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چکیده

 (CNG) سوخت عرضه هایجایگاه مناسب هایمكان نییحاضر، تع قیهدف تحق
همین شهر تهران بوده است. در کالن یبا توجه به ضوابط موجود در مناطق غرب

یابی مؤثردر مكان ینقشه پارامترها ،ییایراستا با به کارگیری سیستم اطالعات جغراف

 بیش ،یمعابر و دسترس ت،یکم جمع، همچون: ترایگاز رسانیسوخت هایگاهیجا

با استفاده از مدل فرایند تحلیل  ..دیگرد هیسازگار و ناسازگار ته هاییکاربر ن،یزم
و وزن  تیاهم زانیانجام و م ارهایمع نی(، مقایسات زوجی بAHPسلسله مراتبی )

حاصل از  جی. نتاشدمشخص  Expert Choice افزاربا استفاده از نرم اریهر مع

به  تیو تراکم جمع ی، دسترسنشانی آتش یارهاینشان داد که مع ارهایمع یدهوزن

 گاهیمناسب احداث جا هایمكان جادیدر ا ریتأث نیتربیش یدارا بیترت

در مناطق غرب  یسوخت گاز هایگاهیبودند و توسعه جا یگاز رسانیسوخت
ه مناطق مختلف شهر صورت نگرفت یتیجمع یازهاین استهران براس یشهردار

ز انشان داد که  AHP و یمكان یهالیدست آمده با تحلهب یاست. نقشه خروج
 71مناسب و  لیهادر مناطق با پتانسدرصد آن 29حدود  د،موجو یهاگاهیجا انیم

با  هایمتوسط واقع هستند و در مكان لیبا پتانس هایدر مكان هاگاهیدرصد جا
درصد مناطق  53/32 . همچنینستاقرار نگرفته  یگاهیجا چینامناسب ه لیپتانس
پتانسل  یدرصد دارا 7/23درصد پتانسل متوسط و  76/43مناسب،  لیپتانس یدارا

د. نوآوری پژوهش حاضر در این باشنمی رسانیسوخت گاهیاحداث جا ینامناسب برا
یابی بهینه را مورد بررسی قرار می است که مجموعه ای از پارامترهای مؤثر در مكان

دهد.

 کلیدي گانواژ

 تیمطلوب هایشاخص ،یسازگار های، شاخصیگاز رسانیسوخت هایگاهیجا
غرب تهران.

Abstract 

The purpose of this study was to determine the appropriate 

locations of fuel supply stations (CNG) according to the 

existing criteria in the western areas of Tehran. In this 

regard, by using GIS, a map of effective parameters in 

locating gas refueling stations, such as: population density, 

passages and access, land slope, compatible and 

incompatible uses was prepared. By utilizing the Analytic 

Hierarchy Process (AHP) model parallel comparisons 

between criteria were performed and the importance and 

weight of each criterion was determined by using Expert 

Choice software. The results of weighing the criteria 

showed that the benchmarks of fire, access and population 

density had the greatest impact on creating suitable 

locations for gas refueling, respectively, and the 

development of gas stations in the western part of Tehran 

Municipality has not been done based on population needs 

of different areas. The output map obtained by spatial 

analysis and AHP indicated that among the available 

stations, about 29% of them are located in areas with good 

potential and 71% of places are in places with medium 

potential and no places are located in areas with unsuitable 

potential. Also, 32.53% of the areas have suitable potential, 

43.76% have medium potential and 23.7% have 

inappropriate potential for construction of refueling station. 
The novelty of the present study is that it examines a set of 

effective parameters. 
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 مقدمه
در دنیا  اقتصادی مباحث ترینمهم از یكی انرژی مبحث امروزه

همچنین مصرف  و تولید در راستای برداشتن گام و شده محسوب
رشد  اتبه مواز است. دولتی هر هایسیاست جمله از آن، بهینه

ایجاد  ضرورت فزاینده شهرها، توسعه و شهری جمعیت روزافزون
به  مراکز، این بهینه تعیین مكان و جدید عمومی خدمات مراکز
مند بهره آن از عادالنه و نحو مؤثر به شهروندان همه که ایشیوه
به  عمومی خدماتی یابی تسهیالتاست. مكان شده آشكارتر شوند،

این  احداث جهت در دغدغه اولین وارههم و مناسب صحیح صورت
مطالعات  دلیل ( به همینAronof, 1989: 23بوده است ) اماکن

 هاآن هایمحدودیت یابی ومكان هایمدل پیرامون ایگسترده
قرن  اوایل یابی ازمكان مطالعات کلی طوربه است. انجام گرفته

 آن به جدی صورت به 1960 حدود از اما آغاز گردید، بیستم
  (. Kar, 2011: 23)و  )171: 1390 )نوبخت،شد  پرداخته
و در پی  شهرنشینی گسترش و سریع جمعیت رشد به توجهبا 

ها، سوخت آن به تأمین نیاز خودروها و از استفاده افزایشآن 
ارائه خدمات  منظور به گاز( پمپ) سوخت هاییابی جایگاهمكان

 و متخصصان این ریزانبرنامه مدنظر بایستی ایمن و سریع مطلوب،

 (.Bento, 2012: 311گیرد ) قرار صنعت
بهینه  گزینیعدم مكان که است روشن همگان امروزه بر
 در شهرهای بزرگ، ویژهشهرها، بهتر بیش در شهری مراکز خدمات

