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چکیده
مسئله مکان يابی ،يکی از موضوعات مهمی است که برای حل بهینه آن ،بايد معیارهای زيادی موردتوجهه رهرار ریهرد ر بهرگذش رذ ه ه،
ان خاب يک مکان ،تنها برحسب معیارهای ار صادی ،سازمانها ر تمامی ذينفعان آنها را با مشکل مواجه میسازد .به همین منظور در نظر
ررف ن معیارهای پايداری (معیارهای ار صادی،اج ماعی،محیط زيست) در تصمیمات مکانيابی امری اج نابناپذير میبا د .اتخاذ تصهمی
بهینه در مکان يابی تأسیسات حساس مانند بیمارس انها نیز ،يکی از موضوعات چالش برانگیزی است که بايد با توجه به معیارهای پايداری
صورت ریرد .از طرش ديگر به دلیل اهمیت اين تأسیسات در رايط بحرانی (مانند جنگ) ،مکانيهابی بیمارسه ان جهزر برنامههريهزیههای
پدافند غیرعامل نیز به مار میآيد .در تحقیقات موجود در زمینه مکانيابی تأسیسات حساس ،به طور پراکنده برگی از معیارهای پايداری
در ترکیب با پدافند غیرعامل مورد توجه ررارررف ه است اما در اين تحقیق سعی ده است با بررسهی معیارههای مهه پايهداری ر پدافنهد
غیرعامل برای ارلین بار با ارائه يک چارچوب کلی ،از اين معیارها در ان خاب مکان بهینه اس فاده ود ،با دس هبندی معیارههای پايهداری ر
پدافند غیرعامل با اس فاده از ررش تصمی ریهری چنهد معیارهها ترکی هی  ،AHP-TOPSISاز ايهن معیارهها بهرای تأسهیم بیمارسه ان در
هرس ان آمل اس فاده ده است .ن ايج حاصله ،به رين مکان را از نظر مسائل پدافندی ر محیطی جهت احداث بیمارس ان نشان میدهد.
کلیدواژهها :مکانيابی بیمارس ان ،مکانيابی پايدار ،پدافند غیرعامل ،تصمی ریری چندمعیارها

 -4اس اديار دانشگاه يزد - Email: shishebori@yazd.ac.ir ،نويسنده مسئول
 -2دانشجوی کار ناسی ار د ،دانشگاه يزد
 -9دانشجوی دک ری ،دانشگاه تهران
 -1دانشجوی کار ناسی ار د ،دانشگاه يزد
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 -1مقدمه
ازآنجايی که ايجاد مراکز گدماتی جديد مس لزم صرش هزينههای
زياد است ،لذا تعیین مکان بهینه ی ايهن مراکهز ،بههنحهویکهه همهه
هررندان از گدمات بهرهمند وند ،بسیار مه ر اساسی میبا د[.]4
موضوع کاربری زمین يعنهی چگهونگی اسه فاده ر توزيهح ر حفا هت
اراضی ،همواره از محورههای اساسهی هرسهازی بهوده اسهت [.]2-1
اس قرار بسیاری از عناصر ههری – عمهدتا ان فهاعی– بیشه ر تهابح
سازرکارهای ار صادی ر ررابت آزاد است اما عناصر هری عمهومی ر
معمول غیران فاعی را نمیتوان بهطورکلی به سازرکارهای ار صاد بازار
رارذار کرد ،بلکه الزم است بهرای ج هران ناکارآمهدیههای بهازار بهه
تصمی ها ر سیاستهای منافح عمومی تمسک جست ،با اين تفاسهیر،
راحهههدهای گهههدمات عمهههومی بهدا هه ی ر درمهههانی (ر در اينجههها
بیمارس انها) از آن جمله هس ند [ .]1-0بنابراين ،سؤالی کهه مطهر
می ود اين است که ،فضای درمانی کهه دربرریرنهده رسهايل درمهان
هررندان دردمند است ،در کجا ر با چه رايطی بايد توسهعه يابهد
آيا مکانيابی فضاهای درمانی با انديشه صورت ررف ه ده است ،اررنه
چرا مکان عامل مهمی در بهرهرری يا کست بیمارسه ان محسهوب
می ود [.]7-8

 -1-1پیشینه تحقیق
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گودررهای آتشنشانی بهعنهوان يهک معیهار مهه در ان خهاب مکهان
مناسب میبا د.
با توجه به افزايش ررزافزرن جمعیت در مناطق هری ر افزايش
تقاضا نیاز به ايجهاد بیمارسه انههای جديهد همیشهه رجهود دارد .در
تأسیم بیمارس ان جديهد همهواره بايهد بهه عوامهل زيهادی ازجملهه
فاک ورهای محیطی ،رايط ار صادی ،که حملرنقل ،ریمت زمین،
دس رسی به که حمل رنقل ،آلودری محیط ،فاصله از مراکز درمانی
ديگر ر تراک جمعیت ،توجه کرد .مسئله ان خاب مکان مناسب بهرای
يههک بیمارسهه ان همههواره تحههت تههأایر معیارهههای مخ لهه انجههام
میریرد [.]9
موضوع پايداری در مکانيابی ا اره دارد به اينکه در تصهمیمات
مربوط به مکان يک سازمان بايد تمامی معیارهای ار صادی ،اج ماعی
ر محیط زيسهت بهه طهور همزمهان در نظهر ررف هه هوند .تحقیقهات
درزمینهی مکان يابی با ترکیب عوامل پايداری هنوز در مراحهل ارلیهه
گود رجود دارد .تعدادی مطالعه موردی در مورد مسهئله مکهانيهابی
پايدار انجام ده است که بیش تر اين تحقیقات تنها برای مکهانيهابی
دريک بخش گاص صنعت محدرد دهاند .تاکنون در  18مقاله بهطور
همزمان سه بعد اج ماعی ر ار صادی ر محهیطزيسهت در تصهمیمات
مکانيابی در نظر ررف ه ده است .امررزه در مکانيابی عذره بر عامل
ار صادی بعدهای اج ماعی ر زيستمحیطی در نظر ررف ه می ود.بر
ط ق تحقیق تحقیق [ ]44[ ،]40[ ،]9ر [ ]42تابه حال هیچ تحقیقی
به طور به موضوع مکانيابی پايهدار درزمینههی بیمارسه ان نررداگ هه
است هرچند در بسیاری از تحقیقات مکانيابی بیمارسه ان برگهی از
معیارهای ار صادی ،اج ماعی،محیط زيس ی موردتوجه ررارررف ه انهد
اما با توجه بهه تحقیقهاتی همنهون [ ]44[ ،]40[ ،]9[ ،]40ر [،]42
هنوز تحقیقی با عنوان مکانيابی پايدار برای ان خهاب به هرين مکهان
بهمنظور تأسیم بیمارس ان صورت نگرف ه است.

