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 خالصه

 

ها، یکی از ضروریات مهم در کالنشهر شیراز است که از مراکز خدمات بهداشتی و رفاهی از جمله هتل بیمارستان
ها و ارائه تمهیداتی در زمینه پیشگیری و ها، به دلیل سطح اهمیت و توجه روزافزون به امر سالمت انسانمیان کاربری

یر، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. دسترسی راحت و سریع در زمان کوتاه به چنین ها و مرگ و ممقابله با بیماری

باشد. این مقاله از نوع کاربردی بوده و هدف از این مراکزی بخصوص در شهرهای پرترافیک، خیلی مهم و ضروری می

و  AHP ند سلسله مراتبییرآهای فباشد. روشمی پژوهش، مکانیابی مناسب هتل بیمارستان در سطح کالنشهر شیراز
شده است و بهترین سایت از میان سه سایت معرفی شده،  دهی به معیارها برای رسیدن به سایت بهینه، بکار گرفتهوزن

های انتخاب منابع در های طراحی، کشف و استخراج گردد و منابع اطالعاتی و روشگردد تا بدین وسیله ایدهانتخاب می

های ای، بازدید میدانی و جستجوی اینترنتی استفاده شده و برای انجام جستجو، بانکز روش کتابخانهاین مطالعه مروری، ا
 است. اطالعاتی فارسی مورد استفاده قرار گرفته
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 مقدمه .1

 
و کارکنان بوده است و  یکادر پزشک یازهایه به نبه طور کامل، وابست یدرمان یفضاها یطراح یان متمادیسال

شدن مراکز  یشد. هر چند به مرور زمان و با توجه به رقابتیده گرفته مین مراکز نادیمار به عنوان استفاده کننده از ایب

امکانات آسان به  یماران و خانواده آنها از جمله دسترسیب یهابه درخواست ییاز به پاسخگویمار، نیدر جذب ب یدرمان

 در نظر گرفته شد. ییبایو ز یمنی، ایرفاه
تواند یمارستان میط بین باورند که محیمارستان برایران بی، معماران، طراحان و مدیدهندگان خدمات درمانارائه

ن باور باعث شده است که یر بگذارد. ایماران و خانواده آنها و کارکنان تأثیب یت کلیبر خلق و خو، اضطراب و رضا

                                                 
النشهر شیراز مجموعه هتل بیمارستان در ک یارشد شادی بدیعی با عنوان طراح ینامه مقطع کارشناسانیاین مقاله مستخرج از پا *

 یدانشگاه آزاد اسالم یدکتر طاهره نصر در دانشکده هنر و معمار ییهای روانی همراهان است که به راهنماکرد کاهش تنشیرو
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ژه و تازه به یو یبپردازند و نگاه یدرمان یهاطیج حاصل از محیت و نتایفیص کین خدمات به تشخیدهندگان اائهار

 .[1رد]یصورت گ یدرمان یهاطیمح

هاى کشور، این هاى دنیا متداول است، اما بسیارى از بیمارستانوجود اقامتگاه همراهان بیمار در بیمارستان
آیند، ولى از آنجا که تر مىها اغلب از شهرهاى کوچک براى معالجه بیمارشان به شهرهاى بزرگهامکانات را ندارند. خانواد

ها توان پرداخت هزینه هتل را هم ندارند یا اینکه روند درمان بیمار بسترى به درازا جایى براى اسکان ندارند و خیلى

پایتخت و برخى دیگر از شهرهاى  یهان اتفاق در بیمارستانزنند. ایها چادر مىکشد، ناچار در کنار بیمارستان یا پاركمى
افتد؛ در حالى که اگر بیمارستان، امکانات محدودى براى اسکان ، به کرات اتفاق مى1راز طبق شکل یبزرگ از جمله ش

 .(2ها آواره کوچه و خیابان شوند )شکل شوند که شبهمراهان بیمار داشته باشد، خانواده بیماران مجبور نمى

 

    
 بیمارستان شهید فقیهی شیراز و نبود امکانات رفاهی الزم در بیمارستان -1شکل 

 جهت اسکان همراهان
 

 
 بخش رفاهی و اقامتی هتل بیمارستان هالل احمر تهران جهت اسکان همراهان بیمار -2شکل 

 

اما این  ؛بدیهى و متداول است هاى توسعه یافته جهان،بیمارستانتگاه همراهان بیمار دربسیارى از وجود اقام
هاى بیماران حاضرند که براى اقامت هاى کشور وجود ندارد. حتى بسیارى از خانوادهامکانات اولیه در بسیارى از بیمارستان

ر، این امکانات تعریف نشده هاى کشوها، هر شب مبلغى کمتر از هزینه هتل را بپردازند، اما در اغلب بیمارستاندر این مکان

آید که به طور مستقیم، ها به حساب مىسرا، هتلینگ در بیمارستاندر بیمارستان، مصداق بارزى از خدمات همراهاست. 

