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سهاي بهداشتي شهر اهواز با استفاده از تلفيق
برنامهريزي و مکانيابي سروي 
مدل تحليل سلسله مراتبي ) )AHPو سيستم اطالعات جغرافيا يي
مجيد گودرزي

1

))GIS

استاديار گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت 6931/ 12 /41 :تاریخ پذیرش7931/ 04 /11 :

چکيده
يهاي شهري و منطقهاي
از ديرباز مسئلهي پيدا کردن بهترين مکان براي استقرار منابع و امکانات ،جزء اساسيترين مراحل برنامهريز 
بوده است .در حالت کلي بهترين مکان استقرار منابع و امکانات ،مکاني است که بتوان در آن بيشترين استفاده (ازنظر کمي) و
تها و تأسيسات شهري
سهاي بهداشتي نيز يکي از اين زيرساخ 
درعينحال بهترين استفاده (ازنظر يک في) را داشت .دراينبين سروي 
ًال به فراموشي سپردهشده است؛ بهطوريکه
ترساني مديريت شهري عم ًال
يباشد که در کالنشهر اهواز بهواسطه ضعف خدما 
م 
مشکالت زيادي را براي شهروندان اهوازي ايجاد کرده است .اين مقاله با تأ يک د بر اين مورد به دنبال مکانيابي اين زيرساخت در

کالنشهر اهواز با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيا يي () GISو مدل تحليل فرايند سلسله مرات يب () AHPميباشد .روش کار نيز

يباشد و منبع جمعآوري دادهها و اطالعات نيز طرحهاي گردشگري و طرح
بهصورت تو يص في -تحليلي با ماهيت کاربردي م 
سهاي بهداشتي معرفي نموده است.
تفصيلي شهر است .همچنين با استفاده از منابع موجود ،معيارها يي را جهت مکانيابي سروي 
يدهد که کالنشهر اهواز با کمبود فضاهاي سرويس بهداشتي مواجه است و نيازمند مکانهاي جديد جهت
نتايج اين تحقيق نشان م 
سهاي بهداشتي بهخصوص در مکانهاي گردشگري ميباشد.
احداث سروي 

واژگان کليدي :مکانيابي ،سرويس بهداشتي ،سيستم اطالعات جغرافيا يي

) ،)AHPشهر اهواز.

( -1نویسنده مسئول)goodarzi5@yahoo.com

() ،GISتحليل فرايند سلسله مراتبي
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مقدمه
فرآيند برنامهريزي ،تالشي است براي ايجاد چارچوبي مناسب که طي آن برنامهريزي بتواند براي رسيدن به
لهاي بهينه اقدام کند ( .)Lee, 2012: 2استقرار هر عنصر شهري در موقعيت فضا يي  ،کالبدي خاصي از سطح
راهح 
شهر ،تابع اصول و قواعد و سازوکارهاي خاصي است که در صورت رعايت شدن به موفقيت و کارا يي عملکردي
آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجاميد و در غير اين صورت چهبسا مشکالتي بروز کند (شهابيان: 376 1 ،
 .) 21توزيع بهينهي کاربريها و مراکز خدماتي و بهداشتي مسئلهاي است که اغلب اوقات برنامه ريزان با آن سروکار
دارند .چراکه به دليل رشد پرشتاب جمعيت و کالبد شهرها ،مشکالتي مانند کمبود و عدم توزيع فضا يي مناسب
يها و خدمات موجود در شهر ،توزيع و
کاربريها به وجود آمده است ( .)Ahadnejad, 2010: 1از ميان کاربر 
سهاي بهداشتي به دليل اهميت و توجه روزافزون به جذب گردشگر شهري به شهرها و ارائه
مکانيابي بهينه سروي 
يشود
خدمات مناسب بهداشتي به شهروندان از اهميت قابلتوجهي برخوردار است .در اين مقالهاين مسئله مطرح م 
که يکي

از موارد اهميت دار براي سرويسهاي بهداشتي ،توجه به رفاه گردشگران و مسافران ورودي به شهر

سهاي بهداشتي عمومًاًا يا در کنار ايستگاههاي پمپبنزين
بهخصوص کالنشهرها ميباشد .درگذشته مکانيابي سروي 
شآمده ازلحاظ نگهداري و
يگرفت که با توجه به مسائل و معضالت پي 
و يا در پارکهاي عمومي صورت م 
سها به مکانهاي امن براي جرم و ناامني عمومًاًا اين سرويسهاي بهداشتي متروکه مانده و
تبديلشدن اين سروي 
يتوان مکانهاي
بهمرورزمان تخريبشدهاند .با توجه به اينکه امروزه با استفاده از  GISو مدلهاي تصميمگيري م 
صحيح را براي اين نوع خدمات بهداشتي پيشنهاد داد؛ لذا هدف پژوهش حاضر ،برنامهريزي و مکانيابي
سهاي بهداشتي شهر اهواز با استفاده از تلفيق مدل تحليل سلسله مراتبي ) )AHPو سيستم اطالعات
سروي 
جغرافيا يي ).)GIS
در مورد مکانيابي تحقيقات زيادي در ايران و جهان صورت گرفته است که از اين ميان ميتوان به:
کريمي و همکاران (  ) 1385در مقالهاي تحت عنوان «مدلسازي مکانيابي تأسيسات شهري با استفاده از  »GISبه
يباشد ،جهت مکانيابي و
گهاي طبقاتي پرداخته است و درنهايت بهترين شيوه را که منطق فازي م 
مکانيابي پارکين 
گهاي عمومي پيشنهاد داده است .شاهيوندي (  ) 1385در پاياننامه کارشناسي ارشد خود در
مدلسازي پارکين 
دانشگاه اصفهان به بررسي موضوع «مکانيابي فضاي سبز شهر خرمآباد» پرداخته است و به اين نتيجه رسيده است
که شهر خرمآباد ازجمله شهرها يي

