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چکیده
مسئوالن برنامهریزی محیطی با تصمیمگیریهای بسیار پیچیدهای مواجه هستند ،از جمله این تصمیمگیریها میتوان
به انتخاب موقعیت مناسب برای مراکز خدماترسانی ،با توجه به چند معیار متناقض اشاره کرد .در این مطالعه ،از
قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی برای تهیه نقشه معیارهای اولیه استفاده شده است و با توجه به  7معیار مورد
نظر 6 ،مکان جدید برای مدیریت بهتر و پوششدهی کامل شهر اهواز شناسایی شدند .سپس دو روش تحلیل سلسله
مراتبی فازی جهت ارزیابی معیارهای تصمیمگیری و اولویتبندی مکانهای کاندید شده و نهایتاً تعیین مناسبترین
مکان برای ایجاد بیمارستان در منطقه شهری اهواز استفاده گردید که این روشها عبارت از آنالیزهای محدوده فازی
و باکلی هستند .نتایج اولویتبندی  6مکان جدید جهت استقرار بیمارستان ،بیانگر این میباشد که روشهای محدوده
فازی و باکلی تقریباً نتایج مشابهی را در اولویتبندی مکانهای پیشنهادی ارائه دادهاند ،به این شکل که پهنههای  5و
 3در ناحیه  7و  3شهرداری اهواز در هر دو روش تحلیل سلسله مراتبی فازی از الویت باالتری برای احداث
بیمارستان برخوردار میباشند.
کلید واژهها :سیستم اطالعات جغرافیایی ،تحلیل سلسله مراتبی فازی ،آنالیزهای محدوده فازی ،روش باکلی.

 -1مربی ،گروه جغرافیا (کارتوگرافی) دانشگاه زنجان.
 -2مربی ،عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و  GISدانشگاه شهید چمران اهواز.
 -3دانشیار ،عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و  GISدانشگاه شهید چمران اهواز.
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جمعیت رو به رشد مناطق شهری ،باعث افزایش تقاضا جهت ایجاد خدمات شهری از جمله بیمارستانهای جدید
شده است .از معیارهای مهم در موقعیتیابی بیمارستان ،میزان سازگاری و مطلوبیت محل قرارگیری بیمارستانها
میباشد  .سازگاری در واقع میزان مناسبت یک محل را برای یک هدف خاص نشان میدهد و از لحاظ برنامهریزی
شهری ،کاربریهایی که در حوضه نفوذ یکدیگر قرار میگیرند ،باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر
منطبق باشند و باعث مزاحمت و مانع انجام فعالیتهای یکدیگر نگردند .در استقرار بیمارستان نیز همجواری با
بعضی از کاربریها باعث ایجاد خلل در فعالیتها و خدماترسانی شده و موجب میگردند تا خسارات
جبرانناپذیری به مردم و دارایی آنها وارد آید .بدین جهت بایستی تمام کاربریهای ریسکپذیر را شناسایی و
حتیالمقدور از تأسیس بیمارستانهای جدید در محدوده آنها جلوگیری شود.
بهطور کلی کاربریهای مؤثر در مکانیابی بیمارستان در این تحقیق به  2دسته کلی تقسیمبندی میشوند:
الف) کاربریهای سازگار :دسترسی نسبت به کاربریهای مختلف از جمله فضای سبز ،ایستگاههای آتشنشانی،
مناطق مسکونی ،مناطق پرتراکم جمعیت و خیابانهای اصلی و فرعی میباشند.
ب) کاربریهای ریسکپذیر :مجاورت رودخانه و گسل.
این تحقیق تالشی است در جهت انتخاب مکان مناسب برای ایجاد بیمارستان با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی ،4درحالیکه همزمان بایستی به تردید در اینچنین تصمیمگیریهایی نیز توجه کرد .معیارهایی که جهت
مکانیابی بهینه بیمارستان در این تحقیق استفاده شده است ،شامل نزدیکی به خیابانهای اصلی و فرعی ،ظرفیت
خدماترسانی به بیشترین میزان جمعیت ،دسترسی آسان به ایستگاههای آتشنشانی ،مناطق مسکونی ،فضای سبز و
دوری از گسل و رودخانه کارون که بهعنوان مخاطرات طبیعی شناخته میشوند .از آنجا که این چند معیار باهم
متناقض هستند ،مکانیابی یک مشکل نیمهساختاری است .بنابراین آنالیزهای تصمیمگیری چندمعیاره 5یک فن
مناسب برای ارزیابی متغیرها است .آنالیزهای تصمیمگیری چندمعیاره جهت حل مشکالت مکانیابی استفاده
میشوند .روشهایی مانند پرومیت و الکتره و تاپسیس 6جهت رتبهبندی مکانهای مختلف و به طور خاص در رابطه
با مشکالت محیطی کاربرد دارد (مارینونی 2005:51 ،7؛ چنگ 8و همکاران975 :2002 ،؛ سالمینن 9و همکاران،
 .)458 :1998تحلیل سلسله مراتبی 10که به وسیله ساعتی )1980( 11توضیح داده شده ،یکی از مفیدترین روشها

4- GIS
)5- Multi Criteria Decision Making Analysis (MCDA
6- Promethe, Electre, TOPSIS
7- Marinoni
8- Chenge
9- Salminen
)10- Analytical Hierarchy Process (AHP
11- Saaty
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به دلیل داشتن مبنای تئوریکی قوی ،دقت باال ،سهولت استفاده ،دارا بودن ارزش و اعتبار و درستی و دقت نتیجه،
یکی از معتبرترین و پرکاربردترین روشها در این زمینه میباشد (مالزوسکی.)1999 ،13
در تحلیل سلسله مراتبی ،14بین متغیرها ،ماتریس مقایسه زوجی تشکیلشده که میزان ارجحیت متغیرها را نسبت به
هم نشان میدهد .در این مقایسهها از ارزش های عددی جهت نمایش میزان ارجحیت متغیرها استفاده میشود
(تاها .)2003 ،15این ارزشها در مقیاس  9-1طبقهبندی میشوند که نشانگر اهمیت برابر تا اهمیت فوقالعاده زیاد
متغیرها نسبت به یکدیگر است ،البته گاهی نیز در فاصله  5-1طبقهبندی مقیاسهای زبانی صورت میگیرد .در
ماتریس مقایسه زوجی ،عدد  9نشاندهنده اهمیت زیاد و  1/9بیانگر کمترین اهمیت است (سارکیز و تالوری،16
 .)318 :2004از این مقیاسهای نسبتی جهت مقایسه وزن عناصر کمی و کیفی استفاده میشود (پوهکار و
راماچاندران.)365 :2004 ،17
بر اساس نظریه لطفیزاده ،)338 :1965( 18تحلیل سلسله مراتبی قابلیت ترکیب شدن با فازی را دارد که این مسئله
موجب انعطاف بیشتر در تصمیمگیری و قضاوت میگردد .تحلیل سلسله مراتبی فازی 19بسیاری از مزایای متعارف
تحلیل سلسله مراتبی را داراست و عالوه بر آن آسانی نسبی ،قابلیت کنترل چند معیار و ترکیب کردن دادههای کمی
و کیفی از ویژگیهای تحلیل سلسله مراتبی فازی است .تحلیل سلسله مراتبی فازی مانند تحلیل سلسله مراتبی دارای
ساختار سلسله مراتبی بوده و به تقسیم امکانات و مقایسه زوجی ،کاهش عدم سازگاری و اولویتبندی میپردازد.
نهایتاً ،میتوان گفت که تحلیل سلسله مراتبی فازی منعکسکننده فکر انسان است که از اطالعات تقریبی و نه قطعی
جهت تصمیمگیری استفاده میکند (کاهرمان 20و همکاران.)171 :2004 ،
همه این قابلیتها ،تحلیل سلسله مراتبی فازی را یک روش مناسب جهت تصمیمات پیچیده در مدیریت برنامهریزی
شهری و محیطی قرار داده است .مطالعات زیادی انجام شده که از روشهای تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت رفع
مشکالت تصمیمگیری استفاده کردهاند .از جمله این تحقیقات میتوان به نانگ فی پن )958 :2008( 21اشاره کرد که
از روشهای باکلی و 𝑡 α − cuجهت احداث مکان مناسب پل در تایوان استفاده کرد .همچنین بالی و کروگلو
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12- Dey & Ramcharan
13- Malczewski
14- AHP
15-Taha
16- Sarkis & Talluri
17- Pohekar & Ramachandran
18- Lotfizadeh
19- FAHP
20- Kahraman
21- Fei pan
22- Balli & Korukoglu
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جهت تعیین وزن معیارها از تحلیل سلسله مراتبی فازی و جهت اولویتبندی سیستمهای عملگر از روش تاپسیس
استفاده کردند.
مطالعات زیادی نیز با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در زمینه انتخاب م ناسب مراکز درمانی انجام شده است،
به عنوان مثال پری و گسلر