آرامش  فرآیند درمان هم با جهیدهد و در نتیاش را براى اسکان در شهرهاى بزرگ، کاهش مدغدغه بیمار و خانواده
روى بیمارستان، اش در پارك روبههدبسترى شده که خانوا ینید بیمارتصور ک شود.یبراى بیمار و پزشک، انجام م یشتریب
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شود براى اى معمولى و سالم مجبور مىآرامش روانى الزم را ندارد و از طرف دیگر، وقتى خانواده قطعاً ؛چادر زده باشد

هاى اجتماعى شهرهاى آسیبپیگیرى درمان بیمارش، در چادر زندگى کند و شب را به صبح برساند، این خانواده در مقابل 

 وش کرد وقتى درتواند تبعات اجتماعى ناگوارى هم در پى داشته باشد. نباید فرامبزرگ هم در امان نیست و این اتفاق، مى
هاى محروم نهاى مقیم شهرستااى توزیع نشده است و برخى خانوادهامکانات درمانى به شکل عادالنه نقاط مختلف کشور،

در این شرایط حداقل احترام  .تر مراجعه کنندبه دلیل این نقص بارز نظام سالمت، به شهرهاى بزرگ ؛شوندیکشور مجبور م

هاى امکانات قائل شد، تامین یک جاى خواب ساده و در اختیار قرار دادن حداقلها شود براى این خانوادهو حقوقى که مى
 .و گرماى تابستان، مجبور نشوند به گوشه خیابان پناه ببرند رفاهى است تا همراهان بیماران بسترى در سرماى زمستان

هایی که هدف از طراحی معماری هتل بیمارستان این است که بتواند با ایجاد شرایط مطلوب از بیماران و خانواده

های حیطهای طوالنی در مدر شرایط روحی نامناسب همراه با ترس و اضطراب قرار دارند حمایت بنماید. گذراندن ساعت

زا است. هر تالشی در راستای کاهش این تنش، ای تنشکنندگان و پرسنل، تجربهدرمانی معموالً برای بیماران، مالقات
شود نتیجه مثبت در روند درمان و افزایش کیفیت این فضاها در پی خواهد داشت لذا، معماری چنین فضاهایی موجب می

مچنین ارتباط بهتری با پرستاران و یا همراهان داشته باشند و طراحی و که بیماران دید بهتری نسبت به خارج و ه

 [.2] کندای در روند درمان و بهبود بیماران در مراکز درمانی ایفا میکنندهمعماری، نقش تعیین
ژه یوشهر، به یو کالبد ینه عناصر خدماتیبه یابیص متناسب فضا و جایعدم تخص ،در اکثر کالنشهرها

و  یش روزافزون مشکالت شهرین مراکز، افزایا یابیها و تعداد عوامل مؤثر در مکانمارستانیها و هتل بمارستانیب

آنها در  یریت قرارگیها، موقعمارستانیهتل ب یکیزیط فیثر بر محاز عوامل مؤ یکیشهروندان را به دنبال داشته است و دارد.
صول و قواعد و کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع ا-عیت فضایی[. استقرار هر عنصر شهری در موق3] باشدیسطح شهر م

خاصی است که در صورت رعایت شدن به موقعیت و کارایی عملکردی آن عنصر درهمان مکان  (هایسازوکارهای )مکانیزم

آن  ها، قرارگیریچه بسا مشکالتی بروز کند. درطراحی مکان هتل بیمارستان ،مشخص خواهد انجامید و درغیراین صورت

یابی درست آن باعث ناکارآمد شدن هتل بیمارستان ؛ چراکه عدم مکانباشدشهر از اهمیت بسزایی برخوردار میدر سطح 
 [.4] سوزی، جنگ وغیره خواهد شدآتشچه درشرایط عادی وچه درشرایط بحرانی مانند زلزله، 

ای شود تا طرح مورد نظر از ص و ویژهایی است که قبل از طراحی باید به آن توجه خاول پایهاص ءمکانیابی جز

مکانیابی مناسب  ،در رابطه با کارکردهای متفاوت شهری ؛پایه به صورت اصولی به سمت یک طراحی خوب پیشرفت نماید
استقرار هتل بیمارستان  [.5] گیردررسی قرار میبا آنکارکرد را با توجه به معیارها و زیر معیارها و شرایط خاص آن مورد ب

