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 چكيده 

افزایش جمعیت و تراکم همراه بوده و به تبع آن در ارائه خدمات و تسهیالت در  مرکزیتی با -شهر تهران با توجه به نقش محوری

هایی است. ها دچار نارساییای از موارد به دلیل عدم توزیع جغرافیایی مناسب کاربریهای مختلف، به جهت کمبود و در پارهزمینه

کننده سوخت بخش حمل و نقل به عنوان تأمینرسانی از جمله اجزاء شبكه خدمات شهری است که های سوختشبكه جایگاه

زیست دارای اهمیت است. یكی از شهری عمل کرده و به نوبه خود از لحاظ مالحظات ترافیكی، شهرسازی، ایمنی و محیطدرون

چند  ریگیمتصمی هایمدل آنهاست. امروزه مناسب یابیها(، مكانبنزینسوخت)پمپ عرضه هایجایگاه عوامل پیرامون ترینمهم

-تصمیم ند. دراشده تبدیل گیری مكانیمتصمی پیچیده مسائل با رویارویی در مناسب و توسعه به رو ابزاری به (MCDMمعیاره )

چند معیاره  گیریهای تصمیمدهند که روشدارد. مطالعات و شواهد نشان می وجود مختلفی هایروش معیاره، چند هایگیری

تهران به لحاظ تراکم  17دهند. منطقه گیری مكانی، نتایج دقیقی ارائه میی بین آنها، برای تصمیمهای تلفیقمختلف باالخص روش

های روز و گذرگاه بودن به مناطق مجاور، ضرورت نیاز به جایگاجمعیتی باال و همچنین تراکم عبور و مرور داخلی در شبانه

 کالبدی -فضایی یابی سازمان مدیریت این رو هدف پژوهش حاضر دهد. ازها را نشان مییابی بهینه آنرسانی و مكانسوخت

-شهر تهران و بررسی موقعیت جایگاه 17های منطقهبنزینپمپ قرارگیری مناسب محل با تأکید بر تعیین شهری درون ساختارهای

باشد. فازی، می AHPتلفیقی  روش از گیریبهره با و (GISاطالعات جغرافیایی) از سیستم با استفاده های موجود در این منطقه،

تحلیلی و ماهیت کاربردی دارد. بدین منظور جهت رسیدن به اهداف مذکور از  -روش پژوهش در این ارزیابی، توصیفی 

معیارهای مناسب، سازگار با منطقه مورد مطالعه و مختلفی استفاده شده است و در نهایت با استفاده از مقایسات زوجی و نظر 

های اطالعاتی در فازی وزن نهایی معیارها مشخص شده است. نتایج حاصل از تلفیق الیه AHPاسبات به روش کارشناسان و مح

های های جدید، موقعیت قرارگیری جایگاههای مناسب برای احداث جایگاه، ضمن مشخص کردن مكانARCGISافزار نرم

ای قرار شهر تهران در موقعیت مناسب و بهینه 17د منطقهجایگاه موجو 2دهد هر پمپ بنزین را تحلیل کرده است که نشان می

 ندارند.
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 مقدمه 

ی پیچیده بوده که به وسیله های اقتصادی و ساختارهای فضایهایی با تراکم باالی جمعیتی، تمرکز فعالیتشهرها مكان

ترین مشكالت حمل و نقل شهری در شوند. حجم باالی ترافیک یكی از رایجسیستم حمل و نقل شهری حمایت می

-رسانی را در مكانهای الزم، تقاضای سوختبینیشهرهای بزرگ است. افزایش تعداد اتومبیل در صورت نبود پیش

 توسعه و جمعیت رشد(. Viana, 2004پاسخگویی به چنین نیازهایی هستند) دهد که اغلب ناتوان ازهایی افزایش می

 خدمات اصولی و صحیح فضایی ساماندهی و است آورده وجود به شهرها برای ایعدیده مشكالت شهرها نامناسب

 اخیر هایدهه در(. Abdi, et.al, 2012باشد) مؤثر شهرها عملكرد به بخشیدن نظم در زیادی حدود تا تواندمی شهری

 و شهرها جمعیت رشد چون عواملی خاطر به جمعیت افزایش این هستیم، ایران در شهری جمعیت افزایش شاهد

-یابی تسهیالت عمومی نمونه(. مكان1303)بهرامی و همكاران، باشدمی شهرها به روستاها جمعیت مهاجرت همچنین

افزایی خدمات استفاده از منابع، افزایش کارایی و هم جویی درها با درک منافع ناشی از صرفههای دولتای از سیاست

-هایی که رشد سریع جمعیت را تجربه میگرایی است که چنین منافعی به خصوص برای دولتو افزایش حس جمع

 نیز ساماندهی مكان و آن از بهینه و استفاده زمین به دسترسی عادالنه (.Zolnik, et.al, 2010کنند، بسیار حیاتی است)

 و نظر طبیعی از شهری هم هایمكانو  مفهوم فضاها امروزه آید.حساب می به پایدار توسعه اساسی هایمؤلفه از ییك

را بسیار  ساماندهی مكان و کاربری زمین ریزیبرنامه ابعاد و کیفی یافته تغییر اجتماعی اقتصادی نظر از هم و کالبدی

کاالی  و همگانی و ثروت حیات و عمومی منبع شهری و فضای شهر کالبدی سیستم واقع در است. ساخته غنی متنوع و

 دقیق تحت مدیریت آینده حال زمان در عمومی منافع جهت تامین در تواندمی آن از و استفاده آیدمی حساب عمومی به

 در گیریهای سوختجایگاه متوازن و یكنواخت توزیع و صحیح (. توسعهShirani, 2011)قرار گیرد و سنجیده

 هایتشكیل گره عدم رسانی،سوخت هایبه جایگاه شهروندان، دسترسی مناسب رفاه افزایش و سكونت محل مجاورت

 این جمله از تامین زمین اقتصادی هایکاهش هزینه ایمنی و افزایش ها،جایگاه در صف تشكیل عدم و ترافیكی

 یبهینه گزینیمكان عدم که است روشن و واضح همگان بر امروزه (.Behbahani, et.al. 2007)باشند دستاوردها می

 داخل آمدهای و رفت در عظیمی معضل چه بزرگ، شهرهای در خصوص به شهرها، بیشتر در شهری خدمات مراکز

 محیطی زیست مشكالت بر چقدر مكرر و مورد بی سفرهای دلیل به انسانی نیروی بسیار حجم و کرده ایجاد شهرها

های اخیر، تقاضای بیشتر را برای استفاده از وسایل (. میزان سریع شهرنشینی در سالultz, S.D, 2001) است افزوده

نقلیه ایجاد کرده و در نتیجه منجر به افزایش مصرف سوخت شده است. شناسایی محل مناسب و بهینه در شهرهای 

های غرافیایی و سیاستشلوغ و پر تراکم بسیار دشوار است. عوامل متعددی از جمله جمعیت، عوامل اقتصادی، ج

