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 چکیده

 تاری مهم. باشادنشاانی میهای آتشهای مکانی برای استقرار ایستگاههدف پژوهش حاضر شناسایی اولویت

 و هاای موجاودناکافی بودن تعداد ایستگاه نشانی منطقه یک شهر بندرعباس،آتش هایاهایستگ رسانیخدمات در مشکل

شاامل نزدیکای باه  ،لویاتوباه ترتیاب ا های مطار در ای  راستا، شااخ  .است هاآن عملکردی شعاع بودن محدود

مراکز درمانی و فاصله  ،اداری مراکز، مراکز آموزشی ،مراکز صنعتی ،مراکز تجاری ،تراکم جمعیت ،پارامترهای شبکه ارتباطی

است. در ارائه گردیده افزارینرمگزینی در قالب نقشه در محیط از پوشش عملکردی هستند. اثر هر یک در ارتباط با مکان

بارای بارآورد اهمیات نسابی هار یاک از  (Fuzzy) و فازی (AHPمراتبی ) ای  تحقیق از روش فرآیند تحلیل سلسله

ها محاسبه گردید که سطح قابل قبولی برابر باا ه زوجی و مقادیر ناسازگاری قضاوتسپس مقایس .دیدترها استفاده گرپارام

پوشانی های اطلاعاتی فازی سازی شده و با تحلیل هم، لایهافزارتعیی  وزن معیارها در محیط نرمدست آمد. بعد از هب 50/5

ی شاهرداری های موجود در محدودهج نشان داد که ایستگاهنتای گزینی نهایی صورت گرفت.فازی وزن دار مکان هایلایه

هایی نشانی شامل قسمتهای آتشدار جهت استقرار ایستگاهمناطق اولویت اند.منطقه یک با اولویت مکانی، جانمایی شده

 یهای جنوبی و شمال غربی در حیطهشود. قسمتمیشهری یک  ی، شمال غربی، غرب و جنوب منطقهاز شمال شرقی

هاست. های موجود قرار دارد، اما مناطق غربی و شمال شرقی منطقه در خارج از عملکرد ایستگاهشعاع عملکردی ایستگاه

در . اسات شهری یک یمنظور پوشش عملکردی کل منطقهها بهبنابرای  نیاز به احداث دو ایستگاه جدید در ای  محدوده

و بازدیدهای میدانی، تعدادی مکان با ابعاد مناسب در شمال شرقی و غرب ای های رقومی ماهوارهدادهبا استفاده از  نهایت

 شده است.های پیشنهادی احداث ایستگاه جدید معرفیعنوان مکانبه شهری منطقه یک
 .بندرعباس شهرداری یک منطقه ،(AHP) مراتبیسلسله تحلیل فازی، منطق ،GISنشانی،آتش هایایستگاه :ها کلیدواژه
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 مقدمه . 1

 . طرح مسئله 1.1

هاا و خادمات موجاود در شاهر، از میان کااربری

نشاانی باه های آتشی ایستگاهیابی بهینهتوزیع و مکان

یات دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی از اهم

، 7925)پوراساکندری،  اساتتوجهی برخاوردار قابل

هااای باارای ایجاااد هاار ایسااتگاه در محاادوده .(2ص.

ودن زمی ، بدون مالاک تری  اصل، خالی بمشهری مه

 ریزیبرنامه سنتی هایروش از استفاده بودن آن است.

 معنای رسانی، بهخدمات برای نشانیآتش هایایستگاه

 سیساتم از اساتفاده اماا ؛اسات زمان و کاغذ رفت  هدر

 ایجااد جهات در ابازاری عنوانبه اطلاعات جغرافیایی

 کنادمای عمال مادکارآ و مناساب اطلاعااتی باناک

 موجودیاات .(09،ص.7939مشاااهی، وپور ک)حساای 

 باه خادمات ارائاه و دهایسارویس باا عموماً شهرها

 آمیختاه شاهرها حاریم و قاانونی محادوده در ساکنان

 کاه هااییفعالیت به توجه با امدادی هایکاربری .است

 اهمیات از شهری خدمات سایر به نسبت دارد عهده بر

 عناوان باه آتشنشانی هایهیستگاا. برخوردارند ایویژه

 خودروهااای انتظااار و اسااتقرار باارای هاااییمکااان

 حیااتی و مهام مراکاز جملاه از نجاات، و نشانیآتش

 در مهمای نقاش کاه هستند شهرها در رسانیخدمات

 شاهرها توساعه و شاهروندان آساایش و ایمنی تأمی 

 و نشاانیآتاش هاایایساتگاه یابیمکان بنابرای . دارند

 و شاهر مناساب پوشاش جهت هاایستگاه تعداد تعیی 

 و خصوصایات باه توجه با شهروندان به دهیخدمات

 و موجاود تادارکاتی و ماالی تاوان و شهر هایویژگی

 لاازم و حیاتی اقدامات از آتی امکانات توسعه بینیپیش

)خاان احمادی و همکااران،  باشادمای زمیناه ای  در

 هااتگاهایسا ایا  سانتی یاابیمکاان  (.22، ص.7939

 ماواردی و مدیریتی سلایق و زمی  مالکیت تابع تربیش

 در هااآن بررسی معایب از که است؛ بوده دست ای  از

 کاارگیری باه در تواناایی عادم به توانمی سنتی قالب

 اشااره باودن بارزماان و مؤثر پارامترهای کلیه همزمان

 شهرها ماهیت و جنس تفاوت دلیل به که آن حال. کرد

 جمعیتای تراکم فضا، فشردگی اراضی، قیمت لحاظ از

 باه هااشااخ  تادقیق لازوم شهر، ساختار و بافت و

 مکانیابی در عوامل ای  به توجهیبی و خوردمی چشم

 از و مادی منابع از توجهی قابل سهم رفت  هدر موجب

 و شاده محیطای مناابع از زیاادی حجام دادن دسات

 میالتح شهری مدیریت و مردم به را سنگینی صدمات

 اطلاعااات آوریفاا  از اسااتفاده بنااابرای . کناادماای

 حجام تحلیل برای مکانی اطلاعات سامانه خصوصهب

 هااییمکان واقع در .است ضروری ها، داده از وسیعی

 تاا بایاد شوند، می گرفته نظر در خروجی عنوان به که

 پویاای سیساتم آتای تغییارات گاویپاسخ امکان حد

 رساانی خادمات لازم، پذیری انعطاف با و بوده شهری

، ص. 7939، هماان)نمایناد دهایجهات را شهر ایمنی

23.) 

