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 چکیده

 استفاده به نیاز جمعیت، روزافزون افزایش و شهرنشینی توسعة و گسترش با ف:اهدا

 بیشهتر بهه گششهته، نسبت متعدد، سوخت هایایجاد جایگاه آن تبع به و خودرو از

بهر  دولت مركزی، مبنهی هایسیاست اساس بر اخیر، هایسال طی شود.می احساس

 به نسبت ایویژه توجه و رویكرد بخش، این در جوییصرفه و بنزین مصرف كاهش

-خهدمات رمسهی در مشكل است. مهمترین گرفته صورت خودروهای گازسوز تولید

 بودن شعاع محدود و كمی لحاظ از هاجایگاه مناسب توزیع عدم بخش، این رسانی

 . است مشكور هایجایگاه عملكردی

تحلیلهی و بها ههدف تجزیهه و تحلیهل و هع  –این تحقیق با روش توصیفی  روش:

یهابی درسهت ایهن و بنهزین  و مكهان CNGههای سهوخت  موجود استقرار جایگاه

مشخصات فنی انجام گرفته است. برای تجزیه و  وه به استانداردها ها با توججایگاه

   استفاده شده است. AHPمراتبی  تحلیل اطلاعات از مدل فرایند تحلیل سلسه

ههای های تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعهات، جایگهاهبر اساس یافته / نتایج:هایافته

های نظیهر حاظ شاخصدر شهر قزوین هم از ل CNGهای سوخت بنزین و ایستگاه

ای در و عیت مناسهبی های دورهای، ایمنی تجهیزات و بازرسی آزمونالزامات سازه

نقها  شههر در حهد  ةقرار ندارند و هم دسترسی شهروندان به ایهن جایگهاه در كلیه
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نقشهة یهابی بها نهایی حاصل از مدل مكهاننقشة   با تطبیق ،متعارف نیست. همچنین

در سطح شهر قزوین مشخص شد  CNGوخت بنزین و های سو ع موجود جایگاه

جایگاه در ارا ی با ارزش  3، تعداد CNGسوخت بنزین و  جایگاه 34كه از تعداد 

جایگهاه در ارا هی  3جایگاه در ارا ی بها ارزش متوسهو و تعهداد  3خوب، تعداد 

موجود در سطح شهر در ارا ی  هایجایگاه 34اند و هیچ یک از  عیف قرار گرفته

 اند. ا امتیاز خیلی خوب قرار نگرفتهب

های مناسب جهت استقرار جایگاه سهوخت و پهنهكردن پس از مشخص  گیری:نتیجه

جایگاه  1 پیشنهاد شدها، نیز در جهت ایجاد تعادل و توازن در توزیع فضایی جایگاه

 .ایجاد شودجدید در مناطق مساعد و دارای اولویت 

،  AHP، مكانیابی، مهدل CNGهای بنزین، ایستگاه های سوختجایگاه :هاکلیدواژه

 .شهر قزوین

 . مقدمه 1

-مهیریزی نیز روز به روز دشوارتر های شهری، كار برنامهتر شدن محیوهمزمان با پیچیده

-گیرندگان شهری همانا تأمین رفاه ساكنان شهر مهیریزان و تصمیمكه وظیفة اصلی برنامهشود 

به طور عادلانهه  را های شهریتا توزیع مراكز خدماتی در محیو دكننباشد كه باید طوری عمل 

بهینه سازند و این توزیع متناسب با توزیع جمعیت و یا میزان تقا ها در نقها  مختلهف شههر 

مند شهده  و تعلهق است كه اهالی شهر از رفاه، آسایش و امنیت بیشتر بهره یباشد. در این حال

یابهد. یكهی از مسهامل مههم و مطهرش در شههرهای یش مهیها به زندگی در شهر افزاخاطر آن

ههای عمهومی از جملهه خهدماتی، آموزشهی، بهداشهتی، یهابی درسهت كهاربریامروزی، مكان

نشهدۀ رویهه و كنتهرلباشد. با گسترش بیمسكونی، صنعتی و تأسیسات و تجهیزات شهری می

منطقی شهرهای كشور جمعیت شهری و به دنبال آن گسترش فیزیكی شهرها، تناسب و تعادل 

ها و خدمات شهری شده اسهت كهه ایهن و باعث توزیع فضایی نامناسب كاربری هبه هم ریخت

ه اسهت. از آنجها كهه گسهترش شهرنشهینی و كهردیابی را دو چندان مسأله حساسیت امر مكان

همچنین افزایش جمعیت منجر به ازدیاد خودروهای مورد استفاده شهده اسهت و بها گسهترش 

های دولت قهرار گرفتهه ها در اولویت فعالیتاز خودروها، تأمین سوخت مورد نیاز آناستفاده 
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با محیو زیست و همچنین قیمت مناسهب آن و  CNGاست و با عنایت به سازگاری سوخت 

نیهز در  CNGهای سهوخت های فسیلی مایع، ایستگاه رورت جایگزینی آن به جای سوخت

ان یک زیر ساخت اساسی در بخش خهدمات شههری وارد بنزین به عنوهای پمپكنار ایستگاه

باشهد. بهدیهی اسهت چنهین ریزی اسهتراتژیک مهییک برنامه مةكه نیازمند یک تفكر و اراشده 

