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 چکیده

نسبت به ساير  ،هاي حساسی که بر عهده دارندنشانی با توجه به فعاليتهاي آتشهاي امدادي از جمله ايستگاهکاربري

-هاي آتشرسانی ايستگاهخدمات شهري از اهميت بسزايی برخوردارند. شناسايی فضاهايی که خارج از پوشش خدمات

گزينی بهتر اين کاربري مهم در سطح شهر ياري ريزان شهري در جهت مکانتواند به برنامهی قرار دارند، مینشان

شهر تبريز بر نشانی در کلانهاي آتشرسانی ايستگاههاي خارج از پوشش خدماتشناسايی پهنه ،رساند.هدف اين مقاله

و سپس  شدهمعابر تکميل  ةبه اين هدف بانک اطلاعاتی شبک براي رسيدن است.دقيقه(  4 تا1اساس مدت زمان استاندارد)

و با تحليل  شده استها به طور جداگانه محاسبه با استفاده از ابزار تحليل شبکه، ميزان پوشش هر يک از ايستگاه

يانگر اين نتايج باست.  شدهرسانی تعيين خارج از پوشش خدمات ةشهر تبريز به طور يکجا، محدود ةگانايستگاههاي نوزده

دقيقه  4در عرض  % 22/22و  دقيقه 1از سطح شهر تبريز بر اساس استاندارد  % 34/48 در حالت ترافيک عادي که است

نشانی به صورت سيستمی هاي آتشايستگاه ةهمچنين تحليل کلي .گيرندنشانی قرار میتحت پوشش ايستگاههاي آتش

 .هستندنشانی هاي آتشقابل پوشش خدمات ايستگاه ،دقيقه 33زمان شهر طی مدت ةست که کل محدودا بيانگر آن

 نشانی، پهنه، تبريز، تحليل شبکههاي آتشايستگاه ها:کلیدواژه
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 مقدمه.1

 طرح مسأله.1. 1

در ايران اولين اقدام برراي حفاترت امراکن و بناهرا در 

شرهرتبريز برا  هجري شمسی در 3223ر آتش، در سال براب

انی انجام گرفت)مولايی هشتجين، نشايجاد يک واحد آتش

در سطح جهانی بعد از انقلاب صنعتی، شرهر  (.331 :3113

صنعتی با ادغام رشد اقتصادي و سود، به تمرکز شرديد در 

شهرها دامن زده و در ادامه نيز شهرنشينی شتابان در چنرد 

در کشورهاي جهان سوم، همان روند تمرکرز و  ،اخير ةده

را در شهرها و به ويژه در چند  هاتراکم جمعيت و فعاليت

هرا و سروزيآترش شهر عمده و در نتيجه افزايش ريسرک

 وجرود آورده اسرتخسارات احتمالی ناشری از آن را بره

(. در سرطح کشرور مرا نيرز برا 3: 3111و3172)پرهيزگار، 

توجه به تحولی که در امر شهرنشينی و نوع زندگی شهري 

ا و مناطق شرهري و هبه وجود آمده است، بسياري از محله

اند که بره کمبرود از جمله شهر تبريز، احتياجاتی پيدا کرده

سيسات عمومی و تجهيرزات شرهري مربرو  أامکانات و ت

-. سياست کلی ايجاد ايستگاه3(2 :3337شهابيان، ) شودمی

نشانی در ايران سياستی بردون برنامره خرا  و هاي آتش

اي کره گونه به(، 31: 3112حقيقی، )ذاکر مدون بوده است

تررين هاي شهري، مهرمبراي ايجاد هر ايستگاه در محدوده

-و اين امر بر مکران ايسرتگاه بود زميننبودارزشاصل، بی

 ثيرگراار بروده اسرتأنشانی در سطح شرهرها تهاي آتش

جمعيرت و (. در پی رشد سريع 2: 3172،)ايمانی جاجرمی

 شردن نيازهرازده و غيرمنطقی شهرها و مطرر رشد شتاب

شدن اقتصاد نئوکلاسيک کره حاکمبراي خدمات عمومی و 

آن رقابت در جستجوي سود بيشتر باعث کراهش سرهم در

افرزايش اي عمومی )ايمنری، امردادي، و غيرره( وهکاربري

زاده، )ولری شرودهاي مسکونی و سودآور میسهم کاربري

                                                 
1- Shahabian,1997,2 

هرا و مراکرز خردماتی بره کراربري ةتوزيع بهين .(7 :3114

-ل شده است که اغلب اوقرات ذهرن برنامرهاي تبديلهأمس

چرا که به دليل رشرد  ؛ريزان را به خود مشغول کرده است

مانند کمبرود و  ؛پرشتاب جمعيت و کالبد شهرها، مشکلاتی

هرا بره وجرود آمرده عدم توزيع فضرايی مناسرب کراربري

هرا و خردمات . از ميران کراربري2(3: 2887احدنژاد،است)

