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  ...نشاني شهر اروميه  هاي آتش يابي ايستگاه مكان

  

  

  

 1393تابستان   35جغرافيا و توسعه شماره 

  23/12/1391: وصول مقاله 
  2/10/1392: أييد نهايي ت

   153 - 166 :صفحات                                        
  

      AHP و GISنشاني شهر اروميه با استفاده از   هاي آتش يابي ايستگاه مكان
  

  2احمدآفتاب، 1رهنمامحمدرحيم دكتر 
  

  يدهچك
شهر  يك مختلف مناطق در امكانات اين صحيح استقرار ي نحوه ي زمينه در دقيق ي مطالعه نيازمند شهري، جديد امكانات ايجاد

 اين .متضاد است گاه و متفاوت شرايط به توجه با بهينه مكان انتخاب اساسي، نكته شهري، اولين امكانات درست تخصيص جهت.است

 مراكز ي بهينه لذا انتخاب .شوند يم داده قرار نظر ها مد انسان جان نجات مانند مهمي بسيار فاكتورهاي كه يابد مي اهميت زماني لهأمس

درصدي  56اين امر با افزايش  شود يم تلقي اساسي اي لهأ، مساند هشد واقع خطر معرض در كه افرادي جان اهميت دليل به نشاني آتش
از روش تحليل شبكه و  نشاني آتشايستگاه  يابي مكاندر اين مقاله براي . د بيشتري داردنمو 1389تعداد حوادث شهر اروميه در سال 

  . استفاده شده است GISدر محيط  AHPمدل 
درصد از مساحت شهر اروميه توسط  2/49بيانگر عدم پوشش ) دقيقه 5تا  1( نتايج حاصل از تحليل شبكه براساس زمان استاندارد

در قالب مدل  نشاني آتشي ها هايستگا يابي مكانبراي جبران اين كمبود با توجه به معيارهاي . باشد يموجود در وضع م نشاني آتشمراكز 
AHP  و نتايج حاصل ار تحليل شبكه در محيطGIS، 4  ي ها هو پيشنهاد گرديد و شعاع عملكردي ايستگا يابي مكانايستگاه جديد

به محل حريق، به منظور تعيين سطح  نشاني آتشان استاندارد رسيدن خودروهاي ي موجود براساس زمها هپيشنهادي به همراه ايستگا
راهنماي عمل  تواند يمپوشش شهر اروميه توسط اين مراكز با استفاده از تحليل شبكه به صورت تصوريري نشان داده شده است كه خود 

  .رساني باشد خدمات ي ريزان و مديران شهري اروميه در زمينه برنامه
 .، شهر اروميهنشاني آتشهاي  يابي، تحليل شبكه، فرايند تحليل سلسه مراتبي، سيستم اطالعات جغرافيايي، ايستگاه مكان  :ها اژهكليدو

                                                     
 rahnama@ferdowsi.um.ac.ir                                                                                                                                 دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشيار جغرافيا -1

  ahmadaftab20@gmail.com      )نويسنده مسؤول( اروميه  ، مدرس دانشگاه پيام نورريزي شهري، دانشگاه محقق اردبيليدانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه -2
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  مقدمه
 كه است فرآيندي شهري اراضي كاربري ريزي برنامه   

شود و  مي مشخص زمين از استفاده ي نحوه آن طي
 توجه با را اجتماعي رفاه ميزان كه اين است آن هدف

 كمترين و فايده و بيشترين دهد افرايش ها محدوديت به

 )2: 1386حبيبي و نظري، ( كند جامعه عايد هزينه را
ها و مراكز خدماتي  كاربري ي منظور توزيع بهينه بدين
  آن ريزان با  اي است كه اغلب اوقات برنامه لهأمس

 جمعيتشتاب دليل رشد پر چرا كه به. ار دارندسر و ك
  البد شهرها، مشكالتي مانند كمبود و عدم و ك

  وجود آمده استه ها ب توزيع فضايي مناسب كاربري
)Ahadnejad, 2007: 1(،و تجهيزات ، در اين ميان 

 تشكيل را هاي شهري سكونتگاه اساس و پايه تأسيسات

 شهروندان براي مشكالتي را ها آن نقص و كمبود و داده

 اين به بسته شهر هر اهميت و اعتبار آورد مي وجود به

 بهتر اين خدمات هر چه ارائه .دارد تأسيسات و خدمات

 آن در زندگي و هزينه تر راحت آن در زندگي باشد

 رامشت و عامري،( بود خواهد كمتر شهروندان براي
نشاني به  هاي آتش در اين راستا ايستگاه ).2: 1390
و انتظار خودروهاي  مكاني جهت استقرار عنوان
ني و امداد، از جمله مراكز مهم و حياتي نشا آتش

