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  Jamilescort@yahoo.com  ،منطقه اي دانشگاه آزاد واحد بروجرددانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي 

 

  
  

  چکیده
ویژه اي کاربري هاي امدادي با توجه به فعالیت هایی که بر عهده دارند، نسبت به سایر خدمات شهري از اهمیت 

تحلیل مکانی ایستگاه هاي آتش نشانی از نظر ایمنی، دسترسی، ساختارهاي فضایی و کالبدي، . برخوردار می باشند
انتخاب . عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي می تواند در جهت کاهش آسیب پذیري شهر تا حد زیادي موثر باشد

معیارها و ضوابط مختلفی از جمله شعاع پوششی، استخوانبندي بهترین مکان براي ایستگاه هاي آتش نشانی تحت تأثیر 
بدین منظور و . و کاربري اراضی خصوصا بافت هاي متراکم و فرسوده و فاصله از بازار هستند) ساختار فضایی(شهر 

تحلیل با توجه به معیارهاي مکان گزینی و با توجه به توانمندي ها و وضع موجود شهر و نیز با ارزیابی و تجزیه و 
وضعیت ایستگاه هاي آتش نشانی، نحوه توزیع مکانی و الگوي فضایی آنها مشخص گردید و چنین نتیجه شد که تعداد 
ایستگاه هاي موجود شهر سنندج جهت پوشش کل شهر کافی نبوده و بیش از نیمی از محدوده فعلی شهر، خارج از 

کان یابی ایستگاه هاي جدید می باشند، تا بتوان زمینه اي هستند و نیازمند م) دقیقه 5تا  3(شعاع پوشش استاندارد 
در این مطالعه با استفاده از .فراهم آورد تا کل فضاي شهر تحت پوشش ایستگاه هاي موجود و پیشنهادي قرار گیرد

براي مناطقی که خارج از شعاع عملکردي  GISو تلفیق آن با قابلیت هاي ) AHP(روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی 
  .ایستگاه هاي موجود بودند، ایستگاه هاي جدیدي مکان یابی گردید

  
هر سـنندج، ایسـتگاه هـاي آتـش نشـانی     ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شGISان یابی، مک:  واژگان کلیدي

13/2/1391:تاریخ دریافت  18/5/1391: پذیرشتاریخ    
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  مقدمه
در پی رشد سریع جمعیت سریع و رشد شتابزده و غیر منطقی شهرها و مطرح شدن نیازها براي خدمات 
عمومی و حاکم شدن اقتصاد بازار و پیروي از اصول اقتصاد نئو کالسیک که در آن رقابت در جستجوي 

ري هاي و افزایش سهم کارب. . . ) ایمنی، امدادي، و (سود بیشتر باعث کاهش کاربري هاي عمومی 
مسکونی و سودآور می شود، لزوم دخالت دولت و برنامه ریزي جهت گسترش عدالت اجتماعی و 

در این راستا برنامه ریزان سعی . دسترسی یکسان و متعادل خدمات را براي همه افراد ضروري می سازد
نی مناسب آنها در دارند با ارائه الگوي مناسب تخصیص زمین به کاربري هاي مورد نیاز شهرها و مکان گزی

کالبد شهر، جهت تأمین رفاه و ایمنی شهرها و آسایش شهرنشینان تأثیرگذار گشته و امکان زیست بهتري 
کاربري ایستگاه هاي آتش نشانی یکی از انواع کاربري ). 7:1384ولی زاده، (را در شهرها فراهم آورند 

. اه شهروندان را به دنبال خواهد داشتهاي آسایش در شهرهاست که مکان یابی بهینه آن، ایمنی و رف
توجه صرف به ساخت و استقرار ایستگاه هاي آتش نشانی از نظر کمی و عدم توجه به کاربري هاي 
مجاور و سایر عوامل مهم در مکان یابی آنها موجب کاهش کارایی ایستگاه از نظر امداد رسانی به موقع می 

