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Background: Due to the increasing growth of cities, the possibility of urbanization and 
condensation, according to the urban uses that can ask you for fire and shelter theory so that 
they can easily buy and can easily ask you. This consultation can be done by an expert, you 
can do your services, and we provide you with our services, and you can use these services to 
enjoy these services. Ahwaz made the most adjustments according to the conditions, 
according to the priorities. 
Objectives: The present paper aims to optimize the self-confidence of urban uses on 
rankings. 
Methodology: with a deep and extensive overview in the research literature, the most 

important criteria used in the locating of fire stations Identified and extracted. Then, in order 

to fit the criteria identified in the previous step, The Delphi technique is used and the criteria 

that Experts had less disagreement on them were chosen. In order to weigh and prioritize 

the criteria selected in the previous step, one of the most effective and innovative techniques 

in operation research Named Best Worst Method (BWM) was used. Finally, using the 

PROMETHEE technique, four potential locations for fire station construction were ranked. 
Results: The final results from weighting the criteria indicated that The number of villages 

in the margin (the number of villages under the fire protection area of the city); Residential 

centers (neighborhoods with residential structures, settlements and towers); and distance 

(distance between stations from places with potential fire) respectively with weights of 

0.092, 0.088 and 0.068 have been allocated in The first to third places. 
Conclusion: The results of the ranking of potential locations showed that the location of the 
Paddah area located at Ayatollah Behbahani Boulevard is the most suitable location for the 
construction of a fire station. Subsequently, the locations of the Khorramshahr, Koi 
Farhangian, and steel houses' highways were ranked second to fourth respectively for the 
construction of the fire station. 

Highlights: 
Considering the need to maintain the security of fire stations as a logical explanation at the 
city level, this research is done and you can use new methods and new metrics and use it in 
the use of different materials, activities do your own thing. Most systems and complete fire 
control at the best time may be the limit. 
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نشانی، ایستگاه آتش ها:کلید واژه

، BWMیابی، کاربری شهری، مکان
PROMETHEE 

های شهری با توجه به رشد روزافزون شهرها، افزایش جمعیت و متراکم شدن بافت شهری، الزم است که کاربری: هلئمس بیان 

سرعت بتوانند پاسخگوی تقاضاها باشند. این مسئله خوبی و بهطور بهینه تعیین موقعیت شوند تا بهنشانی بهاضطراری از قبیل آتش
خوبی بتوانند تمام ناحیه تقاضا شوند پس باید بهرسانی امدادی ایجاد می، برای خدماتجهت حائز اهمیت است که این تسهیالتازآن

نشانی که با های آتشیابی ایستگاهترین معیارهای مؤثر بر مکانرا پوشش دهند، لذا این پژوهش بر آن است تا ضمن شناسایی مهم
  بندی نماید.ویتها را اولشرایط شهر اهواز بیشترین تطابق را داشته باشند، آن

 های شهری تدوین شده است.یابی استقرار کاربریسازی مکانهدف بهینه مقاله حاضر با هدف:

های یابی ایستگاهکاررفته در مکانترین معیارهای بهدر این پژوهش با مروری عمیق و گسترده در ادبیات پژوهش، مهم روش:

شده در مرحله قبل، از تکنیک ظور تطبیق و ویژه سازی معیارهای شناساییمننشانی شناسایی و استخراج گردید. سپس بهآتش

Delphi دهی و منظور وزنها داشتند، انتخاب شدند. آنگاه، بهنظر کمتری بر روی آناستفاده کرده و معیارهایی که خبرگان اختالف
ارای تحقیق در عملیات به نام تکنیک های نوین و کشده در مرحله قبل، یکی از تکنیکبندی معیارهای انتخاباولویت

چهار مکان بالقوه احداث ایستگاه  PROMETHEE( بکار برده شد. درنهایت، با استفاده از تکنیک BWMبدترین )_بهترین
 بندی شدند.نشانی رتبهآتش

ای )تعداد روستاهای تحت دهی به معیارها حاکی از آن بود که معیارهای تعداد روستاهای حاشیهنتایج نهایی حاصل از وزن: هایافته

ها(؛ و فاصله مسافتی به ترتیب با ها و برجهایی با ساختار مسکونی، شهرکنشانی شهر(؛ مراکز مسکونی )محلهحوزه استحفاظی آتش
 اند.های اول تا سوم اهمیت را به خود اختصاص دادهایگاهج 169/1و  199/1، 180/1اوزان 

اهلل بهبهانی های بالقوه نشان داد که مکان مربوط به منطقه پاداد واقع در بلوار آیتبندی مکانحاصل از رتبه: گیرینتیجه

اه خرمشهر، کوی فرهنگیان و منازل صنایع رهای مربوط به سهنشانی است. مکانمنظور احداث ایستگاه آتشمکان بهترین مناسب
 نشانی قرار گرفتند.های دوم تا چهارم جهت احداث ایستگاه آتشترتیب در اولویت فوالد به

 نکات برجسته:
ی جدید های آتش نشانی به صورت منطقی در سطح شهرها، در این پژوهش سعی شده است با استفاده از متدهابا عنایت به لزوم استقرار ایستگاه

ها انتخاب گردند تا بدین وسیله موجبات های آتش نشانی، بهینه ترین مکانو همچنین در نظر گرفتن معیارهای کاربردی در مکانیابی ایستگاه
 ترین زمان ممکن فراهم گردد.کارایی بیشتر سیستم و مهار کامل آتش در کوتاه

 
 -Delphi های ترکیبیهای شهری با روشیابی استقرار کاربریسازی مکانهینهب(. 1388. )حسین ،نصیرزاده و سیدمحمود ،میراکبری ،حمزه ،امین طهماسبی ارجاع به این مقاله:

BWM- PROMETHEE  (نشانی شهر اهوازهای آتشنمونه موردی ایستگاه.) 111-98 ،(3)4 ،شهرسازی دانش. doi: 10.22124/upk.2020.16186.1438  
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 1388 پاییز ،111-98، 3شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 لهئمس بیان 
قدري شود. این موضوع بهدر جهان کنونی، آمادگی و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه امري ضروري و بسیار مهم تلقی می

دهند )سعید هاي جامع و ملی خود را به آن اختصاص میریزيیافته بخش مهمی از برنامهداراي اهمیت است که کشورهاي توسعه
، مشکالت زیادي را یندافرهاي اخیر رشد سریعی داشته و شتاب سریع این . شهرنشینی در ایران در طی دهه(7901پور و کاشفی، 

کنند، به بار آورده است. یکی از اجزاي این سیستم که از فرآیند رشد سریع براي شهرها که همانند یک سیستم پویا عمل می
اند. لذا با توجه به باشند که در راستاي تأمین امنیت شهر ایجاد گردیدهنشانی میهاي آتششهرنشینی تأثیر پذیرفته است، ایستگاه

هاي فرسوده و قدیمی، افزایش سریع جمعیت و رشد غیرمنطقی شهرها، سیستم ایمنی شهر نیز باید بهبود پیدا کند تا وجود بافت
طورکلی با ارائه شخص است موجودیت شهرها بهکه مچنان(. آن7937اسکندري، پورپوشش کافی را بر کل شهر داشته باشد )

هایی که بر عهده دارند هاي امدادي با توجه به فعالیتخدمات به ساکنان در محدوده قانونی و حریم شهرها آمیخته است. کاربري
هایی براي استقرار عنوان مکاننشانی بههاي آتشاي برخوردارند. ایستگاههاي خدمات شهري از اهمیت ویژهنسبت به سایر سازمان

رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی نشانی و نجات، ازجمله مراکز مهم و حیاتی خدمتخودروهاي آتش
منظور توزیع ها بهیابی صحیح آننشانی، مستلزم مکانهاي آتشموقع ایستگاهرسانی بهشهروندان و توسعه شهرها دارند. خدمت

نشانی و تعیین تعداد و موقعیت هاي آتشیابی ایستگاهاست؛ تا خسارات جانی و مالی را به حداقل برساند. مکانها مناسب ایستگاه
ها (. از میان کاربري7901، زادهپیرانی و شیخ نسترن،آبادي، علیباشد )کننده ایمنی شهروندان در هنگام بروز حادثه میها تضمینآن

نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به ارائه خدمات هاي آتشمکانی ایستگاه_بهینه فضاو خدمات موجود در شهر، استقرار 
توجهی برخوردار است. بدون شک ایمنی و تمهیدات پیشگیرانه و مقابله با حوادث و مدیریت بحران در شهرها از اهمیت قابل

هاي مناسب بوده تا بتوانند در اسرع ها در مکانستقرار آننشانی بیش از هر چیز مستلزم اهاي آتشموقع ایستگاهرسانی بهخدمت
هاي محیط شهري از یکسو و با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوي وقت و بدون مواجهه با موانع و محدودیت

نشانی هاي آتشیابی ایستگاه(. لذا مکان7901، سیس و اسحاقعلوي، ساالروند، احمدآبادي، فرخیدیگر، به محل حادثه برسند )
هاي شهر و توان مالی و تدارکاتی موجود و دهی به شهروندان با توجه به خصوصیات و ویژگیجهت پوشش مناسب شهر و خدمات

(. 7909، و رضائیانوفایی نژاد عربی، خان احمدي، باشد )آور در این زمینه میبینی توسعه امکانات آتی از اقدامات حیاتی و الزامپیش
یابی منظور مکانباشد که بهیابی در این حوزه، تعیین معیارهاي ضروري و بااهمیتی میهاي مهم فرآیند مکانیکی از بخش

شوند، معموالً این معیارها در دو دسته کلی شامل: الف( معیارهاي مرتبط با خصوصیات نشانی در نظر گرفته میهاي آتشایستگاه
بندي ها در ارتباط با سایر عناصر شهري تقسیمنی و ب( معیارهاي مرتبط با خصوصیات مکانی ایستگاهنشاهاي آتشمکانی ایستگاه

 (.7919، نژادو احمديامینی بهبهانی، قهرمانی، گردند )می

 مبانی نظری
مسئله )از ابتداي  (: فرموله کردن7903اند )بصیرت، یابی را ازنظر تکامل و توسعه زمانی به سه دوره تقسیم کردههاي مکانمدل

