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چکیده
در سال هلي اخیر رشا روز افزون جمعیت ،وسلیل نقلیه و کلرخلنجلت صنعتی بلعث ش ه است که آلودگی هوا بهعنوان یکی
از سوانح انسلن سلخت ،مشکللت ع ی هاي را در پیرامون محیط زیست بشر ایجلد نملی و سللمتی آنهل را به خطران ازد .ه ف
از انجلم مطللعه حلضار ،مکلنیلبی ایساتهلههلي پلیش آلودگی هوا در منلطق  1و  7شارر اصهرلن بل استهلده از ککنی

فلزي و

فراین کحلیل سالساله مراک ی  )AHPاست .پلیش دقیق وضعیت آلودگی هوا ،نیلزمن کوزیع منلسب و دقیق ایستهلههل در کل
منطقه مطللعلکی است که جلنملیی برینه این ایستهلههل را میکوان بل استهلده از روشهلي فلزي و AHPعملی سلخت .در کحقیق
حلضار ،بل کوجه به ضرورت کعیین دقیق مکلن اح اث ایستهلههلي سنجش آلودگی ،اولویت این ایستهلههل بر م نلي معیلرهلي
مرمی نظیر فلصاله از بلزار ،منلطق گردشاهري ،پلر هل ،پلرکینگهل ،منلطق کهریحی و فلصله از ایستهلههلي پلیش موجود به
کم

روشهلي فلزي و AHPکعیین شا  .نتلیج نشاالن داد که روش  Fuzzy-AHPروشاای منلسااب و انعطلف پ یر در کعیین

منلطق منلسب ایستهله سنجش آللین هاي هوا دارد.
واژههای کلیدی :آلودگی هوا ،ایستهلههلي پلیش ،مکلن یلبی ،فلزي،
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مقدمه
در اغلب شهرهاي بزرگ و صنعتي دنيا ،افزايش جمعيت و
منابع آلاينده هوا منجر به توليد هوايي آلوده و ناسالم شده
است كه سلامتي افراد ساكن در اين مناطق را در معرض
خطر قرار ميدهد .در كلانشهر اصفهان نيز افزايش زندگي
ماشيني و فعاليتهاي افراطي انسان از يك طرف و شرايط
توپوگرافي و عوامل طبيعي آن از طرف ديگر باعث شده
است تا اين شهر يکي از شهرهاي آلوده جهان محسوب شود.
به دليل ضرورت جلوگيري و كاهش خطرهاي ناشي از
آلودگي هوا ،آگاهي مناسب از جوانب مختلف اين مسأله از
اهميت بسزائي برخوردار است )اردكاني و همکاران.)۵83۱ ،
پيشرفت صنايع و توسعه شهرها ،افزايش جمعيت ،افزايش
تعداد وسائل نقليه و مصرف گسترده سوختهاي فسيلي و
آلودگي شديد هوا را در شهرهاي بزرگ دنيا بهدنبال داشته
و كنترل آلودگي هوا را به عنوان يکي از مهمترين اقدامات
زيست محيطي و بهداشتي در اين مناطق الزامي نموده
است.
بنابراين ميبايست در پي راه حلهايــي در جهــت اصلاح
ســاختارهاي شــهري بود كــه از طرفي وابستگي شهرها
به اتومبيل را كاهش داده و از طرف ديگر منجر به بهبــود
كيفيت هواي شــهري گردد .تحليل مشــخصههاي محيط
انسان ســاخت شــهري در راســتاي بهبــود كيفيت
هواي شــهري و كاهش آســيبهاي ناشــي از آن را
ميتوان در قالب سياســتهاي زير بررسي نمود:
راهکارهاي كاهش توليد آلايندههاي هوا ،تقويت
جريانهــاي هــوا ،بهبود و تلطيف آلودگي هــواي موجود
و در امان نگه داشــتن كاربري هاي حســاس از مجاورت
با منابع آلاينده (زبردست و همکاران.)۵831 ،
از آنجا كه نمونهبرداري از هوا و آزمايش و تشخيص نوع
آلايندههاي آن ،زير بناي اقدامات كنترل آلودگي هوا
محسوب ميشوند لذا مکانيابي صحيح ايستگاههاي
اندازهگيري از اهميت خاصي برخوردار است .يکي از
چالشهاي مهم مديريت شهري ،تعيين مکان ايستگاههاي
سنجش آلايندههاي هوا در سطح شهرها است .اگر
ايستگاههاي سنجش آلايندهها ،در مکانهاي مناسب
83

