قرار بگیرد.
پهنهها در فاصله  055متری از پایانهها و انبارها قرار نگیرند.
پهنهها در فاصله  2کیلومتری مناطق مسکونی قرار بگیرند.
پهنهها به محالت باکیفیت ابنیه پایین نزدیک باشند .آنجا که هنگام وقوع حوادث ،بیشترین خسارات جانی
و مالی وارد میشود.

نقطهای

پاسگاههای پلیس و نیرو
انتظامی
مدارس و فضاهای آموزشی

c17

[]22

[]23
[]24،20

[]22
[]22
[]18،26
[]20
[]10،18
[]19
[]10
[]10،22
[]1

[]27
[]27
[]20
[]24

پهنهها در شعاع  05متری ساختمانها قرار نگیرند به دلیل تخریب و احتمال انسداد معابر

سطحی
سطحی

خطی

سطحی
سطحی
سطحی
سطحی
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بازار شهر
پایانهها و انبارهای شهری
محالت مسکونی
محالت باکیفیت ابنیه
پایین

c8
c9
c15
c11
c12
c13

c18
c19
c25
c21
c22
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ابنیه نزدیکی به محالت باکیفیت

پایین

نزدیکی به محالت مسکونی

دوری از پایانهها و انبارهای شهری

دوری از بازار شهر

آموزشی فضاهای و دوری از مدارس

نیروی و پلیس دوری از پاسگاههای

انتظامی

دوری از قنات

دوری از رودخانهها

(مسیلها)
تراکم جمعیتی باال

قرارگیری در بافت کم تراکم و

درشت

شیب با مکانهایی در ن قرارگیری

مناسب

قابلتخریب و بایر زمینهای

نزدیکی به فضای باز و سبز

باال برق فشار دوری از خطوط انتقال

دوری از پمپبنزین

دوری از مناطق صنعتی

دوری از ساختمانهای بلندمرتبه

نزدیکی به ایستگاههای آتشنشان ی

نزدیکی به بیمارستان

دوری از خیابانهای پرترافیک

دسترسی به شبکه ارتباطی

از مراکز دوری

𝑵𝑴𝑿
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موجودEMS

.

..
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𝑋 𝐴1
𝑋 𝐵1

معیارها

𝑴 𝑨𝑿
𝑴𝑩𝑿
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اورژانس

جدول  :3ماتریس مؤلفههاي مورداستفاده جهت تعيين عرصههاي مناسب مکان گزینی

پیکسل A
پیکسل B
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...
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..

..

..

..

..

..

..

..

..

𝑋 𝑀2

𝑋 𝑀1

پیکسل M

..

شکل  :3الیه نقشههاي معيار در سيستم اطالعات جغرافيایی ()GIS
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گام دوم
در فرآیند ارزیابی گاه ممکن است معیارها در واحدهای
ال شیب با درصد
اندازهگیری متفاوتی موردسنجش قرار بگیرند (مث ً
و فاصله از ایستگاه آتشنشانی به متر) و یا گاه ًا معیارهای فاصله
نیز در هدف موردنظر متضاد باشند (در بعضی از معیارها مطلوبیت
نهایی در فاصله بیشتر و در برخی مطلوبیت در فاصله کمتر هست)
که در این صورت نمیتوان عملیات جمع و تفریق را روی آنها
انجام رسانید .این محدودیتها را میتوان با استانداردسازی

معیارها برطرف نمود .در روش استاندارسازی فازی ،برای باز
قالببندی مقادیر معموالً از توابع مختلفی چون توابع  SشکلJ ،
شکل و خطی استفاده میشود؛ که در پژوهش حاضر نقشههای
معیار با استفاده از توابع  Sشکل استاندارد شدهاند (شکل .)4
استانداردسازی دادهها ،کلیه مقادیر و ارزش الیههای نقشهای را
به دامنه یکسانی بین صفر و یک تبدیل میکند .این عمل از
طریق تابع  Fuzzy-Membershipدر نرمافزار Arcmap
انجام می شود .در این حالت بیشترین ارزش یعنی مقدار  1به

محمدي و نوري

مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی

و بر اساس درجه قطعیت عضویتشان به مجموعه و به خود
دریافت کنند.