رسانی ها در بخش عمومی و خدمات(، توسعه مدل7019و  7099هاي ها در بخش صنعت )دهه(، کاربرد مدل7099تا سال  19قرن 
طور وانمود نمود که یک هدف یابی شبیه به هم به نظر برسند، یعنی اینبه بعد(. در نگاه اول ممکن است کلیه مسائل مکان 7019)

هاي شود و درنتیجه مدلنمایند، ولی این مسائل با توجه به نوع فعالیت تسهیالت و بالطبع هدفی که دارند، متنوع میرا دنبال می
هاي کلی ها و تسهیالت شهري در گروهکند. براي اینکه تنوع مسائل را درک نماییم بایستی با انواع فعالیتایجادشده نیز تفاوت می

گیرد )اصغري عالیی و هاي ذیل جاي میتوجه به ماهیت هدفشان در یکی از گروهباهاي شهري طورکلی فعالیتآشنا شویم. به
 (:7901مردي، حسین

باشد. کنند، دنبال حداکثر نمودن سود در فعالیتشان میبخش خصوصی: ویژگی بارز تسهیالتی که در این بخش فعالیت می -7
بخش عمومی: تسهیالت فعال در این بخش عمدتاً به دنبال حداکثر نمودن رفاه عموم  -1اند و یا توزیعی.ها یا تولیدياین فعالیت

 اند:ها شامل دودستهشهروندان هستند این بنگاه
ها، دفاتر پستی و... عمدتاً باهدف افزایش رفاه ها، مدارس، بیمارستانخدمات عمومی: این تأسیسات شهري نظیر کتابخانه -الف

 ها تالش بر این است که این تسهیالت در اختیار بیشترین شهروندان قرار بگیرد.یابی آنو در مکانگردند؛ عمومی تأسیس می
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  و همکاران هماسبیطنیام.../ یهایاستقرار کاربر یابیمکان یسازنهیبه

هایی از این تسهیالت شهري هستند. هدف هاي پلیس مثالنشانی، اورژانس و پایگاههاي آتشخدمات اورژانسی: ایستگاه -ب
توجه به محدود بودن بودجه در باودتاترین زمان ممکن به مردم است؛ بنابراین ریزان از ایجاد این مراکز، ارائه خدمات در کبرنامه

 ها، مقصد بیشینه کردن پوشش شهروندان با توجه به مراکز موجود است.تأسیس ایستگاه
ها هستیم. اند درنتیجه شاهد تنوع در شکل این مدلمکان جهت پاسخگویی به مسائل فوق ایجادشده-هاي تخصیصمدل

 (:7901هاي زیر هستند )قربانی، مکان شامل مدل-هاي تخصیصمدل
مدل حداکثر تراکم: این مدل  -1باشد. ونقل میهاي حملمدل حداقل فاصله: در این مدل هدف به حداقل رساندن هزینه -7

کاهش تعداد مشتریان در شود، در این مدل تراکم مشتري نسبت کاربرده میبراي تعیین مکان خدماتی در نزدیکی مراکز جمعیتی به
مدل حداقل فاصله توان دار:  -9باشد. گیرد. این مدل در جستجوي تراکم مطلوب مشتري در یک شعاع موردنظر میاولویت قرار می

مدل حداقل فاصله محدودیت  -9باشد. در این مدل، هدف به حداقل رساندن تابع فاصله توان دار تجمعی )مربعی، مکعبی و...( می
باشد یعنی تعیین موقعیت تعدادي از مراکز خدماتی تا اینکه مجموع فاصله ر این مدل، هدف مشابه مسئله حداقل فاصله میدار: د

مدل حداکثر پوشش: هدف این مدل به حداقل رساندن تعداد مشتریانی که در یک فاصله موردنظر  -9پیموده شده به حداقل برسد. 
مدل حداکثر پوشش محدودیت دار: هدف این مدل تعیین تعداد  -1اکز جمعیتی نیاز ندارد. کنند این مدل به شناسایی مرزندگی می

باشد که تضمین سازد حداکثر اي میمنظور به حداکثر رساندن جمعیت تحت پوشش در آستانه فاصلهثابتی از مراکز خدماتی به
 جمعیت تحت پوشش در یک فاصله بیشتري واقع شوند.

 پژوهش ةپیشین
ترین نشانی در مطالعات داخلی و خارجی مهمهاي آتشیابی و انتخاب ایستگاهمنظور شناسایی معیارهاي مرتبط با مکانهب

هدف  اصفهان با 9نشانی در منطقه هاي آتشیابی ایستگاههاي اطالعاتی مورد جستجو قرار گرفتند. در این راستا مکانپایگاه
نشانی پیشنهاد شد انجام و مکان جدید ایستگاه آتش GISتحلیل سلسله مراتبی و در محیط افزایش سطح ایمنی و با استفاده از 

هاي شهري با رویکرد پدافند غیرعامل از روش تحقیق گزینی پناهگاهاي دیگر، مکان(. در مقاله7901آبادي و همکاران، )علی
ن پژوهش نشان داد نقاطی از شهر که داراي فضاهاي باز اي انجام شد. نتایج ایتوصیفی و تحلیلی و تکنیک فرآیند تحلیل شبکه

دیدگان هستند )سعید آسیبباشند، داراي پتانسیل نسبتاً بهتري براي استقرار هاي اطراف میحال سازگار با کاربريکافی و درعین
با در نظر  GISدر محیط  AHPتکنیک  نشانی با استفاده از تلفیق منطق فازي وهاي آتشیابی ایستگاه(. مکان7901پور و کاشفی، 

گرفتن عدم قطعیت در رابطه باکفایت اطالعات و جامعیت استنتاجات، ابزارهایی مثل سیستم اطالعات مکانی و چگونگی تحت 
اران، سلسله مراتبی استفاده گردید )خان احمدي و همکیند افرکنترل درآوردن تغییرات عوارض شهري، از مدل فازي در ترکیب با 

وري از زمان طالیی یابی تأسیسات و تجهیزات شهري شهرستان بیرجند در راستاي بهرهمنظور مکاناي به(. در مطالعه7909
بندي و هاي اطالعاتی، طبقهو پس از طی کردن مراحل تهیه الیه AHPو  Arc GISافزار مدیریت بحران، با استفاده از نرم

هاي شهر بیرجند براي ایجاد مراکز بندي زمینهاي اطالعاتی به اولویتپوشانی الیهدهی و هم ها و وزنگذاري درونی الیهارزش
گیري از تلفیق روش تحلیل شبکه و اي دیگر با بهره(. در مقاله7909، اسکندري ثانی نشانی پرداخته شد )اسماعیل نژاد و آتش

 1نشانی موجود در منطقه هاي آتشضایی و مکانی استقرار ایستگاه، توزیع فGISگیري چندمعیاره در محیط سیستم تکنیک تصمیم
 (.7901تهران موردبررسی قرار گرفت )علوي و همکاران، 

-سوزي در اسپانیا نشان داد که بین عوامل مختلف ایجاد آتشمنظور مدیریت ریسک آتشیابی بهدر پژوهشی جهت موقعیت

اي که در محیط شهر شیروان (. در مطالعه1973، 7ن خاصی را دارا هستند )آلکاسنوسوزي، اختالف معناداري وجود دارد و هریک وز
بندي هایی نظیر جمعیت و تعداد روستاهاي تحت پوشش هر ایستگاه اولویتهاي پیشنهادي بر اساس معیارانجام پذیرفت، ایستگاه

 (. 7901، و سائلیجعفري زیارتی،  دربان آستانه،شدند )
 

                                                           
1 Alcasena, 2018 
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ها از مراکز شهري با قابلیت بالقوه در مصر انجام شد، اهدافی نظیر فاصله زمانی و فاصله مسافتی ایستگاهاي که در مطالعه

تهران  79منطقه  7(. در مطالعه موردي ناحیه 7911ترین معیارها شناسایی گردید )بدري و همکاران، عنوان مهمبهسوزي آتش
هاي عمومی، فضاي مراکز اداري، مراکز انبارداري، مراکز ورزشی، مراکز صنعتی، پارکینگمراکز فرهنگی تاریخی، مراکز تجاري، 

(. در مطالعه موردي 7909عنوان معیار مدنظر بودند )خان احمدي و همکاران، بنزین و گاز و مراکز مسکونی بهسبز عمومی، پمپ
هاي عمومی، فضاي سبز بارداري، مراکز صنعتی، پارکینگشهر قم، مراکز فرهنگی مذهبی، مراکز تجاري، مراکز اداري، مراکز ان

رسانی بنزین و گاز تأسیسات شهري، شبکه معابر، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، شهربازي، سینما، حرم، شبکه آبعمومی، پمپ
ژوهشی باهدف (. در پ7930عنوان مناطق مهم شهري تعیین شدند )هادیانی و کاظمی زاده، نشانی و مراکز مسکونی بهآتش

-هاي فضاییها از نگاه شاخصیابی این نوع کاربريهاي تحت تأثیر در زمان بحران و تعیین معیارهاي مکانشناسایی نوع کاربري
، نتایج نشان داد که معیارهاي سازگاري، آسایش، کارایی، مطلوبیت، سالمتی و استانداردهاي AHPکالبدي با استفاده از روش 

(. در مطالعه موردي 7901، تقواییباشند )اخوان عبداللهیان و پذیر داراي بیشترین اهمیت میهاي آسیبی کاربريیابایمنی در مکان
معیـار زمـان، وضعیت کالبدي شهر، مسائل جمعیتی و  9نشانی در شهر مشهد در مجمـوع از یابی بهینه ایستگاه آتشمکان

(. در 7909، و دروديشایان شکوهی، اجزاءطبیعی و زیرساختی استفاده گردید ) ها و عوامـلاجتماعی، فراوانـی و پراکندگی حریق
نشانی پنج منطقه از شهر تهران با استفاده از الگوریتم مورچگان، دسترسی به معابر هاي آتشیابی ایستگاهمطالعه موردي مکان

 و عرب امیري، رفیع پوروان معیار انتخاب شدند )عنهاي ناسازگار بههاي سازگار و دوري از کاربرياصلی، مجاورت به کاربري
هاي شبکه ترافیک شهر تهران از معیار 71نشانی منطقه هاي آتشیابی ایستگاه(. در مطالعه موردي مکان7909، سعدي مسگري