به طورکلی مررر ادبیات در زمینه مکان يهابی بیمارسه ان در ايهن
تحقیق به سه دس ه کلی مکان يهابی پايهدار بیمارسه ان ،مکهانيهابی
بیمارس ان با رريکرد پدافند غیرعامل ر در نهايهت مکهانيهابی پايهدار
بیمارس ان با رريکرد پدافند غیرعامل تقسی مهی هود .بها مطالعهات
انجام ده ،در زمینه مکان يابی پايدار بیمارسه ان بها رريکهرد پدافنهد
غیرعامل مطالعه ای صهورت نگرف هه اسهت .از طهرش ديگهر مطالعهات
انجام ده در در مورد ارل مکانيابی ر مکان يهابی پايهدار بیمارسه ان
باه مورد بررسهی ررارررف هه انهد بهه ايهن دلیهل کهه در بسهیاری از
مطالعات مکان يابی بیمارس ان برگی از معیارهای پايداری نیز در نظر
ررف ه می ود ،لذا مه تهرين نک ههای کهه ايهن پهشرهش را از سهاير
پشرهشهای مشابه م مايز میکند ،در نظر ررف ن ه زمان معیارههای
پايداری ر پدافند غیرعامل در بحث تصمی ریری در مورد مکانيهابی
بیمارس ان میبا د.

بايد توجه دا ت که هريک از معیارهای ار صهادی،اج ماعی ر يها
زيست محیطی دارای زير اگههايی بوده ر با بررسی تحقیقهات ر لهی
که در اين مقاله صورت ررف ه تابهحال مطالعه جامعی که تمامی ايهن
معیارها ر زير اگههای آنها را در تصهمی ریهری مکهانيهابی بهرای
بیمارس ان در نظر بگیرند موجود نمیبا د.

در تحقیقات ارلیهای که در حوزه مکانيابی صورت ررف ه اسهت،
تنها عامل هزينه مرت ط بها حمهلرنقهل نا هی از فاصهله ،مهه تهرين
معیاری بود که ان خاب مکان بهینه به دت به آن رابس ه بوده اسهت.
اما امررزه نمیتوان بدرن توجه به ساير معیارها تصهمیمات بهینهه در
مورد ان خاب مکان موردنظر را اتخهاذ کهرد هرچنهد بعهد مسهافت در
حالههتهههای اضههطراری ماننههد اعههزام آم ههوالنم بههه محههل بیمههار يهها

«پدافند» به معنی «حفظ جهان مهردم» ،تضهمین امنیهت افهراد،
صیانت از تمامیت ارضهی ر حاکمیهت ملهی در همهه موارهح در برابهر
هررونه رايط ،مورعیهت ر هررونهه تجهارز مهیبا هد [ .]44پدافنهد
غیرعامل به معنی مجموعه اردامات که موجب کاهش آسهیبپهذيری
نیررهای انسانی ،ساگ مان هها ،تأسیسهات ،تجهیهزات ر هريانههای
حیاتی هر يا کشور در برابر حمذت نظامی يها مخهاطرات ط یعهی ر

مکانيابی پايدار بیمارس ان با رريکرد پدافند غیرعامل به ررش ترکی

ی AHP-TOPSIS

انسانی می ود ،است [.]42
مکان يابی در پدافند غیرعامل يک موضوع مه به مار مهیآيهد
يعنی ان خاب به رين ر مطلوبترين نقطه ر اس قرار بهطوریکه پنهان
ر مخفی نمودن نیرری انسانی ،رسايل ر تجهیزات ر فعالیهتهها را بهه
به رين رجه امکانپذير سازد [ .]41-49پدافنهد غیرعامهل بههعنهوان
يکی از عوامل تأایررذار در بسیاری از طر ها ر پهررژهههای عمرانهی
مطر ررديده است.اين مقوله با توجه به پديده جنگههای نام قهارن
اگیرا در کشور بسیار موردبحث ر بررسی رهرار ررف هه اسهت .پدافنهد
غیرعامل در تذش است تا در حد ممکن تلفهات ر گسهارات نا هی از
حمذت د من به مراکهز مخ له مسهکونی،تجاری ر صهنع ی را بهه
حدارل برساند .تمامی هرهای نخس ین يا دستکه بهیشتهر آنهها
دررن ديوارهای هری بنا می دند ر به برج بارر مجهز بهودهانهد .بهر
اين اساس به اع قاد برگی محققان مسئله دفاع هرچند نه در تمهامی
هرها اما بیشتر آن ها اهمیت دارد .اين ادعا را هايد ب هوان چنهین
توجیه کرد که از آغاز پیدايش ههرها بايهد بهه مسهئله دفهاع توجهه
می د ر به موازات افهزايش سهاکنان ر ايجهاد سهازمانههای ههری،
اهمیت مسئله دفاع دت بیشتری میيافهت .مکهانيهابی تأسیسهات
حیاتی ر حساس ر همننین سازههای دفهاعی نظهامی ،از مهه تهرين
ريشری های پدافند غیرعامل هس ند که توجه درست به ايهن موضهوع
نقش دفاعی اين سازهها را به ود میبخشد .بنابراين با رعايهت اصهول
اساسی دفاع ،عذره بر باال رف ن ضرايب ايمنی،هزينه تههاج د همن
افزايش میيابد [.]40-41
يکی از مه ترين نیازهای ارلیه حاداههديهدران در سهاعات ارلیهه
رروع حاداه ،گدمات درمانی است .امررزه انعطاشپذيری دررنی نظهام
هری ،امکان به کارریری اصول ر مقررات پدافنهد غیرعامهل در ايهن
نظام ر پاسخ رويی به ان ظارات بیررنی نظام ههری اهمیهت بسهیاری
دارد که توجه به اين مسائل ،برنامهه ريهزان ر طراحهان ههری را در
ايجاد هری سال ر امن هدايت میکند [.]49-47

 -2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
همانطور که بیان د پايداری در مکهانيهابی يعنهی ايهنکهه در
تصمیمات مکانيابی بهه طهور همزمهان تمهامی معیارههای ار صهادی،
اج ماعی ر محیطزيست در نظر ررف ه ود .بهع ارتديگر رط بقای
تمامی سازمانها در نظر ررف ن اين سه عامل مه میبا د.
به دلیل حساسهیت بسهیار بهاالی بیمارسه ان هها ر سهاير مراکهز
درمانی ،اين مکانها ازنظهر نظهامی نیهز داری اهمیهت بسهیار بهااليی
هس ند .در حال حاضر مکهانيهابی يکهی از موضهوعات مهه پدافنهد
غیرعامل بوده که هر کشوری برای موفقیت در عرصهه نظهامی ناچهار
است که توجه زيادی به ايهن موضهوع دا ه ه با هد.بنابراين يکهی از
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عوامل مه در مکانيابی تأسیسات حسهاس بحهث پدافنهد غیرعامهل
است.از طرش ديگر هدش در تصمیمات مکانيابی دستيابی به تصمی
بهینه است ،ر در گصوص بیمارس ان هها ايهن تصهمی زمهانی بهینهه
می با د که با در نظر ررف ن معیارهای پايداری يعنی ابعاد ار صادی،
اج ماعی ،محیطزيست ر معیار پدافند غیرعامل تصمی ریری صهورت
ریرد .مکان يابی پايدار بیمارس ان با رريکرد پدافند غیرعامل موضهوع
مهمی است که در اين تحقیق برای ارلین بهار موردتوجهه ررارررف هه
است.