طه با کمبود ایستگاه هاي آتش نشانی، مکان یابی نادرست و عالوه بر موضوع هاي ذکر شده در راب. گردد
عدم هماهنگی با بافت و سیماي شهري از مسائل و موضوعات مشترك بسیاري از شهرهاي ایران محسوب 

در شهرهایی همچون سنندج که مواجه با ناهماهنگی ها و مسائل و مشکالت رشد و توسعه . می گردد
نه توزیع کاربري ها راه را براي رشد و توسعه ي موزون و هماهنگ شهري می باشد، تعیین الگوي بهی

مقاله حاضر شعی دارد با پرداختن به . شهري در سایه حفظ عدالت اجتماعی در آینده هموار خواهد کرد
موضوع مهم مکان یابی، محلی مناسب جهت استقرار ایستگاه هاي آتش نشانی برگزیند، به طوري که در 

تیم هاي تخصصی امدادرسان قادر باشند در سریع ترین زمان ممکن خود را براي  صورت وقوع حادثه،
سوال اساسی در مطالعه وضع موجود شهر و توزیع پراکندگی . نجات حادثه دیدگان به محل برسانند

چگونه می توان با توجه به استانداردها و : فضایی و مکان یابی ایستگاه هاي آتش نشانی به این شرح است
ق و ترکیب معیارها، مکان هاي مناسب را جهت احداث ایستگاه هاي آتش نشانی شهر سنندج با تلفی

  برگزید؟  )GIS(استفاده از سیستم هاي اطالعات جغرافیایی 
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  پیشینه تحقیق
در مقیاس جهانی در زمینه مکان یابی ایستگاه هاي آتش نشانی با استفاده از سیستم هاي اطالعات 

جامع و کاملی صورت نگرفته است و بیشتر، توجه به مکان یابی مراکز خدماتی،  جغرافیایی، مطالعات
میالدي، پروژه مکان یابی ایستگاه هاي آتش  2000در فوریه سال . تجاري و امثال آنها مطوف بوده است

در ژانویه سال . انجام گرفت GISنشانی، ویرجینیا و کانزاس، تحت راهنمایی شرکت تري دیتا به کمک 
را در مدیریت بحران حوادث مرتبط با فعالیت هاي سازمان آتش  GISمیالدي، دیوید اوانز نقش  2004

میالدي، لی ویه در مکان یابی سایت هاي خدماتی چند منظوره  2005در سال . نشانی تعیین کننده دانست
ار ضمن هجري شمسی، پرهیزگ 1376در سال . استفاده نموده است GISاز الگوریتم ژنتیک در محیط 

مطالعه روش ها و الگوهاي مکان گزینی، با مطالعه در مکان یابی مراکز آتش نشانی شهر تبریز، توانایی 
GIS هجري شمسی با استفاده از  1376شهرام شهابیان، در سال . را نسبت به سایر مدل ها اثبات کردGIS 

با  1385و عادلی نیز در سال  به مکان یابی فضایی ایستگاه هاي آتش نشانی شمال غرب تهران پرداخت
استفاده از سیستمهاي اطالعات جغرافیایی به مکان گزینی ایستگاه هاي آتش نشانی شهر گرگان پرداخته 

  .است
  

  روش تحقیق
اساساً به مبانی تئوریکی در کاربري اراضی . تحلیلی انجام می گیرد –این تحقیق بر مبناي روش توصیفی 

اما در عین حال تئوري ها، اصول و قوانین مربوط به مکان . شهر و گسترش فضایی آنها توجه شده است
براي انجام . یابی مراکز خدمات شهري و به طور جزئی ایستگاه هاي آتش نشانی بررسی شده است

به کار  GISاي مکان یابی و با استفاده از روش هم پوشانی شاخص ها در محیط تحقیق، یکی از مدل ه
در ابتدا پس از مطالعه متون برنامه ریزي شهري و : گرفته می شود که مراحل آن شامل موارد ذیل می گردد

برنامه ریزي کاربري ایستگاه هاي آتش نشانی و تالش در تلفیق این دو شاخه رابطه بین فضا، مکان و 
سپس با پرداختن به اصول مکان یابی . شرایط موجود در تأمین خدمات امدادي مورد بررسی قرار می گیرد

