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1 - مقدمه
مشکالت زیست محیطي آلودگي هوا، هزینه   باالي تهیه  سوخت، 
هزینه کمتر تهیه ي گاز طبیعي نسبت به بنزین و گازوئیل و نیز 
منابع محدود نفت در کشورهاي مختلف باعث شده است که تمایل 
جهان  در  خودروها  سوخت  عنوان  به  طبیعي  گاز  از  استفاده  به 
به کارگیري سیستم هاي  با  گاز طبیعي  از  استفاده  یابد.  افزایش 
آالینده هاي  خودروها،  در  مناسب  تجهیزات  و  پیشرفته  کنترلي 
متعارف، غیرمتعارف و میزان ذرات ریز خروجي از خودروها را تا 
حد زیادي کاهش مي دهد. با وجود این که استفاده از گاز طبیعي 
به عنوان سوخت خودروها در ایران از سابقه ي 30 ساله برخوردار 
است لیکن به دلیل عدم برنامه ریزي صحیح و هم چنین پیدایش 
فرهنگ و تفکر اشتباه مخاطره آمیز بودن استفاده از آن در خودروها، تا 
پیش از تشکیل سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشور در سال 
1379، صنعت مذکور در کشور ما فراگیر نشده بود. از جمله عوامل 
مهم در استفاده از گاز طبیعي به عنوان سوخت جایگزین در ایران 
و سایر کشور ها مي توان به دستیابي به سوختي با آلودگي کمتر 
بر  ایران عالوه  اما در  نمود  اشاره  تنوع در سبد سوختي  ایجاد  و 
را  سوخت  این  به  روآوردن  که  عاملي  مهم ترین  مذکور،  عوامل 
اجتناب ناپذیر نموده است، مزیت اقتصادي بسیار زیاد استفاده از 

گاز طبیعي به جاي بنزین در مقایسه با سایر کشور ها است. پس 
به نظر مي رســد موضوع مکان یابي جایگاه هاي CNG از اهمیت 
خاصي برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته مي شود.

2 - تعریف مسأله و اهداف تحقيق
استفاده از سوخت هاي جدید به عنوان جایگزین مناسب براي 
سوخت فسیلي در دنیا و هم چنین در ایران رو به فزوني است. 
از این نمونه سوخت ها مي توان به سوخت CNG اشاره نمود. از 
این رو ساخت و گسترش جایگاه هاي سوخت هاي غیرفسیلي باید 
مورد توجه ویژه قرارگیرد. آنچه به عنوان طرح هاي پژوهشي در 
سال هاي اخیر در سایر کشورها انجام گرفته، بسیار گسترده است. 
صرفاً  غیرفسیلي  سوخت هاي  از  منظور  پژوهش ها  این  در  البته 
تایوان،  در  پژوهش  در جدیدترین  مثال  براي  نمي باشد.   CNG
مکان یابي جایگاه هاي سوخت هیدروژني با هدف مینیمم کردن 
هزینه ها و ماکزیمم نمودن پوشش جمعیت صورت گرفته است 
به گاز طبیعي،  باال  به علت دسترسي  ایران  )وانگ، 2009(1. در 
CNG به عنوان سوخت جایگزین استفاده مي شود. تحقیقات در 
زمینه مکان یابي CNG در ایران، به علت عدم دسترسي کامل به 

