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چکيده
ايستگاههاي آتشنشاني يکي از مراکز مهم امدادرساني ميباشند .بديهي است که خدماترساني به موقع،
مستلزم مکانيابي مناسب آنهاست .شهر پيرانشهر با داشتن يک ايستگاه آتشنشاني ،با مشکالتي مانند
کمبود ايستگاهها ،عدم توزيع مناسب و عدم مکانيابي صحيح آن مواجه است .هدف از اين پژوهش،
بررسي نحوه توزيع ايستگاهها و خدماتدهي آنها و تعيين مکان مناسب براي احداث ايستگاههاي جديد
با توجه به نياز شهر ميباشد .در اين پژوهش که با روش توصيفي -تحليلي انجام پذيرفته ،اطالعات
مورد نياز از طريق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  1390و طرحهاي جامع و تفصيلي
شهر پيرانشهر و همچنين مجالت و کتب مرتبط با موضوع گردآوري شـده و جهت تحليل دادهها از
نرمافزارهاي Super Decisions ،ARC GIS ،در آن بهره گرفته شده است و با استفاده از مدل
تحليل شبکه و مدل ( ANPجهت وزندهي اليههاي کاربري و مکانيابي ،اولويتبندي نقاط پيشنهادي)
و  6ايستگاه جديد براي مناطقي که خارج از شعاع عملکردي آتشنشاني موجود بودند ،پيشنهاد گرديد تا
کل شهر ،بر اساس استاندارد زماني رسيدن خودروهاي آتشنشاني به محل حادثه ،تحت پوشش اين
ايستگاهها قرار گرفته و بهمنظور کاهش خسارات ،بهرهبرداري مناسب از آنها گردد.
واژگان کليدي :مکانيابي ،ايستگاههاي آتشنشاني ،وقوع بحران ،شهر پيرانشهر.
1ـ دانشیار جغرافیا ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
2ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
3ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

Email:kashefidust@yahoo.com
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مقدمه

