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چکیده
هدف این پژوهش ،مکانیابی مناطق مناسب احداث ایستگاههای اطفای حریق جنگلی در بخشی از جنگلهای شهرستان سردشتت استت
بدین منظور نقشۀ مکتانیتابی ایستتگاههتای اطفتای حریتق جنگلتی براستاس معیارهتای فاصتله از جتاده ،فاصتله از رودهانته ،فاصتله از
آتشسوزیهای پیشین ،فاصله از حاشیۀ جنگل و فاصله از مناطق مستکونی تهیته شتد بتهمنظتور استتخرا وزن معیارهتای انتختابی در
مکانیابی مناطق مناسب ،هرکدام از معیارها بهصورت زوجی و در قالب فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPمقایسه شدند و وزن هر معیتار
بهدست آمد نتایج نشان داد که معیار فاصله از جاده با  74درصد وزن ،بیشترین اهمیت را در بین معیارهای انتختابی در مکتانیتابی دارد
پس از تهیۀ نقشۀ وزنی هرکدام از معیارها و تلفیق آنها و اعمال الیۀ محدودیت کتاربری ارایتی ،نقشتۀ مکتانیتابی استتخرا شتد نتتایج
مکانیابی ایستگاههای اطفای حریق نشان داد که  70درصد از منطقه از شرایط مناسبی برای احداث ایستگاه اطفای حریق برهوردار است
که پس از حذف پهنههای با مساحت کمتر از  3هکتار ،یکی از پهنههای استخرا شده بهعنوان منطقۀ مناسب برای احداث ایستگاه اطفای
حریق در نظر گرفته شد نتایج تحقیق با در نظر گرفتن شعاع عملکردی  73کیلتومتری نشتان داد  02/47درصتد از منتاطق دارای هطتر
آتشسوزی زیاد توسط پهنۀ انتخابی پوشش داده میشود یمن اینکه این شعاع عملکردی ،تمام پهنههای آتشسوزیهای گذشتته را نیتز
پوشش میدهد
واژههای کلیدی :آتشسوزی ،تحلیل سلسلهمراتبی ،تصمیمگیری گروهی ،شعاع عملکردی

مقدمه
جنگل از مهمترین ارکان توستعۀ پایتدار محستو
میشود و با اینکه اکوسیستتمی پیچیتده و پویاستت و
در حالت عتادی اجتزای تشتکیلدهنتدۀ آن در حالتت
تعادلاند ،در معرض تعرض و تخریب قرار گرفته استت
 نویسندۀ مسئول

