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برنامهریزی برای کاربری اراضیی ،هسیته اصیی برنامهریزی شهری را تشکیل میدهد .امروزه گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری مدیران را
با چالش برنامهریزی یکپارچه و اسییتدادهی بهینه از زمین در راسییتای توسییعهی پایدار روبرو کرده اسییت .یافتن راهحلهای عیمی برای مکانیابی
بهینه مراکز خدمات شیهری جهت دستیابی شهروندان به رفاه ،ازجمیهی این چالشها است که در این راستا بهکارگیری سیستم اطالعات مکانی
در کنار روشهای تصییمیمگیری چندمعیاره میتواند گزینه مناس ی سیییاسییتگذاران باش ید .بیمارسییتانها بهعنوان زیرگروه مراکز درمانی نقش
حیاتی در سیالمت جامعه دارند بنابراین تصیمیمگیری برای تخصیص این کاربری نیازمند استداده از ابزار و تکنیکهای کارآمد در کنار تخصص
کارشیناسیان اسیت .در پشوهش حاضر باهده به ود خروجی تصمیمگیری نس ت به روشهای سنتی و مطالعات انجامشده ق یی ،ابتدا تحیییی از
وضییم موجود بیمارسییتانهای منطقه انجام شیید سییپ معیارهای مؤثر در مکانیابی در دو مرحیه با متدهای بهترین-بدترین و دنپ وزندهی
شیدند .در روش اول دسیترسی به خیابان اصیی و فاصیه از مراکز بهداشتی و در روش دوم فاصیه از بیمارستانهای دیگر و شی زمین به ترتی
مهمترین و کماهمیتترین معیارها را مشخص نمودند .با توجه به فرآیند متداوت وزندهی دو روش ،نتایج آنها تیدیق ،و اوزان متعادلتر معیارها
با  21/2درصید تعدیل بهدسیتآمد .سیپ نقشیههای فاکتور مربوطه تهیه و با وزنهای نهایی تیدیق شد .آنگاه از پهنهبندی منطقه موردمطالعه
تعداد  1عدد گزینه مناسی احدا پیشینهاد شد که این مناطق در دو مرحیه با متدهای ویکور و کوپراس رت هبندی شدند .رت هبندی نهایی نیز
از مقایسییهی خروجی دو روش بهدسییتآمد .آنگاه در دو حالت انتخاب سییایتهای شییش و هدت بهعنوان برترین گزینههای انتخابی ،به ارزیابی
میزان به ود موردانتظار در وضییعیت درمانی منطقه پرداخته شیید .بر اسییاس نتایج این پشوهش ،افزایش تعداد معیارهای مؤثر ،تیدیق روشهای
نوین و قدرتمند تصییمیمگیری و ت دیل تصییمیمگیری از حالت فردی به گروهی و نیازسیینجی ق ل از مکانیابی میتوانند عوامل مهم در افزایش
کیدیت نتایج تحییل باشند.
کلید واژهها :متد بهترین-بدترین ،دنپ ،کوپراس ،ویکور  ،مکانیابی بیمارستان ،تصمیمگیری چندمعیاره گروهی.
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مشکالت عدیده و مسائل حل نشدنی دیگری شود.
جمعیت ،فاصله از خدمات بهداشتی ،ملدودیتهای
اقتصادی شرایط گذرا و ناسازگاریهای اجتماعی از
جمله معیارها هستند ] .[5مکا عامل مهمی در
بهرهوری یک بیمارستا ملسوب میشود .بیمارستا
باید در جایی احداث شود که بهراحتی در دستره همه
افراد تلت پوشش خود باشد ].[6
هدف این پژوهش تلفی متدهای نوین تصمیمگیری
در جهت افزایش کیفیت مکا یابی بیمارستا است.
برای وز دهی نهایی معیارها ،با فرض اهمیت یکسا
دو متد بهترین-بدترین) (1BMWو دنو ( ،)2DANPاز
نتای آ ها میانگین حسابی گرفته شد .برای رتبهبندی
گزینهها نیز از دو روش کوپراه ( )3COPRASو ویکور
( )4VIKORاستفاده شد.
در ادامه این مطالعه ابتدا مفاهیم نظری پژوهش و
روشهای بهکاررفته در پژوهش بهاختصار معرفی
میشوند .سپس به پیادهسازی عملی مسئلهی پژوهش
پرداخته میشود .درنهایت نتیجهگیری پژوهش در فصل
آخر بیا میشود.

 -1مقدمه

-2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
در این قسمت مروری بر مبانی نظری پژوهش انجام می
شود و پیشینه ی پژوهش نیز به اختصار بررسی
میشود.
-1-2تصمیمگیری چندمعیاره و ابعاد آن
جوهر تمامی فعالیتهای مدیریتی ،تصمیمگیری است.
تصمیمگیری شامل بیا درست اهداف ،تعیین
راهحلهای مختلف و ممکن ،ارزیابی امکا پذیری آ ها،
ارزیابی نتای ناشی از اجرای هریک از راهحلها و در
نهایت انتخاب و اجرای آ است ] .[8چنانچه
تصمیمگیری بر اساه چندین معیار ،موردبررسی
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برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،ساماندهی مکانی
فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساه نیازهای جامعه
شهری و علم تقسیم زمین و مکا برای کاربردهای
مختلف زندگی است .در این برنامهریزی تالش میشود
که الگوهای اراضی شهری بهصورت علمی مشخص شود
و مکا یابی فعالیتهای مختلف در شهر در انطباق و
هماهنگی با یکدیگر و سامانههای شهری قرار گیرد
] .[1یکی از اهداف مهم برنامهریزی کاربری اراضی
شهری تأمین مناسب خدمات عمومی است .توزیع
فضایی مطلوب این خدمات با توجه به تلوالت و
تغییرات آینده شهری موجب رضایتمندی شهروندا
خواهد شد [ .]2بخشی از این خدمات را خدمات مرتبط
با سالمت و بهداشت فردی شهروندا تشکیل میدهند
که توسط بیمارستا ها و یا مراکز بهداشتی درمانی
مستقر در نواحی داخلی شهر به شهروندا ارائه
میشود .امروزه جمعیت رو به افزایش نواحی شهری،
تقاضا برای بیمارستا های جدید و مراکز بهداشتی
درمانی را افزایش داده است .باید توجه داشت که ایجاد
مراکز خدماتی جدید مستلزم صرف هزینههای زیادی
بوده و تعیین مکا بهینه این مراکز بهنلویکه همه
شهروندا از آ بهرهمند شوند ،ضروری است ] .[3بر
و
همین اساه وظیفه اصلی برنامهریزا
تصمیمگیرندگا شهری تعیین مکا بهینه اینگونه
مراکز است .توزیع مراکز خدماتی در ملیطهای شهری
باید متناسب با توزیع جمعیت و میزا تقاضا در نقاط
مختلف شهر باشد [ .]4این امر نشا میدهد که
برنامهریزا و مدیرا امور شهری اغلب با موقعیتهای
پیچیده تصمیمگیری روبرو هستند .علت این پیچیدگی
این است که تعداد بسیار زیادی از معیارهای مؤثر
تصمیمگیری باید در نظر گرفته شوند و گاهی درک
روابط درونی و متقابل میا معیارهای مختلف مشکل
است [ .]3چنانچه این عمل بدو توجه به تأثیر و تأثر
و روابط متقابل کاربریها صورت گیرد ،ممکن است که
نهتنها مشکالت موجود حل نشود بلکه خود باعث