نشرانی بره هاي آترشة ايستگاهموجود در شهر، توزيع بهين

دليل اهميت و توجه روزافزون به امر ايمنی در شرهرها، و 

سوزي و پيشگيري و مقابله با آتش ةتمهيداتی در زمين ةاراي

 حادثرره از اهميررت قابررل ترروجهی برخرروردار اسررت

نشرانی هاي آتش(. کاربري ايستگاه2: 3118،)پوراسکندري

شهرهاست کره مکران  اساسی در يهايکی از انواع کاربري

 آن، ايمنی و رفاه شهروندان را به دنبال خواهد داشت ةبهين

شرهري از  ةتقاضا براي توسع(. 2 :3111)نظريان و کريمی،

روي بشرر در آينرده اسرت. ترين مشکلات و موانع فرامهم

بنابراين براي حل اين مشرکلات و موانرع، سيسرتم ايمنری 

تا بتواند پوشرش  شهر نيز در همين جهت بايد توسعه يابد

شرررکت ) دکررافی را بررر کررل سررطح شررهر داشررته باشررن

همچنين با افزايش جمعيت و ترراکم آن  ،1(2 :2887اسري،

هراي متتلرب بره دليرل رسانی در زمينرهدر شهر، خدمات

کمبودهاي موجود، دچار نارسايی در مکان مراکز خردماتی 

هراي (. ايسرتگاه74 :3138،پنراهشرود )زيراري و يرزدانمی

رسرانی در نشانی از جمله مراکز مهم و حياتی خدماتآتش

مين ايمنری و آسرايش أشهرها هستند که نقش مهمی در تر

-شهرها دارند. بديهی اسرت خردمات ةشهروندان و توسع

نشانی بريش از هرر چيرز هاي آتشرسانی به موقع ايستگاه

هاي مناسب است کره بتواننرد مستلزم استقرار آنها در مکان

-شدن با موانع و محردوديتو بدون مواجهدر اسرع وقت 

هاي محيط شهري از يک سو و با ايجاد کمترين آثار منفی 

                                                 
2- Ahadnejad,2007,1 

3- ESRI, 2007,5 



 23                                              ... هايرسانی ايستگاههاي خارج از خدماتسايی پهنهشنا         سال اول                                       

بر زندگی ساکنان شرهر از سروي ديگرر، بره محرل حادثره 

)مشرکينی؛  انجرام برسرانند برسند و اقدامات امرداد را بره

هراي دسترسری تمرام بترش(. 33: 3113حبيبی و تفکري،

استاندارد جهانی، ايمنری و  شهر به اين کاربري مهم مطابق

امروزه، اسرتفاده رفاه شهروندان را به دنبال خواهد داشرت.

از سيستم اطلاعات جغرافيايی به عنوان ابرزاري در جهرت 

 کنردايجاد بانک اطلاعراتی مناسرب و کارآمرد عمرل مری

. توجه صرف به سراخت و اسرتقرار 3(1: 2882هاورتون، )

