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مکان یابی داروخانهها به روش تصمیم گیری چند معیاره
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تحلیل مکانی در مکانیابی داروخانهها به روش تصمیم گیری چند معیاره ( AHP-Fuzzyمطالعه
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چکیده
زمینه و هدف :مکانیابی بهینه داروخانهها ،دسترسی سریع بیماران به خدمات دارویی را تسهیل کرده و عدم توزیع متناسب داروخانهها ،مشکالت شهروندان
در دسترسی به این مراکز را به دنبال دارد .هدف عمده این پژوهش ،ارزیابی نحوهی توزیع داروخانههای فعلی و تعیین بهترین مکان جهت تأسیس داروخانههای
جدید است.
مواد و روشها :این مطالعه ،یک مطالعهی موردی است که در شهر شیراز انجام شده است .دادههای این مطالعه در قالب نقشه جمع آوری و جهت مکان
یابی مراکز خدماتی ،وزن دهی به معیارها و مقایسه زوجی آنها با یکدیگر از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط  GISاستفاده گردید .الیههای مورد
استفاده در این تحقیق  8الیه و دوالیه ،فاصله  200متری داروخانههای روزانه و  1000متری داروخانههای شبانه ،به عنوان قید در نظر گرفته شد .وزن نهایی
برای هر الیه به روش ) AHP (Analytic hierarchy processمحاسبه گردید.
نتایج 24 :مکان در سطح شهر شیراز با توجه به معیارها و الیههای تحقیق ،به عنوان بهترین مکانها جهت تأسیس داروخانههای جدید مشخص گردید.
مقدار نرخ ناسازگاری کل برابر  0/8محاسبه گردید ،که نشان می¬دهد وزن الیهها در محدوده مورد قبول قراردارد .الیهی بیمارستانهای دولتی و داروخانههای
موجود به ترتیب بیشترین وزن ( )23%و کمترین وزن ( )3%را گرفتند .
نتیجهگیری :با تلفیق الیههای اطالعاتی ،مکانهای مناسب برای استقرار داروخانهها مشخص شد .این مطالعه نشان داد مکان فعلی اکثر داروخانهها در شهر
شیراز با معیارهای وزارت خانه و ضرورتهای این کاربری مطابقت

ندارد.

کلمات کلیدی ،GIS :مکانیابی داروخانه ،تصمیم گیری چند معیاره ،وزن دهی به روش تحلیل سلسه مراتبی.