هاای مکاانی بار تاکنون اولویاتبا توجه به اینکه 

نشاانی در هاای آتاشمبنای مدل برای استقرار ایستگاه

 ؛منطقه یک شهری بندرعباس مشاخ  نشاده اسات

بنااابرای  قابلیاات سیسااتم اطلاعااات جغرافیااایی و 

ی چناادمعیاره در ماادیریت گیاارهااای تصاامیمروش

اطلاعااات مکااانی و ایجاااد بسااتر مناسااب باارای 

گیااری، باعاات گشااته کااه در عملیاااتی نظیاار تصاامیم
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نشانی توجه بسایاری های آتشاولویت مکانی ایستگاه

در مطالعاات جغرافیاایی فرآیناد  را به خود جلب کند.

مراتبی به کاار مند و سلسلهصورت نظامگیری بهتصمیم

اساتفاده از  هاد که یکی از بارزتری  روششوه میگرفت

چناد معیاار شاامل  هایگیریمسائل مبتنی بر تصامیم

هدفاه و چناد شاخصاه  گیری چنادهای تصامیممدل

 دو هدف را دنبال کند؛ ای  مطالعه در نظر دارد  است.

 نشانی باا اساتفاده از های آتشگزینی ایستگاهمکان

، تلفیااااق AHPالگااااوریتم فااااازی و روش 

 AHPهای فازی و گوریتمال

 هااای مکااانی باارای اسااتقرار شناسااایی اولویاات

 نشانیهای آتشایستگاه

 پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری .1. 2

( بحات باه کاارگیری 7329و همکاران ) 7لارهون

 2توابع عضویت مثلثی را مطر  نمودند. ساپس باالکی

هاا را باا ( بیان کرد که می تاوان باردار اولویت7320)

از یک مجموعاه مقایساات فاازی باه وسایله استفاده 

و همکااران  9توابع ذوزنقه ای اساتخراج نماود. بنادر

( رویکاااردی را بااارای اساااتاندارد ساااازی 7323)

 4های محلای معرفای نمودناد. ساپس چانا اولویت

هااای تحلیاال ( روش نااوینی باار پایااه ارزش7330)

و  0ای از مقایسات دودویای معرفای نماود. لایتوسعه

ای را ( تفکر مقایساه دودویای فاصاله7333همکاران )

 AHPایجاد نمودند و در رابطه با ساازگاری کلای در 

( ساازگاری و 2555و همکاران ) 0بحت کردند. لئون 

                                                           
1. Laarhoven 

2. Buckley 

3. Boender 

4  . Chang 

5  . Lee 

6  . Leung 

فازی را باه وسایله تحلیال  AHPنحوه رتبه بندی در 

سلسله مراتبای  سیستم تحلیلسازگاری تحلیل نمودند. 

(AHP)  دو ابزار اصلیAHP  وGIS ی به روش را در

دیگار و  گیرد که دخالت کاربر را با هار عنصارکار می

نیز سطح مهاارت ماورد نیااز بارای کاار باا کاامپیوتر 

 (.2،2554 و الاادرانلی1 )الاادی  دهاادکاااهش ماای

معیااری ابازار خاوبی بارای  های تحلیل چنادتکنیک

باشاد کاه باه  های پیچیاده مای پدیده نمودن بررسی

 GISی ترکیبای از دهبخشد. استفابهبود می ریزیبرنامه

 چند معیاری که به طور کلی سیستم پشاتیبان و تحلیل

 شاود، بارای بحات درگیری مکانی نامیده مایتصمیم

 مورد مسائل مکانی پیچیده باه طاور گساترده اساتفاده

 گیاریشود و یک روش بسیار خوب برای تصمیممی

در نظاار گاارفت   .(3،2550باشااد )مااارکروپولوسمی

نوان یک مسأله چند معیاره توساط عهبیابی مسأله مکان

متاد هلای را  ساپس چا . مطر  شد( 7322)75بدری

)  ها در چای  باه کاار گرفاتایستگاه یابی برای مکان

از دیگار کارهاای انجاام گرفتاه (. 77،2559چی و آیزو

چناد  نویسی توان به تلفیق برنامهشده در ای  زمینه می

 معیااااره باااه هماااراه الگاااوریتم  نتیاااک توساااط

( اشاااره نمااود. فرآینااد تحلیاال سلسااه 2551)72یاناا 

های تصمیم گیاری مراتبی یکی از کارآمد تری  سیستم

است که اولی  بار توساط تومااس ال سااتی در ساال 

مطر  شد. ای  تحلیل به عنوان یک تکنولاو ی  7325

موثر جهت تعیی  مکان بهینه استقرار تاسیسات از بای  

                                                           
7. Eldin 

8.Eldrandaly 

9  . Markropoulose 

10. Badri 

11  . Chi & Aizhu 

12  . Yang 
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ت های چنااد معیاااری اسااتفاده شااده اسااشاااخ 

(. ایااا  روش ابااازاری قدرتمناااد و 7،2552)یانااا 

پذیر برای بررسی کمی و کیفای مساائل چناد انعطاف

معیاره اسات کاه خصوصایات اصالی آن بار اسااس 

 (.  2550 ،2باشد )نقایمقایسه ذوجی می

های آتاش ایجاد ایستگاهدر ایران اولی  اقدام بارای 

تبریاز  هجری شمسی در شااهر 7227، در سال نشانی

باه طاور . نشانی انجام گرفتیجاد یک واحد آتشا باا

نشاانی در ایاران های آتاشسیاست ایجاد ایستگاهکلی 

مادون باوده اسات  سیاستی بادون برناماه خاااص و

 (.7922ذاکرحقیقی،)

( باااه 755، ص. 7923مشاااکینی و همکااااران ) 

مکانی تجهیزات شاهری و کاربسات  –تحلیل فضایی 

پرداختناد.  GISط مدل تحلیل سلسله مراتبای در محای

در ای  مطالعه به کماک تلفیاق مادل تحلیال سلساله 

، مادلی GISدر  هاهیالا یگاذارارزشمراتبی و منطاق 

 .ارائاه شاد ینشاانآتش یهاساتگاهیا یابیامکانبرای 

یااابی مکااان (33، ص.7923زاد )هادیااانی و کااا می

نشانی شهر قم باا اساتفاده از تحلیال های آتشایستگاه

را انجاام دادناد؛  GISدر محایط  AHPشبکه و مدل 

هاای دهد که الگاوی پاراکنش ایساتگاهنتایج نشان می

نشانی شهر قم در وضع موجود از الگوی مناسبی آتش

و فاصله زمانی رسایدن خودروهاای  ستینبرخوردار 

ی منطقاه تحات پوشاش نشانی به آخری  نقطاهآتش

ساوم شاهر را باشد و یاک خود بیش از پنج دقیقه می

( باه 7935زیااری و یازدان پنااه ) دهاد.ش نمایپوش

شهر آمل باا  ینشانآتش یهاستگاهیا یابیمکانبررسی 

                                                           
1. yang 
2. nagai  

پرداختنااد. بااا  GISدر محاایط  AHPاسااتفاده از ماادل 

روش همپوشانی، معیارهای وزن دهای باا  یریکارگبه

 یهاساتگاهیاهم تلفیق و مکاان بهیناه بارای اساتقرار 

، 7930ان )معارب و همکاار. مشخ  شد ینشانآتش

ارزیابی چند معیاره فضایی فازی با تحلیال  در (2ص. 