فرسوده، تقریباً  ها )کامالًها، تجاري، مسکونی( و کیفیت ساختمان)عرض معابر، فاصله از تقاطع( کاربري اماکن )صنعتی و انبار
شده در نپال معیارهاي انتخاب در چارچوب (. در مطالعه انجام7901( استفاده گردید )محمودي و فالح خرسندي، فرسوده، متعادل

(. 1973، 7تحلیل سلسله مراتبی عبارت بودند از فاصله از رودخانه، وسعت منطقه خشکی، فاصله از جاده و تراکم جمعیت )چودهاري
هاي اصلی تأثیرگذار بر سوزي در مناطق شهري، یکی از مؤلفهاي دیگر بیان گردید که در زمان وقوع حوادث طبیعی و آتشدر مقاله

هاي ارائه آب در مناطق مختلف شهر نشانان و نیروهاي خدماتی، تعداد و نحوه توزیع جایگاهشده توسط آتشکارایی خدمات ارائه
ریزي چندهدفه فازي نشانی، از برنامههاي آتشسازي موقعیت جایگاهپژوهشی دیگر براي بهینه(. در 1973، 1باشد )وانگ و شینمی

 (.1991، 9)یانگ شده و جهت حل مسئله، تکنیک الگوریتم ژنتیک بکار برده شداستفاده
شده گفته، معرفییشنشانی در مقاالت پهاي آتشیابی ایستگاهبندي، انتخاب و مکانمعیارهاي کمی یا کیفی که براي اولویت

آمده از مرور متون مذکور بر مبناي دو بعد زیر انجام دستبود؛ در قالب جداول تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل نتایج به
ها نشانی؛ و ب( معیارهاي مرتبط با خصوصیات مکانی ایستگاههاي آتشگردید: الف( معیارهاي مرتبط با خصوصیات مکانی ایستگاه

در نشانی هاي آتشیابی ایستگاهبندي، انتخاب و مکانبراي اولویتمورداستفاده معیارهاي لیست ارتباط با سایر عناصر شهري. در 
 شده است. ( ارائه7مقاالت پیشین در جدول )

 د:باشمیپرسش هاي شهري و به دنبال پاسخ به دو یابی استقرار کاربريسازي مکانپژوهش حاضر باهدف بهینه

 اند؟نشانی شناسایی کدمهاي آتشیابی ایستگاهکاررفته در مکانترین معیارهاي بهمهم -7
ترین معیارهاي نشانی جدید شهر اهواز با توجه به مهمهاي آتشهاي بالقوه جهت احداث ایستگاهبندي مکانرتبه -1

 شده به چه صورت است؟شناسایی
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Chaudhary, 2018  
2 Wang & Shin, 2018 
3 Yang, 2007 
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 7جدول 
 نشانی در مقاالت پیشینهاي آتشیابی ایستگاهبندي، انتخاب و مکاناده براي اولویتلیست معیارهاي مورداستف 

 مفهوم معیار عنوان معیار کد

C1 ها و غیره.ها، هیئتمراکزي از قبیل، مساجد، حسینیه نزدیکی به مراکز مذهبی 

C2 لمیه و غیره.هاي عمراکزي از قبیل مدارس قرآنی، حوزه نزدیکی به مراکز آموزش علوم دینی 

3C هاي گاز مایع و صنعتی.ها و اماکن مربوط به دپو و یا شارژ سیلندربنزینپمپ بنزین )مراکز ذخیره سوخت(پمپ 

4C اند.ها و معابر مختلف در سطح شهر تعبیه شدهها از شیرهاي که در خیابانفاصله مسافتی ایستگاه نشانیرسانی آتشنزدیکی به شیرهاي آب 

C5 نشانی شهر هستند.تعداد روستاهایی که تحت حوزه استحفاظی آتش اد روستاهاي حاشیهتعد 

6C امکان دسترسی سریع به معابر اصلی وجود داشته باشد. دسترسی به معابر اصلی 

C7 ها.ها و بیمارستانها از مراکز درمانی، درمانگاهفاصله مسافتی ایستگاه نزدیکی به بیمارستان 

8C هاي موجود.نیاز به احداث ایستگاه در فاصله بین ایستگاه نشانی موجودهاي آتشایستگاه فاصله از 

C9 سوزي در نظر گرفته شود.ها از مراکز با قابلیت بالقوه آتشفاصله زمانی ایستگاه فاصله زمانی 

C10 ونقل باري و مسافري.هاي حملفرودگاه فرودگاه 

11C سوزي در نظر گرفته شود.ها از مراکز با قابلیت بالقوه آتشیستگاهفاصله مسافتی ا فاصله مسافتی 

C12 شوند.نشانی نصب میهاي آتشهاي که ایستگاهارزش ریالی مکان ارزش ملک 

C13 نشانی باید خریداري شود.آتش مسکونی، تجاري یا اداري بودن زمینی که براي ایجاد ایستگاه کاربري زمین 

C14 نشانی مانند عمر ساختمان، استحکام هاي آتشهایی که زمین و ساختمان ایستگاهمشخصه هاي بناویژگی
 ساختمان، نقشه گسل زمین و غیره باید داشته باشند.

C15 ها پرخطر باشد.هایی که مواد اولیه و یا ثانویه و یا فرآیند تولید آنکارگاه محل صنایع پرخطر 

C16 ها و فضاهاي سبز عمومی.ها، بوستانها از پارکمسافتی ایستگاه فاصله نزدیکی به فضاي سبز عمومی 

17C هاي برق، اماکن مربوط به گاز شهري.مخازن آب شهري سازمان آب، پست تأسیسات شهري 

C18 ها قرار داشته باشند.هایی که در معرض عوامل طبیعی مخرب مثل طغیان رودخانهمحله عوامـل طبیعـی و زیرساختی 

C19 بار.ها از مراکز تهیه و توزیع کاال و مراکز میادین میوه و ترهفاصله مسافتی ایستگاه باردیکی به میادین میوه و ترهنز 

20C ها، انبار غله و مایحتاج روزمره مردم.بارانداز مراکز انبارداري 

21C ها.ها و متلاماکن اسکان موقت مسافران ازجمله کمپ سراهاي بزرگهتل و مهمان 

C22 شهري.رانی و تاکسیرانی درونهاي اتوبوسها و پایانهها از ایستگاهفاصله مسافتی ایستگاه هاي اتوبوس و تاکسینزدیکی به ایستگاه 

C23 شهري.هاي مسافربري بینها و پایانهها از پایانهفاصله مسافتی ایستگاه هاي مسافربرينزدیکی به پایانه 

24C هایی با فراوانی نسبی باالي جمعیتی.محله ماعیمسائل جمعیتی و اجت 

C25 ها از نقاط پرتردد و میادین اصلی شهر.فاصله مسافتی ایستگاه نزدیکی به میادین اصلی شهر 

C26 ها از مناطق جنگلی.فاصله مسافتی ایستگاه نزدیکی به مناطق جنگلی 

C27 باشد.ندگی مردم اثرگذار میهایی که ازنظر اقتصادي بر روند زکارگاه مراکز صنعتی 

C28 ها و اماکن متبرک.ها و اماکن میراث فرهنگی، حرمها، سینماها، موزهسرافرهنگ تاریخی_مراکز فرهنگی 

C29 ها.ها و نظیر آنها، برجهایی با بافت مسکونی، شهرکمحله مراکز مسکونی 

30C هایی با بافت تجاري.ي محلههاي بزرگ تجارها، بازار، پاساژفروشگاه مراکز تجاري 

C31 احوال و اسناد.هاي دولتی مانند ثبتها، ادارات و سازمانوزارتخانه مراکز اداري 

32C هاي آموزشی.ها مراکز علمی و پژوهشی و مجتمعدانشگاه مراکز آموزشی 

C33 ر باال باشد.طور چشمگیها بههایی که آمار نسبی حریق آنمحله هافراوانی و پراکندگی حریق 

C34 هاي نظامیهاي نگهداري مهمات و مراکز و سازمانمحل نزدیکی به تأسیسات خطرزاي شهري 

 
 صورت زیر برشمرد:توان بههاي پیشین را میمزیت و برتري این پژوهش نسبت به پژوهش

نسبت به جمعیت آن در وضعیت مناسبی قرار  نشانی موجود در شهر اهوازهاي آتشبا توجه به استانداردهاي جهانی، تعداد ایستگاه -
 شود.شدت احساس میندارد و ضرورت انجام پژوهشی در این حوزه به

یابی در پژوهش حاضر با مروري گسترده و عمیق در ادبیات پژوهش، فهرستی نسبتاٌ جامع از معیارهاي دخیل در مکان -
سنجی از خبرگان نسبت به پاالیش، تطبیق و ویژه سازي معیارها با نشانی شناسایی و استخراج و سپس با نظرهاي آتشایستگاه

 شرایط و موقعیت مسئله اقدام گردید.
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نشانی تنها با هاي آتشیابی ایستگاههاي صورت گرفته در حوزه مکانشود اغلب پژوهشطور که در پیشینه مشاهده میهمان -

اند و این در حالی است ها پرداختهبندي مکانابی معیار و سپس رتبهبه ارزی AHPهاي محدود همچون استفاده از یکسري تکنیک
شود و اي است که با افزایش تعداد معیارها، دستیابی به مقایسات سازگار بسیار دشوار میگونهبه لحاظ ماهیت به AHPکه تکنیک 

مورداستفاده  هايتکنیک آنکهنماید. حالمیهاي زوجی را ایجاب لزوم مراجعات مکرر به خبرگان و درخواست تجدیدنظر در مقایسه
جهت کارا هستند؛ رسانند و ازاینتنها تعداد مقایسات زوجی را به حداقل میاي هستند که نهگونهدر پژوهش حاضر ازلحاظ ماهیت به

اطمینان نتایج پژوهش را گیرد و درنتیجه قابلیت اعتماد و قبول قرار میراحتی در محدوده قابلبلکه نرخ ناسازگاري مقایسات به
 کند.تضمین می

نشانی شهر اهواز و هاي آتشیابی ایستگاهبندي معیارهاي مؤثر در مکانتاکنون هیچ پژوهشی در خصوص شناسایی و اولویت -
 بندي شده انجام نشده است. چارچوب کلی فرایند اجراي پژوهش در شکلها بر اساس معیارهاي رتبهیابی ایستگاهسپس مکان

