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  چکیده

هاي آتش نشانی تامین بخشی از امنیت شهر در راستاي اهداف از قبل  هدف اصلی تاسیس ایستگاه
الزمه رسیدن به این هدف، اعمال دید سیستماتیک و یکپارچه به عناصر . باشد تعریف شده آنها می

که این مهم در قالب استفاده از دهی ساختار شهر در قالب ماکرو است  شهري بصورت میکرو و جهت
در تحقیق حاضر، هدف اصلی، . تا حد زیادي دست یافتنی است) GIS( هاي اطالعات جغرافیایی سیستم

هاي آتش نشانی شهر گرگان یا جابجایی مکانی برخی از  ها براي تاسیس ایستگاه تعیین بهترین مکان
پس از تعریف مدل مفهومی، ضوابط موثر در ابتدا و  منظور در بدین. باشد می) درصورت لزوم( آنها

. سازي گردید هاي آتش نشانی مشخص شده و اطالعات مرتبط با هر یک از آنها آماده یابی ایستگاه مکان
 گیري چندمعیاره، فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیلی هاي ارزیابی تصمیم در مرحله بعد و از میان مدل

)AHP (دهی معیارها در قالب مقایسات زوجی و بر اساس نظرات  در وزنعنوان مدل مورد استفاده  هب
منظور جلوگیري از ورود برخی از  هآوري نظرات کارشناسان و ب پس از جمع. کارشناسان اعمال گردید

ها، محاسبه گردید و پس از قابل قبول  نظرات احتمالی غیرکارشناسی، مقادیر سازگاري قضاوت
هاي ترکیب،  از بین مدل. هاي بعدي استفاده گردید وزان جهت بررسی، از این اCRشدن مقادیر  واقع

 بصورت کاربر مبنا بودند، بکارگرفته مدل منطق فازي و در قالب استفاده از توابع عضویت که اکثراً
توانست در بررسی شبکه حمل و نقل   میGISبا توجه به اهمیت تحلیل شبکه و نقشی که . شدند

هاي تحلیلی آن در انجام برخی از آنالیزهاي معمول   در بخشی مجزا، قابلیتشهري گرگان داشته باشد،
هاي آتش نشانی از ایستگاه به محل وقوع حادثه و  ترین مسیرها براي حرکت ماشین از جمله بهینه

مورد بررسی )  صبح5/11ساعت ( ها در اوج بار ترافیک شبکه شهري همچنین محدوده خدماتی ایستگاه
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ها در برابر خالهاي خدمات رسانی در  هاي مکانی باال در بین ایستگاه ود همپوشیقرار گرفت، وج
. تواند موید مکان گزینی ناعادالنه فضایی خدمات رسانی ایمنی شهر باشد هاي دیگري از شهر، می بخش

نظر داشتن موقعیت  ها، با در بندي مناطق مختلف شهر در جهت تاسیس ایستگاه لذا پس از اولویت
بندي شهر و در تناظر با شبکه حمل  اي نقاط در نقشه اولویت  آنها از یک طرف و جابجایی پنجرهکنونی

 .هاي جدید پیشنهاد شدند و نقل شهري، مکان
  

یابی، فرایند  نشانی، مکان هاي آتش ، ایستگاه)GIS( هاي اطالعات جغرافیایی سیستم : کلیديهايواژه
  . تحلیل شبکه و گرگان،ازي، مدل منطق ف)AHP( تحلیل سلسله مراتبی

 
  قدمهم

 ند،ی فرانی اعیشتاب سر.  داشته استیعی رشد سررانی در اینی شهرنشری چند دهه اخی طدر
 ي از اجزایکی. کنند، به بار آوردی عمل مای پوستمی سکی همانند شهرها که ي را برايادیمشکالت ز

 آتش ياهستگاهی است، ارفتهی پذریثأ، ت آنيامدهای و پینی شهرنشعی رشد سرندی که از فراستمی سنیا
هاي  وجود بافتبع با توجه بهطبال. انددهی گردجادی شهر اتی امننیمأ تيباشند که در راستای مینشان

 بهبود دی بازی شهر نیمنی استمی شهرها، سی منطقری و رشد غتی جمععی سرشی افزافرسوده و قدیمی،
 وجود دارند يادیعوامل ز. )1380پوراسکندري،  (شته باشد را بر کل شهر دای کند تا پوشش کافدایپ

 شهر در واقع، مجموعه یمنیا. دهندی قرار مریثأ شهر را تحت تیمنی ا،ي بر شبکه شهرریثأ تاکه ب
 حوادث ی و مالی آثار و عوارض نامساعد جانفی تخفای از بروز و يری جلوگبراي است که یداتیتمه
ایوانس،  (ردیگیصورت م...  وی زلزله، تصادفات رانندگ،يتش سوز آل،ی سری نظیعیرطبی و غیعیطب

