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  چكيده

جايگاه هاي  افزايش جمعيت و گسترش شهرنشيني در كالنشهر تهران، منجر به افزايش تعداد اتومبيل و در نتيجه نياز به  

عنوان رساني گازي از جملة اجزاء شبكة خدمات شهري هستند، كه بههاي سوختشبكه جايگاه تامين سوخت شده است.

شهري عمل نموده و به نوبة خود از لحاظ مالحظات ترافيكي، شهرسازي، تأمين كنندة سوخت بخش حمل و نقل درون

هاي مناسب تعيين مكانحاضر، پژوهش  از انجامهدف براين اساس  باشد. ايمني و محيط زيست داراي اهميت مي

شهري، با توجه به معيارها و ضوابط موجود  هاي حياتيكاربري ي ازعنوان يك) بهCNGرساني گازي (هاي سوختجايگاه

تحليلي و از حيث هدف كاربري است. در  -توصيفي ماهيت، ازنظراين تحقيق باشد. شهرداري تهران مي 4در منطقه 

رساني گازي همچون: تراكم جمعيت، هاي سوختعيارهاي مؤثر در مكانيابي جايگاه، نقشه مراستاي نيل به هدف مذكور

جهت تعيين وزن تهيه گرديد.  ARCGISافزار نرم در  هاي سازگار و ناسازگارمعابر و دسترسي، شيب زمين، كاربري

)، استفاده شد. براي ارزيابي و AHP( يمراتبي و تعيين روابط بين متغيرها، از روش تحليل سلسله بندتيالومعيارها و 

در نهايت با ضرب وزن هر معيار در اليه تهيه استفاده شد.  Expert Choiceافزار نيز از نرم هاقضاوتسنجش سازگاري 

رساني در هاي سوختهاي مناسب احداث جايگاه ، نقشه نهايي مكانهاار و ايجاد همپوشاني بين اليهشده براي هر معي

 30/49 نتايج حاصل از نقشه نهايي حاكي از آن است كه از كل منطقه مورد مطالعه ري تهران تهيه گرديد.شهردا 4منطقه 

درصد از كل منطقه از پتانسيل نامناسبي  00/17داراي پتانسيل متوسط و درصد  70/33داراي پتانسيل مناسب،  ،درصد

هاي موجود در محدوده مناسب احداث جايگاهدرصد از 14برخوردار است. براساس نقشه نهايي مشخص گرديد كه تنها 

تايج بيانگر آن است همچنين ن هاي متوسط و نامناسب قرار دارند.رساني قرار دارند و بقيه در محدودههاي سوخت جايگاه

  .را دارند يدجد يسوخت گاز يها يگاهرا جهت احداث جا يلپتانس يشترينب 4منطقه  يو شرق يشمال ينواحكه 

 تهران 4، منطقه )، مكانيابيCNGجايگاه سوخت رساني( كليد واژه ها:
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 مقدمه 

نظريه  بعد به1970 دهه از كه اين به توجه ميالدي مطرح گرديدند، با 19عمده نظريات مرتبط با مكانيابي در قرن 

شهرها مكان ). 10: 1395 و همكاران، اسـت(علـوي يافتـه سوق رساني مراكز خدمات يابي مكان سمت به مكانيابي هاي

). 162:1395باشند(مرادي، اي مي هايي با تراكم باالي جمعيتي، مركز فعاليت هاي اقتصادي و ساختارهاي فضايي پيچيده

 سوخت مصرف نتيجه در و شده تر خودروها بيش با سفر تقاضاي شده باعث شهرنشيني سريع رشد اخير هايسال در

زيادي  اهميتهاي سوخت از  به همين دليل توجه به جايگاه. )Upchurch and Kuby, 2010يابد( گيريچشم افزايش

) CNG). جايگاه هاي سوخت(1395، 76پور،  اسدامرجي و حسنو  Shukla et al., 2011: 1432برخورداراست(

ازجملـه مراكز مهـم خـدماتي در شـهرها هسـتند و  دسترسـي مطلوب به آنها به منظور رسيدن بـه اهـداف اساسـي  

توسعه يعني عدالت اجتماعي و توسعه عادالنـه حـائز اهميت است، زيرا ميزان آسايش و راحتي شـهروندان بستگي به 

) شهري دارد. توسعه صحيح و CNGدسترسي آنهـا بـه خـدمات شهري ازجمله جايگاه هاي سوخت( فاصله و زمان

توزيع يكنواخت و متوازن جايگاه هاي سوخت گيري در مجاورت محل سكونت و افزايش رفاه شهروندان، دسترسي 

گاه ها، افزايش ايمني مناسب به جايگاه هاي سوخت رساني، عدم تشكيل گره هاي ترافيكي و عدم تشكيل صف در جاي

در واقع يكي  .)10: 1395(علوي و همكاران،باشنداقتصادي تامين زمين از جمله اين دستاوردها مي  و كاهش هزينه هاي

يابي  از مهم ترين بخش ها در امر تامين سوخت كه بايستي مدنظر برنامه ريزان و متخصصان اين صنعت قرار گيرد، مكان

منظور ارائه خدمات مطلوب، سريع و ايمن مي باشد. شبكه هاي جايگاه هاي سوخت رساني ) به CNGسوخت(  جايگاه

به عنوان تامين كننده سوخت بخش حمل و نقل درون شهري عمل كرده و به نوبه خود از لحاظ مالحظات ترافيكي، 

). هدف اصلي  از ارائه 162: 1393شهرسازي، ايمني و محيط زيست داراي اهميت زيادي مي باشد(ولي پوري و همكاران،

روش هاي مكانيابي جايگاه هاي سوخت بايد اين باشد كه با كمترين تعداد جايگاه سوخت حداكثر ميزان خدمت دهي به 

) CNGشهروندان فراهم شود. در اين پژوهش، سعي بر آن است كه با توجه به  ضرورت و اهميت جايگاه هاي سوخت(

ناسب آنها، به شناسايي مكان هاي مناسب جهت احداث جايگاه هاي سوخت در عصر ماشينيسم و وضعيت توزيع نام

) به طور CNGپرداخته شود. بنابراين، اين مسئله ضروري به نظر مي رسد كه توزيع كمي و كيفي جايگاه هاي سوخت (

يگاه هاي تي مانند كمبود جاتهران در زمينه سوخت داراي مشكال 4منطقه و تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.  علمي

لذا با استفاده از توانمندي  . اين ايستگاه ها و غيره مي باشد ، عدم توزيع فضايي مناسب، عدم مكانيابي صحيحسوخت

شهر تهران پرداخته شده  4)در منطقهCNGهاي سيستم اطالعات جغرافيايي به مكان يابي جايگاه هاي سوخت رساني (

                              است.                                     
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  مباني نظري

يكي از چالش هاي اصلي در برنامه ريزي شهري ايجاد توازن در عدالت فضايي در تسهيالت يا تداركات خدماتي با اثرات 

اقتصادي آن مي باشد. بيشتر شهروندان تمايل به سطوح باالي دسترسي به خدمات را دارند. اما براي فراهم آوردن چنين 