 نشان داده شده است. 7شماره 
 

 
 چارچوب کلی فرآیند اجراي پژوهش .7شکل 

 مورد مطالعه ةمحدود

شهرهاي درجه طول شرقی یکی از کالن 99درجه و  93دقیقه عرض شمالی و  19درجه و  97شهر اهواز با موقعیت جغرافیایی 
نفر بوده است. این شهر که سومین شهري بود که  7999999حدود  09کشور است. جمعیت این شهر در آخرین سرشماري سال 

 1نشانی است که شکل شماره ایستگاه آتش 79اکنون داراي نشانی گردید همداراي تشکیالت آتش 7999بعد از تهران و در سال 
 کشد.نشانی فعلی موجود در محدوده مطالعه را به تصویر میهاي آتشپراکندگی ایستگاه GISنقشه 
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 نشانی موجود در محدوده موردمطالعه آتشهاي نقشه پراکندگی ایستگاه .1شکل 

 روش پژوهش
ابتدا جهت صورت که پیمایشی است. بدین-گردآوري اطالعات، توصیفی ةنحوپژوهش حاضر بر مبناي هدف، کاربردي و ازنظر 

ها از روش آوري دادهت محدوده موردمطالعه و جمعشده است. سپس براي شناخاي استفاده تدوین مبانی نظري از روش کتابخانه
باشد. پس از مصاحبه با خبرگان و کارشناسان پیمایشی استفاده گردیده است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر شهر اهواز می-توصیفی

ه نوع پرسشنامه نشانی شناسایی شد. در پژوهش حاضر از سنشانی چهار مکان بالقوه براي احداث ایستگاه جدید آتشسازمان آتش
اند و درنهایت توسط پرسشنامه اول و با شدهاستفاده شده است. معیارها پس از مرور گسترده و عمیق از ادبیات پژوهش استخراج 

ها در معیارهاي نهایی از خبرگان نظرسنجی شده استفاده از تکنیک دلفی در دو مرحله، در خصوص اهمیت معیارها و لزوم بودن آن
دو صورت دوبهاست که در قالب جداولی معیارها به 7BWMامه دوم از نوع پرسشنامه مقایسه زوجی مختص تکنیک است. پرسشن

شوند. پرسشنامه سوم نیز که مختص تکنیک ترین معیار مقایسه میاهمیتبار با کمترین معیار و یکبار با مهمیک
PROMETHEE شود.گانه امتیازاتی اختصاص داده می 17اساس معیارهاي  هاي چهارگانه براست و در آن به هر یک از مکان 

نشانی قرار هاي آتشیابی ایستگاهطور خاص در حوزه مکانیابی و بهازلحاظ موضوعی در قلمرو مباحث مکانهمچنین این پژوهش 
روري دقیق و گسترده در صورت که ابتدا با مآوري شد. بدینهاي موردنیاز در پژوهش حاضر طی سه مرحله جمعدادهگیرد. می

منظور تطبیق و استخراج گردید؛ سپس به نشانیهاي آتشایستگاهیابی ادبیات و پیشینه پژوهش، عوامل و معیارهاي مؤثر بر مکان
معیار  17تکنیک دلفی، نهایتاً شده، از خبرگان نظرسنجی به عمل آمد و پس از اجراي دو مرحله ویژه سازي معیارهاي استخراج

کارگیري تکنیک سپس با بهعنوان ورودي مرحله بعد مورداستفاده قرار گرفت. و به وان خروجی نهایی تکنیک دلفی انتخابعنبه
BWM  درنهایت نیز چهار مکان بالقوه  شده در مرحله قبل مبادرت شد.بندي معیارهاي شناساییبه وزن دهی و اولویتنسبت

 PROMETHEEشده بود، با استفاده از تکنیک نشانی مشخصا کارشناسان آتشنشانی که پس از مشورت باحداث ایستگاه آتش
نشانی شهر اهواز که باالي بیست سال کارشناسان و خبرگان سازمان آتشجامعه آماري پژوهش حاضر شامل  بندي شدند.رتبه

هاي مختلف شهري مچنین بافتونقل و ترافیک شهر و هتجربه کار در این شهر را داشته و نیز اشراف کافی بر مشکالت حمل
نفر  79نشانی شهر اهواز، حجم جامعه باشد. بر این اساس و پس از بررسی کارشناسان و مدیران سازمان آتشاهواز را داشتند، می

رد گیري چندمعیاره رابطه یا فرمول خاصی براي تعیین اندازه نمونه وجود نداهاي تصمیم. الزم به ذکر است که در روشبرآورد شد
گیري نیز هدفمند یا بلکه به سبب کوچک بودن جامعه هدف، سعی در سرشماري از آحاد خبرگان است؛ بنابراین راهبرد نمونه

 (. 7909قضاوتی است )قاسمی و همکاران، 

                                                           
1 Best-Worse Method 
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شده و هر جناح فکري نسبت بنديجناح فکري دسته 9خبره در قالب  79هاي مقایسه زوجی نیز نامهدر خصوص تکمیل پرسش

بینی، دانش و تجربه حداقل نامه مقایسه زوجی مبادرت نمودند. شباهت اعضاي یک جناح فکري ازنظر جهانه تکمیل یک پرسشب
که یک متغیر در نظر گرفته نشود هاي مبتنی بر مقایسه زوجی احتمال اینهاي فکري حداکثر است. در پرسشنامهو در میان جناح

گیري خاصی در طراحی سؤاالت ر این سنجش موردتوجه قرارگرفته است و طراح قادر به جهتصفر است؛ بنابراین تمامی معیارها د
منظور بررسی پایایی . به(7931)قدسی پور،  نفسه از روایی برخوردار هستندهاي مبتنی بر مقایسه زوجی فینیست. لذا پرسشنامه

هاي ناسازگار، یدنظر و تکمیل مجدد برخی از ماتریساستفاده و پس از تجد BWMمقایسات نیز از نرخ سازگاري مختص تکنیک 
در سهولت تشخیص  BWMگزارش شد که این موضوع حاکی از ماهیت تکنیک  9.7نهایتاً نرخ ناسازگاري کلیه مقایسات کمتر از 

-هاي مربوط به پیادهباشد. در ادامه گامهاي سازگار و درنتیجه قابلیت اعتماد و اطمینان باالي نتایج حاصل از پژوهش میمقایسه

 تشریح شده است. PROMETHEEو  BWMسازي تکنیک 
گیري هاي تصمیمیکی از جدیدترین و کاراترین تکنیک BWM( پیشنهاد شد. تکنیک 1979) رضاییتوسط  BWMتکنیک 

ها و و بدترین شاخص رود. در این روش بهترینکار میبهگیري منظور وزن دهی عوامل و معیارهاي تصمیمچندمعیاره است که به

ها را از بندي نمود و آنهاي زوجی و تحلیل نظرات خبرگان رتبهتوان توسط مقایسهگیري را میمعیارها و زیرمعیارهاي تصمیم

هاي نسبت به سایر تکنیک BWMهاي برجسته روش ترین مرتب نمود. ازجمله ویژگیاهمیتترین به کمترین و بااهمیتارجح

MCDM توان به تعداد مقایسات زوجی کمتر و دستیابی به مقایسات زوجی سازگارتر اشاره نمود. نتایج با قابلیت اطمینان موجود می

 در پنج مرحله به شرح زیراست. BWMهاي تکنیک دهد. گامباالتري را به دست می

 مشخص کردن مجموعه معیارها -7گام 
 ترین، ناپسندترین( معیار.اهمیتمثال کمعنوانترین( و بدترین )بههمترین، ممثال مطلوبعنوانتعیین بهترین )به -1گام 

 مشخص کردن میزان عملکرد بهترین معیار در برابر سایر معیارها -9گام 

 مشخص کردن عملکرد همه معیارهاي نسبت به بدترین معیار -9گام 

 و محاسبه نرخ سازگاري (*w1*,w2*,…,wn) هاي بهینهیافتن وزن -9گام 

 (7931)اصغري و نصراللهی،  شوداستفاده می 1و جدول شماره  7از رابطه  BWMمنظور محاسبه نرخ ناسازگاري در تکنیک به

(7)                
*

IR
CI


 

 
 1جدول 
 BWMهاي سازگاري مختص تکنیک شاخص

aBW 1 2 3 4 5 6 7 9 8 

CI 99/9 99/9 99/7 19/7 99/1 99/9 19/9 91/9 19/9 

 
 :نیز در ذیل توضیح داده شده است  PROMETHEEهاي اجراي روشگام

 ه(مشخص کردن ماهیت هر معیار در ماتریس تصمیم )سود/هزین. 7گام 
شـود.  ها در هر شاخص انجام میزوجی گزینه مقایسهبندي چهار مکان پیشنهادي با . تعیین تابع ارجحیت براي هر معیار: رتبه1گام 

، بـراي مقایسـه دو   Pشود. تابع برتري )ترجیح( گیري میاندازه [1+ ,0]شده با دامنه پایه یک تابع برتري از پیش تعریف مقایسه بر
 است. 1صورت رابطه هاي مسکونی، بهمثال فاصله تا شهرکعنوانبه jازنظر معیار  bو  aمکان پیشنهادي 

(1)              Pj(a,b)=P[dj(a,b)] 
اسـت. ایـن    jهاي پیشـنهادي در معیـار   بیانگر تفاوت مکان 9رابطه نسبت به یکدیگر:  هاي پیشنهاديمکانتفاوت محاسبه . 9گام 

باشد و براي معیارهاي جنس منفی، این رابطـه    fj (a) > fj (b)تفاوت براي معیارهاي از جنس مثبت زمانی معنادار خواهد بود که 
 برعکس است.

