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 دهيچك

 از سـطح شـهر، تـابع اصـول و قواعـد و          ي خاص ي كالبد -ييت فضا ي در موقع  ياستقرار هر عنصر شهر   

 آن  ي عملكـرد  ييت و كـارا   يت شدن به موفق   ي است كه در صورت رعا     يخاص) يها  سميمكان(سازوكار  

.  بـروز كنـد  يتبـسا مـشكال   ن صـورت چـه   يـ ر ا يـ د؛ در غ  يعنصر در همان مكان مشخص خواهد انجام      

زات امـداد و نجـات، از جملـه    يـ سات و تجهي جهت استقرار تأسيعنوان مكان  به ينشان   آتش يها  ستگاهيا

ش ي و آسـا  يمنـ ين ا ي در تـأم   ي در شـهرها هـستند كـه نقـش مهمـ           يرسـان    خدمات ياتيمراكز مهم و ح   

 يهـا   ستگاهيـ نـه ا  يبه يابيـ  ن مقالـه مكـان    يهدف از ا  . ندينما  يفا م ي شهرها ا  يشهروندان و توسعه اقتصاد   

 و اطالعـات  1385 سـال  يج سرشـمار يق از نتـا يـ ن تحقيـ  در ا.شهر مـشهد اسـت     در كالن  ينشان  آتش

ار زمـان،   يـ  مع 5در مجمـوع از     .  سال اسـتفاده شـده اسـت       10ق صورت گرفته در طول      يحوادث و حر  

 و  يعـ يطبهـا، عوامـل       قيـ  حر ي و پراكنـدگ   ي، فراوانـ  ي و اجتماع  يتي شهر، مسائل جمع   يت كالبد يوضع

جـاد  ينـه ا  ي به يهـا    پهنـه  يي جهت شناسا  يمراتب  ل سلسله ي و روش تحل   ي و دو مدل منطق فاز     يرساختيز

 يهـا   ارهـا و شـاخص    يند پس از مـشخص شـدن مع       ين فرا يدر ا . د استفاده شده است   ي جد يها  ستگاهيا

عـات اسـتاندارد     اطال يها  هي ال يل شد و سپس با استفاده از مدل منطق فاز         يگاه داده مرتبط تشك   يمؤثر، پا 

 هركـدام از    يهـا   ارها و شاخص  ي وزن مع  يمراتب  ل سلسله يدر مرحله بعد با استفاده از روش تحل       . اند  شده

ران و كارشناسـان   ي نفر از مد   30ها، نظرات     ت شاخص ين وزن و اهم   ييجهت تع . آمده است   دست  ها به   آن

هـا بـا هـم        شـده و مجمـوع آن     ار سنجش   يك هر مع  يها به تفك    هيسپس ال . دي اخذ گرد  ينشان  خبره آتش 

د يـ آمده مـشخص گرد  دست  بهيها ي خروجينينه بعد از سنجش ع   ي پهنه به  17ت  يدر نها . ب شدند يترك

  . شدنديابي ها مكان د در آنيستگاه جدي ا28و 

ــكل ــا دواژهي ــه :ه ــر برنام ــضايزي ــ، حــوادث و حريي ف ــشي ــشان ق، آت ــه ،ين ــر برنام ــ تجهيزي ، زاتي

GIS،يابي مكان
2،AHP

3.  

                                                 

 Email:darroodi-m@mashhad.ir                                                              09155013424: سنده مسئولي نو1

2 Geographic Information System   
3 Analytic Hierarchy Process  
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  مقدمه .1

 ي برايا  هر منطقهر گوناگون حاكم بي از شهرها با در نظر گرفتن فاكتورهايارين بسي امروزه مسئول

 ي شهريش فضاهاين آن منطقه باشد، اقدام به آماي ساكنيازهاي از ني بخشي كه جوابگوييجاد فضايا

ران يف مدين وظايتر ، از مهمي اصوليها يزير ق برنامهيش شهروندان از طرين رفاه و آسايتأم. ندينما يم

جاد مراكز ين امر با ايت قرار دارد و اين راه حفظ جان و مال شهروندان در درجه اول اهميدر ا.  استيشهر

ن ي مناسب ايع مكانين، توز عموم شهرونداين خدمات برايمنظور فراهم كردن ا به. شود ي ممكن ميمنيا

، مراكز ينشان  آتشيها ستگاهينه محل اي بهينيگز گر با مكانيد عبارت مراكز در سطح شهر ضرورت دارد؛ به

سر خواهد ي ميحفظ جان و مال مردم در سطح شهر در مواقع اضطرار) يخدمات اضطرار(س و اورژانس يپل

 ياري بسي در معرض خطرهاي شهريها طي مح دريل زندگي از شهروندان به دلياريامروزه بس. شد

 از جملة عناصر و ينشان  آتشيها ستگاهيا.  استيسوز  از آتشيها ناش ن آنيتر اند كه عمده قرارگرفته

 در حفاظت از جان و مال مردم در ياتي مهم و حيباشند كه نقش ي شهرها مي اورژانس-ي خدماتيها يكاربر

 در يسوز  شهر در برابر خطرات آتشيمنيا.  دارندي انسانبرابر حوادث مختلف، باألخص مخاطرات

 1يلير( استين عنصر مهم شهري شهروندان به عهدة اي و ماليت جانين امني مختلف و تضميها يكاربر

ها جهت  ستگاهيت و تعداد اين موقعيي و تعينشان  آتشيها ستگاهي ايابي  و مكانيين جانمايبنابرا )1981:181،

 موجود و ي و تداركاتيات شهر، توان ماليها و خصوص يژگياسب شهر و شهروندان با توجه به وپوشش من

  .نه استين زمي و الزم در اياتي، از اقدامات حي توسعة امكانات آتينيب شيپ

م ين و مفاهينه مسائل خطرآفري در زميكي و تكنين تحوالت علمي از آخريريگ  از كشورها با بهرهياريبس

 يز شهرهايدر كشور ما ن. اند  مجهز كردهيمني از دانش ايل و سطح مناسبين وسايتر شرفتهي را به پ، خوديمنيا

 55 ماده 14ها قرار دارند و بر اساس بند  ي شهردارينشان  و آتشيمنيبزرگ و كوچك تحت پوشش خدمات ا

هروندان در محدوده  به شينشان  و آتشيمني موظف به ارائه خدمات اينشان ، سازمان آتشيقانون شهردار

  .)5: 1383وزارت كشور، ( شهرها استيقانون

 مانند آب، برق، يحساب آمده و امكانات و خدمات  شهر بهياتي حيها اني شريزات شهريسات و تجهيتأس 

ار ي در اختيا دهيچيرا در شبكه پ...  و دفع زباله ويآور ، جمعينشان ستم فاضالب، آتشيگاز، تلفن، پست، س

ه و اساس هر يزات پايسات و تجهين تأسيقت اي حقدر) 2،18:1986سيلو. (دهند يندان قرار مشهر و شهرو

 يصورت د بهيآورد و با ين به وجود مي ساكني را برايها مشكالت  آنيي بوده، كمبود و نارسايستيمجتمع ز

ن ي داشته باشند و ايها دسترس  به آني و زمانينه مالين هزي شوند كه شهروندان با كمتري و طراحيزير برنامه

                                                 
1 Reilly 
2 lewis 



 109                                    در شهر مشهدينشان  آتشيها ستگاهينه اي بهيابي مكان م                             سال سو  

  

ها و   ارگاني، سازماندهيت شهريرينه مدي را در زميان شهري، متوليت شهريع جمعيامر با توجه به رشد سر