23

()1177 :2000

با استفاده از فناوری سیستم اطالعات جغرافیایی ،با ارزیابی دسترسی

فیزیکی جمعیت به مراکز درمانی در منطقهای دور و فقیرنشین از بولیوی ،مدلی ایجاد کردند که با توزیع کارکنان
بیمارستانی ،موجبات افزایش دسترسی فیزیکی را برای مردم آن منطقه فراهم کنند.
محمدی ( )1382در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به مکانیابی مراکز بهداشتی-درمانی در منطقه  5شهر تهران
پرداخته است و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مراکز جدید بهداشتی-درمانی را در نواحی هفتگانه منطقه
مذکور مکانیابی نموده است.
مجدی ( )1386در پژوهش خود ،با استفاده از تجزیهوتحلیلهای سیستم اطالعات جغرافیایی اقدام به مکانیابی
بیمارستان در شهر تبریز نموده است و مراکز بهینه را ،با ترکیب معیارهای مختلف ،مشخص نموده است .هیر و
بارکیوس )181 :2007( 24توزیع جغرافیایی مراکز خدماترسانی و مدت زمان حرکت به طرف بیمارستانهای قلب
در کنتاکی را مورد مقایسه قراردادند و به ارتباط بین دسترسی و میزان سالمتی در یک ساختار سیستم اطالعات
جغرافیایی پرداختند.
وحیدنیا 25و همکاران ( )3048 :2009در منطقه مطالعاتی تهران برای انتخاب مکان مناسب بیمارستان از سه روش
تحلیل سلسله مراتبی فازی ) fuzzy extent، α − cutو  )center-of-areاستفاده کرده که در نهایت هر سه روش
اولویتبندی مشابهی برای مکان های پیشنهادی بیمارستان ارائه دادند .ایشان در پایان اظهار داشتند که با اضافه کردن
یک بیمارستان جدید در مکان مناسب ،شاخص دسترسی در  %6/5منطقه جغرافیایی بهبود حاصل خواهد کرد.
موقعیت منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،شهر اهواز مرکز استان خوزستان بوده که بین  31درجه و  13دقیقه تا  31درجه و  23دقیقه
شمالی و  48درجه و  32دقیقه تا  48درجه و  47دقیقه شرقی واقع شده است .موقعیت منطقه مورد مطالعه به همراه
پهنههای مناسب احداث بیمارستان حاصل از آنالیزهای سیستم اطالعات جغرافیایی در (شکل  )1آمده است.

23- Perry & Gesler
24- Hare & Barcus
25- Vahidnia
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مواد و روشها
طی چند ساله اخیر سیستم اطالعات جغرافیایی بهعنوان یک سیستم برای مدیریت ،نمایش و آنالیز دادههای زمین
مرجع ،جهت سادهسازی و کم کردن هزینهها طی فرآیند مکانیابی بهکار میرود .هدف از مکانیابی یافتن موقعیت
بهینه با توجه به معیارهای از پیش تعریف شده است (هیلی و ایلبری،26

.)1990

فرآیند مکانیابی معموال دارای  2مرحله اصلی است:
 -1نمایش (معرفی تعداد محدودی از مکانهای کاندید شده در یک منطقه جغرافیایی گسترده که دارای چند معیار
برای مکانیابی هستند).
 -2ارزیابی (آزمون کردن جهت انتخاب مناسبترین مکان) (چنگ 27و همکاران)139 :2008 ،
در این چنین موقعیتهایی ،تعدادی از ابزارها جهت تعیین کردن مکان بهینه مناسب هستند (ویتالکس:2005 ،28
 .)437ترکیب سیستم اطالعات جغرافیایی با تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره 29میتواند مکانیابی را در شرایط
26- Healey & Ilbery
27- Chang
28- Witlox
)29- Multi Criteria Decision Making (MCDM
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توصیفات ،متغیرها و نتایج ،اطالعات کامالً قابلاعتمادی در دسترس ندارد .روشهای سنتی مکانیابی با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی روی نقشههای طبقهبندی شده با مدل بولین یا با عملگرهای همپوشانی انجام میشد .اما
در این تحقیق با وجود  7معیار از پیش تعریف شده (جدول  ،)1ویژگیهای مکانی هر نقشه معیار ،آشکارسازی
می شود .در این روش تالش مورد نیاز جهت حل مشکل کاهش خواهد یافت .بنابراین ،مراحل انجام این تحقیق به
این ترتیب است که با توجه به معیارهای (جدول  )1ابتدا با استفاده از قابلیتهای آنالیز سیستم اطالعات جغرافیایی
(آنالیزهای نزدیکی و فضایی )30همانند (شکل  ،)4نقشههای موضوعی ایجاد گردیده است .پس از ایجاد نقشههای
موضوعی با همپوشانی فازی در سیستم اطالعات جغرافیایی چند مکان برای احداث بیمارستان پیشنهاد میگردد.
سپس با توجه به معیارهای ارزیابی کمی ،جهت اولویتبندی مکانهای بهینه پیشنهادی ،از دو روش تحلیل سلسله
مراتبی فازی استفاده شده و نهایتا مساحت هر پهنه پیشنهادی نیز به صورت مجزا بررسی میگردد.
جدول  -1معیارهای مورد استفاده جهت تعیین مکان بهینه بیمارستان
معیار مورد مطالعه

نحوه دسترسی به داده

تراکم شبکه دسترسی

با استفاده از دادههای شبکه دسترسی شهر اهواز تهیه گردید

تراکم جمعیت

طبق آمار سال  1385مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه شهید چمران استخراج گردید.

نزدیکی به فضای سبز

با استفاده از دادههای خدمات عمومی و نقشه شهر اهواز ،موقعیت فضاهای سبز شهر اهواز استخراج گردید.

نزدیکی به ایستگاههای
آتشنشانی

با استفاده از دادههای خدمات عمومی و نقشه شهر اهواز ،موقعیت ایستگاهها استخراج گردید.

نزدیکی به مناطق مسکونی

در تهیه این دادهها از نقشه کاربری اراضی و تصویر کویک برد 31شهر اهواز استفاده شد.

دوری از گسل

با استفاده از نقشه 1:100000زمینشناسی اهواز الیه خطی گسل استخراج گردید.

دوری از رودخانه

با استفاده از تصویر کویک برد  ،الیه رودخانه کارون استخراج گردید.

 تحلیل سلسله مراتبی فازیتحلیل سلسله مراتبی بیشتر برای تصمیمگیریها در شرایط قطعی 32استفادهشده و یک تصمیمگیری بدون تعادل را
انجام میدهد .علیرغم قابلیتهای تحلیل سلسله مراتبی در اولویتبندی مکانها ،ولی این مدل توانایی انعکاس فکر
انسان را ندارد (دنگ .)215 :1999 ،33به همین دلیل میتوان فازیسازی و به طور خاص روش تحلیل سلسله مراتبی
فازی را روش مناسبی جهت رفع این مشکل دانست (میخالو و تووتینو .)23 :2004 ،34این روش ابزاری بسیار
30- Spatial Analysis
31- Quickbird
32- Crisp
33- Deng
34- Mikhailov & Tsvetinov
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کاراکاسوگلو .)10 :2007 ،35نظریه فازی یک نظریه ریاضی است که جهت مدلسازی فازی فرآیند ذهن انسان بهکار
میرود (لین 36و همکاران .)3749 :2007 ،این روش بیشتر زمانی استفاده میشود که مرزهای کریسپ میان کالسها
وجود نداشته باشد (ون الرهون و پدریز .)229 :1983 ،37تحلیل سلسله مراتبی فازی با استفاده از اعداد فازی،
اولویتبندیهای تقریبی و انعطافپذیری را انجام میدهد .تابع عضویت ) M (xفازی روی یک محدودهای از اعداد
حقیقی در فاصله  0تا  1عمل میکند .بنابراین تحلیل سلسله مراتبی فازی از یک محدودهای از ارزشها جهت بیان
تردید در تصمیمگیری استفاده میکند (لی 38و همکاران )96 :2008 ،و تصمیمگیرنده نیز در انتخاب این محدوده از
ارزشها آزاد است .همچنین تصمیمگیرنده قادر است که ارزشها را به صورت باال ،متوسط ،پایین یا خوب و
متوسط و بد تقسیمبندی کند (جناتان .)126 :2003 ،39یک قضاوت شک آمیز کارشناسی میتواند بهوسیله اعداد
فازی نمایش داده شود .اعداد فازی مثلثی