يباشد که از توزيع مناسب فضاي سبز برخوردار نيست بهطوريکه سرانه
م

صهاي
يباشد و اين رقم اختالف فاحشي با شاخ 
صيافته فضاي سبز براي هر نفر برابر با  11 3.مترمربع م 
اختصا 
تع يي ن شده دارد .بهمنظور تع يي ن مکانهاي مناسب براي احداث پارکها و فضاي سبز از مدلسازي  GISاستفادهشده
است .فتائي و همکاران ( ) 386 1در مقالهاي تحت عنوان «مکانيابي دفن مواد زائد جامد شهري با استفاده از  GISو
فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي شهر گيوي) با استناد به ضوابط و استانداردهاي ملي و جهاني و با
اعمال فاكتورهاي محدودکننده با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيا يي  ،مکانهاي مناسب در سطح شهرستان را
تع يي ن کردند .حبيبي و همکاران ( ) 386 1در مقالهاي تحت عنوان «پيادهسازي الگوريتم تحليل سلسله مراتبي در
محيط  GISجهت مكان گزيني بهينه فضاهاي عمومي شهري (نمونه موردمطالعه :فضاهاي ورزشي منطقه شش شهر
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تهران)» سعي کردهاند با توجه به نيازها و مسائل موجود امروز شهر تهران ،نقش سامانه اطالعات مكاني در مديريت
و برنامهريزي شهري از طريق برنامهريزي فضاهاي ورزشي در شهر ،موردبررسي قرار گيرد .گلي و همکاران () 387 1
در مقالهاي تحت عنوان «مکانيابي دستگاههاي خودپرداز شعب بانک کشاورزي منطقه  10شهرداري تهران با استفاده
بترين مکان بهمنظور افزايش کارا يي و
از روش تحليل سلسله مراتبي» به ارائه شيوهي نويني براي انتخاب مناس 
ترساني اين دستگاهها پرداختهاند .همچنين نتيجه گرفته است با استفاده از مدل برنامهريزي آرماني ،هزينه و
خدما 
سود هر کي

بترين نقاط استقرار و تعداد دستگاههاي جهت پوشش نقاط
از جايگاههاي پيشنهادي محاسبه و مناس 

محدودهي موردمطالعه تع يي ن گرديده است .رضا يي ( ) 388 1در پاياننامه کارشناسي ارشد خود به مهمترين معيارهاي
مؤثر در مکانيابي فضاهاي آموزشي پرداخته است .حيدري و همکاران ( ) 388 1در مقالهاي تحت عنوان «تحليل
توزيع فضا يي و مکانيابي فضاهاي آموزشي در منطقه  2شهر زنجان با استفاده از منطق فازي در محيط  ،»GISبا
يها نشان داد كه مدارس
توجه به فاکتور جمعيت ،شهر را به اليههاي مختلفي تقسيمبندي نموده است .نتايج بررس 
ابتدا يي موجود منطقه دو شهر زنجان براي پوشش دادن كل فضاي منطقه كافي نبوده و برخي از محالت آن با داشتن
شآموزي الزم از داشتن مدرسه ابتدا يي محروم بوده و از پوشش مدارس موجود نيز خارج هستند و نيازمند
تراكم دان 
مکانيابي و احداث مدارس جديدي با در نظر گرفتن استانداردها و معيارهاي مؤثر در مکانيابي فضاهاي آموزشي
يباشند تا كل فضاي منطقه تحت پوشش مدارس موجود و جديد قرار گيرد .نائيني و همکاران ( ) 388 1در مقالهاي
م
تحت عنوان «استفاده از مدلهاي تصميمگيري چند معياره و منطق فازي در مديريت مکانيابي مراكز خدمات عمومي
گهاي عمومي» را بررسي کردهاند .در اين مقاله پس از بررسي معيارهاي مؤثر در
شهري مطالعه موردي پارکين 
شهاي مختلف تع يي ن وزن و درنهايت انتخاب روش تحليل سلسله مراتبي و
مکانيابي پار يك نگ و بررسي رو 
شهاي مختلف تر يك ب اليهها در منطق فازي ،از روش  OWAدر حاالت مختلف ريسك و توازن وزنها
رو 
تهاي مختلف موردبررسي قرار گرفت .هادياني و همکاران
شها در موقعي 
استفادهشده و استفاده از هركدام از رو 
شنشاني با استفاده از روش تحليل شبکه و مدل  AHPدر
(  ) 1389در مقالهاي تحت عنوان «مکانيابي ايستگاههاي آت 
محيط  ،»GISمطالعه موردي شهر قم را موردبررسي قراردادند؛ و به اين نتيجه رسيدهاند که الگوي پراکنش
شنشاني شهر قم در وضع موجود از الگوي مناسبي برخوردار نيست و فاصلهي زماني رسيدن
ايستگاههاي آت 
يباشد که با مدتزمان استاندار 2
شنشاني به آخرين نقطه منطقه تحت پوشش خود بيش از  5دقيقه م 
خودروهاي آت 
دقيقه اختالف دارد و عم ًالًال کي سوم شهر به اين کاربري دسترسي مناسب ندارد .بنابراين بر اساس مدلهاي ذکر شده
 5ايستگاه جديد براي شهر قم پيشنهاد و مکانيابي شده است .تقوا يي و همکاران (  ) 1389در مقالهاي تحت عنوان
«برنامهريزي و مکانيابي بازارهاي روز اصفهان با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي» به برنامهريزي و مکانيابي
بازارهاي روز موردنياز مناطق مختلف شهر اصفهان پرداختهاند .زياري و همکاران (  ) 1389در مقالهاي تحت عنوان
«بررسي و مکانيابي مراکز خدمات پستي با استفاده از روش AHPدر محيط  »GISبهصورت موردي شهر سمنان
پرداختهاند .در اين مقاله  10معيار را بهعنوان معيارهاي مکانيابي مراکز پستي موردسنجش قرار دادهاند و درنهايت از
اين  10معيار  7معيار را بهصورت نها يي گزينش کردهاند و در مدل تحليل سلسله مراتبي وزن دهي کردهاند و سپس
يهم گذاري مکانهاي مستعد جهت احداث مراکز
براي هرکدام از اليهها مختلف نقشهاي تهيهشده است و با رو 
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پستي در شهر سمنان مشخص شده است .در مورد مکانيابي تحقيقات زيادي همچنين در جهان صورت گرفته است
که از اين ميان ميتوان به گزارشات شرکت ايزري در سالهاي  0025 ،0 00 2و  2007در مورد موقعيت ايستگاههاي
ترساني آنها اشاره کرد؛ که در اين گزارشات بعد از بررسي بحران آتشسوزي و لزوم
شنشاني و خدما 
آت 
شنشاني ميپردازد و به كمك سيستم
ترساني ايستگاههاي آت 
ترساني جامع ،به فاكتورهاي مهم در خدما 
خدما 
يدهد - .ديويد ايونس در ژانويه سال  2004نقش
اطالعات جغرافيا يي راهكارهاي خوبي را براي مديريت آن ارائه م 
نکننده دانسته و اظهار داشتند عالوه
تهاي سازمان آتشنشاني تع يي 
GISرا در مديريت بحران حوادث مرتبط با فعالي 
يتواند در کاهش خسارات در زمان قبل از وقوع حادثه با مکانيابي ،بهينهترين مکانها را براي
بر اينکه GISم 
يتواند کارا يي باال يي در حين امدادرساني ايفا نمايد.
احداث ايستگاهها مؤثر م 
سيد کي وئي (  ) 2005روش تحليل سلسله مراتبي را براي مکانيابي محل دفن پسماند توسط  GISارائه داده است .در
اين مطالعه چهار معيار نزد يکي به شهر ،نوع کاربري زمين ،محدوديت خاک شامل (شيب ،بافت ،نفوذپذيري ،عمق
بهاي زيرزميني را در مکانيابي محل دفن زباله براي منطقه کليولند در اوکالهاما را موردبررسي
گبستر) و عمق آ 
سن 
قرار داده و وزنها را از روش مقايسه دوتا يي محاسبه نموده است .واستاوا و ناسوات (  ) 2008در تحقيق خود در
شازدور با در نظر گرفتن معيارهاي همچون
اطراف شهر نذانسي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيا يي و سنج 
بهاي زيرزميني ،مراکز شهري ،شبکه
بهاي سطحي و عمق آ 
لها ،شيب ،نوع سنگ مادر ،خاک ،آ 
نشناسي ،گس 
زمي 
ارتباطي موجود ،فاصله از فرودگاه و ...با استفاده از اين سيستمها و وزن دهي به شاخص از طريق مقايسات زوجي
 5محل مجزا در اندازههاي مختلف را جهت دفن زباله اين شهر  800هزارنفري انتخاب نموده است .هويبينا ( ) 2011
با استفاده از الگوريتم چند معياره بر اساس مقايسه دوتا يي اقدام به مکانيابي دفن زباله در شهر مينسک کرده است.
هدف ايجاد مدل ارزيابي در اين مطالعه ،ارزيابي چند معياره مدلي که توپولوژي براي تصميمگيري درباره مکان
يبرد .در اين مطالعه معيارهاي مختلف موردسنجش قرارگرفته است و هرکدام در فرايند
مناسب دفن زباله را باال م 
صشدهاند .با
تحليل سلسله مراتبي وزن دهي شدهاند و درنهايت با تع يي ن اليههاي مختلف مکانهاي دفن زباله مشخ 
شهاي داخلي و خارجي صورت گرفته راجع به بحث
لآمده در زمينه پيشينه پژوه 
يهاي بهعم 
توجه به بررس 
سهاي بهداشتي در داخل و خارج از کشور
يتوان اذعان نمود که در زمينه برنامهريزي و مکانيابي سروي 
مکانيابي ،م 
يتواند نقطه آغازي در اين
چگونه پژوهشي صورت نگرفته است و اهميت اين پژوهش از اين حيث است که م 
هي 
زمينه باشد.
بنابراين در اين پژوهش در پي پاسخگو يي