وضعيتي كه امكانات همه جا باشد، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست. از اين رو تصميم هاي مهم بايستي بر مبنايي 

د. گرفته شوند كه مكان يابي به صورتي باشد كه خدمات و امكانات متفاوت، به نيازها و تقاضاهاي محلي پاسخگو باش

را براي پشتيباني تصميم گيري ها تعريف كنيم، مي تواند براي  ياييا سيستم اطالعات جغرافاين درصورتي است كه اگر م

مطالعات  يابي مكان ينهدر زمدر اين ميان هرچند  ).Mark, et.al, 1996: 149رشته برنامه ريزي شهري موثر باشد(

صورت نگرفته  يمطالعات چندان ي،رسان  سوخت يستگاه هايا يابي صورت گرفته است، اما در رابطه با مكان يمتعدد

در هر مكان  يراز باشد،يم ينپمپ بنز يفضاها يابي مكان يعوامل مختلف برا يو درهم بافتگ يچيدگيآن پ دليلاست، كه 

 يرسان سوخت هاييستگاهاحداث ا يالزم برا يفاكتورها ينتر كه از مهم يرهو غ يفرهنگ ي،اقتصاد يطي،مح يطشرا

به  ياز وابستگ يناش هاييتآن بروز محدود يروو پ 1979و  1974 يها ر سالد يدو شوك نفت .طلبديرا م باشند،يم

، تعداد 1980مختلف بود. تا اواخر سال  يدر كشورها يعيرونق استفاده از گاز طب يبر نفت عامل اصل يمتك يهاسوخت

جهان از سال  يمحدود بود. پس از آن انجمن انرژ يارگازسوز بس يشده توسط سازندگان خودروها يدتول يخودروها

استفاده از گاز  در زمينهد. حمل و نقل اعالم كر يسوخت ها يگزينرا به عنوان سوخت جا يعيگاز طب يودر توك 1995

گاز طبيعي فشرده به عنوان سوخت در  به فكر استفاده از 1910ايتاليا اولين كشوري است كه از سال  طبيعي در خودروها

در زمينه  .باشد مي CNGجايگاه  420خودروي گاز طبيعي سوز و حدود 370000داراي بيش از  ودرو افتاده و اكنونخ

صورت گرفته است. از  مختلفروشهاي  با مدلها ومطالعات خارجي و داخلي گوناگوني  CNGهاي مكانيابي جايگاه

 هاييسوخت با كاربر يگاهجا يكاربر يعلل ناهمگون يلتحل يبرا ي رازمان يز)، روش آنال2012و تودر  ( يجااو:  جمله

 يگاهجا 21سوخت حومه شهر بخارست،   يگاهجا 60كه از  مطالعه نشان داد ينپژوهش در ا يجهاطراف به كار بردند. نت

سوخت  هاييگاهجا يتهدا يلمطالعه دال يناند. در ا شدهاحداث  يمسكون يردر مناطق غ يگاهجا 39و  يدر مناطق مسكون

                                                                                                          ).Ioja and Tudor., 2012( قرار گرفته است يابيآن مورد ارز يراتو تاث يبه مناطق مجاور مسكون

و حداكثر پوشش  يابيمكان  ينهرا با اهداف دوگانه، حداقل هز يدجد يبيمدل ترك   يك)، 2009وانگ و همكاران  ( 

 يمكان ها يادر نقاط  يت) با در نظر گرفتن پوشش جمعO-D( يسبه دست آمده از ماتر يهابا استفاده از داده يت،جمع

اضا در نقاط داشتن حداكثر پوشش تق يبرا يساتاز تأس حدودياستقرار تعداد م يمدل به جا ينثابت، توسعه دادند. در ا

 يريسوخت گ هاييستگاهاستقرار ا يرو MCSPPو  MCSPكوتاه، مدل با دنبال كردن اهداف  يرهايدر مس ياثابت و 
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ر يشت) و پوشش بيتپرجمع يشهرها يانممكن (در م يرمس ينتربا كوتاه  يبرون شهر يهامتمركز شده است تا به مسافرت

  ). Wang et al., 2009(كند يخاص و مشخص خدمات رسان يدر مكان ها يدرون شهر يهامسافرت

 ;Iojă et al., 2012; Lee, 2015همچنين برخي پژوهش ها و مطالعات علمي ديگر خارجي در اين زمينه همچون: (

Kuby, 2017; Kerzmann et al., 2014; Chinese et al., 2014 صورت گرفته است كه باتوجه به زياد شدن (

 يگاهجا يابيبه مكان يقي)، در تحق1395( و ساده وند يكاظم  ضيحات تكميلي آنها صرف نظر شده است.حجم تحقيق از تو

سوخت  يانجر يابيو مدل مكان GIS يجنتا يقسمنان با استفاده از تلف -و تهران يروزكوهف -تهران يرهايدر مس CNG يها

 يانتها دركوه واقع  فيروز –تهران  يردر مس CNG هيگااحداث جا يمكان برا ينبهتر يج،پرداختند كه بر اساس نتا يريگ

سمنان واقع در  -در بزرگراه تهران CNG يگاهاحداث جا يدماوند و مكان مناسب برا يورود يسپرد -آزادراه تهران

شهر بروجرد  يها ينپمپ بنز يابيبا عنوان، مكان  يقي)، در تحق1393و همكاران( يپور يول  باشد. يم يوانكها يكمربند

موثر در  يو سپس مطالعه شاخص ها ينسازگار و ناسازگار اطراف پمپ بنز يها يكاربر ي)، با بررسGISبا استفاده از (

 .نده شده اتشهر بروجرد پرداخ ينبنز پپم يمكان ها برا ينسوخت به انتخاب مناسب تر يها يگاهجا ينا يابيامر مكان 

تراكم  ينباشد كه كمتر يم يدر شهر بروجرد منطقه ا يناحداث پمپ بنز ياز آن است مكان مناسب برا يحاك يجنتا

سوخت  يهستند و برا يندهند كه فاقد پمپ بنز يم يلتشك يادينوبن يقسمت شهر را شهرك ها ينرا دارد و ا يمسكون

 يتموقع يقيبه  مطالعه تطب يقي)، در تحق1393و شاداب مهر ( ياجزاء شكوه .يندنما يرا ط ياديمسافت ز يدبا يريگ

در مناطق برخوردار  ينبه پمپ بنز يآن است سطح دسترس يايگو يجنتا ه اند.شهر مشهد پرداخت هايينپمپ بنز يمكان

 يها ينپمپ بنز سبمنا يو عدم پراكندگ ينكمبود پمپ بنز ينكهمحروم است و ا يابرخوردار  يمهشهر، كمتر از مناطق ن

زاده  يلخل باشند. يها در شهر م ينپمپ بنز يمشكالت فعل يلدال ينموجود(به خصوص در مناطق برخوردار)، مهم تر

بر  يمبتن ي،عرضه سوخت شهر هاييگاهجا يابيو مكان  ييفضا يلبه تحل ي)، در پژوهش1392خوشخو و همكاران (