چکيده 
 استفاده از گاز طبیعي، به عنوان سوخت جایگزین درسبد حامل هاي انرژي در بخش حمل و نقل و با کمترین آلودگي زیست محیطي نسبت 
به سایر انرژي هاي سوخت وسایل نقلیه، منجر به افزایش تقاضا براي این ماده طبیعي و گسترش ظرفیت هاي انتقال و توزیع این تکنولوژي در سطح 
کشور شده و استفاده از خودروهاي دوگانه سوز به طور فزاینده اي در جامعه مورد استقبال قرار گرفته است ]4[. قیمت مناسب CNG، کارایي 
تقریباً مشــــابه با بنزین )کاالي جانشیــــن( و سهمیه بندي بنزین باعث شده استفاده از گاز به عنوان سوخت جایگزین مورد تـــــوجه قرار گیرد. 
از این رو ساخت جایگاه هاي سوخت CNG به منظور ارائه خدمات بیشتر به مردم از اولویت هاي بخش دولتي و خصوصي قرار گرفته است. تعداد 
کم جایگاه ها، صف هاي طویل مشتریان جهت سوخت گیري در محل جایگاه هاي CNG و افزایش تعداد خودروهاي دوگانه سوز نیاز به تأسیس 
جایگاه هاي جدید را نمایان مي کند. آن چه در این تحقیق مورد بررسي قرار گرفته است، طراحي مدلي با راه حل ابتکاري جهت یافتن مکان هاي 
مناسب براي احداث جایگاه هاي سوخت CNG است. هدف از این مدل مینیمم نمودن زمان سفر سوخت گیري CNG است. در نهایت این مدل 

در قالب مطالعه موردي در شهر اصفهان پیاده سازي خواهد شد.

کلید واژه: مکان یابي تسهیالت، جایگاه سوخت  CNG، مدل مینیمم مجموع، روش ابتکاري
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داده هاي مورد نیاز، گستردگي زیادي ندارد. در تحقیقات موجود، 
از  ترجیحاً   CNG جایگــاه هاي  مکان یابي  جهت  پژوهشگران 
روش هاي غیر ریاضي استفاده مي نمایند. از جمله این پژوهش ها 
مي توان به مطالعه ابراهیم زارعي )1385( اشاره نمود که در حوزه 

جغرافیا و برنامه ریزي شهري انجام گرفته است. 
براي  بهینه  مکان هاي  انتخاب  پژوهش  این  اصلي  هدف 
تأسیس جایگاه هاي سوخت گیري CNG در کالن شهرها است. 
اصفهان  موردي در کالن شهر  مطالعه  قالب یک  در  تحقیق  این 
مورد بررسي قرار مي گیرد. از اهداف فرعي این پژوهش مي توان به 
چند مورد از جمله بررسي کافي بودن امکانات موجود و چگونگي 
با  مدلي  از  استفاده  سوخت،  جایگاه  عنوان  به  آنهـا  انتخــــاب 
روش هاي حل ابتکاري به عنوان راهي مناسب براي تعیین مکان 
بهینه جایگاه هاي سوخت و بررسي تأثیر رفتار متقاضیان سوخت 
CNG براي انتخاب جایگاه مورد نظرشان اشاره نمود. هدف مدل 
طراحي شده در این پژوهش مینیمم نمودن فاصله سفر سوخت 

گیري CNG است.

3 - ساختار کلي مقاله
در این بخش ادبیات و پیشینه تحقیق، چگونگي جمع آوري 
داده هاي مورد نیاز و قالب بندي مدل ریاضي مورد استفاده در این 

پژوهش مورد بررسي قرار مي گیرد.

3. 1- ادبیات و پیشینه تحقیق
صورت  مطالعاتي  سوخت  جایگاه هاي  یابي  مکان  زمینه  در   
گرفته است. تعدادي از مطالعات پیشین هم زمان دو نوع تقاضا 
در مدل سازي محل تأسیسات را مورد بررسي قرار داده اند اما هیچ 
یک از آنها راه حل مناسبي را براي این مشکل پیدا نکرده اند ]10[.