( )Akbarzadeh et al., 2017آتشسوزی از مهمترین
عوامل مخر جنگلها محسو میشتود کته همتواره
ایتتن اکوسیستتتمهتتای حیتتاتی را تهدیتتد متتیکنتتد
( )Bakhshandeh Savadroodbari et al., 2017در
صورت وسعت ،شتدت و تکترار زیتاد آتتش ستوزی در
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جنگتتل ،ارزش کیفتتی گونتتههتتا دچتتار تیییتتر شتتده و
گونههای پست و نامرغو که از نظتر تجتاری ارزشتی
ندارند ،ظاهر میشتوند ( ;Banj Shafiei et al., 2009
 )Mohammadi et al., 2010براستاس آمتار ستازمان
جنگلها ،مراتتع و آبخیتزداری کشتور ،ستاالنه صتدها
آتشستوزی در منتاطق مختلت کشتور رخ متیدهتد
(Mohammadi et al. (2010) )Moradi et al., 2016
در پژوهش هود اشاره کردهانتد کته در ایتران در طتی
دورۀ چهارساله ( )7047-7043حدود  77هزار هکتتار
از جنگلهای طبیعی کشور دچار حریتق شتدهانتد در
صورتی که با پیش بینیهتای الزم و ارائتۀ راهکارهتای
فنی مناسب ،جلوگیری از وقوع چنین حتوادیی آستان
است
بخش اعظم جنگل های طبیعی استتان آذربایجتان
غربی در شهرستان سردشت واقع شدهاند که مستاحت
آنها براساس آمار دفتر مهندستی ستازمان جنگتل هتا،
مراتع و آبخیزداری کشور ،در حتدود  07هتزار هکتتار
تخمین زده میشود هرساله آتش سوزیهای مختلفتی
در جنگلهای این منطقه رخ میدهد ،بهطوری کته در
دورۀ آماری دهساله ( ،)7047-7003در مجموع بتیش
از  333هکتتتار از جنگتتلهتتای ایتتن منطقتته در ایتتر
آتتتشستتوزی در فصتتول گتترم و هشت از بتین رفتتت
( )Beygi Heidarlou et al., 2014منشتتتت
آتشسوزیهای منطقه انستانی بتوده و اهتدافی ماننتد
توستتعۀ ارایتتی کشتتاورزی داشتتته استتت مبتتارزه بتتا
آتتتشستتوزی در جنگتتل ،عملی تاتی فتتوریتی استتت
( ،)Rizvandi & Jour Gholami, 2016بنتابراین در
گام اول ،شناستایی منتاطق دارای بیشتترین احتمتال
وقوع آتش سوزی ،بسیار اهمیتت دارد ،زیترا متیتتوان
بتترای پیشتتگیری یتتا جلتتوگیری از گستتترش ستتریع
آتتتشستتوزی ،برنامتتهریتتزیهتتای الزم را انجتتام داد
تشخیص زودهنگام آتش سوزی ،همیشه به جلتوگیری
از گسترش آن منجتر متیشتود و آیتار مختر را بته
کمترین حد هواهتد رستاند ()Fleming et al., 2003
یکی از اقدامات اصلی در مبارزه با آتش ،بررسی رفتتار
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آتش تحت ت ییر شترایط مختلت جتوی ،توپتوگرافی،
پوشتتش گیتتاهی و انستتانی استتت ()Viegas, 2004
هنگامی که پیشگیری از آتشسوزی با شکست مواجته
میشود ،توق آتش سوزی باید از مراحل ابتدایی آغتاز
شود ()Chandler et al., 1983
بحران موقعیتی است که افراد ،گروهها و سازمانها
با آن مواجه میشوند و با استفاده از رویههای معمتول،
قتتادر بتته مقابلتته بتتا آن نیستتتند ()Booth, 1993
هدمات رسانی به موقع ایستگاه های آتش نشانی بیش از
هر چیز مستلزم استقرار آنهتا در مکتان هتای مناستب
است ( )Khan Ahmadi et al., 2014انتختا بهینتۀ
این مکانها تابع اصول و یوابطی است که بررسی آنها
بتته شتتیوۀ ستتنتی ،بستتیار مشتتکل و وقتگی تر استتت
مکانیابی سنتی ایستگاه ها ،بیشتر تابع مالکیت زمتین
و سالیق مدیریتی و مواردی از این دست است ناتوانی
در بهکارگیری همزمان همتۀ عوامتل متؤیر و زمتانبتر
بودن آن را میتوان از معایب مکانیابی سنتی معرفتی
کرد ( )Khan Ahmadi et al., 2014یکی از روشهای
متتتداول تصتتمیمگیتتری چنتتدمعیاره ،فراینتتد تحلیتتل
سلسلهمراتبی ( 7)AHPاست ( )Tsiko et al., 2011که
فرموله کردن مسئله را به صورت سلسلهمراتبتی ممکتن
میکند و به کم آن ،میتوان معیارهای مختل کمتی
و کیفی مستئله را نظتر گرفتت ()Ghodsipour, 2010
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین وزن معیارهتای
مکانی موجود و تلفیق آن با ستنجش از دور و ستامانۀ
اطالعتتتتات جیرافیتتتتایی ( 7)GISمتتتتؤیر استتتتت
( )Alee Mahmoudi Sarab, 2015تتتتتاکنون
پژوهشهای مختلفی دربارۀ مکانیابی ایستگاههای اطفتای