به اين سؤال اساسي هستيم که آيا کالنشهر اهواز نياز به احداث

سهاي بهداشتي جديد دارد ،مناسبترين مکان
سهاي بهداشتي جديد دارد يا نه؟ و اگر نياز به ايجاد سروي 
سروي 
سها کدماند؟
براي احداث اين سروي 
ششناسي پژوهش
رو 
روش تحقيق حاضر توصيفي -تحليلي با ماهيت کاربردي است .مباني تئور کي

آن بر اساس مطالعات اسنادي،

کتابخانهاي و بازديد ميداني و مراجعه به سازمانها و ارگانهاي مربوطه (شهرداري ،سازمان ميراث فرهنگي،
عدستي و گردشگري و مرکز بهداشت) انجامگرفته است .معيارهاي مورداستفاده جهت مکانيابي بر اساس
صناي 

سهاي بهداشتي93 ...
نيابي سروي 
برنامهريزي و مکا 

بشده است .با توجه به اينکه فرايند مکانيابي کي
ضوابط مکانيابي انتخا 

مسئله تصميمگيري چند صفته بوده و با

يبايست در انتخاب نرمافزار اين نکته را موردنظر قرار داده و عالوه بر اين
استفاده از مدل رستري قابل انجام است ،م 
مگيري چند صفته را نيز داشته باشد .در اين راستا از طريق نرمافزار ( Expert
موارد قابليت استفاده از قواعد تصمي 

لهاي فضا يي
 )Choiceمقايسه زوجي معيارها جهت آمادهسازي اليهها براي تجزيهوتحلي 

در  GISو ابزار Spatial

تآمده از انجام عمليات مذکور ،مناطق
 analystانجامگرفته است ،درنهايت پس از تحليل اليههاي وزندار بهدس 
سهاي بهداشتي شهر اهواز ،شناسا يي شدهاند.
اولويتدار  1و  2را براي سروي 
مراحل انجام مکانيابي سرويسهاي بهداشتي شهر اهواز
مقاله حاضر ،پژوهشي تحليلي است که مراحل آن بهطورکلي عبارتاند از :تعريف مسئله و تع يي ن اهداف پژوهش،
يباشد .اين مراحل بهتفصيل در شکل
ادبيات موضوع ،گردآوري اطالعات ،تجزيهوتحليل اطالعات و نتيجهگيري م 
شماره  2ارائهشده است .با توجه به اينکه هدف اصلي اين پژوهش دسترسي مناسب گردشگران و شهروندان اهوازي
يباشد ،مکانهاي مناسب براي ارزيابي مشخص گرديدند .اطالعات موردنياز تحقيق از
سهاي بهداشتي م 
به سروي 
يربط (اداره بهداشت ،ميراث
تهاي ميداني و مصاحبه با کارشناسان و مسئوالن ذ 
طريق مطالعات کتابخانهاي ،برداش 
فرهنگي و شهرداري) تهيهشده است.