ایی برای را ملزم به انجام یک پژوهش ویژه ما ،ترین کارکردهایی است که به سبب وجود شرایط خاص خودیراز از مهمدر ش

 .نمایدانتخاب بهترین مکان می

با های مختلف کالنشهر شیراز، که با معرفی سه سایت در در قسمت سعی بر آن است ،لذا در مقاله حاضر
 انتخاب گردد. در شیراز مناسب را جهت طراحی هتل بیمارستان، بهترین مکان AHP بکارگیری روش

 

 

 مبانی نظری تحقیق -2
 

 مار، که بایماران و همراهان بیب یبرا یو رفاه یدو منظوره درمان یاست با کاربر یامارستان: مجموعهیهتل ب 
 ماران ویب ین آرامش روانیدر تأمه هتل، یشب یید و با داشتن فضاینمایت میط مطلوب، از کاربران حمایفراهم کردن شرا

 باشد.یآنها م یازهاین یهمراهان، پاسخگو
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 های مکانیابی: فرآیندی است که با ارزیابی یک محیط فیزیکی که تأمین کننده شرایط و پشتیبانی از فعالیت
طمئن شویم در آنجا پردازد. هدف عمده، ارزیابی مکان برای استفاده خاص از زمین، برای این است که مانسانی است، می

 زیست طبیعی، سازگاری و هماهنگی داردهای محیطهای انسان با توجه به امکانات و محدودیتتوسعه و گسترش فعالیت
ان اطالعات و یم یمناسب یو منطق یر است که محقق بتواند ارتباط علمیپذامکان ینه و مناسب، زمانیبه یابی[. مکان6]

 [.7] ها برقرار سازدتیبا توجه به اولو یابیشناسان مرتبط با موضوع مکانبه دست آمده از کار یهاداده

 ت بحران عبارت است یری، مد1337ت بحران کشور در سال یریل سازمان مدیت بحران: در قانون تشکیریمد
امون شناخت و ریپ یو عموم یردولتی، غیهای دولتاست که توسط دستگاه ییزی، عملکرد و اقدامات اجرایرند برنامهیاز فرآ

ت بحران( یریده )مدیب دیمناطق آس یت مقابله و بازسازی و بازتوانیریری( و مدیت خطرپذیریکاهش سطح مخاطرات )مد
نه یو فراهم کردن زم یجاد آمادگی، جهت اییری راهبردهایت بحران در واقع عبارت است از به کارگیریرد. مدیپذیصورت م

 .[3] آن یبیبا بحران و به حداقل رساندن آثار تخر ییروایبرای رو یو تدارکات الزم سازمان

 رسیم که های منطقه، به این نتیجه میخیزی و نقشه گسلخیزی منطقه: با توجه به بررسی سابقه لرزهلرزه
های فعالی با سابقه ( وجود نداشته ولیکن گسلNear Fieldدر پهنه کالنشهر شیراز، هیچ گسل فعال نزدیک به حوزه )

های فعال در ، تصویری از گسل3اند وجود دارد. در شکل ای باالیی در کالنشهر شیراز داشتهخیزی تاریخی که توان لرزهلرزه

 [.9] شودمنطقه شیراز نمایش داده می

 

 
 های منطقه زاگرسنمایش گسل -3شکل 

 

  تحلیل سلسله مراتبی فرآیندAHPکه  یطیری در شرایگمیمنعطف، قوی و ساده است که برای تصم ی: روش
چند  یابین روش ارزیرود. ایسازند، به کار میها را با مشکل مواجه منهین گزیری متضاد، انتخاب بیگمیارهای تصمیمع
ک امکان فرموله کردن مسأله را به صورت ین تکنی[. ا11] دیشنهاد گردیپ ی، توسط توماس ال ساعت1931اری در سال یمع

ند ین فرآیرا در مسأله دارد. ا یفیو ک یارهای مختلف کمین امکان در نظر گرفتن معیو همچنکند یفراهم م یسلسله مراتب

ارها را دارد. عالوه بر یرمعیارها و زیت روی معیل حساسیری دخالت داده و امکان تحلیگمیهای مختلف را در تصمنهیگز

 د.ینمایل میبنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسه یسه زوجین، بر مبنای مقایا
ری یگمیک در تصمین تکنیای ممتاز ایدهد که از مزایم را نشان میزان سازگاری و ناسازگاری تصمین میهمچن

ل کرده و یساده تبد یده، آنها را به شکلیچیه مسائل مشکل و پیبا تجز یل سلسله مراتبیند تحلیفرآباشد. یاره میچند مع