 و کرده داخل شهرها ایجاد و آمدهای رفت در عظیمی چه معضل
 بر چقدر مكرر و مورددلیل سفرهای بیبه انسانی نیروی حجم بسیار

 . (Current, 2012: 190) است محیطی افزودهمشكالت زیست
گزینی صحیح مكان شده، ذکر مشكالت و مسائل به توجه با
تواند می شهرهای بزرگ، ویژهبه شهرها، در شهری خدمات مراکز

روان و  را شهری متقابل عناصر و عملكردهای روزانه هایجابجایی
های جوییصرفه ( و ضمنKuby, 2014: 142کند ) پویا

زیست  محیط و کند شهروندان جلوگیری وقت اتالف اقتصادی از
 بهرا  است شهری ریزانبرنامه مورد نظر که مطلوبی زندگی و سالم

 زمین و منابع از (. استفادهDiego, 2010: 62ارمغان بیاورد )

 ضادمقوله مت ظاهرا دو که زیست محیط احیاء و و نگهداری حفظ

 سطوح قوی در مدیریت و ریزیبرنامه به باشند، نیاز روزافزونمی

 طلبدرا می جهانی و ایمنطقه ای،محلی، شهری، ناحیه
(Firman, 2013: 350 .)و ابزار بدون استفاده از مدیریت این 

 به را مسئولیت سنگین خود تواندنمی قدرتمند، علمی هایروش

 (.2: 1392، پوریبرساند )ولی انجام
شهر تهران، با توجه به نقش مرکزیتی که دارد، همواره با  

افزایش جمعیت و تراکم آن همراه بوده و به تبع آن در ارائه خدمات 
دلیل کمبود در برخی از موارد و عدم توزیع های مختلف، بهدر زمینه

باشد )زیاری، ها میها، دچار نارساییجغرافیایی مناسب کاربری
1388 :1 .) 

های خدمات شهری برای ارائـه تسهیالت بهتر به بریکار
 که یابی هستندشهروندان، نیازمند اصول و قواعد علمی مكان

ها از لحاظ شعاع دسترسی، سازگاری یابی بهینه کاربریمكان
 ها بـا یكدیگر و آستانه هرهای مختلف، سنخیت کاربریهمجواری
 . (Lin 2011: 395) دهدرا مورد تأکید قرار می هاکدام از آن
و متغیرهای  معیارها تأثیر تحت های سوختیابی جایگاهمكان

مشكل  قالب سنتی در معیارها نظر گرفتن در که باشدمی مختلفی
مورد  توان معیارهایمی ArcGISفزار انرم در کهحالی است. در

های سوخت یابی جایگاهدر مكان مختلف هایالیه صورتبه را نظر
تغییرات  توانافزار میدر این نرم (.22: 1392، زادهخلیل) بردکار به

نظر  تجدید قبلی نتایج در اعمال نمود و مدل در را بالفاصله جدید
 (. ,Hodgson (275 :2009کرد 

( دارای 5و  9، 18، 21، 22مناطق غربی شهر تهران )مناطق 
نیاز به ایجاد شبكه بهینه باشند و رسانی میجایگاه سوخت 14

با توجه به رسانی گازی در این مناطق با توجه های سوختیستگاها

 ی( و کالبدنیزم بی)ش یطی(، محتی)جمع یاجتماع هایشاخص
آید رسد. بر همین اساس این سوال پیش میضروری به نظر می

با توجه  CNG سوخت عرضه هایهای مناسب جایگاهمكانکه 
کدام مناق هر تهران، ش یبه معیارها و ضوابط موجود در مناطق غرب

 شناسایی و تعیین قیتحق یهدف کلباشند؟ در همین راستا، می
در  (CNG)های عرضه سوخت گازی های مناسب جایگاهمكان

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  مناطق غرب شهر تهران با
نوآوری پژوهش در استفاده از مجموعه  در نظر گرفته شد.

 .است نهیبه یابیندر مكاپارامترهای مؤثر 
 

 مبانی نظري

 چارچوب نظری
 مناسب را مكان که است فرآیندی مكانی -فضایی تناسب تحلیل

 ,Shultzکند )می تعیین خاص کاربری برای شده تعیین پهنه در

2012: 259.) 
که محقق  است، پذیرامكان زمانی و مناسب یابی بهینهمكان

های و داده اطالعات میان مناسبی و منطقی علمی بتواند ارتباط
 به یابی با توجهبا موضوع مكان مرتبط آمده از کارشناسان دستبه

  (.Lund, 2014: 60) ها برقرار سازداولویت

عمرانی در جهت بهبود رفاه حال جامعه  یهابرای اجرای طرح
نفع، محل صحیح استفاده از امكانات موجود باید مطابق با ذی

باید منطبق بر  هاه و نحوه اجرای آنتدوین شد یهایزیربرنامه
 . (Paul, 2013: 32) رایج باشد یاستانداردها
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تا حدود زیادی  تواندییابی صحیح و اصولی خدمات شهری ممكان
: 1392، مهدوی)در نظم بخشیدن به عملكرد شهرها مؤثر باشد 

ای باشد که گونهبه  توزیع متعادل خدمات بایدعبارت دیگر به (.18
ها دسترسی پیدا کنند همه اقشار جامعه به صورت متعادل به آن

