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 چکیده 
 یکیدر سطح شهرها  یمنابع و خدمات رسان ییفضا عیبه تعادل در توز یابیدست

حدود  یتیمشهد با جمع یشهردار 7باشد. منطقه  می دولت ها یاز اهداف اصل
مناطق  نیاز پرترددتر یکیهکتار  5200نفر و با مساحت محدوده  220000

 هشبک یاصل یاز اجزا CNGسوخت های  گاهیشهد است. شبکه جام یشهر
کننده سوخت بخش حمل و نقل درون  نیاست که به عنوان تام یخدمات شهر

و  یمنیو ا یشهرساز ،یکیعمل نموده است که از لحاظ مالحظات تراف یشهر
های  گاهیجا یابی مکان قیتحق نیهدف از ا .باشد یم تیاهم یدارا ستیز طیمح

 وها  از روش قیتحق نیباشد. در ا می شهر مشهد 7منطقه  CNGسوخت 
 استفاده شده یو منطق فاز ،ییایاطالعات جغراف ستمیبر س یمبتن یها تیقابل

در  رگذاریتاث یارهایابتدا مع ،GIS طیدر مح یعملگر فاز سازیادهیپ یاست. برا 
 یز: دسترسها عبارتند ا شاخص نیشد، ا GIS طیاستخراج و وارد مح یابی مکان

 یها یسبز، کاربر یباال، فضا یتیمراکز با تراکم جمع ک،یدرجه  یبه معابر اصل
 یها ستگاهیو فاصله از ا یآموزش یکاربر ،یمسکون یو فاصله از کاربر یتجار

 یاز پارامترها )فاز کیهر  یبرا یفاز تیموجود. در مرحله بعد مقدار عضو
شد و در   هم گذاشته یه رووزن دار شد یها هی( مشخص شد. سپس الیساز
نشان  قیتحق جیشد. نتا  نشان داده ییهاپهنه در نقشه ن نیتر مناسب تینها
باشد  یسوخت م گاهیمنطقه فاقد جا یو جنوب شرق یدهد که محدوده جنوب یم

  قرار دارند. تیمناطق در اولو نیا دیجد یها گاهیاحداث جا یو برا

 های کلیدی واژه

 .مشهد 7منطقه ، یمنطق فاز ،CNGخت سو گاهیجایابی،  مکان

 

Abstract 

Achieving the balance between the spatial distribution of 

resources and services in urban areas is one of the main 

objectives of the government. District 7 in Mashhad with a 

population of about 220000 people and an area of 5200 

hectares is one of the most crowded urban areas of 

Mashhad. CNG fuel station network is the key component 

of the network utilities acted as a supplier of fuel for 

transportation within the city, which is important in terms 

of traffic considerations, urban development, safety, and 

the environment. This study aims to locate CNG fuel 

station in District 7 in Mashhad and also utilizes the 

methods based on GIS and fuzzy logic. In order to 

implement fuzzy operators in GIS environment, the 

effective criteria including access to main thoroughfares, 

centers with high population density, green space, 

commercial land use, distance from residential land use, 

educational land use, and distance from existing stations 

were all first extracted and entered into the GIS 

environment. In the next step, the fuzzy membership value 

for each parameter (fuzzication) was determined. Next, the 

weighted layers were put together, and finally the most 

appropriate area was shown on the final map. The results 

showed that the southern and southeastern areas lacked fuel 

stations and had priority for the construction of new 

stations in the area. 
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 همقدم
 یو به خصوص شهرها رانیا یدر شهرها تیجمع شیبا افزا

است.  افتهی شیافزا یخدمات عموم یتقاضا برابزرگ، حجم 
 یها گاهیجا جادیبه استفاده از خودرو و به تبع آن ا ازین نیهمچن

شود. به رغم  یاحساس م شتریسوخت متعدد نسبت به گذشته ب
در جهان است اما  یعیگاز طب ریدارنده ذخا نیدوم رانیآنکه کشور ا

به  ایدن یکشورها مانند اکثر لیو گازوئ نیهاست که از بنز مدت
شود. با توجه به  یگرفته م  عنوان دو سوخت متداول خودرو بهره

در کشور، بخش  نیمصرف بنز زانیو م دیتول تیاختالف ظرف
 یفراوان یشود که بار مال یم نیسوخت از خارج تام نیاز ا یا عمده

سوخت به اقتصاد کشور  یها انهید، حمل و پخش در پایرا بابت خر
 شنهادیپ یمتعدد یها مشکل راه نی. جهت حل اکند یوارد م

و  رانیفراوان گاز در ا ریاست. اما با توجه به وجود ذخا دهیگرد
که نسب به  ییایمزا ریسوخت و سا نیسهولت استفاده از ا

 ،یعیگاز طب ینیگزیراه، جا نیتر یدارد، اصول ینفت یها فرآورده
هاست.  ستمیو سها  استفاده دستگاه  مورد یها سوخت ریسا یجا به

در سطح  یرسان منابع و خدمت ییفضا عیبه تعادل در توز یابیدست
 باشد.  یم یشهر یزیر برنامه یاز اهداف اصل یکیشهرها، 

 یبرا یا دهیو توسعه نامناسب شهرها مشکالت عد تیرشد جمع
 یو اصول حیصح ییفضا یوجود آورده است و سامانده شهرها به

