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نشاني شهر زابل با روش هاي آتشبررسي و ارزيابي ايستگاه
هاي راهبردهاي كاهش با تأكيد بر اولويت( مدل چندمعياري

 )مخاطرات شهري
  اكبر كيانيدكتر 

 عبدالغني صفرزايي
  25/04/1393:تاريخ پذيرش    14/09/1392:تاريخ دريافت

  چكيده
سوزي و حوادث ديگر ترين خدمات شهري در مواقع آتشنشاني در زمره مهمخدمات ايمني و آتش

سوزي مثل آتشامدادرساني به موقع در حوادثي . شودبراي شهروندان و ساكنان شهرمحسوب مي
شهر زابل . كندخسارات جاني و مالي شهر و شهروندان را كاهش داده و از خسارات بيشتر جلوگيري مي

رود و از نظر سوزي به شمار ميدليل شرايط خاص، به عنوان يكي از شهرهاي بحراني از نظر آتشبه
     هدف مقاله، ارزيابي وضعيت . نشاني با كمبود روبرو استهاي آتشتعداد و پراكندگي ايستگاه

طرات نشاني در سطح شهرستان زابل با روش مدل چندمعياري جهت كاهش مخاهاي آتشايستگاه
هاي اي، اسنادي و بررسيتحليلي و مبتني بر مطالعات كتابخانه –روش تحقيق توصيفي. شهري است
مراكز آتش نشاني شهر زابل  هاي تحت پوششمحدوده مورد مطالعه شامل ايستگاه. باشدميداني مي

ها با توجه ايستگاه. نمايدهاي موجود به روستاهاي اطراف نيز خدمات ارائه مياست، كه به تبع وضعيت
ها و اطالعات مربوط به داده. مورد ارزيابي قرار گرفتند TOPSISبه پنج معيار كيفي و كمي با روش 

ها و نظرخواهي از با مراجعه مستقيم به ايستگاه ها و همچنين ارزيابي معيارهاي مختلف آنايستگاه
آوري و مورد استفاده قرار نامه جمعپرسش 380ها و شهروندان در قالب مسئولين و كارشناسان ايستگاه

دهد؛ كه ايستگاه آتشنشاني شماره يك نشان مي TOPSISنتايج حاصل از بكارگيري روش . گرفتند
شهيد (و ايستگاه شماره سه ) 257/0خيابان مدرس، (اه شماره دو در رتبه اول، ايستگ) 956/0مركزي، (

 بايست آمايش و هاي ارايه شده ميهاي بعدي قرار دارند، با توجه به تحليلدر رتبه) 084/0باهنر، 
  .  ها مورد بازنگري قرار گيردگزيني ايستگاهمكان
   .، كاهش مخاطرات شهريTOPSISگزيني، شهر زابل، روش نشاني، مكانآتش :هاي كليديواژه
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  مقدمه 
سوزي در شهرها از حوادثي است، كه هر لحظه ممكن است اتفاق افتاده و بر اثر آن آتش

ريزي برنامه. جان و مال فرد و افراد و يا اجتماعي از شهروندان در معرض نابودي قرار گيرد
شهرها با توجه به اصل پيشگيري از نشاني در هاي آتشيابي و ايجاد ايستگاهدرست در مكان

اي در كاهش خسارات جاني و مالي تواند سهم عمدهسوزي ميوقوع حوادثي مانند آتش
به بررسي و ارزيابي كامل و جامع ها نياز قبل از مكانيابي ايستگاه. شهروندان داشته باشد

له حاضر نيز ارزيابي يكي از اهداف اصلي مقا. باشدآتش نشاني در سطح شهرها مي هايايستگاه
باشد، كه تالش شده است با رويكردي هاي آتش نشاني در سطح شهر زابل ميوضعيت ايستگاه

  . اين وضعيت در مقاله حاضر ارايه و تحليل گردد TOPSISنوين با استفاده از روش ارزيابي 
ه سوزي و نحوها و تجزيه و تحليلهاي انجام شده در مورد حوادث آتشمجموعه بررسي

اي در هاي عمدهها و نارسايينشاني نشانگر آن است، كه محدوديتآتشهاي عملكرد ايستگاه
توان به ها را ميت و نارسايياين مشكال. ايستگاهها وجود دارد گزيني و عملكرد مطلوبمكان

   :بندي نمودشرح زير طبقه
 سوزي آتشها با كانون هاي بالقوه عدم انطباق مكان و شعاع پوشش ايستگاه 

 ها با تعداد جمعيت تحت پوششعدم تناسب تعداد ايستگاه 

 ها با الزامات و بافت شهريعدم تناسب توزيع مكاني ايستگاه 

 ها با استاندارد پوشش زمانيعدم تناسب توزيع مكاني ايستگاه 

 پرهيزكار، (ها  نسبت به هر دو معيار جمعيت و مساحت شهري ناكافي بودن تعداد ايستگاه
1383 :56 .(  

هاي مجهز، به ارزيابي وضعيت با توجه به موارد باال، شهر زابل، عالوه بر نياز به ايستگاه
دنبال حل اين مسائل و هاي موجود و در حال احداث نيز نياز دارد، كه تحقيق حاضر بهايستگاه

رضيه بر اين اساس و با توجه به اهداف و مسائل موجود در سطح شهر زابل، ف. مشكالت است
  :صورت زير طرح گرديده استتحقيق به

 با توجه به شرايط )هاي جديدبه ويژه ايستگاه(هاي آتشنشاني شهر زابل ايستگاه ،
شبكه ارتباطي و (جغرافيايي و نيازهاي خاص شهرستان زابل، از نظر معيارهاي كمي و كيفي 

  . حد پاييني قرار دارند در) دسترسي، كادر مجرب، امكانات و تجهيزات و قدرت تحرك و كارآيي
تحليلي و مبتني بر مطالعات  –و فرضيه تحقيق، روش تحقيق توصيفيمتناسب با اهداف 
 الزم به ذكر است از . باشدهاي ميداني در سطح شهر زابل مياي و بررسياسنادي، كتابخانه

رديده است، ها استفاده گافزاهاي آماري و سيستم اطالعات جغرافيايي نيز در برخي قسمتنرم
بر اساس روش )) 1(شكل (ها و معيارها مطابق چارچوب اصلي تحقيق اما مالك ارزيابي شاخص

TOPSIS انجام شده است .  
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 TOPSISنشاني شهر زابل با روش هاي آتشمدل مفهومي تحقيق براي ارزيابي ايستگاه) 1(شكل 

