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 چکیده

ترین خدمات شهری بوده که دسترسی مناسب به مراکز ارائه دهنده این خدمات بسیار مخدمات بهداشتی و درمانی از مه

فاده از ی چند معیاره اس. و استگیرمهم و حیاتی است.  مستهله تعیین منان بهینه بیمارستتان یس مستهله دشتوار ت میم     

شتتود  در این تیقیب به منرور تعیین منان بهینه احدا  های اطالعات جغرافیایی موجب بهبود عملنرد آن میستتیستتتم 

ن گیری چند معیاره استفاده شده اس.  بدیهای اطالعات جغرافیایی و ت میمتهران از تلفیب سیستم 5بیمارستان در منطقه 

یارهای موثر در فرایند تعیین منان بهینه بیمارستتان با مرور ادبیات و نررات کارشناسان انتاا  شده و ییه  منرور ابتدا مع

سای. در این منطقه انتاا  شده و مقادیر معیارها برای هر کدا   91منانی هر معیار تهیه شتده اس.  در گا  بعدی تعداد  

معیارها )کریتیس( وزن  بین همبست ی طریب از معیارها اهمی. دهیمیاستبه شتده است.  آن اه با استتفاده از رون وزن    

یری گای موثرترین معیار در فرایند ت میمپذیری لرزهدهی نشان داد که معیار آسیبمعیارها تعیین شتده است.  نتایو وزن  

)کوداس( و وینور ارزیابی فاصله  بر ترکیبی مبتنی گیری چند معیاره ارزیابیاس.  در مرحله بعد بوسیله دو رون ت میم

ان داد که بندی دو رون نشها انجا  شتده و نتایو بیان ر تشابه عملنرد دو رون بوده اس.  نتایو رتبه بندی ستای. و رتبه

ابی باشند  جه. ارزیترین منان جه. احدا  بیمارستان میبه ترتیب بهترین و نامناسب 9و سای. شماره  7سای. شماره 

.  بندی صورت گرفته توسط کارشناسان مورد مقایسه قرار گرفبندی دو رون با رتبهها، نتایو رتبهنبندی روصی. رتبه

ها نشتان داد که رون کوداس به منرور انتاا  منان بهینه بیمارستان از صی. بایتری نسب. به  ارزیابی صتی. رون 

  رون وینور برخوردار اس.

 وینور، کوداس، ، کریتیسهای اطالعات جغرافیاییمگیری چند معیاره، سیستت میمها: کلیدواژه
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 مقدمه. 9

 درمانیو  اف. خدمات به ویژه خدمات بهداشتتتتیبدنبال گستتتترن شتتتهرها و افزایت جمعی. تقایتتتا برای دری

بوده و  ها بسیار مهمدرمانی همچون بیمارستانو  مناستب شتهروندان به مراکز بهداشتی  افزایت یافته است.  دستترستی    

به صتورتی که دستترستی مناسب شهروندان به آنها     ای توستعه یافته هها در ستط  شتهر  پراکندگی و توزیع بیمارستتان 

 انتاا  منان مناسب خدمات در ایران با رشد و توسعه شهرها متناسب نبوده اس. بستیار حیاتی است.    مطلو  باشتد 

ها در سط  مناطب با توجه به نامناستب بیمارستان  در این میان توزیع منانی و (22، ص 9911، زاده و همناران)حستن 

رندگان بوده و گیها مویوع بسیار مهمی برای ت میموابستت ی ستالم. شتهروندان به دستترسی مناسب به بیمارستان    

ری ها عامل بسیار موثبیمارستانهای مستتعد احدا   منانتعیین   موجب انجا  تیقیقات متعدد در این زمینه شتده است.  

تلز  در بیمارستان مسهای مستعد احدا  منانتعیین پیچیدگی این ت تمیم آنجاست. که    باشتد  میزان عملنرد آنها میدر 

، 2111و همناران،  9وکسل)ویت نرر گرفتن معیارهای بستیاری است. که ممنن اس. در تضاد یا وابست ی با هم باشند  

و  2انی)مرد اندگیری چند معیاره توستتتعه یافتهت تتتمیمهای گیری، رونبه منرور کمس به فرایند ت تتتمیم  (671ص 

یس فرایند منانی بوده و بستتیاری از معیارهای بیمارستتتان های مستتتعد احدا  منانتعیین   (2ص ، 2191همناران، 

  داشتتتنبهای منانی یزمه فرایند منانیابی مینیز ماهی. منانی دارند به همین دلیل تیلیلدر این فرایند مورد استتتتفاده 

 (GIS) 9جغرافیاییهای اطالعات ستیستم های لی.بقامنان مناستب مراکز درمانی از   انتاا به منرور  زیادی یمطالعات

های ممنن، تعداد زیاد گزینه   باشدو در حال گسترن می ( 9121، ص 2111و همناران،  2)وحیدنیا اندنموده استتفاده 

در  GISنقت  و باشتتندمی 5گیری منانیمشتتنالت ت تتمیم جمله ازهای زیاد و تضتتاد و وابستتت ی بین معیارها  معیار

های اطالعات گیری چندمعیاره مبتنی بر سیستمت میم سبب گسترن و بسیار حائز اهمی. بودهمستائلی   این قبیلحل 

  (1، ص 2111، 1)مالچوفسنی اس. شده جغرافیایی

د و به همین باشگیری چند معیاره میت تمیم مستهله  انتاا  منان بهینه برای اخت تاص به یس کاربری معین یس  

 هایاند  از جمله رونگیری چند معیاره برای این هدف مورد استتتتفاده قرار گرفتههتای ماتل  ت تتتمیم دلیتل رون 

 ،(ANP) 6فرایند تیلیل شبنه ،(AHP) 7مراتبیتیلیل ستلسله   هایتوان روناستتفاده شتده در تیقیقات ماتل  می  

ها تلفیب گونه رونثرتر اینؤرا نا  برد  نوع م وینور و (1تاپستتیسبندی بر استتاس تشتتابه به حال. آرمانی )تننیس رتبه

                                           
1. Witlox 

2. Mardani 

3. Geographic Information Systems 

4. Vahidnia 

5. Spatial Decision Problems 

6. Malczewski 

7. Analytic Hierarchy Process 

8. Analytic Network Process 

9. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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GIS  ه های اخیر مورد استتتفاده قرار گرفتباشتتد که در تیقیقات ماتل  بویژه در ستتالمیگیری چند معیاره ت تتمیمو

  گرددپژوهت به اخت ار تشری  می تیقیقات مرتبط با مویوعبرخی از در ادامه   اس.