سهاي بهداشتي در شهر اهواز
شکل ( :)2مراحل انجام مکانيابي سروي 
منبع :یافتههای پژوهش
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قلمرو جغرافيا يي تحقيق
شهر اهواز با موقعيت جغرافيا يي

 31درجه و  02دقيقه عرض شمالي و  48درجه و  40درجه طول شرقي يكي از

کالنشهرهاي كشور است .اين شهر با توجه به آخرين سرشماري كشور در سال  0931جمعيت آن به  41 9856هزار
يدهد (مرکز
نفر رسيده است .مساحت شهر اهواز  20477هکتار است که  6923هکتار آن را بافت شهري تش يک ل م 
آمار ايران.)0931 ،
وجود سرويسهاي بهداشتي از تسهيالت اوليه و ضروري موردنياز شهروندان است كه رفاه حال آنها را تأمين
خواهد كرد .دسترسي سريع و آسان شهروندان به امكانات و خدمات شهري يكي از مهمترين وظايف مديريت
شهري است .فراهم نبودن اين زيرساخت بهخصوص براي بيماران ،سالمندان ،كودكان و گردشگران در شهرها و
بهويژه كالنشهرها با توجه به مسيرهاي طوالني رفتوآمد ،معضلي جدي براي شهروندان است و مطمئنًاًا نبود اين
لساز خواهد بود .در كالنشهر اهواز هماكنون با دو معضل جدي
تسهيالت بيشتر براي گردشگران شهري مشك 
مواجهيم -1 :نبود سرويسهاي بهداشتي در نقاط پرتردد و مراكز خريد  -2شيوه رسيدگي ،نگهداري و نظافت
سهاي بهداشتي موجود با توجه به سرانه استاندارد  0/ 05مترمربع به ازاي هر نفر (شيعه ) 89 : 1380 ،و جمعيت
سروي 
كنوني در شهر اهواز .اگر به ازاي هر سرويس بهداشتي  5مترمربع بهصورت استاندارد در نظر گرفته شود (مساحت
هر سرويس بهداشتي بهصورت استاندار  5متر است)(احمدي ) 48 : 384 1 ،در اين صورت براي  49280مترمربع،
يباشد که اگر هر مجموعهاي  10تا يي در نظر گرفته شود درمجموع 980
 9800چشمه سرويس بهداشتي نياز م 
يباشد)(محمدي.) 24 : 384 1 ،
يباشد (واحد شمارش سرويس بهداشتي چشمه م 
مجموعه سرويس بهداشتي نياز م 

سهاي بهداشتي شهر اهواز
شکل ( :)1وضعيت موجود سروي 
منبع :شهرداري اهواز ترسيم :نگارندگان

سهاي بهداشتي14 ...
نيابي سروي 
برنامهريزي و مکا 
جدول ( :)1برآورد نياز به سرويس بهداشتي در شهر اهواز
شهر
اهواز

جمعيت ()0931
41 985,6

سهاي بهداشتي موردنياز
سروي 
(مترمربع)
49,280

سهاي بهداشتي
تعداد چشمه سروي 

تعداد مجموعه سرويس بهداشتي

9800

980

منبع :یافتههای پژوهش

سهاي بهداشتي موجود
شترين تعداد سروي 
يشده تفاوت فاحشي دارد .بي 
وضع موجود با وضع استاندارد پيشبين 
 311عدد ميباشد (شهرداري اهواز )3931 ،که با استاندارد شهري بسيار اختالف دارد .شايد نتوان به تعداد استاندارد
يتوان وضعيت کنوني را بهبود بخشيد.
شبيني و مکانيابي مناسب م 
رسيد اما با پي 
تحليل نتايج تحقيق
فرايند تحليل سلسله مراتبي جهت استخراج مقايسههاي نسبي از مقايسهي زوجي دادههاي گسسته و پيوسته به کار
يهاي واقعي به کار رود يا اينکه نشاندهندهي وزن نسبي
يرود .اين مقايسهها ممکن است براي اندازهگير 
م
ترجيحات باشد ( .)Saaty, 2009: 412در فرايند تحليل سلسله مراتبي ،ابتدا مکانهاي انتخابي مناطق مختلف ،ازنظر
معيارهاي ذکر شده بهطور جداگانه و بهصورت زوجي مقايسه شده و وزن نسبي هرکدام نسبت به اين معيار مشخص
گرديده است .سپس وزنهاي معيارها نيز نسبت به کي ديگر موردسنجش قرارگرفته و با ترکيب آنها وزن نها يي
مکانها تع يي ن شده است .شايانذکر است فرايند وزن دهي و مقايسهي اراضي ازنظر معيارهاي مختلف با بهرهگيري
يربط صورت گرفته است .مراحل تحليل با استفاده از نرمافزار Expert
از نظرات مسئوالن ،کارشناسان و مراجع ذ 

يباشد.
 Choiceانجامگرفته است که شامل مراحل زير م 
گام اول :ايجاد ساختار سلسله مراتبي از موضوع موردبررسي شامل هدف ،معيارها و گزينهها

نيابي سرويس بهداشتي در شهر اهواز منبع :یافتههای پژوهش
شکل ( :)3الگوي سلسله مراتبي مکا 

صها به لحاظ ماهيت کمي و کيفي و گسستگي و
صها و امتيازات :با توجه به تنوع شاخ 
گام دوم :جدول شاخ 
صها را وزن دهي و به مقياس رتبهاي نسبتًاًا کي ساني طبقهبندي نمود و با افزايش يا کاهش
پيوستگي ابتدا بايد شاخ 
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يشود (فرجي سبکبار .) 34 : 384 1 ،اين وضعيت در جدول شماره
امتيازات و رتبهها امکان دستيابي به اهداف فراهم م 
 2مشخص شده است.
صها بر مبناي اطالعات کارشناسي شده
جدول ( :)2طبقهبندي و امتيازبندي شاخ 
رديف

شاخص

1

مراکز عمومي و جذب

رتبه (امتياز) شاخص

صها
زير شاخ 
مراکز تجاري

سفر
2

دسترسي

3

سازگاري

4

جمعيت

رتبه زير شاخص
3

جاذبههاي گردشگري شهري

3

4

کها
پار 

2
2

مراکز پزش يک
خيابانهاي درجه 2

-

2

3

باغ و باغوحش
مراکز تجاري

5

2

2

کهاي جنگلي
جنگل و پار 
جمعيت با تراکم باال

-

1

منبع :یافتههای پژوهش

يکند:
گام سوم :انجام مقايسههاي زوجي :آقاي ساعتي براي مقايسه زوجي عناصر هر سطح اين رويه را پيشنهاد م 
در مقايسه زوجي عناصر ،اگر  iام را با عنصر  Jام مقايسه کرديم ،يکي

