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چکيده
زمینهوهدف: با افزايش جمعيت و تراکم آن د ر شهر، خد مات رساني د ر زمينه هاي مختلف به د ليل کمبود هاي موجود ، د چار نارسايي د ر مکان يابي 
مراکز خد ماتي مي شود  و از ميان مراکز خد مات شهري، سازمان آتش نشاني وظيفه تأمين امنيت د ر جهت پيشگيري و مقابله با آتش را انجام مي د هد . 
يکي از موارد  قابل توجه قبل از احد اث اين مراکز مطالعه، بررسي و انتخاب مکان جغرافيايي مناسب براي استقرار اين نوع کاربري است. مکاني که د ر 
شرايط بحراني محلي مناسب براي خد مات رساني باشد . اين پژوهش با ارائه الگوي مناسب به د نبال مکان يابي بهينه مراکز آتش نشاني د ر شهر بيرجند  

مي باشد . 
روش: روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي – تحليلي است. د ر مرحله نخست به شناسايي عوامل موثر بر مکان گزيني پايگاه ها 1-فاصله مناسب از 
مراکز آموزشي2-فاصله مناسب از مراکز اد اري  3-فاصله مناسب از مراکز د رماني4-فاصله مناسب از مراکز انبارد اري 5-فاصله مناسب از مراکز 
کارگاهي 6-فاصله مناسب از معابر اصلي7 -فاصله مناسب از تأسيسات و تجهيزات شهري 8- فاصله مناسب از مراکز تجاري 9-فاصله مناسب از 
تراکم باالي جمعيتي پرد اخته شد ، سپس با استفاد ه از نرم افزار Arc GIS و فرايند  تحليل سلسله مراتبي )AHP( و پس از طي کرد ن مراحل تهيه اليه  هاي 
اطالعاتي، طبقه بند ي و ارزش گذاري د روني اليه ها و وزن د هي و همپوشاني اليه هاي اطالعاتي به اولويت بند ي زمين هاي شهر بيرجند  براي ايجاد   مراکز 

آتش نشاني پرد اخته  شد . 
یافتهها:زمين هاي شهر بيرجند  براي ايجاد  مراکز آتش نشاني د ر 5 منطقه ارزش گذاري شد ه است. مناطق خيلي ضعيف )1295608 متر مربع(، مناطق 
ضعيف )5551925 متر مربع(، مناطق متوسط )9620790 متر مربع(، مناطق خوب )11844342متر مربع(، مناطق خيلي خوب )7370336 متر 

مربع( که زمين هاي مناطق مناسب و خيلي مناسب  براي ايجاد  مراکز آتش نشاني بالمانع مي باشند .
نتیجهگیری: نتايج نشان می د هد  5 مرکز آتش نشاني موجود  د ر مناطق مناسب و خيلي مناسب واقع شد ه اند  و برخی نقاط همانند  شرق شهر د سترسی 

به هيچ گونه ايستگاه آتش نشاني ند ارد .
واژههایکلیدی: مکان يابي، مراکز آتش نشاني، سيستم اطالعات جغرافيايي)GIS(، فرايند  تحليل سلسله مراتبي )AHP(، شهر بيرجند .
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Site location of Urban municipal facilities and equipment in line with utilization of 
Golden Time Crisis Management Case study: Birjand fire stations

M. Esmailnjad & Mohammad Eskandari Sani

Assistant Professor in Geography Department, University of Birjand

Abstract
Background and objective: According to the growing population and population density in cities, serving faces some inadequa-
cies in various areas due to the extant shortcomings. Among the urban centers, fire department has the tasks of securing duty 
in prevention and suppression from the fire. One of the important things before establishing these study centers is reviewing 
and selectinging suitable locations for this kind of users; a place which is suitable for critical conditions services. This study 
seeks to provide a suitable model for optimal locating fire station in the city of Birjand.
Method: The research method is descriptive-analytical. At first, the important factors for location databases such as (suitable 
distance from education centers- suitable distance from administrative centers- suitable distance from medical centers- suit-
able distance from storage centers- suitable distance from training centers- suitable distance from the main passage centers- 
suitable distance from municipal facilities and equipment centers- suitable distance from business centers- suitable distance 
from population high density centers) have been identified and then, using Arc GIS software and Analytical Hierarchy Process 
(AHP) and after the process of providing information, classification and evaluation layers, weighting and overlay information 
layers, the Birjand lands are prioritized for establishing fire centers.
Findings: Birjand lands are evaluated for establishing fire centers in five zones: very poor zone, weak zone, intermediate zone, 
and good zone, very good zone; so that good and very good zones are suitable for fire locations and also observed five centers, 
are located in good and very good zones.
Results: The results show that 5 Fire stations are located in appropriate and very appropriate areas and some parts of the city 
such as the Eastern parts do not have access to any fire station. 
Type of paper: Research article
Keywords: Site location, fire centers, Geography Information System (GIS), Analytical Hierarchy Process (AHP), Birjand
uCitation (APA 6th ed.): Esmailnjad, M. Eskandari Sani, M (2016, Fall). Site location of Urban municipal facilities and equipment 
in line with utilization of Golden Time Crisis Management Case study: Birjand fire stations. Disaster Prevention and Management 
Knowledge Quarterly (DPMK), 6(3),  252-263.
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مقدمه
با توجه به توسعه روزافزون جامعه شهري د ستیابي به سهمي عاد النه 
براي  اهمیت  حائز  بسیار  هد في  عمومي،  هاي  د ارایي  توزیع  د ر 
چید مان  و  متناسب  توزیع  رود .  مي  شمار  به  شهري  ریزان  برنامه 
متعاد ل کاربري ها، به صورتی است که گروه هاي اجتماعي معین با 
خصوصیات مکاني )فضایي( گوناگون، همگي تا حد  امکان از آن ها 
بهره مند  شوند  و به آن ها د سترسي د اشته باشند  که د ستیابي به این 
هد ف د ر گرو انجام برنامه ریزي کاربري اراضي شهري است. هد ف 
اصلي از برنامه ریزي کاربري اراضي شهري، تأمین رفاه اجتماعي و 
اقتصاد ي شهروند ان است که با توجه به معیارهاي مکان گزیني از 
جمله سازگاري، آسایش، کارایي، مطلوبیت، سالمتي و استاند ارد هاي 
ایمني انجام مي شود  )پورمحمد ي، 1386(1 )ص93( د ر این برنامه 
علمي  صورت  به  شهري  اراضي  الگوهاي  که  شود   مي  تالش  ریزي 
مشخص شود  و مکان یابي فعالیت هاي مختلف شهر د ر انطباق و 
هماهنگي با یکد یگر و سیستم هاي شهري قرار گیرد  )همان: 3(. چرا 
که یکي از فاکتورهاي بسیار مهم د ر زمینه د سترسي، توزیع عاد النه 
منابع عمومي و مکان گزیني کاربري ها د ر سطح یک شهر مي باشد  به 
طوري که با اتخاذ کمترین منابع، بیشترین پوشش عملکرد ي حاصل 
مي شود . این مسأله بیشتر از لحاظ اقتصاد ي و اجتماعي مطرح بود ه 
اراضي و مکان گزیني  نقشه کاربري  تولید   تهیه و  به خصوص د ر  و 
کاربري هاي شهري مانند  ایستگاه هاي آتش نشاني مورد  توجه است. 
د ر واقع  چون موضوع اصلي برنامه ریزي شهري، ساماند هي کالبد ي 
بر اساس عد الت اجتماعي، کارایي و کیفیت محیطي است؛  شهر 
انتخاب و  اهمیت ویژه اي مي یابد .  مکان گزیني مناسب فعالیت ها، 
مکان گزیني بهینه سعي د ارد  با قانونمند  کرد ن شاخص ها و عوامل 
تاثیرگذار و تصمیم گیري و ارائه راهکارهاي منطقي، تصمیم گیران 
و برنامه ریزان را د ر انتخاب مکان هاي مناسب براي انجام فعالیت ها 
سیستم  زمینه  این  د ر  مفید   بسیار  ابزارهاي  از  یکي  رساند   یاري 
اخیر  د رسال هاي   GIS تکامل  است.   )GIS(جغرافیایي اطالعات 
باعث شد ه است که به عنوان یک ابزار مورد  قبول براي مد یریت و 
تحلیل د اد ه هاي مکاني مورد  استفاد ه قرار گیرد . توزیع بهینه مراکز 
د ارند   آن سروکار  با  برنامه ریزان  اغلب  که  است  مسئله اي  خد ماتي 
به مراکز  تا اصل عد الت د ر د سترسي  )بحریني،1377(2 )ص65(. 

