Archive of SID
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ّ
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چکیده

در مناطق شهری ،اثرات زیان بار معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی؛ شامل تلفیقی
از ویرانیهای کالبدی و اخالل عملکرد عناصر شهری است .ویرانی سازهها و
ساختمانهای مسکونی ،شبکه راهها و دسترسیها مثل پلها و جادههای ارتباطی
و تأسیسات اساسی؛ مثل ،مخازن آب ،نیروگاهها ،خطوط ارتباطی تلفن ،برق،
لولهکشی آب ،گاز و  ...از آن جمله هستند که در این بین شبکه حمل و
نقل ،مهمترین عنصر برای امداد رسانی و مدیریت بحران بعد از وقوع زلزله
میباشد .شبکه حمل و نقل در امداد رسانی و نجات جان انسانها پس از وقوع
زازله دارای نقشی حیاتی است .عملکرد بهینه شبکه حمل و نقل میتواند باعث
کاهش اثرات مستقیم و غیر مسقیم بحران گردد .از اینرو میتوان به ارزش زمان
امدادرسانی و کاهش زمان تأخیر برای کمک به مصدومین در شبکه پی برد .از
اهداف این تحقیق میتوان به بهینهسازی تخصیص ترافیک و یافتن بهترین مکان
برای ایستگاههای آتشنشانی در شهر دهدشت با توجه به زلزله خیزی آن اشاره
کرد .این پژوهش با استفاده از  GISبه تجزیه و تحلیل شبکه حمل و نقل شهری
میپردازد و با توجه به موقعیت ایستگاههای فعلی و در نظر گرفتن کمبودها و
مشکالت و نقاط قوت و ضعف نقشه مکانهای بهینه ایستگاههای آتشنشانی
شهر دهدشت برای کاهش اثرات در زمان وقوع تهیه شده است.

آسیب پذیری شهر در برابر زلزله تأثیر دارند؛ به طوری که ساختار شهر و
توزیع فضایی عناصر شهری ،چگونگی کنار هم قرار گرفتن و ترکیب عناصر
و عملکردهای اصلی شهر ،شکل ،اندازه و چگونگی کوچکترین اجزای
تشکیل دهنده شهر ،الگوهای مختلف قطعه بندی اراضی ،نسبت سطوح
ساخته شده قطعه به کل آن ،اندازه قطعهها ،نوع بافت (نظم و پیوستگی)،
فرم باز یا متراکم شهر ،همجواریها و مکان کاربریهای خطرناک ،نسبت
فضاهای باز شهری به کل فضاهای ساخته شده شهر ،تراکم شهری و توزیع
جمعیت در جدول هکتاری ،شبکه ارتباطی شهر و کیفیت آن ،تأسیسات و
زیرساختهای شهری و مکان گزینی آنها از عوامل مؤثر در آسیبپذیری
شهر در برابر زلزله میباشد( .هادیانی و همکاران )1388،12 ،در حال حاضر یکی
از مهمترین مشکالت موجود در شهر دهدشت استقرار نامناسب کاربریها
از جمله مکانیابی آتشنشانی است .به نحوی که باعث معضالت شهری
از جمله ترافیک ،صرف وقت زیاد و هزینه زیاد برای استفاده کنندگان شده
است .با توجه به افزایش جمعیت و جوان بودن جمعیت شهر دهدشت لزوم
افزایش سطح کاربری آتش نشانی و مکانیابی و ساماندهی بهینه آنها بیش از
پیش احساس میشود لذا در این تحقیق سعی شده است با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی و تلفیق اطالعات ،مکانیابی صحیح و علمی مراکز آتش
نشانی شهر دهدشت انجام پذیرد.