يتواند ميزان اهميت
از حاالت زير م 

صها) در جدول
(ارجحيت) عنصر  iرا به عنصر  jتع يي ن کند .بر اين اساس امتياز مقايسه زوجي معيارها (شاخ 
ساعتي بين حداقل  1و حداکثر  9تع يي ن شده است که در جدول شماره  3مشخص شده است (قدسي پور: 384 1،
.)41
جدول ( :)3مقياس تع يي ن ارجحيت
شدت اهميت

توصيف

بااهميت و ارجحيت مساوي

1

بااهميت و ارجحيت کمي بيشتر

3

با ارجحيت و اهميت قوي

5

با ارجحيت خيلي قوي

7

ينهايت
با ارجحيت ب 

9
2و4و6و8

ارزش مياني

منبع( :قدسي پور) 48 : 38 14 ،

صها به لحاظ وزني نسبت به کي ديگر با تش يک ل جدول ماتريسي محاسبه و
در مقايسه زوجي ابتدا ارجحيت شاخ 
يکند که در فرايند تحليل مراتبي
سپس بهطور خودکار نرمافزار  EXPERTCHOESEضرايب نها يي را محاسبه م 
صها در مقايسه با وزن گزينهها انجام
محاسبه وزنهاي نسبي و محاسبه وزنهاي مطلق (نها يي ) بر اساس وزن شاخ 
يکه وزن مطلق رتبه نها يي
يآيند درحال 
يشود .وزنهاي نسبي از ماتريس مقايسه زوجي به دست م 
م
يشود .وزن نها يي هر گزينه در کي
يباشد که از تلفيق وزنهاي نسبي حاصل م 
م

سلسله مراتبي از مجموع حاصل

يآيد (زبردست.) 24 : 1380 ،
جمع اهميت معيارها در وزن گزينهها به دست م 
سهاي بهداشتي شهر اهواز
صهاي اصلي جهت مکانيابي سروي 
جدول ( :)4مقايسه زوجي شاخ 
ناسازگاري

جمعيت

سازگاري

دسترسي

1

2

4

2

3

4

2

2

1

مراکز
سفر

جذب

معيار
مراکز جذب سفر
دسترسي
سازگاري
جمعيت

2
0. 03

منبع :یافتههای پژوهش

ناسازگاري

هر گزينه

سهاي بهداشتي43 ...
نيابي سروي 
برنامهريزي و مکا 

گام چهارم :تع يي ن امتياز نها يي (تع يي ن اليهها)
از تلفيق ضرايب اهميت هر معيار با زير معيارها و هر گزينه به ازاي هر معيار يا زيرمعيار ،امتياز نها يي هر کي

از

گزينهها تع يي ن شده است .در اين امتيازدهي مراکز عمومي و جذب سفر با  ، 3.26معيار دسترسي با  ، 2.89جمعيت با
يدهد تأثيرگذارترين اليه جهت مکانيابي
يباشد .شکل ( )4نشان م 
 ، 1.33سازگاري با  1.33و ناسازگاري با  0.03م 
يباشد.
سرويس بهداشتي ،جاذبههاي سفر م 

سهاي بهداشتي
شکل ( :)4تع يي ن وزن نها يي اليههاي مختلف مکانيابي سروي 
منبع :یافتههای پژوهش

گام پنجم :بررسي ناسازگاري معيارها
نگونه است که در دنياي واقعي غالبًاًا ناسازگاري وجود داشته است و ما نيز
نحوه محاسبه ضريب ناسازگاري نيز به اي 
يباشد که قابليت
ممکن است اين ناسازگاري را به مدل انتقال دهيم .طريقه محاسبه ناسازگاري از طريق نرمافزار م 
يکه ناسازگاري صفر باشد ،ما کام ًالًال در مکانيابي سازگاري داريم .هر چه اين
محاسبه نرخ ناسازگاري را دارد .هنگام 
يکند .در حالت کلي اگر نرخ ناسازگاري
نرخ افزايش پيدا کند ميزان ناسازگاري در قضاوت نها يي نيز افزايش پيدا م 
يباشد در غير اين صورت بازنگري در قضاوت ضروري به نظر
لقبول م 
کمتر از  %1باشد ناسازگاري نسبتًاًا قاب 
يرسد (قدسي پور .) 87 : 384 1 ،همانطور که شکل ( )4مشخص کرده است ،بعد از اعمال ضريب ميزان
م
يباشد.
صهاي تأثيرگذار در مکانيابي توسط نرمافزار محاسبهشده است که برابر با  0/ 03م 
ناسازگاري شاخ 
تحليل مدل و معيارهاي مؤثر جهت مکانيابي و مقايسه زوجي آنها باهم
سهاي بهداشتي جهت رفع نيازهاي شهروندان و گردشگران ورودي به شهر بايد از معيارهاي اساسي
احداث سروي 
جهت مکانيابي برخوردار باشند .در اين زمينه معيارها يي همچون مراکز عمومي و جذب سفر ،که شامل؛ مراکز
يباشد ،معيار دسترسي شامل؛ مسير دسترسي درجه
کها م 
تجاري ،مراکز پزش يک  ،جاذبههاي گردشگري شهري ،پار 
لها ،معيار ناسازگاري؛ شامل رستورانها،
 ،2معيار سازگاري شامل باغ و باغوحش ،پارکها ،مراکز تجاري و جنگ 
سينماها ،مراکز دولتي و معيار جمعيت شامل؛ مناطق با تراکم جمعيت باال ،ازجمله معيارهاي مهم در مکانيابي
يپردازيم:
يباشند که در زير به شرح اين معيارها م 
سهاي بهداشتي م 
سروي 
معيار مراکز عمومي و جذب سفر
يباشند
نراهي م 
صهاي تأثيرگذار جهت مکانيابي سرويس بهداشتي بي 
مراکز عمومي و جذب سفر از مهمترين شاخ 
صها يي
که در محاسبات تع يي ن وزن ،تأثيري برابر با  3/ 26درصد جهت مکانيابي داشته است .اين معيار به زير شاخ 
يشوند و جهت
همچون (مراکز تجاري ،مراکز پزش يک  ،پارک و نزد يکي به جاذبههاي گردشگري شهري) تقسيم م 
تع يي ن تأثيرگذارترين اليه زير شاخص در شاخص اصلي ،اين  4معيار بهصورت زوجي باهم مقايسه شدهاند که نتيجه
يباشد .جدول شماره  5به
مقايسه بهگونهاي است که زير شاخص مراکز تجاري با  3/ 63داراي بيشترين تأثير م 
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يپردازد و شکل شماره  5بعد از تعين ضريب ناسازگاري ،تأثير هر
مقايسه زوجي زيرمعيارهاي مراکز جذب سفر م 
اليه را مشخص کرده است.
جدول ( :)5مقايسه زوجي زير شاخص مراکز عمومي و جذب سفر
مراکز پزش يک

