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چکيده
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د
  اين پژوهش با ارائه الگوي مناسب به دنبال مکانيابي بهينه مراکز آتشنشاني در شهر بيرجن.شرايط بحراني محلي مناسب براي خدماترساني باشد
.مي باشد
فاصله مناسب از-1  در مرحله نخست به شناسايي عوامل موثر بر مكان گزيني پايگاهها. روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي – تحليلي است:روش
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) و پس از طي کردن مراحل تهيه اليههايAHP(  و فرايند تحليل سلسله مراتبيArc GIS  سپس با استفاده از نرم افزار،تراکم باالي جمعيتي پرداخته شد
 طبقه بندي و ارزشگذاري دروني اليهها و وزندهي و همپوشاني اليههاي اطالعاتي به اولويتبندي زمينهاي شهر بيرجند براي ايجاد مراکز،اطالعاتي
.آتشنشاني پرداخته شد
 مناطق،) متر مربع1295608(  مناطق خيلي ضعيف. منطقه ارزشگذاري شده است5 زمينهاي شهر بيرجند براي ايجاد مراکز آتشنشاني در:یافته ها
 متر7370336(  مناطق خيلي خوب،)متر مربع11844342(  مناطق خوب،) متر مربع9620790(  مناطق متوسط،) متر مربع5551925( ضعيف
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 مرکز آتشنشاني موجود در مناطق مناسب و خيلي مناسب واقع شده اند و برخی نقاط همانند شرق شهر دسترسی5  نتایج نشان میدهد:نتیجه گیری
.به هيچگونه ايستگاه آتشنشاني ندارد
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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 inadequacies 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- suitable distance from storage centers- suitable distance from training centers- suitable distance from the main passage centerssuitable 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
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مقدمه

با توجه به توسعه روزافزون جامعه شهري دستيابي به سهمي عادالنه

در توزيع دارايي هاي عمومي ،هدفي بسيار حائز اهميت ب راي

ب رنامه ريزان شهري به شمار مي رود .توزيع متناسب و چي دمان

متعادل کاربري ها ،به صورتی است که گروه هاي اجتماعي معين با
خصوصيات مکاني (فضايي) گوناگون ،همگي تا حد امکان از آنها

بهره مند ش وند و به آنها دسترسي داشته باشند که دستيابي به اين
هدف در گرو انجام ب رنامه ريزي کاربري اراضي شهري است .هدف

اصلي از ب رنامه ريزي کاربري اراضي شهري ،تأمين رفاه اجتماعي و
اقتصادي شهروندان است که با توجه به معيارهاي مکان گزيني از

جمله سازگاري ،آسايش ،کارايي ،مطل وبيت ،سالمتي و استانداردهاي

ايمني انجام مي شود (پورمحم دي( 1)1386 ،ص )93در اين ب رنامه

ريزي تالش مي شود که الگوهاي اراضي شهري به صورت علمي

مشخص شود و مکانيابي فعاليت هاي مختلف شهر در انطباق و
هماهنگي با يکديگر و سيست مهاي شهري ق رار گيرد (همان .)۳ :چ را

که يکي از فاکتورهاي بسيار مهم در زمينه دسترسي ،توزيع عادالنه
منابع عمومي و مکانگزيني کاربريها در سطح يک شهر مي باشد به

طوري که با اتخاذ کمت رين منابع ،بيشت رين پوشش عملکردي حاصل
مي شود .اين مسأله بيشتر از لحاظ اقتصادي و اجتماعي مطرح بوده

و بهخصوص در تهيه و ت ولي د نقشه کاربري اراضي و مکانگزيني

کاربريهاي شهري مانند ايستگاههاي آتشنشاني مورد توجه است.
در واقع چون موضوع اصلي ب رنامه ريزي شهري ،ساماندهي کالب دي

شهر بر اساس عدالت اجتماعي ،کارايي و کيفيت محيطي است؛
مکانگزيني مناسب فعالي تها ،اهميت ويژهاي م ييابد .انتخاب و

مکانگزيني بهينه سعي دارد با قان ونمند کردن شاخصها و ع وامل

تاثيرگذار و تصمي مگيري و ارائه راهکارهاي منطقي ،تصمي مگي ران
و ب رنامهريزان را در انتخاب مکانهاي مناسب ب راي انجام فعالي تها

ياري رساند يکي از ابزارهاي بسيار مفي د در اين زمينه سيستم

اطالعات جغ رافيايي( )GISاست .تکامل  GISدرسالهاي اخير
باعث شده است که به عنوان يک ابزار مورد قبول ب راي مدي ريت و

تحليل دا دههاي مکاني مورد استفاده ق رار گيرد .توزيع بهينه م راکز

خدماتي مسئلهاي است که اغلب ب رنام هريزان با آن سروکار دارن د

(بح ريني( 2)1377،ص .)65تا اصل عدالت در دسترسي به م راکز

خدماتي رعايت شو د (صالحي،رضا علي( 3)1384،ص .)123از

ميان کاربريها و خدمات موجود در شهر ،توزيع و مکانيابي بهينه

ايستگاههاي آتشنشاني به دليل اهميت و توجه روز افزون به امر

ايمني در شهرها و ارائه تمهي داتي در زمينه پيشگيري و مقابله با

آتشسوزي و حادثه از توجه زیادی برخوردار است .بدون تردي د در
ميان کليه روشها ب راي پيشگيري و کاهش تلفات و خسارات ناشي

