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 چكيده

ع اصـول و قواعـد و    از سـطح شـهر، تـاب       ي خاص ي كالبد -ييت فضا ي در موقع  ياستقرار هر عنصر شهر   

 آن  ي عملكـرد  ييت و كـارا   يت شدن به موفق   ي است كه در صورت رعا     يخاص) يها  سميمكان(سازوكار  

.  بـروز كنـد  يبـسا مـشكالت   ن صـورت چـه   يـ ر ا يـ د؛ در غ  يعنصر در همان مكان مشخص خواهد انجام      

ت، از جملـه   جهت استقرار تأسيسات و تجهيـزات امـداد و نجـا   يعنوان مكان  به ينشان   آتش يها  ستگاهيا

ش ي و آسـا  يمنـ ين ا ي در تـأم   ي در شـهرها هـستند كـه نقـش مهمـ           يرسـان    خدمات ياتيمراكز مهم و ح   

 يهـا   ستگاهيـ يـابي بهينـه ا      هدف از اين مقالـه مكـان      . ندينما  يفا م ي شهرها ا  يشهروندان و توسعه اقتصاد   

اطالعـات   و 1385ن تحقيـق از نتـايج سرشـماري سـال     يـ  در ا.شهر مـشهد اسـت    نشاني در كالن    آتش

ار زمـان،   يـ  مع 5در مجمـوع از     .  سال اسـتفاده شـده اسـت       10حوادث و حريق صورت گرفته در طول        

 و  يعـ يهـا، عوامـل طب      قيـ  و پراكنـدگي حر    ي، فراوانـ  ي و اجتماع  يتي شهر، مسائل جمع   يت كالبد يوضع

اد جـ ينـه ا  ي به يهـا    جهت شناسايي پهنـه    يمراتب  ل سلسله ي و روش تحل   ي و دو مدل منطق فاز     يرساختيز

هـاي    ارهـا و شـاخص    يند پس از مـشخص شـدن مع       ين فرا يدر ا . د استفاده شده است   ي جد يها  ستگاهيا

 اطالعـات اسـتاندارد     يها  هي ال يگاه داده مرتبط تشكيل شد و سپس با استفاده از مدل منطق فاز            يمؤثر، پا 

هـاي هركـدام از       ارها و شاخص  ي وزن مع  يمراتب  ل سلسله يدر مرحله بعد با استفاده از روش تحل       . اند  شده

 نفر از مديران و كارشناسـان      30ها، نظرات     جهت تعيين وزن و اهميت شاخص     . آمده است   دست  ها به   آن

هـا بـا هـم        ار سنجش شـده و مجمـوع آن       يها به تفكيك هر مع      هيسپس ال . نشاني اخذ گرديد    خبره آتش 

د يـ آمده مـشخص گرد  تدس  بهيها ي خروجينينه بعد از سنجش ع   ي پهنه به  17ت  يدر نها . تركيب شدند 

  .يابي شدند ها مكان  ايستگاه جديد در آن28و 

ــكل ــا دواژهي ــه :ه ــضا برنام ــزي ف ــش ييري ــق، آت ــشاني، ، حــوادث و حري ــه ن ــر برنام ــ تجهيزي ، زاتي

GIS،يابي مكان
2،AHP

3.  

                                                 

 Email:darroodi-m@mashhad.ir                                                              09155013424:  نويسنده مسئول1

2 Geographic Information System   
3 Analytic Hierarchy Process  
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  مقدمه

 ياي برا  هر منطقهر گوناگون حاكم بي از شهرها با در نظر گرفتن فاكتورهايارين بسي امروزه مسئول

 ي شهريش فضاهاين آن منطقه باشد، اقدام به آماي ساكنيازهاي از ني بخشي كه جوابگوييجاد فضايا

ران يف مدين وظايتر ، از مهمي اصوليها ريزي ق برنامهيش شهروندان از طرين رفاه و آسايتأم. ندينما يم

جاد مراكز ين امر با ايو ات قرار دارد ين راه حفظ جان و مال شهروندان در درجه اول اهميدر ا.  استيشهر

ن ي مناسب ايع مكاني عموم شهروندان، توزين خدمات برايمنظور فراهم كردن ا به. شود ي ممكن ميمنيا

نشاني، مراكز   آتشيها ستگاهينه محل اي بهينيگز ديگر با مكان عبارت مراكز در سطح شهر ضرورت دارد؛ به

سر خواهد ي مي مردم در سطح شهر در مواقع اضطرارحفظ جان و مال) يخدمات اضطرار(س و اورژانس يپل

 ياري بسي در معرض خطرهاي شهريها طي در محيل زندگي از شهروندان به دلياريامروزه بس. شد

 از جملة عناصر و ينشان  آتشيها ستگاهيا. سوزي است  از آتشيها ناش ن آنيتر اند كه عمده قرارگرفته

 در حفاظت از جان و مال مردم در ياتي مهم و حيباشند كه نقش ي شهرها مي اورژانس-ي خدماتيها يكاربر

 در يسوز  شهر در برابر خطرات آتشيمنيا. برابر حوادث مختلف، باألخص مخاطرات انساني دارند

 1يلير( استين عنصر مهم شهري شهروندان به عهدة اي و ماليت جانين امني مختلف و تضميها يكاربر

ها جهت  ستگاهيت و تعداد اين موقعيي و تعينشان  آتشيها ستگاهييابي ا  و مكانيين جانمايبنابرا )1981:181،

 موجود و ي و تداركاتيات شهر، توان ماليها و خصوص پوشش مناسب شهر و شهروندان با توجه به ويژگي

  .نه استين زمي و الزم در اياتي، از اقدامات حي توسعة امكانات آتينيب شيپ

م ينه مسائل خطرآفرين و مفاهيكي در زمي و تكنين تحوالت علميگيري از آخر هره از كشورها با بياريبس

 يز شهرهايدر كشور ما ن. اند  مجهز كردهيمني از دانش ايل و سطح مناسبين وسايتر شرفتهي، خود را به پيمنيا

 55ماده  14ها قرار دارند و بر اساس بند  ينشاني شهردار  و آتشيمنيبزرگ و كوچك تحت پوشش خدمات ا

نشاني به شهروندان در محدوده   و آتشيمنينشاني موظف به ارائه خدمات ا ، سازمان آتشيقانون شهردار

  .)5: 1383وزارت كشور، ( شهرها استيقانون

 مانند آب، برق، يحساب آمده و امكانات و خدمات  شهر بهياتي حيها اني شريزات شهريتأسيسات و تجه 

ار ياي در اخت را در شبكه پيچيده... آوري و دفع زباله و نشاني، جمع ب، آتشستم فاضاليگاز، تلفن، پست، س