مقدمه

روش تحقیق

واژههاي کلیدی :ترافیک ،زلزله ،ایستگاه آتشنشانی ،دهدشت،

GIS

تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و رشد شتابان شهرها در دهه
های اخیر منجر به تحوالت عمیقی در شهرهای کشور شده است .اثرات
این تغییرات و تحوالت که به صورت تغییر شکل کالبدی و توسعه فضایی
شهرها تبلور یافته نتایج مناسبی در شهرهای کشور نداشته است و باعث
توزیع نامناسب خدمات و عدم مکان گزینی صحیح آنها شده است .در این
میان رشد ،توسعه و توزیع فضاها و کاربری های شهری با این رشد جمعیت
همگام نبوده است ( .زیاری و همکاران )74،1389 ،عناصری مانند ساختار شهر،
بافت شهر ،فرم شهر ،تراکم های شهری ،شبکه ارتباطی شهر ،تأسیسات و
زیرساختهای شهری از جمله موضوعات کاربردی زمین بوده و در میزان
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این پژوهش برای مکان یابی صحیح مراکز خدمات آتش نشانی میباشد
و با تأکید بر نگرش سیستمی ابتدا متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر آسیبپذیری
ناشی از زلزله ذکر گردیده که در آنها از روش توصیفی – تحلیلی استفاده
شده سپس با استفاده از نرمافزار  GISبه بررسی وضعیت فعلی شبکه های
حمل و نقل شهری و تعیین مکانهای بهینه ایستگاههای آتشنشانی جهت
کاهش اثرات زلزله در شهر دهدشت پرداخته شده است.

ضرورت تحقیق

مجموعه بررسیها و تجزیه و تحلیلهای انجام شده در مورد حوادث
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آتشسوزی و نحوه عملکرد ایستگاههای آتشنشانی نشانگر آن است که
محدودیتها و نارساییهای عمدهای در مکان گزینی و عملکرد مطلوب
ایستگاهها وجود دارد .این مشکالت و نارساییها را میتوان به شرح زیر
طبقهبندی کرد -1 :عدم انطباق مکان و شعاع پوشش ایستگاهها با کانونهای
بالقوهی آتشسوزی  -2عدم تناسب تعداد ایستگاهها با تعداد جمعیت تحت
پوشش  -3عدم تناسب توزیع مکانی ایستگاهها با الزامات و بافت شهری
 -4عدم تناسب توزیع مکانی ایستگاهها با استاندارد پوشش زمانی  -ناکافی
بودن تعداد ایستگاهها نسبت به هر دو معیار جمعیت و مساحت شهر

موقعيت جغرافيايي شهر دهدشت

شهر دهدشت در ميان دشتي به همين نام و در فاصله تقريبي 60كيلومتري
شرق بهبهان در استان خوزستان قرار دارد .شهر دهدشت در ميان دشت
مذكور با طول جغرافيايي  34-50درجه و عرض جغرافيايي  48-30درجه
و با ارتفاع  810متر از سطح دريا قرار گرفته است .در اطراف دشت مزبور
كوه هاي مرتفعي وجود دارند كه ارتفاع بلندترين نقطه آن در قله سياه كوه
به  2330متر ميرسد( .رشیدی فرد ،و همکاران)1389،15 ،

نقشهی ( :)1موقعیت شهر دهدشت در کشور ،استان و شهرستان

نقش شبکهی حمل و نقل در زمان وقوع زلزله

از ديدگاه ديگر ترافيک عمليات نجات ،سوخت و آبرساني ،تخليه
نظامي منطقه و کمکهاي برون شهري در زمان بحران ،نياز به شريانهاي
ارتباطي را افزايش ميدهد .جمع آوري اطالعات راهها ،شناخت شاهراههاي
حياتي و توزيع آنها با توجه به جمعيت منطقه ،همين طور بررسي امکانات و
تواناييهاي موجود و اولويتبندي آنها مهمترين مرحله در مديريت ترافيک،
در ساعتهاي اوليه پس از وقوع زلزله ميباشند .ابتدا طراحي شبکه شاهراههاي
حياتي با توجه به تمرکز جمعيت و نياز به کمک رساني انجام شده و با تغيير
وضعيت منطقه و گزارشهای رسیده بايد تغيير نمايد(.شاطريان.)25 ،1383،
از طریق طراحي شاهراههاي حياتي با توجه به اولويتهاي امداد رساني
و مديريت به وسيله تجهيزات پيشرفته از جمله  GISو تجهيزات ديداري
ميتوان حداکثر کارايي را در عمليات نجات انتظار داشت .شاهراههاي
حياتي دستهبندي آنها و نوع ارتباط آنها با فاکتورهاي استراتژيک و آبشاري
يا بروز نمودن اطالعات ترافيک مورد نياز از مسایل حایز اهميت مديريت
بحران ميباشد( .ثنایی نژاد)52-1385،51 ،