به  دنیبخش   در نظم یادیدود زتواند تا ح یم یشهر  خدمات
 (.Abdi, et.al, 2012د)عملکرد شهرها مؤثر باش

 ریزی برنامه یاستفاده از آن، بستر اصل یو چگونگ نیموضوع زم
  (.Soroor and Naderifar,2006: 1)شود می محسوب یشهر

 یاز آن و سامانده نهیو استفاده به نیعادالنه به زم یدسترس
 به حساب داریتوسعه پا یاساسهای  از مولفه یکی زیمکان ن

 ظرهم از ن یشهرهای  . امروزه مفهوم فضاها و مکاندیآ می
 یفیک رییتغ یاجتماع -یو هم از نظر اقتصاد یو کالبد یعیطب

مکان را  یو سامانده نیزم یکاربر ریزی برنامهو ابعاد  افتهی
شهر و  یکالبد ستمیساخته است. در واقع س یمتنوع و غن اریبس

 یو کاال یو ثروت همگان اتیو ح یمنبع عموم یشهر یفضا
تواند در جهت  می نو استفاده از آ دیآ می به حساب یعموم

و  قیدق تیریتحت مد ندهیدر زمان حال آ یمنافع عموم نیتام
 .(Shirani, 2011)ردیقرار گ دهیسنج

 های گاهیو متوازن جا کنواختی عیو توز حیتوسعه صح
رفاه شهروندان،  شیل سکونت و افزادر مجاورت مح یریگ سوخت
 لیعدم تشک ،یرسان سوخت یها گاهیمناسب به جا یدسترس

 یمنیا شیها، افزا گاهیصف در جا لیو عدم تشک یکیتراف یها گره
 دستاوردها نیااز جمله  نیزم نیتام یاقتصاد یها نهیو کاهش هز

 (.Behbahani, et.al, 2010: 1)باشند می

 ت،یروزافزون جمع شیو افزا ینیبا گسترش و توسعه شهرنش
سوخت  یها گاهیجا جادیتبع آن ا به استفاده از خودرو و به ازین

و با توجه به  شود یاحساس م شترینسبت به گذشته ب
بر گازسوز کردن خودروها، احداث  یدولت مبن ریاخ یها استیس
شد.  رحضرورت مط کیعنوان   به CNGسوخت  یها گاهیجا

 عیبخش، عدم توز نیا یرسان خدمات نهیمشکل در زم نیتر مهم
 یو محدود بودن شعاع عملکرد یها از لحاظ کم گاهیمناسب جا

و  یکم عیاست که توض یضرور جهیباشد. در نت می ها گاهیجا
. لذا ردیقرار گ یمورد بررس دیبا CNG سوخت یها گاهیجا یفیک
به  یادیسوخت تا حد ز یها گاهیجا یمکان مناسب برا نییتع

 دارد. یبستگ ها آن عیدر توز رگذاریعوامل تاث شناخت
 نهیمشکل در زم نیتر موضوع مهم تیبا توجه به اهم

ها از لحاظ  گاهینامناسب جا عیبخش، عدم توز نیا یرسان خدمات
مذکور  یها گاهیجا یو محدود بودن شعاع عملکرد یکم
 عیرسد که توز ینظر م به یمسئله ضرور نیا ن،یباشد. بنابرا یم

 یتخصصو  یطور علم به CNGگاز  یها گاهیجا یفیو ک یکم
 یها یمقاله با استفاده از توانمند نی. در اردیگ  قرار یمورد بررس

های  گاهیجا ییفضا یبه سامانده ییایاطالعات جغراف ستمیس
 است.  در شهر مشهد پرداخته شده CNGسوخت 

 

 نظریبانی م
میالدی در زمینه  1826ن تانون در سال ویابی را ف نظریه مکان

های  در سال ،ردن هاهای کشاورزی ابداع نمود. سپس آل فعالیت
 اما .یابی را در صنعت مطرح کرد نظریه مکان 1885و  1882

یابی صنعتی توسط  چارچوب منظم و علمی این نظریه در مکان
شکل گرفت. با توجه به سیر و  1909آلفرد وبر آلمانی در سال 

یابی را از نظر تکامل و توسعه  های مکان ها و نظریه تحول تئوری
 اند: زمانی به سه دوره تقسیم کرده

 (1960تا سال  20کردن مساله )از ابتدای قرن  فرموله  .1

 (1960 - 1950ها در بخش صنعت )کاربرد مدل  .2

 (1970از  )  رسانی ها در بخش عمومی و خدماتتوسعه مدل  .3

اج قوانین عمومی بر یابی برآنند که با استخر های مکان نظریه   
یابی ساختار موجود  اساس عوامل و متغیرهای مؤثر بر مکان

های صنعتی، تجاری، خدماتی و غیره را توضیح  یابی فعالیت مکان
از  که ایندهند و بهترین مکان استقرار را معرفی کنند. با توجه به 

 یابی مکانیابی به سمت  های مکان به بعد نظریه 1970دهه 
رسانی سوق یافته است؛ لذا یکی از وظایف اساسی  تمراکز خدما

های  ریزان شهری، تخصیص زمین به کاربری و مهم برنامه
  بهینه مراکز خدمات یابی مکانگوناگون شهری است. امروزه 