(،)TFNs

نوع ویژهای از اعداد فازی است که بهعلت سهولت در استفاده

بسیار مورد توجه قرار میگیرند و تابع عضویت آن یعنی  Mبا  3عدد حقیقی فازی مثلثی ( )l ,m ,uدر (شکل )2
(دنگ )215 :1999 ،40تعریف شده است.
1.0

M
0.0
u

m

شکل  :2عدد فازی

1

مثلثی )M= (l,m,u) , (TFNs

پارامترهای  u ,m ,lبهترتیب بیانگر کوچکترین ارزش احتمال ،ارزش احتمال متوسط و باالترین ارزش برای
توصیف یک حادثه فازی است .توابع عضویت بهصورت ریاضی در زیر توضیح داده شده است (ککس.)1995 ،41

35- Ertugrul & Karakasoglu
36- Lin
37- Van Laarhoven & Pedrycz
38- Lee
39- Jeganathan
40- Deng
41- Cox
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lxm
mxu
x>u

عملگرهای متفاوتی در اعداد فازی مثلثی وجود دارد .اما در این مطالعه به  3عملگر مهم اشاره میشود .اگرر  2سرری
اعداد فازی مثلثی مثبت

(  (l2 , m2 , u2و ) (l1 , m1 , u1

تعریف شده باشند پس:
) (l , m , u ) + (l , m , u ) = (l +l , m + m , u + u
1 1 1
2 2 2
1 2 1
2 1 2

) (l , m , u ) . (l , m , u ) = (l . l , m . m , u . u
1 1 1
2 2 2
1 2 1 2 1 2
1
)

1
,

l1

1
,

m1

(

u1

-1
) (l , m , u
1 1 1

برای تحلیل سلسله مراتبی فازی روشهای زیادی بر اساس اعداد فازی مثلثی پیشنهاد شده است (ارنسال 42و
همکاران .)2755 :2006 ،در این مطالعه جهت اولویتبندی مکانهای پیشنهادی بیمارستان ،ابتدا از آنالیز محدوده
فازی ( 43چنگ 44و همکاران )139 :2008 ،با اعداد فازی مثلثی و سپس از روش باکلی (دیمرل 45و همکاران،
 )2008با اعداد فازی ذوزنقهای استفاده میگردد.
آنالیزهای محدوده فازی
یکی از روشهای مهم و کاربردی تحلیل سلسله مراتبی فازی ،آنالیزهای محدوده فازی است .آنالیزهای محدوده
فازی وابسته به درجه احتمال هر معیار است .طبق قضاوتهای کارشناسی ،اعداد فازی مثلثی برای همه متغیرهای
مربوطه تعیین و ماتریس مقایسه زوجی آنها شکل میگیرد .مراحل انجام آنالیزهای محدوده فازی به قرار زیر است.
مرحله :1مجموع هر سطر از ماتریسهای مقایسه زوجی

M

محاسبه شده و سپس با عملگرهای ریاضی فازی نرمال

میگردد .اعداد فازی مثلثی به عنوان وزنهای نسبی برای هر متغیر و همچنین جهت نمایش وزن هر معیار با توجه
به هدف نهایی مفید است .مجموع این وزنها سپس برای هر متغیر با توجه به رابطه  1محاسبه میشود.

42- Erensal
43- Fuzzy extent
44- Chang
45- Demirel
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x<l

0,
(x-l) / (m-l),
μ (x/Μ)= 
(u-x) / (u-m),
0,
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-1

n m
m
i
j
 

=

[
] M gi
s i j=1 M gi
i=1 j=1

مرحله :2در این مرحله درجه احتمال برای هر دو سری اعداد فازی مثلثی نسبت به همدیگر محاسبه میشرود ،درجره
احتمال

( u1 ( ≤ M2 = (l2 , m2 , u2

 M1 = (l1 , m1 ,به صورت رابطه  2تعریف میگردد.

رابطه ()2

]))(y
M2

برای مقایسه  M1و ،M2ما نیاز به هردو

ارزش (M1( , V( M1≤ M2

μ

V ( M  M ) = sup [min (μ
(x) ,
2
1
M1
y x

≤  V (M2خواهیم داشت.

مرحله  :3بعد از آن از طریق رابطه  3به محاسبه درجه احتمال  minها پرداخته میشود.
d ( A ) = min V (S  S ) for k= 1,2,....,n; k  i
i
i
k

رابطه ()3

مرحله  :4سپس وزن عناصر با تقسیم هر  minبهدست آمده برای هر معیار ،بر مجموع  minهای اعداد غیر فازی
بهدست میآید که در رابطه  4آمده است.
T

رابطه ()4

)) A1) ,d ( A 2) ,....., d (A n

( W = (d

برای انجام مقایسه زوجی در میان پارامترهای فازی ،از متغیرهای زبانی (جدول)  2برای تعریف سطوح رتبهبندی
استفاده میشود.
جدول  -2اعداد فازی مثلثی متغیرهای زبانی استفاده شده در این مطالعه
معکوس مقیاس فازی مثلثی

مقیاس فازی مثلثی

مقیاس زبانی

( 1و  1و )1

( 1و  1و )1

کامالً برابر

( 2و  1و )2/3

( 3/2و  1و )1/2

اندکی مهمتر

( 1و  2/3و )1/2

( 2و  3/2و )1

کمی بااهمیت بیشتر

( 2/3و 1/2و )2/5

( 5/2و  2و )3/2

خیلیمهمتر

( 1/2و  2/5و )1/3

( 3و  5/2و )2

خیلیخیلیمهمتر

( 2/5و  1/3و )2/7

( 7/2و 3و)5/2

بینهایت مهمتر
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در این روش شخص تصمیمگیرنده می تواند مقایسات زوجی اجزای هر سطح را در قالب اعداد فازی ذوزنقهای بیان
نماید  .برای تحلیل روش باکلی ابتدا به تعاریف اصلی که در حالت کالسیک وجود دارد پرداخته میشود .بهطور کلی
روش باکلی را میتوان در قالب  3مرحله زیر بیان نمود :مرحله  :1در این مرحله ماتریس مقایسه زوجی توسط
شخص تصمیمگیرنده تعریف میشود .اجزای این ماتریسها ،اعداد فازی ذوزنقهای خواهند بود .چنانچه ارجحیت
جزء iام با ) ãij = (aij , bij , cij , dijنشان داده شود ،ارجحیت جزء jام بر جزء iام بهصورت

(1/dij , 1/cij , 1/bij ,1/

 ãji =)aijخواهد بود .در صورتی که  i=jباشد میتوان نوشت.
(1 ,1 , 1 ,1) = ã ji = ã ij

مرحله  :2سپس میانگین هندسی هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی با استفاده از رابطه  5محاسبه میگردد.
(رابطه )5

1

𝑛

𝑛] 𝑗𝑖𝑎 ∏ [ = 𝑖𝑧𝑖∀
𝑗=1

𝑖𝑧
𝑤
= 𝑖̃
,
) 𝑛𝑧 (𝑧1 + 𝑧2 + ⋯ +

𝑤 بیانگر وزن و اهمیت گزینه یا معیار iام امست .حال برای تعمیم روش فوق به حالت فازی باید در تمام
در واقع 𝑖 ̃
روابط باال به جای استفاده از عملگرهای کالسیک از عملگرهایی مانند جمع و ضرب فازی ،تبدیل اعداد به اعداد
ذوزنقهای فازی و  ...استفاده نمود .کران چپ و راست مجموعه فازی 𝑗𝑖̃𝑎 با استفاده از روابط  6و  7تعریف
میگردد.
رابطه ()6

