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   دهيچک
موقع، به  يرساناست که خدمات يهيباشند. بديم ياز مراکز مهم امدادرسان يکي ينشانآتش يهاستگاهيا

مانند  ي، با مشکالتينشانستگاه آتشيک ايرانشهر با داشتن يت. شهر پهاسمناسب آن يابيمستلزم مکان
ن پژوهش، يح آن مواجه است. هدف از ايصح يابيع مناسب و عدم مکانيها، عدم توزستگاهيکمبود ا

د يجد يهاستگاهياحداث ا ين مکان مناسب براييها و تعآن يدهها و خدماتستگاهيع اينحوه توز يبررس
رفته، اطالعات يانجام پذ يليتحل -يفين پژوهش که با روش توصيباشد. در اياز شهر ميبا توجه به ن

 يليجامع و تفص يهاو طرح 1390نفوس و مسکن سال  يعموم يج سرشماريق نتاياز از طريمورد ن
ها از ل دادهيده و جهت تحلـش ين مجالت و کتب مرتبط با موضوع گردآوريچنرانشهر و هميشهر پ

 مدل در آن بهره گرفته شده است و با استفاده از ARC GIS ،Super Decisions، يهاافزارنرم
( يشنهادينقاط پ يبندتياولو، يابيو مکان يکاربر يهاهيال يده)جهت وزن ANPتحليل شبکه و مدل 

تا د يشنهاد گرديموجود بودند، پ ينشانآتش يکه خارج از شعاع عملکرد يمناطق يد برايستگاه جديا 6و 
ن يبه محل حادثه، تحت پوشش ا ينشانآتش يدن خودروهايرس يکل شهر، بر اساس استاندارد زمان

 ها گردد.مناسب از آن يبردارمنظور کاهش خسارات، بهرهها قرار گرفته و بهستگاهيا
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 مقدمه

 گسترده مادي و انساني يهابيآس با که است ناگهاني ايواقعه يا رويداد بحران، سانحه يا

است  فوري اقدامات نيازمند انجام و بوده همراه هابيآس گونهاين بروز زمينه يا و
(Alexander, 2000: 38). نمود تقسيم عمده دسته سه به توانيم نوع لحاظ از را سانحه: 

  ...و لغزش زمين بهمن، گردباد، طوفان، آتشفشان، سيل، طبيعي: زلزله، سوانح الف(

 سوانح نيترجيرا عنوانبه انفجار و سوزيساخت: آتش انسان يا تکنولوژيک سوانح ب(
 باشند.يم ساخت انسان

 متعدد، حوادث و (. سوانح704: 1387)فرزاد بهتاش،  يستيجنگ و ترور سوانح ج(

 ايجاد تخريب ابعاد .شوديم کشور در مالي و جاني هتوج قابل بسيار يهاخسارت سبب ساالنه

 وسيع چنان شوديم ايجاد آن نظاير و سيل زلزله، اثر بر ويژهبه که طبيعي سوانح طريق از شده

 و سوانح طرفي، از گيرد. قرار تأثير تحت توانديم کشور از ايگسترده بسيار مناطق که است
 و نداده کافي فرصت بشر به نيز بودن تدريجي صورت رد و باشنديم ناگهاني اغلب هابحران

و همکاران،  يآورند )فرجيم دنبالبه را محيطي شديد يهابيتخر و خسارات ضايعات،
ا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام ياز بحران و  يريگشيپ ين برايبنابرا .(144: 1389

ت اثربخش يريمد يرا برا ييهاو روشنمود  يزيرها برنامهتين وضعيبدتر يد برايوقوع، با
 يو چگونگ يهاستگاهيا يابيمکان (.Mc, Conkey, 1987: 8)آن در زمان وقوع جستجو کرد 

ت يريو مد ينشاند هر مسئول ستاد آتشياست که شا يماتياز تصم يکيها آن يريقرارگ
ر يز ييايتواند مزايم ينشانآتش يهاستگاهيمناسب ا يابيبحران با آن مواجه باشد؛ لذا مکان

و محل  ينشانستگاه آتشين فاصله اين زمان بيترن کوتاهيي( تع1همراه داشته باشد: را به
نه از يبه به منظور استفاده ينشانمتعدد آتش يهاستگاهيا يکاهش همپوشان (2وقوع حادثه 