ملینا1 ]12[ معیارهاي عمومي اي را براي شناسایي مکان هاي 
موثر جهت احداث ایستگاه هاي سوخت هیدروژني معرفي نموده 
است. در این بین مي توان به مواردي از قبیل مکان هاي نزدیک 
به نواحـي با حجم ترافیک باال، مکان هاي تامین سوخت در طول 
جاده هایي که در آن ها مسافرت هایي با مسیـــر طوالني صورت 
مي گیرد، مکان هاي شاخص جهت افزایش آگاهي عمومي در مورد 
قرار  افرادي  و مکان هایي که در دسترس  سوخت هاي جایگرین 
دارند که براي اولین بار خوردروي هیدروژن سوز خود را خریداري 
کرده اند، اشاره کرد ]14[. در تحقیق ملینا دو نوع از ایستگاه هاي 
یکي  کنند:  حل  را  معیارها  این  توانسته اند  هیدروژني  سوخت 
که  اولیه(،  ایستگاه  نام  )با  شهري  کالن  نواحي  در  ایستگاه هایي 
مسافرت هاي  که  کنندگان  مصرف  از  باالیي  حجم  به  مي توانند 
دیگري  و  کنند  رساني  خدمات  دارند  شهري  کوتاه  مســافت  با 
عنوان  )با  شهري  بین  اتوبان هاي  در  مستقـــر  هاي  ایستگاه 
ایستگاه هاي ثانویه( که براي سفرهایي با مسافت طوالني )البته 

تعداد دفعات سوخت گیري کمتر( احداث مي شوند ]13[.
براي  نارون ها2]6[  و  چایلد  گود  توسط  ترکیبي  مدل  اولین 

استقرار تعداد محدودي از پمپ هاي بنزین ارائه شده بود تا سهام 
بازار سوخت گیري یک شرکت را به حداکثر تعداد خود برساند. از 
این رو یک مدل P- میانه را مورد مطالعه قرار دادند. با این وجود، 
به این دلیل که مدل از داده هاي جریان زنجیره و نه از جریانات 
شمارش  مشکالت  با  مي کرد،  استفاده   )O-D( مقصد  و  مبدأ 
براي  رو  این  از  بود،  رو  به  رو  و حذف جریاناتي  )دوبل(  مضاعف 
لحاظ سوخت گیري  از  خودرو  مسیر،  کل  در  آیا  که  این  ارزیابي 

تأمین است، ضعف داشت ]15[.
سوخت  جریان  جانمایي  مدل  روزینگ3]8[  و  هاجسون   
تا یک مدل ترکیبي  FCLM 4]7[ را گسترش دادند  جایگزین، 
را با دو هـــدف متضاد براي استقرار تعداد محدودي از ایستگاه هاي 
سوخت گیري با عنوان حداکثر جریانات و حداقل مسافت وزني تقاضا، 
ارائه دهند. در این مدل فرض شد که کل جریان توسط فقط یک 

ایستگاه که در کوتاه ترین مسیر مستقر است، جذب مي شود.  
با  آن ها  دادند.  توسعه  را   FCLM مدل  کوبي5]9[  و  لیم   
سعي  دوگانه سوز،  اتومبیل هاي  دامنه  محدوده  گرفتن  نظر  در 
مدل  بهبود  و  گیري  جریانات سوخت  پوشش  کردن  در حداکثر 
FCLM کردند. با این وجود این مدل ها نیازمند جریانات مربوط 
به مابریس مبدأ- مقصد )O-D( هستند، که به دست آوردن این 

اطالعات در مواردي خاص آسان نیست ]1، 2[.
 کارنت6 و همکارانش ]5[ مسئله حداکثر پوشش و کوتاه ترین 
مسیر را با اهداف چندگانه حداکثر پوشش جمیعت و کوتاه ترین 
براي  تا مقصد  تعیین شده مبدأ  از پیش  نقطه  از  مسیر )هزینه( 

طراحي شبکه  حل نمودند.
 باپنا7 و همکارانش ]MCSPP ،]3 8  را براي مسئله حداکثر 
براي   9)MC3SP( زیرگراف  مقطعي  فاصله  کوتاه ترین  پوشش/ 
به  خدمات رساني  براي  سرب  بدون  بنزین  ایستگاه هاي  استقرار 
مسافرت هایي با مسافت کوتاه در میان شهرها و امکان پذیر ساختن 
مسافرت هایي با مسیر طوالني بین شهرهاي بزرگ با جمعیت زیاد 
گسترش داده بودند. این مدل داراي دو هدف متضاد حداقل هزینه 