بنزین در نظر گرفته شوند. انتخاب عوامل مختلف منجر به های پمپدولتی و... باید در انتخاب مكان بهینه برای ایستگاه

های اطالعاتی زیادی در زمانی واحد کار گیرندگان باید بر روی دادهشود؛ بنابراین تصمیمهای اطالعاتی میافزایش الیه

)اصالنی و گیرندگان سیستمی را که دقت و سرعت باالیی دارد، بكار گیرنده باعث شده است که تصمیمکنند. این مسئل

-در مكان GISهای ( است. امروزه از تواناییGISها، سیستم اطالعات جغرافیایی)یكی از این سیستم (.2511شیخ، آل

در مدیریت  GISت شهری یكی از کاربردهای یابی مراکز خدماشود. مكانهای مختلفی استفاده مییابی، در زمینه

رسانی، های سوختیابی در شهرها از جمله جایگاه(. بنابراین با توجه به اهمیت مسئله مكان1330 شهری است)طالبی،

فازی با تأکید بر  منطق و AHP روش به شهری درون ساختارهای کالبدی -فضایی یابی هدف این پژوهش سازمان

 ترینمهم موضوع اهمیت به توجه با شهرداری تهران است. 17های پمپ بنزین در منطقه ای ایستگاهیابی بهینه برمكان

 شعاع بودن و محدود لحاظ کمی از هاجایگاه نامناسب توزیع عدم بخش، این رسانی درزمینه خدمات در مشكل

 هایکیفی جایگاه و توزیع کمی که درسمی نظر به ضروری مسئله این بنابراین، باشد.مذکور می هایجایگاه عملكردی

اطالعات  های سیستمتوانمندی از استفاده با مقاله این در گیرد. قرار بررسی تخصصی مورد و علمی طور بنزین بهپمپ
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 شده پرداخته شهر تهران 17منطقه  در های سوختجایگاه فضایی ساماندهی به MCDMهای جغرافیایی و روش

 این از گیریبهره با نیز و معیاره چند گیریتصمیم مختلف هایروش و یادگیری گیریمتصمی با شناخت مفهوم .است

معیاره  چند گیریتصمیم آن از را پاسخ( تریندرست)بهینه پاسخ توان انتظارمی درست هایبا بكارگیری معیار و هاروش

های یابی ایستگاهمكان اقدام به فازی( AHPمعیاره تلفیقی) چند گیریتصمیم روش از با استفاده این تحقیق در. داشت

 ایم.تهران نموده 17بنزین در محدوده منطقه پمپ

 پژوهشمبانی نظری 

 شهری هایکاربری بهینه تو یع هایقابلیت و جغرافیایی اطالعات سیستم

 اصول سری یک نیازمند شهروندان برای بهتر تسهیالت ارائه جهت ورزشی مراکز نظیر شهری عمومی خدمات اربریک

-همجواری سازگاری دسترسی، شعاع لحاظ از هاکاربری بهینه یابیمكان موازین این. باشندمی یابیمكان علمی قواعد و

 چنین اعمال لیكن. دهدمی قرار تأکید مورد آنها از کدام هر خدماتی آستانه و یكدیگر با هاکاربری سنخیت مختلف، های

 تحلیل و تجزیه و تلفیق که باشدمی توصیفی و مكانی فضایی، اطالعات از وسیعی حجم نیازمند یابیمكان در معیارهایی

(. 1333 باشد)عزیزی،پذیر می( امكانGIS) همچون ریزیبرنامه و شهرسازی در جدید ابزارهای از استفاده با تنها آنها

 دهدمی امكان که هاستداده و رافزانرم فزار،سخت از منسجم نظام یک از است عبارت جغرافیایی اطالعات سیستم

 ای،نقشه اطالعات صورت به و شده بازیابی و ارزیابی انتقال، تحلیل، و تجزیه ذخیره، رایانه به شده وارد هایداده

 با را هاتحلیل و تجزیه و هاپردازش انواع توانمی GIS. با کمک شوند منتشر جغرافیایی هایپهنه از مدلی و جدولی

 اولین برای 1015 دهه اوایل در جغرافیایی اطالعات سیستم (.1370 )آرونوف،داد انجام زمان و هزینه در جوییصرفه

 پیدا جهانی جنبه 35 دهه در و شد افزوده آن طرفداران بر روز به روز بعد به تاریخ آن از و شد مطرح کانادا در بار

 یابیمكان. است برخوردار خاصی اهمیت از شهری یریزبرنامه در رسانیخدمات مراکز یابیمكان(. 1371)بارو، کرد

 به را اجتماعی عدالت تحقق و شودمی دسترسی هزینه و شهری مدیریت هایهزینه کاهش باعث شهری خدمات بهینه

 از است عبارت گزینیمكان (. 1333)سرور،آوردمی فراهم را شهروندان آسایش و رفاه بهتر، زیست امكان و دارد دنبال

 فعالیت یک اجرای امكان آمدن فراهم و شرایط وجود از حصول زمینه در که تهمیداتی و اقدامات و ملیاتع سلسله

 در و داده قرار ارزیابی مورد مختلف جهات از را هافعالیت اجرایی برنامه باز دید با اجرایی دستگاه آن اساس بر و بوده

 عوارض و تبعات بین این در و نمایدمی اقدام شده نتخابا مكان در عملیات اجرای به نسبت هدف، به دستیابی صورت

 (.1335گیرد)حیات روحی، می قرار نظر مد و بررسی قبالً موضوع

 (MCDMگیری چند معیاره)های تصمیمروش

هایی که به ارزیابی، بر اساس وزن، ها و روشگیری چند معیاره عبارت است از مفاهیم، رویكردها، مدلروش تصمیم

شود. هدف های بهتر میگیریکند و در نهایت منجر به تصمیمگیرنده کمک مییا میزان برتری از طرف تصمیم هاارزش

ها با توجه به معیارهای متعدد و اهداف متضاد است. های ارزیابی چند معیاره بررسی تعدادی از جایگزیناصلی تكنیک

بندی و امتیازدهی جایگزین بر مشخص شده و یک درجه های سازگاربرای پیاده کردن این ایده الزم است جایگزین

گیری به کاربر در بهبود فرآیندهای تصمیم GISها انجام شود. به کارگیری این روش در زمینه اساس درجه جذابیت آن

برای حل مسائل  GISگیری چند معیاره با ، ادغام رویكرد تصمیم1015(. از دههRida, et.al, 2010کند)کمک می

 GISگیری چند معیاره و ریزان شهری قرار گرفت و در پی آن رویكرد تصمیمریزی فضایی مورد توجه برنامهمهبرنا

ریزی شد که با اهداف چندگانه متضاد از قبیل مسائل تخصیص کاربری اراضی درگیر مبنایی برای حل مسائل برنامه