گیری چند معیاره مبتنی بر ت تتمیم معیار و با استتتفاده از ستته رون  6با در نرر گرفتن  ( 2191) 2و تاس 9ادعلی

یب یو این تیقاس نتاستتااند  بر به منانیابی بیمارستتتان در ترکیه پرداختهکوداس  و 9ایداس ،تاپستتیس شتتامل فاصتتله

به منرور منانیابی بیمارستان در استامبول ترکیه   (2191) و همناران 2  سنوارهر سته رون ینستان بوده اس.  عملنرد 

 و تننیس 5های فازی شتتهودیمجموعه یرون ترکیباز  زیر معیار 22و معیار  7و با در نرر گرفتن  ستتای. راز بین چها

به منانیابی معیار  92با در نرر گرفتن  ( 9916) میمدی و همناران اند کردهاستتتتفاده گیری ت تتتمیمرای بتاپستتتیس 

 و 1بدترین-از دو رون بهترین وزن معیارها با استتتفاده ،اند  در این تیقیبشتتهر تهران پرداخته 9بیمارستتتان در منطقه 

 به 6کوپراسو وینور  معیارهگیری چند ت میم با استتفاده از دو رون  و میاستبه شتده   7فرایند تیلیل شتبنه -یماتیلد

نی دسترسی فاصله زمامعیار  5 در نرر گرفتنبا  ( 2111) وحیدنیا و همناران  شتده است.   پرداخته ستای.  1بندی رتبه

و  GISلفیب ت وسیلهب آلودگی، های اصلی، پراکندگی جمعی. وهای موجود، قیم. زمین، دستترسی به راه به بیمارستتان 

 و همناران 1ستتاهین در تهران پرداخته استت. ستتای. مورد نرر  5از بین فازی به منانیابی بیمارستتتان  AHPرون 

ترکیه  به منانیابی بیمارستتتتان در AHPرون استتتتفاده از و با زیر معیتار   91و معیتار   1 در نرر گرفتنبتا    (2191)

 اند پرداخته

های شتتارو وستتایل زیرمعیار به منرور منانیابی ایستتت اه 91معیار و  5با در نرر گرفتن  ( 2121) و همناران 91کایا

اند  در این تیقیب به منرور تعیین وزن معیارها گیری چند معیاره استتتفاده کردهو ت تتمیم GISنقلیه النترینی از تلفیب 

 و همناران 92شورابه  شده اس.استتفاده    99پرامتیو  وینورها از دو رون بندی گزینهر رتبهورو به من AHPاز رون 

و  GIS تلفیب ازبه منرور منانیابی کتاباانه عمومی در شتتهر تهران زیرمعیار  91و با در نرر گرفتن ستته معیار   (2121)

میاستبه شده و  وزن معیارها  AHPبا استتفاده از رون   ابتدا  در این تیقیب انداستتفاده کرده گیری چند معیاره ت تمیم 

ند  اتعیین شتتده 99با استتتفاده از رون ترکیب خطی وزندار و GISستت س مناطب مستتتعد احدا  کتاباانه در مییط  

                                           
1. Adalı 

2. Tuş 

3. Evaluation based on Distance from Average Solution 

4. Senvar  

5. Hesitant Fuzzy Sets 

6. Best-Worst-Method 

7. DEMATEL-based ANP 

8. Complex Proportional Assessment 

9. Şahin 

10. Kaya 

11. PROMETHEE 

12. Shorabeh 

13. Weighted linear composition 
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ا در نرر ب ،ستوزی در استان گلستان ایران طب جن لی مستتعد آتت ابندی منبه منرور پهنه  (2199) 2و دیور 9شتادلویی 

و  2کریمی اند استتتفاده کرده 9ای و ت تتاویر ستتنجنده مادیس دانهگیری، از رون میاستتبات معیار ت تتمیم 1گرفتن 

گیری چندمعیاره و ت تتتمیم GIS بته منرور منتانیتابی میل دفن زباله در جوانرود ایران از تلفیب    ( 2191) همنتاران 

های  آ و اقت تادی شتاملف فاصله از منابع   یمییط زیست.   در این تیقیب با در نرر گرفتن معیارهای انداستتفاده کرده 

ستطیی و زیر زمینی، فاصتله از شهرها و روستاها، فاصله از مناطب حفا . شده، کاربری زمین، فاصله از گسل، فاصله   

س س ند  اهنقشه هر معیار را تهیه کرد ای،ها و ت اویر ماهوارهنقشته  ،GISافزارهای ها و شتیب و با استتفاده از نر   از راه

تلفیب نقشتته  به ن ترکیب خطی وزندار. آمده و آن اه با استتتفاده از روبدستت AHPوزن معیارها با استتتفاده از رون 

  اندمعیارها پرداخته

و  GISو فیزینی و بتتا تلفیب  یییطم در نرر گرفتن معیتتارهتای زیستتت. بتتا  ( 2121) و همنتاران  5کتاراکتاس  

عیارها با اند  در این تیقیب وزن مترکیه پرداخته ستتیواسگیری چند معیاره به منانیابی میل دفن زباله در شتتهر ت تتمیم

منانیابی و  ،GISدر مییط ( SAW) 1مجموع موزون سادهمیاستبه شده و با استفاده از رون   AHPاستتفاده از رون 

-SAWو  کوداس-AHPهای بندی با رونهتا انجا  شتتتده استتت.  در نهای. چهار گزینه به منرور رتبه تلفیب ییته 

با دو  AHPو  GISبه منرور منانیابی بیمارستتتان از تلفیب  ( 9916)  ریمستت کاوه و انتاا  شتتده استت.   کوداس

د ال وریتم انبوه ریو این تیقیب نشتتان داده که عملنااند  نتابتناری ونتیس و انبوه توده ذرات استتتفاده کرده ال وریتم فرا

به منرور تعیین منان بهینه دفن  ( 9919) بزرگمهر و همناران بهتر بوده استت. به ال وریتم ونتیس  .توده ذرات نستتب

 های زیرزمینی،معیار فاصتله از مناطب شتهری و روستتتایی، سط  آ    1با در نرر گرفتن و زباله جامد شتهر در تننابن  

کاربری ارایتتی و شتتیب، از تلفیب  های ارتباطی،فاصتتله از راه بارن، فاصتتله از رودخانه، کاربری ارایتتی، نوع خا ،

GIS  وAHP  اند  آنها ابتدا با استتتفاده از رون کردهاستتتفادهAHP  وزن هر کدا  از معیارها را میاستتبه کرده و ستت س

با در و به منرور تعیین منان بهینه دفن زباله در هشتتتت رد  ( 9912) زادهیمانی و علی اند ها را با هم تلفیب نمودهییته 