حداکثر عضویت و عدد صفر به حداقل عضویت تعلق میگیرد.
سایر اعضای مجموعه نیز میتوانند مقادیری را بین صفر تا یک

شکل  :2استانداردسازي نقشههاي معيارها

براساس طیف  9درجه ساعتی به مقایسه زوجی مشخصهها
بپردازند .بعد از جمعآوری پرسشنامهها وزن هر یک از مؤلفههای
اصلی و شاخصها در قالب مدل  ANPو با استفاده از نرمافزار
 Super Decisionsبه دست آمد که نتایج آن در جدول  4ارائه
شده است.

گام سوم
در این مرحله بهمنظور همپوشانی نهایی شاخصهای موردنظر
وزن هر شاخص در ارتباط باهدف نهایی تحقیق مشخص شد .در
این راستا ابتدا ده نفر از خبرگان (مدیران و اساتیدی که در زمینه
مورد بحث صاحب نظر بودند) برای انجام مقایسه زوجی انتخاب
و در خصوص مسئله توجیه شدند .از فرد خبره خواسته شد که

جدول  :2وزن استخراج شده معيارهاي با روش ANP

5/87

خیابانهای پرترافیک

c21

5/563

ساختمانهای بلندمرتبه

c2

5/94

مراکز اورژانس موجود

c23

5/531

مناطق صنعتی

c1

5/13

رودخانهها (مسیلها)

c21

5/572

ایستگاههای آتشنشانی

c3

5/73

بیمارستان

c21

5/529

پمپ بنزین

c1

5/559

قنات

c21

5/526

برق فشار باال

c1

5/530

پاسگاههای پلیس و نیرو انتظامی

c21

5/504

فضای باز و سبز

c1

5/539

مدارس و فضاهای آموزشی

c21

5/546

زمینهای بایر و قابلتخریب

c1

5/576

بازار شهر

c21

5/11

شیب مناسب

c1

5/524

پایانهها و انبارهای شهری

c12

5/40

بافت کم تراکم و درشت

c1

5/528

محالت مسکونی

c12

5/33

تراکم جمعیتی

c22

5/522

محالت باکیفیت ابنیه پایین

c11

5/59

شبکه ارتباطی

c22
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وزن نهایی

نام شاخص

عدد

وزن نهایی

نام شاخص

عدد
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معیارهای منفی کاهش آنها ،باعث سود میشود .در تحقیق
حاضر برای این که در مرحله دوم همه معیارهای تحقیق بین
صفر و یک استانداردسازی شود ،بیشترین ارزش یعنی مقدار  1را
به حداکثر عضویت و عدد صفر به حداقل عضویت تعلق داده شد؛
لذا در این گام  f +همه معیارها  1و –  fبرابر صفر خواهد بود
(جدول .)0

گام چهارم
برای هر معیار ،بهترین و بدترین مقادیر موجود در آن را تعیین
کرده و به ترتیب  f +و –  fنامیده شدند .بهترین مقدار برای
معیارهای مثبت برابر با بزرگترین مقدار آن و بدترین مقدار
کوچکترین مقدار آن خواهد بود .برای معیارهای منفی نیز
بالعکس .به عبارتی معیارهای مثبت افزایش آنها ،باعث سود و

جدول  :2بهترین و بدترین مقدار براي معيارهاي مختلف
C44

C40

C41

C09

C02

C02

C02

C02

C02

C03

C04

C00

C01

C9

C2

C2

C2

C2

C2

C3

C4

C0

معيار

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

f+

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

–f

گام پنجم
با استفاده از نتایج مرحله قبلی در این گام مقدار سودمندی برای
تکتک معیارها محاسبه گردید .درنهایت مجموع مقدار
سودمندی یا حداکثر مطلوبیت ( )SIهمه معیارها را با استفاده از
نوارابزار  Raster Calculatorباهم جمع شد( .شکل ( 0الف))
همچنین با استفاده از افزونه  Cell Statisticsمقادیر  Riهر
یک از مؤلفههای اصلی نیز محاسبه شد .بدینصورت که ابتدا
نقشه وزن دهی شده کلیه معیارها در افزونه مذکور اضافهشده و
از بخش توابع ،تابع بیشینه انتخاب شد تا از بین نقشههای معیار