 (. 46: 1389)زیاری، 
بر  یعموم نیبرآنند که با استخراج قوان یابیمكان یهاهینظر

ساختار موجود  یابیمؤثر بر مكان یرهایاساس عوامل و متغ
 حیرا توض رهیو غ یخدمات ،یتجار ،یصنعت یهاتیفعال یابیمكان

از  کهنیکنند. با توجه به ا یمكان استقرار را معرف نیدهند و بهتر
مراکز  یابیبه سمت مكان یابیمكان یهاهیبه بعد نظر 1970دهه 

و مهم  یاساس فیاز وظا یكیاست؛ لذا  افتهیوق س یرسانخدمات
گوناگون  یهایبه کاربر نیزم صیتخص ،یشهر زانیربرنامه
 .(10: 1395)معززآبادی و همكاران،  است یشهر

 

  یابيمکان یارهایمع

 یابی بهینه عبارتند از: معیارهای مكان

 یهای: منظور از مؤلفه سازگاری قرارگیری کاربرسازگاری .1
ناسازگار  یهاکاربری جداسازیر کنار یكدیگر و برعكس سازگار د

 .از یكدیگر است
کاربری  یزیرشهروندان برنامه شیآسا نی: برای تأمشیآسا .2
دارد. فاصله و  ادییز تیعناصر شهری اهم یابیو مكان یاراض

 زانیم یریگاندازه هایشاخص ازبه عناصر شهری،  یزمان دسترس
 شیاافز. و نوسازی شهر هستند در امر بهسازی راحتیو  شیآسا

نامناسب و کاهش آن دو به معنای  یهر دو عامل به معنای دسترس
 مناسب است. یدسترس

 هایکننده مكان کاربر نییتع یاز عوامل اصل یكی: ییکارا .3
که هر  نیشهری است. به لحاظ ا نیزم متیدر شهر، الگوی ق

و  نیزم متیق از یتابع یگذارهیکاربری از لحاظ اقتصادی و سرما
 .شودیم نیمع نهیسود و هز لیمتصور بر آن است، تحل یهانهیهز

: منظور از مطلوبیت حفظ عوامل طبیعی، چشم تیمطلوب .4
 یعنی یریو دلپذ تیمطلوب یعبارت به باز استاندازها، فضاهای

باز و  یفضاها جادیا ،یعیطبعوامل یحفظ و نگهدار یتالش برا
 ی.شهریها و فضاها، ساختمانن راهشكل گرفت یچگونگ ر،یدلپذ

مانند:  یعیشهر در مقابل سوانح طب یمنی: حفاظت و ایمنیا  .5
 یهاتیو فعال هایکاربر یمكان یارهایو زلزله در مع لیطوفان، س

وساز در ساخت میحر ،ارهایمع نیمتفاوت مؤثر است و براساس ا
 .شودیم تیسطح شهر رعا

 ها و اماکنا و ساختمانبهبود فضاه ی: امروزه برایسالمت .6
نقش  ستیزطیمحبهداشت و  ییاجرا یاستانداردها تیرعا ،یصنعت
شهر سالم و مقررات معروف به اثرات  یدارد. استانداردها یمهم

حراست  ست،یزطیشهر را از نظر حفظ مح تیهرگونه فعال یطیمح
 یابیمورد ارز یفرهنگراثیو حفاظت از م یاجتماع شیاز آسا

 (.78: 1395)سعیدپور،  هددیمقرار

 

 آمايش سرزمین

روابط انسان  آمایش سرزمین با توجه به اهداف آن، در تنظیم بهینه
برداری منطقی با نوع فعالیت و محیط در فضای ملی به منظور بهره

ترین کاربردهای مطلوب یكی از مهم ها،از تمامی امكانات و قابلیت
است که در  ArcGISافزار نرمکارگیری و استفاده از در جهت به

با کمک این برنامه  گیرد.های مختلفی مورد توجه قرار میزمینه
 در جوییصرفه با را هاتحلیل و و تجزیه هاپردازش انواع توانمی

 داد. انجام زمان و هزینه
-برای اولین 1960 دهه اوایل در جغرافیایی اطالعات سیستم 

 آن بر طرفداران روز به روز بعد به تاریخ آن از و مطرح کانادا در بار

 این از امروزه کرد. پیدا جهانی جنبه 80 دهه در و شد افزوده

 مختلف علوم و هادر رشته جهان سطح در گسترده طور به سیستم

و همكاران،  شجاعیانشود )گوناگون استفاده می مسائل حل برای
1393 :62 .) 
عبارت است  سیستم اطالعات جغرافیایی (1993) وبلن نظر از
منظور گردآوری،  به محور رایانه و یكپارچه نظامی کارگیریاز به

در  های مكانیمدیریت داده و تحلیل برداری،بهره سازی،ذخیره
چون  ایبا امكانات ویژه جغرافیایی اطالعات سیستم نقشه. قالب

های ها از سیستمنقشه اطالعات و خروج و ورود و دقت، سرعت
تهیه  نویسی،امكان برنامه چند متغیره، تلفیق و امكان آنالیز دیگر،
و  همسایگی آنالیز واحدهای مكانی، هایهای اطالعاتی دادهبانک

های سیستم تریناز مهم غیره و مسیریابی یابی،ی، روانپیوستگ
های تكنیک سازیکه پیاده است اخیر هایشده سال طراحی

