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Abstract
Hospitals are among the most important service centers, and the selection of the optimal site for them
is a very important (yet complex) undertaking, as it can bring about optimal spatial distribution of
hospitals and can make them optimally accessible for citizens. In the present study, in order to
optimally locate hospitals in District 5 of Tehran metropolis, a combination of the geographical
information system, objective weighting methods, and multi-criteria decision making method was
used. The geographical information system was used to analyze and manage the optimal hospital
locating criteria, the CRITIC weighting method was implemented to account for the correlation
between the criteria, and Shannon's entropy method was used to model the existing uncertainty in the
criteria. CODAS multi-criteria decision making method was used due to its novelty and the
evaluation of alternatives based on two criteria. Based on the results obtained from CRITIC weighting
method, distance from health centers, and based on the results of Shannon's entropy method, distance
from industrial areas were the most important optimal hospital locating criteria. The results of ranking
the candidate sites using CRITIC-CODAS and Shannon’s entropy-CODAS were almost the same,
and both methods identified the sites on the western side of the District (that did not have any
hospital) as the appropriate sites. The results of the study indicated the high accuracy of combined
objective weighting and multi-criteria decision making methods in optimal locating of the hospitals. It
might be asserted that these methods can replace thematic weighting methods such as analytical
hierarchy process.
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هایوزن

روش
اطالعاتجغرافیایی 
ایمان زندی ،1پرهام پهلوانی ،2بهناز بیگدلی
 .1دانش آموخته کارشناسیارشد ،دانشکدة مهندسی نقشهبرداری و اطالعات مکانی ،دانشکدگان فنی ،دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة مهندسی نقشهبرداری و اطالعات مکانی ،دانشکدگان فنی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/04/23 :ـ تاریخ پذیرش)1400/07/24 :

چکیده
بیمارستانها یکی از مراکز خدماتی مهماند و انتخاب مکان بهینة بیمارستان به منظور توزیع فضایی مطلـوب بیمارسـتانهـا و دسترسـی
مطلوب شهروندان به آنها بسیار مهم و پیچیده است .در تحقیق حاضر به منظور مکانیابی بهینة بیمارسـتان در منطقـة  5کـننشـهر
تهران از ترکیب سیستم اطنعات جغرافیایی و روشهای وزندهی عینی و تصمیمگیری چندمعیاره استفاده شد .در این تحقیق از سیستم
اطنعات جغرافیایی به منظور تجزیهوتحلیل و مدیریت معیارهای مکانیابی بهینة بیمارستان و از روش وزندهی کریتیـک بـه دییـل در
نظر گرفتن همبستگی بین معیارها و از روش وزندهی آنتروپش شانون به دییل مدلسازی عدم قطعیت موجود در معیارها اسـتفاده شـد.
روش تصمیمگیری چندمعیارة کوداس به دییل جدید بودن و ارزیابی گزینهها بر اساس دو معیار ارزیابی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .بـر
اساس نتایج روش وزندهی کریتیک معیارهای فاصله از مراکز بهداشتی و درمانی و بر اسـاس نتـایج روش وزندهـی آنتروپـی شـانون
معیارهای فاصله از مناطق صنعتی مهمترین معیار در مکانیابی بهینة بیمارستان بودند .نتایج رتبهبندی سایتهای کاندید با استفاده از دو
روش کریتیکـ کوداس و آنتروپی شانونـ کوداس تقریباً یکسان بود و هر دو روش سایتهای واقع در نیمة غربی منطقة مورد مطایعه را
که فاقد بیمارستان بودند به عنوان سایتهای مناسب تشخیص دادند .نتایج تحقیق بیانگر صحت بـایی ترکیـب روشهـای وزندهـی
عینی و تصمیمگیری چندمعیاره در مکانیابی بهینة بیمارستان بود .این روشها میتوانند جایگزین روشهای وزندهی موضوعی ،همانند
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،شوند.

کلیدواژگان
آنتروپی شانون ،تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر سیستم اطنعات جغرافیایی ،کریتیک ،کوداس ،مکانیابی بهینة بیمارستان.

