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 روش های اورژانس جدید به بندی مناطق تهران برای افزودن سرویس رتبه

AHP یفاز 
 

2مداممیرزاییمجید، *1ابراهیمیمرتضی
 

 تهران دانشگاه فناوری ای رشته بین گروه استادیار .1

 تهران پزشکی دانشگاه اطالعات فناوری مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی .2
 

 (04/12/1393ـ تاریخ تصویب  02/12/93شده   تاریخ دریافت روایت اصالحـ  20/07/93)تاریخ دریافت 

 چکیده
 اورژانـس  های سرویس افزودن منظوربه تهران شهر مناطق بهترین انتخاب و بندی رتبه برای چندمعیاره گیری تصمیم مدل یک پژوهش، این در

 کـه ای گونـه  بـه  دارنـد   نیـاز  اورژانـس  افزودن به بیشتر که است مناطقی نقرارداددر اولویت  گیری، تصمیم این از هدف. است شده ارائه جدید،

 کـه طـوری  بـه  انـد   شـده  انتخـاب  خبرگـان  نظر برمبتنی گیری، تصمیم مدل های شاخص. شود بهینه مختلف مناطق افراد به ها اورژانس خدمات

 پیشـنهاد  سـطح  سـه  در مراتبـی  سلسله ساختاری. دهدمی بودبه بخشی رضایت صورت به را اورژانس درخواست به پاسخ زمان حاصل، بندی رتبه

 هـا  شاخص وابستگی همچنین. است شده گرفته کاربه اورژانس های سرویس بهینة یابی مکان و ها گزینه بندی رتبه برای فازی AHP روش و شده

 هـای دادهمجموعـه  براسـاس  گیری، تصمیم های هگزین و ها شاخص زوجی های مقایسه ماتریس. است گرفته قرار مدنظر ANP روش از استفاده با

 تهـران  دانشـگاه  ژئوفیزیـک  مؤسسة و تهران شهرداری فرهنگی معاونت سازمان، این کارشناسان و تهران ونقل حمل و ترافیک مطالعات سازمان

 .است شده تکمیل
 

 فازی. AHP بهینه، یابی انمک اورژانسی، های سرویس مناطق، بندی رتبه چندمعیاره، گیری تصمیم هایکلیدی:واژه

 

 مقدمه
 افـزایش  حتـی  و صـدمات  تشدید موجب که عواملی از یکی

 دیــر رســیدن شــود،مــی اورژانســی حــواد  در ومیــر مــر 

 و بیماران دیرهنگام انتقال یا محل به اورژانس های سرویس

 ایجـاد  سـبب  موضوع، این. است درمانی مراکز به مصدومان

 بـرای  زمـان  گـذر  از شـی نا عـوارض  مانند دیگری مشکالت

 هـای  آسـیب  وارد شـدن  درمـانی،  مراکز به رسیدن تا بیمار

 از ناشـی  عوارض ها،هزینه افزایش بیمار، اطرافیان به روحی

 .شود می دیگر موارد و افراد مر 

 را خـدمات  از بـا یی  سـطح  باید اورژانس، هایسرویس

 هـا  سـرویس  این. دهند ارائه عمومی ایمنی از اطمینان برای

 ارائه ثابت هایمکان در مستقر نقلیة وسایل طریق از معمو ً

 مهـم  تأثیری نقلیه، وسایل قراردادن نحوة و تعداد. شوند می

 نقلیة وسایل کارآمد کارگیری به و دارد هاسرویس کیفیت بر

 بهنگـام . اسـت  مهم بسیار ایمسئله اورژانسی، های سرویس

 کیفیـت  کـه  اسـت  هـایی ویژگـی  تـرین مهـم  از یکی بودن،

 نقلیـة  وسـایل  بنابراین، دهد می نشان را اورژانسی سرویس

دیـر   و دهند پاسخ تقاضاها به معقول زمانی در باید اورژانس

ــا رســیدن ــأخیری ی ــد ت ــاه، هرچن  و ســنگین عــوارض کوت

 .دارد افراد و جامعه برای ناپذیری جبران

 سـرویس  افـزودن  بـرای  مناطق شده،طراحی مسئلة در

 بـرای  هـا آن نیازمنـدترین  تـا  شـوند می بندیرتبه اورژانسی

ــای ســرویس اســتقرار ــد، اورژانســی ه ــا جدی ــتفاده ب  از اس

 ارتبـاط  دلیـل بـه  موضـوع  این. شود معین خاص معیارهایی

 دیـر رسـیدن   سـنگین  عـوارض  و هـا  انسان جان با مستقیم

 و اسـت  اهمیـت  حائز بسیار اورژانسی، های سرویس به بیمار

 موجـب  هـا،  درخواسـت  بـه  پاسخ انزم شدنحداقل برعالوه

 ایـن  در بنابراین، شود  می زمینه این در سرمایه بهینة صرف

 درنظـر  شـاخص  عنـوان  به تأثیرگذار و اصلی عوامل پژوهش،

 کـه  دارد وزنی شاخص، یا معیار هر معمو ً. شوند می گرفته

 و اصـلی  هـای  شاخص درمقابل آن اهمیت میزان با متناسب

 .ودشمی تعیین دیگر مؤثر

 بهینــة صــرف منظــوربــه گیرنــدگان، تصــمیم و مــدیران

 هـا  انسان نجات جدید، اورژانسی سرویس استقرار در سرمایه

 Email: mo.ebrahimi@ut.ac.ir 02188497165، نمابر: 02161115762ل: تلفن: نویسندة مسئو *
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 هــای ســرویس بــه بیمــار دیــر رســیدن عــوارض کــاهش و