كه دو  مي دهد نشان يقتحق ينحاصل از ا يجنتا.ه اندتهران پرداخت يشهردار 14را در منطقه  يرعاملپدافند غ يكردرو

 يكدر قالب  يزمناسب ن يهاپژوهش، پهنه ين. در اباشنديمكان مناسب نم رايموجود در منطقه دا ينپمپ بنز يگاهجا

همچنين  پژوهش ها و مطالعات  .ه استيدگرد يشنهادپ يدجد يسوخت رسان هاييگاهاستقرار جا يبرا يشنهاديطرح پ

 ؛1392و همكاران،  كياكريمي؛ 1392،لواساني ميريو  مهدوي؛ 1393و همكاران،  شجاعيانعلمي متعددي همچون: (

؛ شجاع عراقي و همكاران، 1390، و ثابت جازاري اكيزه؛ پ1391؛ شاكري و همكاران، 1391شريعتمداري و همكاران، 

) انجام شده است كه باتوجه به زياد شدن حجم تحقيق از توضيحات تكميلي آنها صرف 1390، خاكپورو  ريحاني؛ 1390

  نظر شده است.
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  تحقيق روش

 مكان براي نياز مورد يهاهيال كار، ابتداي درتحليلي و از حيث هدف كاربري است.  -توصيفي ماهيت، نظر ازاين تحقيق 

شناسايي  هاكتابخانهي سوخت گازي با استفاده از گردآوري و مطالعه مقاالت، كتب و مجالت، اينترنت و هاگاهيجا يابي

رساني گازي همچون: تراكم جمعيت، معابر هاي سوختجايگاه، نقشه معيارهاي مؤثر در مكانيابي در مرحله بعد گرديد.

تدوين گرديد ي اپرسشنامه تهيه گرديد.  ArcGISافزار نرم در  هاي سازگار و ناسازگارو دسترسي، شيب زمين، كاربري

با يكديگر در اختيار كارشناسان مربوطه قرار گرفت تا  هاآنو براي تعيين ضريب اهميت پارامترها و مقايسه دو به دو 

ي شود. گذارارزشي سوخت گازي در منطقه مورد مطالعه هاگاهيجادر پيدا كردن مكان بهينه احداث  مؤثرپارامترهاي 

ه شد. )، استفادAHP( يمراتبي و تعيين روابط بين متغيرها، از روش تحليل سلسله بندتيالوجهت تعيين وزن معيارها و 

استفاده شد. در نهايت با ضرب وزن هر  Expert Choiceافزار نيز از نرم هاقضاوتبراي ارزيابي و سنجش سازگاري 

هاي هاي مناسب احداث جايگاه ها، نقشه نهايي مكانمعيار در اليه تهيه شده براي هر معيار و ايجاد همپوشاني بين اليه

  تهيه گرديد.شهرداري تهران  4رساني در منطقه سوخت

  
 

   تحقيقانجام فلوچارت مراحل  -1شكل

  منطقه مورد مطالعه

درجه  51 يو نصف النهارها يشمال يقهدق 48درجه و  35و  يقهدق 43درجه و  35 يندر فاصله ب شهر تهران منطقه چهار

درصد سطح شهر  10به  يكهكتار نزد 6843بالغ بر  يقرار گرفته و با مساحت يشرق يقهدق 32درجه و  51و  يقهدق 28و 

محله  24و  يهناح 9منطقه به  ينا 4منطقه  يبرا ين شدهتدو يبر اساس طرح سامانده ين. همچنگيرديتهران را در بر م
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نفر  67/3و بعد خانوار در آن  باشديخانوار م 241201و شامل  يتنفر جمع 886997 يمنطقه دارا ينشده است. ا يمتقس

 ه) نشان داده شد2محدوده شهر تهران قرار گرفته است كه در شكل ( ترينيتهران در شرق يشهردار 4منطقه  .باشديم

  .است

  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه -2شكل

  تحليل يافته ها

 ي گازيرسانسوختي هاگاهيجا يابيمكان در مؤثر معيارهاي

هاي جايگاه براي استقرار مناسب مكان انتخاب جهت مؤثر، هايو شاخص متغيرها كلي، اصل دو مبناي بر پژوهش دراين

 بر مشتمل كه اندشده بنديمعيار دسته 12در  متغيرها اين اند.گرفته قرار بررسي مورد و شناسايي شده رسانيسوخت

  باشند:مي زير موارد

  شهرداري تهران 4ي گازي موجوددرمنطقهرسانسوختي هاگاهيجا

هاي موجود رساني، شناسايي و تعيين مكان دقيق جايگاههاي مناسب احداث جايگاه سوختاولين گام در تهيه نقشه مكان

 4رساني گازي موجود در منطقه جايگاه سوخت 7ميداني، عمليات اسنادي و انجام . بدين منظور، باباشديمدر منطقه 

جايگاه  پراكنش نقشه به تبديل ArcGIS محيط و در ثبت GPSه بوسيل هر جايگاه موقعيت و شهرداري تهران شناسايي

-800)، (400-600)، (200-400)،(0-200كالس با فواصل( 5ها در رساني شد، سپس نقشه فاصله از اين كاربريسوخت

  ) نشان داده شده است.3) بافربندي گرديد، كه در شكل (<800) و (600
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. حجم باشديم يتجمع كمحجم ترا ي،سوخت گاز هاييگاهجا يابياز عوامل مهم و اثرگذار در مكان يكي: يتتراكم جمع

يه به سرما يبخش خصوص گذارنيهسرما يقامر باعث تشو ينو ا يگاهفروش جا يشباعث افزا يتجمع يكتراف يباال

سال  يتيآمار جمع يسرشمار يمبنا مورد مطالعه بر نطقهدر م يتيتراكم جمع ير. متغشوديم يگاهدر ساخت جا گذاري

 يتيمناطق جمع ينتر و كم يتيتراكم جمع ترينيششده است و ب يهته يسنبراساس روش ت يدر واحد و نواح 1390

 يهتراكم متوسط و تراكم كم ته ياد،كالس، متراكم، تراكم ز 4در منطقه مورد مطالعه در  يتي. تراكم جمعيدمشخص گرد

  است.) نشان داده شده 3د، كه در شكل (يگرد

 يكديگربه  يشهر هاييدهنده شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و كاربر يلعنصر تشك ينترمهم هاراه: يمعابر و دسترس

 يك يشهر يهاهستند. شبكه يشبكه دسترس يازمندبه تناسب عملكردشان ن هايكاربر ي. در شهر تمامرونديبه شمار م

ها مطرح آن ينرا ب ياست كه مسأله دسترس هايكاربر اييفض يعنحوه توز يرادارد. ز هايبا نوع كاربر يشهر ارتباط تنگاتنگ

 يابي و مكان يقيتلف هاييامروزه با استفاده از كاربر ي،ارتباط يهاكاهش مشكالت شبكه يبرا يگر. از طرف دسازديم