 و ارهایمع. است ی آتش نشانيهاستگاهی احی صحیابی شهر، مکانتی امننیمأ تپیش فرض). 2004
 يها قالبيشوند، دارای در نظر گرفته می آتش نشانيهاستگاهی ایابیمنظور مکان ه که بیضوابط
 تیری جامع مدستمی سکی به ازیها، نستگاهی انهی بهیابی مکان برايهااز آن هستند که استفاده یمتفاوت

 ییای اطالعات جغرافيهاستمی در قالب استفاده از سيادی مطلوب تا حد زنی دارد، که ایی فضاهايداده
 تا حد امکان دیشوند، بای در نظر گرفته می که به عنوان خروجییدر واقع مکان ها.  استیافتنیدست 

  شهر یمنی ای خدمات رسانزم، اليریپذ  بوده و با انعطافي شهريای پوستمی سی آتراتیی تغياسخگوپ
  .ندی نمایده را جهت
 که رفتهی صورت پذی مطالعاتری اخيها در سالGIS با استفاده از    ی مراکز خدمات  یابی مکان نهی زم در

  : داشتيا اشارهلیعنوان نمونه به موارد ذ هتوان بیم
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 مدل ،ي مکان مرکزهی مانند نظرینیگز مکانيها و الگوهاضمن مطالعه روش) 1376( راگزیپره
 ی مراکز آتش نشانیابی در مکاني با مطالعه مورد،ی تصادفيها و مدلي مدل الر،ي عددیتاکسونوم
  .ها اثبات کرد مدلری را نسبت به ساGIS یی، توانازیشهر تبر

 شبکه ضمن لی و تحلسنی تيهای، چند ضلعیش شعاع با استفاده از رو،)1380( يپوراسکندر
ه  کردم اقداینشان  آتشيهاستگاهی ایابی در شهر کرج به مکاني سوانح آتش سوزعی نحوه توزیبررس
 سازمان آتش يهاتی بحران حوادث مرتبط با فعالتیری را در مدGISنقش ، )2004( ایوانس .است
تواند در کاهش خسارات در زمان ی مGIS نکهی عالوه بر اه و اظهار داشته کننده دانستننیی تعینشان

 ییتواند کارآی م،ها موثر باشدستگاهی احداث ايها برا مکاننی ترنهی بهیابیقبل از وقوع حادثه با مکان 
  .دی نمافای ای امداد رساننی در حزی نییباال

هاي آتش نشانی تگاهدر این مقاله هدف آن است که ضمن بررسی وضعیت فعلی خدمات رسانی ایس         
  .هاي آتش نشانی شهر گرگان پرداخته شودبا توجه به شرایط وضع موجود، به فرایند مکان یابی ایستگاه

 
   و ضوابطارهایمع

 شوند، از نظـر  ی در نظر گرفته م ی آتش نشان  يهاستگاهی ا یابی که به منظور مکان    ی و ضوابط  ارهایمع
  :این دو گروه عبارتند از. ندگیرارتباطات مکانی در دو گروه قرار می

  .)1373بهبهانی و دیگران، (ی  آتش نشانيهاستگاهی ای مکاناتی ضوابط مرتبط با خصوص)الف
شود، باید حداقل داراي مساحتی برابر  زمینی که براي ساخت ایستگاه آتش نشانی در نظر گرفته می .1

  . مترمربع باشد4000با 
درو، انبار، سالن ورزشی، محل استراحت و دفتر نگهبانی هر ایستگاه باید داراي استخر، سوله خو .2

 .باشد
، 1373 ،بهبهانی( ي عناصر شهرریها در ارتباط با سا ستگاهی ای مکاناتی ضوابط مرتبط با خصوص)ب

  )1380،، پوراسکندري1376 ،قریب
. باشند ها میها براي تأسیس ایستگاههاي اصلی با جریان روان ترافیکی، از بهترین مکانخیابان .1

شوند باید داراي عرض کافی بخصوص براي ها در نظر گرفته میهایی که براي ایستگاهخیابان
ها که داراي گره ترافیکی ها و میدانچهار راه.هاي آتش نشانی باشندورود و خروج ماشین

  .ها مناسب نیستندشود براي تأسیس ایستگاهها مشاهده میهستند و کندي حرکت در آن
ها المقدور در مجاورت مراکز مذهبی، سینماها، زیارتگاه هاي آتش نشانی حتیتگاهمحل ایس .2

هاي آتش نشانی در مواقع بروز حریق، ممکن است منجر زیرا الزام خروج سریع ماشین. نباشد
  .اي مجدد گرددبه حادثه
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سب هاي آتش نشانی پراکندگی بصري مناسبی عالوه بر پراکندگی منابهتر است که ایستگاه .3
عملکردي و پوششی داشته باشند و تا جایی که ممکن است در مرکز مناطق عملکردي قرار 