  
  و مباني نظريسابقه 

     محسوب شهري امروز زندگي در اساسي و مهم هاي مؤلفه و ها شاخصه از يكي ايمني
 امور كارشناسان و ريزانبرنامه نظر همواره مد مطلوب شهر يك عنوان به ايمن شهر و شودمي

 در مهم اهداف از يكي يافته توسعه كشورهاي در ايمني شهروندان به توجه .دارد قرار شهري
ايمني  به خاصي جايگاه ايران شهري توسعه هايطرح در. باشدطرحهاي توسعه شهري مي

 آتش هايايجاد ايستگاه براي نقاطي تعيين مشخص، موارد تنها شايد و نشده داده اختصاص
  .باشدمي ... و هاحريم تعين و نشاني

 بيشتر تمركز فيزيكي و توسعه آن تبع به و آنها رشد به رو روند و شهرها تعداد افزايش
 سازمانهاي آمار طبق بر .است شده مخاطرات مختلف روزافزون موجب افزايش فعاليت، و جمعيت

 كشور نشاني آتش و ايمني امور هماهنگي ستاد توسط كه ايمني كشور خدمات و نشاني آتش
 مورد 46656 طبيعي، تعداد مقياس بزرگ حوادث بر عالوه 1377 سال در است شده آوريجمع
 اين 1387 سال در كه است پيوسته به وقوع كشور شهرهاي در مختلف حوادث و سوزي آتش
 با سوانح ميزان اين مقايسه .است يافته افزايش)برابر 2/3حدود ( مورد 151216 به تعداد

شهري  جمعيت نفر هزار هر ازاي به كه دهدمي نشان 1387 سال در شهري كشور جمعيت
 سازمانهاي 1387 و 1377 سالهاي آمارهاي گزيده(است  پيوسته وقوع به سانحه مورد 3 كشور،
 سطح در ايمني مقوله به بايد شهري جهت پايداري در لذا ).كشور ايمني خدمات و نشاني آتش

  .)1389،26نورالهي و نوذري، ( گيرد صورت جدي توجه جانبه ديدگاهي همه با كشور شهرهاي
 اعالم داشت؛ حوادث وقوع و خطر بروز ساختاري مشكالت و مسايل ترين عمده

 شهرسازي كشور نظام و شهري توسعه هايح طر در ايمني مقوله به توجه عدم

 فرسوده بافت و قديمي محالت وجود
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 ايمني رعايت اصول عدم لحاظ به آنها در موجود مشكالت و رسمي غير هاياسكان

 پرخطر مناطق در شهر اصولي غير گسترش

 شهري مراكز باالي تراكم

 آنها مديريت و ريسكهاي موجود شناسايي عدم نيز و خطر مواقع براي الزم هايبيني پيش عدم

 در شهرها نادرست بنايي زير هايزيرساخت و هاشبكه پنهان تهديدهاي

 شهري هايدرمحيط خطرزا عوامل و كانونها وجود

  )1389،27نورالهي و نوذري، (ايمني  زمينه در شهري رسانيخدمات تجهيزات و امكانات كمبود
با بسياري از » بعد زماني«و » بعد مكاني«به سبب دو ويژگي عمده نشاني هاي آتشايستگاه

ايد، از اين رو، نمنظريات مطرح علوم جغرافيايي سنخيت علمي، محتوايي و اجرايي پيدا مي
هاي پذيري زيادي با موضوع ايستگاهفضايي بطور عام و خاص قابليت تطبيق –هاي مكانيتحليل

مسأله . گزيني و تخصيص بهينه امكانات آنها داردص مكانگيري در خصوآتشنشاني و تصميم
هاي ها در سالزماني ايستگاه –بندي منابع و امكانات مكاني گيري در خصوص اولويتتصميم

  . هاي چند معياري مورد توجه قرار گرفته استاخير با استفاده از مدل
يابي در حل مسئله مكان هاي فراابتكاريشورورزي و همكاران، مقايسه قابليت الگوريتم

مراكز آتش نشاني را با رويكرد الگوريتم ژنتيك و الگوريتم جست و جوي ممنوع و الگوريتم 
شورورزي (نشاني ارايه دادند يابي و تخصيص بهينه مراكز آتشسازي بازپخت را براي مكانشبيه

ستگاه آتش نشاني با پيرمرادي پژوهشي پيرامون يافتن بهترين مكان اي). 1: 1391و همكاران، 
). 13: 1391پيرمرادي، (هاي چندمعياري انجام دادند و مدل GISاستفاده از فناوري اطالعات و 

بندي مكاني استقرار صنايع تبديلي كشاورزي در در اولويت TOPSISكاربرد تكنيك ، طاهرخاني
   هرخاني، پژوهش طا)59: 1386طاهرخاني، ( را بطور علمي نشان دادند مناطق روستايي

تواند مورد استفاده بندي مكاني است، كه ميدهنده كاربرد تكنيك مذكور در اولويتنشان
بندي سطح فناوري شش شاخه صنعتي ارزيابي و رتبهبه  زادهملك. جغرافيدانان قرار گيرد

نجمي ). 149: 1387زاده، ملك( پرداختند TOPSISمنتخب استان خراسان با استفاده از روش 
با  QFDهاي فني و مهندسي در مدل بندي مشخصهاولويتاران پژوهشي پيرامون و همك

 به اميري). 3: 1385نجمي و همكاران، (انجام دادند  در حالت فازي TOPSISاستفاده از روش 
در نظام  CRMبررسي كيفيت خدمات مديريت ارتباط با مشتري و تدوين برنامه بهينه 

اميري، (پرداخت  )بانك تجارت شيراز: مطالعه موردي( TOPSISبانكداري با استفاده از تكنيك 
ثر بر اثربخشي سازماني با رويكرد عوامل ؤبندي عوامل ماولويت راجع به  باغباني). 43: 1388

 و همكارانش عالم تبريز). 51: 1378، باغباني(تحقيقاتي داشتند  TOPSISاستراتژيك بوسيله 
، عالم تبريز( براي گزينش تامين كننده راهبردي تعديل شده TOPSISفازي و  ANPتلفيق 
مكانيابي ايستگاههاي آتشنشاني با پژوهشي پيرامون ، هزادهادياني و كاظمي) 149: 1388
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 شهر قم: مطالعه موردي GISدر محيط  AHPاستفاده از روش تحليل شبكه و مدل 
    ها و كاربردهاي هاي مذكور قابليتپژوهش). 99: 1389ه، زادهادياني و كاظمي(داشتند

