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تاریخ پذیزش96/12/24 :

چكیده:
زهینه و هذف :اهرٍزُ یکی از هْنتریي هسائل درزهیٌِ هکاىیابی بیوارستاىّا ،در ًظر گرفتي عذالت است؛
ّذف از ایي پژٍّش ارائِ هذلی چٌذّذفِ جْت هکاىیابی عادالًِ بیوارستاىّا بَد کِ بتَاًذ ّسیٌهِ را ًیهس
درًظر بگیرد ٍ برای احذاث بیوارستاىّا در آیٌذُ ،استفادُ شَد.
هواد و روشهب :ایي پژٍّش هطالعِای تحلیلی-تَصیفی بَد کِ در شْر رشت بِهٌظهَر تعیهیي هکهاىّهای
عادالًِ برای احذاث بیوارستاى اًجام گرفت .بِ ایي هٌظَر ،پس از بررسهی هطالعهاا اًجهام گرفتهِ ههذلی
سِ ّذفِ شاهل اّذاف هیاًِ (حذاقل ّسیٌِ) ،عذالت (حذاقل حسادا) ٍ بار کاری عادالًِ ارائِ گردیذ ٍ بهِ
کوک تکٌیک هجوَع ٍزًی کِ در آى با تَجِ بِ اّویت اّذاف بِ آىّا ٍزى دادُ هیشَد ٍ بها اسهتفادُ از
دادُ ّای ٍاقعی شْر رشت کِ از شْرداری ،ادارُ آهار ٍ ًقشِّای َّایی گردآٍری شذًذ ،بْتریي هکهاىّها
جْت احذاث بیوارستاى در ایي شْر پس از حل هذل با ًرمافسار  GAMS 24.1.2هشخص گردیذ.
نتبیج :ایي پژٍّش بِ تصوینگیرًذگاى کوک هیکٌذ تا در تصوین خَد هبٌی بر اًتخاب بْتریي هکاىّا برای
احذاث بیوارستاى ،عالٍُ بر ّسیٌِ ،عذالت را ًیس درًظر بگیرًذ؛ برقراری عذالت شْرًٍذی ٍ افسایش کارایی
بیوارستاى ّا در کٌار درًظر گرفتي هالحظهاا ّسیٌهِای ،از هْهن تهریي دسهتاٍردّای ایهي پهژٍّش بهرای
تصوینگیرًذگاى در حَزُ سالهت است.
نتیجهگیری :اگر بِ هعیار عذالت در هکاىیابی بیوارستاىّا تَجِ ًشَدً ،تایج هیتَاًذ بسیار ًاعادالًِ باشذ.
هطالعِ هَردی صَرا گرفتِ هؤیذ کارکرد هطلَب هذل پیشٌْادی در هکاىیابی بیوارستاىّای شْر رشهت
با تَجِ بِ هعیار عذالت شْرًٍذی بَدً .تایج هیتَاًذ بِعٌَاى هبٌای هٌاسبی برای تصوینگیهری در اختیهار
هذیراى قرار گیرد.
کلوبت کلیذی :هکاىیابی بیوارستاى ،عذالت شْرًٍذی ،تصوینگیری چٌذّذفِ ،هذلسازی ریاضی

 .1اعتبدیبر ،داًؾىدُ هٌْدعی فٌبیع ،پزدیظ داًؾىدُّبی فٌی ،داًؾگبُ تْزاى ،تْزاى ،ایزاى (* ًَیغٌدُ هغٍَل)
تلفي توبط 02182084484 :آدرط الىتزًٍیىی ،Alibozorgi@ut.ac.ir :تلفىظ ،02188021067 :آدرط :تْزاى ،خیبثبى وبرگز ؽوبلی،
خٌت اتَثبى خالل آل احود ،داًؾىدُ هٌْدعی فٌبیع ،فٌدٍق پغتی1439955961 :
 . 2وبرؽٌبط ارؽد هٌْدعی فٌبیع ،داًؾىدُ هٌْدعی فٌبیع ،پزدیظ داًؾىدُّبی فٌی ،داًؾگبُ تْزاى ،تْزاى ،ایزاى
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ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

هىبى یبثی تغْیالت عالهت هیتَاًد ثب خابى هازدم آى ًبحیاِ
ثبسی وٌد؛ ثِ ّویي دلیا در ًراز گازفتي هَضاَع عادالت در
هغئلِ هىبىیبثی تغاْیالت عاالهت اهازی حیابتی اعات ٍ اس
اّویت ثبالیی ثزخَردار اعت.
ٍسارت ثْداؽت ثِ عٌَاى ًْبدی تقوین گیزًدُ ًماؼ هْوای
در تعییي عیبعت ّبی ولی ثْداؽت ٍ درهبى خبهعِ دارا اعت؛
اًتابة هىبى ثزای احدا ثیوبرعتبىّب ًیش اسخولِ تقاویوبتی
اعت وِ ایي ٍسارت اس عزیك دفتز هٌبثع فیشیىی هعبًٍت تَععِ
ٍ ٍاحد عاغ ثٌادی هعبًٍات درهابى در آى تث یزگاذار اعات؛
تقااوینگیزًاادگبى ایااي حااَسُ ثااب تَخااِ ثااِ عیبعااتّااب ٍ
ه دٍدیتّبی هَخَد ،اّداف خَد را اٍلَیتثٌدی هایوٌٌاد ٍ
درًْبیاات عااعی در اًتااابة ثْتاازیي هىاابى خْاات احاادا
ثیوبرعتبى دارًد.
ثزای ًاغتیي ثبر ،ایدُ هىبىیبثی هزاوش درهبًی را ؽاقی ثِ
ًبم هبیَ 1در وبلح ثیزن ثزن لٌدى ثِ اًدبم رعبًد؛ وابر افالی
ٍی تَععِ هدلی ثز پبیِ پیؼثیٌی هیشاى هزاخعاِ ثیوابراى ثاِ
ثیوبرعتبى ثب تَخِ ثِ تغییازات در عزضاِ ٍ تمبضابی خادهبت
ثیوبرعتبًی ثَدُ اعت (.)3
پظ اس آغبس فعبلیت ثیوبرعتبىّب ٍ تغْیالت درهبًی در عبل
 ،1946حداان ٍعاایعی اس هماابالت ٍ هغبلعاابت ثااز هغاائلِ
تقوینگیزی هىبىیبثی-تاقیـ ٍ 2هدیزیت ظزفیت در حاَسُ
تغْیالت عالهت هتوزوشؽدُ اعت (.)4
3
حبج ه ود حغیٌی ٍ خجاا عابهلی ( )2011در هغبلعابت
خَد ثِ ثزرعی یه هدل دٍ ّدفِ هىبىیبثی -تاقیـ خدهبت
اضااغزاری در لبلاات یااه ؽااجىِ درختاای ثااب در ًرااز گاازفتي
ه دٍدیت حداوثز فبفلِ پزداختٌد .تبثع ّادف اٍل ثاِفاَرت
تزویجی اس هغبئا هىبىیبثی هیبًِ ٍ 4هزوش ٍ 5تبثع ّدف دٍم در
لبلت یه هغئلِ حداوثز پَؽؼ هیثبؽدّ .وچٌیي ،اس دٍ رٍػ
ه دٍدیت اپغیلَى ٍ 6آسادعابسی الگزاًاض 7ثازای حاا هغائلِ
اعتفبدُؽدُ اعت (.)5
فَ ٍ هَتاب )2012( 8در هغبلعابت خاَد ثاِ ثزرعای هغائلِ
هىبىیبثی تغْیالت درهبًی ثز اعابط هغبلعاِ ٍالعای فاَرت
گزفتِ در وؾاَر ثزسیاا پزداختٌاد؛ ّادف هادلّابی هاذوَر
ثِ فَرت حدالا عبسی هدوَع هَسٍى فَافاا ثایي گازُّابی
تمبضب ٍ ًشدیهتزیي تغْیالت هَخَد ،حدالا عبسی ّشیٌِّبی
هىبىیبثی وا ٍ در ًرز گزفتي عغ پَؽؼ هعیي ٍ ّویيعَر
1

