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  روستايي روستايي بافت بافت خدمات ايمني در خدمات ايمني در گزيني گزيني عوامل موثر بر مكانعوامل موثر بر مكان
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  چكيده

روزافزون به دليل اهميت و توجه نشاني بهاز ميان كاربريها و خدمات موجود در روستا، توزيع و مكانيابي بهينه ايستگاههاي آتش

با توجه به . سوزي و حادثه از اهميت قابل توجهي برخوردار استامر ايمني و ارائه تمهيداتي در زمينه پيشگيري و مقابله با آتش

  نشاني و خدمات ايمني در تمامي روستاها، احداث و مكانيابي صحيح اين پايگاهها نبودن استقرار مراكز آتشصرفهمقرون به

عنوان خان بهدر اين پژوهش، روستاهاي داشبند، ناچيت و رحيم. افزايش كارايي و ضريب ايمني روستاها شودتواند باعث مي

نشاني در بافت روستا مورد روستاهاي منتخب از ميان روستاهاي شهرستان بوكان، باهدف تعيين مكان مناسب براي پايگاه آتش

نوع كاربري، فاصله از مراكز آموزشي،  همچون با تكيه بر معيارهايAHP-Fuzzy بررسي قرار گرفت و با استفاده از روش تلفيقي

فاصله از منبع آب روستا و فاصله از مراكز بهداشتي و درماني براي مكانيابي  ،فاصله از معابر اصلي ،فاصله از ساختمان دهياري

گيري از فاكتورهاي در نظر گرفته شده و بهره نشاني در بافت روستا انتخاب گرديد نتايج نشان مي دهدكه با توجه بهپايگاه آتش

  . منطقي بوده است نشاني در بافت روستاي داشبند كامالًمنظور احداث پايگاه آتشهدر انتخاب مكان مناسب ب مدل تلفيقي

  

  .نگزيني، خدمات ايمني، شهرستان بوكاروستا، مكان: واژگانكليد

                                                 
 .دانشيار دانشكده علوم جغرافيايي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران . 1

 .ريزي روستايي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايرانكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه . 2



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                  192

  

  مقدمه

نشاني و كاركنان آموزش  اي از تجهيزات آتش تي است كه با داشتن مجموعهنشاني روستايي، واحدي خدما پايگاه آتش
عملكرد اصلي اين پايگاه خاموش . شود سوزي در نقاط روستايي كشور طراحي و ساخته مي ديده براي مقابله با آتش

مسكوني، هايي نظير واحدهاي  هاي پوشش گياهي نظير مزرعه، جنگل، باغات و سازه ها در عرصه سوزي كردن آتش
تواند دامنه عملكردي خود را تا ارايه  ها، مراكز صنعتي، واحدهاي تجاري و آموزشي و غيره است ولي مي كارگاه

هاي  هاي اوليه، خدمات امداد و نجات مصدومين و فوريت سوزي، كمك هاي ايمني و پيشگيري از آتش آموزش
  . )2:1384ها،ها و دهياريسازمان شهرداري(پزشكي توسعه دهد 

ترين مكان روستايي از ميان نقاط روستايي  معني تعيين مناسبنشاني روستايي به يابي پايگاه خدمات ايمني و آتش مكان
پيرامون با توجه به دسترسي و سرانه جمعيت و از طرفي ديگر تعيين مناسبترين مكان در بافت روستا با توجه به 

ها، شبكه دسترسي درون روستا، عوارض طبيعي و وضعيت پستي و  هيابي نظير جاد موقعيت نسبي عوامل موثر در مكان
  . بلندي زمين است

درصد از جمعيت  5/28حدود 1390و مطابق با سرشماري رسمي كشور در سال  4/31، 1385بر طبق آمار سال 
شور نشاني به مراكز روستايي كدر حال حاضر، خدمات ايمني و آتش. دهدكشور را جمعيت روستايي تشكيل مي

مطابق مصوبه شواري . گيردعمدتاً از سوي مراكز ايمني مستقر در شهرها و خارج از وظيفه قانوني آنها انجام مي
پوشش اين نوع خدمات درصد جمعيت روستايي تحت 3/8حدود1385عالي معماري و شهرسازي كشور در سال 