 ایـن  استقرار برای را ها مکان و مناطق بهترین باید اورژانسی

 شوند انتخاب امر این برای مناطقی باید. کنند انتخاب مراکز

 و دارند جدید اورژانسی سرویس استقرار به بیشتری نیاز که

 دیگـر  از تـر  پـایین  هـا، آن دریافتی سرویس سطح عبارتیبه

 منـاطق  بنـدی  رتبـه  منظور به پژوهش، این در. است مناطق

ــة بیســت ــران شــهر ودوگان ــت ته ــزودن درجه  ســرویس اف

 کــاربــه چندشاخصــه گیــریتصــمیم هــای روش اورژانســی،

 هـای  سـرویس  اسـتقرار  برای مناطق ازمندتریننی و روند می

 تعیـین  خاصـی  معیارهـای  از اسـتفاده  بـا  جدیـد،  اورژانسی

 .شوند می

 ودوگانـة  بیسـت  منـاطق  بنـدی  رتبه پژوهش، این هدف

 برحسـب  جدید، های اورژانس استقرار و افزودن برای تهران،

 گیـری  تصـمیم  مدل از بدین منظور،. هاست شاخص و نیازها

. اســت شــده اســتفاده فــازی 1مراتبــیلهچندشاخصـة سلســ 

: از انـد  عبـارت  پـژوهش  ایـن  در گیـری تصمیم های شاخص

 نزدیکـی ) زلزله دربرابر منطقه پذیری آسیب میزان جمعیت،

 جمعیـت  میزان ترافیک، عمرانی، بافت ،(تهران های گسل به

 .منطقه هر خطرناک تصادفات تعداد و اورژانس هر ازایبه

 چندمعیاره گیری تصمیم
 هـای  حل راه تعیین اهداف، درست بیان شامل گیری، تصمیم

 و عواقب ارزیابی آنان، پذیری امکان ارزیابی ممکن، و مختلف

 اجـرای  و انتخـاب  با خره و ها حل راه از هریک اجرای نتایج

ــه. هاســتآن ــابع مــدیریت، کیفیــت طــورکلی،ب  کیفیــت ت

 خشـی، اثرب ها، برنامه و طرح کیفیت زیرا است  گیری تصمیم

 کیفیت تابع همگی ها، آن نتایج کیفیت و راهبردها کارآمدی

 ها گیری تصمیم موارد، بیشتر در. است مدیریتی هایتصمیم

 چنـدین  براسـاس  که است بخشرضایت و مطلوب هنگامی

 گیـری  تصمیم در. باشد گرفته صورت( کیفی یا کمی) معیار

 نپژوهشـگرا  توجـه  مـورد  اخیر های دهه در که -چندمعیاره

 از بهینگی، سنجش معیار یک از استفاده جایبه -است بوده

 .شود می استفاده معیار چندین

 عمـدة  دسـتة  دو به 2چندمعیاره گیری تصمیم های مدل

 تقسـیم  4چندشاخصـه  هـای  مـدل  و 3چندهدفـه  هـای  مدل

 منظـور  بـه  چندهدفـه  هـای  مـدل  کلـی،  در حالـت . شود می

 برتر گزینة تخابان منظور به چندمعیاره، های مدل و طراحی

 گیـری  تصـمیم  هـای  مـدل  اصـلی  تفـاوت . رونـد مـی  کـار به

 در اولـی  کـه  اسـت  آن چنـدمعیاره  هـای  مـدل  با چندهدفه

 گیریتصمیم فضای در دومی و پیوسته گیری تصمیم فضای

 .شوند می تعریف گسسته

 فـازی  مـاهیتی  هـا  شـاخص  از بعضـی  اینکـه  به توجه با

 بـرای  مناسـب  ارچوبیچـ  ،5فازی های مجموعه نظریة دارند،

 کـردن مدل برای لوتسما را نظریه این. است مسئله این حل

 ارائـه  انسان گیری تصمیم فرایندهای در قطعیت عدم و ابهام

 بهبـود  بـه  فـازی  هـای  مجموعه نظریة براین،عالوه[. 1] کرد

 بـرای  پـذیر، انعطـاف  و تـر  قـوی  های مدل و قطعی های مدل

. کند می کمک واقعی یایدن در پیچیده گیری تصمیم مسائل

تصـمیم  مسـائل  در فـازی  هـای  مجموعـه  نظریة از استفاده

. شـود  مـی  مسـئله  بهتـر  بازنمایی و سازی مدل سبب گیری،

 طـور  بـه  توانـد  نمـی  گیرنده تصمیم که شرایطی در درنتیجه،

 یـا  اهداف و کند مرتبط دیگر اهداف به را اصلی هدف دقیق

 .شودمی ساخته همسئل مدل تضادند، در هم با ها شاخص

 هـای  مقایسـه  از مراتبـی کـه   سلسله تحلیل فرایند روش

 کنـد،  مـی  اسـتفاده  هـا  شاخص براساس ها گزینه بین زوجی

 از روش این.  [2] شد ارائه ساعتی سوی از بارنخستین برای

 پژوهشـگران  و گیرنـدگان  تصمیم برای ابزاری به ابداع، زمان

 چنـدمعیاره  یـری گ تصـمیم  در گسترده طور به و شد تبدیل

 مراتبــی دانــش سلســله تحلیــل اگرچــه. [3] رفــت کــار بــه

 مراتبـی سـنتی   سلسله تحلیل با کند، می ثبت را کارشناسان

 مـنعکس  واقعـی  طور به را انسان تفکر سبک توان نمی هنوز

 گیرنده تصمیم نظر بیان برای روش، این در چراکه [ 4] کرد

 .[5] شـود  مـی  دهاسـتفا  دقیق مقدار از ها، گزینه مقایسة در

 مقیـاس  از اسـتفاده  دلیـل مراتبـی بـه   سلسـله  تحلیـل  روش

 کـردن لحـا   در کـافی  قابلیت نداشتن ها، قضاوت نامتعادل

 هـای  مقایسـه  فراینـد  در دقتـی کم نیز و ذاتی اطمینان عدم

 ایـن  بـر غلبه برای. [6] است بوده انتقاد مورد اغلب دو، دوبه

مراتبـی   سلسله تحلیل مراتبی، سلسله مسائل حل و کمبودها

 را مراتبـی فـازی   سلسله تحلیل مطالعة اولین. شد ارائه فازی

 بهـره  مثلثـی  فازی اعداد از آن، در و [7] کرد ارائه  رهوون

 مربوط کاربردهای و منابع لیست ولنتیناس و پودزکا. گرفت

 و ارتوگرول. [8] دادند ارائه مراتبی را سلسله تحلیل روش به

 هــای روش از تســهیالت، مکــان نتخــابا بــرای همکــارانش،

. [9] کردنـد  استفاده فازی 6تاپسیس مراتبی و سلسله تحلیل
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 مقایسـه  را خـود  هـای روش نتـایج  پـژوهش،  ایـن  در ها آن