رساني در شهرها هستند كه نقش مهمي در  خدمات
اقتصادي  ي تأمين ايمني و آسايش شهروندان و توسعه

 .)140: 1378مشاور عرصه، مهندسين(نمايند شهرها ايفا مي
 مانند مختلف سوانح اثر بر بسياري افراد ساله همه

 جمله از .دهند مي دست از را خود جان سوزي، آتش

 نامناسب پراكندگي به توان يم امر اين داليل

 مناطق در ها آن گرفتن قرار نشاني، آتش يها ستگاهيا

  استاندارد  زمان به گويي پاسخ فقدان و پرترافيك
   اتخاذ با كه حالي در .نمود اشاره حريق اطفاي در

  توان يم موقع  به حريق اطفاي مانند مناسب تدابير
 آورد عمل  هب جلوگيري سوزي آتش  گسترش از
حال، سياست با اين  )2: 1388مقدم و همكاران،  فروتن(

نشاني در ايران سياستي  هاي آتش كلي ايجاد ايستگاه
اي كه  خاص و مدون بوده است به گونه ي بدون برنامه
 نيتر مهمهاي شهري  هرايستگاه در محدوده براي ايجاد
 بودن آن و يا بودن زمين، بدون مالك  اصل، خالي

زمين  بايستي ها آنديگري است كه به موجب  عوامل
 يابي امر بر مكان  باشد كه اين نداشته  ارزشي
 ثيرگذار بودهأنشاني در سطح شهرها ت هاي آتش ايستگاه

 بسياري چون سفانهأمت).5: 1375جاجرمي،  ايماني( است
 كارشناسان ي تجربه براساس نشاني آتش يها ستگاهيا از
 شوند، پراكندگي نامناسب مي ايجاد سنتي دهايمت و

 زمان در گويي پاسخ امر در را مشكالتي همواره ها آن
 پديد موقع به حريق اطفاي و دقيقه 5 استاندارد

آورد اين امر در شهرهاي بزرگي مثل اروميه با  مي
نمود  1389درصدي تعداد حوادث در سال  56افزايش 

  . بيشتري دارد
اصلي در اين مقاله، تعيين  كه هدف از آنجايي

 نشاني آتشهاي  سيس ايستگاهأبهترين مكان براي ت
 در( ها آنجديد شهر اروميه يا جابجايي مكاني برخي از 

فرايند تحليل  از باشد، بدين منظور مي) صورت لزوم
2و تحليل شبكهAHP( 1( سلسله مراتبي

در سيستم  
ود كمب ي لهأمس براي حلّ GIS(3( اطالعات جغرافياي

نشاني و تعيين بهترين مكان براي  هاي آتش ايستگاه
 .هاي جديد استفاده گرديده است احداث ايستگاه

  
  مباني نظري

 جان نجات ي لهأمس زياد بسيار اهميت لحاظ به
 از بسياري هاي پژوهش حريق، اطفاي در اه انسان
 انتخاب ي زمينه يافته در توسعه كشورهاي در ديرباز
 انجام نشاني آتش يها ستگاهيا حداثا مناسب ايه مكان
مبناي  بر مورد اين در اوليه هاي ژوهشپ .است گرفته

                                                     
1-Analytical hierarchy process  
2-Network Analysis 
3-Geographic information system 
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 ي ارائه پوشش سطح اساس بر ها ايستگاه مكان انتخاب
  داشت قرار ها آن از يك هر توسط خدمات

 )Yan and et al, 2008: 3( .  
 يها ستگاهيا ايجاد و منظور طراحيه ب زمينه اين در

 1هلي تكرارشونده توسط و تحليلي تدم يك نشاني،آتش

  :متد عبارتند از اين اجراي مراحل .گرديد ارائه
 توسط خدمات ي ارائه پوشش تحت مناطق تعريف -1

  ؛ايستگاه هر
 در نشاني آتش ايستگاه هر مكان بهترين معرفي -2

 ؛پوشش تحت منطقه

  .ها ايستگاه مناطق سازي بهينه  -3
 يك عنوانه ب يابي مكان ي لهأمس گرفتن نظر در   

 2و همكاران توسط بدري ابتدا معياره چند ي لهأمس
  ي  ارائه با كه )Badri et al, 1998: 243( شد مطرح
 ي نقطه تا ايستگاه از سفر زمان بر اساس مدل يك

    فاكتور 11 ي ارائه مسافت، با جايه ب ديده حادثه
 قبلي نواقص مدل نشاني آتش مراكز يابي مكان بر مؤثر

 يابي مكان براي هلي را متد 3چن سپس.دادند پوشش ار

  گرفت كاره ب چين در ها ايستگاه
)Chi & Aizhu, 2003: 1390(.  