دهند، عالوه را در سالهاي اخير نشان مي TOPSISگيري چند معياري و بويژه هاي تصميممدل
  . ها نيز تركيب گرددها و يا سيستمتواند با ساير مدلمي TOPSISبر اين، مدل 

هاي آتشنشاني فضايي ايستگاه –يرامون بهينه نمودن موقيعت مكانيپ 2013موراي در سال 
، مدلي براي 2012هيموتو و تاناكا در سال . (Murray, 2013, 1)شهري پژوهشي انجام دادند 

سيهان و . (Himoto, 2012, 154)سوزي در محالت مسكوني شهري ارايه نمودند مقابله با آتش
فضايي در  –و استنتاجي را براي تحليل زماني ، روشهاي اكتشافي2013همكاران در سال 

، 2012چوالير و همكاران در سال . (Ceyhan, 2013, 226)احي مسكوني شهري انجام دادند نو
        هاي آتشنشاني را با رويكردي جامع در بلژيك ارايه كردندگزيني ايستگاهمكان

(Chevalier, 2012, 173) . سوزي در شهر ، تحليلي جامع از مخاطرات آتش2013ژانگ در سال
، بررسي و اجراي 2011الي و همكاران در سال . (Zhang, 2013, 618) هايكو انجام دادند

       انجام دادند AHPو مدل چندمعياري  GISريزي سايتهاي آتشنشاني را مبتني بر برنامه
(Lai et al., 2011, 486) .سازي هاي منطق فازي براي بهينهيانگ و همكارانش از قابليت   

                 نشاني بر اساس الگوريتم ژنتيك استفاده نمودهاي آتشگزيني ايستگاهمكان
(Yang, 2007: 903) .هاي چند هدفه براي مكانبدري مسعود و همكارانش در زمينه مدل-

.. (Badri Masood et al., 1998: 243) نشاني تحقيقاتي انجام دادندهاي آتشگزيني ايستگاه
رپذيري ريسك آتش در مناطق خشك و نيمه هاي فضايي خطتورنر و همكارانش از شاخص
سازي اركوت و پوالت در زمينه شبيه.  (Turner et al., 2009: 2)خشك استراليا استفاده نمود

ايسيكداگ و همكارانش در . (Erkut et al., 1992: 535) اندآتش در نواحي شهري تحقيق نموده
   نشاني بر اساس هاي آتشايستگاههاي مناسب هاي پشتيباني انتخاب مكانزمينه سيستم

فرآيند مديريت عوامل محيطي هاي علمي تحقيقاتي انجام دادند و تأكيدشان بيشتر بر مدل
هسكستاد در زمينه ايمني آتش بر . (Isikdag et al., 2008: 504) فضايي بوده است –مكاني

ولينگ و همكارانش . (Heskestad, 2007: 240) نحوه جريان و قوانين آتش تأكيد نموده است
هاي اطمينان و انجام يك سري آزمايشات به سوزي بر اساس قابليتدر زمينه حوادث آتش

كامبر و اسپيرپوينت در . (Welling et al., 2008: 181) سوزي پرداخته استبررسي فرآيند آتش
، (Cumber et al., 2006: 215)هاي آتش تحقيقاتي را انجام دادندهاي محاسبات طول زبانهزمينه روش

سوزي در نواحي شهري مورد استفاده قرار گيرد و منجر سازي آتشتواند در زمينه شبيهكه مي
اي در مورد كاربرد ارتوگروا و كاراكاس مقايسه. تري گرددبه كسب استانداردهاي باالتر و ايمن

   ندگزيني تسهيالت انجام دادبراي مكان Fuzzy TOPSISو   Fuzzy AHPهاي روش
(Ertugrul, 2008: 783) . مانزللو و همكارانش نيز در زمينه گسترش سريع آتش در نواحي
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سوابق و . (Manzello et al., 2010: 1) هاي ايمني فعاليت نموده استشهري با تأكيد بر جنبه
هاي جديد و بويژه رويكردهاي نوين علمي و اجرايي را گيري از روشتجربيات جهاني، لزوم بهره

  . نمايدنشاني در سطح شهرها مضاعف ميهاي آتشه مسائل ايستگاهب
اين روش را در مجموعه سطوح آلفا براي  2006وانگ و الحق از دانشگاه منچستر در سال 

الزم به ذكر است توجه به كاربردهاي خطرپذيري با موضوع . ارزيابي خطرپذيري، بكار گرفتند
د نظري با مراجعه به تحقيق مذكور به خوبي كاربرد مقاله حاضر نيز تناسب دارد، كه در بع

TOPSIS  و بعد نظري آن در مسائلي كه با حساسيت ويژه سر و كار دارند و معيارهاي   
. (Wang, 2006: 309) گرددگيري مختلفي نيز در آنها دخالت دارند، موضوع گوياتر ميتصميم

هاي تايوان و امريكا كار مشتركي انجام دادند، كه بر از دانشگاه 2007شيه و همكاران در سال 
. (Shih, 2007: 801)گيري گروهي را نشان دادند براي تصميم TOPSISمباني آن توسعه روش 
را براي انتخاب محل انتقال بار به كشتي  AHPو  TOPSISروش  2008انوت و سونر در سال 

، يك سيستم 2009همچنين لين در سال .  (Onut, 2008: 1552)بكار گرفتند) اسكله بارگيري(
آل از آميز در انتخاب شهرهاي ايدهانتخاب كارشناسانه را براي انتخاب خدمات پزشكي مخاطره

.   (Lin, 2009: 2266)مورد استفاده و بررسي قرار دادند TOPSISدانشگاه مينگ چون به روش 
حقيقات ديگري در زمينه بكارگيري الزم به ذكر است در ابعاد نظري عالوه بر تحقيق مذكور، ت

TOPSIS هاي مورد هدف در سطح دنيا انجام شده استدر انتخاب بهترين مكان.  
 TOPSISدهد، كه از روش سوابق، تجربيات و نظريات تحقيقات خارجي و داخلي نشان مي

هاي مورد هدف استفاده شده ريزي مكانگيري چند شاخصه در انتخاب و طرحبراي تصميم
، بنابراين سابقه تحقيق هم در بعد نظري و هم در بعد عملي با موضوع تحقيق حاضر است