و حداکثر پوشش بود.
 اینگ وي وانگ 10 و چوان رن وانگ  11]17[ یک مدل ترکیبي 
جدید را با اهداف دوگانه حداقل هزینه جانمایي و حداکثر پوشش 
 )O-D(جمعیت، با استفاده از داده هاي به دست آمده از ماتریس
و توسعه مدل لین و وانگ ]16[ با در نظر گرفتن پوشش جمعیت 
به جاي  این مدل  در  دادند.  توسعه  ثابت،  یا مکان هاي  نقاط  در 
استقرار تعداد محدودي از تأسیسات براي داشتن حداکثر پوشش 
تقاضا در نقاط ثابت و یا در مسیر هاي کوتاه، مدل با دنبال کردن 

1- Melaina
2- Good child & Naronha 

3- Hodgson & Rosing 
4- The Flow Capturing Location-allocation Model
5- Lim &Kuby 
6- Current 
7- Bapna 
8- The Maximum Covering/Shortest Path Problem
9- The Maximum Covering/Shortest Spanning Subgragh 
Problem 
10- Ying-Wei Wang
11- Chuan-Ren Wang
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ایستگاه هاي  استقرار  روي   MC3SP و   MCSPP اهـــداف 
سوخت گیري متمرکز شده است تا به مسافرت هاي برون شهري با 
کوتاه ترین مسیر ممکن )در میان شهرهاي پرجمعیت( و پوشش 
بیشتر مسافرت هاي درون شهري در مکان هاي خاص و مشخص 

خدمات رساني کند.

3. 2 - مدل پیشنهادي
  با تعریف مسأله بایستي به مدل سازي آن پرداخت که این امر 
با جمع آوري اطالعات مورد نیاز آغاز مي شود و به دنبال آن مدلي 
طراحي مي شود که با حل آن مي توان به هدف مورد نظر یعني 
تعیین مکان هاي مناسب براي احداث جایگاه هاي CNG دست 
یافت. فرمول بندي مدل براي استقرار ایستگاه هاي سوخت گیري، 
در جهت خدمت رساني مسافرت هاي درون شهري )مسافت کوتاه( 
تأکید دارد. در این تحقیق مدل، شهر اصفهان را تحت پوشش قرار 
یابي  مکان  جهت  ها  هزینه  کردن  حداقل  در  سعي  و  دهد  مي 
CNG و هم چنین حداکثر کردن سطح  جایگاه هاي سوخت 
تحقیق  این  در  نظر  مورد  مدل  دارد.  را  ناحیه  هر  در  خدمات 
قالب  عملیات  در  تحقیق  دانش  با  ریاضي  مدلي  صورت  به 
بندي شده و به کمک یک الگوریتم ابتکاري حل مي شود. اهـداف 
مختلفي را مي توان در ارتباط با مکان یابي جایگاه هاي CNG در 
نظر گرفت. در این پژوهش هدف از مکان یابي جایگاه ها، مینیمم 
کردن زمان سفر سوخت گیري CNG در سطح شهر اصفهان مي 
باشد. در این قسمت، مدل ریاضي مسأله مکان یابي جایگاه هاي 
بهینه  مکان   n انتخاب  مسأله،  این  ارائه مي گردد. هدف   CNG
جهت احداث جایگاه CNG در سال m مي باشد. در مدل طراحي 
تعریف شده   CNG متقاضیان سوخت  براي  رفتار خاصي  شده، 
نزدیک ترین جایگاه توسط متقاضي.  انتخاب  از  است که عبارتند 
دو مسیر براي سفر سوخت گیري یک متقاضي تعریف شد که در 
نهایت کوتاه ترین مسیر از بین این دو توسط وي انتخاب مي شود. 