 مکـان  انتخـاب  بـرای  را فـازی  تاپسـیس  روش چـو . کردند

 بـرای  نزدیکـی  ضـریب  وی، پژوهش در. کرد ارائه تسهیالت

 حـل  راه دو هر با فاصله حاسبةم با ها، گزینه مکان بندی رتبه

 روش یانـگ . [10] اسـت  شده تعریف منفی و مثبت آلایده

ــد ــیس جدی ــرای را تاپس ــاب ب ــل انتخ ــهیالت مح  در تس

 وزن دارای مختلـف  های شاخص با ها، گزینه محل بندی رتبه

 داده نشـان  فازی اعداد با زبانی هایواژه آن، در که داد ارائه

 .[11] است شده

 محـل  انتخـاب  مسـئلة  حل برای را یدیجد رویکرد چو

 فـازی،  هـای  مجموعـه  نظریـة  آن، در و کـرد  ارائه تسهیالت

( SAW) سـاده  افزودنی دهیوزن و عامل بندی رتبه سیستم

 و کمـی  بعـد  هـر دو  بـرای  را آن وی. ساخت ادغام هم با را

 مکـان  تعیـین  هـای روش از یکـی  .[12] گرفت کار به کیفی

 در یانگ. شد ارائه یانگ مقالة در نشانی، آتش ایستگاه بهینة

 ژنتیـک  الگوریتم و فازی چندهدفة ریزی برنامه پژوهش، این

 طـور  به را فازی چندهدفة ریزیبرنامه و کرد ترکیب هم با را

 تبـدیل  حـداقل  و حداکثر اهداف یکپارچة واحد به مناسب،

 و تیزنـگ . ]13] کند حل ژنتیک الگوریتم با را آن تا ساخت

 و کردنـد  بررسـی  را MADM کاربردهـای  و هـا  روش هانگ

 آلایـده  حل راه به شبیه ها، گزینه بندیاولویت برای تکنیکی

 .[14] دادند ارائه تاپسیس روش

 نظریـة  معرفـی  از پـس [ 15] همکـارانش  و کـو  کینگ

 پـنج  مراتبـی،  سلسله تحلیل برمبتنی ارزیابی روش و کاهش

 تعیـین  را اورژانسـی  توزیـع  مراکـز  تـدارکات  بـر  مؤثر عامل

ــد ــا را هــا شــاخص هــا آن. کردن  هــایدیــدگاه از اســتفاده ب

 استفاده با را بهینه های مکان و کردند امتیازدهی متخصصان

 را آن سپس. ساختند مراتبی مشخص سلسله تحلیل روش از

 .گرفتند کاربه هاندان منطقة در

 و مراتبی سلسله تحلیل فرایند از استفاده [با16] بنینگ

 بـرای  را هـا  مکـان  تـرین مناسـب  اولویـت،  نـدی ب رتبه روش

 و شـاخص  پـنج  وی. کرد انتخاب مالی هایمؤسسه استقرار

 روش از اسـتفاده  بـا  و گرفـت  درنظـر  یـابی مکان گزینة پنج

 وزن و یـابی  مکـان  مسـئلة  سـاختار  مراتبـی،  سلسـله  تحلیل

 را اولویـت  بنـدی رتبه روش درنهایت،. کرد تعیین را معیارها

 .گرفت کاربه

مراتبی  سلسله تحلیل روشبه [17] همکارانش و تارگات

 هـای  مکـان  انتخـاب  بـرای  تصمیم پشتیبانی سیستم فازی،

 آن و کردنـد  طراحـی  را بحران بروز زمان در تدارکات توزیع

 که رسیدند نتیجه این به هاآن. گرفتند کاربه استانبول در را

 بهینـه  ،قربانیـان  به سرویس ارائة و پاسخ زمان روش، این با

 .شود می

 چندشاخصــة گیــریتصــمیم مســئلة [18] اوزداگــوگال

 در ها شاخص آن، در که کرد طراحی را تسهیالت یابی مکان

 حـل  بـرای  سـپس  وی. دارند تعامل یکدیگر با مراتب سلسله

 اسـتفاده  مراتبـی فـازی   سلسـله  تحلیل روش از مسئله، این

 .کرد

ــر ــارانش و کبی ــئلة [19] همک ــان مس ــابیمک ــ ی  ةبهین

 اجتمـاعی،  فاکتورهـای  از استفاده با را بتن تولید تأسیسات

 و ونقـــل حمـــل و محیطـــی زیســـت فنـــاوری، اقتصـــادی،

 تحلیـل  هـای  روش ترکیـب  با آن، از حاصل های زیرشاخص

 .دادند انجام فازی تاپسیس مراتبی و سلسله

 در نجـات  عملیات انجام برای [20] محمدی و زبردست

 تهران شهر 11 منطقة دادرسانیام مراکز زلزله، وقوع شرایط

 درمقابـل  را آن پـذیری  آسـیب  میـزان  و کردند یابی مکان را

 بـرای  ممکـن  های مکان ها آن. کردند بررسی احتمالی زلزلة

 هـای  سیسـتم  از اسـتفاده  بـا  را امدادرسـانی  مراکـز  استقرار

 تحلیــل روش و ســاختند تعیــین جغرافیــایی اطالعــات

 هـای  مکـان  بهتـرین  نکـرد مشـخص  برای رامراتبی  سلسله

 .گرفتند کاربه استقرار

 شـهر  در هـا  درمانگـاه  یابی مکان منظور [ به21] هوشیار

 هـای  سیسـتم  همراهمراتبی به سلسله تحلیل روش از مهاباد،

 مکـانی  توزیع همچنین او. کرد استفاده جغرافیایی اطالعات

 هـای ضـعف  و کـرد  تحلیـل  شـهر  ایـن  در را درمـانی  مراکز

 بـه  توجـه  بـا  را موجود وضع در درمانی های ریکارب استقرار

 .کرد تبیین خاص معیارهایی

 قیاسـی، » رویکرد از استفاده [ با22] همکارانش و ملکی

 خــدمات مراکــز پراکنــدگی وضــعیت «تحلیلــی و توصــیفی

 ها آن. کردند ارزیابی میاندوآب شهر در را درمانی -بهداشتی

 بـرای  را انیمکـ  هـای  اولویـت  مراتبی، سلسله تحلیل روشبه

 میانـدوآب  شـهر  پنجگانة نواحی در بهداشتی مراکز استقرار

 .ساختند معین

ــژوهش ــی حاضــر پ ــرمبتن ــی هــای داده ب ــاطق واقع  من

 دست به رسمی مراجع از که است تهران شهر ودوگانة بیست
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 گیــری تصــمیم مــدل یــک پــژوهش، ایــن در. اســت آمــده

 قطعـی  و فـازی  متفـاوت  های شاخص با همراه چندشاخصه

 هـای  پـژوهش  در کـه  اسـت  ذکـر  شـایان . اسـت  شـده  ارائه

 یکجـا  صـورت  بـه  کمتـر  قطعی و فازی های شاخص گذشته،

 بندی رتبه مسئلة بار،نخستین  برای همچنین. اندشده فراهم

ــازدهی و ــه امتی ــاطق ب ــه من ــای روشب ــمیم ه ــری تص  گی

 اورژانسی سرویس افزودن برای فازی، صورت به چندشاخصه

 شـامل  اصلی های شاخص از تعدادی. است شده انجام جدید

 درنظرگـرفتن  بـا  زلزله، درمقابل منطقه پذیری آسیب میزان

 زلزلـه  خطـر  مطالعه مورد منطقة در که) ها گسل به نزدیکی

 هـر  ازایبه افراد تعداد فرسوده، هایبافت مساحت ،(با ست

 بـرای  منطقـه،  هـر  در خطرنـاک  تصادفات تعداد و اورژانس

 دخیـل  گیـری  تصمیم مسئلة در پژوهش این در بارنخستین

 روش دو بـه  نیز قطعی و فازی محاسبات ترکیب. است شده

AHP و ANP است شده فراهم. 

 MADM مدل طراحی
 بـرای  ودوگانـه  بیسـت  مناطق بندی رتبه پژوهش، این هدف

 از یکـی . است نیاز برحسب جدید اورژانسی سرویس افزودن

 تحلیـل  فراینـد  پـژوهش،  ایـن  در گیـری  تصـمیم  های روش

 سـال  در سـاعتی  ابتـدا  را روش ایـن . اسـت  مراتبـی  سلسله

ــی 1977 ــرد معرف ــدها و ک ــه بع ــی ب ــاربردترین از یک  پرک

. شد تبدیل چندشاخصه گیری تصمیم مسائل حل های روش

 بـرای  پذیر انعطاف و مؤثر ابزاری مراتبی، سلسله تحلیل روش

  است چندشاخصه گیریتصمیم مسائل کیفی و کمی بررسی

 ها شاخص به دهی وزن. است زوجی هایمقایسه آن اساس و

 فـراهم  را شـرایطی  زوجی، های مقایسه با و روش این به نیز

 شـود   داده هـا  شـاخص  بـه  تـری  دقیق های وزن که آورد می

 نتـایج  و اسـت  مؤثر و مطلوب روش این از استفاده بنابراین،

 مسـئله،  ایـن  در آنکه ویژهبه آورد می باربه را بخشیرضایت

 و ودوگانـه  بیسـت  منـاطق  گیـری  تصـمیم  های گزینه تمامی

ــاخص ــای ش ــمیم ه ــری تص ــامل گی ــت، ش ــزان جمعی  می

 هـر  ازایبـه  جمعیـت  میـزان  زلزلـه،  دربرابـر  پـذیری  آسیب

 درنظر خطرناک تصادفات میزان و ترافیک وضعیت اورژانس،

 روش از اسـتفاده  اساسـی  دلیـل  درواقـع، . است شده گرفته

 از یکـی  بـه  را روش ایـن  کـه  -اتبی فـازی مر سلسله تحلیل

 کـرده  تبدیل چندمعیاری گیری تصمیم های روش ترین مهم

 بـا  مـدل  حـل  نتـایج  اطمینـان  قابلیت شدنمشخص -است

 ایـن  در چراکـه  اسـت   سـازگاری  میزان شاخص از استفاده

 .است محاسبه قابل سازگاری میزان روش،
 ای عـه زیرمجمو فازی، مراتبی سلسله تحلیل فرایند روش