حریق انجام گرفته است که از جمله میتوان به متوارد زیتر
اشتتاره کتترد )Kazemi Rad & Hadiani (2009
مکانیابی بهینۀ ایستگاه های آتش نشانی را در شهرستتان
قم انجام دادند و با استفاده از روشهای تحلیتل شتبکه و
فراینتتد تحلیتتل سلستتلهمراتبتتی ،پتتنج ایستتتگاه جدیتتد را
1. Analytic Hierarchy Process
2. Geographic Information System
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پیشتنهاد دادنتد یافتتههتتای آنهتا نشتان داد کته الگتتوی
پراکنش ایستگاههتای موجتود ،مناستب نیستت و متدت
زمان رسیدن هودروهای آتشنشانی بیش از پتنج دقیقته
استتتت ) Sheikholeslami & Escort (2012در
تحقیقی بته توزیتع فیتایی و مکتانیتابی ایستتگاههتای
آتتتشنشتتانی شتتهر ستتنند بتتا استتتفاده از  GISو روش
تحلیل سلسلهمراتبی پرداهتند ایستگاههای موجود شتهر
سنند برای پوشش کل شهر کتافی نیستتند و هتار از
شعاع پوشش استاندارد (سه تا پنج دقیقه) قرار دارنتد در
پژوهش مذکور برای منتاطق هتار از شتعاع عملکتردی
ایستگاه های موجود ،ایستگاه های جدیتدی مکتان یتابی و
پیشتتنهاد شتتد )Darban Astaneh et al. (2014
مکان یابی ایستگاه های آتش نشتانی و هتدمات ایمنتی
روستایی را با استفاده از سامانۀ اطالعات جیرافیتایی و
روش تحلیتل شتبکه و  AHPدر شهرستتان شتیروان
چرداول استان ایالم انجام دادند آنهتا براستاس نتتایج
همپوشانی الیه ها و ارزیابی مجدد تحلیتل شتبکه77 ،
ایستگاه جدید را بتا توجته بته جمعیتت و روستتاهای
تحتتت پوشتتش پیشتتنهاد و اولویتتتبنتتدی کردنتتد
) Chevalier et al. (2012بتتته بررست تی شتتتبکۀ
ایستگاه هتای آتتش نشتانی بتا رویکتردی یکپارچته در
بلژی پرداهتنتد و بتا استتفاده از سیستتم پشتتیبان
تصتتمیمگی تری و پارامترهتتایی ماننتتد فاصتتله و تتتراکم
جمعیتی و شعاع عملکرد هشتدقیقه ای ،نشان دادنتد
کتته  03ایستتتگاه آتتتشنشتتانی ایتتن کشتتور بتتا شتتعاع
عملکردی استاندارد 02 ،درصد از حتوادث احتمتالی را
پوشش میدهند مسئلۀ مکانیابی بهعنوان ی مسئلۀ
چندمعیاره توستط ) Badri et al. (1998مطتر شتد
آنها با ارائۀ ی مدل براساس زمان ستفر از ایستتگاه تتا
نقطۀ حادیهدیده بهجای مسافت ،شاهص های مکانیابی
کاهش حداکثری هزینتههتا ،ارائتۀ حتداکثری هتدمات،
رعایت زمان استاندارد ،حداقل همپوشانی ایستتگاههتا و
وجتتود منتتابع آ را در نظتتر گرفتنتتد و بتتا استتتفاده از
برنامتتهری تزی آرمتتانی ،مهتتمتتترین معیارهتتای احتتداث
ایستگاه های آتش نشانی را ارزیابی کردند و کاستیهتای
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مدلهای قبلی را پوشش دادنتد ) Liu et al. (2006در
پژوهش هود برای مکانیابی ایستگاه های آتش نشتانی
از الگوریتم کلونی مورچگان و سیستم اطالعات مکانی
استتتفاده کردنتتد و در آن بتته مکتتانی تابی و تخصتتیص
ایستگاههای جدید بتراستاس ایستتگاههتای موجتود و
مکان های مناسب برای ایستگاه های جدید پرداهتنتد
) Forkuo & Quaye-Ballard (2013در پژوهشتتی
بهمنظور معرفی سیستم پاسخ ایتطراری آتتشنشتانی
برمبنای  GISدر غنا از معیارهای مقدار فاصله و زمتان
سفر ،شیب جتاده هتا و تت هیر در زمتان م موریتت هتا
استفاده کردند
تاکنون در زمینۀ مکتانیتابی مکتان هتای مناستب
احداث ایستگاه های آتش نشانی در جنگلهای ایتران و
بههصوص جنگل های زاگرس و شهرستتان سردشتت،
تحقیق جتدی و کتاربردی انجتام نگرفتته و تحقیقتات
موجتتود اغلتتب در زمینتتۀ مکتتانیتتابی ایستتتگاههتتای
آتش نشانی شهری بوده استت؛ بنتابراین بتا توجته بته
اینکتتته در جنگتتتلهتتتای شهرستتتتان سردشتتتت
آتش سوزیهای مکرر رخ میدهد و امکانتات مناستبی
برای تشخیص به موقع و مقابله در برابر حریتق وجتود
ندارد ،پژوهش حایر بتا استتفاده از ستامانۀ اطالعتات
جیرافیایی و به کارگیری روش  AHPبا هتدف معرفتی
سامانههای حفاظتی کارامدتر و ارزانتر انجام گرفت
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