های  بهداشت و درمان، ایستگاه  مدارس، مراکز مانند؛شهری 
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ری ریزی شه رسانی و غیره در برنامه آتش نشانی، مراکز سوخت
ریزان شهری با  از اهمیت زیادی برخوردار است و برنامه

ها، کمک مؤثری در تأمین رفاه و آسایش  مناسب آن یابی مکان
شهرنشینان کرده و در نتیجه ضمن کمک به تحقق عدالت 

  دارند. سمت داشتن شهری پایدار بر می  اجتماعی، گام بلندی به

  بییا مکان تلفیق اطالعات برایهای  مدلانواع 
های سیستم اطالعات جغرافیایی که آن  ترین توانایی یکی از مهم

کند، توانایی  عنوان سیستمی ویژه و منحصر بفرد جدا می  را به
یابی و تعیین تناسب  سازی، مکان ها برای مدل تلفیق داده

گذاری پهنه سرزمین است. زیرا در  ها از طریق ارزش کاربری
بهترین نقطه برای استقرار مراکز نتیجه ترکیب و تلفیق معیارها، 

 شود.  های بهینه انتخاب می و مکان
های متفاوتی وجود دارد که  برای ترکیب معیارها روش   

 منطق، 1مراتبی  از: فرایند تحلیل سلسله  ها عبارتند ترین آن مهم
، که در ادامه به 3منطق فازییا منطق صفر و یک و  2بولین 

 پردازیم. توضیح هر کدام می

 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

  های طراحی ترین سیستم مراتبی یکی از جامع فرایند تحلیل سلسله
به تعریف   گیری با معیارهای چندگانه است و بنا شده برای تصمیم

گیری که  است از: یک روش تصمیم تحلیل سلسله مراتبی عبارت
است توان تصمیماتی که وابسته به معیارهای مختلف  توسط آن می
  (.Ziyari and Hosseinmardi ,2009: 45را اتخاذ نمود)

ترین فنون عنوان یکی از معروف  مراتبی به  فرایند تحلیل سلسله
ای که  های پیچیده منظوره برای وضعیت  گیری چند تصمیم
پذیر  گیری نرمش های چندگانه و متضادی دارند، ابزار تصمیم سنجه

 ال. د که اولین بار توسط توماس.رو شمار می و در عین حال قوی به
  این تکنیک بر .(Saaty,1980ابداع گردید) 1970ساعتی در دهه 

گیری  اساس مقایسه دو به دو بنا شده و امکان بررسی و تصمیم
پذیر  گانه و کمی وکیفی را با یکدیگر امکان مسائل با معیارهای چند

 (.Ghodsipoor, 2007: 34)کند می

 منطق بولین
گرفته از نام ریاضیدان مطرح انگلیسی )جورج  بر این منطق

 به وسیله وارنز مورد استفاده قرار 1974بولی( بوده که در سال 
 شد. در مدل  وسیله روبینو توسعه داده  به 1989گرفت و در سال  

                                                                       
1.AHP 

2. Boolean Logic 

3. Fuzzy Logic 

و « بله»صورت   ها به بولین )دودویی( ترکیب منطقی ارزش 
دل، با معیارهای است. هر مکان مورد آزمایش با این م« خیر»

گیرد که آیا این معیار در آن مکان  مورد نظر تحت آزمون قرار می
کند یا خیر؟ و هیچ شرط احتسابی دیگری وجود ندارد،  صدق می

عضو مجموعه بودن را فقط با حالت  ،ها به زبان مجموعه
 دهد نشان می 5نادرست« صفر»یا  4درست، «یک»
(Nazariadli and koohsari, 2007: 15.) 

 منطق فازی

منطق فازی برای اولین بار توسط دانشمند ایرانی پرفسور لطفی 
زاده استاد دانشگاه برکلی آمریکا برای اقدام در شرایط عدم 

منطق فازی ابزاری علمی است که  نظریه واطمینان ارائه شد. 
امکان و اجازه شبیه سازی پویایی یک سیستم را بدون نیاز به 

های کیفی و کمی  صل و با استفاده از دادهتوصیفات ریاضیاتی مف
 .(Phillis , 2001: 441است)  پدید آورده

اساس نظریه فازی عضویت در مجموعه ممکن است به   بر
و هر عضوی دارای عضویت از صفر تا یک نبوده طور کامل 

باشد و بر خالف منطق بولین در منطق فازی هیچ قطعیتی وجود 
یک ناحیه را کامال مناسب یا ندارد که بتوان بر اساس آن 

نامناسب دانست. بدین معنا که هر ناحیه بسته به میزانی که 
نماید دارای مقدار عضویتی است.  معیار دقت بررسی را رعایت می

در عین حال عملیات ادغام نمودن در منطق فازی یک بیان 
می دارد. تحلیل  مفهومی را از میزان مطلوبیت کلی گزینه ها بیان

فازی نیز دارای حاالت مختلفی است شامل اشتراک، منطق 
اجتماع و اشتراک است، اما  اجتماع، گاما که حدواسط دو حالت

طبق تجربیات و تحقیقات انجام شده حالت ضربی روش فازی از 
دقت و حساسیت باالیی در مکانیابی برخوردار است. در این 

به دلیل شوند،  اطالعاتی در هم ضرب میهای  حالت تمامی الیه
ماهیت اعداد بین صفر و یک که همان درجه عضویت اعضا در 

شود تا در نقشه  این کار باعث می .باشد فازی میهای  مجموعه
خروجی اعداد کوچکتر شده و به سمت صفر میل کنند در نتیجه 

 گیرند تعداد پیکسل کمتری در کالس خیلی خوب قرار می
(Khorasani, 2004: 7).  