مساله مورد پژوهش، انتخاب مكان مناسب  با اين توضيحات،). 49:1390ها،ها و دهياريسازمان شهرداري(هستند 
بهترين شكل نشاني بهمنظور افزايش ضريب كارايي و سهولت در ارائه خدمات ايمني و آتشبه در بافت روستا

نشاني و خدمات ايمني، شعاع عملكردشان صرفاً براي كه روستاهاي داراي ايستگاههاي آتشاز آنجايي. ممكن است
رساني كنند، بنابراين انتخاب مكان مناسب در بافت با تي به روستاهاي اطراف نيز خدماتهمان روستا نيست و بايس

نشاني به روستاهاي اطراف و توجه به دسترسي و همجواري حوزه ارائه خدمات روستاها داراي پايگاه آتشتوجه به
عنوان يك خدمات نشاني بهشپس واضح است كه امكان ارائه خدمات ايمني و آت. كاربريها بسيار حائز اهميت است

از اينرو بررسي . دليل توزيع و پراكندگي روستاها ميسر نيستبرتر به همه سكونتگاههاي روستايي كشور به
روشهايي كه بتواند الگوي مناسبي در تعيين روستاها و مكانهاي مناسب در بافت روستا جهت ارائه خدمات ايمني و 

از اينرو، در تحقيق حاضر سعي بر آن است تا با انتخاب روستاهاي داشبند،  ناپذير است و همنشاني اجتنابآتش
  .خان از توابع شهرستان بوكان بخش سيمينه مساله مورد نظر بررسي و تحليل شودناچيت، رحيم

هاي روشن در زمينه انتخاب مكان مناسب در بافت برآن است تا با طرح سواالت زير، به پاسخ ،پژوهش حاضر
  .نشاني بپردازدعنوان الگوي قابل تعميم به روستاهاي اطراف در زمينه خدمات ايمني و آتشمورد مطالعه به روستاهاي

 هايي بايد در نظر گرفته شود؟نشاني و خدمات ايمني در بافت روستا چه مولفهبراي انتخاب پايگاه آتش. 1

 مات ايمني در بافت كالبدي روستا موثر باشد؟نشاني و خدتواند در مكانيابي پايگاه آتشچگونه مدل فازي مي. 2
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  هدف 

  .نشاني و خدمات ايمني در بافت كالبدي سكونتگاههاي روستايي شهرستان بوكانهاي بهينه براي مراكز آتشتعيين مكان

  

  روش تحقيق

سنادي و صورت اآوري اطالعات آن بهجمع. اين تحقيق از نوع كاربردي و از لحاظ ماهيت تحليلي ـ توصيفي است
برداري، بررسي سوابق آماري و ديدگاهها و در اين راستا، پژوهش حاضر در قالب تكنيكهاي مانند فيش. ميداني است

نظريات مختلف مربوط به موضوع پژوهش به كتابخانه و آرشيوها مراجعه شده و در روش ميداني از پرسشنامه، 
از ميان روستاهاي شهرستان . وري اطالعات استفاده شده استترين شيوه گردآعنوان اصليمصاحبه و مشاهده عيني به

خان با توجه به بررسي قبلي و نيز با توجه به فاكتورهاي جمعيتي، دسترسي، آمار بوكان، روستاي داشبند، ناچيت، رحيم
ه، با سپس روستاهاي انتخاب شد. نشاني در بافت روستا انتخاب گرديدحوداث و حريق براي مكانيابي پايگاه آتش

و به كمك معيارهايي همچون نوع كاربري زمين، فاصله از مراكز آموزشي، فاصله از ahp-fuzzy استفاده از مدل تلفيقي
مراكز بهداشتي و درماني، فاصله از ساختمان دهياري، فاصله از معابر اصلي و فاصله از منبع آب براي مكانيابي ايستگاه 

استفاده شد و سپس  expert choice 11افزار ا براي تعيين اهميت معيارها از نرمابتد. نشاني مورد برسي قرار گرفتآتش
  .صورت ارزشي از صفر تا يك درآمدندها در قالب رستر بهبه كمك مدل فازي هر يك از شاخص