ه و اساس هر يزات پاين تأسيسات و تجهيقت اي حقدر) 2،18:1986سيلو. (دهند يشهر و شهروندان قرار م

 يصورت د بهيآورد و با ين به وجود مي ساكني را برايها مشكالت  آنيي بوده، كمبود و نارسايستيمجتمع ز

ن ي داشته باشند و ايها دسترس  به آني و زمانينه مالين هزي شوند كه شهروندان با كمتريريزي و طراح برنامه

                                                 
1 Reilly 

2 lewis 
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ها و   ارگاني، سازماندهيت شهريرينه مدي را در زميان شهري، متوليت شهريع جمعيامر با توجه به رشد سر

 روبرو يها، با چالش جد  متناسب آنعيها و توز ر ساختيجاد تأسيسات و زي خدمات رسان و ايها سازمان

  )5: 1383وزارت كشور،. ( را دو چندان خواهد نمودي مناسب مشكالت شهريساخته كه عدم ارائه راهكارها

  منطقه موردمطالعه

ن شهر بزرگ كشورمان، با توجه به آمار باالي يران و دومي ايشهرها كي از كالنيعنوان  در شهر مشهد به

رسد كمبود و نامناسب  ي، به نظر م) بودن شهر مشهدزائرپذيربه سبب (ل يتعطام يت بخصوص در ايجمع

شهرداري ( . شهروندان به وجود آورده استي را براي مشكالتيزات شهريبودن محل تأسيسات و تجه

نشيني نيز  ده حاشيهيشهرهاي كشور با پد شهر مشهد همانند ساير كالناز سويي ديگر، ) 246: 1391مشهد،

مرورزمان در محدوده  كي شهر، بهيزيه كه در اثر توسعه في حاشيتي جمعيها ن هستهيا. ه استروبرو بود

  .اند گرفته اي خودجوش شكل گونه ، بهيرساخت و امكاناتيچ زياند، بدون ه ده شدهي بلعيقانون

  
 

   محدوده مناطق شهر مشهد1نقشه 

 ين مراكز خدماتينه ايق و بهيع دقيكسو و نحوه توزي از ي خدماتيازهاين نيدر اين خصوص بحث تأم

كه در حال حاضر  درصورتي. ت استيگر حائز اهمياز سوي د) با توجه به وسعت و مساحت منطقه(
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ن بالاستفاده بوده ي به زمينشاني مستقر در سطح شهر، دسترس  مراكز آتشينيگزين عامل استقرار و جايتر مهم

دن به يزمان رس(شود  يدگان ميموقع به حادثه د دم كمك به نادرست موجب عيين جانمايم اينيب يلذا م. است

نشاني شهرداري مشهد،  سازمان آتش). (قه متفاوت استي دق5-15ن يستگاه شهر مشهد بيمحل حادثه در هر ا

1387 :55(  

 مـؤثر بـر     ي اسناد و مدارك موجود، عوامل و پارامترهـا        يه بر رو  ين راستا پس از انجام مطالعات اول      يدر ا 

 موجـود در علـوم   يهـا   شـده و بـا انتخـاب الگوهـا و مـدل          يينـشاني شناسـا      آتـش  يها  ستگاهي ا ينيزمكان گ 

 يهـا  ن نوع مراكز در سـطح شـهر و هـسته        ييابي ا    مناسب جهت مكان   ي، الگو ي و شهرساز  يريزي شهر   برنامه

 يوشش عملكرد ن مراكز كه پ   ي ا ي استقرار و طراح   ين نقاط برا  يتر  ده و مناسب  يشنهاد گرد ي پيراموني پ  يتيجمع

  )48-50: 1357ايزارد، . (ن گرددييكند، تع يجاد ميكامل را ا

  ها مواد و روش

  . دارد و به شرح ذيل استي است كه جنبه كاربرديلي تحل-يفين پژوهش از نوع توصيق در اي روش تحق

  )ي و نظرياسناد (يا  مطالعات كتابخانه-1

ها و   معتبر، سازمانيها  در سطح دانشگاهيا ابخانهگيري از منابع كت ق بهرهي از طري مطالعات نظر1-1

 .ي و ملي موجود در سطوح استاني پژوهش– ي مرتبط با موضوع پروژه و مراكز علمينهادها

 .ي و فرامليات مليمنظور استفاده از تجرب گيري از شبكه اينترنت به  بهره2-1

   مربوط به خدمات ايمنيياه نظر در بحث گيري از نظرات كارشناسان خبره و صاحب  بهره3-1

  . مكاني مانند شيرهاي هيدرانتيها  شامل برداشت مختصات جغرافيايي برخي از دادهيدانيمطالعات م-2

 يها ستگاهييابي ا سازي فرايند مكان  جهت پيادهArc GIS 9.3افزار  نرم سيستم اطالعات جغرافيايي و  استفاده از-3

 انتخاب 3-2؛ يشنهادييابي مراكز پ  مكانيرگذار در ارائه الگويهاي تأث  استخراج شاخص3-1:قي از طرينشان آتش

 )4: 1383وزارت كشور، (.ياري چندمعيم سازي تصميها شنهاد با استفاده از روشينه جهت پينقاط به

ق با استفاده از مدل منطق فازي و فرايند تحليل ين تحقيل در ايروش تحل: وتحليل اطالعات  روش تجزيه-4

  . كمي و كيفي استيها اين روش تلفيقي از روش. باشد ي ميراتبم سلسله

  بحث و نتايج

  ينشان  آتشيها ستگاهييابي ا معيارهاي اساسي مؤثر در مكان

 سطح شهر، يها ستگاهي پس از تحليل وضع موجود كليه اينشان  آتشيها ستگاهييابي ا در فرايند مكان

ات با استفاده از مدل منطق فازي و فرايند تحليل گونه خدم  فاقد دسترسي مطلوب به اينيها پهنه
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ها و  قي، جمعيت، فراواني حري معيار كلي زمان، كالبد5ها در   آنيبند  شاخص و دسته31 در يمراتب سلسله

يابي  كننده در مكان سپس با توجه به ضوابط تعيين. اند حوادث و عوامل طبيعي و زيرساختي مشخص شده

هاي ميداني محقق، نقاط بهينه   و خدمات ايمني و برداشتينشان اسان سازمان آتشها، نظرات كارشن ستگاهيا

  ).41: 1370، ياحمد( موردنظر تعيين گرديد يها در پهنه

 يها يابي با استفاده از روش  مكانيها سازي فرايندي در قالب مدل كليه معيارهاي ذكرشده از طريق مدل

 جديد يها ستگاهي ايجاد ايها حليل وضع موجود و شناسايي پهنه جهت تيمراتب فازي و فرايند تحليل سلسله