جايابي شوند ،پيشگويي بهتر و كنترل مؤثرتري بر آلودگي
در مواقع اضطرار ميسر ميشود .مکان ايستگاهها عمدت ًا بر
اساس ضوابط و مقررات مکانيابي و احداث ايستگاههاي
سنجش آلودگي هوا تعيين ميشود .اين ضوابط و قوانين،
براساس شرايط محيطي و ملاحظات مکاني به تعيين مکان
ايستگاههاي جديد ميپردازند و روندهاي تصادفي در
رخداد پديدهها را ناديده ميگيرند .در اين راستا ،ايجاد و
افزايش شبکه پايش كيفيت هواي كلان شهرها ضروري
بوده و جانمايي مناسب آنها با توجه به هزينه بالاي آن از
اهميت بالايي برخوردار است .اشتباه و يا عدم دقت در
تصميمگيري منجر به پرداخت هزينه خطا ميگردد.
استاندارهايي براي مکان يابي ايستگاههاي سنجش كيفيت
هوا در كشورهايي مانند فرانسه و آمريکا وجود دارد .در
مطالعهاي كه  Movafaghو همکاران در سال  1003انجام
دادند به بررسي استاندارهاي ارايه شده در كشورها جهت
جانمايي ايستگاه پايش آلودگي هوا پرداختند .در اين
مطالعه به مناسب بودن و استفاده از استانداردهاي ارايه
شده در كشور آمريکا براي مکان يابي ايستگاههاي سنجش
آلودگي هوا براي ايران اشاره كردهاند (ادب و همکاران،
.)۵831
در دهه هاي اخير ،طيف وسيعي از روشهاي تصميم گيري
چندمعياره ارائه شده است ،از جمله اين روشها ميتوان به
روش فرايند تحليل سلسله مراتبي اشاره كرد كه براي اولين
بار توسط ) (Saaty,1980معرفي شد .مطالعات مختلفي در
زمينه استفاده از  AHPدر زمينه تصميمگيري و بهويژه
مکانيابي انجام شده ،كه در ادامه به پارهاي از آنها اشاره
ميشود .از روش  AHPدر فرايندهاي مختلف محيطي
مانند پهنه بندي زمين لغزش ( Komac, 2006; Chun et
 )al., 2009و مکانيابي ) (Vastava & Natwat, 2003و
( )Cheng et al., 2007استفاده هاي فراواني شده است .در
سالهاي اخير از تئوري منطق فازي در توسعه الگوريتم
 AHPاستفاده شده است كه موجب افزايش قابليتهاي
اين روش شده است .در اين زمينه نيز مطالعاتي انجام شده
كه به برخي از آنها اشاره ميشود ( Vahidnia et al.,
 .)2009با تركيب  GISو  Fuzzy-AHPاقدام به مکانيابي
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مناطق مناسب براي احداث بيمارستان كردند.
 )1003( Gumusبا استفاده از دو روش  Fuzzy-AHPو
 TOPSISشركتهاي انتقال مواد زائد مخاطرهآميز را
ارزيابي كرده است.
سبحاني و همکاران درسال  ۵83۱از منطق فازي و تحليل
سلسله مراتبي در مکانيابي دفن پسماند خانگي شهر
مروشهردشت با تأكيد بر پارامترهاي هيدرو اقليمي استفاده
كردند.
در زمينه جانمايي ايستگاه سنجش آلودگي هوا مطالعات
گوناگوني انجام شده است .اشرفي و همکاران در سال
 ۵831جانمايي ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا درتهران
را انجام دادند .نتايج نشان داده است كه ميبايست در غرب
و جنوب ايستگاه مركزي تمركز بيشتري از اين ايستگاهها
وجود داشته باشد.
كفاش و همکاران ( )۵830مکانيابي بهينه ايستگاههاي
پايش آلودگي هوا را با استفاده از روش فرارتبهاي انجام
دادند .در ابتدا  10محل جديد براي احداث ايستگاهها
پيشنهاد و بعد الويتبندي بر اساس معيارهاي مؤثر به
كمك سه روش  ELECTRE ،PROMETHEو WSM