1

رابطه ()7

1

𝑛

]𝑓𝑖 ( 𝛼 ) = [ ∏ (( 𝑏𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗 ) 𝛼 + 𝑎𝑖𝑗 )] 𝑛 = 𝛼 ∈ [0,1
𝑗=1
𝑛

]𝑔𝑖 ( 𝛼 ) = [ ∏ (( 𝑐𝑖𝑗 − 𝑑𝑖𝑗 ) 𝛼 + 𝑏𝑖𝑗 )] 𝑛 = 𝛼 ∈ [0,1
𝑗=1

سپس میتوان  aiو  aرا با روابط  8و  9محاسبه نمود.
∑m
i=1 𝑎𝑖 = a

رابطه ()8
رابطه ()9

1

𝑛 ] 𝑗𝑖𝑎 𝑎𝑖 = [ ∏𝑛𝑗 = 1
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ماتریس مقایسه زوجی مکانها نسبت به همدیگر) از رابطه  10محاسبه خواهد شد.
ai bi ci di
) , , ,
d c b a

رابطه ()10

( = r̃ij

𝑤
مرحله  :3تمامی مراحل ذکرشده در باال برای ماتریس مقایسه زوجی معیارها نسبت به هم انجام شده و در نهایت 𝑗̃

در مرحله سوم محاسبه میشود.
w
̃ j = a1 , b1 , c1 , d1

r̃ij = a2 , b2 , c2 , d2

𝑤 محاسبه گردد.
بایستی ابتدا مقادیر  R 2 , R1 , L2 , L1محاسبه شده ،سپس طبق رابطه  11مقدار 𝑗𝑖̃𝑟 𝑗̃

رابطه ()11

) L2 = a2 (b1 − a1 ) + a1 (b2 − a2

) L1 = (b1 − a1 ) (b2 − a2

]) R 2 = −[d2 (d1 − c1 ) + d1 (d2 − c2

) R1 = (d1 − c1 ) (d2 − c2

)] 𝐿2 ] , (𝑏1 𝑏2 ), (𝑐1 𝑐2 ), (𝑑1 𝑑2 ) [𝑅1 , 𝑅2

𝑤
̃𝑗 𝑟̃ 𝑖𝑗 = ((𝑎1 𝑎2 ) [𝐿1,

در این مرحله مقادیر مطلوبیت فازی 𝑖̃𝑢 با استفاده از رابطه  12محاسبه میگردد.
n

رابطه ()12

𝑤 ∑ = 𝑖̃𝑢
𝑗𝑖̃𝑟 𝑗̃
i=1

با استفاده از روابط باال میتوان تابع ) µ𝑤̃𝑖(xعضویت را بهصورت زیر تعریف نمود.
𝑑

𝑎

a

𝑑

)𝑖 ( ≥ x ≤ ( 𝑖) Or x

if

0

)𝑖 ( ≥ ( 𝑖) x

if

1

𝑐

𝑏

b

c

𝑏

𝑎

c

𝑑

)𝑖 ( ≥ if ( 𝑖) x

]𝛼 ∈ [0,1

if

]𝛼 ∈ [0,1

𝑖𝑐
𝑖𝑑
) ( ≥ ( )x
b
a

رابطه ()13
رابطه ()14

a<X<b

c<X<d

]α ∈ [0,1

]α ∈ [0,1

x= L1 a2 + L2 + a

X= R1 a2 + R 2 + a
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𝑏

a

c

d

 xاز رابطه ) x = g i (α)/ f (αمحاسبه میشود .طوری که
m

m

)𝛼( 𝑖𝑔 ∑ = )𝛼(𝑔 )𝛼( 𝑖𝑓 ∑ = )𝛼(𝑓
i=1

i=1

در نهایت با ترسیم نمودار میتوان به اولویتبندی مکانهای پیشنهادی پرداخت( .شکل  )3روش انجام تحقیق در
این مطالعه را نشان میدهد.
جمعآوری داده

انجام

آنالیزهایGIS

تهیه نقشههای اولیه در

GIS

نقشه ریسکپذیری

نقشههای سازگار
Fuzzy AHP

Fuzzy Extent

Buckley

 6پهنه پیشنهادی بیمارستان

مقایسه نتایج رتبهبندی پهنهها
ارزیابی پهنهها از لحاظ مساحت
شکل :3مراحل انجام تحقیق

یافتهها و بحث
(شکل  )1منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد .بیمارستانها بایستی نزدیک به مسیرهای انتقال اصلی و فرعی باشند.
مکانهای قرارگرفته روی حریم تعریفشده  0تا  200متر برای خیابانها از نظر معیار دسترسی باالترین درجه را
خواهند داشت .دیگر عامل ضروری در این مطالعه تراکم جمعیت است که این الیه با توجه به میزان جمعیت در
حوزههای شهری اهواز تهیه و سپس درون یابی شد .مکان جدید احداث بیمارستان بایستی نزدیک به مراکزی با
تراکم باالی جمعیتی باشد که در نقشه تراکم جمعیت (شکل  )4نمایش داده شده است.
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از آنجا که در احداث بیمارستان ،نزدیکی به تعدادی از کاربریها از اهمیت زیادی برخوردار است ،لذا در این
مطالعه ،در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی نقشههای نزدیکی به فضای سبز و دسترسی به ایستگاههای آتشنشانی
و نقشه منطقه مسکونی با تعریف حریمهای  0تا  1000متر برای هر کدام ،تهیه شد .مکانهایی برای ایجاد بیمارستان
مناسب هستند که در محدوده حریم این کاربریها قرار بگیرند ،به این معنا که بیمارستان جدید هر چه به این
کاربریها نزدیکتر باشد ،امتیاز باالتری بهخود اختصاص میدهد .عالوه بر کاربریهای سازگار در فرآیند مکانیابی
بیمارستان ،چند کاربری به عنوان کاربریهای ریسکپذیر مطرح می شوند که در این مطالعه از میان کاربریهای
ریسکپذیر جهت ایجاد بیمارستان جدید ،نقشه حریم  0تا  800متری گسل و نقشه حریم  0تا  300متری رودخانه
کارون ترسیم شد ،یعنی هرچه بیمارستان جدید از این مناطق خطرپذیر دورتر باشد نتیجه بهتر خواهد بود .پس از
تهیه نقشههای اولیه حریم برای هر الیه اطالعاتی ،سپس در سیستم اطالعات جغرافیایی طوری نقشهها فازی سازی
گردیدند که با توجه به سازگار بودن الیه یا ریسکپذیر بودن الیه ،به حریمهای هر الیه اطالعاتی یک درجه
عضویت فازی در بازه  0تا  1اختصاص داده شد .نقشههای فازی شده هر الیه اطالعاتی با عناوین نقشه تراکم
جمعیت ،نقشه حریم ایستگاههای آتشنشانی ،نقشه حریم فضای سبز ،نقشه حریم منطقه مسکونی ،نقشه حریم شبکه
دسترسی ،نقشه حریم گسل ،نقشه حریم رودخانه کارون در (شکل  )4نمایش داده شده است .نهایتاً تمامی نقشههای
فازی شده مرحله قبل ،در سیستم اطالعات جغرافیایی همپوشانی فازی شده و به صورت نقشه نهایی حاصل از
همپوشانی الیهها در (شکل  )4نمایش داده شده است .همانطور که در نقشه نهایی حاصل از همپوشانی الیهها در
(شکل  )4آمده است 6 ،پهنه به عنوان مناسبترین مکانهای احداث بیمارستان جدید معرفی گردیدهاند .الزم به ذکر
است که این  6پهنه در (شکل  )1نیز آورده شده بود.
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نقشه نهایی حاصل از همپوشانی الیهها در مرحله قبل 6 ،مکان جدید جهت استقرار بیمارستان را نمایش داد .در این
مرحله به ارزیابی معیارهای تصمیمگیری و اولویتبندی مکانهای پیشنهادی با استفاده از  2روش تحلیل سلسله
مراتبی فازی پرداخته میشود .در این مرحله جهت انجام فرآیند ارزیابی و اولویتبندی مکانها ،ابتدا ماتریسهای
مقایسه زوجی طبق  2روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بهکار رفته در این تحقیق ،ایجاد میشود.
جدول  -3ماتریس مقایسه زوجی  6مکان پیشنهادی با توجه به معیار میزان دسترسی ترافیکی با اعداد فازی مثلثی
وزن