میسر  ممكن زمان تریندر کوتاه را ریزیپیچیده برنامه پیشرفته و
 (. 43: 1390شجاع عراقی، (سازدمی
و عوامل  هاقطعیت عدم و هاپیچیدگی با کنونی شهرهای در

 سنتی در هایگذارند، روشمی تأثیر آن توسعه نحوه بر که متعددی

دیگر  هانقشه گذاری دستیهمروی نظیر فضایی مسائل حل
سرعت ، (25: 1391 و همكاران، عبدی) باشد پاسخگو تواندنمی
بر  تأثیرگذار عوامل انبوه حجم همچنین و شهرها دگرگونی و رشد

مدون  چارچوبی از استفاده جز ایچاره شهر، در فضایی مسائل
باقی  شهرسازی در فضایی مسائل حل در ArcGISبر  مبتنی

ریزی برنامه در رسانیخدمات یابی مراکزاست. مكان نگذاشته
ات خدم یابی بهینهمكان است. برخوردار خاصی اهمیت از شهری

                                                 
. Quinn Weblen  

 

 
 

http://eps.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=9920&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://eps.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=9920&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 هزینه دسترسی و شهری مدیریت هایهزینه کاهش باعث شهری

 به اجتماعی را عدالت ( و تحقق175: 1390 نوبخت، (شودمی

 را فراهم شهروندان آسایش رفاه و بهتر، زیست امكان و دارد دنبال

 رویكرد به کلی طور(. به62: 1392  و همكاران، مافیآورد)می

 هاکارآترین شیوه جمله از امروزه جغرافیایی، اطالعات هایسیستم

 ریزی اجرایبرنامه بهبود نیز و هاگذاریسیاست ارتقای برای

 (. بنابراین140: 1389 ،نصیریرود )ی به شمار میشهر هایطرح

 و کامل، پیشرفته جغرافیایی اطالعات شبكه یک برخورداری از

 آورد وفراهم می گوناگون هایریزیبرنامه برای را زمینه بهترین

 هایدر بخش حتی هاطرح اجرای در وریبهره افزایش موجب

 (. 23: 1384شود )سرور، می شهری مختلف ارائه خدمات
 

 پیشینه تحقیق
های سوخت یابی جایگاه(، به بررسی مكان1392و همكاران )مافی 

بیانگر عدم توجه به یک طرح  در شهر مشهد پرداختند نتایج مطالعه
کارشناسی جهت تعیین مكان بهینه محل احداث جایگاه است که 

ر باعث شده است در مناطقی با تراکم زیاد و در مناطقی با این ام
 (. 23: 1384تعداد کم جایگاه و فقدان جایگاه مواجه باشیم )سرور، 

عرضه  هایگاهیجا نهیبه یابیمكان، (1390نوبخت و همكار )

اطالعات  ستمیو س یاضیر زیریسوخت با استفاده از برنامه
سی نمودند و دریافتند که برای شهر مشهد را برریی در کالنایجغراف

رسانی به یک ناحیه با در نظر گرفتن سناریوهایی، بررسی خدمات
 باید پتانسیل هر ناحیه تعریف و محاسبه گردد و براساس مدل

 یابی انجام گیرد.ریاضی مكان
شهری و اراضی کاربری (، به تحلیل1389زیاری و همكار )

های پمپ گاز در تهران هیابی جایگادهی معیارهای مكانوزن
ها نشان داد که شهر تهران با توجه به پرداختند. نتایج مطالعه آن

نقش مرکزیتی که دارد، همواره از تراکم باالی جمعیت برخوردار 
دلیل کمبود و در های مختلف، بهبوده و در ارائه خدمات در زمینه

دچار  دلیل عدم توزیع جغرافیایی مناسب،ای از موارد، بهپاره
 باشد.هایی مینارسایی

به  ArcGIS افزاربا استفاده از نرم (،1389و همكار ) نصیری
شهر قم پرداختند و به این نتیجه  CNGهای یابی جایگاهمكان

 اند. یابی نشدههای مناسب مكانها در مكانرسیدند که جایگاه
    و GIS یسامانه اطالعات مكان(، 1389حسینی و همكار )شاه

آن در صنعت  یایاز مزا نهیاستفاده به یوزارت نفت برا یاه کارهار
ها نشان داد که سیستم مطالعه نمودند. نتایج تحقیق آن نفت

افزار، اطالعات جغرافیایی شامل یک نظام منسجم از سخت
ها است که در آن اطالعات وارد شده به رایانه و داده افزار نرم

ارزیابی و بازیابی شده و به صورت  ذخیره، تجزیه و تحلیل، انتقال،
های جغرافیایی منتشر ای، جدولی و مدلی از پهنهاطالعات نقشه

 گردد.می
 

 روش انجام پژوهش
توصیفی، تحلیلی و  یهاروش از ترکیبی مطالعه پژوهش روش

این مطالعه شامل اطالعات مربوط  در آماری جامعه است. پیمایشی
جمعیت خانوار، تراکم جمعیتی، ی آماری شامل تعداد هابلوکبه 

ی موقعیت هانقشهشهر تهران،  25000/1ی توپوگرافی هانقشه
های ی ارتباطی و کاری و جایگاههاشبكهسیاسی، جمعیتی، 