 روبرو يها، با چالش جد ع متناسب آنيها و توز ر ساختيسات و زيجاد تأسي خدمات رسان و ايها سازمان

  )5: 1383وزارت كشور،. ( را دو چندان خواهد نمودي شهر مناسب مشكالتيساخته كه عدم ارائه راهكارها

  منطقه موردمطالعه .2

 ين شهر بزرگ كشورمان، با توجه به آمار بااليران و دومي ايشهرها  از كالنيكيعنوان  در شهر مشهد به

رسد كمبود و نامناسب  ي، به نظر م) بودن شهر مشهدريزائرپذبه سبب (ل يام تعطيت بخصوص در ايجمع

 يشهردار( . شهروندان به وجود آورده استي را براي مشكالتيزات شهريسات و تجهيمحل تأسبودن 

ز ي نينينش هيده حاشي كشور با پديشهرها ر كالنيشهر مشهد همانند ساگر، ي ديياز سو) 246: 1391مشهد،

ر محدوده مرورزمان د  شهر، بهيكيزيه كه در اثر توسعه في حاشيتي جمعيها ن هستهيا. روبرو بوده است

  .اند گرفته  خودجوش شكليا گونه ، بهيرساخت و امكاناتيچ زياند، بدون ه ده شدهي بلعيقانون

  
 

   محدوده مناطق شهر مشهد1نقشه 

 ين مراكز خدماتينه ايق و بهيع دقيكسو و نحوه توزي از ي خدماتيازهاين نين خصوص بحث تأميدر ا

كه در حال حاضر  يدرصورت. ت استيگر حائز اهمي دياز سو) ا توجه به وسعت و مساحت منطقهب(
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ن بالاستفاده بوده ي به زمي مستقر در سطح شهر، دسترسينشان  مراكز آتشينيگزين عامل استقرار و جايتر مهم

دن به يزمان رس(شود  يدگان ميموقع به حادثه د  نادرست موجب عدم كمك بهيين جانمايم اينيب يلذا م. است

 مشهد، ي شهردارينشان سازمان آتش). (قه متفاوت استي دق5-15ن يستگاه شهر مشهد بيمحل حادثه در هر ا

1387 :55(  

 مـؤثر بـر     ي اسناد و مدارك موجود، عوامل و پارامترهـا        يه بر رو  ين راستا پس از انجام مطالعات اول      يدر ا 

 موجـود در علـوم   يهـا   شـده و بـا انتخـاب الگوهـا و مـدل          يي شناسـا  ينـشان    آتـش  يها  ستگاهي ا ينيمكان گز 

 يهـا  ن نوع مراكز در سـطح شـهر و هـسته         ي ا يابي  مناسب جهت مكان   ي، الگو ي و شهرساز  ي شهر يزير  برنامه

 ين مراكز كه پوشش عملكرد    ي ا ي استقرار و طراح   ين نقاط برا  يتر  ده و مناسب  يشنهاد گرد ي پ يراموني پ يتيجمع

  )48-50: 1357زارد، يا. (ن گرددييتعكند،  يجاد ميكامل را ا

  ها مواد و روش .3

  .ل استي دارد و به شرح ذي است كه جنبه كاربرديلي تحل-يفين پژوهش از نوع توصيق در اي روش تحق

  )ي و نظرياسناد (يا  مطالعات كتابخانه-1

ها و   معتبر، سازمانيها  در سطح دانشگاهيا  از منابع كتابخانهيريگ هق بهري از طري مطالعات نظر1-1

 .ي و ملي موجود در سطوح استاني پژوهش– ي مرتبط با موضوع پروژه و مراكز علمينهادها

 .ي و فرامليات مليمنظور استفاده از تجرب نترنت بهي از شبكه ايريگ  بهره2-1

  يمني مربوط به خدمات ايها نظر در بحث  صاحب از نظرات كارشناسان خبره ويريگ  بهره3-1

  .درانتي هيرهاي مانند شي مكانيها  از دادهي برخيياي شامل برداشت مختصات جغرافيدانيمطالعات م-2

 يها ستگاهي ايابي ند مكاني فرايساز ادهي جهت پArc GIS 9.3افزار  نرم و ييايستم اطالعات جغرافي س استفاده از-3

 انتخاب 3-2؛ يشنهادي مراكز پيابي  مكانيرگذار در ارائه الگوي تأثيها  استخراج شاخص3-1:قي از طرينشان آتش

 )4: 1383وزارت كشور، (.ياري چندمعيم سازي تصميها شنهاد با استفاده از روشينه جهت پينقاط به

ل يند تحليا و فريق با استفاده از مدل منطق فازين تحقيل در ايروش تحل: ل اطالعاتيوتحل هي روش تجز-4

  . استيفي و كي كميها  از روشيقين روش تلفيا. باشد ي ميمراتب سلسله

  جيبحث و نتا .4

  ينشان  آتشيها ستگاهي ايابي  مؤثر در مكاني اساسيارهايمع

 سطح شهر، يها ستگاهيه ايل وضع موجود كلي پس از تحلينشان  آتشيها ستگاهي ايابي ند مكانيدر فرا

ل يند تحلي و فرايگونه خدمات با استفاده از مدل منطق فاز نيوب به ا مطلي فاقد دسترسيها پهنه
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ها و  قي حريت، فراواني، جمعي زمان، كالبديار كلي مع5ها در   آنيبند  شاخص و دسته31 در يمراتب سلسله

 يابي كننده در مكان نييسپس با توجه به ضوابط تع. اند  مشخص شدهيرساختي و زيعيحوادث و عوامل طب

نه ي محقق، نقاط بهيداني ميها  و برداشتيمني و خدمات اينشان ها، نظرات كارشناسان سازمان آتش اهستگيا

  ).41: 1370، ياحمد(د ين گرديي موردنظر تعيها در پهنه

 يها  با استفاده از روشيابي  مكانيها  در قالب مدليندي فرايساز ق مدلي ذكرشده از طريارهايه معيكل

د ي جديها ستگاهيجاد اي ايها  پهنهييل وضع موجود و شناساي جهت تحليمراتب سلسلهل يند تحلي و فرايفاز

  ).35: 1366ن، يكول(ان خواهد شد يل بيتفص اند كه در ادامه به بكار رفته

  نهي بهيها  مكانييند مطالعه و شناساي و فراي مكان- ييل فضايتحل  

 يها ستگاهينه جهت احداث اي بهيها  پهنهيابي  مؤثر در مكانيپس از مشخص شدن عوامل و پارامترها

 مورد ي اطالعاتيها هي، اليمني و خدمات اينشان  سازمان آتشيرسان  در محدوده خدماتينشان د آتشيجد

گاه اطالعات ين پايا.ده استيل گرديتشك) يفي و توصيه اطالعات مكاني ال25( موجود يها از بر اساس دادهين

 Arc GISافزار   در نرمييايستم اطالعات جغرافي استاندارد سيها  از فرمتيكيعنوان   به1سيتابيدر فرمت ژئود

  .شده است رهيذخ

  دي جديها  پهنهيابي  موجود و مكانينشان  آتشيها ستگاهيل ايند تحليفرآ  

د ي جديها ستگاهيجاد اينه اي بهيها  پهنهييناسا مورداستفاده درروند شي كليعنوان الگو ر بهياگرام زيد

  .مورداستفاده قرارگرفته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دي جديها ستگاهيجاد اينه اي بهيها  پهنهيي مورداستفاده درروند شناساي كلي الگو1شكل 