هاي آتشنشاني سنخيت دارد و علت انتخاب روش مذكور را براي حل مسائل و مشكالت ايستگاه
  . نمايددر سطح شهرستان زابل تعيين و مشخص مي

  
  ها مواد و روش

هاي موجود د مطالعه، وضعيت ايستگاهدر اين قسمت ضمن معرفي منطقه و محدوده مور
گردد، سپس معيارهاي كمي هاي ميداني مطرح مينشاني نيز مطابق بررسيآتش) احداث شده(

هاي مورد نياز به روش هاي آتشنشاني مطابق استانداردها و بررسيو كيفي ارزيابي ايستگاه
TOPSIS هاي آتش عيت ايستگاهها با توجه به وضبيان شده است، در ادامه نيز حل وضعيت

آمده ) شش گام(ها و اطالعات بدست آمده در سطح منطقه به صورت گام به گام نشاني و داده
  .است

قطب جمعيتي منطقه سيستان با مركزيت شهر زابل تا شعاع حدود پنجاه كيلومتري 
) زابل، زهك و هيرمند(داراي سه شهرستان . نفر جمعيت دارد) 500000(نزديك نيم ميليون 
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در . آيدشهرستان زابل به عنوان مركز منطقه سيستان با مركزيت شهر زابل به حساب مي. است
زابل، زهك، دوست محمد، اديمي، (قطب جمعيتي منطقه سيستان نزديك هفت شهر 

از لحاظ تراكم تعداد روستا . روستا وجود دارد 900و ) محمدآباد، بنجار و شهر جديد رامشار
الزم به ذكر است، اولين ايستگاه . باشدكشور منحصر به فرد مي منطقه سيستان در سطح

  . تأسيس شده است 1362در سال » شهر زابل«آتشنشاني 
  

  وضع موجود ايستگاههاي شهر زابل
هاي آتش نشاني احداث شده شهر زابل در جدول مشخصات مكاني و تاريخ افتتاح ايستگاه

   هاي آتشنشاني شهر زابل را نشان ايستگاهموقعيت جغرافيايي ) 2(آمده است و شكل ) 1(
  .  دهدمي

  
  هاي آتش نشاني موجود شهر زابلمشخصات مكاني و تاريخ افتتاح ايستگاه) 1(جدول 

  

  
  نشاني شهر زابلهاي آتشموقعيت جغرافيايي ايستگاه): 2(شكل 

  
  
  

  )شمسي. ه(سال افتتاح   موقعيت مكاني در سطح شهر زابل نام ايستگاه
  1362  خيابان فردوسي در بخش مركزي شهر )1(ايستگاه شماره

  1386  بلوار شهيد مدرس و حاشيه غربي شهر )2(شمارهايستگاه
  1388  انتهاي بلوار شهيد باهنر )3(ايستگاه شماره
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  TOPSISهاي آتش نشاني در روش معيارهاي مورد ارزيابي و سنجش ايستگاه
به صورت  تش نشاني را بايد در نظر گرفت كههاي آايستگاه مكان يابيمالك ها و ضوابطي براي 

  :باشدجدول مي
  

  مال كها و ضوابط تعيين مكان ايستگاه هاي آتش نشاني)  2( جدول 
  منبع  توضيح ضوابط و معيار
ضوابط مربوط به

خصوصيات مكاني 
  آتش نشاني

  مترمربع 4000زمين بايد حداقل داراي مساحت -1
ايستگاه داراي استخر، سوله، انبار و دفتر نگهباني  -2

  . باشد

  بهبهاني و ديگران
)1373(  

خصوصيات مكاني در 
ارتباط با ساير عناصر 

  شهري

خيابان ها با عرض كافي و چهارراه ها و گره ها -1
  .مناسب نيستند

محل ايستگاه حتي المقدور نزديك به مراكز  -2
  . مذهبي، سينماها و زيارتگاه ها نباشد

  .در مناطق عملكردي شهر قرار گيرند -3
ايستگاه ها در خيابان هاي يك طرفه نبايد قرار  -4

  .گيرند

، )1373(بهبهاني 
  )1376(قريب

  و
  )1380( پوراسكندري 

  ) 112-111، 1390عادلي، : (منبع
  

هاي آتش نشاني ارزيابي ايستگاه ر متون موجود مشخص گرديد، كه جهتمطالعه دبا 
  : معيارهاي متفاوتي وجود دارد، كه برخي از معيارها عبارتند از

 ها جمعيت تحت پوشش ايستگاه  
  محدوده و شعاع خدمات رساني  
  تعداد كادر مجرب آتشنشاني  
  قدرت تحرك و كارآيي كادر فعلي  
 سوزي حوادث آتش  
 شبكه ارتباطي جهت رسانيدن كمك به هنگام 

  تعداد و نوع تجهيزات آتشنشاني  
  امكانات موجود در ايستگاه نسبت به جمعيت

  تحت پوشش 
  حداقل و حداكثر زمان رسيدن در محل

 سوزي و اطفاء حريق حادثه آتش

  142: 1379شيعه، (قابليت توسعه در آينده .(  
  

رساني، زمان حداقل و حداكثر زمان به شعاع خدماتالبته در مورد جمعيت تحت پوشش، 
ها توان در محدوده مورد مطالعه ارائه نمود، زيرا اين ايستگاهمحل حادثه، اطالعات دقيقي را نمي

سوزي ارائه در مواقع آتش) كيلومتري 15تا  5از شعاع (به روستاهاي اطراف و حاشيه شهر زابل 
هاي احداث شده شهرستان زابل مورد ارزيابي زيابي ايستگاهمعيارهايي كه براي ار. خدمات دارند

  : قرار گرفتند، عبارتند از
  تعداد كادر مجرب آتش نشاني 

  تعداد امكانات و تجهيزات 
  شبكه ارتباطي و دسترسي

  قدرت تحرك و كارآيي كادر فعلي
  )در آينده(قابليت توسعه 
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معيارهاي كيفي به . باشندميدو معيار اولي كمي و معيارهاي بعدي به صورت كيفي 
. در نظر گرفته شدند» مثبت«خيلي كم، كم، متوسط، زياد، خيلي زياد و به صورت : صورت

كمترين ارزش » صفر«اي كه گيري معيارهاي كيفي بر اساس يك مقياس يازده نقطهبراي اندازه
ف و فرضيه بر اين اساس، مطابق اهدا. دهدبيشترين ارزش را به خود اختصاص مي» 10«و 