اطالعات، رسانی موجود در منطقه مورد مطالعه بودند. تمام سوخت
 1393تهران در سال  یاز شهردار ازیمورد ن یهاآمار و نقشه

  .دیردگ افتیدر
 Expertافزار وزن، نرم تعیین و انجام محاسبات برای

Choice افزار در نرم های اطالعاتیالیه گرفت. قرار مورد استفاده
ArcGIS دست های بهتوجه به وزن گرفتند و با قرار تحلیل مورد

برای احداث  های مناسبمكان ،AHPروش  با استفاده از آمده
  گردید. تعیین سوخت جایگاه

های یابی جایگاهبا تحلیل فاکتورهای مؤثر در زمینه مكان
CNGنشانی؛ سبز، آتشها و فضای، شاخص سازگاری: پارک

شاخص مطلوبیت: فاصله از گسل، درجه شیب، معابر و دسترسی و 
تراکم جمعیت و شاخص ناسازگاری: فاصله از مراکز آموزشی، 

عنوان مانی، فاصله از مراکز تجاری، بهفاصله از مراکز بهداشتی و در
 ها تشخیص داده شدند.ترین شاخصمهم

 

 محدوده مورد مطالعه
مناطق شهر تهران  ترینشامل غربی تحقیق، مورد مطالعه محدوده

 ، منطقهنفر 858346 باهكتار و  5420به مساحت  5 منطقه شامل
به  18منطقه  ،نفر 917423 کیلومترمربع با 6/19به مساحت  9

به مساحت بالغ  21منطقه  نفر، 391368 هكتار و با 8083مساحت 
شهرداری تهران به  22منطقه  و نفر 162681هكتار و با  5156بر 

 جمعیت بوده است. نفر 128958هكتار و با  5881مساحت 
مستقر  CNGپمپ گاز  جایگاه 14 مطالعه، مورد محدوده در

و مناطق  4با  22منطقه جایگاه و  5با  5که منطقه طوریبه ،است
ترین جایگاه ، جایگاه به ترتیب دارای بیش2و  3با  21و  18

 و هاآن از کدام هر موقعیت. در غرب تهران هستند CNGسوخت 
 همچنین میزان مساحت و تعداد هر جایگاه در هر منطقه در شكل

 است. شده ، نشان داده1

 

https://jm.um.ac.ir/index.php/geography/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B9%D8%B2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&lastName=%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A&id=59270
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 میزان مساحت و تعداد هر جایگاه در هر منطقه. 1شکل 

 
 جج

 هایافته
 شاخص سازگاری

ها و فضای سبز، معیارهای پارکشامل  شاخص سازگاری
و براساس این فاکتورها به هر  بودنشانی فضاهای ورزشی، آتش

های معیارهای الیهو ها امتیاز داده شد یک از این جایگاه
 گردید. ArcGISافزار سازگار وارد نرم

  سبز فضای و هاپارك -

رسانی های سوختجایگاه با متناسب هایهمجواری از یكی
 ایجاد با نیز این تحقیق باشد. درمی سبز فضای درون شهری،

 اقدام موجود، سبز فضای و هاپارک اطراف در متری 800 بافر
شده ارائه  ،2گردید که نتایج آن در شكل  الیه این دهیوزن به

 است.
 

 
 جهمحدوده مورد مطالع دربا فضای سبز  CNGهای جایگاه نقشه فاصله. 2 شکل

 

 ورزشی فضاهای

 های ورزشیکاربری مطالعه مورد محدوده در کهاینبه  توجه با 

در  شده ایجاد هایحریم به باشند،می متوسط و کوچک نوع از
نگاه مثبت شده است، نقشه فاصله از مراکز  کاربری این اطراف

افزار های نرمران با استفاده از قابلیتورزشی در منطقه غرب ته
ArcGIS  600، 600-400، 400-200، 200-0کالس  5در-

متر تهیه گردید که نتایج آن در شكل  800تر از و بزرگ 800
 نشان داده شده است. ،3



 (، ...CNG) یسوخت شهر یهاگاهیجا نهیبه یابیو مكان ییفضا لیخاله و همكاران: تحلهنده یرینص                      52

 

 
 ه مورد مطالعهدر محدود یاز مراکز ورزش CNGهای جایگاهنقشه فاصله . 3شکل

 نشانیآتش

های موجود در منطقه مورد مطالعه نشانیموقعیت و مكان آتش
افزار های نرممشخص و با استفاده از قابلبت GPSبا استفاده از 

ArcGIS کالس 5نشانی در نقشه بافر یا فاصله از مراکز آتش  
 400از  تربیشو  400-300، 300-200، 200-100، 100-0

 نشان داده شده است.، 4ردید که نتایج آن در شكل متر تهیه گ

 
 جدر محدوده مورد مطالعهنشانی از مراکز آتش CNGهای نقشه فاصله جایگاه. 4شکل 

 

 شاخص مطلوبیت

گاه در این شاخص سازگاری بین کاربری و محل استقرار جای
فاصله از مسیر  شود. برای شاخص مطلوبیت معیارهایارزیابی می
گسل، شیب، معابر، تراکم جمعیت در نظر گرفته شده  دسترسی،

 ، نقشه حریم فاصله از مسیر دسترسی از روی نقشه5شكل است. 