های شاهری یابی پارکمکان ای فازی برایفرایند شبکه

عملگر جمع به عنوان عملگار مناساب تهران،  2منطقه 

و باه پان  ند فضای سبز شناخت یابی پارک وبرای مکان

باا تناساب خیلای خاوب، خاوب،   هاایطبقه، زمی 

 .بندی شدیلی ضعیف طبقهمتوسط، ضعیف و خ

ایمنی  خدمات و نشانی آتش مراکز ایران، کشور در

و  آتاش ساوزی مقابل در شهرها ایمنی تأمی  دار عهده

 شهرنشاینی و فرایند و روزافزون روند حوادث هستند،

های و پدیاده مساائل باا را اماروزی جامعه شهرگرایی،

 و مهام از مسائل است. یکی ساخته رو روبه گوناگونی

 بادون شهرها امروزه تمام که شهری زندگی در اساسی

 آن هساتند، به و پرداخت  دادن اهمیت از ناگزیر استئنا 

 تاداوم و شاهری که زندگی چرا شهرهاست، در ایمنی

 از یکای ایمنای باشاد.ایمنای می تاأمی  نیازمناد آن

 زنادگی در اساسای و مهام هاای مؤلفاه و هاشاخصه

 عناوان به ایم  هرش و شود می محسوب امروز شهری

 و ریازانبرناماه مادنظر هماواره مطلاوب شاهر کیا

 ایمنای باه توجاه .دارد قارار شاهری امور کارشناسان

 اهاداف از یکای یافته توسعه کشورهای در شهروندان

 هایطر  در .باشدمی شهری توسعه هایطر  در مهم

 اختصاص ایمنی به خاصی جایگاه ایران شهری توسعه

 نقااطی تعیای  مشاخ ، موارد تنها شاید و نشده داده

 هااوحریم تعیی  و نشانیآتش ههای ایستگا ایجاد برای

 رسانیاتخدم تجهیزات و امکانات کمبود. باشدمی ...
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 باه نشاانی آتاش هاای ایستگاه ایمنی زمینه در شهری

 » بعد مکاانی «و » بعد زمانی «عمده ویژگی دو سبب

 سانخیت ییجغرافیا علوم مطر  نظریات از بسیاری با

 رو، ایا  از نمایاد،مای پیادا اجرایی و محتوایی علمی،

 خااص و عاام طاورهبا فضاایی – مکاانی هایتحلیل

 مجموعاه دارد.  موضوع با زیادی پذیریقیتطب قابلیت

 ماورد در شاده انجاام هایتحلیل و تجزیه و هابررسی

 هاایایساتگاه عملکارد نحاوه و ساوزی آتش حوادث

 و هاامحادودیت کاه ساتا آن نشاانگر نشاانی آتش

 عملکارد و گزینای مکاان در ایعماده یهااینارسای

)علاای آبااادی،  دارد وجااود هاااایسااتگاه مطلااوب

 (.729،ص.7930

 شناسی پژوهش. روش2

 . روش پژوهش1.2

ی هاساتگاهیاانتخاب مکان بهیناه جهات اساتقرار 

معیارهاا  لیوتحلهیاتجزی نیازمند شناسایی و نشانآتش

ی اساات. بنااابرای  در ایاا  ی متعااددهاشاااخ و 

در  رگااذاریتأثپاژوهش ابتاادا معیارهاا و زیرمعیارهااای 

ی ) بار اسااس نظار کارشناساان و تحقیقاات ابیمکان

ی هاساتگاهیا( اساتقرار ی در دساترسهادادهگذشته و 

و به دلیال تفااوت در میازان  شدهمشخ ی نشانآتش

( AHP، با اساتفاده از تکنیاک )هاشاخ ی رگذاریتأث

نفاار از  05توسااط  هامؤلفااهه زوجاای ایاا  مقایساا

خدمات شاهری انجاام  ینهیزم در باتجربهکارشناسان 

 شادهمحاسبه هااآنگردیده و وزن نهایی هار یاک از 

ی هاهیالااست. در ادامه با توجاه باه تعاداد معیارهاا، 

و نتااایج  جادشاادهیا Arc GISاطلاعاااتی در محاایط 

را  هاامکان ی اطلاعاتی، بهتاری هاهیلاحاصل از تلفیق 

ی در منطقاه یاک نشاانآتشی هاساتگاهیابرای ایجااد 

 چگاونگی مراحلشهر بندرعباس معرفی نموده است. 

 در تاوانمی را اطلاعاات تحلیال و تجزیاه و کار انجام

 خلاصه نمود. (7شکل )

 

 
 مراحل انجام کار و تجزیه و تحلیل اطلاعات. 1 شکل

 (7939، های تحقیقیافته): خذمأ
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 پژوهشهای . متغیرها و شاخص2.2

 تراکم جمعیتی .1.2.2

احتمال وقوع حریق در منااطقی کاه دارای تاراکم 

جمعیتاای بالاااتری هسااتند باایش از مناااطق بااا تااراکم 

جمعیت کمتر اسات. لایاه تاراکم جمعیات در ساطح 

از  آمدهدساتبه یهاادادهشهری بر اسااس  یهابلوک

هیاه ت 7935سرشماری عمومی نفوس و مسک  ساال 

تراکم جمعیت در سطح منطقه  ،2 شکل گردیده است.

شاود طور کاه مشااهده میدهد. همانیک را نشان می

 755بیشتری  پهنه تراکمی جمعیت را طبقاه صافر تاا 

نفر در هکتار را در برگرفتاه اسات. ایا  طبقاه بیشاتر 

شاود. کمتاری  پهناه مناطق غیرمسکونی را شاامل می

نفار در  73555تاا  0555تراکمی جمعیات نیاز طبقاه 

ی هااادهااد کااه شااامل آپارتمانهکتااار را پوشااش می

 چندی  طبقه است 

 نزدیکی به مراکز صنعتی  .2.2.2

نواحی صانعتی و انبارهاا باه علات وجاود ماواد 

 یساوزآتش درخطار هایکاربربیش از انواع  زااشتعال

هاای بر ایا  اسااس لازوم ایجااد ایساتگاه قرار دارند.