 رایانامة نویسندة مسئولPahlavani@ut.ac.ir :
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مقدمه و پیشینة پژوهش
افزایش رفاه شهروندان نیازمند گسترش بهینة خدمات در گسترة شهر است  .ختدمات بهداشتتو و
درمانو یکو از خدمات مهم اس

که نیازمند توزیع مطلوب در سطح شهرهاست  .انتختاب مکتان

مناسب برای احداث بیمارستان تصمیمگیری بسیار مهمو اس
بهداش

کته حاکمیت

به آن توجه موکنند ( .)Gul & Guneri 2021این تصمیم یت

و تصتمیمگیرنتدگان

تصتمیم استترات ی

است

( .)Pınar & Antmen 2019بیمارستانها در فرایند ارائة خدمات بهداشتو و درمتانو بته شتهروندان
نقش بسیار مهمو دارند و عملکرد مناسب این مراکتز در گترو تییتین مکتانهتای مناستب جهت
احداث آنهاس

( .)Chatterjee & Mukherjee 2013; Şahin et al. 2019انتختاب مکتان نامناستب

منجر به نارضایتو شهروندان و افزایش هزینه موشود ( .)Chatterjee 2014یکو از مشتکتت مهتم
در شهرها توزیع فضایو نامطلوب بیمارستانهاس

که سبب عدم دسترسو مناستب شتهروندان بته

این مراکز موشود .در فرایند مکانیابو بهینه ،هدف انتخاب ی
اس

یا مجموعهای از مکانهای مناسب

( .)Moradian et al. 2017با توجه به گستردگو شهرها و محتدود بتودن منتابع و امکانتات و

هزینهبر بودن احداث بیمارستانها ،تییین مکان بهینه جه

احداث ضتروری است  .تییتین مکتان

بهینة استقرار خدمات نیازمند در نظر گرفتن مییارهای متیددی اس
تنتاض

انتد .بنتابراین ،اغلتب ایتن تصتمیمات ییییتده است

که گاه بته هتم وابستته یتا در

( )Witlox et al. 2009و استتااده از

روشهای سنتو را بسیار دشوار یا ناممکن موسازد .با توجه به چندمییاره بودن فرایند تییین مکان
بهینة بیمارستان ،یکو از راههتای تحلیتآ آن استتااده از فراینتد تصتمیمگیتری چنتدمییاره است .
تصمیمگیری چندمییاره در بسیاری از موارد در تییین مکان بهینة بیمارستان بته کتار رفتته است

و

یکو از روشهای رایج حآ این مسئله اس  .اکثر مییارهتای استتاادهشتده در تییتین مکتان بهینتة
بیمارستان فضایو اس

و به منظور استااده و تحلیآ این مییارهتا بتهکتارگیری سیستتم االتعتات

جغرافیایو ( )GISضروری اس  .ی

رویکرد مناسب و کارا در حآ این مسئله استتااده از ترکیتب

 GISو تصمیمگیری چندمییاره اس  .در این رویکرد از  GISجه
نمایش دادهها و نتایج و از فرایند تصمیمگیری چندمییاره جه

تجزیتهوتحلیتآ و متدیری

و

تصمیمگیری استااده موشود.

تحقیقات گستردهای در زمینة انتخاب مکان بهینتة بیمارستتان انجتام شتده است  .در ادامته بته

رتبهبندی بهینة سایتهای کاندید بیمارستان با استفاده از تلفیق ...

349

تیدادی از آنها که ارتباط بیشتری با تحقیق حاضر دارند اشاره موشود .ادعلو 1و تاس ( )2019بته
منظور مکانیتابو بیمارستتان در ترکیته از تلایتق روش وزندهتو عینتو کریتیت  2بتا روشهتای
تصمیمگیری چندمییاره تایسیس 3و کوداس 4و ایتداس 5استتااده کردنتد .وحیتدنیا 6و همکتارانش
( )2009به منظور مکانیابو بیمارستان در تهران روش تحلیآ سلسلهمراتبو فتازی و  GISرا تلایتق
کردند .محمدی و همکارانش ( )1398به منظور مکانیابو بیمارستان در تهتران از ترکیتب  GISبتا
روشهای وزندهو  DANP7و مدل بهترینت بدترین و روشهای تصمیمگیری چندمییارة ویکتور

8

و کویراس 9استااده کردند .زندی و یهلوانو ( )1400به منظور تهیة نقشة یهنهبنتدی منتاالق مستتید
احداث بیمارستان در تهران روش وزندهو فرایند تحلیآ شبکه و  GISرا تلایق کردند و با استااده
از دو روش ایداس و ویکور به رتبهبندی سای های کاندید در مناالق مستید یرداختند .ساهین 10و
همکارانش ( )2019به منظور مکانیابو بیمارستان در ترکیه از روش فرایند تحلیتآ سلستلهمراتبتو
استااده کردند .زندی 11و دالور ( )2021به منظور مکانیتابو بیمارستتان در تهتران روش آنترویتو
شانون و تایسیس را ترکیب کردند .سنوار 12و همکارانش ( )2016بتا استتااده از ترکیتب مجموعتة
فازی شهودی و تکنیت