1

Best-Worst-Method
DEMATEL-based ANP
3 Complex Proportional Assessment
4
Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno
Resenje
2
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بهبود تصمیمات گروهی مورداستفاده قرار میگیرند
].[13

قرارگرفته باشد میتواند مطلوب و مورد رضایت
تصمیمگیرنده باشد] .[2برای دستیابی به هدفی خاص
بیشتر الزم است که تصمیمگیرنده چندین معیار را
بهصورت توأم ارزیابی کرده و گزینههای مختلف را بر
طب معیارها بسنجد .چنین فرآیندی ،تصمیمگیری
چندمعیاره نامیده میشود ].[1
وز ها میزا اهمیت نسبی هر معیار را در تصمیمگیری
مربوطه بیا میکنند .وز دهی در یک مدل
تصمیمگیری چندمعیاره از ملورهای اصلی است .با
توجه به وجود نقشههای معیار مختلف و بعضاً متعارض،
میتوا به این نتیجه رسید که میزا اهمیت این
نقشهها در رسید به خروجی یکسا نیست ].[8
بهطورکلی روشهای وز دهی را میتوا به دو دسته
روشهای دانش مبنا و داده مبنا تقسیم کرد .در
روشهای دانش مبنا کارشناه مقادیر وز را تعیین
میکند و در روشهای داده مبنا اهمیت یا وز از
طری خود دادهها یا اطالعات اولیه استخراج میشود
] .[11بهطور کل میتوا گفت مسائل مبتنیبر
تصمیمگیری چندمعیاره را میتوا بر اساه مؤلفههای
اصلی آ طبقهبندی کرد .بر این اساه دو نوع روش
تصمیمگیری چندمعیاره وجود دارد که عبارتاند از:
تصمیمگیری چندهدفه و روش تصمیمگیری چند
شاخصه ] .[11این دو نوع مدل براساه تعداد افراد
تصمیمگیرنده به دو دسته فردی و گروهی تقسیم
میشوند].[12

-3-2مکانیابی
مکا یابی یکی از بخشهای آمایش سرزمین بوده و
فرآیندی است که از طری آ میتوا بر اساه شرایط
تعیینشده و باتوجه به منابع موجود ،بهترین ملل
موردنظر را برای کاربریهای مختلف تعیین کرد .درواقع
مکا یابی تجزیهوتللیل توأما اطالعات فضایی و
دادههای توصیفی بهمنظور یافتن یک یا چند موقعیت
فضایی با ویژگیهای توصیفی موردنظر کاربر میباشد
] .[14مکا یابی فعالیتی است که قابلیتها و
تواناییهای یک منطقه را از للاظ وجود زمین مناسب و
کافی و ارتباط آ با سایر کاربریها و تسهیالت شهری
برای انتخاب مکا مناسب برای کاربری خاص مورد
تجزیهوتللیل قرار میدهد ].[15
-4-2پیشینهی تحقیق
هلیل و مهمت ( )2116با استفاده از فرآیند تللیل
سلسله

مراتبی(

AHP

1

)

و

تللیل

نسبی

خاکستری ) ) 2GRAبه "مکا یابی بیمارستا "
 AHPوز دهی نموده و گزینههای پیشنهادی را نیز با
 GRAرتبهبندی کردند ] .[16اوزلم و همکارا ()2116
با در نظر گرفتن هفت معیار و چهار گزینه ،به روش
تاپسیس فازی شهودی ) )3HF-TOPSISبه "مکا یابی
بیمارستا " در استانبول پرداختهاند ] .[18در پژوهشی

-2-2تصمیمگیری گروهی

در سال  ،2118یازده معیار مکا یابی بیمارستا

یک بعد مهم تصمیمگیری ،تصمیمگیری گروهی است.
در دنیای واقعی بیشتر تصمیمات نه فقط توسط یک
نفر بلکه توسط گروهی از افراد اتخاذ میشوند که بر
روی موضوع خاصی به تواف میرسند .تصمیمگیری
گروهی سازوکاری برای تلفی آراء و نظرهای متنوع
است که به تصمیمات مقبولتری منجر میشود.
روشهایی مانند تکنیک گروه اسمی و روش دلفی برای

بهوسیلهی فرآیند تللیل شبکه(  )4ANPوز دهی شد
که معیار « نزدیکی به مراکز پرتراکم جمعیتی»
بیشترین امتیاز را کسب کرد .الیههای مربوطه از
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پرداختهاند .آ ها معیارهای مؤثر را با استفاده از روش

1 Analytic

Hierarchy Process
Gray Relational Analysis
3 Hesitant fuzzy -Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution
4 Analytic Network Process
2
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شده و

بهعالوه ،روشی همچو  ،BWMبه دلیل جدید بود ،

دادههای شهر اردبیل تهیه ،کالسهبندی و تلفی

نواحی مناسب احداث مشخص شدهاند ] .[12جعفری و

در تللیلهای مکانی تاکنو استفادهنشده است .در

( )1315با استفاده از توابع عضویت فازی

پژوهش پیش رو باهدف رفع نواقص بیا شده اقدام به

معیارهای مؤثر در مکا یابی

مکا یابی بیمارستا با یک روش تلفیقی جدید شده

همکارا

اقدام به فازی کرد

است.

بیمارستا نمودهاند؛ سپس وز معیارهای فازی را با

ریسکهای پروژه پرداختند و شاخصهای مختلف مؤثر

 )1ابتدا معیارهای مؤثر در تصمیمگیری انتخاب

در شکست ریسک پروژهها را با این روش رتبهبندی

میشوند.

نمودند ] .[22رخساری و همکارا ( )1315با تلفی

 )2انتخاب بهترین و بدترین معیار در این مرحله انجام

سه روش "ویکور" ،پرامتی و تاپسیس اقدام به

میگیرد.

مکا یابی بهینه حسگرهای هوشمند ترافیکی در شمال

 )3ابتدا برتری بهترین معیار نسبت به سایر معیارها،

واشنگتن نمودهاند و درنهایت چهار گزینه را با این سه

سپس برتری هر معیار نسبت به بدترین معیار با اعداد
صلیح  1تا  1مطاب جدول ( )1سنجیده میشود .بردار
برتری ،بهترین معیار نسبت به سایر معیارها و برتری
سایرین به بدترین به صورت رابطه( )1است که در آ
aBjبرتری بهترین معیار به معیار  jو  ajwبرتری معیار j
بر بدترین است.
بدیهی است که aww=aBB=1

مکا یابی پهنههای مناسب احداث بیمارستا جدید در
بندرعباه نمودهاند ] .[11نخعی و همکارا در سال
 ،1315معیارهای مکا یابی مراکز درمانی را با بررسی
نمونهی موردی بیمارستا تریتا در منطقهی  22شهر
تهرا از منظر پدافند غیرعامل ارزیابی نمودهاند ].[21
بهزادی و همکارا

( )1312با معرفی یک مدل

عاملمبنا و براساه معماری  BDI1و نیز یک نرمافزار
عاملمبنای مکانی جهت تصمیمگیریهای مکانی ،اقدام
به مکا یابی بیمارستا

نمودهاند که برای سنجش

میزا استواری آ اقدام به مکا یابی بیمارستا در
سطح تهرا شده است ] .[21ملقر و همکارا ()1316
با استفاده از "روش بهترین-بدترین" به بررسی و ارزیابی

روش بهطور جداگانه رتبهبندی کردهاند که نتیجهی سه
روش یکسا بهدستآمده است].[23
با توجه به پژوهشهای بیا شده و دیگر مطالعات
نگارندگا  ،پژوهشی که هم روش وز دهی و هم
رتبهبندی تلفیقی داشته باشد انجام نشده است.
1 Belief-Desire-Intention (BDI) Agent-based