گونه مناطق ضاروری درسانی در ای نشانی و امداآتش

مناطق صانعتی از نقشاه کااربری برای تهیه لایه  است.

 اساتفاده با ArcGIS محیط در اراضی استخراج گردید.

 مجااور در هااییحریم تهیاه باه اقادام Buffer تابع از

فاصله از مراکاز صانعتی  ،2شکل  .شدصنعتی  کاربری

شااهده طور کاه مدهاد. هماانمنطقه یک را نشاان می

 شود ایا  مراکاز در قسامت شامال منطقاه واقاعمی

نشاانی شاند. در حال حاضر تنها یاک ایساتگاه آتشده

 در ای  محدوده مستقر است.

  نزدیکی به مراکز اداری .6.2.2

هاایی اسات کاه ادارات دولتی از مجموعه کاربری

؛ رو هساتنددر ساعاتی از روز با پیاک ترافیکای روباه

هاایی جاورت ایستگاه با چنای  کاربریبنابرای  برای م

باا اساتفاده از  .ای قائل شادهای فاصلهباید محدودیت

هاایی در اطااراف اقادام باه تهیااه حاریم Bufferتاابع 

 مراکز اداری به ترنزدیک فواصل کاربری اداری شد. به

 کمتاری وزن دورتار، فواصال شد و داده بیشتری وزن

تاا مراکاز اداری  های منطقه یکفاصله ایستگاه .گرفتند

متار اسات کاه نسابت باه ایا   255الی  055حدود 

 (2)اند. شاکل طور مناساب جانماایی شادهکاربری به

های نقشه فاصاله از مراکاز اداری و موقعیات ایساتگاه

 دهد.منطقه را نمایش می

  نزدیکی به مراکز آموزشی و درمانی .5.2.2

و کاه نیااز باه ساکوت و درماانی مراکز آموزشی 

نشاانی توانند در نزدیکی پایگاه آتشدارند، نمی مشآرا

یاابی رو در مکانبه فعالیات مناساب بپردازناد. ازایا 

های ایستگاه جدید ایا  اصال رعایات شاد. ایساتگاه

متری از ای  مراکاز  7555تا  155ی بافاصلهموجود نیز 

مراکاز  باه ایا  ترنزدیک فواصل (.2شکل ) ارندقرار د

 تاریبیش وزن دورتر، فواصل و شد کمتری داده وزن

 گرفتند.

  نزدیکی به مراکز تجاری .4.2.2

هاای عماده تجااری در با توجه به وجود کاربری 

هاا باه بافات هایی که ایا  کاربریمنطقه یک و هزینه

کنناد، وضاع عاوارخ اختصاصای اماداد و اعمال می

هاا ضاروری باه نظار گونه کاربرینجات بر روی ای 

ویژه در طول بلوار اماام منطقه و بهرسد. در جنوب می

شاود و خمینی )ره( تراکم کاربری تجاری مشاهده می
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 باه شاودنیاز به تاأمی  ایمنای بیشاتری احسااس می

 داده بیشاتری وزن مراکاز تجااری به ترنزدیک فواصل

   .(2)شکل  گرفتند کمتری وزن دورتر، فواصل شد و

 نزدیکی به شبکه ارتباطی  .3.2.2

نشانی معمولااً در محال آتشایستگاه  محل مناسب

شود که حجم تلاقی چند خیابان و در نقاطی تعیی  می

نشااانی ترافیااک مااانع حرکاات خودروهااا و تاایم آتش

های دوطرفه و عریض منطقه را از ساایر خیاباننگردد. 

شبکه ارتباطی استخراج گردیاد. باا توجاه باه هادف 

منااطق وزن هاا، مطالعه، با افزایش فاصله از شابکه راه

فاصاله از  شاکل، دهناد.کمتری به خود اختصاص می

دهد. در ای  نقشاه فواصال از معابر اصلی را نشان می

شده که کلااس  یک در پنج کلاس تعریف معابر درجه

متر( بیشاتری  ارزش را دارد. هار چاه  5 – 755اول )

یک بیشتر شاود، وزنای  فاصله از شبکه ارتباطی درجه

 گیرد، کمتر است لق میآن طبقه تع که به
 یهاسههتگاهیالایههه پوشههش عملکههردی  .7.2.2

 موجود ینشانآتش

مساحت مناطق مختلاف شاهری و شاعاع عمال  

ریاازی اسااتقرار نشااانی در برنامااههااای آتشایسااتگاه

آیااد. حساااب ماایهااا از عواماال عمااده بهایسااتگاه

کیلاومتر را بارای هار  پانجاستانداردهای جهانی شعاع 

کنناد و از طارف دیگار زماان مای ینایبشیایستگاه پ

دقیقاه در  پانجالای  سهسوزی را رسیدن به مکان آتش

 Network) شابکه تحلیال روش از اناد.نظار گرفتاه

Analysis)  فضاایی توزیع موجود، وضع تحلیل برای 

 شاعاع عملکاردی بررسای و نشاانیآتش هایایستگاه

 پوشاش شاعاع از خاارج کاه منااطقی تعیای  و هاآن

ایا   در .شاودمی اساتفاده هساتند موجود هایاهایستگ

 هاایشابکه یاا ارتبااطی مسایرهای کلیاه ابتادا روش

 و رقاومی Autodesk Mapمحایط  در شهر دسترسی

 ArcGISمحایط  در توپولاو ی از ایجاد پس .تهیه شد

 رابطاه و هااشناساه معاابر، طول مانند اطلاعاتی دارای

باا  GISیط در مح .شد ایجاد خطوط شبکه بی  فضایی

های شعاع عملکارد ایساتگاه Bufferاستفاده از تحلیل 

نشانی تعیی  گردید. با توجاه باه شاعاع عملکارد آتش

 خودروهااای رساایدن باارای اسااتاندارد در ایااران

کیلاومتر در  90باا سارعت  حریق محل به نشانیآتش

ایساتگاه  هاروجود که بااای  است ساعت را پنج دقیقه

در منطقااه یااک دو دهااد. کیلااومتر را پوشااش می 3/2

 هاا در شاکلایستگاه وجود دارد که شعاع عملکرد آن

 آمده است.  (2)

 لایه محدودیت .8.2.2

های منطقاااه ی لایاااه محااادودیتبااارای تهیاااه 

هایی کااه امکااان ایجاااد موردمطالعااه، ابتاادا تمااام لایااه

صورت بولی  درآمدند، ساپس محدودیت را داشتند به

 ها، لایاه محادودیتمام لایهبی  ت ORبا اعمال عملگر 

هااای ماشاای  بااه دلیاال ساارو صاادای حاصاال شااد.