Mayhew
Location-Allocation Problem
3
Haj Mohammad Hosseini and Jabal Ameli
4
.P-Median Location
5
. P-Center Location
6
. Epsilon Constraint
7
. Lagrangian Relaxation
8
Fo and Mota
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مقدمه
هغئلِ هىابىیابثی ٍ اًتاابة ه اا یاب ه ااّابی احادا
تغْیالت اس ثیي تعادادی هىابى هٌتاات ،یىای اس هْانتازیي
چبلؼّبی پیؼ رٍی تقوین گیزًدگبى در اثتدای ّز پازٍصُای
هی ثبؽد؛ سیزا اًتابة هىبى هٌبعات هایتَاًاد ثازآٍردُوٌٌادُ
ثغیبری اس اّداف تقوین گیزًادگبى اس لجیاا افاشایؼ فازٍػ،
وبّؼ ّشیٌِ ّب ،افشایؼ وبرایی ٍ هَاردی اس ایي لجیا ثبؽد وِ
درًْبیت هَخت افشایؼ عَدآٍری هبدی ٍ یب غیزهبدی هیؽَد؛
ث اات تقااوینگیاازی در خقااَؿ هىاابىیاابثی تغااْیالت اس
گذؽتِّبی دٍر هغزح ثَدُ اعت ٍ هغبئا هىابىیابثی ثاِعاَر
ٍعیعی در هغبئا دًیابی ٍالعای اس لجیاا هىابىیابثی اًجبرّاب،
وبرخبًِ ّب ،ثیوبرعتبى ّب ٍ هزاوش خدهبت درهبًی ،ایغتگبُّابی
اٍرصاًظ ،هزوش پلیظ ،ایغتگبُّبی آتؼًؾبًی ٍ عَخترعبًی،
هزاوش دفع سثبلِ ٍ عبیز تغاْیالت خقَفای ٍ دٍلتای ثاِ وابر
گزفتِؽدُاًد .هتٌبعت ثب ؽزایظ ،هدلّابی هىابىیابثی ثغایبر
هتٌَعی در ایاي راعاتب تَعاظ پضٍّؾاگزاى ارائاِؽادُ اعات.
ت میمبت اًدبمگزفتِ در سهیٌِ هىبىیابثی اس گغاتزدگی ثغایبر
سیبدی ثزخَردار ثاَدُ ٍ وبرثزدّابی عولای ثغایبر ٍعایعی در
سهیٌِّبی هاتلف داؽتِ اعت (.)1
یىی اس هْنتزیي هغابئا در حاَسُ هىابىیابثی ،هىابىیابثی
تغْیالت عالهت ٍ ثیوبرعتبىّب هیثبؽاد؛ اهازٍسُ ثاب افاشایؼ
عزیع خوعیت در ؽْزّب ،تَاسى عزضاِ ٍ تمبضاب ثازّنخاَردُ
اعت ٍ هدیزاى ؽْزی ًیبسهٌد تقوینگیزی در خقَؿ احدا
تغْیالت خدید هاقَفبً تغْیالت عالهت ّغتٌد؛ سیازا ایاي
هَضَع اهازی حیابتی اعات ٍ تاث یز لبثااتاَخْی در وابّؼ
خغبرات هبلی ٍ خبًی ؽْزًٍداى دارد؛ ثِ ّویي دلیا دعتزعی
عزیع ،ثِهَلع ٍ ارساى ثِ تغْیالت درهبًی در خَاهع ؽاْزی اس
اّویت ثغیبر ثبالیی ثزخَردار اعت .ایدابد تغاْیالت درهابًی
خدید ،هغتلشم فزف ّشیٌِ ّبی سیبدی هی ثبؽد ٍ تعییي هىبى
ثْیٌِ ایي هزاوش ثب تَخِ ثِ اّداف هاتلاف ثاًِ اَیواِ ّواِ
ؽْزًٍداى اس آى ثْزُهٌاد ؽاًَد ،ثغایبر هْان اعات .اسایايرٍ،
هىبى یبثی فا ی ٍ ثْیٌاِ تغاْیالت درهابًی ثبعات افاشایؼ
عزعت ،وبرایی ،عَْلت دعتزعیً ،شدیىی تغاْیا ثاِ هزاواش
تمبضب ٍ وبّؼ ّشیٌِّبی هزتجظ ثب تغْیالت درهبًی هیگزدد.
ایي هَضَعً ،یبس ثابلمَُ عیغاتنّابی عاالهت ٍ درهابى را ثاِ
ارتمبی عغ وبرایی ٍ ثزاثازی دعتزعای ثاِ خادهبت درهابًی
ًؾبى هیدّد (.)2
اهب هغئلِ ثغیبر هْان دیگاز در هىابىیابثی هزاواش عاالهت،
هَضَع عدالت اعت؛ هىبىیبثی هزاوش عاالهت ثاِ خابى هازدم
ٍاثغتِ اعات ٍ در ًراز گازفتي عادالت در هىابىیابثی هزاواش
عالهت ًغجت ثاِ عابیز تغاْیالت عواَهی اس اّویات ثغایبر
ثبالتزی ثزخَردار اعت؛ اًدوی غفلت اس یاه ًبحیاِ ؽاْزی در
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اعتفبدُ وزدُاًد؛ ّوچٌیي ثازای حاا هغائلِ هاَردًرز ،رٍػ
ه دٍدیت اپغیلَى ثِ وبر گزفتِؽدُ اعت ( .)12در حابلیواِ
هغبلعبت سیبدی در سهیٌِ هىبىیبثی ٍ تاقیـ ثیوبرعاتبى ّاب
اًدبم گزفتاِ اعات ،تَخاِ ثاِ هَضاَع عادالت در هىابىیابثی
ثیوبرعتبىّب ووتز هَردتَخِ لزار گزفتِ اعت ٍ در همبالتی وِ
ثِ ایي هَضَع پزداختِاًد ،عدالت را ثغیبر عبدُ تٌْب ثب اعتفبدُ
اس یه تبثع ّدف هزوش درًرز گزفتِاًاد؛ درفاَرتیواِ همَلاِ
عدالت ثغیبر پیچیدُ اعت ٍ ًیبس ثِ ثزرعیّبی ثیؾتزی دارد.
حبل وِ اّویت هغئلِ هىبىیبثی تغْیالت عالهت هؾاـ
گزدید ،ارائِ هدلی واِ ثتَاًاد هعیابر عادالت را در وٌابر عابیز
اّداف تقوینگیزًدگبى در هىبىیبثی ثیوبرعتبىّب ثاِ ثْتازیي
ً َ در ًرز ثگیزد ٍ ثًَِعی ایي اّداف را ثابّن تلفیاك ًوبیاد،
حبئش اّویت ثبالیی اعت.