های حمل و نقل، تهردد، ایهاب صنعت حساس و مهمی كه نقش تأمین كنندۀ سوخت در بخش

-ترین بخهشكه یكی از مهم و ذهاب را به عهده دارد، از آنچنان درجة اهمیتی برخوردار است

خهدمات  مهةبنهزین بهه منظهور اراو پمهپ CNGهای سوخت یابی جایگاههای آن، یعنی مكان

ریزان و متخصصان این صنعت قرار گیرد. از سوی مطلوب، سریع و ایمن بایستی مدنظر برنامه

ی بنزین نسهبت بهه خودروهها، دسترسهو پمپ CNGعر ة های دیگر، به دلیل كمبود جایگاه

-مكهانبنابراین، باشد. ها یكی از معضلات اصلی رانندگان و شهروندان میآسان به این جایگاه

ها كمهک دهی مناسب این جایگاهتواند به سرویسها مییابی مناسب جهت احداث این جایگاه

  .  891، ص. 8913 نصیری و چهرقانی، كند شایانی 

جمعیهت شههر مركهز آمهار ایهران،  های عمومی نفوس و مسكنبر اساس نتایج سرشماری

رسهیده اسهت. افهزایش  8934نفر در سهال  918131به  8911نفر در سال  893311از   قزوین

مهشكور و بهه دنبهال آن پیشهرفت تكنولهو ی دورۀ درصهدی جمعیهت شههر طهی  310حدود 

خودروسازی و فراگیر شدن استفاده از آن باعهث افهزایش تقا ها جههت اسهتفاده از خهدمات 

اما متناسهب بها ایهن افهزایش سهریع  ،و بنزین  شد CNGهای سوخت  ویژه جایگاههشهری ب

جمعیت و خودرو، مدیریت شهری قزوین  مثل دیگر شهرهای كشور كه درگیهر رشهد سهریع 

و  CNGههای سهوخت  هها  جایگهاهجمعیت شهری شدند  نتوانست خدمات مهورد نیهاز آن

این شهر با مشكلاتی از جملهه عهدم تناسهب كمهی به همین دلیل اكنون  كند.بنزین   را فراهم 

نشهده در جمعیت و سرانه و نیز مسامل رعایهتو بنزین  با  CNGهای سوخت  تعداد جایگاه

با توجه به مسامل مشكور، تحقیق حا ر بها  ،ها مواجه است. بنابراینیابی این جایگاهباب مكان

یابی و بنزین  و مكان CNGوخت  های سهدف تجزیه و تحلیل و ع موجود استقرار جایگاه

مشخصهات فنهی انجهام خواههد گرفهت. بهرای  وها با توجه به استانداردها درست این جایگاه

 CNGههای های پمپ بنزین و ایسهتگاهجایگاهرسیدن به هدف مشكور  من بررسی و عیت 
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ن سهعی شهده ها متناسب با نیهاز شههروندادر شهر قزوین در ارتبا  با استانداردها و توزیع آن

بنزین و یهابی تجهیهزات شههری ماننهد جایگهاه پمهپمهم كه آیها در مكهانسؤال است به این 

با روش علمی پاسهخ  بی لحاظ شده است،یادر شهر قزوین معیارهای مكان CNGهای ایستگاه

 داده شود.

 تحقیق ة. پیشین2

مطهرش  8314سهال  در 8سیستم اطلاعات جغرافیایی برای اولین بار توسو تام لینسهونایدۀ 

را جهت حفاظت از منابع طبیعهی و جلهوگیری از  CGISانداز طرش راه 8313. او در سال شد

. پهس از آن بها پیشهرفت در محاسهبات كهردتخریب محیو زیست به دولهت كانهادا پیشهنهاد 

، 3های كاربردی مختلفی مانند بهداشهت عمهومی كانهاداكامپیوتری و علوم مربو  به آن سیستم

 ة . مهمتهرین جنبه0، ص. 8913و... پها بهه عرصهه وجهود نهادنهد  شهاد،  9اری آمریكادجنگل

نوآورانه مقاله حا ر نسبت به سایر تحقیقات مشابه، علاوه بر شهر مهورد مطالعهه، در تعهداد و 

هها مهورد اسهتفاده قهرار های جامع و متنوعی است كه برای انجام تجزیه و تحلیلنوع شاخص

 گرفته است.

های بسیاری انجام شهده اسهت تحقیق GISیابی با استفاده از مكان ةان نیز در زمیندر ایر -

مطالعهة »در مقطهع دكتهری تحهت عنهوان  8911اكبر پرهیزكهار در سهال  ةها رسالنكه اولین آ

باشد كه در آن رساله مزیت و برتری نسهبی می« نشانی شهر تبریزیابی مراكز آتشموردی مكان

مشهخص شهد كهه  ،ها به اثبات رسانیده است. همچنینبه نسبت دیگر مدل را GISاستفاده از 

گزینی شهری، الگوی مناسب برای مكهان GISهای كاربرد توام مدل ریا ی فاصله و توانمندی

 باشد.مراكز خدمات شهری می

ههای صهنعت گهاز و بهه توزیهع فضهایی زیرسهاخت 8913چهرقانی و نصیری در سهال  -

در سطح استان قم را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیهق بها  CNGهای خصوص ایستگاه

تعیین مكان مناسب جهت احداث جایگاه از قبیهل دسترسهی  در نظر گرفتن معیارهای مؤثر در