  

  گيريجامعه مورد مطالعه، نمونه و روش نمونه

بخش به نامهاي مركزي  2اين شهرستان داراي . است غربي قرارگرفته شرقي استان آذربايجانشهرستان بوكان در جنوب
طبق آمار آخرين ). 1:1383ريزي آذربايجان غربي، سازمان مديريت و برنامه(دهستان دارد  7و سيمينه است و 

 03/7نفر جمعيت داشته است كه  224628تعداد  1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان بوكان در سال 
نفر  52619و ) 25/74(نفر شهري  151689از اين تعداد جمعيت . شود تان را شامل ميدرصد از جمعيت كل اس

  .باشند مي) درصد 75/25(روستايي 

  وضعيت فعلي روستاهاي مورد مطالعه .1جدول

 نام روستا
  جمعيت

)1390(  

 شهرستان بخش دهستان
راه 

 دسترسي

 تا روستافاصله به كيلومتر نام مراكز و 

 مركز شهرستان ركز بخشم مركز دهستان

  كيلومتر 15بوكان   كيلومتر 17سيمينه  روستاي داشبند آسفالت  بوكان  سيمينه  اختاچي شرقي  2008  داشبند

 كيلومتر 45بوكان  كيلومتر 5سيمينه  كيلومتر15سيمينه  آسفالت بوكان سيمينه اختاچي محالي  1563 خانرحيم 

  كيلومتر 6بوكان   كيلومتر 23سيمينه  ركيلومت 15داشبند تآسفال  بوكان  سيمينه  اختاچي شرقي  1738  ناچيت
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  موقعيت روستاهاي مورد مطالعه. 1نقشه

  google earth:  2013منبع

  روش بررسي

هاي مربوط به هريك فاكتورمرتبط شناسايي شده است و اليه 6نشاني در بافت روستايي ابتدا براي مكانيابي پايگاه آتش
 ARCدر محيط  (3.6× 3.6)يكسان cellsizeو با  :Zone 38،WGS1984 UTMستم زمين مرجع همسان از اين معيارها با سي

GIS 10  افزارهاي موردنظر از نرمبراي تعيين اهميت شاخص. استآماده گرديدهexpert choice 2011  استفاده شده است و
 استاندارد شده و در قالب رستر به  Rster calculatorها با استفاده از مدل فازي توسط ابزارسپس هر كدام از شاخص

هاي استاندارد تمامي اليه AHP- FUZZYاند و بعد از اين مرحله با تلفيق مدل صورت ارزشي از صفر تا يك درآمده
  هاي در اين صورت به اليه. اندهاي نسبي حاصل از مدل تحليل سلسه مراتبي ضرب شدهشده در هر يك از وزن

  پوشاني ها انجام گرفته و همسپس عملگرهاي جمع و ضرب جبري فازي روي اليه. شوندبديل ميدار فازي توزن

هاي در نهايت، با عملگر متعادل گاماي فازي و در نظرگرفتن بهترين توان گاما نقشه نهايي مكان. ها صورت گرفتاليه
  .شبند مشخص گرديدنشاني و خدمات ايمني در بافت روستاي دامناسب براي احداث پايگاه آتش

جهت مقايسه . انتخاب شده است  AHPجهت انجام فرايند مدل    Expert choice 2011افزاردر اين تحقيق از نرم
افزار سه روش كالمي، ماتريسي و گرافيكي وجود دارد كه از روش ماتريس براي مقايسه زوجي معيارها در اين نرم

دويي براساس نظر كارشناسي مبتني بر شناخت جيحي در مقايسه دوبهمقادير تر. زوجي معيارها استفاده شده است
دهي و قبل از به بعد از مرحله وزن. استعوامل در ارتباط با هدف و شناخت منطقه مورد مطالعه درنظر گرفته شده

حليل در ت. ها بايستي نسبت به سازگاري مقايسات اطمينان حاصل شود و نرخ سازگاري محاسبه شودكارگيري وزن

 خانروستاي رحيم: 3روستاي ناچيت                            تصوير: 2روستاي داشبند                            تصوير: 1تصوير          