و عردم توجره بره نشرانی از نظرر کمری هاي آتشايستگاه

هرا موجرب اتلراف تتصيص مکانی و پراکنش فضرايی آن

هرا شرده و ناکارآمردي سرمايه و نيرروي کرار در ايسرتگاه

نشانی شهر را به دنبال خواهد داشت. در ايرن سيستم آتش

ژوهش متغيرهراي بسرياري همچرون جهرت حرکرت در پ

معرابر، زمران حرکرت،  ةمعابر، حرداکرر سررعت در شربک

دخيرل خواهنرد برود.  ،وانع موجود و غيررهعرض معابر، م

دادن ة حاضر سعی برر ايرن دارد کره برا مردنظر قررارپروژ

-متغيرهاي فوق و پرداختن به موضوع مهم پراکنش مکران

نشانی اين امکران را فرراهم هاي آتشهاي استقرار ايستگاه

هرراي تتصصرری آورد کرره در هنگررام بررروز حادثرره، ترريم

ترين زمان ممکرن خرود را امدادرسان قادر باشند در سريع

 به محل برسانند.  ديدگان و اطفاي حريقبراي نجات حادثه

 ومبانی نظری تحقیق ةپیشین.2. 1

برا  نشرانیآترش يرابی مراکرز خردماتیمکرانة در زمين

هاي اخير مطالعاتی صورت گرفتره در سال GISاستفاده از

 د:کرتوان به عناوين زير اشاره است که می

ي، در تحقيقرری کرره در گررروه اسررکندرعبرراس پور-

شهري دانشگاه تربيرت مردرس در  ريزيجغرافيا و برنامه

انجام پرايرفت، برا اسرتفاده از روش شرعاعی، 3118سال 

ضرمن بررسری  ه،هاي تيسرن و تحليرل شربکچند ضلعی

                                                 
1- Hawerton,2006,3 

يابی سوزي در شهر کرج به مکانتوزيع سوانح آتش ةنحو

 نشانی اقدام کردند.هاي آتشايستگاه

در  راGISنقرش 2884سال ة در ژانوي2وانسديويد ا -

هراي سرازمان مديريت بحران حوادث مرتبط برا فعاليرت

علراوه  کره کننده دانستند و اتهار داشتندنشانی تعيينآتش

تواند در کاهش خسارات در زمان قبرل می GISکه بر اين

هرا برراي تررين مکرانيرابی بهينرهاز وقوع حادثه با مکان

الرايی نيرز يی بتواند کارآمی ،ؤثر باشدها ماحداث ايستگاه

 .کندرسانی ايفا در حين امداد

بره  GISبا استفاده از  3172در سال  شهابيان،شهرام -

نشرانی شرمال غررب هاي آترشيابی فضايی ايستگاهمکان

برا اسرتفاده از  3112تهران پرداخت و عادلی نيز در سرال 

هراي سيستم اطلاعات جغرافيايی به مکرانگزينی ايسرتگاه

 .نشانی شهر گرگان پرداخته استآتش

 3113زاد،در سرال الهکراتمیهاديانی،و شمس زهره-

نشانی شهر قرم رابرا اسرتفاده از هايآتشيابی ايستگاهمکان

در شهر قرم GISدر محيطAHPشبکه و مدلروش تحليل

 .اندکردهاعمال 

 ، برنامرةGISهاي بسيار مفيرد علرم کی از اين برنامهي

رنامه داراي کاربردهاي متتلفری است. اين بتحليل شبکه 

هاي گوناگون طبيعری و شرهري اسرت. در بعرد عرصهدر

تررين و کرردن کوتراهشهري داراي کاربردهايی براي پيردا

بهترين مسير و نيز براي واکنش سريع در مواقع ضرروري 

هرا واقرع شربکه(. در24: 3111زاده و حکيمری،است)فرج

چهرارچوبی برراي  خطی و هايهاي متصلی از پديدهنظام

مساحت مناطق . (31: 3171)حسينی، حرکت منابع هستند

نشرانی در هاي آتشمتتلب شهري و شعاع عمل ايستگاه

ها از عوامل عمده به حسراب ريزي استقرار ايستگاهبرنامه

کيلرومتر را برراي  2آيد. استانداردهاي جهرانی شرعاع می

زمران رسريدن  کنند و از طرف ديگربينی میايستگاه پيش

                                                 
2- David Evans 
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)فقهی  انددقيقه در نظر گرفته 1-2سوزي را به مکان آتش