توانند در آن بكار گرفته شوند. با داد زیادی از معیارها میپذیر است که تعای ساده و انعطافبودند. این رویكرد به گونه

گیرندگان در اختصاص وزن به هر یک از معیارها بر اساس مقایسه زوجی با مشكل وجود این، ممكن است تصمیم
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یابی بهینه خدمات به منظور مكان GISو  MCDMهای (. ترکیب روشPhua&Minowa, 2005مواجه شوند)

 (.Chang& Breeden, 2008ربرد بسیار بیشتری داشته باشد)تواند کاشهری می

 محدوده مورد مطالعه 

ی جنوب در پهنه 17منطقه شهرداری است که محدوده مورد مطالعه در منطقه  22شهر تهران در حال حاضر دارای 

آن واقع شده است. های آبرفتی شهر تهران از نظر توپوگرافی در پهنه دشت 17منطقه (. 1شهر تهران قرار دارد)شكل

اند. ارتفاع متوسط این های آبرفتی جوان و قدیمی گسترده شدهها به طور وسیعی در ورای مخروط افكنهاین دشت

ها عاری از عوارض طبیعی است. این منطقه متر متغیر بوده و غالباً سطح آن 1155تا  1555واحدهای توپوگرافی از 

و از  10، جنوب با منطقه 11و  11، از شرق با مناطق 0و  15از شمال با مناطق  باشد که محله می 13ناحیه و  3دارای 

ترین هكتار به یكی از متراکم 320هزار نفر و مساحت  235باشد که با جمعیت حدود همسایه می 13غرب با منطقه 

خانه و...( مستقیماً در هسته مناطق تهران با بافتی فرسوده و ناپایدار تبدیل شده است. هیچ عنصر بارز طبیعی)کوه، رود

بندی اصلی منطقه متشكل از عناصر اولیه شهر به عنوان عنصر شاخص کالبدی وارد عمل نشده است. در واقع استخوان

از زمره عناصر مهم  مصنوع است و این عناصر عبارتند از محورهای ارتباطی، مراکز تجاری و مرکز مذهبی منطقه.

مرکز تجاری فروش لوازم یدکی خودرو، مرکز صنایع و  3سازمان فضایی منطقه،  بندی وتشكیل دهنده استخوان

به  17توان نام برد. همچنین منطقه آباد را میمصنوعات آلومینیوم، بازار کیف و کفش امین الملک و بازار مبل یافت

  (.17شهرداری منطقه )واحد آمارعلت وجود مرقد امام زاده حسن واقع در خیابان امین الملک هویت مذهبی دارد

 
 ؛ ماخ :)نگارندگان(در شهر تهران 17موقعیت منطقه : 1 شکل 

 روش تحقیق 

کالبدی با تأکید  -مدیریت فضاییمنظور دارد به تحلیلی -توصیفی  روشی و کاربردی هدفی که حاضر پژوهش در

پمپ  یابیمكان در مؤثر پارامترهای سپس و مطالعه مورد باید منطقه ابتدا GISپمپ بنزین در  یابی ایستگاهمكان بر

 GISها و اطالعات گردد. سپس کلیه دادهمی آورینیاز جمع مورد مكانی اطالعات و هاداده ادامه شود. در بنزین، تعیین

Ready  شده و الیهGIS  آنها در نرم افزارArcGIS های تهیه گردید. در مرحله بعد کلیه الیهVector  موجود در

های تهیه شده به تبدیل گردیدند. سپس الیه Rasterهای به الیه شده و به فراخور نوع الیه، Clipن محدوده یكسا

های دهی شده و بر اساس وزنهای توزیع شده بین جامعه آماری از طریق مقایسات زوجی وزنکمک پرسشنامه
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 نرم طریق از شده پردازش هاییهال کلیه سپس فازی پردازش شدند. AHP گیری تحلیلتصمیم بدست آمده و با روش

 17در منطقه پمپ بنزین احداث برای مكان بهترین روش این وسیله به نهایت در و شد تبدیل نقشه به ARCGIS افزار

 گردد.می پیشنهاد و یابیمكان تهران شهر

 
 )نگارندگان( :نبعم  ؛شهر تهران 17در منطقه  مکانیابی ایستگاه پمپ بنزین فرآیند: 2شکل 

 های پمپ بنزینیابی ایستگاهال م جهت مکانعیارهای مها و داده

 های مختلف ترین عوامل در تخصیص فضا و تأسیس کاربری: تراکم جمعیت از مهمتراکم جمعیت

تر از تأسیسات و تجهیزات شهری بوده وری مناسبرسانی شهری است. عامل جمعیت باعث بهرهخدمات

توانند عملكرد خدماتی خود را به نحو مناسبی انجام دهند، نمی و در عین حال مناطق فاقد این امكانات نیز

زیرا در یک سیستم پویای شهری وجود نقص در یک قسمت باعث ایجاد کندی، وقفه و در مواردی اخالل 

(. از آنجایی که میزان و تراکم جمعیت از عوامل اصلی مؤثر در 1331 شود)امامی،در کل سیستم شهری می

های مربوطه است، در مناطقی که دارای جمعیت بیشتری ریزیرسانی و برنامهخدماتیابی مراکز مكان

بنزین را برای های پمپیابد و این مسئله نیاز به جایگاههستند استفاده از وسایل حمل و نقل افزایش می

 رسانی در این مناطق افزایش داده است.سوخت

 شكیل دهنده شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و ها، مهمترین عنصر ت: راهدسترسی به شبکه معابر

های شهری یک شهر ارتباط تنگاتنگی با نوع روند. شبكههای شهری به یكدیگر به شمار میکاربری

سازد. از ها است که مسئله دسترسی را بین آنها مطرح میها دارد، زیرا نحوه توزیع فضایی کاربریکاربری

یابی های تلفیقی و مكانهای ارتباطی، امروزه با استفاده از کاربریكهطرف دیگر برای کاهش مشكالت شب

توان از ها و نزدیک کردن محل کار و زندگی و تأمین مایحتاج و تفریح در یک منطقه میبهینه کاربری

های ارتباطی را تا حد زیادی مرتفع ها و تعداد سفرهای شهری کاسته و مشكالت شبكهمسافت

کنند، ها جریان اصلی ترافیک در شهر را هدایت میها و جاده(. از آنجا که بزرگراه1337، کرد)پورمحمدی

 شود.رسانی در مجاورت این مسیرها منجر به سهولت دسترسی میهای سوختاستقرار جایگاه

 کاربری اراضی شهری این است که قبل از یابی شناسان در مكان: وظیفه زمینها(مخاطرات طبیعی)گسل

هایی را که ثباتی هستند، مشخص ساخته و انواع روشهایی را که موجب بیها مكانیسمیابی کاربریمكان

تعیین مکان های مناسب جهت استقرار پمپ بنزین و ارزیابی موقعیت جایگاه های موجود

و ترکیب الیه ها( فازی -تعیین وزن معیارها به روش تحلیل سلسله مراتبی )تعریف توابع وزن دهی 

آماده سازی الیه های اطالعاتی متناسب با هر معیار 

جمع آوری آمار و اطالعات از وضع موجود پمپ بنزین های منطقه -تهیه کردن نقشه های مورد نیاز و رقومی کردن آنها 
تهران11

تعریف مدل مفهومی و استخراج متغیرها و ضوابط و معیارهای موثر در مکانیابی

(انتخاب منطقه مطالعاتی برای مکان گزینی جایگاه های پمپ بنزین)تعیین هدف
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زا بنزین به دلیل اشتعالهای پمپ(. جایگاه1331 در جلوگیری از آن مناسب است، توصیه نماید)رضویان،

ه باشند تا در صورت های زلزله فاصله داشتبودن مواد موجود، باید از مخاطرات طبیعی به خصوص کانون

 بروز حادثه کمترین خسارت وارد شود.