  .گیرند
لکن در . هاي یک طرفه واقع گردنداالمکان نباید در خیابان هاي آتش نشانی حتیایستگاه .4

صورت استقرار در چنین خیابانی، باید چراغ راهنمایی در ابتداي خیابان مورد نظر نصب و 
ن از ایستگاه مورد نظر با در نظر گرفتن وضعیت استقراري سایر خودروها، صورت کنترل آ

گیرد تا در صورت لزوم، خودروهاي آتش نشانی در جهت خالف مسیر خیابان حرکت کرده و 
در صورتی که ایستگاه در خیابانی مستقر باشد . مانع ورود خودروهاي دیگر به خیابان گردد

باید براي گردش به چپ خودروهاي آتش نشانی، حایل و مانع وسط دارد، ) رفوژ( که مانع
 .مورد نظر براي ایستگاه آتش نشانی قطع گردد

 خاص اتیعالوه بر خصوص) ستگاهیمکان ساخت ا( ي شهرنی نبودن زمایکه مطلوب بودن   آنجااز
 در ي شهر مختلفيهاي کاربرنهی زمشی پنی دارد، با ای بستگزی نیه همساي واحدهاتی به وضعیمکان

 قرار هاي سازگار، نیمه سازگار و ناسازگاریگی مختلف همسايهاها در قالبستگاهیارتباط با مکان ا
  )2003 ، کودل؛1987 ، مود؛1999 ،مورینی( :شودیها پرداخته م به آنلی که در ذرندیگ یم

 ي تجاريهاياربر مختلف، کیها با سطوح دسترسابانی به خیکینزد:  سازگار شامليهایگی همسا)الف
  کوچکی مراکز ورزشی و مسکوني سوخت، کاربررهی ذخيها محلریها و سا نی پمپ بنز،یو صنعت

  ). نشستهبالیفوتسال و وال(
 اتوبوس درون يهاستگاهی ا،ي شهرنی بي مسافربريهاانهیپا: مشتمل بر  ناسازگاريهایگیهمسا) ب

  ). بزرگی ورزشی و مراکز مذهب،ی و درمانیها و مراکز بهداشتمارستانی ب،يشهر
  ).یکشت(  متوسطیمدارس و مراکز ورزش:  سازگارمهی نيهایگیهمسا) ج

ها و تراکم ابانی به خیکی نزدن،ی زممتی از جمله قییارهای نام برده شده، معیگی همسا3 بر عالوه
  .دهندی ملی را تشکی سلسله مراتبلی سطح اول تحليارهای مع:تیجمع

  
  
  
  

  ها مواد و روش
 شهر گرگان، مرکز استان گلستان ق،ی تحقنیمنطقه مورد مطالعه ا :مشخصات منطقه مورد مطالعه

. ردیگیبر م  را دري واقع شده و دو منطقه شهررانی شهر در شمال کشور انی ایتیاز نظر موقع. باشدیم
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 يان داراشهر گرگ. باشد یمربع ملومتری ک81/1615مساحت شهر با احتساب حوزه نفوذ شهرستان، 
گزارش ( اند شدهعی نفر در هکتار، توز71 با تراکم تی جمعنی بوده که انفر 220000 معادل یتیجمع

 شهر از نیاگردد،  مشاهده می1گونه که در شکل  همان. )1383،  اجتماعی استان گلستان-اقتصادي
 54 تا قهی دق13  درجه و54 و از ی عرض شمالقهی دق59 درجه و 36 تا قهی دق30 درجه و 36حداقل 
  . استافتهی گسترش ی طول شرققهی دق45درجه و 

  

  . وضعیت مکانی شهر گرگان- 1 شکل
  

 ،یخی تاريها است، مساحت بافتیی باالیخی تارتی و هونهیشی پي آنجا که شهر گرگان دارااز
 و هی زنده،ی متعلق به دوران صفو،یمی قدياه بافتنیاکثر ا. باشدی در آن باال مي و فرسوده شهریمیقد
 شهر ی فرهنگن بافت ناهمگونیعالوه بر ا. باشند ی دوران قاجار ميالخصوص وابسته به سبک معمار یعل

باشد که   ایستگاه ثابت آتش نشانی می4در حال حاضر شهر گرگان داراي .باشدی آن مصی خصاگریاز د
  . نشان داده شده است2ل ها در شکموقعیت و چگونگی پراکندگی آن

 
  قهیدق 59 و درجه 36

  قهیدق 45 و درجه54

  قهیدق 30 و درجه 36

 

  قهیدق 13 و درجه 54

N 
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  هاي ثابت آتش نشانی موجود موقعیت ایستگاه-2 شکل

  
  . شده استانی ب3 شکل شهر گرگان در ی آتش نشانيهاستگاهی ایابی مکانندی فرایانی جرتمیالگور