  ).35: 1366ن، يكول(تفصيل بيان خواهد شد  اند كه در ادامه به بكار رفته

   بهينهيها  مكانيي مكاني و فرايند مطالعه و شناسا-  تحليل فضايي 

د ي جديها ستگاهيهت احداث انه جي بهيها يابي پهنه  مؤثر در مكانيپس از مشخص شدن عوامل و پارامترها

از بر اساس ي مورد ني اطالعاتيها هي، اليمني و خدمات اينشان رساني سازمان آتش  در محدوده خدماتينشان آتش

گاه اطالعات در فرمت ين پايا.ده استيتشكيل گرد)  اليه اطالعات مكاني و توصيفي25( موجود يها داده

  .شده است  ذخيرهArc GISافزار   در نرمييايستم اطالعات جغرافيستاندارد س ايها كي از فرمتيعنوان   به1سيتابيژئود

   جديديها يابي پهنه  موجود و مكانينشان  آتشيها ستگاهيند تحليل اي  فرآ

د ي جديها ستگاهي بهينه ايجاد ايها  پهنهيي مورداستفاده درروند شناساي كليعنوان الگو ر بهياگرام زيد

  .استمورداستفاده قرارگرفته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جديديها ستگاهي بهينه ايجاد ايها  پهنهيي مورداستفاده درروند شناساي كلي الگو1شكل 

                                                 
1 Geo database 

 تعيين اهداف كالن: مرحله اول

 يها  شناسايي پهنهيارهايتعيين اهداف خرد، مع: مرحله دوم

ها و شناسايي  تشريح و تحليل داده: مرحله سوم

 )مدلسازي(ها  وضوعي پهنهشناسايي م: مرحله چهارم

ها با روش   شناسايي پهنهيارهايتلفيق مع: مرحله پنجم

  شناسايي شدهيها سنجش عيني پهنه: مرحله ششم

 يها شناسايي و اولويت بندي نهايي پهنه: مرحله هفتم
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  ن هدف كالنييتع: 1مرحله 

 در محدوده شهر ينشان  آتشيها ستگاهي و تحليل وضعيت موجود اين تحقيق هدف كالن بررسيدر ا

 بهينه يها  پهنهييديگر هدف شناسا عبارت  است؛ بهيد جديها ستگاهيايجاد ا بهينه يها مشهد و شناسايي پهنه

 ي ها- جامع و با استفاده از سنجهيجاد بانك اطالعاتيق اياس كل شهر از طري در مق جديديها ستگاهيايجاد ا

 ).64: 1376زگار، يپره. (باشد يم  و بر اساس ساختار زيرينيع
  

  
 

 

  ساختار كلي اجراي تحقيق2 شكل 

 

   بهينه و انتخاب مدليها  پهنهيي شناسايارهاي اهداف خرد، معنييتع: 2مرحله  

يابي در  موضوع مكان. ميكن يم مي، آن را به اهداف جزءتر تقسيدن به هدف كلين مرحله جهت رسيدر ا

 يا گونه يابي اهداف خرد را به با توجه به وسعت و ابعاد مسئله مكان. رديپذ ير مي تأثياريشهرها از عوامل بس

ن اهداف خرد، ييت پس از تعيدر نها. م كه تمام ابعاد مسئله را تحت پوشش قرار دهديينما ياتخاذ م

ت پهنه موردنظر ي قرار داده و در نهايها مورد بررس  انطباق با آني شهر را به لحاظ چگونگيها محدوده

. ت را دارا باشديعن وضيتر ارها مناسبي با مجموع اهداف و معي خواهد بود كه در انطباق و هماهنگيا پهنه
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 بهينه يها  پهنهيي، شناساينشان  آتشيها ستگاهيدر اين راستا، تحليل وضعيت موجود ا) 27: 1376زگار، يپره(

 و روش (Fuzzy Logic) يها با استفاده از مدل منطق فاز  آنيبند تي و اولو جديديها ستگاهيايجاد ا

 )1،10:2007ي د.(دريگ ي صورت مGIS طيدر مح (AHP) يمراتب ل سلسلهيتحل
  

 ها  شاخصييها و شناسا ل دادهيح و تحليتشر: 3مرحله  
 

ح ين مرحله با تشريار مهم است، در ايده بسيگر پديهاي درون هر عنصر و ارتباطات آن با عناصر د درك ويژگي

. افتي مناسب دست يها  در رابطه با پهنهي كلينشيتوان به ب يها به اطالعات م ن دادهيل ايها و تبد و شناخت داده

ها و  ت شاخصيان اهمي بيبرا. باشد ي مي اصليارهايك از معيها در هر ن شاخصيين قسمت تعيموضوع مهم در ا

. تر روشن شود قيطور دق ر و شاخص بهيم مربوط به متغي است تا مفاهيها ضرور دهي پديان آمارينقش آن در ب

كه  درحالي.  انتخاب شده نشان دهنديارهاي شهر را در معيها هنهت پيتوانند اولو ي هستند كه نميرها ارقام خاصيمتغ

 مثالً در ير نسبت به واحد مشخصي عوامل متغيها گيري و سنجش نوسان  اندازهي هستند كه برايها ارقام شاخص

 يساز صتوان به شاخ يها و درصدها م ها، نسبت رها به سرانهيل متغيبا تبد ديگر عبارت روند به يطول زمان به كار م

  .آورند يها را فراهم م ت آنيت و اولوين قابليي شهر، تعيها سه پهنهيها امكان مقا ن شاخصيا. اقدام كرد

 بهينه جهت ايجاد يها  يا زيرمعيار است كه در تعيين پهنهشاخص 3معيار زمان داراي : ار زمانيل معي تحل

  .ده استها استفاده ش  جديد در محدوده موردمطالعه از آنيها ستگاهيا

زمان   در سطح شهر به تفكيك مدتها قيمكان وقوع حرپراكنش : زمان رسيدن به محل حريق) الف

گونه خدمات با توجه   داراي دسترسي سريع به اينيها  به محل نماياننده محدودهينشان رسيدن نيروهاي آتش

  ).65 :1387اري مشهد، نشاني شهرد سازمان آتش(هاست  اتيبه اهميت فراوان فاكتور زمان در اين عمل

زمان رسيدن   در سطح شهر به تفكيك مدتها مكان وقوع حادثهپراكنش : زمان رسيدن به محل حادثه) ب

گونه خدمات با توجه به   خارج از دسترسي سريع به اينيها  به محل نماياننده محدودهينشان نيروهاي آتش

 .)56 :1387نشاني شهرداري مشهد،   آتشسازمان(هاست  اتياهميت فراوان فاكتور زمان در اين عمل

 دهيرس ثبت به روز طول در 86 سال در كهيي ها قيحر درصد: روز طول در قيحر وقوع ساعات) ج

 به روز طول در قيحر محل به دنيرس كه مسئله نيا به توجه با. شود يم شامل را ها قيحر كل% 63 حدود