از  )ص123(.  علي،1384(3  )صالحي،رضا  شود   رعایت  خد ماتي 
میان کاربري ها و خد مات موجود  د ر شهر، توزیع و مکان یابي بهینه 
ایستگاه هاي آتش نشاني به د لیل اهمیت و توجه روز افزون به امر 
با  ایمني د ر شهرها و ارائه تمهید اتي د ر زمینه پیشگیري و مقابله 
آتش سوزي و حاد ثه از توجه زیاد ی برخورد ار است. بد ون ترد ید  د ر 
میان کلیه روش ها براي پیشگیري و کاهش تلفات و خسارات ناشي 
از آتش سوزي ها د ر مناطق شهري، برنامه ریزي شهري  از طریق وضع 
استاند ارد  ها و ضوابط و مقررات مربوطه مي تواند  سهم قابل توجهي 
د ر کاهش خسارات جاني و مالي و تامین ایمني براي شهروند ان د ر 
بلند  مد ت د اشته باشد ، این امر د ر شهر هاي ایران که اکثرا د اراي بافتي 
فشرد ه و متراکم با شبکه هاي د سترسي نامناسب هستند ، حساسیت 
مواقع  د ر  تا  طلبد   مي  ضوابط  و  استاند ارد  ها  وضع  د ر  را  بیشتري 
اضطراري و وقوع حواد ث د ر این بافت ها، عملیات امد اد  رساني به 
شهر  اسکند ري،1380(4)ص6(.  )پور  گیرد   انجام  موقع  به  ساکنین 
و  جمعیتي  تمرکز  د لیل  به  جنوبي  خراسان  استان  مرکز  بیرجند  
اهمیت د ر ابعاد  گوناگون اقتصاد ي و صنعتي و د انشگاهي ضرورت 
آسیب هاي  براي کاهش  را  د قیقي  برنامه ریزي  و  مطالعه  اهمیت  و 
زمینه  د ر  بخصوص  میکند .  آن طلب  از  ناشي  اجتماعي  و  انساني 
کمبود   د اراي  آتش نشاني  ایستگاه هاي  استقرار  و  د رست  مکانیابي 
و توزیع فضایي نا مناسب مي باشد ، به طوري که 5 ایستگاه موجود  
د ر شهر، قاد ر به خد مات رساني به کل شهر نیستند . ایستگاه هاي 
خود روهاي  انتظار  و  استقرار  جهت  مکاني  عنوان  به  آتش نشاني 
آتش نشاني و امد اد ، از جمله مراکز مهم و حیاتي خد مات رساني 
و  ریزي  برنامه  حاضر  پژوهش  ترتیب  بد ین  هستند .  شهر ها  د ر 
مکانیابي ایستگاه هاي آتش نشاني د ر شهر بیرجند  است تا استقرار 
ایستگاه هاي آتش نشاني جهت مقابله یا تهد ید  د امنه خطر زا صورت 
و  سوزي  آتش  از  ناشي  تنش هاي  و  کند   وظیفه  انجام  و  بگیرد  
حواد ث را د فع کنند . بنابراین انتخاب محلي مناسب و ایمن جهت 
با توجه به  کلیه  ایجاد   ایستگاه هاي آتش نشاني د ر شهر بیرجند   
معیارها و پارامترهاي مورد  نیاز  با استفاد ه از روش تحلیل شبکه، 
مد ل رتبه اي و سلسله مراتبي)AHP( جهت تعیین ارزش معیارها 
و سیستم اطالعات مکاني)GIS( به عنوان ابزار کارآمد  د ر مکانیابي 
ایستگاه هاي  مکانیابي  زمینه  د ر  شود .  مي  انجام  پژوهش   این  د ر 
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آتش نشاني مطالعات محد ود ي صورت گرفته است که از میان آنها 
مي توان به موارد  ذیل اشاره نمود : کاظمي زاد  )1387(5 د ر پایانامه 
کارشناسي ارشد  د انشگاه سیستان و بلوچستان تحت عنوان »مکان 
گزیني خد مات شهري با تاکید  بر ایستگاه هاي آتش نشاني د ر شهر 
تحلیل  مد ل  و  تحلیل شبکه  از  استفاد ه  با   »GIS از  استفاد ه  با  قم 
سلسله مراتبي د ر سیستم اطالعات مکاني به مکانیابي ایستگاه هاي 
آتش نشاني د رشهر قم پرد اخته است.کریمي)1388(6 د ر مقاله تحت 
عنوان »ارزیابي توزیع فضایي و مکان یابي ایستگاه هاي آتش نشاني 
د ر شیراز با استفاد ه از GIS« با استفاد ه از سیستم اطالعات مکاني با 
ارزیابي توزیع فضایي و مکانیابي بهینه ایستگاه هاي آتش نشاني د ر 
شهر شیراز پرد اخته است. عرب عامري )1389(7 د ر پژوهشي تحت 
عنوان »اولویت بند ي نواحي شهري به منظور تاسیس ایستگاه هاي 
کمک  با  و  خطي  تخصیص  روش  د و  از  استفاد ه  با  آتش نشاني 
تکنیک GIS  د ر شهر ماکو« به اولویت بند ي زمین هاي شهري براي 
تخصیص  روش  د و  از  استفاد ه  با  آتش نشاني  ایستگاه هاي  ایجاد  
GIS  د ر شهر ماکو پرد اخته است. مهر  با کمک تکنیک  خطي و 
نصیر  خواجه  د انشگاه   ارشد   کارشناس  پایانامه  د ر  منش)1388(8 
ایستگاه هاي  بهینه  مکانهاي  تعیین  عنوان  »تحت  طوسي  الد ین 
د رمناطق  مصنوعي  عصبي  شبکه هاي  از  استفاد ه  با  آتش نشاني 
استقرار  بهینه جهت  مکان یابي  به  تهران)10،11،12(«  گانه شهر  سه 
مصنوعي  شبکه هاي عصبي  از  استفاد ه  با  آتش نشاني  ایستگاه هاي 

د ر مناطق 10، 11و12 تهران پرد اخته است.