مواد روشها
در ایي پضٍّؼ ثب اعتفبدُ اس اثشار ثزًبهِریشی ریبضی ،یه هدل
ریبضی ثزای هىبىیبثی ثیوبرعتبىّب ارائِ ؽد وِ ثِ هعیبر عادالت
ٍ وبرایی در وٌبر هالحربت ّشیٌاِای تَخاِ داؽات؛ ثازای ایاي
هٌرَر هدلی عِّدفِ ؽبها اّداف حادالا عابسی فبفالِ عافز
(ّدف هیبًِ) ،عادالت (حادالا حغابدت) ٍ ثابر وابری عبدالًاِ
(تَاسى) ارائِ ٍ خْت هىبىیبثی ثیوبرعتبىّبی ؽْز رؽات اس آى
اعتفبدُ ؽد؛ ثِ دلیا اّویت ثغیبر ثبالی ّشیٌِ در ّواِ هغابئا
اسخولِ هغئلِ هىبىیبثیّ ،دف هیبًِ خْت حدالا وزدى ّشیٌاِ
عفز در ایي هدل در ًرز گزفتِ ؽد؛ ثزای در ًرز گازفتي هعیابر
عدالت ،اس ّدف حادالا حغابدت اعاتفبدُ ؽاد؛ علات در ًراز
گزفتي ایي ّدف در همبیغِ ثب عبیز اّداف عدالتخَاّبًِ ،ثزتزی
ًغجی آى در همبیغبت اًدابمؽادُ ثاَد ()13؛ ّادف ثابر وابری
عبدالًِ ًیش ثب تَخِ ثاِ اّویتای واِ دارد ٍ عادالت را ّان ثازای
تمبضبوٌٌدگبى ٍ ّن ثزای تغْیالت در ًرز هیگیزد ٍ ثِ ً اَی
ثبعت افشایؼ وبرایی تغْیالت هیؽَد ،در ًرز گزفتِ ؽد.
هفزٍضبت در ًرز گزفتِؽدُ ثزای ایي هغائلِ ؽابها هاَارد
سیز اعت:
 خوعیت ّز یه اس هزاوش تمبضب ثِعٌَاى تمبضابی ثابلمَُ ّاز
یه اس هزاوش در ًرز گزفتِ هیؽًَد.
 ظزفیت تغْیالت ثِفَرت ًبه دٍد در ًرز گزفتِ هیؽَد.
 فضبی هغئلِ گغغتِ اعت.
 تمبضبوٌٌدگبى تٌْب هیتَاًٌد ثِ یىای اس تغاْیالت احادا ی
هزاخعِ وٌٌد.
 اهىبى ثغتي تغْیالتی وِ احدا ؽدُاًدٍ ،خَد ًدارد.
 تعداد تغْیالتی وِ لزار اعت احدا ؽَد ،اس لجا هؾاـ اعت.
 تواابهی هىاابىّاابی هٌتااات اس احتواابل ٍ لاادرت یىغاابًی
ثزخَردار هیثبؽٌد.
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حدالا عبسی حداوثز فَافا پَؽاؼ ّاز گازُ تمبضاب تَعاظ
تغْیالت هزثَعِ هیثبؽد ( .)6ثبرای ٍ ولیىَیات )2013( 1در
هغبلعبت خَد ثِ ارائِ یه هدل هىبىیابثی– تاقایـ علغالِ
هزاتجی ثب تزویت هغبئا هىبىیبثی حداوثز پَؽاؼ ٍ هزواش ثاب
اّداف وویٌِ عبسی ّشیٌِ ّبی هىبىیبثی تغْیالت در گزُ ّبی
تمبضب ٍ حداوثز عابسی هیاشاى تمبضابی پَؽاؼ دادُؽادُ در
2
یه فبفلِ هعایي ،پزداختاِ اًاد ( .)7هیتزٍپلاَط ٍ ّوىابراى
( )2013در هغبلعبت خَد ثِ ثزرعی تزویت ت لیا هادلّابی
هىبىیبثی -تاقیـ ٍ ت لیا پَؽؾی دادُّاب 3خْات تمَیات
خدهبت در حَسُ عالهت ٍ درهبى ثِهٌرَر ثیؾیٌِعبسی هیشاى
دعتزعی ،اعتفبدُ ٍ هتَعظ وبرایی هزاواش درهابًی پزداختٌاد
( .)8هغبلعااِ دیاابس ٍ ّوىاابراى )2013( 4هاازتجظ ثااب هغاائلِ
تقوینگیازی در هاَرد هىابىیابثی ٍ تَسیاع خادهبت درهابًی
اضغزاری ثب اّداف وویٌِ عبسی سهبى ٍاوٌؼ ٍ حداوثز عابسی
هیشاى پَؽؼ هیثبؽد؛ ّوچٌیي خْت حاا هغائلِ هاَردًرز
الگَریتن صًتیه هَرداعاتفبدُ لزارگزفتاِ اعات ( .)9ؽازیف ٍ
ّوىبراى )2014( 5ثِ ثزرعی ثزًبهاِ ریاشی تغاْیالت درهابًی
عوَهی ثب اعتفبدُ اس هدلعبسی هغئلِ هىابىیابثی -تاقایـ
پزداختِ اًد؛ تبثع ّدف هغئلِ ؽبها حداوثز عابسی تاقایـ
هیااشاى تمبضاابی وااا ثااب تَخااِ ثااِ فبفاالِ پَؽااؼ هعاایي ٍ
ظزفیت ّبی در دعتزط ٍ ّویي عَر حدالا عبسی فَافا عی
ؽدُ وا تَعظ حدن تمبضبی پَؽؼ دادُ ًؾدُ هیثبؽد؛ هدل
ارائِؽدُ در لبلت یه هغائلِ هىابىیابثی پَؽاؼ حاداوثز ثاب
ظزفیت ه دٍد تغْیالتً ،ؾبى دادُؽدُ اعت ( .)10ه وادی
ٍ ّوىبراى )2014( 6در هغبلعِ خَد ثِ ارائِ هدل هىابىیابثی-
تاقیـ دٍ ّدفِ ؽجىِ عالهت لبثا اعویٌابى ت ات ؽازایظ
عدم لغعیت پَؽؼ خدهت ثب اّداف حادالا عابسی هدواَع
ّشیٌِ ّب ٍ حداوثز سهابى تدوعای عافز پزداختٌاد؛ ّوچٌایي
خْت حا هغئلِ هَردًرز اس الگَریتنّبی ؽجیِعبسی تجزیدٍ 7
ٍ رلبثت اعتعوبری 8ثْزُ گزفتِؽدُ اعت ( .)11هغبلعِ هغتزُ
هغتزُ ٍ ّوىبراى )2015( 9هزتجظ ثب ارائِ هدلّبی هىبىیبثی-
هىبىیبثی -تاقیـ در ؽزایظ عدم لغعیت خْت ثزًبهِریاشی
اعتزاتضیه ؽجىِ ّبی ثیوبرعتبًی هی ثبؽاد؛ آىّاب اس دٍ هادل
ریبضی ثب اّدافی ؽبها حدالا عبسی سهبى هَرد اًتربر عفز تاب
دعتزعی ثِ خدهبت ثیوبرعتبًی (ثْجَد دعتزعی) ٍ ّویيعَر
ّشیٌِ ّبی هَرد اًتربر ؽبها ّشیٌِّبی عولیبتی ارائِ خادهبت

علی بسرگی امیری ي آریه حسیه زادٌ11 ..