 CNGسوخت های  اهجایگ یابی مکان

ریزی شهری ایجاد توازن در  های اصلی در برنامه یکی از چالش
عدالت فضایی در تسهیالت یا تدارکات خدماتی با اثرات اقتصادی 

                                                                       
4. True 

5. False 
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 باشد. بیشتر شهروندان تمایل به سطوح باالی دسترسی به آن می
خدمات را دارند. اما برای فراهم آوردن چنین وضعیتی که امکانات 

شد، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. از این رو همه جا با
یابی  شوند که مکان های مهم بایستی بر مبنایی گرفته تصمیم

صورتی باشد که خدمات و امکانات متفاوت، به نیازها و تقاضاهای  به
را برای  GIS  صورتی است که اگر ما این در. محلی پاسخگو باشد

تواند برای رشته  م، میها تعریف کنی گیری پشتیبانی تصمیم
 .(Mark, et.al, 1996: 149)ریزی شهری موثر باشد برنامه

 

 در جهان CNGهای سوخت گیری  جایگاه

و پیرو آن بروز  1979و  1974های  دو شوک نفتی در سال
های متکی بر نفت  های ناشی از وابستگی به سوخت محدودیت

مختلف  عامل اصلی رونق استفاده از گاز طبیعی در کشورهای
، تعداد خودروهای تولید شده توسط 1980بود. تا اواخر سال 

سازندگان خودروهای گازسوز بسیار محدود بود. با توجه به 
مربوط به های  مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا برنامه

آمریکا و سایر کشورهای  ،گازسوز نمودن خودروها در سطح اروپا
  باشد. حال گسترش می صنعتی به سرعت در

دهد که  تاریخچه استفاده از گاز طبیعی در خودروها نشان می  
به فکر استفاده از  1910ایتالیا اولین کشوری است که از سال 

گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت در خودرو افتاده و اکنون 
 420خودروی گاز طبیعی سوز و حدود  370000دارای بیش از 

 باشد. می CNGجایگاه 
 

 در ایرانCNG خت گیریهای سوجایگاه

طرح گازسوز کردن خودروها به صورت آزمایشی  1356در سال  
آمد. در  دستگاه سواری به اجرا در 1200در شهر شیراز با تبدیل 

آمد و در  طرح مذکور به اجرا در، در شهر مشهد نیز 1366سال 
 شد  گیری در مشهد ساخته تگاه سوختیک ایس 1367سال 

(Hemmati and Shrafi, 2005:119.) 
های اخیر  ایاالت متحده ازجمله کشورهایی است که در سال

مطالعات بسیاری در زمینه توسعه استفاده از وسایل نقلیه گاز سوز 
است.  های مختلف در آن به انجام رسیده ها و شرکت توسط سازمان

ای است که از  عنوان مطالعه CNGارزیابی سیستم سوخت رسانی 
 انجام شده است.  1999کالیفرنیا در اکتبر سوی کمسیون انرژِی 

نقل  هدف از این مطالعه که برای ارائه به اداره فناوری حمل و
 فناوری واحدکمسیون انرژی کالیفرنیا و اداره پیشبرد سوخت  و

  آمده مدیریت کیفیت هوای محدوده جنوبی این ایالت به اجرا در
های بران ایستگاهمبنای نظرخواهی از کار است. این پژوهش که بر

CNG است، موانع   ها انجام شده و متصدیان اداره این ایستگاه
 CNGهای مربوط به  اصلی موجود بر سر راه توسعه زیرساخت

سازی شرایط  تواند برای بهینه هایی را که دولت فدرال می و گزینه
 دهد، بررسی کرده است  توجه قرار  و رفع مشکالت موجود مورد

(Soofi, et.al, 2007: 17).  
ها و  با مدل CNGهای  یابی جایگاه مطالعاتی نیز در زمینه مکان

 :های گوناگونی در جهان و ایران صورت گرفته است. از جمله روش
تحلیل » عنوانبا  وهشیپژدر (، 1389) و چهرقانی نصیری

پراکندگی فضایی و جستجوی عوامل موثر بر مکانیابی بهینه 
از توابع  ،«GISر قم با رویکرد شه CNGسوخت های  جایگاه

برای یافتن مکان بهینه جهت احداث جایگاه  GISتحلیلی 
CNG  است.  نمودهشهر قم استفاده 

بهینه ی یاب مکان» در پژوهشی با عنوان، (1390) فر اهید
گانه شهر  22های عرضه سوخت )مطالعه موردی مناطق  جایگاه
پراکندگی فعلی  توزیع و ،نظر گرفتن تعداد  با در ،«تهران(
گانه شهر تهران و  22گیری در سطح مناطق  های سوخت جایگاه

ریزی خطی، به  ها توسط یک مدل برنامه تعیین توزیع بهینه آن
پردازد که با کمبود و یا مازاد جایگاه روبرو  می شناسایی مناطقی

هستند. نتایج حاصل از مدل بیانگر بهینه نبودن توزیع جغرافیایی 
ها و در نتیجه پیشنهاد مناطقی است که با توجه به  هفعلی جایگا