                                                           
1. Tom linson 

2  . STORET 

3  . MIDAS 
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ههای آب، راه ةبهر،، شهبك ةگهاز، شهبك ةمانند شهبك ؛های زیرساختیمقرون به صرفه به شبكه

یهابی وارض طبیعی و مصنوعی مختلهف بهه مكهانهای استاندارد از عدسترسی و رعایت حریم

ها پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد كهه توزیهع نقا  مناسب جهت احداث این مجموعه

استان قم از نظر تعداد، میزان و كیفیت خدمات نسبت بهه تهراكم شههری و  CNGهای جایگاه

یم ایمنههی و بهها بهها حههر CNGهههای موقعیههت جایگاه ،باشههد. همچنههینجمعیههت مناسههب نمی

 باشد.های همجوار سازگار نمیكاربری

های مواصلاتی در راه CNGهای یابی جایگاه، به مكان8911شركت گاز خودرو در سال  -

كشور بر اساس برآورد میزان تردد و نرخ مصرف سوخت خودروها پرداخت. در ایهن تحقیهق 

ها و نیهاز بهه نزن سوخت آمیزان پیمایش خودروهای مختلف با توجه به محدودیت حجم مخ

یهابی بینی تعداد و مكهانگیری مجدد برآورد شده است. نتایج این تحقیق منجر به پیشسوخت

ها در محورهای مختلف مواصهلاتی كشهور شهده اسهت تها سهطح سهرویس پراكندگی جایگاه

وسهایل ای بهرای جاده ةو پوشش لازم در شبكشود ها به طرز مناسبی فراهم استفاده از جایگاه

 .شودنقلیه حاصل 

 شناسی تحقیق. روش3

 ةباشهد. جامعهتحلیلی و مدل آن كمی مهی –روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی 

عهدد جایگهاه سهوخت  34هها بها اسهتاندارها، تعهداد آماری در بخش بررسی و عیت جایگاه

بها پیمهایش ههای اسهتاندارد و باشد كه بر اساس چک لیسهتموجود در سطح شهر قزوین می

های یابی تجهیزات شهری مانند جایگاهمیدانی بررسی شده است. جهت سنجش و عیت مكان

یهابی ابتهدا بهر اسهاس در شهر قهزوین بها معیارههای مكهان CNGهای پمپ بنزین و ایستگاه

  اقهدام بهه 8A.H.Pمراتبهی  یابی و با استفاده از مدل فرایند تحلیهل سلسهلههای مكانشاخص

شهد و  CNGههای های پمپ بنزین و ایستگاههای مناسب جهت استقرار جایگاههنهشناسایی پ

ههای ها با نتایج مكانیابی مقایسه شهد. روشپراكنش فضایی آننحوۀ سپس محل قرار گیری و 

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process 
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های دارای ساختار است كهه بهه افهراد روش ة  شامل كلی8MCDMگیری چند معیاره  تصمیم

گیری كنند  كهو، ی خود و بر اساس بیش از یک معیار، تصمیمهاكند، بر اساس تمایلكمک می

آنالیزهای چند معیهاره معمولها شهرایطی را  ،به عبارت دیگر . 313، ص. 3441، 3لیان، و هانگ

گیران برای تعیین عملكرد هر گزینه بر اسهاس ههر معیهار و همچنهین كند كه تصمیمفراهم می

ههای كیفهی بپردازنهد ه هدف اصلی، به ارزیهابیمشخص كردن اهمیت نسبی معیارها با توجه ب

گیهری ههای تصهمیممراتبی كهه از روش . روش فرایند تحلیل سلسله381، ص. 8333، 9 دنگ

سهازی فاكتورههای ریرعینهی را بهرای  ، امكان كمهی8318، ص. 3443، 0چند معیاره است  یو

  .  330. ، ص3443آورد  طالعی، منصوریان، و شریفی، گیران فراهم میتصمیم

 مورد مطالعه ة. منطق1. 3

 . ایهن 8است  شكل  شهرستان قزوینو  استانو مركز  ایرانقزوین یكی از شهرهای بزرگ 

 1981 مسهاحت بها قهزوین شههرمتری از سطح دریا واقع شهده اسهت.  8311شهر در بلندای 

 شههر بزرگتهرین  8934 بر اساس سرشماری سهال  نفر 918131 حدود در جمعیتی و هكتار

 .دارد قهرار رتبة اول در اجتماعی،  –اقتصادی تحولات و اداری – سیاسی نظر از و است استان

ا هر قزوین بخاطر هم جهواری بهدرجه است. آب و هوای ش 89این شهر  ةمیانگین دمای سالان

شمال در تابستان خنک و در زمستان سهرد اسهت. میهانگین میهزان  ةهای البرز از ناحیكوهرشته

  .11، ص. 8911متر است  عباسی وركی، میلی 943بارش شهر قزوین سالانه 

                                                           
1. Multi Criteria Decision Making 

2. Kuo, Liang, & Huang. 

3. Deng 

4. Yu 
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 موقعیت جغرافیایی شهر قزوین ةنقش -1شکل 

 8933مأخش: معاونت شهرسازی شهرداری قزوین، 

 . مبانی نظری تحقیق4

ریهزی كهاربری یابی خدمات عمومی در سطح شهرها و به تبهع آن برنامههرابطه با مكاندر 

ههای اخیهر، تحهت تهأثیر اما در دههه ،های متنوعی وجود داردها و دیدگاهارا ی شهری نظریه