 طـور  بـه  روش ایـن  امـروزه . اسـت  چنـدمعیاره  هـای  مدل از

 هـای  حـوزه  در گیرنـدگان  تصمیم به کمک برای ای گسترده

 .رودمی کاربه مختلف

 برای نیاز مورد های شاخص انتخاب از پس روش، این در

 هـا  گزینه زوجی های مقایسه ها، گزینه تعیین و گیری تصمیم

 براسـاس  هـا  گزینـه  به و گیرد می صورت ها شاخص برمبنای

 بـه  نمـره  بیشـترین . شـود  مـی  داده نمـره  هـای  مقایسه این

 بعـدی  های انتخاب به ترتیببه دیگر های نمره و اول انتخاب

 .شوندمی مربوط

 شـهر  ودوگانـة  بیسـت  منـاطق  پـژوهش،  این های گزینه

 هایی شاخص. اندشده داده نشان 1 شکل در که است تهران

 بـه  توجه با گیرد، می صورت ها آن براساس گیری تصمیم که

 پیشـین،  هـای پـژوهش  و کارشناسـان  خبرگان، هایدیدگاه

 منطقـه  پـذیری  آسـیب  میـزان  منطقـه،  هـر  جمعیت شامل

 هـر  ازایبـه  جمعیت میزان ترافیک، وضعیت زلزله، درمقابل

 .است منطقه هر در خطرناک تصادفات تعداد و اورژانس

 

 
 تهران شهرودوگانة  بیست مناطق. 1 شکل

 

:است زیر شرح به FAHP الگوریتم های گام
 مراتبی سلسله نمودار ساختن: اول گام

 از اسـتفاده  با ها شاخص تمامی دو دوبه مقایسة: دوم گام

 مثلثی فازی اعداد به شدهتبدیل زبانی هایواژه

 بـا  شـاخص،  یا سطر هر فازی میانگین گرفتن: سوم گام

 :1 فرمول از استفاده
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(1) 

1 2 6 1 2 6 1 2 6( , , )
6 6 6

       a a a b b b c c c 

 سوم گام از حاصل فازی اعداد کردندیفازی: چهارم گام

 :2 فرمول از استفاده با

(2) 2

4

 a b c 

 بـا  چهـارم  گـام  از حاصـل  نتایج کردننرمال: پنجم گام

 :3 فرمول از استفاده

(3) 
2

1




ij

ij

m

ij

i

x
r

x

 

 یـا  منـاطق  یفـاز  زوجـی  هـای  مقایسه انجام: ششم گام

-درنظرگرفته های شاخص براساس هم، با انتخاب هایگزینه

 شده

 ششم گام از حاصل سطر هر میانگین گرفتن: هفتم گام

 (فازی میانگین هستند فازی اعداد اگر)

 اعـداد  از حاصل فازی میانگین کردندیفازی: هشتم گام

 :4 فرمول از استفاده با هفتم گام فازی

(4) 2

4

 a b c 

 زوجـی  هـای  مقایسـه  هـای  مـاتریس  ترکیـب : نهـم  گام

 سطر هر میانگین گرفتن از پس ها گزینه

 بـا  نهـم  گـام  از حاصل های ستون کردننرمال: دهم گام

 :5 فرمول از استفاده

(5) 
2

1




ij

ij

m

ij

i

x
r

x

 

 گـام  از شاخص هر آمدة دست به وزن ضرب: یازدهم گام

 دهم در گام شاخص همان ستون در پنجم

 گـام  از حاصـل  سـطر  هر های درایه جمع: دوازدهم گام

ــازدهم ــه ی ــان ک ــدة نش ــاز دهن ــایی امتی ــه و نه ــدی رتب  بن

 .هاست گزینه

 نشـان  را MADM مـدل  مراتبی سلسله ساختار 2 شکل

 .دهد می

 

 
 اورژانس افزودن برای مناطق بهترین انتخاب برای مراتبی سلسله نمودار. 2 شکل

 

 ها شاخص

 هـای  شـاخص  شـود، مشاهده مـی  1 شکل در که گونه نهما

 :از اند عبارت MADM مدل در کاررفته به

𝐶1 = منطقه عمرانی بافت نوع  

𝐶2 جمعیت میزان =  

𝐶3 ترافیک میزان =  

𝐶4 اورژانس هر ازایبه میزان جمعیت =  

𝐶5 = (ها گسل مکان) زلزله   

 داده حشـر  درادامـه  تفصـیل  بـه  ها شاخص این از هریک

 :شوند می
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 منطقه عمرانی بافت نوع. 1
 احتمـال  کـه  دارد قـرار  بـزر   گسـل  سـه  روی تهران شهر

 داده ادامه توضـیح  در ها گسل این) با ست ها آن شدنفعال

 جـدی  آسـیب  درمعرض شهر این همین دلیل،به (.شوند می

 فرسـودة  بافت که مناطقی زلزله، وقوع درصورت و دارد قرار

 بـه  بیشـتری  نیاز و بینند می بیشتری آسیب دارند، بیشتری

 عمرانی بافت بنابراین، کنند می پیدا اورژانس سرویس وجود

 .است شده گرفته درنظر ها شاخص از یکی مناطق،

 کـه  شـهرند  پذیر آسیب های محدوده فرسوده، های بافت

 ریـزی  برنامـه  بـه  سکونت، کیفیت افزایش و ساماندهی برای

 بهســازی و عمــران شــرکت عــاتاطال براســاس. نیازمندنــد

 هکتـار  3268 تهـران  فرسـودة  بافـت  مساحت ایران، شهری

 شـهر  کـل  سـطح  به فرسوده بافت مساحت نسبت که است

 عــالی شــورای مصــوبة در. اســت درصــد 5 حــدود تهــران،

 فرسـوده،  هـای  بافـت  شناسـایی  معیارهای برای شهرسازی،

 معیارهـا،  اعمـال  نحـوة  امـا  انـد،  شـده  قائـل  یکسانی ارزش

 بـر مبتنـی  فرسـوده،  هـای  بافت شناسایی. است شده مشخص

 :از اند عبارت که است معینی های شاخص

 درصـد  50 از بـیش  ریزدانـه،  هـای  بلـوک  در: ریزدانگی

 بافـت  ترتیـب، بـدین  است  مترمربع 200 از کمتر مساحت،

 مسـاحت  بـا  بسیار کوچک( ها پالک) قطعات و فشرده هاآن

 .دارند اندک

 بناها درصد 50 از بیش ناپایدار، های بلوک در: ناپایداری

 سـاختمان  درنتیجـه،  ندارنـد   ای سـازه  سیسـتم  و ناپایدارند

 .نیست مقاوم

 50 از بــیش نفوذناپــذیر، هــای بلــوک در: نفوذناپــذیری

 در هـا  دسترسی دارند  متر شش از کمتر عرض معابر، درصد

 خودروهـا  حرکت برای کافی عرض با معابر و نامناسب هاآن

 منـاطق  در فرسـوده  بافت میزان و نسبت. ]23[ است دکان

 بـا  مسکونی واحدهای میزان و آمده 1 جدول در تهران شهر

 در 1385 سال در تهران مناطق در قدمت سال 30 از بیش

 .است شده داده نشان 3 شکل

 
 تهران شهر مناطق در فرسوده بافت میزان و نسبت. 1 جدول

 نسبت بافت فرسوده

 )درصد(
 منطقه

 سبت بافت فرسودهن

 )درصد(
 منطقه

4/1 12 37 1 

4/0 13 3/4 2 

8/0 14 7/14 3 

1/0 15 9/7 4 

2/0 16 9 5 

2/0 17 2/29 6 

5/15 18 2.7 7 

9/10 19 1/1 8 

5/7 20 1/6 9 

1/18 21 1/0 10 

2/29 22 0/0 11 
 

 