 ها در منطقه، موجب افزایش سطح خدمات سوخت: وجود سایر جایگاههای پمپ بنزین موجودایستگاه-

های پمپ های مختلف، تاثیر متفاوتی در فعالیتتواند از جنبهگردد که این موضوع میگیری در منطقه می

در این مقاله ما تأثیر منفی این پارامتر را مدنظر قرار خواهیم داد، بدین معنی که ها داشته باشد و بنزین

ها  خواهد شد. دهی جایگاههای خدماتهای دیگر موجب کاهش فعالیتفرض خواهیم کرد وجود جایگاه

است تا های موجود بیشتر باشد، شرایط بهتر خواهد بود. از این رو سعی بر آن لذا هرچه فاصله از ایستگاه

 ها از یكدیگر، از ارائه خدمات بصورت موازی جلوگیری شود.با حفظ و افزایش فاصله جایگاه

 پمپ بنزین و هـر کـاربری برای الیه شیب با توجه به اینكه مناطق با شیب کمتر برای ساخت : شیب  مین

ر امتیـاز بیشـتر و گونه که مناطق با شیب کمتـدهی صورت گرفته است، بدینتر است امتیازمناسب دیگری

 اند.مناطق با شیب بیشتر امتیاز کمتری گرفته

 گیرند، باید از نظر سازگاری و همخوانی هایی که در حوزه نفوذ یكدیگر قرار می: کاربریکاربری اراضی

های دیگر نشوند. بنابراین این فعالیت با یكدیگر منطبق بوده و موجب مزاحمت و مانع انجام فعالیت

 کرد.بندی های سازگار و ناسازگار دستهبه دو گروه کاربریتوان ا میها رکاربری

 ریزی ترین معیارهایی است که در برنامهجوار از جمله مهمهای همسازگاری کاربری: های سا گارکاربری

یابی خدمات شهری با اهداف متفاوتی از جمله سهولت دسترسی، کاربری زمین نقش بسزایی دارد. مكان

گیرد. بدین منظور پارامترهای انتخاب انجام میزایش رفاه و آسایش ساکنین شهری و... کارایی، افارتقای 

 . (3)شكل شده در این بخش در جهت دسترسی به اهداف مطرح شده است

 بنزین، های پمپگزینی جایگاهدر مقابل وجود پارامترهای سازگار در مكانهای ناسا گار: کاربری

ها در مجاورت آنها منجر به کاهش کارایی و به وجود آمدن ند که استقرار این ایستگاهمعیارهایی وجود دار

 (. 3شود)شكل نارسایی در کارکردهای آنها می

ها ماهیتی های مكان محور تلقی کرد، چرا که این دادهتوان از نوع دادههای مورد استفاده در این پژوهش را میداده

ای مورد استفاده در  GISهای های مختصات محور را دارا هستند. دادهسازی بر روی نقشهمكانی داشته و قابلیت پیاده

 اند:( نشان داده شده1این پژوهش به صورت جدول )
 ده های اطالعات مکانی مورد نیا : دا1 جدول

 نمونه داده نوع داده

 (Raster) ای منطقهتصویر ماهواره(؛ مدل ارتفاعی منطقهDem) 

 

 (Vector) 

های عمومی؛ ها(؛ الیه پارکینگهای پمپ بنزین موجود؛ الیه مخاطرات طبیعی)گسلها؛ الیه ایستگاهالیه معابر و خیابان

ها و نشانی؛ الیه مدارس و مراکز آموزشی؛ الیه بیمارستانهای اتوبوس شهری؛ الیه ایستگاه آتشها و ایستگاهالیه ترمینال

 ها؛ الیه مناطق مسكونیپارک مراکز درمانی؛ الیه فضاهای سبز و

(Descriptive) الیه اطالعات جمعیتی منطقه 

 منبع: )نگارندگان(
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 : پارامترهای سا گار در مکان گزینی ایستگاه های پمپ بنزین9 شکل

 
 های پمپ بنزینگزینی ایستگاه: پارامترهای ناسا گار در مکان0 شکل

سهولتهبمنجربنزینپمپهایایستگاهباهاپارکینگمجاورت:عمومیپارکینگهای
منجرمنظوربدینطوالنیمسافتطیصورتاینغیردر.گرددمیگیریسوختدر
مصرفافزایشای،محلهدرونتراکمنتیجهدرومحالتدرشلوغیافزایشبه

انهمكاروروستایی)شدخواهدصوتیآلودگیافزایشومحالتآلودگیوسوخت
113،1305).

هایشبخمهمترینازیكیشهریهایاتوبوس:اتوبوسهایایستگاهوهاترمینال
زماناهشکمنظوربههاایستگاهوترمینالهااندکفاصله.باشندمیشهرینقلوحمل

وندانشهربهرسانیخدماتارتقایبهمنجررسانیسوختهایجایگاهبهدسترسی
گرددمی

بهتوجهابشهرمختلفمناطقدرخطرریسکوپتانسیل:نشانیآتشهایایستگاه
وسوزیآتشحوادثدرپذیرآسیبنقاطشدنمشخصبهحوادثتكراروتعداد
.(1330،03،کریمیحاجیوفرهمندفقهی)گرددمیمنجرباالپتانسیلباهایمكان

درتسهیلهبمنجررسانیسوختهایجایگاهبهنشانیآتشهایایستگاهدسترسیلذا
.گرددمیهاآسیباینکاهش

ازاشندبمیمختلفیکارکردهایدارایشهریسبزفضاهای:هاپارکوسبزفضاهای
یهتصفوهواهایآالیندهجذبشاملکههامكاناینمحیطیزیستکارکردهایجمله
توجهبا.(70،1330همكاران،وهاشمی).باشدمیدماتعدیلومیكروکلیماتثبیتهوا،

هایجایگاهردهااتومبیلتجمیعوگرددمیهواآلودگیبهمنجرکهبنزینترکیباتبه
.باشدمیضروریکاربریدواینمجاورتازاجتنابلذارسانیسوخت

ازوریدضرورتشهریساکنینبرایامنوآراممحیطبرقراریبهنیاز:مسکونیمناطق
درصوتیآلودگیایجادبهتوجهبازیرا.سازدمیمطرحرارسانیسوختهایجایگاه
ورتصدرساکنینسالمتبهواردهصدماتوهاآسیبنیزورسانیسوختهایجایگاه

تلمخراشهریکاربریمدیریتوشهریریزیبرنامهاهدافها،ایستگاهاینبامجاورت
.کندمی

ازجتنابابنابراین.باشندمیسالممحیطنیازمندشدیدابیمارافراد:هابیمارستان
توسطنزینبکهامراینبهتوجهبابنزینپمپهایایستگاهباهابیمارستانمجاورت

هگرفتقراراولطبقهدرسرطانبهابتالخطرزمینهدرالمللیبینهایانجمن
karakitisos)است & et all,2007,1890)باشدمیضروری.