پارک

جاذبههاي شهري

3

2

1

2

2

مراکز تجاري

معيار
مراکز تجاري
جاذبههاي شهري
پارک

1

مراکز پزش يک
0.01

ناسازگاري

منبع :یافتههای پژوهش

شکل ( :)5تع يي ن ضريب ناسازگاري مراکز جذب سفر و تع يي ن وزن هرکدام از زيرشاخصها
منبع :یافتههای پژوهش

شکل ( :)6تأثير وزن مراکز جذب سفر توسط  AHPدر محيط  GISو مشخص شدن مناطق جذب سفر ترسيم :نگارندگان

معيار دسترسي
يباشد که در محاسبات تأثير وزن
سهاي بهداشتي عمومي م 
صهاي مهم در مکانيابي سروي 
دسترسي ،يکي از شاخ 
با استفاده از ضريب ناسازگاري ،تأثيري برابر با  2/ 89درصد داشته است که بعد از مراکز عمومي و جذب سفر داراي
يهاي درجه  2با پوشش مناسب جهت مکانهاي احداث
يباشد .شکل شماره  ،8موقعيت دسترس 
بيشترين تأثير م 
سرويس بهداشتي را در درون شهر اهواز مشخص کرده است.

سهاي بهداشتي45 ...
نيابي سروي 
برنامهريزي و مکا 

نيابي ترسيم :نگارندگان
شکل ( :)7تأثير وزن معيار دسترسي توسط  AHPدر محيط  GISو مشخص شدن مسيرهاي بهينه جهت مکا 

معيار سازگاري
يباشد که در اين مبحث با توجه به اعمال وزنهاي دادهشده و محاسبه تأثير
صهاي مهم م 
سازگاري ازجمله شاخ 
صها يي همچون (گردشگري و پارک،
شاخص ،تأثيري برابر با  1/ 33درصد داشته است .اين شاخص از زير شاخ 
صهاي ذکر شده به ترتيب پارک و
لشدهاند که در شکل زير در بين زير شاخ 
مراکز تجاري و همچنين جنگل) تش يک 
يباشد.
مراکز تجاري داراي بيشترين تأثير م 
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شکل ( :)9تأثير وزن معيار سازگاري توسط  AHPدر محيط  GISو مشخص شدن مناطق جهت مکانيابي ترسيم :نگارندگان ترسيم :نگارندگان

شکل ( :)8تع يي ن ضريب ناسازگاري و تع يي ن وزن هرکدام از زيرشاخصهاي سازگاري منبع :یافتههای پژوهش

معيار ناسازگاري
صها يي
شاخص ناسازگاري ازجمله شاخ 

سهاي بهداشتي
يباشد که داراي کمترين تأثير در مکانيابي سروي 
م

صها ،اين شاخص با ضريب  1محاسبهشده است .اين شاخص از
يباشد .بهطوريکه به دليل تأثير بيشتر ساير شاخ 
م
لشده است .با توجه
صها يي همچون کافهها و رستورانها ،سينماها و سالنهاي تئاتر و مراکز اداري تش يک 
زير شاخ 
به شکل شماره  10که زيرشاخصهاي ناسازگاري را بعد از مقايسههاي زوجي ترسيم کرده است ،مشخص شده
است که در بين سه زير شاخص ذکر شده ،زير شاخص رستوران داراي بيشترين ناسازگاري جهت احداث سرويس
يباشد.
بهداشتي م 

شکل (  :) 10تع يي ن ضريب ناسازگاري و تع يي ن وزن هرکدام از زيرشاخصهاي ناسازگاري
منبع :یافتههای پژوهش

سهاي بهداشتي47 ...
نيابي سروي 
برنامهريزي و مکا 

شکل ( :)11تأثير وزن معيار ناسازگاري توسط  AHPدر محيط  GISو مشخص شدن مناطق نامناسب ترسيم :نگارندگان

معيار جمعيت
جمعيت نيز يکي

يباشد .اين شاخص در
سهاي بهداشتي م 
صهاي تأثيرگذار در مکانيابي سروي 
ديگر از شاخ 

يباشد .در
صها م 
محاسبه وزني و تأثير اليهها در مکانيابي داراي تأثيري برابر با  1/ 33درصد نسبت به ساير شاخ 
يباشد و مناسب براي احداث سرويس بهداشتي
شکل شماره  ، 12مکانها يي که داراي بيشترين تراکم جمعيتي م 
سهاي بهداشتي پيشنهاد
يباشند مشخص شده است .عمومًاًا مناطق با تراکم جمعيت باال جهت احداث سروي 
م
يگردند.
م

شکل (  :) 12تأثير وزن معيار جمعيت توسط  AHPدر محيط  GISو مشخص شدن مناطق با تراکم باال ترسيم :نگارندگان
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تلفيق اليههاي اطالعاتي و استخراج نقشه نها يي
يهاي گوناگون و معيارهاي الزم جهت مکانيابي ،ازجمله تراکم جمعيت ،مراکز
در اين مقاله ابتدا نقشه کاربر 
يهم گذاري اليههاي
جاذبههاي جذب سفر ،مناطق سازگار و مناطق ناسازگار شهري تهيهشدهاند .سپس با رو 
سهاي بهداشتي مشخصشدهاند .به اين ضرورت
اطالعاتي طبق شکل شماره  ، 13مناطق مستعد جهت احداث سروي 
عآوري و مورد کارشناسي قرارگرفته ،از طريق مدل  AHPو در
که ابتدا هرکدام از اليهها که قب ًالًال اطالعات آنها جم 
نرمافزار ،تع يي ن وزن شدهاند و سپس با محاسبه تأثير نها يي و واردکردن آن در  GISبر روي نقشه مبناي طرح تفصيلي
يهم گذاري اليهها ،نقشه نها يي تهيهشده
اهواز ،اليههاي هرکدام بهطور جداگانه نقشه آنها تهيه شد و سپس از رو 
است.