سانحه يا بحران ،رويداد يا واقعهاي ناگهاني است که با آسيبهاي انساني و مادي گسترده
و يا زمينه بروز اينگونه آسيبها همراه بوده و نيازمند انجام اقدامات فوري است
( .)Alexander, 2000: 38سانحه را از لحاظ نوع ميتوان به سه دسته عمده تقسيم نمود:
الف) سوانح طبيعي :زلزله ،سيل ،آتشفشان ،طوفان ،گردباد ،بهمن ،زمين لغزش و...
ب) سوانح تکنولوژيک يا انسان ساخت :آتشسوزي و انفجار بهعنوان رايجترين سوانح
انسان ساخت ميباشند.
ج) سوانح جنگ و تروريستي (فرزاد بهتاش .)704 :1387 ،سوانح و حوادث متعدد،
ساالنه سبب خسارتهاي بسيار قابل توجه جاني و مالي در کشور ميشود .ابعاد تخريب ايجاد
شده از طريق سوانح طبيعي که بهويژه بر اثر زلزله ،سيل و نظاير آن ايجاد ميشود چنان وسيع
است که مناطق بسيار گستردهاي از کشور ميتواند تحت تأثير قرار گيرد .از طرفي ،سوانح و
بحرانها اغلب ناگهاني ميباشند و در صورت تدريجي بودن نيز به بشر فرصت کافي نداده و
ضايعات ،خسارات و تخريبهاي شديد محيطي را بهدنبال ميآورند (فرجي و همکاران،
 .)144 :1389بنابراين براي پيشگيري از بحران و يا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام
وقوع ،بايد براي بدترين وضعيتها برنامهريزي نمود و روشهايي را براي مديريت اثربخش
آن در زمان وقوع جستجو کرد ( .)Mc, Conkey, 1987: 8مکانيابي ايستگاههاي و چگونگي
قرارگيري آنها يکي از تصميماتي است که شايد هر مسئول ستاد آتشنشاني و مديريت
بحران با آن مواجه باشد؛ لذا مکانيابي مناسب ايستگاههاي آتشنشاني ميتواند مزايايي زير
را بههمراه داشته باشد )1 :تعيين کوتاهترين زمان بين فاصله ايستگاه آتشنشاني و محل
وقوع حادثه  )2کاهش همپوشاني ايستگاههاي متعدد آتشنشاني به منظور استفاده بهينه از
امکانات و منابع ايستگاهها  )3ميتوان با در نظر گرفتن مسئله هزينه ـ سود و کاهش
هزينههاي خسارات ناشي از حوادث و همچنين هزينههاي راهاندازي و عملياتي به تعيين
تعداد مناسب ايستگاههاي آتشنشاني در منطقه کمک نمود ( .)Yang, 2007: 903سياست
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کلي ايجاد ايستگاههاي آتشنشاني در ايران سياستي بدون برنامه خاص و مدون بوده است
به گونهاي که براي ايجاد هر ايستگاه در محدودههاي شهري مهمترين اصل ،خالي بودن
زمين آن و يا عوامل ديگري است که به موجب آنها بايستي زمين ارزشي نداشته باشد که
اين امر بر مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني در سطح شهرها تأثيرگذار بوده است (ايماني
جاجرمي .)5 :1375 ،هدف اصلي پژوهش حاضر مکانيابي بهينه ايستگاههاي آتشنشاني در
شهر پيرانشهر با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و همچنين بهکارگيري مدلها و
روشهاي مناسب براي وزندهي و تلفيق اطالعات در جهت کاهش تلفات و خسارات ناشي
از بحران است .بر اين اساس پژوهش حاضر در راستاي پاسخگويي به اين سؤاالت خواهد
بود که آيا ايستگاه آتشنشاني موجود براي مديريت بحران به صورت بهينه در شهر استقرار
يافته است؟ و چه تعداد ايستگاه آتشنشاني و در کدام نقاط شهري مورد نياز خواهد بود؟
محدوده مورد مطالعه
شهر پيرانشهر در جنوب غربي استان آذربايجانغربي واقع شده است که بهدليل
قرارگيري در کنار مرز ايران و عراق از موقعيت ارتباطي و سوقالجيشي خاصي برخوردار است.
اين شهر داراي مساحتي حدود  844/4هکتار ميباشد .بر اساس سرشماري  1385جمعيت
شهر پيرانشهر  58177نفر بوده که به  72722نفر در سال  1390افزايش يافته است .اين
افزايش جمعيت موجب توسعه فيزيکي شتابان شهر شده است که عدم برخورداري مناسب
در خدماترساني را بههمراه داشته و موجب بروز نابسامانيهايي در زمينه خدمات عمومي از
جمله دسترسي به ايستگاههاي آتشنشاني شده است .با توجه به جمعيت و وسعت فعلي
شهر ،تنها  1ايستگاه آتشنشاني مشغول به انجام عمليات اطفاء و امداد و نجات است که
اين جوابگوي خدماترساني به کل شهر نبوده و در اين زمينه با کمبود جدي مواجه است.
مباني نظري پژوهش
اصوالً سوانح و بحران پديدهاي است که بر اساس تالشهاي انسان و يا طبيعت در يک
بازه زماني کوتاه مدت ،زندگي انسانها را دگرگون ميکند و در صورتي که در مديريتي
محلي و مرکزي آمادگيهاي الزم براي مقابله با اين پديده ناگهاني را نداشته باشند باعث
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تلفات جاني و مالي ميشود ( .)Combs, 2007: 136مديريت بحران را ميتوان برنامهريزي،
سازماندهي ،رهبري ،هماهنگي ،کنترل و پشتيباني تعريف کرد .بر اين اساس امروزه يکي از
اهداف اصلي علم مديريت بحران ،تبيين صحيح کاربرد اصول علم مديريت بحران در سوانح
طبيعي و انساني است ( .)Mitchell et al, 1989برنامهريزي مقابله با بحران و سوانح
فرايندي است جامع براي ايجاد آمادگي و پاسخگويي در رويارويي با سوانح ،که در دو
مقطع زماني پيش از وقوع سانحه و پس از وقوع سانحه اجرا ميشود .برنامهريزي قبل از
وقوع سانحه ،مجموعه اقداماتي است که يا از وقوع سانحه جلوگيري ميکند و يا عوارض
سانحه را کاهش ميدهد و جامعه را در برابر پاسخگويي به تأثيرات سانحه آماده ميسازد.