د و کاهش سوـ  نهيتوان با در نظر گرفتن مسئله هزي( م3ها ستگاهيامکانات و منابع ا
ن ييبه تع ياتيو عمل ياندازراه يهانهين هزيچناز حوادث و هم يخسارات ناش يهانهيهز

است يس(. Yang, 2007: 903در منطقه کمک نمود ) ينشانآتش يهاستگاهيتعداد مناسب ا
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بدون برنامه خاص و مدون بوده است  ياستيران سيدر ا ينشانآتش يهاستگاهيجاد ايا يکل
بودن  ين اصل، خاليترمهم يشهر يهاستگاه در محدودهيجاد هر ايا يکه برا يابه گونه

نداشته باشد که  ين ارزشيزم يستيها بااست که به موجب آن يگريا عوامل دين آن و يزم
 يمانيرگذار بوده است )ايدر سطح شهرها تأث ينشانآتش يهاستگاهيا يابين امر بر مکانيا

در  ينشانآتش يهاستگاهينه ايبه يابيپژوهش حاضر مکان ي(. هدف اصل5: 1375، يجاجرم
ها و مدل يريکارگن بهيچنو هم ييايستم اطالعات جغرافيرانشهر با استفاده از سيشهر پ
 يق اطالعات در جهت کاهش تلفات و خسارات ناشيو تلف يدهوزن يمناسب برا يهاروش

ن سؤاالت خواهد يبه ا ييپاسخگو ين اساس پژوهش حاضر در راستايبر ا. استاز بحران 
نه در شهر استقرار يت بحران به صورت بهيريمد يموجود برا ينشانستگاه آتشيا ايبود که آ

 از خواهد بود؟يمورد ن يو در کدام نقاط شهر ينشانستگاه آتشيافته است؟ و چه تعداد اي

 محدوده مورد مطالعه

ل يدلواقع شده است که به يبغرجانياستان آذربا يرانشهر در جنوب غربيشهر پ
. برخوردار است يخاص يشيالجو سوق يت ارتباطيران و عراق از موقعيدر کنار مرز ا يريقرارگ

ت يجمع 1385 يباشد. بر اساس سرشماريهکتار م 4/844حدود  يمساحت ين شهر دارايا
ن يت. اافته اسيش يافزا 1390نفر در سال  72722نفر بوده که به  58177رانشهر يشهر پ

مناسب  يشتابان شهر شده است که عدم برخوردار يکيزيت موجب توسعه فيش جمعيافزا
از  ينه خدمات عموميدر زم ييهايهمراه داشته و موجب بروز نابسامانرا به يرساندر خدمات

 يت و وسعت فعليشده است. با توجه به جمع ينشانآتش يهاستگاهيبه ا يجمله دسترس
که  استات اطفاء و امداد و نجات يمشغول به انجام عمل ينشاناه آتشستگيا 1شهر، تنها 

 مواجه است. ينه با کمبود جدين زميبه کل شهر نبوده و در ا يرسانخدمات ين جوابگويا

 پژوهش ينظر يمبان

 کيعت در يا طبيانسان و  يهااست که بر اساس تالش يادهياصوالً سوانح و بحران پد
 يتيريکه در مد يکند و در صورتيها را دگرگون مانسان ي، زندگکوتاه مدت يبازه زمان

را نداشته باشند باعث  يده ناگهانين پديمقابله با ا يالزم برا يهايآمادگ يو مرکز يمحل
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، يزيرتوان برنامهيت بحران را ميري(. مدCombs, 2007: 136)شود يم يو مال يتلفات جان
از  يکين اساس امروزه يف کرد. بر ايتعر يبانيو پشت ، کنترلي، هماهنگي، رهبريسازمانده

ت بحران در سوانح يريح کاربرد اصول علم مدين صحييت بحران، تبيريعلم مد ياهداف اصل
 بحران و سوانح با مقابله ريزيبرنامه(. Mitchell et al, 1989)است  يو انسان يعيطب

 دو در که سوانح، با ويارويير در پاسخگويي و آمادگي ايجاد براي جامع است فرايندي
 از قبل ريزيشود. برنامهيم اجرا سانحه وقوع از پس و سانحه وقوع از پيش زماني مقطع
 عوارض يا و کنديم جلوگيري سانحه وقوع از يا که است اقداماتي مجموعه سانحه، وقوع