 :  بودند زير يبامع داراي فوق هاي روش ي كليه

به  معموالً ديده حادثه ي نقطه تا ايستگاه ي فاصله  •
 در است شده گرفته نظر در مستقيم خط صورت
 . است وارمنحني فاصله اين ياصل تماهي كه حالي

 ديده حادثه نقاط تمام كه كنيم حاصل اطمينان اينكه  •

 خير يا شوند هي ميد سرويس ممكن زمان كمترين در

  .است مشكل
را در مديريت بحران  GIS نقش 4كه اونس حالي در
نشاني  هاي سازمان آتش فعاليتمرتبط با  حوادث
كه  عالوه بر اينده دانسته و اظهار داشت  كنن تعيين

GIS خسارت در زمان قبل از وقوع  در كاهش تواند مي
                                                     
1-Helly 
2-Badri  
3-Chen 
4-Evans 

ها براي احداث  ترين مكان يابي بهينه حادثه با مكان
رايي بااليي را نيز در تواند كا باشد مي ثرؤها م ايستگاه

  . )Evans, 2004( رساني ايفا نمايدحين امداد
 يك 2004 سال در 6و الدراندالي 5الدين  نلين

 تحليل فرآيند يريكارگ به آن در كه را جديد سيستم

 سيستم يك كاربرد طريق از(AHP)  مراتبي سلسله

 براي است، شده يكپارچه  (GIS)جغرافيايي اطالعات

 ايه ار خاص تسهيالت يك منظور به بهينه مكان تعيين

در  راGIS  وAHP  اصلي ابزار دو سيستم اين. كردند
 عنصر هر با را ربركا دخالت كه رديگ يم كار هب روشي

 كامپيوتر با كار براي نياز مورد مهارت نيز سطح و ديگر

 )Eldin & Eldrandaly, 2004( دهد مي را كاهش
زار خوبي براي بررسي هاي تحليل چندمعياري اب تكنيك

ريزي  كه به برنامه باشد يمهاي پيچيده  نمودن پديده
 و تحليل GIS تركيبي از ي استفاده .بخشد بهبود مي

 كلي سيستم پشتيبان طور  بهمعياري كه  چند
شود، براي بحث در  مكاني ناميده مي گيري تصميم

گسترده استفاده  به طورمورد مسائل مكاني پيچيده 
گيري  روش بسيار خوب براي تصميم  و يك شود يم

  .)Markropoulose, 2006: 69-84(  باشد مي
 مينهز اين در شده گرفته انجام كارهاي ديگر از     

 مراهه به چندمعياره نويسي برنامه تلفيق به توان مي

 استفاده با ها آننمود  اشاره 7ليل توسط ژنتيك الگوريتم

 5شده توسط بدري،  معرفي فاكتورهاي از استفاده

  .نمودند معرفي را اصلي فاكتور
 ي كليه ابتدا افراد، اين توسط شده ارائه روش در   

 فازي، چندمعياره نويسي برنامه از استفاده معيارها، با

 از استفاده با سپس و شده واحد معيار يك به تبديل

 ها ايستگاه مناسب هاي مكان و تعداد ژنتيك الگوريتم

  .)Lili et al, 2007: 903-915 ( تعيين گرديد
    

                                                     
5-Eldin 
6-Eldrandaly  
7-Lili 
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  ها مواد و روش

اين تحقيق با توجه به ديدگاه كاركردگرايي، تركيبي    
با تأكيد بر كاربري ها را  تها و فعالي صحيح از كاربري

  ) نشاني هاي آتش ويژه ايستگاه به( شهري  خدمات
  ارائه كرده تا با شناخت و انتخاب بهترين مكان، 

هاي  فضايي ايستگاه -كالبدي ي امكان ساخت و توسعه
ريزان و مديران شهري  نشاني را از سوي برنامه آتش

بدين ترتيب بر . خدمات بهتر فراهم سازد ي براي ارائه
هاي فوق الذكر، روش تحقيق توصيفي ـ  اس ديدگاهاس

گرفته شده در اين پژوهش از نوع  كار هتحليلي ب
  :اصلي است ي كاربردي بوده و مبتني بر سه مرحله

  مطالعات ميداني و محلي، -2اي،  مطالعات كتابخانه-1
با  AHPصورت كاربرد مدل  مطالعات آزمايشگاهي به -3