 
 ]24[ 1385 سال در تهران شهر مناطق در قدمت سال 30 از بیش با مسکونی واحدهای مساحت. 3 شکل
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 جمعیت. 2
 و نفوس عمومی سرشماری آخرین براساس مناطق جمعیت

. اسـت  گرفته صورت 1390 سال در ایران آمار مرکز مسکن

 1300 سـال  حـدود  از جمعیـت  شـتاب  ها،بررسی براساس

 40 مـدت  در شـد،  آغـاز ( پهلـوی  حکومت ابتدای) شمسی

 سال در نفر میلیون دو حدود یعنی برابر،ده از بیشتر به سال

. رســید نفــر میلیــون هفــت بــه بعــد ســال 40 در و 1340

 این از. است نفر میلیون 12 تهران استان جمعیت اکنون هم

 متمرکــز تهــران شــهر در نفــر میلیــون 5/8 حــدود تعــداد،

 .اند شده

 :است آمده 2 جدول در مناطق تفکیکبه شهر، جمعیت

 
 تهران مناطق جمعیت میزان. 2 جدول

طقهمن
ی جمعیزانم

نرر(1000)
منطقه

ی جمعیزانم

نرر(1000)

1 380 12 248 

2 609 13 246 

3 291 14 483 

4 823 15 644 

5 679 16 291 

6 237 17 256 

7 310 18 317 

8 379 19 250 

9 166 20 336 

10 316 21 160 

11 276 22 109 
 

 ترافیک میزان. 3
 از تـأخیر  درصـد  شـاخص  از ،مناطق در ترافیک میزان برای
 درصـد  شـاخص،  ایـن . اسـت  شـده  اسـتفاده  سفر زمان کل

 منطقه، در نقلیه وسیلة یک سفر زمان در که است تأخیری
 را منطقه ترافیک میزان و شده ایجاد ترافیک اوج ساعت در
 شاخص این اینکه برای. ]25[ دهدمی نشان واقعی صورت به

 زمان تأخیر درصد ود،ش مثبت اورژانس منطقة انتخاب برای
 خالصـة  3 جـدول . کنـیم  مـی  کـم  یک از را منطقه هر سفر

ــیص ــک تخص ــبکة ترافی ــابر ش ــهر مع ــران ش ــرای را ته  ب
 تفکیـک به صبح، اوج هایساعت از یکی در سواری همسنگ
 .دهد می نشان شهرداری مناطق

 

 تهران شهر معابر شبکة ترافیک تخصیص خالصة. 3 جدول

 تفکیکبه صبح اوج هایساعت ی ازیک در سواریهمسنگ برای

 شهرداری مناطق

منطقه

درصدساع (-یلهشدهدرشبکه)وسزمانصرف
یرتأخ

ازکل
زمان
سرر

زمان
سرر
آزاد

یرتأخ
در
یرمس

یرتأخ
در
تقاطع

کلزمان
سرر

1 7401 3952 2840 14192 9/47 

2 12077 6915 4683 23675 49 

3 7892 4682 3280 15854 2/50 

4 10041 3016 2690 15747 2/36 

5 6729 5791 7155 19674 8/65 

6 6729 5791 7155 19674 8/65 

7 5395 4942 4804 15141 4/64 

8 3305 1120 1856 6281 4/47 

9 3859 3171 2468 9499 4/59 

10 3067 2691 2025 7782 6/60 

11 3860 3650 4761 12272 5/68 

12 5500 7928 6862 20290 9/72 

13 2797 2018 1269 6085 54 

14 4672 2499 1869 9040 3/48 

15 6556 2535 2147 11238 7/41 

16 3623 1951 1776 7350 7/50 

17 1553 1303 899 3755 6/58 

18 5239 1453 1194 7886 6/23 

19 4257 1398 824 6479 3/34 

20 3059 452 924 4435 31 

21 4931 597 1043 6571 25 

22 4635 697 481 5813 3/20 
 

های های تهران در یکی از ساعت ترافیک راه 4در شکل 

 اوج ترافیک نشان داده شده است:
 

 
 ]26[ تهران شهر اصلی های خیابان ترافیک میزان. 4 شکل
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 اورژانس هر ازایبه میزان جمعیت. 4 
 آن هـای اورژانـس  تعـداد  بـر  منطقـه  هـر  جمعیت تقسیم با

 دسـت به اورژانس هر ازایبه میزان جمعیت شاخص منطقه،

 سرشـماری  آخـرین  براسـاس  منطقـه،  هـر  جمعیت. آید می

 آمـده  4 جدول در منطقه هر های اورژانس تعداد و جمعیت

 شـده  گرفتـه  تهـران  شهرداری از هااطالعات اورژانس است.

 .است
 

 شهر تهران مناطق در ها اورژانس تعداد. 4 جدول

 تعداد اورژانس منطقه نستعداد اورژا منطقه
1 9 12 3 
2 17 13 3 
3 5 14 2 
4 2 15 4 
5 26 16 3 
6 47 17 3 
7 13 18 6 

8 5 19 1 
9 3 20 2 
10 2 21 5 
11 2 22 7 

 

 مناطق در اورژانسی های سرویس های مکان نمونه، برای
 در چهــار، و دو هــایاورژانــس تعــداد ترتیــب بــابــه 15 و 4

 :شودشاهده میم 5 و 4 های شکل
 

 
 4 منطقة در اورژانسی های سرویس محل. 5 شکل

 

 
 15 منطقة در اورژانسی های سرویس مکان. 6 شکل

 (ها گسل مکان) زلزله. 5
 ،7مشـا   بـزر   گسـل  سه روی تهران شهر اینکه به توجه با

 احتمـال  کـه  شـده  واقـع  ری جنـوب  گسـل  و تهران شمال

 دارد قرار جدی بآسی درمعرض زیاد است، ها آن شدنفعال

 درنظـر  بایـد  مسئله این اورژانس، برای مکان انتخاب برای و

 گسـل  روی شـمال  قسمت در 3 و 5 ،2 مناطق. شود گرفته

 اورژانـس  بـرای  مکـان  بهتـرین  هاآن جنوب قسمت و است

 نزدیک رسانی خدمات برای و نیست گسل روی چراکه است 

 ایـن  در. با سـت  آسیب با هایی محل( زلزله وقوع درصورت)