احتمال

Fuzzy synthetic
extent

سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

دسترسی

0/173

1

 0/38و  0/1787و 0/0741

( 3/2و  1و )1/2

( 2و  1و )2/3

( 3/2و  1و )1/2

( 3/2و  1و )1/2

( 2و  3/2و )1

( 1و  1و )1

سایت 1

0/155

0/ 9

 0/36و  0/1466و 0/0712

( 2و  1و )2/3

( 1و  2/3و )1/2

( 2و  1و )2/3

( 2و  1و )2/3

( 1و  1و )1

( 1و  2/3و )1/2

سایت 2

0/165

0/954

 0/36و  0/165و 0/0771

( 1و  1و )1

( 2و  1و )2/3

( 3/2و  1و )1/2

( 1و  1و )1

( 3/2و  1و )1/2

( 2و  1و )2/3

سایت 3

0/166

0/959

 0/4و  0/165و 0/0712

( 3/2و  1و )1/2

( 2و  1و )2/3

( 1و  1و )1

( 2و  1و )2/3

( 3/2و  1و )1/2

( 2و  1و )2/3

سایت 4

0/173

1

 0/36و  0/1787و 0/0712

( 3/2و  1و )1/2

( 1و  1و )1

( 3/2و  1و )1/2

( 3/2و  1و )1/2

( 2و  3/2و )1

( 3/2و  1و )1/2

سایت 5

0/165

0/957

 0/38و  0/165و 0/0801

( 1و  1و )1

( 2و  1و )2/3

( 2و  1و )2/3

( 1و  1و )1

( 3/2و  1و )1/2

( 2و  1و )2/3

سایت 6

نرمال

جدول  -4ماتریس مقایسه زوجی  6مکان پیشنهادی با توجه به معیار میزان دسترسی به ایستگاههای آتشنشانی با اعداد فازی مثلثی

وزن نرمال

احتمال

Fuzzy synthetic extent

سایت 6

سایت 5

0/166

1

 0/328و  0/1662و 0/07

( 3/2و  1و )1/2

( 1و  1و )1

0/166

1

 0/3895و  0/1662و 0/067

( 3/2و  1و )1/2

( 2و  1و )2/3

0/166

1

 0/3895و  0/1662و 0/067

( 3/2و  1و )1/2

0/166

1

 0/41و  0/1662و 0/07

( 3/2و  1و )1/2

0/166

1

 0/369و 0/1662و0/0758

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

0/166

1

 0/451و  0/1662و 0/0758

( 1و  1و )1

( 2و  1و )2/3

سایت 1

آتشنشانی

سایت 4

( 1و  1و )1

سایت 1

( 3/2و  1و )1/2

( 1و  1و )1

( 2و  1و )2/3

سایت 2

( 1و  1و )1

( 2و  1و )2/3

( 2و  1و )2/3

سایت 3

( 1و 1و) 1

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

سایت 4

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

سایت 5

( 2و  1و )2/3

( 2و  1و )2/3

( 2و  1و )2/3

( 2و  1و )2/3

سایت 6

( 3/ 2و  1و
) 1/ 2
( 3/ 2و  1و
) 1/ 2

( 3/ 2و  1و

( 3/ 2و  1و

) 1/ 2

) 1/ 2

( 3/ 2و  1و
) 1/ 2

سایت 3

( 3/2و  1و )1/2

سایت 2

( 3/ 2و  1و
) 1/ 2
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وزن نرمال

احتمال

Fuzzy synthetic extent

سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

فضای سبز

0/187

1

 0/397و  0/1897و 0/1852

( 2و  3/2و )1

( 3/2و  1و)1/2

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 3/ 2و) 1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

سایت 1

0/174

0/933

 0/3771و 0/1761و0/1653

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2و 3/ 2و) 1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

( 2و 1و) 2/ 3

سایت 2

0/145

0/774

 0/3374و 0/1445و0/1521

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و 2 / 3و) 1/ 2

( 2و 1و) 2/ 3

( 1و 1و) 1

( 2و 1و) 2/ 3

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

سایت 3

0/161

0/863

 0/3573و 0/1626و0/1455

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 3/ 2و  1و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2و 1و) 2/ 3

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

سایت 4

0/179

0/96

 0/397و 0/1806و0/1918

( 2و 3/ 2و) 1

( 1و  1و) 1

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 3/ 2و) 1

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 2و 1و) 2/ 3

سایت 5

0/151

0/806

 0/3573و 0/1445و0/1588

( 1و 1و) 1

( 1و 2 / 3و) 1/ 2

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

سایت 6

جدول  -6ماتریس مقایسه زوجی  6مکان پیشنهادی با توجه به معیار میزان دسترسی به مناطق مسکونی با اعداد فازی مثلثی
وزن نرمال

احتمال

Fuzzy synthetic extent

سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

مسکونی

0/18

1

 0/3417و 0/1677و0/0704

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

(  3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2و 3/ 2و) 1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

سایت 1

0/124

0/692

 0/402و 0/0204و0/088

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

(  3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2و 3/ 2و) 1

( 2و 3/ 2و) 1

( 1و 1و) 1

( 2و 3/ 2و) 1

سایت 2

0/172

0/96

 0/402و 0/1541و0/0733

( 2و 1و) 2/ 3

(  2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

( 1و 1و) 1

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 2و 1و) 2/ 3

سایت 3

0/167

0/931

 0/3216و 0/145و0/0645

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

(  2و 1و) 2/ 3

( 1و 1و) 1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

سایت 4

0/177

0/985

 0/3819و 0/1632و0/0674

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

سایت 5

0/177

0/987

 0/4221و 0/1632و0/0733

( 1و 1و) 1

(  2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

سایت 6

ماتری س مقایسه زوجی برای هر متغیر ،با توجه به یک معیار مشخص و برای هر معیار با توجه به هدف کلی ایجاد
میشود .در ماتریس مقایسه زوجی مربوط به روش محدوده فازی از اعداد فازی مثلثی و در روش باکلی از اعداد
فازی ذوزنقهای استفاده میشود .مجموع وزنهای اعداد فازی مثلثی و ذوزنقهای محاسبه گردیده و سپس وزن فازی
هر مکان با توجه به جداول مربوطه بهدست آمد .نهایتا وزنهای کلی با استفاده از دو روش محدوده فازی و باکلی به
اعداد حقیقی و غیر فازی تبدیل شدند .در زیر به ارزیابی روش محدوده فازی پرداخته میشود.
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وزن نرمال

احتمال

Fuzzy synthetic extent

سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

جمعیت

0/164

0/512

 0/2859و  0/1529و0/0858

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 2/ 3و 1/ 2و) 2/ 5

( 2و 3/ 2و) 1

( 2و 1و )2/3

( 2و  3/2و)1

( 1و  1و)1

سایت 1

0/108

0/338

 0/231و  0/1339و 0/0814

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 1/ 2و 2/ 5و) 1/ 3

( 5/ 2و 2و) 3/ 2

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

سایت 2

0/17

0/53

 0/2859و  0/1612و 0/0827

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2/ 3و 1/ 2و) 2/ 5

( 2و 3/ 2و) 1

( 1و 1و) 1

( 2و 3/ 2و) 1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

سایت 3

0/027

0/085

 0/1759و  0/0992و 0/062

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 2/ 3و 1/ 2و) 2/ 5

( 1و 1و) 1

( 1و 2/ 3
و) 1/ 2

( 1و  2/ 3و

( 2/ 3و 1/ 2و) 2/ 5

0/321

1

 0/4455و  0/2728و 0/1598

( 2و 3/ 2و) 1

(  1و 1و) 1

( 5/ 2و 2و) 3/ 2

( 5/ 2و 2و) 3/ 2

( 3و 5/ 2و) 2

0/206

0/641

 0/33و  0/1777و 0/0971

( 1و  1و)1

( 1و  2/3و)1/2

( 2و  3/2و)1

( 2و  1و)2/3

( 2و 3/ 2و) 1

سایت 4

) 1/ 2
( 5/ 2و 2

سایت 5

و) 3/ 2

سایت 6

( 2و 3/2و )1

جدول  -8ماتریس مقایسه زوجی  6مکان پیشنهادی با توجه به معیار میزان دوری از گسل با اعداد فازی مثلثی
وزن نرمال