02
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کردهاند .نهایتاً با همپوشانی فازی گاما  1/1اقدام به

تکنیک بهترین-بدترین یکی از جدیدترین و کاراترین
تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است که در سال
 2115توسط دکتر جعفر رضایی معرفی شد .این روش
بهمنظور وز دهی معیارهای تصمیمگیری بهکار میرود.
در این روش ،ابتدا بهترین (مهمترین) و بدترین
(کماهمیتترین) معیارها توسط تصمیمگیرنده مشخص
میشود؛ سپس مقایسه زوجی بین هرکدام از این دو
شاخص ،با دیگر شاخصها صورت میگیرد؛ آنگاه مسئله
تبدیل به یک مسئله برنامهریزی خطی میشود که وز
شاخصها به صورتی بهدستآید که تفاوتهای مطل
اوزا حداقل شود .تعداد مقایسات زوجی کمتر و
دستیابی به مقایسات زوجی سازگارتر از برتریهای این
متد نسبت به سایر تکنیکهای چندمعیاره
است].[24مراحل انجام این تکنیک به شرح زیر است:

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.17

استفاده از روش  AHPو اخذ نظرات کارشناسی ،حساب

-5-2متد بهترین-بدترین

مکانیابی مراکز بیمارستانی با تلفیق روشهای ...
کمال محمدی ،علی اصغر آل شیخ ،محمد طالعی

A B = (a B1 , a B2 , … . , a Bn), A w = (a 1w , a 2w , … . , a nw) T

رابطه()1

جدول  :1اعداد متناظر با انواع ترجیحات در مقایسههای زوجی
ترجیحات بینابین
2 ،4 ،6 ،2

کامالً مرجح
1

ترجیح قوی

ترجیح خیلی قوی
8

کمی مرجح
3

5

ترجیح یکسان
1

بهینه برای معیارها وزنی است که برای هر زوج /𝑤j
𝑤bو 𝑗𝑤 ww/روابط ( 2و  )3برقرار باشد که در آ Wj
وز معیار jم است .این مسأله مطاب رابطه()3
برنامهنویسی میشود.

 )5در این مرحله نسبت ناسازگاری با رابطهی ()4
بهدست میآید:

رابطه()2
رابطه()3

; min 
s .t .

مقدار عددی

در رابطه( ξ )3متغیری است که از آ برای ملاسبهی
نرخ سازگاری در مرحلهی بعد استفاده میشود و مقدار
بهینهی آ یعنی * ξطی تکرارهای متوالی به همراه
وز معیارها حساب میشود.

 )4در این مرحله اوزا بهینه به دست میآیند .وز

𝑤j/ 𝑤w=ajw 𝑤b/ 𝑤j=aBj

ترجیحات

رابطه()4

نرخ سازگاری =

∗ξ
شاخص سازگاری

شاخص سازگاری رابطهی ( )4از جدول ( )2حساب
میشود که  aBWهما وز مقایسهی بهترین نسبت به
بدترین معیار است .نرخ ناسازگاری عددی در بازهی  1تا
 1است و هرچه به صفر نزدیکتر باشد نشا دهندهی
ثبات باالی مقایسات است.

جدول  :2شاخص سازگاری][24

-6-2تکنیک دنپ
فرآیند تللیل شبکهای یکی از روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره است که در آ شبکه جایگزین ساختار
سلسله مراتبی شده است و از روابط دوطرفهی بین
خوشهها و نیز روابط درونی خوشهها پشتیبانی میکند.
روش دیمتل نیز بر پایه مقایسه زوجی است که با
بهرهمندی از قضاوت خبرگا و بهکارگیری اصول
فرضیه گرافها ،روابط علّی-معلولی بین معیارها را به
یک ساختار ملموه تبدیل میکند] .[25در نمودار
علّی دیمتل ،ملورهای افقی و عمودی به ترتیب شدت

01

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.17

برتری (اهمیت) و علت (باالی ملور افقی) یا معلول
(زیر ملور افقی) بود هر معیار را نشا میدهند].[26
ازآنجاکه روش دیمتل روابط علت و معلولی بین عوامل
را مشخص مینماید لذا میتوا این روش را با روش
تللیل شبکه ترکیب کرد .در روش شبکه سطح
وابستگی معیارها دوطرفه است که در روش دیمتل
چنین نیست و به دنیای واقعی نزدیکتر است].[28
پس برای رفع این نقص موجود در شبکه ،از ماتریس
ارتباط کامل ( TCیا هما Total Communication
 )matrixکه از دیمتل به دست میآید برای وز
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شاخ 𝑗𝑐  𝑟𝑖 −نشا دهنده تأثیرگذاری و یا تأثیرپذیری
معیار  iام است .چنانچه 𝑗𝑐  𝑟𝑖 −مثبت باشد(،)i=j
معیار  iام جزو دسته معیارهای تأثیرگذار و اگر منفی
باشد جزو گروه معیارهای تأثیرپذیر است.

معیارها ملاسبه میشود .مراحل روش دنو به شرح زیر
است:
گاماول :ملاسبه ماتریس ارتباط مستقیم طب رابطه()5
هر درایه  dcijمیزا اثرگذاری معیار iبر معیار  jبا
طیف پن تایی  ( 1بیتأثیر) تا ( 4بسیار تأثیرگذار)
مقداردهی میشود.
گام دوم :ماتریس ارتباط مستقیم  Dبا استفاده از
رابطهی ( )6نرمال شده و ماتریس  Nبه دست میآید.
گام سوم :زمانی که ماتریس  Dنرمال گشته و ماتریس
 Nحاصل شد ،ماتریس ارتباطات کامل از طری
رابطه( )8به دست خواهد آمد .در این رابطه I ،بیانگر
ماتریس واحد است.
ماتریس ارتباط کامل میتواند بهوسیله معیارها شمرده
شود که با 𝐶𝑇 نشا داده میشود.
گام چهارم :در این گام مجموع سطرها و ستو های
ماتریس ارتباط کامل بهصورت جداگانه مطاب با
رابطه( )2ملاسبه میشود .شاخص 𝑖𝑟 مجموع سطر  iام
و 𝑗𝑐 مجموع ستو  jام است .شاخص 𝑗𝑐  𝑟𝑖 +بیانگر
میزا اهمیت و تعامل معیار  iام و بهطور مشابه

𝑗𝑖

گام پنجم :ماتریس 𝐷𝑇 از میانگین 𝐶𝑇 به دست
میآید.
گام ششم :نرمالسازی 𝐶𝑇 با مجموع درجات تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری معیارها
گام هفتم :تشکیل سوپر ماتریس ناموزو  :Wدر این
گام ترانهاده ماتریس ارتباط کامل نرمال شد ∝𝐶𝑇
ملاسبهشده و ماتریس  Wحاصل میشود (رابطه(.))1
گام هشتم :تشکیل سوپر ماتریس موزو
گام نهم :ملدود کرد سوپر ماتریس موزو
سوپر ماتریس موزو را از طری بهتوا رسانید به
یک عدد بزرگ  Zملدود مینماییم ،تا جایی که سوپر
ماتریس همگرا شود و به ثبات برسد .خروجی این گام
اوزا مؤثر  DANPخواهد بود (رابطه(.))11

رابطه() 5

رابطه()6
رابطه()8
رابطه()2

}d ij };i, j {1, 2,..., n

n
j 1



d ij ,1/ max i

,when h  

1



n
j 1



N VD ; V  { min / max i

 N I  N

h

n

n

i 1

j 1

T  N  N 2  N

T  [t ij ], R  [ri ]n 1  [t ij ]n 1 ,C  [c j ]1n  [t ij ]1n
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مکانیابی مراکز بیمارستانی با تلفیق روشهای ...
کمال محمدی ،علی اصغر آل شیخ ،محمد طالعی
Dn
cn1 cnmn
n1

W 



W nj 


W nn 

رابطه()1

Di
ci 1 cimi
i1

D1
c11 c1 m1
11

...