منطقتتۀ تحقیتتق بتتا مستتاحت  72074/4هکتتتار
برمبنای سیستم تصویر  UTMدر زون  04شمالی قرار
دارد و از نظر موقعیت مکتانی در محتدودۀ جیرافیتایی
" 00°77'3تتتتتا " 00°74'77عتتتترض شتتتتمالی و
" 43°70'33تا " 43°43'44طول شترقی در قستمت
شمال شترقی شهرستتان سردشتت و قستمت شترقی
رودهانۀ زا با حداقل ارتفاع  7333و حداکثر ارتفتاع
 7027متر واقع است (شکل  )7این منطقه  04آبادی
و ی شهر (رَبَط) را پوشش میدهد؛ مناطق غربتی آن
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تسطیح شده و تحت کشت و کاربری کشتاورزی قترار
گرفته است و مساحتی در حدود  70درصتد (4400/0
هکتار) را شامل میشود حتدود  73درصتد آن مرتتع
( 4303هکتار) 7 ،درصد آن مناطق مسکونی (004/0

هکتتتتتتار) 70 ،درصتتتتتد آن ( 0202/2هکتتتتتتار)
بیتتتترونزدگتتتتیهتتتتای ستتتتنگی و  34درصتتتتد
( 74343/7هکتتتتار) آن ارایتتتی جنگلتتتی استتتت
()Beygi Heidarlou et al., 2014

شکل  -7موقعیت جیرافیایی منطقۀ تحقیق در استان آذربایجان غربی و شهرستان سردشت

روش پژوهش
انتخاب معیارهای مؤثر در مکانیابی

در ایتتن پتتژوهش ،بتتا توجتته بتته نظتتر کارشناستتان
متخصتتص آتتتشستتوزی ،و نیتتز متترور منتتابع علمتتی و