                                                 
1 Geo database 

 ن اهداف كالنييتع: مرحله اول

 يها  پهنهيي شناسايارهاين اهداف خرد، معييتع: مرحله دوم

 ييها و شناسا ل دادهيح و تحليتشر: مرحله سوم

 )يمدلساز(ها   پهنهي موضوعييشناسا: مرحله چهارم

ها با روش   پهنهيي شناسايارهايق معيتلف: مرحله پنجم

  شدهيي شناسايها  پهنهينيسنجش ع: مرحله ششم

 يها  پهنهيي نهايت بندي و اولوييشناسا: مرحله هفتم
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  ن هدف كالنييتع: 1مرحله 

 در محدوده شهر ينشان  آتشيها ستگاهيت موجود ايل وضعي و تحليق هدف كالن بررسين تحقيدر ا

نه ي بهيها  پهنهييگر هدف شناسايد عبارت  است؛ بهدي جديها ستگاهيجاد ايانه ي بهيها  پهنهييمشهد و شناسا

 ي ها- جامع و با استفاده از سنجهيجاد بانك اطالعاتيق اياس كل شهر از طري در مقدي جديها ستگاهيجاد ايا

 ).64: 1376زگار، يپره. (باشد يم ري و بر اساس ساختار زينيع
  

  
 

 

 قي تحقي اجراي ساختار كل2 شكل 
 

  نه و انتخاب مدلي بهيها  پهنهييشناسا يارهاين اهداف خرد، معييتع: 2مرحله  

 در يابي موضوع مكان. ميكن يم مي، آن را به اهداف جزءتر تقسيدن به هدف كلين مرحله جهت رسيدر ا

 يا گونه  اهداف خرد را بهيابي با توجه به وسعت و ابعاد مسئله مكان. رديپذ ير مي تأثياريشهرها از عوامل بس

ن اهداف خرد، ييت پس از تعيدر نها. اد مسئله را تحت پوشش قرار دهدم كه تمام ابعيينما ياتخاذ م

ت پهنه موردنظر ي قرار داده و در نهايها مورد بررس  انطباق با آني شهر را به لحاظ چگونگيها محدوده

. ت را دارا باشدين وضعيتر ارها مناسبي با مجموع اهداف و معي خواهد بود كه در انطباق و هماهنگيا پهنه

نه ي بهيها  پهنهيي، شناساينشان  آتشيها ستگاهيت موجود ايل وضعين راستا، تحليدر ا) 27: 1376زگار، يرهپ(
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 و روش (Fuzzy Logic) يها با استفاده از مدل منطق فاز  آنيبند تي و اولودي جديها ستگاهيجاد ايا

 )1،10:2007ي د.(رديگ ي صورت مGIS طيدر مح (AHP) يمراتب ل سلسلهيتحل
  

 ها شاخص ييها و شناسا ل دادهيح و تحليتشر: 3مرحله  
 

ن مرحله با يار مهم است، در ايده بسيگر پدي درون هر عنصر و ارتباطات آن با عناصر ديها يژگيدرك و

 مناسب يها  در رابطه با پهنهي كلينشيتوان به ب يها به اطالعات م ن دادهيل ايها و تبد ح و شناخت دادهيتشر

ت يان اهمي بيبرا. باشد ي مي اصليارهايك از معيرها در ه ن شاخصيين قسمت تعيموضوع مهم در ا. افتي دست

تر  قيطور دق ر و شاخص بهيم مربوط به متغي است تا مفاهيها ضرور دهي پديان آماريها و نقش آن در ب شاخص

 انتخاب شده نشان يارهاي شهر را در معيها ت پهنهيتوانند اولو ي هستند كه نميرها ارقام خاصيمتغ. روشن شود

ر نسبت به واحد ي عوامل متغيها  و سنجش نوسانيريگ  اندازهي هستند كه برايها ارقام كه شاخص يدرحال. دهند

توان  يها و درصدها م ها، نسبت رها به سرانهيل متغيبا تبد گريد عبارت روند به ي مثالً در طول زمان به كار ميمشخص

ها را فراهم  ت آنيت و اولوين قابليي تع شهر،يها سه پهنهيها امكان مقا ن شاخصيا.  اقدام كرديساز به شاخص

  .آورند يم

جاد ينه جهت اي بهيها ن پهنهييار است كه در تعيرمعيا زي شاخص 3 يار زمان دارايمع: ار زمانيل معي تحل

  .ها استفاده شده است د در محدوده موردمطالعه از آني جديها ستگاهيا

زمان  ك مدتي در سطح شهر به تفكها قيمكان وقوع حرپراكنش : قيدن به محل حريزمان رس) الف

گونه خدمات با توجه  نيع به اي سري دسترسيدارا يها اننده محدودهي به محل نماينشان  آتشيروهايدن نيرس

  ).65 :1387 مشهد، ي شهردارينشان سازمان آتش(هاست  اتين عمليت فراوان فاكتور زمان در ايبه اهم

دن يزمان رس ك مدتي در سطح شهر به تفكها مكان وقوع حادثهپراكنش : حل حادثهدن به ميزمان رس) ب

ات با توجه به گونه خدم نيع به اي سري خارج از دسترسيها اننده محدودهي به محل نماينشان  آتشيروهاين

 .)56 :1387 مشهد، ي شهردارينشان سازمان آتش(هاست  اتين عمليت فراوان فاكتور زمان در اياهم

 دهيرس ثبت به روز طول در 86 سال در كه ييها قيحر درصد: روز طول در قيحر وقوع ساعات) ج

 به روز طول در قيحر محل به دنيرس كه مسئله نيا به توجه با. شود يم شامل را ها قيحر كل% 63 حدود

 شتريب تراكم كه ييها محدوده لذا باشد يم تر مشكل شهر در نيساكن بودن فعال و يكيتراف بار شدت ليدل

 وزن دارند، ديجد يها ستگاهيا جاديا به ازين كه ييها محدوده عنوان به اند داشته را روز طول در ها قيحر

 )1387:80 مشهد، يشهردار ينشان آتش سازمان( .اند داده اختصاص خود به را يشتريب

                                                 
1 Dey 
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ت و ي جمعيت نشان دهندة فشردگيشاخص تراكم جمع: تيتراكم جمع) الف: يار اجتماعيل معيتحل 

  )1-10: 1374،يرو يبهشت. (باشد ي در واحد سطح متعداد افراد

ها بر اساس  ت به مساحت حوزهيت با استفاده از نسبت جمعي شاخص تراكم جمعين بررسيدر ا

 ين مناطق مختلف شهرداري و همچني آماريها ك حوزهي به تفك1385 نفوس و مسكن يسرشمار

  )50-90: 1385ران،يمركز آمار ا (.آمده است دست به

ع يل وضع موجود توزي تحلياه  از شاخصيكيعنوان  شاخص بعد خانوار به: بعد خانوار)  ب

ر ي نسبت به سايشتريت بي جمعي بعد خانوار باالتر دارايمناطق دارا.  بكار رفته استينشان  آتشيها ستگاهيا

 بر اساس ي و مناطق شهرداري آماريها ن مطالعه شاخص بعد خانوار در حوزهيدر ا. باشند يمناطق شهر م

 8 و 1ن و مناطق ي باالتري شهردار6 و 5مناطق . است شده ي بررس1385 نفوس و مسكن يآمار سرشمار

 )50-90: 1385ران،يمركز آمار ا(. اند ن بعد خانوار را داشتهيكمتر

 به 1385 نفوس و مسكن ي سرشمارين شاخص بر اساس آمارهايا: يخانوار در واحد مسكون)  ج

 يها ن اساس و با توجه به نقشهيبر ا.  شده استي بررسين مناطق شهرداري و همچني آماريها ك حوزهيتفك