از آتش سوزيها در مناطق شهري ،ب رنام هريزي شهري از ط ريق وضع

استانداردها و ض وابط و مقررات م ربوطه مي ت واند سهم قابل توجهي

در کاهش خسارات جاني و مالي و تامين ايمني ب راي شهروندان در

بلند مدت داشته باشد ،اين امر در شه رهاي اي ران که اکث را داراي بافتي

فشرده و مت راکم با شبکههاي دسترسي نامناسب هستند ،حساسيت

بيشتري را در وضع استانداردها و ض وابط مي طلب د تا در م واقع

اضط راري و وقوع ح وادث در اين بافتها ،عمليات امدا د رساني به

ساکنين به موقع انجام گيرد (پور اسکندري(4)1380،ص .)6شهر

بيرجند مرکز استان خ راسان جنوبي به دليل تمرکز جمعيتي و

اهميت در ابعاد گوناگون اقتصادي و صنعتي و دانشگاهي ضرورت
و اهميت مطالعه و ب رنام هريزي دقيقي را ب راي کاهش آسي بهاي

انساني و اجتماعي ناشي از آن طلب ميکند .بخصوص در زمينه

مکانيابي درست و استق رار ايستگاههاي آتشنشاني داراي کمبو د

و توزيع فضايي نامناسب مي باشد ،به طوري که  5ايستگاه موجو د

در شهر ،قادر به خدمات رساني به کل شهر نيستند .ايستگاههاي

آتشنشاني به عنوان مکاني جهت استق رار و انتظار خودروهاي
آتش نشاني و امداد ،از جمله م راکز مهم و حياتي خدمات رساني
در شه رها هستند .بدين ت رتيب پژوهش حاضر ب رنامه ريزي و

مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني در شهر بيرجند است تا استق رار

ايستگاههاي آتشنشاني جهت مقابله يا تهدي د دامنه خطر زا صورت
بگيرد و انجام وظيفه کن د و تنشهاي ناشي از آتش سوزي و

ح وادث را دفع کنند .بناب راين انتخاب محلي مناسب و ايمن جهت

ايجا د ايستگاههاي آتشنشاني در شهر بيرجند با توجه به کليه
معيارها و پارامترهاي مورد نياز با استفاده از روش تحليل شبکه،
مدل رتبه اي و سلسله م راتبي( )AHPجهت تعيين ارزش معيارها

و سيستم اطالعات مکاني( )GISبه عنوان ابزار کارآمد در مکانيابي
در اين پژوهش انجام مي شود .در زمينه مکانيابي ايستگاههاي
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آتشنشاني مطالعات محدودي صورت گرفته است که از ميان آنها

مي ت وان به م وارد ذيل اشاره نمود :کاظمي زاد ( 5)1387در پايانامه

کارشناسي ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان تحت عنوان «مکان

با مدلهای قابل استفاده درحل مسايل مدی ریت بح ران ،تجزیه و

تحلیل با استفاده از سامانه سيستم اطالعات جغ رافیایی ( )GISو

مدل ()AHPصورت گرفت .با کمک  GISم یت وان به فهم بهتری از

گزيني خدمات شهري با تاکي د بر ايستگاههاي آتشنشاني در شهر

جهان اط راف خود دست یافت .این سیست مها به واسطه برخورداری

سلسله م راتبي در سيستم اطالعات مکاني به مکانيابي ايستگاههاي

س ریع و مطمئن دادههای مکانی و اطالعات توصیفی از یک سو و

قم با استفاده از  »GISبا استفاده از تحليل شبکه و مدل تحليل
آتشنشاني درشهر قم پرداخته است.ک ريمي( 6)1388در مقاله تحت

از ویژگ یهای منحصر به فرد ،نظیر امکان تجزیه و تحلیل دقیق،

تو ّجه روز افزون به مکانیابی و نهادهای دست اندرکار تصمیم گیری

عنوان «ارزيابي توزيع فضايي و مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني

به ابزاری قابل اعتماد جهت حمایت از تصیمات مکان مرجع از سوی

ارزيابي توزيع فضايي و مکانيابي بهينه ايستگاههاي آتشنشاني در

مدی ریت و حمایت از تصمی مگیری به خود اختصاص دهد؛ این

در شي راز با استفاده از  »GISبا استفاده از سيستم اطالعات مکاني با
شهر شي راز پرداخته است .عرب عامري ( 7)1389در پژوهشي تحت

عنوان «اولويت بندي ن واحي شهري به منظور تاسيس ايستگاههاي

آتشنشاني با استفاده از دو روش تخصيص خطي و با کمک

دیگر موجب شد به سرعت ،جایگاه مناسبی را درمیان سیست مهای

سیستم م یت واند پشتیبان مدی ریت بح ران شده و به مکان یابی و

مکان گزینی فعالی تها کمک کند.
محدوده مور د مطالعه

تکنيک  GISدر شهر ماکو» به اولويت بندي زمي نهاي شهري ب راي

استان خ راسان جنوبي با وسعتي حدود  95388کيلومتر م ربع ،بين

خطي و با کمک تکنيک  GISدر شهر ماکو پرداخته است .مهر

شمالي از خط استوا و  57درجه و  3دقيقه تا  60درجه و  57دقيقه

الدين طوسي «تحت عنوان تعيين مکانهاي بهينه ايستگاههاي

استان خ راسان رضوي و از شرق به طول  331کيلومتر داراي مرز

سه گانه شهر ته ران( »)10،11،12به مکانيابي بهينه جهت استق رار

به استانهاي سيستان و بلوچستان و کرمان محدود مي باشد .از

در مناطق 11 ،10و 12ته ران پرداخته است.