انجام شد .همچنين براي ارائه رتبهبندي واحد از روش
ادغام سه گانه (ميانگين حسابي ،بردار ،كاپلند) استفاده
كردند .نتايج بدست آمده ،حاصل  PROMETHEو ادغام
سه گانه است .اين نتايج نياز شديد به احداث ايستگاههاي
جديد ،در حوالي بزرگراهها را نشان داد.
هادي پور و نادري در سال  ۵838مکان يابي كاربريهاي
شهري اراک جهت افزايش كارايي حمل و نقل را در محيط
 GISبا استفاده از روش فازي و تحليل سلسله مراتبي انجام
دادند و به كارايي اين دو روش در مکانيابي اشاره كردند.
اكبري و همکاران ( )۵831مکانيابي ايستگاههاي سنجش
كيفيت هوا در شهر نيشابور را با استفاده از روش فازي
سلسله مراتبي در محيط  GISانجام دادند و به اين نتيجه
رسيدند كه هسته مركزي نيشابور جهت ايستگاه شهري
سنجش كيفيت هوا مناسب است.
طالمي و همکاران ( )۵831به مکانيابي بهينه ايستگاههاي
سنجنده آلودگي هوا با روش همپوشاني و چند شاخصه
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 AHPو  TOPSISشهر مشهد پرداختند .آنها پنج معيار
انتخاب كردند و وزندهي به معيارها به روش سلسله
مراتبي را در نرم افزار  Expert choiceانجام دادند .از
تکنيك تاپسيس در نرمافزار  MCDMengineبراي
رتبهبندي مناطق و انتخاب بهترين مکان استفاده شده
است.
معطر و همکاران ( )۵831به تعيين معيارهاي مؤثر براي
مکانيابي ايستگاههاي پايش آلودگي هوا براي شهر زنجان
پرداختند .نوع تحقيق آنان كاربردي و روش آنان كمي
تحليلي است و به اين نتيجه دست يافتند كه بهكارگيري
ابزار مناسب  GISدر تحليل معيارهاي براي انتخاب مکان
مؤثر است.
 Júniorو همکاران در سال  10۵۱از روش فرايند تحليل
سلسله مراتبي ( (Process Hierarchy Analyticalبه
منظور طراحي شبکه پايش آلودگي در پايتخت كشور
برزيل استفاده كردهاند.
هدف از انجام اين مطالعه ،مکانيابي ايستگاههاي پايش
آلودگي هوا در مناطق  ۵و  8شهر اصفهان با استفاده از
تکنيك فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي است.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه
شهر اصفهان با طول جغرافيايي  ۱۵درجه و  83دقيقه و
 ۰0ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  81درجه و  83دقيقه
و  80ثانيه شمالي بعد از تهران و مشهد سومين شهر بزرگ
ايران است.
اين منطقه با مساحت  300هکتار و  1۱هزار نفر جمعيت،
از شمال به ميدان جمهوري اسلامي در مسير خيابان
فروغي تا ميدان شهدا ،از جنوب به ميدان انقلاب در مسير
زاينده رود تا پل وحيد ،ازشرق به فلکه شهدا در مسير
خيابان چهارباغ تا ميدان انقلاب و ازغرب به پل وحيد
درمسير اتوبان شهيد خرازي  -سه راه اشرفي اصفهاني-
خيابان خرم تاميدان جمهوري اسلامي منتهي ميشود.
منطقه  8اصفهان با مساحت  ۵۵00هکتار و  ۵۵۵331نفر
جمعيت ،از شمال به فلکه شهدا در مسير خيابان مدرس تا
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ميدان قدس  -خيابان سروش تا ميدان احمد آباد ،از جنوب
به ميدان بزرگمهر در مسير زاينده رود تا ميدان انقلاب ،از
شرق به ميدان احمد آباد تا ميدان بزرگمهر و از غرب به
ميدان انقلاب تا فلکه شهدا متصل ميشود .مناطق  ۵۰گانه
اصفهان در شکل  ۵زير نشان داده ميشود.