بعد از نظرخواهي توسط . تحقيق و معيارهاي مورد سنجش سواالت و پرسشنامه تدوين گرديد
ها به صورت جدول گيري و ارزيابيهاي آتشنشاني، پرسشنامه، ماتريس تصميممسئول ايستگاه

  . استخراج گرديد) 2(
  

  گيريماتريس ارزيابي و تصميم) 2(جدول 

  
معيارهاي كمي تبديل گرديد، كه نتايج آن در جدول گيري و به معيارهاي كيفي اندازه

  هاي ارزيابي نيز نمودار شاخص) 3(در اين رابطه، شكل .منعكس شده است) 3(شماره 
  . دهدنشاني شهر زابل را نشان ميهاي آتشايستگاه

  
  گيري كميماتريس ارزيابي و تصميم) 3(جدول 

  

 هاشاخص     
  

  هاايستگاه

تعداد كادر 
  مجرب

تعداد امكانات و 
  تجهيزات

قدرت تحرك و 
كارآيي كادر 

  فعلي

شبكه ارتباطي 
  و دسترسي

  قابليت توسعه
  )در آينده(

  زياد  زياد  خيلي زياد 6 8 1ايستگاه
  متوسط  خيلي زياد  زياد 2 5 2ايستگاه
  خيلي زياد  زياد  كم 1 5 3ايستگاه

 هاشاخص     
  
  هاايستگاه

تعداد كادر 
  مجرب

تعداد امكانات و 
  تجهيزات

قدرت تحرك و 
  كارآيي كادر فعلي

شبكه ارتباطي 
  و دسترسي

  قابليت توسعه
  )در آينده(

  7  7  9 6 8 1ايستگاه
  5  9  7 2 5 2ايستگاه
  9  7  3 1 5 3ايستگاه
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  نشاني شهر زابلهاي آتشهاي ارزيابي ايستگاهنمودار شاخص) 3(شكل 

  
هاي مختلف روش گيري كمي بدست آمد، مراحل و گامتصميمپس از آنكه جدول ماتريس 

TOPSIS به شرح زير انجام گرفت :  
  (N)سازي ماتريس تصميم مقياسبي: گام اول

           شود، اين نوع سازي نورم استفاده ميمقياسسازي ماتريس، از بيمقياسبراي بي
       انجام شده و در نتيجه ماتريس ) 3(گيري جدول سازي روي ماتريس تصميممقياسبي
  . محاسبه شده است) 1(و مثال ) 1(به روش رابطه ) 4(صورت جدول شماره مقياس شده بهبي

                                                         )          1(رابطه 




n

i

ij

ij
ij

a

a
n

1

2

  
  

                   )         1(مثال رابطه 
749.0

114

8

558

8
2221 


in

  
  

  گيري كمي با استفاده از نورم سازي ماتريس ارزيابي و تصميممقياسبي) 4(جدول 
  )مقياس شدهماتريس بي(

  
  

 شاخص           
  هاايستگاه

تعداد كادر
  مجرب

تعداد امكانات و
  تجهيزات

قدرت تحرك و 
  كارآيي كادر فعلي

شبكه ارتباطي 
  و دسترسي

  قابليت توسعه
  )در آينده(

  562/0  523/0  763/0 937/0 749/0 1ايستگاه
  401/0  673/0  594/0 3125/0 468/0 2ايستگاه
  723/0  523/0  254/0 126/0 468/0 3ايستگاه
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   (V)مقياس موزون به دست آوردن ماتريس بي: گام دوم
. ها را داشته باشيمشاخصمقياس موزون الزم است، اوزان براي به دست آوردن ماتريس بي

ها را اوزان شاخص)هاي ديگريا روش(براي اين كار ابتداء به وسيله تكنيك آنتروپي شانون 
  :    آيندبه دست مي) 5(و جدول ) 2(اين اوزان، با روش آنتروپي به صورت رابطه . كنيمحساب مي

                 )                           2(رابطه  

 n

i ij

ij
a

aij
P

1  
:                     به عنوان مثال)  2(مثال رابطه 

444.0
18

8
11 P

  

  
  (V)مقياس موزون ماتريس بي)  5(جدول

  

  

  
  .  استفاده گرديد) 3(از رابطه  kبراي بدست آوردن مقدار 

)ln(                                 )          3(رابطه 

1

m
k 

  

                                       
910.0

098.1

1

)3ln(

1
k

  

قابليت
  توسعه

شبكه
  ارتباطي

قدرت
تحرك و 
  كارايي

  تعداد
  امكانات

  شاخص  كادر تعداد
 

 ايستگاهها              

7 
5  
9  

7 

9 

7 

9 

7 

3  

6 

2 

1  

8 

5  
5  

  1ايستگاه
  2ايستگاه
  3ايستگاه

21 23 19 9  18  aij  

 هاشاخص
  هاايستگاه

تعداد كادر
  مجرب

تعداد امكانات و
  تجهيزات

قدرت تحرك و 
  كارآيي كادر فعلي

شبكه ارتباطي 
  و دسترسي

  قابليت توسعه
  )در آينده(

  333/0  304/0  474/0 666/0 444/0 1ايستگاه
  238/0  391/0  368/0 222/0 277/0 2ايستگاه
  428/0  304/0  157/0 111/0 277/0 3ايستگاه

 C1 C2 C3  C4  C5  
Ej 973/0 772/0 922/0  990/0  946/0  
dj 027/0 228/0 078/0  10/0  054/0  
wj 068/0 574/0 196/0  025/0  136/0  
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                           )         4(رابطه   


n

i PijPijKEJ
1 ln  

        )4(مثال رابطه   973.0277.0ln277.0277.0ln277.0444.0ln444.0910.01 E  
  

jj                                       )                  5(رابطه  Ed 1  

027.0973.011                        )     5(مثال رابطه  d  

                                             )             6(رابطه 



 n

j

j
j

dj

d
w

1  

                                      ) 6(مثال رابطه 
0680.0

397.0
027.0

1 W
  

  
     دست آورد، به اين منظور ماتريس ي موزون را بهمقياس شدهتوان ماتريس بياكنون مي

ها و ديگر كه عناصر قطر اصلي آن اوزان شاخص (wn*n)مقياس شده را در ماتريس مربعي بي
ي موزون نام مقياس شدهاين ماتريس، ماتريس بي. كنيمباشد، ضرب ميعناصر آن صفر مي