نقشهی ( :)2نقشه ناحیه و محالت شهر دهدشت

شاخصهای مؤثر در آسیبپذیری شهر در زمان وقوع زلزله

آسیبپذیری ناشی از تراکم جمعیتتراکم انسانی یکی از شاخصهای مهم زندگی شهری است.هر چه
تراکم جمعیت در شهر کمتر باشد و این تراکم به طور متعادل در سطح شهر
توزیع شده باشد ،آسیبپذیری شهر در برابر زلزله کمتر خواهد بود( .قاضی
حسامی )199 ،1373 ،بر عکس تراکم جمعیتی باال در شهر به معنای تلفات
و خسارتهای بیشتر به هنگام وقوع زلزله است و این ،عالوه بر از بین
بردن تعداد بیشتری از مردم در اثر فروریختن آوارها ،به دلیل بسته شدن
راهها و معابر و کاهش امکان گریز از موقعیتهای خطرناک و دسترسی به
مناطق امن ،موجب مشکل جابه جایی مجروحان میشود .همچنین تراکم
باالی شهری به معنای کمبود فضای خالی برای اسکان موقت آسیب دیدگان
است .به طور کلی تراکم های انسانی نقش غیر قابل تردیدی در رابطه با
شاخصهای مختلف رفاهی ،بهداشتی ،آموزشی  ...و دسترسی به امکانات
دارد؛ ولیکن رابطه تراکم جمعیت با آثار زلزله قدری پیچیده تر است .تراکم
جمعیت هیچ گونه نقشی در شدت تخریب ندارد ،بلکه اهمیت تراکم مربوط
به بعد از رخ دادن تخریب است( .پرهیزگار1376 ،؛  )43به عبارت دیگر از آن
جا که ترتیب زمانی آثار زلزله به صورت زیر است ،لذا اهمیت تراکم انسانی
در آخرین مرحله بسیار تعیین کننده به شمار میرود.
 آسیبپذیری ناشی از تراکم ساختمانیدر تراکم ساختمانی باال امکان تخلیه کاهش یافته و میزان خسارات
جانی و مالی افزایش پیدا میکند .درصد باالی تراکم ساختمانی چه در سطح
و چه در ارتفاع از عوامل مؤثر افزایش آسیب ساختمانهای شهر بخصوص
در نقاطی است که اطمینان به رعایت کامل اصول مقاومسازی ساختمانها
وجود ندارد( .شفیعی.)59 ،1377،
 آسیبپذیری ناشی از قدمت ساختمانهر چه عمر ساختمانها بیشتر باشد ،با توجه به فرسودگی و همچنین
استفاده از مصالح کم دوام در زمانهای گذشته برای ایجاد فضاها ،مقاومت
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جدول ( :)1تراکم ناخالص جمعیتی در محالت شهری شهر دهدشت
ناحیه