شکل  -1مناطق 11گانه شهر اصفهان

۰0

روش کار
تعیین معیارها
بهدســت آوردن مکان مناســب جهت ايســتگاه ســنجش
آلودگي هوا در منـاطق  ۵و  8شـــهر اصـــفهـان نيـاز به
همپوشــاني و تلفيق شــاخصهاي مکاني با در نظر گرفتن
وزن هريك از آنها دارد .از طرفي روشهاي تصميمگيري
چند معياره مبتني بر نظرات كارشناسي است .از اين رو با
تهيه پرسشنامه مناسب نظرات كارشناسان ادارات ،نهادها،
اسـاتيد و مشاوران مرتبط اخذ و براساس مطالعات قبلي و
شـرايط محيطي آن تحليل مربوطه انجام ميشود .در اين
تحقيق براي جـانمايي ايســـتگاههاي پايش شـــش معيار
فاصــله از بازار ،فاصــله از مناطق گردشــگري ،فاصــله از
پارکها ،فاصـله از پاركينگها ،فاصله از مناطق تفريحي و
فاصله از ايستگاههاي پايش آلايندههاي هواي موجود مورد
توجه قرار گرفتند (كفاش و همکاران.)۵83۵ ،
به منظور مکانيابي ،ابتدا حد مناســب معيارها (فاصــله از
بازار ،فاصله از مناطق گردشگري ،فاصله از پارکها ،فاصله
از پـاركينـگهـا ،فاصـــله از مناطق تفريحي و فاصـــله از
ايسـتگاههاي پايش آلايندههاي هواي موجود) تعيين شــد.
از آنجايي كه هر معيار درصــد تأثيرگذاري متفاوتي دارد
لازم اسـت به هر لايه وزن مخصوصي اختصاص داده شود.
فرآيند تحليل سلسله مراتبي روشي است منعطف ،قوي و
ســاده كه براي تصــميمگيري در شــرايطي كه معيارهاي
تصــميمگيري متضــاد ،انتخاب بين گزينهها را با مشــکل
مواجه ميســـازد ،مورد اســـتفاده قرار ميگيرد .اين روش
ارزيابي چند معياري ،ابتدا در سال  ۵330بهوسيله توماس
ال سـاعتي پيشنهاد گرديد و تاكنون كاربردهاي متعددي
در علوم مختلف داشــته اســت (زبردســت .)۵831 ،براي
تعيين ضـــريـب اهميـت (وزن) معيـارها و زير معيارها از
ماتريس مقايســـه زوجي اســـتفاده شـــد .وزن معيارها با
اســتفاده از نظرات كارشــناســان و روش تحليل ســلســله
مراتبي كـه براي همـه معيـارهـا اهميتي از  ۵تـا  3قـائل
ميشود تعيين شد.
ســـپس از روش اســـتــانــداردســـازي فــازي بــه منظور
اسـتانداردسـازي لايههاي موردنظر اسـتفاده شد كه بدين
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منظور از ابزار  fuzzyدر نرم افزار  ArcGISاســتفاده شــد.
سـپس معيارها با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
و مقايسـه زوجي وزن دهي شــدند و ضريب سازگاري نيز
تعيين شد كه كمتر از  0/۵و در نتيجه قابل قبول بود.
بـه رغم محبوبيـت عام AHP ،به دليل ناتواني در تركيب
ابهام ذاتي و نبود صــراحت مربوب به نگاشــت ادرا کهاي
تصـــميمگيرنــدگــان بــا اعــداد دقيق ،مورد نقــد اســـت
( .)Deng,1999منطق فازي كه در برابر منطق كلاســـيك
مطرح شـــد ،ابزاري توانمند براي حل مســـائل مربوب به
سامانههاي پيچيدهاي به شمار ميآيد كه در آنها مشکل
و يا مسـائلي وابسـته به استدلال ،تصميمگيري و استنباب
بشـــري وجود دارد (كوره پزان .)۵831 ،پديدههاي واقعي
تنها ســياه يا تنها ســفيد نيســتند ،بلکه نســبي هســتند.
پديدههاي واقعي همواره فازي ،مبهم و غير دقيق هســتند
(آذر و فرجي .)۵831 ،برد توابع عضـــويـت كلـاســـيك
مجموعه دو عضـوي صفر و يك بوده درحاليكه برد توابع
عضــويت فازي ،بازه بســته صــفر و يك اســت (كوره پزان،
 .)۵831نظريـ مجموعـههاي فازي ،يك نظريه رياضـــي
طراحي شـده براي مدل كردن ابهام فرايندهاي وابسته به
دانش بشــري انســان اســت ( .)Lin et al., 2007تصــميم
گيرنـده ميتوانـد آزادانه دامنه مقادير مورد نظر را انتخاب
كند .قضـاوت مردد كارشناس را ميتوان با عدد فازي بيان
كرد ( ،)Vahidnia et al., 2009بنابراين  FAHPدامنهاي
از مقادير را براي بيان عدم قطعيت تصـــميم گيرندگان به
كــار ميگيرد ( .)Lee et al., 2008در اين مطــالعـه براي
مقايســـه زوجي گزينهها ،از اعداد فازي و براي به دســـت
آوردن وزنهــا و برتريهــا از روش ميــانگين هنــدســـي
وزنهاي كارشــناســان اســتفاده ميشــد زيرا اين روش به
سادگي به حالت فازي قابل تعميم است و همچنين جواب
يگانهاي براي ماتريس مقايسات زوجي تعيين ميكند.
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شـــده اســـت .پس از اعمـال الگوريتم فازي بر روي اين
نقشـهها تناسـب براساس دامنهاي بين  0تا  ۵تعيين شد
كه در اشــکال  3تا  ۵8نشــان داده شــده اســت .در نهايت
وزن نهايي حاصــل از فرايند تحليل ســلســله مراتبي كه با
اسـتفاده از نظرات كارشناسان به دست آمد بر روي لايهها
اعمال شد كه در جدول  ۵نشان داده شده است .نقشههاي
اســتاندارد شــده در نهايت با روش گوســي فازي روي هم
گذاري شـد و نقشـ ه نهايي مناطق مستعد و مناسب براي
احداث ايســـتگاههاي پايش آلودگي هوا تهيه شـــد كه در
شکل  ۵۰به نمايش درآمده است.
جدول  – 1وزن معیارها
ضریب سازگاری
)(CR