نقشه نهایی بیشینه برای ما محاسبه نماید (شکل (0ب)) نتیجه
بهدستآمده از این فرایند نشاندهنده دامنه تغییرات مربوط به
محاسبه مقادیر  Riبرای محدوده مطالعاتی ،خواهد بود.
گام ششم
در این گام نقشههای خروجی از مرحله قبل مقدار سودمندی ()SI
ب :مقدار تأسف یا مقدار حداقل ( )RIباهم جمع شد تا نقشه
نهایی (مقدار  )Ǫحاصل از مدل ویکور به دست آمد (شکل .)6
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شکل  :2الف :مقدار سودمندي ( )SIب :مقدار تأسف () RI

گام هفتم
در این مرحله ارزش پیکسلها از کوچکتر به بزرگتر مرتب
شدند و در نهایت پیکسلی (مکانی) بهعنوان (بهترین مکان یا
بهترین پیکسل) انتخاب شد که دارای کمترین ارزش باشد .در

422

پژوهش حاضر ،ارزش بهدست آمده به روش ویکور بین 5/35
بهترین مکان و  5/96کمارزشترین موقعیتها برای مکان
گزینی را نشان میدهند (شکل .)7
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شکل  :2سایتهاي پيشنهادي براي احداث مراكز جدید EMSc
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بحث و نتيجهگيري
تجزیهوتحلیل مکانی ،مراکز اورژانس در شهر اردبیل از الگوی
قابلمشاهدهای در سطح شهر پیروی میکند .در نقشه (شکل )1
میتوان اذعان کرد که مکان فعلی مراکز اورژانس شهر اردبیل با
معیارهای علمی و ضرورت های این کاربری مطابقت ندارد و
بهرغم تعداد زیاد مراکز اورژانس در شهر ،اکثر مراکز اورژانس
شهری در مرکز شهر متمرکز شده است؛ لذا اکثراً محالت
حاشیهنشین و بافتهای روستایی ادغام شده باوجود تراکم
جمعیتی باال از نظر دسترسی به اورژانس در وضعیت نامطلوبی
قرار دارند که دلیل آن تمرکز و همپوشانی مراکز و توزیع نامناسب
آنها در سطح شهر است؛ لذا اقدام به منظور بازبینی و
سازماندهی مجدد مکانی با توجه به پهنههای خارج از خدمات
و احداث مرکز اورژانس جدید در شهر اردبیل ضرورت مییابد.
لیکن برای تکمیل تحقیق در گام بعدی با توجه به  22شاخص
مورد استفاده در تحقیق ،محدوده موردمطالعه به لحاظ نیاز به
احداث مراکز اورژانس جدید اولویتبندی شد .با توجه به نتایج
خروجی سایتهای پیشنهادی برای احداث مراکز جدید پیشنهاد
شدهاند .مراکز در اولویت مکان گزینی به شرایط اقتصادی،
تصمیمگیری مدیریتی ،شرایط ترافیک ،بودجه و امکانات
شهرداریها و سایر شرایط پویا و دشوار ازنظر پیشبینی بستگی
دارد .نتایج بهدستآمده با یافتههای  Hashtarkhaniو