جمعیت

محله

22.76

22634

357.8

22.28

4.6

218.07

44.31

100.37

237.35

59

11706

شصت دستگاه

965

256.64

آزادگان

3735

76.8

16.56

48.63

245.24

89.5

85.78

50.42

طبیبی ها

7388

63.06

28.48

117.15

286.80

100.6

5.23

45.61

8936

80.58

34.07

110.89

290.03

75.5

11.25

233.17

امامزاده سلطان
مهدی

200.62

89.5

15126

278.85

49466

56.32

کل شهر

893.29

54.24

طاس احمدیها
جدید

10618
-

101.72
69.53

41.03
-

104.38
-

193.02

268.57

بالد شاپور

4508

41.2

14.58

109.41

305.42

75.9

255.49
-

55.38

85

-

94.92

33.01

73.81

230.76

95.9

سادات
3

79.08

56.77
86.26

خواجهها

985

5.49

168

63.26

4490

83.19

10.04

59

262.33

فرهنگیان
صدو هشتاد
دستگاه

محله

محله

محله

محله

91.85

2

محله
835

ناحیه

ناحیه

ناحیه

ناحیه

ناحیه

ناحیه

81

1

مساحت کل
محله

سطح مسکونی

تراکم ناخالص ()P

تراکم خالص ()P

تراکم
ناخالص1390

106.9
59
86

256.27

نگارندگان وطرح تفضیلی شهر دهدشت (مهندسین مشاور نقش جهان پارس)1384،

جدول ( :)2تراکم ساختمانی در شهر دهدشت

مشخصات

محله

سطح اشغال

سطح مسکونی

درصد اشغال

سطح زیربنا

تراکم ساختمانی

متوسط طبقات

فرهنگیان

24200

8140

8410

34

35

1

صد و هشتاد دستگاه

195100

93690

95790

48

49

1.02

خواجهها

36500

19030

19520

52

53

1.02

امامزاده سلطان مهدی

340700

189150

197400

56

58

1.03

طبیبیها

266000

151150

162500

57

61

1.07

آزادگان

163000

77730

78400

48

48

1

شصت دستگاه

41000

14450

14600

35

35

1

سادات

301000

148100

151300

49

50

1.02

بالد شاپور

147200

77100

82660

52

56

1.07

طاس احمدی ها

388000

210590

216600

54

56

1.03

جمع کل

1902700

989130

1027350

52

54

1.04

نگارندگان و طرح تفضیلی شهر دهدشت (مهندسین مشاور نقش جهان پارس)1384،

ناحیه
1

2
3
جمع

نوساز

قابل قبول با
کیفیت باال

جدول( :)3کیفیت بناهای مسکونی موجود به تفکیک نواحی
قابل قبول با کیفیت
پایین

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

12
30
236

0.7
1.4
3.2

35
137
879

2.5
7
13

1414
1798
5384

87
87
79

194

6

707

23
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مرمتی با کیفیت باال

مرمتی با کیفیت پایین

جمع

مخروبه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

147
59
228

0.9
3
3.4

8
27
60

0.5
1.3
1

6
8
29

0.3
0.3
0.4

1622
2059
6816

100
100
100

22

0.7

25

0.8

15

0.5

3135

100
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ساختمان در برابر زلزله کمتر شده و آسیبپذیری افزایش مییابد( .مشکینی،

 )28 ،1385نگارندگان و طرح تفضیلی شهر دهدشت و نگارندگان (مهندسین
مشاور نقش جهان پارس) 1384،

 آسیبپذیری ناشی از مصالح ساختماننوع مصالح به کار رفته در ساختمانها در میزان مقاومت آنها بسیار مؤثر
است .مطابق تقسیمبندی مرکز آمار مصالح به کار رفته در بناها عبارتنداز:
بتون آرمه ،آجر و آهن ،سنگ و چوب ،تمام چوب ،خشت ،گل و خشت
و چوب که هر کدام دارای مقاومتهای متفاوتی میباشند .این تفاوت
مقاومت ،تأثیر مهمی در آسیبپذیری ساختمانها دارد( .نوریان)52 ،1387 ،
جدول( :)4نوع مصالح بنا و درصد آن
نوع مصالح