رقومی و به منظور  ArcGIS افزارتوپوگرافی تهیه و در نرم
گرفت. بدین منظور نقشه تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار 

-300، 100-200، 0-100کالس  5حریم فاصله از جاده به 
 .متر تقسیم گردید 400از  تربیشو  400-300، 200
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 محدوده مورد مطالعه یدسترس ریاز مس CNG هایگاهینقشه فاصله جا. 5شکل 

 درجه شیب
 از استفاده با رقومی ارتفاع دلم نقشه از شیب نقشه تهیه برای

  3 در نقشه نیا گردید. استفاده ArcGIS افزارمنر یهاتیقابل

درجه با توجه به  6از  تربیشدرجه و  6-3درجه،  3-0کالس، 
 بینقشه ش، 6شكل  شكستگی منحنی هیستوگرام تهیه گردید.

 جایگاه ها را در محدوده مورد مطالعه نشان می دهد.
 

 
 در محدوده مورد مطالعه CNGهای نقشه شیب جایگاه. 6 شکل

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  تراکم جمعیت

نفر  70-0کالس،  4تراکم جمعیتی در منطقه مورد مطالعه در 
نفر در هكتار و  210-140نفر در هكتار،  140-70هكتار،   در

 . (6شكل ) نفر در هكتار تهیه گردید 210از  تربیش

 



 (، ...CNG) یسوخت شهر یهاگاهیجا نهیبه یابیو مكان ییفضا لیخاله و همكاران: تحلهنده یرینص                      54

 

 
 در محدوده مورد مطالعه CNGهای جایگاه تراکم جمعیتنقشه . 7 شکل

 های ناسازگاریشاخص

جایگاه  که شوندمی هاییکاربری ی، شاملناسازگار یهاشاخص
 .یابی شودها مكانگروه این از محفوظ مكانی در باید سوخت

 

  فاصله از گسل

ی منطقه شناسنیزمنقشه حریم فاصله از گسل از روی نقشه 
 5نقشه حریم فاصله از گسل در  و العه قرار گرفتمط مورد

تر از و بیش 300-400، 200-300، 100-200، 0-100کالس 
 (.7گردید )شكل  ترسیممتر  400

 

 
جدر محدوده مورد مطالعه با گسل GNCهای جایگاهنقشه فاصلله  .7شکل    

 فاصله از مراکز آموزشی -

 نظر در آلودگی تأثیر بحرانی نقاط وانعن به آموزشی مراکز

 مراکزنزدیكی  در ایستگاه احداث بنابراین،شوند. می گرفته

 میزان فاصله، افزایش با وشود می تلقی قبول غیرقابل آموزشی

  .یابدمی افزایش ایستگاه احداث جهت مطلوبیت
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 ورد مطالعهدر محدوده مبا مراکز آموزشی GNCهای جایگاه نقشه فاصله .8شکل  

 
 

 
 

 فاصله از مراکز تجاری -

 و صدا پر سرو و شلوغ از اماکن تجاری و صنایع عمده مراکز
 و ترافیک از ناشی جوی و صوتی هایآلودگی تولید کننده
های با جایگاه ناسازگار هایکاربری از بوده و مردم سروصدای

 هاکاربری این هر چهبنابراین شهری هستند. رسانی درونسوخت

-می یترکموزن ، دنباش ترنزدیک رسانیهای سوختجایگاه به

های مراکز برای این منظور بعد از شناسایی و ورود الیهگیرند. 
اقدام به تهیه بافرهای  ArcGISتجاری و صنعتی عمده به محیط 

  .(9)شكل  ها گردیدمتری در اطراف آن 800

 
 ر محدوده مورد مطالعهد عیی و صنامراکز تجاربا  GNCهای جایگاه فاصله. 9 شکل

 

 

ج

  AHP نتايج تهیه وزن هر معیار با استفاده از
یابی بندی عوامل مؤثر بر مكاندهی و اولویتوزن به منظور

علت کارایی به مطالعه، مورد در منطقه پمپ گاز هایجایگاه

 استفاده، AHPعیاره چندم گیرییمتصم سیستم از مناسب،

 گردید. 
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 Expertافزار صورت یک ماتریس وارد نرمبه هاهنتایج مقایس

Choice، افزار وزن های این نرمگردید. با استفاده از قابلیت
دهنده درستی نهایی و همچنین ضریب ناسازگاری که نشان

به  توجه ها است، برای هر عامل محاسبه گردید. بامقایسه
ست آمده برای هر یک از عوامل با استفاده از مدل دهای بهوزن

AHP های یابی جایگاهمكان نهایی، برای تهیه نقشه

بندی شده نقشه کالس در هر فاکتور رسانی گازی، وزنسوخت
نتایج  آمد. دست به بندی نهایینقشه پهنه و آن عامل ضرب

و ضریب وزن هر  بندیدست آمده از ماتریس کالسبهنهایی 

 هایگاهیجا یابیگانه مؤثر بر مكان13ز متغیرهای یک ا

تهران در جدول  یشهردار یدر مناطق غرب یگاز رسانیسوخت
 ، ارائه شده است. 1

دهند که کاربری ایمنی نشان می، 1اطالعات جدول 
فضای سبز و و موثرترین معیار  14/0 وزننشانی( با )آتش
تفریحی  -شی و مراکز ورز تحصیلی -مراکز آموزشی ،هاپارک