12

فصلىامٍ

ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

عدالت ٍ ثبر وبری عبدالًِ هی ثبؽد؛ ثِ ّویي هٌراَر اثتادا ثاِ
هعزفی هدوَعِ ّب ،پبراهتزّب ٍ هتغیزّبی تقوین اعتفبدُ ؽادُ
در هدل ریبضی پزداختِ ٍ عپظ ّاز یاه اس اّاداف هاَردًرز
تعزیف هیگزدد.
معزفی مجموعهها ،پارامتزها و متغیزهای تصمیم
هدوَعِ ّبی هَرداعاتفبدُ در هادل ریبضای پیؾاٌْبدی در
خدٍل ( )1آٍردُ ؽدُاًد.
جذول ( -)1هجووعههبی هذل ریبضی پیشنهبدی
J ،I

هدوَعِ ًمبط هٌتات خْت
احدا تغْیالت ٍ ًمبط
ثیوبرعتبىّبی هَخَد

I,J= 1,…,n

K ،S

هدوَعِ ًمبط تمبضب

S,K=1,…,m

ّوچٌیي پبراهتزّبیی وِ در هادل ریبضای پیؾاٌْبدی ثىابر
رفتِاًد ،در خدٍل ( )2لبثاهؾبّدُ اعت.
جذول ( -)2پبراهترهبی بکبر رفته در هذل ریبضی پیشنهبدی

d ij

فبفلِ ثیي دٍ هىبى وبًدید  iام ٍ  jام

d is

فبفلِ ثیي هىبى وبًدید  iام ٍ هزوش تمبضب  sام

fs

تمبضب (خوعیت) هزوش تمبضب  sام

hs

ٍسى هزوش تمبضبی  sام



حداوثز فبفلِ هدبس ثیي ًمبط تمبضب ٍ تغْیالت
اختقبؿیبفتِ ثِ آى

c min

حدالا تمبضبیی وِ ثبید ثِ ّزیه اس تغْیالت
تاقیـ دادُ ؽَد
تعداد تغْیالت لبثا احدا

P
F, M

اعداد ثغیبر ثشري بثت ٍ هثجت

در خاادٍل ( )3هتغیزّاابی تقااوین هَرداعااتفبدُ در هاادل
ریبضی پیؾٌْبدی ًیش هؾاـ ّغتٌد.
جذول ( -)3هتغیرهبی تصوین هذل ریبضی پیشنهبدی
شکل ( -)1نقشه شهر رشت

عپظ هىبىّبی هٌبعت خْات احادا ثیوبرعاتبى در ایاي
ؽْز هؾاـ ؽد .ثزای دعتیبثی ثِ ًتابیح ٍ همبیغاِ آىّاب ثاب
یىاادیگز اس تىٌیااه هدوااَع ٍسًاای اس هدوَعااِ تىٌیااهّاابی
تقوینگیزی چٌدّدفِ اعتفبدُ گزدید.
ّدف اس ایي پضٍّؼ ارائِ هدلی عِ ّدفِ خْت هىابىیابثی
ثیوبرعتبىّب ثب تَخِ ثِ هعیبرّبی حدالا عابسی فبفالِ عافز،

e sk

حغبدت هزوش تمبضبی  sام ًغجت ثِ هزوش تمبضبی  kام

Yi

همدار  1هیگیزد اگز تغْیا در هىبى وبًدید  iاحدا
گزدد ٍ در غیز ایي فَرت همدار  0هیگیزد

X is

همدار  1هیگیزد اگز تغْیا ٍالع در هىبى  iثِ هزوش
تمبضبی  sتاقیـ دادُ ؽَد ٍ در غیز ایي فَرت همدار
 0هیگیزد

G

ثیؾتزیي ثبر وبری رٍی تغْیالت (تمبضبی تاقیـ
دادُؽدُ ثِ ّزیه اس تغْیالت)
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ایي پضٍّؼ ثِ دًجبل هىبىیبثی ثیوبرعتبىّبی عوَهی ؽْز
رؽت ثب تَخِ ثِ اّداف حدالا ّشیٌِ عفز ،عدالت ٍ ثبر وابری
عبدالًِ ثَد .ثب تَخِ ثِ اعالعبت ثاِدعاتآهادُ اس ؽاْزداری ٍ
ادارُ آهبر ؽْزعتبى رؽت ،ایي ؽْز ثِ پٌدبُ ًبحیِ خوعیتی ثب
خوعیت هؾاـ تمغینؽدُ اعتّ .وچٌیي ؽْز رؽات دارای
ّؾت ثیوبرعتبى عوَهی فعبل هیثبؽد .در ایاي پاضٍّؼ لازار
ثَد ؽؼ ثیوبرعتبى در وٌبر ایي ثیوبرعتبىّبی هَخَد ٍ عجك
یه ثزًبهِ سهبىثٌدی در عی چٌد عبل احدا ؽًَد .ثزای ایي
هٌرَر پبًشدُ هىبى هٌتات خْت احدا ثیوبرعتبى در عاغ
ؽْز رؽت در ًرز گزفتِ ؽد .ثزای گزدآٍری دادُّبی هَردًیبس
خْت اخزای هدل ثِ ؽْزداری ٍ ادارُ آهابر ؽْزعاتبى رؽات
هزاخعِ گزدید تب اس دادُ ّبی ٍالعی ؽْز رؽات خْات اخازای
هدل اعتفبدُ گزدد ٍ ًتبیح حبفا لبثااعتفبدُ ثبؽد .هىبىّبی
وبًدید ثب اعتفبدُ اسًرز خجزگبى داًؾگبُ علَم پشؽىی گیالى ثب
تَخِ ثِ هعیبرّبیی هبًٌد هَلعیت خغزافیبیی ،خوعیت هٌبعك،
راُّابی دعتزعای ،دارا ثاَدى فضاابی هٌبعات خْات احاادا
ثیوبرعتبى ٍ  ...اًتابةؽدُاًد.
هىبى تمزیجی ثیوبرعتبى ّبی هَخَد ٍ ّوچٌیي هىبى ّابی
وبًدید خْت احدا ثیوبرعتبى در ؽىا ( )1رٍی ًمؾِ ؽاْز
رؽت هؾاـ ؽدًد.

سال َفدَم ،شمارٌ  ، 2تابستان ،79شمارٌ مسلسل. .56
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مکانیابی بیمارستانَا با استفادٌ از مدلی چىدَدفٍ با در وظر گرفته معیار عدالت شُريودی

Min  f s d is x is
i 1 s 1

s.t.

s

1

is

X

()7

esk  Max 0, d is x is  d ik x ik 

تبثع ( )7ثیبى هیوٌد وِ اگز فبفلِ تمبضبوٌٌدُ در هىبى  sتب
ثیوبرعتبى در هىبى  iثیؾتز اس فبفلِ تمبضبوٌٌدُ در هىبى  kتب
ثیوبرعتبى در هىبى  iثبؽد ،تمبضبوٌٌدُ  sثِاًداسُ اختالف ایاي
فبفلِ ،ثِ تمبضبوٌٌدُ  kحغبدت هی وٌد؛ حبل اگاز فبفالِ آى
ووتز ثبؽد ،حغبدتی ًویوٌد ( .) e sk  0
هدل هغئلِ هىبىیبثی ثبّدف حدالا حغبدت ،ثِفَرت سیاز
اعت:
()8
Min  hs e sk
k

i

()3

P

i

s.t.