درصد

تمام چوب ،خشت و گل ،خشت و چوب

2/82

آجر و چوب ،سنگ و چوب

1/11

تمام آجر ،سنگ و آجرف بلوك سيماني

32/59

آجر و آهن ،سنگ و آهن

35/27

بتون

18/21

مآخذ :نگارندگان

مأخذ :نگارندگان

ارتباط آن با شریانهای اصلی ،از میزان آسیبپذیری و تلفات میکاهد.
(قریب .)1376،175 ،در جدول شمارهی ( )5شبکه معابر شهر و وزنهای
اعمال شده نشان داده شدهاند.
جدول ( :)5معابر شهر و وزن آن
معابر شهر براساس عرض معابر

وزن

4-8

1

8-12

3

12-24

5

24-35

7

35-70

9

مآخذ :نگارندگان

ساختار شبکه ارتباطی

ساختار شبکه معابر اصلی شهر تلفیقی از سیستمهای شعاعی و حلقوی
است .در سیستم شعاعی ،خیابانهای اصلی شهر از یک هسته مرکزی منشعب
میشوند و پیوند شبکه با یکدیگر از طریق هسته مرکزی صورت میگیرد .در
دهدشت ساختار ستارهای و شطرنجی ،ساختاری غالب است و آنچه در چند
دهه گذشته تاکنون در جهت تغییر و تحول شبکه به چشم میخورد ،گرایش
ساختار و الگوی شبکه معابر به سوی سیستم حلقوی است .مجموعه حرکات
ارتباطی به علت کامل نبودن شبکه کنارگذرها و عدمبرخورداری از سلسله
مراتب در معابر اصلی و جمع کننده و پخش کننده و نیز به دلیل توزیع عمل
کردهای عمده در امتداد سه محور اصلی شهر و عدم وجود سلسله مراتب
مرکزیت شهری ب ه طور عمده برسه محور اصلی شهر متمرکز شده و فشار
حداکثر را بر آن وارد میکند( .رشیدی فرد ،و همکاران .)9 ،1389
جدول ( :)6شبكه معابر شهري و درصد آن

نمودار ( :)1فراوانی انواع مصالح در شهر

 : Aبتون  : Bآجر و آهن ،سنگ و آهن  : Cتمام آجر ،سنگ و آجر،
بلوک سیمانی  : Dآجر و چوب ،سنگ و چوب  : Eتمام چوب ،خشت و
گل ،خشت و چوب
مطالعات آسیبپذیری بناها نشان میدهد که:
 2/82درصد بناها بطور کامل آسیبپذیرند  11/1درصد بناها بطور
متوسط آسیبپذیرند  32/59درصد بناها آسیبپذیری ضعیف دارند.
 35/27درصد بناها آسیبپذیر کمی دارد  18/21درصد بناها آسیبپذیر
نیستند( .مطالعات نگارندگان)1391 ،
 آسیبپذیری ناشی از دسترسی به شبکه معابررعایت سلسله مراتب در طراحی شبکهها و دسترسی مناسب میتواند
در زمان وقوع زلزله نقش مهمی برعهده داشته باشد و میزان صدمات وارده
را کاهش دهد .همچنین طرح و ظرفیت سیستم خیابانهای محلی و نحوه

شبكه معابر (متر)