 به 1 اولویت و شودمی گرفته درنظر جنوبی قسمت پژوهش،

 هـای  قسـمت  در اورژانـس  ایجـاد ) شودمی داده مناطق این

 منـاطق  بنـدی اولویـت (. نیسـت  معقـول  مناطق این شمالی

 جدول در شناسی، زمین کارشناس هایدیدگاه مطابق دیگر،

 خطـر  بـه  2 جـدول  براسـاس  مثلثی فازی اعداد و آمده زیر

 منـاطق  پـذیری  آسـیب . است شده داده نسبت مناطق زلزلة

 زمـین  برعالوه مناطق، این زیرا با ست  20 و 16 ،12 ،11

 گـاهی  کـه طـوری  به دارند  زیادی زیرزمینی های سفره نرم،

 اطالعـات . رود فـرو مـی   زمـین  در ای سازه زلزله، وقوع بدون

 نتهـرا  دانشـگاه  ژئوفیزیـک  مؤسسـة  از زمینـه،  این در  زم

 .است شده دریافت

 

 
 ها آن محدودة و تهران های گسل نقشة. 7 شکل

 

 در. هاست گسل گسیختگی مرز ،7 شکل در زرد مناطق

. ماند نمی سالم ایمنی ضریب هر با ای سازه هیچ مناطق، این

 با مجاورت دلیلبه اند، شده مشخص آبی رنگ با که مناطقی

 .داشت خواهند شدیدی ویرانی ها، گسل مناطق

 و زرد مناطق همة مناسب، شهری الگوبرداری درصورت

 متأسـفانه  امـا  شـدند،  مـی  تبـدیل  پـارک  به بایستمی  آبی
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 انجـام  هاآن در ها سازی برج بیشترین که هستند هایی مکان

 را تهـران  فعـال  های گسل مشخصات 5 جدول. است گرفته

 دانشگاه ژئوفیزیک مؤسسة از مشخصات، این. دهدمی نشان

 .است شده فتهگر تهران

 نسـبت  منـاطق  بـه  7 جدول مطابق مثلثی، فازی اعداد

 زمـان  در گسـل  مکـان  نظـر  از مناطق ایمنی شود. می داده

 .شود دیده می 6 جدول در زلزله،

 
 تهران فعال های گسل مشخصات. 5 جدول

 سازوکار گسل گسل
سوابق 

 یا لرزه

 (یلومترطول )ک
 Ms یبزرگ

 مؤثر یکل

 7/7 140 400 مرتبه 9 وسو معک یفشار مشا 

 شمال تهران
امتداد لغز  -یفشار

 گرد چپ
 9/6 5/37 75 مرتبه 3

 6 5/6 13 ندارد و معکوس یفشار یاورانن

 1/6 5/8 17 مرتبه 3 و معکوس یفشار یشمال ر

 2/6 25/9 5/18 مرتبه 3 و معکوس یفشار یجنوب ر

 6/6 20 40 مرتبه 3 و معکوس یفشار یزککهر

 9/6 35 70 مرتبه 3 و معکوس یرفشا گرمسار

 5/6 17 34 مرتبه 1 - یشواپ

 2/6 75/8 5/17 مرتبه 1 و معکوس یفشار ینپارچ

 8/6 75/30 5/61 مرتبه 1 و معکوس یفشار اشتهارد

 8/6 30 60 مرتبه 2 و معکوس یفشار طالقان

 7/6 26 52 مرتبه 3 و معکوس یفشار یوانکیا

 6 5/6 13 ندارد دگر امتداد لغز راست یینتلو پا

 

 
 برمبنای زلزله پذیری آسیب در مناطق بندی اولویت. 6 جدول

 تهران عمدة های گسل

ی اولومحدوده
یمثلثیعددفاز

یافتهاختصاص

 (3/2و  6/5و  1) 1 به آن یکگسل و نزد یبآس ةخارج از محدود

 (2/1و  3/2و  6/5) 2 گسل یبآس ةخارج از محدود

 (6/1و  3/1و  2/1) 3 در جوار گسل

 (0و  0و  6/1) 4 گسل یرو

 

 

 شدهدادهنسبت مثلثی فازی اعداد و زبانی هایواژه. 7 جدول

 دهی نمره برای

یازامتی توابععضو

 (0و  0و  6/1) یینپا یاربس یاربس

 (0و  6/1و  3/1) یینپا یاربس

 (6/1و  3/1و  2/1) یینپا

 (3/1و  2/1و  3/2) متوسط

 (2/1و  3/2و  6/5) با 

 (3/2و  6/5و  1) با  یاربس

 (6/5و  1و  1) با  یاربس یاربس

 

 خطرناک بسیار تصادفات تعداد. 6
ــه تعــداد شــاخص، ایــن در  منــاطق فــوتتصــادفات منجرب

 در کـه  گرفتـه شـده   درنظـر  1390 سـال  در هودوگان بیست

 و ونقـل  حمـل  سازمان از اطالعات، این. است آمده 8 جدول

 ایـن  شـده اسـت. براسـاس    گرفتـه  تهران اریشهرد ترافیک

 منـاطق  خطرنـاک  بسـیار  تصـادفات  میزان توان می شاخص

 .آورد دستبه را هودوگان بیست

 
 1390 سال در فوتمنجربه تصادفات تعداد. 8 جدول

 تهران مناطق 

منطقه
اتتعدادتصادف

فوتمنجربه
منطقه

اتتعدادتصادف

فوتمنجربه

1 56 12 80 

2 18 13 24 

3 33 14 29 

4 89 15 66 

5 119 16 35 

6 44 17 4 

7 1 18 54 

8 24 19 49 

9 20 20 107 

10 32 21 23 

11 16 22 30 

 

 مسئله حل
 منظـور،  ایـن  بـرای . شـود  تعیـین  ها شاخص وزن باید ابتدا

 هایپژوهش و کارشناسان هایدیدگاه براساس را ها شاخص



 1394، پاییز و زمستان 2، شماره 49شریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره ن 

 

158 

  استفاده با و کنیممی همقایس هم با دو دوبه صورتبه پیشین،

 مقایسـه  در هاشاخص اهمیت درجة تعیین برای 9 جدول از

 میـانگین  سـپس . دهـیم  مـی  نسـبت  فازی اعداد یکدیگر، با

ــازی  8دیفــازی را نهــایی وزن و گیــریممــی را ســطر هــر ف

 بـا  را هـا شـاخص  زوجـی  هـای  مقایسه 10 جدول. کنیم می

 مثلثـی  فـازی  داداع به شدهتبدیل زبانی هایواژه از استفاده

 آمـده  11 جـدول  در هـا  شـاخص  نهایی وزن. دهد می نشان

 .است
 

 شدهدادهنسبت مثلثی فازی اعداد و زبانی هایواژه. 9 جدول

ی اهمةدرجی توابععضو

 (0و  0و  6/1) تیاهم یب یاربس

 (0و  6/1و  3/1) تیاهم یب

 (6/1و  3/1و  2/1) تر تیاهم کم

 (3/1و  2/1و  3/2) یکسان یتبا اهم

 (2/1و  3/2و  6/5) تر تیبااهم

 (3/2و  6/5و  1) تیبااهم بسیار

 (6/5و  1و  1) تیبااهم یاربس بسیار

 

 مثلثی فازی اعداد به شدهتبدیل زبانی هایهواژ از استفاده با ها شاخص وزن تعیین. 10 جدول

ییوزننها
یاربساتتصادف

خطرناک
 یکترافیزانم

ینوعباف عمران

 منطقه

یازابهافراد

اورژانس هر

زلزله

 )مکانگسل(
  ی جمعیزانم

 تیجمع زانیم (3/1و  2/1و  3/2) (2/1و  3/2و  6/5) (0و  6/1و  3/1) (3/2و  6/5و  1) (2/1و  3/2و  6/5) (2/1و  3/2و  6/5) (56و  70و  83)