فضایی شهرها، مبتنی بر راهبردها  -ساماندهی كالبدی ةنگرش سیستمی، رویكرد عمده در زمین

ریزی، پویهایی شههر، حفهه تنهوع كه بیشتر بهه حفهه همهاهنگی برنامهههایی است و سیاست

نزدیكی كار و مسكن و تفریح، آرام سهازی  ها، آشتی شهر و طبیعت، تعادل اكولو یک،كاربری

یهابی و سهاماندهی مكهان ةترافیک، پیوستگی اجتماعی و مانند اینهها معطهوف اسهت. در زمینه

ها و تدوین مقررات خشک و یكنواخت، توصهیه خدمات شهری نیز به جای جداسازی فعالیت

 محیطهی،افهزایش آگهاهی و نظهارت زیسهت ةشود كه با اتخاذ راهبردهای مناسب، در زمینهمی

 -سهاماندهی كالبهدی پشیر كاربری، تقویهت طراحهی شههری،تدوین معیارها و  وابو انعطاف
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كت در مدیریت شههری و مشار ةها، تمهیدات فنی، جلوگیری از آلودگی، توسعفضایی فعالیت

 ،ها، زمینه های لازم برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان محیو كالبدی و محیو اجتماعیمانند این

 د.شومحیو فراهم  -یعنی تعادل در روابو انسان

در این تحقیق دیدگاه اصلی مورد نظر دیدگاه سیستمی است و در قالب اصول این دیهدگاه 

نی كهاربری زمهین  مهاتریس سهازگاری، مطلوبیهت، ظرفیهت، و با اسهتفاده از معیارههای مكها

شههر قهزوین  CNGهای سهوخت بنهزین و وابستگی  به تجزیه و تحلیل و ع كنونی جایگاه

های مشكور جایگاه ةریزی جهت توسعبرنامه ةدر زمین ،  پرداخته خواهد شد. همچنین3 شكل 

  AHPمراتبهی  آیند تحلیل سلسله  و مدل فرGISهای سیستم اطلاعات جغرافیایی  از قابلیت

 استفاده خواهد شد.

 

 
 های سوختموقعیت جایگاه ةنقش -2شکل 

 8933مأخش: معاونت شهرسازی شهرداری قزوین، 
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 های تحقیقیافته .5

 CNGرسانی بنزین و های سوختهای ایستگاهاستاندارد .1. 5

 ۀنظیهر مخهازن ذخیهر فشهارانی بهه علهت دارا بهودن تجهیهزات پررسهای سوختایستگاه

ها، پتانسیل بسیار خوبی برای به وجود آوردن حادثه دارند. های رابو بین آنكمپرسورها و لوله

به همهین  .باشدگوار الزامی مینی به منظور جلوگیری از وقایع نااز این لحاظ رعایت نكات ایم

ری و تعمیرات بایهد بهره بردا –، نصب، راه اندازی ساخت ةتمامی مراحل طراحی اولی ،منظور

های اسهتاندارد در مهورد ایسهتگاه . دستورالعملكنداز یک فرآیند تاییدشده و استاندارد پیروی 

ممكن است از یک كشور به كشور دیگر تغییهرات انهدكی  CNGرسانی بنزین و های سوخت

  CNGرسهانی بنهزین و های سوختداشته باشد. در كشور ایران استانداردهای ملی در ایستگاه

باشهد  سهازمان اسهتاندارد ملهی ایهران، تركیبی از استانداردهای كشور آر انتین و نیوزیلند مهی

در ایهران در چههار بخهش ذیهل  CNGرسهانی های ایستگاه سوخت . استاندارد0، ص. 8913

 اند:تقسیم بندی شده

 ؛CNGرسانی های سوختای ایستگاهالزامات سازه .8

 ؛كشی و شیرآلاتلوله .3

 ؛هیزاتایمنی تج .9

 .ایهای دورهبازرسی و آزمون .0

 در شهر قزوین CNGرسانی بنزین و های سوختای ایستگاه. بررسی وضعیت الزامات سازه1. 1. 5

رسهانی، چهک ههای سهوختای، با مراجعه به ایستگاهجهت بررسی و عیت الزامات سازه

گاه نهوع آرایهش هها بهرای تجهیهزات ایسهتحفه و رعایهت حهریم :مطالبی نظیر دربارۀلیستی 

رسانی، طول سكوها، آرایش اتا، كمپرسور،  سقف اتا، كمپرسهور،  سهایبان سكوهای سوخت

كشی بین تجهیهزات و ریهره های مخصوص لولههای اتا، كمپرسور،  كانالكننده، دیوارهتوزیع

های پنج گانهه تهیه شد و سپس نتایج موارد مشكور در قالب یک جدول و نمودار كلی در طیف

-خیلی خوب، خوب، متوسو،  عیف و خیلی  عیف  نمایش داده شد. با توجه به برداشهت 
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جایگاه پمپ بنزین  34، در و ع موجود تعداد 8های میدانی نگارنده و سایت شهرداری قزوین

جایگهاه از لحهاظ  1در سطح شهر قزوین وجود دارد. كه از این مقدار، تعداد  CNGو ایستگاه 