درصد

4-8

65/98

8-12

15/74

12-24

9/54

24-35

2/44

35-75

6/27

مآخذ :نگارندگان

آسیبپذیری ناشی از دسترسی به شبکه معابر

معابر به عنوان یکی از عناصر بسیار مهم شهری ،بالفاصله بعد از وقوع زلزله
اهمیت ویژهای مییابند ،چرا که نیاز به جابه جایی و اسکان در اولین فرصت
مطرح میگردد .بنابراین در صورت بسته شدن یکی از جادههای اصلی و یا حتی
معابر فرعی ،خسارات ناشی از زلزله چندین برابر میشود و بازگرداندن شرایط
به وضعیت عادی به تأخیر میافتد .در سطح شهر اگر معابر باریک و تراکم
جمعیت باال باشد عملیات امداد و نجات به سختی صورت میپذیرد و باعث
افزایش تلفات میشود؛ از طرفی اگر سلسله مراتب معابر شهری رعایت شود و
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عرض معابر به تناسب سلسله مراتب و تراکم جمعیت باشد عملیات امداد رسانی
سریعتر و آسانتر میشود .بر اساس بررسیهای انجام شده 65/98 ،درصد شهر
به معابر  4 – 8متری 15/74 ،درصد شهر به معابر  8 – 12متری 9/54 ،درصد
شهر به معابر  12 – 24متری 2/44 ،درصد شهر به معابر  24 – 35متری و 6/27
درصد شهر به معابر  35 – 75متری دسترسی دارند.
نمودار( :)2فراوانی شبکه معابر در شهر

نقشهی ( :)4خطر لرزهای ایران و موقعیت استان کهگیلویه و
بویراحمد در آن
مأخذ :نگارندگان

 4 – 8 :Aمتری  5 – 12 : Bمتری  12 – 24 : Cمتری 24 – 35 :D
متری  35 – 75 :Eمتری
براساس نقشه ،میزان آسیبپذیری شهر با توجه به امکان دسترسی
به شبکه معابر این چنین پیشبینی میشود که 65/98 ،درصد شهر کام ً
ال
آسیبپذیر 15/74 ،درصد شهر آسیبپذیری متوسط 69/54 ،درصد شهر
آسیبپذیر 2/44 ،درصد شهر نسبت ًا آسیبپذیر و  6/27درصد شهر از
استحكام کافی برخوردار است.

نقشهی () 3موقعیت ایستگاههای آتشنشانی فعلی نسبت به شبکه
اصلی حمل و نقل شهر دهدشت

ضرورت مکانیابی بهینه ایستگاههای آتشنشانی

در اين مقاله با توجه به وضعيت نامطلوب شهر دهدشت كه در مقابل
زلزله و ساير حوادث طبيعي آسيبپذيرند ،با استفاده از فنون تصميمگيري
گروهي و تحقيق در عمليات ،سعي شده وضعيت مكاني ايستگاههاي آتش
نشاني مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد .مطابق متدولوژي ارایه
شده ،جهت مكانسنجي ايستگاههاي آتشنشاني در يك شهر انتخابي،
ارزيابي هر ايستگاه بر اساس فرآيندي ساختار يافته در قالب يك مدل جامع
مورد بررسي قرار گرفته است.
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نقشهی ( :)5موقعیت فعلی ایستگاههای آتشنشانی دهدشت
از میان کاربری ها و خدمات موجود در شهر ،توزیع و مکانیابی بهینه
ایستگاههای آتشنشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها
و ارایه تمهیداتی در زمینه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی و حادثه از اهمیت
قابل توجهی برخوردار است .شهر دهدشت با جمعیتی در حدود  70000نفر
در سال  1390و به عنوان مرکز شهرستان کهگیلویه ،از نظر تعداد و پراکندگی
واحدهای خدماتی از جمله ایستگاههای آتش نشانی کمبودهایی دارد .زیرا بر
اساس قوانین در مقابل هر  10000نفر جمعیت شهری بایستی یک ایستگاه
آتشنشانی وجود داشته باشد .در ایران به ازای هر  20000نفر جمعیت شهری
معیار  0/5مترمربع زمین برای احداث ایستگاه آتش نشانی در نظر گرفته میشود
همچنین شعاع دسترسی به مراکز آتش نشانی 2تا 3کیلومتر بوده و در کوچههای
کم عرض و مناطق مرتفع ایجاد شیرهای آتش نشانی در نقاط مختلف شهر و
محالت آن ضروری است؛ که از این نظر شهر دهدشت وضعیت مناسبی ندارد.