W


W 1 j


W 1n


W

W ij
W in

c11
c12

D1

c1 m
1
cj1
cj2

j

W  (Tc )' 

Dj

c jm
cn1
cn 2

n

c nm

Dn

 Z

) lim (W

رابطه()11

Z 

ب) تشکیل ماتریس وز دار که مانند رابطه( )11مقادیر

-7-2روش کوپراس

هر گزینه بر وز آ ها ضرب شده و مجموعه مقادیر

کوپراه یکی از روشهای کاربردی و قدرتمند

تقسیم میشوند.

تصمیمگیری است و جهت اولویتبندی یا رتبهبندی
گزینههای مختلف بااستفاده از وز

در این فرمول  qiوز هر معیار و  xijمقدار هر گزینه به

معیارها به کار

میرود] .[22این روش برای ارزیابی ارزش هر دو معیار

ازای هر معیار است].[31

کمینه و بیشینه مورداستفاده قرار میگیرد و تأثیر

پ) تعیین معیارهای مثبت (سود) و منفی (هزینه) و

معیارهای کمینه و بیشینه روی ارزیابی نتای بهصورت

ملاسبهی جمع جبری ارزش نهایی آ ها مطاب

جداگانه در نظر گرفته میشود ] .[21مراحل انجام

رابطه(.[31])12

روش کوپراه به ترتیب عبارتاند از:

ت) مرحله پایانی ،ملاسبه ارزش نهایی هر گزینه با

الف) تعیین وز معیارها به یکی از روشهای معمول

استفاده از رابطه ( )13است .مقدار  Qiباالتر ،نشانگر

مثل

تللیل

سلسهمراتبی

و

سپس

اهمیت و مطلوبیت بیشتر گزینه خواهد بود.

تشکیل

رابطه()11

xij

 j 1 x ij

, Sj+=  z  d ij Sj-=  z  d ij

رابطه()12

i

S min   j 1 S j x
n

رابطه()13

qi

n

d ij 

S 
S j  j 1 min
Sj
n



i

S min   j 1 S j x
n



Sj 

S 
S j  j 1 min
Sj
n





Qj S j 

-8-2روش ویکور
مدل ویکور مبتنیبر برنامهریزی توافقی مسائل
تصمیمگیری چندمعیاره است .تأکید این روش بر
رتبهبندی و انتخاب از مجموعهای از گزینهها و تعیین
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راهحلهای توافقی برای مسئله با معیارهای متضاد است
] .[32در شرایطی که فرد تصمیمگیرنده قادر به
شناسایی و بیا برتریهای یک مسئله در زما شروع و
طراحی آ نیست ،این روش میتواند بهعنوا ابزاری

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ماتریستصمیم

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1398

مؤثر برای تصمیمگیری مطرح شود] .[33در یک مسئله
تصمیمگیری چندمعیاره با  nمعیار و mگزینه ،مراحل
الگوریتم پیادهسازی بهمنظور انتخاب بهترین گزینه با
استفاده از روش ویکور دارای گامهای زیر است:

 )5گام پنجم ملاسبه شاخص ویکور)(Qمطاب
رابطه( )12و ( )11است v .در رابطهی  11وز برای
استراتژی بیشینهی مطلوبیت تصمیمگیری گروهی
است که معموالً مقدار ثابت  1/5است.

 )1اولین گام تشکیل ماتریس تصمیم و بردار وز

 )6در گام پایانی از تکنیک ویکور ،گزینهها بر اساه
مقادیر  R ،Qو  Sدر سه گروه از کوچک به بزرگ
مرتب میشوند .بهترین گزینه آ است که کوچکترین
Qرا داشته باشد درصورتیکه دو شرط زیر برقرار

معیارها است .ماتریس تصمیم مطاب رابطه ( )14است
که در آ  Aiگزینهی  iامxj ،شاخص jام و
xijنشا دهندهی ارزش شاخص  jام برای گزینهی iام
است.

باشد:

 )2مرحلهی دوم نرمالسازی ماتریس تصمیم با استفاده

شرط یک :اگر گزینه 1 Aو 2 Aدر میا  mگزینه رتبه
اول و دوم را داشته باشند ،باید رابطه ( )21برقرار باشد.

از رابطه ( )15است.
 )3مرحلهی سوم تعیین نقطه ایدهآل مثبت *  fو منفی
–  fبرای هر معیار ،در میا گزینهها است؛ اگر معیار
مثبت باشد (رابطه(.))16

شرط دو :گزینه 1 Aباید حداقل در یکی از گروههای
Rو  Sبهعنوا رتبه برتر شناخته شود .اگر شرط
نخست برقرار نباشد هر دو گزینه بهترین گزینه خواهند
بود .اگر شرط دوم برقرار نباشد گزینه 1 Aو 2 Aهر دو
میشوند.
انتخاب
برتر
گزینه
بهعنوا

 )4مرحلهی چهارم تعیین سودمندی ) (Siیعنی فاصله
نسبی گزینه iام از نقطه ایدهآل و تأسف ) (Rjکه
بیانگر حداکثر ناراحتی گزینه iام از دوری از نقطه
ایدهآل است از روابط زیر است (رابطه(.))18

x ij

رابطه()15

2

 Minf ij

رابطه() 16

رابطه()18

i 1



 Maxf ij , f


f j *  f ij 
,
R

Max
w
.
*  j

i
f j* f j 
f j  f j  

f j *  f ij

*

f

n

S i  w j .
j 1

S *  MinS i ;S   MaxS i ; R *  MinR i ; R   MaxR i
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رابطه()12



x ij

m

rij 
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رابطه()14

مکانیابی مراکز بیمارستانی با تلفیق روشهای ...
کمال محمدی ،علی اصغر آل شیخ ،محمد طالعی

 S S * 
 Ri  R * 
Q i  v  i

(1

v
)
R   R * 
*
S  S 



رابطه()11

1
m 1

رابطه()21

Q (A 2 )  Q (A1 ) 

آ سرانه هر نفر 1/2مترمربع است( .مطالعات میدانی
نگارندگا )
باهدف تللیل درستتر و دقی تر،ادامهی پژوهش به
 11بیمارستا عمومی منطقه ملدود شده است.
ج) با ملاسبه درصد جمعیت و مساحت و نیز تعداد
تخت بیمارستا های عمومی منطقه مطاب شکل()3
خواهیم داشت.
با توجه به شکل ( ،)3توزیع بیمارستا های منطقه
متناسب با جمعیت و وسعت آ ها نیست .با رسم
چندضلعیهای تیسن 1این مراکز ،شکل ( )4به دست
خواهد آمد.