  .  آمده است)) 7(رابطه (اين عمليات در زير . (V)دارد
nnwNV                                       )               7(رابطه    



































































098.0

054.0

076.0

013.0

017.0

013.0

050.0072.0032.0

116.0179.0032.0

149.0538.0050.0

136.00000

0

0

0

0

025.0000

0196.000

00574.00

000068.0

723.0

401.0

562.0

523.0

673.0

523.0

254.0123.0468.0

594.0312.0468.0

763.0937.0749.0
54

3

2

1

32154

3

2

1

321 CC

A

A

A

CCCCC

A

A

A

CCC

  
  

  آل مثبت و منفي تعيين گزينه ايده: گام سوم
و برعكس براي شاخصي با  Vترين مقدار آل مثبت بزرگبراي شاخصي با جنبه مثبت ايده

  . است Vترين مقدار ماتريس آل مثبت كوچكجنبه منفي ايده
، و براي شاخص منفي Vآل منفي براي شاخص مثبت كوچكترين مقدار ماتريس ايده
هاي مثبت و آلگيري و ارزيابي ايدهباشد، كه براي اين تصميممي Vترين مقدار ماتريس بزرگ

   :است) 9(و ) 8(منفي به قرار رابطه 
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   )                              8(رابطه  5max,4max,3max,2max,1max NiViViViViVJ 

  
                            )     9( رابطه  5min,4min,min,min,min 321 ViVivVVV iiij 

  
                                                098.0,017.0,149.0,538.0,050.0

jV 

                                               054.0,013.0,050.0,072.0,032.0
jV  

  
  به دست آوردن ميزان فاصله هر گزينه از ايده آل مثبت و منفي: گام چهارم

  :دست آورد توان اين فواصل را به را بههاي زير مياز رابطه

                            فاصله از ايده آل مثبت   )10(رابطه 



 
m

j
jiji VVd

1

2)(
 

  

                                فاصله از ايده آل منفي) 11(رابطه 



 
m

j
jiji VVd

1

2)(
  

  
 ):11(مثال رابطه 

22222 )098.0076.0()017.0013.0()149.0149.0()538.0538.0()050.0050.0( 
id

022.00005.01 d  
22222

1 )054.0076.0()013.0013.0()050.0149.0()072.0538.0()032.050.0( d

477.02277.01 d 
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  هابندي گزينهرتبه: گام ششم
ها بندي گزينهتوان رتبهكه در مرحله قبل بدست آمده است مي CLدر اين مر حله با توجه 

 1تر يا بهتري است، پس گزينه آلآن بيشتر باشد گزينه آيده CLاي كه را انجام داد، هر گزينه
  . هاي بعدي قرار دارنددر رتبه 3و 2هاي يا ايستگاه مركزي در رتبه اول و ايستگاه شماره

  
  ها تجزيه و تحليل يافته

هاي آتشنشاني در سطح شهر و شهرستان هاي تحقيق و وضعيت ايستگاهبا توجه به يافته
هاي مجاور و گاهاً خارج از محدوده شهري، در قسمت ها به شعاعدهي ايستگاهزابل و خدمات

زير به طور موردي عواملي كه باعث شده شهر زابل در رديف شهرهاي پرخطر از حيث وقوع 
  : گردندحريق قرار گيرد، به طور خالصه مطرح مي

رز مشترك اين اين شهر به علت واقع شدن در مركزيت منطقه سيستان و دارا بودن م - 1
) بنزين و گازوئيل(منطقه با كشور افغانستان به عنوان يك منطقه ترانزيت و انبار مواد سوختي 

  . باشدمي
اي اين شهر به دليل خريد و فروش مواد سوختي قاچاق، انبار و در بيشتر مناطق حاشيه - 2

   .گيردنگهداري غيراصولي اين مواد در منازل مسكوني شهروندان انجام مي
ساكنان شهر با توجه به شرايط مرزي منطقه و كمبود مواد سوختي، جهت نيازهايشان اقدام  - 3

  . كننددر منازل مي) نفت و گاز(به انبار مواد سوختي 
نشاني و عدم بيشتر منازل مسكوني فاقد وسايل و لوازم آتش نشاني مثل كپسول آتش - 4

سوزي را در اين شهر تشديد ال وقوع آتشها احتمكشي ساختمانرعايت اصول ايمني در برق
  . كندمي
 100تا  70روزه و سرعت متوسط  120باد (وزش بادهاي زياد و شديد در اين منطقه  - 5

  . سازدا در اين منطقه با مشكل مواجه مياطفاء حريق ر) كيلومتر در ساعت
  . هاان تصادفهاي مواصالتي اين شهر در زمآتش گرفتن خودروهاي حامل سوخت در جاده - 6
  . خيز شهرنشاني در نقاط و محالت حادثهعدم نصب شيرهاي آتش - 7

نشاني وجود دارد، به علت هاي آتشدر بعضي از روستاهايي كه در مركز بخش آنها ايستگاه
هاي شهر هاي ديگر، ارائه خدمات توسط ايستگاهنزديك بودن و زودتر رسيدن نسبت به ايستگاه

هاي شهر زابل هر چند بر اساس بررسي و ارزيابي پژوهش حاضر، ايستگاه. گيردزابل انجام مي
هاي ارزيابي نهايي ايستگاه) 4(شكل . هاي متفاوتي در ابعاد مختلف دارندبندينيز رتبه

  . دهدرا نشان مي TOPSISآتشنشاني در سطح شهر زابل با روش 
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  TOPSISدر سطح شهر زابل با روش هاي آتشنشاني ارزيابي نهايي ايستگاه): 4(شكل 

  
هاي آتشنشاني در سطح شهر زابل، هاي تحقيق و وضعيت پراكنش ايستگاهبا توجه به يافته
ترين هاي مطرح شده در بخش مباني نظري و آزمون بخشي از اساسيو معيارها و شاخص

بندي رتبه ارزيابي نهايي) 4(شكل. گردد، فرضيه تحقيق اثبات ميTOPSISمعيارها با روش 
هاي قبلي گونه كه در بخشهمان. دهدها و وضعيت معيارهاي مورد سنجش را نشان ميايستگاه

آل، سه ايستگاه نيز اشاره گرديده به دليل وضعيت پراكنش نامناسب و عدم كسب شرايط ايده
گردد موجود حتي تضمين كننده شعاع و محدوده استاندارد خود نيستند، بنابراين پيشنهاد مي