Y

s , k ; s  k

()9

i

x is  y i

()4

i , s

()5

i , s

x is 0.1

()6

i

Y i 0.1

s

e sk   d is x is   d ik x ik
i

()10

تبثع ّدف ( )1ثِ دًجبل وویٌِ وزدى ّشیٌاِ عافز اس هزاواش
تمبضب ثِ تغْیالت احدا ی اعت .ه دٍدیت ( )2ثیبى هایوٌاد
وِ تمبضبی ّز یه اس تمبضبوٌٌدگبى تٌْب ثبیاد تَعاظ یىای اس
تغْیالت ثزآٍردُ گزدد .ه دٍدیت ( )3ثیابًگز ایاي اعات واِ
تعداد هؾاقی اس تغْیالت ( )Pثبید احدا ؽًَد .ه ادٍدیت
(ً )4ؾبى هی دّد وِ هىبى وبًدید  iتٌْب در فَرتی هایتَاًاد
تمبضبی هزوش تمبضبی  sرا پَؽؼ دّد ( )xis=1واِ در هىابى i
تغْیا احدا ؽدُ ثبؽاد ( .)Yi =1ه ادٍدیتّابی ()6( ٍ )5
ثیبى هی وٌٌد وِ دٍ هتغیز  Yi ٍ xisاس ًَع هتغیز ثبیٌزی ّغتٌد
ٍ فمظ همبدیز ففز یب یه را ثِ خَد اختقبؿ هیدٌّد.
1
معیار حداقل حسادت
در هغئلِ هىبىیبثی ثب تبثع ّدف حدالا حغبدتّ ،وبىعَر
وِ اس ًبهؼ پیداعت ،ثِ دًجبل حادالا وازدى حغابدت هازدم
عبوي در هزاوش تمبضبی هاتلف ّغتین؛ اس ایي هعیبر ًیش ثازای
در ًرز گزفتي عدالت در هغئلِ هىبىیابثی تغاْیالت اعاتفبدُ
هیؽَد .)15 ٍ 14 ٍ 13( .ؽیَُ اعتفبدُ اس ایي هعیبر ایيگًَاِ
اعت وِ اثتدا تابثعی ثاِعٌاَاى تابثع حغابدت در ًراز گزفتاِ
هیؽَد؛ ایي تبثع هیتَاًد ثزحغت سهبى ،فبفلِ ٍ یب حتی عجك
پضٍّؼ چبًتب ٍ ّوىبراى )2014( 2واِ در سهیٌاِ هىابىیابثی
ایغتگبُ ّبی اٍرصاًظ ثَدُ اعت ،تبثع ًدبت تمبضابوٌٌدُ ثبؽاد
( .)15در ایي پضٍّؼ تبثع ًدبت ثزحغت فبفلِ تمبضبوٌٌدگبى
تب ثیوبرعتبىّب هیثبؽد؛ حغبدت تمبضبوٌٌدُ هَخَد در هزواش
تمبضبی ً sغجت ثاِ تمبضابوٌٌدُ هَخاَد در هزواش تمبضابی k
( )eskثِفَرت سیز ه بعجِ هیؽَد:
P-envy
Chanta

s , k

i

e sk  0

ٍ ه دٍدیتّبی ( )2الی ()6
تبثع ّدف ( )8ثِ دًجبل وویٌِ وازدى حغابدت واا هزاواش
تمبضب ثب تَخِ ثِ ٍسى آى هزوش اعت؛ یعٌی عاعی ثاز ایاي دارد
آى هزوشی وِ ٍسى خوعیتی ثیؾاتزی دارد ،حغابدت ووتازی
داؽتِ ثبؽد؛ ه دٍدیتّبی ( )10( ٍ )9ثزای ه بعاجِ درعات
حغبدت ّز هٌغمِ ثِ وبر گزفتِؽدُاًد.
3
معیار بار کاری عادالنه
اس ایي هعیبر ثاِ عٌاَاى هعیابری خْات ثابالًظ تمبضاب رٍی
تغْیالت اعتفبدُ هی ؽَد؛ اس وبرثزدّبی ایي هعیبر هیتَاى ثاِ
هىبىیبثی دعتگبُّبی خَدپزداس ( ٍ )ATMهَاردی اس ایي لجیا
اؽبرُ وزد تب تعداد افزادی وِ هٌترز دریبفات خادهت در یاه
ایغتگبُ ّغتٌد ووتز ؽَد ٍ ثِ ایي تزتیت سهبى اًترابر وابّؼ
هی یبثد ( .)17 ٍ 16اس ایي هعیبر ّوچٌایي ثاِعٌاَاى هعیابری
خْت ثزلزاری عدالت در تغْیالت ًیش ًبمثازدُ هایؽاَد سیازا
ثبعاات عاادالت در تمغااین ثبرواابری (هیااشاى تمبضااب) در ثاایي
تغْیالت هیؽَد (.)16
هدل عوَهی هغئلِ هىبى یبثی ثب هعیابر ثابر وابری عبدالًاِ،
ثِفَرت سیز اعت:
()11
Min G
s.t.

()12

i

G   f s x is
s

ٍ ه دٍدیتّبی ( )2الی ()6
تبثع ّدف ( )11ثبر وبری رٍی تغْیلی وِ ثیؾاتزیي همادار
تمبضااب رٍی آى اعاات را تااب خاابی هوىااي واابّؼ ه ایدّااد؛

1
2

Equitable loads
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مکانیابی میانه
هدل هىبىیبثی هیبًاِ ثاِ دًجابل هىابىّابیی ثازای احادا
تغْیالت هیثبؽد وِ تبثع ّشیٌِ وا را حادالا وٌاد واِ ایاي
ّشیٌِ هتٌبعت اعت ثب فبفلِ تغْیالت ثب ًمبط تمبضاب (ًاَاحی
ؽْزی)؛ ؽىا عوَهی هدل ثِفَرت سیز اعت:
n m
()1

()2

علی بسرگی امیری ي آریه حسیه زادٌ13 ..
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فصلىامٍ

Z 1 : Min  f s d is x is
i 1 s 1
m


k

m

()14

Z 2 : Min  hs e sk

()15

Z 3 : MinG

وِ در آى
همدار آى اعت.

s 1 k 1

s.t.