روش
تحقیقات  نوع  از  هد ف  نظر  از  حاضر  مقاله  د ر  تحقیق  روش 
و  تحلیلی  توصیفی-  تحقیقات  نوع  از  ماهیت  نظر  از  کاربرد ی، 
مید انی  اسناد ی-  از روش های  ترکیبی  اطالعات  از حیث گرد آوری 
است. د ر مطالعه مید انی ابزار گرد آوری اطالعات با توجه به موضوع 
تحقیق از مشاهد ه مستقیم و مصاحبه جهت کسب اطالعات مورد  
مورد   اطالعات  ای،  کتابخانه  مطالعه  د ر  است.  شد ه  استفاد ه  نیاز 
نیاز شامل اطالعات آماری، مطالعات قبلی که د ر این زمینه انجام 
گرفته و همچنین گزارش ها، جمع آوری  می شود  که از طریق فیش 
 GIS قابلیتهاي  به رویکرد  ترکیبي  با توجه  برد اری تهیه شد ه است. 

و  تجزیه  بحران،  مد یریت  مسایل  د رحل  استفاد ه  قابل  مد لهای  با 
با استفاد ه از سامانه سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( و  تحلیل 
مد ل )AHP(صورت گرفت. با کمک GIS می توان به فهم بهتری از 
جهان اطراف خود  د ست یافت. این سیستم ها به واسطه برخورد اری 
به فرد ، نظیر امکان تجزیه و تحلیل د قیق،  از ویژگی های منحصر 
سریع و مطمئن د اد ه های مکانی و اطالعات توصیفی از یک سو و 
توّجه روز افزون به مکانیابی و نهاد های د ست اند رکار تصمیم گیری 
به ابزاری قابل اعتماد  جهت حمایت از تصیمات مکان مرجع از سوی 
د یگر موجب شد  به سرعت، جایگاه مناسبی را د رمیان سیستم های 
این  اختصاص  د هد ؛  خود   به  تصمیم گیری  از  حمایت  و  مد یریت 
یابی و  به مکان  بحران شد ه و  سیستم می تواند  پشتیبان مد یریت 

مکان گزینی فعالیت ها کمک کند .

محدودهموردمطالعه
استان خراسان جنوبي با وسعتي حد ود  95388 کیلومتر مربع، بین 
مد ار جغرافیایي 30 د رجه و 31 د قیقه تا 34 د رجه و 53 د قیقه عرض 
شمالي از خط استوا و 57 د رجه و 3 د قیقه تا 60 د رجه و 57 د قیقه 
طول شرقي از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است و از شمال به 
به طول 331 کیلومتر د اراي مرز  استان خراسان رضوي و از شرق 
مشترک با کشور افغانستان بود ه و از غرب به استان یزد  و از جنوب 
از  باشد .  مي  محد ود   کرمان  و  بلوچستان  و  استان هاي سیستان  به 
لحاظ وضع ارتفاعات، ارتفاعات استان خراسان جنوبي امتد اد  شمالي- 
جنوبي د ارند . بلند ترین نقطه استان قله شاسکوه د ر 2854 متري و 
پست ترین نقطه استان د ر شهرستان سربیشه با ارتفاع 876 متر از 
سطح د ریا واقع شد ه است )سالنامه آماري استان،1389(9 )ص43(. 
شهر بیرجند  مرکز استان خراسان جنوبي نیز با مساحت 25723612 
مترمربع بین 31 د رجه و 21 د قیقه تا 33 د رجه و 35 د قیقه عرض 
شمالي و 57 د رجه و 56 د قیقه و 59 د رجه و 40 د قیقه طول شرقي 
واقع شد ه است و از لحاظ تقسیمات شهرد اري بیرجند  2 منطقه د ارد . 
این شهرستان د ر مرکز استان قرار گرفته و از شمال به شهرستان قاین 
و بخش سرایان، از جنوب به شهرستان سربیشه، از شرق به کشور 
افغانستان محد ود  شد ه است و فاصله آن تا مشهد ، زاهد ان و تهران 
به ترتیب 486، 458، 1320 کیلومتر است. شهرستان بیرجند  د اراي 
1 بخش، یک نقطه شهري و 6 د هستان مي باشد . جمعیت شهري 
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نفر و  بر 194405  بالغ  این شهرستان طبق سرشماري سال 1390، 
جمعیت روستایي این شهرستان 70977 نفر مي باشد .

بررسيوضعموجودوتفضيليکاربريهايشهربيرجند
ابتد ا الیه هاي مورد  نظر  شامل  وضع موجود  و تفضیلي کاربري هاي 
شهر بیرجند  از سازمان ها و مراکز موجود  جمع آوري گرد ید . مساحت 
کل کاربري هاي موجود  و تفضیلي شهر بیرجند   25733248 مترمربع 
یا 2573 هکتار مي باشد  که با احتساب معابر و کلیه سطوح شهري 
کاربري هاي  از  بعد   د رصد   بیشترین  مي باشد .  790هکتار  حد ود ا 
کاربري هایي  به  سبز)%20/9(،  فضاي  کاربري  و   )%43( مسکوني 
د بیرستان،  راهنمایي،  د بستان،  آموزشي شامل )کود کستان،  همچون 
هنرستان، آموزش عالي و مراکز آموزشي( با 7/58%،نظامي – انتظامي 

با 3/9%، اد اري 2/9%، فرهنگي شامل)فرهنگي-اجتماعي، تاریخي، 
و  شامل)حمل  با 2/81%،خد ماتي  جهانگرد ي(  و  پذیرایي  و  مذهبي 
انبار د اري،تاسیسات شهري(با 3% ،ورزشي، مسکوني-تجاري  نقل و 
بهد اشتي د رماني 2% و مزروعي 0/2% تعلق د ارد    ، هر کد ام%2/4 
)3/9 % از زمینهاي سطح شهر نیز فاقد  کاربري مي باشند (. با توجه به 
عد م مطابقت این الیه ها با همد یگر براي آنها سیستم مختصات با زون 
 UTM  مشخص و یکسان تعریف شد ه که د ر این پژوهش سیستم
به عنوان سیستم مبنا استفاد ه شد ه است که د ر سیستم UTM منطقه 
مورد  نظر د ر زون 40 قرار مي گیرد . سپس براي هر کد ام الیه ها پس 
 Arc د ر محیط نرم افزاري   shape از رقومي کرد ن و تبد یل به فرمت

GIS مراحل مختلف وزن د هي و تحلیل انجام مي گیرد .