مساحت و شعاع پوشش ایستگاههای آتشنشانی

مساحت مناطق مختلف شهری و شعاع عمل ایستگاههای آتش نشانی در
برنامهریزی استقرار ایستگاهها از عوامل عمده به حساب میآید .استانداردهای
جهانی شعاع  5کیلومتر را برای ایستگاه ها پیشبینی میکند و از طرف دیگر
زمان رسیدن به مکان آتشسوزی را  5-3دقیقه در نظر گرفته اند .برای
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دستیابی به استاندارد  5-3دقیقه باید محدوده حوزه استحفاظی ایستگاهها را
کاهش داد .در نتیجه با سرعت بین  40-30کیلومتر در ساعت ،خودروهای
امدادی در هر دقیقه بین 670-500متر را طی میکنند که با محاسبه یک
دقیقه برای رسیدن پیام آتشسوزی به ایستگاه و خروج ماشینها از ایستگاه
در  4دقیقه باقیمانده ،نیروهای آتشنشانی فاصلهای به طول  7/2-2کیلومتر
را پوشش میدهند .مساحت چنین ناحیهای بین  23-5/12کیلومتر خواهد
بود .همان طور که در نقشه شماره  5مشاهده میشود با توجه به تعداد
اندک ایستگاههای آتشنشانی در شهر دهدشت در صورت وقوع زلزله ،این
ایستگاههای آتشنشانی در عمل نمیتوانند جوابگو باشند.

كه ( )GISميتوانست در بررسي شبكه حمل و نقل شهري دهدشت داشته
باشـد ،در بخشي مجزا ،قابليتهاي تحليلي آن در انجام برخي از آناليزهاي
معمول از جمله بهينهترين مسيرها براي حركـت ماشينهاي آتشنشاني از
ايستگاه به محل وقوع حادثه و همچنين محدوده خدماتي ايستگاههـا در
اوج بـار ترافيـك شبكه شهري (ساعت  9تا  11صبح و  5تا  8عصر) مورد
بررسي قرار گرفت .وجود هم پوشيهاي مكاني باال در بين ايستگاهها در
برابـر خالءهاي خدمات رساني در بخشهاي ديگري از شهر ،ميتواند مؤيد
مكان گزيني ناعادالنه فـضايي خـدمات رسـاني ايمني شهر باشد .لذا پس
از اولويتبندي مناطق مختلف شهر در جهت تأسيس ايستگاهها ،با در نظر
داشـتن موقعيـت كنوني آنها از يك طرف و جابه جايي پنجرهاي نقاط در
نقشه اولويتبندي شهر و در تناظر با شبكه حمل و نقل شهري ،مكانهاي
جديد پيشنهاد شدند که در نهایت نقشه شماره  6به عنوان نقشه نهایی جهت
مکانیابی بهینه ایستگاههای آتشنشانی به دست آمده است.

منابع و مآخذ

نقشهی ( )6مکانیابی بهینه ایستگاههای آتشنشانی بر اساس
تقسیمبندی محالت در شهر دهدشت
جدول( : )7دسترسي به ايستگاههاي آتشنشاني در شهر دهدشت
زمان دسترسي (دقيقه)

مساحت (هكتار)