شتترایط منطقتته ،معیارهتتای ت ییرگتتذار در مکتتانیتابی
ایستگاههای اطفای حریق مشخص شد:
 7فاصله از جادهها :یکتی از عوامتل ت ییرگتذار بتر
انتخا ایستگاه های آتتش نشتانی ،حتد دسترستی بته
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هطوط ارتبتاطی استت ایستتگاههتای اطفتای حریتق
به منظتور دوری از ترافیت  ،بایتد دسترستی ستریع و
مستقیمی به جادههای شریانی اصلی یا فرعتی داشتته
باشند ()Habibi et al., 2008؛
 7فاصتتتله از رودهانتتتههتتتا :سیستتتتمهتتتای آ
ایستگاههای اطفای حریق را میتوان از آ دریاچههتا،
رودهانتههتا ،چتاههتا (عمیتق و نیمتهعمیتق) ،نهرهتتا،
قنات ها ،چشمه ها یا ذهایر راهبردی آ تت مین کترد
منابع آبتی بته ویژگتیهتای جیرافیتایی و آ شناستی
منطقه متکی استت ( )Ghafouri, 2012بتا توجته بته
شرایط کوهستتانی پهنتۀ رویشتی زاگترس و بتهویتژه
ارایی جنگلی شهرستان سردشتت و نتاتوانی ستازمان
آ برای لوله کشی شیرهای آ آتش نشتانی ،بهتترین
منتتابع آبتتی بتترای ایستتتگاههتتای اطفتتای حریتتق،
رودهانه های منطقه (بهویژه رودهانتۀ زا کوچت در
سردشت) است
 0فاصتله از منتاطق مستکونی :متییرهتایی ماننتتد
فاصله از مناطق مسکونی بهطتور عمتده تت ییر عوامتل
جمعیتی را نشان میدهد که با مکانیابی ایستگاه های
اطفای حریق ارتبتاط دارد ( )Aliabadi et al., 2017و
عامل تعیینکننده ای در مقدار و دفعات هستارت وارد
به جنگلهاست؛
 4فاصله از آتشسوزیهای پیشین :تعداد و تکترار
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حتتوادث در منتتاطق مختلتت نشتتاندهنتتدۀ نقتتاط
آستیبپتتذیر در حتتوادث آتتتشستتوزی استتت و مکتتان
ایستگاه ها باید بهسمت چنین مناطقی کشش بیشتری
داشته باشد؛
 3فاصله از حاشیۀ جنگتل :بتا توجته بته اهمیتت
ارایی جنگلی ،برای انتخا مکان بهینۀ ایستگاه هتای
اطفای حریق ،نزدیکی به این پوشتش ،ستبب افتزایش
ستترعت هتتدماترستتانی و پیشتتگیری از توستتعه زیتتاد
آتشسوزی میشود
در مرحلۀ بعد معیارها بر اساس شرایط موجتود در
منطقه طبقهبندی شتدند ( Beygi Heidarlou et al.,
)2014
تعیییین وزن معیارهییا بییا روش فراینیید تحلی ی
سلسلهمراتبی

عامل های پنج گانۀ مؤیر در مکانیابی ایستگاه هتای
اطفتتتای حریتتتق بتتتا بهتتترهگیت تری از روش  AHPو
تصتتمیمگی تری گروهتتی ،مقایستته شتتدند روش AHP
مبتنی بر مقایسۀ زوجی و دوبتهدوی معیارهاستت کته
قیاوت و محاسبات را تسهیل میکند اولتین قتدم در
روش  ،AHPایجاد ساهتار سلستله مراتبتی از مویتوع
تحت بررسی است (( )Ghodsipour, 2010شتکل )7

شکل  -7تحلیل سلسلهمراتبی مکانیابی ایستگاههای اطفای حریق جنگلی
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وزن و درجۀ اهمیتت نستبی هریت از معیارهتا و
زیرمعیارهتتا بتتا تهیتتۀ پرسشتتنامه و ارستتال آن بتته
کارشناسان صاحب نظر ،در قالب  AHPمقایسۀ زوجتی
شد و پس از جمعآوری نتایج  74پرسشنامۀ دریتافتی،
ماتریس مقایسه های زوجی هریت از متخصصتان بته
شکل جداگانه وارد نرمافزار  Expert Choice 11شتد
متتاتریس ترکیتتبشتتده پتتس از ادغتتام و ترکیتتب
مقایسه های انفرادی ،با استتفاده از میتانگین هندستی
بهدست آمد و برای تعیین وزن عناصر استفاده شد در
مواردی که نرخ سازگاری پرسشنامه هتا بیشتتر از 3/7
بود ،به دفعاتی که ستازگاری بته حتد مجتاز (کمتتر از
 )3/7برسد ،مجدداً تکمیل شدند
تهیۀ نقشۀ اولیۀ مکانیابی

پس از مشخص شدن وزن اهتصاصیافتته بته هتر
ی از معیارها و طبقه های آنها (زیرمعیارها) ،به منظور
ترکیب نقشه های معیارهای مؤیر در مکانیابی (جدول
 ،)7الیهها استاندارد شدند برای این منظور مقدار وزن
اهتصاصیافته به هر معیار در ارزش طبقتات مختلت
یر شده و سپس معیارها بته روش هطتی وزنتی بتا