 055ی نشانی هنگام انجاام عملیاات تاا محادودهآتش

هااای آموزشاای و اداری جاازه منطقااه متااری کاااربری

ناواحی دارای ، 2شاکل در  گیرناد.ممنوعه در نظر می

 .استداده شده نشانمحدودیت منطقه موردمطالعه 
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معیارهای مدل های. لایه2شکل   
(7939های تحقیق، )یافته: خذمأ  

 

 . قلمرو جغرافیایی پژوهش2.2

منطقااه یااک شااهری بناادرعباس در موقعیاات 

درجاه و  00دقیقاه تاا  72درجه و  00جغرافیایی بی  

 21دقیقاه تاا  2درجاه و  21دقیقه طول شارقی و  22

و در  اسات شدهواقعدقیقه عرخ شمالی  70درجه و 

است کاه از خاور  قرارگرفتهقسمت شرقی بندرعباس 

نیاروی  سااتیتأسشار  شاهر ) هیاالیمنتهاشیلات تا 

(. ایا  9)شاکل  گارددیمهوایی و فرودگاه( را شامل 

. بار اسااس اساتمحلاه  77ناحیاه و  3منطقه دارای 

تاری  اطلاعات دریافتی از شاهرداری بنادرعباس بیش

ضاع موجاود مقدار سارانه شاهری منطقاه یاک در و

مترمربااع بااه کاااربری فضااای باااز و بااایر  730/92

تری  مقادار سارانه شاهری است و کم افتهیاختصاص

 افتاهیاختصااصمترمربع به کاربری اداری  21/5هم با 

است. جمعیت منطقه یک شهر بنادرعباس بار اسااس 

، دارای جمعیتااای حااادود 7935سرشاااماری ساااال 

ز کال درصاد ا 22/45نفر باوده کاه معاادل  710211

. تعاداد خانوارهاای اساتجمعیت شاهر بنادرعباس 

. اساتخانوار  42032 موردمطالعهموجود در محدوده 

وضعیت اقلیمی شهر بندرعباس در گروه اقلیم گارم و 

  یتارگرم. دماای هاوای ایا  شاهر در ردیاگیمقرار 

درجه و در سردتری  روزها به دو درجاه  07روزها به 

ا جمعیتای حادود . منطقاه یاک بارسدیم گرادیسانت

کیلومترمربع مسااحت دارای دو  32/70نفر و  710211
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بلوار اماام  هاستگاهیای است. یکی از نشانآتشایستگاه 

خمینی نرسیده به چهارراه نخال ناخادا نابش خیاباان 

است. که دارای سه دساتگاه خاودرو  شدهواقعداماهی 

اطفایی سنگی  و یک دساتگاه خاودرو اطفاایی نیماه 

ایستگاه دوم در ضلع جنوب بلاوار اماام  .استسنگی  

 حسی  )ع( مستقر است. 

 

 
 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه .6شکل 

 

 های پژوهش. یافته6

 د استفادههای مورمعیارها و شاخص. 1. 6

خصاوص در امار ه های مناساب باانتخاب سنجه

ها در پهناه سارزمی  یابی بهینه برای انواع فعالیتمکان

دهی به ساختار فضای جغرافیاایی، باه نظور سازمانمبه

دهد که مقایسه و انتخاب صاحیحی ما ای  امکان را می

ها یا آلترناتیوها باه دسات آوریام. معیاار در بی  گزینه

ریزی رعایت اصل ضاابطه یاا قضااوت اسات. برنامه

مسلماً بدون داشت  معیارهای اصولی و معی ، ارزیاابی 

با یکدیگر ممک  نیست. یکای  هاها و مقایسه آنطر 

و  مرحله ارزیاابی ریزی،برنامه از مراحل مهم در فرایند

در ایا  مرحلاه . تاری  گزیناه اساتانتخاب مناساب

ها نسبت به هم سانجیده شاده محاس  و معایب طر 

ها ازنظر اقتصادی و اجتماعی بارای اجارا و بهتری  آن

شاوند. لاذا معیارهاا و زیرمعیارهاایی کاه انتخاب مای

نقاش  نشاانیهای آتشایساتگاهیاابی نوعی در مکانبه

اساساای داشااته و در پااژوهش حاضاار بااا اسااتفاده از 

اناد، در جادول مورد ارزیابی قرارگرفتاه AHPتکنیک 

   شده است.( نشان داده7)

 

 نشانیآتش هایایستگاه یابیمکان در مؤثر و ویژگی معیارهایبررسی  معیارها و زیر معیارهای مورد .1جدول 
 نشانیآتش هایایستگاه نزدیکی ویژگی زیر معیار معیار

نزدیکی به شبکه ارتباطی 

 اصلی )متر(

 -255، 255-955، 955-055به بالا، 055

755 ،755-5 
 متر 70های اصلی با عرخ بیشتر از نزدیکی به خیابان
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 1ادامه جدول 
 نشانیآتش هایایستگاه نزدیکی ویژگی زیر معیار معیار