 یخاص یدگیچیاست و مسأله پ یارهای مختلفیکه دارای مع یابیدر مسائل مکان پردازد. به عنوان نمونهیبه حل آنها م
 یار اصلیارهای مشخص در هر معیرمعین زیین مکان و به دنبال آن با تعییدر تع یارهای اصلین معییتوان به تعیدارد، م

 [.11] ها پرداختنهیگز یل و بررسیتوان به تحلیارها میرمعیپرداخت و پس از ز
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ن یگردد و در چنینه شکسته شده و ساده میار و گزیرمعیار، زیه به سه سطح: معیده اولیچیقع مسأله پدر وا

ن روش، عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط به خود، یوجود دارد.در ا یها به راحتنهیسه گزیل و مقایامکان تحل یطیشرا

م. سپس با ینامیم یها را وزن نسبن وزنیگردد که ایمسه شده و وزن آنها محاسبه یمقا یدر سطح باالتر به صورت زوج
ن روش به یها در اسهیه مقایم. کلینامیگردد که آن را وزن مطلق مینه مشخص میهر گز یی، وزن نهایهای نسبق وزنیتلف

 اهند کرد.استفاده خو یهای شفاهرندگان از قضاوتیگمیسه تصمین مقایگر در ایرد. به عبارت دیگیصورت م یصورت زوج

 
 

 پیشینه تحقیق -3
 

 ییفضا یان الگوهایارتباط م( 1969و  1965، 1963) ن مطالعات انجام شده توسط کوانیاول ،1961در دهه 

شد  ین عاملیقرار داده که ا یها و ... را مورد بررسگورستان دکننده گاز،یتول یهاسخت بازار، کارخانه نیبا قوان هامارستانیب

 [.12] آمد را ارائه دهدیموجود به دست م یمارستان، که از الگوهایب یانه مکیک نظریتا 
ک مراکز خدمات یاستراتژ انگلستان به توسعه ین اجتماعیمتأدپارتمان بهداشت و  ،1979پس از آن در سال

ن یا ،1932-1931 یهاسال ید و طینه آغاز گردین زمیتوجه نشان داد. از آن پس، مطالعات در ا یو درمان یبهداشت

 [.13] شد ش دنبالیمطالعات در اتر
رك برك لندن به انجام رساند و ی)در دانشگاه ب (ویهیم یلسل) به نام یرا شخص یمارستانیمراکز ب یابیمکان دهیا

رات در عرضه و ییمارستان، که از تغیماران به بیب مراجعه انیجر ینیبشیپ یبرا یین و توسعه مدل فضای، تکویو یکاراصل

 [.14] شد بوده استیجه مینت یمارستانیربیخدمات غ یتقاضا

 یتیریات مدیدر عمل GISاز ارتگ گوتز در دانشگاه کانزاس تحت عنوان کاربرد  یاتوان به مقالهین میهمچن
 [.5] اشاره کرد دیبه چاپ رس 2111در سپتامبر سال  یو توسعه شهر یزیرکه در مجله برنامه یاورژانس

 

 

 تحقیق روش -4
 

 های کلی مدنظر در مکانیابی هتل بیمارستان در کالنشهر شیراز، باتوجه به ویژگی :مراتبیاختار سلسلهس
 ( نیز بر این اساس پیشنهاد گردیده است.Cو  A ،Bهای زمین )سایت 3، تدوین گشته و 4مراتبی طبق شکل سلسه

 

 

 ماخذ: نگارنده ارها،یرمعیو ز ارهایمع یمودار معرفن -4شکل 
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 های سایتسایت به نام 3در این تحقیق،  :های پیشنهادیزمین A  بلوار دکتر زند(، سایت(B  تقاطع زرگری(
 بررسی شده است. 3و  2، 1)بلوار نیایش( طبق جداول  Cو ستارخان( و سایت 

 

 واقع در بلوار زند، ماخذ: نگارنده Aت یسا یمشخصات کل -1جدول 

 سایت مورد نظر Aپارامترهای سایت 

ت باد غالب در شیراز از شمال غربی به سمت جنوب جه

 .شرقی است

 

 نزدیک بودن به مراکز درمانی و بیمارستانها

 آلودگی صوتی ناشی از خیابان زند و اردیبهشت

 باشدمترمربع می 119511مساحت سایت برابر 

 باشدمی %1تا  5/1شیب سایت 

 

 واقع در بلوار تقاطع زرگری و ستارخان، ماخذ: نگارنده Bت یسا یمشخصات کل -2جدول 

 سایت مورد نظر Bپارامترهای سایت 

به سمت جنوب  یراز از شمال غربیجهت باد غالب در ش

 است. یشرق

 