-3پیادهسازی
مراحل مختلف پیادهسازی پژوهش در شکل( )1آورده
شده است که در ادامه گزارشی از انجام این مراحل
آورده شده است.
-1-3شناخت وضع موجود منطقهی موردمطالعه
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منطقه  1شهرداری تهرا  ،یکی از مناط شهری
تهرا میباشد که در شمال این شهر و در ملدودهی
 51درجه و  22دقیقه و  32ثانیه تا  51درجه و 32
دقی و  16ثانیه طول شرقی از نصفالنهار مبدأ و 35
درجه و  46دقیقه و  36ثانیه تا  35درجه و  41دقیقه
و  34ثانیه عرض شمالی از استوا قرارگرفته است .این
منطقه در ملدودهای به وسعت  41/6کیلومترمربع و
حریم 111کیلومترمربع واقعشده و دارای جمعیتی
حدود  511هزار نفر میباشد و دارای  11ناحیه و 28
ملله است (شکل(.))2تعداد یازده بیمارستا عمومی و
سه بیمارستا تخصصی و در مجموع  2511تخت
بیمارستانی در این منطقه قرار دارد
الف) یکی از شاخصهای بررسی وضع سرانه درمانی،
«تعداد تخت به ازای  1111نفر» است که این عدد
برای منطقه  1تهرا  5/13است (شکل ( .))2اما برای
تهرا با جمعیت  13میلیو نفر و  21هزار تخت،
 1/532و برای ایرا با  21میلیو نفر و 122111
تخت 1/525 ،است .درحالیکه این عدد در کشورهای
برتر از نظر درمانی ،از  1تا  14متغیر است .ایرا در
رتبهی  122ام جهانی قرار دارد و نشا از وضعیت بهتر
منطقه  1نسبت به تهرا و سطح کشور است (مطالعات
میدانی نگارندگا ).
ب) مساحت کل بیمارستا های منطقه  42/225هکتار
است که  2درصد از مساحت منطقه است و با توجه به
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شکل :1روندنمای پژوهش
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شکل : 3مقایسهی درصد تخت بیمارستانی نواحی با درصد جمعیت و مساحت آنها

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  :2منطقه  1تهران و نواحی دهگانه آن

مکانیابی مراکز بیمارستانی با تلفیق روشهای ...
کمال محمدی ،علی اصغر آل شیخ ،محمد طالعی

شکل  :4نقشهی پراکندگی بیمارستانهای موجود در سطح منطقه 1

درست بیمارستا ها ،در برخی از نقاط ،بین منطقه
خدماتی بیمارستا ها همپوشانی زیادی ایجادشده است
درحالیکه برخی نواحی ملروم از بیمارستا هستند
که نشا از عدم توزیع عادالنه بیمارستا ها در منطقه
است.

مشاهده میشود که تراکم مراکز بیمارستانی و بهتبع آ
مساحت چندضلعیهای تیس در منطقه یکسا نیست.
با للاظ کرد ظرفیت هر بیمارستا  ،مطاب جدول
( )3و رسم شعاع خدماتی آ ها شکل ( )5به دست
میآید .با توجه به شکل ( )5و به دلیل عدم توزیع

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شکل :5رسم شعاع خدماتی بیمارستانهای منطقه بر اساس ظرفیت آنها

جدول : 3شعاع عملکرد بیمارستانها متناسب با ظرفیت آنها (مطالعات میدانی نگارندگان)

کمتر از 111

851

 351تا 511

1511

 111تا 351

1111

بیشتر از 511

2111
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تعداد تخت بیمارستانی

شعاع عملکرد(متر)

تعداد تخت بیمارستانی

شعاع عملکرد(متر)
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شده است .با توجه به الیههای موجود و معیارهای مؤثر،
تعداد دوازده معیار برای مکا یابی انتخاب و الیههای
مربوط به هرکدام تهیه شده و مراحل پیشپردازش
آ ها انجام شد .ابتدا معیارهای مؤثر در مکا یابی
انتخاب میشوند که در این پژوهش سیزده معیار در
نظر گرفته شد .اما به دلیل وجود گسلهای فراوا ،
تقریباً کل مساحت منطقه  1جهت ساختما سازی
ناامن و نامناسب است و به دلیل تفاوت جزئی نقاط
مختلف از للاظ فاصله از گسل ،این معیار حذف شده و
پژوهش برمبنای دوازده معیار موجود در جدول ()4
انجامگرفته است.

-2-3معیارها و دادههای مورداستفاده
شناسایی و انتخاب عواملی که در مکا یابی
تأثیرگذارند از مراحل مهم مکا یابی ملسوب میشود.
هرچه عوامل و معیارهای شناساییشده با واقعیت
زمینی تطاب بیشتری داشته باشد نتای مکا یابی
رضایتبخشتر خواهد بود .معیارها گاهی متناقض
میباشند و درعینحال باید بهصورت کامالً تلفی شده و
بهطور همزما رعایت شده باشد که این امر با استفاده
از تصمیمگیری چندمعیاره صورت میپذیرد .لذا
استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره وسیستم اطالعات
مکانی در مسائل مکا یابی انکارناپذیر است ] .[8این
پژوهش با استفاده از دادههای منطقه  1تهرا انجام

-3-3محاسبهی وزن معیارها با استفاده از متد
بهترین -بدترین
بعد از تعیین معیارهای مؤثر ،پرسشنامهای مبنی بر
انتخاب بهترین و بدترین معیار به کارشناسا ( 12نفر
کارشناه از رشتههای شهرسازی ،برنامهریزی شهری،
آمایش سرزمین ،سیستم اطالعات مکانی) ارسال و
معیارهای  2Cو  C8به ترتیب بهعنوا بهترین و
بدترین معیار انتخاب شدند .سپس پرسشنامهای دیگر
شامل جداول مقایسهی بهترین با سایر معیارها و سایر
معیارها با بدترین به کارشناسا ارسال شد که نتای

گزارهها و قیود مختلف برنامهنویسی شد .متعاقباً نسبت
ناسازگاری با رابطهی ( )4به دست میآید .در این
پژوش این عدد  1/111بهدستآمده است که حاکی از
آ است که مقایسات تا حد زیادی استوار است پس
وز نهایی خروجی این متد برای هر معیار مطاب
جدول ( )6به دست میآید.

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.17
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نهایی آ در جدول ( )5آمده است (میانگین حسابی از
اوزا کارشناسا ).
در مرحلهی بعد در نرمافزار لینگو مطاب رابطه(،)3

مکانیابی مراکز بیمارستانی با تلفیق روشهای ...
کمال محمدی ،علی اصغر آل شیخ ،محمد طالعی

 R+Cو  R-Cبرای هر معیار ،نمودار علیت معیارها
مطاب شکل( )6به دست میآید.
با نرمالسازی ماتریس  TCو بقیه ملاسبات ماتریسی
روش دنو ،سوپر ماتریس کامل ایجاد میشود که با
توا رسانی آ بعد از تکرارهای متوالی درایههای هر
سطر همگرا شده و نتیجه بهصورت جدول بهدست
میآید .هما طور که در جدول ( )2و نمودار علیت نیز
مشاهده میشود ،فاصله از بیمارستا ها و شیب زمین
به ترتیب مهمترین و کماهمیتترین معیارها هستند.

-4-3محاسبهی وزن معیارها با استفاده از روش دنپ

ماتریس تصمیمگیری این روش مطاب جدول ()8
است .در این ماتریس ستو آخر یعنی تأثیرات بقیه
معیارها بر شیب صفر بوده است که به خاطر عملیات
ماتریسی به همهی مقادیر  1/1اختصاص دادهشده
است .با ملاسبه جمع هر سطر و هر ستو  ،ستو نهم
دارای بیشینه مقدار  38/361بوده و با همین عدد به
نرمالسازی ماتریس تصمیم و تشکیل ماتریس ارتباط
کامل  TCپرداختهشده است .سپس با ملاسبه جمع
سطری  Rو جمع ستونی  Cو متعاقباً ملاسبهی

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09
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مکانیابی مراکز بیمارستانی با تلفیق روشهای ...
کمال محمدی ،علی اصغر آل شیخ ،محمد طالعی

متناسب با ارزش آ  ،اعداد  1 ،3 ،5 ،8 ،1تعل گرفت
که نقشههای تولیدشده از این مرحله در شکل ( )8و
( )2آورده شده است.