 نزدیکی به مراکز صنعتی )متر(
، 955-055، 055-7555به بالا، 7555

955-755،755-5 
 سوزینزدیکی به مراکز صنعتی به دلیل احتمال وقوع آتش

 ز تجاری )متر(نزدیکی به مراک
، 955-055، 055-7555به بالا ، 7555

955-755،755-5 

نزدیکی به مراکز تجاری با تراکم در سطح شهر به دلیل نوع 

 هاکالاهای موجود در آن

 نزدیکی به مراکز درمانی )متر(
0555-9555 ،9555-2555 ،2555-

7555 ،7555-055 ،055-5  

اد و شرایط نزدیکی به مراکز درمانی به دلیل جمعیت زی

فیزیکی ای  مراکز، اما به دلیل سروصدای حاصل از 

نشانی در مواقع امداد و ترافیک سنگی  در های آتشماشی 

 هاآن مجاورت در مراکز ای  به مسیرهای ارتباطی نزدیک

 شویم. قائل فاصله محدودیت باید

نزدیکی به مراکز آموزشی 

 )متر(

0555-9555 ،9555-2555 ،2555-

7555 ،5575-055 ،055-5  

است؛  ضروری مراکز ای  به نزدیکی نجات و امداد امر در

 در روز از مشخصی ساعات در ترافیکی حجم دلیل به اما

 رسانیخدمات در اختلال جهت به مراکز، ای  نزدیکی

 شویم. قائل فاصله محدودیت باید ها،ایستگاه

 نزدیکی به مراکز اداری )متر(
2555-7155 ،7155-7955 ،5579-

355 ،355-055 ،055-5  

 همچنی  و مراکز ای  زیاد جمعیت دلیل به هم مراکز ای 

 باید کاغذ، مثل قابل اشتعال ماده با داشت  سروکار

 یابیمکان مراکز ای  نزدیکی در نشانیآتش هایایستگاه

 .شوند

 تراکم جمعیت )نفر در هکتار(
72315-0555 ،0555-7555 ،7555-

055 ،055-755 ،755-5  

ایستگاه  نفر یک 05555 هر ازای به جهانی استاندارد طبق

 .استنشانی ضروری آتش

 شعاع عملکردی )متر(
0555-9555 ،9555-2555 ،2555-

7555 ،7555-055 ،055-5  

 به نشانیآتش خودروهای رسیدن برای جهانی استاندارد

 در استاندارد اما؛ گیردنظر می در دقیقه سه را حریق محل

حریق   محل به نشانیآتش خودروهای رسیدن برای ایران

 ابتدا هاایستگاه عملکردی شعاع تعیی  . برایاست پنج دقیقه

 اصلی در خیابان نشانیآتش خودروهای مجاز سرعت باید

ضرب  استاندارد زمان در را است ساعت در کیلومتر 90 که

 دهدکیلومتر را پوشش می 3/2ایستگاه  نمود. هر

(3/2=05/90*0) 

 

 معیارها و زیرمعیارها نهاییمحاسبه وزن  .2. 6

 ماورد یدر ای  مرحله ابتدا معیارها و زیرمعیارهاا 

اسااتفاده ازلحاااظ میاازان اهمیاات نساابت بااه هاادف 

نفر از کارشناساان ماورد مقایساه  05 پژوهش، توسط

  میاانگی  از و با گرفت (2 )جدول زوجی قرار گرفتند

افازار رد نرممقایساات زوجای وا، شدهی انجاممقایسه

برحساب میازان  زیرمعیارو  معیاروزن هر  ؛ کهشودمی

 نشاانیهاای آتاشایساتگاه یاابیثیرگذاری در مکانأت

 نهاااییوزن  (9جاادول شااماره ) .مشااخ  گردیااد

چنای  هم .شده است نمایش داده معیارهاو زیر معیارها
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 آمده است. Expert Choice افزارمحیط نرمها به همراه نرخ ناسازگاری در نمودار وزن 4در شکل 
 

 وزن دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی .2جدول 

 وزن
شعاع 

 عملکرد

مراکز 

 صنعتی

مراکز 

 اداری

مراکز 

 درمانی

مراکز 

 آموزشی

مراکز 

 تجاری

تراکم 

 جمعیتی

معابر 

 اصلی
 معیار

 معابر اصلی 7 2 9 4 0 0 1 2 979/5

 م جمعیتیتراک 2/7 7 9 4 0 0 1 2 215/5

 مراکز تجاری 9/7 9/7 7 9 4 0 0 2 715/5

 مراکز آموزشی 4/7 4/7 9/7 7 2 2 4 0 520/5

 مراکز درمانی 0/7 0/7 4/7 2/7 7 2 0 4 503/5

 مراکز اداری 0/7 0/7 0/7 2/7 2/7 7 9 9 500/5

 مراکز صنعتی 1/7 1/7 0/7 4/7 0/7 9/7 7 2 521/5

 شعاع عملکرد 2/7 2/7 2/7 0/7 4/7 9/7 2/7 7 527/5

 (7939های تحقیق، )یافتهماخذ: 

 
  Expert Choiceافزار ها در نرمنمودار محاسبه وزن .5شکل 

 (7939،یافته های تحقیق) :خذمأ
 

 هاآن نهایی زیر معیارهای موردبررسی به همراه وزنمعیار و  .6جدول 

 معیار

وزن 

نهایی 

 معیار

 زیرمعیار

وزن 

نهایی 

 زیرمعیار

 ارمعی
وزن نهایی 

 معیار
 زیرمعیار

وزن نهایی 

 زیرمعیار

ر(
)مت
رد 
لک
عم
ع 
شعا
از 
له 
اص
ف

 

527/5 

055 – 5 5 

ر(
)مت
ی 
جار
ز ت
راک
ه م
ی ب
یک
زد
ن

 

715/5 

755 – 5 90/5 

7555 – 055 72/5 955 – 755 22/5 

2555– 7555 2/5 055 – 955 2/5 

9555 – 2555 92/5 7555 – 055 72/5 

 54/5 به بالا 7555 90/5 9555 – 0555
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 6ادامه جدول 

 معیار

وزن 

نهایی 

 معیار

 زیرمعیار

وزن 

نهایی 

 زیرمعیار

 معیار
وزن نهایی 

 معیار
 زیرمعیار

وزن نهایی 

 زیرمعیار

ار(
کت
ر ه
ر د
)نف
ت 
معی
 ج
کم
ترا

 

215/5 

755 – 5 54/5 

ر(
)مت
ی 
نعت
 ص
کز
مرا
به 
ی 
یک
زد
ن

 

521/5 

755 – 5 90/5 

055 – 755 72/5 955 – 755 22/5 

7555 – 055 2/5 055 -955 2/5 

0555 – 7555 22/5 7555-055 72/5 

 54/5 به بالا 7555 90/5 0555 – 72315

ر(
)مت
ی 
رمان
ز د
راک
ز م
ه ا
صل
فا

 

503/5 

055 – 5 54/5 
ی 
صل
ی ا
اط
رتب
ه ا
بک
 ش
 به
کی
زدی
ن

ر(
)مت

 

979/5 

755 – 5 90/5 

7555 – 055 90/5 255 – 755 22/5 

2555– 7555 22/5 955 – 255 2/5 

9555 – 2555 2/5 055– 955 72/5 

 54/5 به بالا 055 72/5 9555 – 0555

ر(
)مت
ی 
زش
مو
ز آ
راک
ز م
ه ا
صل
فا

 

520/5 

055 – 5 5 

ر(
)مت
ی 
دار
ز ا
راک
ه م
ی ب
یک
زد
ن

 

500/5 

055 – 5 5 

7555 – 055 4/5 7555 – 055 4/5 

2555– 7555 22/5 2555– 7555 22/5 

9555 – 2555 2/5 9555 – 2555 2/5 

0555 – 9555 72/5 0555 – 9555 72/5 

 (7939های تحقیق، )یافته :خذمأ
 

 یابی با استفاده از منطق فازیمکان .6 .6

 زیاادی حادود تا یابیمکان در موجود پارامترهای

 هاایعاهفاکتورها مجمو ای  برای .دارند فازی ماهیت

 عنوانباه پیکسال هر هاآن در که شودمی تعریف فازی

 از کاه ایفاصاله باه توجاه باا مجموعه ای  از عضوی

 .گیردمی خود به متفاوتی عضویت درجه دارد عارضه

 های اطلاعاتیلایه یساز یفاز .5. 6

افازار در نرم فازی هاینقشه آوردن به دست جهت

ArcGIS10 در قالااب تحلیاال Fuzzy Member 

shship ابازار  ازSpatial Analyst Tools   اساتفاده

 موجاود، نقشاه هاایگردید. ابتدا برای هر یک از لایه

خطای  ناوع از هالایه عضویت تابع نوع شد. تهیه فاصله

 کردن پیدا جهت فاصله تغییرات از اینکه دلیل به است.