  
   دادهيآور جمع
    توسط سازمان جغرافیایی ارتش؛1381 تهیه شده در سال  شهر گرگان1:2000نقشه 

هـا و  تی بهتر قابلیی از شهر و شناسا    ي سه بعد  دی د جادیا  شهر بمنظور  1381یی سال   هوا يهاعکس
  ی؛ آتش نشانيهاستگاهی ایابی مکاني شهر برايهاتیمحدود

 از ی بردن برخنی شهر گرگان و از بکپارچهی دی، د1383 سال IKONOS ماهواره ریتصو
  ی؛نی زمتی و واقعي شهريها نقشهنی بيهايناسازگار

 که خارج از ی شماليها منطقه بخصوص در قسمتکپارچهی دی، د1382 سال IRS ماهواره ریصوت
 يها قسمتي کشاورزيهانی زمتی بود و مطالعه بهتر وضعIKONOS يا ماهوارهریپوشش تصو

  ؛ شهر گرگانی و شرقیشمال
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  ی آتش نشانيهاستگاهی ایابی مکانیانی جرتمی الگور- 3 شکل
  

ها در ابانی خکی ترافزانی از میآگاه: ها در ساعات مختلفابانی خکی ترافزانیاطالعات مربوط به م
 اطالعات، به نی اهی تهيبرا. شودی محسوب ميدی از نکات کل،ي امدادطی وساری مسنیی تعيراستا

 بر حرکت يادی زریثأ که تهی نقلطی تردد وسازانی مری شهر گرگان مراجعه شده و مقادکیسازمان تراف
 ازی اطالعات مورد ن،یدانی ماتی در قالب عملن،یعالوه بر ا. دی گردي دارند، جمع آوري امداديهانیماش

 مختلف شهر، يهاابانی در خهی نقلطیسرعت متوسط وسا:  از جملهي شبکه شهرلی تحللیجهت تکم
 از ی در برخابانی از خی مقطع طولکی ری مسی مدت زمان طنی از ساعات شبانه روز و همچنیدر بعض

  . شددهیساعات شبانه روز تدارك د

  

 ضوابط موثرتعریف مدل مفهومی و استخراج متغیرها و 

 آوري داده  هاي مورد نیاز و جمع تعریف الیه

 ها آماده سازي الیه

  ها گذاري الیه هاي مناسب ترکیب و رویهم تعریف روش

 ها تعریف توابع وزن دهی و ترکیب الیه

 تحلیل هاي جدولی

 ارزیابی

 مطلوب
 نامطلوب

هاي تحلیل  استفاده از روش
) AHP( سلسله مراتبی

وابع دهی و ت جهت وزن
  عضویت فازي جهت ترکیب

  تعریف هدف

 تهیه خروجی
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 بـا   یی راهنمـا  يهااطالعات مربوط به مکان چراغ    :  ی و رانندگ  یی راهنما يهااطالعات مرتبط با چراغ   
 یی راهنمـا ي مجاز به عبور از چراغ های آتش نشان يهانیاز آنجا که ماش   .  بدست آمد  یدانی م يهایبررس

اضـافه   1پایگاه داده زمینی به ی و رانندگیی راهنماي شبکه، فقط آن قسمت از چراغ ها   جادیاهستند، در   
  .  کردندی مجادی ای زمانریخأ تز،ی نی آتش نشانيهانی ماشياند که براشده

: تی نقشه تراکم جمعهی شهر در نقاط مختلف شهر به منظور تهتیاطالعات مربوط به تراکم جمع
 اسی در مقیتیظور با مراجعه به مراکز بهداشت شهر گرگان، اطالعات جمع مننی به ادنی رسيبرا

  . دی گرديآور جمعيامحله
 آن بر سرعت متوسط حرکت ریثأ و لحاظ کردن تری اطالعات مربوط به مانع سرعت گهی تهيبرا

  سرعتزانی مشخص شده و سپس میدانی ميهایها با بررس آنتی ابتدا موقع،ی آتش نشانيهانیماش
 ه کیدر مقدار سرعت.  محاسبه شده استی مانع، بصورت عملنی اي داراي محورهاي در روه،ی نقلطیوسا

  .   استدهی اعمال گردزی نری مانع سرعت گریثأ در نظر گرفته شده، تابانی بخش از خکیبعنوان متوسط 
  

  ها دادهيآماده ساز
  : شدندي آماده سازل،ی شده، به شرح ذي جمع آوراطالعات

 5/0 و با دقت ي شهر1:2000 يها بر اساس نقشهيا ماهوارهریها و تصاو مرجع کردن نقشهنیزم
 در نظر گرفته شد، قی تحقنی اي که به عنوان مرجع، برای مختصاتستمیس. GISدر محیط  کسلیپ