شکل ( )1نقشه راهنماي منطقه مورد مطالعه و ايستگاه آتشنشاني موجود

مراحل برنامهريزي مهار بحران شامل برنامهريزي دوره نجات و امداد فوري ،برنامهريزي دوره
ساماندهي و برنامهريزي دوره بازسازي ميشود (فرخنيا .)26 :1383 ،مکانيابي خدمات
عمومي شهر که نمونهاي از سياستهاي دولت در استفاده از منابع و افزايش کارايي آنها در
هنگام وقوع بحران است ( )Zolinik, 2010: 689يکي از برنامهريزيهاي قبل از وقوع
مؤثر است ( .)Schilling, 1989مهمترين معيارهاي مکانيابي را ميتوان بهشرح زير برشمرد:
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 .1سازگاري :قرارگيري کاربريهاي سازگار در کنار يکديگر و برعکس؛ جداسازي کاربريهاي
ناسازگار از يکديگر (زياري.)22 :1389 ،
 .2مطلوبيت :تالش در جهت حفظ و نگهداري عوامل طبيعي ،ايجاد فضاهاي باز و دلپذير،
چگونگي شکلگيري راهها ،ساختمانها و فضاهاي شهري است (پورمحمدي.)94 :1391 ،
 .3کارايي :يکي از عوامل تعيينکننده مکان کاربريها در شهر ،الگوي قيمت زمين شهري
است؛ بهلحاظ اينکه هر کاربري از لحاظ اقتصادي و سرمايهگذاري تابعي از قيمت زمين
و هزينههاي متصور بر آن است که بر اساس شيوه تحليل هزينه و منفعت معين ميشود
(همان.)94 ،
 .4ايمني :حفاظت از جان انسانها ،متعلقات آنها و تأسيسات و تجهيزات شهري در مقابل
حوادث طبيعي و انساني است (زنگيآبادي و همکاران.)65 :1387 ،
مواد و روشها

اساس روش تحقيق اين پژوهش توصيفي -تحليلي و نوع آن کاربردي است .اطالعات
مورد نياز اين تحقيق از طريق نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن ،طرحهاي
جامع و تفصيلي شهر پيرانشهر ،نقشه  1:2000وضع موجود شهر و همچنين از طريق اسناد،
مجالت و کتب مرتبط با موضوع بهدست آمده است .نتايج دادههاي بهدست آمده اين
پژوهش از طريق نرم افزارهاي Super Decisions ،ARC GIS ،و با استفاده از مدلهاي
تحليل شبکه ،مدل  ،ANPجهت مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني به بهترين وجه ممکن
مورد استفاده قرار گرفت ،شکل زير مدل مفهومي پژوهش را نشان ميدهد:
تجزيه و تحليل يافتههاي تحقيق
شاخصهاي مؤثر در استقرار بهينه ايستگاههاي آتشنشاني
با توجه به هدف پژوهش که مکانيابي و توزيع فضايي بهينه ايستگاههاي آتشنشاني در
شهر پيرانشهر ميباشد ،الزم است ايستگاههاي جديدي با توجه به يک سري شاخصها و
معيارها مکانيابي گردند ،بدين منظور از اليههاي اطالعاتي زير استفاده شده است:
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شعاع عملکرد مفيد ايستگاههاي آتشنشاني
استانداردهاي جهاني شعاع  5کيلومتر را براي ايستگاه پيشبيني ميکنند و از طرف
ديگر زمان رسيدن به مکان آتشسوزي را  3-5دقيقه در نظر گرفتهاند.