جایگاه در و هعیت  هعیف،  1یت خیلی  عیف قرار دارند، تعداد ای در و عو عیت سازه

و عیت خوب و خیلی خهوب قهرار جایگاه در  9جایگاه در و عیت متوسو و فقو  9تعداد 

ای در سهاخت و احهداث كه در مجموع نشان از و عیت نامناسب رعایت الزامات سازه دارند

 این شهر دارد. های سوخت رسانی درایستگاه

در شـهر  CNGرسـانی بنـزین و های سـوختارزیابی وضعیت ایمنی تجهیزات در ایستگاه. 2. 1. 5

 قزوین

رسانی شهر قزوین نكات ایمنهی نظیهر های سوختبرای ارزیابی و عیت ایمنی در جایگاه

اندازی، تجهیهزات الكتریكهی و روشهنایی، اتصهال بهه تزریق گاز خنثی به سیستم در هنگام راه

ها در ایستگاه و علامم ایمنهی مهورد حریق و نوع چیدمان آن یپسول اطفاگیر، كزمین و صاعقه

هها بهر اسهاس ههر یهک از مهوارد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه ابتدا و عیت جایگاه

هها بهر اسهاس مشكور مشخص شد و سپس از مجموع مهوارد مهشكور و هعیت كلهی جایگهاه

جایگاه موجهود در  34ن شكل است كه از شاخص ایمنی تجهیزات بدست آمد و نتایج آن بدی

تجهیهزات در و هعیت خیلهی  و جایگاه از لحاظ و هعیت ایمنهی 1سطح شهر قزوین، تعداد 

جایگاه در و عیت متوسو و  1جایگاه در و عیت  عیف، تعداد  1 عیف قرار دارند، تعداد 

این شهاخص در و هیچ كدام از جایگاه از لحاظ  جایگاه در و عیت خوب قرار دارند 3تعداد 

در شههر  CNGرسانی بنزین و های سوختجایگاه ،و عیت خیلی خوب قرار ندارند. بنابراین

 قزوین از لحاظ و عیت ایمنی تجهیزات در و عیت نامناسبی قرار دارند.

رسـانی بنـزین و هـای سـوختای در ایسـتگاههـای دوره. بررسی وضعیت بازرسی و آزمون3. 1. 5

CNG در شهر قزوین 

ی شهامل: اههای دورهها با توجهه بهه انهواع بازرسهیدر این زمینه و عیت بازرسی جایگاه

بازرسی ماهانه،  بازرسی شش ماهه،  بازرسهی سهالانه،  بازرسهی پهنج سهاله و ده سهاله مهورد 

                                                           
از  8939اردیبهشت  3بازیابی در  .گزارش سفر ریاست جمهوری به استان قزوین . 8939سایت شهرداری قزوین.  . 8

www.qazvin.ir . 
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ههای مهورد از جایگهاه 1دهد كه تعداد های تحقیق زیر نشان میبررسی قرار گرفته است. یافته

ای در و عیت خیلی  هعیف، های دورهقزوین از لحاظ بازرسی و آزمون سوخت رسانی شهر

جایگاه در  8جایگاه در و عیت متوسو و تعداد  1جایگاه در و عیت  عیف، تعداد  1تعداد 

ای در ههای دورهاز لحاظ بازرسی و آزمون هاو هیچ كدام از جایگاه و عیت خوب قرار دارند

در شههر  CNGرسانی بنزین و های سوختجایگاه ،براینو عیت خیلی خوب قرار ندارند. بنا

 ای در و عیت نامناسبی قرار دارند.های دورهقزوین از لحاظ و عیت بازرسی و آزمون

 در شهر قزوین CNGرسانی بنزین و های سوخت. ارزیابی وضعیت دسترسی به ایستگاه2. 5

 بهه شههری زنهدگی ساسهیا ههایشر پیش ارتبا ، و دسترسی سیركولاسیون معتقد است،

 ةههای مههم در زمینه . یكهی از شهاخص899، ص. 3443، 8روند  مادسن و پلانكسشمار می

-دهی یک مركز خدماتی، بررسی میزان دسترسی متقا یان به آن مهیارزیابی و عیت خدمات

رسانی بنهزین و های سوختباشد. در این پژوهش جهت بررسی و عیت دسترسی به ایستگاه

CNG افهزار ر قزوین از مدل بافرینگ در محیو نرمدر شهArcGIS  اسهتفاده شهده اسهت. بهر

مورد مطالعهه محدودۀ هكتار ارا ی شهری  0311اساس اطلاعات به دست آمده از این مدل از 

سهطح  ۀدرصد از ارا ی شهری در محهدود 1/31یعنی  ،هكتار 8930در شهر قزوین، مساحت 

 ،قرار دارند. همچنهین CNGرسانی بنزین و های سوختمتر به ایستگاه 144دسترسی كمتر از 

متر قرار دارند و در نهایت حدود  8444تا  144درصد از ارا ی شهری در سطح دسترسی  91

كیلهومتر از  3هكتهار در سهطح دسترسهی بالهاتر از  040یعنی  ،درصد از ارا ی شهر قزوین 1

 قرار دارند. CNGرسانی بنزین و های سوختایستگاه

 CNGهای های سوخت بنزین و ایستگاهههای مناسب جهت استقرار جایگا. تعیین مکان3. 5

 . مناسب بهودن 311، ص. 8919ها است  شكومی، مكان مركز عمل آگاهانه و ارادی انسان

مكان خاص برای فعالیت یک خدمت، تا حد زیادی به عواملی بستگی دارد كه در حین مكهان 

شوند. در انتخاب معیارهای ارزیابی، قاعهدۀ عمهومی بهر زیابی مییابی آن خدمت انتخاب و ار

، 8911این است كه این معیارها را باید در ارتبا  با و عیت مسئله تعیهین كهرد  مالچسهفكی، 

های های پمپ بنزین و ایستگاهههای مناسب جهت استقرار جایگا . برای تعیین مكان831ص. 