احتمال

Fuzzy synthetic extent

سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

گسل

0/095

0/355

 0/2246و  0/1123و0/0612

( 3/2و 1و )1/2

( 1و  2/3و)1/2

( 2/ 3و 1/ 2و) 2/ 5

( 1و 2/5و )1/3

( 2و 1و) 2/ 3

( 1و  1و)1

سایت 1

0/125

0/465

 0/2583و 0/127و0/0641

( 3/2و  1و)1/2

( 2و  1و )2/3

( 1و  2/3و )1/2

( 2/3و  1/2و)2/5

( 1و 1و )1

( 3/2و  1و)1/2

سایت 2

0/27

1

 0/4381و  0/2583و 0/144

( 3و  5/2و )2

( 2و 3/2و )1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و  1و)1

( 5/2و  2و )3/2

( 3و  5/2و )2

سایت 3

0/248

0/92

 0/4212و 0/2337و0/1289

( 3و 5/2و )2

( 2و 3/2و )1

( 1و 1و )1

( 2و  1و)2/3

( 2و 3/2و )1

( 5/ 2و  2و

سایت 4

) 3/ 2

0/156

0/581

 0/2864و 0/1557و0/081

( 2و 3/2و )1

( 1و 1و) 1

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 3/2و 1و )1/2

( 2و  3/2و )1

سایت 5

0/103

0/382

 0/2359و 0/1098و0/054

( 1و  1و)1

( 1و  2/3و)1/2

( 1/2و  2/5و)1/3

( 1/2و  2/5و)1/3

( 2و  1و )2/3

( 2و  1و)2/ 3

سایت 6

جدول  -9ماتریس مقایسه زوجی  6مکان پیشنهادی با توجه به معیار میزان دوری از رودخانه با اعداد فازی مثلثی
رودخان

وزن نرمال

احتمال

Fuzzy synthetic
extent

سایت 6

سایت 5

سایت 4

0/107

0/463

 0/2339و 0/1065و0/0686

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1/ 2و 2/ 5و) 1/ 3

0/112

0/485

 0/2339و 0/1179و0/0656

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 2و 1و) 2/ 3

( 2/ 3و 1/ 2و) 2/ 5

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

0/21

0/906

 0/3685و 0/2096و0/1012

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2و 3 / 2و) 1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

( 2و 3/ 2و) 1

0/232

1

 0/4212و 0/2358و0/1226

( 3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2و 3 / 2و) 1

( 1و 1و) 1

( 2و 1و) 2/ 3

(  5/ 2و 2و) 3/ 2

( 3و 5/ 2و) 2

0/133

0/573

 0/2632و 0/131و0/0674

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

(  3/ 2و 1و) 1/ 2

( 2و 1و) 2/ 3

سایت 5

0/026

0/202

 0/3861و 0/1965و0/0981

( 1و 1و) 1

( 2و 3 / 2و) 1

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 3/ 2و) 1

( 2و 3/ 2و) 1

سایت 6

سایت 3
( 2/ 3و1/ 2
و) 2/ 5

سایت 2

سایت 1

( 2و 3/ 2و) 1

( 1و 1و) 1

سایت 1

( 1و 1و) 1

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

سایت 2

( 5/ 2و 2و) 3/ 2

سایت 3
سایت 4

ه
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وزن
نرمال

احتمال

رودخانه

Fuzzy synthetic extent

( 2و 3/ 2و) 1

0/196

0/967

 0/364و 0/19و0/093

0/05

0/25

 0/26و 0/117و0/055

0/135

0/666

 0/247و 0/117و0/052

0/146

0/721

 0/26و 0/136و0/063

0/203

1

 0/364و  0/199و 0/097

0/136

0/67

 0/27و 0/114و 0/058

( 2و  1و )2/3

0/132

0/651

 0/256و 0/114و 0/056

( 1و  1و)1

( 3/ 2و 1و) 1/ 2
( 3/ 2و 1و) 1/ 2
( 2و 3/ 2و) 1
( 2و 3/ 2و) 1

گسل

جمعیت

( 2و 3/ 2و) 1

( 2و 1و) 2/ 3

( 3/ 2و 1و) 1/ 2
( 3/ 2و 1و) 1/ 2

فضای سبز

آتشنشانی

دسترسی

مسکونی

( 2و 3/ 2و ) 1

( 2و 3/ 2و) 1

( 1و 1و) 1

( 2و 1و) 2/ 3

( 2و 1و) 2 / 3

( 1و 1و) 1

( 2و 1و) 2/ 3

( 1و 1و) 1

( 5/ 2و2
و) 3/ 2

( 2/ 3و1/ 2
و) 2/ 5
( 2/ 3و1/ 2
و) 2/ 5

( 2و 3/ 2و) 1

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 1و 1و) 1

( 2و 3/ 2و) 1

( 1و 1و) 1

( 2و 3/ 2و) 1

( 1و  2/ 3و

( 1و 2/ 3و

) 1/ 2

) 1/ 2

( 1و  1و)1
( 3/ 2و  1و
) 1/ 2

و) 1/ 2

آتشنشانی

( 3/ 2و 1

( 1و2/ 3

فضای

و) 1/ 2

و) 1/ 2

سبز

( 3/ 2و1

( 3/ 2و1

( 2/ 3و1/ 2

و) 1/ 2

و) 1/ 2

و) 2/ 5

( 5/ 2و2

( 5/ 2و2

( 3/ 2و1

و) 3/ 2

و) 3/ 2

و) 1/ 2

( 2و 1و )2/ 3

( 2و  1و )2/3

( 2و  1و)2/3

( 2و  1و )2/3

( 1و  2/ 3و

( 1و 2/ 3و) 1/ 2

( 1و2/ 3

دسترسی

) 1/ 2

( 1و2/ 3
و) 1/ 2
( 1و2/ 3
و) 1/ 2

مسکونی
جمعیت
گسل
رودخانه

نهایتاً وزن نهایی هر مکان و رتبهبندی آنها در روش محدوده فازی محاسبه گردیده است و سپس این وزنها در
وزن مربوط به هر معیار ضرب شده و نتایج حاصله از اولویتبندی مکانها در (جدول  )11و (شکل  )5آورده شده
است .نتایج روش محدوده فازی نشان میدهد که مکان  5از باالترین اولویت جهت احداث بیمارستان برخوردار
است.
جدول  -11وزن نهایی هر مکان و رتبهبندی آنها در روش محدوده فازی
سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

0/174

0/202

0/162

0/189

0/14

0/151

وزن نهایی

3

1

4

2

6

5

اولویت مکانها

0/25
0/2
وزن

0/15
0/1
0/05
0
1

2

3

4

5

6

شماره پهنه های پیشنهادی بیمارستان

شکل  :5مقایسه میزان مطلوبیت مکانهای پیشنهادی در روش محدوده فازی
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سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

دسترسی ترافیکی

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 1و 1و 1و) 1

سایت 1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 1و 1و 1و) 1

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

سایت 2

( 1و 1و 1و) 1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و) 1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

سایت 3

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 1و 1و 1و) 1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

سایت 4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و) 1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)4/5

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

سایت 5

( 1و 1و 1و) 1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 1و 1و 1و) 1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

سایت 6

جدول  -13ماتریس مقایسه زوجی  6مکان پیشنهادی با توجه به معیار میزان دسترسی به ایستگاههای آتشنشانی با اعداد فازی ذوزنقهای
سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

آتشنشانی

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

سایت 1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و1/2
و)5/11
( 4/5و 2/3و1/2
و)5/11
( 4/5و 2/3و1/2
و)5/11
( 1و 1و 1و)1
( 4/5و 2/3و1/2
و)5/11

سایت 2
سایت 3
سایت 4
سایت 5
سایت 6

جدول  -14ماتریس مقایسه زوجی  6مکان پیشنهادی با توجه به معیار میزان دسترسی به فضای سبز با اعداد فازی ذوزنقهای
سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

فضای سبز

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

سایت 1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

سایت 2

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

سایت 3

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

سایت 4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

سایت 5

( 1و 1و 1و)1

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

سایت 6

( 4/5و 2/3و1/2
و)5/11
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سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 4/5و 2/3و1/2

( 4/5و 2/3و1/2

و)5/11

و)5/11

( 1و 1و 1و)1
( 11/5و 2و 3/2و)5/4
( 11/5و 2و 3/2و)5/4
( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و1/2

