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 مقدمه
 و جمعيت افزايش دنيا، صنعتي و بزرگ شهرهاي اغلب در

 شده ناسالم و آلوده هوايي توليد به منجر هوا آلاينده منابع

 معرض در را مناطق اين در ساكن افراد كه سلامتي است

 زندگي افزايش نيز اصفهان كلانشهر در. دهدمي قرار خطر

 شرايط و طرف يك از افراطي انسان هايفعاليت و ماشيني

 شده باعث طرف ديگر از آن طبيعي عوامل و توپوگرافي

. شود جهان محسوب آلوده شهرهاي از يکي شهر اين تا است

 ناشي از خطرهاي كاهش و جلوگيري ضرورت دليل به

 از لهأمس اين مختلف جوانب از مناسب آگاهي هوا، آلودگي

 .(۵83۱ همکاران، و اردكاني( است برخوردار بسزائي اهميت

پيشرفت صنايع و توسعه شهرها، افزايش جمعيت، افزايش 

 و هاي فسيليتعداد وسائل نقليه و مصرف گسترده سوخت

 دنبال داشتههآلودگي شديد هوا را در شهرهاي بزرگ دنيا ب

ترين اقدامات و كنترل آلودگي هوا را به عنوان يکي از مهم

زيست محيطي و بهداشتي در اين مناطق الزامي نموده 

 .است

در جهــت اصلاح  يــيهاحلبايست در پي راه بنابراين مي

 شهرها يوابستگ يبود كــه از طرف يشــهر يســاختارها

منجر به بهبــود  گريرا كاهش داده و از طرف د ليبه اتومب

 طيمح يهامشــخصه ليگردد. تحل يشــهر يهوا تيفيك

 تيفيبهبــود ك يدر راســتا يانسان ســاخت شــهر

 از آن را  يـناشـ يهابيو كاهش آســ يشــهر يهوا

نمود:  يبررس ريز يهااســتيتوان در قالب سيم

  تيهوا، تقو يهاندهيآلا ديكاهش تول يراهکارها

موجود  يهــوا يآلودگ فيهــوا، بهبود و تلط يهــاانيجر

حســاس از مجاورت  يها يو در امان نگه داشــتن كاربر

 (.۵831، )زبردست و همکاران ندهيبا منابع آلا

برداري از هوا و آزمايش و تشخيص نوع جا كه نمونهاز آن

هاي آن، زير بناي اقدامات كنترل آلودگي هوا آلاينده

 هاي شوند لذا مکانيابي صحيح ايستگاهمحسوب مي

يکي از  گيري از اهميت خاصي برخوردار است.اندازه

 هاي، تعيين مکان ايستگاهمديريت شهريهاي مهم چالش

هاي هوا در سطح شهرها است. اگر سنجش آلاينده

هاي مناسب ها، در مکانهاي سنجش آلايندهايستگاه

جايابي شوند، پيشگويي بهتر و كنترل مؤثرتري بر آلودگي 

ها عمدتًا بر ود. مکان ايستگاهشدر مواقع اضطرار ميسر مي

هاي يابي و احداث ايستگاهاساس ضوابط و مقررات مکان

شود. اين ضوابط و قوانين، سنجش آلودگي هوا تعيين مي

براساس شرايط محيطي و ملاحظات مکاني به تعيين مکان 

 ندهاي تصادفي درپردازند و روهاي جديد ميايستگاه

د. در اين راستا، ايجاد و يرنگها را ناديده ميرخداد پديده

افزايش شبکه پايش كيفيت هواي كلان شهرها ضروري 

ها با توجه به هزينه بالاي آن از بوده و جانمايي مناسب آن

اهميت بالايي برخوردار است. اشتباه و يا عدم دقت در 

گردد. گيري منجر به پرداخت هزينه خطا ميتصميم

يت هاي سنجش كيفگاهاستاندارهايي براي مکان يابي ايست

هوا در كشورهايي مانند فرانسه و آمريکا وجود دارد. در 

انجام  1003و همکاران در سال  Movafaghاي كه مطالعه

دادند به بررسي استاندارهاي ارايه شده در كشورها جهت 

جانمايي ايستگاه پايش آلودگي هوا پرداختند. در اين 

ستانداردهاي ارايه مطالعه به مناسب بودن و استفاده از ا

جش هاي سنشده در كشور آمريکا براي مکان يابي  ايستگاه

اند )ادب و همکاران، آلودگي هوا براي ايران اشاره كرده

۵831.) 