                                                           
1  . Madsen & Plunx 
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CNG رفتههه در سههایر تحقیقههات مشههابه و اخههش نظههرات راز معیارهههای بكا در شهههر قههزوین

و در نهایهت متغیرهها و معیارههای  هكارشناسان و اساتید مربوطه در این خصوص استفاده شد

 زیر در نظر گرفته شده است:

 دسترسی به معابر دارای ترافیک سبک و روان؛ .8

 مناسب از معابر دارای ترافیک سنگین؛ ةفاصل .3

 اهمیت ؛های كما ی بایر و كاربریقابلیت ارا ی  با تأكید بر ار .9

 همجواری با مناطق با تراكم بالای جمعیت؛ .0

 های ناسازگار؛مناسب از كاربری ةفاصل .1

 های سازگار؛همجواری با كاربری .1

 استقرار در ارا ی با شیب مناسب؛ .1

 استقرار در ارا ی با قیمت پامین. .1

 رد نظر. تجزیه و تحلیل اراضی شهر قزوین بر اساس معیارهای مو4. 5

یهابی ارا هی مناسهب جههت همانطور كه پیشتر بیان شد در پژوهش حا هر بهرای مكهان

شاخص مدنظر   1 ،در سطح شهر قزوین CNGهای های پمپ بنزین و ایستگاههاستقرار جایگا

ها و در قالب مراحهل مهدل فراینهد تحلیهل قرار گرفته است كه در ادامه بر اساس این شاخص

ههی بهه دبه تجزیه و تحلیل ارا ی شهر قهزوین خواههد شهد. بهرای وزنسلسله مراتبی اقدام 

و  من نظرسنجی از كارشناسان و شد تهیه  ماتریس نظر، از هریکمعیارها و زیر معیارهای مد

 یابی به وزن مورد نظر شد. اساتید مربوطه اقدام به تجمیع نظرات جهت دست

 . دسترسی به معابر با ترافیک سبک و روان 1. 4. 5

شهود مكان نسبت بهه مكهان دیگهر اطلها، مهی یک نسبی مجاورت و نزدیكی به دسترسی،

 یهک مهردم عمهوم اسهتفادۀ مورد بدین جهت كه خدماتی مركز  . یک038، ص. 8331، 8 پولر

معابر با ترافیک  .گیرد قرار مورد بررسی دسترسی نظر از باید گیرد،می قرار محله یا منطقه شهر،

ههای یهابی جایگهاهكننهدۀ مكهانمتر  از عوامل تعیین 30با عرض كمتر از سبک و روان  معابر 

در این تحقیق با فاصله گرفتن از ایهن معهابر از وزن ارا هی  . بنابراین،باشدمی CNGبنزین و 

                                                           
1. Pooler. 
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شود و با نزدیكی به این معابر بر وزن ارا هی افهزوده خواههد در تحلیل مكانی فو، كاسته می

  .9 شد  شكل

 

 
 دهی بر اساس دسترسی به معابر دارای ترافیک سبک و روانمودار وزنن -3شکل 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته
 

 مناسب از معابر درجه یک شهری )معابر دارای ترافیک سنگین( ةفاصل. 2. 4. 5

 جدید CNGهای جایگاه ایجاد و اندگرفته قرار شهر مركز در بالا ترافیک با یهاخیابان اكثر

 در بنهابراین ؛سهنگی هایترافیک ایجاد برای باشد عاملی تواندمی خود هاخیابا این ینزدیك در

  .0است  شكل  شده داده بیشتری امتیاز هاخیابان این از فاصله افزایش با هالایه به دهیوزن

 

 
 دهی بر اساس فاصله از معابر با ترافیک سنگیننمودار وزن -4شکل 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته
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 . قابلیت اراضی 3. 4. 5

 كهاربری قبهل از شهودمهی منظهور CNGهای بنزین و جایگاه احداث برای كه اگر مكانی

 را اولیهه ةهزینه احتمهالی، ههایساختمان تخریب و كاربری تغییر ةهزین باشد، داشته مشخصی

 و زمین قیمت ملشا تنها اولیه نةهزی كاربری، فاقد هایزمین كه دردرحالی ،داد خواهد افزایش

 ذیربو هایسازمان كارشناسان و لانئومس با نظر تبادل از پسبنابراین،  باشد.می جایگاه احداث

 ناشهی مالی بار نوع مالكیت، پشیری،تحقق اصل مانند ملاحظاتی توجه به با و شهرداری ویژه به

 ارا هی تهرینسهبمنا عنوان ب بایر ارا ی ریره، و طرش سنجی اجرایامكان ارا ی، خرید از

تعیین شدند. بعد از ارا هی بهایر، ارا هی بها  و   CNGهای بنزین و جایگاه یابیمكان جهت