وضعیت موجود، برای احداث جایگاه سوخت گیری از اولویت 
 تری برخوردارند. بیش

بررسی و تحلیل » در پژوهشی با عنوان، (1390) پور خیام
در شهر مشهد )مدل  CNGهای سوخت  یابی جایگاه مکان

AHP)»، از لحاظ  را های گاز طبیعی شهر مشهد ایستگاه
یابی بر اساس چهار شاخص مطلوبیت، سازگاری،  وضعیت مکان

  با استفاده از سیستم اطالعات AHPظرفیت و دسترسی در مدل 
دهد که  جغرافیایی بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می

هایی هستند  درصد جایگاه 48های گاز طبیعی موجود تنها  جایگاه
 باید وجود داشته باشند. که طبق استانداردهای جهانی 

یابی  مکان» (، در پژوهشی با عنوان1391) ناصری علوی
با استفاده از سیستم اطالعات مکانی  CNGهای سوخت  جایگاه
GIS  و روش ارزیابی چند معیارهAHP، موردی: شهر  مطالعه

نقشه امکانات و  ،جغرافیایی با استفاده از سیستم اطالعات ،«ترش
 با سپسنموده و شهر را با یکدیگر ترکیب  کننده عوامل محدود

استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهترین محل 
 های سوخت را تعیین نموده است. جایگاه

 

 روش تحقیق 
است. در   تحلیلی صورت گرفته -این پژوهش در دو بخش توصیفی

اسنادی به منظور  -ای بخش توصیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه
 منطقه هفت مشهد، CNGهای سوخت  ساماندهی فضایی جایگاه

      های توصیفی معیارهای مناسب با هدف تحقیق انتخاب و سپس داده



 13                             1395 بهار و تابستان، 13، پیاپی 1، شماره هفتمسال شهری، شناسیهای بومدو فصلنامه پژوهش                         

  

 است.   آوری گردیدهجمع
های منطق فازی، فازی در بخش تحلیلی با استفاده از تکنیک   

ملگر های رقومی انجام گرفت و سپس با استفاده از ع سازی الیه
های مورد نظر جهت  تلفیق الیه ARC GIS افزار فازی گاما در نرم

 است.  ساماندهی فضایی صورت گرفته

 منطقه مورد مطالعه 
 ناحیه 5 و محله 19 دارای حاضر حال درشهرداری منطقه هفت، 

منطقه هفت شهرداری مشهد از شمال به میدان . باشد می خدماتی
شهریور، بلوار شهید  17ولی، میدان المقدس، خیابان شهید اسالمب بیت

بهمن و خیابان شهید مصطفی خمینی و از طرف  22شیرودی، بلوار 
المللی، عسگریه، پارک جنگلی طرق، از طرف  شرق به فرودگاه بین

جنوب به شهرک ابوذر، شهرک بهارستان، کوی قائم و از غرب به 
ه مسافربری، خیابان حافظ، میدان حافظ، بزرگراه شهید کالنتری، پایان

  با شود. خیابان امام رضا، فلکه برق و میدان بیت المقدس محدود می
نیشابور  ـ  مشهد نژاد و عوارضی وجود فرودگاه شهید هاشمی  توجه به

 و مسافرین%70در این منطقه و موقعیت پایانه مسافربری، بیش از 
 . شوند می مند خدمات این منطقه بهره از مستقیما زائرین

سرانه باالی فضای سبز منطقه، دو  جه به موقعیت خاص وبا تو
نظر گرفته   عنوان کمپ اسکان زائرین دره بابا قدرت ب پارک طرق و

 150شده است و شهرداری منطقه هفت ساالنه پذیرای بیش از 
از طرفی . را در این دو کمپ دارد )ع( هزار نفر از زائرین امام هشتم

لکوتی ثامن الحجج )ع( و فرودگاه بین جواری با بارگاه مبه دلیل هم
بودن پرترددترین ورودی  المللی شهید هاشمی نژاد و همچنین دارا

ترین مناطق زواری  ای مشهد یعنی عوارضی باغچه از مهم جاده
گردد، به دالیل ذکر شده و همچنین وجود  مشهد محسوب می

سبز شهری از جمله بوستان طبیعی هفت حوض،  ترین فضای بیش
های باالی تان جنگلی طرق، کمربند فضای سبز و نیز قابلیتبوس

های موقت  کمپ، ها ها، هتل آپارتمآن ها مسافرخانهاقامتی مانند هتل
این منطقه را از پتانسیل باالیی در زمینه سرمایه  اقدرت( )طرق و باب

با توجه به موارد ذکر شده گسترش، ایجاد  .گذاری برخوردار کرده است
برای این منطقه با  CNGهای سوخت ی مناسب جایگاهیاب و مکان

عنوان یکی از پرترددترین مناطق  منطقه هفت به که اینتوجه به 
  شود. ورودی شهر مشهد است به عنوان یک ضرورت مطرح می

 

 

 

 
 نقشه محدوده مناطق شهری مشهد. 1شکل 

 CNGهای سوخت  پراکنش فضایی جایگاه
جایگاه سوخت  چهاروع شهر مشهد در مجمهفت در منطقه 

CNG  منظوره وجود دارد که در   جایگاه سوخت دو یکو
 ،2ها در سطح منطقه هفت مشهد در شکل  و توزیع آن ،1جدول

 نشان داده شده است.