-2ابی بره اسرتاندارد ير(. براي دسرت27 :3113، فرهمند

هرا را اسرتحفاتی ايسرتگاه ةحروز ةدقيقه بايرد محردود1

هرا در (.ايجراد ايسرتگاه28: 3111)پرهيزگرار، کراهش داد

 يقهدق 2اي که حداقل اولين ماشين در مدت حداکررفاصله

 ةدقيقره( بره محرل حادثره در آخررين نقطر 1)زمان مفيد 

تحت پوشش برسد الزامری اسرت. شرعاع عمرل  ةمحدود

نشرانی از نظرر فاصرله زمرانی بره طرور هاي آتشايستگاه

يعنری از لحظره  ؛شروددقيقه در نظر گرفته مری 4متوسط 

ترا رسريدن  اه مربو نشانی از ايستگخروج نيروهاي آتش

 دقيقره تلرب شرود بريش از چهرار نبايد ،به محل حريق

)مسررافت( يررک  ايطبررق رابطرره( 71 : 3113)قاسررملو،

کيلرومتر  3/2دقيقره حرداکرر  2نشرانی درخودروي آترش

تواند طری کنرد. البتره زمران طور مستقيم میمسافت را به

 وجرز اسرتدقيقه 2تا3آمادگی و حرکت خودروها که بين

 (.37: 3111)پرهيزگار، اين زمان محاسبه نشده است

 تحقیق شناسی. روش2

 روش تحقیق. 1. 2

پژوهش حاضر از نوع کراربردي بروده و اطلاعرات و 

هاي مورد نياز تحقيق از طريق منابع اسنادي و ميدانی داده

 دست آمده است.ه ب

 تحقيق حاضر طی مراحلی به شر  زير تهيه شده است:

اي و آشنايی با مبانی نظرري خانهپس از مطالعات کتاب

 ةر خصرو  موضروع مرورد مطالعره؛ ابتردا کليرموجود د

مسيرهاي ارتباطی شهر بر اسراس جهرات واقعری ترافيرک 

 Arcرقومی شرده و پرس از ايجراد توپولروژي در محريط

GIS،اطلاعاتی مانند طول معرابر ،IDوFnodeوTnode بره

فضايی بين خطرو  شربکه ايجراد  ةکار گرفته شده و رابط

خانهز مطالعات کتاببعد با استفاده ا ةاست. در مرحل شده

اي و سؤال از رانندگان متتلب در ساعات اوج ترافيرک و 

برخی معرابر شرهر، همچنين حد مجاز سرعت اتومبيل در 

اتومبيرل در سلسرله مراترب معرابر  متوسط سرعت حرکت

متتلب شهر به دست آمده و جردول اطلاعرات توصريفی 

شبکه تهيه شده است. ساير اطلاعرات تکميلری شربکه نيرز 

هراي طرفه بودن، عرض معابر و تقاطعطرفه يا دونند يکما

انرد. موجود به شبکه اضافه شده و براي تحليل آماده شرده

(، V=D/Tسپس برر اسراس فرمرول سررعت در فيزيرک )

هاي هر مسير به دسرت آمرده يعنی مدت زمان ؛عامل زمان

برا اطلاعرات  بره طرور کامرل، شرهر، ةاست و سيستم شبک

بانررک  ةاسررت.در نهايررت پررروژ شرردهموجررود هماهنرر  

و در فرمررت Arc GISافررزار اطلاعرراتی در محرريط نرررم

Geodatabase هراي انجام گرفته است. علاوه برر فعاليرت

گررو بررا وفرروق، در ادامرره بررا اسررتفاده از مصرراحبه و گفررت

ل ترافيررک شررهري، يهررا و ادارات مرررتبط بررا مسرراسررازمان

مرورد معرابر تبريرز گرردآوري شرده و  شدةاطلاعات بروز

-ها با پلریاين تحليلة تحليل قرار گرفته است.نتيجوتجزيه

ميرزان  ةدهنردها که نشانهاي نامنظمی به دور ايستگاهگون

نشران هسرتند پوشش هر ايستگاه در مدت زمان استاندارد 

 .  است داده شده

 های تحقیقمتغیرها و شاخص .2. 2

 سرهشرده در ايرن تحقيرق شرامل گرفتهکارمتغيرهاي به

 متغير به شر  زير هستند:

نشرانی بره مدت زمان دسترسی خودروهاي آتشالب( 

 .هاي وقوع حادثهمکان

ب( سرعت حرکت در شبکة معابر شهري که در قالب سره 

 سناريوي ترافيک سنگين، متوسط و سبک مطر  شده است. 