 بنااابرای  لایااه؛ شااودماای اسااتفاده مناسااب مکااان

 باه را ورودی لایاه مقادیر که است ایهلای آمده،دستبه

در ایا   .اسات کارده تبادیل یاک و صافر بی  مقادیر

 یاا یاک عضاویت درجاه دارای کاه منااطقی صورت

 برخوردارناد و بیشتری ارزش از آن رادارند به نزدیک

 باه نزدیک یا صفر عضویت درجه بالعکس مناطقی که

 اناواع 4جدول گیرند، کمتری  ارزش رادارند. صفر می

های اطلاعاتی موردبررسی و نوع تابع مادل فاازی لایه

های فاازی دهد. در زیر نقشهمربوط به آن را نشان می

 .(0 ها آمده است )شکلای  لایه
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 های معیار در منطق فازینوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه .5جدول 
 ردیف ی نقشه(نام معیار )لایه نوع تابع فازی نام تابع فازی

Sigmodial 7 فاصله از مراکز آموزشی )متر( کاهشی 

Sigmodial 2 فاصله از مراکز اداری )متر( کاهشی 

Sigmodial 9 فاصله از مراکز صنعتی )متر( کاهشی 

Sigmodial 4 فاصله از مراکز درمانی )متر( کاهشی 

J- Shape 0 های جمعیتی )نفر در هکتار(تراکم افزایشی 

Sigmodial 0 اصله از مراکز تجاری )متر(ف کاهشی 

Sigmodial 1 فاصله از شبکه ارتباطی )متر( کاهشی 

Sigmodial 2 نشانی )متر(های آتشفاصله از شعاع عملکرد ایستگاه افزایشی 

 (7939های تحقیق، )یافته :خذمأ

 

   

   

  

 

  هالایهفازی  هاینقشه .4شکل 
 (7939 های تحقیق،یافته) :خذمأ

 

 گاما فازی عملگر .4. 6

 و ضارب عملگرهاای ضربحاصل از عملگر ای 

 در.شاودمای تعریاف زیررابطه  صورتفازی به جمع

انتخااب  باشاد.عددی بی  صفر تا یک می Y(0رابطه )

بی  صفر و یاک، مقاادیری را در  Y آگاهانهصحیح و 

دهناده ساازگاری آورد که نشانخروجی به وجود می

ی کاهشی ضارب فاازی و هاشیگرا انعطاف میانقابل

   باشد.ی افزایش جمع فازی میهاشیگرا
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 .دهدرا ارائه می ANDمشابه عملگر فازی نتاایج  (0گاما )شاکل  فازی نقشه خروجی عملگر

Y-1* (Fuzzy Algebric Product ) Ym Combination =(Fuzzy Algebric Sum) 
 

 
 نقشه عملگر گامای فازی .3شکل 

 (7939های تحقیق، خذ: )یافتهمأ
 

های اطلاعاتی فهازی و اعمهال ترکیب لایه. 3. 6

 AHPضرایب نهایی مدل 

هاای فاازی شاده در مرحله نهایی، باید همه لایاه

باهم ترکیب گردند تا نقشه نهایی حاصل شود. کلیات 

هاای اطلاعااتی کار به ای  صورت است که کلیاه لایاه

ارزش شده و سپس ضریب و  فازی شده باهم ترکیب

شاده اسات را تعیی  AHPنهایی هر عنصر که در مدل 

نهایات از ترکیاب  گاردد. درها اعماال مایبه ای  لایه

های مستعد جهات ها، نقشه نهایی مکانضرایب و لایه

نقشااه  شااود.ساااخته ماای نشااانیایسااتگاه آتشایجاااد 

کاه  استهای رنگی مختلف خروجی ترکیبی از طیف

همیت منطقه برای ایجااد ای از اهر رن  نشانگر درجه

 (.1)شکل  استنشانی ایستگاه آتش

 تعیین مناطق مستعد .7. 6

هااای شااود، مکانطور کااه مشاااهده میهمااان 

نشانی جدیاد های آتششده برای ایجاد ایستگاهمعرفی

صورت پراکنده و در ابعاد مختلف با عملگار فاازی به

شاده و همچنی  شاخ  همپوشاانی ارائه  ANDگاما،

یافته بارای ایجااد جا که زمای  اختصااصاز آن است.

نشانی جدید بایاد از نظار مسااحت های آتشایستگاه

هاای قطعی تفکیکی در حد اساتاندارد بارای ایساتگاه

 متوساط هاایایساتگاه برایمترمربع و  7055کوچک 

نهاایی باه  باشد، بنابرای  با تبدیل نقشه مترمربع 9555

هاای باا گیری شرطی مکانوکتور با استفاده از پرسش

مترمرباع کاه کاارایی لاازم را  7055تر از ابعاد کوچک

اند و منااطق مسااعدتر و شادهندارند، از نقشاه حذف



  703                             ...  لیو تحل یبا منطق فاز ینشانآتش یهاستگاهیا ینیگزمکان                              سال پنجم            

 

هاای رقاومی تر مشخ  شدند. با استفاده از دادهبهینه

ای و بازدیاادهای میاادانی در نهایاات تعاادادی مااهواره

مکان در شمال شرقی، غرب و جناوب غربای منطقاه 

شاده اسات هاای پیشانهادی معرفیعنوان مکانهیک ب

 (.  2)شکل 

 

 
  AHP های فازی با مدلنقشه تلفیق لایه .7شکل 

 (7939 های تحقیق،یافته ):خذمأ
 

 
 نشانی جدیدنقشه مکانمندی مناطق پیشنهادی جهت احداث ایستگاه آتش .8شکل 

 (7939های تحقیق، خذ: )یافتهمأ
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 گیری . نتیجه5