مقدمه
ایران از جمله کشورهایی است که جمعیت در آن به یک
مسئله اجتماعی تبدیل شده است .سرشماری در سالهای 134۵
و  13۵۵جمعیت کشور را به ترتیب حدود  2۶میلیون و 34
میلیون نفر نشان میدهد .جمعیت در سال  13۶۵به حدود ۵0
میلیون و در سال  ۷۵به بعد به حدود  ۶۷میلیون نفر رسیده
است و پیش بینی میشود که در صورت ادامه روند رشد فعلی
جمعیت کشور در سال  1400به بیش از  100میلیون نفر برسد
( .)1نگاهی اجمالی به روند شهرنشینی در ایران حاکی از این
است که جمعیت شهری ایران درفاصله سالهای  134۵تا 13۷۵
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جغرافیایی ،واحد علوم و تحقیقات یزد ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی یزد،
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افزایش قابل توجهی داشته است .در سال  134۵از کل جمعیت
کشور یعنی  2۵میلیون نفر 39 ،درصد شهرنشین و  ۶1درصد
روستانشین بودهاند و در سال  13۵۵از  33میلیون نفر جمعیت
ایران 4۷ ،درصد شهرنشین و  ۵3درصد روستانشین بودهاند .در
سال  13۶۵از  49میلیون نفر  ۵3/3درصد آن شهرنشین و بقیه
روستانشین بودهاند (.)2
زمینه این تحقیق بیان میدارد که ،سالمت هر فرد و جامعه
در گرو وجود مراکزی است که سالمت وی را تأمین میکنند.
یکی از این مراکز که به طور مستقیم در تأمین سالمت فرد و
جامعه دخیل است ،وجود مراکز تسهیالت بهداشتی درمانی و از
جمله داروخانهها میباشد .دسترسی سریع و به موقع و همچنین
ارزان به داروخانهها در هر جامعه و به خصوص جوامع شهری
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در ادامه آورده شده است ،اشاره کرد .الزم به ذکر است که تا
کنون تحقیقی با عنوان مکانیابی داروخانهها در شیراز صورت
نگرفته است .در این زمینه در کشورهای توسعه یافته تحقیقات
زیادی صورت گرفته است که از جمله میتوان به مقاله تحلیل
قابلیت دسترسی و اثرات رقابت فضایی در زمینه مکانیابی مراکز
خدماتی با استفاده از  GISاشاره کرد که در مجله کامپیوتر،
محیط و سیستمهای شهری چاپ شده است اشاره کرد .تکنیک
 AHP-Fuzzyبرای حل مشکالت تصمیمگیری در مناطق مختلف
استفاده میشود .در مطالعهای از روشFuzzy AHP Promthee
برای پیدا کردن مکان مناسب پایانه اتوبوسرانی شهر استانبول
استفاده شده است ،زیرا مراحل آن نسبت به دیگر روشها آسانتر
بوده و شبیه روش  AHPخوشهای است ( .)11در کشورهای در
حال توسعه معموال به دلیل فراهم نبودن زمینه اطالعات،
مهارت و تخصص در زمینه برنامه ریزی بهداشتی-درمانی اغلب
منابع به صورت نامتوازن تخصیص مییابند .از این نظر مکان
استقرار مراکز درمانی عمومی را میتوان به عنوان یکی از
شاخصهای دسترسی  2به مراقبتهای سالمت در نظر گرفت
( .)12عواملی مانند اولویت دادن به سایر سرمایه گذاریهای
سودآور ،عدم توازن منطقهای و عدم تطابق عرضه با تقاضای
خدمات بیمارستانی از جمله مسایلی است که بیمارستانها را با
مسائل پیچیده اقتصادی روبرو ساخته است (.)13
اولین مرحله در روش  AHPفرآیند تحلیل سلسه مراتبی
است ،تجزیه نمودن مسأله تصمیم گیری به سلسله مراتب است
که شامل مهمترین عناصر مسأله تصمیم گیری میباشد .در ایجاد
یک سلسله مراتب ،سطح باال ،هدف نهایی یک تصمیم گیر است.
سپس سلسله مراتب از کلی به جزئی تر تا این که به سطحی از
صفات برسد ،پایین میآید .این سطحی است که در مقابل آن
گزینههای تصمیم گیری پایین ترین سطح سلسله مراتب ارزیابی
میشوند .هر سطح باید به سطح باالتر قبلی متصل شود ( .)14به
طور مثال یکی از ساختارهای سلسله مراتبی شامل چهار سطح
است :هدف اصلی ،اهداف ،صفات و گزینهها .مفهوم صفت ،روش