جنوبي دارند .بلندت رين نقطه استان قله شاسکوه در  2854متري و

روش

سطح دريا واقع شده است (سالنامه آماري استان( 9)1389،ص.)43

ايجاد ايستگاههاي آتشنشاني با استفاده از دو روش تخصيص

منش( 8)1388در پايانامه کارشناس ارش د دانشگاه خ واجه نصير

آتشنشاني با استفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي درمناطق

ايستگاههاي آتشنشاني با استفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي

مدار جغ رافيايي  30درجه و  31دقيقه تا  34درجه و  53دقيقه عرض

طول شرقي از نصف النهار گ رينويچ ق رار گرفته است و از شمال به

مشترک با کشور افغانستان بوده و از غرب به استان يزد و از جنوب
لحاظ وضع ارتفاعات ،ارتفاعات استان خ راسان جنوبي امتداد شمالي-

پس تت رين نقطه استان در شهرستان س ربيشه با ارتفاع  876متر از

روش تحقیق در مقاله حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات

شهر بيرجند مرکز استان خ راسان جنوبي نيز با مساحت 25723612

از حیث گردآوری اطالعات ترکیبی از روشهای اسنادی -می دانی

شمالي و  57درجه و  56دقيقه و  59درجه و  40دقيقه طول شرقي

تحقیق از مشاهده مستقیم و مصاحبه جهت کسب اطالعات مورد

اين شهرستان در مرکز استان ق رار گرفته و از شمال به شهرستان قاين

نیاز شامل اطالعات آماری ،مطالعات قبلی که در این زمینه انجام

افغانستان محدود شده است و فاصله آن تا مشهد ،زاهدان و ته ران

کاربردی ،از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی و

مترم ربع بين  31درجه و  21دقيقه تا  33درجه و  35دقيقه عرض

است .در مطالعه می دانی ابزار گردآوری اطالعات با توجه به موضوع

واقع شده است و از لحاظ تقسيمات شهرداري بيرجند  2منطقه دارد.

نیاز استفاده شده است .در مطالعه کتابخانه ای ،اطالعات مورد

و بخش س رايان ،از جنوب به شهرستان س ربيشه ،از شرق به کشور

گرفته و همچنین گزارش ها ،جمع آوری م یشو د که از ط ریق فیش

به ت رتيب  1320 ،458 ،486کيلومتر است .شهرستان بيرجند داراي

برداری تهیه شده است .با توجه به رويكرد تركيبي قابليتهاي GIS

 1بخش ،يک نقطه شهري و  6دهستان مي باشد .جمعيت شهري

مرتضی اسماعیلنژاد و محم د اسکندری ثانی /مکانيابي تأسیسات و تجهیزات شهری در راستای بهرهوری از زمان طالیی مدیریت بحران

اين شهرستان طبق سرشماري سال  ،1390بالغ بر  194405نفر و

با  ،%3/9اداري  ،%2/9فرهنگي شامل(فرهنگي-اجتماعي ،تاريخي،

بررسي وضع موجود و تفضيلي کاربريهاي شهر بيرجند

نقل و انبار داري،تاسيسات شهري)با ، %3ورزشي ،مسکوني-تجاري

جمعيت روستايي اين شهرستان  70977نفر مي باشد.

ابتدا اليههاي مورد نظر شامل وضع موجود و تفضيلي کاربريهاي

شهر بيرجن د از سازمانها و م راکز موجود جمعآوري گرديد .مساحت

کل کاربريهايموجود و تفضيلي شهر بيرجن د  25733248مترم ربع

يا  2573هکتار مي باش د که با احتساب معابر و کليه سطوح شهري
حدودا 790هکتار م يباشد .بيشت رين درص د بع د از کاربريهاي

مسکوني ( )%43و کاربري فضاي سبز( ،)%20/9به کاربريهايي
همچون آموزشي شامل (کودکستان ،دبستان ،راهنمايي ،دبيرستان،

هنرستان ،آموزش عالي و م راکز آموزشي) با ،%7/58نظامي – انتظامي

مذهبي و پذي رايي و جهانگردي) با ،%2/81خدماتي شامل(حمل و
هر کدام ، %2/4بهداشتي درماني  %2و مزروعي  %0/2تعلق دارد

( % 3/9از زمينهاي سطح شهر نيز فاق د کاربري مي باشند) .با توجه به

عدم مطابقت اين اليهها با هم ديگر ب راي آنها سيستم مختصات با زون

مشخص و يکسان تع ريف شده که در اين پژوهش سيستم UTM

به عنوان سيستم مبنا استفاده شده است که در سيستم  UTMمنطقه

مورد نظر در زون  40ق رار مي گيرد .سپس ب راي هر کدام اليهها پس

از رقومي کردن و تب ديل به فرمت  shapeدر محيط نرم افزاري Arc

 GISم راحل مختلف وز ندهي و تحليل انجام مي گيرد.

نقشه  .1توزیع کاربری اراضی شهری در شهر بیرجند

یافتهها

در مكان يابي هر مركز خدماتي (نظير آتش نشاني) در شهر ،ع وامل

و معيارهاي مختلفي موثر هستد و بايد با توجه به درجه اهميت هر

يك از اين معيارها (كاربري ها ،شاخصها ) و فاصله اي كه بايد از

مركز خدماتي مورد نظر داشته باشد (از لحاظ اينكه به آن كاربري

نزديك يا دور باشند) با در نظر گرفتن اين ع وامل مي ت وان از

صحت مكان يابي مورد نظر تا حدود زيادي مطمئن شد .همچنين

در تحليل عملكرد يك واحد خدماتي مثل آتش نشاني  ،صرف ًا
وجود تعداد زياد ايستگاههاي اين م راكز خدماتي نمي ت واند نمايانگر

عملكرد خوب اين م راكز باشد؛ زي را در يك منطقه با خطر ريسك

پذيري باال ( همانگونه كه آمارهاي ارائه شده از سازمان آتش نشاني و

خدمات ايمني شهرداري قم اين مطلب را اثبات مي كند) در بعضي

م واقع نياز به ايجاد ايستگاههاي كمكي با پرسنل اندك و با فاصله

كمتر از ايستگاههاي اصلي وجود دارد.
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شناسايي معيارهاي مکانيابي مراکز آتشنشاني