در  .قهرار گرفهت CNGهای بنزین و دوم از لحاظ ارزش ارا ی جهت جایگاه ةزراعی در رتب

های اعیهانی در آخهرین رتبهه و سوم ارا ی فضای سبز سپس ارا ی انباری و نهایتاً بافت ةرتب

  .1دارای كمترین امتیاز هستند  شكل 

 

 دهی بر اساس قابلیت اراضینمودار وزن -5شکل  

 8939های تحقیق، مأخش: یافته
 

 های با تراکم جمعیت بالا. استقرار در محل4. 4. 5

 روند. تهراكمشمار می به خدماتی ةناحی ارزیابی معیارهای ترینمهم از جمعیتی هایویژگی

پهور، گیرنهد  كهامران قرار توجه مورد باید كه هستند عواملی ترینمهم از جمعیت رشد روند و

ههای های با تراكم جمعیتی بالا نیاز به احداث جایگهاهدر محل ، . بر این اساس91، ص. 8919
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در این تحقیق با افزایش تراكم جمعیت بر وزن ارا هی شههری  ،سوخت، بیشتر است. بنابراین

  .1یابی افزوده خواهد شد  شكل جهت استفاده در مدل مكان

 

 
 دهی بر اساس تراکم جمعیتنمودار وزن -6شکل 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته
 

 های مناسب. استقرار در شیب5. 4. 5

گیهری بنهزین های سوختای شهری از جمله جایگاهبا توجه به اینكه برای ساخت و سازه

های اصلی در عنوان یكی از لایهشیب به ةلایباید شیب مناسب در نظر گرفته شود، از  CNGو 

به عنهوان درصد  1های كمتر از ها استفاده شده است. به این صورت كه شیبیابی جانگاهمكان

  .1اند  شكل یابی لحاظ شدهبهترین شیب در مدل مكان

 

 
 دهی بر اساس شیب اراضینمودار وزن -7شکل 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته
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 های ناسازگار مناسب از کاربری ةفاصل .6. 4. 5

ههای بنهزین جایگاه مجاورت در توانندنمی عملكردیشان ماهیت دلیل به هاكاربری از برخی

و  مزاحمهت از جلوگیری هدف با سازگاری به مربو  مطالعات بنابراین، .گیرند قرار  CNGو 

 . 884، ص. 8913دی، اسهت  پورمحمه برخهوردار خاصی اهمیت از هاكاربری فعالیت تداخل

های مسهكونی، نظهامی، كاربری: از عبارتند CNGهای بنزین و ناسازگار با جایگاه هایكاربری

  .1فرهنگی، كارگاهی و انبار، تجاری خدماتی، درمانی و مشهبی  شكل 

 

 
 های ناسازگاردهی بر اساس فاصله از کاربرینمودار وزن -8شکل 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته

 

 های سازگار. همجواری با کاربری7. 4. 5

 سهبز مراكهز ورزشهی، فضهاهای بها CNGهای سوخت بنزین و جایگاه سازگاری اولویت

 ،بنهابراین .باشهدمهی ارا ی بایر و با  و زراعهی و حمل و نقل هایكاربری ها،عمومی و پارک

 CNGبنهزین و  ههای سهوختها جهت استقرار جایگاهارا ی واقع در همجواری این كاربری

  .3باشند  شكل یابی میدارای بیشترین وزن در مدل مكان
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 های سازگاردهی بر اساس فاصله از کاربرینمودار وزن -9شکل 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته
 

 ینی. استقرار در اراضی با قیمت پا8. 4. 5

 كهه دارد پهرو ه دیتوجیه اقتصها در توجهی قابل نقش خدماتی، مراكز احداث ةاولی ةهزین

بنهدی پهنهه ةدر این تحقیق نقش ،بنابراین .است زمین اقتصادی ارزش به مربو  آن عمدۀ بخش

بندی شهد كهه ارا هی دارای ارزش زمین در سطح شهر قزوین تهیه و سپس به این شكل طبقه

  .84تر در اولویت قرار بگیرند  شكل ارزش اقتصادی كم

 

 
 اساس قیمت اراضیدهی بر نمودار وزن -11شکل 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته
 

 نهایی ةهای اطلاعاتی و تولید نقشترکیب لایه .9. 4. 5

های اطلاعاتی ها، باید این لایهیابی و شناسایی وزن آنپس از تعیین معیارهای مؤثر در مكان

-ههای وزننقشهپوشانی ها از همبا استفاده از یک روش مناسب با هم تلفیق شوند. تلفیق نقشه

پوشهانی های اطلاعاتی با هم، از مهدل ههمآید. در این تحقیق، جهت تركیب لایهدار بدست می

-بر این اساس و با استفاده از سیستم اطلاعهات جفرافیهایی، لایهه ها استفاده شده است.شاخص
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ری گهشاآوری شده، با یكدیگر تركیب شده و بها توجهه بهه امتیهاز و ارزشهای اطلاعاتی جمع

 ، 8 جهدول  دهی توسو كارشناسان و اساتید مربوطههای اطلاعاتی حاصل از ماتریس وزنلایه

در  CNGهای سوخت بنهزین و گشاری نهایی ارا ی شهری جهت استقرار جایگاهنقشة ارزش

بدست آمد كه نتهایج آن در نقشهة زیهر نشهان داده  AHPسطح شهر قزوین با استفاده از مدل 