 -2مواد و روشها
 -1-2مکان یابی بیمارستتان بتا در ن تر تترفتن م یتار
پایداری
ررچههه ارائههه گههدمات بهدا ه ی ر درمههانی در هههرها از سههابقه
طوالنی برگوردار است ،لیکن در زمینهه مکهان يهابی مراکهز گهدمات
درمانی ر بهدا ی سابقه طوالنی رجود نهدارد .تها جهايی کهه سهابقه
اينرونه تحقیق به مطالعات دهه 70میذدی برمیرردد [ .]24تاکنون
مطالعات مخ لفی درزمینه سیس اطذعات مکانی برای ان خاب يهک
مکان مناسب برای يک مرکز درمانی انجامررف ه است .بعضی از آنها
مانند [ ] 29گیلی مخصوص هس ند ر تنها بعضی از رايط را در نظر
ررف هاند .بعضی ديگر مکانيابی بهینه بیمارس انهها را بها اسه فاده از
ررشهای فرايند تحلیلی سلسله مرات ی فازی ( )FAHPانجام دادهانهد
[ .]21در تحقیق [ ]20بعد از تعیین مشکذت مراکز بهدا ی درمانی
منطقه چهار هر یراز با اس فاده از سیس اطذعهات جررافیهايی ر
مدل اگص همرو انی مکان يابی برای ايجاد مراکز جديد بهدا ه ی
درمانی را انجام دادهاند .در مطالعه [ ]27مسئله چیهدمان راحهدها در
سیس های بیمارس انی را بهعنوان يکی از دغدغههای اصلی مهديران
اين راحدها ر کار ناسان طراحی سیس های درمانی ناسايی کرده
ر اين مسئله را به عنوان يک عامل هزينهزا در نظر ررف ه ر با اس فاده
از ررش بهینه سازی اس وار برای مدل عدم رطعیت بودجهای ،به يهک
جواب بهینه رسیدهاند.
مکان بیمارس ان بايد عاری از سررصدا ،درد ،بوههای بهد ر سهاير
عوامل آزاردهنده با د .مکان بیمارس ان بايد درر از ترافیهک ههری،
منههاطق صههنع ی ،کارگانهههههها ر  ....در نظههر ررف ههه ههود [.]29-90
بهعنوان مثال؛ مکان مورد ان خاب برای بیمارسه ان ن ايهد در جهوار ر
نزديکهی کهاربری ههای پهر سررصهدا مثهل مراکهز ررز هی ،تولیهدی،
کارراهی ،نظامی ،ان ظامی ر تسهیذتی ،حمل رنقل ،پايانه ،فرردرهاه ر
....که از نوع کارکردهای دارای سررصهدای زيهاد مهیبا هند ،ان خهاب
وند [ .]94ن ايد مورعیت بیمارس ان با رورس ان ه جوار با د ر بايد
حدارل  900م ر فاصله دا ه با د [.]92
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 -2-2مکانیابی با رویکرد پدافند غیرعامل
طراحی ر ان خاب مکان بیمارس ان های جديد ،بايد بها توجهه بهه
اصول ر معیارهای پدافند هری طراحی ود[ .]28تحقیهق [4ر]49
مکانيابی مراکز بیمارس انی با تأکید بر اصول پدافند غیرعامل را مورد
بررسی ررار داده است ر یوه جديدی برای مکانيهابی کهاربریههای
هری با الگوري مکا هفه ای ررابهت اسه عماری ارائهه کهرده اسهت.
همننین از مدل تحلیل که با مقیهاس زمهان بهرای بررسهی نحهوه
توزيح ر دس رسی به مراکز بیمارس انی اس فاده ده است.

 -3-2مکانیابی پایدار بیمارستتان بتا رویکترد پدافنتد
غیرعامل
ايد مه ترين ريشری که اين پشرهش را از ساير تحقیقات ر لهی
درزمینه مکانيابی م مايز می سازد ارائه رر هی بهرای تصهمی ریهری
بهینه مکان مورد نظر با در نظر ررف ن معیارهای پايداری (ار صادی،
اج ماعی ،محیط زيست) همراه با معیار پدافند غیرعامل بها توجهه بهه
زير اگههای مه هريک از اين معیارها میبا د.
از تحقیقات اگیری که در زمینه مکانيابی بیمارس ان با رريکهرد
پدافند غیرعامل صورت ررف ه است میتوان به کار [ ]92ا اره کهرد.
در اين تحقیق نیز همانند ساير تحقیقات موجود در زمینه مکانيهابی
بیمارس ان با رريکرد پدافند غیرعامل تنها از بعهد معیارههای پدافنهد
غیرعامههل ،مکههان مناسههب بههرای تأسههیم بیمارس ه ان مههورد توجههه
ررارررف ه است .موضوع مهمی که در مقاله [ ]92ر ساير مقهاالت بهه
آن توجهی نشده است در نظر ررف ن اهمیت معیارههای پايهداری در
کنار معیارهای پدافند غیرعامل میبا هد بههطهور مثهال در تأسهیم
بیمارس ان يکی از معیارهايی که بايد به آن توجه ود میزان آلودری
نا ی از زبالهها ر پسماندهای بیمارس ان میبا د که بسیاری از موارد
مشاهده ده است که اين مواد رارد رردگانهها می وند که در ن یجه
آلودری بسیار زيادی را برای ساکنان اطراش رردگانه بهه همهراه دارد.
دررارح در مکان يابی پايدار با رريکرد پدافند غیرعامل بايد بهه چنهین
معیارهايی نیز توجه ود که م أسفانه ضع اصلی تحقیقهات موجهود
در حوزه مکان يابی بیمارس ان با توجه به معیارهای پدافند غیرعامهل
نیز عدم توجه به اين معیارها میبا د.
 -4-2روش AHP-TOPSIS