به های منانی تلفیب ییه ، باAHP استتتتفاده از رونن وزن معیتارهتا با   نرر گرفتن عوامتل وئومورفولووی پس از تعیی 

 اند پرداختهبندی مناطب مستعد دفن زباله پهنه

  کالن شتتهر تهران صتتورت گرفته استت. 5بیمارستتتان در منطقه منان بهینه احدا  با هدف تعیین  حایتتر تیقیب

تهران پرداخته استت. و به تعیین منانی  5های منطقه پژوهت حایتتر به مستتهله عد  توزیع منانی مطلو  بیمارستتتان 

نرور از بدین مشهروندان به بیمارستان اقدا  نموده اس.   افزایت دستترستی مطلو   برای احدا  بیمارستتان جدید و  

                                           
1  . Shadlouei 

2  . Delavar 

3  . MODIS 

4  . Karimi 

5  . Karakuş 

6  . Simple Additive Weighting 
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معیارها )کریتیس  بین همبستتت ی طریب از معیارها اهمی.عینی  رون وزندهی ،GIS های تجزیه و تیلیلقابلی. تلفیب
 استفاده شده اس.   9و وینور (2فاصله )کوداس بر ترکیبی مبتنی ارزیابی گیری چند معیارهو رون ت میمدو  (9

 . متدولوژی2

 . روش تحقیق9 .2

گیری چند معیاره کریتیس و فرایند ت تتمیم دهی عینیتیقیب حایتتر با هدف ارئه مدلی بر مبنای تلفیب رون وزن

جغرافیایی به منرور بهبود فرایند انتاا  منان بهینه صتتورت گرفته استت.  از جمله  های اطالعات مبتنی بر ستتیستتتم 

گیری، تعیین وزن معیارها بوده و تضتتاد و وابستتت ی معیارها خود باع   موارد بستتیار مهم و حیاتی در فرایند ت تتمیم 

کریتیس به منرور تعیین دهی عینی شتتود  بدین منرور در تیقیب حایتتر از رون وزن افزایت پیچیدگی این فرایند می

د )مشابه نمایوزن معیارها استتفاده شتده اس.  این رون وزن معیارها را با استفاده از همبست ی بین معیارها میاسبه می  

نماید و نه اولوی. معیارها نسب. به هم، مبتنی دهی فرایند تیلیل شتبنه(، وزن عینی معیارها را میاستبه می  رون وزن

های فرایند تیلیل شتتبنه که همچون همبستتت ی و انیراف معیار بوده و دانت مبنا )همچون رون بر پارامترهای آماری

ن با باشد( نیس. و همچنین تیقیقات بسیار کمی از تلفیب این روبندی ارائه شتده توستط خبرگان می  مبتنی بر اولوی.

 اند های اطالعات جغرافیایی استفاده کردهسیستم

یاره گیری چندمعهای ت تتمیمها و انتاا  منان بهینه جه. احدا  بیمارستتتان، رونبندی ستتای.به منرور رتبه

کوداس و وینور به دلیل قابلی. استتتتفاده در شتتترایط وجود   بستتتیتاری وجود دارنتد که در این تیقیب از دو رون  

یری گت میم های جدید دراز رون یگیری چند معیاره کوداس ینمعیارهای متضتاد استفاده شده اس.  رون ت میم 

ه قرار گیری مبتنی بر فاصتتلهای ت تتمیمهای تاپستتیس و وینور در گروه تننیسباشتتد که همانند رونچند معیاره می

گیری فاصتتله منهتن و اقلیدستتی بر کارایی این رون افزوده استت. و برای مواردی که   گیرد  استتتفاده از دو اندازهمی

کارایی باییی برخوردار استت.  تیقیقات بستتیار کمی از تلفیب رون   معیارها دارای همبستتت ی و یا تضتتاد باشتتند از 

 های گفته شتتتده ازاند  به منرور اجرای رونهای اطالعات جغرافیایی استتتتفاده کردهکریتیس و کوداس با ستتتیستتتتم

 بهای منانی معیارهای مورد استفاده در تیقیاستفاده شده اس.  ییه MATLABکدنویستی در مییط برنامه نویستی   

 فراهم شده اس.  ArcGISدر مییط نر  افزار 

ابتدا با مطالعه تیقیقات قبلی و م تتاحبه با کارشتتناستتان و  دهد  ( ستتاختار کلی پژوهت را نشتتان می 9شتتنل ) 

 91متا ت تان، معیارهای مناستب جه. انجا  فرایند تعیین منان بهینه بیمارستتان تعیین شده اس.  درگا  بعد تعداد     

تهیه  GISگیری انتاا  شتتده و با استتتفاده از ییه منانی هر معیار که در مییط  ایند ت تتمیمستتای. جه. انجا  فر

دهی   در گا  بعد با استفاده از رون وزنهای کاندید میاسبه شده اس.، مقادیر معیارها برای تما  ستای. گردیده است. 

                                           
1. Criteria Importance Through Intercriteria Correlation 

2. Combinative Distance-based Assessment 

3. Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje 
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ای همعیاره کوداس و وینور ستتای.گیری چند و آن اه بوستتیله دو رون ت تتمیم شتتدهکریتیس وزن معیارها میاستتبه 

رد ارزیابی قایسه شده و مو  درنهای. نتایو بدس. آمده با نتایو حاصل از نررات کارشناسان ماندبندی شتده کاندید رتبه

 در تیقیب شتتده استتتفادههای رونها و معیارهای مورد استتتفاده، دادهمنطقه مورد مطالعه، در ادامه   قرار گرفته استت.

  گردد ار تشری  میبه اخت حایر

 

 
 ساختار کلی پژوهش. 9شکل 
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 مورد مطالعه . محدوده2 .2

جمعیتی بالغ بر  ،کیلومتر مربع 195باشد و با مساحتی معادل ترین و بزرگترین شتهر ایران می شتهر تهران پرجمعی. 