 گيري تصميم هايروش از وسيعي طيف ر،اخي هاي دهه در

توان به مي هاروش اين جمله ازشده است،  ارائه چندمعياره

اولين  رايب كه اشاره كرد مراتبي سلسله تحليل فرايندروش 

 در مختلفي مطالعات د.ش معرفي (Saaty,1980) توسط بار

 ويژهبه و گيريزمينه تصميم در AHP از استفاده زمينه

 اشاره هاآن از ايپاره به ادامه در كه شده، انجام يابيمکان

 محيطي مختلف فرايندهاي در AHP روش از .شودمي

 Komac, 2006; Chun et) لغزش زمين بندي پهنه مانند

al., 2009 )مکانيابي و  (Vastava & Natwat, 2003)و 

(Cheng et al., 2007 )در .است شده فراواني هاي استفاده 

 الگوريتم توسعه در فازي منطق تئوري از اخير هايسال

AHP  هايقابليت افزايش موجب كه شده است استفاده 

شده  انجام مطالعاتي نيز زمينه اين در .است شده روش اين

 ,.Vahidnia et al) شوداشاره مي هاآن از برخي به كه

 مکانيابي به اقدام Fuzzy-AHP و GIS تركيب با (.2009
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 كردند. بيمارستان احداث براي مناسب مناطق

Gumus (1003 )روش دو از استفاده با Fuzzy-AHP و 

TOPSIS را آميزمخاطره زائد مواد هاي انتقالشركت 

 .است كرده ارزيابي

از منطق فازي و تحليل  ۵83۱سبحاني و همکاران درسال 

يابي دفن پسماند خانگي شهر سلسله مراتبي در مکان

كيد بر پارامترهاي هيدرو اقليمي استفاده أمروشهردشت با ت

 كردند.

در زمينه جانمايي ايستگاه سنجش آلودگي هوا مطالعات 

اشرفي و همکاران در سال گوناگوني انجام شده است. 

هاي سنجش آلودگي هوا درتهران جانمايي ايستگاه ۵831

بايست در غرب را انجام دادند. نتايج نشان داده است كه مي

ا هو جنوب ايستگاه مركزي تمركز بيشتري از اين ايستگاه

 وجود داشته باشد.

هاي يابي بهينه ايستگاه( مکان۵830كفاش و همکاران )

اي انجام ي هوا را با استفاده از روش فرارتبهپايش آلودگ

ها محل جديد براي احداث ايستگاه 10دادند. در ابتدا 

 ثر بهؤبندي بر اساس معيارهاي مپيشنهاد و بعد الويت

 WSM و PROMETHE ،ELECTREكمك سه روش 

بندي واحد از روش ه رتبهئچنين براي اراانجام شد. هم

بي، بردار، كاپلند( استفاده ادغام سه گانه )ميانگين حسا

و ادغام  PROMETHEكردند. نتايج بدست آمده، حاصل 

اي هسه گانه است. اين نتايج نياز شديد به احداث ايستگاه

 ها را نشان داد.جديد، در حوالي بزرگراه

هاي مکان يابي كاربري ۵838هادي پور و نادري در سال 

شهري اراک جهت افزايش كارايي حمل و نقل را در محيط 

GIS  با استفاده از روش فازي و تحليل سلسله مراتبي انجام

 دادند و به كارايي اين دو روش در مکانيابي اشاره كردند. 

هاي سنجش يابي ايستگاه( مکان۵831اكبري و همکاران )

ش فازي كيفيت هوا در شهر نيشابور را با استفاده از رو

انجام دادند و به اين نتيجه  GISسلسله مراتبي در محيط 

رسيدند كه هسته مركزي نيشابور جهت ايستگاه شهري 

 سنجش كيفيت هوا مناسب است.

اي هيابي بهينه ايستگاه( به مکان۵831طالمي و همکاران )

پوشاني و چند شاخصه سنجنده آلودگي هوا با روش هم

AHP  وTOPSIS ها پنج معيار داختند. آنشهر مشهد پر

دهي به معيارها به روش سلسله انتخاب كردند و وزن

انجام دادند. از  Expert choiceمراتبي را در نرم افزار 

 براي  MCDMengineافزار تکنيك تاپسيس در نرم

بندي مناطق و انتخاب بهترين مکان استفاده شده رتبه

 است. 