براي وزن دهی متغیرها از . می شود ایستگاه هاي آتش نشانی مدل مناسبی براي نیل به این منظور انتخاب
م گیري متضاد، در شرایطی که معیارهاي تصمی. استفاده گردید )AHP(روش تحلیل سلسله مراتبی 
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و ) 20:1380زبردست، (انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد، این مدل مشکل گشا می باشد 
  .استفاده گردید Index Overlayجهت تلفیق الیه ها از روش همپوشانی شاخص ها و عملیات انطباقی 

  
  منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی 

درجه  47دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  35شهر سنندج، مرکز استان کردستان در موقعیت جغرافیایی 
 .درجه طول غربی از نصف النهار تهران قرار دارد 15 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و  18و 

متر و در  600قطه باشد که در پست ترین نمتر می 1535 متوسط ارتفاع شهر سنندج از سطح دریا معادل
شهر سنندج . اي استاین شهر داراي اقلیم نیمه خشک مدیترانه.متر است 2550آبیدر بعنوان بلندترین نقطه 

هاي آبیدر، کچکرش و ها و تپهها در یک جام فضایی قرار گرفته است، بطوریکه کوهمحصور بین تپه
اي از قسمتین شهر کشیده شده و در پارهباشند در اطراف اطوس نوذر که ادامه سلسله جبال زاگرس می

قسمتهایی از شهر بر فراز تپه هاي متعدد قرار . اي در جلگه این ناحیه پیشروي نموده استها چون دماغه
دارند که مشهورترین آنها تپه هاي اولیابک، شیخ محمد صادق، تاقه شاهی، بهارمست، شیخ محمدباقر ، 

باشند و بعضی از قسمتهاي شهر نیز در حواشی و عمق کعب میمتر م 450تپه روسی و محل منبع آب 
ها واقع شده است که تعدادي از آنها به نامهاي حاج نصراهللا، عبدالرحمن، امیریه، طوس نوذر و دیدگاه دره

  .معروفیت دارند

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل شماره 
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 ارزیابی اجمالی ظرفیتهاي تراکمی شهر

 :شهر سنندجسطوح کل در  -1

 .هکتار است 6/3688مساحت محدوده شهر سنندج 

 .هکتار است 2187/ 8مساحت بافت ساخته شده شهر

 .هکتار است7703/1500مساحت بافت خالی 

 1385جمعیت شهر سنندج در سال  -2

نفر  311446بر حسب اعالم مرکز آمار ایران جمعیت شهرستان در شرسماري نفوس و مسکن 
 .میباشد

 .درصد در سال است 15/1 1385-1375در دوره  جمعیتنرخ رشد 

 تراکم ها -3

 .نفر در هکتار میباشد 42/87تراکم ناخالص شهر سنندج اکنون 

 .نفر در هکتار میباشد 321//87تراکم خالص شهر سنندج در حال حاضر 

 )طرح جامع.(نفر در هکتار بوده است 437,1364تراکم خالص شهر در سال 

شوراي عالی شهر سازي  22/9/77سنندج مستند به پیش نویس مصوبه مورخ تراکم مناسب شهر 
بطور ناخالص  )دقیقا معادل متوسط سنندج (هزار نفر 200-500براي شهرهاي داراي جمعیت 

نفر در هکتار  120در برابر این رقم سقف تراکم مناسب شهر  .نفر در هکتار می باشد  100حداقل 
 .است

این رقم در سنندج (درصد کل سطح در نظر گرفته شود 30مسکونی شهر در صورتیکه سطح کاربري 
 400و سقف یا حداکثر330کف یا حداقل تراکم خالص براي شهر سنندج )درصد است 28/27فعال 

 .نفر در هکتار برآورد میشود

 13/43نفر کمتر از متوسط تراکم ناخالص مناسب و 58/22نسبت به معیارهاي فوق شهر سنندج فعال
  .در هکتار کمتر از متوسط تراکم خالص مناسب استنفر 
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 مسکن  -4