سهاي بهداشتي شهر اهواز
شکل (  :) 13تأثير نها يي معيار شناسا يي شده جهت مکانيابي و تع يي ن مناطق مستعد جهت احداث سروي 
ترسيم :نگارندگان

نتيجهگيري و دستاوردهاي پژوهش
يباشد و اين عدالت
در شهرهاي بزرگ عدالت در توزيع خدمات يكي از دغدغههاي اصلي يك مدير هوشمند م 
بدون تحليل فضا يي امكانات موجود و بررسي كمبودهاي آنها ،امکانپذير نيست .سيستمهاي اطالعات جغرافيا يي
() GISبا توانا يي نگهداري ،رويهم گذاري و تحليل اليههاي مختلف اطالعاتي كه حجم وسيعي از اطالعات را
يباشد .در حال حاضر
يشود ،تنها ابزار مناسب براي نيل به اين هدف م 
بهخصوص در شهرهاي بزرگ شامل م 
يگيرد.
سهاي بهداشتي بهصورت سنتي و بهدوراز هرگونه رعايت مسائل ايمني در شهرها صورت م 
مکانيابي سروي 
عدم توانا يي در بهکارگيري کليه پارامترهاي مؤثر در مکانيابي بهطور همزمان و زمانبر بودن از مهمترين معايب اين
سهاي بهداشتي ازلحاظ موقعيت مکاني
يگردد ،که اين معايب باعث عدم کارا يي مناسب سروي 
روش محسوب م 
شده است .اين امر موجب افزايش تمايل به استفاده از ابزارهاي مناسب که توانا يي تلفيق تعداد زيادي از پارامترهاي
مکاني را بهصورت همزمان دارند مانند  GISگرديده است .يکي از مهمترين مراحل کاري در اين زمينه فرايند وزن

سهاي بهداشتي49 ...
نيابي سروي 
برنامهريزي و مکا 

يشود .در اين مقاله
شهاي مختلف وزن دهي منجر به نتايج متفاوت م 
يباشد که رو 
دهي به معيارها و پارامترها م 
قهاي  AHPدر محيط  GISنشان داد كه مدل تر يك بي به كار گرفتهشده از توانا يي الزم در بررسي
بهکارگيري منط 
يهاي
فضا يي وضع موجود و شناسا يي مناطق نيازمند و نيز ارائه راهحل براي رفع اين نيازها برخوردار است .ويژگ 
اين مدل تر يك بي جديد و بهخصوص مبتني بودن آن بر  ،GISاين امكان را به آن ميدهد كه با تغ يي رات نسبي و
كاليبره كردن آن براي اهداف مختلف و در شرايط مختلف جغرافيا يي

به كار رود .به همين منظور مهمترين

صهاي تأثيرگذار در مکانيابي ،انتخاب و با استفاده از مدل ترکيبي ،اقدام به سنجش و
صها و زير شاخ 
شاخ 
نبين معيار مراکز عمومي و جذب
صها و شناسا يي نقاط مناسب شد .دراي 
صها و زير شاخ 
اولويتبندي اين شاخ 
سفر در محاسبات تع يي ن وزن ،با  3/ 26درصد داراي بيشترين تأثير در مکانيابي بوده است .اين معيار به زير
صها يي
شاخ 

همچون (مراکز تجاري ،مراکز پزش يک  ،پارک و نزد يکي

به جاذبههاي گردشگري شهري) تقسيم

سازاين معيار ،شاخص دسترسي با
يشوند که زير شاخص مراکز تجاري با  3/ 63درصد داراي بيشترين تأثير بود .پ 
م
تأثيري برابر با  2/ 89درصد ،بيشترين تأثير را داشت .پس از دو شاخص ذکر شده ،شاخص سازگاري با توجه به
اعمال وزنهاي دادهشده و محاسبه تأثير شاخص ،تأثيري برابر با  1/ 33درصد داشته است .اين شاخص از زير
لشدهاند که به ترتيب
کهاي جنگلي و همچنين مراکز تجاري) تش يک 
صها يي همچون (باغ و پارک ،جنگل و پار 
شاخ 
سهاي بهداشتي،
صهاي مربوط به مکانيابي سروي 
پارک و مراکز تجاري داراي بيشترين تأثير بودند .در بين شاخ 
يکه به دليل تأثير بيشتر
يباشد .بهطور 
سهاي بهداشتي م 
شاخص ناسازگاري داراي کمترين تأثير در مکانيابي سروي 
صها يي همچون کافهها و
صها ،اين شاخص با ضريب  1محاسبهشده .اين شاخص داراي زير شاخ 
ساير شاخ 
رستورانها ،سينماها و سالنهاي تئاتر و مراکز دولتي ميباشد که در بين سه زير شاخص ذکر شده ،شاخص رستوران
يباشد .درنهايت شاخص جمعيت در محاسبه وزني و
داراي بيشترين ناسازگاري جهت احداث سرويس بهداشتي م 
يباشد .عمومًاًا مناطق با تراکم
صها م 
تأثير اليهها در مکانيابي داراي تأثيري برابر با  1/ 33درصد نسبت به ساير شاخ 
يگردند .پس از شناسا يي
سهاي بهداشتي پيشنهاد م 
جمعيت باال جهت احداث سروي 