 شهر مشهد 7مستقر در منطقه  CNGسوخت های  جایگاه. 1جدول 

 آدرس نام

 طرق راه پلیس از قبل، آسیائی جاده (شرکتی 4)  طرق منظوره دو جایگاه

 سیدی گاز پمپ
 توقفگاه جنب خلج، خیابان انتهای

 اتوبوسرانی

 شهری قطار گاز پمپ
 جایگاه اسالم، فداییان خیابان انتهای
 شهری قطار توقف

 عسگریه CNG جایگاه
 ،( فرودگاه) اسالمی جمهوری بلوار

 صابر خیابان

 شکاری چهاردهم گاز پمپ
 جنب ،(متری صد)بسیج بزرگراه

 شکاری چهاردهم هوایی اهپایگ

 
 مشهد7منطقه  CNGهای سوخت پراکنش جایگاه. 2شکل 
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 اهطالعات و دادها

های  معیارهای تاثیرگذار در ساماندهی فضایی جایگاه

 CNGسوخت 

های  جایگاه یابی مکان برای در این تحقیق معیارهای تاثیرگذار
خاب انت و با استفاده از مطالعات نظری شناسایی CNGسوخت 

نشان داده  ،2در جدولآمده  دست  بهمعیارهای که  ،تگردیده اس
 شده است:

 فضایی ساماندهی در تاثیرگذارهای  معیار .2جدول

 CNG سوخت های جایگاه 
 ازگاریسحالت  معیار

 سازگار 1 درجه اصلی معابر به دسترسی

 سازگار باال جمعیتی تراکم با مراکز به نزدیکی

 سازگار سبز فضای به نزدیکی

 نیمه سازگار تجاریهای  نزدیکی به کاربری

 ناسازگار مسکونی کاربری از فاصله

 ناسازگار آموزشی کاربری از فاصله

 ناسازگار موجودهای  ایستگاه از فاصله
 

 مدل فازی

وعه، با مدر منطق فازی، میزان عضویت یک عنصر در یک مج
ضویت کامل( مقداری در بازه یک )عضویت کامل( تا صفر )عدم ع

شود. درجه عضویت معموال با یک تابع عضویت بیان  می تعریف
تواند به صورت خطی، غیرخطی، پیوسته  شود که شکل تابع می می

 .(Bonham, 1991: 293)پیوسته باشد و یا نا

ها در هر نقشه فاکتور مقداری  فازی، هر یک از پیکسل در مدل
نگر میزان مناسب شود که بیا بین صفر تا یک اختصاص داده می

بودن محل پیکسل از دیدگاه معیار مربوطه برای هدف مورد نظر 
یک از معیارهای  های مربوط به هر از تشکیل نقشه باشد. پس می

به کمک  ها ، مقادیر عضویت موجود در آن2تعیین شده در جدول
شوند. پنج عملگر فازی که  عملگرهای فازی با یکدیگر ترکیب می

 های فاکتور سودمند باشد، عبارتند از: لفیق نقشهتواند برای ت می

 عملگر اشتراک فازی
 شود. می تعریف ،1ر اشتراک فازی، به صورت رابطه عملگ

Combination =MIN (, , C,...)            (1)  

بیانگر مقادیر عضویت فازی  , ,C هدر این رابط  
های  نقشه موجود در یک موقعیت مشخص بر رویهای  پیکسل

 باشند.  فاکتور مختلف می

 فازی اجتماع عملگر

 گردد. تعریف می ،2این عملگر به صورت رابطه 

Combination =MAX (, , C,...) (2)             

 باشد. می ،1مشابه رابطه    , ,C در این رابطه

 

 عملگر ضرب فازی

 .شود تعریف می ،3عملگر ضرب فازی به صورت رابطه 

Combination = (3)                              
    

ام iبیانگر مقدار عضویت در نقشه فاکتور iدر این رابطه     
است. با استفاده از این عملگر مقادیر عضویت فازی در نقشه 

کنند، بنابراین  خروجی کوچک شده و به سمت صفر میل می
 داشت. به عبارتی عوامل هم ترکیب عوامل اثر کاهشی خواهد

 کنند. دیگر را تضعیف می

 عملگر جمع فازی

 شود.  تعریف می ،4این عملگر با استفاده از رابطه 

Combination =1-(i))                           (4) 

ام iبیانگر مقدار عضویت در نقشه فاکتور  iدر این رابطه   
ادیر عضویت فازی در نقشه است. با استفاده از این عملگر مق

کنند که در نتیجه  خروجی بزرگ شده و به سمت یک میل می
عبارت دیگر عوامل  ترکیب عوامل اثر افزایشی خواهد داشت. به

کنند. برخالف عملگرهای اشتراک و  همدیگر را تقویت می
اجتماع فازی، در عملگرهای ضرب و جمع فازی کلیه مقادیر 

 گذارند. نقشه خروجی تاثیر می های ورودی در عضویت نقشه

 عملگر فازی گاما

ضرب عملگرهای ضرب و جمع فازی به این عملگر از حاصل
 شود. تعریف می،5صورت رابطه 

Combination= (FuzzyAlgebricSum) 
y
× 

(Fuzzy AlgebricProduct) 1-y                            
  (5)  

باشد.  تا یک میعددی بین صفر  Yمقدار ،5در این رابطه   
بین صفر و یک، مقادیری را در Yانتخاب صحیح و آگاهانه 