و تعداد  اهاز مسافت تواني نقطه م يكدر  يحو تفر يحتاجما ينو تأم يكردن محل كار و زندگ يكو نزد هايكاربر ينهبه

پس از  يزن يهال ينا يهمرتفع نمود. به منظور ته ياديرا تا حد ز يارتباط يهاكاسته و مشكالت شبكه يشهر يسفرها

-200)، (0-100كالس با فواصل ( 5در  هايييمحر يهاقدام به ته ArcGIS يطبه مح ياصل هاييانو ورود شر ييشناسا

بوده كه، هرچه  صورتين بد هايمحر ينا يازدهي. امتيدها گردآن طراف) در ا<400) و (400-300)، (300-200)، (100

 ي. نقشه بافربندشوديكاسته م يبو هرچه دورتر باشند، از ضر كنديم يداپ يشافزا يبباشند، ضر تريك فواصل نزد

  ) نشان داده شده است.3در شكل ( ياصل هاييابانخ

 يشبا درصد باال باعث افزا يب. شباشديم ياراض يبش ي،از عوامل مؤثر در ساخت و ساز شهر يكي: ينزم يبش

 يل. به دليافق يسهو سطح مقا ينهر قسمت از سطح زم ينعبارت است از درجه ب يباست. درجه ش يشهرساز هايينههز

 باشنديم برينه هز يدسترس يو احداث معابر برا يريگسوخت يگاهجا يلباال جهت احداث امكانات و وسا هاييبش ينكها

در  يرسان سوخت هاييگاهاحداث جا يابي در مكان يارمع ينباال ا هاييبدر ش ينكاهش مقاومت زم يلبه دل ينو همچن

و  ياز نقشه توپوگراف يبش يرندارد). متغ يدر سطح منطقه مورد مطالعه تفاوت چندان يبنظر گرفته شد (گرچه درصد ش

DEM افزار نرم هاييليتمطالعه با استفاده از قا ردمنطقه موArcGIS يشهر يلكم منطقه (كه بدل يبو با توجه به ش يهته 

). 4(شكل يدگرد يبند) طبقه<16) و (9-16)، (4-9)، (0-4كالس ( 4) در باشدياندك قابل تصور م يبش ينا يطبودن مح

  .شودي م يدرصد معرف 9 يشهرساز يمناسب برا ينزم يبمعموالً حداكثر ش

گوناگون  هايي كاربر يبرا يابي مكان ي،شهر ياراض يكاربر يزير برنامه ياز اهداف اصل يكي: هاسبز و پارك يفضا

سازگار آن گروه از  يها). شاخص 24: 1378يدنيا،است (سع يكديگرناسازگار از  هاييكاربر يدر سطح شهر و جداساز

بلكه مكمل  بينند،ينم يبها نه تنها آسبا آن يگياز نظر همسا يشنهاديپ ياموجود و  يهستند كه پمپ گازها هايييكاربر

در پژوهش  روين از ا باشند.ي قسمت م ينسوخت در ا يگاهجا يكاربر يريمستعد احداث و قرارگ ياو  باشنديم يكديگر

كه  يكاربر ينو اهداف ا يازهاو با توجه به ن گيرديم يبخش جا ينسازگار در ا هاييبا كاربر يهمجوار يارحاضر، مع
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 يسازگار معرف يارهايعنوان معباز و سبز به يو فضاها ينشان به شهروندان است، مراكز آتش يرسانكمك يدر راستا

فضاهاي سبز جزو كاربري هاي  اماكن احداث شوند. ينا يكيدر نزد يرسانسوخت يهاهيگااند و لذا بهتر است جاشده

گذراندن  يمكان برا ينبهتر يرازسازگار و همجواري هاي مناسب  با جايگاه هاي سوخت رساني درون شهري مي باشد 

 يها و فضا). هرقدر پارك137: 1383ي،زاده و رستم(فرج گردديهوا م ين باعث كاهش آلودگياوقات فراغت و همچن

 يفضا يزپژوهش ن ين. لذا در اگيرنديم ترييشباشند، وزن ب تر يكنزد يدرون شهر يرسان سوخت هاييگاهسبز به جا

افزار نرم هاييتو با استفاده از قابل يهته ياراض يتهران با استفاده از نقشه كاربر يشهردار 4منطقه  يهاسبز و پارك

ArcGIS  3كه در شكل ( يدگرد ينو تدو يه) ته<200) و (150-200)، (100-150)، (50-100)، (0-50( كالس 5در (

  نشان داده شده است.

 يرسان مراكز خدمات يزير از نكات قوت برنامه ي،رسان سوخت هاييگاهبه جا ينشان مراكز آتش نزديكي: ينشان آتش

و  ياني(هاد باشديم يلومترك 1حدوداً  ينشان آتش هاييستگاهفاصله از ا ين. طبق استانداردها بهترآيديحساب مبه يعموم

خود را به موقع و مطمئن انجام  يرسان وانند خدماتتيم يدر صورت ينشان آتش هاييستگاه). ا105: 1389 زاد،يكاظم

 يطمح هاييتزمان و بدون مواجه شدن با موانع و محدود ينمناسب مستقر باشند و بتوانند در كمتر يهادهند كه در مكان

 سارتخ يرتحت تأث يشتركه ب يرسان سوخت هاييگاهمانند جا يساتيتاس روين خود را به محل حادثه برسانند. از ا يشهر

 يندانست. از اسازگار  ينشان با مراكز آتش ينيگز در مكان يدهستند، را با يخسارات ينچن يجادا يا يسوز از آتش يناش

مشخص و با  GPSو  يدانيموجود در منطقه مورد مطالعه با استفاده از مطالعات م هايينشان و مكان آتش يتموقع رو

)، 200-400)، (0-200كالس ( 5در  ينشانفاصله از مراكز آتش يابافر  قشهن ArcGISافزار نرم يهااستفاده از قابلبت

  ).3(شكل  يدگرد يهمتر ته 800ز ا يشتر) و ب800-600)، (600-400(

 زنديها لطمه مبه آن يكديگرها با آن يكه همجوار شودياطالق م هايييناسازگار به كاربر هاييكاربر: يمراكز آموزش

 ي،سوخت، شامل مراكز درمان يگاهناسازگار جا هاييشهروندان دارد. كاربر يو روان يدر سالمت روح ينامطلوب يرو تأث

 هاييگاهبا جا يدر همجوار يدكه نبا باشند،يم هايلو مس ريخيمراكز تا ي،مراكز ادار ي،مذه-يمراكز فرهنگ ي،مراكز آموزش

هنرستان، مركز  يرستان،دب يي،شامل كودكستان، دبستان، مدارس راهنما يآموزش يرند. مراكزقرار گ يگاز يرسانسوخت

صورت گرفته بر  يآموزش يمحل استقرار فضاها ينهدر زم يقاتتحق يج. نتاباشديم يو مركز آموزش عال ياآموزش حرفه

با مراكز  يرسانسوخت هاييگاهجا يدارند، همجوار يدتأك يرسانسوخت هاييگاهفضاها با جا ينا يعدم ارتباط و دور