-5-3تهیهی نقشههای کالسهبندی شده
الیههای مؤثر بر اساه سود یا هزینه بود معیار
مربوطه ،در پن کاله طبقهبندی شد و به هر کاله

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.17
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شکل  :7نقشههای فاکتور کالسهبندی شده متناسب با معیارهای اول تا ششم
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میشود که اثباتی بر تمایز این روش خاص از وز دهی
معیارها است .پس از ارزشگذاری الیههای اطالعاتی،
باید تمام الیههای اطالعاتی مؤثر در مکا یابی باهم
ترکیب شوند .در ترکیب الیهها ،الیه جدید با خروجی از
ترکیب دو یا چند الیه ورودی بهدست میآید .بدین
ترتیب به هر الیه صفتی اختصاصیافته که هر موقعیت
در الیه خروجی تابعی از ارزش الیههای ورودی
است[33].

-6-3تلفیق الیهها
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در این پژوهش در جهت ملاسبهی دقی تر وز ها،
از نتای دو روش وز دهی ،میانگینگیری حسابی شده
است .سپس در مرحلهی بعد در نرمافزار ArcGIS
همهی دوازده الیهی مؤثر متناسب با وز معیارهای
مربوط به هر الیه که در جدول ( )1آمده است،
بهوسیلهی شاخص همپوشانی ادغام شد و نتیجه تلفی
مجدداً در چهاردسته کالسهبندی شد (شکل(.))1
با مقایسهی وز های نهایی با نتیجهی هرکدام از دو
روش قبلی 21/2 ،درصد تعدیل در وز معیارها مشاهده
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شکل  :8نقشههای فاکتور کالسهبندی شده متناسب با معیارهای هفتم تا دوازدهم

مکانیابی مراکز بیمارستانی با تلفیق روشهای ...
کمال محمدی ،علی اصغر آل شیخ ،محمد طالعی

جدول  :9وزن معیارهای مختلف در تلفیق نقشههای فاکتور (حاصل از میانگینگیری وزنهای خروجی روشهای دنپ و بهترین-بدترین)

وزن معیار)( Wi

معیار

شناسه )( Ci

وزن معیار)( Wi

معیار

شناسه )( Ci

1/142

نزدیکی به مراکز بهداشتی

C8

1/124

دوری از پموبنزین و گاز

C1

1/118

دوری از مراکز مسکونی

C2

1/128

دسترسی به خیابا های اصلی

C2

1/122

دوری از بیمارستا های موجود

C1

1/121

دوری از خطوط انتقال نیرو

C3

1/111

نزدیکی به فضای سبز و پارک

C11

1/181

دوری از اماکن ورزشی

C4

1/162

نزدیکی به مراکز آتشنشانی

C11

1/112

دوری از مداره متوسطه

C5

1/125

شیب منطقه

C12

1/163

دوری از مراکز نظامی

C6

شکل  :9نتیجهی نهایی تلفیق الیههای مختلف مؤثر در مکانیابی بیمارستان

در ادامه با توجه به نتای نهایی پهنهبندی منطقه در
شکل( ،)1مطاب شکل ( )11تعداد نه سایت (پارسل)
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پیشنهادی از مناط "مناسب" احداث انتخاب و در
فرآیند تکنیکهای کوپراه ویکور رتبهبندی میشوند.

شکل  :11بیمارستانهای موجود و سایتهای پیشنهادی احداث بیمارستان

برای تللیل سادهتر در مراحل بعدی ،مطاب شکل()11
این سایتها شمارهگذاری شدهاند.
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در شکل ( )12نمایی از واقعیت زمینی سایتهای
پیشنهادی آمده است.
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شکل  :11شمارهگذاری سایتها ی پیشنهادی

درمانی منطقه( در جهت کاهش کمبود نواحی نیازمند
مناط و اولویتدهی به نواحی با تراکم جمعیتی و
سرانه مسکونی باال مثل نواحی  8و ) 2

قیودی که در انتخاب سایتها رعایت شده است
عبارتاند از:
قرارگرفتن سایتها در مکا های "مناسب" احداث(با
توجه به نقشهی پهنهبندی منطقه)  -بایر بود زمین
احداث(باهدف کاهش هزینهی احداث)-مساحت
زمین(تقریباً بیشتر از 3111مترمربع)-شکل زمین(تا
حد امکا نزدیک به مستطیل و راستگوشه)-قرارگیری
در مجاورت فضای باز(باهدف دلپذیر کرد منظره
بیمارستا ) -انتخاب سایتها با توجه به نیازسنجی

-7-3رتبهبندی گزینهها با استفاده از روش
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شکل :12نمای هوایی از سایتهای پیشنهادی(منبع)Google Maps:

کوپراس
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ماتریس تصمیم روش کوپراه مطاب جدول ( )11بوده
که در آ عدد هر درایه ارزشی است که هر گزینه از
نقشهی فاکتور مربوطه گرفته است.

مکانیابی مراکز بیمارستانی با تلفیق روشهای ...
کمال محمدی ،علی اصغر آل شیخ ،محمد طالعی

جدول  :11ماتریس تصمیم رتبهبندی گزینهها
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1/162
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1/122

1/118

1/152

1/163

1/112

1/181

1/121

1/128

1/124

C12

C11

C11

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

3/621

381

25

1852

1421

288

111

316

1625

3166

21

1111

سایت 1

5/522

1812

136

1515

436

322

112

225

112

1162

15

158

سایت2

6/114

311

1

121

838

16

316

411

2264

1151

21

1162

سایت 3

5/153

645

11

122

328

482

231

313

2644

1141

121

1511

سایت 4

4/225

451

122

1111

522

54

261

85

2216

1211

15

1154

سایت 5

2/621

845

15

1448

255

112

1144

331

1212

2218

31

1288

سایت 6

2/122

1151

121

1311

314

416

1182

68

2111

3113

54

1515

سایت 8

2/511

1486

31

1185

415

414

1612

385

128

3225

86

1418

سایت 2

2/183

1446

86

1463

815

123

1514

356

813

3122

15

835

سایت 1

Wi
گزینه

Ci

معیار متناظر نیز ضرب میشود .بعد از ملاسبهی
ماتریس نرمال وزین کوپراه باید معیارهای مثبت
(سود) و منفی (هزینه) از هم جدا شوند.

در مرحله بعد برای ملاسبه ماتریس نرمال وزین
کوپراه مطاب رابطه ( ،)11ابتدا برای هر معیار جمع
ستونی ماتریس تصمیم را حساب کرده و پس از تقسیم
عدد هر درایه بر جمع ستونی متناظر ،آ را در وز

جدول  :11محاسبه شاخصهای  Sj+و Sj-

1/143

1/165

سایت 1

1/135

1/151

سایت2

1/121

1/155

سایت 3

1/123

1/151

سایت 4

1/122

1/146

سایت 5

1/123

1/163

سایت 6

1/161

1/121

سایت 7

1/154

1/184

سایت 8

1/162

1/162

سایت 9
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بعد از ملاسبهی شاخصهای Sj+و ( Sj-جدول ())11
شاخص  Qمطاب رابطهی ( )13برای هرگزینه ملاسبه
میشود که نتای آ در جدول ( )12مشهود است .بعد

از مرتبسازی نزولی مقادیر میتوا برای مقایسهی
بهتر هر درایه را بر مقدار  Qبیشینه تقسیم کرد و
درصد مطلوبیت نسبی گزینهها را ملاسبه کرد
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Sj-

Sj+

گزینه
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مهمترین نتای آ در جداول ( 13و  )14آورده شده
است.
در آخرین مرحله طب رابطهی ( )11شاخص ویکور
برای هر گزینه ملاسبه میشود که پس از مرتب کرد
نزولی گزینهی باکمترین مقدار  Qطب شروط رابطهی
( )11بهترین گزینه خواهد بود که برای دقت باالتر
رتبهبندی طب شاخصهای  Rو  Sنیز در کنار آ در
جدول ( )15آورده شده است.