كنند شامل؛  ي مي زندگيك واحد مسكوني در يشتري بي كه تعداد خانوارهايحن نوايتر مربوطه، عمده

، محدوده اطراف حرم، قلعه يديور و امتداد آن تا شهرك سي شهر17 و بلوار يد رستميحدفاصل بلوار شه

 ي تا حدفاصل گلشهر و محدوده اطراف محورهاي طالب و ادامه آن در امتداد بلوار طبرسيساختمان، كو

ن خانوار در واحد يانگين مي باالتريمات مناطق شهرداريبا توجه به تقس. باشد يع ميرب خواجهمان و يس

  )50-90: 1385ران،يمركز آمار ا (.باشد ي و ثامن م8، 7 در مناطق يمسكون
ه يل نقليسرعت متوسط وسا با توجه به:  موجوديها ستگاهي ايشعاع عملكرد) الف: ياركالبديل معيتحل 

دن به ي رسي برايت بافت شهريو وضع) لومتر در ساعتي ك30در حدود (وآمد   شلوغ و پر رفتيدر شهرها

نكه يبا توجه به ا. شود ي ميلومتر طي ك1,5 حدود يقه شعاع عملكردي دق3زمان محل حادثه در حداقل 

با توجه به . تر خواهد بود  كوچكيست لذا شعاع عملكرديم ني و مستقيصورت شعاع رها در شهر بهيمس

 شهر مشهد ي از نواحياريم، بسيري متر در نظر بگ1750 به شعاع يا رهي را دايمسائل فوق اگر شعاع عملكرد

توانند  يع مي سري خارج از دسترسيها پهنه.  موجود خواهند بوديها ستگاهيد اي مفيخارج از شعاع عملكرد

  )38-40: 1375 تهران،يشهردار (.د در نظر گرفته شونديستگاه جديازمند اي نيها عنوان محدوده به

د ي جديها ستگاهيجاد اي اينه براي بهيها  پهنهيي جهت شناساي دسترسيها ل شبكهيتحل: شبكه معابر) ب

 درجه يها يك، دسترسي درجه ياني شريها محل حادثه در سه سطح شبكهع به ي سريبر اساس امكان دسترس

ت ي اهمي اصليها ن شاخص مسافت كمتر از شبكهيل ايدر تحل.  انجام شده استي محليها يدو و دسترس

  . دارديشتريب
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 و يررسمي فرسوده، محالت اسكان غيها ر شاخص، بافتي ز3 ين شاخص از بررسيا: بافت پرخطر) ج

  .آمده است دست ن عرض معابر بهيانگيم

ن عرض معابر در يانگين بودن مي پرخطر پائيها  بافتيي شناسايارهاي از معيكي: ن عرض معابريانگيم

مراتب  ت سلسلهيا حداقل عرض و بدون رعاها ب ين مناطق دسترسيگر در ايد عبارت باشد؛ به يها م ن بافتيا

ها در هر حوزه مورد  ين عرض دسترسيانگي شاخص ميژگين وي ايمنظور بررس به. گردند يجاد مي ايدسترس

  . قرار گرفتيبررس

دان امام ي تا ميصورت شعاع دان شهدا بهي در اطراف حرم و مين عرض معابر هسته مركزيانگياز نظر م

 درجنوب و ينيدان امام خمي و مي در جنوب غربي در غرب، كوهسنگيردوسدان فين در شمال، ميحس

ن عرض معابر را يانگين مي، كمتر)موري و التيحدفاصل بلوار طبرس (ين در امتداد محور طبرسيهمچن

 متر و 9,4ن يانگي با مين عرض معابر منطقه ثامن شهرداريانگيز از نظر مي نيدر مناطق شهردار. اند داشته

ن عرض معابر را يانگين ميشترين و بيكمترب يبه ترت متر 47,07ن عرض معابر يانگي با مي شهردار10منطقه 

  .اند به خود اختصاص داده

 يها ، شبكهيت نابسامان كالبديل وضعي به دليررسميمحالت اسكان غ: يررسميمناطق اسكان غ

ها به  رساختي از فقدان زي فاقد استحكام و مشكالت ناشيعرض، نامنظم و اندامواره، بناها  كميدسترس

 تر نيي از خدمات پاين محالت از نظر برخورداريا. شوند ي ميعنوان مناطق بالقوه پرخطر تلق  بهيلحاظ كالبد

شده  نه بالقوه در نظر گرفتهيعنوان مناطق به ن محالت بهيمحدوده ا. باشند ي مين سرانه خدمات شهريانگياز م

رامون شهر از ي در پيرسان ت خدماتيها عالوه بر بهبود وضع ن محدودهيد در اي جديها ستگاهياحداث ا. است

  .كاهد ي داخل شهر ميها ستگاهي ايفشار كار

استحكام بنا،  (يار صرفاً كالبدي بر اساس سه معي فرسوده شهريها محدوده بافت:  فرسودهيها بافت

 عمدتاً فرسوده يها به لحاظ كالبد  بافتنيا. ده استي رس5ب كم يبه تصو) ني پائيري و نفوذپذيزدانگير

  . روبروستياديها با مشكالت ز  به آنيرسان در مواقع بروز بحران خدمات. باشند يم

جاد ينه جهت اي بهيها  پهنهيي كه در شناساي كالبديها گر شاخصي از د: قطعاتيبند دانه) د

زان يهر چه م.  بافت استي كالبدي و فشردگيزدانگيتواند راهگشا باشد، فاكتور ر يد مي جديها ستگاهيا

ها  ستگاهي اين لحاظ شعاع عملكرديبد.  روبروستيشتري با مشكالت بيرسان باشد، خدمات باالتر يفشردگ

 درصد قطعات يبند  شاخص دانهيمنظور بررس به. شوند ي ميي خأل شناسايها ابد؛ و محدودهي يكاهش م

 ي آماريها  بر اساس حوزهي مترمربع نسبت به كل قطعات مسكون200ر ي مترمربع و ز100ر ي زيمسكون

  . موردمطالعه قرار گرفت1385
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 يها ستگاهيا احداث جهت نهيبه يها پهنه ييشناسا يها شاخصه از گريد يكي: يشهر ياراض يكاربر) هـ

 نيچن يمبنا. كرد جاديا را اهستگيا ها آن در توان يم كه است ييها يكاربر نمودن مشخص ينشان آتش

 بر. است يسالمت و تيمطلوب ،ييكارا ش،يآسا ،يمنيا ها، يكاربر يناسازگار و يسازگار مباحث يريگ ميتصم

 و شوند يم يده وزن تياولو بيترت به باشند يم مناسب ستگاهيا احداث جهت كه ييها يكاربر اساس نيا

 سطح، كي در ياراض يكاربر). 38-40: 1375تهران، يهردارش( دارند را وزن نيكمتر ناسازگار يها يكاربر

 را ستگاهيا احداث محل ها پهنه از كي هر در گريد يسطح در و كنند يم مشخص را مناسب يها پهنه

  .كنند يم مشخص

  ها آنها و حوادث بر اساس مكان وقوع  قي حريل فراوانيتحل

ها و حوادث در سطح شهر بر  قيل مكان وقوع حريآمده حاصل تحل دست  بهيه اطالعاتين بخش اليدر ا

 ين فراوانيشتري كه بييها قيحوادث و حر. باشد ي ميمني و خدمات اينشان  سازمان آتش86اساس آمار سال 