شکل ( )2مدل مفهومي تحقيق

براي دستيابي به استاندارد  3-5دقيقه بايد محدوده حوزه استحفاظي ايستگاهها را
کاهش داد در نتيجه با سرعت بين  30-40کيلومتر در ساعت ،خودروهاي امدادي در هر
دقيقه بين  500-670متر را طي ميکنند که با احتساب هدر رفتن يک دقيقه براي رسيدن
پيام آتشسوزي به ايستگاه و خروج ماشينها از ايستگاه در  4دقيقه باقيمانده ،نيروهاي
آتشنشاني فاصلهاي به طول  2-2/7کيلومتر را پوشش ميدهند (پرهيزکار .)1383 ،اين
شعاع از نظر فاصله مکاني  1700متر در نظر گرفته شده است .بنابراين مکان ايستگاهها
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بايستي با توجه به مدل شعاعي تحليل شوند و بهگونهاي توزيع شوند که همه محالت شهر
در فاصله  4دقيقه زماني قابل دسترسي باشند .شعاع عملکرد مفيد هر ايستگاه با توجه به سرعت
متوسط ،از اين رابطه تعيين ميگردد .شعاع پوششي -حداکثر زمان مطلوب براي رسيدن به
محل حادثه × سرعت متوسط خودروها (نظريان .)11 :1388 ،در اين پژوهش براي يافتن
شعاع عملکردي  3تا  5دقيقه از دستور  New service Areaمدل تحليل شبکه در محيط
 Arc Gisاستفاده شده است .همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است ،با شعاع
عملکردي  3و  4دقيقه ،قسمتهاي جنوبي و جنوب شرق و غرب شهر خارج از حوزه نفوذ
مستقيم ايستگاه آتشنشاني ميباشند .با شعاع عملکردي  5دقيقه نيز اين مـحدوديت نفوذ
همچنان وجود دارد و  1ايستگاه موجود ،جوابگوي نـياز شهر نـميباشد ،همچنين بهدليـل
مکانيابي نادرست ايـن ايستگاه تنها قسمتهايي از شهر در حوزه خدماترساني آن قرار
ميگيرند.