 دارند.جایگاه سوخت گازی یابی مكاندر ترین تأثیر را کم

 مدل تحلیل سلسله مراتبی اساس بر معیارها نهایی وزن. 1جدول 

 وزن معیار وزن معیار

 081/0 توپوگرافی زمین )شیب( 141/0 آتش نشانی

 044/0 مذهبی -مراکز فرهنگی 121/0 معابر و خیابان

 044/0 صنعتی-مراکز تجاری 114/0 تراکم جمعیت

جايگاههای سوخت گازی 

 موجود
 042/0 هافضای سبز و پارك 097/0

 042/0 مراکز آموزشی و تحصیلی 085/0 گسل

 041/0 مراکز ورزشی 085/0 رودخانه و آبراهه اصلی

   062/0 مراکز درمانی و بهداشتی

 1                                                 جمع

 با رابرب مقایسه در CR سازگاری ضریب در این مطالعه میزان
و یا  ترکوچک باید مقدار آن کهاین به توجه با دست آمد.به 02/0

 مورد قبول بوده یافته انجام هایمقایسه بنابراین باشد، 1/0 مساوی

 با اعمال نهایت درشدند.  استخراج شده، محاسبه هایو وزن

 در های هر عاملدر نقشه هاآن هایو معیار هایهال یهاوزن

-های سوختجایگاه بندینقشه پهنه جغرافیایی تاطالعا سیستم

 تهران شهر (22و  21، 18، 9، 5رسانی در مناطق غربی )منطقه 

 آمد.  دستبه
های مكان جنبه از را محدوده مطالعاتی وضعیت، 10شكل 

  .دهدیمرسانی گازی نشان های سوختاحداث جایگاه بهینه

 ینواح ،یینها بندیاطالعات نقشه پهنه طور کههمان

 طیشرا نیتهران( بهتر یشهردار 22و  21منطقه )مناطق  یغرب

با دارا هستند.  دیجد یسوخت گاز  هایگاهیجهت احداث جا را 

 نیدر ا  تیجمع شیساخت و سازها و افزا یشیتوجه به روند افزا

ختسو هایگاهیو عدم وجود جا ریاخ هایدو منطقه در سال

 یو فرهنگ یآموزش ،یراکز درمانناسازگار )م هاییو کاربر رسانی

مناسب از تمام مناطق تهران به  یمناطق و دسترس نیو ...( در ا

 رسدیهمت و آزادگان، به نظر م هایبا احداث اتوبان ینواح نیا

دارند.  یسوخت گاز هایگاهیجهت احداث جا یبهتر طیشرا

در  ادیاز سكنه ز یو خال ریوجود مناطق با هبا توجه ب ن،یهمچن

محدوده مورد  گریتهران نسبت به مناطق د 22و  21اطق من

مناطق نسبت به  نیدر ا نیزم نییپا متیق نیمطالعه و همچن

مقرون به  ینواح نیسوخت در ا هایگاهیاحداث جا گر،ید ینواح

 .باشدیم زیصرفه ن
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 جAHPرسانی بر اساس مدل جایگاه های سوختیابی مكانبندی نهایی نقشه پهنه. 10 شکل

های احداث جایگاه طبقات از یک هر به مربوط مشخصات
که طور همان است. شده ارائه، 2 جدول در سوخت گازی

 با به نواحی مربوط منطقه مساحت ینتربیششود، مالحظه می

 شرایط متوسط احداث جایگاه سوخت گازی با مساحت

باشد و به ترتیب نواحی با درصد می 76/43هكتار و  86/13038
درصد( و  53/32هكتار و  15/9691شرایط مناسب )مساحت 

ند. باشدرصد( می 70/23هكتار و  45/7060نامناسب ) مساحت 
 رسانی گازی موجود در منطقه موردهای سوختتر جایگاهبیش

درصد( در پهنه متوسط نقشه نهایی جهت احداث  71مطالعه )
های موجود نیز در پهنه درصد جایگاه 29ها قرار دارند و جایگاه

های سوخت گازی قرار دارند. اما در پهنه مناسب احداث جایگاه
وجود ندارد. الزم به ذکر است  رسانینامناسب هیچ جایگاه سوخت

ها را پوشش تر مناطق نظامی و فرودگاهکه این نواحی، بیش
 رسد.دست آمده منطقی به نظر میدهند، نتایج بهمی

 

 

 های سوخت گازیجایگاه  احداث طبقات سطوح و مساحت .2جدول 

 مساحت درصد مساحت هکتار سطوح رديف

 1/32 7101/30 مناسب 1

 1/43 10449/10 متوسط 2

 23 4470/60 نامناسب 3

 100 2220/92 مجموع
 

 
 

 

 
 

  

  گیريبحث و نتیجه
 هایمناسب جایگاههای تعیین مكان حاضر،مطالعه هدف از 

محیطی  -اجتماعی هایشاخصبه  با توجهگازی سوخت عرضه 

است که با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی انجام  و کالبدی
   شد.
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شهرداری تهران  18و  5مناطق  ترهمپوشانی، بیشق نقشه طب
در محدوده متوسط از لحاظ احداث جایگاه سوخت گازی قرار 

ین خالی و گرانی زمین عدم وجود زمدلیل هب 5اند. منطقه گرفته
علت بافت قدیمی و ساخت و ساز متراکم و هب، 18و منطقه 

اد در اولویت های زیوجود مراکز تجاری و کارگاهی و انباری
 های سوخت گازی قرار دارند. دوم )متوسط( جهت احداث جایگاه