 رسانی.ها براي خدماتج( ميزان پوشش هر يک از ايستگاه
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 یی پژوهش. قلمرو جغرافیا3. 2

-شرقی بره عنروان برزر شهر تبريز، مرکز استان آذربايجان

نفر  3788888داراي  3138ترين شهر شمالغرب کشور در سال 

(. در ايرن پرژوهش 3138)مرکرز آمرار ايرران،  جمعيتبوده است

-مریمعابر کل شهر تبريز به عنوان بستر مطالعاتی مطر   ةشبک

ايستگاه آتشنشرانی  33اين شهر تعداد  شود. در محدودة قانونی

آماري ايرن پرژوهش در نظرر  ةکه به عنوان جامع استموجود 

-هراي آترش( موقعيرت ايسرتگاه3شماره ) اند. شکلگرفته شده

هرر يرک را در وضرع موجرود  رسانیةخدماتنشانی و محدود

 دهد.نشان می
 

 

 

رسانی ایستگاهای نوزده گانة شهر تبریزموقعیت و محدودۀ خدمات -1شکل

 (3133نشانی و خدمات ايمنی شهرداري تبريز، )ا: سازمان آتشمأخ

 های پژوهشافتهی. 3

پوشانی محدودة اختصرا  مقايسة ميزان همبه منظور 

-ها از طرف سرازمان آترششده به هر يک از ايستگاهداده

نشانی شهر تبريز با ميرزان محردودة تحرت پوشرش هرر 

-م از حالرتايستگاه در حالت استاندارد، مساحت هر کدا

مطررابق جرردول (موجررود و اسررتاندارد هرراي فوق)شرررايط

 محاسبه شده است:( 3) ةشمار
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 دقیقه 4تا3نشانی در وضع موجود با استانداردرسانی آتشمقایسة محدودۀ خدمات -1جدول 

 نگارندگان ميدانی مطالعات: مأخا

 نام ایستگاه ردیف
مساحت 

 موجود

مساحت محدودة تحت پوشش با 

 دقيقه)هکتار( 1انداردلحاظ است

-مجموع مساحت محدودة خدمات

 دقيقه 4و 1رسانی با معيار 

 238327 221323 121317 1ایستگاه شمارۀ  1

 3281337 274327 1271384 2ایستگاه شمارۀ  2

 124321 118312 214343 3ایستگاه شمارۀ  3

 212311 237324 127324 4ایستگاه شمارۀ  4

 3213337 173322 321371 5ایستگاه شمارۀ  5

 781321 111322 423341 6ایستگاه شمارۀ  6

 113331 313331 331337 7ایستگاه شمارۀ  7

 3832314 272327 313372 8ایستگاه شمارۀ  8

 3881324 117338 332313 9ایستگاه شمارۀ  9

 231311 222311 332311 11ایستگاه شمارۀ  11

 223313 223321 338313 11ایستگاه شمارۀ  11

 3113333 3324311 3231382 12ایستگاه شمارۀ  12

 334372 33317 3172312 13ایستگاه شمارۀ  13

 134332 287383 321323 14ایستگاه شمارۀ  14

 217327 118382 283381 15ایستگاه شمارۀ  15

 3837313 427328 2311372 16ایستگاه شمارۀ  16

 3828382 284322 312377 17ایستگاه شمارۀ  17

 3128383 131312 212311 18ایستگاه شمارۀ  18

 223328 272314 227342 19ایستگاه شمارۀ 19

 - 31143 31143 کل ایستگاهها 21

شده با نگاهی به شرايط انطباق و ميزان مساحت پوشش داده

هاي استاندارد، هاي موجود و محدودهتوسط هر يک از محدوده

نشانی شهر گانه آتشهاي نوزدهبين ايستگاه آيد که درمیچنين بر

-بيش از محردودة در 33و  31، 33تبريز تنها سه ايستگاه شمارة 

 4شده در وضع موجرود را در مردت زمران اسرتاندارد گرفتهنظر

موجود  دهند، و اين در حالی است که محدودةدقيقه پوشش می

ها يستگاهدهند و در کل، تمامی اخود را به طور کلی پوشش نمی

هراي بدون استرنا، در محدودة وضع موجود خرود، داراي مکران

 رسانی در مدت زمان استاندارد هستند.خارج از پوشش خدمات

ها از نظر انطباق محدودة موجرود برا همچنين بررسی ايستگاه

هرا از دهد که برخی از ايستگاهدقيقه نشان می 4محدودة استاندارد 

داراي ميررزان  32و  33، 38، 2، 2، 1هرراي شررمارة جملرره ايسررتگاه

رسرانی اسرتاندارد هسرتند. برا انطباق بيشتري با محدودة خردمات

هاي تحرت پوشرش و الاکر محدودهها و اطلاعات فوقاعمال داده
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-رسانی ايستگاههاي خارج از پوشش خدماتمحدوده