مبحث حائز اهميت است ،سه ولت و سرعت دسترسي مي باشد .يعني

در ف راين د ب رنامه ريزي که تالشي است ب راي ايجا د چارچ وبي مناسب که

در مطالعات م ربوط به دسترسي مرکز آتشنشاني باي د به اين نکته

تعيين اهداف کلي ،بيان مقاص د (اهداف عملياتي) ب رنام هريزي و تهيه

ط ريقي با نقاط مختلف شهر ارتباط برق رار م يکن د و اينکه اين ارتباط

طي آن ب رنام هريز بتوان د ب راي رسي دن به راه حل بهينه اقدام کند .پس از

توجه نمود که مکاني که مرکز آتشنشاني در آن ق رار م يگيرد به چه

گزينههاي مختلف ب راي رسي دن به اهداف و مقاص د ب رنامه ريزي ،ارزيابي

با سه ولت و سرعت انجام شود يا خي ر .بر اين اساس در اين تحقيق

ها،گزينه مطلوب يا بهينه انتخاب شود .در واقع توزيع بهينه م راکز

است -1 :فاصله مناسب از م راکز آموزشي  -2 ،فاصله مناسب از

(بح ريني ( 10)1377،ص )65تا اصل عدالت در دسترسي به م راکز

از م راکز انبارداري  -5،فاصله مناسب از م راکز کارگاهي  -6فاصله

سنجش شايستگي نسبي گزينهها معم وال از معيارها استفاده ميشود.

شهري -8فاصله مناسب از م راکز تجاري -9فاصله مناسب از ت راکم

صورت مي پذيرد تا بر اساس شايستگي نسبي هر يک از گزينه

خدماتي مسألهاي است که اغلب ب رنام هريزان با آن سرو کار دارند

خدماتي رعايت شود (صالحي،رضا علي(11)1384،ص )123ب راي
انتخاب مکان مناسب ب راي م راکز آتشنشاني نيز از اين قاعده مستثني

نيست ،بناب راين ب راي تعيين مکان و موقعيت

ب راي مکانيابي م راکز آتشنشاني از اليههاي اطالعاتي زي راستفاده شده

م راکز اداري -3 ،فاصله مناسب از م راکز درماني  -4 ،فاصله مناسب
مناسب از معابر اصلي -7فاصله مناسب از تأسيسات و تجهي زات

باالي جمعيتي.

بهينه بايستي معيارها و ش رايطي تع ريف شود

تا ب راي م راکز آتشنشاني که تمام ش رايط در

باالت رين ح د ممکن ق رار دارد ،به عنوان بهت رين
محل و با باالت رين کارايي انتخاب شود .برخي

از کاربريها به دليل ماهيت عملکرديشان بايد

در فاصله مناسبي نسبت به م راکز آتشنشاني
ق رار گي رند .بناب راين مطالعات م ربوط به
سازگاري با هدف تامين بهت رين نوع خدمات

رساني از اهميت خاصي برخوردار است .ب راي

تعيين مي زان سازگاري يا ناسازگاري بين دو

کاربري باي د مشخصات و نيازهاي هر کاربري

را جهت انجام فعاليت عادي آن تعيين وسپس
با مقايس هي اين مشخصات ،م وارد ت وافق و

عدم ت وافق را مشخص کرد .دسترسي و ارتباط،

پيش شرطهاي اساسي زندگي شهري به شمار

نمودار  .1ساختن سلسله مراتبي مکانيابي مراکز آتش نشاني در شهر بيرجند(مأخذ :نگارنده)

م يرون د (( 12)2002 ،Madsen and Plunzص )133دسترسي ،به

نزديکي و مجاورت نسبي يک مکان نسبت به مکان ديگر اطالق
م يشود (( 13)1995 ،Poolerص )421يک مرکز آتشنشاني به

سبب آنکه مورد استفاده عموم مردم يک شهر ،منطقه ،محله ق رار
م يگيرد ،باي د از نظر دسترسي مورد بررسي ق رارگيرد .آنچه در اين

الف:تهيه اليههاي اطالعاتي و انجام تحليلهاي مکاني

در ف راين د مکانيابي تهيه اليههاي اطالعاتي مورد نياز ،اولين مرحله از
م راحل عملي تحقيق مي باش د که پس از مشخص شدن معيارهاي مؤثر

در مکانيابي ،باي د اليه اطالعاتي هر يک از معيارها از روي نقشه پايه

شهري استخ راج و آماده ش وند.تهيه نقشه فاصله ( )Distanceاز اليه هاي

مرتضی اسماعیلنژاد و محم د اسکندری ثانی /مکانيابي تأسیسات و تجهیزات شهری در راستای بهرهوری از زمان طالیی مدیریت بحران

اطالعاتي(م راکز آموزشي ،م راکز تجاري ،م راکز انبارداري ،م راکز اداري،

فاصله اليههاي اطالعاتي به  5کالس طبقه بندي شده و با توجه به

معاب راصلي) در ب رنامه جانبي  Spatial Analystو تب ديل نقشه وکتوري

و تا( 9بهت رين ارزش) به آنها داده شد .ب راي اليههاي(م راکز آموزشي،

ت راکم باالي جمعيتي ،م راکز کارگاهي ،تاسيسات و تجهي زات شهري،
کاربري اراضي به فرمت رستري در اين مرحله صورت مي گيرد.

ب :ارزشگذاري اليهاي اطالعاتي

اين مرحله يکي از م راحل اصلي مکانيابي با استفاده از سيستم

اطالعات جغ رافيايي است .در اين مرحله مجموع نقشه هاي فاصله

اهميت هر يک از کالسها ارزشي بين ( 1بدت رين ارزش) و 3و 5و7
م راکز تجاري ،م راکز انبارداري ،م راکز اداري ،ت راکم باالي جمعيتي،

م راکز کارگاهي ،تأسيسات و تجهي زات شهري ،معاب راصلي) با توجه

به اينکه ايستگاه آتشنشاني بايد در فاصله نزديک به اين م راکز
باشد به طبقه نزديک به کاربري ارزش  9و به ت رتيب که فاصله

در اکستنشن  Spatial Analystبه صورت مجدد طبقه بندي

دور مي شود ارزش  7و  5و  3و 1داده شده است .اليه ت راکم باالي

طبقه بندي مجدد ب راي ترکيب مجموع اليهها امري ضروري بوده

گذاري شد که محالت با بيشت رين جمعيت ارزش  9و به ت رتيب

( )Reclassifyمي شود و اليهها ارزشگذاري مي شود .عمليات

است .در اين تحقيق ب راي مدلسازي م راکز آتشنشاني نقشههاي

جمعيتي با توجه جمعيت محالت به  5کالس طبقه بندي و ارزش
محالت کم جمعيت ارزش  7و  5و  3و 1داده شد.