بهنجرمتواندمیتواندمیبنزیندرموجودترکیباتمعرضدرگرفتنقرار:مدارس
واردمازبرخیدروسردردآسم،جملهازبهداشتینامطلوبعوارضازمختلفیانواع

terres).گرددسرطانبهابتالافزایش & et all,2010,2754)پذیریآسیبدلیلبه
اینازمدارسدوریسالمترویبرگذارتاثیرموادازنوجوانانوکودکانباالی

.گرددمیهاآسیباینکاهشبهمنجرهاجایگاه
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باشد شهر تهران می 17پژوهش، کارمندان و کارشناسان شهرداری منطقه محدوده مورد مطالعه در این  جامعه آماری:

باشد که بر اساس شواهد و اطالعات موجود در طی چند دهه گذشته، ترین مناطق شهر میکه به عنوان یكی از جنوبی

ل ، از منظر مصرف سوخت، رشد و تغییرات قاببالطبع توسعه و گسترش حمل و نقل و رشد جمعیتبا توجه به 

یابی پمپ بنزین)از طریق مشورت با ای را تجربه نموده است. در این تحقیق پس از تعیین معیارهای مكانمالحظه

های مقایسات زوجی معیارها بین کارشناسان منطقه نموده و پس از جمع کارشناسان منطقه( اقدام به توزیع پرسشنامه

های اطالعاتی متناسب با هر معیار جهت ورود به کور، الیهها و محاسبه اوزان معیارها به روش مذآوری پرسشنامه

 تهیه شد.  GISمحیط 

-اقدام به ارزش فازی، AHPگیری چند معیاره تصمیم گیری از تكنیکدر این پروژه با بهره :های مورد استفادهروش

یابی های اطالعاتی و مكانیه( اقدام به تهیه الGISسازی داده نموده و در بستر سیستم اطالعات مكانی )گذاری و مدل

 ایم.های پمپ بنزین نمودهبهینه ایستگاه

برای نخستین بار روشی را برای  1033 دو پژوهشگر هلندی به نام فان الرهوفن و پدریک به سال :فا ی AHPروش

مبنای  ی و برهای زوجاین روش با جایگزینی اعداد فازی مثلثی در ماتریس مقایسه .فازی پیشنهاد نمودند AHP روش

حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده است. پیچیدگی مراحل این روش باعث شده این روش چندان مورد استفاده 

چنگیز »پیشنهاد شد. سینگیز کاهرامان یا با تلفظ فارسی  این روشهای متعددی برای پس از آن روش .قرار نگیرد

های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی را بیان ه فازی، انواع روشمعیار چندمكانی گیری در کتاب تصمیم« قهرمان

کرده است. در کتاب حاضر با استناد به کاهرامان روش بوکلی و روش چانگ که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است، 

های ذهنی خود ها و تواناییدر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اگر چه افراد خبره از شایستگی .آموزش داده شده است

نمایند، اما باید به این نكته توجه داشت که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی، امكان برای انجام مقایسات استفاده می

ازی سازگاری بیشتری با عبارات کالمی و گاه مبهم انعكاس سبک تفكر انسانی را بطور کامل ندارد. استفاده از اعداد ف

 .گیری در دنیای واقعی پرداختانسانی دارد بنابراین بهتر است که با بكارگیری اعداد فازی به تصمیم

گیرنده های تصمیمها در نظرات و ایدهگیری از عدم قطعیتتوان در این تحقیق برای بهرهفازی می AHPروش از 

ری را توانند مقداگیرندگان از طریق این رنج و دامنه میروش از رنج مقادیر، استفاده کرده و تصمیمن استفاده نمود. ای

-توانند نگرششان را به صورت خوشبین، بدبین و میانهباشد. آنها همچنین میاعتماد آنها میانتخاب کنند که بازتابی از 

ر دامنه، نگرش میانه روز با مقدار متوسط دامنه و نگرش انتخاب باالترین مقدابین با رو تعیین کنند. نگرش خوش

فازی بكار رفته در این کار  AHPاوزان  .(1303 و همكاران، حبیبی)شودمیترین مقدار دامنه نشان داده بدبین با پایین

 . ای چانگ محاسبه شدندبر اساس روش تحلیل توسعه

ه گردید. بعـدها بـه ئای توسط چانگ اراش تحلیل توسعهروشی با عنوان رو 1002در سال : روش توسعه یافته چانگ

هـای دیگـر این روش توسط خود وی بهبود بخشیده شد. روش گسترش یافته چانگ بـیش از همـه روش 1001سال 

مراتبی فازی مورد استفاده قرار گرفته است. اعـداد مـورد اسـتفاده در ایـن روش، اعـداد  هلبرای محاسبات تحلیل سلس

به فضای فـازی از مفهـوم درجـه امكانپـذیری  تحلیل سلسله له مراتبی ستند. چانگ جهت تعمیم تكنیکمثلثی فازی ه

پذیری آن است که مشخص شود چقدر احتمال دارد یک عدد فـازی بزرگتـر استفاده کرده است. منظور از درجه امكان

م درجه امكانپـذیری یـا درجـه احتمـال از یک عدد فازی دیگر باشد. پیش از بیان الگوریتم پیشنهادی چانگ باید مفهو

 (.1303 )حبیبی و همكاران،بزرگتر بودن تشریح شود
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 F1 باشد: احتمال اینكه m1≥m2 گرا .را در نظر بگیرید F2 =(l2,m2,u2) و F1 =(l1,m1,u1) دو عدد فازی مثلثی

 و F1 تفاع ناحیه اشتراک بینبرابر است با ارF1 نسبت به  F2احتمال بزرگتر بودن .است 1بزرگتر باشد برابر  F2 از

F2. 