منطقه تشنیل شده که دومین منطقه پرجمعی. و وسیع آن  22نفر را در خود جای داده است.  این شتهر از    11/111/6

 یمستتاحتبا  5منطقه  ( 2باشتتد که در این تیقیب به عنوان منطقه مورد مطالعه انتاا  شتتده استت. )شتتنل می 5منطقه 

در  5منطقه  باشتتتد میمیله  21و  هیناح 7از جمعی. دارد و متشتتتنل نفر  651511 ، بیت ازلومترمربعیک 52بیت از 

- یاصتتفهان یاهلل اشتترف .یاز شتترب به بزرگراه آ، از شتتمال به ارتفاعات شتتمال تهران  قرار دارد وتهران  یشتتمال برب

 بااز شرب  5 منطقهمیدود شتده اس.    کن لیاز بر  به مست و  از جنو  به جاده ما توص کر  ، جناح یمیمدعل

 15و  65، 75های این منطقه در ستتال  در مجاورت استت. 22 و 29مناطب  باو از بر   1منطقه  بااز جنو   ،2منطقه 

های دهنده افزایت جمعی. طی ستتالجمعی. داشتتته استت. که نشتتان  نفر 515/651و  917/171، 155/227 به ترتیب

آمار  مرکز؛ 9911، رانیآمار ا مرکز؛ 9916، تهران یاطالعات و ارتباطات شتتهردار یفناور ستتازمانباشتتد )گذشتتته می

 ( 9915، رانیآمار ا مرکز؛ 9912، رانیا

نفر جمعی. را در نرر  9111توان تعداد تا. بیمارستتتتان به ازای هر های ارزیابی ستتترانه درمانی میاز شتتتاخ 

باشتتد می 92تا  1یافته بین باشتتد، درحالی که برای کشتتورهای توستتعهمی 596/9گرف. که این عدد برای تهران حدود 

های موجود تهرن، تعداد بیمارستتتتان 5   با توجه به جمعی. و وستتتع. منطقه (25، ص 9916)میمتدی و همنارن،  

میدوده و  5های منطقه که موقعی. قرار گیری بیمارستان 9باشتند  مطابب شنل  برطرف کننده نیاز بهداشتتی منطقه نمی 

 شهر تهران در جنو  و جنو  شرب منطقه قرار دارند و 5منطقه  هایدهد، بیشتر بیمارستانرا نشان میدستترستی آنها   

وجه به ها ندارند  با تفاقد بیمارستتان بوده و یا دستترستی مناستبی به بیمارستان    میالت واقع در شتمال و بر  منطقه  

رمانی د موارد گفته شتتده لزو  تعیین منان بهینه برای احدا  بیمارستتتان جدید به منرور کاهت نیازهای بهداشتتتی و  

 ( 29، ص 9911زاده و همناران، گردد )حسینمنطقه و برآورده کردن استاندارها مشا  می
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منطقه مورد مطالعه .2شکل   

 

 

آنهامحدوده دسترسی و  5های منطقه موقعیت قرار گیری بیمارستان .9شکل   
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 بندی مناطق مستعد بیمارستانمعیارهای مورد استفاده جهت رتبه. 9 .2

معیارهای بستتیاری تیثیر دارند، در این تیقیب بر استتاس مرور  بیمارستتتان های مستتتعد احدا  منانتعیین در فرایند 

، 2191)ادعلی و تاس،  معیار موثر از میان معیارهای موجود انتاا  شتتده استت. 1ادبیات و نررات کارشتتناستتان تعداد 

، 2191؛ ستتتاهین و همناران، 26، ص 9916ران، ؛ میمدی و همنا961، ص 2197؛ پتارستتتامقتد  و همناران،   1ص 

، 2191؛ ستتلطانی و همناران، 9929، ص 2191ستتنوار و همناران،  ؛956، ص 2199؛ صتتیرائیان و همناران، 22ص 

، فاصتتله از ایپذیری لرزهآستتیب(   معیارهای انتاا  شتتده عبارتند ازف 9151، ص 2111؛ وحیدنیا و همنارن، 62ص 

مراکز نرامی و انترامی، فاصتله از مراکز مذهبی و فرهن ی، فاصتتله از مناطب صنعتی، فاصله از  فضتای ستبز، فاصتله از    

 های موجود و فاصله از مراکز بهداشتی و درمانی های اصلی، تراکم جمعی.، فاصله از بیمارستانراه

 های تحقیقداده. 0 .2

 های منانیبیمارستتتتان، گا  بعدی تهیه ییههای مستتتتعد احدا  پس از انتاتا  معیارهای مناستتتب تعیین منان 

های خامی که به منرور تهیه ییه معیارها مورد باشتتد   ییهمناستتب جه. میاستتبه مقادیر معیارها برای هر ستتای. می 

نتایو   ای بر استتاسپذیری لرزهبندی آستتیباند شتتاملف ییه کاربری ارایتتی شتتهر تهران، ییه پهنه استتتفاده قرار گرفته

های ع بی م نوعی ای و شتبنه (  که با استتفاده از رون ترکیبی میاستبات دانه  2197و همناران،  9)شتیایان  تیقیب

باشند  در هن ا  تهیه ییه هر معیار، افزون بر منطقه های اصتلی می انجا  شتده است.، ییه پراکندگی جمعی. و ییه راه  

شنل  آورده شتده است.    5شتده است. ولی نتایو تنها برای منطقه    ها دیدهنیز در تهیه ییه 22، 29، 1، 2،تیثیر مناطب  5

ییه تراکم جمعی.، با میاسبه  2کریجینگ دهد  با استتفاده از رون درونیابی ی اطالعاتی هر معیار را نشتان می ( ییه2)

پذیری سیببندی آپهنه ها و با استفاده ازهای فاصتله از کاربری فاصتله اقلیدستی هر نقطه تا کاربری مورد نرر معیار ییه  

تهران با در نرر  5ستتای. در منطقه  91در گا  بعد تعداد ای تهیه شتتده استت.  پذیری لرزهای، ییه ریستتس آستتیبلرزه

های اصلی و بایر بودن زمین انتاا  شده متر مربع، دستترسی مناسب به راه  9511گرفتن سته شترح حداقل مستاح.    

ا هاختیار کارشتتناستتان قرار گرفته استت.  در گا  بعد مقادیر معیارها برای تما  ستتای.( و به منرور ارزیابی در 5)شتتنل 

   میاسبه شده اس. 

 

                                           
1. Seikhian 

2. Kiriging 
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 )پ( ) ( )ال (

   
 ) ( ) ( )ت(

   
 )چ( )خ( )ح(

پذیری ب( فاصله از مراکز مذهبی و فرهنگی، پ( آسیب الف( فاصله از مراکز نظامی و انتظامی، .0 شکل

های موجود، ج( فاصله از مراکز بهداشتی و درمانی، ای، ت(فاصله از فضای سبز، ث( فاصله از بیمارستانلرزه

 های اصلیفاصله از راهح( فاصله از مناطق صنعتی، خ( تراکم جمعیت، چ( 
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 های کاندید انتخاب شده. سایت5شکل 

 

 روش کریتیک. 5 .2

دهی   رون وزن(9، ص 2191تاس، )ادعلی و  و حیاتی دارد مهم یمعیارها نقشتتت وزنگیری در فراینتد ت تتتمیم 

 ندکتعیین وزن استتتفاده می از همبستتت ی میان معیارها جه. باشتتد کهدهی عینی میهای وزناز جمله رونکریتیس 