تایستیس بته مکتانیتابو بیمارستتان در استتانبول یرداختنتد .علتوی 13و

همکارانش ( )2013به منظور یهنهبندی مناالق مستید احداث بیمارستان در تهتران از تلایتق روش
فرایند تحلیآ سلسلهمراتبو و تکنی

تایسیس استااده کردند .شارمین 14و نییما ( )2013بته منظتور

تهیة نقشة یهنهبندی مناالق مستید احداث بیمارستان در بنگتدش  GISرا به کار بردند.

1. Adalı
)2. criteria importance through inter criteria correlation )CRITIC
)3. technique for order preference by similarity to an ideal solution )TOPSIS
)4. combinative distance-based assessment (CODAS
)5. evaluation based on distance from average solution (EDAS
6. Vahidnia
)7. dematel-based analytical network process (DANP
)8. vlsekriterijumska optimizacija i kompromisno resenje (VIKOR
)9. complex proportional assessment of alternatives (COPRAS
10. Şahin
11. Zandi
12. Senvar
13. Alavi
14. Sharmin
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یکو از رویکردهای ترکیبو متداول در حآ مسئلة مکانیابو بهینة بیمارستان ترکیتب  GISو
فرایند تحلیآ سلسلهمراتبو اس

( .)Gul & Guneri 2021در اکثر تحقیقات گذشته از روشهای

وزندهو موضوعو ،همانند فرایند تحلیآ سلسلهمراتبو و فرایند تحلیآ شبکه ،استتااده شتده و
روشهای وزندهو عینو کمتر مطالیه شدهاند .از الرفتو در فراینتد وزندهتو عینتو مییارهتا،
عمدتاً ،از تیداد محدودی سای

استااده شده اس  .در تحقیق حاضتر بتا هتدف تییتین مکتان

بهینة بیمارستان از میان سای های کاندید از تلایق  GISو روشهای وزندهو عینو کریتیت

و

آنترویو شانون و روش تصمیمگیری چندمییارة کوداس استااده شد .فرضیة تحقیق حاضر ایتن
اس

که روشهای وزندهو عینو توانایو باالیو در افزایش صح

مکانیابو بهینة بیمارستتان

دارند و متوتواننتد جتایگزین روشهتای وزندهتو موضتوعو ،هماننتد روش فراینتد تحلیتآ
سلسلهمراتبو ،شوند .در این تحقیق از  GISبه منظتور تهیتة نقشتة مییارهتای متؤثر در فراینتد
تصمیمگیری ،از روشهای وزندهو عینو به منظور تییین وزن عینو مییارها با در نظر گترفتن
تیداد  21سای

کاندید ،و در نهایت

از روش تصتمیمگیتری چنتدمییارة کتوداس بته منظتور

رتبهبندی سای های کاندید استااده شد.
مبانی نظری تحقیق
در ادامه روشهای مورد استااده در تحقیق حاضر بهاختصار میرفو موشود.
روش کریتیک

یکو از روشهای تییتین وزن عینتو روش کریتیت

است

1

کته دیتاکوالکو و همکتارانش ()1995

ییشنهاد کردند .در این روش وزن عینو مییارها با استااده از همبستگو میان آنها محاسبه موشود .در
این روش وزن مییاری بیشتر اس

که دارای انحراف مییار بیشتر و همبستتگو آن بتا ستایر مییارهتا

کمتر باشد .در ادامه مراحآ اجرای این روش بهاختصار تشریح موشود (.)Diakoulaki et al. 1995
گام  .1ماتریس تصمیم بر اساس رابطة  1تشکیآ موشود.

1. Diakoulaki
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()1
گام  .2ماتریس تصمیم بر اساس سود یا هزینه بودن هر مییار به ترتیب با استااده از روابط  2و
 3نرمال موشود.
()2
()3
گام  .3با استااده از انحراف مییار هر مییار و همبستگو آن با دیگر مییارها وزن هتر مییتار بتا
استااده از روابط  4و  5به دس

موآید.