  .GISاستفاده از 

 مدل در شده گرفته كار به هاي منطق انواع

  :رشه در نشاني هاي آتش ايستگاه يابي مكان
 برگرفته منطق اين :يك و صفر يا منطق 1منطق بولين

 بوده 2)لي بو جورج( انگليسي مطرح ياضيدان ر نام از

 قرار استفاده مورد 3وارنز ي وسيله به 1947 سال در كه

 عهتوس روبينو ي به وسيله 1989 سال در و گرفت قرار

تركيب منطقي ) دو دويي( در مدل بولين. شده داده
عدلي،  نظري(است  "خير"و  "بله"ها به صورت  ارزش
 كه است پليگون دو شامل خروجي ي نقشه .)49: 1385

 منطق حقيقت در .كند مي صدق شرايط ي همه آن در

 باشد،مي قطعيت با مأتو برخوردي داراي بولين

: رود مي كار هب اوليه لغربا ي مرحله در بيشتر روش اين
 از استفاده غيرقابل هاي گزينه آن در كه مراحلي يعني

  گردند مي مجزا استفاده قابل هاي گزينه
(Valizadeh kamran & shahabi, 2008: 35).  

 مؤثردر اين مدل ابتدا به فاكتورهاي : 4دهي وزنمدل 
و با توجه   ها آنبراساس اهميت و نقش  يابي مكاندر 

                                                     
1- Boolean Logic 
2-George Boole 
3-Varnz 
4-Index Overlay Model 

گيرد اين وزن به  كارشناسي، وزني تعلق مي به نظرات
در . گردد صورت عددي و در بازه مشخصي تعيين مي

اين روش عالوه بر اعمال وزن هر فاكتور منفرد نسبت 
ها و واحدهاي  به ديگر فاكتورها، به هر يك از كالس

مكاني موجود در فاكتور، بر اساس اهميت نسبي و 
و بعد از اتمام گيرد  نظرات كارشناسي وزن تعلق مي

شوند  دهي، فاكتورها با يكديگر تلفيق مي عمليات وزن
پذيري  در مقايسه با مدل بولين، اين روش انعطاف

 ها دارد بندي خروجي و رتبه ها بااليي در تركيب ورودي
  . )4: 1386پور،  مسگري و مهدي(

يكي از كارامدترين : AHPفرايند تحليل سلسله مراتبي 
يري است كه اولين بار توسط گ هاي تصميم تكنيك

اين تكنيك . مطرح شد1980در سال 5ساعتي توماس ال
هاي زوجي بنا نهاده شده و  اساس مقايسه تكنيك بر

. دهد امكان بررسي سناريوهاي مختلف را به مديران مي
ها و  يابي در مكان AHPدر رابطه با استفاده از تكنيك 

ها براي منظورهاي مختلف و  انتخاب بهترين مكان
هاي اطالعات جغرافيايي  مچنين تلفيق آن با سيستمه

GIS هاي متعددي در دنيا صورت گرفته است  پژوهش
   )422 -  425: 1388رهنما، (
 

  ضرورت تحقيق
هاي انجام شده در  ها و تجزيه و تحليل مجموعه بررسي 

هاي  سوزي و نحوه عملكرد ايستگاه مورد حوادث آتش
ها و  تديِكه محدو نشانگر آن است نشاني آتش

گزيني و عملكرد مطلوب  اي در مكان هاي عمده نارسايي
ها را  اين مشكالت و نارسايي. ها وجود دارد ايستگاه

  :بندي كرد به شرح زير طبقه توان يم
ها با  عدم انطباق مكان و شعاع پوشش ايستگاه -

 ؛سوزي بالقوه آتش يها كانون

ت تح جمعيتها با تعداد  عدم تناسب تعداد ايستگاه -
 ؛پوشش

                                                     
5-Tomas L.saaty 
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ها با الزامات و  عدم تناسب توزيع مكاني ايستگاه -
 ؛بافت شهري

ها با استاندارد  عدم تناسب توزيع مكاني ايستگاه -
 ؛پوشش زماني

ها نسبت به هر دو معيار  ناكافي بودن تعداد ايستگاه -
 .و مساحت شهرها جمعيت

مشكالت موجود، در  با توجه به اهميت اين موضوع و   
شده با استفاده از متدهاي جديد و  اين تحقيق سعي

در نظر گرفتن معيارهاي كاربردي از ميزان اين 
  .مشكالت كاسته شود

  

  

  مورد مطالعه ي محدوده
شهر اروميه مركز شهرستان اروميه و استان آذربايجان  

 70اي به طول هكتار در جلگه 3/8577غربي با وسعت 
ام و اي به همين ن دركنار درياچه كيلومتر 30و عرض 

درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  33درجه و  37در 
ارتفاع اين شهر از . دقيقه طول شرقي واقع شده است 4

متر و فاصله زميني اروميه تا تهران  1313سطح دريا 
ي آخرين سرشماري  كيلومتر است و بر پايه 951حدود 

ساكن  جمعيت، تعداد 1385نفوس و مسكن، در سال 
سرشماري ( نفر بوده است 583255شهر اروميه بالغ بر 

  .)1385عمومي نفوس و مسكن، 

  

  
  محدوده مورد مطالعه: 1شكل  

  1391مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ 
  

  :باشد مي زير شرح به كه گرفت انجام اساسي مرحله چهار در پژوهش اين انجام
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  دياگرام مدل پيشنهادي: 2شكل 
 1391هاي پژوهش،  يافته :مأخذ 

 
   بحث
  )مراكزموجود پوشش تحت مناطق تعيين(اول ي مرحله

براي  1از روش تحليل شبكه در اين قسمت از مقاله،
هاي  تحليل وضع موجود توزيع فضايي ايستگاه

و تعيين  ها آننشاني و بررسي شعاع عملكردي  آتش
هاي موجود  مناطقي كه خارج از شعاع پوشش ايستگاه

ي  هاي مبتني بر شبكه در تحليل. فاده شداست ،هستند
بنياديني  حياتي و شهري كه نقش هاي و خيابان معابر

نمايند، به صورت  شهري ايفا مي هاي درون درجابجايي
شوند و به همين دليل  به كار برده مي 2عوارض خطي

نتايج حاصل از اين نوع تحليل از درجه اطمينان بسيار 
كه فقط به صورت  3ضاييهاي ف بااليي نسبت به تحليل

فضايي به تعيين بزرگترين مسير بين دو نقطه 
 ).44: 1387زاد،  كاظمي( باشند برخوردار مي پردازند،  مي

                                                     
1-Network Analysis 
2-Line Feature 
3-Spatial Analysis 

مزيت اين روش نسبت به روش بافرينگ اين است كه 
صورت  زماني بين مبدأ و مقصد به ي فاصله روش، در اين

  .باشد منطقي و واقعي قابل محاسبه مي
زمان رسيدن  اندارد جهاني مدتبر اساس است
دقيقه  3نشاني به محل وقوع حريق  خودروهاي آتش

 دقيقه است 5باشد كه اين زمان در ايران برابر  مي
 3 -5براي دستيابي به استاندارد . )75: 1382منتظري، (

ها را  استحفاظي ايستگاه ي حوزه ي بايد محدوده  دقيقه
كيلومتر  30 - 40كاهش داد در نتيجه با سرعت بين 

 - 670در ساعت، خودروهاي امدادي در هر دقيقه بين
500 كنند كه با احتساب هدر رفتن يك  مي متر را طي

سوزي به ايستگاه و  دقيقه براي رسيدن پيام آتش
دقيقه باقيمانده،  4ها از ايستگاه در  خروج ماشين

كيلومتر  2 - 7/2اي به طول  نيروهاي آتشنشاني فاصله
   .)97: 1383پرهيزگار، ( دهند را پوشش مي

  

Union 
Intersect 
Find Distance 
Buffer 
Find Service Area 
. . . 

ت             تراكم جمعي ـ
دسترسي                     -
همجواري نامناسب      -
كاربري تجاري             -
 كاربري ادراي-

و   AHPتعريف مدل   
  سبمعرفي معيارهاي منا

 ها ترين مكاننقشه مناسب

به كمك  ها اليهسازي  آماده
و   GISتوابع تحليل 

   ها آنگذاري  هم روي

نظر كارشناسي

هاترين سايتانتخاب بهينه

 هانقشه محدوديت

به  ها اليهآماده سازي 
  GISكمك توابع تحليل 

   ها آنگذاري  هم و روي

Union 
Intersect 
Find Distance 
Buffer 
Find Service Area 
. . . 