  195                         گزيني خدمات ايمني در بافت روستاييعوامل موثر برمكان 

 

باشد كه در اين صورت از سازگاري قابل قبولي برخوردار است، درغير  1/0شاخص سازگاري اين مقدار بايد كمتر از 
هاي نسبي معيارها در اين تحقيق نرخ سازگاري مربوط به وزن. عمل آيداين صورت بايد در مقايسات تجديد نظر به

  .دهداست كه وضعيت قابل قبولي را نشان مي 04/0

 ECافزار مقايسه زوجي معيارها با استفاده از روش ماتريس در نرم. 1ودارنم

 
  ECافزار محاسبه وزن نسبي معيارها و نرخ سازگاري آن در نرم. 2نمودار

  

  

 ها و ايجاد توابع مجموعه فازي بر اساس نظرات كارشناسيسازي شاخصفازي

. كندزي باتوجه به تابع عضويت فازي ارزيابي ميهاي فاروش فازي احتمال عضويت يك پيكسل را به مجموعه

فاقد مرز مشخصي هستند و عضويت و يا عدم عضويت يك مكان در ) هاي فازيو يا كالس(هاي فازي مجموعه
اين عملگر در مقوله عملگرهاي توازني بوده و شرايط مناسبي از درجه . صورت تدريجي استاي خاص بهمجموعه

  مجموعه فازي از طريق تابع عضويت تعريف ). 192:1390قنبري و عكسرناييني،(كند مي بودن ايجاد ANDو  ORيك 

شوند وبراي هر مجموعه فازي عددي بين صفر تا يك وجود داردكه صفر عدم عضويت كامل و يك عضويت مي
ستاهاي مورد نشاني در بافت روشاخص براي مكانيابي خدمات ايمني و آتش 6در اين تحقيق. دهدكامل را نشان مي

ها و تعيين توابع سازي براي استانداردكردن اليهاستفاده قرار گرفته است كه در اين رابطه جهت انجام فرايند فازي
ها با مقياس و سيستم همين ترتيب تمام اليهبه. متجانس شوند GISها در محيط فازي ابتدا الزم است كه تمامي اليه
افزار ها براساس منطق فازي از نرمسازي و استانداردسازي اليهراي آمادهب. اندمختصات مشترك گردآوري شده

ARC GIS10 سازي ابزاراستفاده شده و براي مدلRaster calculator  اصولي كه براساس آن . كار گرفته شده استبه
و اليه موردنظر  گيرد به كمك متخصصين امر شناسايي شدهنشاني در بافت روستا انجام ميمكانيابي پايگاه آتش

  . گيرندصورت تابع فازي شكل ميطبق آن به
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هاي كه براي  هاي روستا است كاربرينشاني كاربرييكي از معيارهاي مناسب براي مكانيابي پايگاه آتش :اليه كاربري
تفكيكي بنياد است شامل زمينهاي باير داخل روستا، زمينهاي نشاني  در نظر گرفته شدهمكانيابي خدمات ايمني و آتش

منظور تهيه اين اليه از نقشه بازنگري به. باشدمسكن و زمينهاي خالي كه در خارج از محدوده روستا قرار دارند مي
گرفته شده است اين اليه به   exportآن Cad Autoطرح هادي روستايي داشبند استفاده شده و اليه موردنظراز نقشه 

ردسازي آن الزم است ابتدا فيلد توصيفي اليه به صورت كمي در محدوده باشد كه جهت استانداصورت وكتوري مي
به يك اليه رستري تبديل  Feature to rasterكدبندي شود و سپس براساس كدهاي داده شده به آن با استفاده از ابزار 

استفاده از روش صعودي ها استانداردسازي اليه با در اين هنگام با توجه به ارزش داده شده به هريك از كاربري .شود
منظور استقرار مراكز هاي بنياد مسكن ارزش بيشتري بههاي خالي داخل محدوده روستا و زمينزمين .گيردانجام مي

  .نشاني دارند و كاربري موجود و تثبت شده، داراي ارزش كمتري براي اين امر هستندخدمات ايمني و آتش

    

 
  

  

  

  