()4
()5
در روابط باال

انحراف مییار مییار jام و

ضریب همبستگو اسپیرمن بین مییار jام و مییار

iام اس .
روش آنتروپی شانون

روش آنترویو شانون را شانون ( )1948ارائه کترد .آنترویتو ابتزاری بترای انتدازهگیتری عتدم
ضطیی

موجود در االتعات است

( .)Wu et al. 2011روش آنترویتو شتانون تتابیو از توزیتع

احتمال و یارامتری برای اندازهگیری عدم ضطیی

در یت

مییتار است  .وزن مییارهتا در ایتن

روش بر اساس میزان یراکندگو و تتالم در هر مییار ماتریس تصمیمگیری تییین موشتود .بته
منظور تییین وزن مییارهای تصمیمگیری بته وستیلة آنترویتو شتانون مراحلتو التو متوشتود
(اصغریزاده و باالنو 1396؛ :)Shannon 1948; Wu et al. 2011
گام  .1مطابق رابطة 1ماتریس تصمیم تشکیآ موشود.
گام  .2با استااده از رابطة  6ماترس تصمیم نرمال موشود.
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()6
گام  .3درجة همگرایو مقادیر هر مییار ( )Ejبا استااده از رابطة  7تییین موشود.
()7
اگر تیداد سای های کاندید برابر با  nباشد ،مقدار ثاب

 kبا استااده از رابطة  8محاسبه موشود.

()8
گام  .4با استااده از رابطة  9مقدار واگرایو هر مییار محاسبه موشود.
()9
گام  .5در نهای  ،با استااده از رابطة  10وزن مییارها محاسبه موشود.
()10
روش تصمیمگیری کوداس

یکو از روشهای جدید مبتنو بر اندازهگیری فاصله روش کوداس اس

1

که کشاورز و همکارانش

( )2016ارائه کردند .در این روش با ترکیب فواصآ اضلیدسو و منهتن بین گزینهها و راهحآ ایدهآل
مناو به رتبهبندی گزینهها یرداخته موشود .مییار اصلو ارزیابو در روش کوداس فاصلة اضلیدستو
و اگر فاصلة اضلیدسو دو گزینه از راهحآ ایدهآل مناو به هم نزدی

اس

باشتد ،از فاصتلة منهتتن

برای تمایز آنها استااده موشود ( .)Karakuş et al. 2020مراحآ روش کوداس در ادامه آمده اس
(.)Keshavarz Ghorabaee et al. 2016
گام  .1مطابق رابطة  1ماتریس تصمیم تشکیآ موشود.
گام  .2ماتریس تصمیم با استااده از میادالت  11و  12نرمال موشود .رابطة  11و رابطة  12بته
ترتیب برای نرمالسازی مییارهای ماید و هزینة تصمیمگیری استااده موشود.
()11

1. Keshavarz Ghorabaee
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()12
گام  .3با ضرب ماتریس تصمیم و بردار وزن مییارها ،ماتریس تصمیم موزون محاسبه موشود.
()13
گام  .4مجموعه راهحآ مناو با کمترین مقادیر مییارها برابر اس .
()14
گام  .5فواصآ اضلیدسو و منهتن بین گزینهها و مجموعته راهحتآ ایتدهآل مناتو بتا استتااده از
روابط  15و  16محاسبه موشود.
()15
()16
گام  .6ماتریس ارزیابو نسبو با استااده از روابط  17و  18محاسبه موشود.
()17
()18
گام  k .7در رابطة باال دارای مقادیر  1تا  nاس

و تابع

بته منظتور ارزیتابو کیایت

فاصتلة

اضلیدسو به صورت رابطة  19تیریف موشود.
()19
در رابطة  19فاکتور حد آستانه اس

و میموالً  0/02در نظر گرفته موشود.

گام  .8با استااده از رابطة  10درجة تناسب هر گزینه محاسبه موشود.
گام  .9به منظور رتبهبندی گزینهها مقادیر  Hرا باید به ترتیب نزولو مرتب کرد.
روش پژوهش
در تحقیق حاضر ،به منظور تییین مکان بهینة احداث بیمارستان در منطقتة  5شتهر تهتران ،یت

روش

ترکیبو شامآ  GISو روشهای وزندهو عینو و روش تصمیمگیتری چنتدمییارة کتوداس ارائته شتده
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اس  .به منظور بهکارگیری روش ییشنهادی ابتدا با مترور ییشتینه و مصتاحبه بتا بیست

کارشتناس بتا

تخصصهای  ،GISبرنامهریتزی شتهری ،آمتایش سترزمین ،و شهرستازی مییارهتای مناستب جهت
مکانیابو بهینة بیمارستان تییین شد .در گام بید با در نظر گرفتن سه شرط حداضآ مساح
بایر بودن سای  ،و دسترسو مناسب به راههای اصلو تیداد  21سای

 3500متر،

به منظور رتبهبندی انتخاب شتد.