نامناسب باشد.  ياندازچشم يجادا يشها به واحد آموزو انتقال آن هايهوا، بروز آلودگ يسازاز نظر سالم توانديم يآموزش

 يشو با افزا شوديم يقبول تلق يرقابلغ يمراكز آموزش يكيدر نزد يسوخت گاز يعتوز هاييستگاهاحداث ا ينبنابرا

از  يكهر  يتموقع يينو تع ييپس از شناسا يقتحق ين. در ايابديم يشافزا يستگاهجهت احداث ا يتان مطلوبيزفاصله، م

 يهصورت گرفت، اقدام به ته يدانيم ياتبا انجام عمل ينو همچن ياراض يكاربر يهاكه با استفاده از نقشه يمراكز آموزش

 5تهران در  يشهردار 4موجود در منطقه  يمراكز آموزش بندي. بافريدتهران گرد يشهردار 4منطقه  يمراكز آموزش يهال

 ArcGISافزار نرم هاييت) با استفاده از قابل<800و ( )600-800)، (400-600)، (200-400)، (0-200( فواصلكالس با 
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  ) نشان داده شده است.3كه در شكل ( يدگرد يهته

 يتشانفعال يتماه يلبه دل هايكاربر ينشهر است. ا يك يازهاين ترينيبدون شك از اساس يدرمان مراكز: يمراكز درمان

آرام و به دور از  يفضا يازمندن يدرمان ي. كاربرباشنديم يرسانسوخت هاييگاهدر مجاورت جا يريعدم قرارگ يازمندن

شده  يجادا يآلودگ ينو همچن يرسانسوخت هاييگاهجا هب ياداست. با توجه به مراجعه ز ييو هوا يصوت يهرگونه آلودگ

 يشتريارزش ب يرند،قرار بگ يرسانسوخت هاييگاهنسبت به جا يشتريدر فاصله ب يمراكز، هر چه مراكز درمان ينتوسط ا

ناسازگار  راكزم يگرمعادل د يوزن ي،و مراكز درمان هايمارستانشده در اطراف ب يجادا يمحر يهبه ال يجهخواهند داشت. در نت

كالس با فواصل  5در  ArcGISافزار نرم هاييتبا استفاده از قابل يفاصله از مراكز درمان يمحر يهاختصاص داده شد. ال

 هاييگاهجا ينيگزمكان ينارتباط ب يانو به منظور ب يم) متر تقس<800) و (800-600)، (600-400()، 400-200)، (200-0(

  ).3به كار گرفته شد (شكل  يو بهداشت يمراكز درمان زفاصله ا يمو حر يسوخت گاز

از  يدارند در برخ يكديگركه با  يناسازگار يلبه دل ينو پمپ بنز يمذهب - يفرهنگ يكاربر: يمذهب– يفرهنگ مراكز

 يرسان سوخت هاييگاهبه جا يادتردد ز ينكه. با توجه به ااندهكرد يجادرا ا ياند مشكلقرار گرفته يكديگر يكنقاط كه نزد

 روينندارند. از ا يسازگار يكديگرمراكز با  ينپس ا نمايد،يم يطيو مح يصوت يآلودگ يجادا ينو همچن يكتراف يجادا

-400)، (0-200كالس با فواصل ( 5در  ArcGISافزار نرم هاييتبا استفاده قابل يمذهب-ينقشه فاصله از مراكز فرهنگ

  نشان داده شده است. )3(شكل كه در  يد،گرد يم) متر تقس<800) و (800-600)، (600-400)، (200

با هدف كار  يدولت يهاسفر به ادارات و ارگان شود،يسفر در مركز شهر م يشكه باعث افزا ياز عوامل يكي: يمراكز ادار

 يارهاياز مع يكيمراكز  ين. لذا اگيرديصورت م يمراكز در ساعات ادار ينسفرها به ا ي. تمامباشديمراجعه به آن م يا

 يدو بازد ياراض يبا استفاده از نقشه كاربر ي. نقشه مراكز ادارآينديبه حساب م يمراكز سوخترسان يگاهجا يينمهم در تع

)، 200-400)، (0-200كالس ( 5در  ArcGISافزار نرم هاييتو با استفاده از قابل يهتهران ته يشهردار 4از منطقه  يدانيم

منظور  به: يخيمراكز تار ) نشان داده شده است.3كه در شكل ( يدگرد ينو تدو يه) ته<800) و (800-600)، (600-400(

شده است، كه در ارتباط با موضوع  يبو تصو يفتعر ينيقوان ي،و گردشگر يخيتار يهحفاظت و حراست از آثار و ابن

مراكز  يابيدر مكان يستيكه با يارهايياز مع يكي يگرد يان. به بگرفتيقرار م يقدق يمورد بررس يدبا يزپژوهش ن ينا

 يزن يخياست. نقشه مراكز تار يخيتار يهدر فاصله مناسب از آثار و ابن ييربه آن توجه داشت، قرارگ يعموم يدهخدمات

افزار نرم هاييتو با استفاده از قابل يهتهران ته يشهردار 4از منطقه  يدانيم يدو بازد ياراض يبا استفاده از نقشه كاربر

ArcGIS  كه در شكل  يدگرد ينتدو و يه) ته<800) و (600-800)، (400-600)، (200-400)، (0-200كالس ( 5در

 يابه گونه يستيدر هر منطقه، با يرسانسوخت هاييگاهاستقرار جا محل: هاو آبراهه يلمس ) نشان داده شده است.3(

نشت به  ياآب و  يانو طغ يدشد يفاضالب در هنگام بارندگ يهاوكانال يسطح يهاها و آبرودخانه ها،يلباشد كه مس

مسائل و مشكالت  يدارا يشهر هاييلها و مس. كاناليدوارد نما يبيول، نتواند به آن آساطراف در زمان معم يطمح

در محدوده  يآن و كاهش مقاومت خاك پي ها به كانال اصلمشكالت، محدود شدن آب يناز ا يكيكه  باشنديم ياعمده
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با كاهش محدوده عبور  يالبخطرات س يشافزا بخشديم يتمسائل اهم ينآنچه به ا باشد،يها مكانال ينو اطراف ا

). جهت 1387و همكاران،  يمي(مق باشديم ينزم يداريناپا يينمهم در تع اكتوريف يطور اساسعامل به ينرواناب است، ا

با استفاده از نقشه  ياصل هاييلها، نقشه فاصله از مسو آبراهه يلبا عامل مس يرسانسوخت ينهبه يگاهارتباط جا يبررس

منطقه  يل. نقشه فاصله از مسيدگرد نديباستخراج و طبقه ArcGISافزار نرم هاييتمنطقه مورد مطالعه و قابل يافتوپوگر

) ارائه 3در شكل ( يده،گرد يه) ته<400) و (300-400)، (200-300)، (100-200)، (0-100كالس ( 5مورد مطالعه كه در 

  شده است.
مورد  ياطالعات هاييهاستخراج ال ي،شهر درون هاييكاربر يبرا ينهبه هاييگاه جا يابيو مكان يبند پهنه يها در پروژه