 سازد.يم هآماد سانحه تأثيرات به پاسخگويي برابر در را جامعه و دهديم کاهش را سانحه

 
 موجود ينشانستگاه آتشيمنطقه مورد مطالعه و ا ي( نقشه راهنما1شکل )

 ورهد ريزيبرنامه فوري، امداد و نجات دوره ريزيبرنامه شامل مهار بحران ريزيبرنامه مراحل

خدمات  يابيمکان (.26: 1383نيا، )فرخ شوديم بازسازي دوره ريزيبرنامه و ساماندهي
ها در آن ييش کارايدولت در استفاده از منابع و افزا يهااستياز س ياکه نمونهشهر  يعموم

 وقوعقبل از  يهايزيربرنامهاز  يکي (Zolinik, 2010: 689هنگام وقوع بحران است )
 ر برشمرد:يشرح زتوان بهيرا م يابيمکان يارهاين معيترمهم (.Schilling, 1989مؤثر است )
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 يهايکاربر يگر و برعکس؛ جداسازيکديسازگار در کنار  يهايکاربر يري: قرارگيسازگار .1
 (.22: 1389، ياريگر )زيکديناسازگار از 

ر، يباز و دلپذ يجاد فضاهاي، ايعيعوامل طب يت: تالش در جهت حفظ و نگهداريمطلوب .2
 (.94: 1391، ياست )پورمحمد يشهر يها و فضاهاها، ساختمانراه يريگشکل يچگونگ

 ين شهريمت زميق يها در شهر، الگويکننده مکان کاربرنيياز عوامل تع يکي: ييکارا .3
ن يزممت ياز ق يتابع يگذارهيو سرما ياز لحاظ اقتصاد يکه هر کاربرنيلحاظ ااست؛ به

 شودين مينه و منفعت معيل هزيوه تحليمتصور بر آن است که بر اساس ش يهانهيو هز
 (.94)همان، 

در مقابل  يزات شهريسات و تجهيها و تأسها، متعلقات آنحفاظت از جان انسان :يمنيا .4
 (.65: 1387و همکاران،  يآبادياست )زنگ يو انسان يعيحوادث طب

 هاروشمواد و 

 است. اطالعات و نوع آن کاربردي تحليلي -توصيفي پژوهش اين تحقيق اساس روش

 هايطرح مسکن، و عمومي نفوس سرشماري تفضيلي نتايج طريق از تحقيق اين مورد نياز

 اسناد، از طريق چنينهم موجود شهر و وضع 1:2000 نقشه رانشهر،يشهر پ تفصيلي و جامع

 اين آمده دستهب هايداده است. نتايج آمده دستهب موضوع با مرتبط کتب و مجالت

هاي مدل زو با استفاده ا ARC GIS ،Super Decisions، يافزارها نرم از طريق پژوهش
 ممکن وجه بهترين به ينشانآتش يهاستگاهييابي اجهت مکان ،ANPتحليل شبکه، مدل 

 دهد:يپژوهش را نشان م ير مدل مفهوميگرفت، شکل ز قرار استفاده مورد

 قيتحق يهاافتهيل يه و تحليتجز

 ينشانآتش يهاستگاهينه ايمؤثر در استقرار به يهاشاخص

در  ينشانآتش يهاهستگاينه ايبه ييع فضايو توز يابيه مکانبا توجه به هدف پژوهش ک
ها و شاخص يک سريبا توجه به  يديجد يهاستگاهيباشد، الزم است ايرانشهر ميشهر پ

 ر استفاده شده است:يز ياطالعات يهاهين منظور از اليگردند، بد يابيارها مکانيمع
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 ينشانآتش يهاستگاهيد ايشعاع عملکرد مف

کنند و از طرف يم ينيبشيستگاه پيا يلومتر را برايک 5شعاع  يجهان ياردهااستاند
 اند.قه در نظر گرفتهيدق 3-5را  يسوزدن به مکان آتشيگر زمان رسيد

 
 قيتحق ي( مدل مفهوم2شکل )