در گام بید با استااده از الیههای مکانو کاربری اراضو شهر تهران ،نقشة شبکة راهها ،نقشة یهنتهبنتدی
آسیبیذیری لرزهای شهر تهران (بهدس آمده از ،)Sheikhian et al. 2017 :و الیة جمیی
الیههای مکانو هر ی

شتهر تهتران

از مییارهای تصمیمگیری در محیط  GISتهیه شد .در گام بید مقدار هتر مییتار

برای همة سای های کاندید محاسبه و وزن مییارها با دو روش وزندهتو عینتو کریتیت
شانون محاسبه شد .در نهای

و آنترویتو

سای های کاندید با در نظر گرفتن اوزان بهدس آمده از مرحلة ضبآ و بتا

استااده از روش کوداس رتبهبندی شدند .شکآ  1ساختار کلو تحقیق را نشان مودهد.

شکل  .1ساختار کلی تحقیق
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محدودة مورد مطالعه

منطقة  5کتنشهر تهران با مساحتو بالغ بر  54کیلومتر مربع و جمییتو بیش از  850.000نار دومتین
منطقة گسترده و یرجمیی

این شهر اس

و در ضسم

شمال غربو تهران بتزر

(شکآ  .)2با توجه به نامطلوب بودن تیداد بیمارستانهای این منطقه نسب

واضتع شتده است

به جمییت

ستاکن در آن

و همینین توزیع بیمارستانها در این منطقه ،لزوم احداث بیمارستان جدید به منظور افزایش عتدال
فضایو دسترسو به بیمارستانها وجود دارد .همانالور که در شکآ  3دیده موشتود ،بیمارستتانهتای
موجود در این منطقه در نیمة شرضو واضع شدهاند و نیمة غربو این منطقه با وجتود همستایگو بتا دو
منطقة  21و  ،22که با کمبود شدید بیمارستان روبهرو هستند ،فاضد بیمارستان اس .

شکل  .2منطقة مورد مطالعه

356

آمایش سرزمین ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار و تابستان 1401

شکل  .3توزیع فضایی بیمارستانهای منطقة 5

معیارهای مورد استفاده در تحقیق

مییارهای بسیاری در تحقیقات ییشین بته منظتور مکتانیتابو بیمارستتان استتااده شتده است  .از
مییارهای یرتکرار موتوان به فاصله از بیمارستانهای موجتود ،فاصتله از راههتا ،فاصتله از مراکتز
صنیتو اشاره کرد .در تحقیق حاضر از میان مییارهای متیدد استتاادهشتده در تحقیقتات ییشتین 9
مییار جدول  ،1با توجه به نظرات کارشناسان و استاادة بیشتتر در تحقیقتات و در دستترس بتودن
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الیههای مکانو آنها ،در نظر گرفته شد .در گام بید با استااده از الیههای کتاربری اراضتو ،شتبکة
راه ،یهنهبندی آسیبیذیری لرزهای ،و تراکم جمیی ْ الیة مکانو هر مییار تصمیمگیتری در محتیط
 GISتهیه شد .شکآ  4الیة مییارهای تصمیمگیری را نشان مودهد.
جدول  .1معیارهای مورد استفاده در تحقیق

ردیف

معیار

1

فاصله از مناالق صنیتو

2

فاصله از راههای اصلو

3

فاصله از مراکز آموزشو

4

آسیبیذیری لرزهای

5

فاصله از فضایهای سبز

6
7

مراجع
;Lin & Tsai 2009; Lin et al. 2006; Sharmin & Neema 2013
Soltani et al. 2019; Wu et al. 2007

زندی و یهلوانو 1400؛ محمدی و همکاران 1398
Kumar et al. 2016; Sharmin & Neema 2013; Soltani & Marandi
2011; Vahidnia et al. 2009

زندی و یهلوانو 1400؛ محمدی و همکاران 1398
& Chatterjee & Mukherjee 2013; Kumar et al. 2016; Sharmin
Neema 2013