درصد

نوع دسترسي

3

357/8

54/05

مناسب

5

256/64

33/85

متوسط

7

278/85

12

نامناسب

نتیجهگیری

هدف اصلي تأسيس ايستگاههاي آتشنشاني تأمين بخشي از امنيت شهر
در راستاي اهداف از قبل تعريف شده آنها ميباشد .الزمه رسيدن به اين
هدف ،اعمال ديد سيستماتيك و يكپارچه به عناصر شهري بـه صورت
ميكـرو و جهـتدهـي ساختار شهر در قالب ماكرو است كه اين مهم در قالب
استفاده از سيستمهـاي اطالعـات جغرافيـايي ( )GISتـا حـد زيادي دست
يافتني است .تغييرات تصاعدي ساختار شهرها به خصوص در سالهاي
اخير عم ً
ال بيشتر از جهت بخـش و كنترل آنها بوده و در نتيجه ايستگاههاي
آتشنشاني از نظر ايفاي نقش با چالشهاي زيادي روبرو شدند .تعيين مكان
مناسب جهت تأسيس اين ايستگاهها يكي از مهمترين وظايف و اهداف
مديران شهري است كه بايد قبل از اجرا ،در يك چارچوب سيستماتيك آماده
سازي گردد .در واقع هدف اصلي از مكانيـابي ،جلـوگيري از هـدر رفـتن
هزينهها از يك طرف و تضمين كارآيي بهينه ايستگاهها در تقابل با سيستم
شهري است .بدين منظور درابتدا و پس از تعريف مدل مفهومي ،ضـوابط
مـؤثر در مكانيابي ايستگاههاي آتشنشاني مشخص شده و اطالعات مرتبط
با هر يك از آنها آمادهسازي گرديـد .با توجه به اهميت تحليل شبكه و نقشي

-1پرهیزگار ،اکبر ،1376 ،الگوی مناسب مکانگزینی خدمات شهری با تحقیق
در مدلها و  GISشهری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
-2ثنایینژاد ،فرج ،1381 ،کاربرد  GISبا استفاده از  ARC/INFOدر
برنامهریزی شهری و منطقهای ،انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
 -3رشیدی فرد ،نعمتاهلل و کرامتی اصل ،رحمت اله ،1389 ،کاهش ترافیک شهر با
تأکید بر نحوه توزیع و ساخت و ساز پارکینگهای عمومی در سطوح شهر یاسوج
با استفاده از مدل تحلیل شبکه ،کنفرانس بینالمللی حمل و نقل و ترافیک – تهران .
 -4زنگی آبادی ،علی ،1388 ،برنامهريزي استقرار و مكانيابي ايستگاههاي
آتشنشاني خميني شهر با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي ( ،)GISدومين
كنفرانس بينالمللي شهرداري الكترونيكي ،تهران.
-5زیاری ،کرامت اله ،بشارتی فر ،صادق و رشیدی فرد ،نعمت اله،1389،ارزیابی
کاربری اراضی شهر دهدشت ،فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط دانشگاه آزاد
اسالمی مالیر.
 -6زیاری ،یوسفعلی ،و رضوانی ،مهرناز ،1389 ،بررسی و مکانیابی مراکز پستی
با استفاده از روش AHPدر محیط ،.GISفصلنامه جغرافیایی آمایش محیط
دانشگاه آزاد اسالمی مالیر.
-7شاطريان ،محسن ،1383 ،بررسي تأسيسات و تجهيزات شهري (پست-
مخابرات آتشنشاني) و مكانيابي آنها در بافت قديم و جديد شهر مشهد ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 –8شفیعی ،حمید ،1377 ،تاثیر مدیریت پارکینگ و سیستم موج سبز بر سطح
قدرت معابر شریانی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 -9قاضی حسامی،علی.،1373،مکان یابی پارکینگ با استفاده از ،1373، GIS
پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی.
 -10قریب ،فریدون ،1376 ،شبکه ارتباطی و طراحی شهری ،پایان نامه
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران.
 -11الله پور ،محسن ،1385،مکانیابی و ساماندهی پارکینگهای عمومی شهریار
با استفاده از ،GISشهرداری شهریار.
 -12مشگینی ،ابوالفضل ،1387 ،جزوه کارشناسی برنامهریزی کاربری اراضی
شهری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه زنجان.
 -13مهندسین مشاور نقش جهان پارس ،1384 ،طرح تفضیلی شهر دهدشت.
 -14نوریان ،رحیمه ،1387 ،بررسی زلزلهپذیری شهر قائم شهر ،پایاننامه
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان.
 -15هادیانی ،زهره ،کاظمیزاد ،شمس اله ، 1388 ،مکان یابی ایستگاه های
آتش نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل  AHPدر محیط (GISمطالعه
موردی :شهر قم ،دومين كنفرانس بينالمللي شهرداری الكترونيكي.
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