ها را ستگاهيا يد محدوده حوزه استحفاظيقه بايدق 3-5به استاندارد  يابيدست يبرا
در هر  يامداد يلومتر در ساعت، خودروهايک 30-40ن يا سرعت بجه بيکاهش داد در نت

دن يرس يقه برايک دقيکنند که با احتساب هدر رفتن يم يمتر را ط 500-670ن يقه بيدق
 يروهايمانده، نيقه باقيدق 4ستگاه در يها از انيستگاه و خروج ماشيبه ا يسوزام آتشيپ

ن ي(. ا1383زکار، يدهند )پرهيرا پوشش م لومتريک 2-7/2به طول  يافاصله ينشانآتش
ها ستگاهين مکان ايمتر در نظر گرفته شده است. بنابرا 1700 يشعاع از نظر فاصله مکان



 

 

 

 

  7 نمونه موردي: شهر پيرانشهر نشاني شهريهاي آتشيابي ايستگاهتحليلي بر مکان

 

ع شوند که همه محالت شهر يتوز ياگونهل شوند و بهيتحل يبا توجه به مدل شعاع يستيبا
 ستگاه با توجه به سرعتيد هر ايباشند. شعاع عملکرد مف يقابل دسترس يقه زمانيدق 4در فاصله 

دن به يرس يحداکثر زمان مطلوب برا -يگردد. شعاع پوششين ميين رابطه تعيمتوسط، از ا
افتن ي ين پژوهش براي(. در ا11: 1388ان، يسرعت متوسط خودروها )نظر× محل حادثه 
ط يل شبکه در محيمدل تحل New service Areaقه از دستور يدق 5تا  3 يشعاع عملکرد

Arc Gis ( نشان داده شده است، با شعاع 3طور که در شکل )استفاده شده است. همان
و جنوب شرق و غرب شهر خارج از حوزه نفوذ  يجنوب يهاقه، قسمتيدق 4و  3 يعملکرد

ت نفوذ يحدودـن ميز ايقه نيدق 5 يباشند. با شعاع عملکرديم ينشانه آتشستگايم ايمستق
ل ـيدلن بهيچنباشد، هميمـاز شهر نيـن يستگاه موجود، جوابگويا 1چنان وجود دارد و هم

آن قرار  يرساناز شهر در حوزه خدمات ييهاستگاه تنها قسمتين اـينادرست ا يابيمکان
 رند. يگيم

 
 ينشانآتش ستگاهي( شعاع عملکرد ا3شکل )
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 ها(يکاربر ي)مناسبت و همجوار يشهر ياراض يکاربر يه سازگاريال

نه يبه يابياز بحران در شهرها، مکان يکاهش خسارات ناش ير الزم براياز تداب يکي
 يهانهياز هز ياريشوند، در بس يابيمکانبا دقت  يشهر يهايهاست. چنانچه کاربريکاربر

گردد يـم ييجوو چه از نظر زمان صرفه يالمتـهر، چه از نظر سـش يجاد شده برايا
گر يکدـيجاورت ـها در ميمناسب کاربر يريرارگـد در قيلذا با(؛ 1: 1391زاده، ميـ)ابراه
ش شهروندان يمزاحم و مخل آسا يهايجاد کاربريشود تا از ايانجام م يقيدق يزيربرنامه

ش يپ ين نظر مشکليز از ايد و در مواقع بحران نيعمل آبه يرينامناسب جلوگ يهادر مکان
 يهاياز کاربر يبه بعض يکي، نزدينشانآتش يهاستگاهينه ايانتخاب مکان به يد. براياين

ش خدمات يسبز باعث افزا ين و فضايع، پمپ بنزي، صناي، تجاريمانند مسکون يشهر
علت وجود مواد ن بهيو پمپ بنز ي، تجاريصنعت يمانند کاربر ييهايشود. کاربريم يرسان

ن مجاورت با يدارند. همچن ها در معرض خطر قرارير کاربريش از سايقابل اشتعال معموالً ب
ها، در صورت بروز حادثه ين کاربريشتر در ايعلت تراکم بسبز به يو فضا يمسکون يکاربر

 داخل در يکارگاه و کوچک عيصنا(. 1383زگار، يشود )پرهيتر معيسر يرسانباعث خدمات
 اشتعال تيقابل و... ييغذا مواد ،ينساج ،ينفت ،ييايميش مواد بودن دارا ليدلبه شهر محدوده