   .83و  88شده است  شكل 

 

 CNGهای سوخت بنزین و یابی جایگاهدهی معیارهای اصلی مکانماتریس وزن -1جدول 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته

 نام لایه
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ت
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 ج
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ترا
 

 1 1 1 1 0 9 3   كاربری ارا ی

 1 1 1 0 9 3     معابر با ترافیک سبک

 1 1 0 9 3       معابر با ترافیک سنگین

 1 0 9 3         كاربری های سازگار

 0 9 3           كاربری های ناسازگار

 9 3             قیمت ارا ی

 3               شیب

                 تراكم جمعیت

 
ههای سهوخت و ع موجود جایگهاه ةیابی با نقشنهایی حاصل از مدل مكان ةبا تطبیق نقش

سهوخت بنهزین و  جایگهاه 34مشخص شد كه از تعداد  ،در سطح شهر قزوین CNGبنزین و 

CNG جایگهاه در ارا هی بها ارزش  3تعهداد جایگهاه در ارا هی بها ارزش خهوب،  3، تعداد

جایگاه موجهود در  34اند و هیچ یک از هجایگاه در ارا ی  عیف قرار گرفت 3متوسو، تعداد 

  .88اند  شكل سطح شهر در ارا ی با امتیاز خیلی خوب قرار نگرفته
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 CNGهای سوخت بنزین و یابی جایگاهدهی معیارهای اصلی مکاننمودار وزن -11شکل 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته
 

 
 CNGهای سوخت بنزین و ایگاهگذاری نهایی اراضی شهری جهت استقرار جارزش -12شکل 

 8939های تحقیق، مأخش: یافته

 گیری و پیشنهادها. نتیجه6

در شهر قهزوین  CNGهای های سوخت بنزین و ایستگاهجایگاه ،با توجه به مطالب مشكور

ای در ههای دورهای، ایمنی تجهیزات و بازرسی آزموننظیر الزامات سازه یهایاز لحاظ شاخص

نقا  شهر  ةها در كلیدسترسی شهروندان به این جایگاه ،همچنین .رار ندارندو عیت مناسبی ق

نههایی حاصهل از  ةیابی، با تطبیق نقشدر حد متعارف نیست. در نهایت پس از انجام مدل مكان
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در سطح شهر قزوین  CNGهای سوخت بنزین و و ع موجود جایگاه ةیابی با نقشمدل مكان

جایگهاه در ارا هی بها  3، تعهداد CNGسوخت بنزین و  گاهجای 34مشخص شد كه از تعداد 

جایگاه در ارا ی  عیف  3تعداد  و جایگاه در ارا ی با ارزش متوسو 3ارزش خوب، تعداد 

بنهدی ارزش پهنهه ةها با نقشهای تحقیق و تطبیق موقعیت جایگاهاند. بر اساس یافتهقرار گرفته

مشخص شد كهه ههیچ یهک از  CNGنزین و های سوخت بارا ی شهر جهت استقرار جایگاه

جایگاه سوخت موجود در سطح شهر قهزوین در ارا هی خیلهی خهوب اسهتقرار ندارنهد.  34

های سوخت كنونی بهه صهورت یكنواخهت در سهطح شههر با توجه با اینكه جایگاه ،همچنین

در  CNGدر این بخش از تحقیق تعدادی جایگاه سهوخت بنهزین و ایسهتگاه  ،اندتوزیع نشده

  .89و شكل  3شود  جدول ارا ی با قابلیت خیلی خوب و خوب در سطح شهر پیشنهاد می

های شههری در مراتبی برای تجزیه و تحیلمثل فرایند تحلیل سلسله یهایاستفاده از تكنیک

آراز راه است و با توجه به تنوع متغیرها و شرایو خاص هر مو وع و ههر مكهان جغرافیهایی 

 یقات آینده با تمركز بر روی نوع متغیرها انجام شود.پیشنهاد می شود تحق
 

 
پیشنهادی جهت احداث در سطح شهر  CNGهای های سوخت بنزین و ایستگاهموقعیت جایگاه -13شکل 

 قزوین

 8939های تحقیق، مأخش: یافته
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 پیشنهادی جهت احداث در سطح شهر CNGهای های سوخت بنزین و ایستگاهموقعیت جایگاه -2جدول 

 قزوین

 8939های تحقیق، مأخش: یافته

 آدرس ردیف
کاربری زمین در 

 وضع موجود

گذینی وضعیت محل مکان

ها بر اساس معیارهای جایگاه

 یابیمکان

 خیلی خوب فضای سبز بعد از دروازه رشت، چهار راه دوم، سمت راست 8

 خیلی خوب بایر میدان ورودی قزوین از سمت شر، و اتوبان تهران 3

 خیلی خوب بایر لع شرقی شهر  9

 خیلی خوب بایر خیابان منتهی به پل دانشگاه آزاد اسلامی باراجین 0

 خیلی خوب بایر بلوار دانشگاه، پشت كانال 1

 خیلی خوب بایر روبروی دانشگاه بین الملل امام خمینی 1

 خیلی خوب بایر روبروی دانشگاه آزاد اسلام واحد باراجین قزوین 1
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