 
3. 2. 1- تعریف فاصله بین نواحي و بخش ها و تعیین 

مقادیر آن
 آن چه در این پژوهش به عنوان فاصله تعریف مي شود صرفاً 
فاصله بین هر ناحیه تا هر بخش است و فاصله بین بخش ها مورد 
استفاده نخواهد بود. ماتریس فواصل بین نواحي مختلف موجود است. 
با استفاده از این ماتریس و محاسبه نوعي میانگین وزني از این فواصل، 
ماتریس فاصله ناحیه   )i=1,…,186( تا بخش   )s=1,…,26( به 

دست آمد کهCIS نام گرفت )رابطه 1(.
 )1(

 
 در این رابطه  : ماتریس فاصله در روز بین نواحي است.  

: ترانهاده ماتریس تعیین نواحي موجود در هر بخش است. عملیاتي که در 
صورت این کسر انجام مي شود ضرب ماتریسي در مي باشد.

3. 2. 2 - مدل تخصیص جزئي
مسیر اول خانه- جایگاه- خانه و مسیر دوم محل کار- جایگاه- 

الگوریتم تخصیص  رفتار مي توان  این  به  توجه  با  خانه مي باشد. 
تقاضا را طراحي نمود. پس از تخصیص تقاضا به هر منطقه مي توان 
تابع هدف را تعریف نمود و مکان هاي بهینه جهت احداث جایگاه 
را یافت. اگر "S" مجموعه اي از بخش هایي باشد که قرار است در 
هر کدام از آن ها یک جایگاه CNG احداث شود، آن گاه روابط 
زیر، مدل ریاضي میزان جذب تقاضاي سوخت توسط جایگاه s و 
جایگاه موجود در بخش s’، هنگامي که رفتار متقاضي در انتخاب 
جایگاه از مدل رفتاري توصیف شده در باال تبعیت کند را نشان 

مي دهد )روابط 2(:
           

 
 

 
  3. 2. 3 - مدل تابع هدف

جایگاه هاي  که  باشد  بخش هایي  کل  مجموعه  اگر  حال   
CNG پیشنهــادي در آن  بخــش ها قــرار دارند و مجموعه 
زیرمجموعه هاي n عضوي باشد که به کمک عضوهاي مجموعه  
و بنا بر نیاز سال m به جایگاه CNG مي توان تشکیل داد، آن 
گاه روابط زیر مدل ریاضي مکان یابي جایگاه هاي CNG را نشان 

مي دهد )روابط 3(:
 در روابط باال، و  میزان تقاضایي است که به بخش 
بخش  نزدیک ترین  به  تقاضا  این  شود.  مي  داده  تخصیص  و  s
، تخصیص داده مي شود. این بخش  متعلق به مجموعه هاي S یا
انتخابي، کوتاه ترین فاصله را از i و j تقاضاي مورد نظر دارد. اگر 
و اگر متعلق  این بخش متعلق به S باشد این کوتاه ترین فاصله 

به باشد این کوتاه ترین فاصله  نامیده مي شود.

4 - نتيجه گيری
در این بخش نتایج حاصل از پیاده سازی مدل در شهر اصفهان 

و تحلیل آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

4 .1 - مطالعه موردی 
 پس از طراحي مدل و الگوریتم حل آن، به بررسي و پیاده سازي 
این مدل بر روي شهر اصفهان پرداخته شد. ابتدا داده هاي مورد نیاز 
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به  نتایج  مدل  حل  از  پس  و  گردید  جمع آوري  مدل  حل  براي 
دست آمده از استفاده از این الگوریتم ها، مکان هاي انتخاب شده 
به تفکیک سال و زمان حل مدل براي همان سال با توجه به هدف 
به  تا 1394  براي سال هاي 1390  تعیین شده در شهر اصفهان 
دست آمد. در ادامه چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز شرح 
داده می شود. در نهایت نتایج حاصل از اعمال این مدل در جدول 

)1( نمایش داده شده است.
 