صهاي تأثيرگذار در
ش اخ 

يهم گذاري اليهها که قب ًالًال اطالعات آنها
سهاي بهداشتي و مشخص شدن تأثير آنها ،اقدام به رو 
مکانيابي سروي 
عآوري و مورد کارشناسي قرارگرفته بود ،شد و از طريق مدل ترکيبي تع يي ن وزن شدند و نقشه نها يي که حاوي
جم 
سهاي بهداشتي جديد بود به دست آمد .نقاطي که در شهر اهواز بهعنوان مناطق مستعد
نقاط مربوط به احداث سروي 
جهت مکانيابي شناسا يي شدهاند در سه سطح ارائهشده است .سطح مستعد که بيشتر مناطق مکانيابي شده در اين
يگيرند که در محدوده رودخانه کارون ،ورودي و خروجي شهر شامل پايانههاي  71گانه جنوب و پايانه
سطح قرار م 
يباشد .در سطح
شرق اهواز و همچنين مراکز تجاري مرکز شهر شامل سلمان فارسي و محدوده تجاري کيانپارس م 
کها و باغات نخلستان مکانيابي شدهاند و درنهايت سطح سوم که مناطق ناسازگار يا
دوم بيشتر در اطراف پار 
لها و همچنين
يباشد که در سطح بلوارها و ميدانها ،رستورانها و هت 
ممنوعه جهت احداث سرويس بهداشتي م 
صشدهاند.
يباشد که در سطح نقشه مشخ 
ادارات دولتي م 
منابع
توساز پيمانکاران در استان خوزستان ،سازمان نظاممهندسي استان.
احمدي ،محمد ( .) 384 1جزوه مجموعه قوانين استاندارد ساخ 
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شهاي شهري و روستا يي ،
شنشاني ،جلد سوم ،مرکز پژوه 
پرهيزگار ،اکبر (  .) 1383ارائه مدل و ضوابط مکان گزيني ايستگاههاي آت 
يهاي کشور.
معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،سازمان شهرداري و دهيار 
تقوا يي  ،مسعود ،شيخ بيگلو ،رعنا و مريم بند علي (  .) 1389برنامهريزي و مکانيابي بازارهاي روز شهر اصفهان با استفاده از مدل تحليل
سلسله مراتبي ،نشريه جغرافيا و توسعه ،شماره . 19

حبيبي ،کيومرث و سعيد نظري عدلي ( .) 386 1پيادهسازي الگوريتم تحليل سلسله مراتبي در محيط  GISجهت مكان گزيني بهينه
فضاهاي عمومي شهري (نمونه موردمطالعه :فضاهاي ورزشي منطقه شش شهر تهران) ،همايش ژئومات کي

 ، 86سازمان نقشهبرداري.

حيدري ،عبداهلل و محسن احد نژاد ( .) 388 1تحليل توزيع فضا يي و مکانيابي فضاهاي آموزشي با استفاده از منطق فازي در محيط ،GIS
مطالعه موردي؛ مدارس ابتدا يي منطقه  2شهر زنجان ،همايش ژئومات کي

 ، 88سازمان نقشهبرداري.

رضا يي  ،علي ( .) 388 1الگوي مکان گزيني مکانهاي آموزشي با تأکيد بر مدارس دبيرستان شهر مسجدسليمان ،پاياننامه دوره کارشناسي،
دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز.
رنگزن ،کاظم ،موحد ،علي ،تقي زاده ،ايوب و بالل زارعي ( .) 386 1مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني شهر اهواز ،همايش ژئومات کي
سازمان نقشهبرداري کشور.
زبردست ،اسفنديار (  .) 1380کاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي در برنامهريزي شهري و منطقهاي ،مجله هنرهاي زيبا ،شماره . 10

زياري ،کرامت اهلل و مهرناز رضواني (  .) 1389بررسي و مکان گزيني خدمات پستي با استفاده از روش  AHPدر محيط  ،GISنمونه
موردي شهر سمنان ،فصلنامه جغرافيا يي آمايش ،دانشگاه آزاد اسالمي مالير ،شماره  .8بهار . 89
سازمان آمار ( .)0931ارائه نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهر اهواز در سال .0931

شاهيوندي ،احمد (  .) 1385مکانيابي فضاي سبز شهري (نمونه موردي؛ شهر خرمآباد) ،پاياننامه کارشناسي ارشد رشته جغرافيا و
برنامهريزي شهري ،دانشگاه اصفهان.

شهابيان ،شهرام ( .) 376 1مکانيابي فضاهاي ايستگاههاي آتشنشاني با استفاده از  ،GISنمونه موردي؛ ناحيه شهران ،مجله شهر نگار،
شماره .3
شهرداري اهواز ( .)3931واحد آمار و اطالعات.
شيعه ،اسماعيل (  .) 1380مقدمهاي بر برنامهريزي شهري ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

فتائي ،ابراهيم و علي آل شيخ ( .) 386 1مکانيابي دفن مواد زائد جامد شهري با استفاده از  GISو فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه
موردي؛ شهر گيوي) ،دهمين همايش ملي بهداشت محيط همدان 8 ،الي  10آبان ماه . 386 1
فرجي سکبار ،حسنعلي ( .) 384 1مکانيابي واحدهاي خدمات بازرگاني با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ،مطالعه موردي؛ بخش
شهاي جغرافيا يي  ،شماره . 51
طرقبه مشهد ،مجله پژوه 
قدسي پور ،حسن (  .) 1379مباحثي در تصميمگيري چند معياره ،فرايند تحليل سلسله مراتبي ،انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير.
نائيني ،آرمان و مسعود ورشوساز ( .) 388 1استفاده از مدلهاي تصميمگيري چند معياره و منطق فازي در مديريت مکانيابي مراكز خدمات
عمومي شهري ،همايش ژئومات کي  ،سال  ، 88سازمان نقشهبرداري.
هادياني ،زهره و شمس اهلل کاظمي زاده ( .) 387 1مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني با استفاده از روش تحليل شبکه و مدل تحليل سلسله
مراتبي در محيط  ،GISمطالعه موردي؛ شهر قم.

گهاي
کريمي ،احمد ،و حميد عبادي (  .) 1385مدلسازي مکانيابي تأسيسات شهري با استفاده از  GISبا تأکيد بر مکانيابي پارکين 
طبقاتي ،همايش ژئومات کي

سال  ، 85سازمان نقشهبرداري.

گهاي طبقاتي ،همايش
کريمي ،وحيد ( .) 384 1مدلسازي مکانيابي تأسيسات شهري با استفاده از GISبا تأکيد بر مکانيابي پارکين 
ژئومات کي

سازمان نقشهبرداري کشور.

15 ...سهاي بهداشتي
 نيابي سروي
 برنامهريزي و مکا
 مطالعه موردي؛ شعب بانک، مکانيابي دستگاههاي خودپرداز با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي.) 388 1(  علي و لعيا الفت،گلي
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