شتتدت  ، مبتنی بر دو مفهو (9115) و همناران 2  این رون بوستتیله دیاکویکی(2192، ص 2199و همناران،  9)زهاو

آن متر کو همبست ی بیشتر یس معیار انیراف معیار به عبارتی   شتده است.   پیشتنهاد معیارها  2و ویژگی متضتاد   9تقابل

 داشتتبمراحل زیر میشتتامل   تعیین وزن با رون کریتیس دهدوزن بیشتتتر آن را نشتتان می  دی رهای معیارنستتب. به 

زاده و میمدی باینی، ؛ اصغری2195، 7و رادووانیویس 1اد م؛ 9115؛ دینویکی و همناران، 1972، 5)ادعلی و استا  

 ف(9911

                                           
1. Zhao 

2. Diakoulaki 

3. Contrast Intensity  

4. Conflicting Character  

5. Işık  

6  . Madic 

7  . Radovanović 
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های کاندید تعداد منانبیان ر  ،سطر n در این ماتریسشود  تشتنیل می ماتریس ت تمیم  ( 9رابطه ) ف همچون9گا  

  باشدگیری میجه. ت میم تعداد معیارهای مورد استفادهبیان ر  ،ستون mو  احدا  بیمارستان

𝑋𝑛×𝑚 = [

𝑥11 𝑥12

𝑥21 𝑥22

⋯ 𝑥1𝑚

⋯ 𝑥2𝑚

⋮ ⋮
𝑥𝑛1 𝑥𝑛2

⋱ ⋮
⋯ 𝑥𝑛𝑚

] (9)  

گیری، در ت تتتمیم هزینه(  برای معیارهای دارای 9و رابطه ) فایده( برای معیارهای دارای 2رابطه )توستتتط ف 2گا  

 شود نرمال می ماتریس ت میم

𝑥∗
𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 −  min (𝑥𝑖𝑗)

max(𝑥𝑖𝑗) −  min(𝑥𝑖𝑗)
 (2)  

𝑥∗
𝑖𝑗 =

max (𝑥𝑖𝑗) −  𝑥𝑖𝑗

max(𝑥𝑖𝑗) −  min (𝑥𝑖𝑗)
 (9)  

 

 شود میاسبه میها وزنبا سایر معیارها  آن و همبست یبا در نرر گرفتن انیراف معیار هر معیار ف 9گا  

𝑊𝑗 =
𝐶𝑗

∑ 𝐶𝑗
𝑚
𝑗=1

 (2) 

  

𝐶𝑗 = 𝜎𝑗 × ∑ 1 − 𝑟𝑗𝑖

𝑚

𝑖=1

 (5)  

𝜎𝑗  معیار در روابط بای انیراف معیارj- ا  بوده و𝑟𝑗𝑖  یتتتریب همبستتتت ی استتت یرمن بین معیارj- ا  و معیارi-  ا

 باشد   می

 کوداس روش .3 .2

توسط  2191گیری چند معیاره مبتنی بر فاصتله است. که در ستال    های جدید ت تمیم ینی از رونکوداس  رون

و منهتن  ارائه شتده است.  این رون با میاسبه فواصل اقلیدسی   ( 2191)کشتاورز و همناران،   و همناران 9کشتاورز 

 پردازد  در ادامه مراحل انجا  این رون آورده شتتتده استتت.ها میبندی گزینهبه رتبه ،آل منفیایده حلراههتا از  گزینته 

  (2121، ؛ کاراکاس و همناران2191؛ ادعلی و تاس، 2191)کشاورز و همنارن، 

 شود ( تشنیل می9همانند معادله )ف ماتریس ت میم 9گا  

( جه. 1ه )رابط) دشتتتوف بر استتتاس معتادیت زیر و بتا رون خطی ماتریس ت تتتمیم گا  قبل نرمال می  2گتا   

 شود( سازی معیارهای دارای تیثیر منفی استفاده می( جه. نرمال7) رابطهیارهای دارای تیثیر مثب. و سازی معنرمال

                                           
1  . Keshavarz 
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𝑛𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

max
𝑖

𝑥𝑖𝑗
 (1)  

𝑛𝑖𝑗 =
min

𝑖
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
 (7)  

 ردد گبردار وزن معیارها در ماتریس ت میم نرمال شده یر  می ،ف به منرور میاسبه ماتریس نرمال موزون9گا  
𝑟𝑖𝑗 = 𝑛𝑖𝑗 × 𝑊𝑗 

 
(6)  

تما  معیارها دارای تیثیر مثب.  رون خطی صتتتورت گرفته استتت.، اکنونستتتازی به ف با توجه به ایننه نرمال2گا  

 باشد آل منفی برابر با کمترین مقدار هر شاخ  میحل ایدهشوند  بنابراین راهمی
𝑛𝑠𝑗 = min

𝑖
𝑟𝑖𝑗 

 
(1)  

ی میاسبه آل منفحل ایدهها فواصتل اقلیدستی و منهتن نسب. به راه  ف با استتفاده از روابط زیر برای تما  گزینه 5گا  

 شود می

𝐸𝑖 = √∑(𝑟𝑖𝑗 − 𝑛𝑠𝑗)
2

𝑚

𝑗=1

 

 

(19)  

𝑡𝑖 = ∑|𝑟𝑖𝑗 − 𝑛𝑠𝑗|

𝑚

𝑗=1

 

 

(99)  

 شود میاسبه می 9ف با استفاده از رابطه زیر ماتریس ارزیابی نسبی1گا  
𝑅𝑎 = [ℎ𝑖𝑘]𝑛×𝑛 
 

(29)  

ℎ𝑖𝑘 = (𝐸𝑖 − 𝐸𝑘) + (𝜓(𝐸𝑖 − 𝐸𝑘) × (𝑇𝑖 − 𝑇𝑘)) (99)     

به ب ورت  𝜓بوده و به منرور ارزیابی کیفی. فاصتله اقلیدستی از تابع    nتا  9دارای مقادیر  iهمانند  kه بای رابطدر 

 شود زیر استفاده می

 

 

 شتتتود)جه. اطالعات بیشتتتتر به منبعدر نرر گرفته می 12/1عامل حد آستتتتانه استتت. و معموی  𝜏در رابطه بای 

 مراجعه شود(   (2191)کشاورز و همناران، 

 شود ف درجه تناسب هر گزینه با استفاده از رابطه زیر تعیین می7گا  

𝐻𝑖 = ∑ ℎ𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

 

 

(59)  