درصد سطح کل بافت ساخته شده موجود 46هکتار است که  388/1006سطح بافت مسکونی کنونی شهر 
متوسط مساحت قطعات زمین  .را تشکیل میدهد)محدوده تفصیلی(درصد کل سطح شهر  28/27و

این رقم به علت افزایش طرحهاي تفکیکی .ع بوده است متر مرب148,64مسکونی در شهر سنندج در سال 
نفر می  120150وحداکثر  46350حداقل جذب جمعیت در محدوده موجود .متر مربع است 160اکنون 

درصدمساحت کل شهرراخواهد داشت  30در صورتی که صرفا در سطح مسکونی آتی شهرکه  .تواند باشد
شهر سنندج به  .نفر را در خودجاي خواهد داد 400000 تراکم خالص متوسط اعمال شودجمعیتی بالغ بر

دلیل موقعیت جغرافیایی و نیز توپوگرافی خاص آن از شرایط منحصر بفردي برخوردار می باشد که 
با توجه به نرخ رشد باالي شهر سنندج و . اهمیت ایمنی و وجود مراکز آتش نشانی را دو چندان می کند

آن در سالهاي اخیر که منجر به افزایش چشمگیر واحد هاي مسکونی و در نتیجه توسعه فیزیکی شتابان 
جمعیت شهر گشته است، این افزایش جمعیت و شتاب زدگی در توسعه کالبدي شهر، نابسامانی ها و 

با توجه به جمعیت و وسعت . کمبودهایی را نیز در حوزه خدمات و تجهیزات شهري سبب گشته است
ایستگاه براي شهر سنندج کافی نبوده و می بایست نسبت به  4بوطه، تعداد شهر و نیز استاندارد هاي مر
البته این افزایش می بایست با رعایت الزامات مکانیابی ایستگاههاي آتش .افزایش این مراکز اقدام نمود

 .نشانی همراه باشد تا توزیع عادالنه و منطقی خدمات در سطح شهر صورت گیرد

 

  تش نشانی شهر سنندجوضع موجود ایستگاه هاي آ
. شهر سنندج مانند بیشتر شهرهاي ایران مواجه با ناهماهنگی در توزیع کاربري هاي مختلف می باشد

شهرداري . هجري شمسی در شهرداري سنندج تأسیس شد 1348سازمان آتش نشانی سنندج در سال 
راه اندازي ایستگاه هجري شمسی اقدام به  1357سنندج به دنبال سیاست گذاري انجام شده در سال 

باتوجه به . مأموریت محوله این ایستگاه اطفاء و امداد بود. در خیابان طالقانی نمود) مرکزي ( شماره یک 
در بلوار شبلی احداث  1366افزایش جمعیت و رشد میزان شهرنشینی یک ایستگاه دیگر نیز در سال 

ن افراد زیر آوار ساختمان، خودروي ایستگاه هاي آتش نشانی هرنوع آتش سوزي، محبوس شد. گردید
تصادفی، آسانسور، سقوط درخت و اجسام از ارتفاع و احتمال خطر براي شهروندان و کلیه مواردي که 

با توجه به مساحت کنونی سنندج و از  .جان و مال شهروندان در معرض خطر می باشد را پوشش می دهد
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و با در نظر گرفتن جمعیت ) نفر یک ایستگاه  50000به ازاي هر (طرف دیگر، براساس معیار جمعیتی 
که معادل 1391کنونی سنندج و جمعیت برآوردي مشاور طرح تفصیلی شهر سنندج، این شهر در سال 

ایستگاه آتش نشانی دیگر نیاز است که با توجه به مباحث مطرح شده  2نفر می باشد، تعداد  343239
ستگاه جدید براي محله هاي شهري سنندج نیز مبرم و ای 2چنین نتیجه می شود که ایجاد و احداث 

  .ضروري است که بایستی مطالعات مکان یابی آنها به دقت به انجام برسد
  

 بررسی سوانح در شهر سنندج

بنا به گزارش کارشناسان سازمان آتش نشانی سنندج، بیشتر سوانح در طی سال هاي گذشته در مناطق 
فرسوده و حاشیه شهري رخ داده است و علت این امر را می توان به فرسودگی بناها و تاسیسات و 