    ها شناخت محدوديت
براساس منطق بولين          

 و معرفي معيارهاي مناسب 

مناطق تحت پوشش با 
 استفاده از ابزار 

Network Analyst 

 تعريف هدف نشاني آتشي ها هيابي  ايستگا مكان
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ي ها هبراي رسيدن به اين مقصود ابتدا ايستگا
 كل شهر مشخص شدند سپس با كمك نشاني آتش
 ArcGIS  محيط در 1تحليل شبكه افزار الحاقي نرم كمك
هاي  در فاصله ها هعملكردي هر يك از ايستگا شعاع

 ها آنزماني يك تا چهار دقيقه و مناطق تحت پوشش 
اين درحالي است كه  .)3شكل ( اده شده استنشان د

 هكتار مساحت شهر 3/8577نشاني از  مراكز آتش

 دهند كه مي پوشش قرار  هكتار را تحت 4220 اروميه،
كل  جمعيتنفر از  287203، جمعيتتوجه به تراكم  اب

درصد از مساحت  2/49، در واقع رديگ يمشهر را در بر 
اي  هاس تحليل شبكنفر براس 296052شهر اروميه با 

قرار  نشاني آتشهاي  كدام از ايستگاه تحت پوشش هيچ
 .ندارند

  

  

  
  ها آنموجود و شعاع عملكردي  نشاني آتشمراكز : 3شكل 

  1391مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ 
  

يابي  هاي اوليه براي مكان تعيين سايت( دوم ي مرحله
  )AHP نشاني به كمك هاي آتش ايستگاه
 توجه با (AHP) مراتبي سلسله تحليل فرآيند روش

 كيفي معيارهاي كارگيري به پذيري، انعطاف سادگي، به

 سازگاري بررسي قابليت نيز و همزمان به طور يكم و

 به مربوط موضوعات بررسي در تواندمي ها قضاوت در

 داشته مطلوبي كاربرد اي منطقه و شهري ريزي برنامه

 و تحليل براي را ايينهزم روش اين همچنين .باشد
 مراتبي سلسله به پيچيده و مشكل تبديل مسايل

 آن چارچوب در كه آورد مي فراهم تر راساده و منطقي

 و ها را با كمك معيارها بتواند ارزيابي گزينه ريز برنامه
كوهساري و حبيبي، ( دهد انجام راحتي به زيرمعيارها

1385 :8.(    
 ترين مناسب كردن پيدا منظور به مرحله اين در
 مدل از نشاني، هاي آتش ايستگاه استقرار جهت ها سايت
AHPترين مهم بايست مي گام اولين در.شود مي استفاده 

در  نشاني آتشهاي  ايستگاه  يابي مكان جهت معيارها 
  : سطح شهر انتخاب شوند

1-Network Analysis 
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  جمعيت -

 ي در نحوه مؤثراز عوامل اصلي  جمعيتتراكم 
. باشد يمي مربوطه ها ريزي و برنامهها  استقرار ايستگاه

ي در سطح بااليي جمعيتدر مناطقي از شهر كه تراكم 
قرار دارد احتمال وقوع حريق بيش از مناطق با تراكم 

ريزي مراكز آتشنشاني  بنابراين برنامه. كم است جمعيت
در مناطق مختلف شهري  جمعيتبايد بر حسب تراكم 

  .صورت گيرد
 جمعيتنفر  50000براي هر  استانداردهاي جهاني

علت چنين انتخابي . اند كرده بيني پيشيك ايستگاه را 
. )34: 1382ذاكرحقيقي، ( اساس تجربيات بوده است بر

بنابراين سعي شده است در قسمت عملي كار مناطق 
باالتر با وزن بيشتري در تحليل نهايي در  جمعيتبا 

  .نظر گرفته شوند
  
  دسترسي -

ترافيك يكي  ي قل شهري و شبكهسيستم حمل و ن
 نشاني آتشي ها ه يابي ايستگا بر مكان مؤثر ديگر ازعوامل

ها، كيفيت و حجم  عواملي چون عرض خيابان. است
غيره در چگونگي  طرفه بودن خيابان و يك ترافيك،

  .ثرندؤها م محل استقرار ايستگاه
محل تالقي چند خيابان و  در معموالًمحل مناسب 

كه حجم ترافيك مانع يا  شود يمن ييدر نقاطي تع
. نشاني نگردد آتش حركت خودروها و اكيپ ي كندكننده

 ي كه وسايل نقليهيي ها خيابانطرفه يا  ي يكها خيابان
از عوامل  عبور كنند، ها آن كندرو از و سنگين

. نشاني است حركت خودروهاي آتشي  كندكننده
ي ها خيابان ها و ها درمجاورت بزرگراه قرارگيري ايستگاه

ي اصلي از عوامل ها اصلي درجه يك به ويژه تقاطع
  .)97: 1383پرهيزگار، ( يابي خواهد بود مثبت مكان

  
  
  

  )همجواري مناسب و نامناسب( كاربري اراضي-
هاي متفاوتي در  پذيري هاي مختلف آسيب كاربري
هاي مسكوني هميشه  كاربري. سوزي دارند مقابل آتش