محمدی و همکاران 1398
Adalı & Tuş 2019

زندی و یهلوانو 1400
Soltani et al. 2019

زندی و یهلوانو 1400؛ محمدی و همکاران 1398

فاصله از مراکز بهداشتو و

Kumar et al. 2016; Soltani et al. 2019

درمانو

زندی و یهلوانو 1400

یراکندگو جمیی

8

فاصله از مناالق مسکونو

9

فاصله از بیمارستانهای موجود

;Adalı & Tuş 2019; Kumar et al. 2016; Soltani et al. 2019
Soltani & Marandi 2011

زندی و یهلوانو 1400
Kumar et al. 2016

زندی و یهلوانو 1400
;Adalı & Tuş 2019; Kumar et al. 2016; Sharmin & Neema 2013
Soltani et al. 2019; Vahidnia et al. 2009

زندی و یهلوانو 1400؛ محمدی و همکاران 1398
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شکل  .4الف) فاصله از راههای اصلی؛ ب) فاصله از مراکز آموزشی؛ پ) فاصله از فضاهای سبز؛ ت) فاصله از
مناطق مسکونی
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شکل  .4ث) فاصله از مناطق صنعتی؛ ج) فاصله از بیمارستانهای موجود؛ ح) فاصله از مراکز بهداشتی و
درمانی؛ خ) تراکم جمعیت (ادامه)
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شکل  .4چ) آسیبپذیری لرزهای (ادامه)

شکل  .5چ) سایتهای کاندید انتخابشده

اجرای روشهای وزندهی و رتبهبندی

به منظور محاسبة وزن مییارها با استااده از روشهای وزندهو عینو کریتی

و آنترویو شتانون و

روش تصمیمگیری چندمییارة کوداس یس از استخراج مقادیر مییارهتا بترای ستای هتای کاندیتد
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(شکآ  )5مراحآ اجرای روشها بر اساس ضسم های 1ت 2 ،2ت 2 ،2ت  3در محیط برنامتهنویستو
متلب برنامهنویسو شد.
یافتههای پژوهش
در این ضسم

نتایج اجرای روشهای وزندهتو عینتو کریتیت

و آنترویتو شتانون و رتبتهبنتدی

سای های کاندید با استااده از روش تصمیمگیری چندمییارة کوداس آمده اس .
نتایج روش وزندهی کریتیک

جدول  2نتایج اجرای روش وزندهو عینو کریتی  ،به منظور تییین وزن مییارهای تصمیمگیتری،
را نشان مودهد .همانگونه که در جدول مشاهده موشود ،مییارهای فاصتله از مراکتز بهداشتتو و
درمانو و آسیبیذیری لرزهای بیشترین وزن را میان  9مییار تصمیمگیری مکانیابو بهینة بیمارستان
و مییارهای فاصله از مراکز مسکونو و تراکم جمیی

کمترین وزن را داشتهاند .سایر مییارهتا وزن

تقریباً یکسان دارند.
جدول  .2نتایج روش وزندهی کریتیک

معیار

وزن

فاصله از راههای اصلو

0/1096

فاصله از مراکز آموزشو

0/1086

فاصله از فضاهای سبز

0/1009

فاصله از مناالق مسکونو

0/0892

فاصله از مناالق صنیتو

0/1160

فاصله از بیمارستانهای موجود

0/1004

فاصله از مراکز بهداشتو و درمانو

0/1423

تراکم جمیی
آسیبیذیری لرزهای

0/0999
0/1331

نتایج روش وزندهی آنتروپی شانون

جدول  3نتتایج اجترای روش وزندهتو عینتو آنترویتو شتانون ،بته منظتور تییتین وزن مییارهتای
تصمیمگیری ،را نشان مودهد .همانگونه که در جدول مشاهده موشود ،مییارهتای فاصتله از منتاالق

362

آمایش سرزمین ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار و تابستان 1401

صنیتو و فاصله از فضاهای سبز بیشترین وزن را میان  9مییار تصمیمگیری مکانیابو بهینة بیمارستان
و مییارهای آسیبیذیری لرزهای و فاصله از بیمارستانهای موجود کمترین وزن را داشتهاند.
جدول  .3نتایج روش وزندهی آنتروپی شانون

معیار

وزن

فاصله از راههای اصلو

0/1330

فاصله از مراکز آموزشو

0/1012

فاصله از فضاهای سبز

0/1637

فاصله از مناالق مسکونو

0/1049

فاصله از مناالق صنیتو

0/2020

فاصله از بیمارستانهای موجود

0/0708

فاصله از مراکز بهداشتو و درمانو

0/1088

تراکم جمیی
آسیبیذیری لرزهای

0/0839
0/0317

نتایج روش تصمیمگیری کوداس

به منظور رتبهبندی سای های کاندید با استااده از روش تصمیمگیری چندمییارة کوداس با در نظر
گرفتن وزن بهدس آمده برای مییارهتای تصتمیمگیتری بتا دو روش وزندهتو عینتو کریتیت