ها در سطح شهر موردمطالعه قرارگرفته   آنيي پراكنش فضااند انتخاب شده و را طبق آمار كد تصرف داشته

  .است

 يطيمح ستيز و يعيل طبيتحل

باشند  يب ميد شيرات شديي تغي كه دارايا مناطقيب تند و ي با شيها وساز در مكان ساخت: بيش

 ر يپذ بيار آسي بسيطيمح ستي و زيعي همراه نباشد به هنگام حوادث طبيت اصول شهرسازيچنانچه با رعا

د در مناطق مناسب ساخته شوند تا در مواقع بروز بحران خود دچار ي باينشان  آتشيها ستگاهيباشند ا يم

ن شاخص موردنظر يباشد؛ بنابرا ي درصد م5 تا 0ب يستگاه شيجاد ايب جهت اين شيتر مناسب. ب نشونديآس

  .باشد ين، درصد ميب زمي شيها محدوده يبند تيمنظور اولو به

لومتر، ي ك10ش از ي بي، دسته اول طولشوند يمم يها از نظر طول به سه دسته تقس گسل:  به گسليكي نزد

 در اطراف يا ها، منطقه ميانواع حر. لومتر طول دارندي ك2لومتر و دسته سوم كمتر از ي ك10  تا2ن يدسته دوم ب

وساز ممنوع  ت گسل است، از امكان ساختيم فعالير مستقيعنوان منطقه ممنوعه كه تحت تأث گسل را به

 تا 2 خطر باال، يلومتري ك2 كمتر خواهد شد معموالً تا فاصله يريبا فاصله از گسل درصد خطرپذ. گرداند يم

خطر محسوب  ي بيا لومتر فاصله، پهنهي ك6ش از يوب  خطر كميلومتري ك6 تا 4ن، يي خطر پايلومتري ك4

  .)45: 1385د، ي جديشركت عمران شهرها(شود  يم

ها و  ليم مسي در حريري، قرارگينشان ه آتشستگاي ايابي  جهت مكانيعيگر مشكالت طبياز د: ليم مسي حر

بازه كه از امتداد بند گلستان در  كال چهل: اند از ل عمده در محدوده شهر مشهد عبارتيدو مس. باشد يها م كال

وندد و كال يپ يس آباد مي سي روستايكيرود در نزد  شروع و به رودخانه كشفير بزرگراه امام عليمس
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رود   و شرق مشهد به كشفيطرق شروع شده و پس از گذر از قسمت جنوب شرقخان كه از امتداد سد  قره

  .وندديپ يم

 و يطيمح ستي از معضالت زيكيعنوان   برق بهيم خطوط فشارقويقرارگرفتن در حر: رويم خطوط نيحر 

 كه ير خطوط فشارقوين شبكه با استفاده از نقشه مسيم ايحر. دباش ي مدنظر مينشان ستگاه آتشي ايمنيعدم ا

 .ه شده است، موردمطالعه قرار گرفتياز شركت برق مشهد ته

 شهر سطح در موجود آب يها پمپ و فعال آب يها چاه درانت،يه يرهايش

 ينشان  آتشيها ني كه امكان ورود ماشيكننده آب در مناطق نينابع تأم از ميكيعنوان  درانت بهي هيرهايش

 با توجه يدرانت به تعداد محدودي هيرهايالبته ش. باشد يت مي اهميها دارا نين آب ماشيا تأميوجود ندارد و 

  .اند  شهر متمركز شدهيبه سرانه استاندارد در سطح شهر وجود دارند كه آن هم در مناطق مركز
 

  )يمدل منطق فاز(نه ي بهيها  پهنهي موضوعييشناسا: 4مرحله  

نه ي بهيها  پهنهيي مؤثر در شناسايها از و شاخصي نمورد يها  و دادهييشناساند ين مرحله اهداف، فرآيتا ا

در . اند  قرارگرفتهيسها مورد برر ك از شاخصي شهر از لحاظ هر يها  محدودهيت نسبياند و وضع  شدهيمعرف

 ي دارايي شناسايارهاي مجموع عوامل و معي است كه در بررسيا نه محدودهي، پهنه بهيريگ ميند تصميفرآ

ر باشد؛ يپذ  مؤثر امكانيها ه شاخصي را فراهم آورد تا جمع كليطيد شراين مرحله بايدر ا. ط باشدين شرايبهتر

ر يكسان با ساي با واحد يصورت كم ها به ك از شاخصي هر  شهر از لحاظيها د ارزش محدودهين بايبنابرا

  .ها مشخص شود شاخص

د استفاده از آن در ي است كه شرح فواي، منطق فازي موضوعيها هي اليگذار منظور ارزش  روش منتخب به

 يگذار  ارزش1 تا 0ن ي بيا ها در فاصله هيك از الي شهر در هر يها محدوده. ح شده استيمطالب قبل تشر

. ابدي يص ميا گسسته باشد، به آن تخصيوسته يها كه ممكن است پ از هر مكان بر حسب نوع دادهيامت. شود يم

 يها هيها به ال ك از شاخصي هر ييايستم اطالعات جغرافي سيي فضايها لين روش با استفاده از تحليدر ا

 0ن ي بيول با توجه به شاخص مربوطه ارزشل شده و به هر سلي مترمربع تبد50 در 50 يها  با سلول1يرستر

 مكان يها يژگيتر باشد نشان دهنده دارا بودن و كيك نزديك سلول به يشود و هر چه ارزش  ي داده م1تا 

  )2،341:2005نوواك (.نه بر اساس آن شاخص استيبه

                                                 
1 Raster 
2 Novak 
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 امكانات و نوع ها و تيت آن و اصول و ضوابط، محدودي در هر شاخص براساس ماهيگذار  نوع ارزش

ها به  ك از شاخصيها متفاوت خواهد بود كه در هر   پهنهيياستفاده از آن شاخص در رابطه با هدف شناسا

 .شود يآن اشاره م
 

 )AHPمدل (نه ي بهيها  پهنهيي شناسايارهايق معيتلف: مرحله پنجم  
 

 ي پهنه شهر، مدل كمي موضوعيگذار  پس از ارزشينه شهري بهيها  پهنهيي شناسايارهايق معي روش تلف

AHPيمراتب ل سلسلهيند تحليفرآ.  است (AHP)يريگ مي تصمي و ساده كه براي است منعطف، قويكي تكن 

سازد مورداستفاده  يها را با مشكل مواجه م نهين گزي متضاد انتخاب بيريگ مي تصميارهاي كه معيطيدر شرا

د و يشنهاد گردي پي توسط توماس آل ساعت1980 ابتدا در سال ياري چند معيابي ارزن روشيا. رديگ يقرار م

  )5:2008 ،1يساعت(  در علوم مختلف داشته استي متعدديتاكنون كاربردها

، ي، امكان سازماندهيريپذ ، انعطافيسادگ: ر اشاره كرديتوان به موارد ز ي مAHPشتر از يل استفاده بي از دال

ت كنترل كردن يطور همزمان، قابل  بهيفي و كي كميارهايستم، امكان استفاده از معيك سي عناصر يراتبم سلسله

ها و امكان  نهي گزيي نهايبند ها، امكان رتبه تين اولويي استفاده شده در تعيها  قضاوتي منطقيسازگار

  .يبند تي در اولوي نظرات گروهيريكارگ به

  يمراتب ل سلسلهيند تحلي فرآيچوب مفهومچهار

ن عناصر شامل يا. شود ي شروع ميريگ مي عناصر تصميبند تي و اولويي با شناسايمراتب ل سلسلهيند تحلي فرآ