                                           
1. Relative assessment matrix  

𝜓(𝑥) = {
1 𝑖𝑓 |𝑥| ≥ 𝜏

0 𝑖𝑓 |𝑥| < 𝜏
 

 

(29)  
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 کنیم را بترتیب نزولی مرتب می Hمقادیر ها، بندی گزینهف به منرور رتبه1گا  

 ویکور روش. 0 .2

در سال  9آپرینوویسباشد که توسط میوینور  رونگیری چند معیاره های ستازشتی در ت تمیم   از جمله تننیس

گیری چندمعیاره های معروف در فرایند ت تتمیماین رون از جمله رون شتتد  پیشتتنهاد (9116)اپرینوویس،  9116

 ون نیزاین ر  را دارد معیاره با داشتتتن معیارهای متناق  گیری چندباشتتد که قابلی. استتتفاده در مستتائل ت تتمیم می

ادامه  در  دهدانجا  میآل ها و جوا  ایدهمیاستتبه فواصتتل بین گزینه را با بندیهرتب و کوداسهمانند رون تاپستتیس 

  (9911زاده و میمدی باینی، ؛ اصغری9116)اپرینوویس،  آورده شده اس.وینور  رون اجرای مراحل

 شود ( تشنیل می9معادله ) با استفاده ازف ماتریس ت میم 9گا  

𝑎𝑗) ر آنبا بیشتتترین و کمترین مقدا برابر استت. بترتیبفایده و هزینه ر هر معیار دیاف بهترین و بدترین مق2گا  
+)  

𝑎𝑗) و کمترین و بیشترین مقدار آن
−)  

  آیدبدس. میمقادیر نرمال شده بهترین و بدترین مقدار معیارها ( 91با استفاده از رابطه )ف 9گا  

𝑟𝑖𝑗 =
|𝑎𝑗

+ − 𝑎𝑖𝑗|

|𝑎𝑗
+ − 𝑎𝑗

−|
 (19)  

𝑟𝑖𝑗 باشد می با بهترین جوا  ممنن معیاره هر فاصله نرمال شد 

 شود میاسبه میماتریس نرمال شده موزون ( 97با استفاده از رابطه )ف 2گا  
𝑡𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗 × 𝑊𝑗 

 
(79)  

( 96) برای هر گزینه با استتتتفاده از روابط( با جوا  توافقی 𝑅𝑖( و ماالف. جزئی )𝑆𝑖ف مقادیر موافق. کلی )5گا  

 شود میاسبه می (91و )

𝑆𝑖 = ∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 (96)  

𝑅𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑡𝑖𝑗)𝑗∈𝐽 

 
(91)  

 را نشتتان حل توافقیحل توافقی استت.  به عبارتی میزان موافق. آن با راه  از راها-iفاصتتله گزینه   iSدر روابط بای 

ا  بین تما  -iبیشتینه فاصله گزینه   𝑅𝑖  مقادیر تر است. ، آن گزینه مناستب مقدار این فاصتله کمتر باشتد   هرچه  دهدمی

 حل توافقی اس. ا  با راه-iدهنده میزان ماالف. گزینه معیارها اس.  به عبارتی نشان

 شود میاسبه میبه صورت زیر  (5) با ترکیب مقادیر بدس. آمده از گا  Qف مقادیر 1گا  

𝑄𝑖 = (𝑣 × (
𝑆𝑖 − 𝑆+

𝑆− − 𝑆+)) + ((1 − 𝑣) × (
𝑅𝑖 − 𝑅+

𝑅− − 𝑅+)) (12)  

                                           
1. Opricovic 
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)جه.  ستتت.در نرر گرفته شتتتده ا 5/1در این تیقیب برابر  که بودهوزن مطلوب. کلی  vپتارامتر  در رابطته بتای   

آل مقادیر ایده مراجعه شتتود(  اگر (9911زاده و میمدی باینی، ؛ اصتتغری9116)اپرینوویس، اطالعات بیشتتتر به منابع

 شود می میاسبه( 22ه )رابط استفاده ازا ب Q( در نرر گرفته شوند، مقدار 29همانند رابطه )

{𝑆+ = 0
𝑆− = 1

, {𝑅+ = 0
𝑅− = 1

 (92)  

𝑄𝑖 =
1

2
(𝑆𝑖 + 𝑅𝑖) (22)  

 شود ها انجا  میبندی گزینه رتبهمرتب شده و به صورت صعودی  Qبر اساس  هاگزینهتما  ف 7گا  

 های تحقیقیافته. 9

 معیاره آورده شده اس. گیری چند های ت میمدهی و روندر این قسم. نتایو رون وزن

 کریتیک عینی دهیوزنروش نتایج  .9 .9

ه میاسبعیارها با استفاده از رون وزندهی کریتیس سای. انتاا  شده، وزن م 91در این قستم. با در نرر گرفتن  

اا  نتهای اها در این ماتریس بیان ر سای.شود  سطر( ماتریس ت تمیم تشنیل می 9شتده است.  ابتدا همانند رابطه )  

ها هستتتتند  در گا  بعد با توجه به ایننه هر معیار در بردارنده هزینه و یا فایده استتت.، ها بیان ر معیارشتتتده و ستتتتون

شتتتود  در گا  بعد انیراف معیار و میان ین هر معیار و ( نرمال می9( و )2متاتریس ت تتتمیم با استتتتفاده از دو رابطه ) 

گردد  ( وزن هر معیار میاسبه می5( و )2یاسبه شده و با استفاده از روابط )همینطور همبستت ی اس یرمن بین معیارها م 

( 9همان ونه که در جدول ) دهد را نشتتان میبرای هر معیار با استتتفاده از رون کریتیس آمده  ( وزن بدستت.9جدول )

به  «مراکز بهداشتی و درمانیفاصله از »و  «های اصلیفاصله از راه»، «ایآسیب پذیری لرزه»شتود معیارهای  مشتاهده می 

 باشند های کاندید احدا  بیمارستان میبندی سای.ترتیب مهمترین معیارها در فرایند رتبه

 

 کریتیک وزن معیارها بر اساس روش .9جدول 

 وزن معیار ردیف

 9151/1 فاصله از مراکز نرامی و انترامی 9

 1672/1 فاصله از مراکز مذهبی و فرهن ی 2

 9262/1 ایپذیری لرزهآسیب  9

 9959/1 فاصله از فضای سبز 2

 9951/1 فاصله از مراکز بهداشتی و درمانی 5

 1717/1 هافاصله از بیمارستان 1

 9119/1 فاصله از مناطب صنعتی 7

 9969/1 تراکم جمعی. 6

9229/1 های اصلیراه فاصله از 1  

 (9911، های پژوهتمیخذف )یافته
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 بندی روش کوداسرتبهنتایج  .2 .9