دقيقه در قالرب سره  1نشانی بر مبناي استاندارد هاي آتش

 است:  شدهه يارا سناريوي متفاوت
 

)بر مبنای سرعت خودرو در حالتت  سناریوی اول. 1. 3

 ترافیک سبک(:

گرفتن ترافيرک شرهر تبريرز در نظردر اين سناريو با در

رسررانی تحررت پوشررش خرردمات ةحالررت سرربک، محرردود

هرا رسری از ايسرتگاهدقيقره دسرت 1ها برر مبنراي ايستگاه

رافيايی و برا افزار سيستم اطلاعات جغمحاسبه و توسط نرم

معابر  ةروي شبک بر Network Analysisاستفاده از ابزار 

حاصل از ايرن تحليرل نشران شکل است.  شدهشهر اعمال 

 3/3784دهد که از کل محردوده مرورد مطالعره حردود می

 1از سرطح شرهر در مردت زمران  % 12/43هکتار معرادل 

شود و اين پوشش برر اسراس مردت دقيقه پوشش داده می

مرورد مطالعره  ةاز کرل محردود % 32/78دقيقه به  4زمان 

 (.2)ة شمارشکل رسد. می

 
 

 نشانی شهر تبریز در حالت ترافیک سبکهای آتشرسانی ایستگاهمیزان پوشش خدمات -2شمارۀ  شکل

 مأخا: نگارندگان

)بر مبنای سرعت خودرو در حالتت  سناریوی دوم. 2. 3

 ترافیک سنگین(:

شهر تبريز به صورت سنگين در در اين سناريو ترافيک 

معابر بر اساس اين  ةو اطلاعات شبک است نظر گرفته شده

و براي کل معابر اعمرال شرده اسرت.  شدهويژگی محاسبه 

( 1)شرکل شرمارة آمرده از تحليرل شربکه دسرتهبر ةنتيج

مررورد مطالعرره  ةکرره از کررل محرردود نشررانگراين اسررت

مدت از سطح شهر در %44/11هکتار معادل21/2238حدود

شود و ايرن پوشرش برر دقيقه پوشش داده می 4تا  1زمان 

مورد  ةاز کل محدود %22/21دقيقه به  4اساس مدت زمان 
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گر آن است کره رسد. اين سناريو همچنين نشانمطالعه می

رسرانی در شرايط بروز ترافيک سرنگين، توانرايی خردمات

نشانی شهر تبريز در مدت زمان استاندارد هاي آتشايستگاه

ابرد. يسوم از سطح شرهر تقليرل مریدقيقه به حدود يک 1

رسری در شرهري کره مشرکلات بنابراين اين ميرزان دسرت

تواند زنردگی بسرياري را در ترافيک در آن وجود دارد می

مواقع ترافيک تحت ترأثير قررار داده و منجرر بره اتفاقرات 

 ناگواري در ساعات پيک ترافيکی شود. 

 
 

 رسانی ایستگاه های آتشنشانی شهرتبریز درحالت ترافیک سنگیناتمیزان پوشش خدم -3شکل 

 مأخا: نگارندگان

)بر مبنای سرعت خودرو در حالت  سناریوی سوم. 3. 3

 ترافیک عادی(:

هراي در اين سناريو سرعت حرکت خودرو در طيرب

معابر بر مبناي ميانگين سرعت خرودرو در  ةمتتلب شبک

 نظرر گرفتره شردهدر حالت ترافيک سربک و سرنگين دو 

( قابرل 4)ة شرمار شرکلکه حاصل اين تحليرل در  است

مرورد  ةاز کل محدود بيانگر آن است که کهاست مشاهده 

از سرطح شرهر  %34/48هکتار معادل2/7722مطالعه حدود

شرود و ايرن دقيقره پوشرش داده مری4تا 1در مدت زمان 

از کرل  % 22/22دقيقره بره 4پوشش براساس مدت زمران

-نمايان شکلهمچنين اين  رسد،طالعه میمورد م ةمحدود

تررين بترش از منراطق خرارج از ست کره عمردها گر آن

 دقيقره 4ترا1رسرانی در زمران اسرتانداردپوشش خردمات

غررب و همچنرين و جنروبمربو  بره قسرمت جنروب 

در نظرر گررفتن  اين پرژوهشدر .استقسمت غربی شهر 

ترافيررک سرربک و ميررانگين سرررعت خررودرو در شرررايط 

سايی محردودة تواند معقولترين روش براي شنایمسنگين 

 نشانی باشد.هاي آتشايستگاهرسانی خارج از خدمات
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 نشانی شهر تبریز درحالت ترافیک عادیهای آتشرسانی ایستگاهمیزان پوشش خدمات -4شکل 