 بر ریها و تصاو تمام نقشهيسازآماده .  بوده استWGS84 ي با سطح مبناUTM مختصات ستمیس
  . استرفتهی مختصات صورت پذستمیس نیاساس ا

 مختلف يهايها، کاربرها از جمله راهنقشهر  موجود دازی عوارض مورد نشیرای و وي سازیرقوم
  .ي بعديهالی استفاده در تحليبرا...  و ی فعلی آتش نشانيهاستگاهی مکان ا،يشهر

  
  ستمی به سیفی توصيها دادهورود

 يرهای مسنیترنهی بهلی و تحلی محدوده خدماتنییتع در ازی مورد نيجهت ساخت شبکه شهر
 بخصوص در ارتباط با ي ضروريها از دادهیبرخ،  و محل وقوع حادثهی آتش نشانيهاستگاهی انیتردد ب

 ابان،ینام خ:   ماننديتوان به مواردی اطالعات منیاز جمله ا. ها به جداول اضافه شدند شبکه راهتیوضع
 حرکت ریس دو طرفه بودن مای کی، ) کوچهای ی فرع،ی اصلابانیبزرگراه، خ (نابای نوع خابان،یطول خ

 آن ری مسی و مدت زمان طابانی در خی آتش نشانيهانی سرعت متوسط حرکت ماشابان،یدر خ
  . اشاره کردابانیخ

                                                
1- Geodatabase 
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  ایجاد شبکه و اجراي آن در زمان اوج ترافیک
ها تهیه شد و در آن، اطالعات جامع و      به الیه راه  منظور ایجاد و برقراري شبکه، پایگاه داده مربوط          به

با توجه به هدف تحقیق، زمان اصلی اجراي        . آوري گردید کاملی از چگونگی اتصاالت خطوط شبکه جمع      
 صـبح روز  5/11مدل و تهیه اطالعات مورد نیاز مطابق با شرایط اوج ترافیک شهر گرگان یعنـی سـاعت         

رود در تحلیل شبکه براي کارهاي امـدادي، نقـش   نه که انتظار میهمانگو. غیر تعطیل در نظر گرفته شد  
  ). 1992، شپیرو( باشدتر میهاي تأثیرگذار از جمله فاصله و مصرف سوخت مهمزمان از سایر مولفه

  
  ارزیابی دقت زمانی ترافیکی شبکه 

ی شبکه در  تهیه گردید، براي ارزیابی دقت زمانی ترافیکGISپس از اینکه شبکه شهري در محیط 
ترین مسیر حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر و همچنین سنجش میزان دقت محدوده ارائه بهینه
الزم به ذکر است که مسیرهاي هشت گانه در .  مسیر بطور واقعی، مورد آزمون قرار گرفتند8خدماتی، 

این . ش گردیدند صبح، یعنی زمان اوج ترافیک شهر گرگان آزمای11:30دو روز غیر تعطیل و در ساعت 
  . بررسی در روز اول با ماشین سنگین اطفاء و در روز دوم با ماشین سنگین دنیس انجام پذیرفته است

یعنی آژیر . شایان ذکر است که ارزیابی شبکه در حالتی مشابه زمان وقوع حادثه، بررسی شده است
شروع . کردندن مسیر کمک میها روشن بوده و حداقل دو نیروي امدادي، به راننده در باز شدماشین

هاي زمانی، در  نیز، به علت حادتر بودن شرایط ترافیکی و وجود موانع و گره1حرکت از ایستگاه 
  .مسیرهاي اطراف آن بوده است

  
   و ضوابطارهای معیده وزن

 ،ی سلسله مراتبلی توازن و تحللی تحل،يا رتبه،ی از جمله روش نسبت،یده وزنيها روشنی باز
رغم  ی حاضر علقیدر تحق. دی استفاده گردرهای متغیده وزنيبرا) AHP( ی سلسله مراتبلیتحلروش 

 و قیتحقتر شدن يکاربردبراي  یا ارها،ی معیده الزم در ارتباط با وزني از استانداردهایوجود برخ
 با استفاده از نظر کارشناسان ری مقادلی تعدی شهر گرگان، نوعی واقعطی اوزان با شراری مقادي سازیبوم

 مناسبت هر يها به ضوابط و کالسی وزن دهي برای است؛ و در واقع از دانش کارشناسافتهیانجام 
 حالت کاربر مبنا داشته و در آن از دانش شتری، بAHPاز آنجا که روش .  استفاده شده استاریمع

 کاهش يبرا. باشدی مدتری مف،یده  وزنيها روشریشود، نسبت به سایکارشناسان استفاده م
، در  پس از مقایسات زوجیها آن1ي نرخ سازگارزانی مز،ی نی کارشناسان در وزن دهياقهیاشتباهات سل