()16

 s  1,..., m

()17

i  1,..., n

is x is  

n

d

x is  c minY i

i 1

m

s

f
s 1

ٍه دٍدیتّبی ()2تب()12( ٍ)10(،)9(،)6

وِ در آى تبثع ّدف ( )13ثزای وویٌاِ وازدى ّشیٌاِ عافز
(هیبًِ) ،تبثع ّدف ( )14ثزای وویٌِ وزدى حغبدت (عدالت) ٍ
تبثع ّدف ( )15ثزای وویٌاِ وازدى ثیؾایٌِ ثابر وابری رٍی
تغْیالت ،هیثبؽٌد؛ ه دٍدیت ( )16ثیبى هیوٌد وِ حاداوثز
فبفلِ هدبس ثیي ًمبط تمبضب ٍ تغاْیا اختقابؿیبفتاِ ثاِ آى
ثزاثز همدار هؾاقی (  ) اعت؛ ه دٍدیت ( )17ثیبى هیوٌد
وِ اگز ثیوبرعتبًی احدا ؽَد ،حدالا ثبید ثِاًداسُ هؾاقای
( )cminثِ آى تمبضب تاقیـ دادُ ؽَد تب احدا ثیوبرعاتبى در
آى هىبى تَخیِپذیز ثبؽد.
1
ثزای حا ایاي هادل چٌدّدفاِ اس تىٌیاه هدواَع ٍسًای
2
( )WSMاس هدوَعاِ تىٌیاهّابی تقاوینگیازی چٌدّدفااِ
( )MODMاعتفبدُ هی ؽَد وِ در سیز ثِ تَضای آى پزداختاِ
هیؽَد.
3
تکنیک مجموع وسنی
در ایي تىٌیه هغئلِ ته ّدفِ هعابدل ثاِفاَرت هدواَع
ٍسًی تَاثع ّدف در ًرز گزفتِ هیؽَد؛ یعٌی دارین:
Z
()18
Min
) w f (x
k

k

k 1



وِ در آى هٌرَر اس  Zتعداد اّداف اعت؛ ّوچٌایي هدواَع
ٍسى اٍساى ثبید ثزاثز یه ؽَد یعٌی:
Z
()19
w 1
k

k 1

ًىتِ دیگزی وِ ثبید در ایي تىٌیه هَردتَخِ لازار ثگیازد،
هَضَع همیبط 4تَاثع ّدف اعت وِ ثبید لجا اس تؾاىیا تابثع
هدوااَع ٍسًاای ،اّااداف ثااِ یااه همیاابط تجاادیا ؽااًَد ٍ
ثِ عجبرت دیگز ًزهبل عبسی 5ؽًَد؛ ثازای ایاي هٌراَر اس راثغاِ
( )20اعتفبدُ هیؽَد:

()20
f (x )  f k
f (x )  k 
f k  f k



1

)Weighted Sum Method (WSM
Multi Objective Decision Making
3
weighted sum method
2

 fثْتازیي همادار تابثع ّادف ٍ


k

 fثادتزیي

یافتهها
در ایي ثاؼ هدل ارائِؽدُ خْت هىبىیبثی ثیوبرعتبى را ثب
اعتفبدُ اس رٍػ هدوَع ٍسًی ثزای احدا ؽؼ ثیوبرعتبى در
ؽْز رؽت ،پیبدُ عبسی ؽد .ثب تَخِ ثِ یىی اس ًیبسّبی پبیاِای
یااه ؽاْز ،ثااِ اسای ّااز  45تااب ّ 50ااشار ًفااز خوعیاات ،یااه
ثیوبرعتبى در عغ ؽْز هَردًیبس اعات ()18؛ خوعیات ؽاْز
رؽت عجك اعالعابت آخازیي عزؽاوبری ًفاَط ٍ هغاىي در
دعتزطً 698014 ،فز اعت ٍ ثب تمغین ایي عادد ثاز ،50000
عدد  13.96ثِ دعت آهاد یعٌای ؽاْز رؽات تمزیجابً ًیبسهٌاد
چْبردُ ثیوبرعتبى اعت وِ اوٌَى ّؾات ثیوبرعاتبى عواَهی
فعبل دارد؛ ثٌبثزایي ًیبس ثِ احدا ؽؼ ثیوبرعتبى خدید اعت.
خْت هدل عبسی ٍ حا هدل اس ًزم افاشار گواش 6اعاتفبدُؽادُ
اعت .ثزای ت لیا ًتبیح ثِدعت آهدُ ،هادل  4هزتجاِ ثاب اٍساى
تَاثع ّدف هتفبٍت ( )wkاخزا ؽاد؛ اٍساى هَرداعاتفبدُ در ّاز
ثبر اخزای هدل ،هغبثك خدٍل ( )4ثَدُ اعت.
جذول ( -)4اوزاى تببع هذف هورداستفبده در هر ببر تکرار هذل

اٍساى

w1

w2

w3

تىزار اٍل

1

0

0

تىزار دٍم

0

1

0

تىزار عَم

0

0

1

تىزار چْبرم

0.4

0.4

0.2

تىزار

ّوبى عَر وِ در خدٍل ( )4هؾاـ اعت ،اثتدا عاِ هزتجاِ
هدل تهّدفِ ّز ثبر ثب یىی اس اّداف اخزا ؽد تب ًتبیح حبفاا
هؾبّدُ ؽَد ٍ عپظ هدل ثب اٍساى  0.2 ٍ 0.4 ،0.4ثاِ تزتیات
ثزای اّداف حدالا ّشیٌِ عفز ،حادالا حغابدت ٍ ثابر وابری
عبدالًِ وِ ثب اعتفبدُ ًرز ً 4فاز اس خجزگابى ٍ اعضابی ّیئات
علوی داًؾگبُ علَم پشؽىی گیالى ٍ ثب تَخِ ثِ اّویت اّاداف
اًتابة ؽدُاًد ،اخزا گزدید ٍ ًتبیح حبفلِ ثبّن همبیغِ ؽدًد.
Scaling
Normalize

4
5

)6 General Algebraic Modeling System (GAMS
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ه دٍدیت ( )12ثزای ه بعجِ درعت حداوثز ثابر وابری رٍی
تغْیالت اعت.
ارائه مدل سه هدفه جهت مکانیابی بیمارستان
حا هدل عِ ّدفِ پیؾٌْبدی ثب تَخِ ثِ اّاداف هاَردًرز،
ثِفَرت سیز ثیبى هیؽَد:
n m
()13

سال َفدَم ،شمارٌ  ، 2تابستان ،79شمارٌ مسلسل. .56

فصلىامٍ

علی بسرگی امیری ي آریه حسیه زادٌ15 ..

مکانیابی بیمارستانَا با استفادٌ از مدلی چىدَدفٍ با در وظر گرفته معیار عدالت شُريودی

جذول ( -)5نتبیج حل هسئله بب اوزاى ( 0و  0و )1

ّدف (ٍاحد)

همدار ّدف

ّشیٌِ عفز (ًفز*ویلَهتز)
حغبدت وا (ویلَهتز)
ثیؾیٌِ ثبر وبری رٍی تغْیا (ًفز)

975732.800

28.323
58434

ّوچٌیي هىبىّبی اًتابةؽدُ خْت احدا ثیوبرعاتبى در
وٌبر هىبى ثیوبرعتبىّبی هَخَد در ؽىا ( )2هؾاـ اعت.