جهت » GISو  TOPSISروش تركيبي «هاي آتشنشاني از به سبب نياز شديد منطقه به ايستگاه
 . هاي علمي و اجرايي استفاده گرددتحقق اهداف طرح

  
  بندي جمع

نفر و به عنوان منطقه مرزي و  132000با توجه به اينكه شهر زابل داراي جمعيتي بيش از 
باشند، خود كه محل انبار و يا نگهداري مواد سوختي ميرساني مناطق اطراف مركز خدمات
نشاني در اين شهر از گردد، بنابراين، توجه به نكات ايمني و تاسيسات آتشمحسوب مي

ها و تجهيزات به علت جمعيت زياد و بحراني بودن باشد، اين ايستگاهترين موارد ميضروري
محل «گاههاي احداث شده جديد تنها به ايست ابگو نمي باشد، ضروري است، تا درمنطقه جو

با توجه به خالي بودن زمين، بدون مالك بودن آن يا مواردي از اين فكر » هااحداث ايستگاه
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همان طور . باشد» تجهيزات الزم و مكانيابي مناسب«بايست اولويت با تخصيص نكرده، بلكه مي
از نظر رتبه در رده آخر  3ماره كه در بررسي و ارزيابي انجام شده ايستگاه جديدالتأسيس ش

خالي بودن «قرارگرفته است، كه نشان دهنده اين واقعيت است كه تنها در احداث اين ايستگاه 
بنابراين، در شهر زابل با . »نشانيمعيارهاي ايجاد ايستگاههاي آتش«مهم بوده است، نه » زمين

خيابان هيرمند شمالي،  ايستگاه ديگر در 3توجه به جمعيت تحت پوشش، حداقل نياز به 
باشد، همچنين و بلوار شهيد دولتي مقدم در حوالي پمپ بنزين مي) ع(بيمارستان اميرالمومنين

هاي به علت انبار نمودن مواد سوختي قاچاق به صورت غيراصولي و دور بودن آنها از ايستگاه
آتشنشاني شماره  هاي تحقيق حاضر، ايستگاهنشاني ضروري و الزم است، بر اساس يافتهآتش
و ايستگاه ) 257/0خيابان مدرس، (در رتبه اول، ايستگاه شماره دو ) 956/0مركزي، (يك 

هاي ارايه شده هاي بعدي قرار دارند، با توجه به تحليلدر رتبه) 084/0شهيد باهنر، (شماره سه 
 .  گيرد هاي شهري مورد بازنگري قرارها در طرحگزيني ايستگاهبايست آمايش و مكانمي

  
  :پيشنهادها

عنوان كانون برتر خدمات با توجه به مركزيت و قطبي بودن شهر زابل در منطقه سيستان به
  :گرددنشاني پيشنهادهاي زير جهت اقدام به موقع حوادث آتش سوزي ارائه ميآتش

جديد هاي ها استفاده شود و در احداث مكاننشاني در ايستگاهاز تجهيزات پيشرفته آتش - 1
  .آتش نشاني با توجه به اصول شهري انجام گيرد

نشاني در دو نقطه شمالي شهر يعني احداث دو ايستگاه جديد براي خدمات بهتر در آتش - 2
خيابان هيرمند شمالي و بلوار شهيد دولتي مقدم با توجه به كاربري اراضي و مالكيت آنها در 

  .اولويت قرار گيرد
هايي براي امداد ل با توجه به حوادث گذشته مشخص و برنامهنقاط حادثه خيز شهر زاب - 3

  .سريع آنها در نظر گرفته شود
بازار (در بافت قديمي و كوچه هاي تنگ شهر زابل كه بيشتر اطراف بازار قديمي زابل  - 4

  .قرار دارند، شيرهاي آتش نشاني نصب شود) قبرستاني
 تمام مراكز. ي جديد شهري انجام گيردنظارت دقيق آتش نشاني بر ايمني ساخت و سازها - 5

  . كپسول آتش نشاني و شيرهاي آتش نشاني كار شده در ساختمان باشندمهم شهري مجهز به 
  
  
  
  
  



  139........................نشاني شهر زابل با روش مدل چندمعياريهاي آتشبررسي و ارزيابي ايستگاه
 

 
 

  و مĤخذمنابع 
در  CRM، بررسي كيفيت خدمات مديريت ارتباط با مشتري و تدوين برنامه بهينه )1388(اميري، ياسر  .1

فصلنامه مديريت صنعتي، ، )بانك تجارت شيراز: مطالعه موردي( TOPSISنظام بانكداري با استفاده از تكنيك 
  . 43  ص، 10شماره 

، اولويت بندي عوامل موثر بر اثربخشي سازماني با رويكرد عوامل استراتژيك بوسيله )1387(باغباني، محمد  .2
TOPSIS )51 ص، 6فصلنامه مديريت صنعتي، شماره ، )مطالعه موردي شركت آذين خودرو .  

، ارايه مدل و ضوابط مكان گزيني ايستگاه هاي آتش نشاني، تهران، مركز پژوهشهاي )1383(پرهيزكار، اكبر  .3
 . و روستايي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، وزارت كشورشهري 

. GISيافتن بهترين مكان ايستگاه آتش نشاني با استفاده از فناوري اطالعات و ). 1391. (پيرمرادي عليرضا .4
  . 13ص . 1391، شهريور 33مجله هوش مصنوعي و ابزاردقيق، شماره 

مقايسه قابليت ). 1391. (و آقامحمدي حسين اسشورورزي حسين، مسگري محمد سعدي، عليمحمدي عب .5
ريزي و برنامه(الگوريتم هاي فراابتكاري در حل مسئله مكان يابي مراكز آتش نشاني، فصلنامه مدرس علوم انساني 

  . 1ص  .1391، پاييز 77، شماره )آمايش فضا
  . انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايرانتهران، ريزي شهري،  اي بر مباني برنامه ، مقدمه)1379( شيعه اسماعيل .6
بندي مكاني استقرار صنايع تبديلي در اولويت TOPSIS، كاربرد تكنيك )1386(طاهرخاني، مهدي  .7

، 3، سال هفتم، شماره )پژوهشهاي اقتصادي(پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار كشاورزي در مناطق روستايي، 
 . 73- 59 صص

، مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني شهر گرگان با استفاده از سيستم هاي )1390( عادلي، محسن .8
 .128 -  109، سال اول، شماره دوم، صص )مكان( اطالعاتي جغرافيايي، فصلنامه جغرافيا و آمايش سرزمين 