( 1و 1و 1و)1

( 1و 1و 1و)1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4/5و 2/3و1/2

( 4/5و 2/3و1/2

و)5/11

و)5/11

و)5/11

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

سایت 2
( 2/3و 5/11و1/3
و)2/7
( 1و 1و 1و)1

سایت 1

مناطق مسکونی

( 1و 1و 1و)1

سایت 1

( 7/2و 3و11/5
و)3/2

( 2/3و 5/11و1/3

( 4/5و 2/3و1/2

و)2/7

و)5/11

( 2/3و 5/11و1/3

( 2/3و 5/11و1/3

و)2/7

و)2/7

( 4/5و 2/3و1/2

( 4/5و 2/3و1/2

و)5/11

و)5/11

( 4/5و 2/3و1/2

( 4/5و 2/3و1/2

و)5/11

و)5/11

سایت 2
سایت 3
سایت 4
سایت 5
سایت 6

جدول  -16ماتریس مقایسه زوجی  6مکان پیشنهادی با توجه به معیار میزان دسترسی به مناطق پرتراکم جمعیت با اعداد فازی ذوزنقهای
سایت 6
( 2/3و 5/11و1/3
و)2/7
( 2/3و 5/11و1/3

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

تراکم جمعیت

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 1و 1و 1و)1

سایت 1

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 1و 1و 1و)1

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

سایت 2

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 1و 1و 1و)1

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

سایت 3

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 1و 1و 1و)1

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

سایت 4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 1و 1و 1و)1

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 4و 7/2و 3و)11/5

سایت 5

( 1و 1و 1و)1

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

سایت 6

و)2/7
( 11/5و 2و 3/2و)5/4
( 2/3و 5/11و1/3
و)2/7

جدول  -17ماتریس مقایسه زوجی  6مکان پیشنهادی با توجه به معیار میزان دوری از گسل با اعداد فازی ذوزنقهای
سایت 6

سایت 5

سایت 4

( 11/5و 2و3/2

( 2/3و 5/11و1/3

( 5/11و 1/3و2/7

و)5/4

و)2/7

و)1/4

( 11/5و 2و3/2

( 4/5و 2/3و1/2

( 2/3و 5/11و1/3

و)5/4

و)5/11

و)2/7

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 7/2و 3و11/5
و)3/2
( 1و 1و 1و)1

( 1و 1و 1و)1

( 2/3و 5/11و1/3
و)2/7

( 2/3و 5/11و1/3

( 5/11و 1/3و2/7

و)2/7

و)1/4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

گسل

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 1و 1و 1و)1

سایت 1

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 1و 1و 1و)1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

سایت 2

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 4و 7/2و 3و)11/5

سایت 3

( 4و 7/2و 3و)11/5

سایت 4
سایت 5
سایت 6
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سایت 6

سایت 5

سایت 4

سایت 3

سایت 2

سایت 1

رودخانه

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 1و 1و 1و)1

سایت 1

( 5/11و 1/3و 2/7و)1/4

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 1و 1و 1و)1

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 4/5و 2/3و1/2
و)5/11

( 2/3و 5/11و1/3

سایت 2

و)2/7

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 4و 7/2و 3و)11/5

سایت 3

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 1و 1و 1و)1

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 4و 7/2و 3و)11/5

سایت 4

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 1و 1و 1و)1

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 2/3و 5/11و 1/3و)2/7

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 1و 1و 1و)1

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 4/5و 2/3و1/2

سایت 5

و)5/11
( 7/2و 3و11/5

سایت 6

و)3/2

جدول  -19ماتریس مقایسه زوجی  6معیار
وزن هر معیار ( 𝑗𝑤)

رودخانه

 0/49و  0/325و

( 7/2و 3و11/5

 0/188و 0/113
 0/173و  0/109و
 0/063و 0/046
 0/205و  0/131و
 0/076و 0/054
 0/283و  0/18و
 0/104و 0/068

و)3/2

و)5/4

و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 7/2و 3و11/5
و)3/2

 0/593و 0/401و
 0/238و0/143

 0/151و 0/089و0/051

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و3/2

و)3/2

 0/042و 0/031

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 11/5و 2و3/2

( 7/2و 3و11/5

 0/127و  0/074و

گسل

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 7/2و 3و 11/5و )3/2

( 4/5و  2/3و  1/2و
)5/11
( 1و  1و  1و)1

و 0/036

( 1و 1و 1و)1

جمعیت
( 4/5و 2/3و1/2
و)5/11

منطقه مسکونی

فضای سبز

آتشنشان ی

دسترسی ترافیکی

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 7/2و 3و 11/5و)3/2

( 1و 1و 1و)1

( 5/11و 1/3و2/7

( 4/5و 2/3و1/2

( 4/5و 2/3و1/2

و)1/4

و)5/11

و)5/11

( 5/11و 1/3و2/7

( 4/5و 2/3و1/2

و)1/4

و)5/11

( 2/3و 5/11و 1/3و
)2/7
( 1و 1و  1و)1

( 1و 1و 1و)1

( 7/2و 3و  11/5و)3/2

( 1و 1و 1و)1

( 11/5و  2و 3/2
و)5/4
( 4و  7/2و 3و )11/5

( 2/3و 5/11و1/3

( 2/3و 5/11و1/3

( 4/5و 2/3و1/2

و)2/7

و)2/7

و)5/11

( 1و 1و 1و)1

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 11/5و 2و 3/2و)5/4

( 4و 7/2و 3و)11/5

( 4/5و 2/3و 1/2و)5/11

دسترسی

( 2/3و 5/11و1/3

آتشنشان ی

و)2/7
( 2/3و 5/11و1/3

فضا سبز

و)2/7
( 5/11و 1/3و2/7

مسکونی

و)1/4
( 11/5و 2و3/2

جمعیت

و)5/4
( 2/3و 5/11و1/3

گسل

و)2/7

( 11/5و  2و  3/2و

( 2/3و  5/11و 1/3

( 2/3و 5/11و1/3

( 4/5و  2/3و  1/2و

( 4/5و  2/3و 1/2

( 2/3و  5/11و 1/3

)5/4

و)2/7

و)2/7

)5/11

و)5/11

و )2/7

رودخانه

 ارزیابی عملی روش باکلیبعد از محاسبه میانگین هندسی برای هر معیار ،با استفاده از رابطه  15به محاسبه مقدار ارجحیت جایگاهها برر اسراس
معیارها پرداخته میشود.
(رابطه )15

𝑖𝑑 𝑖𝑐 𝑖𝑏
) , ,
c b a

𝑎

𝑟̃𝑖𝑗 = ( 𝑑𝑖 ,
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گسل

تراکم جمعیت

منطقه مسکونی

فضای سبز

آتشنشانی

مخاطرات طبیعی

𝑟15
و 0/153و 0/099و/05

𝑟14
و 0/259و 0/158و0/137

𝑟13
و 0/299و 0/182و0/121

𝑟12
و 0/286و 0/189و0/151

0/242

0/235

0/393

0/341

𝑟26
و 0/16و  0/087و

𝑟25
و  0/107و 0/071و

𝑟24
و  0/38و  0/231و

 0/068و 0/182

 /052و 0/182

 0/187و 0/335

𝑟36
و 0/47و  0/269و

𝑟35
و 0/236و 0/154و

𝑟34
و  0/011و  0/0712و

 0/185و 0/5

 /105و 0/35

 0/068و 0/165

𝑟46
و  0/381و  0/213و

𝑟45
و  0/072و  0/048و

𝑟44
و  0/157و  0/095و

 0/193و 0/413

 /036و 0/126

0/088

𝑟56
و 0/232و0/122

𝑟55
و 0/432و 0/302و

و0/088

 /195و 0/628

𝑟16
و  0/118و 0/066

𝑟17
و 0/15و  0/086و  /063و

و 0/052و

0/ 2

0/094

𝑟27
و  0/096و  0/053و 0/041
0/136
𝑟37
و 0/411و 0/138و0/156
0/493
𝑟47
و 0/351و 0/203و0/141
0/426

𝑟23
و  0/279و 0/171و 0/118
0/48
𝑟33
و  0/132و 0/08و 0/059
0/191
𝑟43
و  0/261و  0/16و 0/114
0/337