در رابطه شود.  يابيمکان مراکز نيا يکينزد در ديبا ينشان آتش يهاستگاهيا نيبنابرا دارند
خود، الزم است در  يکيزيط فياد و شرايت زيل جمعيدلن مراکز بهي، ايدرمان يبا کاربر

 يهانيحاصل از ماش يل سرو صدايدلرند، اما بهيقرار گ ينشانآتش يهاستگاهيمجاورت ا
ن مراکز در يک به اينزد يارتباط يرهاين در مسيک سنگيدر مواقع امداد و تراف ينشانآتش

 يبه مراکز آموزش يکيم. در امر امداد و نجات نزديت قائل شويد محدوديها بامجاورت آن
ن مراکز، يا يکيدر ساعات مشخص از روز در نزد يکيل حجم ترافيدلباشد اما بهيم يضرور
ز يمساجد ن م.يت فاصله قائل شويد محدوديها، باستگاهيا يرسانتالل در خدماتاخ يليبه دل

، در يو فرهنگ يت در زمان انجام مراسم مذهبيکه دارند، تمرکز جمع يل نقش مذهبيدلبه
ها از مجاورت با ستگاهيا يرسانن جهت خدماتياد است. بنابرايالعاده زمشخص، فوق يروزها

 (.79: 1390و همکاران،  ياريم )زيله قائل شوت فاصيد محدوديها باآن
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ن وزن يچنها و همف کالسيکسان و تعري Cell sizeبا  يکاربر يهاهيه اليبعد از ته
ها هيکردن ال يدست آمده با استفاده از روش همپوشانبه يهاها، وزنک از آنيهر  يده

Weighted overlay ي( نقشه همجوار5د. شکل )ين گردييها تعتيب شد و اولويترک 
 .دهديرا نشان م ينشانآتش يهاستگاهيرانشهر با ايشهر پ يهايکاربر

 
 ينشانها از مراکز آتشيفاصله مناسب کاربر يده( وزن4شکل )

 ANPها با مدل يکاربر يهمجوار يارهايمع يي( وزن نها1جدول )

Name Ideal Normal Raw 

 120/0 120/0 462/0 آموزشي

 042/0 042/0 159/0 اداري

 168/0 168/0 644/0 باير

 260/0 260/0 1 بهداشتي

 060/0 060/0 229/0 ساتيتأس

 086/0 086/0 329/0 حمل و نقل

 029/0 029/0 109/0 صنعتي

 213/0 213/0 816/0 فضاي سبز

 022/0 022/0 083/0 نظامي
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 ينشانها با مراکز آتشيکاربر ي( همجوار5شکل )

 هايافته

به خطوط  يزان دسترسي، مينشانآتش يهاستگاهيرگذار بر انتخاب ايز عوامل تأثا يکي

شتر باشد، يب يبه خطوط ارتباط ينشانستگاه آتشيا يزان دسترسياست. هرچه م يارتباط

ت و يفيها، کابانيچون عرض خ ين عوامليچنشتر خواهد بود. هميز بيها نستگاهين ايا ييکارا

ها مؤثرند. ستگاهيمحل استقرار ا يها و... در چگونگابانيطرفه بودن خکيک، يحجم تراف

 يهاژه تقاطعيوک بهيدرجه  ياصل يهاابانيها و خها در مجاورت بزرگراهستگاهيا يريقرارگ

ر فاصله مناسب ي(. جدول ز1383زکار، يخواهد بود )پره يابياز عوامل مثبت مکان ياصل

ک از يشده و به هر  يبندکالس طبقه 5که در  يکه ارتباطاز شب ينشانآتش يهاستگاهيا

 دهد.يداده شده است، را نشان م 9تا  1ن يب ييهات وزنيب اولويترتها بهن کالسيا
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 يفاصله مناسب از شبکه ارتباط يبند( طبقه2جدول )

 نامناسب نسبتاً نامناسب متوسط نسبتاً مناسب مناسب هيال

 300 يباال 150-300 75-150 25-75 0-25 تر()م يفاصله از شبکه ارتباط

 1 3 5 7 9 وزن

 تيتراکم جمع

است؛ لذا بر  يانسان يهاگروه ي، خدمات رسانينشانجاد مراکز آتشياصوالً هدف از ا
از يشتر باشد به همان نسبت نيها بت، در هرکجا که تعداد و تراکم انسانيار جمعياساس مع