ثر براي ؤمعيارهاي م( به تعيين ۵831معطر و همکاران )

هاي پايش آلودگي هوا براي شهر زنجان يابي ايستگاهمکان

پرداختند. نوع تحقيق آنان كاربردي و روش آنان كمي 

ارگيري كهتحليلي است و به اين نتيجه دست يافتند كه ب

در تحليل معيارهاي براي انتخاب مکان  GISابزار مناسب 

 ثر است.ؤم

Júnior  از روش فرايند تحليل  10۵۱و همکاران در سال

به  Process Hierarchy Analytical)سلسله مراتبي )

منظور طراحي شبکه پايش آلودگي در پايتخت كشور 

 اند.برزيل استفاده كرده

 شيپا يهاستگاهيا يابيمکانهدف از انجام اين مطالعه، 

 از استفاده با اصفهان شهر 8 و ۵ مناطق در هوا يآلودگ

 ي است.مراتب سلسله ليتحل نديفرا و يفاز كيتکن

 

 هامواد و روش
 دوده مورد مطالعهحم

دقيقه و  83درجه و  ۱۵شهر اصفهان با طول جغرافيايي 

دقيقه  83درجه و  81ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  ۰0

ثانيه شمالي بعد از تهران و مشهد سومين شهر بزرگ  80و 

 .ايران است

هزار نفر جمعيت،  1۱ هکتار و 300اين منطقه با مساحت 

از شمال به ميدان جمهوري اسلامي در مسير خيابان 

در مسير  جنوب به ميدان انقلاب از، فروغي تا ميدان شهدا

زاينده رود تا پل وحيد، ازشرق به فلکه شهدا در مسير 

خيابان چهارباغ تا ميدان انقلاب و ازغرب به پل وحيد 

 -في اصفهانيسه راه اشر - درمسير اتوبان شهيد خرازي

شود. خيابان خرم تاميدان جمهوري اسلامي منتهي مي

نفر  ۵۵۵331هکتار و  ۵۵00اصفهان با مساحت  8منطقه 

از شمال به فلکه شهدا در مسير خيابان مدرس تا  جمعيت،
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از جنوب  ،آباد احمد ميدان تا سروش خيابان -ميدان قدس 

از  ،نقلاببه ميدان بزرگمهر در مسير زاينده رود تا ميدان ا

شرق به ميدان احمد آباد تا ميدان بزرگمهر و از غرب به 

گانه  ۵۰شود. مناطق ميدان انقلاب تا فلکه شهدا متصل مي

 .شودزير نشان داده مي ۵اصفهان در شکل 

 