 است. یو درمان یت، مسکونین سایغالب ا یهمجوار

 های اطرافابانیاز خ یناش یصوت یآلودگ

 متر مربع 9111مساحت 

 درصد 4ب حدود یش

 

 واقع در بلوار نیایش، ماخذ: نگارنده Cت یسا یمشخصات کل -3جدول 

 سایت مورد نظر Cپارامترهای سایت 

 به سمت جنوب یراز از شمال غربیجهت باد غالب در ش

است. یشرق  

 

است. یو درمان یت، مسکونین سایغالب ا یهمجوار  

های اطرافابانیاز خ یناش یصوت یآلودگ  

متر مربع 9111مساحت   

درصد 4ب حدود یش  
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 گیری روش تصمیمAHP:  با توجه به نمودارفرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ابتدا به تعیین ضریب اهمیت
گردد و سپس بدین ترتیب هریک از ها انجام میکمیتی دو به دویی معیار 9معیارها از طریق امتیازدهی بر اساس مقیاس 

ل شده یتبد 9تا  1ن یب یر کلین روش به مقادیمبدع ا یمتضادها توسط توماس ساعتاسبه خواهند شد.زیر معیارها نیز مح
 ارائه شده است.، 4 ر در جدولین مقادیاست که ا

 

 [9ها، مأخذ: ]کمیتی برای مقایسه دودویی گزینه 9مقیاس  -4جدول 

 میزان اهمیت تعریف

 1 اهمیت مساوی

 3 اهمیت اندکی بیشتر

 5 شتریت بیاهم

 7 شتریب یلیت خیاهم

 9 اهمیت مطلق

 2،4،6،3 های میانه وجود داردهنگامی که حالت

 

 ابتدا به تعیین ضریب اهمیت )نمودار سلسله مراتبی( 3با توجه به شکل  :تعیین اهمیت معیارهای اصلی ،
 ز محاسبه خواهند شد.ین  معیارها ک از زیریهر ،11تا  5طبق جداول گردد و سپس دهی انجام میمعیارها از طریق امتیاز

 

 ضریب اهمیت معیارهای اصلی، ماخذ: نگارنده -5جدول 
  (Pعام ) (Dظرفیت ) (Qوابستگی ) (Sسازگاری ) (Rمطلوبیت ) ریشه پنجم ضریب اهمیت معیارها

 (Pعام ) 1 3 3 2 1 1773 173179

 (Dظرفیت ) 3/1 1 3 3 1 1724 172214

 (Qوابستگی ) 3/1 3/1 1 1 3/1 1749 171375

 (Sسازگاری ) 2/1 3/1 1 1 3/1 1754 171964

 (Rمطلوبیت ) 1 1 3 3 1 1755 172763

 جمع  1

 

 ضریب اهمیت زیر معیارهای عام، ماخذ: نگارنده -6جدول 
 عام H G F E ریشه چهارم وزن نرمال

 (Eمکانیابی با دید افق شهر ) 1 3/1 3 1 1 172247

 (Fسترسی به ایستگاه اتوبوس )د 3 1 3 1 1773 173333

 (Gتوجه به جنس زمین ) 3/1 3/1 1 3/1 1741 171921

 (Hتوجه در حداکثر مسیر در حداقل زمان ) 1 1 3 1 1731 172944

 جمع  1
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 ضریب اهمیت زیر معیارهای ظرفیت، ماخذ: نگارنده -7جدول 
 ظرفیت J I L ریشه سوم وزن نرمال

 (L) منطقه 1 3 5 2746 176391

 (Iبرزن ) 3/1 1 3 1 172597

 (Jواحد همسایگی ) 5/1 3/1 1 1739 171113

 جمع  1

 

 ضریب اهمیت زیر معیارهای وابستگی، ماخذ: نگارنده -8جدول 
 وابستگی N M K ریشه سوم وزن نرمال

 (Kتجاری ) 1 5 5 2792 177156

 (Mمسکونی ) 5/1 1 1 1753 171422

 (Nشتی درمانی )بهدا 5/1 1 1 1753 171422

 جمع  1

 

 ضریب اهمیت زیر معیارهای مطلوبیت، ماخذ: نگارنده -9جدول 
 مطلوبیت V U T O ریشه چهارم وزن نرمال

 (Oشیب ) 1 3/1 3/1 3/1 1741 171337

 (Tفرم ) 3 1 3/1 3/1 1775 171623

 (Uابعاد ) 3 3 1 1 1773 173745

 (Vموقعیت ) 3 3 1 1 1773 173745

 جمع  1

 