تعديل شده براي گزينش  TOPSISفازي و  ANP، تلفيق )1388(محمد   آذر عالم تبريز، اكبر و باقرزاده .9
  . 181- 149 صص، 3مجله پژوهش هاي مديريت ، شماره تامين كننده راهبردي، 

بندي سطح فناوري شش شاخه صنعتي منتخب استان خراسان با ، ارزيابي و رتبه)1387(زاده، غالمرضا ملك .10
  . 22، دو فصلنامه دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره TOPSISاستفاده از روش 

هاي فني و مهندسي در بندي مشخصه، اولويت)1385(نجمي منوچهر، ابراهيمي مجيد و كيانفر فريدون  .11
 . 152ص ، 34فصلنامه شريف، شماره زي، در حالت فا TOPSISبا استفاده از روش  QFDمدل 

ايمني گامي اساسي در افزايش ايمني ) راهبردي ( ، طرح هاي جامع )1389( نورالهي، بابك و نوذري، كمال .12
  .30 -  25، صص 1شهري، مجله مبلمان و خدمات شهري، شماره 

، مكان يابي ايستگاههاي آتشنشاني با استفاده از روش تحليل )1389(زاد شمس اله هادياني زهره و كاظمي .13
. 99- 112، صص 17شهر قم، مجله جغرافيا و توسعه، پياپي : مطالعه موردي GISدر محيط  AHPشبكه و مدل 

 . زاهدان

14. Badri Masood A., Mortagy Amr K., Alsayed Colonel Ali, (1998), A multi-
objective model for locating fire stations, European Journal of Operational Research, 
Volume 110, Issue 2, 16 October 1998, Pp. 243-260 
15. Ceyhan Elvan, Ertuğay Kıvanç and Düzgün Şebnem. (2013). Exploratory and 
inferential methods for spatio-temporal analysis of residential fire clustering in 
urban areas, Fire Safety Journal, Volume 58, May 2013, Pp. 226-239.  
16. Chevalier Philippe, Thomas Isabelle, Geraets David, Goetghebeur Els, Janssens 
Olivier, Peeters Dominique and Plastria Frank. (2012). Locating fire stations: An 
integrated approach for Belgium, Socio-Economic Planning Sciences, Volume 46, 
Issue 2, June 2012, Pp. 173-182.  



  1392ي سوم،پاييز  رهريزي شهري، سال اول، شمافصلنامه مطالعات برنامه..... ......................140
  

17. Cumber P.S, and M. Spearpoint, (2006), A computational flame length 
methodology for propane jet fires, Fire Safety Journal, Volume 41, Issue 3, April 
2006, P. 215-228. 
18. Erkut H, Polat S., (1992), A simulation model for an urban fire fighting system, 
Omega, Volume 20, Issue 4, July 1992, Pp. 535-542 
19. Ertugrul I., Karakas N. oglu, (2008), Comparison of fuzzy AHP and fuzzy 
TOPSIS methods for facility location selection, Int. J. Adv. Manuf. Technol. 39 
(2008), 783–795. 
20. Heskestad Gunnar, (2007), Scaling the initial convective flow of power law 
fires, Fire Safety Journal, Volume 42, Issue 3, April 2007, Pages 240-242 
21. Himoto Keisuke and Tanaka Takeyoshi. (2012). A model for the fire-fighting 
activity of local residents in urban fires , Fire Safety Journal, Volume 54, November 
2012, Pp. 154-166.  
22. Isikdag Umit, Underwood Jason, Aouad Ghassan, (2008), An investigation into 
the applicability of building information models in geospatial environment in 
support of site selection and fire response management processes, Advanced 
Engineering Informatics, Volume 22, Issue 4, October 2008, Pages 504-519 
23. Lai WEI, Han-lun LI, Qi LIU, Jing-yi CHEN and Yi-jiao CUI. (2011). Study 
and implementation of fire sites planning based on GIS and AHP , Procedia 
Engineering, Volume 11, 2011, Pp. 486-495.  
24. Lin Chin-Tsai, Meng-Chuan Tsai, (2009), Development of an expert selection 
system to choose ideal cities for medical service ventures. Expert Systems with 
Applications, Volume 36, Issue 2, Part 1, March 2009, Pp. 2266-2274.  
25. Manzello Samuel L., et al., (2010), Development of rapidly deployable 
instrumentation packages for data acquisition in wildland–urban interface (WUI) 
fires, Fire Safety Journal, July 2010 
26. Murray Alan T. (2013). Optimising the spatial location of urban fire stations, 
Fire Safety Journal, In Press, Corrected Proof, Available online 29 April 2013.  
27. Onut Semih, Selin Soner, (2008), Transshipment site selection using the AHP 
and TOPSIS approaches under Fuzzy environment. Waste Management, Volume 28, 
Issue 9, 2008, Pages 1552-1559 
28. Shih Hsu-Shih, Huan-Jyh Shyur, E. Stanley Lee, (2007), An extension of 
TOPSIS for group decision making. Mathematical and Computer Modelling, 
Volume 45, Issues 7-8, April 2007, Pages 801-813 
29. Turner Dorothy, Lewis Megan, Ostendorf Bertram, (2009), Spatial indicators of 
fire risk in the arid and semi-arid zone of Australia, Ecological Indicators, 10, Nov. 
2009. 
30. Wang Ying-Ming, Elhag Taha M.S, (2006), Fuzzy TOPSIS method based on 
alpha level sets with an application to bridge risk assessment. Expert Systems with 
Applications, Volume 31, Issue 2, August 2006, Pages 309-319.  
31. Welling Lieke, et al., (2008), Reliability of the Primary Triage Process after the 
Volendam Fire Disaster, Journal of Emergency Medicine, Volume 35, Issue 2, 
August 2008, Pages 181-187. 
32. Yang Lili, Jones Bryan F., Yang Shuang-Hua, (2007), A fuzzy multi-objective 
programming for optimization of fire station locations through genetic algorithms, 
European Journal of Operational Research, Volume 181, Issue 2, 1 September 2007, 
Pages 903-915.  



  141........................نشاني شهر زابل با روش مدل چندمعياريهاي آتشبررسي و ارزيابي ايستگاه
 

 
 

33. Zhang Yong. (2013). Analysis on Comprehensive Risk Assessment for Urban 
Fire: The Case of Haikou City, Procedia Engineering, Volume 52, 2013, Pp. 618-
623.  
 