نقشه1.توزیعکاربریاراضیشهریدرشهربیرجند

یافتهها
د ر مکان یابي هر مرکز خد ماتي )نظیر آتش نشاني( د ر شهر، عوامل 
و معیارهاي مختلفي موثر هستد  و باید  با توجه به د رجه اهمیت هر 
یک از این معیارها )کاربري ها، شاخص ها ( و فاصله اي که باید  از 
مرکز  خد ماتي مورد  نظر د اشته باشد  )از لحاظ اینکه به آن کاربري 
از  توان  مي  عوامل  این  گرفتن  نظر  د ر  با  باشند (  د ور  یا  نزد یک 
صحت مکان یابي مورد  نظر تا حد ود  زیاد ي مطمئن شد . همچنین 

صرفًا   ، نشاني  آتش  مثل  خد ماتي  واحد   یک  عملکرد   تحلیل  د ر 
وجود  تعد اد  زیاد  ایستگاههاي این مراکز خد ماتي نمي تواند  نمایانگر 
عملکرد  خوب این مراکز باشد ؛ زیرا د ر یک منطقه با خطر ریسک 
پذیري باال ) همانگونه که آمارهاي ارائه شد ه از سازمان آتش نشاني و 
خد مات ایمني شهرد اري قم این مطلب را اثبات مي کند ( د ر بعضي 
مواقع نیاز به ایجاد  ایستگاههاي کمکي با پرسنل اند ک و با فاصله 

کمتر از ایستگاههاي اصلي وجود  د ارد .
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شناسایيمعيارهايمکانیابيمراکزآتشنشاني
د ر فرایند  برنامه ریزي که تالشي است براي ایجاد  چارچوبي مناسب که 
طي آن برنامه ریز بتواند  براي رسید ن به راه حل بهینه اقد ام کند . پس از 
تعیین اهد اف کلي، بیان  مقاصد  )اهد اف عملیاتي( برنامه ریزي و تهیه 
گزینه هاي مختلف براي رسید ن به اهد اف و مقاصد  برنامه ریزي، ارزیابي 
گزینه  از  هر یک  نسبي  شایستگي  اساس  بر  تا  پذیرد   مي  صورت 
بهینه مراکز  انتخاب شود . د ر واقع توزیع  بهینه  یا  ها،گزینه مطلوب 
د ارند   کار  آن سرو  با  برنامه ریزان  اغلب  که  است  مسأله اي  خد ماتي 
)بحریني ،1377(10 )ص65( تا اصل عد الت د ر د سترسي به مراکز 
براي  علي،1384(11)ص123(  )صالحي،رضا  شود   رعایت  خد ماتي 
سنجش  شایستگي نسبي گزینه ها معموال از معیارها استفاد ه میشود . 
انتخاب مکان مناسب براي مراکز آتش نشاني نیز از این قاعد ه مستثني 

نیست، بنابراین براي تعیین مکان و موقعیت 
بهینه بایستي معیارها و شرایطي تعریف شود  
تا  براي مراکز آتش نشاني که تمام شرایط د ر 
باالترین حد  ممکن قرار د ارد ، به عنوان بهترین 
محل و با باالترین کارایي انتخاب شود . برخي 
از کاربري ها به د لیل ماهیت عملکرد یشان باید  
د ر فاصله مناسبي نسبت به مراکز آتش نشاني 
به  مربوط  مطالعات  بنابراین  گیرند .  قرار 
نوع خد مات  بهترین  تامین  با هد ف  سازگاري 
رساني از اهمیت خاصي برخورد ار است. براي 
د و  بین  ناسازگاري  یا  سازگاري  میزان  تعیین 
کاربري باید  مشخصات و نیازهاي هر کاربري 
را جهت انجام فعالیت عاد ي آن تعیین وسپس 
و  توافق  موارد   مشخصات،  این  مقایسه ي  با 
عد م توافق را مشخص کرد . د سترسي و ارتباط، 
پیش شرط هاي اساسي زند گي شهري به شمار 

مي روند  )Madsen and Plunz، 2002(12 )ص133( د سترسي، به 
د یگر اطالق  به مکان  نسبي یک مکان نسبت  نزد یکي و مجاورت 
به  آتش نشاني  مرکز  یک  )ص421(   13)1995  ،Pooler( مي شود  
قرار  محله  منطقه،  شهر،  یک  مرد م  عموم  استفاد ه  مورد   آنکه  سبب 
این  د ر  آنچه  قرارگیرد .  بررسي  د سترسي مورد   نظر  از  باید   مي گیرد ، 

مبحث حائز اهمیت است، سهولت و سرعت د سترسي مي باشد . یعني 
د ر مطالعات مربوط به د سترسي مرکز آتش نشاني باید  به این نکته 
توجه نمود  که مکاني که مرکز آتش نشاني د ر آن قرار مي گیرد  به چه 
طریقي با نقاط مختلف شهر ارتباط برقرار مي کند  و اینکه این ارتباط 
با سهولت و سرعت انجام شود  یا خیر. بر این اساس د ر این تحقیق 
براي مکان یابي مراکز آتش نشاني از الیه هاي اطالعاتي زیراستفاد ه شد ه 
از  مناسب  فاصله   -2 ، آموزشي  مراکز  از  مناسب  فاصله  است: 1- 
مراکز اد اري، 3- فاصله مناسب از مراکز د رماني ، 4- فاصله مناسب 
از مراکز انبارد اري ،5- فاصله مناسب از مراکز کارگاهي 6- فاصله 
مناسب از معابر اصلي7- فاصله مناسب از تأسیسات و تجهیزات 
شهري8- فاصله مناسب از مراکز تجاري9- فاصله مناسب از تراکم 

باالي جمعیتي.

الف:تهيهالیههاياطالعاتيوانجامتحليلهايمکاني
د ر فرایند  مکان یابي تهیه الیه هاي اطالعاتي مورد  نیاز، اولین مرحله از 
مراحل عملي تحقیق مي باشد  که پس از مشخص شد ن معیارهاي مؤثر 
د ر مکان یابي، باید  الیه اطالعاتي هر یک از معیارها از روي نقشه پایه 
شهري استخراج و آماد ه شوند .تهیه نقشه فاصله )Distance( از الیه هاي 

نمودار1.ساختنسلسلهمراتبيمکانیابيمراکزآتشنشانيدرشهربیرجند)مأخذ:نگارنده(
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اد اري،  انبارد اري، مراکز  اطالعاتي)مراکز آموزشي، مراکز تجاري، مراکز 
تراکم باالي جمعیتي، مراکز کارگاهي، تاسیسات و تجهیزات شهري، 
معابراصلي( د ر برنامه جانبي Spatial Analyst و تبد یل نقشه وکتوري 

کاربري اراضي به فرمت رستري  د ر این مرحله صورت مي گیرد . 
ب:ارزشگذاريالیهاياطالعاتي

سیستم  از  استفاد ه  با  مکان یابي  اصلي  مراحل  از  یکي  مرحله  این 
اطالعات جغرافیایي است. د ر این مرحله مجموع نقشه هاي فاصله 
بند ي  طبقه  مجد د   صورت  به   Spatial Analyst اکستنشن  د ر 
عملیات  شود .  مي  ارزش گذاري  الیه ها  و  شود   مي   )Reclassify(
بود ه  ضروري  امري  الیه ها  مجموع  ترکیب  براي  مجد د   بند ي  طبقه 
براي مد ل سازي مراکز آتش نشاني نقشه هاي  این تحقیق  است. د ر 