 شتريب تراكم كهيي ها محدوده لذا باشد يم تر مشكل رشه در نيساكن بودن فعال وي كيتراف بار شدت ليدل

 وزن دارند، ديجدي ها ستگاهيا جاديا به ازين كهيي ها محدوده عنوان به اند داشته را روز طول در ها قيحر

 )1387:80 مشهد،ي شهرداري نشان آتش سازمان( .اند داده اختصاص خود به راي شتريب

                                                 
1 Dey 
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ت و ي جمعيت نشان دهندة فشردگيشاخص تراكم جمع: تي جمعتراكم) الف: يار اجتماعيل معيتحل 

  )1-10: 1374،يرو يبهشت. (باشد يتعداد افراد در واحد سطح م

ها بر اساس  در اين بررسي شاخص تراكم جمعيت با استفاده از نسبت جمعيت به مساحت حوزه

 شهرداري  آماري و همچنين مناطق مختلفيها  به تفكيك حوزه1385سرشماري نفوس و مسكن 

  )50-90: 1385مركز آمار ايران، (.آمده است دست به

هاي تحليل وضع موجود توزيع  عنوان يكي از شاخص شاخص بعد خانوار به: بعد خانوار)  ب

مناطق داراي بعد خانوار باالتر داراي جمعيت بيشتري نسبت به ساير .  بكار رفته استينشان  آتشيها ستگاهيا

 آماري و مناطق شهرداري بر اساس يها  اين مطالعه شاخص بعد خانوار در حوزهدر. باشند يمناطق شهر م

 8 و 1 شهرداري باالترين و مناطق 6 و 5مناطق .  بررسي شده است1385آمار سرشماري نفوس و مسكن 

 )50-90: 1385مركز آمار ايران،(. اند كمترين بعد خانوار را داشته

 به 1385بر اساس آمارهاي سرشماري نفوس و مسكن اين شاخص : خانوار در واحد مسكوني)  ج

 يها بر اين اساس و با توجه به نقشه.  آماري و همچنين مناطق شهرداري بررسي شده استيها تفكيك حوزه

كنند شامل؛  ين نواحي كه تعداد خانوارهاي بيشتري در يك واحد مسكوني زندگي ميتر مربوطه، عمده

ور و امتداد آن تا شهرك سيدي، محدوده اطراف حرم، قلعه ي شهر17 حدفاصل بلوار شهيد رستمي و بلوار

ساختمان، كوي طالب و ادامه آن در امتداد بلوار طبرسي تا حدفاصل گلشهر و محدوده اطراف محورهاي 

با توجه به تقسيمات مناطق شهرداري باالترين ميانگين خانوار در واحد . باشد يع ميرب سيمان و خواجه

  )50-90: 1385مركز آمار ايران، (.باشد ي و ثامن م8، 7طق مسكوني در منا
سرعت متوسط وسايل نقليه  با توجه به:  موجوديها ستگاهيشعاع عملكردي ا) الف: ياركالبديل معيتحل 

و وضعيت بافت شهري براي رسيدن به )  كيلومتر در ساعت30در حدود (وآمد  در شهرهاي شلوغ و پر رفت

با توجه به اينكه . شود ي كيلومتر طي م1,5 دقيقه شعاع عملكردي حدود 3ان محل حادثه در حداقل زم

با توجه به . تر خواهد بود صورت شعاعي و مستقيم نيست لذا شعاع عملكردي كوچك مسيرها در شهر به

 متر در نظر بگيريم، بسياري از نواحي شهر مشهد 1750 به شعاع يا رهيمسائل فوق اگر شعاع عملكردي را دا

توانند  ي خارج از دسترسي سريع ميها پهنه.  موجود خواهند بوديها ستگاهيرج از شعاع عملكردي مفيد اخا

  )38-40: 1375 تهران،يشهردار (. نيازمند ايستگاه جديد در نظر گرفته شونديها عنوان محدوده به

 جديد يها ستگاهيا بهينه براي ايجاد يها  دسترسي جهت شناسايي پهنهيها تحليل شبكه: شبكه معابر) ب

 درجه يها ي شرياني درجه يك، دسترسيها بر اساس امكان دسترسي سريع به محل حادثه در سه سطح شبكه

 اصلي اهميت يها در تحليل اين شاخص مسافت كمتر از شبكه.  محلي انجام شده استيها يدو و دسترس

  .بيشتري دارد
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هاي فرسوده، محالت اسكان غيررسمي و  ت زير شاخص، باف3اين شاخص از بررسي : بافت پرخطر) ج

  .آمده است دست ميانگين عرض معابر به

هاي پرخطر پائين بودن ميانگين عرض معابر در  يكي از معيارهاي شناسايي بافت: ن عرض معابريانگيم

 مراتب ها با حداقل عرض و بدون رعايت سلسله يديگر در اين مناطق دسترس عبارت باشد؛ به يها م اين بافت

ها در هر حوزه مورد  يمنظور بررسي اين ويژگي شاخص ميانگين عرض دسترس به. گردند يدسترسي ايجاد م

  .بررسي قرار گرفت

صورت شعاعي تا ميدان امام  از نظر ميانگين عرض معابر هسته مركزي در اطراف حرم و ميدان شهدا به

 ميدان امام خميني درجنوب و حسين در شمال، ميدان فردوسي در غرب، كوهسنگي در جنوب غربي و

، كمترين ميانگين عرض معابر را )حدفاصل بلوار طبرسي و التيمور (يهمچنين در امتداد محور طبرس

 متر و 9,4در مناطق شهرداري نيز از نظر ميانگين عرض معابر منطقه ثامن شهرداري با ميانگين . اند داشته

كمترين و بيشترين ميانگين عرض معابر را به ترتيب متر  47,07 شهرداري با ميانگين عرض معابر 10منطقه 

  .اند به خود اختصاص داده

 يها ل وضعيت نابسامان كالبدي، شبكهيمحالت اسكان غيررسمي به دل: ررسمييمناطق اسكان غ

ها به  رساختيعرض، نامنظم و اندامواره، بناهاي فاقد استحكام و مشكالت ناشي از فقدان ز دسترسي كم

تر  اين محالت از نظر برخورداري از خدمات پايين. شوند يعنوان مناطق بالقوه پرخطر تلقي م بدي بهلحاظ كال

شده  عنوان مناطق بهينه بالقوه در نظر گرفته محدوده اين محالت به. باشند ياز ميانگين سرانه خدمات شهري م

رساني در پيرامون شهر از   خدماتها عالوه بر بهبود وضعيت  جديد در اين محدودهيها ستگاهياحداث ا. است

  .كاهد ي داخل شهر ميها ستگاهيفشار كاري ا

استحكام بنا، (هاي فرسوده شهري بر اساس سه معيار صرفاً كالبدي  محدوده بافت: هاي فرسوده بافت