رکز و با توجه به شرایط منطقه و وضعیت شهر و محله هاي شهري سنندج تم. فشردگی جمعیت نسبت داد
جمع . توزیع زمانی آتش سوزي هاي رخ داده  در فصل بهار و تابستان بیشتر از سایرفصول بوده است

  .در جدول زیر آمده است 91ماه اول سال  بندي آمار حوادث درشش
 91ماه اول سال  جمع بندي آمار حوادث درشش -1جدول شماره

 تعداد عنوان ردیف

 مورد412 آتش سوزي 1

 نفر1 اثر حریقفوت شده بر  2

 نفر زخمی 64-نفر فوت شده  13-مورد  70 فوت شده بر اثر تصادفات 3

 مورد غرق شده توسط اکیپ غواصی  4 )غرق شدن (فعالیت اکیپ غواصی  4

 مورد فوت شده خاص4 فوت شده بر اثر عوامل دیگر 5

 نفر64 )مجروح(خسارات جانی  6

 مورد101 اماکن مسکونی آسیب دیده 7

 مورد 28 اماکن اداري  8

 مورد34        اماکن تجاري 9

 مورد179 جنگل و مراتع  پارك 10

 مورد 73 ضایعات 11

 مورد196 امداد گري 12

 مورد129 خودرو آسیب دیده 13

  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1391،پاییز13فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال چهارم،شماره/٧٢
 

 

  رهاي موثریمکان یابی ایستگاه هاي آتش نشانی و متغ
هرچیز وابسته به موقعیت بهینه استقرار  خدمات رسانی به موقع و مطمئن ایستگاه هاي اتش نشانی بیش از

آنهاست تا بتواند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن و محدودیت هاي محیط شهري به محل حادثه رسیده 
هرچه محل و موقعیت ایستگاه هاي آتش نشانی از نظر . و اقدامات اطفاء و یا امداد را به انجام رسانند

یمنی، دسترسی، ساختار فضایی و کالبدي و شبکه معابر مطلوب هماهنگی با دیگر کاربردي هاي شهري، ا
تر باشد و این مکان ها در نقاط مناسب تري مکان یابی شوند آثار مثبت تري بر ارتقاء کیفی زندگی و نیز 

  ).69:1383پرهیزگار و همکاران، (حفظ سالمتی روحی و جسمی مردم خواهد گذاشت 
گاه هاي آتش نشانی باتوجه به استانداردهاي جهانی ارائه گردید معیارهاي متعددي در مکان گزینی ایست

بنابراین باتوجه . است که البته به کار بردن همه آنها در امر مکان یابی به دالیل مختلف امکان پذیر نیست
به بررسی وضعیت موجود شهر سنندج و دسترسی به اطالعات، با استفاده از معیارهاي فاصله از ساختار 

، فاصله از ایستگاههاي آتش نشانی موجود، فاصله از بافت فرسوده، فاصله از )استخوانبدي شهر (فضایی 
  .بازار،  مطالعات مکان یابی ایستگاه هاي آتش نشانی صورت گرفته است

  وزن دهی معیارها
دو و ) AHP(معیارها ، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) وزن(براي تعیین ضریب اهمیت 

  . به دو آنها را با هم مقایسه می کنیم
  مقایسه دودویی ضوابط تعیین کننده در مکان یابی ایستگاه هاي آتش نشانی: 2جدول شماره 

  ساختار فضایی
فاصله از بافت 

  فرسوده
فاصله از 

  بازار
فاصله از ایستگاههاي 

  آتش نشانی موجود
  ضوابط  شعاع پوششی

  شعاع پوششی  1  2  3/1  2/1  2/1
  فاصله از ایستگاههاي آتش نشانی موجود  2/1  1  2/1  2/1  2/1

  فاصله از بازار  3  2  1  2  2
  فاصله از بافت فرسوده  2  2  2/1  1  1
  ساختار فضایی  2  2  2/1  1  1