در عل تصمی ریری که در آن ان خهاب يهک راهکهار از بهین راه-
کارهای موجود ر يا ارلويتبندی راهکارها مطهر اسهت ،چنهد سهالی
است که ررشهای تصمی ریری با اگص های چندرانه «»MADM
جای گود را بازکرده اند .از ايهن میهان ررش تحلیهل سلسهله مرات هی
( )AHPبیش از ساير ررشها در عل مديريت مورد اس فاده ررارررف ه
اسهت .فراينهد تحلیهل سلسهله مرات ههی يکهی از معهررشتهرين فنههون
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تصمی ریری چند معیارها اسهت کهه ارلهین بهار توسهط تومهاس ال.
ساع ی عراری االصهل در دههه  4970ابهداع ررديهد .فراينهد تحلیهل
سلسله مرات ی منعکمکننده رف ار ط یعی ر تفکر انسانی اسهت .ايهن
تکنیک ،مسائل پینیده را بر اساس آاار م قابل آنهها مهورد بررسهی
ررار میدهد ر آن ها را به هکلی سهاده ت هديل کهرده ر بهه حهل آن
میپردازد [.]21
در ررش  ،AHPرابس گیها بايد بهه صهورت گطهی ،از بهاال بهه
پايین ر بالعکم با د .چنان چه رابس گی درطرفهه بهوده ،يعنهی رزن
معیارها به رزن رزينهها ر رزن رزينهها نیز بهه رزن معیارهها رابسه ه
با د ،مسئله از حالت سلسله مرات ی گارج ده ر تشکیل يک ه که
يا سیس غیرگطی يا سیس با بازگور را میدهد ،که در اين صورت
برای محاس ه رزن عناصر نمیتوان از رهوانین ر فرمهولههای سلسهله
مرات ی اس فاده کهرد .چهون رابسه گی بهین هاگصهها رجهود دارد
میبايست از ررش  ANPاس فاده کرد.
ررش تاپسیم ( )Topsisيا ارلويت بندی بهر اسهاس ه اهت بهه
راه حل ايده آل ،که نخس ین بار بهرسیله رنگ ر يون در سهال 4984
معرفی د ،يکی از ررشهای تصمی ریهری چنهدمعیاره ماننهد AHP
اسههت [ .]40از ايههن تکنیههک مهیتههوان بههرای رت هههبنههدی ر مقايسههه
رزينههای مخ ل ر ان خهاب به هرين رزينهه ر تعیهین فواصهل بهین
رزينهها ر رررهبندی آنها اس فاده نمود.
در تحقیقههات مخ له  ،ررش ادغههامی  AHPر  TOPSISبههه ايههن
صورت است که اب دا رزن معیارها ر زير معیارها به کمک ررش AHP
محاس ه می ود ر از اين رزنها درررش تاپسیم بهمنظور رت هبندی
رزينهها بهرهریری می ود [.]20

 -5-2م رفی منطقه مورد بررسی
در اين تحقیق ان خاب مکان مناسب جهت تأسیم بیمارس ان در
هرس ان آمل مورد توجه ررار ررف ه است .موضوع مهمی که بايد در
احداث بیمارسه ان در ايهن هرسه ان مهدنظر رهرار ریهرد مورعیهت
جررافیايی اين هرس ان ر همینطور اهمیت اس راتشيکی آن میبا د
اما نک ه مهم ر اين است کهه عهذره بهر رجهود چنهد بیمارسه ان در
هرس ان آمل ،بیش از  9800رکت تولیدی در اين هرسه ان در
سه هرک صنع ی مخ ل مشرول به فعالیت میبا ند عذره بر ايهن
سازمان های تولیدی پراکنده ديگر به همهراه سهازمان ههای گهدماتی
مخ ل رجود دارند که همه آن ها به همراه يکديگر مشهکذت بسهیار
عمده ای در سطح هرس ان به رجود می آررند ازجمله اين مشهکذت
ايجاد ترافیکهای سنگین ،آلودریهای صوتی ر  ...میبا هد .آمهل در
منطقهای ررار دارد که اطراش آن را جنگل ر از مال به دريای گزر ر
از جنوب به ر هکوه من هی می ود بنابراين ان خاب مکهان مناسهب

مکانيابی پايدار بیمارس ان با رريکرد پدافند غیرعامل به ررش ترکی

ی AHP-TOPSIS

در تأسههیم بیمارسهه ان در ايههن هرسهه ان نیازمنههد در نظرریههری
معیارهای بسیار رونارونی می با د که در رسمت بعد مشاهده گواهد
د که اين معیارها در دس هبندیهای م نوعی ررار گواهند ررفت .به
همین دلیل سه مکان با رضعیت ههای پايهداری ر اسه راتشيکی کهامذ
م فارت به عنوان سه رزينه ان خابی در اين تحقیق مورد ارزيهابی رهرار
میریرند.
مکانهای پیشنهادی به ترتیب ع ارت انهد از :گیابهان امهام رضها،
گیابان نور ر گیابان هراز ،که هريک از اين مکانها ازنظر جررافیهايی
ر نظامی ر معیارههای پايهداری دارای ريشرهیههای منحصهربهفهردی
می با ند .به اين دلیل هر آمل به عنوان مطالعه موردی اين تحقیهق
ان خاب ده است که از ديرباز هر آمل دست گوش ترییرات بسهیار
زياد ط یعی ر مصنوعی (ترییرات ساگ ه دست بشر همانند جنگها)
بوده ر از طرش ديگر هر آمل به دلیل مورعیت جررافیايی کهه در آن
ررار دارد يکی از مناطق بسیار حساس نظامی اسهت بههنحهویکهه در
مرکز ساير هرهای اس ان مازندران ررار دارد ر يک پل ارت هاط بهین
پاي خت کشور ر مال کشور می با د .از طرش ديگر جاده ههراز کهه
يکی از اهراه های حیاتی است اين هر را به پاي خت م صهل کهرده
است .ازآنجا که يکی از عوامل مه در پدافند غیرعامل رجود راهههای
ارت اطی مناسب می با د اين موضوع اهمیت هر آمل را بیشازپیش
نشان میدهد.
از لحاظ جررافیايی گیابان هراز در مسهیر ررردی جهاده ههراز از
سمت تهران به آمل در ررردی هر آمل ررار دارد .گیابان نهور ههر
آمل را به هر نور م صل کرده ر گیابان امام رضا در مسهیر آمهل بهه
هرس ان بابل ررار دارد.