فاصله الیه هاي اطالعاتي به 5 کالس طبقه بند ي شد ه و با توجه به 
اهمیت هر یک از کالس ها ارزشي بین 1 )بد ترین ارزش( و3 و5 و7 
و تا9 )بهترین ارزش( به آن ها د اد ه شد . براي الیه هاي)مراکز آموزشي، 
انبارد اري، مراکز اد اري، تراکم باالي جمعیتي،  مراکز تجاري، مراکز 
مراکز کارگاهي، تأسیسات و تجهیزات شهري، معابراصلي( با توجه 
مراکز  این  به  نزد یک  فاصله  د ر  باید   آتش نشاني  ایستگاه  اینکه  به 
فاصله  که  ترتیب  به  و   9 ارزش  کاربري  به  نزد یک  طبقه  به  باشد  
د ور مي شود  ارزش 7 و 5 و 3 و 1د اد ه شد ه است. الیه تراکم باالي 
جمعیتي با توجه جمعیت محالت  به 5 کالس طبقه بند ي و ارزش 
ترتیب  به  و   9 ارزش  بیشترین جمعیت  با  که محالت  شد   گذاري 

محالت کم جمعیت ارزش  7 و 5 و 3 و1 د اد ه شد .

نقشه2.ارزشگذاريزمینهايشهريبرايمکانیابيمراکزآتشنشاني

وزندهيبهالیههاياطالعاتي
معیارهاي گوناگون د ر مکان یابي مراکز آتش نشاني همسو نیستند ، 
د ر  پذیرد .  صورت  بعد ي  چند   فضاي  یک  د ر  باید   گیري  تصمیم 
چنین شرایطي روش هاي ارزیابي چند  معیاري، با توجه به اینکه د ر 
این روش ها فرض بر این است که هر یک از معیارها محور یا بعد  
جد اگانه اي هستند  )توفیق،1372(15)ص40( مي توانند  مورد  استفاد ه 
قرار گیرند . د ر این روش ها امکان تحلیل و ارائه کلیه اطالعات موجود  
بعد ي وجود   چند   و  متفاوت  معیارهاي  اساس  بر  گزینه ها  مورد   د ر 
د ارد . این روش هاي ارزیابي ممکن است کاماًل کمي باشد  )مثل روش 
ماتریس د ستیابي به اهد اف( یا کاًل کیفي باشد  )مثل روش تحلیل 

نظام( و یا ترکیبي از اطالعات کمي و کیفي باشد  )مثل روش هاي 
تحلیل اثرات زیست محیطي(. بررسي ها نشان مي د هد  که برخي 
د ارند   اند کي  اهمیت  نشاني  آتش  مراکز  یابي  مکان  براي  معیارها 
مانند  زمین هاي بایر، اما از نظر مستعد  بود ن براي ایجاد  ایستگاه 
به  توجه  با  بنابراین  هستند ،  فراواني  اهمیت  د اراي  نشاني  آتش 
د ید گاه سیستمي مکان یابي ایستگاههاي آتش نشاني فقط با یک 
معیار قابل قبول نیستند ؛ بلکه باید  معیارهاي مختلف با همد یگر 
مطالعه شوند ؛ همچنین معیارهایي که د ر تعیین مراکز آتش نشاني 
مورد  استفاد ه قرار گرفته از اهمیت یکساني برخورد ار نبود ه و حتي 
ممکن است معیاري نسبت به معیار د یگر نقش تعیین کنند ه اي 
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د اشته باشد  .بنابراین د ر این مرحله ارزش معیارها نسبت به همد یگر 
سنجید ه شد ه و براي تعیین وزن و اهمیت هر کد ام د ر مکان یابي 

ایستگاههاي آتش نشاني از روش AHP استفاد ه شد .
روش ارزیابي فرایند  تحلیل سلسله مراتبي )AHP( جزو روش هاي 
ارزیابي چند  معیاري است که د ر این پژوهش از آن استفاد ه شد ه است. 
این مد ل ترکیبي از مد ل مقایسه هاي زوجي و مد ل موریس است که براي 
سطح بند ي، د رجه بند ي، تعیین مکان بهینه و غیره د ر ناحیه جغرافیایي 
)ص129(.   16)1382 استعالجي،  و  )آسایش  است  استفاد ه  قابل 
فرایند  تحلیل سلسله مراتبي با شناسایي و اولویت بند ي عناصر تصمیم 
گیري شروع مي شود . این عناصر شامل هد ف، معیارها یا مشخصه ها 
و گزینه هاي احتمالي مي شود  که د ر اولویت بند ي به کار گرفته مي 
شوند . فرایند  شناسایي عناصر و ارتباط بین آنها که منجر به ایجاد  یک 
ساختار سلسله مراتبي مي شود . سلسله مراتبي بود ن به این د لیل است که  
تصمیم گیري )گزینه ها و معیارهاي تصمیم گیري(را مي توان د ر سطوح 
مختلف خالصه کرد . د ر اولین اقد ام، ساختار سلسله مراتبي مربوط به 
موضوع را مشخص مي کنیم)نمود ار1( د ر این نمود ار، ما با یک سلسله 
مراتب شامل: هد ف، معیارها، گزینه ها مواجه هستیم. تبد یل موضوع یا 
مسأله مورد  بررسي به یک ساختار سلسله مراتبي مهمترین قسمت فرایند  
تحلیل سلسله مراتبي محسوب مي شود ، زیرا د ر قسمت با تجزیه مسائل 
مشکل و پیچید ه، فرایند  تحلیل سلسه مراتبي آنها را به شکلي ساد ه، که 
با ذهن و طبیعت انسان مطابقت د اشته باشد ، تبد یل مي کند . به عبارت 
د یگر، فرایند  تحلیل سلسله مراتبي مسائل پیچید ه را از طریق تجزیه آن 
به عناصر جزیي که به صورت سلسله مراتبي به هم مرتبط بود ه و ارتباط 
هد ف اصلي مسئله با پایین ترین سطح سلسله مراتبي مشخص است، به 

شکل ساد ه تري د ر مي آورد . 
سپس سنجه ها د ر یک ماتریس قرار گرفته و مقایسه هاي د وتایي 
بین معیارها صورت مي پذیرد ، د ر واقع ماتریسي تشکیل شد ه که 
نسبت  معیارها  از   هر یک  اهمیت  میزان  به  توجه  با  آن  د رایه هاي 
به یکد یگر به صورت د وبه د و مقایسه شد ه بود  )با استفاد ه از جد ول 
پرفسور ساعتي( و سپس با استفاد ه از روش نرمال کرد ن تمام سنجه ها 
هم وزن مي شوند . وزن هر فاکتور نشان د هند ه اهمیت و ارزش آن 
بنابرین  است.  تعیین مکان  د ر عملیات  د یگر  فاکتورهاي  به  نسبت 
انتخاب آگاهانه و صحیح وزن ها کمک بزرگي د ر جهت تعیین هد ف 