وجود آورد که نشان دهنده سازگاری قابل انعطاف  خروجی به
میان گرایشات کاهشی ضرب فازی و گرایشات افزایشی جمع 

 (.Beheshtifar, et.al, 2010 :286باشد) فازی می
 

 یابی مکانکاربرد منطق فازی در حل مسائل 

تا حدود زیادی ماهیت فازی  یابی مکانرامترهای موجود در پا
 باشند که مربوط به  دارند. مثال روشن این موضوع، فاکتورهایی می
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موجود هستند. برای این فاصله مناسب از برخی عوارض 
 هر ها شود که در آن های فازی تعریف می مجموعهفاکتورها،

ای که  به فاصله عنوان عضوی از این مجموعه با توجه به پیکسل
گیرد. اگر تمام  از عارضه دارد درجه عضویت متفاوتی به خود می

صورت فازی با مقادیر عضویت صحیح تعریف  پارامترهای مساله به
توان برای تلفیق پارامترها از عملگرهای مناسب فازی  شوند می

د استفاده نیز بستگی به نحوه  نمود. نوع عملگر مور  استفاده
فاکتورها از یکدیگر و یا اثر نهایی )افزایشی یا کاهشی( تاثیرپذیری 

  (.Malek, et.al, 2011عملگر روی مجموعه پارامترها دارد )

 های فازی روش تهیه نقشه

   Arc GIS10های فازی از نرم افزار دست آوردن نقشهبرای به 

های موجود نقشه  یک از الیه استفاده گردید. ابتدا برای هر
ها  کردن این نقشه ست آورده شد. سپس برای فازید  به 6فاصله

را  Spatial Analyst،Fuzzy membership از منوی
کردن مکان   که از تغییرات فاصله برای پیدا دلیل این انتخاب و به 

انتخاب  7مناسب استفاده نماییم، نوع تابع عضویت از نوع خطی
ورودی را  ای است که مقادیر الیه دست آمده، الیه شد. الیه به 

که  طوری  است. به  به مقادیر بین صفر تا یک تبدیل کرده
را دارند  یا نزدیک به آن 1مناطقی که دارای درجه عضویت 

نسبت به مقادیری که دارای درجه عضویت صفر یا نزدیک به 
تری هستند. برای تمام  باشند، دارای ارزش بیش صفر می

دست   های به هیم. الیهد های موجود روند زیر را ادامه می الیه
 آمده به قرار زیر هستند:

                                                                       
6.Distance 

7.Linear 

 

فازی مربوط به معیار نزدیکی به مراکز درمانینقشه .   4شکل   
 

 فازی مربوط به معیار نزدیکی به فضای سبزنقشه .   3شکل 

 

 فازی مربوط به معیار تراکم جمعیتنقشه .   6شکل 

 

 بری آموزشینقشه فازی مربوط به معیار دوری از کار.   5شکل 
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های فوق با استفاده از عملگر  نقشه نهایی از ترکیب الیه، 10شکل
های مشخص شده  دست آمده است. در این نقشه پهنه  فازی گاما به

 باشند. به می 77/0تا  69/0با رنگ قرمز دارای درجه عضویت بین 
این معنی که این مناطق بهترین مناطق جهت احداث جایگاه  

ترین نزدیکی به ی بیشباشند. این مناطق دارا می CNGسوخت 
مناطق مورد نظر یعنی مراکز درمانی، مراکز با تراکم جمعیتی باال، 

باشد و در صورت ساخت  و فضای سبز می1های درجه ها، راه کاربری
ترین فاصله را با مناطق در این مناطق کم CNGجایگاه سوخت 

مچنین کمترین فاصله با مناطق مسکونی و آموزشی هفوق دارند و 
 موجود را داراست.  CNGهای  ایستگاهو 

البته باید در نظر داشت سایر مناطقی که دارای درجه عضویت 
( هستند نیز در اولویت بعدی 77/0تا  69/0کمتر از مقدار فوق )

قرار دارند. بدین معنی که این مناطق ممکن است دارای کاربری 

 CNGاز قبل تعریف شده باشند و امکان احداث جایگاه سوخت 
در آنجا وجود نداشته باشد. به همین علت باید از سایر مناطقی 

 باشند نیز استفاده نمود. که دارای درجه عضویت کمتری می

 گیری بحث و نتیجه
های مناسب جهت ساماندهی  هدف از پژوهش حاضر تعیین پهنه

  مشهدشهر 7در منطقه  CNGهای سوخت  پراکنش فضایی جایگاه
تلفیقی عملگرهای فازی های  ده از تکنیکاست، که با استفا  بوده

 صورت گرفته است. GISهای فضایی  و تحلیل
آمده از این تحقیق،  دست به اساس مطالعات و نتایج  بر   

مورد مطالعه از لحاظ معیارها و ضوابط شهرسازی های  جایگاه
توجه به کمبود  باشند و لیکن با می تقریبا در وضع مطلوبی

در منطقه مورد مطالعه احداث چند  CNGهای سوخت  جایگاه

 
 موجود  CNGفازی مربوط به معیار ایستگاه های نقشه .   8شکل 

 
 فازی مربوط به معیار کاربری مسکونینقشه .   7شکل 

 
 نقشه نهایی از ترکیب کردن الیه ها با استفاده از .   10شکل 

 عملگر فازی گاما

 
 فازی مربوط به معیار راه درجه یکنقشه .   9شکل 
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شود. قابل ذکر  می جایگاه جدید به عنوان یک ضرورت مطرح
است که محدوده جنوبی و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه 