 -3روششناسی تحقیق
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مکان يابی پايدار بیمارس ان ر پدافند غیرعامل بوده اسهت .بها بررسهی
معیارهای مخ ل ر دس هبندی ايهن معیارهها پرسشهنامهای مناسهب
طراحی هده اسهت جههت اع ارسهنجی پرسشهنامه از تسهت الفهای
کررن اخ اس فاده ده است که اع ار پرسشنامه مورد اس فاده در اين
تحقیق میزان الفای  91درصد را نشان میدهد .اين پرسشنامههها در
اگ یار گ رران (مديران  1بیمارس ان م خصص در زمینه داررسازی ر
چش پز کی 41 ،اس اد دانشگاه علوم پز کی م خصص جراحی رلب
ر مرههز ر اسهه خوان ر  40م خصههص مهندسههی صههنايح ر پههررژه
سههاگترسههاز در حههوزه پدافنههد غیرعامههل) ررارررف ههه ر سههرم بهها
اع ارسنجی از داده های گررجی در فراينهد تحلیهل سلسهله مرات هی
اس فاده ده است.
ازآنجا که برای ان خاب يک مکان مناسب بايد معیارهای مخ لفی
را در نظر ررفت به همین دلیل میتوان رفت تصهمیمات مربهوط بهه
مکان يابی اغلب نوعی تصمی ریری چند معیاره میبا ند .بهه همهین
دلیل در اين تحقیق از ررش ترکی هی  AHP-TOPSISاسه فاده هده
است .چون از تعداد زيادی از گ رران جهت تکمیل پرسشهنامهههای
مرت ط با موضهوع اسه فاده هده لهذا در ررش  AHPاز AHPرررههی
اس فاده هده اسهت .کهه داليهل اسه فاده از ايهن ررش را مهیتهوان
به صورت زير گذصه کرد:
ازآنجاکه تعداد معیارها ر زير معیارها گیلی زياد می با هد تعهداد
محاس ات  AHPافزايش میيابد.
چون در ررش  TOPSISبه مقايسات زرجی نیازی نیسهت لهذا از
 TOPSISاس فاده ده است.
ط ق محاسه ات انجهام هده ررش  AHP-TOPSISجهواب رابهل
ر ولی را ارائه میدهد.

در ايههن تحقیههق رر ههی سههاده امهها بسههیار کههاربردی بههر م نههای
تصمی ریری چندمعیاره با در نظر ررف ن معیارهای پايداری ر پدافند
غیرعامل برای ان خاب مکان بهینه جهت تأسیم بیمارسه ان از بهین
سه مکان پیشنهادی در هر آمل ارائه ده است.

از آنجهها کههه سههعی ههده اسههت در ايههن مقالههه از دگالههت نظههر
نويسندران جلوریری ود ر بیشتر ازنظر گ رران اسه فاده هود از
ررش  AHP-TOPSISاسههه فاده هههده کهههه رزن ررردی ررش
 TOPSISبه ررش  AHPمحاس ه ده است.

بهها مطالعههه [ ،]40از معیارهههای چهههارچوب مفهههومی ارائههه ههده
مکان يابی پايدار که به نحهوی بها مسهائل مکهانيهابی بیمارسه ان در
ارت اط بودند در ررش ارائه ده در اين تحقیق اسه فاده هده اسهت.
چارچوب ارائه ده [ ]40تمامی معیارهای پايهداری ر زير هاگهههای
آن ها را برای ان خاب يک مکان مناسب با بررسی تحقیقهات ر لهی در
نظر ررف ه است .از طرش ديگر بهمنظور در نظر ررف ن تمامی معیارها
در اين تحقیق  ،تحقیقات در حوزه مکانيابی بیمارس ان که به يکی از
معیارهای پدافند غیرعامل يا پايداری توجه کهرده انهد مهورد بررسهی
ررارررف ه ،که ن یجهه ايهن بررسهی اسه خراج مهه تهرين معیارههای

 -4روش ترکیبی AHP- TOPSIS

 ، TOPSISبر اين مفهوم اس وار اسهت کهه رزينهه ان خهابی ،بايهد
کم رين فاصله را ،با راهحل ايده آل مث هت ر بیشه رين فاصهله را ،بها
راهحل ايده آل منفی دا ه با د .در اين ررش  mرزينه بههرسهیله n
اگص مورد ارزيابی ررار میریرند ر هر مسئله را میتوان بههعنهوان
يک سیس هندسی امل  mنقطه دريهک فضهای  nبعهدی در نظهر
ررفت .الگوري تاپسیم يک تکنیک چنهد اگصهه ج رانهی بسهیار
روی برای ارلويتبندی رزينههها از طريهق ه یه نمهودن بهه جهواب
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ايدهآل میبا هد TOPSIS، .ههر در فاصهله رزينهه از راهحهل ايهدهآل
مث ت ر راهحل ايدهآل منفی را ه زمهان بههرسهیله رهرف ن نزديکهی
نس ی به راهحل ايدهآل بررسی میکند.
ررش انجام  AHP-TOPSISبهصورت زير بیان ده است ]:[99
بهدسهت آرردن مهاتريم تصهمی  :بهرای اجهرای ررش
برگذش ررش  AHPتمام معیار ر زيرمعیارها با ه مقايسه می وند ر
ديگر مقايسات زرجی انجام نمیپذيرد لذا تمام معیارها ر زيرمعیارهها
در يک س ون در نظر ررف ه می وند( .در رارح معیاری که دارای زير
معیار است حذش می ود ر زير معیارههای آن معیهار بههعنهوان يهک
معیار در نظر ررف ه می وند).
TOPSIS

محاس ه نزديکی نس ی به راهحل ايده آل :بر اسهاس رابطهه ()42
به دست میآيد.
()7

S i
S  S i

i

Ci* 

حال در اينجا بر اساس کاهش * Ciمرتب مهیکنهی ر بیشه رين
* Ciدر رت ه ارل ررار میریرد ] .[91در کل ( )4فلوچارت اين ررش

ارائه ده است .معیارهای در نظر ررف ه ده بهصورت زير میبا ند.

بیمقیاسسازی ماتريم تصمی  :ماتريم تصمی فوق را به ررش
نرم ارلیدسی ر با اس فاده از رابطه ( )4بیمقیاس میکنی .

aij
2

()4

ij

a

X ij 

i

محاسه ه مههاتريم رزنهها :ايههن مهاتريم دربرریرنههده رزنهههای
معیارها ر زيرمعیارها با ه ر بهطور ه زمان میبا د کهه بهر اسهاس
 AHPرررهی بهدست میآيند.
محاس ه ماتريم  :Vijدر اين مرحله بهه کمهک رزنههايی کهه از
 AHPرررهی بهدست آمده است ماتريم بیمقیاس هده را رزندههی
میکنی ر ماتريم  Vijبهدست میآيد.