مورد  نظر مي کند  و مي توان با وزن د هي مناسب با  توجه به اهمیت شان 
اقد ام به مکانیابي مناسب کرد . پس از تشکیل ماتریس مقایسه، به 
ترتیب زیر وزن هاي نسبي معیارها به د ست مي آید : گام اول: محاسبه 
مجموع مقاد یر هر ستون د ر ماتریس مقایسه زوجي است. گام د وم: 
مؤلفه  این صورت که هر  به  است،  ماتریس  اعد اد   استاند ارد  سازي 
ماتریس حاصل از مقایسه زوجي به مجموع ستونش تقسیم شد ه و 
ماتریس مقایسه زوجي نرمال شد ه به د ست مي آید . گام سوم: محاسبه 
میانگین مؤلفه ها د ر هر رد یف از ماتریس استاند ارد  شد ه است. یعني 
تعد اد   بر  رد یف  هر  براي  شد ه  استاند ارد   امتیازات  مجموع  تقسیم 
میانگین ها  این  است.  ستوني  ماتریس  یک  هر  حاصل  که  معیارها 
این  د ر  که  باشد   مي  مقایسه شد ه  معیارهاي  نسبي  از وزن  تخمیني 
رابطه نهایتًا وزن نهایي بد ست مي آید ، وزن نهایي مبنایي براي تصمیم 
گیري بود ه و به عنوان نسبت هاي کارایي هر معیار د ر رسید ن به هد ف 
نهایي به کار گرفته مي شود . همانطور که مشاهد ه مي شود  مجموع 
ضریب اهمیت معیارها معاد ل 1 است و این نشان د هند ه نسبي بود ن 
اهمیت معیارهاست. یکي از مزیت هاي فرایند  تحلیل سلسله مراتبي 
تعیین  براي  شد ه  انجام  قضاوت هاي  د ر  سازگاري  بررسي  امکان 
به عبارت د یگر د ر تشکیل ماتریس  اهمیت معیارها است.  ضریب 
مقایسه د ود وئي معیارها چقد ر سازگاري د ر قضاوت ها رعایت شد ه 
است؟ مکانیزمي که ساعتي براي بررسي ناسازگاري د ر قضاوت ها د ر 
نظر گرفته است چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوي 0/1 باشد ، 
سازگاري د ر قضاوت ها مورد  قبول است وگرنه باید  د ر قضاوت ها 
تجد ید  نظر شود . به عبارت د یگر ماتریس مقایسه د ود وئي معیارها 
باید  مجد د اً تشکیل شود . د ر این پژوهش سازگاري 0/01 بود ه است 

یعني سازگاري د ر قضاوت ها رعایت شد ه است.

جدول1.مقیاسهايعدديساعتي)مأخذ:قدسيپور،14:1384(

ارزشعدديمفاهیم
1اهميت يکسان

3تاحد ود ي د اراي اهميت زياد 
5بطور جد ي مهم و با اهميت
7خيلي زياد  مهم و با اهميت

9اهميت د ر حد  عالي
2و4و6و8ارزش هاي حد  متوسط را ارائه مي کنند 
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بررسيسازگاريدرقضاوتها
بررسي  امکان  مراتبي  سلسله  تحلیل  فرایند   مزیت هاي  از  یکي 
اهمیت  ضریب  تعیین  براي  شد ه  انجام  قضاوت هاي  د ر  سازگاري 
مقایسه  ماتریس  تشکیل  د ر  د یگر  عبارت  به  است.  معیارها 
د ود وئي معیارها، چقد ر سازگاري برای قضاوت ها رعایت شد ه است؟ 
مکانیزمي که ساعتي براي بررسي ناسازگاري د ر قضاوت ها د ر نظر 
ناسازگاري )I.R( است  به نام ضریب  گرفته است، محاسبه ضریبي 
 )R.I(به شاخص تصاد في بود ن )I.I( که از تقسیم شاخص سازگاري
حاصل مي شود . چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوي 0/1 باشد ، 
قضاوت ها  د ر  باید   وگرنه  است  قبول  مورد   قضاوت ها  د ر  سازگاري 
تجد ید  نظر شود . به عبارت د یگر ماتریس مقایسه د ود وئي معیارها 

باید  مجد د اً تشکیل شود . این مرحله شامل 3 بخش است:
1. محاسبه برد ار ویژه 

)I.I( 2. مقد ار شاخص ناسازگاري
)I.R(3. محاسبه نرخ ناسازگاري

بردارویژه
براي بد ست آورد ن برد ار ویژه قد م هاي زیر باید  برد اشته شوند :

مرحله 1- ضرب ماتریس د ر برد ار وزن
مرحله 2- تقسیم اعد اد  بد ست آمد ه از مرحله باال بر وزن پارامترهاي 

مربوطه
مرحله 3- میانگین گیري از کلیه اعد اد  بد ست آمد ه

کلیه مراحل د ر جد ول زیر نشان د اد ه شد ه است.

جدول2.ماتریسمقایسهزوجيمعیارها

تأسیساتالیهها
شهري

مراکز
انبارداري

مراکز
کارگاهي

معابر
اصلي

مراکز
تجاري

مراکز
درماني

مراکز
آموزشي

تراکمباالي
جمعیتي

مراکز
اداري

123456789تأسيسات شهري
0/512345678مراکز انبارد اري
0/330/51234567مراکز کارگاهي

0/330/330/5123456معابر اصلي
0/330/330/330/512345مراکز تجاري
0/250/330/330/330/51234مراکز د رماني
0/20/250/330/330/330/5123مراکز آموزشي

0/20/20/250/330/330/330/512تراکم باالي جمعيت
0/160/20/20/250/330/330/330/51مراکز اد اري

3/35/148/1110/4113/4917/1621/1326/532مجموع
جدول3.محاسبهوزننهایي)مأخذ:یافتههايتحقیق(

الیهها
تأسیسات
شهري

مراکز
انبارداري

مراکز
کارگاهي

معابر
اصلي

مراکز
تجاري

مراکز
درماني

مراکز
آموزشي

تراکمباالي
جمعیتي

مراکز
اداري

وزننهایي

0/300/390/370/280/220/230/230/190/190/27تأسيسات شهري
0/150/200/250/280/220/170/180/190/160/20مراکز انبارد اري
15/.116/.14/15/.17/.22/.19/.12/.10/.1/.مراکز کارگاهي

0/10/060/060/100/150/170/140/110/130/11معابر اصلي
0/10/060/060/040/080/120/140/110/090/08مراکز تجاري
0/70/060/040/030/040/060/090/110/090/06مراکز د رماني
0/060/050/040/030/020/030/050/080/090/04مراکز آموزشي

0/060/040/030/030/020/020/020/040/060/03تراکم باالي جمعيت

0/050/040/030/020/020/020/010/020/030/02مراکز اد اري
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 شاخص ناسازگاري
برطبق فرمول زیر براي ماتریس هاي n بعد ي بد ست مي آید :

مرحله1مرحله2مرحله3

56/9

2 / 4 0 / 2 7 =  
8/88

+

+ =2/4

1/79 0/20= 
8/97

+              

+ =1/79

1/31 0/15= 
8/79

+  

+ =1/31

0/97 0/11=  
8/81

+  

+ =0/97

0/75 0/08=  
9/43

+  

+ =0/75

0/54 0/06=  
9/15

+  

+ =0/54

0/40 0/04=  
10/14

+

+ =0/40

0/30 0/03=  
10/12

+

+ =0/30

0/23 0/02=  
11/75

+

+ =0/23

نرخناسازگاري:
نرخ ناسازگاري با تقسیم شاخص سازگاري بر شاخص تصاد في بود ن 

)R.I( محاسبه مي شود .