 (0و  6/1و  3/1) (3/1و  2/1و  3/2) (0و  6/1و  3/1) (3/1و  2/1و  3/2) (6/1و  3/1و  2/1) (3/1و  2/1و  3/2) (19و  36و  53)
 خطر زلزله

 )گسل(

 کیتراف زانیم (0و  6/1و  3/1) (2/1و  3/2و  6/5) (0و  6/1و  3/1) (2/1و  3/2و  6/5) (3/1و  2/1و  3/2) (3/1و  2/1و  3/2) (28و  44و  61)

 (0و  0و  6/1) (3/1و  2/1و  3/2) (0و  0و  6/1) (3/1و  2/1و  3/2) (6/1و  3/1و  2/1) (3/1و  2/1و  3/2) (19و  33و  47)
 نوع بافت  

 منطقه یعمران

 (3/2و  6/5و  1) (3/2و  6/5و  1) (3/1و  2/1و  3/2) (6/5و  1و  1) (3/2و  6/5و  1) (3/2و  6/5و  1) (61و  78و  89)
 یازابه افراد

 هر اورژانس  

 (0و  6/1و  3/1) (3/1و  2/1و  3/2) (0و  6/1و  3/1) (3/1و  2/1و  3/2) (3/1و  2/1و  3/2) (3/1 و 2/1و  3/2) (22و  39و  56)
 اریبس اتتصادف

 خطرناک  

 
 فازی مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با ها شاخص نهایی وزن. 11 جدول

 ها )در هر منطقه( شاخص )درصد( ییوزن نها

 یتجمع یزانم 19

 ها( گسلزلزله )مکان  12

 یکتراف یزانم 15

 منطقه ینوع بافت عمران 11

 هر اورژانس یازابه افرادتعداد  30

 خطرناک یاربس اتتعداد تصادف 13

 

 نیازمنـدترین  بنـدی  رتبـه  بـرای  مراتبـی  سلسـله  فرایند

ــاطق ــرای من ــزودن ب ــرویس اف ــد، اورژانســی س ــک جدی  ی

 تحلیـل  روش کـه  اسـت  ایـن  آن و دارد اساسـی  محدودیت

 در را فاکتورهـا  میـان  احتمالی های مراتبی، وابستگی سلهسل

 و فاکتورهـا  کـه  رود مـی  پـیش  فـرض  این بر و گیرد نمی نظر

 بـودن مسـتقل  دیگـر،  عبـارت به. اندمستقل یکدیگر از معیارها
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 تحلیـــل روش اصـــلی هـــایفرضـــیه از معیارهـــا و عوامـــل

 مسـائل  در فـرض  این که است مشخص و مراتبی است سلسله

 ایـن  در نمونه، برای نیست  منطقی معمو ً امروز گیری تصمیم

 خطرناک تصادفات تعداد بر منطقه یک جمعیت میزان مسئله،

 مسـئله  این های شاخص پس. است مؤثر آن ترافیک وضعیت و

 تحلیـل  روش مفروضات با درنتیجه. نیستند مستقل یکدیگر از

 افتـه ی اختصـاص  های وزن نتایج. ندارند مراتبی همخوانی سلسله

 کـه  -مراتبـی  سلسـله  تحلیـل  روش از استفاده با ها شاخص به

 کـه  اسـت  هایی وزن با متفاوت -گیرد نمی درنظر را ها وابستگی

 اسـت   شـده  گرفتـه  درنظـر  آن در عوامل بین وابستگی فرض

 بین احتمالی وابستگی آن، در که رویکردی از استفاده بنابراین،

 .رسد می نظربه ضروری شود، گرفته درنظر فاکتورها

 به نسبت( ANP) ای شبکه تحلیل فرایند رویکرد برتری

 دلیــل درنظرگــرفتن بــه مراتبــی، سلســله تحلیــل روش

مراتبـی،   سلسـله  تحلیل روش در. است عوامل های وابستگی

 عنصر هر که در آن، یابدمی مراتبی سلسله ساختاری مسئله،

 خطـی  صـورت بـه  خـود  با تر سطح عناصر به پایین، سطح

 یـا  یکسـان  هـای سطح عناصر در که درصورتی. است بستهوا

 بـر  عناصـر  ایـن  و باشـد  داشـته  وجود وابستگی نیز مختلف

 خـارج  مراتبـی  سلسله حالت از مسئله بگذارند، تأثیر یکدیگر

 بـرای  صـورت، درایـن . دهد می تشکیل شبکه یک و شودمی

 .شود می استفاده ها شبکه نظریة از ها شاخص وزن محاسبة

 

 
 (هم بر ها شاخص اثرگذاری) جدید اورژانس افزودن برای مناطق بندی رتبه برای ای شبکه ساختار. 8 لشک

 
 ANP روش از استفاده با ها شاخص نهایی وزن. 12 جدول

ییوزننها

)درصد(
تهران(ةها)درهرمنطقشاخص

 یتجمع یزانم 248/0

 ها( زلزله )مکان گسل 12/0

 یکتراف یزانم 126/0

 منطقه ینوع بافت عمران 11/0

 هر اورژانس یازابه میزان جمعیت 291/0

 خطرناک یاربس اتتعداد تصادف 092/0
 

ـ  بیسـت  منـاطق  بـرای  درادامه،  همـة  برحسـب  هودوگان

ــاخص ــا، ش ــه ه ــای مقایس ــی ه ــی  زوج ــورت م ــردص  و گی

 بـا  پـذیری آسـیب  شاخص برای است، مشخص طورکه همان

انجـام   فازی زوجی های سهمقای ها، گسل به نزدیکی به توجه

 شـده  نرمـال  6 فرمـول  مطـابق  جدول های، ستون گیرد. می

 :است
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 آن ســتون در ،شــاخص هــر بــه مربــوط وزن نهایــت،در

 دهنـدة  نشـان  ،سـطر  هـر  مجموع است. شده ضرب شاخص

 افـزودن  بـرای  هـا  شـاخص  برحسب منطقه هر نهایی امتیاز

 :است دهمآ 13 جدول در که ستا اورژانسی سرویس



 

160 

 مراتبی فازی سلسله تحلیل روشبه اورژانس افزودن برای مناطق به امتیازدهی و دار وزن ةشدنرمال ماتریس. 13 جدول

نهاییامتیاز (گسل)زلزله هراورژانسایازبهجمعی  تصادف باف  ترافیک جمعی  منطقه
1321/0 0117/0 0165/0 0292/0 0024/0 0310/0 0470/0 1 
1515/0 0328/0 0140/0 0094/0 0007/0 0303/0 0752/0 2 
1364/0 0328/0 0228/0 0172/0 0014/0 0290/0 0359/0 3 
3744/0 0193/0 1616/0 0464/0 0002/0 0380/0 1017/0 4 
2131/0 0328/0 0102/0 0621/0 0003/0 0368/0 0839/0 5 
1026/0 0328/0 0019/0 0229/0 0003/0 0203/0 0292/0 6 
1188/0 0284/0 0093/0 0005/0 0265/0 0211/0 0382/0 7 
1638/0 0284/0 0297/0 0125/0 0186/0 0313/0 0468/0 8 
1176/0 0284/0 0217/0 0104/0 0128/0 0.0241 0204/0 9 
2075/0 0328/0 0620/0 0167/0 0309/0 0234/0 0390/0 10 
1711/0 0117/0 0540/0 0004/0 0499/0 0187/0 0340/0 11 
1954/0 0117/0 0324/0 0417/0 0632/0 0161/0 0306/0 12 