 اوزان بدست آمده ،ي از سازگارنانی محاسبه شده و پس از اطمIDRISI Kilimanjaroافزار   نرمطیمح

                                                
1- Consistency Ratio 
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هاي ي از این مقایسات که مربوط به همسایگیانمونه.  بکارگرفته شدندي در منطق فازلیجهت تحل
  . ارائه گردیده است1 ، در جدول 05/0 برابر با CRسازگار و با میزان 

  
  هاي سازگارمقایسات زوجی همسایگی - 1 جدول

 مقایسه دودویی زیر معیارهاي همسایگی هاي سازگار
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         مسکونی
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1        
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1 
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1        
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      6 5 4 سوخت ذخیره هاي محل
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   شده از ضوابطهی ها و اطالعات تههی القی و تلفبیترک

ب مدل ، در قالAHP با روش يریپذ  شدند، پس از وزنهی تهی که در مراحل قبلییهاهیها و الداده
. دندی گردقی و تلفبی بصورت کاربر مبنا بودند، ترک که اکثراًتی و استفاده از توابع عضويمنطق فاز

 اری معن آي براوستهی و پیجی تدری اعمال وزن دهار،ی هر معي براتیهدف استفاد از توابع عضو
 در مجموعه سلکی آن پتی منوط به مقدار عضوکسلیدر واقع وزن هر پ). 1383،يمحمد یعل( باشد یم

 و با توجه به ی مکانای ی در دو قالب زمانزی و ضوابط نارهای رفتار معیبررس. گرددی منیی تعيفاز
 ي و عملکردی فاصله دسترسارها،ی از معی برخي فاصله براری مقادفیدر تعر. عملکرد آنها صورت گرفت
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ا بدون در نظر گرفتن عملکرد هعبارتی دیگر صرف تکیه بر فاصله هندسی پدیده هب. مدنظر بوده است
در ذیل دو نمونه از این فرایند در دو قالب متفاوت . توانست اهداف تحقیق را برآورده سازدآنها نمی

 -و مکانی  مرتبط با عارضه کاربري مراکز بهداشتی) 4 شکل(زمانی مربوط به عارضه کاربري تجاري 
  . نا، ارائه شده استتوام با درجات عضویت فازي کاربر مب) 5 شکل(درمانی 

  

توابع عضویت کاربري تجاري

0
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بافت قدیم و  فرسوده
شهري

  
   تابع عضویت کاربر مبناي فازي عارضه کاربري تجاري-4شکل 

  

توابع عضویت کاربري مراکز بهداشتی - درمانی
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بافت قدیم و  فرسوده شهري

  
   تابع عضویت کاربر مبناي فازي عارضه کاربري تجاري-  5 شکل
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.  نشان داده شـده اسـت   6ها، در شکل    ها با توجه به نوع همسایگی آن       کاربري ضوابط بیحاصل ترک 
   .باشندتر میها مناسبزینی ایستگاهدر این شکل مناطق تیره تر براي مکان گ

 

  
  هاي شهري شکل حاصل از تلفیق کاربري - 6 شکل

  
 ی مختلف، با اعمال اوزان منطقهاي مرتبط با کاربري ضوابطقی و تلفبی، حاصل ترک6شکل

 نهی بهیابی الزم را جهت مکانییتواند کارآی نم، عمالًشکل نی اجی بر نتاهیاما صرف تک. باشند یم
 سکی رزانی که در ابتدا، مدیرسی به نظر مي ضرورنیبنابرا.  داشته باشدی آتش نشانيهاگاهستیا

منظور، پس از  نیبد. ها مشخص شودستگاهی اتی مرتبط با فعالعیمناطق مختلف شهر نسبت به وقا
 سکی نقشه رهی مناطق مختلف شهر، به تهيری پذسکی نقشه رهی و ضوابط موثر در تهارهای معییشناسا

 همچون جنس و مواد ییارهای نقشه از معنی اهی تهيبرا. پرداخته شدآتش سوزي شهر در برابر حوادث 
 در دو بافت ی آتش نشانيهاستگاهی از ایها، فاصله زمانها، فاصله از راه ساختماننیساختمان، فاصله ب

 و نیمپ بنز از پی فرسوده و فاصله دسترسری و غیمی قدری غنی و همچني و فرسوده شهرمیقد
الزم به ) 1385 هاي کشور، ها و دهیاري سازمان شهرداري( دی سوخت، استفاده گردرهی ذخيها محل
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.  و تابع مورد استفاده نیز فازي کاربر مبنا بوده است AHP ذکر است که مدل وزن دهی مورد استفاده،
  .نماید، چگونگی ارتباط موارد فوق را در تهیه نقشه ریسک ارائه می2 جدول
  

  ها و اوزان مورد استفاده جهت بررسی میزان ریسک آتش سوزي شهر گرگان  الیه- 2 جدول
 ردیف الیه مضمون وزن درون گروهی وزن برون گروهی