  

می باشد، نشان می دهد که معیار ساختار ) 1و ستون  5ردیف ( A51در این ماتریس، مقدار عددي 
در فرایند » شروط معکوس«فضایی دو برابر شعاع پوششی داراي اهمیت می باشد و با توجه به اصل 
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 K/1برابر  Iنسبت به  Jباشد، اهمیت عنصر  Kبرابر با  Jنسبت به  Iاگر اهمیت (تحلیل سلسله مراتبی 
  .خواهد بود 2/1برابر A15قداري عددي بنابراین م). خواهد بود

و مابقی معیارها در نرم افزار .در زیر به شرح و تحلیل یکی از معیارهاي درنظر گرفته شده پرداخته می شود
GIS تحلیل شده است و نتایج آن آورده شده است.  

  
  شعاع عملکرد مفید ایستگاه هاي اتش نشانی

) دقیقه 3زمان مفید (دقیقه  5حداقل اولین ماشین در مدت حداکثر مکان یابی ایستگاه ها در فاصله اي که 
شعاع عمل ایستگاه هاي آتش . به محل حادثه در آخرین نقطه محدوده تحت پوشش برسد، الزامی است

دقیقه در نظر گرفته می شود یعنی از لحظه خروج نیروهاي  4نشانی از نظر فاصله زمانی به طور متوسط 
قاسملو، (اه مربوطه تا رسیدن به محل حریق نباید بیش از چهار دقیقه تلف شود آتش نشانی از ایستگ

بنابراین مکان ایستگاه . متر در نظر گرفته شده است 1700این شعاع از نظر فاصله مکانی ) 78، ص 1380
 هاي به دست آمده بایستی باتوجه به مدل شعاعی تحلیل شوند و به گونه اي ایستگاه ها توزیع شوند که

شعاع عملکرد مفید هر ایستگاه با توجه . دقیقه زمانی قابل دسترسی باشند 4همه محالت شهر در فاصله 
  .به سرعت متوسط، از این رابطه تعیین می گردد

  :1رابطه شماره
  سرعت متوسط خودروها× حداکثر زمان مطلوب براي رسیدن به محل حادثه = شعاع پوششی 

  
کیلومتر بر  45براساس مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت متوسط خودروها در شهر سنندج حدود 

اما با توجه به وجود موانع در مسیر، شیب خیابان ها، بلند بودن شاسی اتومبیل هاي آتش . ساعت می باشد
اعت می باشد که با کیلومتر در س 30سرعت میانگین ماشین آتش نشانی با تانکر پر از آب . . . نشانی و 

با توجه به تحقیقات . لحاظ نمودن این معیار کمی در رابطه فوق، می توان شعاع عملیات را محاسبه نمود
درصد حوادث را پوشش می دهد، لذا شعاع عملکرد مفید ایستگاه ها  85انجام گرفته ، این شعاع حدود 

ز یک طرف همپوشی و تراکم ایستگاه ها تحلیل هاي شعاعی حاصل، ا. متر در نظر گرفته شده است 1700

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1391،پاییز13فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال چهارم،شماره/٧٤
 

 

از طرف دیگر، مناطق و قسمت هایی را نیز که در شعاع عملکرد مفید هیچ ایستگاهی قرار ندارد به ما نشان 
  . می دهد

  
  

  
  ترکیب و تلفیق نهایی الیه ها

، در قابل عملیات AHPداده ها و الیه هایی که در مراحل قبلی تهیه شدند، پس از وزن پذیري با روش 
عملیات انطباق و یا همپوشی الیه ها به صورت . انطباقی و همپوشی الیه ها ترکیب و تلفیق گردیدند

انطباق ریاضی شامل عملیاتی نظیر . می باشد GISمنطقی و حسابی قسمتی از تمام بسته هاي نرم افزاري 

آتش نشانی هاي موجود شهر سنندج نقشه-3شکل شماره نقشه استخوان بندي شهر سنندج - 2شکل شماره    