نقشه  .2ارزشگذاري زمينهاي شهري براي مکانيابي مراکز آتشنشاني

وزن دهي به اليههاي اطالعاتي

نظام) و يا ترکيبي از اطالعات کمي و کيفي باشد (مثل روش هاي

معيارهاي گوناگون در مکانيابي م راکز آتشنشاني همسو نيستند،

تحليل اث رات زيست محيطي) .بررس يها نشان مي دهد كه برخي

چنين ش رايطي روشهاي ارزيابي چند معياري ،با توجه به اينکه در

مانند زمين هاي باير ،اما از نظر مستعد بودن ب راي ايجاد ايستگاه

تصميم گيري بايد در يک فضاي چند بعدي صورت پذيرد .در

اين روشها فرض بر اين است که هر يک از معيارها محور يا بعد
جداگانهاي هستند (توفيق(15)1372،ص )40م يت وانن د مورد استفاده

ق رار گي رند .در اين روشها امکان تحليل و ارائه کليه اطالعات موجود

در مورد گزينهها بر اساس معيارهاي متفاوت و چند بعدي وجود
دارد .اين روشهاي ارزيابي ممکن است کام ًال کمي باشد (مثل روش
مات ريس دستيابي به اهداف) يا ک ًال کيفي باش د (مثل روش تحليل

معيارها ب راي مكان يابي م راكز آتش نشاني اهميت اندكي دارند
آتش نشاني داراي اهميت ف راواني هستند ،بناب راین با توجه به

ديدگاه سيستمي مكان يابي ايستگاههاي آتش نشاني فقط با يك
معيار قابل قبول نيستند؛ بلكه بايد معيارهاي مختلف با هم ديگر
مطالعه ش وند؛ همچنين معيارهايي كه در تعيين م راكز آتش نشاني

مورد استفاده ق رار گرفته از اهميت يكساني برخوردار نبوده و حتي

ممكن است معياري نسبت به معيار ديگر نقش تعيين كننده اي
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داشته باشد .بناب راين در اين مرحله ارزش معيارها نسبت به هم ديگر

مور د نظر ميکن د و ميتوان با وز ندهي مناسب با توجه به اهميتشان

ايستگاههاي آتش نشاني از روش  AHPاستفاده شد.

ترتيب زير وزنهاي نسبي معيارها به دست مي آيد :گام اول :محاسبه

سنجي ده شده و ب راي تعيين وزن و اهميت هر كدام در مكان يابي

روش ارزيابي فراين د تحليل سلسله مراتبي ( )AHPجزو روشهاي

ارزيابي چن د معياري است که در اين پژوهش از آن استفاده شده است.

اين مدل ترکيبي از مدل مقايسههاي زوجي و مدل موريس است که براي

اقدام به مکانيابي مناسب کرد .پس از تشکيل ماتريس مقايسه ،به
مجموع مقادير هر ستون در ماتريس مقايسه زوجي است .گام دوم:

استاندار د سازي اعدا د ماتريس است ،به اين صورت که هر مؤلفه
ماتريس حاصل از مقايسه زوجي به مجموع ستونش تقسيم شده و

سطح بندي ،درجه بندي ،تعيين مکان بهينه و غیره در ناحيه جغرافيايي

ماتريس مقايسه زوجي نرمال شده به دست ميآيد .گام سوم :محاسبه

فراين د تحليل سلسله مراتبي با شناسايي و اولويت بندي عناصر تصميم

تقسيم مجموع امتيازات استاندار د شده براي هر رديف بر تعداد

و گزينههاي احتمالي مي شو د که در اولويتبندي به کار گرفته مي

تخميني از وزن نسبي معيارهاي مقايسه شده مي باش د که در اين
رابطه نهايت ًا وزن نهايي بدست مي آيد ،وزن نهايي مبنايي براي تصميم

قابل استفاده است (آسايش و استعالجي( 16)1382 ،ص.)129

گيري شروع مي شود .اين عناصر شامل هدف ،معيارها يا مشخصهها

شوند .فراين د شناسايي عناصر و ارتباط بين آنها که منجر به ايجا د يک
ساختار سلسله مراتبي مي شود .سلسله مراتبي بودن به اين دليل است که

ميانگين مؤلفهها در هر رديف از ماتريس استاندار د شده است .يعني
معيارها که حاصل هر يک ماتريس ستوني است .اين ميانگينها

گيري بوده و به عنوان نسبتهاي کارايي هر معيار در رسيدن به هدف

تصميم گيري (گزينهها و معيارهاي تصميم گيري)را ميتوان در سطوح

نهايي به کار گرفته مي شود .همانطور که مشاهده مي شو د مجموع

موضوع را مشخص ميکنيم(نمودار )1در اين نمودار ،ما با يک سلسله

اهميت معيارهاست .يکي از مزيتهاي فراين د تحليل سلسله مراتبي

مختلف خالصه کرد .در اولين اقدام ،ساختار سلسله مراتبي مربوط به

ضريب اهميت معيارها معادل  1است و اين نشان دهنده نسبي بودن

مراتب شامل :هدف ،معيارها ،گزينهها مواجه هستيم .تبديل موضوع يا

امکان بررسي سازگاري در قضاوتهاي انجام شده براي تعيين

تحليل سلسله مراتبي محسوب مي شود ،زيرا در قسمت با تجزيه مسائل

مقايسه دودوئي معيارها چقدر سازگاري در قضاوتها رعايت شده

با ذهن و طبيعت انسان مطابقت داشته باشد ،تبديل ميکند .به عبارت

نظر گرفته است چنانچه اين ضريب کوچکتر يا مساوي  0/1باشد،

مسأله مور د بررسي به يک ساختار سلسله مراتبي مهمترين قسمت فرايند

مشکل و پيچيده ،فراين د تحليل سلسه مراتبي آنها را به شکلي ساده ،که
ديگر ،فراين د تحليل سلسله مراتبي مسائل پيچيده را از طريق تجزيه آن
به عناصر جزيي که به صورت سلسله مراتبي به هم مرتبط بوده و ارتباط