شکل ( )3شعاع عملکرد ايستگاه آتشنشاني
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اليه سازگاري کاربري اراضي شهري (مناسبت و همجواري کاربريها)
يکي از تدابير الزم براي کاهش خسارات ناشي از بحران در شهرها ،مکانيابي بهينه
کاربريهاست .چنانچه کاربريهاي شهري با دقت مکانيابي شوند ،در بسياري از هزينههاي
ايجاد شده براي شـهر ،چه از نظر سـالمتي و چه از نظر زمان صرفهجويي مـيگردد
(ابراهـيمزاده)1 :1391 ،؛ لذا بايد در قـرارگيري مناسب کاربريها در مـجاورت يـکديگر
برنامهريزي دقيقي انجام ميشود تا از ايجاد کاربريهاي مزاحم و مخل آسايش شهروندان
در مکانهاي نامناسب جلوگيري بهعمل آيد و در مواقع بحران نيز از اين نظر مشکلي پيش
نيايد .براي انتخاب مکان بهينه ايستگاههاي آتشنشاني ،نزديکي به بعضي از کاربريهاي
شهري مانند مسکوني ،تجاري ،صنايع ،پمپ بنزين و فضاي سبز باعث افزايش خدمات
رساني ميشود .کاربريهايي مانند کاربري صنعتي ،تجاري و پمپ بنزين بهعلت وجود مواد
قابل اشتعال معموالً بيش از ساير کاربريها در معرض خطر قرار دارند .همچنين مجاورت با
کاربري مسکوني و فضاي سبز بهعلت تراکم بيشتر در اين کاربريها ،در صورت بروز حادثه
باعث خدماترساني سريعتر ميشود (پرهيزگار .)1383 ،صنايع کوچک و کارگاهي در داخل
محدوده شهر بهدليل دارا بودن مواد شيميايي ،نفتي ،نساجي ،مواد غذايي و ...قابليت اشتعال
دارند بنابراين ايستگاههاي آتش نشاني بايد در نزديکي اين مراکز مکانيابي شود .در رابطه
با کاربري درماني ،اين مراکز بهدليل جمعيت زياد و شرايط فيزيکي خود ،الزم است در
مجاورت ايستگاههاي آتشنشاني قرار گيرند ،اما بهدليل سرو صداي حاصل از ماشينهاي
آتشنشاني در مواقع امداد و ترافيک سنگين در مسيرهاي ارتباطي نزديک به اين مراکز در
مجاورت آنها بايد محدوديت قائل شويم .در امر امداد و نجات نزديکي به مراکز آموزشي
ضروري ميباشد اما بهدليل حجم ترافيکي در ساعات مشخص از روز در نزديکي اين مراکز،
به دليلي اختالل در خدماترساني ايستگاهها ،بايد محدوديت فاصله قائل شويم .مساجد نيز
بهدليل نقش مذهبي که دارند ،تمرکز جمعيت در زمان انجام مراسم مذهبي و فرهنگي ،در
روزهاي مشخص ،فوقالعاده زياد است .بنابراين جهت خدماترساني ايستگاهها از مجاورت با
آنها بايد محدوديت فاصله قائل شويم (زياري و همکاران.)79 :1390 ،
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بعد از تهيه اليههاي کاربري با  Cell sizeيکسان و تعريف کالسها و همچنين وزن
دهي هر يک از آنها ،وزنهاي بهدست آمده با استفاده از روش همپوشاني کردن اليهها
 Weighted overlayترکيب شد و اولويتها تعيين گرديد .شکل ( )5نقشه همجواري
کاربريهاي شهر پيرانشهر با ايستگاههاي آتشنشاني را نشان ميدهد.

شکل ( )4وزندهي فاصله مناسب کاربريها از مراکز آتشنشاني
جدول ( )1وزن نهايي معيارهاي همجواري کاربريها با مدل ANP

Raw
0/120
0/042
0/168
0/260
0/060
0/086
0/029
0/213
0/022

Normal
0/120
0/042
0/168
0/260
0/060
0/086
0/029
0/213
0/022

Ideal
0/462
0/159
0/644
1
0/229
0/329
0/109
0/816
0/083

Name
آموزشي
اداري
باير
بهداشتي
تأسيسات
حمل و نقل
صنعتي
فضاي سبز
نظامي
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شکل ( )5همجواري کاربريها با مراکز آتشنشاني

يافتهها

يکي از عوامل تأثيرگذار بر انتخاب ايستگاههاي آتشنشاني ،ميزان دسترسي به خطوط
ارتباطي است .هرچه ميزان دسترسي ايستگاه آتشنشاني به خطوط ارتباطي بيشتر باشد،
کارايي اين ايستگاهها نيز بيشتر خواهد بود .همچنين عواملي چون عرض خيابانها ،کيفيت و
حجم ترافيک ،يکطرفه بودن خيابانها و ...در چگونگي محل استقرار ايستگاهها مؤثرند.
قرارگيري ايستگاهها در مجاورت بزرگراهها و خيابانهاي اصلي درجه يک بهويژه تقاطعهاي
اصلي از عوامل مثبت مکانيابي خواهد بود (پرهيزکار .)1383 ،جدول زير فاصله مناسب
ايستگاههاي آتشنشاني از شبکه ارتباطي که در  5کالس طبقهبندي شده و به هر يک از
اين کالسها بهترتيب اولويت وزنهايي بين  1تا  9داده شده است ،را نشان ميدهد.
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جدول ( )2طبقهبندي فاصله مناسب از شبکه ارتباطي