شاخص تصاد في بود ن با با توجه به تعد اد  معیارها )n( از جد ول 
زیر قابل استخراج است:

)346:1993،Bowen:جدول5.شاخصتصادفيبودن)مأخذ

N23456789101112131415
R.I058/09/012/124/132/141/145/148/151/148/156/157/159/1

 =0/04 < 0/1     OK

یعني سازگاري د ر قضاوت ها رعایت شد ه است.

ترکيبالیهها
مکان  تعیین  برگیرند ه  د ر  متعاد ل  چید مان  و  متناسب  توزیع 
گروه های  که  است  صورت  این  به  کاربری ها  یا  شهری  خد مات 
اجتماعی معین با خصوصیات مکانی )فضایی( گوناگون همگی تا 
حد  امکان از آن ها بهره مند  شوند . هد ف حائز اهمیت د ر این زمینه 

اصولی  چه  که  است  موضوع  این  د رک  شهری  ریزان  برنامه  برای 
و  د ارایی ها  جغرافیایی)مکانی(  و  فضایی  انتظام  اساس  توزیعی؛ 
د هی  از سرویس  بتوانند   تا  می د هد   تشکیل  را  عمومی  سرمایه های 
مناسب برخورد ار شوند . پس از تعیین معیارهاي مؤثر د ر مکان یابي 
این  اطالعاتي  الیه هاي  باید   اهمیتشان،  اساس  بر  آنها  وزن د هي  و 
تلفیق  تلفیق شوند .  با هم  از یک روش مناسب  استفاد ه  با  معیارها 
همد یگر  با  گوناگون  منابع  از  فضایي  مختلف  الیه هاي  ترکیب  و 
هد ف اصلي پروژه هاي GIS و ویژگي منحصر به فرد  آن است تا 
به این ترتیب اثرات متقابل توصیف و تجزیه و تحلیل شد ه و براي 
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تصمیم گیران تکیه گاهي فراهم شود . د ر این تحقیق جهت ترکیب 
الیه ها با یکد یگر از اکستنشن AHP د ر محیط  Arc GIS استفاد ه شد ه 
که نتایج نشان د اد ه است که شهر بیرجند  د ر 5 منطقه ارزش گذاري 
شد ه است. پس از تطابق این نقشه با واقعیت زمیني، زمین هاي د سته 
مناسب و خیلي مناسب براي ایجاد  مراکز آتش نشاني شهر بیرجند  
مفید  تشخیص د اد ه شد  و همچنین مشاهد ه مي شود  5 مرکز آتش نشاني 
موجود  د ر د سته مناسب و خیلي مناسب قرار گرفته اند . مکان یابی 
ایستگاه های آتش نشانی شهر بیرجند ، متناسب با رشد  فیزیکی شهر 
و بر مبنای پوشش سریع و کامل حواد ث احتمالی صورت نگرفته 
است. به نظر مي رسد  که مکان یابي اولیه ایستگاههاي آتش نشاني 
شهر بیرجند ، متناسب با رشد  فیزیکي شهر و بر مبناي پوشش سریع 
و کامل حواد ث و حریق هاي احتمالي انجام نشد ه است. د ر مکان 
گزیني ایستگاه هاي آتش نشاني، ضروري است جهت توسعه شهر 
د قیقًا مورد  نظر قرار گیرد  و متناسب با جمعیت نواحي توسعه د ر 
10 تا 20 سال آتي و ترا کم های ساختماني مربوطه، ایستگاه های 

آتشنشانی مکان گزینی شوند .
شهر بیرجند  د ر د هه گذشته و پس از تقسیمات سیاسی 1383 
و تبد یل شد ن آن به محوریت سیاسی استان، رشد  فیزیکي سریعي 
بیرجند   شهر  محد ود ه  به  آن  اطراف  شهرک  چند ین  و  است  د اشته 
که  شهر  اطراف  اراضي  از  بسیاري  د وره ها  این  د ر  شد ند ،  افزود ه 
بسیار مستعد  براي کشاورزي بود ه اند  تغییر کاربري د اد ه و تحت 
ساخت و سازهاي شهري قرار گرفتند ، همچنین شهر بیشتر د ر جهت 
محورهاي ارتباطي توسعه پید ا کرد ه و عالوه بر رشد  جمعیت توسعه 

فیزیکی نیز پید ا نمود ه است.
با توجه به نقشه کاربري اراضي شهر و نقشه ایستگاه هاي آتش 
نشاني موجود  و شعاع عملکرد  آنها، مشاهد ه مي شود  که پراکند گي 
ایستگاه هاي آتش نشاني موجود  د ر همه جاي شهر یکسان و متناسب 
مکان یابي  د هند ه  نشان  این  و  است  نبود ه  شهر  فیزیکي  رشد   با 
ایستگاه هاي موجود  بر اساس آیند ه نگري و جهت گسترش فیزیکي 
شهر نبود ه و د ر نتیجه، قسمت هایي از شهر که بیشتر بخش شمالی و 
به خصوص شمال غربی که حجم نسبتًا وسیعي از شهر را تشکیل مي 
د هد ، با وجود  تراکم جمعیتي، تجاري، صنعتي، آموزشي و انبارد اري 
خارج از محد ود ه خد ماتي ایستگاه هاي موجود  بود ه که خود  د لیل بر 

نامتناسب ایستگاه هاي آتش نشاني موجود  از  مکان یابي و توزیع 
باشد   الذکر مي  بعد  و رشد  فیزیکي شهر د ر بخش های فوق  لحاظ 
و نیازمند  مکان یابي و استقرار ایستگاه هاي آتش نشاني جد ید  د ر 

مناطق خالي از پوشش ایستگاه هاي آتش نشاني موجود  است.