 يارهادار كردن مع نوع وزن ينتر . سادهباشديم يقتحق يمرحله از مراحل عمل يناول يهال يرو ز يههر ال يده و وزن يازن

 يهانقشه يحال وقت ينمنفرد داشته باشد. با ا يعامل وزن يكو هر نقشه  ندباش ييدوتا يورود يهااست كه نقشه يوقت

دار  وزن يستمس شوديباعث م ينكه ا گيرد،يمتفاوت به خود م يازامت يكهر كالس از نقشه  شوند،يچند كالسه استفاده م

 يسانرسوخت هاييگاهجا كانيابيم يبرا يازمورد ن يارهايمع هاييهاكثر ال يقتحق ينتر باشد. در ا كردن قابل انعطاف

يت شده و با استفاده از قابل يممختلف در سطح محدوده مورد مطالعه ترس هاييهاند. الشده يده بافر ارزش يجادبا ا ي،گاز

را دارا  Reclassify يا بندييتانجام عمل اولو يت(كه قابل يرستر هاييهبه صورت ال يايياطالعات جغراف يستمس هاي

شده در  يجادبراساس بافر ا هايهها، الآن يرتأث يزانو م هايكاربر يسهو مقا سازييكسانگشتند. به منظور  يرهد) ذخباشنيم

 .باشديم 2 ينو كمتر 10 يازامت يشترينكه ب ياو استاندارد شدند، به گونه بندييتطبقه اولو  5تا 2به  ArcGISافزار نرم

ان داده شده نش ريك اليه هاي موجود در منطقههبراي  بقهتعداد طبقات (كالس) و ارزش هر ط)، 1شماره( در جدول

  است.

  موجود در منطقه به هريك اليه هايدهي بندي و ارزشكالس  -1جدول 

 فاصله از پمپ گازها (متر) درجه (ارزش)  فاصله از معابر (متر)  درجه (ارزش)

10  100-0  2  200-0  

8  200-100  4  400-200  

6  300-200  6  600-400  

4  400-300  8  800-600  

2  400>  10  800>  

  تراكم در هكتار (نفر)  درجه (ارزش)  شيب (درجه)  درجه (ارزش)

  تراكم كم  4  4-0  10

  تراكم متوسط  6  9-4  8

  تراكم زياد  8  16-9  6

  متراكم  10  <16  4
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  نشاني (متر)فاصله از آتش  درجه (ارزش)  ها (متر)فاصله از پارك  درجه (ارزش)

10  50-0  10  200-0  

8  100-50  8  400-200  

6  150-100  6  600-400  

4  200-150  4  800-600  

2  200>  2  800>  

  فاصله از رودخانه (متر)  درجه (ارزش)  فاصله از ادارات (متر)  درجه (ارزش)

2  200-0  2  100-0  

4  400-200  4  200-100  

6  600-400  6  300-200  

8  800-600  8  400-300  

10  800>  10  400>  

  مذهبي (متر)-فاصله از مراكز فرهنگي  درجه (ارزش)  فاصله از مراكز آموزشي (متر)  درجه (ارزش)

2  200-0  2  200-0  

4  400-200  4  400-200  

6  600-400  6  600-400  

8  800-600  8  800-600  

10  800>  10  800>  

  فاصله از مراكز درماني (متر)  درجه (ارزش)  فاصله از تاريخي (متر)  درجه (ارزش)

2  200-0  2  200-0  

4  400-200  4  400-200  

6  600-400  6  600-400  

8  800-600  8  800-600  

10  800>  10  800>  

  اي)منبع: (نگارندگان و مطالعات كتابخانه

 هاييگاهبه جا هايكاربر ينچه اهر  دهد،ي) نشان م1نمودارسازگار ( هاييكاربر يده كه نمودار ارزش همانگونه

ناسازگار هر  هاييكه كاربر دهدي) نشان م2و برعكس نمودار ( گيرنديم يشتريباشند ارزش ب تريك نزد يرسانسوخت

  .گيرنديم يشتريدورتر باشند ارزش ب يگاز يرسانسوخت هاييگاهچه از جا



               

 سلماني مقدم و همكاران                  

428 

 

  
  )1396، منبع: (نگارندگان

  ي گازيرسانسوختي هاگاهيجا يابيمكان در مؤثر معيارهايبقه از ارزش هر طي كالس بندي و نقشه -3شكل
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  1396منبع، نگارندگان، 
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  AHP با استفاده از يارهامع يده وزن

و  يتاهم يزانبر حسب م يارهامرحله مع يندر ا يارها،مع يهنقشه اول يهو ته يرمعيارهاو ز يارهامع يينو تع يياز شناسا پس

 يارهامع يده جهت وزن يق،تحق ين. در اگردنديم يابيدارند، ارزش يسوخت گاز يگاه هايجا يابيمكان يكه برا يارزش

 يهابه دو روش استفاده از دانش كارشناسان  و استفاده از مدل (AHP) ي، از مدل سلسله مراتبهمربوط يو پارامترها

 يزوج يسهكارشناس و استاد مجرب جهت مقا 30 ياتو تجرب ياتاست. در روش اول از نظر يدهاستفاده گرد  ياضير

. در روش دانش كارشناسان كه از يدها حاصل گردوزن آن Expert choice  افزار نرم يقدوم از طراستفاده و در روش 

و  يتاز فاكتورها، با توجه به اهم يكبه هر باشد،يم يابيمكان يندهايدر فرا يارهامع يده جهت وزن يجرا يها روش

وزن مشخص  يك، 9  يال 1بازه اعداد  يناز ب ي،زوج يساتفاكتورها، و با توجه به جدول مقا يرها نسبت به ساارزش آن

 يارمع 12 ينب يزوج يسهمقا يجه. كه نتگردديم يينتع يو در بازه مشخص يوزن به صورت عدد ين. اشوديداده م ينيو مع

  ) بوده است.ينسبت به سطر ي) نشان داده شده است. (ستون8پژوهش در جدول ( ينا

 هاييگاهجا يابيگانه مؤثر در مكان 12 يرهاياز متغ يكوزن هر  يبو ضر يبند كالس يسحاصل از ماتر يجنتا

  ارائه شده است. )8(تهران در جدول يشهردار 4در منطقه يگاز يرسانسوخت

 Expert Choiceافزار نرم هاييتبا استفاده از قابل ي،زوج يسجدول ماتر يهو ته يارهامع ينب يزوج يساتبعد از مقا  

  .يدهر عامل محاسبه گرد ياست، برا يساتمقا يدهنده درستكه نشان يناسازگار يبضر ينو همچن يارهر مع ييوزن نها

  Expert Choiceافزار به نرم يورود قضاوت كارشناس -8جدول 

  

 يزوج يسماتر ي،و كارشناسانه از روش دلف يپس از انجام قضاوت گروه شود،ي) مالحظه م8همانطور كه در جدول (
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به  يج. نتايدگرد يهته Expert Choiceافزار  با استفاده از نرم يسوخت گاز يگاه هايجا يابيموثر در مكان يارمع 12 ينب