بافت فشرده مسکونی شهر سنندجنقشه  -5شکل شماره مکان قرار گیري بازار شهر سنندجنقشه  -4شکل شماره   
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. یر مربوط در الیه دیگري می باشدجمعف تفریق و تقسیم و ضرب موجود در یکی از داده هاي با مقاد
جهت یافتن . انطباق منطقی شامل یافتن آن مناطق است که در انها مجموعه اي از شرایط صادق می باشد

مکان هاي مناسب ایستگاه هاي آتش نشانی شهر سنندج از معیارهاي مورد نظر در تحقیق با توجه به کنش 
ررسی شده و هر یک در الیه جداگانه با زیرمعیارهاي مورد نظر، متقابلی که با عملکرد ایستگاه ها داشتند، ب

 )Spatial Analysys( تحلیل مکانی ،Extentionقرار گرفتند و با استفاده از  ArcGISدر نرم افزار 
براي تعیین موقعیت هایی که در انها این شرایط صدق می کنند از عملیات وزن هاي مربوط به خود با هم 

  .نقشه نهایی ایستگاه هاي آتش نشانی مشخص گردیده است overlay Indexروش  تلفیق گشته و با

  
  نقشه اولویت مکانها براي ساخت آتش نشانی -6شکل شماره
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  نتیجه گیري
کالبدي  –به طور کلی براساس مطالعات انجام گرفته ، استقرار هر عنصر شهري در موقعیت فضایی 

خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و ساز و کار معینی است که در صورت رعایت، به موفقیت و 
کارایی عملکردي آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید و در غیر این صورت چه بسا منجر به 

ارهاي اقتصادي و استقرار بسیاري از عناصر شهري بیشتر تابع سازوک. بروز مشکالت متعددي خواهد شد
تابع رقابت آزاد است، اما براي خدمات عمومی که ایستگاه هاي آتش نشانی نیز جزء این نوع از خدمات 
شهري می با شند، نمی توان موضوع را به سازوکارهاي بازار واگذار کرده و به این امر بسنده کرد، بلکه 

با . یاست هاي مبتنی بر منافع عمومی اقدام نمودبایستی براي جبران ناکارآمدي هاي بازار به تصمیم ها و س
این وجود در مکان گزینی مراکز خدمات ایمنی ایستگاه هاي اتش نشانی باید از موضوع سود و هزینه به 
نفع کارایی آنها چشم پوشی کنیم و در نظر داشته باشیم افزایش کارایی مراکز به منظور کاهش هزینه هاي 

اهمیت ویزه اي برخوردار است و در این مورد توجیه اقتصادي طرح، جایی ناشی از تلفات انسانی از 
مکان گزینی ایستگاه هاي اتش نشانی جزو دسته مدل هاي مکان یابی مراکز اورژانسی و ضروري . ندارد

در این نوع مدل ها ویژگی اصلی مراکز بعنی دسترسی آسان و فوري کاربران به مراکز . قرار می گیرند
شعاع پوششی، (پس از انکه معیارهاي مکان گزینی ایستگاه هاي آتش نشانی . د توجه استخدماتی مور

ساختار فضایی، نزدیکی به بازار، نزدیکی به بافت فرسوده و متراکم شهري و نزدیکی به ایستگاههاي 
) ضریب اهمیت(مشخص گردیدند،در مراحل بعدي در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه وزن ) موجود

معیارها بررسی شده و سازگاري منطقی قضاوت ها انجام می گیرد و الیه هاي اطالعات جمع آوري شده، 
نقشه هایی ایستگاه هاي  Index overlayبراساس وزن هاي مربوط به خود با هم تلفیق گشته و با روش 

. در نهایت بهترین مکان براي احداث ایستگاه هاي آتش نشانی پیشنهاد می شود. آتش نشانی تهیه می شود
با توجه به نتایج حاصل از مطالعه وضع موجود سنندج و استانداردهاي موجود توزیع مکانی و فضایی 

مناسب ترین مکان براي هریک از ایستگاه  ایستگاه هاي آتش نشانی و شعاع عملکردي آن بررسی شده و
  .ها پیشنهاد داده شده است
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