هدف اصلي مسئله با پايين ترين سطح سلسله مراتبي مشخص است ،به
شکل سا دهتري در مي آورد.

سپس سنجهها در يك ماتريس قرار گرفته و مقايسههاي دوتايي

بين معيارها صورت مي پذيرد ،در واقع ماتريسي تشکيل شده که

درايههاي آن با توجه به ميزان اهميت هر يک از معيارها نسبت

به يکديگر به صورت دوبه دو مقايسه شده بو د (با استفاده از جدول
پرفسور ساعتي) و سپس با استفاده از روش نرمال كردن تمام سنجهها

هم وزن ميشوند .وزن هر فاکتور نشان دهنده اهميت و ارزش آن
نسبت به فاکتورهاي ديگر در عمليات تعيين مکان است .بنابرين

انتخاب آگاهانه و صحيح وزنها کمک بزرگي در جهت تعيين هدف

ضريب اهميت معيارها است .به عبارت ديگر در تشکيل ماتريس

است؟ مکانيزمي که ساعتي براي بررسي ناسازگاري در قضاوتها در
سازگاري در قضاوتها مور د قبول است وگرنه باي د در قضاوتها
تجدي د نظر شود .به عبارت ديگر ماتريس مقايسه دودوئي معيارها
باي د مج د داً تشکيل شود .در اين پژوهش سازگاري  0/01بوده است
يعني سازگاري در قضاوتها رعايت شده است.

جدول  .1مقياسهاي عددي ساعتي(مأخذ :قدسي پور)14:1384،

مفاهيم

ارزش عددي

اهميت يكسان

1

تاحدودي داراي اهميت زياد

3

بطور جدي مهم و با اهميت

5

خيلي زياد مهم و با اهميت

7

اهميت در حد عالي

9

ارزشهاي حد متوسط را ارائه ميکنند

2و4و6و8

مرتضی اسماعیلنژاد و محم د اسکندری ثانی /مکانيابي تأسیسات و تجهیزات شهری در راستای بهرهوری از زمان طالیی مدیریت بحران
جدول .2ماتريس مقايسه زوجي معيارها
اليهها

مراکز معابر
تأسيسات مراکز
شهري انبارداري کارگاهي اصلي

مراکز مراکز تراکم باالي
درماني آموزشي جمعيتي

مراکز
تجاري

مراکز
اداري

تأسيسات شهري

1

2

3

4

5

6

7

8

9

مراکز انبارداري

0/5

1

2

3

4

5

6

7

8

مراکز کارگاهي

0/33

0/5

1

2

3

4

5

6

7

معابر اصلي

0/33

0/33

0/5

1

2

3

4

5

6

مراکز تجاري

0/33

0/33

0/33

0/5

1

2

3

4

5

مراکز درماني

0/25

0/33

0/33

0/33

0/5

1

2

3

4

مراکز آموزشي

0/2

0/25

0/33

0/33

0/33

0/5

1

2

3

تراکم باالي جمعيت

0/2

0/2

0/25

0/33

0/33

0/33

0/5

1

2

مراکز اداري

0/16

0/2

0/2

0/25

0/33

0/33

0/33

0/5

1

مجموع

3/3

5/14

8/11

13/49 10/41

17/16

21/13

26/5

32

جدول  .3محاسبه وزن نهايي(مأخذ :يافتههاي تحقيق)
مراکز
انبارداري

مراکز معابر
کارگاهي اصلي

مراکز
تجاري

اليه ها

تأسيسات
شهري

0/37

0/28

0/22

0/23

0/25

0/28

0/22

0/17

تأسيسات شهري

0/30

0/39

مراکز انبارداري

0/15

0/20

./12

./19

./22

./17

مراکز کارگاهي

./1

./10

0/10

0/15

0/17

0/14

معابر اصلي

0/1

0/06

0/06

0/08

0/12

0/14

0/11

مراکز تجاري

0/1

0/06

0/06

0/04

0/06

0/09

0/11

0/09

مراکز درماني

0/7

0/06

0/04

0/03

0/04

0/05

0/08

0/09

0/04

مراکز آموزشي

0/06

0/05

0/04

0/03

0/02

0/03

0/04

0/06

0/03

تراکم باالي جمعيت

0/06

0/04

0/03

0/03

0/02

0/02

0/02

0/02

0/03

0/02

مراکز اداري

0/05

0/04

0/03

0/02

0/02

0/02

0/01

بررسي سازگاري در قضاوتها

مراکز
اداري

وزن نهايي

مراکز مراکز تراکم باالي
جمعيتي
درماني آموزشي
0/23

0/19

0/19

0/27

0/18

0/19

0/16

0/20

./14

/15

./116

./15

0/11

0/13

0/11

0/09

0/08
0/06

باي د مجدداً تشکيل شود .اين مرحله شامل  3بخش است:

