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 چکیده:

از آن بهره مند شوند، آحاد جامعه ايجاد مراكز خدماتي جديد، مستلزم صرف هزينه هاي زياد مي باشد و تعیین مکان بهینه اين مراكز به نحوي كه همه 

شرايط محیط زيستي ، عدالت اجتماعي، براي دسترسي مناسب ، مروزه مکان يابي مراكز درماني، امري مهم ا.انکار ناپذير هست

كه از اين فاكتور ها كه اغلب بصورت سطحي و گذار از آن عبور میکنیم علي الخصوص  دافند غیرعامل محسوب مي گردد. پ

د غیر عامل محصور به زمان جنگ و يا حمالت تروريستي مي تصور اينکه معیارهاي پدافنفاكتور پدافند غیر عامل مي باشد. 

گردد. وجود مي آمار فوت و مصونیت در حوادث طبیعي نیز موثر واقع در كاهش  باشد، نادرست بوده چرا كه اين دامنه 

وع را به يک و پدافند غیر عامل ، موض شهرسازي يابي بیمارستان مبتني بر دو دسته اصلي معیارهاي معیارهاي چندگانه مکان

در اين روش با استفاده از متغیرهاي زباني، پارامترهاي اولیه مربوط به مکانیابي مسئله بهینه سازي چند هدفه تبديل مي نمايد. 

فاصله از "، "اصليجاده هاي فاصله از "، "نزديکي به مراكز جمعیتي"بهینه به صورت فازي تبديل مي شود. پنج پارامتر 

براي تشکیل موتور استنتاج فازي "شهرک صنعتيفاصله از "و  " واقع شدن در طرح جامع شهري "، "موجودبیمارستان هاي 

اين مقاله به صورت تحلیلي توصیفي ارايه مي گردد و به كلیه معیارها با استفاده از منطق فازي،  .مورد استفاده قرار گرفت

تفاوت دنیاي رياضي پیاده سازي گرديده است.   MATLABافزار مدلي كارا متناسب با معیارهاي قابل انتخاب در محیط نرم

با جهان واقعي سبب شده است كه منطق علمي دو ارزشي توانايي الزم براي تبیین رفتار سیستم هاي شهري را نداشته باشد 

ق در تحلیل مسائل و در مقابل منطق فازي بیش از پیش با ساختار نظام ها و سیستم هاي شهري سازگاري دارد و لذا اين منط

 .شهري و به خصوص در تصمیم سازي و تصمیم گیري كارايي بهتري دارد

 