 گانه شهر اصفهان11مناطق  -1 شکل

 کار روش

 تعیین معیارها

ســنجش  ســتگاهيدســت آوردن مکان مناســب جهت  اهب

ـــفهـان ن 8 و ۵هوا در منـاطق  يآلودگ ـــهر اص به  ازيـش

با در نظر گرفتن  يمکان يهاشــاخص قيو تلف يهمپوشــان

 يريگميتصم يهاروش يها دارد. از طرفاز آن كيوزن هر

و با ر نياست. از ا يبر نظرات كارشناس يمبتن ارهيچند مع

كارشناسان ادارات، نهادها،  ظراتپرسشنامه مناسب ن هيته

و  يو مشاوران مرتبط اخذ و براساس مطالعات قبل دياسـات

 ني. در اشوديمربوطه انجام م ليآن تحل يطيمح طيشـرا

ـــتگاهيا ييبراي جـانما قيتحق ـــش مع شيپا هايس  اريش

ــگر ــله از مناطق گردش ــله از بازار، فاص ــله از  ،يفاص فاص

و  يحياز مناطق تفر لهها، فاصنگيها، فاصـله از پاركپارک

موجود مورد  يهوا يهاندهيآلا شيپا يهاستگاهيفاصله از ا

 .(۵83۵توجه قرار گرفتند )كفاش و همکاران، 

ــب مع ،يابيمنظور مکان به ــله از  ارهايابتدا حد مناس )فاص

له ها،  فاصفاصله از پارک ،يبازار، فاصله از مناطق گردشگر

ـــله از مناطق تفرنـگياز پـارك ـــله از  يحيهـا، فاص و فاص

شــد.  نييموجود( تع يهوا يهاندهيآلا شيپا يهاسـتگاهيا

ــد ت اريكه هر مع ييجااز آن  دارد يمتفاوت يگذارريثأدرص

اختصاص داده شود.  يوزن مخصوص هيلازم اسـت به هر لا

و  ياست منعطف، قو يروش يسلسله مراتب ليتحل نديفرآ

ــاده كه برا ــم يس ــرا يريگميتص  يارهايكه مع يطيدر ش

ــم ــاد، انتخاب ب يريگميتص ــکلنهيگز نيمتض  ها را با مش

روش  ني. ارديگيســـازد، مورد اســـتفاده قرار ميمواجه م

توماس  لهيوسهب ۵330ابتدا در سال  ،ياريمع دچن يابيارز

 يمتعدد يو تاكنون كاربردها ديگرد شنهاديپ يال سـاعت

ــت، ــت )زبردس ــته اس  ي(. برا۵831 در علوم مختلف داش

ـــر نييتع از  ارهايمع ريو ز ارهايـ)وزن( مع تيـاهم بيـض

ـــد. وزن مع يزوج ســـهيمقا سيماتر ـــتفاده ش با  ارهاياس

ســلســله  لياســتفاده از نظرات كارشــناســان و روش تحل

قـائل  3تـا  ۵از  يتياهم ارهـايـهمـه مع يكـه برا يمراتب

 .شد نييشود تعيم

ـــپس ـــاز س ـــتــانــداردس بــه منظور  يفــاز ياز روش اس

 نيموردنظر اسـتفاده شد كه بد يهاهيلا ياسـتانداردسـاز
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ــد.  ArcGIS در نرم افزار fuzzy منظور از ابزار اســتفاده ش

 يبسلسله مرات ليتحل نديبا استفاده از فرا ارهايسـپس مع

 زين يسازگار بيشــدند و ضر يوزن ده يزوج سـهيو مقا

 .قابل قبول بود جهيو در نت ۵/0شد كه كمتر از  نييتع

به دليل ناتواني در تركيب   AHPرغم محبوبيـت عام،  بـه

هاي ابهام ذاتي و نبود صــراحت مربوب به نگاشــت ادرا ک

ـــميم ـــت تص گيرنــدگــان بــا اعــداد دقيق، مورد نقــد اس

(Deng,1999 ـــيك (. منطق فازي كه در برابر منطق كلاس

ـــد، ابزاري توانمند برا ـــائل مربوب به  يمطرح ش حل مس

ها مشکل آنآيد كه در به شمار مي ايهاي پيچيدهسامانه

باب گيري و استنو يا مسـائلي وابسـته به استدلال، تصميم

ـــري وجود دارد )كوره پزان هاي واقعي . پديده(۵831، بش

تند.  هســ يتنها ســياه يا تنها ســفيد نيســتند، بلکه نســب

هاي واقعي همواره فازي، مبهم و غير دقيق هســتند پديده

ـــيك  برد(. ۵831 ،يآذر و فرج) ـــويـت كلـاس توابع عض

كه برد توابع مجموعه دو عضـوي صفر و يك بوده درحالي

 كوره پزان،)عضــويت فازي، بازه بســته صــفر و يك اســت 

ـــي (. نظريـ  مجموعـه۵831 هاي فازي، يك نظريه رياض

طراحي شـده براي مدل كردن ابهام فرايندهاي وابسته به 

 (. تصــميمLin et al., 2007دانش بشــري انســان اســت )