-8-3رتبهبندی گزینههای پیشنهادی با استفاده
از روش ویکور
ماتریس تصمیم روش ویکور و کوپراه یکسا هستند
و مطاب جدول ( )2میباشند .مطاب رابطهی (،)15
اقدام به نرمالسازی این ماتریس شده و سپس طب
روابط) 18 ، 16و  )12به ملاسبات ماتریسی الزم
جهت بهدست آورد پارامترهای * fو  f-و سایر
پارامترهای مهم رتبهبندی گزینهها پرداخته شد که
12C
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8C

7C

6C

5C

4C

3C

2C

1C

1/114

1/118

1

1/151

1/112

1/113

1/132

1/156

1/134

1/136

1/111

1/135

*f

1/112

1/134

1/142

1/122

1/161

1/122

1/116

1/112

1/111

1/112

1/111

1/111

f-

جدول  :14محاسبهی پارامترهای ورودی شاخص پایه ( )Qرتبهبندی روش ویکور
مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

1/122

R-

1/561

S-

1/161

*R

1/288

*S

1/161

*R- -R

1/224

*S- -S
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جدول  : 13پارامترهای f -و * fروش ویکور(گزینههای ایدهآل مثبت و منفی)
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جدول  :15رتبهبندی نهایی گزینههای پیشنهادی برای احداث بیمارستانهای جدید بر اساس روش ویکور
رتبه

گزینه

Q

گزینه

R

گزینه

S

اول

سایت 8

1

سایت 8

1/161

سایت 8

1/288

دوم

سایت 6

1/153

سایت 6

1/181

سایت 6

1/322

سوم

سایت 1

1/285

سایت 3

1/122

سایت 3

1/325

چهارم

سایت 1

1/541

سایت 1

1/181

سایت 1

1/311

پنجم

سایت 3

1/645

سایت 1

1/118

سایت 1

1/426

ششم

سایت 5

1/833

سایت 2

1/112

سایت 2

1/422

هفتم

سایت 2

1/832

سایت 5

1/111

سایت 5

1/428

هشتم

سایت2

1/851

سایت2

1/111

سایت2

1/538

نهم

سایت 4

1/111

سایت 4

1/122

سایت 4

1/561

شده است و باالترین درصد به  111مقیاه خورده است
و سایر درصدها نیز با هما مقیاه تغییر کردهاند.
نتیجهی نهایی رتبهبندی در جدول ( )16آمده است.

با توجه به شروط بیا شدهی ویکور سایت  8رتبهی اول
را بین گزینهها کسب کرده است .برای ملاسبهی
درصد مطلوبیت کلی و انجام رتبهبندی نهایی از
درصدهای مطلوبیت دو روش میانگین حسابی گرفته

جدول  : 16رتبهبندی نهایی گزینههای پیشنهادی

اول

سایت 6

سایت 8

سایت 6

111

دوم

سایت 5

سایت 6

سایت 8

16/2

سوم

سایت 3

سایت 1

سایت 1

85/1

چهارم

سایت 8

سایت 1

سایت 1

66/2

پنجم

سایت 2

سایت 3

سایت 3

64/1

ششم

سایت 1

سایت 5

سایت 5

63/6

هفتم

سایت 2

سایت 2

سایت 2

58/3

هشتم

سایت 1

سایت2

سایت2

52/8

نهم

سایت 4

سایت 4

سایت 4

31/6

-9-3ارزیابی
با توجه به نتای دو روش و اینکه درصد مطلوبیت
سایتهای  6و  8بسیار به هم نزدیک هستند ،در ادامه
تغییرات مورد انتظار در وضعیت درمانی منظقه بعد از
احداث هرکدام از این بیمارستا ها بررسی میشود.
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هر دو سایت  6و  8در ناحیه ی  2واقعشده اند .این
ناحیه دارای باالترین سرانه مسکونی در بین نواحی
است و در بین نواحی دهگانه ،سومین ناحیه از نظر
جمعیت است درحالیکه فاقد هرگونه بیمارستا
عمومی و تخصصی است؛ لذا باتوجه به نیازسنجی
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رتبه

رتبهبندی متد کوپراس

رتبهبندی متد ویکور

رتبهبندی نهایی

درصد مطلوبیت نسبی نهایی
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صلیح ،نتای این پژوهش می تواند در عمل بسیار
مفید و کاربردی باشد.
 انتخاب رتبهی اول در بین گزینهها یعنی سایت 6
سایت پیشنهادی شمارهی  ،6با مساحت 2182
مترمربع ،در بین گزینهها بهترین رتبه را بهدست
آورده است لذا در این راهبرد ،تغییراتی را که در وضع
درمانی منطقه بعد از اضافه شد یک بیمارستا در
این مکا به وجود میآید بررسی میشود .بر اساه
منابع ،زیربنای بیمارستا به ازای هر تخت ،حداقل
باید  51مترمربع باشد] .[32اگرچه این عدد در منابع
مختلف متفاوت است و در برخی دستورالعمل ها 81
تا  25متر مربع و بیشتر نیز بیا شده است که تللیل
آ از ملدوده موضوعی این پژوهش خارج است].[31
با در نظر گرفتن  65مترمربع مساحت به ازای هر
تخت ،در سایت شماره  6میتوا بیمارستانی 45
تختخوابه احداث کرد .تغییراتی که میتوا بعد از
احداث این بیمارستا انتظار داشت به شرح زیر است:







احداث یک بیمارستا جدید  45تختخوابی در
ناحیه ی 2
اضافه شد  2182مترمربع به مساحت کاربری
درمانی منطقه
کاهش مطل  11/222درصد از مجموع مساحت
چندضلعیهای تیسن بیمارستا های موجود
افزایش سرانهی تعداد تخت به ازای  1111نفر از
صفر به  1/85در ناحیه 2
افزایش1/8درصدی تعداد تخت به ازای  1111نفر
یعنی  1/121تخت در سرانهی درمانی منطقه
افزوده شد  6/23درصد سطح منطقه به مساحت
تلت پوشش خدمات بیمارستا ها با توجه به
حریم شعاع عملکرد

وضعیت چندضلعیهای تیسن بعد از اضافه شد سایت
بیمارستانی در ملل سایت شماره  6در شکل ( )13آمده
است.