4. 2 - جمع آوري داده ها
از سه  نامه  پایان  این  انجام  براي  داده هاي الزم  و  اطالعات   
منبع مختلف جمع آوري گردید. اول از بانک اطالعاتي در معاونت 
ملّي  شرکت  از  دوم  اصفهان،  شهرداري  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
پخش فرآورده هاي نفتي ایران و سوم از بانک اطالعاتي مطالعات 
جامع حمل و نقل اصفهان که در سال 80 در محدوده ي کالن 
شهر اصفهان به اجرا درآمده است. جهت ایجاد پاره اي از اطالعات 
مورد نیاز که به علت محدودیت هاي پژوهش در دسترس نبودند 
نظیر  ورودي  داده هاي  سایر  گردید.  استفاده  نامه  پرسش  از 
بخش بندي نواحي ترافیکي و تعریف فاصله بین آنها با مشورت 

کارشناسان به دست آمد. 

4. 2. 1 - طراحي پرسش نامه
توسط  که  مي باشد  سوال  سیزده  شامل  نامه  پرسش  این   
دو  در  جایگاه  چهار  محل  در   CNG سوخت گیري  متقاضیان 
شامل  نامه  پرسش  این  است.  شده  داده  پاسخ  متفاوت  زمان 
 CNG اطالعاتي هم چون تعداد دفعات مراجعه به جایگاه هاي
مسافت  متوسط  خودرو،  گاز  مخزن  ظرفیت  ماه،  یک  در طول 
متقاضیان،  توسط  جایگاه  انتخاب  معیار   ،CNG با  شده  طي 
متوسط زمان صرف شده و مسافت طي شده جهت رسیدن به 
جایگاه مورد نظر متقاضیان، مبدا حرکت به هدف سوخت گیري، 

زمان مراجعه به جایگاه و متوسط زمان انتظار در صف مي باشد.

از  ناحیه  هر  در   CNG تقاضا  پیش بیني   -  2.2 .4
اصفهان

اصفهان  از  ناحیه  هر  در  تقاضا  میزان  پیش بیني  براي   
در  سواري  توسط  شده  طي  کیلومتر  سهم  باید  ابتدا  روز،  در 
افزار  نرم  با کمک  اساس  این  بر  یافت شود.  از شهر  ناحیه  هر 
سهم  بردار   ،79 سال  از  موجود  داده هاي  بانک  و   Guass
دست  به  سال  همان  براي  سواري  توسط  شده  طي  کیلومتر 
پیشین  بخش  در  که  پیش بیني  مدل  کمک  به  سپس  و  آمد 
تا   1390 هاي  سال  براي  مرتبط  بردارهاي  شد،  اشاره  آن  به 
با نسبت دادن کل کیلومتر  بردار  این  1395 تخمین زده شد. 
به وسیله سواري در هر  فرد  توسط هر  روز  سفر طي شده در 
ناحیه در سال 79 به کل کیلومتر سفر طي شده در روز توسط 
هر فرد در هر ناحیه در سال 79 حاصل شد. با ضرب این بردار 

نرمال  و   95 تا   90 هاي  سال  براي  پیش بیني  بردارهاي  در 

درایـه ي  هر  آید.  مي  به دست  نام با  برداري  آن ها،  کردن 
مشخص  تقاضا  میزان  از  را  ناحیه  هر  سهم  میـزان  واقــع  در 
 CNG میزان  در  مشخصي،  سال  بــردار  اگر  مي نماید. 
 CNG تقاضاي  مصرف شده در همان سال ضرب شود، میزان 

براي هر ناحیه در همان سال مشخص مي شود.