توانـد آزادانه دامنه مقادير مورد نظر را انتخاب گيرنـده مي

توان با عدد فازي بيان كند. قضـاوت مردد كارشناس را مي

اي دامنه FAHP، بنابراين (Vahidnia et al., 2009) كرد

از مقادير را براي بيان عدم قطعيت تصـــميم گيرندگان به 

ه براي مطــالعــ ين(. در اLee et al., 2008گيرد )كــار مي

ها، از اعداد فازي و براي به دســـت گزينه يمقايســـه زوج

ـــي هــا و برتريآوردن وزن هــا از روش ميــانگين هنــدس

اين روش به  رايشــد زكارشــناســان اســتفاده مي يهاوزن

چنين جواب سادگي به حالت فازي قابل تعميم است و هم

 كند.اي براي ماتريس مقايسات زوجي تعيين مييگانه
 

 نتایج

ـــه ـــله از پارکنقش ها، مناطق ها، بازار، پاركينگهاي فاص

هاي هواي موجود و هاي پايش آلودگيتفريحي و ايســتگاه

نشــان داده  1تا  1مناظق گردشــگري تاريخي در اشــکال 

ـــت. پس از اعمـال الگوريتم فازي بر روي اين  ـــده اس ش

تعيين شد  ۵تا  0اي  بين ها تناسـب براساس دامنهنقشـه

نشــان داده شــده اســت. در نهايت  ۵8تا  3 اشــکالكه در 

وزن نهايي حاصــل از فرايند تحليل ســلســله مراتبي كه با 

ا هاسـتفاده از نظرات كارشناسان به دست آمد بر روي لايه

هاي نشان داده شده است. نقشه ۵اعمال شد كه در جدول 

اســتاندارد شــده در نهايت با روش گوســي فازي روي هم 

ه نهايي مناطق مستعد و مناسب براي گذاري شـد و نقشـ

هاي پايش آلودگي هوا تهيه شـــد كه در احداث ايســـتگاه

 به نمايش درآمده است.  ۵۰شکل 
 

 وزن معیارها – 1جدول 

ضریب سازگاری 
(CR) 

 معیارها وزن

6110/6 

 بازارفاصله از  1115/6

 گردشگریفاصله از مناطق  1771/6

 تفریحیفاصله از مناطق  1160/6

 پارکفاصله از  6775/6

 پارکینگفاصله از  6050/6

 های موجود ایستگاهفاصله از  6151/6

 

 

 
 هاطبقات فاصله از پارک -7شکل 
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 طبقات فاصله از بازار -1شکل 

 

 
 هاطبقات فاصله از پارکینگ -4شکل 

 

 
 مناطق تفریحیطبقات فاصله از  -1شکل 

 

 
های پایش آلودگی هوای طبقات فاصله از ایستگاه -0شکل 

 موجود
 

 
 طبقات فاصله از مناطق گردشگری -7شکل 

 

 
 نقشه فازی فاصله از مناطق گردشگری -5شکل 
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 هانقشه فازی فاصله از پارک -1شکل 

 

 
 هانقشه فازی فاصله از پارکینگ -16شکل 

 

 
 فاصله از مراکز تفریحینقشه فازی  -11شکل 

 
 نقشه فازی فاصله از بازار -17شکل 

 

 
 هانقشه فازی فاصله از ایستگاه -11شکل 

 

 
 هانقشه نهایی مناطق مستعد احداث ایستگاه -14شکل 
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 بحث
هاي ســـنجش پژوهش حاضـــر براي مکان يابي ايســـتگاه

اصــفهان با اســتفاده از روش  8و  ۵آلودگي هوا در مناطق 

انجام شـده است. وزن دهي معيارها  AHPتکنيك فازي و 

ــله مراتبي  ــلس ــه زوجي و فرايند تحليل س با روش مقايس

ــازي معيارها و روي هم گذاري  ــتانداردس ــد و اس انجام ش

منطقه  1هـا بـا روش فـازي انجـام گرفـت و در نهايت آن

ــتبه ــب براي احداث ايس ــنجش عنوان مناطق مناس گاه س

 آلودگي هوا جانمايي شد.

ــله  ــلس ــتفاده از وزن دهي به روش فرايند تحليل س با اس

مراتبي مشـخص شد كه از نظر متخصصان، فاصله از بازار 

ـــتگاهمهم ـــله از ايس هاي موجود، كم ترين معيـار و فـاص

اي هترين معيار براي استقرار ايستگاه پايش آلايندهاهميت

 باشد.هوا مي

داد كه بخش شــمال و شــمال شرقي منطقه نتايج نشـان 

ــتگاه  مورد ــتقرار ايس ــبترين منطقه براي اس مطالعه مناس

 پايش آلودگي هوا است. 