و

آنترویو شانون سای های کاندید رتبهبندی شدند .جدول  4نتایج رتبهبندی سای هتای کاندیتد را
با در نظر گرفتن وزنهای بهدس آمده از روش کریتیت

نشتان متودهتد .بتر استاس ایتن نتتایج،

سای های شمارة  15و  3و  14به ترتیب مناسبترین مکتان و ستای هتای شتمارة  11و  2و 10
نامناسبترین مکان جه

احداث بیمارستان اس  .جدول  5نتایج رتبهبندی سای های کاندیتد را

با در نظر گرفتن وزنهای بهدس آمده از روش آنترویو شانون نشان مودهد .بر اساس این نتتایج،
سای های شمارة  16و  17و  18به ترتیب مناسبترین مکتان و ستای هتای شتمارة  4و  2و 11
نامناسبترین مکان جهت

احتداث بیمارستتان است  .شتکآ  6موضییت

ستای هتای کاندیتد و

بیمارستانهای موجود در منطقة  5را نشتان متودهتد .بتا توجته بته شتکآ  6و نتتایج رتبتهبنتدی
سای های کاندید ،هر دو روش (روش ترکیبو کریتی تت کتوداس و آنترویتو شتانونتت کتوداس)
سای های مناسبو جه

احداث بیمارستان انتخاب کردهاند .سای های انتخابو دو روش در نیمتة
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غربو منطقه ضرار دارند و با بیمارستانهای موجتود فاصتله زیتادی دارنتد .همینتین هتر دو روش
سای های کاندید  11و  2را نامناسبترین مکان جه

احداث بیمارستان تشخیص دادهاند کته بتا

توجه به نزدیکو آنها به بیمارستانهای موجود صح

نتایج دو روش مشخص موشود.

جدول  .4نتایج روش کریتیکـ کوداس

سایت

فاصلة اقلیدسی

فاصلة منهتن

درجة تناسب

رتبه

1

0/1320

0/2396

-0/0610

10

2

0/0679

0/1591

-3/2370

20

3

0/1672

0/3440

2/7172

2

4

0/0927

0/1669

-2/3037

16

5

0/1056

0/2283

-1/0662

14

6

0/1350

0/2972

1/0681

9

7

0/1181

0/2516

-0/3016

11

8

0/1049

0/2407

-0/8946

12

9

0/1079

0/2358

-0/9064

13

10

0/0801

0/1683

-2/7859

19

11

0/0707

0/1414

-3/4631

21

12

0/0952

0/2169

-1/6010

15

13

0/0798

0/1895

-2/4963

17

14

0/1560

0/3586

2/6819

3

15

0/1539

0/3843

2/8843

1

16

0/1683

0/3243

2/4643

6

17

0/1615

0/3471

2/6487

4

18

0/1557

0/3497

2/5611

5

19

0/1469

0/3545

2/3058

8

20

0/1564

0/3315

2/3385

7

21

0/0823

0/1817

-2/5529

18
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جدول  .5نتایج روش آنتروپی شانونـ کوداس

سایت

فاصلة اقلیدسی

فاصلة منهتن

درجة تناسب

رتبه

1

0/1424

0/2692

1/1089

9

2

0/0599

0/1491

-3/3299

20

3

0/1353

0/2744

1/0439

10

4

0/0444

0/0963

-4/6723

21

5

0/0792

0/1827

-2/2662

17

6

0/1404

0/2755

1/1686

8

7

0/1012

0/2129

-1/1557

12

8

0/0929

0/2063

-1/4528

13

9

0/0851

0/1850

-2/0491

15

10

0/0671

0/1408

-3/1865

18

11

0/0680

0/1369

-3/2256

19

12

0/1099

0/2264

-0/6533

11

13

0/0890

0/1962

-1/7080

14

14

0/1517

0/3244

2/2101

7

15

0/1551

0/3497

2/6606

5

16

0/2145

0/3692

4/5547

1

17

0/2090

0/3460

3/9967

2

18

0/1869

0/3399

3/3564

3

19

0/1711

0/3460

3/1176

4

20

0/1760

0/3094

2/5810

6

21

0/0867

0/1786

-2/0990

16
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شکل  .6موقعیت سایتهای کاندید و بیمارستانهای موجود