 
 :برابر است باF2 نسبت به F1 بنابراین مقدار احتمال بزرگتر بودن

(𝑭𝟏 ≥ 𝑭𝟐)

=

{
 

 
𝟏                                                  𝒊𝒇𝒎𝟏 ≥ 𝒎𝟐

𝟎                                                   𝒊𝒇𝒖𝟏 ≥ 𝒍𝟐 
(𝒍𝟏 − 𝒖𝟐)

(𝒎𝟐 − 𝒖𝟐) − (𝒎𝟏 − 𝒍𝟏)
                    𝒆𝒍𝒔𝒆 

                                                               (𝟏) 

 

 

 (1939 و همکاران، حبیبی)به روش بسط یافته چانگفا ی   AHP مراحل روش

 بیمرات سلسله نمودار رسم: 1 مرحله

 زوجی مقایسات انجام منظور به فازی اعداد تعریف: 2 مرحله

 زوجی مقایسات ماتریس تشكیل: 3 مرحله
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 زوجی مقایسه ماتریس سطرهای از یک هر برای Si ی محاسبه: 3 مرحله

 :صورت این در شود می داده صورت نشان به باشد، مثلثی صورت به فازی اعداد اگر
𝑺𝒊

=∑𝑴𝒈𝒊
𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

× [∑∑𝑴𝒈𝒊
𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

]

−𝟏

                                                                                                            (𝟐) 

∑ 𝑴𝒈𝒊
𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

= (∑ 𝒍𝒋
𝒎

𝒋=𝟏
,∑ 𝒎𝒋

𝒎

𝒋=𝟏
,∑ 𝒖𝒋

𝒎

𝒋=𝟏
)                                                                                 (𝟑) 

∑∑𝑴𝒈𝒊
𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

= (∑ 𝒍𝒊
𝒎

𝒊=𝟏
,∑ 𝒎𝒊

𝒎

𝒊=𝟏
,∑ 𝒖𝒊

𝒎

𝒊=𝟏
)                                                                                   (𝟒) 

[∑∑𝑴𝒈𝒊
𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

]

−𝟏

= (
𝟏

∑ 𝒖𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

,
𝟏

∑ 𝒎𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

,
𝟏

∑ 𝒍𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

)                                                                                 (𝟓) 

 .همدیگر به نسبت Si بزرگی درجه یمحاسبه: 0 مرحله

𝑽(𝑴𝟐 > 𝑴𝟏) = 𝒉𝒈𝒓(𝑴𝟏 ∩𝑴𝟐) = 𝝁𝑴𝟐
(𝒅)

=

{
 

 
𝟏                                        𝒊𝒇𝒎𝟐 ≥ 𝒎𝟏

𝟎                                           𝒊𝒇𝒍𝟏 ≥ 𝒖𝟐 
(𝒍𝟏 − 𝒖𝟐)

(𝒎𝟐 − 𝒖𝟐) − (𝒎𝟏 − 𝒍𝟏)
    𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒘𝒊𝒔𝒆 

   (𝟔) 

 

 زوجی مقایسات ماتریس در هاگزینه و معیارها وزن یمحاسبه: 1 مرحله

 نهایی بردار وزن محاسبه: 7 مرحله

 ها یافتهتجزیه و تحلیل 

، نیازمند تولید تعیین ارزش و اهمیت نظرها با معیارهای مد جهت بررسی شرایط نقاط استخراج شده و تطبیق آن

فازی )روش چانگ( اقدام به تولید  AHPهم هستیم. لذا در این مرحله به کمک روش  هر یک از معیارها نسبت به

 باشند(.نفر می 10ضرایب اهمیت معیارها نمودیم)تعداد افراد جامعه آماری 

 در این پروژه فرم کلی مدل به بشكل زیر خواهد بود:
Z=W1X1+W2X2+…+WiXi 

، با استفاده از محاسبات مربوط به این روش، فازیAHP ش به کمک رو Wiو ... تا   W2و  W1جهت تولید ضرایب 

 .که در نهایت نتایح ذیل ارائه گشتوزن معیارها را محاسبه کرده 

الزم بذکر است که تهیه ماتریس مقایسه معیارها بصورت دوبه دو از طریق  توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری 

 که در ادامه به نتایج بدست آمده اشاره خواهیم کرد. ( صورت پذیرفت.17)متخصصین و کارشناسان منطقه 
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 :: رسم نمودار سلسله مراتبی1مرحله 

 
 )نگارندگان( :نبعم یابی پمپ بنزین، : نمودار تحلیل سلسله مراتبی در مکان1 شکل

 : تعریف اعداد فا ی به منظور انجام مقایسات  وجی2مرحله 

  فا ی AHPتی در تکنیک : طیف فا ی معادل مقیاس نه درجه ساع2 جدول

 معادل فا ی معکوس معادل فا ی jنسبت به  iعبارت کالمی وضعیت مقایسه 

 (1و1و1) (1و1و1) Preferred Equallyترجیح یکسان 

 (42999و421و1) (1و2و9) بینابین

 (4221و42999و421) (2و9و0) Preferred Moderatelyکمی مرجح 

 (422و4221و42999) (9و0و1) بینابین

 (42166و422و4221) (0و1و6) Preferred Stronglyخیلی  یاد 

 (42102و4216و422) (1و6و7) بینابین

 (42121و42102و42166) (6و7و8) Very Strongly Preferredخیلی  یاد مرجح 

 (42111و42121و42102) (7و8و3) بینابین

 (42111و42111و42111) (3و3و3) Extremely Preferredکامالً مرجح 

 (1939 خ :)حبیبی و همکاران، م

 : تشکیل ماتریس مقایسات  وجی9مرحله 
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 فا ی AHP: مقایسه  وجی معیارها به روش 9 جدول

 

 )نگارندگان( :نبعم

 برای هر یک ا  سطرهای ماتریس مقایسه  وجی iS : محاسبه ی0مرحله 

  برای هر یک ا  سطرهای ماتریس مقایسه  وجی Si محاسبه ی: 0 جدول

 Si ارمعی و ن

 

 S1 میزان جمعیت منطقه (0.081 0.051 0.032)

 S2 شبكه معابر و خیابان های اصلی  (0.189 0.121 0.077)

 S3 گسل (0.265 0.172 0.112) 

 S4 ایستگاه پمپ بنزین موجود (0.142 0.090 0.057) 

 S5 شیب منطقه (0.106 0.069 0.045) 

 S6 عمومیپارکینگ های  (0.063 0.038 0.022) 

 S7 ترمینالها و ایستگاه های اتوبوس شهری (0.068 0.044 0.030) 

 S8 ایستگاه آتش نشانی (0.185 0.116 0.071) 

 S9 مدارس و مراکز آموزشی (0.070 0.044 0.029) 

 S10 بیمارستان ها و مراکز درمانی (0.124 0.078 0.049) 

 S11 ک هافضاهای سبز و پار (0.167 0.106 0.067) 

 S12 مناطق مسكونی (0.114 0.071 0.044) 