 ریاازیبرنامااه ساانتی هااایروش از اسااتفاده

 معنای رسانی، بهخدمات برای نشانیآتش هایایستگاه

 از اساتفاده امروزه، اما ؛باشدمی زمان و کاغذ رفت  هدر

 جهات در ابازاری عنوانبه اطلاعات جغرافیایی سیستم

کناد. مای عمال کارآماد و مناسب اطلاعاتی بانک ایجاد

هاای ار ایساتگاهاساتقربهینه جهات  هایانتخاب مکان

وتحلیل معیارهاا نیازمند شناسایی و تجزیاهنشانی آتش

های مطار  در . شاخ های متعددی استو شاخ 

تحقیق حاضر شامل هشت پارامتر کالبدی و اجتمااعی 

که اثر هر یک در ارتباط با مکان گزینی در قالب نقشاه 

هاای اطلاعااتی لایهارائه گردیده است.  GISدر محیط 

نتایج حاصل از تلفیاق  وایجادشده  ArcGIS در محیط

بارای ایجااد را  هاابهتاری  مکان ،هاای اطلاعااتیلایه

ی یاک شاهرداری نشاانی در منطقاههای آتشایستگاه

لاذا در ایا  تحقیاق از  است. نموده معرفی بندرعباس

( جهات AHPروش فرآیند تحلیال سلساله مراتبای )

فاده برآورد اهمیات نسابی هار یاک از پارامترهاا اسات

دار های فاازی وزنگردید و با تحلیل و همپوشانی لایه

اقدام به تهیه نقشه نهایی مکاان گزینای  GISدر محیط 

 ANDنشانی گردید. از عملگر فازی های آتشایستگاه

هاای مناساب بندی مکانو گامای فازی جهت اولویت

نشااانی اسااتفاده شااد. نقشااه خروجاای ایسااتگاه آتااش

نتااایج مشااابهی را ارائااه  حاصاال از ایاا  دو عملگاار،

دهنااد. در بررساای نتااایج مشااخ  شااد کااه ماای

های موجود نیز در محدوده مناطق باا اولویات ایستگاه

دار جهات . منااطق اولویاتانادمکانی جانمایی شاده

نااد از: نشااانی عبارتهااای آتااشاسااتقرار ایسااتگاه

هایی از شامال شارقی منطقاه شاامل شاهرک قسمت

 نفت، شامال غربای توحید و مجتمع مسکونی شرکت

منطقاه  یغارب و جناوب غربا، شهیشامل شهرک اند

های جناوبی و . قسمتشودمی بندیشامل محله نا کی

هاای شمال غربی در حیطه شعاع عملکاردی ایساتگاه

موجود قرار دارند اماا منااطق غربای و شامال شارقی 

. لذا نیااز باه هاستمنطقه در خارج از عملکرد ایستگاه

منظور هاا باهدید در ای  محدودهاحداث دو ایستگاه ج

هاای باشاد. مکانپوشش عملکردی کل منطقه یک می

نشانی جدیاد های آتششده برای ایجاد ایستگاهمعرفی

هاای صورت پراکنده و در ابعااد مختلاف در نقشاهبه

و همچناای  شاااخ    ANDعملگاار فااازی گامااا،

شاااده اسااات. ازآنجاکاااه زمااای  همپوشاااانی ارائه

نشاانی های آتاشایجااد ایساتگاه یافته برایاختصاص

ای تفکیکای در حاد جدید باید ازنظر مساحت، قطعاه

مترمرباع و  7055های کوچاک استاندارد برای ایستگاه

باشااد،  مترمربااع 9555 متوسااط هااایایسااتگاه باارای

نهایی باه وکتاور باا اساتفاده از  بنابرای  با تبدیل نقشه

تر از های باا ابعااد کوچاکپرسش گیری شرطی مکان

مترمربااع کااه کااارایی لااازم را ندارنااد، از نقشااه  7055

تار مشاخ  اند و مناطق مساعدتر و بهیناهشدهحذف

و  Google Earthشااادند. باااا اساااتفاده از محااایط 

نهایت تعدادی مکاان در شامال  میدانی دربازدیدهای 

عنوان شرقی، غرب و جناوب غربای منطقاه یاک باه

حاال باا توجاه  شده است.های پیشنهادی معرفیمکان

به انجام تحقیقات مشابه صورت گرفته توسط نظریاان 

بااا توجااه بااه معیارهااای شااعاع  ( و7922و کریماای )

پوششی، تاراکم جمعیات، نزدیکای باه شابکه معاابر 



  707                             ...  لیو تحل یبا منطق فاز ینشانآتش یهاستگاهیا ینیگزمکان                              سال پنجم            

 

هااای هااا( و کاااربری اراضاای )همسااایگی)دسترساای

سااازگار و ناسااازگار( بااه ارزیااابی توزیااع فضااایی و 

شاهر شایراز باا  ینشاانآتش هااییاابی ایساتگاهمکان

پرداختند. چنی  نتیجه شاد کاه تعاداد  GISاستفاده از 

هاای موجاود شاهر شایراز، بایش از نیمای از ایستگاه

محدوده فعلی شهر خارج از شعاع پوشاش اساتاندارد 

یاابی )سه تا پانج دقیقاه( هساتند و نیازمناد باه مکاان

بناابرای  باا اساتفاده از ؛ باشاندهای جدید مایایستگاه

هاای حلیل سلسله مراتبی و تلفیاق آن باقابلیتفرآیند ت

GIS برای منااطقی کاه خاارج از شاعاع عملکاردی ،

هاای جدیادی هاای موجاود بودناد، ایساتگاهایستگاه

پنااه یابی شده اسات. همچنای  زیااری و یازدانمکان

نشاانی های آتاشیابی ایستگاه( به بررسی مکان7935)

 GIS در محایط AHPشهر آمال باا اساتفاده از مادل 

کارگیری روش همپوشاانی، معیارهاای پرداختند. با باه

وزن دهی بااهم تلفیاق و مکاان بهیناه بارای اساتقرار 

نشانی مشخ  شد. علاوه بار چهاار های آتشایستگاه

شود. که نتاایج ایستگاه موجود، دو ایستگاه پیشنهاد می

حاضر با سایر محققاان ذکار  پژوهشدست آمده از هب

 .اشته استشده نتایج مشابهی د

 تقدیر و تشکر

مهنادس حمیاد  اننویسندگان مقاله از جناب آقایا

دانشاجویان دکتاری  و رضا پرندی  فااروجی مسلمی

باه جهات  علوم و مهندسی آبخیز، دانشگاه هرمزگاان

تلاش مجدانه در تصحیح و ویرایش پاژوهش حاضار 
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