سطح منطقه  تربیشاداری و نظامی بودن  دلیلهب 9منطقه 
های نظامی(، عدم وجود باد و پادگانآ)وجود فرودگاه مهر

سكونت و ترافیک زیاد ناشی از همجواری با ترمینال آزادی و 
رسانی گازی در های سوختیگاهمیدان آزادی از لحاظ احداث جا

 اولویت آخر )نامناسب( قرار دارند. 
تراکم جمعیت،  هایهمپوشانی نقشه پراکنش کاربری

یابی های سوخت گازی با نقشه نهایی مكاندسترسی و جایگاه
 تهیه شده های سوخت گازی تهیه شده نشان داد که نقشهجایگاه
م جمعیت، دسترسی و تراک تأثیر عوامل تحت عاملی از هرتر بیش

 طور که در نقشهباشد. همانهای سوخت میعدم وجود جایگاه
های سوخت گازی موجود در منطقه مورد مطالعه پراکنش جایگاه

 18و  5های سوخت گازی در مناطق تر جایگاهمشاهده شد، بیش
با توجه به  22و  21ها در مناطق قرار دارند و کمبود این جایگاه

خاطر وجود تراکم جمعیت و دسترسی آسان به روند افزایشی
 رسد. های همت و آزادگان ضروری به نظر میاتوبان

همپوشانی نقشه تراکم جمعیت با نقشه نهایی نیز نشان داد 
که مناطقی با تراکم جمعیتی باال در نواحی با شرایط مناسب 

های سوخت گازی قرار دارند و نواحی نامناسب و احداث جایگاه
احداث جایگاه سوخت گازی، تراکم جمعیتی پایینی دارند.  متوسط

در مورد دسترسی نیز، دسترسی و خیابان در تمام سطح شهر 
 وجود دارد. 

های سازگار )فضای سبز و همپوشانی نقشه پراکنش کاربری
یابی نشانی( با نقشه نهایی مكانپارک، اماکن ورزشی و آتش

داد که تراکم مراکز  های سوخت گازی تهیه شده نشانجایگاه
های سوخت گازی کم ورزشی در مناطق بهینه جهت احداث جایگاه

 است.
از لحاط وجود فضاهای سبز و پارک نیز نقشه همپوشانی 

های سوخت گازی نشان داد که نواحی مناسب احداث جایگاه
تری نسبت به نواحی متوسط و نامناسب، فضای سبز و پارک بیش

 اوقات فراغت رانندگان دارا هستند.  جهت استراحت و گذراندن
های ناسازگار )مراکز درمانی، همپوشانی نقشه پراکنش کاربری

های یابی جایگاهآموزشی، فرهنگی و ...( با نقشه نهایی مكان
ترین تراکم این سوخت گازی تهیه شده نشان داد که بیش

های در مناطق نامناسب و متوسط احداث جایگاه سوخت کاربری
ترین تراکم از لحاظ قرار دارند و مناطق مناسب دارای کم گازی

دهی عوامل همچنین نتایج وزنباشند. های ناسازگار میکاربری
رسانی براساس روش تحلیل های سوختیابی جایگاهمؤثر در مكان

-توان، عامل ایمنی )آتشنشان داد که می (AHP)سلسله مراتبی 

و تراکم  121/0عابر با نمره ، دسترسی و م141/0نشانی( با نمره 
در انتخاب مكان  مؤثر عوامل ترینرا مهم 114/0جمعیت با نمره 

در  رسانی گازی در آیندههای سوختمناسب جهت احداث جایگاه
 نظر گرفت. 

،  AHPو مكانی هایتحلیل با آمده دستبه خروجی نقشه
 بودن لحاظ، مناسب از را مورد مطالعه منطقه مناطق مختلف

درصد  53/32 نشان داد که حدود گاز سوخت جایگاه ی احداثبرا
سوخت  جایگاه احداث مناسب برای دارای پتانسیل مناطق

دارند و  متوسط پتانسل مناطق درصد 76/43 حدود باشند،می
درصد از محدوده مورد بررسی  70/23 شام دیگر که مناطق

اه جایگ احداث پتانسل نامناسب )ضعیف( برای دارای باشد،می
 هاآن در سوخت جایگاه احداث رسانی شناخته شد وسوخت

 گردد. توصیه نمی
عرضه سوخت  موجود هایجایگاه با آمده دستبه نتایج تحلیل

 درصد 29حدود  های موجود،جایگاه میان از که نشان داد گاز نیز 
در  هادرصد جایگاه 71حدود  و مناسب پتانسیل با در مناطقی هاآن

 با هایاند و در مكانمتوسط واقع شده پتانسیل اهایی بمكان

 است.پتانسیل نامناسب )ضعیف( هیچ جایگاهی قرار نگرفته 
 

 راهکارها
 گردد:راهكارهای زیر پیشنهاد می های تحقیقبا توجه به یافته

 و  22و  21رسانی در منطق های سوختایجاد جایگاه
 ؛حیدسترسی مناسب از تمام مناطق تهران به این نوا

  ایجاد فضاهای سبز و پارک جهت استراحت و گذراندن
 ؛اوقات فراغت رانندگان

 سنجش پتانسیل منطقه برای در تعیین مكان بهینه ،
 ت.معیار ترافیک معیارها اس ایجاد جایگاه و
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