(9)             fj(b)–(a,b)=fj(a)jd 
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هـا بـا یکـدیگر، مقـدار     پس از محاسبه میزان تفاوت مکانیکدیگر:  هاي پیشنهادي نسبت بهمحاسبه میزان ارجحیت مکان. 9گام 
Pj(a,b) .و با توجه به توابع یادشده به دست خواهد آمد 

 آید.به دست می 9دهند و از رابطه ینشان م که آن را با  bنسبت به مکان  a. محاسبه مجموع موزون برتري مکان 9گام 
 باشد.ام می jوزن معیار  :ام و  jدر رابطه با معیار  bنسبت به  aبردار میزان برتري مکان  :در این رابطه، 

(9)         
چقدر از  aکند یک مکان مانند این رابطه بیان میشود. محاسبه می 9. محاسبه جریان خروجی: جریان خروجی مطابق رابطه 1گام 

 هاي دیگر برتر است. هرچه این مقدار بیشتر باشد این مکان برتر خواهد بود.مکان

(9)         

ر از هاي دیگر چقـد کند که مکانشود. این رابطه بیان میمحاسبه می 1. محاسبه جریان ورودي: جریان ورودي مطابق رابطه 1گام 
 باشند. هرچه این مقدار کمتر باشد این مکان بهتر خواهد بود.برتر می aمکان 

(1)         

عبارت است از تفریق جریان ورودي گام مکان جریان خالص هر ا: همکانبندي رتبه مکان و. محاسبه جریان خالص براي هر 3گام 
. با توجه به توضیح مفهـوم جریـان ورودي و خروجـی، هرچـه حاصـل      مکانهر  شده در گام ششمهفتم از جریان خروجی محاسبه

 تفریق این دو عدد براي هر مکان بیشتر باشد نشان از برتري آن مکان دارد.

 ها و بحثیافته
 99منظور شناسایی و استخراج معیارها، پس از مروري گسترده و عمیق در ادبیات پژوهش و مشـورت بـا خبرگـان دانشـگاهی     به

شده در گـام  منظور تطبیق و ویژه سازي معیارهاي شناسایینشانی استخراج شد. سپس بههاي آتشیابی ایستگاهمعیار مؤثر در مکان
هـا اجمـاع   صورت که پس از دو راند اجراي تکنیک دلفی، معیارهایی که خبرگان بر روي آنقبل، از تکنیک دلفی استفاده شد. بدین

منظور پیشـگویی  تري داشتند تعیین شدند. تکنیک دلفی یک روش ارتباطی ساختمند است که در اصل بهنظر کمبیشتر و یا اختالف
شـود  پژوهی استفاده میاندیشی خبرگان ابداع شده و توسعه پیدا کرده است. این روش که در آیندهسامانمند و تعاملی با تکیه بر هم

 کند.گیري را دنبال میمنظور تصمیمطمینان یا تهیه اطالعاتی مناسب بهاهاي نوآورانه و قابلعمدتاٌ اهدافی چون کشف ایده
ها نقش کلیدي در هایی را که ازنظر آنمعیار، معیار 99در راند اول اجراي این تکنیک از خبرگان درخواست شد که از بین 

تجمیع شد و آن دسته از  9در جدول  نشانی دارند، انتخاب کنند. سپس نظرات حاصل از راند اولهاي آتشیابی ایستگاهمکان
( بود، از مجموع معیارها حذف شدند. 0آراء خبرگان )عدد  ها کمتر از میانگین کلمعیارهایی را که مجموع آراي خبرگان نسبت به آن

معیار  11حذف و راند دوم با  34Cو  C1 ،2C ،13C ،14C ،16C ،22C ،25Cمعیار  3شود، مشاهده می 9طور که در جدول همان
 آغاز شد.مانده باقی

هاي ، میزان اهمیت هر یک از معیار9در راند دوم از خبرگان درخواست شد که با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
شده و نتایج حاصل از آن در جدول آوريهاي هر یک از خبرگان جمعنامهشده از راند قبل را مشخص نمایند. سپس پرسشاستخراج

ها داشتند. بدین نظر کمتري نسبت به میزان اهمیت آنارائه شد. هدف از راند دوم، شناسایی معیارهایی بود که خبرگان اختالف 9
آوري منظور از شاخص ضریب پراکندگی استفاده و ضریب پراکندگی آراء خبرگان نسبت به هر معیار محاسبه شد. پس از جمع

شود و از ستون آخر میانگین ع و ضریب پراکندگی هر سطر محاسبه و در ستون آخر نوشته میها، نتایج حاصل از آن تجمیپرسشنامه
ها از میانگین کل ضرایب ها(. درنهایت سطرهایی )معیارهایی( که ضریب پراکندگی آنشود )میانگین ضریب پراکندگیگرفته می

نظر کمتري بر روي ترین معیارهایی هستند که اختالفو مهممانده، کلیدترین شود. معیارهاي باقیپراکندگی بیشتر باشد، حذف می
( بیشتر 1970/9ها از میانگین کل ضرایب پراکندگی )عدد ها وجود دارد. درنهایت معیارهایی که ضریب پراکندگی مربوط به آنآن

ها نظر بیشتري نسبت به آنتالفمعیار که اخ 9بود، از مجموع معیارها حذف شدند. در این راند که راند نهایی تکنیک دلفی بود، 
 مانده انجام شد.معیار باقی 17وجود داشت، حذف شدند و مراحل بعدي پژوهش بر مبناي 
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 9جدول 

 راند اول: انتخاب معیارهاي کلیدي -تکنیک دلفی
 کد معیارها خبرگان مجموع

79 79 79 71 77 79 0 3 1 1 9 9 9 1 7 

1   *  *   *  *    * * C1 

1 *  *  *     *  *   * C2 

79 * *  *  * * * *   * *  * C3 

0 * *  * *  * *  *   * *  C4 

0 * *  * * *   * *    * * C5 

79  * *   * * * *  *  * * * C6 

0 *  * * *     * * * * *  C7 

77 * * * *  * * *   *  * * * C8 

0 *  *  * *  * *   *  * * C9 

0  *    * * * * * *  *  * C10 

79 *  * * * * * *     * * * C11 

0 * *  *  * * *   *   * * C12 

1     * * *  * *   *   C13 

9   *   *  *   *   *  C14 

0 * *  * *  * *  *  * *   C15 

1   *    * * *  * *   * C16 

0 * * *    * *  * * *  *  C17 

0 *   * * *  * *  *  *  * C18 

79  * * * * * * * *     * * C19 

0  *  * * * * *    * *  * C20 

0 * * *    * *  * * *  *  C21 

1 *  *  *     * * * * *  C22 

77   * *  * * * *  * * * * * C23 

77 * * *  * * * * *  *   * * C24 

1 *   * *    *    *  * C25 

79  *  * * * * *  *  * *  * C26 

79 * * * * *  * *  * * * * * * C27 

0   * *  * * *    * * * * C28 

77 * * *  * * * * *   *  * * C29 

0       * * * * * * * * * C30 

79 * *  * * *    *  * * * * C31 

79 *  * *  * * * *    * * * C32 

79      * * * * * * * * * * C33 

1 *  *   *  *   *  * *  C34 

0میانگین =   
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 9جدول 
 راند دوم: درجه اهمیت و مقدار عددي متناظر -تکنیک دلفی 

 5 4 3 2 1 مقادیر عددی

اهمیتبی میزان اهمیت  بسیار مهم مهم اهمیت متوسط اهمیت کم 

 
 

 9جدول 
 (CVراند دوم: تجمیع نظر خبرگان و محاسبه ضریب پراکندگی ) -تکنیک دلفی

یضریب پراکندگ انخبرگ   کد معیارها 

79 79 79 71 77 79 0 3 1 1 9 9 9 1 7 

9.1111 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 C3 

9.9393 1 9 9 1 1 7 1 9 1 1 9 9 1 9 1 C4 

9.1111 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C5 

9.1999 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 C6 

9.9101 9 9 1 1 1 9 1 1 9 7 1 9 1 9 9 C7 

9.1999 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 C8 

9.1999 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 C9 

9.1193 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C10 

9.7317 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 C11 

9.9911 1 9 7 1 1 9 1 7 1 1 9 9 1 9 1 C12 

9.1111 9 9 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C15 

1119.1  9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C17 

9.7391 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C18 

9.1999 9 9 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C19 

9.1991 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C20 

9.1111 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 C21 

9.7191 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C23 

9.1191 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C24 

9.1939 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 C26 

9.7199 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C27 

9.1991 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C28 

9.1999 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C29 

9.7399 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C30 

9.1979 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 C31 

9.1771 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 C32 

9.1979 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 C33 

 
نشانی، نوبت به وزن دهی و هاي آتشیابی ایستگاهپس از شناسایی، استخراج، تطبیق و ویژه سازي معیارهاي مؤثر در مکان

 شده است.رسد. در ادامه به این مهم پرداختهمی BWMها با استفاده از تکنیک بندي آناولویت
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 BWMتکنیک  -بندی معیارهادهی و اولویتوزن
 79نشانی ازنظرت هاي آتشیابی ایستگاهبندي معیارهاي مؤثر در مکانتر نیز اشاره شد براي وزن دهی و اولویتپیشکه چنانآن

اي است که امکان دستیابی به گونهبه لحاظ ماهیت به BWMشده است. ازآنجاکه تکنیک خبره در قالب سه جناح فکري استفاده 
سازد و از طرف دیگر نیاز به تعداد مقایسات زوجی در قالب مقایسات سازگار را حتی در مواقعی که تعداد معیارها زیاد باشد، میسر می

ن براي اولین بار در مباحث است، استفاده از این تکنیک نوی AHPهاي مشابه همچون این تکنیک بسیار کمتر از سایر تکنیک
و بر  BWMهاي تکنیک بندي معیارها با استفاده از گامدهی و اولویتوزنیابی، قابل توجیه است. در ادامه به مربوط به مکان

 شده است.جناح فکري پرداخته 9خبره در قالب  79اساس نظرات 
 9ازاین با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی و در جدول ش پیشمعیار پژوه 17اي از معیارهاي تصمیم: . تعیین مجموعه7گام 

 اند.شدهارائه

ترین و ترین/حداقل مطلوبیت( معیار: در این گام به تعیین مهماهمیتترین( و بدترین )کمترین/مطلوب. تعیین بهترین )مهم1گام 
 شده است.ترین معیار به تفکیک سه جناح فکري پرداختهاهمیتکم

 مهمکری اول: جناح ف( 5ترین معیار: تعداد روستاهاي حاشیهCو کم )ترین معیار: نزدیکـی بـه مراکـز آموزشـی     اهمیت

(32C) 

  :مهمجناح فکری دوم( 9ترین معیار: فاصله زمانیCو کم )اهمیت   ( 6ترین معیار: دسترسی بـه معـابر اصـلیC)–   بـه(

 عابر اصلی شهر اهواز در حال حاضر(هاي الزم جهت کاهش ترافیک در مدلیل عدم وجود زیرساخت

  :مهمجناح فکری سوم( 29ترین معیار: مراکز مسکونیCو کم )اهمیت( 10ترین معیار: نزدیکی به فرودگاهC.) 