د نيفرآ. شوند ي به كارگرفته ميبند تيشود كه در اولو ي مي احتماليها نهيها و گز ارها با مشخصهيهدف، مع

ساختن «شود  ي ميمراتب ك ساختار سلسلهيجاد يها كه منجر به ا ن آني عناصر و ارتباط بييشناسا

  .)20:2077 ،2يكافر( شود يده مينام» يمراتب سلسله

  يمراتب ل سلسلهيند تحليمراحل فرآ 

) 3شكل (م يكن ي مربوط به موضوع را مشخص ميمراتب ن قدم ساختار سلسلهيدر اول: يمراتب ساختن سلسله

ل يند تحلين قسمت فرآيتر مهم» يمراتب ساختار سلسله«ك ي به يا مسئله مورد بررسيل موضوع يتبد

 يمراتب ل سلسلهيتحلند يده، فرايچيه مسائل مشكل و پين قسمت با تجزيدر ا. شود ي محسوب ميمراتب سلسله

ل يند تحليگر فرآيد عبارت كند؛ به يل مي مطابقت دارد تبديعت بشريها را به شكل ساده كه با ذهن و طب آن

 به هم مرتبط يمراتب صورت سلسله  كه بهيه آن به عناصر جزئيق تجزيده را از طريچي مسائل پيسلسله مراتب

                                                 
1 Saaty  
2 Cafrey 
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 يتر  مشخص است به شكل سادهيمراتب طح سلسلهن سيتر نيي مسئله با پايبوده و ارتباط هدف اصل

  .آورد يدرم

  

  
  

  ينشان آتش يها ستگاهيجاد اينه جهت اي بهيها  پهنهييشناسا ساختار سلسله مراتبي  3شكل 
 

  ارهاير معيارها و زيت معياهمب ين ضرييتب

 نفر از 30لذا با .  داوران استفاده شده استيابي از روش ارزي كليارهايك از معين وزن هر يي تعيبرا

 هر يت نسبيآمده اهم دست ج بهيربط مصاحبه استاندارد انجام شد بر اساس نتا ين و كارشناسان خبره ذيمسئول

 Expertافزار   و استفاده از نرمAHP به دست آمد، سپس با استفاده از مدل ارها نسبت به هميك از معي

Choice10:2010،يساعت (ان شده استيل بيتفص الً بهي به دست آمد كه ذي كليارهايك از معي وزن هر( 
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 ينامب. ميكن يسه ميها را با هم مقا ارها، دو به دو آنير معيارها و زيمع) وزن(ت يب اهمين ضرييمنظور تع به

، شدت ير است كه براساس آن و با توجه به هدف بررسي زيتي كم9 جدول يا سهين امر مقايقضاوت در ا

 .شود ين ميي تعj ،aijار ي نسبت به معiار ي معيبرتر
  

 يبه نقل از توماس آل ساعت) 24: 1373 ق،يتوف(ارها يمع ييسه دودوي مقاي براي ساعتيتي كم9اس يمق 1جدول 
 

 حيتوض فيتعر تياز شدت اهميامت

  دارنديت مساويار اهميدر تحقق هدف دو مع يت مساوياهم 1

  استjشتر از ي بiت ي تحقق هدف، اهميدهد كه برا يتجربه نشان م شتري بيت اندكياهم 3

  استjز شتر اي بيلي خiت يدهد كه اهم يتجربه نشان م شتريت بياهم 5

  استjشتر از ي بيلي خiت يدر عمل ثابت شده كه اهم شتري بيليت خياهم 7

 ده استي به اثبات رسيطور قطع  بهj نسبت به iشتر ي بيليت خياهم ت مطلقياهم 9

 انه وجود داردي ميها كه حالت يهنگام نينابير بيمقاد 8 و 6 و 4 و 2

 

س يماتر(س، ين ماتريشوند و ا يثبت م) 6*6ن حالت يادر  (n*  nس يك ماتريسه دو به دو در ي مقا

 مثبت بوده و با توجه به اصل يس همگين ماتريعناصر ا. شود يده مي نامA=aij) ارهاي معيسه دو دوئيمقا

 jت عنصر ياهم.  باشدk برابر j نسبت به iت ياگر اهم (يمراتب ل سلسلهيند تحليدر فرآ» شروط معكوس«

 برابرiنسبت به 
k

ار نسبت به خود در يت برابر هر معيس، با توجه به اهمين ماتريعناصر قطر ا).  خواهد بود1

  :ر مطرح هستنديارها چهار روش عمده زيت معيب اهمي محاسبه ضريبرا.  است1 به هدف، برابر با يابيدست

   روش حداقل مربعات -1

  يتميش حداقل مربعات لگار رو-2

  ژهي روش بردار و-3

  يبي تقريها  روش-4

 ابعاد ي داراAس يشتر مورداستفاده قرارگرفته است؛ اما اگر ماتريژه بي فوق روش بردار ويها از روش

مگر آنكه . ر خواهد بوديگ  و وقتيژه طوالني وير و برداردهاي باشد مانند مسئله حاضر، محاسبه مقاديبزرگ

كه  Expert choiceافزار  ز از نرمين بخش نيدر ا.  حل آن كمك گرفته شودي برايوتري كامپيافزارها از نرم

ت يب اهمي ضرير براير زياست استفاده نموده و مقاد (AHP) يمراتب ل سلسلهيند تحلي فرآيافزار تخصص نرم

ارها يت معيب اهميموع ضرشود، مج يگونه كه مشاهده م همان) 2،51:2010چان  (.آمده است دست ارها بهيمع

  .ارهاستيت معي بودن اهمين نشان دهنده نسبي است و ا1معادل 
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 به دست يدر مرحله بعد برا. ميده يز همان مراحل قبل را انجام ميارها نير معيت زيب اهمي به دست آوردن ضرايبرا

ار يت معيب اهميار را در ضري معري هر زيآمده برا دست ب بهيار در كل مجموعه، ضراير معيت هر زيب اهميآوردن ضر

  .شود يك ميارها برابر با ير معي زيت تماميب اهميز مجموع ضراين مرحله نيدر ا. ميينما ي مربوطه ضرب مياصل

 AHPارها براساس مدل ير معيت زيب اهميضر 2جدول 

 عنوان اريمع وزن شاخص وزن ز شاخصير وزن

 قيدن به محل حريزمان رس 0,773  

 دن به محل حادثهيزمان رس 0,160  

 ق و حادثه در روزيتراكم وقوع حر 0,067  

 زمان 0,631

  موجوديها ستگاهي ايشعاع عملكرد 0,332  

 1 درجه يانيشر 0,775
 2 درجه يانيشر 0,178
 3 درجه يانيشر 0,047

 ي شهريها يشبكه دسترس 0,240

 ي شهري اراضيكاربر 0,205  
 ها تعداد كل ساختمان 0,550
  م م100 كمتر از يها ساختمان 0,250

  م م200 كمتر از يها ساختمان 0,200

 ها  و تعداد ساختمانيزدانگير 0,130

 بافت فرسوده 0,523

 يررسميمحالت اسكان غ 0,284
 ن عرض معابريانگيم 0,193

 بافت پر خطر 0,093

 يكالبد 0,149

 يتيتراكم جمع 0,785  

 يخانوار در واحد مسكون 0,161  

 بعد خانوار 0,053  

 يتيجمع 0,131

  