هـاي مربوب بـه معيارهاي گوناگون با روش تركيـب لـايـه

ــميم ــامانه اطلاعات جغرافيايي براي تص گيري و فازي و س

هايي مناســب براي شــناســايي مناطق مکان يابي، روش

ـــب  ـــتگاهمناس هاي پايش آلودگي هوا براي جانمايي ايس

ـــميممي ـــد. منطق فـازي به دليل تص گيري دقيق و بـاش

ـــبــت بــه ســــاير روشانعطــاف هــاي پــذيري بــالــا، نس

هاي اخير بيشتر گذاري در سالاستانداردسازي و روي هم

 مورد توجه قرار گرفته است.

( نيز در مطــالعــه خود بيــان 10۵1كنگپول و همکــاران )

ـــله مراتبي كردند  ـــلس كه تركيب روش فازي و تحليل س

 شود. گيري ميمنجر به افزايش قدرت و دقت تصميم

يابي صــنايع مکان ۵83۱كيخســروي و همکاران در ســال 

( و مـدل منطق فازي در AHPاي را بـا روش )كـارخـانـه

شـهرستان سبزوار انجام دادند و اذغان داشتند كه تركيب 

 يابي مناسب است. اين دو روش براي مکان

 هايوزن دراختصاص كارشناسان كه دهدمي نشـان نتايج

 هستند، رو روبه اطمينان عدم با AHP روش در ارزشـيابي

 اعتماد قابل نيز AHP روش از حاصـــل بنابراين نتيجه

ـــت.  بنديرتبه در اطمينــان عـدم FUZZY-AHP نيس

بين  از را AHP روش در موجود تصــميمات و عملکردها

 هاقضــاوت در موجود ابهام كه كرد كمك فازي منطق د.بر

 اطمينان عدم چون .درآيد زبان رياضــي به و شــده فرموله

ــت، كمترFUZZY-AHP در  قابليت نقاب اين بنابراين اس

 AHP روش از حاصل مناطق به نسبت بيشـتري اطمينان

ـــان نتايج دارنـد انعطاف  Fuzzy-AHP روش كه داد نش

 مناســب مناطق تعيين در بالاتريقابليت  و بيشــتر پذيري

 .دارد براي مکانيابي

 

 منابع
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چند معياره. مجله سلامت و محيط زيست. دوره 

 .۱1تا  81، صفحات ۵، شماره ۵0

. و اصفهانیان، ؛.س قادر، ؛.خ اشرفی، .1

هاي جانمايي ايستگاه .1150 ،.س متصدی، و

سنجش آلودگي هوا در تهران بزرگ. مجله 

 ۵، صفحات ۰۰، شماره 88محيط شناسي. سال 

 .۵0تا 

هاي يابي ايستگاهمکان .1110اکبری، ز.،  .8

سنجش كيفيت هوا در شهر نيشابور. پايان نامه 

ارشناسي ارشد. گروه جغرافيا، دانشکده ادبيات ك

 .مشهد فردوسي دانشگاهو علوم انساني، 

 ،1151 ،.ع گیلانده، غفاری پرهیزکار، ا. و .۰

سامانه اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصميم چند 
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نشريه هنرهاي زيبا، معماري و شهرسازي. دوره 

 .11تا  ۱۱، صفحات ۵، شماره 10
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Abstract 
In recent years, population growth, increasing vehicles, and industrial development have 

caused air pollution. One of the major disasters, creating significant problems for human and 

endangering their health is air pollution. The main objective of the present study was to select 

best sites for air pollution monitoring stations in zones 1 and 3 of Isfahan city using fuzzy 

technique and analytical hierarchy process (AHP). Accurate monitoring of the air pollution 

condition requires accurate and appropriate dispersion of monitoring stations throughout the 

study area, so that the optimal locations of these stations can be selected using fuzzy and AHP 

methods. In the present study, considering the necessity of determining the location of air 

pollution monitoring stations, the best sites for these stations were selected based on important 

criteria such as distance from market, recreation areas, parks, parking areas and existing 

stations using fuzzy and AHP methods. The results showed that Fuzzy-AHP method was 

flexible and accurate method to determine the appropriate areas for air pollutant monitoring 

stations. 

 
Key words: Air Pollution, Monitoring Stations, Site Selection, Fuzzy Method, Analytical 

Hierarchy Process (AHP) 
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