  بري زميناليه استاندارد شده كار. 2نقشه

  

وجود شبكه دسترسي مناسب يكي از الزامات افزايش سرعت عمل و كارايي در رسيدن به : اليه فاصله از معابر اصلي
محل وقوع حوادث و حريق در سطح روستا است، بنابراين مسيرهاي اصلي راههاي روستايي، مكانهاي مناسب براي 

اي باشد كه دسترسي گونهند و موقعيت اين پايگاهها بايد بهنشاني و خدمات ايمني در روستاها هستپايگاههاي آتش
بنابراين هر اندازه . وآمد روستا نباشدآالت به روستاهاي اطراف نيازمند عبور از بافت مسكوني و معابر پررفتماشين

رزش بيشتري شود به معابراصلي نزديكتر باشد انشاني و خدمات ايمني درنظر گرفته ميمكاني كه براي  پايگاه آتش
شود و تابع مربوط به آن به كه در اين حالت از روش نزولي استفاده مي. شودو فواصل دورتر ارزش كمتري داده مي

  .باشدشكل خطي كاهنده مي

  

  

  

  

  

  اليه استاندارد شده فاصله از معابر اصلي. 3نقشه

  

يل ماهيت و نوع فعاليت جاري در آن كه با نشاني به دلكاربري خدمات ايمني و آتش: اليه فاصله از مراكز آموزشي
شود سروصداي نسبتاّ زياد و سرعت حركت باال و نياز به فضاي باز براي حركت سريع در شبكه معابر مشخص مي
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هاي روستا همچون واحدهاي آموزشي در مقاطع پيش دبستاني، دبستان و راهنمايي تواند در كنار برخي كاربرينمي
  .آموزان همراه است و به سكوت و آرامش نياز دارندآموزشي با رفت و آمد زياد دانش قرارگيرد زيرا مراكز

  

  

  

 
  

  اليه استاندارد شده فاصله از مراكز آموزشي. 4نقشه

  ها سازگار با خدمات ايمني و اي از كاربريعنوان نمونهساختمان دهياريها به: اليه فاصله از ساختمان دهياري

  ها، نشاني و خدمات ايمني روستايي با ساختمان دهياريباشند كه همجواري پايگاه آتشمينشاني در روستاها آتش

نشاني و خدمات تواند از لحاظ مديريتي، قانوني، فني و اجرايي براي پايگاههاي آتشعنوان يك نهاد مديريتي در روستا ميبه

شود به ساختمان مي نشاني و خدمات ايمني درنظر گرفتهآتش بنابراين هر اندازه مكاني كه براي پايگاه. ايمني موثر واقع شود

شود كه در اين حالت از روش نزولي استفاده دهياري نزديكتر باشد ارزش بيشتري و به فواصل دورتر ارزش كمتري داده مي

    .باشدشود و تابع مربوط به آن به شكل خطي كاهنده ميمي

  

  

  

  

  

  
  

  صله از ساختمان دهيارياليه استانداردشده فا. 5نقشه

رو دسترسي به منابع از اين. نشاني روستايي استكننده آتش در پايگاه آتشآب عامل اصلي خاموش: اليه فاصله از منبع آب

بنابراين هر اندازه . آب دائمي و كافي براي پركردن مخزن در حداقل زمان ممكن و مواقع اضطراري اهميت بسيار زيادي دارد

منبع آب نزديكتر باشد ارزش بيشتري و فواصل شود بهنشاني و خدمات ايمني درنظر گرفته ميي  پايگاه آتشمكاني كه برا

شكل خطي كاهنده شود و تابع مربوط به آن بهشود كه در اين حالت از روش نزولي استفاده ميدورتر ارزش كمتري داده مي

  .باشدمي

  

  

  

  

             

    د شده فاصله از منبع آبهاي استانداراليه .6نقشه
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مراكز بهداشتي درماني به دليل داشتن پوشش مشترك با مراكز خدمات ايمني  :اليه فاصله از مراكز بهداشتي ـ درماني

عنوان آيند كه نزديكي اين مراكز به مراكز بهداشتي ـ درماني بهحساب ميعنوان كاربريهاي همجواري بهنشاني بهو آتش