Vij  W j  RIJ

()2
تعیین راهحلهای ايدهآل مث ت ر ايدهآل منفی:
()9







A   Max Vij | j  J ,  Min Vij | j  J '  | i  1,2,..., m  V1 ,V2 ,...,Vn
J 1, 2,...,n   i
J 1, 2,...,n 
 i


()1







A   Min Vij | j  J ,  Max Vij | j  J '  | i  1,2,..., m  V1 ,V2 ,...,Vn
J 1, 2,...,n   i
J 1, 2,...,n 
 i






بهدست آرردن اندازه فاصهله از ايهدهآل مث هت ر ايهدهآل منفهی:
فاصله بین هر رزينه  nبعدی را از ررش ارلیدسی میسهنجی  .يعنهی
فاصله رزينه  iرا از رزينههای ايدهآل مث ت ر منفی میيابی .
()1

i  1,2,3,..., m

 n

S i    (Vij  V j ) 2 
 j 1


() 0

i  1,2,3,..., m

 n

S i    (Vij  V j ) 2 
 j 1


شکل  -1فلوچارت روش ترکیبی .]22[ AHP-TOPSIS
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ی AHP-TOPSIS

جدول  -1م یارها و زیر م یارهای پایداری و پدافند غیرعامل مورداستفاده در تجزیهوتحلیل [.]32،31،33،21،13
عامل
اصلی

معیار

زيرمعیار

اس ار

امکان اگ فا ر اس ار

عامل
اصلی

تکنولوژی محلی
اج ماعی

ارت اطات مخابراتی
دس رسی به
مراکز اصلی

هذلاحمر
آتشنشانی

مصرش انرژی

ساير بیمارس انها ر
ع ات

منابح تجديد پذير

پناهگاههای عمومی

تولید زباله

پدافند غیرعامل

پایداری

هوايی

محیطزيست

دريايی

درری از حري ط یعی
مصنوعی (سد)
مجاررت به مناطق ناامن
امنیت

دفح زباله
بازيافت زباله-مواد ر انرژی
کیفیت آب مورداس فاده
انسان
کیفیت آب مرت ط با
اکوسیس

حا یه هر
آسیبپذيری

سطح سواد عمومی
فساد فردی اج ماعی

زمینی
دس رسی به
راههای ارت اطاتی

معیار

زيرمعیار

ار صاد

دس رسی به
تأمینکنندران باکیفیت
نزديکی به تأمینکنندران
تقاضاهای بالقوه
هزينه نیرری کار
هزينه انرژی
هزينه تسهیذت
هزينه تدارکات

برگی از معیارها ر زيرمعیارهای فوق جهت ملموستر هدن تعهاري
آنها بهصورت زير تفسیر می وند.
دسترسی به مراکتز اصتلی يکهی از معیارههای مهه بهرای يهک

مناطق مرزی کشور کار مشکلی است از طهرش ديگهر هزينهه زيهادی
برای حفا ت از اين تأسیسات در اينرونه مکان ها بايد در نظر ررف ه
ود.

بیمارس ان در زمانهای حسهاس ماننهد زمهان جنهگ ،دس رسهی بهه

کیفیت آب مرتبط با اکوسیستم يکی از بزرگترين معضذتی کهه

مراکزی همنون هذل احمر ر مراکز آتشنشانی میبا د ايهن عوامهل

ه اکنون بسیاری از سازمانها بخصوص بیمارسه ان هها بها آن رربهرر
هس ند آلودری آب موجود در ط یعت توسط اين سازمانها میبا هد.
به طور مثال در ان خاب مکان مناسب برای تأسیم بیمارس ان بايد به
رجود رردگانه های موجود در اطراش آن مکان توجهه هود بهه دلیهل
اينکه بهطور مس قی يا غیرمس قی آلودری نا ی فاضهذب ر  ...رارد
آب رردگانه ده ر حیات موجودات را به گطر میاندازد.

ررند گدمتدهی به بیماران را سريحتر میسازد.
حاشیه شهر يکی از مهم رين معیارههايی کهه در تأسهیم منهاطق
حساس بايد به آن توجه ود ررار ررف ن اين تأسیسات در مکانهايی
است که کم ر موردتوجه د من ررار ریهرد ر از حمهذت د همن در
امان با د.
مجاورت به مناطق ناامن معموال بعضی از مناطق به دلیل مورعیت
نظامی دارای رايط ناامنی میبا ند ر اس قرار هررونه تأسیسهات در
اين مکانها مناسب نمیبا د بهطور مثال تأسیم بیمارس ان در

دسترسی به تأمین کنندتان باکیفیت در تأسیم بیمارس ان بايد
به تأمین کنندران موجود در آن منطقه توجه ريشهای ود بسهیاری
از تأمین کنندران امررزه داررهای راچاق ر از تاريخ رذ ه رارد کشور
می کنند که در صورت ارت اط با اينرونه تأمینکنندران آسیبههای
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ج ران ناپذيری برای بیماران به رجود گواهد آمد .ح یاالمکان مکهان
بیمارس ان بايد درجايی تأسیم ود که دس رسی به تأمینکنندران
مورد اع ماد کار آسانی با د.

می ود ر درنهايت نزديکی ماتريم محاس ه مهی هود ر در ان هها بهه

نزدیکی به تأمینکنندتان نزديکی به تأمینکنندران امررزه يکهی

ررش  AHP-TOPSISسه مرکز پیشنهادی رت هبندی هدند .در ايهن

از نیازهای حیاطی هر سازمانی میبا هد بهه گصهوص سهازمانههايی
همنون بیمارس انها که کوچکترين ررفه در معالجه يا درمهان يهک
مريض ممکن است به ریمت جان آن بیمار تمهام ود .هرايطی را در
نظر بگیريد که تأمین گون برای بیماران به دت در ارلويت با د امها
به دلیل درری مکان بیمارس ان از تأمینکننهدران در زمهان مناسهب
گون به بیمار تزريق نشود.
دسترسی به راههای ارتباطی راههای ارت اطی يکهی از مهه تهرين
معیارههايی اسهت کهه پیوسه ه در پدافنهد غیرعامهل در نظهر ررف ههه
می ود .درصورتیکه يک بیمارس ان به راههای ههوايی ،دريهايی ر يها
زمینی دس رسی دا ه با د حج تلفات نا ی از حهوادای همنهون
جنگ به دت کاهش گواهد يافت.
آسیبپذیری در اين تحقیهق معیارههايی همنهون حا هیه ههر ر
امنیههت بهههعنههوان زيرمعیارهههايی از معیههار آسههیبپههذيری در نظههر
ررف ه ده اند.به طور مثال امنیت به اين معنی است که مکان تأسیم
بیمارس ان تا چه حد از حمايتهای نظامی ،برگوردار است يا تها چهه
حد از گطر آسیبديدری حمذت د من در امان میبا د.
پایداری دررذ ه برای مکانيابی تأسیسات مخ له بهیشتهر بعهد
ار صادی در نظر ررف ه می د .اما اگیرا معیارههای محهیط زيسهت ر
معیارهههای اج مههاعی نیههز بههه همههراه بعههد ار صههادی در تصههمیمات
مکانيابی موردتوجه ررار میریرند .لذا اين سه معیار بهه همهراه هه
معیار پايداری را به رجود میآررند.