نتيجهگيري
د راین پژوهش زمین هاي شهر بیرجند  براي ایجاد  مراکز آتش نشاني 
ضعیف  خیلي  مناطق  است.  شد ه  گذاري  ارزش  منطقه   5 د ر 
)1295608 متر مربع(، مناطق ضعیف )5551925 متر مربع( ،مناطق 
متوسط)9620790 متر مربع(، مناطق خوب )11844342متر مربع(، 
مناطق خیلي خوب)7370336 متر مربع( که د ر نقشه شماره نهایي 
اند . که زمین هاي د سته خوب و خیلي خوب براي  نشان د اد ه شد ه 
مناسب هستند . عمد ه ترین  آتش نشاني  ایستگاه  بهینه  مکان  ایجاد  
هد ف این مطالعه ارائه الگویي است تا ثابت کند  که به جهت تقلیل 
اثرات و خسارات وارد ه از آن مي توان به برنامه ریزي منسجم و از 
پیش تعیین شد ه اي اقد ام کرد  و انتظار د اشت که د ر شرایط بحراني 
و نابسامان پس از بحران، د ر کوتاهترین زمان، مفید ترین نتایج  را 
بد ست آورد . د ر این راستا با توجه به موقعیت هاي جغرافیایي ایران، 
به ویژه منطقه مورد  مطالعه و با توجه به توان و پتانسیل هاي ممکن، 
استراتژي ها و سیاست هایي که توان اجرایي آن ممکن به نظر مي 

رسد  د ر ذیل بیان مي شود :
مراکز  د رماني،  مراکز  قبیل  از  سازگار  کاربري هاي  به  توجه   -
اد اري، مراکز کارگاهي و انبارد اري و  ... د ر مکان یابي مراکز 

آتش نشاني د ر شهر بیرجند  .
-ایجاد  فضاهاي باز و پارک هاي شهري د ر پهنه هاي آسیب پذیرشهر.
به  توجه  با  بیرجند   شهر  د ر  آتش نشاني  ایستگاه هاي  مکان یابي   -

الگوي ارائه شد ه د ر نقشه شماره نهایي.
 2 باشد ،  مي  موجود   آتش نشاني  ایستگاه   5 بیرجند   شهر  د ر 
ایستگاه د ر بافت قد یمي و فرسود ه شهر واقع د ر شمال و شمال شرق، 
1 ایستگاه د ر شهرک معصومیه د ر غرب شهر، 1 ایستگاه د ر سجاد  
شهر واقع د ر جنوب شرق و 1 ایستگاه د ر انتهاي خیابان آیت اهلل 
غفاري واقع د ر جنوب شهر؛ با توجه به جمعیت محالت شهر بیرجند  
مشخص مي شود  که مناطق مرکزي د ر شهر که محل تجمع مرد م 
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د ر تمامي ساعات روز مي باشند  و د اراي باالترین جمعیت محالت 
شهري است هیچ گونه مرکز آتش نشاني موجود  نمي باشد . همچنین 
گسترش فیزیکي شهر بیرجند  به سمت شرق شهر است که هیچگونه 
آتش نشاني  ایستگاه  نیست.  محد ود ه  این  د ر  آتش نشاني  ایستگاه 
جمعیت  به  توجه  با  مناسبي  مکان  د ر  شهر  سجاد   انتهاي  د ر  واقع 
محله سجاد  شهر نیست. بهتر است این ایستگاه د ر مرکز محله باشد  
ایستگاه هاي  تعد اد   بنابراین  د هد .  مکان  تغییر  محله  جنوب  از  و 
آتش نشاني د ر شهر بیرجند  با توجه به رشد  و پراکند گي جمعیت و 
استاند ارد  هاي شهري مناسب نبود ه است. شهر بیرجند  به سمت شرق 
د ر حال گسترش کالبد ي و فیزیکي است و همچنین د ر این محد ود ه  

بیمارستان و مرکز د رماني ولیعصر و خوابگاه هاي متعد د  و د انشگاه 
بیرجند  و پیام نور واقع شد ه اند . این محد ود ه از لحاظ کاربري هاي 
مهم شهري و رشد  کالبد ي نیازمند  خد مات رساني هاي مناسب است، 
اما با توجه به موقعیت مکاني ایستگاه هاي آتش نشاني مشاهد ه مي 
شود  که از 5 ایستگاه موجود ، سه ایستگاه د ر حاشیه جنوب شرق و 
غرب و جنوب  و 2 ایستگاه د ر شمال و شمال شرق واقع شد ه است 
و هیچگونه ایستگاه خد مات رسان آتش نشاني د ر این محد ود ه وجود  
بیرجند ،  شهر  آتش نشاني  ایستگاه هاي  مکان یابي  بنابراین  ند ارد . 
کامل  و  سریع  پوشش  مبناي  بر  و  شهر  فیزیکي  رشد   با  متناسب 

حواد ث احتمالي صورت نگرفته است.

شکل2.مناطقمناسبونامناسببرایمکانیابیایستگاههایآتشنشانی

منابع
منابعفارسی

تهران:  شهري،  اراضي  کاربري  ریزي  برنامه  محمد رضا)1389(،  پورمحمد ي، 
سمت. قابل د سترس د ر

 http://www.adinehbook.com/gp/search/431-5624109-3320460

بحریني سید  حسن، شهرسازي و توسعه پاید ار، ماهنامه رهیافت، شماره1376،17 
http://fast-iran.ir/far/pdf/rahyaft17/17-3.pdf 

صالحي، رحمان و منصور، رضاعلي ) 1384 (، ساماند هي فضایي مکان ها ي 
آموزشي، شهرزنجان به کمکGIS، مجله پژوهش هاي جغرافیایي، شماره 

   https://jhgr.ut.ac.ir 82 52، د وره 37، تهران. صص
پور اسکند ري، عباس )1380(،سنجش توزیع فضایي سوانح آتش سوزي د ر 
ارشد   GIS،مطالعه مورد ي شهر کرج،پایانامه کارشناس  از  استفاد ه  با  شهر 

،د انشگاه تربیت مد رس. 
 http://shaar.sellfile.ir/prod-388316

کاظمي زاد  )1387( »مکان گزیني خد مات شهري با تاکید  بر ایستگاه هاي آتش 
نشاني د ر شهر قم با استفاد ه از GIS « پایان نامه کارشناسي ارشد  د انشگاه 

سیستان و بلوچستان. 
 www.usb.ac.ir/Uploads/Library/.../Joghrafia.doc

آتش  ایستگاههاي  مکانیابي  و  فضایي  توزیع  »ارزیابي  کریمي)1388( 
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اند از  چشم  جغرافیایي  نامه  GIS«  فصل  از  استفاد ه  با  شیراز  د ر  نشاني 
زاگرس , د وره 1 , شماره  2،

 http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=117964

تاسیس  منظور  به  شهري  نواحي  بند ي  »اولویت   )1389( عامري  عرب 
ایستگاههاي آتش نشاني با استفاد ه از د و روش تخصیص خطي و با کمک 

تکنیک GIS  د ر شهر ماکو«
 http://www.ensani.ir/storage/Files/20130130085822-9745-1.pdf

مهر منش )1388( »تعیین مکان هاي بهینه ایستگاه هاي آتش نشاني با استفاد ه 
از شبکه هاي عصبي مصنوعي د ر مناطق سه گانه شهر تهران )10،11،12(« 

پایان نامه کارشناس ارشد  د انشگاه  خواجه نصیر الد ین طوسي.
h tt p : / / w w w . n c c . o r g . i r / _ D o u r a n P o r t a l /

Documents/36_20100614_134716.pdf

معاونت  ناشر  بیرجند :  آماري،  سالنامه   )1391( جنوبي،  خراسان  استاند اري 
برنامه ریزي، د فتر آمار و اطالعات

تهران: مرکز  فیروز، )1372(، مباحث وروش هاي شهرسازي: مسکن،  توفیق، 
مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران.
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