0,773  
0,160 

0,067 

  هيوسائط نقل
 يها در كاربر قيحوادث و حر
 يجارت

 يدان مخروبه و زباله

0,065 

 يفراوان
ها و  قيحر

 حوادث

 درانتي هيرهايش 0,424

  آبيها چاه 0,355

  آبيها پمپ 0,221

 منابع آب 0,301

 ها ها و كال ليمس 0,274  

 يخطوط فشارقو 0,195  

 نيب زميش 0,186  

 گسل 0,044  

0,024 
 و يعيطب
 يرساختيز

سا
شنا

يي
ان

مك
 

 
ها

ي
ي به

ث ا
دا

اح
ت 

جه
ه 

ن
ي

ش
 آت

گاه
ست

 
شان

ن
ي
 

631/0 = WAت زمانيب اهمي ضر  

149/0 = WBيت كالبديب اهمي ضر  

131/0 = WCيتيت جمعيب اهمي ضر  

065/0 = WDها و حوادث قي حريت فراوانيب اهمي ضر  

024/0 = WDيرساختي و زيعيت طبيب اهمي ضر  
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 يارگذ  شده آن، ارزشيه فازيا اليها در نقشه و  كسليك از پيب در ارزش هر يك از ضرايبا ضرب هر 

آمده  دست  بهيها هيت تمام اليشود كه در نها يها حاصل م ت آنيب اهمي شهر با اعمال ضرايها  پهنهيموضوع

  .شود ي هر نقطه حاصل مييده و ارزش نهايبا هم جمع گرد

243

1

21 A...AAAA
n

i

i ++++=∑
=

  ها تعداد شاخص = i ،nار ير معي در زAكسل يارزش پ = Ai ،(A)كسل يارزش پ=  

. ه شده استي تهي اصليارهايك از معيارها در هر يرمعي زيقيآمده، نقشه تلف دست ب بهي با توجه به ضرا

ش ي نماي اصليارهايك معينه به تفكي بهيها  محدوده را از منظر پهنهيگذار ها در واقع ارزش ن نقشهيا

 شده و نقشه قيارها مجدداً تلفيك از معي با توجه به وزن هر ي كليارهاين پنج نقشه از معيسپس ا. دهند يم

 .ديآ يارها به دست مينه بر اساس كل معي بهيها  پهنهيي شناسايگذار ارزش

  

  
 

 هااري شده بر اساس تمام معيگذار ه ارزشيال  1نقشه 
  

   شدهيي شناسايها  پهنهينيسنجش ع: مرحله ششم  

ن يدر ا.  شده استيبند نه طبقهي بهيها  پهنهييمنظور شناسا  شده بهيگذار ن مرحله، نقشه ارزشيدر ا

ارها نسبت به يه معيت بهتر از نظر كلي وضعي دارايعنيك يك به يها نزد  كه ارزش آنييها كسلي پيبند طبقه

 براساس تابع شكست يبند ن طبقهياند ا شده نه در نظر گرفتهي بهيها عنوان پهنه اند به ها بوده حدودهر ميسا

 يدار ي كه تفاوت معنييها  جاهيبه عبارت). 2،186:2007جنكس ( انجام شده است GIS از توابع 1 يعيطب
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 كل محدوده يگذار  از ارزشپس. شوند ينه محسوب مي بهيها عنوان پهنه اند به ر مناطق داشتهينسبت به سا

 ي خاليها ها، فرودگاه، زندان، دانشگاه، حرم و قسمت ها مانند پادگان  از محدودهيارها برخيه معيبراساس كل

ك ي نزديها ط خاص خود چنانچه ارزشيل شرايبه دال) رامون محدوده شهري پي كشاورزياراض(ت ياز جمع

دا يت تطابق پي شده با واقعيبند اند تا نقشه پهنه حذف شده شده يگذار اند از نقشه ارزش ك كسب كردهيبه 

  .كند
  

  
  

  ارهاي شده بر اساس تمام معيگذار ه ارزشي اليني سنجش ع2نقشه 
 

  نهي بهيها  پهنهيي نهاييشناسا: مرحله هفتم  

 پهنه هستند كه در 17ها شامل  ن محدودهيا.  مشخص شدندي نهائيها  پهنهينيپس از مرحله سنجش ع

ن يا. اند  انتخاب شدهيراموني پيها  نخست در محدودهيها تياولو. اند مناطق مختلف شهر مشهد پراكنده

ع، يرب  محدوده خواجهم قوچان در شمال شهر، محدوده محور قدس و آزادگان،يها در محدوده محور قد پهنه

 و محدوده يك به كمربند صدمتري نزدي داخليمور، گلشهر و نواحي، بلوار التيمان، بلوار طبرسيجاده س

دره در جنوب غرب   شهر و محدوده نهي در شرق و جنوب شرقيديابان و طرق و سيخ ساختمان، قلعه قلعه

  .دهد يد نشان منه را در محدوده شهر مشهي بهيها  پهنه3كه در نقشه شماره 
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   در سطح شهر مشهدينشان  آتشيها ستگاهيجاد اينه اي بهيها  پهنهيبند تي اولو3نقشه 

  نهي مناطق بهيبند تي و اولوييشناسا: مرحله هشتم  

ن يدهد ا ي را نشان مي مشكل خدمات شهري دارايها نه كه محدوده بافتي بهيها ن پهنهييپس از تع

 يبند تياولو) 3نقشه شماره ( طبقه در نقشه مربوطه 3ت تحت پوشش در ي و جمعيمناطق بر اساس گستردگ

 و ينشان ها، نظرات كارشناسان سازمان آتش ستگاهيكننده مكان ا نيي سپس بر اساس ضوابط تع.اند شده

  .دندين گرديي تع4 موردنظر مطابق با نقشه شماره يها نه در پهنهي محقق، نقاط بهيداني ميها شتبردا

  
 

  در سطح شهر مشهديشنهادي پينشان  آتشيها ستگاهي اي پراكندگ4نقشه 
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دي جدينشان  آتشيها ستگاهيت ايموقع  

 .دنديل مشخص گرديد به شرح ذيستگاه جديجاد اينه جهت اي نقطه به28تعداد ، 4 اساس نقشه شماره بر

.باشد يم) موجود (ي قبليها ستگاهيد در ادامه شماره اي جديشنهادي پيها ستگاهيشماره ا  

-35ه ستگايت، اي ترب-34ستگاه يثاق، اي م-33ستگاه يزركش، ا-32ستگاه يآباد، ا مي ابراه-31ستگاه يا

 اول، يتر مي س-39ستگاه ي، ا40 يفالح-38ستگاه ي، ايراز-37ستگاه ي، ايد رضي س-36ستگاه ي، ايبرونس

دان سجاد، يم-43ستگاه ي رضاشهر، ا-42ستگاه يدان احمدآباد، ايم-41ستگاه ي جهاد، اي بهشت-40ستگاه يا

 حرم، يرازيش-47ستگاه يادان شهدا، يم-46ستگاه ي، ايدان سعدي م-45ستگاه ي، ايساجد-44ستگاه يا

-52ستگاه يمان، اي جاده س-51ستگاه يمور، ايالت-50ستگاه يرسالت، ا-49ستگاه ي حرم، اي طبرس-48ستگاه يا

ستگاه يباهنر، ا-56ستگاه ي، اي رضوي متر75-55ستگاه يمجد، ا-54ستگاه ي خلق آباد، ا-53ستگاه ينوغان، ا

 صبا-58ستگاه يطرق، ا-57

 يريگ جهينت .5

د ي جديها ستگاهيجاد اينه اي بهيها  پهنهيابي  موجود و مكانينشان  آتشيها ستگاهيل ايند تحلي فرابر اساس