( تشتتنیل شتتده و با توجه به ایننه هر معیار در 9ماتریس ت تتمیم با استتتفاده از رابطه )ابتدا همچون رون کریتیس 

در گا  بعد با استفاده  شود ( نرمال می7( و )1بردارنده هزینه و یا فایده است.، ماتریس ت تمیم با استتفاده از دو رابطه )   

ماتریس ت میم نرمال شده موزون از رابطه  ،ه و بردار وزن بدس. آمده از رون کریتیسشتد از ماتریس ت تمیم نرمال  

منفی را  آلایده حلراه (2)شود، جدول ( میاسبه می1آل منفی از رابطه )ایدهحل راهدر گا  بعد  شتود  میاستبه می ( 6)

( و 91آل منفی با استفاده از روابط )ایده حلراهها و در گا  بعد فواصل اقلیدسی و منهتن بین تما  گزینه دهد نشتان می 

( درجه 95( ماتریس ارزیابی نستتبی و با استتتفاده از رابطه )99شتتود  در نهای. با استتتفاده از رابطه )( میاستتبه می99)

شتتود همان ونه که مشتتاهده می دهد را نشتتان مینتایو رون کوداس  9گردد  جدول تناستتب هر گزینه میاستتبه می

ترین منان برای به ترتیب نامناسب 6و  91، 9های شماره ترین و سای.به ترتیب مناستب  1و  5، 7ی شتماره  هاستای. 

 باشند احدا  بیمارستان می

 

حل ایده آل منفیراه .2 جدول  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 معیار

-حل ایدهراه

 آل منفی
1991/1  1995/1  1519/1  1111/1  1211/1  1192/1  1952/1  1291/1  1119/1  

 (9911، های پژوهتمیخذف )یافته

 

 نتایج روش کوداس .9جدول 

 رتبه درجه تناسب فاصله منهتن فاصله اقلیدسی سایت

 91 -9919/9 9777/1 1662/1 9سای. 

 5 9512/1 2115/1 9229/1 2سای. 

 2 9662/1 2112/1 9261/1 9سای. 

 1 -5276/1 2212/1 9969/1 2سای. 

 2 1967/1 9227/1 9215/1 5سای. 

 7 -1661/1 2521/1 9177/1 1سای. 

 9 1921/2 2611/1 9116/1 7سای. 

 6 -1111/1 2955/1 9122/1 6سای. 

 9 2999/1 9266/1 9969/1 1سای. 

 1 -1911/1 2115/1 9162/1 91سای. 

 (9911، های پژوهتمیخذف )یافته
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 ویکور روشبندی نتایج رتبه .9 .9

( تشنیل شده و با توجه به ایننه هر 9ماتریس ت تمیم با استتفاده از رابطه )  ابتدا همچون رون کریتیس و کوداس 

  در گا  شودمیاستبه می  (2)همانند جدول بهترین و بدترین مقادیر هر معیار معیار در بردارنده هزینه و یا فایده است.،  

از طریب ترکیب بهترین و بدترین  ر شاخ  با بهترین جوا  ممننفاصتله نرمال شتده ه  ( 91بعد با استتفاده از رابطه ) 

( میاستتبه شده و 97در گا  بعد ماتریس ت تمیم نرمال موزون با استتفاده از رابطه )   شتود  میاستبه می  ،مقادیر معیارها

( تعیین 91( و )96) با جوا  توافقی با استتتتفاده از روابط (R) و ماالف. جزئی (S)برای هر گزینه مقادیر موافق. کلی

نتایو  گردد ( میاسبه می22، با استتفاده از رابطه ) با ترکیب مقادیر بدست. آمده از گا  قبل  Qمقادیر در نهای.  گردد می

و  5، 7های شماره شود سای.مشاهده می 9همان ونه که در جدول  نشتان داده شتده اس.    5در جدول رون وینور 

ترین منان برای احدا  بیمارستتتان به ترتیب نامناستتب 9و  91، 9های شتتماره ترین و ستتای.به ترتیب مناستتب 1

 باشند می

 

مجموعه جواب ایده آل منفی .0 جدول  

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 معیار

بهترین مقادیر 

 معیارها
299/9227  256/952  2 1 211 661/9295  111/525  162/779  25 

بدترین مقادیر 

 معیارها
171/255  912/9955  5 525/277  116/611  51 157/71  511/929  962/929  

 (9911، های پژوهتمیخذف )یافته

 

 ویکور ها با روشبندی گزینهرتبه .5جدول 

 رتبه iS iR iQ سایت

 91 9119/1 9262/1 19221/1 9سای. 

 5 9929/1 9262/1 2712/1 2سای. 

 6 9791/1 9262/1 5151/1 9سای. 

 1 9117/1 9229/1 51799/1 2 سای.

 2 2522/1 91759/1 91119/1 5 سای.

 2 2619/1 915/1 25521/1 1 سای.

 9 2912/1 9959/1 95719/1 7 سای.

 7 9165/1 99259/1 12259/1 6 سای.

 9 2127/1 99956/1 29761/1 1 سای.

 1 9692/1 9262/1 19621/1 91 سای.

 (9911، های پژوهتمیخذف )یافته
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 بحث .0

منان بهینه بیمارستتتان در شتتهرهای توستتعه یافته و وستتیع بستتیار حیاتی استت. و ینی از الزامات توستتعه   تعیین 

طی این فرایند  زیرا در گیری چندمعیاره اس.شتهرهاست.  مسهله تعیین منان بهینه بیمارستان یس مسهله دشوار ت میم  

 توان اطالعات مناستتب وها میارزیابی ستتای. باید معیارهای متضتتاد و وابستتته در نرر گرفته شتتوند  در این هن ا  با 

تواند بدین منرور مورد هایی که میگیری بدستت. آورد  ینی از رونکارآمدی از هر ستتای. به منرور انجا  ت تتمیم 

گیری گیری چند معیاره استت.  استفاده از ت میمو ت تمیم  های اطالعات جغرافیاییاستتفاده قرار گیرد تلفیب ستیستتم   

 شود سبب بهبود عملنرد آن می های اطالعات جغرافیاییه همراه سیستمچند معیاره ب

از دو رون کالن شتتتهر تهران  5احدا  بیمارستتتتان جدید در منطقه  بهینه در این تیقیب بته منرور انتاا  منان 

های متفاده از ستتیستتتاستتتفاده شتتده استت.  در طی این فرایند ابتدا با استت  وینور وکوداس  گیری چند معیارهت تتمیم

منان بهینه تعیین اه وزن معیارهای مقادیر معیارها برای هر ستتتای. میاستتتبه شتتتده استتت. و آن  جغرافیاییاطالعات 