سوزي  ا در مقابل حوادث آتشپذيري ر بيشترين آسيب
هاي تجاري و توليدي بعد از كاربري  كاربري. اند داشته

اين . هاي بعدي قرار دارند مسكوني به ترتيب در رتبه
 دهي وزنكاربري در  هاي هر امتيازات به عنوان ارزش

ها به كار گرفته خواهند  در مكان گزيني ايستگاه ها آن
ها در تعيين محل ترين معيار شد و يكي از با اهميت

ي تجارتي، ها درمورد كاربري.باشد يمها  استقرار ايستگاه
 بيش از معموالًعلت وجود مواد قابل اشتعال  توليدي به

. سوزي قرار دارند در معرض خطر آتش ها ساير كاربري
 ها، بيمارستان شهري مثل ي خدماتها قرارگيري كاربري

يي ها بريمدارس و ادارات دولتي همگي از مجموعه كار
رو  خواهد بود كه در ساعاتي از روز با پيك ترافيكي روبه

ايستگاه با چنين  بنابراين براي مجاورت .هستند
 قائل شداي  هي فاصلها تمحدودي يي بايدها كاربري

هاي  در اين پژوهش كاربري )98: 1383پرهيزگار، (
ي داراي ها مسكوني، تجاري و اداري به عنوان كاربري

  ها، مراكز بهداشتي بيمارستان و اسبمن همجواري
 هاي داراي عنوان كاربري  و آموزشي به  درماني، مذهبي

  .انتخاب گرديدند همجواري نامناسب
 ي يك معيارهاي نام برده شده در ادامه براي هر

با  ها نقشهتهيه گرديد سپس هر يك از  1اي نقشه فاصله
  2جددبندي م يابي طبقه در مكان ها آن ريتأثتوجه به 
ي آتشنشاني بايد به عوارض ها هايستگا( شده است

ي اصلي نزديك و ها مسكوني، تجاري، اداري و خيابان
مذهبي دور  به مراكز  آموزشي،  بهداشتي درماني و

  ).باشند

                                                     
خروجي اين . گردد هاي برداري ايجاد مي نقشه فاصله معموالً براي اليه -1

يافته به هر يك از  ك اليه رستري باشد كه مقدار اختصاصتواند ي عملگر مي
  فاصله پيكسل مورد نظر تا نزديكترين عارضه ي دهنده هاي آن نشان پيكسل

 .باشد برداري مي موجود در اليه
2- Reclassification  
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براي ايجاد ماتريس دودويي از طريق غربال كردن 
ت را براي تعيين ميزان اولوي 9تا  1كه مقاديري از 
 كار گرفته شده، استفاده شده است هر بنسبي دو معيا

ترتيب كه براي تعيين  به اين )128: 1384سبكبار، فرجي(

معيارها، دو به دو به هم مقايسه ) وزن( ضريب اهميت
ماتريس دودوئي معيارهاي باال به منظور . اند هگرديد

  : به ترتيب زير تهيه شد AHPاعمال مدل 

  

 AHP لجدول دودوئي معيارها در مد: 1جدول 

  شرح جمعيتتراكم  دسترسي همجواري مناسب همجواري نامناسب

  جمعيتتراكم   1  2  3  5

  دسترسي  5/0  1  3  4

  همجواري مناسب  33/0  33/0  1  3

 همجواري نامناسب  2/0  25/0  33/0  1
 1391مطالعات ميداني نگارندگان،  : مأخذ                              

 

اين مقايسه برابر با  )C.R(ميزان ضريب سازگاري 
له كه اين مقدار أباشد كه با توجه به اين مس مي 039/0
و يا مساوي  تر كوچكبايست در يك قضاوت سازگار  مي
تمامي مراحل مربوط به( باشد مورد قبول است 1/0

ه ، بAHPمحاسبه مربوط به وزن معيارها در مدل  
 انجام شده و Expert Choice 9.0افزار  نرم ي وسيله

  ). ها مورد تدقيق قرار گرفته است سازگاري مقايسه
  : بر اين اساس وزن معيارهاي باال به شرح زير است

 
  AHPوزن معيارها در   :2جدول 
  وزن  معيار

  4633/0  جمعيتتراكم 

  3132/0 دسترسي

  1522/0 همجواري مناسب

  0713/0  همجواري نامناسب
 1391مطالعات ميداني نگارندگان،  : مأخذ                                              

 
هاي  ، تمامي اليهGISدر ادامه به كمك توابع تحليل     

مربوط به اين معيارها تهيه و هر كالس با توجه به 
، امتيازبندي AHPامتياز كسب شده آن معيار در مدل 