 ضریب اهمیت زیر معیارهای سازگاری، ماخذ: نگارنده -11جدول 

 سازگاری Z Y X W ریشه چهارم وزن نرمال

 (Wتجاری ) 1 3 3 3/1 1731 172775

 (Xمسکونی ) 3/1 1 1 3/1 1757 171213

 (Yصنعتی ) 3/1 1 1 3/1 1757 171213

 (Zتفریحی ) 3 3 3 1 2727 174319

 جمع  1

 

 بعد از تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها، به تعیین ضریب اهمیت هر  :هات گزینهتعیین ضریب اهمی
 .آیددست بتا بهترین گزینه  دشو، پرداخته می11( طبق جدول A-B-C) زیر معیار در سه گزینه زمین
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 ها، ماخذ: نگارندهضریب اهمیت گزینه -11جدول 
 عام -معیار سنجش: دسترسی به ایستگاه اتوبوس و تاکسی و مترو  عام -ق معیار سنجش: مکانیابی با امکان دید اف

 سایت C B A ریشه سوم ضریب اهمیت معیارها سایت C B A ریشه سوم ضریب اهمیت معیارها

171994 1769 1 3/1 1 A 176391 2746 3 5 1 A 

176112 2713 3 1 3 B 171113 1739 3/1 1 5/1 B 

171994 1769 1 3/1 1 C 172597 1 1 3 3/1 C 

 عام -معیار سنجش: توجه در حداکثر مسیر در حداقل زمان  عام -معیار سنجش: توجه به جنس زمین 

176112 2713 3 3 1 A 174299 1744 1 3 1 A 

171994 1769 1 1 3/1 B 171413 1747 3/1 1 3/1 B 

171994 1769 1 1 3/1 C 174299 1744 1 3 1 C 

 ظرفیت -معیار سنجش: برزن  ظرفیت - معیار سنجش: منطقه

173333 1 1 1 1 A 173333 1 1 1 1 A 

173333 1 1 1 1 B 173333 1 1 1 1 B 

173333 1 1 1 1 C 173333 1 1 1 1 C 

 وابستگی -معیار سنجش: تجاری  ظرفیت -معیار سنجش: واحد همسایگی 

173333 1 1 1 1 A 174299 1744 1 3 1 A 

173333 1 1 1 1 B 171413 1747 3/1 1 3/1 B 

173333 1 1 1 1 C 174299 1744 1 3 1 C 

 وابستگی -درمانی  –معیار سنجش: بهداشتی  وابستگی -معیار سنجش: مسکونی 

176112 2713 3 3 1 A 173333 1 1 1 1 A 

171994 1769 1 1 3/1 B 173333 1 1 1 1 B 

171994 1769 1 1 3/1 C 173333 1 1 1 1 C 

 مطلوبیت -معیارسنجش: فرم  مطلوبیت -سنجش: شیب  معیار

174299 1744 1 3 1 A 176724 2775 3 7 1 A 

171413 1747 3/1 1 3/1 B 1713313 1734 3/1 1 7/1 B 

174299 1744 1 3 1 C 172445 1 1 3 3/1 C 

 مطلوبیت -معیار سنجش: ابعاد  مطلوبیت -معیار سنجش: موقعیت 

177553 3755 5 9 1 A 177197 3731 4 9 1 A 

176596 1731 5/1 1 9/1 B 174516 1721 6/1 1 9/1 B 

171737 1734 1 3 1/5 C 172452 1714 1 9 4/1 C 

 سازگاری -معیارسنجش: مسکونی  سازگاری -معیار سنجش: تجاری 

175359 2713 3 3 1 A 176112 2713 3 3 1 A 

172317 1 3 1 3/1 B 171994 1769 1 1 3/1 B 

171324 1747 1 3/1 3/1 C 171994 1769 1 1 3/1 C 

 سازگاری -معیار سنجش: تفریحی  سازگاری -معیار سنجش: صنعتی 

174174 1744 3 1 1 A 174112 1725 2 1 1 A 

174531 1753 4 1 1 B 173291 1 1 1 1 B 

171246 1743 1 4/1 3/1 C 172599 1779 1 1 2/1 C 
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  د.باشمی ،12 محاسبات انجام شده به شرح جدولدر این پژوهش، : هانهایی گزینهمحاسبات و تعیین امتیاز 

 

 ها در ساختار سلسله مراتبی، ماخذ: نگارندهضرایب اهمیت معیارها، زیر معیارها و گزینه -12جدول 
17276 17964 17875 17221 17317 