 هیده استت.  بر استتاس نتایو رون وزنبدستت. آمدکریتیس دهی عینی وزن با استتتفاده از رون ،بیمارستتتاناحدا  

های اصتتله از راهف»، «ایلرزهپذیری آستتیب» بترتیب یبیمارستتتان های مستتتعددر تعیین منان ها، مهمترین معیارکریتیس

وده و در گیری بهای موثر بر ت تتمیمینی از اهداف فرایند وزندهی تعیین مولفه د نباشتتمی «تراکم جمعی.»و  «اصتتلی

در نرر  قابلی.کریتیس  رون وزندهی از جمله مزایای این فراینتد بتایتد وابستتتت ی بین معیارها در نرر گرفته شتتتود    

اده در فرایند قابلی. استتتفو وینور گیری چند معیاره کوداس دو رون ت تتمیم باشتتد گرفتن وابستتت ی بین معیارها می

ن بر استتاس نتایو دو رو  اندنتایو تقریبا مشتتابهی داشتتتهگیری در هن ا  وجود معیارهای متضتتاد را دارند و ت تتمیم

ترین بترتیب به عنوان نامناسب 91و  9های ترین منان و سای.بترتیب به عنوان بهینه (1)شتنل   1و  5، 7 های ستای. 

  شده اس. منان جه. احدا  بیمارستان تشای  داده
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سه سایت مناسب احداث بیمارستان .3شکل   

 

 بندیمقایسه نتایج رتبه .3جدول 
 بندی کارشناسانرتبه ویکور کوداس سایت

 91 91 91 9سای. 

 1 5 5 2سای. 

 2 6 2 9سای. 

 5 1 1 2سای. 

 2 2 2 5سای. 

 6 2 7 1سای. 

 9 9 9 7سای. 

 7 7 6 6سای. 

 9 9 9 1سای. 

 1 1 1 91سای. 

 (9911، های پژوهتمیخذف )یافته

 

 21های مورد استتفاده در تیقیب توسط  ستای.  ،ه به منرور ارزیابی نتایو دو رون استتفاده شتده در تیقیب  در ادام

مورد ارزیابی و  ریزی شتتهری، شتتهرستتازی و آمایت ستترزمین، برنامهاطالعات جغرافیایی هایکارشتتناس با تا تت 
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مقایستتته نتایو دو رون  1جدول اند  بندی شتتتدهها رتبهدر نهای. بر استتتاس رای اکثری. گزینه بندی قرار گرفتهرتبه

ی با تایو هر دو رون تشابه بایینمذکور دهد  با توجه به جدول بندی کارشتناستان را نشان می  و وینور با رتبهکوداس 

بندی رون بهنسب. به نتایو رتبندی رون کوداس نتایو رتبهولی  ،اندبندی انجا  شتده توستط کارشتناستان داشته    رتبه

  باشدمی از صی. بایتری برخورداروینور 

 گیری. نتیجه5

های مستتتعد منانبه منرور انتاا   کوداس-دهد که استتتفاده از رون ترکیبی کریتیسیو این تیقیب نشتتان میانت

یری گتواند در ستایر مسائل ت میم این رون می مناستبتر است.   وینور -نستب. به رون کریتیس بیمارستتان  احدا  

 ات جغرافیاییهای اطالعنتایو این تیقیب نشتان داد که تلفیب ستیستم  همچنین   مورد استتفاده قرار گیرد نیز چند معیاره 

 عینی دهیبا رون وزنجدید کوداس  رونترکیب گیری چند معیاره موجب بهبود عملنرد آن شتتتده و بتا ت تتتمیم 

کریتیس  دهی عینی همچونهای وزنگیری برخوردار اس.  استفاده از روناز قابلی. باییی در فرایند ت تمیم کریتیس 

  باشدیم ز عملنرد قابل قبولی برخوردارگیری چند معیاره ای و ت میمجغرافیایهای اطالعات و تلفیب آن با سیستم

 توان موارد زیر را نا  بردفمیبا سایر تیقیقات انجا  گرفته تیقیب حایر  هایتفاوتاز 

نی بر نرر های مبت)رون های تعیین وزن مبتنی بر نررات کارشناساناز رون در تیقیقات صتورت گرفته عمدتا   -

استتتفاده شتتده استت. در حالی که در  کنند(پرداخته و وزن آنها را مشتتا  نمیبندی معیارها خبرگان عمدتا به اولوی.

نی ی دهی عینی کریتیس به دلیل در نرر گرفتن همبستت ی بین معیارها استفاده شده اس.  تیقیب حایتر از رون وزن 

ارها یا به نی معیباشتتد که روابط درومبنای تعیین وزن معیارها رون فرایند تیلیل شتتبنه میهای دانتاز بهترین رون

گیرد، ولی تعدد ماتریس مقایستات زوجی، پیچیدگی و ستتن ینی میاسبات آن  عبارتی وابستت ی بین آنها را در نرر می 

ون ر دهی کریتیس که آن نیز همبستتت ی بین معیارها را در نرر می گیرد بستتیار بایستت.   در مقایستته با رون وزن

 باشد شناسان بسیار مناسب میهای مستقل از کاربرای مدلدهی کریتیس وزن

از تلفیب  حایتتتر تیقیبدر اند که هتای جدیدی همچون کوداس استتتتفاده کرده تیقیقتات میتدودی از رون   -

ون ر استت.  ان استتتفاده شتتدهکوداس به منرور منانیابی بیمارستتت جدید های اطالعات جغرافیایی و رونستتیستتتم

ا معیار کارایی بیشتتتری در مواجهه ب گیری دو فاصتتله منهتن و اقلیدستتیگیری چند معیاره کوداس به دلیل اندازهت تتمیم

 های متضاد دارد 

ستتتفاده ای اپذیری لرزهآستتیب از معیار اند عمدتا هایی که در زمینه منانیابی بیمارستتتان صتتورت گرفته پژوهت -

به بدین  ستتان در نرر گرفته شده اس.  ای در فرایند منانیابی بیمارپذیری لرزهدر تیقیب حایتر معیار آستی   اند  ننرده

ای موجود هترین و جدیدترین رونهای کاندید با استتتفاده از نتایو ینی از دقیب منرور مقادیر این معیار برای ستتای. 

 به شده اس. ای، میاسهای ع بی م نوعی و رون میاسبات دانهای مبتنی بر تلفیب شبنهپذیری لرزهارزیابی آسیب
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در نرر گرفتن معیارهایی همچون قیم. زمین، توزیع بیماری و  توانپیشتتتنهتاد برای تیقیقتات آینده می  بته عنوان  
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