 AHPرا به روشهای  GISمتصل مینماید ( .)1۵محاسبه وزن
نهایی در یک تحلیل سلسله مراتبی مرحله دوم در روش AHP
میباشد .فرض میکنیم هدف به دست آوردن گزینه  aیا  bدر
یک سلسله مراتب باشد ،در این صورت ابتدا وزن مربوط به هر
معیار را در وزن مربوط به هر گزینه که از یک ماتریس زوجی و
بر اساس همان معیار بدست آمده است ،ضرب میکنیم ،سپس
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امری ضروری است و بنابراین بحث مکانیابی داروخانهها به
گونهای که بتواند در باال بردن سطح رفاه ساکنان و تأمین سالمت
آنها تاثیر داشته باشد ،خیلی مهم میباشد (.)۶
از آنجایی که ایجاد مراکز خدماتی جدید مستلزم صرف
هزینههای زیاد است ،در نتیجه تعیین مکان بهینه این مراکز به
نحوی که همه شهروندان از خدمات بهره مند شوند ،خیلی مهم
میباشد .وجود این مراکز و همچنین وسعت خدماتی که ارایه
می دهند ،تعیین کننده میزان رفاه و سالمت شهروندان است.
یکی از این مراکز ،مراکز خدمات درمانی و داروخانههایی است
که دسترسی آسان ،سریع و به موقع به آنها ،خیلی مهم میباشد.
با توجه به نظر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
تعیین مکان داروخانهها از دو نظر حائز اهمیت است )1 :از نظر
این که داروخانهای که مجوز احداث برای آن صادر میشود آیا
در باال بردن سطح رفاه ساکنان تأثیر خواهد داشت یا خیر؟  )2از
نظر این که آیا داروخانهای که مجوز احداث به آن داده شده است،
فروش کافی خواهد داشت یا خیر؟ (از نظر بازاریابی) .بدین خاطر
توزیع بهینه داروخانهها و مکانیابی بهینه آنها مسأله مهمی
میباشد (.)۷
به علت عوامل ناشی از مهاجرت و رشد جمعیت ،خدمات
رسانی و توزیع عادالنه خدمات در محیط شهر با مشکالت زیادی
همراه است و اتخاذ سیاست درست و کارآمد در زمینه ارائه
خدمات ضروری به جمعیت ساکن در بخشهای مختلف شهر اعم
از قسمتهای مرکزی و حاشیه شهرها بسیار مهم است .با توجه
به این که این پژوهش برای اولین بار است در شیراز صورت
میگیرد و داروخانهها از جمله مراکز تسهیالت بهداشتی درمانی
ضروری وحیاتی هستند که دسترسی سریع و کم هزینه به آنها
اهمیت زیادی دارد ،ضرورت انجام این تحقیق مشخص میشود
(.)8
با بررسی تحقیقات انجام گرفته ،در زمینه مکانیابی مراکز
خدماتی با استفاده از تکنولوژی  GISدر ایران در مقایسه با سایر
کشورها تحقیقات محدودی انجام شده است و در ادامه به برخی
از مقاالت و رسالههای کارشناسی ارشد و دکتری که در تالش
برای یافتن مکانهای بهینه بودهاند سخن به میان میآید .از
جمله میتوان به پایان نامه مهندس الماس پور با موضوع
مکانیابی داروخانهها در منطقه  ۶تهران ( ،)9رساله دکتر
پرهیزگار با عنوان ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات
شهری با تحقیق در مدلها و  GISشهری ( )10و تحقیقاتی که
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سقف پانصد هزار نفر به باال جمعیت ،فاصلهای برابر با  ۷۵متر
(.)۵
در بیان اهداف این تحقیق میتوان گفت ،تواناییهای سیستم
اطالعات جغرافیایی به ما اجازه میدهد با استانداردسازی
شاخصها ،متغیرهای بسیار زیادی را با هم مرتبط کرده و در
مکانیابی از آنها استفاده کنیم؛ لذا ارزیابی وضعیت موجود
داروخانهها ،چگونگی توزیع فضایی آنها در شهر شیراز ،درجه
بندی مناطق از نظر دسترسی به داروخانهها و تعیین بهترین
مکان جهت تأسیس داروخانههای جدید با استفاده از مدل
پشتیبان تصمیمگیری ) (MCDMو  AHPدر وزندهی و
استانداردسازی معیارهای ارزیابی و استفاده از تکنولوژی  GISدر
تلفیق الیههای اطالعاتی معیارها و تحلیل شبکه در تخصیص
محدوده خدمات رسانی به مکانهای انتخاب شده ،هدف اصلی
این پروژه به حساب میآید.