 يي شناسايارهايسپس مع. دنديابتدا اهداف كالن و خرد مشخص گرد) گانه مراحل هشت(در شهر مشهد 

ها و حوادث،  قير حيت، فراواني، جمعي زمان، كالبديار اصلي شاخص كه در پنج مع31نه در ي بهيها پهنه

 مؤثر، به يها ن شاخصييپس از تع.  قرار گرفتياند مورد بررس شده يبند  دستهيرساختي و زيعيعوامل طب

گونه خدمات  ني مطلوب به اي فاقد دسترسيها  سطح شهر و پهنهيها ستگاهيه ايل وضع موجود كليتحل

 و ارهايمعب ي و تركيابيمنظور ارز  به مختلف ويها ها و روش  مدليدر مرحله بعد، با بررس. پرداخته شد

و مدل ) AHP (يمراتب ل سلسلهيند تحلي، از فرايي نهايها افتن به پهنهي  مورداستفاده و دستيها شاخص

د يتول يه اطالعاتي ال42 ي صورت گرفته بر رويها ليدر ادامه و بر اساس تحل.  استفاده شده استيمنطق فاز

 انتخاب دي جديها ستگاهيجاد اينه جهت اي پهنه به17ن شده، يي تعيها  مدلي و بر مبناGISط يشده در مح

ها، نظرات كارشناسان سازمان  ستگاهي اينيكننده مكان گز نيي بر اساس ضوابط تعيانيدر مرحله پا. شدند

 نقطه 28) 1386تا سال ( موجود ينشان ستگاه آتشي ا30 محقق، عالوه بر يداني ميها  و برداشتينشان آتش

جاد يت ايكه اولو ييازآنجا. ده استيشنهاد گردين و پييتع) 4نقشه شماره (د يستگاه جديجاد ايه جهت انيبه

جاد يت ايلذا اولو. باشد يها م  آني برايبند تيك اولويازمند ين) ياز بعد زمان (يشنهادي پيها ستگاهيا

  .شده است  مشخص4د بر حسب شماره در نقشه شماره ي جديها ستگاهيا

  

  



                                               شماره دوازدهميطيجغرافيا و مخاطرات مح                                                             126 

  امهكتابن

. مجله روش.  در تهرانيمني و خدمات اينشان  آتشيها ستگاهي نقاط استقرار اينيمكان گز. 1370ر؛ ي، اردشياحمد

  .41ص . 9شماره 

ـ  ا يانتـشارات دانـشگاه ملـ     : تهران. يميزاده صم   ترجمه كاظم . يا  ل منطقه ي تحل يها  روش. 1357زارد، والتر؛   يا ص . راني

50-48.  

. انتشارات وزارت كشور.  كشوري در شهرهاينشان  آتشيها ستگاهي اينيوابط مكان گزض. 1374د؛ ي، مجيرو يبهشت

  .10 تا 1ص 

  .10-20ص . انتشارات انوار: تهران. يي اروپاي كشورهاينشان  و آتشيمني خدمات ايها سازمان. 1375ات، محمد؛ يب

 يرسالة دكتر. ي شهرGISها و  ق در مدلي با تحقي مراكز خدمات شهرينيگز  مكانيارائة الگو. 1376. زكار، اكبريپره

  .27-64ص . تهران. ت مدرسيدانشگاه ترب

  .55-80ص . ينشان ات سازمان آتشيآمار مركز عمل. 1387 مشهد؛ ي شهرداريمني و خدمات اينشان سازمان آتش

  .15-25ص . يشانن نامه آتش ژهيو. 10شماره . ها يماهنامه شهردار. 1378 كشور؛ يها ياريها و ده يسازمان شهردار

ص .  تهرانيانتشارات جهاد دانشگاه. يزادگان، مصطف ترجمه عباس. ي شهريزير ها در برنامه مدل. 1366ن؛ ي، كوليل

35.  

  .50-90ص .  نفوس و مسكني سرشماريليج تفصينتا. 1385ران؛ يمركز آمار ا

  .246ص . 1391آمارنامه سال . 1391 مشهد؛ يشهردار

-40ص . 9شماره . تا يمجله ب.  در تهرانينشان  آتشيها ستگاهي نحوة توسعة ايطالعة مقدماتم. 1375 تهران؛ يشهردار

38  

  .تهران. زگار، اكبريپره. ينشان  آتشيها ستگاهي اينيارائه مدل و ضوابط مكان گز. 1383وزارت كشور؛ 

  .4-5ص 
 

Ahmadi, A., 1991. The location of fire stations and safety services in Tehran. Journal of 

Ravesh 9, pp. 41. 

Ayzard, Walter., 1987. Regional analysis. translation Kazemzadeh samimi. Tehran. 

National University Press, pp50-48. 

Bhshtyravy, M., 1995. Criteria location of fire stations in the city. The Interior Ministry. 

pp1 - 10. 

Bayat, M., 1996. Fire safety services organizations in Europe. Tehran. anvar. S20-10. 

parhizkar, Akbar., 1997. Model locate in urban centers with models and GIS in urban 

research. Tarbiat Modarres University doctoral dissertation. Tehran, 64-27. 

The Fire and Safety Services Mashhad Municipality., 2008. Statistics Fire Department 

Operations Center, 80-55. 

Municipalities and Dehyary country. 1999. Municipalities Magazine 10. Especially a 

fire, 25-15. 



 127                                    در شهر مشهدينشان  آتشيها ستگاهينه اي بهيابي مكان م                             سال سو  

  

Lee, Colin., 1987. Models in urban planning. translating Baszadgan. Mostafa. Tehran 

University Jihad Press. p35. 

Statistical Center of Iran., 2006. Detailed results of the Census of Population and 

Housing, 90-50. 

Mashhad Municipality., 2002. Yearly Statistical Report,  p246. 

Tehran Municipality., 1996. Preliminary study of how the development of fire stations 

in Tehran. Bita Journal 9, 40-38. 

Department of the Interior., 2004. Site selection criteria model and fire stations. 

parhizgar. Akbar. Tehran. 

Pp. 5-4. 

Dey, P., 2003. Analytic hierarchy process analyzes risk of operating cross-Country 

petroleum pipelines in India". Natural Hazards Review. Retrieved 2007-08-20. 

 Caffrey, J.J., 2005. "Test Run: The Analytic Hierarchy Process". MSDN Magazine. 

Retrieved 2007-08-21. 

Chan, F. T. S.; Chan, H. K., 2010. "An AHP model for selection of suppliers in the fast 

changing fashion market". The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology 51 (9–12): 1195. 

Lewis, R.J., 1986.The application of microcomputers to fire station location planing 

international Fire Chief 52(no.2): PP.18-21. 

Jenks, G., 1967. "The Data Model Concept in Statistical Mapping". International 

Yearbook of Cartography 2007: 186. 

Reilly, J.M., 1985. Development and application of a fire station plcement model. Fire 

Technology 21 (no 3), 181-198. 

Novák, V., 2005. Are fuzzy sets a reasonable tool for modeling vague phenomena?". 

Fuzzy Sets and Systems 156, 341—348. 

Saaty, T.L., 2010. Principia Mathematica Decernendi: Mathematical Principles of 

Decision Making. Pittsburgh. Pennsylvania: RWS Publications. 

Saaty, T.L.; Peniwati, K., 2008. Group Decision Making: Drawing out and Reconciling 

Differences. Pittsburgh. Pennsylvania: RWS Publications. 

 

 