6/6110

وزن

معیارها

6/1115

فاصله از بازار

6/1771

فاصله از مناطق گردشگری

6/1160

فاصله از مناطق تفریحی

6/6775

فاصله از پارک

6/6050

فاصله از پارکینگ

6/6151

فاصله از ایستگاه های موجود

شکل  -7طبقات فاصله از پارکها

نتایج
نقشـــههاي فاصـــله از پارکها ،بازار ،پاركينگها ،مناطق
تفريحي و ايســتگاههاي پايش آلودگيهاي هواي موجود و
مناظق گردشــگري تاريخي در اشــکال  1تا  1نشــان داده
11
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بحث
پژوهش حاضـــر براي مکان يابي ايســـتگاههاي ســـنجش
آلودگي هوا در مناطق  ۵و  8اصــفهان با اســتفاده از روش
تکنيك فازي و  AHPانجام شـده است .وزن دهي معيارها
با روش مقايســه زوجي و فرايند تحليل ســلســله مراتبي
انجام شــد و اســتانداردســازي معيارها و روي هم گذاري
آنهـا بـا روش فـازي انجـام گرفـت و در نهايت  1منطقه
بهعنوان مناطق مناســب براي احداث ايســتگاه ســنجش
آلودگي هوا جانمايي شد.
با اســتفاده از وزن دهي به روش فرايند تحليل ســلســله
مراتبي مشـخص شد كه از نظر متخصصان ،فاصله از بازار
مهمترين معيـار و فـاصـــله از ايســـتگاههاي موجود ،كم
اهميتترين معيار براي استقرار ايستگاه پايش آلايندههاي
هوا ميباشد.
نتايج نشـان داد كه بخش شــمال و شــمال شرقي منطقه
مورد مطالعه مناســبترين منطقه براي اســتقرار ايســتگاه
پايش آلودگي هوا است.
تركيـب لـايـههـاي مربوب بـه معيارهاي گوناگون با روش
فازي و ســامانه اطلاعات جغرافيايي براي تصــميمگيري و
مکان يابي ،روشهايي مناســب براي شــناســايي مناطق
مناســـب براي جانمايي ايســـتگاههاي پايش آلودگي هوا
ميبـاشـــد .منطق فـازي به دليل تصـــميمگيري دقيق و
انعطــافپــذيري بــالــا ،نســـبــت بــه ســــاير روشهــاي
استانداردسازي و روي همگذاري در سالهاي اخير بيشتر
مورد توجه قرار گرفته است.
كنگپول و همکــاران ( )10۵1نيز در مطــالعــه خود بيــان
كردند كه تركيب روش فازي و تحليل ســـلســـله مراتبي
منجر به افزايش قدرت و دقت تصميمگيري ميشود.
كيخســروي و همکاران در ســال  ۵83۱مکانيابي صــنايع
كـارخـانـهاي را بـا روش ( )AHPو مـدل منطق فازي در
شـهرستان سبزوار انجام دادند و اذغان داشتند كه تركيب
اين دو روش براي مکانيابي مناسب است.
نتايج نشـان ميدهد كه كارشناسان دراختصاص وزنهاي
ارزشـيابي در روش  AHPبا عدم اطمينان روبه رو هستند،
بنابراين نتيجه حاصـــل از روش  AHPنيز قابل اعتماد
۰۰