سوخت  هاييگاهجا يابيدر مكان يارهامع يتاولو يينمنجر به تع يجدول زوج يهها  و تهنامه پرسش يلدست آمده از تحل

بوده و  يستون يارنسبت به مع يسطر يارهر مع يتارجح دهنده در جدول فوق نشان ياه. اعداد به رنگ سيدگرد يگاز

  ) بوده است.ينسبت به سطر يبرعكس (ستون يتدهنده ارجح نشان يزاعداد به رنگ قرمز ن

  

(منبع: محاسبات AHPنسبت به يكديگر براساس مدلپمپ گاز مقادير وزن نسبي معيارهاي موثر در مكانيابي  -3نمودار

  نگارندگان)

  AHP مدل اساس بر معيارها نهايي وزن -9جدول 
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141/0 121/0 107/0 106/0 105/0 098/0 077/0 063/0 052/0 050/0 042/0 038/0 1 

  نگارندگان محاسبات منبع:

درستي مقايسات ، وزن نهايي و همچنين ضريب ناسازگاري كه بيانگر Expert Choiceافزار هاي نرمبا استفاده از قابليت

 حداكثر گيرد كهتعلق مي اياليه به وزن زوجي بيشترين مقايسات ) بدست آمد. در9) و جدول (3است، طبق نمودار (

 كه است نقشي براساس بيشترين نيز واحدهاي اطالعاتي به دهيوزن ديگر، معيار عبارت به در تعيين هدف دارد. را تأثير
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 141/0نشاني) را با نمره دهند كه متخصصين، كاربري ايمني (آتشكنند.  نتايج نشان ميمي ايفا اليه داخل عوامل در

اند، همچنين كاربري معابر و شهرداري تهران انتخاب كرده 4موثرترين معيار در مكانيابي جايگاه سوخت گازي در منطقه 

، تراكم جمعيتي= 106/0منطقه (درجه شيب)= ، وضعبت توپوگرافي 107/0، مراكز درماني و بهداشتي= 121/0ها= يابانخ

، فاصله از 077/0هاي سوخت گازي موجود در منطقه= يگاهجا ،098/0هاي اصلي= ، فاصله از رودخانه و آبراهه105/0

، فضاي سبز و 050/0مذهبي= -، مراكز فرهنگي052/0، مراكز آموزشي و تحصيلي= 063/0ها= مراكز اداري و سازمان

 معيارها، ميان در دهدمي نشان نتايج همانطوركهبراي هر عامل محاسبه گرديد.  038/0و مراكز تاريخي=  042/0= هاپارك

 دارايفاصله از مراكز تاريخي  معيار كارشناسان نظر از و باشدمي اهميت و ارزش بيشترين داراي نشاني)ايمني (آتش معيار

  .است بوده ارزش كمترين

  سيستم اطالعات جغرافيايي با استفاده از يرسانسوخت هاييگاهجا يابينقشه مكان يهته

 يارها در اختآن يبصر يشو نما يابيمكان يهانقشه يدتول يبرا ياديز يي) تواناArcGIS( يايياطالعات جغراف هايسامانه

امكان  يايي،اطالعات جغراف) و سامانة AHP( يسلسله مراتب يلتحل ينارتباط مناسب ب ي. با برقراردهنديكاربران قرار م

 يريتمد يبرا يريچشمگ ييتوانا يستميس ينخواهد شد. چن يسراندك م مانو ز ينهبا صرف هز يحصح يينقشه نها يهته

. دهديو كارشناسان مربوطه قرار م يرانمد ياردر اخت يرسانسوخت هاييگاهاز جمله جا يشهر يخدمات عموم يگزينيجا

محاسبه و  ياز،مورد ن يهاداده يآورپس از جمع يرسانسوخت هاييگاهجا يبندپهنه يهانقشه يةروش معمول در ته

 يهابا توجه به وزن يز،پژوهش ن ينمدل است. در ا يجبا استفاده از نتا هايگاهجا ينمناسب احداث ا يهاگستره يمترس

 يابيمكان يينهانقشه يهته يبرا يتنها، و در AHP) با استفاده از مدل يارمع 12از عوامل ( يكهر  يبدست آمده برا

 يارشده  آن مع يبند كالس يدر نقشه رستر يارتهران، وزن هر مع يشهردار 4منطقه  در يگاز يرسانسوخت هاييگاهجا

  يد:ضرب  گرد )1(طبق رابطه

  )1(رابطه

  
ها، تراكم جمعيتي، معابر و خياباني فاصله از آتش نشاني، فاكتورهابه ترتيب  12x تا x 1عامل حساسيت و  M:كه در آن

هاي موجود، درجه شيب، فاصله از ها و رودخانههاي سوخت گازي موجود در منطقه، فاصله از آبراهفاصله از جايگاه

ها، فاصله از فضاي سبز و مذهبي، فاصله از مراكز اداري و سازمان-مراكز درماني و بهداشتي، فاصله از مراكز فرهنگي

يك از عوامل  وزن بدست آمده هر تا   له از مراكز آموزشي و تحصيلي و فاصله از مراكز تاريخي وها، فاصپارك

  .باشديمبا استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي 

1
a12a
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 يبندپهنهه نقش يايياطالعات جغراف يستمهر عامل در س يهاها در نقشهآن يارهايو مع هايهال يهابا اعمال وزن يتدر نها

  تهران به دست آمد. يشهردار 4در منطقه  يرسانسوخت هاييگاهجا

  ArcGISو  AHPبراساس مدل  يرسانسوخت هاييگاهجا يابيمكان يينها يبندنقشه پهنه -4شكل 

  

  1396منبع، نگارندگان، 

. دهدينشان م يگاز يرسانسوخت هاييگاهاحداث جا ينهبه يهارا از جنبه مكان يمحدوده مطالعات يتوضع  4شماره لشك

احداث  يبرا يفمناسب، متوسط و ضع يلبه سه كالس با پتانس ينقشه خروج ي گردد،همانطور كه در نقشه فوق مشاهده م

 30/49نتايج حاصل از نقشه نهايي حاكي از آن است كه از كل منطقه مورد مطالعه  ت.اس يدهگرد يمسوخت تقس يگاهجا

درصد از كل منطقه از پتانسيل نامناسبي  00/17داراي پتانسيل متوسط و درصد  70/33داراي پتانسيل مناسب،  ،درصد

هاي موجود در محدوده مناسب احداث جايگاهدرصد از 14برخوردار است. براساس نقشه نهايي مشخص گرديد كه تنها 

  هاي متوسط و نامناسب قرار دارند.رساني قرار دارند و بقيه در محدودههاي سوخت جايگاه

 ي،سوخت گاز هاييگاهجا يابيمكان يينها يهبا ال هايهاز ال يكهر يو همپوشان اييهناح يلحاصل از تحل يجنتا براساس

   بيشترين پتانسيل را جهت احداث جايگاه هاي سوخت گازي جديد را دارند. 4نواحي شمالي و شرقي منطقه 
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  و بحثگيري نتيجه