همکاران مبنی بر این که مناطق حومه به دلیل تراکم باالی
ایستگاههای ( )EMCsدر مرکز شهر ،در مقایسه با مناطق
مرکزی از دسترسی بالقوه کمتری برخوردار بودند ،همسو است
[ .]15همچنین نتایج یافتههای  Tansleyو همکاران مبنی بر
این که نابرابری دسترسی در مناطق شهری وجود دارد و لذا
میتوان آن را با افزایش ظرفیت ایستگاهها بهبود بخشید را تأیید
میکند [ .]14همچنین نتایج این پژوهش با یافتههای لؤلؤیی
جهرمی و همکاران مبنی بر این که اگر مکانیابی با معیارهای
علمی بهصورت صحیح اعمال شود ،میتواند در کاهش
مشکالت این خدمات بسیار مؤثر باشد و بیشتر نیازهای مردم
را در این زمینه پاسخگو باشد ،همسو است .همچنین یافتههای
حسنپور و همکاران مبنی بر این که وضعیت پاسخگویی
اورژانسی در مقابله با حوادث و بالیا مطلوب نیست و نیاز است
آمادگی در مقابله با بحرانها به حداکثر خود یعنی  155درصد
برسد را تأیید میکند .همچنین یافته های پژوهش با یافتههای
کمالی و همکاران مبنی بر معرفی تعدادی مکان جهت استقرار
پایگاههای اورژانس همسو است و در آخر نتایج یافتههای جهان
تیغ و قادری مبنی بر اینکه تعداد و سطح پوشش در سطح شهر
مناسب نیستند و محدودههایی از شهر بهترین وضعیت معیارهای
انتخابی ،جهت تأسیس پایگاههای اورژانس را تأیید میکند
[.]10،16،19
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review. JBI Database System Rev Implement Rep
2018;16(11):2192-223. doi: 10.11124/JBISRIR-2017003742.
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اســت که آســیب جبرانناپذیری را روی اقتصــاد و جامعه رقم
میزند .ازاینرو انتظار میرود فکری صــائب اندیشــیده شــود و
برنامه ای مدون در راستای مدیریت بهینه مراکز اورژانس شهری
تهیه گردد تا در ســـالهای آتی به مدیریت مطلوب فضـــاهای
شـــهری ک مک ن ما ید .مدیر یت و بر نا مهریزی در م کان یابی
خدمات اورژانس پزشـــکی ازآنجایی که مســـتقیماً با حیات و
سالمت ان سانها سروکار دارد دارای اهمیت باالیی ا ست و باید
بر طبق اصـــول علمی صـــورت گیرد .توجه به اصـــول علمی
مکانیابی اورژانس برای پاسخگویی در مـوارد بحـرانی و به کار
بســـتن مقررات و ضـــوابط ســـاختمانی مربوطه ،توزیع منطقی
خدمات اورژانس و محاســبه دقیق شــعاع عملکردی آن ،برای
حداکثر پوشــش و جلوگیری از ســفرهای مکرر و به هدر رفتن
منابع ،با بهکارگیری روشها و تکنیکهای مکــــانیــــابی و
رعایـــت اصـــول و مدیریت بحران امکانپذیر است .سخن آخر
این که نتایج بهد ستآمده با در نظر گرفتن پارامترهای ذیل در
بهبود ارائه فوریتهای پزشکی حائز اهمیت است.
توزیع منطقی خدمات اورژانس و محاســـبه دقیق شـــعاععملکردی آن برای حداکثر پو شش و جلوگیری از به هدر رفتن
منابع ،با بهکارگیری روشها و تکنیکهای مکانیابی
 توجه به اصــول علمی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران درمکانیابی اورژانس برای پاســخگویی در موارد بحران و به کار
بستن مقررات و ضوابط ساختمانی
 توجه به توسـعه آینده شـهرها و افزایش جمعیت در انتخابمکان و تعداد تسهیالت
 توجه و انتخاب معیارهای صــحیح در مکانیابی تســهیالت،وزن دهی مناســب آنها و به کار بســتن ابزارهای تحلیل و
تصمیمگیری علمی
تعارض منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که در موردپژوهش
حاضر هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Introduction: Many people call emergency medical centers (EMCs) during a day due to
accidents or various diseases and they need to receive first aid. In order to provide first aid, it is
necessary to send emergency workers and vehicles from the emergency medical services centers
to the location of the accidents. Therefore, the accessibility of the EMCs and their being located
in an appropriate place are of great importance. The objective of this study was to analyze the
spatial distribution pattern of the existing EMCs and to introduce suitable areas for the
establishment of new centers.
Method: The present study was a descriptive-analytical one. Ardabil, a city in Iran, was selected
as the study area for analysis. A total of 22 criteria were used for site selection. The Analytic
Network Process (ANP) was used to determine the weights of the criteria and the VIKOR model
was utilized in Geographic Information System (GIS) to prepare an urban zoning map for the
site selection of new centers.
Results: The existing EMCs cover only a limited part of Ardabil and many parts of the city,
including the outskirts, cannot receive proper emergency medical services (EMS). The created
map suggested new locations to increase accessibility.
Conclusion: Spatial redistribution and allocation of EMCs can improve accessibility of these
centers. The GIS can provide a good platform for the redistribution of EMS. Health policymakers
and planners may use the results of this study to optimally allocate resources.
Keywords: Accidents, Emergency Medical Centers, Site selection, Geographic Information
Systems
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