حساب نقش مهمي در انتقال مجروعين و رساندن سريع مصدومين به مراكز بهداشتي ـ درماني به كنندهيك عامل كمك

  .آيد كه در تحقيق حاضر روستاي ناچيت فاقد مراكز بهداشتي ـ درماني استمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي استاندارد شده فاصله از منبع آباليه. 7نقشه

  

    AHPهاي فازي با وزن حاصل از مدلتركيب اليه

اين فرايند بر روي هر . هاي مورد نظر با استفاده از نظر كارشناسي و به كمك مدل منطق فازي استاندارد شدندابتدا اليه
  . يك از معيارها اصلي صورت گرفت كه در اين حالت از اهميت خود معيارها نسبت به همديگر صرفنظر شده است

ها با استفاده از روش فازي معين شد م گرفت و ارزش هر كدام از آنبندي بر روي هريك از معيارها انجاعبارتي طبقهبه
هاي اصلي هنوز اعمال نشده است، بنابراين در اين تحقيق با استاده از مدل گذاري بر روي شاخصدر حالي كه اين ارزش

  .اندثير داده شدههاي فازي تاها مشخص شد و در هر كدام از اليهتحليل سلسله مراتبي، وزن نسبي هركدام از شاخص

  

   انتخاب مكان مناسب در بافت روستا با اپراتور گاماي فازي

براي انتخاب مكان مناسب در بافت روستا عملگرهاي ضرب و جمع وگاماي فازي مورد بررسي قرار گرفت و گاماي 
  افت روستا با نتايج براي آن مورد استفاده قرار گرفت با توجه به تطابق ب 9/0تا  2/0فازي در توانهاي مختلف از 

خان بيشترين انطباق را داشت و براي روستاهاي ناچيت و رحيم 9/0براي روستاي داشبند و  8/0دست آمده گاماي به
منظور تصديق اين امر، با استفاده از دستور كنتور مشاهده شد كه بيشترين تجمع كنتورها در مكانهاي مطلوب براي به

  ترين مكانها براي احداث در نهايت، با توجه به گاماهاي مذكور مناسب. دارد نشاني قراراحداث پايگاه آتش

  . هاي زير قابل مشاهده استنشاني در بافت روستا شناسايي شد كه در نقشهآتش
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  نشاني در بافت روستاي داشبندبراي انتخاب مكان مناسب آتش 8/0ها براساس عملگر گاماي بندي مكاناولويت .8نقشه

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 نشاني در بافت روستاي ناچيتبراي انتخاب مكان مناسب آتش 9/0ها براساس عملگر گاماي بندي مكاناولويت .9نقشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خاننشاني در روستاي رحيمبراي انتخاب مكان مناسب آتش 9/0ها براساس عملگر گاماي بندي مكاناولويت .10نقشه
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فازي  9/0فازي براي روستاي داشبند و گاماي  8/0بندي با عملگر گاماي دست آمده در نقشه كالسبا توجه به نتايج به
نشاني زمين باير اطراف جاده خان، بهترين مكانها در بافت روستا براي پايگاه آتشبراي روستاهاي ناچيت و رحيم

باشند بنابراين رفته شده در اين پژوهش ميكار گاصلي روستا و زمينهاي هستند كه در فواصل مناسب با فاكتورهاي به
هاي فوق از نظر مطابقت با بافت روستا بهترين عنوان مكانهاي خيلي مناسب در نقشهمكانهاي مشخص شده، تحت

باشند زيرا هم به معابر اصلي نزديك بوده و هم از جهت نشاني و خدمات ايمني ميمكانها براي احداث پايگاه آتش
نشاني و هاي پايگاه آتشوآمد نيروهاي امدادي ماشينمنظور رفتروستاهاي اطراف الزم نيست به دسترسي آسان به

خدمات ايمني از بافت روستا حركت كند و از لحاظ رعايت  فواصل در جاي مناسب و در تناسب با ساير كاربريها 
  . باشندمي

هياريهاي كشور در حال پيگيري است با مطالعه مقايسه وضع موجود خدمات ايمني، كه از سوي سازمان شهرداري و د
ناپذير است و مندي از معيارها اجتنابدهد كه در تعيين و مكانيابي مراكز خدمات ايمني روستايي بهرهحاضر نشان مي