 انتخاب رتبهی دوم در بین گزینهها یعنی سایت 8
سایت  8مساحتی برابر  11182مترمربع دارد و بهطور
تقریبی پتانسیل احداث یک بیمارستا  182تختی را
دارد.تغییرات حاصله بعد از احداث بیمارستا در سایت
:8
 احداث یک بیمارستا  182تختخوابه در ناحیه2
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 اضافه شد  11182مترمربع به مساحت کاربری
درمانی منطقه
 کاهش 2/111درصد از مجموع مساحت
چندضلعیهای تیسن بیمارستا های موجود
 افزایش سرانهی تعداد تخت به ازای  1111نفر از
صفر به  2/28در ناحیه 2
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شکل  :13پلیگونهای تیسن بعد از احداث بیمارستان در سایت 6
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 ظرفیت :سایت  8پتانسیل احداث یک بیمارستا
با چهار برابر ظرفیت سایت  6را دارد.
نزدیک بود بیمارستا به مراکز جمعیتی در برخی از
مطالعات بهعنوا یک مزیت بیا شده است اما به
عقیده ی بعضی از پژوهشگرا حداقل فاصله در بین
این مراکز با مراکز جمعیتی الزم است؛ لذا هر دو سایت
 6و  8میتوانند از دیدگاههای مختلف مناسب احداث
بیمارستا باشند .در شکل ( )14شعاع عملکردی این
بیمارستا ها متناسب با ظرفیت آ ها رسم شده است.

 افزایش  6/8درصدی تعداد تخت به ازای 1111
نفر یعنی 1/34تخت در سرانهی درمانی منطقه
با توجه به مطالب اخیر ،سایتهای  6و  8که بهطور
مشابه در ناحیهی  2واقعشدهاند ،دو تفاوت اساسی باهم
دارند که عبارتاند از:
 نزدیکی به مرکز جمعیت :سایت  6در مرکزیت
جمعیت ناحیه  2قرار دارد اما سایت  8در
حاشیهی این ناحیه است.

-4نتیجهگیری
در پژوهش انجامشده ابتدا تللیلی از وضعیت موجود
درمانی منطقه انجام شد و وضعیت منطقه از للاظ
سرانههای درمانی و نلوه توزیع بیمارستا ها ،نامطلوب
ارزیابی شد .سپس معیارهای مهم مکا یابی بیمارستا
در سطح شهر تهرا (منطقه  )1مشخص شد .این
معیارها در مرحلهی نخست با تکنیک بهترین-بدترین و
سپس به روش دنو رتبهبندی شدند .آنگاه نقشههای
فاکتور از الیههای خام تهیه و کالسهبندی شد و با
میانگینگیری از نتای دو روش وز دهی ،به تلفی
نقشههای فاکتور مبادرت شد .با توجه به نتای تلفی و
للاظ کرد چند قید دیگر ،تعداد نه گزینه جهت
احداث بیمارستا پیشنهاد و طی دو مرحله به

39
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روشهای کوپراه ویکور رتبهبندی شد .سپس نتای دو
روش مذکور باهم مقایسه شد .آنگاه با توجه به نتای ،
دو حالت مختلف احداث بیمارستا جدید طرح و نتای
هرکدام از للاظ بهبود در سرانههای درمانی منطقه
ارزیابی شد .آنچه از خروجی این پژوهش میتوا نتیجه
گرفت این است که چهار عامل میتواند کیفیت نتای
حاصل از مکا یابی را افزایش دهد که عبارتاند از:
افزایش تعداد معیارهای مؤثر ،تبدیل تللیل و
تصمیمگیری از حالت فردی به گروهی ،تلفی نتای
روشهای مختلف تصمیمگیری و نیازسنجی قبل از
مکا یابی .پیشنهاد میشود مکا یابی خدمات شهری
مخصوصاً خدمات درمانی با در نظر گرفتن اهمیت
عوامل مذکور ،در جهت افزایش رفاه و توسعهی عدالت
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شکل :14شعاع عملکردی بیمارستانهای جدید در مقایسه
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به الیههایی مانند زیرساختها ،جنس خاک ،میزا
استلکام بستر و قیمت زمین ،عدم تمایل تعداد بیشتر
کارشنا برای شرکت در فرآیند تصمیمگیری و عدم
جلب مشارکت مردمی ،عدم للاظ زما دسترسی و
دسترسی به شبکه راه ها به دلیل کمبود داده ها

اجتماعی انجام گیرد .نتیجهگیری بهدستآمده این
تلقی بدو اعمال الیهی گسلها است و منطقهی 1
به للاظ قرارگیری روی گسلها ،ایمنی پایینی از للاظ
ساختوساز دارد.
از مزایا و نوآوریهای این پژوهش میتوا به استفاده از
متد جدید بهترین -بدترین در تلفی تصمیمگیری
چندمعیاره و سیستم اطالعات مکانی ،پیشنهاد طرحی
برای بهبود فرآیند تصمیمگیری چندمعیاره با تلفی
روشهای مختلف وز دهی و رتبهبندی ،افزایش تعداد
معیارهای مؤثر در مرحله ی انتخاب گزینهها،
نیازسنجی منطقیتر با تفکیک نوع خدمات بیمارستانها
و توجه به ظرفیت آنها ،تکمیل فرآیند مکانیابی باگذر از
مرحله پهنهبندی منطقه و انتخاب و ارزیابی کاربردی و
واقعی گزینهها با للاظ کرد واقعیت زمینی آ ها در
سطح منطقه اشاره کرد.
انجام این تلقی نیز همچو پژوهشهای دیگر با
ملدودیتها و کاستیهایی همراه بود که از جمله آ ها
عبارتانداز:

پیشنهادات این پژوهش برای تلقیقات آتی عبارتانداز:
تدوین روشی جامع جهت کمی سازی و تطبی فضایی
راهبردهای تصمیمگیری با خاستگاه غیرمکانی ،افزایش
معیارها و اضافه کرد الیههای ناقص پژوهش انجام
شده برای مکا یابیهای مرتبط ،ایجاد بستری جهت
جلب مشارکت مردمی در مکا یابی کاربری ها و
تصمیمگیریهای مشابه ،افزود و در نظر گرفتن معیار
زما و فاصله شبکه برای بررسی دسترسی نواحی تلت
پوشش کاربری ،اختصاص داد پژوهشی مجزا به
تللیل وضعیت و مکانیابی بیمارستا های تخصصی.

عدم دسترسی به جدیدترین دادههای آماری و الیههای
مکانی در بعضی از قسمتهای پژوهش ،عدم دسترسی
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Abstract

Land use planning is the main element of urban planning. Today, the expansion of cities and the increase of urban
populations have led city managers to face the challenge of integrated planning and optimal use of land for sustainable
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development. Finding solutions to the optimal location of urban centers for citizens to achieve prosperity among these
issues. In this regard, the application of a spatial information system along with multi-criteria decision making can be
a suitable option for policymakers. Given the importance of hospitals as subcategories of health centers and their vital
role in community health, the decision to allocate the required service, entail the use of efficient tools and techniques,
as well as the expertise of the experts. In the present study, with the aim of improving decision output related to
traditional methods and previous studies, the effective measures of hospital site selection are weighted in two sages:
Best-Worst and Dematel-based ANP methods. In the first method, access to the main street and distance from the
health centers are categorized as the most and the least criteria while in the second, distance from other hospitals and
the slope outlined the most important and least important criteria. Due to the different weighting process of the two
methods, their results were combined, and the weighted weights of the criteria were adjusted to 21.8%. Then the
corresponding factor maps were prepared and combined with the final weights. Then, from the zoning of the study
area, nine suitable construction options were proposed, which were ranked in two steps using the Vikor and Coopers
methods. The final rating was derived from the comparison of the output of the two methods. Then, in selecting the
sites 6 and 7 as the best selective options, we evaluated the expected improvement in the health status of the region.
Based on the results of this research, increasing the number of effective criteria, combining new and powerful methods
of decision making and turning decision-making from individual to group and prioritizing needs can be important
factors in improving the quality of the results of the analysis.
Key words: Best-Worst-Method, Dematel-based ANP, Complex Proportional Assessment, VIKOR, SIte Selection.
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Multi-criteria group decision making.
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