 -5نتایج و تجزیهوتحلیل

انجههام مههیریههرد در ايههن مرحلههه مههاتريم  viJمحاس ه ه مههی ههود
راهحلهای ايده آل مث ت ر منفی ر فاصله از اين راهحلهها محاسه ه

ررش رزن های معیارها ر زيرمعیارها را با اس فاده از پرسشنامهای کهه
توسط گ رران پر ده بود ،بهدست آمده است بدينصورت که بعد از
جمحآرری  90عدد پرسشنامه از نخ گان مذکور که امل مهديران 1
بیمارس ان م خصص درزمینه ی داررسازی ر چش پز کی  41 ،اس اد
دانشگاه علوم پز کی م خصص جراحی رلب ر مرز ر اسه خوان ر 40
م خصص مهندسی صهنايح ر پهررژه سهاگت رسهاز در حهوزه پدافنهد
غیرعامل بودند ،يک میانگین هندسی ررف ه هده ر سهرم میهانگین
هندسی بهدست آمده در ررش اس فاده ده است .بهه دلیهل اينکهه از
تکنیک تصمی ریری رررهی در اين مطالعه اس فاده ده است ،جهت
يکنواگت سازی دادهها ،از میانگین هندسی اس فاده ده است.
همان طور که گررجی محاس ات نشان میدهد (جدرل  1ر کل
 )4مشخص است در اين تحقیق سه مکان برای تأسهیم بیمارسه ان
در هر آمل در نظر ررف ه ده که ع ارتاند از :گیابان هراز ،گیابهان
نور ر گیابان امام رضا.
گررجههی محاسهه ات نشههاندهنههده رزن بیشهه ر گیابههان هههراز
( )0/177901در مقايسه با در گیابان نور ر امام رضها بهه ترتیهب بها
رزنهههای ( 0/111999ر  )0/10021740بهها توجههه بههه معیارهههای
غیرعامل ر پايداری است (تحلیلهای بیش ر در جدارل  1،9،2ر کل
 ،2ارائه ده است) .برای تصمی ریری بهینه در ان خاب يکهی از ايهن
مکان ها معیارهای مخ لفی در نظر ررف ه ده اسهت (جهدرل  .)4در
معیار اساسی ع ارت اند از معیار پايداری ر معیار پدافند غیرعامل کهه
معیار پدافند غیرعامل گود بهه زيهر معیارههای دس رسهی بهه مراکهز
اصلی،دس رسی به راههای ارت اطی،آسیبپذيری تقسهی مهی هود .از

بها توجههه بههه معیارهههای ذکر هده در بخههش ر لههی ر بههه کمههک

طرش ديگر معیار پايهداری بهه زيهر معیارههای اج مهاعی ،ار صهادی،

نظرسنجی از گ رران ،پرسشنامهها تهیه ده در مرحله بعد ماتريم

محیط زيست تقسی مهی هود ر ايهن زيرمعیارهها بهه زيرمعیارههای

تصمی تعیین می ود ،در اين مرحله ماتريمهای تصمی نههايی بها

ديگری رس رش داده دهاند (جدرل  .)4گیابان ههراز ،گیابهان نهور،

اس فاده از تکنیک  AHPرررهی ايجاد می وند در مرحلهه بعهد رزن

گیابان امام رضها از منهاطق حسهاس چهه ازنظهر معیارههای پدافنهد

معیارها محاس ه می هود در ايهن مرحلهه مهاتريمهها بهه ررش نهرم

غیرعامل ر چه ازنظر معیارهای پايداری میبا ند .لذا اين سهه مکهان

ارلیدسی بی مقیاس می وند در ادامهه بها اسه فاده از  AHPرررههی

به عنوان سه مکان بهالقوه جههت احهداث بیمارسه انی بها مشخصهات

رزن معیارها تعیین می ود مرحله سوم رت هبندی به ررش تاپسهیم

موردنظر با توجه به معیارهای رف ه ده در نظر ررف ه دهاند.

مکانيابی پايدار بیمارس ان با رريکرد پدافند غیرعامل به ررش ترکی
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جدول  -2امتیازدهی به روش  AHPتروهی

دس رسی به
مراکز اصلی

پدافند غیرعامل
دس رسی به
راههای ارت اطاتی

آسیبپذيری

اج ماعی

محیط زيست

پايداری

ار صاد

گیابان
هراز

گیابان
نور

گیابان
امام رضا

امکان اگ فا ر اس ار

1

9

1

ارت اطات مخابراتی

9

1

7

هذلاحمر

9

1

9

آتشنشانی

1

7

9

ساير بیمارس انها ر ع ات

1

7

9

پناهگاههای عمومی

1

1

1

زمینی

9

7

7

هوايی

1

1

1

دريايی

4

9

4

حا یه هر

1

9

1

درری از حري ط یعی مصنوعی (سد)

9

4

9

مجاررت به مناطق ناامن

1

4

1

امنیت

9

4

1

تکنولوژی محلی

9

9

9

سطح سواد عمومی

9

9

7

فساد فردی اج ماعی

7

9

9

مصرش انرژی

7

7

7

منابح تجديدپذير

1

1

1

تولید زباله

7

9

7

دفح زباله

9

1

4

بازيافت زباله -مواد ر انرژی

9

9

9

کیفیت آب مورد اس فاده انسان

7

7

7

کیفیت آب مرت ط با اکوسیس

7

9

7

دس رسی به تأمینکنندران با کیفیت

7

7

7

نزديکی به تأمینکنندران

7

7

7

تقاضاهای بالقوه

1

9

7

هزينه نیرری کار

1

1

1

هزينه انرژی

1

1

1

هزينه تسهیذت

9

1

1

هزينه تدارکات

1

1

1
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جدول - 3رتبهبندی به روش TOPSIS
گیابان هراز

گیابان نور

گیابان امام رضا

امکان اگ فا ر اس ار

911/4

782/2

107/4

ارت اطات مخابراتی

120/2

111/4

970/4

هذلاحمر

120/2

111/4

199/2

آتشنشانی

911/4

401/2

199/2

ساير بیمارس انها ر ع ات

071/4

794/4

020/2

پناهگاههای عمومی

240/4

994/4

200/4

زمینی

990/4

794/4

170/4

هوايی

240/4

994/4

200/4

دريايی

0/080

0/278

0/081

حا یه هر

00800

009/4

0/811

درری از حري ط یعی مصنوعی(سد)

112/4

0/481

120/4

مجاررت به مناطق ناامن

0/800

0/481

0/811

امنیت

120/2

0/909

107/4

تکنولوژی محلی

240/4

994/4

200/4

سطح سواد عمومی

240/4

0/109

0/981

فساد فردی اج ماعی

948/4

917/4

779/4

مصرش انرژی

100/4

794/4

170/4

منابح تجديد پذير

0/072

772/0

0/709

تولید زباله

882/4

0/927

970/4

دفح زباله

120/2

111/4

0/284

بازيافت زباله-مواد ر انرژی

0/008

0/927

0/811

کیفیت آب مورداس فاده انسان

882/4

401/2

970/4

کیفیت آب مرت ط با اکوسیس

091/4

0/891

779/4

دس رسی به تأمینکنندران با کیفیت

091/4

917/4

779/4

نزديکی به تأمینکنندران

882/4

401/2

970/4

تقاضاهای بالقوه

911/4

782/2

970/4

هزينه نیرری کار

071/4

290/4

421/4

هزينه انرژی

071/4

290/4

421/4

هزينه تسهیذت

240/4

0/772

0/709

هزينه تدارکات

0/072

0/772

0/709

Vij

دس رسی به
مراکز اصلی

پدافند
غیرعامل

دس رسی به
راههای
ارت اطاتی

آسیبپذيری

اج ماعی

محیط زيست

پايداری

ار صاد
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جدول  -4امتیازهای بهدست آمده برای زیرم یارها و وزنهای مرتبط
گیابان هراز