ها به لحاظ كالبدي عمدتاً فرسوده  اين بافت.  رسيده است5به تصويب كم ) ريزدانگي و نفوذپذيري پائين

  .ها با مشكالت زيادي روبروست رساني به آن در مواقع بروز بحران خدمات. باشند يم

 بهينه جهت ايجاد يها هاي كالبدي كه در شناسايي پهنه  از ديگر شاخص: قطعاتيبند دانه) د

هر چه ميزان . تواند راهگشا باشد، فاكتور ريزدانگي و فشردگي كالبدي بافت است ي جديد ميها ستگاهيا

ها  ستگاهيبدين لحاظ شعاع عملكردي ا.  با مشكالت بيشتري روبروستيرسان  باالتر باشد، خدماتفشردگي

 درصد قطعات يبند منظور بررسي شاخص دانه به. شوند ي خأل شناسايي ميها ابد؛ و محدودهي يكاهش م

 آماري يها  مترمربع نسبت به كل قطعات مسكوني بر اساس حوزه200 مترمربع و زير 100مسكوني زير 

  . موردمطالعه قرار گرفت1385
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ي ها ستگاهيا احداث جهت نهيبهي ها پهنهيي شناساي ها شاخصه از گريدي كي: يشهري اراضي كاربر) هـ

 نيچني مبنا. كرد جاديا را ستگاهيا ها آن در توان يم كه استيي ها يكاربر نمودن مشخصي نشان آتش

 بر. استي سالمت و تيمطلوب ،ييكارا ش،يآسا ،يمنيا ها، يكاربري ناسازگار وي سازگار مباحثي ريگ ميتصم

 و شوند يمي ده وزن تياولو بيترت به باشند يم مناسب ستگاهيا احداث جهت كهيي ها يكاربر اساس نيا

 سطح، ك يدري اراضي كاربر). 38-40: 1375تهران،ي شهردار( دارند را وزن نيكمتر ناسازگاري ها يكاربر

 را ستگاهيا احداث محل ها پهنه از ك يهر در گريدي سطح در و كنند يم شخصم را مناسبي ها پهنه

  .كنند يم مشخص

  ها ها و حوادث بر اساس مكان وقوع آن قيتحليل فراواني حر

ها و حوادث در سطح شهر بر  قيآمده حاصل تحليل مكان وقوع حر دست در اين بخش اليه اطالعاتي به

 كه بيشترين فراواني ييها قيحوادث و حر. باشد ي و خدمات ايمني مينشان  سازمان آتش86اساس آمار سال 

ها در سطح شهر موردمطالعه قرارگرفته  اند انتخاب شده و پراكنش فضايي آن را طبق آمار كد تصرف داشته

  .است

 يطيمح ستيل طبيعي و زيتحل

باشند  يب ميد شيرات شديي تغي كه دارايا مناطقيب تند و ي با شيها وساز در مكان ساخت: بيش

 ر يپذ بي بسيار آسيطيمح ستيچنانچه با رعايت اصول شهرسازي همراه نباشد به هنگام حوادث طبيعي و ز

 بايد در مناطق مناسب ساخته شوند تا در مواقع بروز بحران خود دچار ينشان  آتشيها ستگاهيباشند ا يم

ن شاخص موردنظر يباشد؛ بنابرا ي درصد م5 تا 0ن شيب جهت ايجاد ايستگاه شيب يتر مناسب. آسيب نشوند

  .باشد ين، درصد ميب زمي شيها محدوده يبند تيمنظور اولو به

 كيلومتر، 10ش از ي بي، دسته اول طولشوند يمم يها از نظر طول به سه دسته تقس گسل:  به گسليكي نزد

 در اطراف يا ها، منطقه ميانواع حر.  كيلومتر طول دارند2 كيلومتر و دسته سوم كمتر از 10 تا 2ن يدسته دوم ب

وساز ممنوع  ت گسل است، از امكان ساختيم فعالير مستقيعنوان منطقه ممنوعه كه تحت تأث گسل را به

 تا 2 خطر باال، ي كيلومتر2 كمتر خواهد شد معموالً تا فاصله يريبا فاصله از گسل درصد خطرپذ. گرداند يم

خطر محسوب  ي بيا  كيلومتر فاصله، پهنه6ش از يوب  خطر كمير كيلومت6 تا 4ن، يي خطر پاي كيلومتر4

  .)45: 1385د، ي جديشركت عمران شهرها(شود  يم

ها و  لي، قرارگيري در حريم مسينشان يابي ايستگاه آتش از ديگر مشكالت طبيعي جهت مكان: ليم مسي حر

بازه كه از امتداد بند گلستان در  كال چهل: اند از دو مسيل عمده در محدوده شهر مشهد عبارت. باشد يها م كال

وندد و كال يپ يرود در نزديكي روستاي سيس آباد م مسير بزرگراه امام علي شروع و به رودخانه كشف
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رود  مشهد به كشفخان كه از امتداد سد طرق شروع شده و پس از گذر از قسمت جنوب شرقي و شرق  قره

  .وندديپ يم

محيطي و  عنوان يكي از معضالت زيست قرارگرفتن در حريم خطوط فشارقوي برق به: رويم خطوط نيحر 

حريم اين شبكه با استفاده از نقشه مسير خطوط فشارقوي كه . باشد ي مدنظر مينشان عدم ايمني ايستگاه آتش

 .ار گرفتاز شركت برق مشهد تهيه شده است، موردمطالعه قر

 شهر سطح در موجود آبي ها پمپ و فعال آبي ها چاه درانت،يهي رهايش

 ينشان  آتشيها نيكننده آب در مناطقي كه امكان ورود ماش عنوان يكي از منابع تأمين شيرهاي هيدرانت به

دي با توجه البته شيرهاي هيدرانت به تعداد محدو. باشد يها داراي اهميت م نين آب ماشيوجود ندارد و يا تأم

  .اند به سرانه استاندارد در سطح شهر وجود دارند كه آن هم در مناطق مركزي شهر متمركز شده

  )مدل منطق فازي( بهينه يها  پهنهي موضوعييشناسا: 4مرحله  

 بهينه يها هاي مؤثر در شناسايي پهنه از و شاخصي نمورد يها  و دادهشناساييند ين مرحله اهداف، فرآيتا ا

در . اند  قرارگرفتهيها مورد بررس ك از شاخصي شهر از لحاظ هر يها  محدودهيت نسبياند و وضع شده يمعرف

 ي شناسايي دارايارهاي مجموع عوامل و معي است كه در بررسيا ، پهنه بهينه محدودهيريگ ميند تصميفرآ