مؤثر در نحوه  يت از عوامل اصليخواهد شد. تراکم جمع ترشيب ينشانساکنان به خدمات آتش
 يتياز شهر که تراکم جمع يباشد. در مناطقيمربوطه م يهايزيرها و برنامهستگاهياستقرار ا

ش از مناطق با تراکم کم است. يق بيقرار دارد، احتمال وقوع حر ييدر سطح باال
 ينيبشيرا پ ينشانستگاه آتشيک ايت، يهزار نفر جمع 5هر  يبرا يجهان ياستانداردها

شده است در  ين سعيات بوده است، بنابرايبر اساس تجرب ين انتخابياند، علت چنکرده
در نظر گرفته  ييل نهايدر تحل يشتريت باالتر با وزن بيکار مناطق با جمع يقسمت عمل

 شوند.

 ت معابريمحصور

 يهاستگاهيا يابيدر مکان ياتاطالع يهاهيگر از اليد يکيعنوان ت معابر بهيمحصور
ن فاکتور از نسبت تعداد طبقات بر عرض معبر به يدر نظر گرفته شده است. ا ينشانآتش

 شده است: يبندر طبقهيشرح زدسته به 5دست آمده و در 
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  به شبکه معابر ي( دسترس6شکل )

 تيتراکم جمع يبند( طبقه3جدول )

 مناسب سبتاً مناسبن متوسط نسبتاً نامناسب نامناسب هيال

 140 يباال 100-140 75-100 50-75 0-50 تراکم)نفر در هکتار(

 9 7 5 3 1 وزن

 ت معابريمحصور يبند( طبقه5)جدول 

 نامناسب نسبتاً نامناسب متوسط نسبتاً مناسب مناسب هيال

 9/0 يباال 6/0-9/0 3/0-6/0 15/0-3/0 15/0کمتر از  تيمحصور

 1 3 5 7 9 وزن
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  رانشهريت در شهر پي( تراکم جمع7)شکل 

 هاهيال ييق نهايب و تلفيترک

سه و استاندارد، از مدل يقابل مقا يهااسيها به مقل آنيارها و تبديمع يابيبعد از ارز
ار استفاده شده است. يهر مع يوزن نسب ينسب ن وزنييتع ي(، براANPل شبکه )يتحل
مورد مطالعه  يهاشاخص يابيو ارز يرشناسها با توجه به نظرات کاشاخص يبندتياولو

( نشان داده شده است. 9بدست آمده از مدل مربوطه، در شکل ) يهارفت. وزنيصورت پذ
ها گر شاخصيشتر از ديب يابير آن شاخص در مکانيشتر باشد، تأثيهر چه وزن محاسبه شده ب

 خواهد بود.
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  ت معابري( محصور8شکل )

 
  يابيمکان يهاشاخص يي( وزن نها9شکل )

 يها، وزنWighted overlayق تابع ـيو از طر Spatial Analaysisتفاده از ـبا اس
 يگذارهميها روهيافت و اليها اختصاص هيک از اليبه هر  ANPدست آمده از مدل هب

طور که در د. همانيم گرديترس ينشانآتش يهاستگاهيا يابيت نقشه مکانيشده و در نها
 يابيمکان ياز شرق شهر برا يغرب و جنوب و قسمت يهاشود قسمتيده منقشه مشاه
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 يبرا يشنهاديستگاه پيا 6ن، يباشند. با استفاده از منطق بوليد مناسب ميجد يهاستگاهيا
 شهر در نظر گرفته شد. 