نامناسب نسبتاً نامناسب

باالي 300
1

150-300
3

متوسط

نسبتاً مناسب

مناسب

اليه

75-150
5

25-75
7

0-25
9

فاصله از شبکه ارتباطي (متر)
وزن

تراکم جمعيت
اصوالً هدف از ايجاد مراکز آتشنشاني ،خدمات رساني گروههاي انساني است؛ لذا بر
اساس معيار جمعيت ،در هرکجا که تعداد و تراکم انسانها بيشتر باشد به همان نسبت نياز
ساکنان به خدمات آتشنشاني بيشتر خواهد شد .تراکم جمعيت از عوامل اصلي مؤثر در نحوه
استقرار ايستگاهها و برنامهريزيهاي مربوطه ميباشد .در مناطقي از شهر که تراکم جمعيتي
در سطح بااليي قرار دارد ،احتمال وقوع حريق بيش از مناطق با تراکم کم است.
استانداردهاي جهاني براي هر  5هزار نفر جمعيت ،يک ايستگاه آتشنشاني را پيشبيني
کردهاند ،علت چنين انتخابي بر اساس تجربيات بوده است ،بنابراين سعي شده است در
قسمت عملي کار مناطق با جمعيت باالتر با وزن بيشتري در تحليل نهايي در نظر گرفته
شوند.
محصوريت معابر
محصوريت معابر بهعنوان يکي ديگر از اليههاي اطالعاتي در مکانيابي ايستگاههاي
آتشنشاني در نظر گرفته شده است .اين فاکتور از نسبت تعداد طبقات بر عرض معبر به
دست آمده و در  5دسته بهشرح زير طبقهبندي شده است:
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شکل ( )6دسترسي به شبکه معابر
جدول ( )3طبقهبندي تراکم جمعيت

مناسب

نسبتاً مناسب

متوسط

نسبتاً نامناسب

نامناسب

اليه

باالي 140
9

100-140
7

75-100
5

50-75
3

0-50
1

تراکم(نفر در هکتار)
وزن

جدول ( )5طبقهبندي محصوريت معابر

نامناسب

نسبتاً نامناسب

متوسط

نسبتاً مناسب

مناسب

اليه

باالي 0/9

0/6-0/9

0/3-0/6

0/15-0/3

کمتر از 0/15

محصوريت

1

3

5

7

9

وزن
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شکل ( )7تراکم جمعيت در شهر پيرانشهر

ترکيب و تلفيق نهايي اليهها
بعد از ارزيابي معيارها و تبديل آنها به مقياسهاي قابل مقايسه و استاندارد ،از مدل
تحليل شبکه ( ،)ANPبراي تعيين وزن نسبي وزن نسبي هر معيار استفاده شده است.
اولويتبندي شاخصها با توجه به نظرات کارشناسي و ارزيابي شاخصهاي مورد مطالعه
صورت پذيرفت .وزنهاي بدست آمده از مدل مربوطه ،در شکل ( )9نشان داده شده است.
هر چه وزن محاسبه شده بيشتر باشد ،تأثير آن شاخص در مکانيابي بيشتر از ديگر شاخصها
خواهد بود.
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شکل ( )8محصوريت معابر

شکل ( )9وزن نهايي شاخصهاي مکانيابي

با اسـتفاده از  Spatial Analaysisو از طريـق تابع  ،Wighted overlayوزنهاي
بهدست آمده از مدل  ANPبه هر يک از اليهها اختصاص يافت و اليهها رويهمگذاري
شده و در نهايت نقشه مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني ترسيم گرديد .همانطور که در
نقشه مشاهده ميشود قسمتهاي غرب و جنوب و قسمتي از شرق شهر براي مکانيابي

تحليلي بر مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني شهري نمونه موردي :شهر پيرانشهر

15 

ايستگاههاي جديد مناسب ميباشند .با استفاده از منطق بولين 6 ،ايستگاه پيشنهادي براي
شهر در نظر گرفته شد.