يکي از مزيتهاي ف رايند تحليل سلسله م راتبي امکان بررسي

 .1محاسبه بردار ويژه

معيارها است .به عبارت ديگر در تشکيل مات ريس مقايسه

 .3محاسبه نرخ ناسازگاري()I.R

سازگاري در قضاوتهاي انجام شده ب راي تعيين ض ريب اهميت

 .2مقدار شاخص ناسازگاري ()I.I

دودوئي معيارها ،چقدر سازگاري ب رای قضاوتها رعايت شده است؟

بردار ويژه

گرفته است ،محاسبه ض ريبي بهنام ض ريب ناسازگاري ( )I.Rاست

مرحله  -1ضرب ماتريس در بردار وزن

مکانيزمي که ساعتي ب راي بررسي ناسازگاري در قضاوتها در نظر

ب راي بدست آوردن بردار ويژه قدمهاي زير بايد برداشته ش وند:

که از تقسيم شاخص سازگاري ( )I.Iبه شاخص تصادفي بودن()R.I

مرحله  -2تقسيم اعداد بدست آمده از مرحله باال بر وزن پارامترهاي

سازگاري در قضاوتها مورد قبول است وگ رنه باي د در قضاوتها

مرحله  -3ميانگينگيري از کليه اعداد بدست آمده

حاصل م يشود .چنانچه اين ض ريب کوچکتر يا مساوي  0/1باشد،

مربوطه

تجديد نظر شود .به عبارت ديگر مات ريس مقايسه دودوئي معيارها

کليه مراحل در جدول زير نشان داده شده است.
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مرحله3

مرحله 1

مرحله 2
+

=2/4 0/27
8/88

56/9

=0/20

1/79
8/97

=0/15

1/31
8/79

=0/11

0/97
8/81

=0/08

0/75
9/43

=0/06

0/54
9/15

=2/4
+
=1/79

+

+
=1/31

+

+
=0/97

+

+
=0/75

+

+
=0/54

=0/40 0/04
10/14

+

=0/30 0/03
10/12

+

=0/23 0/02
11/75

+

+

+

=0/40

+

=0/30
+
=0/23

شاخص ناسازگاري

+

نرخ ناسازگاري:

برطبق فرمول زير براي ماتريسهاي  nبعدي بدست ميآيد:

نرخ ناسازگاري با تقسيم شاخص سازگاري بر شاخص تصادفي بودن

( )R.Iمحاسبه م يشود.

شاخص تصادفي بودن با با توجه به تعدا د معيارها ( )nاز جدول

زير قابل استخراج است:

جدول  .5شاخص تصادفي بودن(مأخذ)346 :1993،Bowen:

N

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

R.I

0

58/0

9/0

12/1

24/1

32/1

41/1

45/1

48/1

51/1

48/1

56/1

57/1

59/1

برای برنامه ریزان شهری درک این موضوع است که چه اصولی
OK

=0/04 < 0/1

يعني سازگاري در قضاوتها رعايت شده است.

ترکيب اليه ها

توزیعی؛ اساس انتظام فضایی و جغرافیایی(مکانی) داراییها و

سرمایههای عمومی را تشکیل میدهد تا بتوانند از سرویس دهی
مناسب برخوردار شوند .پس از تعيين معيارهاي مؤثر در مکانيابي
و وزندهي آنها بر اساس اهميتشان ،بايد اليههاي اطالعاتي اين

توزیع متناسب و چیدمان متعادل در برگیرنده تعیین مکان

معيارها با استفاده از يک روش مناسب با هم تلفيق شوند .تلفيق

اجتماعی معین با خصوصیات مکانی (فضایی) گوناگون همگی تا

هدف اصلي پروژه هاي  GISو ويژگي منحصر به فرد آن است تا

خدمات شهری یا کاربریها به این صورت است که گروههای
حد امکان از آنها بهره مند شوند .هدف حائز اهمیت در این زمینه

و ترکيب اليههاي مختلف فضايي از منابع گوناگون با همديگر

به اين ترتيب اثرات متقابل توصيف و تجزيه و تحليل شده و براي

مرتضی اسماعیلنژاد و محم د اسکندری ثانی /مکانيابي تأسیسات و تجهیزات شهری در راستای بهرهوری از زمان طالیی مدیریت بحران

تصميمگيران تکيه گاهي فراهم شود .در اين تحقيق جهت ترکيب

مكان يابي و توزيع نامتناسب ايستگاههاي آتش نشاني موجود از

که نتايج نشان داده است که شهر بيرجند در  5منطقه ارزشگذاري

و نيازمن د مكان يابي و استقرار ايستگاههاي آتش نشاني جديد در

اليهها با يکديگر از اکستنشن  AHPدر محيط  Arc GISاستفاده شده

لحاظ بعد و رشد فيزيكي شهر در بخشهای فوق الذكر مي باشد

شده است .پس از تطابق اين نقشه با واقعيت زميني ،زمينهاي دسته

مناطق خالي از پوشش ايستگاههاي آتش نشاني موجود است.

مفید تشخيص داده شد و همچنين مشاهده مي شود  5مرکز آتشنشاني

نتيجه گيري

مناسب و خيلي مناسب براي ايجاد مراکز آتشنشاني شهر بيرجن د

موجود در دسته مناسب و خيلي مناسب قرار گرفته اند .مکانیابی

دراين پژوهش زمي نهاي شهر بيرجن د ب راي ايجاد م راکز آتشنشاني

و بر مبنای پوشش سریع و کامل حوادث احتمالی صورت نگرفته

( 1295608متر م ربع) ،مناطق ضعيف ( 5551925متر م ربع) ،مناطق

شهر بیرجند ،متناسب با رشد فيزيكي شهر و بر مبناي پوشش سريع

مناطق خيلي خوب( 7370336متر م ربع) که در نقشه شماره نهايي

ایستگاههای آتشنشانی شهر بیرجند ،متناسب با رشد فیزیکی شهر
است .به نظر مي رسد كه مكانيابي اوليه ايستگاههاي آتش نشاني

و كامل حوادث و حريق هاي احتمالي انجام نشده است .در مكان

در  5منطقه ارزش گذاري شده است .مناطق خيلي ضعيف

متوسط( 9620790متر م ربع) ،مناطق خوب (11844342متر م ربع)،
نشان داده شده اند .که زمي نهاي دسته خوب و خيلي خوب ب راي

گزيني ايستگاه هاي آتش نشاني ،ضروري است جهت توسعه شهر
دقيق ًا مورد نظر قرار گيرد و متناسب با جمعيت نواحي توسعه در

هدف اين مطالعه ارائه الگويي است تا ثابت کن د که به جهت تقليل

آتشنشانی مكان گزینی شوند.