 چوبی و خشتی 10
 10 مخلوط 5
 آجري 2

 1 جنس و مواد ساختمان ها

  متر1کمتراز  10
 4  متر2 تا 1بین  6
 بیشتر از دو متر 4

 2 فاصله بین ساختمان ها

  متر150بیشتر از  10
  متر150 تا 100 7
  متر100 تا50 4

 
4 

 
  متر50کمتر از  1 

 3 فاصله از جاده و راه ها

  دقیقه10بیشتر از  10
  دقیقه10 تا 7 9
  دقیقه7 تا 5 8
  دقیقه5 تا 4 7
  دقیقه4 تا 3 5
  تا سه دقیقه2 3

6 

  دقیقه2کمتر از  1

فاصله زمانی از ایستگاه هاي 
آتش نشانی در بافت هاي غیر 

 فرسوده و غیر قدیمی
4 

  دقیقه5بیشتر از  10
  دقیقه5 تا 4 9
  دقیقه4 تا 3 7
  تا سه دقیقه2 5

7 

 قیقه د2کمتر از  2

فاصله زمانی از ایستگاه هاي 
آتش نشانی در بافت قدیم و 

 فرسوده شهري
5 

  متر50کمتر از  10
  متر100 تا 50 6
  متر150 تا 100 4

6 

  متر150بیشتر از  2

فاصله از تاسیسات خطرناك 
مثل پمپ بنزین و محل هاي 

 ذخیره سوخت
6 
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  آتش سوزي مناطق مختلف شهر در برابر يریپذ سکی رزانی م-7شکل 

  
 بود، ازی مورد نق،ی بعنوان ماحصل تحق،یه خروج نقشهی که قبل از تهییهالی از تحلگری دیکی

 شبکه در زی آنالاتی، عملي شبکه شهرجادیپس از ا.  موجود بودي هاستگاهی ای محدوده خدماتنییتع
. فت صورت گرقهی دق4 تا 1 ی زمانيهاکلی موجود، در سيهاستگاهی ای محدوده خدماتنییقالب تع

 مناطق مختلف شهر، از نظر رایها نمود؛ زستگاهی ایابیمکان به يادی کمک ز،تحلیل نی حاصل از اجینتا
 از شهر وجود دارند که در یمناطق.  داده شدندزی تمگریکدیها، از ستگاهی از خدمات اي برخوردارزانیم
 از مناطق، ی بعضکهیدر حال.  واقع شده اندياقهی دق4 ی در فاصله زمانستگاه،ی ا4 پوشش هر طهیح

 ستگاهی ا4 هر يمحدوده عملکرد. رندیگی هم قرار نمستگاهی اکی ياقهی دق4 يرد در قلمرو عملکیحت
  .شودی مشاهده م8 شکل در لی تعطری صبح روز غ11:30 در ساعت ،یآتش نشان
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   صبح11:30محدوده خدماتی ایستگاه هاي آتش نشانی شهر گرگان در یک روز غیر تعطیل در ساعت 
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   شهر گرگانی آتش نشانيهاستگاهی ایمحدوده خدمات - 8شکل 
  

ه  ایستگا4مقدار مساحت تحت پوشش هر یک از ها، ستگاهی اي محدوده عملکردنییپس از تع
 نیز مساحت محدوده خدماتی مشترك 10 در شکل.  نمایش داده شده است9موجود در قالب شکل 

   .ها را بر حسب کیلومترمربع ارائه گردیده استبین آن
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محدوده خدماتی بر حسب کیلومتر مــربع
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  مربعلومتری بر حسب کستگاهی ایمحدوده خدماتمساحت  -9 شکل

 

ــربع مساحت مشترك بین محدوده خدماتی ایستگاه ها بر حسب کیلومتر م
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  ع مربلومتریها بر حسب کستگاهی ای مساحت مشترك محدوده خدمات-10 شکل

  
بررسی مناطق داراي اولویت مکان پس از گردد،  مشاهده می11 همانگونه که در شکلرحال،  هبه

و بررسی حوزه ) 7شکل(  مناطق مختلفيریپذسکی رهمچنین میزان و )6 شکل(ها گزینی ایستگاه
  . عنوان خروجی بدست آمده است  به12، شکل )8شکل (ها خدماتی هر یک از ایستگاه
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  گونگی تهیه نقشه خروجی چ- 11شکل 
  

 ی همپوشزانی در جهت پوشش خالها، با کم کردن از می حداکثر سعد،ی جدیابیکاندر م 
  . ها انجام گرفت مکان آنرییها و تغستگاهیا

  

  
  