: در این گام به مقایسه 0تا  7ترین معیار نسبت به سایر معیارها با استفاده از اعداد . تعیین میزان ارجحیت بهترین/مهم9گام 
شده ارائه 3تا  1شده است. نتایج حاصل از این گام در جداول ن معیار با سایر معیارها به تفکیک سه جناح فکري پرداختهتریمهم

 است.
 

 1جدول 
 جناح فکري اول -ترین معیار با سایر معیارهامقایسه مهم

 C3 C5 C6 C8 C9 C10 C11 C15 C17 C18 C20 C21 C23 C24 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 معیارها

 

1 1 9 1 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 8 9 

 

 1جدول 
 جناح فکري دوم -ترین معیار با سایر معیارهامقایسه مهم

 C3 C5 C6 C8 C9 C10 C11 C15 C17 C18 C20 C21 C23 C24 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 معیارها

 

3 1 8 1 1 9 7 9 9 9 1 9 1 1 1 9 9 1 1 3 9 

 
 3جدول 

 جناح فکري سوم -ترین معیار با سایر معیارهامقایسه مهم 
امعیاره  C3 C5 C6 C8 C9 C10 C11 C15 C17 C18 C20 C21 C23 C24 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 

 

1 9 1 1 1 8 1 3 3 1 9 1 9 9 1 1 1 1 9 9 1 

 
( و فاصله از 3Cبنزین )ول، معیارهاي پمپشود، ازنظر گروه مربوط به جناح فکري امشاهده می 1طور که در جدول همان
( بوده و به همین ترتیب ارجحیت 5C( در درجه دوم اهمیت نسبت به تعداد روستاهاي حاشیه )8Cنشانی موجود )هاي آتشایستگاه

 را دریافت کرده است.  9و  9ترین معیار مدنظر این گروه به بقیه معیارها اکثراً اعداد مهم
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ترین معیار( ازنظر گروه مربوط به جناح فکري دوم، با معیار فاصله بندي معیار فاصله زمانی )مهمارجحیت، 1ل بر اساس نتایج جدو
ترین معیار مدنظر گروه مربوط به جناح فکري نیز ارجحیت مهم 3( تقریباً برابر بوده و ارجحیت یکسانی دارد. در جدول شماره 11Cمسافتی )

 تعیین شده است. 9(، عدد 20Cمثال ارجحیت نزدیکی به مراکز مسکونی نسبت به معیار مراکز انبارداري )عنوانبهسوم، نشان داده شده و 
: در این گام به مقایسه سایر 0تا  7ترین معیار با استفاده از اعداد اهمیت. تعیین میزان ارجحیت سایر معیارها نسبت به بدترین/کم9گام 

شده ارائه  77تا  0شده است. نتایج حاصل از این گام در قالب جداول عیار به تفکیک سه جناح فکري پرداختهترین ماهمیتمعیارها با کم
 است.

 0جدول 
 جناح فکري اول -ترین معیاراهمیتمقایسه سایر معیارها با کم

 3C 5C 6C 8C 9C 10C 11C 15C 17C 18C 20C 21C 23C 24C 27C 28C 29C 30C 31C 32C 33C معیارها

 

1 8 9 1 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 9 

 

ترین معیار )نزدیکی به مراکز اهمیتنظر گروه مربوط به جناح فکري اول، سایر معیارها نسبت به کم ، از0در جدول شماره 
دد نه دورترین معیار از ترین معیار و عاهمیتترین معیار به کمدهنده نزدیکبندي گردید که عدد یک، نشانآموزشی( مقایسه و رتبه

( و فاصله از 3Cبنزین )معیارهاي پمپشود، طور که در این جدول مشاهده میباشد؛ بنابراین همانترین معیار میاهمیتکم
ترین معیار نسبت به سایر معیارها بودند، در تري به مهمداراي ارجحیت نزدیک 1که در جدول ( 8Cنشانی موجود )هاي آتشایستگاه

 ترین معیار دورترند.اهمیتترین معیار( از کمجز مهمرا دریافت کرده و نسبت به سار معیارها )به 1جا ارجحیت این
 

 79جدول 
 جناح فکري دوم -ترین معیاراهمیتمقایسه سایر معیارها با کم 

 3C 5C 6C 8C 9C 10C 11C 15C 17C 18C 20C 21C 23C 24C 27C 28C 29C 30C 31C 32C 33C معیارها

 

1 1 1 1 8 9 0 9 9 9 1 9 1 1 1 9 9 9 1 1 9 

 

 
 77جدول 

 جناح فکري سوم -ترین معیاراهمیتمقایسه سایر معیارها با کم
 3C 5C 6C 8C 9C 10C 11C 15C 17C 18C 20C 21C 23C 24C 27C 28C 29C 30C 31C 32C 33C معیارها

 

1 9 1 1 7 1 1 7 7 1 9 1 9 9 1 1 8 1 9 9 1 

 
دسترسی به معابر ترین معیار )اهمیت، ازنظر گروه مربوط به جناح فکري دوم، سایر معیارها نسبت به کم79ول شماره در جد

ترین معیار این جناح ( به همراه بااهمیت11Cفاصله مسافتی )شود، معیار گونه که مالحظه میبندي گردید. آن( مقایسه و رتبهاصلی
نیز، معیارهاي  77دریافت کرده است. در جدول شماره  0معیار ارزیابی شده و بنابراین ارجحیت  تریناهمیتبه کم فکري، دورترین

( نزدیکی به فرودگاهترین معیار )اهمیت( بسیار نزدیک به کم17C( و تأسیسات شهري )15C(، محل صنایع پرخطر )9Cفاصله زمانی )
 اند.را دریافت کرده 7بندي شده و ارجحیت رتبه

به تفکیک سه جناح فکري  BWMریزي غیرخطی تکنیک : مدل برنامهعیین اوزان بهینه معیارها . ت9گام 
آمده از دستمنظور محاسبه اوزان نهایی معیارها، میانگین حسابی اوزان بهارائه شده است. الزم به ذکر است به 71در قالب جدول 
 ارائه شده است. 79ي فکري محاسبه و در قالب جدول هاریزي غیرخطی هر یک از جناححل مدل برنامه

نشانی تعداد روستاهاي حاشیه شامل تعداد روستاهاي تحت حوزه استحفاظی آتشپیداست معیارهاي  79که از جدول چنانآن
فتی شامل فاصله فاصله مسا و (29Cها )ها و نظیر آنها، برجهایی با بافت مسکونی، شهرک(، مراکز مسکونی شامل محله5Cشهر )

هاي اول تا جایگاه 913/9و  933/9، 901/9( به ترتیب با اوزانی معادل 11Cسوزي )ها از مراکز باقابلیت بالقوه آتشمسافتی ایستگاه
 .اندسوم اهمیت را به خود اختصاص داده
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 71جدول 

 هاي فکريبه تفکیک جناح BWMریزي غیرخطی مختص تکنیک مدل برنامه
 جناح فکری اول جناح فکری دوم جناح فکری سوم
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 79جدول 

 نشانیهاي آتشیابی ایستگاهوزن و اولویت نهایی معیارهاي مؤثر در مکان 
C21 

مراکز 

 انبارداری

C19 

عوامل 

طبیعی و 

 زیرساختی

C17 

ت تأسیسا

 شهری

C15 

محل 

 صنایع

 پرخطر

C11 

فاصله 

یمسافت  

C11 

 فرودگاه

C8 

فاصله 

 زمانی

C9 

فاصله از 

گاه ایست

نشانیآتش  

C6 

 دسترسی

به معابر 

 اصلی

C5 

تعداد 

روستای 

 حاشیه

C3 

بنزینپمپ  

 معیار

 وزن  9.999 9.901 9.997 9.999 9.919 9.910 9.913 9.919 9.911 9.991 14148

 رتبه  79 7 71 79 9 17 9 70 9 73 11

 C33 

فراوانی و 

 پراکندگی

هاحریق  

C32 

مراکز 

 آموزشی

C31 

مراکز 

 اداری

C31 

مراکز 

 تجاری

C28 

مراکز 

 مسکونی

C29 

مراکز 

-فرهنگی

 تاریخی

C27 

مراکز 

 صنعتی

C24 

مسائل 

 جمعیتی و

 اجتماعی

C23 

 نزدیکی به

ای پایانه

 مسافربری

C21 

هتل و 

مهمانسراهای 

 بزرگ

 معیار

 وزن  9.991 9.991 9.991 9.991 9.999 9.933 9.999 9.999 9.910 9.99 

 رتبه  79 1 3 77 1 1 71 71 19 0 

 
هاي بـالقوه چهارگانـه   بندي مکاننشانی شهر اهواز، نوبت به رتبههاي آتشیابی ایستگاهبعد از وزن دهی معیارهاي مؤثر در مکان

 PROMETHEEهـا از روش  بندي گزینهمنظور ارزیابی و رتبهبه این مهم پرداخته شده است. در این پژوهش بهدر ادامه  رسد.می
-مـی  نشانیهاي آتشایستگاههاي بالقوه براي احداث ها را که همانا مکانبندي گزینهرتبهستون سمت چپ،  ،7شد. شکل استفاده 

اهلل. بهبهانی با شود مکان بالقوه واقع در منطقه پاداد واقع در بلوار آیتطور که مشاهده میدهد. هماننمایش می Phi+باشند بر پایه 
 ها عبارت است از:اولویت گزینه .ه استدر رتبه اول قرارگرفتPhi+بیشترین 

Padad > Khoramshahr > Farhangian > Foolad 
 

نیز نتایج مشابهی را  Phi-ي ها بر پایهبندي گزینهدهد. رتبهنمایش می Phi-ها را بر پایه بندي گزینهستون سمت راست نیز رتبه
 مشخص شده است. Phi-و  Phi+ها بر اساس دو پارامتر نهبندي گزینیز نتایج حاصل از رتبه 79جدول دهد. در نشان می

 
 79جدول 
 بندي بیرونیهاي اولویتجریان

 فی منفیفی مثبتفی نشانیمکان بالقوه احداث ایستگاه آتش رتبه

 9917/9 7031/9 9991/9 اهلل بهبهانی، میدان جمهوري اسالمی، جنب خیابان پیروزيبلوار آیت -منطقه پاداد 7

 7709/9 1911/9 9119/9 راهراه خرمشهر، باالتر از قرارگاه پلیساه خرمشهر، حدفاصل میدان پلیس و ترمینال سهرسه 1

 -9111/9 9199/9 1319/9 7کوي فرهنگیان، جنب کوچه وصال  9

 -9093/9 9139/9 7199/9 منازل صنایع فوالد، میدان منازل صنایع فوالد، خیابان سوم، جنب مسجد 9

 
رو، در پارهگیرد. ازاینطور جداگانه انجام میبر اساس شاخص جریان مثبت یا منفی به PROMETHEEIها در دي گزینهبنرتبه

هـاي  هاي ناشی از جریـان بنديگرفته از عدم توافق کامل بر رتبهشود که نشئتها با مشکالتی مواجه میبندي گزینهاي موارد رتبه
 مثبت و منفی است. 