بحث و نتیجه
دسترسو مناسب شهروندان به مراکز بیمارستانو بسیار حیاتو اس

و توزیع نتامطلوب ایتن مراکتز

سبب عدم دسترسو مطلوب و نارضایتو شهروندان موشود .تییین مکتان مناستب جهت
بیمارستان تصمیمو ییییده و دشوار اس
دارد .تحقیق حاضر با هدف ارائة ی

احتداث

و نیاز به استااده از روشهای مناستب و کتارا و علمتو

روش ترکیبوت شامآ سیستم االتعات جغرافیایو ،روشهای

وزندهو عینو ،تصمیمگیری چندمییارهت با تأکید بر کارایو روشهای وزندهو عینو و تلایق آنها
با سیستم االتعات جغرافیایو به منظور مکانیابو بهینة بیمارستتان در منطقتة  5کتتنشتهر تهتران
انجام شد .در تحقیق حاضر از سیستم االتعات جغرافیایو به منظور تجزیتهوتحلیتآ و متدیری

و

نمایش االتعات و نتایج استااده شد .روشهای وزندهو عینتو وزن عینتو و نته وزن موضتوعو
به هم) را تییین موکنتد کته در ایتن تحقیتق از دو روش وزندهتو عینتو

(اهمی

مییارها نسب

کریتی

و آنترویو شانون استااده شتد .روش وزندهتو کریتیت  ،هماننتد روش محبتوب فراینتد
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تحلیآ شبکه ،ضادر به در نظر گرفتن همبستگو میان مییارهاس

و روش وزندهو آنترویو شتانون،

همانند روشهای ترکیبو با منطق فازی ،ضادر به مدلسازی عدم ضطیی

موجود در مییارهاس  .در

تحقیق حاضر از روش تصمیمگیری چندمییارة کوداس به منظور رتبتهبنتدی ستای هتای کاندیتد
استااده شد .یکو از مزایای این روش تصمیمگیری استااده از دو مییار ارزیابو فاصتلة اضلیدستو و
منهتن اس

که هنگام برابتری مییتار ارزیتابو اول بترای دو گزینته مییتار ارزیتابو دوم متوتوانتد

تکمیآکنندة فرایند رتبهبندی باشد .نتایج روشهای وزندهو عینو با هم متااوت بود و بتر استاس
نتایج روش کریتی

(جدول  )3مییارهای فاصتله از مراکتز بهداشتتو و درمتانو و آستیبیتذیری

لرزهای بیشترین وزن و مییارهای فاصله از مراکز مستکونو و تتراکم جمییت

کمتترین وزن را در

مکانیابو بهینة بیمارستان داشتند؛ درحالوکه بر استاس نتتایج روش آنترویتو شتانون (جتدول )4
مییارهای فاصله از مناالق صنیتو و فاصله از فضاهای سبز بیشترین وزن و مییارهای آسیبیذیری
لرزهای و فاصله از بیمارستانهای موجود کمترین وزن را در مکانیتابو بهینتة بیمارستتان داشتتند.
عتوه بر این ،نتایج هر دو روش با روشهای وزندهو موضوعو مورد استااده در تحقیقتات ضبتآ
نیز متااوت بود .مثتً در تحقیقات ییشین مییار فاصله از بیمارستانهتای موجتود مهتمتترین مییتار
مکانیابو بیمارستان بوده اس ؛ اما روش آنترویو شانون آن را مییتاری کتماهمیت

تشتخیص داد.

نتایج رتبهبندی سای های دو روش تقریباً یکسان بود؛ به گونهای کته هتر دو روش استتاادهشتده
(کریتی ت کوداس و آنترویو شانونت کوداس) سای های واضع در نیمة غربتو منطقتة  5را ،کته در
همسایگو مناالق  21و  22واضع شدهاند ،مناسبترین مکانها جه

احتداث بیمارستتان تشتخیص

دادند .با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،استااده از روشهتای وزندهتو عینتو ،هماننتد روشهتای
وزندهو موضوعو ،موتواند به نتایج درس

و منطقو منجر شود .همینین در روشهای وزندهو

عینو موتوان مزی های روشهای وزندهو موضوعو را داش

(همانند مدلسازی همبستگو بین

مییارها و عدم ضطیی ) و در عمآ این روشها موتوانند جایگزین روشهای وزندهو موضتوعو
شوند؛ درحالوکه از صح

بسیار باالیو برخوردارند .استااده از سایر روشهای وزندهو عینتو و

مقایسة نتایج آنها برای تحقیقات آینده ییشنهاد موشود.
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