مواد و روشها
دادههای این مطالعه در قالب نقشه جمع آوری و جهت
مکانیابی مراکز خدماتی ،وزن دهی به معیارها و مقایسه زوجی
آنها با یکدیگر از روش تحلیل سلسله مراتبی) (AHPدر محیط
 GISاستفاده گردید .مدل مفهومی این تحقیق به صورت نمودار
 1ارائه میگردد:

نمودار  .1مدل مفهومی
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همه این مقادیر جمع میشوند و وزن نهایی گزینه محاسبه
میشود .روش مقایسه زوجی وزندهی ،بخشی از روش AHP
میباشد که اولین بار در سال  19۷0توسط ساعتی مطرح گردیده
است (.)1۶
تکنیکهای تجزیه و تحلیل مکانی سـاده از قبیـل مدل
تجزیه و تحلیل مجاورت و نزدیکی ،مـدلهـای تعیــین شــعاع
عملکــردی ،تجزیــه و تحلیــل چنــد ضلعیهای تیسن ،دارای
ایـن مزیـت میباشـند کـه در مدت زمان کمی قابـل اجـرا
هسـتند .امـا مـدلهـای تخصیص -مکانیابی اگر چه در
مقایسـه بـا مـدلهـای قبلی پیچیده تر و وقتگیرتـر میباشـند
ولـی بـرخالف مـدلهـای سـاده تجزیـه و تحلیـل ،موانـع و
شـرایط موجود را در نظر گرفته و در نتیجـه انعطـاف پـذیری
زیادتر و کارآیی بهتری دارند (.)1۷
دسترسی برابر به خدمات سالمت از جمله خدمات
بیمارستانی از حقوق اساسی همه انسانهاست .در این راستا
نابرابری در توزیع فضایی منابع بخش سالمت ،دسترسی برابر
افراد به خدمات بهداشتی و درمانی را با مشکل مواجه خواهد
نمود (.)3
افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ مانند شیراز باعث شده
استکه نیاز به خدمات روز به روز بیشتر شود .عالوه بر این ،توزیع
و پراکندگی نامناسب مراکز خدماتی در نقاط مختلف شهر باعث
میشود که جابجایی جمعیت یا به عبارت دیگر ،سفرهای درون
شهری بیشتر شود که این عامل نیز باعث بروز مشکالت دیگری
در محیط شهر میشوند (.)4
شرایط و ضوابط صدور مجوز احداث برای داروخانهها متفاوت
میباشد .این ضوابط و استانداردها براساس دو معیار ارائه شدهاند؛
که یکی معیار میزان جمعیت و دیگری معیار فاصله میباشد.
استانداردها و ضوابط موجود به صورت زیر میباشند به شرط
وجود یک مطب فعال پزشکی خصوصی یا دولتی تا سیصد هزار
نفر جمعیت به ازای هر  8000نفر یک باب داروخانه و از سیصد
هزار نفر جمعیت به باال به ازای هر  ۷000نفر از جمعیت کل
شهر یا روستا ،اجازه تاسیس یک باب داروخانه داده خواهد شد.
به ازای هر شصت و پنج هزار نفر جمعیت مناطق ،یک داروخانه
 -1شبانه روزی تاسیس خواهد شد -2 ،فاصله داروخانههای
روزانه از یکدیگر -3 ،فاصله داروخانهها از هم در نقاط با بیش از
یک میلیون نفر  200متر و بیش از یک میلیون نفر برابر با 1000
متر ،فاصله داروخانههای شبانه روزی و روزانه از هم و بالعکس از
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2

5

6

وزنهای اختصاص داده شده به الیهها براساس اولویت ،در
جدول  1آورده شده است.
وزن نهایی الیهها پس از محاسبه به روش  AHPو مقایسه
زوجی آنها ،نرخ ناسازگاری برابر  0/8محاسبه گردید ،که نشان
میدهد ،وزن الیهها در محدوده مورد قبول قراردارد ،که به
تفکیک در جدول شماره  2آورده شده است.
پس از همپوشانی الیههای اطالعاتی نقشه نهایی در شکل 2
آورده شده است و نشانگر نقشهی حاصل از روی هم گذاری
الیههای  8گانه است ،به طوری که وزن و اهمیت هر یک از
الیهها در آن لحاظ شده و مطلوبیتی از همه الیههای اطالعاتی
مذکور را داراست .نقاطی که با حرف » «mدر این نقشه نشان

3

7

4

8

شکل  .1الیه های مورد استفاده :1 ،الیه فاصله از بیمارستانهای دولتی :2 ،الیه فاصله از بیمارستانهای خصوصی :3 ،الیه فاصله از خانههای
بهداشت شهری :4 ،الیه فاصله از درمانگاهها :۵ ،الیه فاصله ازساختمان پزشکان :۶ ،الیه جمعیت بلوکهای مسکونی :۷ ،الیه فاصله از شبکه
معابر اصلی :8 ،الیه فاصله از داروخانهها
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الیههای مورد استفاده (نقشهها) در این تحقیق  8الیه به
عنوان الیههای وزن دار و دو الیه ،فاصله  200متری داروخانههای
روزانه و  1000متری داروخانههای شبانه ،به عنوان قید در نظر
گرفته شد .داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران ،استانداری
فارس ،شهرداری و بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات درمانی فارس جمع آوری گردید .وزن نهایی
برای هر الیه به روش )AHP (Analytic hierarchy process
محاسبه گردید.
نقشههای مورد نظر پس از آماده سازی و تبدیل فرمتها و
تصحیحات الزم در محیط  ،ARCGIS 9.3جهت انجام تحلیل در
 IDRISI Tiga 16.03آماده گردید .تصاویر الیههای مورد استفاده
در شکل  1در آورده شده است.