اين  GIS در كمك توابع همپوشاني شده است، سپس به

ترين  مناسب اند و نهايتاً قرار گرفته مروي ه ها بر اليه
به  نشاني آتشهاي  منظور استقرار ايستگاه  ها به مكان

  .دست آمده استه صورت نقشه زير ب
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  AHPبراساس منطق  ها اليهگذاري  هم روي :4شكل  

 1391مطالعات ميداني نگارندگان،  : مأخذ
 

  سوم  ي مرحله
هاي  پوشش ايستگاهبا توجه به اينكه مناطقي كه تحت 

بايست  قرار دارند، چنين مراكزي نمي نشاني آتش
يابي شوند، لذا در اين مرحله با توجه به شعاع  مكان

 در وضع موجود نشاني آتشي ها هعملكردي ايستگا
در سطح شهر به عنوان محدوديت ) يك تا چهار دقيقه(

شناخته شده و در ادامه با كمك توابع همپوشاني در 
GIS اول و دوم بر  ي دست آمده از مرحله ههاي ب اليه

  ها به ترين مكان روي هم قرار گرفتند و نهايتاً مناسب
 5  نشاني در شكل هاي آتش استقرار ايستگاه منظور

  .نشان داده شده است

  

  )ها و نتيجه گذاري اليه روي هم(مرحله چهارم 
گزيني و با در  هاي مكان تاولوي ي نقشه ي پس از تهيه  

 ي ر گرفتن برخي مالحظات همچون جهات توسعهنظ
غيره  شهر، روستاهاي داخل محدوده و حريم شهر و

ترين حالت را دارا  ت باال، كه مناسبهاي با اولوي مكان
ايستگاه جديد در نظر  4يابي  باشند براي مكان مي

ايستگاه  7اي كه بتوانند همراه با  به گونه. گرفته شدند
ي را به نحو احسن در سطح رسان موجود امر خدمات

شعاع عملكردي  6شكل  .شهر اروميه انجام دهند
 ي اساس شبكهبر هاي پيشنهادي و موجود را  ايستگاه

  .دهد يارتباطي در سطح شهر اروميه نشان م
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  AHPگذاري  مدل بولين و مدل  نقشه حاصل از رويهم : 5شكل 
 1391مطالعات ميداني نگارندگان،  : مأخذ

  

  
  

  ها آننشاني موجود و پيشنهادي و شعاع عملكردي  مراكز آنش: 6كل ش
1391مطالعات ميداني نگارندگان،  : مأخذ
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  نتيجه
 استقرار هاي مكان عنوان به نشاني آتش هاي ايستگاه   

 مراكز جمله از امداد، و نشانيآتش خودروهاي انتظار و

 كه هستند شهرها در رساني حياتي خدمات و مهم

 و شهروندان آسايش و ايمني تأمين در ميمه نقش
 اهميت اين. كنند يمايفا  شهرها اقتصاديي  هتوسع

 براي صحيح فرايندي اتخاذ كه شود يم باعث فراوان

نتايج . برسد نظر به ضروري ها هايستگا اين يابي مكان
كه با توجه به نقشه  دهد يمحاصل از پژوهش نشان 
 ي آمده از نحوهي به عمل ها كاربري اراضي و بررسي

موجود و تعيين شعاع  نشاني آتشي ها هتوزيع ايستگا
كارگيري روش تحليل ه با ب ها آنعملكردي استاندارد 

درصد از مساحت شهر  2/49كه   شود يمشبكه نتيجه 
ي، تجاري، آموزشي، انبار و غيره، جمعيتبا وجود تراكم 

هاي موجود بوده  عملياتي ايستگاه ي خارج از محدوده
ه خود دليل بر كمبود تعداد ايستگاه كافي براي ك

يابي  پوشش دادن كل فضاي شهر است و نيازمند مكان
همچنين با استفاده . باشد ايستگاه جديد مي 4و احداث 

به صورت  ها آني متعدد و به كارگيري ها نقشهاز 
و تلفيق  GISي اطالعاتي قابل استفاده در محيط ها اليه

، از يك سو يابي مكانليات جهت عم AHPآن با مدل 
ي فراوان سيستم اطالعات جغرافيايي در ها به قابليت

از سوي . حل مشكالت مكاني اشاره داشت ي زمينه
ي ها همحل مناسب استقرار ايستگا يابي مكان ديگر،
ي مختلف آن، در ها هبا در نظر داشتن جنب نشاني آتش

 ي كاربردي فراواني را درها تحليلكوتاهترين زمان 
  .دهد يماختيار مديران شهري قرار 
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