نيســـت FUZZY-AHP.عـدم اطمينــان در رتبهبندي
عملکردها و تصــميمات موجود در روش  AHPرا از بين
برد .منطق فازي كمك كرد كه ابهام موجود در قضــاوتها
فرموله شــده و به زبان رياضــي درآيد .چون عدم اطمينان
در FUZZY-AHPكمتر اســت ،بنابراين اين نقاب قابليت
اطمينان بيشـتري نسبت به مناطق حاصل از روش AHP
دارنـد نتايج نشـــان داد كه روش  Fuzzy-AHPانعطاف
پذيري بيشــتر و قابليت بالاتري در تعيين مناطق مناســب
براي مکانيابي دارد.

منابع
 .۵ادب ،ح.؛ عتباتی ،آ.؛ اسماعیلی ،ر.؛
ذوالفقاری ،ق .و ابراهیمی ،م.1110 ،.
جانمايي ايستگاه هاي سنجش كيفيت هواي
شهر مشهد استفاده از تکنيكهاي تصميمگيري
چند معياره .مجله سلامت و محيط زيست .دوره
 ،۵0شماره  ،۵صفحات  81تا .۱1
 .1اشرفی ،خ.؛ قادر ،س.؛ اصفهانیان ،و.
و متصدی ،س .1150 ،.جانمايي ايستگاههاي
سنجش آلودگي هوا در تهران بزرگ .مجله
محيط شناسي .سال  ،88شماره  ،۰۰صفحات ۵
تا .۵0
 .8اکبری ،ز .1110 ،.مکانيابي ايستگاههاي
سنجش كيفيت هوا در شهر نيشابور .پايان نامه
كارشناسي ارشد .گروه جغرافيا ،دانشکده ادبيات
و علوم انساني ،دانشگاه فردوسي مشهد.
 .۰پرهیزکار ،ا .و غفاری گیلانده ،ع،1151 ،.
سامانه اطلاعات جغرافيايي و تحليل تصميم چند
معياري .انتشارات سمت ،تهران.
 .۱زبردست ،ا .و ریاضی ،ح .1117 ،.شاخصهاي
محيط انسان ساخت و تأثيرات آن بر آلودگي هوا.
نشريه هنرهاي زيبا ،معماري و شهرسازي .دوره
 ،10شماره  ،۵صفحات  ۱۱تا .11

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

 .1سبحانی ،ب ،.و خلیلوند ،م .1111 ،.كاربرد
تحليل فازي ( )Fuzzyو تحليل سلسله مراتبي
( )AHPدر مکان يابي دفن پسماند خانگي شهر
مرودشت با تأكيد بر پارامترهاي هيدرواقليمي.
مجله جغرافيا و آمايش شهري .شماره ،18
صفحات  ۵تا .10
 .1طالمی ،ر.؛ صیامی ،س.؛ صیامی ،و .و

شماره  ،69پاییز 33-66 ،9399

كشاورزي ،محيط زيست و منابع طبيعي پايدار،
جيرفت.
 .۵1نیرآبادی ،ه .و حاجی میررحیمی ،م،1157 ،.
به كارگيري روشهاي سلسله مراتبي و فازي در
مکانيابي دفن زباله .همايش ژئوماتيك  31و
چهارمين همايش يکسانسازي نامهاي
جغرافيايي ،تهران ،سازمان نقشه برداري كشور.