 CNG 4. 2. 3 - تعیین نواحي با پتانسیل احداث جایگاه
به  پژوهش  این  در  مدل  بخش هاي حل  مهم ترین  از  یکي   
از  تا  است  جایگاه  احداث  کاندید جهت  مکان هاي  آوردن  دست 
یافت  موجود،  تقاضاي  به  توجه  با  بهینه،  مکان هاي  آن ها  میان 
با  مراکز  احداث جایگاه در  امکان  نکته که  این  به  توجه  با  شود. 
مرکز  است،  کم  بسیار  آن  ایمني  و  ندارد  وجود  باال  آمد  و  رفت 
در  موجود  ناحیه  بین 186  از   )  12CBD( اصفهان  شهر  تجاري 
شهر اصفهان حذف گردید. با حذف CBD از میان نواحي ترافیکي 
شهر اصفهان، 121 ناحیه از شهر اصفهان باقي مي ماند. به علت 
به  اقدام  مسئله،  شدن  پیچیده  و  مانده  باقي  نواحي  زیاد  تعداد 
تقسیم بندي نواحي به چندین بخش13 نموده شد. این عمل باعث 
کم شدن پیچیدگي مسئله و کاهش زمان حل مدل گردید. براي 
دسترسي  شاخص  نام  به  شاخصي  خاص،  بندي  بخش  نوع  این 
تعیین گردید که نواحي بر اساس آن دسته بندي شدند. بر اساس 
گذرگاه  و  اصلي  هاي  شریان  همسایگي  در  نواحي  شاخص،  این 
هاي درجـــه اول به عنــوان هستـه ي بخش و نواحي همسایه ي 
هسته ها مادامي که وارد مرز CBD نشوند و یا خود در همسایگي 
از  پس  مي گیرند.  جاي  بخش  آن  در  نباشند  اصلي  شریان  یک 
حاصل  بخش   26 دسترسي،  شاخص  بر  بنا  نواحي  بندي  بخش 

گردید )شکل 1(.

شکل CBD :1 و بخش هاي تعیین شده شهر اصفهان

12- Central Business District
13-  Sector
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نتـایج حاصل از اعمال این مدل در شهر اصفهان در جدول زیر 
نمایش داده شده است.

  جدول )1(: نتایج نهایي حل مدل

ظرفیت 
جایگاه 
)تعداد 
نازل(

زمان
حل )ثانیه(

 شماره
 بخش

انتخابي

 تعداد
 جایگاه
معادل

تعداد
نازل 

مورد نیاز 
سال

6

1124

15

4 22 90
6 19

6 22

4 25

6

4221

15

4  26 91
6 17

6 19

8 22

6

9596

16

5 30 92

6 17

6 18

6 20

6 22

6

10631

13

6 36 93

6 14

6 16

6 18

6 20

6 22

6

45086

1

7 44 94

6 6

6 7

6 16

6 20

6 22

8 23

4. 3 - تحلیل نتایج
 با افزایش مصرف سوخت هاي جایگزین هم چون CNG در 
ایران، مکان یابي جهت استقرار جایگاه این نوع از سوخت اهمیت 
به سزایي مي یابد. دسترسي مناسب، کاهش زمان سفر به هدف 
سوخت گیــري و کاهش مـــدت زمان معطلي در صـف جایگاه ها 
مي توانند از عوامل باال بردن جذابیت استفاده از این نوع سوخت 
باشند. آن چه به عنوان هدف در این پژوهش تبیین گردید حداقل 
خدمات  سطح  بردن  باال  و  تجهیز  این  جایابي  هزینه هاي  کردن 
واقع  در  سوخت گیري  سفر  زمان  کردن  مینیمم  هدف  بود.  آن 
باعث کاهش هزینه هاي استفاده از این خدمات براي متقاضي و در 

نتیجه باعث کاهش هزینه هاي مربوط به جایابي آن خواهد شد. در 
مقایسه این پژوهش با سایر پژوهش هاي انجام گرفته در ایران، مي 
توان به استفاده از مدل هاي ریاضي، راه حل هاي ابتکاري و تعیین 
محل نسبتاً دقیق مکان جایگاه ها اشاره نمود که در هیچ کدام از 

پژوهش هاي ذکر شده در فصل دوم مورد توجه قرار نگرفته بود.

5 - قدردانی
 از معاونت محترم حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان که 
در جهت جمع آوری داده های مورد نیاز این پژوهش یاری رسان 

بودند، کمال تشکر را داریم. 
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