توان گفت كه مطالعات هم از اينرو، مي. سازدعدم توجه به معيارها، ارائه مطلوب مكان خدمات ايمني را ميسر نمي
بايست مبتني بر الگوي نشاني مينيابي در ارائه خدمات برتر در نواحي روستايي مانند ارائه خدمات ايمني و آتشمكا

در نهايت، تحقيق حاضر . رساني فاقد برنامه كارايي الزم را در پي نخواهد داشتتجربه شده صورت گيرد و خدمات
نشاني و خدمات ايمني روستايي دخيل هستند كه هاي آتشاول عوامل مختلفي در مكانيابي ايستگاه: دهد كهنشان مي

دادن حجم زيادي از توجهي از منابع مادي و از دستتوجهي به اين عوامل در مكانيابي موجب هدررفتن سهم قابلبي
  ات آوري اطالعكند بنابراين استفاده از فنمنابع محيطي شده و صدمات سنگيني را به مردم و محيط پيرامون وارد مي

ها، ضروري هاي مناسب همچون فازي  براي تحليل حجم وسيعي از دادهخصوص سامانه اطالعات مكاني و مدلبه
نشاني در بافت روستا كارايي بااليي دارد و همچنين هاي آتشها در مكانيابي ايستگاهكارگيري اين مدلاست و به

  .باشدروستا الزم مي روز براي مكانيابي در بافتاستفاده از اطالع جديد و به

   نشاني روستايي در بافت سكونتگاه، معيارهاي ديگريدوم آنكه، در مكانيابي پايگاههاي امداد و نجات و آتش

تواند در تمامي نقاط اين معيارها مي. بايست مدنظر قرارگيرد كه در اين پژوهش بر روي آنها  تمركز شده استمي
در همين ارتباط، . نشاني و امداد و نجات قرار گيردين مكان بهينه پايگاه آتشروستايي كشور مبناي عملكرد جهت تعي

هاي الزم بايست در همه زمينهعنواني مطرح گردد، مينشاني با چهنظر از اينكه پايگاه امداد و نجات يا آتشصرف
ها به ساكنان سكونتگاههاي ها و زمينهنشاني فعاليت نمايد و در همه عرصهجهت تامين ايمني، امداد، نجات و آتش

  .به شرح زير مطرح است پيشنهادها مبتني بر اين نتايج،. روستايي خدمات متناسب ارائه نمايد

  

  پيشنهادها

  هاي قابل تنظيم در سطح كشور پيشنهاد .الف

گاههاي سكونت نشاني درتاكيد بر مطالعات علمي و الگوهاي مطالعاتي جهت ارائه پايگاههاي امداد و نجات و آتش •
  عنوان يك الگو در ارائه خدمات ايمني و تواند بهروستايي همانند آنچه در اين پژوهش بر آن تاكيد شده و مي

 .نشاني در سكونتگاههاي روستايي مبناي عمل قرار گيردآتش
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 .در تعيين مكان بهينه در بافت كالبدي سكونتگاههاي روستايي تاكيد بر معيارها و ضوابط •

  ويژه در ناحيه مورد مطالعه  هايپيشنهاد. ب

گيري و منابع آب كافي در نشاني و خدمات ايمني نسبت جايگاههاي سوختتوجه به نزديكي مراكز آتش •
  نشاني و خدمات ايمنيهاي آتشتعيين مكان مناسب براي ايستگاه

ي مكانيابي در نشاني به ساختمان دهياري روستا، در روستاهاي داراي اولويت برانزديكي محل پايگاه آتش •
  داخل روستاها در سطح شهرستان

طوري كه در زمان حوادث و احداث پايگاه در زمينهاي مشرف به روستاها و در جايگاه مناسب ارتباطي به •
 سهولت انجام پذيردحريق، اطالع پايگاه از آن به

هاي العه تهيه طرحنشاني در مطلحاظ نمودن ضوابط و معيارهاي مربوط به مكانيابي خدمات ايمني و آتش •
 هادي روستايي 
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