 را توان آنچرا كه نمي دارد، سيستمي ديد به نياز كه است فرايندي دهي عموميخدمات مراكز گزينيمكان

 و به ساماندهي توجه ،مراكز اين كارايي افزايش ديد. جهت هاپديده ساير از مجزا و مجرد ايصورت پديدهبه

هاي يابي جايگاهمكان در مختلفي عوامل كه آنجا از رسد.مي نظر ضروري به فضاها اين توزيع مناسب

 سازد.مي سنتي غيرممكن هايروش با را هاآن ابعاد تمام تحليل و بررسي اين امر دارند، رساني دخالتسوخت

 ميداني بازديد همچون هاي سنتيروش از توانمي رسانيهاي سوختجايگاه وضعيت يابي و ساماندهيمكان براي

 از هم و باشندصرفه نمي به هم مقرون هاروش اين كه كرد، استفاده كاغذي هاينقشه بررسي روش دستي و يا

 از بسياري راهگشاي تواندمي اين زمينه در ArcGIS بكارگيري كه است بديهي باشند.نمي كافي برخوردار دقت

قابل  سهم رفتن هدر موجب يابيمكان در عوامل به اين توجهيبي ديگر طرف از باشد. مسائل مربوط به مكانيابي

 و شهروندان شهري مديريت مردم، به زيادي خسارات مدت در بلند امر اين شده و انساني و مادي منابع از توجهي

 عدم با هاي مكانيگيريتصميم حوزه در خصوص به گيريتصميم از مسائل بسياري كه آنجا كرد. از وارد خواهد

 ساير و AHPقبيل  از قطعي هاياز روش استفاده بنابراين هستند، همراه هاي دقيقداده وجود عدم و قطعيت

 مقايسات هاآن مبناي و شودمي استفاده شهري هايكاربري يابيمكان حوزه در سال اخير چند در كه هاييروش

  توانند بسياري از مشكالت را حل كنند.هستند، مي قطعي اساس اعداد بر زوجي

 كارايي مكانيابي بهينه، است، مكاني موقعيت سوخت، جايگاه احداث در مؤثر عوامل ترينمهم از يكي كه آنجا از

  نمايد.ارائه مي كنندگان استفاده براي را بهتري خدمات و رساندمي حداكثر به را سوخت جايگاه

تهران  شهر 4در منطقهCNGسوخت   يگاههايجا احداثمناسب جهت  يهامكان  يينهدف از پژوهش حاضر تع لذا 

صورت گرفته  Export choiceو  GIS  )و نرم افزارهاي AHPتحليل سلسله مراتبي(مدل است، كه با استفاده از  بوده

  . است

 يتهران پاسخگو يشهردار 4موجود در منطقه  يگاز يرسان سوخت يگاه هايكه جا دهدينشان مبدست آمده  يجنتا

لذا ت جايگاه هاي عرضه سوخت مي باشد. يست كه دليل عمده آن، كمبود زمين جهت ساخموجود در منطقه ن يتجمع

در منطقه مورد مطالعه، احداث چندين جايگاه جديد به عنوان يك ضرورت  CNGبا توجه به كمبود جايگاه هاي سوخت 

با كمبود جايگاه  شهرداري تهران 4منطقه  محدوده شمالي و شرقي نتايج همچنين حاكي از آن است كهمطرح مي گردد. 

  ) بيشترين پتانسيل را جهت احداث جايگاه هاي سوخت گازي جديد را دارا مي باشند.4مطابق شكل( ند وا سوخت مواجه

  شود:مي اشاره هاآن از ايپاره به كه است شده حاصل پژوهش اين در مهم ديگري ينتايج

 مراكز بيشتر اينصحيح  يابيمكان رساني موجود در منطقه، عدمهاي سوختنهايي با جايگاه نقشه مكانيابي تلفيق

دهي عوامل  نتايج وزن ) همخواني دارد.2008هاجسون ( و دهد. كه با نتايج تحقيق باندانامي نشان وضوح به را
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دهد كه، عامل ) نشان ميAHPرساني براساس روش تحليل سلسله مراتبي (هاي سوختمؤثر در مكانيابي جايگاه

با ها و فاصله از مراكز درماني و بيمارستان 121/0معابر با نمره ، دسترسي و 141/0نشاني) با نمره ايمني (آتش

رساني گازي منطقه هاي سوختدر انتخاب مكان مناسب جهت احداث جايگاه مؤثر عوامل ترينمهم 107/0نمره 

ار )، كه معي1391نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقات، شاكري و همكاران ( باشند.مي شهرداري تهران در آينده 4

رساني بيان كردند. هاي سوختنشاني) و معابر (دسترسي) را موثرترين عوامل در مكانيابي جايگاهايمني (آتش

شهري، درون هايشبكه در رسانيسوخت هايايستگاه )، كه در مكانيابي بهينه1309حاجي حسنلو و كبيري (

هاي سوخت معيارها براي مكانيابي جايگاه) را موثرترين 263/0)، دسترسي (344/0فاكتورهاي ايمني با ارزش (

رساني هاي سوختجايگاه احداث جهت بهينه مكان تعيين )، كه در1388انتخاب كردند و زياري و حسين مردي (

ترين معيارها بيان كردند، مطابقت دارد. اما با نتايج را از مهم دسترسي و نزديكي به مراكز آتشنشاني گازي، معيار

) انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه معيار 1392همكاران كه در مشهد مقدس در سال (تحقيق، مافي و 

رساني دارند، ناهمسو هاي سوختدسترسي و معيارهاي سازگاري بيشترين ارزش را در ايجاد مكان بهينه جايگاه

  باشد.مي

  پيشنهادات

 يشهردار 4منطقه  يگاز يرسان سوخت يگاه هايجا يابيمكان يزير در برنامه يخود، سع يتپژوهش براساس ماه ينا

  واقع گردد: يدمف توانديم يرز يشنهادهايراستا پ ينتهران داشته است و در ا

ها در تمام تهران و توسعه متوازن آن يشهردار 4موجود در منطقه  يرسان سوخت يگاه هايجا يتجهت بهبود وضع-1

  .ي شودسوخت احساس م هاييگاهجا يابيضوابط مكان يمنطقه، لزوم بازنگر

با  يستيبا يرسانسوخت هاييگاهبخصوص جا يخدمات عموم يباال يتاهم يلبه دل يشهر يزيربرنامه يهادر حوزه-2

  برخورد شود. تريمناسب جد يگزينيموضوع جا

 ينهدر زم تر يشب يگذاريه جهت سرما يبخش خصوص يبنسبت به ترغ يقيتشو يازاتبا دادن امت يربطذ يهاسازمان-3

  .يندمواجه است) اقدام نما يگاهكه با كمبود جا يسوخت (در مناطق هاييگاهتوسعه جا

 ينمدرن و همچن يزاتاستفاده از تجه يري،گسوخت ياتسرعت انجام عمل يشضمن افزا هايستگاهراندمان ا يشافزا يبرا-4

  .گردديم يهتوص يريگافراد كارآزموده جهت انجام سوخت
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