ر باشد؛ يپذ هاي مؤثر امكان صه شاخي را فراهم آورد تا جمع كليطيدر اين مرحله بايد شرا. ط باشديبهترين شرا

ر يكسان با ساي با واحد يصورت كم ها به ك از شاخصي شهر از لحاظ هر يها د ارزش محدودهين بايبنابرا

  .ها مشخص شود شاخص

د استفاده از آن در ي است كه شرح فواي، منطق فازي موضوعيها هيگذاري ال منظور ارزش  روش منتخب به

گذاري   ارزش1 تا 0ن ي بيا ها در فاصله هيك از الي شهر در هر يها محدوده. ح شده استيمطالب قبل تشر

. ابدي يص ميا گسسته باشد، به آن تخصيوسته يها كه ممكن است پ از هر مكان بر حسب نوع دادهيامت. شود يم

 يها هيها به ال  فضايي سيستم اطالعات جغرافيايي هر يك از شاخصيها ليدر اين روش با استفاده از تحل

 0 مترمربع تبديل شده و به هر سلول با توجه به شاخص مربوطه ارزشي بين 50 در 50 يها  با سلول1رستري

هاي مكان  تر باشد نشان دهنده دارا بودن ويژگي كيشود و هر چه ارزش يك سلول به يك نزد ي داده م1تا 

  )2،341:2005نوواك (.بهينه بر اساس آن شاخص است

                                                 
1 Raster 
2 Novak 
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ها و امكانات و نوع  تيت آن و اصول و ضوابط، محدوديهر شاخص براساس ماهگذاري در   نوع ارزش

ها به  ك از شاخصيها متفاوت خواهد بود كه در هر  استفاده از آن شاخص در رابطه با هدف شناسايي پهنه

 .شود يآن اشاره م
 

 )AHPمدل (نه ي بهيها  پهنهيي شناسايارهايق معيتلف: مرحله پنجم  
 

 ي پهنه شهر، مدل كميگذاري موضوع  بهينه شهري پس از ارزشيها  شناسايي پهنهيارهايق معي روش تلف

AHPيمراتب ل سلسلهيند تحليفرآ.  است (AHP)يريگ مي تصمي و ساده كه برايكي است منعطف، قوي تكن 

فاده سازد مورداست يها را با مشكل مواجه م نهين گزي متضاد انتخاب بيريگ مي تصميارهاي كه معيطيدر شرا

د و يشنهاد گردي پي توسط توماس آل ساعت1980 ابتدا در سال ياري چند معيابين روش ارزيا. رديگ يقرار م

  )5:2008 ،1يساعت(  در علوم مختلف داشته استي متعدديتاكنون كاربردها

، يازمانده، امكان سيريپذ ، انعطافيسادگ: ر اشاره كرديتوان به موارد ز ي مAHPشتر از يل استفاده بي از دال

ت كنترل كردن يطور همزمان، قابل  بهي و كيفي كميارهايستم، امكان استفاده از معيك سي عناصر يمراتب سلسله

ها و امكان  نهي گزيي نهايبند ها، امكان رتبه تين اولويي استفاده شده در تعيها  قضاوتي منطقيسازگار

  .يبند تي در اولوي نظرات گروهيريكارگ به

  يمراتب ل سلسلهيند تحلي فرآيچهارچوب مفهوم

ن عناصر شامل يا. شود ي شروع ميريگ مي عناصر تصميبند تي و اولويي با شناسايمراتب ل سلسلهيند تحلي فرآ

ند يفرآ. شوند ي به كارگرفته ميبند تيشود كه در اولو ي مي احتماليها نهيها و گز ارها با مشخصهيهدف، مع

ساختن «شود  ي ميمراتب ك ساختار سلسلهيجاد يكه منجر به اها  ن آني عناصر و ارتباط بييشناسا

  .)20:2077 ،2يكافر( شود يده مينام» يمراتب سلسله

  يمراتب ل سلسلهيند تحليمراحل فرآ 

) 3شكل (م يكن ي مربوط به موضوع را مشخص ميمراتب ن قدم ساختار سلسلهيدر اول: يمراتب ساختن سلسله

ل يند تحلين قسمت فرآيتر مهم» يمراتب ساختار سلسله«ك ي به يا مسئله مورد بررسيل موضوع يتبد

 يمراتب ل سلسلهيند تحليده، فرايچيه مسائل مشكل و پين قسمت با تجزيدر ا. شود ي محسوب ميمراتب سلسله

ل يند تحليديگر فرآ عبارت كند؛ به يل مي مطابقت دارد تبديعت بشريها را به شكل ساده كه با ذهن و طب آن

                                                 
1 Saaty  
2 Cafrey 
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 به هم مرتبط يمراتب صورت سلسله  كه بهيه آن به عناصر جزئيق تجزيده را از طريچي مسائل پيراتبسلسله م

 يتر  مشخص است به شكل سادهيمراتب ن سطح سلسلهيتر نيي مسئله با پايبوده و ارتباط هدف اصل

  .آورد يدرم

  

  
  

  ينشان  آتشيها هستگاي بهينه جهت ايجاد ايها  ساختار سلسله مراتبي شناسايي پهنه 3شكل 
 

  ارهاير معيارها و زيت معيب اهمين ضرييتب

 نفر از 30لذا با .  داوران استفاده شده استيابيك از معيارهاي كلي از روش ارزي تعيين وزن هر يبرا

آمده اهميت نسبي هر  دست ج بهيربط مصاحبه استاندارد انجام شد بر اساس نتا ين و كارشناسان خبره ذيمسئول
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 Expertافزار  و استفاده از نرم AHPارها نسبت به هم به دست آمد، سپس با استفاده از مدل يك از معي

Choice 10:2010،يساعت (تفصيل بيان شده است وزن هريك از معيارهاي كلي به دست آمد كه ذيالً به( 

 يمبنا. ميكن يسه ميها را با هم مقا ارها، دو به دو آنير معيارها و زيمع) وزن(ت يب اهمين ضرييمنظور تع به

، شدت ير است كه براساس آن و با توجه به هدف بررسي زيتي كم9 جدول يا سهين امر مقايقضاوت در ا

 .شود ين مييتع j ،aijار ي نسبت به معiار ي معيبرتر
  

 يبه نقل از توماس آل ساعت) 24: 1373ق، يتوف(ارها ي معييسه دودوي مقاي براي ساعتيتي كم9اس يمق 1جدول 
 

 حيتوض فيتعر تياز شدت اهميامت

  دارنديت مساويار اهميدر تحقق هدف دو مع يت مساوياهم 1

  استjشتر از ي بiت ي تحقق هدف، اهميدهد كه برا يتجربه نشان م شتريت اندكي بياهم 3

  استjشتر از ي بيلي خiت يدهد كه اهم يتجربه نشان م شتريت بياهم 5

  استjشتر از ي بيلي خiت يبت شده كه اهمدر عمل ثا شتري بيليت خياهم 7

 ده استي به اثبات رسيطور قطع  بهj نسبت به iشتر ي بيليت خياهم ت مطلقياهم 9

 انه وجود داردي ميها كه حالت يهنگام نينابير بيمقاد 8 و 6 و 4 و 2

 