  هاي آتش نشانیهاي پیشنهادي ایستگاهمکان - 12شکل 
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  هاشنهادیپي و ریگ جهی نت،بحث
 يهایباشند؛ اما با توجه به بررسی طرفه مکی يهاابانی از خ مجاز به عبور،ی آتش نشانيهانیماش

 شهر گرگان، استفاده از يهاابانی کم بودن عرض خلیدل  بهرها،ی از مسياری در بس عمالً،یدانیم
  .باشدی مقدور نم،ی آتش نشانيهانی ماش، براي حرکتری طرفه در خالف مسکی يهاابانیخ

علت وجود  ه، ب8 شکل حاصل از جیجام گرفته و با توجه به نتا انیدانی ميهایبا توجه به بررس
 ستگاهی ا4 گر،ی از نقاط دی پوشش در برخيهاءها و خالستگاهی ای مراکز خدماتي بااليهایهمپوش

  .باشندی نمیموجود، از نظر تعداد کاف
 شده ادشنهی شهر گرگان پي براستگاهی ا6شود، ی، همانگونه که مالحظه م12شکل با توجه به 

اما در . اند داده شدهصی مناسب تشخ3 و 1 يهاستگاهی موجود، مکان ايهاستگاهی انیاز ب. است
 در هر ياهی ابنچیه. انددهیرد منتقل گدی جديها تی به موقع4 و 2 يهاستگاهی مکان اد،ی جدیابی مکان

  .  ساخته نشده است)1385(  تاکنونيشنهادیدو مکان پ
 با شهر ي رغم احاطه شدن بخش مرکزی موجود، علی آتش نشانياهستگاهیاهاي ماشین
 نی خود را به اقهی دق5توانند در کمتر از ی نم در برابر حوادث، عمالًری پذبی آساری بسيها ساختمان

 بخش از شهر نی اي و نوسازي الزم است تا نسبت به بهسازنیبنابرا. برسانند)  شهريبخش مرکز( محل
  .گردد وقت اقدام عدر اسر

 شبکه ی شهر گرگان که در قالب طراحی آتش نشانيهاستگاهی ايمقدار مساحت محدوده عملکرد
 آتش يهانی ماشلهی بوسستمی سیابیارز( ینی زمتیبا واقع) 9 شکل(  بدست آمدGIS طی در محيشهر
 را نشان یمطابقت خوب)  برابر با هنگام وقوع حادثهباًی تقرطی و در شرالی تعطری در دو روز غینشان

.  باشدی و مکانی زماندهیچی پيهادهی پدي در مدل سازGIS ي از نقش باالیتواند حاکیدهد که م یم
 و GIS با استفاده از ز،ی نی آتش نشانيهانی حرکت ماشری الزم است که مسزی نکته ننی ذکر انجایدر ا
 نیی تعحادثه، و محل هستگای انی زمان ممکن بنی با کمتريری مسي شبکه بر مبنازی آنالاتیعمل
 . استدهیگرد

 در ،ی بخصوص در موقع امداد رسان،ی و رانندگیی راهنمايها کنترل چراغندی از فرایاگر بخش
 به انجام خواهد يترعی در زمان سری امداد رسانندی باشد، فرای آتش نشانيهانی رانندگان ماشاریاخت
 کی و یی راهنمايها چراغي بر روي متر50 تی سنسور با شعاع حساسکیصورت که اگر  نیبد. دیرس

توجه به  هنگام، با نی نصب گردد، در ای آتش نشانيهانی ماشي مشابه بر رواتی با خصوصگریسنسور د
تواند در ی می و رانندگیی کنترل چراغ راهنما دو سنسور، عمالًنی بتیشعاع حساسدر  ی همپوشوجود

 نی تا چندی از نظر زمان،ی رساند امداندیته و در انجام فرا قرار گرفی آتش نشاننی راننده ماشاریاخت
  .  گرددیی صرفه جوهیثان
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 ي بهنگام شبکه حمل و نقل شهريساز هیتواند در شبی می مصنوعی عصبيهااستفاده از شبکه
. دهدکاهش می را ی آتش نشانيهاستگاهی حوادث مرتبط با ای امر زمان امدادرساننیکه ا موثر باشد

  .  گرددی مشنهادی پ،ی مطالعات آتي روش برانیه از ااستفاد
تواند ی شهر، می آتتوسعه ری تر مسقی دقی و بررسیابیارزبراي  خودکار يهااستفاده از روش سلول

 يها بمنظور استفاده در زمانی آتش نشانيهاستگاهی ایابی را در جهت مکانGIS يهاتیقابل
 شهر ی آتوسعه تری مسی جداگانه، به بررسيادر مطالعه تا دشوی مشنهادیپ. نشان دهدتر،  یطوالن

 توابع دی به منظور تولی مصنوعی عصبيهااستفاده از شبکه . روش پرداخته شودنیگرگان با استفاده از ا
  .گرددی مشنهادی پي منطق فازتیعضو
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