 سایت
17374 17374 17162 17887 17481 1121 17121 17277 17142 17142 17715 17111 17259 17638 17294 17192 17388 17224 

17755 17719 17672 17429 17411 17417 17611 17585 17333 17611 17429 17333 17333 17333 17429 17611 17638 17199 A 

17165 17145 17831 17142 17328 17457 17199 17281 17333 17199 17141 17333 17333 17333 17141 17199 17111 17611 B 

17178 17245 17244 .1429 17259 17124 17199 17132 17333 17199 17429 17333 17333 17333 17429 17199 17259 17199 C 

 
در مقایسه با دو سایت دیگر  A شود که سایتمشاهده می(، 1انجام گرفته طبق رابطه )بر اساس محسبات نهایی 

 .(1) گرددبه عنوان بهترین سایت معرفی میزندواقع در بلوار  Aلذا برای این پروژه، سایت  .شدبادارای بیشترین امتیاز می

 
17469521=(17276785*17374458*17755319(+....+ )17317857*17388764*17638961( + )17199421*17224719*17317857: )A 
17314241=(17276735*17374453*17165957(+....+ )17317357*17333764*17111293( + )17317357*17224719*17611156: )B 

17373111=(17276735*17374453*17173723(+....+ )17317357*17333764*17259741( + )17317357*17224719*17199421: )C 

 

باشد که از نظر شعاع دسترسی نزدیک به مراکز درمانی و سایت مورد نظر)باغ فرزانه( واقع در محور زند می
شهید فقیهی، بیمارستان پارس شیراز، شفا، درمانگاه مطهری و حافظ و  های نمازی،ها از جمله بیمارستانرستانبیما

توانند در هتل بیمارستان واقع در سایت فرزانه اسکان باشد که همراهان مراجعه کننده می(( می11-5های ))شکل شهریار

های اجتماعی بسر ببرند و با خیال ان بیمار بدور از معضالت و آسیبیابند که هم وجهه شهر شیراز حفظ گردد و هم همراه

 .های فکری، بیمار خود را در طول دوره درمان همراهی نمایدراحت و بدور از دغدغه
 

 
 مپشعاع دسترسی بیمارستان شهید فقیهی و سایت مورد نظر، ماخذ: گوگل -5شکل 
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 مپو سایت مورد نظر، ماخذ: گوگلشعاع دسترسی بیمارستان حافظ  -6شکل 

 

 
 مپشعاع دسترسی بیمارستان نمازی و سایت مورد نظر، ماخذ: گوگل -7شکل 

 

 
 مپشعاع دسترسی درمانگاه مطهری و سایت مورد نظر، ماخذ: گوگل -8شکل 
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 مپشعاع دسترسی بیمارستان پارس شیراز و سایت مورد نظر، ماخذ: گوگل -9شکل 

 

 
 مپاع دسترسی بیمارستان شهریار و سایت مورد نظر، ماخذ: گوگلشع -11شکل 

 

 
 مپشعاع دسترسی بیمارستان شفا و سایت مورد نظر، ماخذ: گوگل -11شکل 
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 گیرینتیجه -5
 

ر یزان تأثیز مین انتخاب و نیارهای مؤثر در ایمع ییافتن مکان مناسب برای احداث هتل بیمارستان، شناسایبرای 

ری در یگمیمنعطف، قوی و ساده برای تصم یکه روش AHP کین منظور از تکنیارها امری مهم است. برای ایک از معیهر 
های انجام شده و مطالعه موردی نشان یگرند استفاده شده است. بررسیکدیری متضاد یگمیارهای تصمیکه مع یطیشرا

ن مدل را در موارد یتوان اید است و میار مفیهتل بیمارستان بس یابی، برای مکانAHPک یدهد که استفاده از تکنیم

ت یسا 3ن ی، که بAHPز به کار برد. با توجه به محاسبات روش یو اورژانس ن یمارستانیگر از جمله خدمات بید یامدادرسان
رها این معی(، و همچنCش )یایت بلوار نی( و ساBت تقاطع زرگری و ستارخان )ی(، ساAت بلوار زند )یانتخاب شده شامل سا

ک بودن یراز و نزدیت  باغ فرزانه شیسا یریبا توجه به قرارگد ویت انتخاب گردین سایبه عنوان بهتر Aت یارها، سایر معیو ز

باشد و یم یت بهتریموقع یگر، دارایت دیسه با دو سایت در مقاین سایافت که ایتوان در یمارستان ها میت بیت سایموقع