 
دهنـده  بندي بیرونی را محاسبه کـرد کـه نشـان   باید جریان خالص اولویت PROMETHEEIموجود در روش  براي حل مشکل

هـا قابـل مقایسـه خواهنـد بـود و جریـان خـالص        هاي دیگر است. در این حالت همه گزینهمیزان قدرت هر گزینه نسبت به گزینه
 bي به گزینـه  aي باشد، آنگاه گزینه bبیشتر از جریان خالص  aیزان جریان خالص برتر است؛ یعنی اگر م ةگزینبه معناي تر بزرگ

بندي دو گزینه باهم برابر باشد، آنگاه این دو گزینه در یک رتبه قرار خواهنـد  شود و اگر میزان جریان خالص اولویتمی ترجیح داده
شـود نتـایج   طور که مشاهده میاست. همان PROMETHEEIIها بر اساس خروجی بندي کامل گزینهمعرف رتبه 9گرفت. شکل 
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 79اسـت. جـدول    PROMETHEEIبنـدي جزئـی   نیز مشابه نتایج حاصل از رتبه PROMETHEEIIبندي کامل حاصل از رتبه

 دهد.ها را نشان میبندي کامل گزینهنتایج حاصل از رتبه
شـود  مشاهده مـی طورکه نشان داده شده است. همان 9در شکل ها بندي کامل گزینهو رتبه 9ها در شکل بندي جزئی گزینهرتبه

 است. PROMETHEEIبندي جزئی نیز مشابه نتایج حاصل از رتبه PROMETHEEIIبندي کامل نتایج حاصل از رتبه
 

 
 PROMETHEEIبندي جزئی در . رتبه9شکل 

 
 

 
 PROMETHEEII  ها دربندي کامل گزینهرتبه .9شکل 

 
 

ترین رتبه نشان ها را از چپ به راست، از باالترین رتبه تا پایینکمان پرامتی نام دارد، گزینهکه رنگین 9شده در شکل نمودار ارائه
هاي انباشته براي هر گزینه، کند. تکهبندي را کامل میباشد که رتبهمی 1کمان پرامتی یک دیدگاه تفکیکی پرامتی دهد. رنگینمی

هاي انباشته مربوط به هر گزینـه قـرار دارنـد،    الص هر گزینه است. معیارهایی که در قسمت باالي تکهدهنده عناصر جریان خنشان
ي مربوط به هر گزینه قـرار  هاي انباشتهبندي گزینه مربوطه دارند و برعکس معیارهایی که در قسمت پایین تکهتأثیر مثبتی در رتبه

 ارند. براي مثال:بندي گزینه مربوطه ددارند، تأثیر منفی در رتبه
 پاداد دارند و برعکس معیارهاي شـماره  مربوط به گزینه تأثیر مثبتی در رتبه 10و  13، 71، 77، 0 پاداد: معیارهاي شماره 

 پاداد دارند. مربوط به گزینه تأثیر منفی در رتبه 91و  97، 11، 17، 73، 79، 79
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 خرمشـهر دارنـد و    مربوط بـه گزینـه   تأثیر مثبتی در رتبه 99و  10، 13، 19، 19، 77، 9، 9ي خرمشهر: معیارهاي شماره
 خرمشهر دارند. مربوط به گزینه تأثیر منفی در رتبه 91و  97، 99، 11، 79 برعکس معیارهاي شماره

 ـ   مربـوط بـه گزینـه    تأثیر مثبتی در رتبه 91و  97، 11، 17، 73، 79، 79 فرهنگیان: معیارهاي شماره د و فرهنگیـان دارن
 فرهنگیان دارند. مربوط به گزینه تأثیر منفی در رتبه 99، 10، 71، 0، 9 برعکس معیارهاي شماره

 فوالد دارند و برعکس  مربوط به گزینه تأثیر مثبتی در رتبه 91و  97، 99، 11، 17، 79، 79، 3، 1 فوالد: معیارهاي شماره
 فوالد دارند. مربوط به گزینه ر رتبهتأثیر منفی د 71و  79، 79، 79، 7 معیارهاي شماره

 
 

 

 
 

 کمان پرامتینمودار تفکیکی رنگین. 9شکل 

 

 تحلیل حساسیت بر پایه زیرمعیار سوانح و تصادفات
شـده  در این بخش از پژوهش با استفاده از تحلیل حساسیت به بررسی میزان پایایی و قابلیت اعتماد به نتـایج پـژوهش پرداختـه   

شود که با افزایش/کاهش تـدریجی وزن یـک معیـار، چـه تغییـري در      لیل حساسیت به این نکته پرداخته میاست. همچنین در تح
کند. ها و نتایج آن کمک شایانی میشاخص بازنگري در وزن گیرندگان دربارهدهد. ابزار یادشده به تصمیمها رخ میگزینهبندي رتبه

باشد کـه  ( مینشانی شهرتعداد روستاهاي تحت حوزه استحفاظی آتش) 5Cبر اساس معیار ها معرف تحلیل حساسیت گزینه 1شکل 
 ترین معیار شناخته شد. عنوان مهم، بهBWMبر اساس نتایج حاصل از وزن دهی با روش 

بندي ر رتبهبدین شرح است که با افزایش/کاهش تدریجی وزن معیار تعداد روستاهاي حاشیه چه تغییري د 1تحلیل نمودار شکل 
درصـد، مکـان    19/91پیداست، با کاهش وزن معیار تعداد روستاهاي حاشیه به بیشتر از  1که از شکل چناندهد؟ آنها رخ میگزینه

دهـد. بـه عبـارتی رتبـه     راه خرمشهر میمربوط به منطقه پاداد که اکنون در رتبه اول قرار دارد، جاي خود را به مکان مربوط به سه
هـاي  نشانی را به همراه مکان ایسـتگاه هاي بالقوه براي احداث ایستگاه آتشنیز مکان 1شود. شکل یک و دو عوض میهاي گزینه

 دهد.موجود نشان می
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 ها بر اساس معیار تعداد روستاهاي حاشیهنمودار تحلیل حساسیت ترجیح رتبه .1شکل 

 
 

 

 

 هاي موجودنی به همراه مکان ایستگاهنشاهاي بالقوه احداث ایستگاه آتشمکان . نقشه1شکل 

 گیرینتیجه
هاي ساخت، شکاف بین محیطبروز حوادث مختلف در کشور ایران با توجه به گستردگی و تنوع اقلیمی آن، مخاطرات انسان

ت رسانی در جامعه روستایی، مشکالمراتب خدماتشهري و روستایی، توزیع ناعادالنه امکانات و خدمات و فقدان سلسله
هاي انسان هستند، در برابر عوامل خطرآفرین آمیزي را در پی دارد. ازآنجاکه شهرها محل تمرکز و تراکم جمعیت و داراییفاجعه

نشانی در جهت هاي آتشباشند، بنابراین تعیین بهینه محل احداث ایستگاهاي را شاهد میآسیب و خسارات چشمگیر و گسترده
دیده باید عنوان مکانی امن براي جامعه آسیبها بهباشد و این مکانانسانی می ةحوزها در هش آسیبصیانت از جان شهروندان و کا

هاي مختلف زیرساختی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی باشند تا در قالب یک برنامه ملی و محلی داراي شرایط الزم از جنبه
ترین بهره را داشته باشند. لذا یکی از مسائل مهم تخصیص منابع شهري، انتخاب مدیریت بحران بتوانند هنگام وقوع بحران بیش

منظور ارائه خدمات بهتر و نجات جان افراد در سوانح است. چنانکه مشخص است با نشانی بههاي آتشهاي ایستگاهبهینه مکان
ترین معیارهایی که بایستی به آن پرداخته شود معیار شده و نیز نظرات خبرگان حوزه ایمنی شهر اهواز، مهمتوجه به مطالعات بررسی
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(، تعداد مراکز مسکونی شامل 5Cنشانی شهر )اي شامل تعداد روستاهاي تحت حوزه استحفاظی آتشتعداد روستاهاي حاشیه
ها از مراکز یستگاهمعیار فاصله مسافتی شامل فاصله مسافتی ا و (29Cها )ها و نظیر آنها، برجهایی با بافت مسکونی، شهرکمحله

هاي اول تا سوم اهمیت را به خود جایگاه 913/9و  933/9، 901/9( به ترتیب با اوزانی معادل 11Cسوزي )باقابلیت بالقوه آتش
د نشانی مفیهاي آتشیابی ایستگاهتوانند در مکاناند که میشده( ارائه79هاي مؤثر در جدول ). همچنین سایر معیارانداختصاص داده

( در انتخاب معیارهاي نزدیکی به مراکز فرهنگی و 7909واقع شوند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش خان احمدي و همکاران )
( در 7901و همکاران ) آستانهتاریخی، نزدیکی به مراکز تجاري، مراکز انبارداري مراکز صنعتی همخوانی دارد و به پژوهش دربان 

( همخوانی ندارد. با 7901خورسند ) محمودي و فالح باشد. ولی با معیارهاي پژوهشیه نزدیک میمعیار تعداد روستاهاي حاش
( در انتخاب معیارهاي فاصله زمانی و مسافتی با مراکز شهري نزدیک است، با معیار فاصله از 7003پژوهش بدري و همکاران )