 
  ينشاناحداث مراکز آتش ي( مناطق مناسب برا10شکل )

د يجد يهاهستگاياحداث ا يبرا يشنهاديقاط پن يبندتيدر مرحله بعد اقدام به اولو 
 آمده است.  6و  5ج آن در جداول يد و نتايگرد

 هار شاخصيب تأثي( ضر5جدول )

سطح  شاخص

خدمات 

 دهي

شعاع 

 عملکرد

تراکم 

 جمعيت

همجواري 

 هاکاربري

محصوريت 

 معابر

دسترسي به 

 معابر

 032/0 035/0 074/0 143/0 267/0 451/0 ضريب تأثير

CR 04/0 
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 دينقاط جد يبندتي( اولو6جدول )

 يشنهاديپ يهاستگاهيا ازيامت

89150/0 4 

73995/0 2 

73144/0 1 

52459/0 3 

26856/0 5 

055447/0 6 

 يريگجهينت

 يکالبد -ييت فضايدر موقع يبر اساس مطالعات انجام گرفته، استقرار هر عنصر شهر
 ت ويت، به موقعياست که در صورت رعا يار خاصاز شهر، تابع اصول، قواعد و سازوک يخاص
  ن صورتير ايد و در غيآن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجام يعملکرد ييکارا

استقرار و  يهاعنوان مکانبه ينشانآتش يهاستگاهيبروز خواهد کرد. ا يچه بسا مشکالت
در شهرها  يرسانخدمات ياتيو امداد، از جمله مراکز مهم و ح ينشانآتش يانتظار خودروها

فا يشهرها ا يش شهروندان و توسعه اقتصاديو آسا يمنين ايدر تأم يهستند که نقش مهم
به  ينشانمراکز آتش يابيق حاضر به مکاني(. در تحق65: 1392و همکاران،  يکنند )علويم

 يو مال يمنظور کاهش تلفات جاندر زمان وقوع بحران به ياز خدمات امدادرسان يکيعنوان 
نحوه  يبررس ياس زمان برايل شبکه با مقياز آن پرداخته شده است. از مدل تحل يناش
 يارهاين معييموجود استفاده شده است. پس از تب ينشانبه مراکز آتش يع و دسترسيتوز
به شبکه  يت، دسترسيها، تراکم جمعيکاربر ي، همجواريشامل شعاع عملکرد يابيارز

 يت نسبيسه، وزن و اهميقابل مقا يهااسيها به مقل آنيبر و تبدت معايو محصور يارتباط
ک از عوارض نامبرده، يهر  يد و براين گردييهدف پژوهش تع يها در راستاک از آنيهر 

شد و با  يبندها در چند کالس طبقهک از نقشهيد، سپس هر يه گرديته يانقشه فاصله
ن ارزش( ي)بهتر 9ن ارزش( و ارزش يبدترک )يها، ارزش ک از کالسيت هر يتوجه به اهم

مربوط به  يهاها بر اساس وزنهيها و النهيگز يياز نهايها داده شد و با محاسبه امتبه آن
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 ييهاستگاهيت ايد. در نهايمشخص گرد ينيمکان گز ييق گشته و نقشه نهايخود، با هم تلف
دهد که با توجه به يشان مج حاصل از پژوهش حاضر نيشدند. نتا يبندتيشنهاد و اولويپ
طور مطلوب د بهـتواننيمـود در زمان بحران نـموج ينشانبکه، آتشـل شيدل تحلـم

 يهايباال و داشتن کاربر يتياز شهر با وجود تراکم جمع ييهاکند و قسمت يرسانخدمات
و  يابيازمند مکانيت نين وضعيجه ايباشند، در نتيم آن ميحساس خارج از حوزه نفوذ مستق

نقاط  يبندتين و اولويين مقاله اقدام به تعين رو در ايد است. از ايجد يهاستگاهياستقرار ا
 د. يد گرديجد يهاهستگاياحداث ا يبرا يشنهاديپ
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  منابع

 يريب پذيبر آس يليتحل»(، 1391) يمه قنبريحک واله شمس، زادهي؛ کاظميسيزاده، عميابراهـ 
، «يو آموزش يدرمان -يژه بهداشتيو يهايکاربر يابينه مکانيبه يالگواز زلزله بر ارائه  يناش

 ، زاهدان.4، شماره يمنطقه ا -يش شهريا و آمايجغراف

 ينشانآتش يمرکز يهاجاد سازمانيدر باب ا يامطالعه»(، 1375ن )ي، حسيجاجرم يمانياـ 
 .يهرش يزير، وزارت کشور، تهران، انتشارات مرکز مطالعات برنامه«کشور

، مرکز «ينشانآتش يهاستگاهيا ينيمدل و ضوابط مکان گزارائه »(، 1383زکار، اکبر )يپرهـ 
 .ييو روستا يشهر يهاپژوهش

، چاپ هشتم، انتشارات «يشهر ياراض يکاربر يزيربرنامه»(، 1391، محمدرضا )يپورمحمدـ 
 سمت.