نتایج
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مکان یابی داروخانهها به روش تصمیم گیری چند معیاره

جدول  .1مقایسه زوجی الیهها

دولتی

بیمارستانهای

خصوصی

بیمارستانهای

شهری

خانههای بهداشت

درمانگاهها

مطب پزشکان

مسکونی

جمعیت بلوکهای

شبکه معابر اصلی

بیمارستانهای دولتی

داروخانهها

1

معیارهای انتخاب داروخانهها

بیمارستانهای
خصوصی

0/۵

1

خانههای بهداشت
شهری

0/33

0/۵

1

درمانگاهها

0/2۵

0/33

0/۵

1

مطب پزشکان

0/2

0/2۵

0/3

0/۵

1

جمعیت بلوکهای
مسکونی

1

2

3

4

۵

1

شبکه معابر اصلی

0/33

0/33

0/33

0/33

0/33

0/33

1

داروخانهها

0/33

0/33

0/33

0/33

0/33

0/33

0/33

1

جدول  -2وزن نهایی محاسبه شده به روش  AHPبرای هر الیه و نرخ ناسازگاری
وزن نهایی محاسبه شده به

الیهها

روش  AHPبرای هر الیه

الیهها

به روش  AHPبرای هر الیه

معیارهای انتخاب داروخانهها

بیمارستانهای دولتی

0/23۷1

مطب پزشکان

0/0۶41

بیمارستانهای خصوصی

0/1۶14

جمعیت بلوکهای مسکونی

0/24۷8

خانههای بهداشت شهری

0/1134

شبکه معابر اصلی

0/0۵۵8

درمانگاهها

0/082۵

داروخانهها

0/038

مجموع

1

نرخ ناسازگاری

0/8

داده شده است ،بیان گر بهترین مکانها جهت تاسیس
داروخانههای جدید ،با توجه به وزنها و محدودیتها ،میباشد.

23

وزن نهایی محاسبه شده

بحث و نتیجهگیری
براساس پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که ،وضـع
موجـود داروخانهها وضعیت مطلوبی از نظر توزیـع در شـهر
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جدید ( 24مکان)

شیراز ندارد و اکثر آنها در مرکـز شـهر پراکندهاند ،که این امر
تابع تمرکز سـاختمان پزشکان در این منطقه از شـهر اسـت .در
این شرایط با کمک مـدل مکانیابی و در نهایت با تلفیق و روی
هم گذاری الیههای ایجاد شده ،نقشـه مناسـب جهت احداث
داروخانهها به دست آمد و در نقشه نهــایی نقاطی از شهر که با
اولویـت بسـیار خوب قـرار داشتند ،در  24نقطه به عنوان مناسب
ترین مکان برای احداث داروخانهها مشخص گردید.
با توجه به مشکالت فعلی داروخانهها از نظر پراکندگی در
شهر ،ارایــه راهکارهــایی در راســتای نتــایج تحقیق در جهت
بهبود شرایط موجود بسیار ضروری است .نرخ باالی تراکم
جمعیت در مرکز شهر به خصـوص خیابان زند و خیابانهای
منتهـی بـه مرکـز شـهر کـه در سـاعات خاصی از روز پرترافیـک
میباشند و قرار گـرفتن داروخانهها در شعاع عملکرد یکـدیگر،
عدم توزیع بهینه داروخانهها را مشخص مینماید.
استفاده از فرایند تحلیـل سلسـله مراتبـی ) (AHPو سامانه
اطالعات مکـانی ) (GISدر مکانیـابی احـداث مراکز خدمات
درمانی (و به طور کلی در انتخاب مکـان بهینه یک سـایت)
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شکل  .2نقشه نهایی مکانهای مناسب جهت تأسیس داروخانههای