 ها نسبت به همدیگر iS ی درجه بزرگی : محاسبه1مرحله 
 ها نسبت به همدیگر  Siی درجه بزرگی محاسبه: جدول 1 جدول

V(s1>s1
2) 

V(s1>s1
1) 

V(s1>s
10) 

V(s1>s
9) 

V(s1>s
8) 

V(s1>s
7) 

V(s1>s
6) 

V(s1>s
5) 

V(s1>s
4) 

V(s1>s
3) 

V(s1>s
2) 

0.650 0.203 0.542 1 0.133 1 1 0.667 0.381 0 0.054 
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V(s2>s1
2) 

V(s2>s1
1) 

V(s2>s
10) 

V(s2>s
9) 

V(s2>s
8) 

V(s2>s
7) 

V(s2>s
6) 

V(s2>s
5) 

V(s2>s
4) 

V(s2>s
3) 

V(s2>s
1) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.602 1 
V(s3>s1

2) 

V(s3>s1

1) 

V(s3>s

10) 

V(s3>s

9) 

V(s3>s

8) 

V(s3>s

7) 

V(s3>s

6) 

V(s3>s

5) 

V(s3>s

4) 

V(s3>s

2) 

V(s3>s

1) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
V(s4>s1

2) 

V(s4>s1

1) 

V(s4>s

10) 

V(s4>s

9) 

V(s4>s

8) 

V(s4>s

7) 

V(s4>s

6) 

V(s4>s

5) 

V(s4>s

3) 

V(s4>s

2) 

V(s4>s

1) 

1 0.824 1 1 0.732 1 1 1 0.268 0.677 1 
V(s5>s1

2) 
V(s5>s1

1) 
V(s5>s

10) 
V(s5>s

9) 
V(s5>s

8) 
V(s5>s

7) 
V(s5>s

6) 
V(s5>s

4) 
V(s5>s

3) 
V(s5>s

2) 
V(s5>s

1) 

0.969 0.513 0.864 1 0.429 1 1 0.700 0 0.358 1 
V(s6>s1

2) 

V(s6>s1

1) 

V(s6>s

10) 

V(s6>s

9) 

V(s6>s

8) 

V(s6>s

7) 

V(s6>s

5) 

V(s6>s

4) 

V(s6>s

3) 

V(s6>s

2) 

V(s6>s

1) 

0.296 0.315 0.643 0.503 0.856 0.245 0.367 0.103 0.063 0 0.704 
V(s7>s1

2) 

V(s7>s1

1) 

V(s7>s

10) 

V(s7>s

9) 

V(s7>s

8) 

V(s7>s

6) 

V(s7>s

5) 

V(s7>s

4) 

V(s7>s

3) 

V(s7>s

2) 

V(s7>s

1) 

0.655 0.650 0.456 1 0.442 1 0.255 0.653 0.111 0 0.837 
V(s8>s1

2) 
V(s8>s1

1) 
V(s8>s

10) 
V(s8>s

9) 
V(s8>s

7) 
V(s8>s

6) 
V(s8>s

5) 
V(s8>s

4) 
V(s8>s

3) 
V(s8>s

2) 
V(s8>s

1) 

1 1 1 1 1 1 1 1 0.566 0.956 1 

V(s9>s1

2) 

V(s9>s1

1) 

V(s9>s

10) 

V(s9>s

8) 

V(s9>s

7) 

V(s9>s

6) 

V(s9>s

5) 

V(s9>s

4) 

V(s9>s

3) 

V(s9>s

2) 

V(s9>s

1) 

0.462 0.355 0.777 0.655 0.566 0.865 0.350 0.365 0.123 0 0.844 
V(s10>s

12) 

V(s10>s

11) 

V(s10>

s9) 

V(s10>

s8) 

V(s10>

s7) 

V(s10>

s6) 

V(s10>

s5) 

V(s10>

s4) 

V(s10>

s3) 

V(s10>

s2) 

V(s10>

s1) 

1 0.671 1 0.582 1 1 1 0.848 0.113 0.522 1 

V(s11>s
12) 

V(s11>s
10) 

V(s11>
s9) 

V(s11>
s8) 

V(s11>
s7) 

V(s11>
s6) 

V(s11>
s5) 

V(s11>
s4) 

V(s11>
s3) 

V(s11>
s2) 

V(s11>
s1) 

1 1 1 0.906 1 1 1 1 0.454 0.857 1 
V(s12>s

11) 

V(s12>s

10) 

V(s12>

s9) 

V(s12>

s8) 

V(s12>

s7) 

V(s12>

s6) 

V(s12>

s5) 

V(s12>

s4) 

V(s12>

s3) 

V(s12>

s2) 

V(s12>

s1) 

0.573 0.903 1 0.489 1 1 1 0.750 0.019 0.425 1 

 : )نگارندگان(منبع

 فا ی AHPیابی به روش بندی معیارهای مکاناولویت و ن و :1 جدول

 وزن معیار یتترتیب اولو

 56103 های اصلیمعابر و خیابان 1

 56131 ها(مخاطرات طبیعی)گسل 2

 56135 بنزین موجودایستگاه پمپ 3

 56110 میزان جمعیت منطقه 3

 56153 نشانیایستگاه آتش 0

 56505 ها و مراکز درمانیبیمارستان 1

 56577 مدارس و مراکز آموزشی 7

 56513 ی اتوبوس شهریهاترمینالها و ایستگاه 3

 56501 شیب منطقه 0

 56533 های عمومیپارکینگ 15

 56521 مناطق مسكونی 11

 56513 هافضاهای سبز و پارک 12
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 ایهای رستر فاصلهتشکیل الیه

ماتریس فواصل ( spatial analysis)در ابزار (distance)ای اطالعاتی با استفاده از دستورهدر این مرحله برای الیه

 ای تبدیل شدند.های رستر فاصلههای وکتوری به الیهایجاد شد و الیه

 های پژوهشاستاندارد سا ی شاخص

هایی در نظر گرفته شده است که دارای تاثیرات های پمپ بنزین شاخصیابی جایگاهدر این پژوهش برای مكان

های تحلیلها)مثبت یا منفی( با استفاده از ابزار یر آنها بر اساس نوع تأثمتفاوتی هستند. در این مرحله شاخص

مقیاس( شدند. چند نمونه از استانداردسازی ( استانداردسازی)بیreclassify( و با دستور)spatial analysisفضایی)

 نشان داده شده است. 12تا  1 هایها در شكلشاخص

 نهها و تعیین مکان بهیها با توجه به او ان آنترکیب الیه

های به دست آمده)استاندارد شده( از هر یک از معیارها در مرحله قبلی و با استفاده از ابزار در این مرحله، نقشه

( و با توجه به اوزان به دست آمده ترکیب شده و raster calculator( با دستور )spatial analysisهای فضایی)تحلیل

موقعیت قرارگیری . (13شكل)به دست آمد 17ای سوخت در منطقهههای مناسب جهت احداث جایگاهمحدوده نقشه