0/225

𝑟57
و 0/129و 0/07و0/054
0/178

0/269

𝑟67
و 0/277و  0/152و 0/104
0/344

و 0/055و 0/156

𝑟32
و  0/223و  0/14و

𝑟31
و  0/193و  0/126و

سایت

 0/112و 0/277

 0/103و 0/242

3

𝑟42
و  0/185و  0/117و

𝑟41
و  0/118و  0/112و

سایت

0/094

0/09

4

0/234

0/233

0/283

0/272

و 0/044و 0/118

 0/094و 0/34

 0/087و 0/201

0/161

0/352

2

0/243

𝑟66
و 0/098و 0/055

1

 0/112و 0/277

𝑟54
و 0/215و 0/132و0/122

𝑟65
و 0/221و  0/14و

0/13

𝑟22
و  0/223و  0/14و

𝑟53
و 0/194و 0/118و0/08

𝑟64
و  0/149و  0/091و

𝑟11
و  0/278و  0/173و

سایت

𝑟21
و  0/11و0/068

𝑟52
و 0/198و 0/131و0/108

𝑟63
و  0/11و  0/067و 0/05

دسترسی ترافیکی

𝑟51
و 0/334و 0/208و
 0/154و 0/417

سایت

سایت
5

𝑟62
و  0/128و  0/081و

𝑟61
و  0/16و  0/105و

سایت

0/067

 0/087و 0/204

6

n

رابطه ()16

𝑤 ∑ = 𝑖̃𝑢
𝑗𝑖̃𝑟 𝑗̃
i=1

نتایج خالصه ارجحیت جایگاهها در (جدول  )20آورده شده است و نهایتاً اولویتبندی مکانها در روش باکلی برای
همه معیارهای هر مکان ،با توجه به رابطه  16مقدار 𝑖̃𝑢 محاسبه میشود .باالترین مقدار ،متعلق به 𝑖̃𝑢 ای است که
دارای باالترین مقدار در پارامتر  dباشد و سپس با توجه به آنچه گفته شد به اولویتبندی مکانها در (جدول )21
پرداخته میشود .نمودارهای اولویتبندی مکانهای پیشنهادی بیمارستان با روش باکلی در (نمودار  )2نشان داده
شده است.
جدول  -21محاسبه میزان مطلوبیت و اولویتبندی مکانهای پیشنهادی بیمارستان در روش باکلی
اولویت مکانها

محاسبه 𝑖̃𝑢

3

{-0/2654و )0/547(}0/0386و ( )0/2904و ( )0/1051و{ 0/0451و)0/0419(}0/0097

سایت 1

6

{-0/5795و )0/2847(}0/039و ( )0/2881و ( )0/0815و{ 0/0333و)0/00412(}0/0046

سایت 2

2

{-0/5783و )0/5975(}0/0598و ( )0/2777و ( )0/1006و{ 0/0414و)0/0507(}0/0072

سایت 3

4

{-0/3203و )0/4785(}0/0511و ( )0/18و ( )0/0808و{ 0/0321و)0/0424(}0/0053

سایت 4

1

{-0/5797و )0/8153(}0/0716و ( )0/3958و ( )0/1503و{ 0/066و)0/0672(}0/0124

سایت 5

5

{-0/4382و )0/387(}0/9677و ( )0/2275و ( )0/0825و{ 0/0348و)0/0398(}0/0229

سایت 6

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 7:34 IRST on Tuesday January 10th 2023

جدول  -20خالصه نتایج ارجحیت جایگاهها

75

مکان یابی بیمارستان با استفاده از مقایسه دو روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در شهر اهواز

0/8
وزن

0/6
0/4
0/2
0
1

2

3

4

5

6

شماره پهنه های پیشنهادی بیمارستان

شکل  :6مقایسه میزان مطلوبیت مکانهای پیشنهادی در روش باکلی

تا این مرحله از تحقیق ،پهنههای پیشنهادی جهت احداث بیمارستان با استفاده از  2روش محدوده فازی و باکلی
مقایسه گردید .نتایج حاصل از مقایسه دو روش حاکی از آن بوده است که با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی کمی،
در هر دو روش پهنههای  5و  3که بهترتیب در مناطق  7و  3شهرداری اهواز قرار دارند ،دارای اولویت اول و دوم
بودهاند .در این مرحله پهنههای پیشنهادی بیمارستان از لحاظ ویژگی وسعت منطقه نیز مورد مطالعه قرارگرفته و
نتایج حاکی از آن بود که تمامی پهنههای پیشنهادی دارای مساحتی بین  100تا  250هکتار بوده است که فضایی
بسیار بیشتر از مساحت مورد نیاز جهت احداث بیمارستان میباشد.
نتیجهگیری
میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش موثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی داشته
باشد و از آنجایی که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی ،توجه به توزیع متوازن امکانات و
خدمات شهری است ،لذا توزیع خدمات شهری و به خصوص خدمات بهداشتی باید به گونهای باشد که عدالت
فضایی برقرار شود .با توجه به اینکه مکانیابی و احداث کاربریهای مختلف شهری مثل مراکز بهداشتی و
بیمارستان از نیازهای اساسی شهرهای امروزی میباشد که در راستای رفاه و آسایش شهروندان و حل مشکالت
شهرها انجام میگیرد ،در این ارتباط سیستم اطالعات جغرافیایی میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت و
بهکارگیری الیههای اطالعاتی در مرحله مکانیابی و همچنین ارزیابی وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرد .نتایج
این تحقیق نشان میدهد که این سامانه به همراه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،با توجه به خصوصیات ویژه آن
میتواند در بررسی موضوعات مربوط به برنامهریزی شهری کاربرد مطلوبی داشته باشد .همانطور که از نتایج تحقیق
و مقایسه  2روش برمیآید ،اولویتبندی مکانها بر اساس  2روش تا حدی با هم مشابه بوده است ،البته ذکر این
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میگیرد .در روش محدوده فازی مکان  5رتبه اول و سایر مکانهای  1 ،4 ،6 ،3و  2بهترتیب سایر رتبهها را بهخود
اختصاص دادهاند .در روش باکلی نیز مکان پیشنهادی  5در جایگاه اول قرار گرفته است و مکانهای  6 ،4 ،1 ،3و 2
سایر جایگاهها را بهترتیب بهخود اختصاص دادهاند .ولی پرواضح است که در هر دو روش باالترین اولویتهای
احداث بیمارستان ،مکانهای  5و  3بوده است و پایینترین اولویت برای احداث بیمارستان به مکان  2اختصاص
دارد و علت آن میتواند نزدیکی به گسل و رودخانه کارون باشد ،همچنین مکان  4در هر دو روش ،جایگاه چهارم
را به خود اختصاص داده است که نشاندهنده اولویت بندی پایدار آن در جایگاه چهارم میباشد .ولی مکان  6در
روش محدوده فازی جایگاه  3را دارا میباشد در صورتی که در روش باکلی جایگاه  5را بهخود اختصاص داده
است ،همچنین راجع به مکان  1میتوان گفت که در روش محدوده فازی در جایگاه  5قرار داشته و در روش باکلی
در جایگاه  3است  .لذا با در نظر گرفتن کلیه نتایج حاصل از مقایسه دو روش محدوده فازی و باکلی و همچنین
لحاظ کردن بحث فضای کافی جهت احداث بیمارستان میتوان نتیجه گرفت که از میان  6مکان پیشنهادی جهت
احداث بیمارستان ،مکانهای  5و  3که بهترتیب در مناطق شهری  7و  3اهواز قرار دارند دارای باالترین اولویت
میباشند .لذا با توجه به الویت بندیها ،مدیران میتوانند در برنامههای اجرایی آتی خود این مکانها را در اولویت
قرار دهند .البته الزم به ذکر است که دادههای ورودی مورد نیاز در هر دو روش ،در تشکیل ماتریس مقایسه زوجی،
وابسته به ارزیابیهای کارشناسی جهت رفع مشکالت هستند و لذا نظر کارشناسان میتواند تأثیر بسزایی در نتایج
این دو روش داشته باشد.
در پایان پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی فرآیند مکانیابی و اولویتبندی ،از دیگر روشهای تحلیل سلسله
مراتبی فازی یا روشهای دیگر مانند فازی تاپسیس و غیره استفاده شود تا با مقایسهی این روشها باهم ،بتوان به
اولویتبندی پایدارتر و جامعتری دست یافت.
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