است ولی با معیارهاي نزدیکی به رودخانه و وسعت منطقه ( نزدیک 1971جاده و تراکم جمعیت در پژوهش چادهاري و همکاران )
( 1979هاي اصلی و فاصله از نواحی خطرناک پژوهش اردن و کاسکان )خشکی این پژوهش همخوانی ندارد. با معیار فاصله از جاده

تواند راهگشاي تا حدي می الذکرهاي فوقهاي چوبی این پژوهش دور است. انتخاب معیارنزدیک و از انتخاب معیار تراکم ساختمان
هاي مخصوص آن منطقه جغرافیایی و فرهنگی قرار باشند که در کنار معیارهاي کشور نیز هاي مذکور در سایر شهرستانیابیمکان

ستفاده نشانی در شهر اهواز با ابندي چهار مکان بالقوه احداث ایستگاه آتشبندي معیارها، به رتبهگیرند. پس از وزن دهی و اولویت
مبادرت شد. منطقه پاداد در معیارهاي مؤثر فاصله زمانی، فاصله مسافتی، تأسیسات شهري، مراکز  PROMETHEEاز تکنیک 

راه خرمشهر فرهنگی و تاریخی و مراکز مسکونی داراي امتیاز باالتري است. معیارهاي داراي تأثیر مثبت در انتخاب مکان سه
ها، مسائل جمعیتی و اجتماعی، فاصله مسافتی، نزدیکی بنزین، فراوانی و پراکندگی حریقیه، پمپاند از تعداد روستاهاي حاشعبارت

ي مسافربري و مراکز مسکونی. مکان فرهنگیان حائز امتیاز باالتر در معیارهاي محل صنایع پرخطر مراکز صنعتی مراکز به پایانه
تخاب مکان فوالد، معیارهاي دسترسی به معابر اصلی، فاصله از ایستگاه باشد. همچنین در انتجاري مراکز اداري مراکز آموزشی می

نشانی، فرودگاه، محل صنایع پرخطر، هتل و مهمانسراهاي بزرگ، مراکز صنعتی، مراکز تجاري، مراکز اداري و مراکز آموزشی آتش
شده براي معیارها، نشان داد که منطقه پاداد حاسبههاي بالقوه با توجه به اوزان مبندي مکانتأثیر مثبت داشتند. نتایج حاصل از رتبه

راه خرمشهر، کوي ازآن، سهنشانی است. پسمنظور احداث ایستگاه آتشترین مکان بهاهلل بهبهانی مناسبواقع در بلوار آیت
 هاي دوم تا چهارم قرار گرفتند.ترتیب در اولویت فرهنگیان و منازل صنایع فوالد به

کارگیري مدل و معیارهاي پیشنهادشده در پژوهش حاضر باشند: بهارائه میهاي آتی قابلاي زیر براي پژوهشههمچنین پیشنهاد
هاي تأثیرگذار بر ها و شهرها؛ تعیین میزان تأثیر هر یک از مؤلفهنشانی در سایر استانهاي آتشیابی ایستگاهمنظور مکانبه

؛ Smart PLSو  Lisrelافزارهایی مانند ه از روش معادالت ساختاري در قالب نرمنشانی با استفادهاي آتشیابی ایستگاهمکان
نشانی که به کاربران هاي آتشتر از مناطق بالقوه احداث ایستگاهمنظور ارائه تصویري بهتر و واضحبه ArcGISافزار استفاده از نرم

 کارگیرند.ها، جداول و نمودارها بهیفی را براي ایجاد نقشههاي توصسادگی اطالعات مکانی و دادهدهد که بهاین امکان را می

 منابع

وري از زمان طالیی مدیریت یابی تأسیسات و تجهیزات شهري در راستاي بهره(. مکان7909) .اسکندري ثانی، محمد و اسماعیل نژاد، مرتضی
 .191-119، (9) 1 ،و مدیریت بحران فصلنامه دانش پیشگیرينشانی شهر بیرجند(. هاي آتشبحران )مطالعه: ایستگاه

جغرافیا و مخاطرات نشانی در شهر مشهد. یابی بهینه ایستگاه آتش(. مکان7909) .شایان، حمید و درودي، محمدهادي ،شکوهی، محمداجزاء
 .791-711(، 77) 9 ،محیطی

ها با کالبدي آن -پذیر و معیارهاي مکان گزینی فضاییهاي آسیب(. تعیین نوع کاربري7901) .تقوایی، مسعود و اخوان عبداللهیان، محمدرضا
 .717-791، (7)، 91 ،تحقیقات جغرافیایی)نمونه موردي شهر سبزوار(.  AHPهاي غیرطبیعی )پدافند غیرعامل( به روش تأکید بر بحران
فصلنامه . PROMETHEEروش -سرآمديها بر اساس معیارهاي مدل بندي شرکت(. رتبه7931) .نصراللهی، مهدي و اهللاصغري زاده، عزت

 .39-90(، 77)77 ،مدرس علوم انسانی
 .نشر کالج برترتهران: . هاي کاربردي(یابی بهینه اراضی شهري )مفاهیم و مدلمکان(. 7901) .مردي، مهديحسین و اصغري عالیی، سعید

 .جهاد دانشگاهینشر فرهنگ و هنر تهران: . ریزي شهري در ایرانبرنامه(. 7903) .بصیرت، میثم
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انتشارات سازمان تهران: . مهندسی ترافیک )تئوري و کاربرد((. 7919) .نژاد، محمودامینی، بهنام و احمدي ،قهرمانی، حسین ،بهبهانی، حمید

 ونقل و ترافیک.حمل
پایان نامه . دي شهر کرج()مطالعه مور GISسوزي در شهر با استفاده از سنجش توزیع فضایی سوانح آتش(. 7939) .پور اسکندري، عباس

 ریزي شهري.گروه جغرافیا و برنامه ،دانشگاه تربیت مدرسمنتشر نشده کارشناسی ارشد، 

نشانی با استفاده از تلفیق منطق هاي آتشیابی ایستگاه(. مکان7909) .وفایی نژاد، علیرضا و رضائیان، هانی ،عربی، مهدي ،خان احمدي مرضیه
fuzzy  وAHP  در محیطGIS .)33-03، (30)19، فصلنامه علمی پژوهشی اطالعات جغرافیایی )سپهر. 

نشانی و خدمات ایمنی روستایی با هاي آتشیابی ایستگاه(. مکان7901) .جعفري، سارا و سائلی، رباب ،زیارتی، اسماعیل ،، علیرضاآستانهدربان 
 .319-399 (،9) 9 ،هاي روستاییپژوهشل. مطالعه موردي: شهرستان شیروان چرداو AHPاستفاده از تحلیل شبکه و 

 هاي کشور.ها و دهیاري. جلد دوم. کاربري زمین شهري. تهران: انتشارات سازمان شهرداريهاکتاب سبز شهرداري(. 7930زمانی، وحید )
)مطالعه موردي شهر سقز(.  هاي شهري بار رویکرد پدافند غیرعاملگزینی پناهگاه(. مکان7901) .سعید پور، شراره و کاشفی دوست، دیمن

 .710-799 (،799) 11 ،فصلنامه علمی پژوهشی اطالعات جغرافیایی )سپهر(

هاي مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار یابی پارکینگ(. مکان7901) .نوئی، ندا و شول، عباستیلهرسولی ،قاسمی، احمدرضا ،صادقی دروازه، سعید
 .777-711(، 7) 1 ،یت شهرياقتصاد و مدیر)موردمطالعه: شهر قم(. 

 AHPنشانی با استفاده از روش تلفیقی هاي آتشیابی ایستگاه(. مکان7901). زاده، فرزانهپیرانی، فرزانه و شیخ ،نسترن، مهین ،آبادي، زینبعلی
 .719-791(، 799 )11، فصلنامه علمی پژوهشی اطالعات جغرافیایی )سپهر(اصفهان(.  9)مطالعه موردي: منطقه  GISو 

نشانی با استفاده از الگوریتم کلونی هاي آتشیابی ایستگاه(. مکان7909) .رفیع پور، مهرداد و سعدي مسگري، محمد ،عرب امیري، محمد
 .11-93(، 19) 1 ،فصلنامه آمایش محیطی)مطالعه موردي شهر تهران(.  GISمورچه و 

مکانی عملکرد _(. تحلیل فضا7901) .سیس، سعیده و اسحاق، محمدرضایفرخ ،احمدآبادي، علی ،ساالروند، اسماعیل ،علوي، سید علی
دو تهران(.  1و تحلیل شبکه )مطالعه موردي: منطقه  MCDMنشانی بر پایه مدیریت بحران با استفاده از روش تلفیقی هاي آتشایستگاه

 .91-19 ،1 ،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران

یابی بهینه آن )مطالعه هاي عمومی و مکانمکانی پارکینگ-(. بررسی توزیع فضایی7909) .ي، نجمهفتوحی، صمد و مسجد ،غفوري، حسین
 .719-709 (،19) 1 ،ریزينشریه پژوهش و برنامهشهرداري شیراز(.  3و  1موردي: منطقه 

گیري مبتنی بر ارزش فرهنگی با بهرهسازمانی بندي توسعه روابط برون(. اولویت7909) .کریمی، آصف و ملکی، محمدحسن ،قاسمی، احمدرضا
 .11-91 ،79 ،هاي دولتینشریه مدیریت سازماناي و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. از تحلیل خوشه

)مطالعه موردي: بخش  GISهاي عمومی با استفاده از یابی پارکینگارائه روشی مناسب جهت مکان(. 7939) .قاضی عسکر نائینی، آرمان
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.. پایانن(مرکزي شهر اصفها

 . تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(. 7937) .قدسی پور، حسن
 .نشر سمتتهران: . ریزي شهرياصول و مبانی برنامه(. 7901) .قربانی، رسول

شهر  71)مطالعه موردي: منطقه  GISنشانی با استفاده از هاي آتشیابی ایستگاه(. مکان7901) .موسی ،خورسندفالحمحمودي، مهتاب و 
 .990-999 (،1)1. دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسیتهران(. 

در محیط  AHPنشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل هاي آتشیابی ایستگاه(. مکان7930) .هادیانی، زهره و کاظمی زاد، شمس اهلل
GIS  .)00-771 (،71) 3 ،نشریه جغرافیا و توسعهمطالعه موردي )شهر قم. 
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