س يماتر(س، ين ماتريشوند و ا يثبت م) 6*6ن حالت يدر ا (n*  nس يك ماتريسه دو به دو در ي مقا

 مثبت بوده و با توجه به اصل يس همگين ماتريعناصر ا. شود يده مي نامA=aij) ارهاي معيسه دو دوئيمقا

 jت عنصر ياهم.  باشدk برابر j نسبت به iت ياگر اهم (يمراتب ل سلسلهيند تحليدر فرآ» شروط معكوس«

 برابرiنسبت به 
k

ار نسبت به خود در يت برابر هر معيس، با توجه به اهمين ماتري اعناصر قطر).  خواهد بود1

  :ر مطرح هستنديارها چهار روش عمده زيت معيب اهمي محاسبه ضريبرا.  است1 به هدف، برابر با يابيدست

   روش حداقل مربعات -1

  يتمي روش حداقل مربعات لگار-2

  ژهي روش بردار و-3

  يبي تقريها  روش-4

 ابعاد ي داراAس يشتر مورداستفاده قرارگرفته است؛ اما اگر ماتريژه بيش بردار و فوق رويها از روش

مگر آنكه . ر خواهد بوديگ  و وقتيژه طوالني وير و برداردهاي باشد مانند مسئله حاضر، محاسبه مقاديبزرگ

كه  Expert choiceافزار  ز از نرمين بخش نيدر ا.  حل آن كمك گرفته شودي برايوتري كامپيافزارها از نرم

ت يب اهمي ضرير براير زياست استفاده نموده و مقاد (AHP) يمراتب ل سلسلهيند تحلي فرآيافزار تخصص نرم

ارها يت معيب اهميشود، مجموع ضر يگونه كه مشاهده م همان) 2،51:2010چان  (.آمده است دست ارها بهيمع

  .ارهاستيت معي بودن اهمين نشان دهنده نسبي است و ا1معادل 
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 به دست يدر مرحله بعد برا. ميده يز همان مراحل قبل را انجام ميارها نير معيت زيب اهمي به دست آوردن ضرايبرا

ار يت معيب اهميار را در ضرير معي هر زيآمده برا دست ب بهيار در كل مجموعه، ضراير معيت هر زيب اهميآوردن ضر

  .شود يك ميارها برابر با ير معي زيت تماميب اهميوع ضراز مجمين مرحله نيدر ا. نماييم  مربوطه ضرب ميياصل

 AHPارها براساس مدل ير معيت زيب اهمي ضر2جدول 

 عنوان معيار وزن شاخص وزن ريز شاخص وزن

 زمان رسيدن به محل حريق 0,773  

  حادثهزمان رسيدن به محل 0,160  

 تراكم وقوع حريق و حادثه در روز 0,067  

 زمان 0,631

  موجوديها ستگاهيشعاع عملكردي ا 0,332  

 1شرياني درجه  0,775
 2شرياني درجه  0,178
 3شرياني درجه  0,047

  شهرييها يشبكه دسترس 0,240

 كاربري اراضي شهري 0,205  

 ها ساختمانتعداد كل  0,550
  م م100 كمتر از يها ساختمان 0,250

  م م200 كمتر از يها ساختمان 0,200

 ها ريزدانگي و تعداد ساختمان 0,130

 بافت فرسوده 0,523

 محالت اسكان غيررسمي 0,284

 ميانگين عرض معابر 0,193

 بافت پر خطر 0,093

 كالبدي 0,149

 تراكم جمعيتي 0,785  

 خانوار در واحد مسكوني 0,161  

 بعد خانوار 0,053  

 جمعيتي 0,131

  

0,773  
0,160 

0,067 

  وسائط نقليه
ها در كاربري  قيحوادث و حر

 تجاري

 يدان مخروبه و زباله

0,065 

فراواني 
ها و  قيحر

 حوادث

 شيرهاي هيدرانت 0,424

 اي آبه چاه 0,355

  آبيها پمپ 0,221

 منابع آب 0,301

 ها ها و كال ليمس 0,274  

 يخطوط فشارقو 0,195  

 شيب زمين 0,186  

 گسل 0,044  

0,024 
طبيعي و 
 زيرساختي

ان
مك

ي 
ساي

شنا
 

ها
ي

ش
 آت

گاه
ست

 اي
ث

دا
اح

ت 
جه

ه 
هين

 ب
 

ني
شا

ن
 

631/0 = WAت زمانيب اهمي ضر  

149/0 = WBت كالبدييب اهمي ضر  

131/0 = WCت جمعيتييب اهمي ضر  

065/0 = WDها و حوادث قيت فراواني حريب اهمي ضر  

024/0 = WDت طبيعي و زيرساختييب اهمي ضر  
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گذاري   شده آن، ارزشيه فازيا اليها در نقشه و  كسليب در ارزش هر يك از پيك از ضرايبا ضرب هر 

آمده  دست  بهيها هيت تمام اليشود كه در نها يها حاصل م ت آنيب اهمي شهر با اعمال ضرايها  پهنهيموضوع

  .شود ي هر نقطه حاصل مييده و ارزش نهايبا هم جمع گرد

243

1

21 A...AAAA
n

i

i ++++=∑
=

  ها تعداد شاخص = i ،nار ير معي در زAكسل يارزش پ = Ai ،(A)كسل يارزش پ=  

.  تهيه شده استي اصليارهايك از معيارها در هر يرمعي زيقيآمده، نقشه تلف دست ب بهي با توجه به ضرا

ش ي نماي اصليارهاي بهينه به تفكيك معيها ر پهنهگذاري محدوده را از منظ ها در واقع ارزش ن نقشهيا

 شده و نقشه سپس اين پنج نقشه از معيارهاي كلي با توجه به وزن هر يك از معيارها مجدداً تلفيق. دهند يم

 .ديآ يارها به دست مي بهينه بر اساس كل معيها  پهنهييگذاري شناسا ارزش

  

  
 

 ارهايم معگذاري شده بر اساس تما اليه ارزش  1نقشه 
  

   شدهيي شناسايها  پهنهينيسنجش ع: مرحله ششم  

در اين .  شده استيبند  بهينه طبقهيها منظور شناسايي پهنه گذاري شده به در اين مرحله، نقشه ارزش

ها نزديك به يك يعني داراي وضعيت بهتر از نظر كليه معيارها نسبت به   كه ارزش آنييها كسلي پيبند طبقه