صیامی ،م .1110 ،.مکانيابي ايستگاههاي

 .۵8هادیانی ،ز.؛ احدنژاد روشتی ،م.؛ کاظمی

سنجنده آلودگي هوا با روشهاي همپوشاني و
چند شاخصه  AHPو ( TOPSISمطالعه موردي
منطقه  3شهرداري مشهد) .مجله پژوهشنامه
خراسان بزرگ .دوره  ،1شماره  ،11صفحات 1۱
تا .83

زاده ،ش .و شاه علی ،ا ،1116 ،.مکان يابي
مراكز دفن پسماند با استفاده از منطق فازي در
محيط  GISشهر زنجان .فصلنامه فضاي
جغرافيايي .دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر .سال
 ،۵1دوره  ،۰0صفحات  ۵۵1تا .۵88

 .3عیسوی ،و.؛ کرمی ،ج.؛ علی محمدی ،ع.

 .۵۰هادیپور ،م .و نادری ،م.س .1111 ،.مکان

و نیک نژاد ،س.ع .1111 ،.مقايسه دو روش

يابي محيط زيست كاربريهاي شهري اراک
جهت افزايش كارايي حمل و نقل در محيط
 .GISمجله علوم و تکنولوژي محيط زيست .دوره
 ،۵3شماره  ،8صفحات  ۵0۵تا .۵۵۵

تصصيم گيري  AHPو  Fuzzy-AHPدر
مکانيابي اوليه سدهاي زيرزميني در منطقه
طالقان .مجله علوم زمين .دوره  ،11شماره ،3۱
صفحات  11تا .8۰
 .3کفاش چرندابی ،ن،؛ آلشیخ  ،ع ،و کریمی،
م .1111 ،.مکانيابي بهينه ايستگاههاي پايش
آلودگي هوا با استفاده از روش فراتبهاي .مجله
محيطشناسي .سال  ،83شمارة  ، 11صفحات 13
تا .31
 .۵0کیخسروی ،ق.؛ لشکری ،ح.؛ بقائی ،م .و
نهالدانی ،م .1111 ،.مکانيابي صنايع
كارخانهاي با روش ( )AHPو مدل منطق فازي
در شهرستان سبزوار .فصلنامه نگرشهاي نو در
جغرافياي انساني .سال  ،3شماره  ،۰صفحات
 ۵1۱تا .۵۰1
 .۵۵معطر ،ف.؛ مشکینی ،ا .و صالحی ،ن.1117 ،.
معيارهاي مؤثر براي مکانيابي ايستگاههاي
پايش آلودگي هوا استفاده از  AHPو .TOPSIS
سومين همايش يافتههاي نوين در علوم

15. Cheng, R.; Wu, C.; Tsai, L. and Huang,
C., 2007. Optimal selection of location for
Taiwanese hospitals to ensure a
competitive advantage by using the
analytic hierarchy process and sensitivity
analysis. Building and Environment. Vol.
42, pp: 1431-1444.
16. Kengpol, A.; Rontlaong, P. and
Tuominen, M., 2012. Speed detection of
moving vehicles from one scene of Quick
Bird images. Proceedings of PICMET.
The Technology Management for
Emerging Technologies. Vancouver, BC,
Canada.
17. Réquia Júnior, W.J.; Roig, H.L. and
Koutrakis, P., 2015. A spatial
multicriteria model for determining air
pollution at sample locations. Journal of
the Air & Waste Management
Association. Vol. 65, No. 2, pp: 232-243.
18. Vastava, Sh. and Nathwat, M., 2003.
Selection of potential waste disposal sites
around Ranchi urban complex using
remote sensing and GIS techniques. Urban
planning, map Asia conference.

14

... اصفهان3و9 مکانیابی ایستگاه های پایش آلودگی هوا درمناطق

تاجی و احمدی ندوشن

Site Selection for Air Pollution Monitoring Stations in Areas 1 and
3 Using Fuzzy Technique and Analytical Hierarchy Process (AHP)
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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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