شکل ( -)3هکبىهبی انتخببی از حل هذل در تکرار اول

ًتبیح تىزار عَم هدل ثب اٍساى ( )0 ٍ 0 ٍ 1یعٌی تٌْب ثبّدف
ثبر وبری عبدالًِ ،ثِ ّوزاُ همدار عابیز اّاداف در خادٍل ()7
هؾاـؽدُ اعت.
جذول ( -)7نتبیج حل هسئله بب اوزاى ( 1و  0و )0

ّدف (ٍاحد)

همدار ّدف

ّشیٌِ عفز (ًفز*ویلَهتز)
حغبدت وا (ویلَهتز)
ثیؾیٌِ ثبر وبری رٍی تغْیا (ًفز)

3132397.000
71.520

43242

هىبىّبی اًتابثی خْت احدا ثیوبرعتبى اس اخزای هدل در
تىزار عَم ،در ؽىا ( )4هؾبّدُ هیؽَد.
شکل ( -)2هکبىهبی انتخببی از حل هذل در تکرار اول

ًتبیح ثِدعت آهدُ اس اخزای دٍهیي تىزار هدل ثاب اٍساى (ٍ 0
 ) 0 ٍ 1یعٌی تٌْب ثز اعبط ّدف حدالا حغبدت وا (عدالت)
ٍ ّوچٌیي همبدیز عبیز اّداف ،در خدٍل ( )6هؾبّدُ هیؽَد.
جذول ( -)6نتبیج حل هسئله بب اوزاى ( 0و  1و )0

ّدف (ٍاحد)

همدار ّدف

ّشیٌِ عفز (ًفز*ویلَهتز)
حغبدت وا (ویلَهتز)
ثیؾیٌِ ثبر وبری رٍی تغْیا (ًفز)

3459818.200

10.700
68308

هىبىّبی وبًدید اًتابةؽادُ اس اخازای ایاي تىازار ًیاش در
ؽىا ( )3لبثاهؾبّدُ اعت.

شکل ( -)4هکبىهبی انتخببی از حل هذل در تکرار سوم
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ثب اخزای هدل در تىزار اٍل ثب اٍساى ( )1 ٍ 0 ٍ 0ثِ تزتیت اس
چپ ثِ راعت ثزای اّداف حدالا ّشیٌِ عفز ،حدالا حغابدت
ٍ ثبر وبری عبدالًِ ،یعٌی تٌْب ثز اعابط ّادف حادالا ّشیٌاِ
عفز (هیبًِ)ً ،تبیح خدٍل ( )5حبفا ؽدّ .وچٌیي همابدیز دٍ
ّدف دیگز ًیش در خدٍل لبثاهؾبّدُ اعت.

16

فصلىامٍ

ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

ّشیٌِ عفز
هدل چٌدّدفِ

ثبر وبری عبدالًِ

حدالا حغبدت

هیبًِ

شکل ( -)6هقبیسه هسینه سفر در هذلهبی تکهذفه و چنذهذفه
جذول ( -)9نتبیج حل هسئله بب اوزاى ( 0.2و  0.4و )0.4

80

ّدف (ٍاحد)

همدار ّدف

ّشیٌِ عفز (ًفز*ویلَهتز)
حغبدت وا (ویلَهتز)
ثیؾیٌِ ثبر وبری رٍی تغْیا (ًفز)

1106670.300

60

27.711
45686

40
حغبدت وا

20

هىبى ّبی اًتابثی خْت احدا ثیوبرعتبى در تىزار چْابرم،
هغبثك ؽىا ( )5اعت.

0

شکل ( -)7هقبیسه حسبدت کل در هذلهبی تکهذفه و چنذهذفه

100000
50000
ثیؾیٌِ ثبر…

شکل ( -)5هکبىهبی انتخببی از حل هذل در تکرار چهبرم

0

شکل ( -)8هقبیسه بیشینه ببرکبری در هذلهبی تکهذفه و
چنذهذفه

ّوبى عَر واِ هؾااـ اعات ،تىزارّابی اٍل ،دٍم ٍ عاَم
هدل ّبی ته ّدفِ ثِ تزتیت ثب اّداف هیبًِ ،حادالا حغابدت
(عاادالت) ٍ ثاابر واابری عبدالًااِ ثَدًااد ٍ تىاازار چْاابرم هاادلی
عِّدفِ ثَد؛ ثزای همبیغِ ًتبیح ثِدعتآهدُ ثِ اؽىبل ( )6الی
( )8تَخِ ؽَد.

ّوبى عاَر واِ در ایاي عاِ ًواَدار هؾااـ اعات ،هادل
چٌدّدفِ ارائِ ؽدُ عولىزد خَثی را در ثزآٍردُ وازدى اّاداف
پزٍصُ داؽت ٍ در ّز عِ ًوَدار ًشدیهتزیي همدار را ثِ اّداف
هؾاـ ؽدُ داؽت .عپظ اس دیدگبّی دیگز ثِ همبیغِ هدلّب
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حبل ثب تَخِ ثِ همبدیز ثِدعتآهدُ اس عِ تىزار اٍل ،همابدیز
 43242 ٍ 10.700 ،975732.800ثِ تزتیت ثزای اّاداف ،z1
 z2و  z3ثِعٌَاى راُحاا ثْیٌاِ (ثْتازیي همابدیز اّاداف ٍ )f+
همبدیز  68308 ٍ 71.520 ،3459818.200ثاِ تزتیات ثازای
اّداف  z2 ،z1و  z3ثِعٌَاى ثدتزیي همبدیز اّداف ( )f-ؽٌبعبیی
ؽدًد ٍ اس آىّب ثزای ًزهبلعبسی اّداف اعتفبدُ ؽد.
پظ اس هؾاـ ؽدى ایي همبدیز ،هدل ثزای ثبر چْابرم ٍ ثاب
اٍساى ( )0.4 ٍ 0.4 ٍ 0.2اخزا گزدیدً .تابیح حبفاا در خادٍل
( )9هؾبّدُ هیؽَد.

سال َفدَم ،شمارٌ  ، 2تابستان ،79شمارٌ مسلسل. .56

مکانیابی بیمارستانَا با استفادٌ از مدلی چىدَدفٍ با در وظر گرفته معیار عدالت شُريودی

فصلىامٍ

پزداختِ ؽاد تاب عولىازد ٍ وابرایی هٌبعات هادل چٌدّدفاِ
پیؾٌْبدی هؾاـ گزدد؛ ثزای ایي هٌرَر یه تبثع ثاب همابدیز
ًزهبل اّداف ثِفَرت راثغِ ( )21تعزیف ؽد:




f3  f3

 0.333 





f2  f2

 0.333 





U (z )  0.333 

f1  f1

ثب اعتفبدُ اس ایي راثغِ ،همبدیز ) U(zثزای هدلّبی تهّدفِ
ٍ هدل چٌدّدفِ ارائِؽدُ ه بعاجِ گزدیاد .ایاي همادار ثازای
هدل ّبی هیبًِ ،حدالا حغبدت (عدالت) ،ثبر وابری عبدالًاِ ٍ
هدل چٌدّدفاِ پیؾاٌْبدی ثاِ تزتیات ثزاثاز ،0.666 ،0.298
 0.143 ٍ 0.622ه بعجِ ؽد .ثدیْی اعات واِ همابدیز ووتاز
) U(zحبوی اس وبرایی ٍ عولىزد ثْتز هدل ثَدّ .وابىعاَر واِ
هؾبّدُ هی ؽَد هدل چٌدّدفِ ارائِ ؽدُ دارای ووتزیي همدار
) U(zثَد ٍ ایي هَضَع ًؾبى دٌّادُ وابرایی ٍ عولىازد خاَة
هدل چٌدّدفِ پیؾٌْبدی اعت سیزا ّزچِ همادار ) U(zووتاز
ثبؽد یعٌی ّز یه اس اّداف ثِ همادار ثْیٌاِ خاَد ًشدیاهتاز
ّغتٌد ٍ همدار ون ایي تبثع در هدل چٌدّدفِ پیؾٌْبدی گَاُ
ایي ادعبعت وِ اّداف تب حد سیبد ٍ لبثا لجَلی ثِ همدار ثْیٌِ
خَد ًشدیه ؽدُاًد.
ّواابىعااَر وااِ در ؽااىا ( )5هؾاابّدُ هاایؽااَد ،توزوااش
ثیوبرعتبى ّب در هزوش ٍ خٌَة ؽازلی ؽاْز رؽات اعات واِ
هیتَاى خوعیت ثیؾتز ایي ًَاحی را دلیلی ثز ایي اهاز داًغات
وِ ثیوبرعتبىّب را ثِ عوت ایي ًَاحی وؾبًدُ اعت.