 مأخا: نگارندگان
 

 

 شهر کل بهی آتشنشانی هاستگاهیای رسانخدمات زمان مدت. 4. 3

معابر شرهر تبريرز برر اسراس شررايط  ةليل کل شبکتح

دهد کره در )نه سبک و نه سنگين( نشان می ترافيک عادي

ز تحرت طی مدت زمان يازده دقيقه کل سرطح شرهر تبرير

-نشرانی قررار مریهاي آتشرسانی ايستگاهپوشش خدمات

از سطح شهر در طی زمران  %34/48گيرند که از اين ميزان 

شوند. اين ميزان پوشش در مردت دقيقه پوشش داده می 1

 است. %41/22دقيقه  4زمان استاندارد 

 

 های آتشنشانی کل شهر تبریزرسانی ایستگاهزمانبندی سطح پوشش خدمات -5شکل 

 مأخا: نگارندگان



 دوم شمارة                                                     شهري فضايمجلّه جغرافيا و توسعه                                                                         21

 

 ها در سطح شهر تبریزرسانی کل ایستگاهمیزان پوشش و مدت زمان خدمات -2شمارۀ جدول 

 نمأخا: مطالعات نگارندگا
 میزان پوشش)هکتار( درصد  محدودۀ تحت پوشش مدت زمان ردیف

 2/7722 34/48 مدت زمان سه دقيقه 3

 13/4141 41/22 مدت زمان چهار دقيقه 2

 1/1832 32 مدت زمان پنج دقيقه 1

 42/3232 72/1 مدت زمان شش دقيقه 4

 42/3281 22/2 مدت زمان هفت دقيقه 2

 33/221 43/1 مدت زمان هشت دقيقه 2

 12/223 48/3 مدت زمان نه دقيقه 7

 31/372 32/8 مدت زمان ده دقيقه 1

 32/322 22/8 مدت زمان يازده دقيقه 3

 33122 388 کل 38

 هاگیری و پیشنهاد. نتیجه4

توان از بررسی سه سناريوي مورد بحث در اين پژوهش می

کره در شررايط ترافيرک سربک حردود  کرردگيري چنين نتيجه

دقيقره  4از سطح شهر تبريز در مردت زمران اسرتاندارد  84/18

 هسرتندنشانی هاي آتشرسانی ايستگاهخارج از پوشش خدمات

امرا  ؛رسدمی % 41/42و اين ميزان در شرايط ترافيک سنگين به 

ط واقعی تطبيق داشته باشرد در تواند با شرايچه که بيشتر میآن

ضعيت ميرانگين دو گرفتن وضعيت ترافيکی شهر تبريز در ونظر

گرفتن اين شرايط است. با درنظرحالت ترافيک سبک و سنگين 

گرفته برر مبنراي سرناريوي سروم، اي صورتهبر اساس تحليل

-از سطح شهر تبريز خارج از پوشش خدمات  % 72/17حدود 

ة شمار شکلکه بر اساس  هستندنشانی هاي آتشرسانی ايستگاه

انرد. ربی شهر تبريز واقع شردهغ ةها در نيمبيشتر اين مکان (4)

در ادامه ميزان پوشش سطح شرهر تبريرز برر حسرب هکترار و 

 است. شدهدرصد پوشش در جدول زير بيان 

 

 

 

 

 

 دقیقه4و 3نشانی درمدت زمانهای آتشمیزان پوشش سطح شهرتبریزتوسط ایستگاه -3جدول شمارۀ 

 مأخا: مطالعات نگارندگان

ف
ردی

 

 سناریو
درصد پوشش از سطح 

 دقیقه 3شهر در 

میزان پوشش در سه 

 دقیقه)هکتار(

درصد پوشش از سطح شهر 

 دقیقه 4در 

 4میزان پوشش در 

 دقیقه)هکتار(

 31134 32/78 3/3784 12/43 سناریوی اول 1

 3/38431 22/21 21/2238 44/11 سناریوی دوم 2

 32/32331 22/22 13/1823 4/43 سناریوی سوم 3
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