های است. لذا جهت احداث جایگاه CNGسوخت   فاقد جایگاه
 داد.  بایست این مناطق را در اولویت قرار جدید می

های مناسب عواملی مانند  عیین پهنهدر این تحقیق جهت ت   
، نزدیکی به مراکز با تراکم جمعیتی 1 های درجهدسترسی به راه

های  نظر قرار گرفت. و پس از فازی سازی الیه ... مد باال و
مناسب جهت احداث های  رقومی و تلفیق نقشه ها، پهنه

نظر  نشان داده شد. به ،5در شکل CNGهای سوخت  جایگاه
آمده در این تحقیق را به  دست  بههای  توان مکانرسد که بمی

های جدید مورد استفاده    عنوان انتخاب اولیه برای احداث جایگاه
 قرار داد.

REFERENCES 

1. Abdi, A., Jahanshiri, H., Alavi, M. (2012), 

Built CNG Fuel Stations Using 

Geographic Information System GIS and 

multi-criteria evaluation method of AHP 

Case Study: Rasht, Ninth International, 

Congress on Civil Engineering, Isfahan 

University of Technology. 

2. Behbahani, H., Eghbali, M., Fakehi, 

A.H. (2007), Model in order to locate 

optimal sites for construction of  fueling 

stations in Tehran, 7th Transportation 

and Traffic Engineering Conference of 

Iran, Tehran. 

3. Beheshtifar, Sarah, Mesgari, M.S, 

Vedanzoj, MJ, Karimi, M. (2010), The 

use of fuzzy logic in GIS environment to 

locate gas stations, civil engineering and 

surveying magazine, Volume 44, 

No.4:583-595. 

4. Bonham, Carter, G.F. (1991),  

Geographic Information System for 

Geoscientists: Modeling with GIS. 

Pergamon, Ontario. PP. 291-300. 

5. Dahifar, S. (2012), site selection fueling 

stations (case study of Tehran), Master 

Thesis, Shahid Beheshti University. 

6. Ghodsipoor, H. (2007), Analytical 

Hierarchy Process. Tehran, First print, 

published by Amir Kabir University. 

7. Hemmati, A., Shrafi, H. (2005), 

Compressed natural gas instead of the 

benefits of alternative fuels in the road 

transport sector, Economic Journal, 

Vol.4, No.5:115-146. 

8. Khayampoor, R. (2012), Analysis of the 

Site Selection in the city of Mashhad CNG 

Fuel Station (Model AHP), Master 

Thesis, Ferdowsi University of Mashhad. 

9. Khorasani, N., Mehrdadi, N., darvishsefat, 

A., Shokraie, A. (2004), Environmental 

studies in order to select a suitable site for 

a landfill Sari, Iranian Journal of Natural 

Resources, Vol.57, No.2: 1-14. 

10. Malek, MR., Hemmati, F., Jahedi, N., 

Fardad, M. (2011), Optimal location of 

fire stations sampling using network 

analysis, fuzzy logic and GIS, Hmayeshe 

Geomatics, National Cartographic Center, 

Tehran. 

11. Mark, Birkin, Graham, Clarck, Martin, 

Clarck, Alan, Wilson. (1996), Intelligent 

GIS location decisions and strategic 

planning, University of Michigan. 

12. Nasiri, A., CHehraghani, A. (2010), Using 

GIS to determine effective parameters in 

networks and rural infrastructures of Gas 

industry focusing on CNG station site 

selection in Qom province, Town & 



 GIS ییفضا یها لیو تحل یفاز یعملگرها یقیتلف یها کیبا استفاده از تکن CNGسوخت  یهاگاهیجا یابیمکانو همکاران:  معززبرابادی*  18

Country Planning , No. 2: 133- 164. 

13. Nazariadli, S., Koohsari, MJ. (2007), 

Model combining Boolean logic and 

analytic hierarchy (AHP) using GIS, 

Shhrnegar, Vol.7, No. 40: 11-22. 

14. Phillis, Y.A, Andriantiatsaholiniaina, 

L.A. (2001), Sustainability: anill-defined 

concept and its assessment using fuzzy 

logic, Ecological Economics, Vol. 37. 

NO. 3: 435- 456. 

15. Saaty, T.L. (1980), The Analytical 

Hierarchy Process, Planning Priority, 

Resource Allocation, TWS Publications, 

USA. 

16. Shirani, H. (2011), Organize location, 

Tehran: Publication knowledge creating. 

17. Soofi, M., Abedi, Z., Etabi, F. (2007), 

Economic feasibility of replacing CNG 

instead of gasoline in a taxi in Tehran, 

Journal of Ecology, No.47: 43-50. 

18. Soroor, R., Naderifar, M. (2006), Analysis 

of the geographical distribution of the 15 

regions of Tehran by using GIS, Journal 

geographical perspective, No.3. 

19. Ziyari, Y., Hosseinmardi, M. (2009), 

Analyzing urban land use and weighting 

criteria for the location of CNG pump 

stations using AHP (Case Study: Region 

4 gas in Tehran). Journal human 

Geography Research Quarterly, No.1: 

39-52. 

 

 