اکثر  یرفاه-یتواند از لحاظ خدمات درمانیمارستان مین هتل بین اذعان نمود که اتوایت میسا یریبا توجه به قرارگ
طبیعی است که بسیاری از بیماران همراهانی دارند که در طول دوره  مار را جهت اسکان تحت پوشش قرار بدهدیهمراهان ب

به هتل یا مسافرخانه مراجعه کنند یا به توانند کنند. برخی از افرادی که تمکن مالی دارند میدرمان آنها را همراهی می

منزل اقوام خود بروند اما کسانی که از تمکن مالی برخوردار نیستند مجبور هستند از چادرهای مسافرتی استفاده کرده یا 
در خودروی خود استراحت کنند. این مسئله باعث شده در شیراز شاهد ظاهر نامناسبی باشیم. این در حالی است که 

طراحی چنین همراه سرایی در شیراز الزم  ،روینا شوند و نباید در خیابان اسکان بیابند ازما مهمان محسوب می هموطنان

های اجرایی مشابه در ایران به عنوان هتل بیمارستان طراحی گردیده و ضروری می باشد. تا کنون شمار اندکی از نمونه
باشد فاقد هتل فارس می و درمان، مورد توجه کشورهای حاشیه خلیج است و در شیراز با توجه به اینکه در حوزه بهداشت

 بیمارستان است.

 

 

 مراجع .12

 
، همایش ملی «مندی بیمار از مرکز درمانیهای محیط فیزیکی در رضایتلفهؤم»، (1393) م. و چاره جو، ف.. معتمدی،1

 .استاندارد استان گلستان مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری، گرگان، سازمان ملی

ر متقابل یراز با نگرش بر تأثیمارستان در شیمعماری هتل ب یی جهت طراحیراهکارها»(، 1394).، طنصرش. و  ،. بدیعی2

ران، ی، تهران، ایشهرساز یعمران معمار یدر مهندس ین پژوهشینو یدستاوردها ین المللی، کنفرانس ب«ط و کاربرانیمح
 ور.یشهر 15

مکانی خدمات بهداشتی و -ریزی و ساماندهی فضاییبرنامه»(، 1339زاده، ی. ش. )الف. م. و ابراهیم ع. وزاده،م. ابراهی3

، 73ماره ش ،42دوره های جغرافیایی(،های جغرافیای انسانی )پژوهشپژوهش« مورد: شهر زنجان GIS درمانی با استفاده از
39-537 

4. http://www.payampress.com/site/news.aspx?newsid=1492. 
، همایش «مکانیابی بیمارستان نمونه موردی بیمارستان نمازی در شهر شیراز»(، 1392کشکولی م. م. ) م. و . مهندسی،5

 ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، کرج، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری کرج، دفتر معماری دید.

 تهران. دانشگاه انتشارات اول، چاپ ،«یطیمحزیست شناسیزمین»(، 1375. غضبان،ف. )6

 ، چاپ دوم، انتشارات منشی.«ریزی کاربری اراضی شهری(، برنامه1331. رضویان، م. )7
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نشانی )مطالعات نمونه های آتشبرای مکانیابی ایستگاه  GISدر محیط AHPاستفاده از روش »(، 1393م .). قدس،3

 1717، صفحه 3، شماره2ی مناطق بیابانی، سال های جغرافیای، نشریه کاوش«موردی: سمنان
9. http://www.iiees.ac.ir 

، مجلّه هنرهای زیبا، «ایریزی شهری و منطقهکاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه»(، 1331) ، الف.. زبردست11

 117شماره 
، یازدهمین کنفرانس بین المللی «نشانیی آتشهامکانیابی بهینه ایستگاه»(،  1391)  الف. محمدی، ن. و . پور معلم،11

 مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.

، نشریه علمی پژوهشی «ها در شهر تبریزارزیابی الگوهای مکانیابی بیمارستان»(، 1391. و اشلقی، ص. )ف. جمالی، 12
 .41 ، شماره 11ریزی، سال جغرافیا و برنامه

ها با رویکردپدافند غیرعامل مطالعه موردی، شهر مکانیابی بیمارستان»(، 1393، ع. ). حجت ابراهیمی، م. و حسنی مقدم13

،دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی، قم، انجمن «قم

 شرکت پنام خط نوین. علمی پدافند غیرعامل ایران،
 و بهداشتی مراکز شبکه تحلیل و فضایی توزیع مکانیابی، در جغرافیایی اطالعات سیستم کاربرد»، )1333. عزیزی،م. )14

 تبریز. دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه، پایان«مهاباد موردی: شهر، نمونهدرمانی