گیابان نور

گیابان امام رضا

Wj

امکان اگ فا ر اس ار

0/491

0/278

0/410

40

ارت اطات مخابراتی

0/212

0/411

0/497

40

هذلاحمر

0/212

0/411

0/219

40

آتشنشانی

0/491

0/240

0/219

40

ساير بیمارس انها ر ع ات

0/491

0/240

0/219

8

پناهگاههای عمومی

0/491

0/411

0/410

9

زمینی

0/212

0/240

0/497

8

هوايی

0/491

0/411

0/410

9

دريايی

0/020

0/092

0/028

9

حا یه هر

00491

0/278

0/410

0

درری از حري ط یعی مصنوعی(سد)

0/212

0/090

0/219

0

مجاررت به مناطق ناامن

00491

0/090

0/410

0

امنیت

0/212

0/090

0/410

40

تکنولوژی محلی

0/212

0/278

0/219

1

سطح سواد عمومی

0/212

0/092

0/497

1

فساد فردی اج ماعی

0/488

0/288

0/219

7

مصرش انرژی

0/488

0/240

0/497

8

منابح تجديد پذير

0/491

0/411

0/410

1

تولید زباله

0/488

0/092

0/497

40

دفح زباله

0/212

0/411

00284

40

بازيافت زباله -مواد ر انرژی

0/080

0/092

0/081

40

کیفیت آب مورداس فاده انسان

0/488

0/240

0/497

40

کیفیت آب مرت ط با اکوسیس

0/488

0/072

0/497

9

دس رسی به تأمینکنندران باکیفیت

0/488

0/240

0/497

9

نزديکی به تأمینکنندران

0/488

0/240

0/497

40

تقاضاهای بالقوه

0/491

00278

0/497

40

هزينه نیرری کار

0/491

0/411

0/410

8

هزينه انرژی

0/491

0/411

0/410

8

هزينه تسهیذت

0/491

0/411

0/410

1

هزينه تدارکات

0/491

0/411

0/410

1

Rij

دس رسی به مراکز
اصلی

پدافند
غیرعامل

دس رسی به
راههای ارت اطاتی

آسیبپذيری

اج ماعی

محیط زيست

پايداری

ار صاد
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جدول - 5خروجی تحقیق برحسب روش ترکیبی

AHP-TOPSIS

مکان
پیشنهادی

گیابان هراز

گیابان نور

گیابان امام رضا

*Ci

0/177901

0/111999

0/10021740

رت هبندی

4

9

2

بیمارس ان دارد ،چرا که بدرن توجه به معیارهای مکانيابی پايدار
بهطور رطح مکان ديگری ،تنها با توجه به معیارهای پدافند غیرعامل
ان خاب می ود.

 -7مراجع
 .4جمالی ،فیررز ،موسوی ،میرس ار صدر ،ا لقی ،مهدی ،درآمدی بر م انی
مکانيابی ر طراحی بیمارس ان ها ،فصلنامه بیمارسه ان ،صهص،88-97 .
.4990

شکل  -2نتایج اولویتبندی مکانها برحسب م یارهای پایداری و
پدافند غیرعامل بر روی نمودار

 -2نتیجهتیری
پشرهش حاضر برای ارلین بار به مکانيابی مراکز بیمارس انی با
تأکید بر معیارهای پايداری ر پدافند غیرعامل بهطور همزمان در
هرس ان آمل پرداگ ه است .برای اين منظور از ررش AHP-
 TOPSISبرای ان خاب يک مکان مناسب اس فاده ده است .ازآنجا
که برای ان خاب يک مکان مناسب بايد معیارهای مخ لفی را در نظر
ررفت به همین دلیل میتوان رفت تصمیمات مربوط به مکانيابی
اغلب نوعی تصمی ریری چند معیاره میبا ند .به همین دلیل در اين
تحقیق از ررش ترکی ی  AHP-TOPSISاس فاده ده است .چون از
تعداد زيادی از گ رران جهت تکمیل پرسشنامههای مرت ط با
موضوع اس فاده ده لذا در ررش  AHPاز  AHPرررهی اس فاده ده
است .در اين تحقیق سه مکان م فارت گیابان نور ،گیابان هراز ر
گیابان امام رضا که هريک از لحاظ پايداری ر معیارهای پدافند
غیرعامل دارای اهمیت بوده مورد توجه ررار ررف ه ر پم از تعیین
تمامی معیارهای مه پايداری ر پدافند غیرعامل ر معیارهای مه
برای تعیین مکان يک بیمارس ان جديد از طريق پرسشنامه ر با
اس فاده از نظر گ رران رزن هر يک از معیارها بهطور مناسب تعیین
ده است .درنهايت با اس فاده از ررش  AHP-TOPSISاز بین اين
سه مکان ،گیابان هراز با  98درصد ،گیابان امام رضا با  92درصد ر
گیابان نور با  90درصد به ترتیب در ارلويت رزنی برای تأسیم
بیمارس ان ررارررف هاند .ن ايج بهگوبی نشان میدهد که در نظر
ررف ن معیارهای پايداری در کنار معیارهای پدافند غیرعامل تأایر
بسیار زيادی در ان خاب بهینه مکان مورد نظر جهت تأسیم
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Robust Location of Hospitals in with Passive Defense by
Integrated AHP-TOPSIS Method (Case Study; Amol County)
D. Shishebori*, N. Asghari Akha, A. Yosefi Babadi, N. Salimi

Abstract
Hospital location is a critical issue, that many criteria should be considered for solve it and unlike
the past, selecting a location, only in terms of economic criteria, it is difficult for all stakeholders
and organization. Therefore, considering the sustainability criteria (criteria of economic, social,
environmental) in decisions, may to-be inevitable. Locate critical facilities such as hospitals optimal
decision is also a controversial issue that must be done according to criteria of sustainability. On the
other hand, because of the importance of the facilities in critical situations (such as war), location of
hospital also is a part of passive defense planning. In exist researches about critical site, few
sustainable criteria have been considered by passive defense criteria, but in this paper, by check the
significant sustainable and passive defense criteria, a total framework are proposed for the first, and
by this criteria, optimum location is selected. With classification this criteria, using by Group AHPTOPSIS, this criteria used for construction of hospital in Amol city . Results show the best site for
location of hospital with considering defenses and environmental factor.
Key Words: Hospital location, robust location, passive defense, multi criteria decision making
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