شکل ( )10مناطق مناسب براي احداث مراکز آتشنشاني

در مرحله بعد اقدام به اولويتبندي نقاط پيشنهادي براي احداث ايستگاههاي جديد
گرديد و نتايج آن در جداول  5و  6آمده است.
جدول ( )5ضريب تأثير شاخصها

دسترسي به محصوريت
معابر

معابر

0/032

0/035

همجواري

تراکم

شعاع

سطح

کاربريها

جمعيت

عملکرد

خدمات

0/143

0/267

شاخص

دهي

0/074
0/04

0/451

ضريب تأثير
CR
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جدول ( )6اولويتبندي نقاط جديد

ايستگاههاي پيشنهادي

امتياز

4
2
1
3
5
6

0/89150
0/73995
0/73144
0/52459
0/26856
0/055447

نتيجهگيري

بر اساس مطالعات انجام گرفته ،استقرار هر عنصر شهري در موقعيت فضايي -کالبدي
خاصي از شهر ،تابع اصول ،قواعد و سازوکار خاصي است که در صورت رعايت ،به موقعيت و
کارايي عملکردي آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجاميد و در غير اين صورت
چه بسا مشکالتي بروز خواهد کرد .ايستگاههاي آتشنشاني بهعنوان مکانهاي استقرار و
انتظار خودروهاي آتشنشاني و امداد ،از جمله مراکز مهم و حياتي خدماترساني در شهرها
هستند که نقش مهمي در تأمين ايمني و آسايش شهروندان و توسعه اقتصادي شهرها ايفا
ميکنند (علوي و همکاران .)65 :1392 ،در تحقيق حاضر به مکانيابي مراکز آتشنشاني به
عنوان يکي از خدمات امدادرساني در زمان وقوع بحران بهمنظور کاهش تلفات جاني و مالي
ناشي از آن پرداخته شده است .از مدل تحليل شبکه با مقياس زمان براي بررسي نحوه
توزيع و دسترسي به مراکز آتشنشاني موجود استفاده شده است .پس از تبيين معيارهاي
ارزيابي شامل شعاع عملکردي ،همجواري کاربريها ،تراکم جمعيت ،دسترسي به شبکه
ارتباطي و محصوريت معابر و تبديل آنها به مقياسهاي قابل مقايسه ،وزن و اهميت نسبي
هر يک از آنها در راستاي هدف پژوهش تعيين گرديد و براي هر يک از عوارض نامبرده،
نقشه فاصلهاي تهيه گرديد ،سپس هر يک از نقشهها در چند کالس طبقهبندي شد و با
توجه به اهميت هر يک از کالسها ،ارزش يک (بدترين ارزش) و ارزش ( 9بهترين ارزش)
به آنها داده شد و با محاسبه امتياز نهايي گزينهها و اليهها بر اساس وزنهاي مربوط به
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خود ،با هم تلفيق گشته و نقشه نهايي مکان گزيني مشخص گرديد .در نهايت ايستگاههايي
پيشنهاد و اولويتبندي شدند .نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان ميدهد که با توجه به
مـدل تحليل شـبکه ،آتشنشاني موجـود در زمان بحران نـميتواننـد بهطور مطلوب
خدماترساني کند و قسمتهايي از شهر با وجود تراکم جمعيتي باال و داشتن کاربريهاي
حساس خارج از حوزه نفوذ مستقيم آن ميباشند ،در نتيجه اين وضعيت نيازمند مکانيابي و
استقرار ايستگاههاي جديد است .از اين رو در اين مقاله اقدام به تعيين و اولويتبندي نقاط
پيشنهادي براي احداث ايستگاههاي جديد گرديد.
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