بندي براساس تابع شكست  اند اين طبقه شده  بهينه در نظر گرفتهيها عنوان پهنه اند به ها بوده ساير محدوده

 يدار ي كه تفاوت معنييها به عبارتي جاه). 2،186:2007جنكس (انجام شده است  GIS از توابع 1 يعيطب
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گذاري كل محدوده  زشپس از ار. شوند ي بهينه محسوب ميها عنوان پهنه اند به نسبت به ساير مناطق داشته

 خالي يها ها، فرودگاه، زندان، دانشگاه، حرم و قسمت ها مانند پادگان براساس كليه معيارها برخي از محدوده

 نزديك يها به داليل شرايط خاص خود چنانچه ارزش) اراضي كشاورزي پيرامون محدوده شهر(ت ياز جمع

 شده با واقعيت تطابق پيدا يبند اند تا نقشه پهنه هگذاري شده حذف شد اند از نقشه ارزش به يك كسب كرده

  .كند
  

  
 

 

 

ارهايگذاري شده بر اساس تمام مع سنجش عيني اليه ارزش 2نقشه   

 

 

   بهينهيها  پهنهيي نهاييشناسا: مرحله هفتم  

 پهنه هستند كه در 17ها شامل  اين محدوده.  نهائي مشخص شدنديها پس از مرحله سنجش عيني پهنه

اين . اند  پيراموني انتخاب شدهيها  نخست در محدودهيها تياولو. اند  مختلف شهر مشهد پراكندهمناطق

ع، يرب ها در محدوده محور قديم قوچان در شمال شهر، محدوده محور قدس و آزادگان، محدوده خواجه پهنه

 صدمتري و محدوده جاده سيمان، بلوار طبرسي، بلوار التيمور، گلشهر و نواحي داخلي نزديك به كمربند

دره در جنوب غرب  ابان و طرق و سيدي در شرق و جنوب شرقي شهر و محدوده نهيخ ساختمان، قلعه قلعه

  .دهد ي بهينه را در محدوده شهر مشهد نشان ميها  پهنه3كه در نقشه شماره 
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  هدنشاني در سطح شهر مش  آتشيها ستگاهي بهينه ايجاد ايها  پهنهيبند تي اولو3نقشه 

   مناطق بهينهيبند تي و اولوييشناسا:  مرحله هشتم 

دهد اين  يهاي داراي مشكل خدمات شهري را نشان م  بهينه كه محدوده بافتيها پس از تعيين پهنه

 يبند تياولو) 3نقشه شماره ( طبقه در نقشه مربوطه 3مناطق بر اساس گستردگي و جمعيت تحت پوشش در 

نشاني و  ها، نظرات كارشناسان سازمان آتش ستگاهيكننده مكان ا  تعيين سپس بر اساس ضوابط.اند شده

  . تعيين گرديدند4 موردنظر مطابق با نقشه شماره يها هاي ميداني محقق، نقاط بهينه در پهنه برداشت

  
 

نشاني پيشنهادي در سطح شهر مشهد  آتشيها ستگاهي پراكندگي ا4نقشه   
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نشاني جديد  آتشيها ستگاهيموقعيت ا  

 . نقطه بهينه جهت ايجاد ايستگاه جديد به شرح ذيل مشخص گرديدند28تعداد ، 4بر اساس نقشه شماره 

.باشد يم) موجود( قبلي يها ستگاهي پيشنهادي جديد در ادامه شماره ايها ستگاهيشماره ا  

-35تگاه  تربيت، ايس-34 ميثاق، ايستگاه -33ستگاه يزركش، ا-32ستگاه يآباد، ا مي ابراه-31ستگاه يا

 اول، يتر مي س-39، ايستگاه 40 يفالح-38رازي، ايستگاه -37 سيد رضي، ايستگاه -36برونسي، ايستگاه 

ميدان سجاد، -43 رضاشهر، ايستگاه -42ميدان احمدآباد، ايستگاه -41 بهشتي جهاد، ايستگاه -40ايستگاه 

شيرازي حرم، -47ا، ايستگاه ميدان شهد-46 ميدان سعدي، ايستگاه -45ساجدي، ايستگاه -44ايستگاه 

-52 جاده سيمان، ايستگاه -51التيمور، ايستگاه -50رسالت، ايستگاه -49 طبرسي حرم، ايستگاه -48ايستگاه 

باهنر، ايستگاه -56 متري رضوي، ايستگاه 75-55مجد، ايستگاه -54 خلق آباد، ايستگاه -53نوغان، ايستگاه 

 صبا-58طرق، ايستگاه -57

 يريگ جهينت

 جديد يها ستگاهي بهينه ايجاد ايها يابي پهنه نشاني موجود و مكان  آتشيها ستگاهيساس فرايند تحليل ابر ا

 يي شناسايارهايسپس مع. ابتدا اهداف كالن و خرد مشخص گرديدند) گانه مراحل هشت(در شهر مشهد 

ها و حوادث،  قيي حر شاخص كه در پنج معيار اصلي زمان، كالبدي، جمعيت، فراوان31 بهينه در يها پهنه

هاي مؤثر، به  پس از تعيين شاخص. اند مورد بررسي قرار گرفت شده يبند  دستهيرساختيعوامل طبيعي و ز

گونه خدمات   فاقد دسترسي مطلوب به اينيها  سطح شهر و پهنهيها ستگاهيتحليل وضع موجود كليه ا

 و ارهايمع و تركيب يابيمنظور ارز ف و به مختليها ها و روش در مرحله بعد، با بررسي مدل. پرداخته شد

و مدل ) AHP (يمراتب ل سلسلهيند تحلي، از فرايي نهايها افتن به پهنهي هاي مورداستفاده و دست شاخص

توليد  اليه اطالعاتي 42 صورت گرفته بر روي يها ليدر ادامه و بر اساس تحل. منطق فازي استفاده شده است

 انتخاب  جديديها ستگاهي پهنه بهينه جهت ايجاد ا17 تعيين شده، يها مدل و بر مبناي GISشده در محيط 

ها، نظرات كارشناسان سازمان  ستگاهيكننده مكان گزيني ا در مرحله پاياني بر اساس ضوابط تعيين. شدند

 نقطه 28) 1386تا سال (نشاني موجود   ايستگاه آتش30هاي ميداني محقق، عالوه بر  نشاني و برداشت آتش

كه اولويت ايجاد  ييازآنجا. تعيين و پيشنهاد گرديده است) 4نقشه شماره (هينه جهت ايجاد ايستگاه جديد ب

لذا اولويت ايجاد . باشد يها م  براي آنيبند تينيازمند يك اولو) از بعد زماني (يشنهادي پيها ستگاهيا

  .شده است  مشخص4 جديد بر حسب شماره در نقشه شماره يها ستگاهيا
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