نه يبه يابيمکان»(، 1390اصل ) ياهلل کرامتفرد و رحمت يديد نعمت اهلل رشي، کاظم؛ سيجبارـ 
 يبر اثر وقوع زلزله )نمونه مورد يدرون شهر يکيتراف يهادر شبکه ينشانآتش يهاستگاهيا

 .کيحمل و نقل و تراف يمهندس يالمللنين کنفرانس بيازدهمي، «شهر دهدشت(

ش و نحوه پراکن يابيارز»(، 1391هوشنگ ) يو محمدمهدمهدي  ،يريداحمد؛ مدي، سينيحسـ 
کرد پدافند يدر حوادث انسان ساخت با رو يشهروندان به خدمات اضطرار يدسترس يچگونگ

، (يامنطقه يزيرا )برنامهيفصلنامه جغراف، «گانه تهران(117 ي: نواحيرعامل )نمونه مورديغ
 .173-192سال دوم، شماره سوم، 

-آتش يهاستگاهيا يابيمکان» (،1387) يبالل زارع و وبيازاده، تقيموحد،  يرنگزن، کاظم، علـ 

 .کيش ژئوماتيهما، «ييايبا استفاده از سامانه اطالعات جغراف ينشان

-ريزي شهري و منطقهکاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي در برنامه»( 1380زبردست، اسفنديار )ـ 

 .10، شماره نشريه هنرهاي زيبا، «اي

ل ي(، تحل1387) يصفر قائد رحمت و ونيهماصفائي،  ؛جمالمحمدي، ؛ ي، عليآباديزنگـ 
، «، شهر اصفهان(يمساکن شهر در برابر زلزله )مطالعه مورد يريب پذيآس يهاشاخص

 . 61-79، 12، شماره ا و توسعهيجغراف
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، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه «يشهر ياراض يکاربر يزيربرنامه»(، 1389، کرامت اهلل )ياريزـ 
 تهران.

با استفاده از  ينشانآتش يهاستگاهيا يابيمکان»(، 1390پناه )زدانيسمانه و  يوسفعلي، ياريزـ 
)مطالعات  ييايانداز جغرافچشم، «: شهر آمل(ي)مطالعه مورد GISط يدر مح AHPمدل 

 .74-87، 14، سال ششم، شماره (يانسان

سحاق س، محمدرضا بيسيده فرخي، سعياحمدآباد يل ساالروند، علي، اسماعيدعلي، سيعلوـ 
ت بحران با يريمد يهيبر پا ينشانآتش يهاستگاهيعملکرد ا يمکان-ل فضايتحل»(، 1392)

فصلنامه ، «تهران 6: منطقه يل شبکه مطالعه مورديو تحل MCDM يقياستفاده از روش تلف

 ، شماره دوم.ت بحرانيريمد

: شهر يمورد )مطالعه يت بحران شهريريزلزله و مد»(، 1389قرخلو ) ين و مهدي، اميفرجـ 
 .25د، سال هشتم، شماره ي، دوره جدرانيا يايفصلنامه انجمن جغراف، «بابل(

 نمونه باال، پذيريآسيب با ناحيه يک در زلزله اثرات کاهش ريزي برنامه» (،1383) شيال نيا،فرخـ 

 و معماري دانشکده شهرسازي، ارشد کارشناسي نامه، پايان«تهران شهر 17 منطقه موردي
   .تهران بهشتي، دانشگاه شهيد زي،شهرسا

 ،«روستايي و شهري مديريت دانشنامه سوانح، مديريت»(، 1387) محمدرضا بهتاش، فرزادـ 

 .تهران کشور يهايشهردار و هاياريده سازمان انتشارات

نه يبه يهان مکانييتع»(، 1388ن مهرمنش )يمحمدحسن و ام ،وحيدنيان، يفروتن مقدم، متـ 
 .کيش ژئوماتيهما« يمصنوع يعصب يهابا استفاده از شبکه ينشانآتش يهاستگاهيا
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