0.1377 0284/0 0321/0 0125/0 0074/0 0274/0 0303/0 13 
2553/0 0328/0 0946/0 0151/0 0183/0 0307/0 0596/0 14 
2328/0 0117/0 0632/0 0344/0 0135/0 0346/0 0795/0 15 
1481/0 0117/0 0380/0 0182/0 0154/0 0293/0 0.0359 16 
1742/0 0328/0 0335/0 0021/0 0499/0 0246/0 0316/0 17 
1613/0 0328/0 0207/0 0282/0 0046/0 0396/0 0390/0 18 
02168/0 0117/0 0981/0 0255/0 0019/0 0391/0 0307/0 19 
2292/0 0117/0 0659/0 0558/0 0104/0 0411/0 0414/0 20 
01203/0 0328/0 0125/0 0120/0 0002/0 0447/0 0196/0 21 
0927/0 0117/0 0060/0 0156/0 0 0475/0 0133/0 22 

 

 ANP روشبه اورژانس افزودن برای مناطق به امتیازدهی و دار وزن ةشدنرمال ماتریس. 14 جدول

(گسل)زلزله نهاییامتیاز اورژانسهرازایبهجمعی  تصادف باف  ترافیک جمعی  منطقه

1298/0 0117/0 0184/0 0207/0 0024/0 0260/0 00506/0 1 

1625/0 0328/0 0157/0 0067/0 0007/0 0255/0 0811/0 2 

1351/0 0328/0 0255/0 0122/0 0014/0 0244/0 0388/0 3 

3747/0 0193/0 1809/0 0328/0 0002/0 0319/0 1096/0 4 

2098/0 0328/0 0114/0 0439/0 0003/0 0309/0 0905/0 5 

1000/0 0328/0 0021/0 0162/0 0003/0 0171/0 0315/0 6 

0.1245 0284/0 0104/0 0003/0 0265/0 0177/0 0412/0 7 

0.1659 0284/0 0333/0 0088/0 0186/0 00263/0 0505/0 8 

1152/0 0284/0 0243/0 0074/0 0128/0 0202/0 0221/0 9 

2066/0 0328/0 0694/0 0118/0 0309/0 0197/0 0420/0 10 

1747/0 0117/0 0604/0 0003/0 0499/0 0157/0 0367/0 11 

1872/0 0117/0 0363/0 0295/0 0632/0 0135/0 0330/0 12 

1361/0 0284/0 0359/0 0088/0 0074/0 0230/0 0326/0 13 

2577/0 0328/0 1059/0 0107/0 0183/0 0258/0 0642/0 14 

2351/0 0117/0 0707/0 0243/0 0135/0 0291/0 0858/0 15 

1459/0 0117/0 0425/0 0129/0 0154/0 0246/0 0388/0 16 

1765/0 0328/0 0375/0 0015/0 0499/0 0207/0 0341/0 17 

1559/0 0328/0 0232/0 0200/0 0046/0 0333/0 0420/0 18 

2074/0 0117/0 1098/0 0180/0 0019/0 0328/0 00332/0 19 

1591/0 0117/0 0184/0 0395/0 0104/0 0345/0 0446/0 20 

1158/0 0328/0 0157/0 0085/0 0002/0 00375/0 00211/0 21 

1025/0 0117/0 0255/0 0110/0 0 0399/0 0144/0 22 

 .است دهمآ 9 شکل در تهـران  شـهر  ةگانودوبیست مناطق هایامتیاز میزان

21394، پاییز و زمستان ، شماره 49شریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره ن
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 شـکل  در تهـران  شـهر  ةگانودوبیست مناطق هایامتیاز

 .تاس دهمآ 10

 

 
 با جدید اورژانس افزودن برای مناطق هایامتیاز. 9 شکل

 مراتبی فازی سلسله تحلیل روش از استفاده

 

 

 
 با جدید اورژانس افزودن برای مناطق هایامتیاز. 10 شکل

 ANP روش از استفاده

 

 تحلیـل  روش هـر دو  در شـود،  می مشاهده طورکه همان

 بـه  را نیـاز  نبیشتری 4 منطقة ،ANP و مراتبی فازی سلسله

 مناطق، سایر امتیاز و دارد جدید اورژانسی سرویس استقرار

 جدیـد  اورژانسی سرویس استقرار به هاآن نیاز میزان بیانگر

 هـا،  شاخص به توجه با شود، می مشاهده طورکه همان. است

 دیگـر  منـاطق  از بیشتر زیاد، اختالف با 4 منطقة نیاز میزان

 حیث این از هرساله منطقه، این ساکنان ترتیب،  بدین. است

 اورژانسـی  سـرویس  اسـتقرار  و بینند می فراوانی های آسیب

 و مـدیران  همچنـین . اسـت  ضـروری  منطقـه  این در جدید

 منطقه هر نیاز میزان به توجه با باید ارشد گیرندگان تصمیم

 هـای سرویس پژوهش، این از حاصل های اولویت همچنین و

 کـاهش  و هـا  انسـان  جـات ن موجـب  و سازند فراهم را بهینه

 هـا  اورژانـس  به مصدوم یا بیمار دیر رسیدن از ناشی عوارض

 .شوند

 تحلیــل روش دو دهنــدمــی نشــان 10 و 9 هــایشــکل

 در و دارند یکسانی نسبتاً نتایج ANP و مراتبی فازی سلسله

 است، نزدیک یکدیگر به بسیار امتیازها که مناطقی از بعضی

 .است یافته تغییر دکیان بسیار میزان به بندی رتبه

 گیری نتیجه
 منـاطق  بـه  امتیـازدهی  و بنـدی  رتبـه  برای حاضر، پژوهش

 تحلیــل روش اورژانســی، هــای ســرویس بــه نیــاز برحســب

 بـرده  کـار  بـه  آمیـزی  موفقیـت  طور به را مراتبی فازی سلسله

 از ها، شاخص میان وابستگی درنظرگرفتن با همچنین. است

 .است گرفته بهره نیز ANP روش

 هاشاخص به توجه با تهران شهر مناطق مطالعه، این در

 گیـری  تصـمیم  روش از مسـئله،  این در. اندشده داده امتیاز

. اسـت  شـده  استفاده مراتبی فازی سلسله تحلیل چندمعیارة

 ذکرشـده  هـای  شـاخص  برحسب مناطق همة اینکه دلیلبه

 نتـایج،  مطابق. با ست نتایج دقت شوند،می مقایسه دو دوبه

 و دارد نیــاز اورژانــس بــه منــاطق ســایر از بــیش 4 نطقــةم

 افـزودن  بـه  ها آن نیاز میزان بیانگر دیگر، مناطق امتیازهای

 مسـئله،  حل نتایج شد، مشاهده طورکه همان. است اورژانس

 ANP و مراتبـی فـازی   سلسـله  تحلیل روش دو از استفاده با

 .ندارد چندانی اختالف و است یکسان تقریباً
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 واژگان انگلیسی به ترتیب استفاده در متن
1. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

2. Fuzzy Set Theory (FST) 

3. Multi Objective Decision Making (MODM) 

4. Multi Attribute Decision Making (MADM) 

5. Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

6. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

7. Mosha 

8. Defuzzy 