بحث و نتیجهگیری
پضٍّؼّبی سیبدی در سهیٌِ هىبىیبثی ثیوبرعتبىّب فاَرت
پذیزفتِ اعت .در ثعضای پاضٍّؼ ّاب عَاهاا هْان ٍ هاد ز در
هىبىیبثی ثیوبرعتبى ؽٌبعبییؽدُاًاد؛ خوابلی ٍ ّوىابراى در
پضٍّؼ خَد عَاهلی وِ ثبید در هىبى یبثی ٍ عبخت ثیوبرعتبى
در ًرااز گزفاات را هعزفاای واازدُاًااد ( .)19در ثزخاای دیگااز اس
پضٍّؼّب عالٍُ ثز ؽٌبعبیی ،ثاِ رتجاِثٌادی ایاي عَاهاا ًیاش
پزداختِ هیؽَد وِ اس آى هیبى هیتاَاى ثاِ پاضٍّؼ علاَی ٍ

ّوىبراى اؽبرُ وزد وِ ثاب اعاتفبدُ اس تىٌیاه ت لیاا علغالِ
هزاتجی هعیبرّبی هْن در هىبىیبثی ثیوبرعتبىّب را رتجِثٌادی
وزدُ اعت ٍ ثب اعتفبدُ اس عیغتن اعالعابت خغزافیابیی ()GIS
ثِ هىبىیبثی پزداختِ اعت (.)20
اهب ایاي پاضٍّؼ ثاِ دًجابل ارائاِ هادلی چٌدّدفاِ خْات
هىبىیبثی ثیوبرعتبىّب ثِ ً َی ثَدُ اعت وِ عالٍُ ثز اّاداف
اٍلیِ ،عدالت در هىبى یبثی را ًیش ثیي ؽْزًٍداى رعبیت وٌد .ثاب
همبیغِ هدلّبی ته ّدفِ هؾاـ گزدید وِ هدل هىبىیابثی
هیبًِ وِ اس هْنتزیي ٍ پزوبرثزدتزیي هدلّبی هىبىیبثی اعت،
هعیبر عدالت را در ًرز ًوی گیزد ٍ ّزچٌد هىبىّبیی وِ اس آى
اعتازاج هیؽَد ّشیٌِ عفز را حدالا هیوٌد اهب هوىي اعات
هىبىّب ثِفَرت ًبعبدالًِ اًتابة ؽًَد ٍ هٌداز ثاِ ًبرضابیتی
ؽْزًٍداى ؽَد؛ ثزای خلَگیزی اس ایي اتفبقً ،یبس اعت تب هعیبر
عدالت در هىبى یبثی در ًرز گزفتِ ؽَد اهب درًرز گازفتي ایاي
هعیبر ثِتٌْبیی هٌدز ثِ افشایؼ ثغیبر سیبد ّشیٌِ عفز هیؽَد.
ثِ ّویي دلیا السم اعت هدلی چٌدّدفِ ارائِ ؽَد تب ثب تعبها
هیبى اّداف هاتلف پزٍصُ اسخولِ هعیبر هْن عادالت ،ثْتازیي
هىبى را ثزای احدا ّز یاه اس تغاْیالت عواَهی هاقَفابً
ثیوبرعتبىّب ارائِ دّد.
ثب اعتفبدُ اس اعالعبت ؽاْز رؽات ،هادلّابی تاهّدفاِ ٍ
چٌدّدفااِ پیؾااٌْبدی هااَرد تدشیااٍِت لیااا لاازار گزفتٌااد ٍ
هؾاـ ؽد وِ هادل چٌدّدفاِ پیؾاٌْبدی دارای وابرایی ٍ
عولىزد هٌبعجی هیثبؽد ٍ هایتاَاى اس آى خْات هىابىیابثی
ثیوبرعتبىّب ثب در ًرز گزفتي هعیبر عدالت ،اعتفبدُ وزد.
ًتبیح حبفا اس ایي پضٍّؼ هایتَاًاد وواه ؽابیبًی را ثاِ
تقوین گیزًدگبى در حَسُ عالهت ًوبید تب ًگبّی تهثعدی در
هَرد احدا ثیوبرعتبى ّب ًداؽتِ ثبؽٌد ٍ ثتَاًٌد چٌد ّدف را
در وٌبر ّن ثجیٌٌد؛ ّوچٌیي ووه های وٌاد تاب عادالت را در
تقوینگیزی ّبی خَد اخزا ًوبیٌد وِ ایي هَضَع ثغایبر هْان
اعت ٍ هیتَاًد اهٌیت ٍ آراهؼ را ثزای خبهعِ ثِ ارهغابى آٍرد.
عالٍُ ثز ایي ،هدل ارائِؽدُ هالحربت ّشیٌاِای را ًیاش درًراز
هیگیزد تب اس ایي عزیك ّشیٌِ ًیش وٌتزل گزدد.
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Abstract
Background: Today, one of the most important issues in hospital site selection is to consider the
equity. This study aimed to provide a multi-objective model for fair Hospital site selection considering
cost and use for hospitals construction in the future.
Materials and Methods: This study was an analytical-descriptive one conducted to determine the
best locations for hospitals construction with respect to criteria of equity in Rasht city. For this
purpose, after literature review, a three-objective model consist of p-median, p-envy and equitable
loads objects was proposed; and the Rasht city was analyzed by model using the real data. In order to
achieve the results and comparisons, the total weighting technique from the multi-objective decisionmaking techniques was used and solved with GAMS 24.1.1 software.
Results: This research can assist the decision-makers to consider the equity criteria to Hospital site
selection in addition to the costs. Citizenship equity establishment and increasing in hospitals
efficiency along with cost considerations can be regarded as the major achievements of this research
for decision-makers in the health field.
Conclusion: Lack of proper attention to equity criteria hospital site selection, the results can be very
unfair and can lead to irreparable consequences. This case study indicated the desirable function of the
proposed model in hospital site selection with respect to the citizenship equity criteria in Rasht city.
This study results can be given to managers as the proper basis for decision-making.
Keywords: Hospital location problem, citizenship equity, Multi Objective decision making,
Mathematical modeling

1.Assistant Professor, School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran,
(*Corresponding author), Tel: +982182084484, Email: Alibozorgi@ut.ac.ir, Telefax: +982188021067, Address: College
of Engineering, School of Industrial Engineering, next to Jalal Ale-Ahmad Hwy.,North Kargar St. Tehran, Iran, PO Box:
1439955961
2. MSc in Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran,
Iran

Published By Tehran University Of Medical Sciences: www.TUMS.ac.ir