 دهد.های جدید را نشان میهای مناسب جهت ایجاد جایگاهبنزین موجود و محدودههای پمپجایگاه

 
 نشانی: استاندارد سا ی شاخص فاصله ا  ایستگاههای آتش6 شکل
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  : استاندارد سا ی شاخص فاصله ا  کاربری فضای سبز7 شکل

 
  : استاندارد سا ی شاخص فاصله ا  خطوط ارتباطی8 شکل
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  کاربری درمانی بهداشتی: استاندارد سا ی شاخص فاصله ا  3 شکل

 
 مسکونی: استاندارد سا ی شاخص فاصله ا  کاربری 14 شکل
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  بنزینهای پمپایستگاه: استاندارد سا ی شاخص فاصله ا  11 شکل

 
 آمو شیا ی شاخص فاصله ا  کاربری : استاندارد س12 شکل

 

 



 117  يو منطق فاز AHPبه روش  يدرون شهر يساختارها يکالبد -يیفضا یابيسازمان  تيريمد

 
 )نگارندگان( :نبعم، های جدیدهای مناسب جهت ایجاد جایگاههای پمپ بنزین فعلی و محدودهموقعیت قرارگیری جایگاه: 19 شکل

 گیری بحث و نتیجه

 ایرایانه توانایی عمجمو در و باشدمی آن افزارینرم و فزاراسخت سیستم ،شهری اطالعات هایسیستم اجزای از یكی

 قرار استفاده مورد اطالعات ارائه و پردازش اصالح، سازی،ذخیره ورود، جهت ابزاری عنوان به توانمی را سیستم این

 که شده مترادف فزارانرم یعنی آن اجزای از یكی واژه مفهوم با جغرافیایی اطالعات سیستم واژه مفهوم متاسفانه ولی .داد

 از توانمی که سطحی ترینپایین واقعدر  .است شده GIS مفهوم شدن دارخدشه و رفتن بین از هب منجر اشتباه این

GISهمین گیردمی صورت سیستم این از که هم ایاستفاده یشترین گفت باید اما .است سطح همین نمود ستفادها 

 این در پرداخت، سازیتصمیم امر به آن سایه در بتوان که است سیستمی ایجاد ،GIS کاربرد بندی سطح .است کاربرد

 مناسبات مبنای بر مناسب اطالعات .پردازدیم خود اصلی رسالت انجام به جغرافیایی اطالعات سیستم که است سطح

 هایرشته کارشناسان سطح دراین .شد خواهد مدیریت آن در سیستم و عملكرد با منطبق و شده آوریجمع سیستمی

 اینتیجه یكدیگر با سیستم اجزای تمامی تعامل از و نموده نقش ایفای سیستم، به صیتخص اطالعات ارائه با مختلف

 سطح باالترین .گرفت خواهد قرار گیرانتصمیم اختیار در توسعه آلترناتیوهای عنوان به فوق نتایج که گرددمی ارائه

 آن از ناشی نتایج و شده مطرح ترکالن سیستم یک زیرسیستم عنوان به خود سیستم این که است زمانی سیستم کاربردی

با گسترش و توسعه شهرنشینی و افزایش  .گردید خواهد استفاده مورد باالتر سیستم هایورودی از یكی عنوان به

نسبت به گذشته بیشتر احساس بنزین، های پمپروزافزون جمعیت، نیاز به استفاده از خودرو و به تبع آن ایجاد ایستگاه

مهم و حیاتی ز جمله مراکز ا گیری وسایل حمل و نقلهای سوختبنزین به عنوان مكانای پمپهشود. جایگاهمی

-میندان و توسعه اقتصادی شهرها ایفا شوند که نقش مهمی در آسایش شهرورسانی در شهرها محسوب میخدمات

بنزین ضروری به نظر پمپهای یابی جایگاهشود که اتخاذ فرآیندی صحیح برای مكانکنند. این امر مهم باعث می

زیادی از معیاره که توانایی تلفیق تعداد  دگیری چنهای تصمیمهایی مانند روشتمایل به استفاده از مدلبرسد. امروزه 

 GISتلفیق این مدل با  به صورت همزمان دارا باشند، روز به روز در حال افزایش است.معیارهای کمی و کیفی را 

-های متنوع و بهبرای مدیریت شهری بسیار کاربردی باشد. با استفاده از نقشهها یش مكانی پدیدهتواند با قابلیت نمامی

و  MCDMهای تحلیلی و تلفیق آن با روش GISاستفاده در محیط های اطالعاتی قابل ها به صورت الیهکارگیری آن
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در زمینه حل  GISهای فراوان یتتوان به قابلمییابی، از یک سو فازی جهت عملیات مكان AHPمدل تلفیقی 

بنزین، با در نظر گرفتن های پمپجایگاه یابی محل مناسب استقرارمشكالت مكانی اشاره داشت و از سوی دیگر، مكان

-در این مقاله از شاخص دهد.های کاربردی فراوانی را در اختیار مدیران شهری قرار میهای مختلف آن، تحلیلجنبه

توجه به نظر شده است که با استفاده ... و های ارتباطی، تراکم جمعیت و کاربری اراضی(ه راهاصلی)دسترسی ب های

های فازی مشخص شد؛ بدین ترتیب که دسترسی به شبكه AHPکارشناسان ابتدا وزن معیارها با استفاده از مدل 

انتخاب شد. همچنین  بنزینهای پمپیابی بهینه جایگاهترین فاکتور برای مكانبه عنوان مهم 103/5 ارتباطی با وزن

نشانی با های آتشایستگاه های سازگار،بندی آن به صورت دو دسته کاربریاراضی با توجه به تقسیممعیار کاربری 

بیشترین اهمیت را به خود اختصاص  505/5با وزن  بهداشتی و درمانیناسازگار کاربری های و در کاربری 153/5وزن 

های های کاربری اراضی، معیارهای انتخاب شده و بررسیبا توجه به نقشهدهد که این پژوهش نشان میاند. نتایج داده

 اند؛ بدین ترتیب که جایگاه ای استقرار نیافتههای بهینههای موجود در مكانتهران، جایگاه 17به عمل آمده در منطقه 

نامناسبی قرار دارند. در نتیجه با توجه به تعداد کم  یتدر وضع133شماره  و جایگاه مكان نسبتا مناسبدر  111شماره 

های جدید با توجه های بهینه احداث جایگاهجایگاه موجود در منطقه در مكان 2و عدم استقرار  17ها در منطقه جایگاه

های از این رو بهتر است در صورت تأسیس جایگاهرسد. های مناسب ضروری به نظر می( در مكان13)شكل به

( مشخص شده مورد توجه قرار گیرند تا بدین 13)شكلقابلیت باالیی که در نقشه نهایی های مستعد و باید، مكانجد

 های جدید بتوانند توانایی بیشتری در رفع مشكالت شهری ایفا کنند.طریق جایگاه
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