کـارآیی بـاالیی دارد ،که به عنوان راهکارهای اصـولی جهـت
کاسـتن از مســایل و مشــکالت کــاربری بهداشــتی و
درمــانی به خصوص داروخانهها در شهر شیراز پیشنهاد میشود.
ایـن کـارآیی به خاطر امکان مقایسه و ارزیابی مکانهـای
مختلـف و انتخاب مکان بهینه با توجه به معیارهـای مـورد نظـر
میباشد .با توجـه بـه این کـه خـدمات شـهری و تاسیسـات
زیربنایی از مهمترین عوامل توسـعه شـهر و جمعیـت آتی آن
محسوب میشود الزم است اراضی مـورد نیـاز جهت تخصیص به
ایـن منـابع شناسـایی و حفظ گردند تا متناسب بـا آهنـگ رشـد
جمعیـت در تمامی سطح شهر شبکه خدمات رسانی عمـومی
نیـز توسعه یابند .رعایت اصول شهرسازی از نظر دسترسی،
ظرفیت ،شــعاع عملکــردی ،سلســله مراتــب و مرکزیــت در
مکانیابی مراکز درمانی و سایر کاربریهای شهری و حمایت مالی
دولـت از مراکـز بهداشـتی درمـانی خصوصی ،از جمله
داروخانهها مسئله مهمی است که در بهبود مکان گزینی
داروخانهها نقش مهمی ایفا میکند .چرا که به علت عـدم
بهرهوری مالی این مراکز در برخی نقاط شهر و نظـر بـه این که
این مراکز تجاری بوده و به دنبال جذب مشتریان بیشتری هستند
تمایل به مرکز شـهر دارنـد ،در نتیجـه بسیاری از خیابانهای
شهر از دسترسی به این خدمات محروم مـیشوند .شهر شیراز از
جهات مختلف طبیعی (محصور بودن از نظر توپوگرافی ،شیب،
سـاختار زمـین شناسـی) و انسـانی (افـزایش جمعیـت ،توزیـع
نامناسـب مراکـز جمعیتـی) و کالبـدی شـهر (وجـود
بافـتهـای فرســوده ،ناهمــاهنگیهــای ســاختاری) ،دارای
معضــالت زیــادی اســت .چنــین شــرایطی اهمیــت
تخصیص فضا و جایابی تسهیالت شهری را به خوبی نمایـان
میسـازد .بنـابراین ،ایجـاد یـک دفتـر وابسـته به شهرداری
جهت ارزیـابی و مکانیابی بهینه داروخانهها و سایر مراکز درمانی
و خدماتی شهری جدید با داشتن متخصصین مجـرب الزامـی به
نظر میرسد .جمع آوری اطالعات آماری از واحدهای درمانی،
عدم همکاری مراکز دولتی درمانی و حتی خود داروخانهها از
محدودیتهای این مطالعه بوده است .در صورت رفع محدودیتها
و جمع آوری اطالعات آماری جدید و کامل تر از مناطق تازه
تاسیس شهری ،نتایج کامل تری در سطح شهر شیراز به دست
میآید .جهت مکان یابی داروخانهها در مناطق جدید و شهرکها،
در صورت جمع آوری اطالعات آماری میتوان پژوهش مجدد
انجام داد.
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.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

تشکر و قدردانی
از استاد راهنما جناب دکتر کرمی و دکتر سرکارگر و مدیریت
آمار و فن آوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
. کمال تشر را مینمایم،جناب دکتر فقیه
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Abstract
Background & Objective: Due to the burden on citizens seeking access to the pharmacies, the optimal
location of pharmacies, patients' access to medicines, and the pharmacies proportional distribution, are
some significantly important factors to consider. The main objective of this study was to evaluate the
current distribution of pharmacies and to determine the best location for the establishment of new
pharmacies in the study area.
Materials & Methods: This study was a case study that was conducted in the city of Shiraz. This study
collected data in the form of a map to locate the service centers, weighting the criteria and compare them
with other test methods which were used to analyze the hierarchy in the geographical information system
(GIS). The layers (maps) used in this study were eight dual-layer maps, including 200 meters of daily
pharmacies and 1000 meters of overnight pharmacies. In addition, the final weight was calculated for each
layer by AHP-Fuzzy method.
Results: 24 locations in the city were demonstrated, as the best places to establish a new pharmacy
according to the research criteria layers. The incompatibility rate of 0.8 was calculated, which shows the
weight of the layers located within the accepted range. The government hospitals and pharmacies layers
are in the highest weight (23%) and the lowest weight (3%) respectively.
Conclusion: By the combination layers of information on the final map, the locations were identified for
the establishment of pharmacies. This study showed that the current location of pharmacies in the city of
Shiraz do not match the standards and requirements.
Keywords: GIS, Location of pharmacies, Multicriteria decision making, Weighting hierarchical analysis

*Corresponding author: Mohamad Mehdi Jabbedari, Department of Remote Sensing and GIS, Yazd Science and Research Unite, Faculty
of Engineering, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
Email: iran_shiraz @ ymail.com

Journal of Fasa University of Medical Sciences (2016) 6: 19-26

26

journal.fums.ac.ir