پيش تعيين شده اي اقدام کرد و انتظار داشت که در ش رايط بح راني

 10تا  20سال آتي و ترا كمهای ساختماني مربوطه ،ايستگاههای

ايجاد مکان بهينه ايستگاه آتشنشاني مناسب هستند .عم دهت رين
اث رات و خسارات وارده از آن مي ت وان به ب رنامه ريزي منسجم و از

شهر بیرجند در دهه گذشته و پس از تقسیمات سیاسی 1383

و نابسامان پس از بح ران ،در کوتاهت رين زمان ،مفي دت رين نتايج را

داشته است و چندين شهرك اطراف آن به محدوده شهر بیرجند

بهويژه منطقه مورد مطالعه و با توجه به ت وان و پتانسي لهاي ممکن،

بسيار مستعد براي كشاورزي بوده اند تغيير كاربري داده و تحت

رس د در ذیل بيان مي شود:

و تبدیل شدن آن به محوریت سیاسی استان ،رشد فيزيكي سريعي

افزوده شدند ،در اين دورهها بسياري از اراضي اطراف شهر كه

ساخت و سازهاي شهري قرار گرفتند ،همچنين شهر بيشتر در جهت
محورهاي ارتباطي توسعه پيدا کرده و عالوه بر رشد جمعیت توسعه

فیزیکی نیز پیدا نموده است.

با توجه به نقشه كاربري اراضي شهر و نقشه ايستگاههاي آتش

نشاني موجود و شعاع عملكرد آنها ،مشاهده مي شود كه پراكندگي

ايستگاههاي آتش نشاني موجود در همه جاي شهر يكسان و متناسب
با رشد فيزيكي شهر نبوده است و اين نشان دهنده مكانيابي

ايستگاههاي موجود بر اساس آينده نگري و جهت گسترش فيزيكي

بدست آورد .در اين راستا با توجه به موقعي تهاي جغ رافيايي اي ران،

است راتژيها و سياستهايي که ت وان اج رايي آن ممکن به نظر مي
 توجه به کاربريهاي سازگار از قبيل مراکز درماني ،مراکزاداري ،مراکز کارگاهي و انبارداري و  ...در مکان يابي مراکز

آتشنشاني در شهر بيرجند .

-ايجا د فضاهاي باز و پارکهاي شهري در پهنههاي آسيب پذيرشهر.

 مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني در شهر بيرجند با توجه بهالگوي ارائه شده در نقشه شماره نهايي.

در شهر بيرجند  5ايستگاه آتشنشاني موجو د مي باشد2 ،

ايستگاه در بافت قديمي و فرسوده شهر واقع در شمال و شمال شرق،

شهر نبوده و در نتيجه ،قسمت هايي از شهر كه بيشتر بخش شمالی و
بهخصوص شمالغربی كه حجم نسبت ًا وسيعي از شهر را تشكيل مي

شهر واقع در جنوب شرق و  1ايستگاه در انتهاي خيابان آيت اهلل

خارج از محدوده خدماتي ايستگاههاي موجود بوده كه خود دليل بر

مشخص مي شود که مناطق مرکزي در شهر که محل تجمع مردم

دهد ،با وجود تراكم جمعيتي ،تجاري ،صنعتي ،آموزشي و انبارداري

 1ايستگاه در شهرک معصوميه در غرب شهر 1 ،ايستگاه در سجاد
غفاري واقع در جنوب شهر؛ با توجه به جمعيت محالت شهر بيرجن د
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در تمامي ساعات روز مي باشند و داراي باالترين جمعيت محالت

بيمارستان و مرکز درماني وليعصر و خوابگاههاي متعدد و دانشگاه

شهري است هيچگونه مرکز آتشنشاني موجود نمي باشد .همچنين

بيرجند و پيام نور واقع شده اند .اين محدوده از لحاظ کاربريهاي

ايستگاه آتشنشاني در اين محدوده نیست .ايستگاه آتشنشاني

اما با توجه به موقعيت مکاني ايستگاههاي آتشنشاني مشاهده مي

گسترش فيزيکي شهر بيرجند به سمت شرق شهر است که هيچگونه

واقع در انتهاي سجا د شهر در مکان مناسبي با توجه به جمعيت

مهم شهري و رشد کالبدي نيازمند خدمات رسانيهاي مناسب است،
شود که از  5ايستگاه موجود ،سه ايستگاه در حاشيه جنوب شرق و

محله سجاد شهر نیست .بهتر است اين ايستگاه در مرکز محله باشد

غرب و جنوب و  2ايستگاه در شمال و شمال شرق واقع شده است

آتشنشاني در شهر بيرجند با توجه به رش د و پراکندگي جمعيت و

ندارد .بنابراين مکانيابي ايستگاههاي آتشنشاني شهر بيرجند،

در حال گسترش کالبدي و فيزيکي است و همچنين در اين محدوده

حوادث احتمالي صورت نگرفته است.

و از جنوب محله تغيير مکان دهد .بنابراين تعداد ايستگاههاي

استانداردهاي شهري مناسب نبوده است .شهر بيرجند به سمت شرق

و هيچگونه ايستگاه خدماترسان آتشنشاني در اين محدوده وجود

متناسب با رشد فيزيکي شهر و بر مبناي پوشش سريع و کامل

شکل .2مناطق مناسب و نامناسب برای مکان یابی ایستگاههای آتشنشانی
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