یکتتدیگر تلفیتتق شتتدند بتتا توجتته بتته اینکتته اوزان
بهدستآمده بین ی و صفر بودند ،بهمنظور نمایانتتر
شدن تفاوتهتای کوچت  ،مقتادیر اوزان در عتدد 73
یر شدند ( )re-scaleهمچنین با توجه بته در نظتر
گرفتن پنج معیار متؤیر در مکتانیتابی ایستتگاه اطفتای
حریق ،حداکثر مطلوبیتت عتدد  33و بتدون واحتد استت

بدین ترتیب ،نقشۀ نهایی با روش طبقه بندی  Jenksدر
چهتتار طبقتتۀ کتتامالً نامناستتب (در محتتدودۀ وزنتتی
 ،)0/4-74/0نامناستتتتتب (در محتتتتتدودۀ وزنتتتتتی
 ،)74/0-74/0نستتبتاً مناستتب (در محتتدودۀ وزنتتی
 )74/0-03/0و کتتامالً مناستتب (در محتتدودۀ وزنتتی
 )03/0-40/7طبقهبندی شد در این روش طبقهبندی،
نقاط شکستگی بین طبقات بهگونهای تعیین میشتود
که به مناسبترین وجه ممکن مقادیر مشتابه در یت
گروه قرار گیرند و تفاوت بین طبقهها حتداکثر شتود و
اگر ی یا چند عاریه در طبقههای هاص قرار نگیرند،
ه تیچ مقتتداری بتته آن اهتصتتاص داده نم تیشتتود
()North, 2009; Sanjary, 2007

جدول  -7عاملهای مؤیر در مکانیابی ایستگاه اطفای حریق در منطقۀ تحقیق
منبع تولید نقشهها

عامل

*

فاصله از جادهها

استخرا شبکۀ جادههای منطقه از نقشۀ توپوگرافی و فاصلۀ اقلیدسی از آنها

فاصله از حاشیۀ جنگل

فاصلۀ اقلیدسی از پوشش ارایی جنگلی منطقه ،بهدستآمده از نقشۀ کاربری و پوشش منطقه

فاصله از رودهانه

فاصلۀ اقلیدسی از رودهانۀ دائمی منطقه (زا کوچ )

فاصله از مناطق مسکونی

فاصلۀ اقلیدسی از مناطق مسکونی منطقه ،بهدستآمده از نقشۀ کاربری و پوشش منطقه

فاصله از آتشسوزیهای پیشین

فاصلۀ اقلیدسی از الیۀ وکتوری آتشسوزیهای پیشین منطقه

* اندازۀ پیکسل تصاویر  03متر است

محدودیت کاربری و پوشش اراضی

ازآنجا که اجرای عملیات اطفای حریق تا حد زیادی
بتته شتترایط و هصوصتتیات منطقتته بستتتگی دارد ،بایتتد
مناطق انتخابی در کتاربریهتای مناستب قترار گیرنتد؛

بنابراین از نقشۀ کاربری و پوشش ارایی تهیهشده برای
منطقه ( )Beygi Heidarlou et al., 2014استفاده شد
تتتا الیتتۀ رستتتری محتتدودیت بتتا کتتد یتت (شتتامل
کاربریهای جنگل و مرتع) و صفر (شامل کاربریهای
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مستتکونی ،کشتتاورزی و بیتترونزدگتتیهتتای ستتنگی)
بتهترتیتب بترای منتتاطق مناستب و نامناستب اجتترای
عملیات تهیه شود سپس با یر این نقشه (بهعنتوان
نقشۀ ماس ) در نقشه اولیتۀ مکتانیتابی ،مکتانهتای
نامناسب که دارای محدودیت اجرای عملیتات اطفتای
حریقاند ،امتیاز صفر بگیرند و نقشۀ مکتانیتابی اولیته
تصحیح شود
تعیین شعاع عملکرد ایستگاه اطفای حریق

شعاع عملکردی ایستگاه یا حتداکثر مستافتی کته
هودروی اطفای حریق میتواند در مدتزمان کوتاهی
طی کند ،در انتخا مکانهای استقرار ایستگاه اهمیت
ویژهای دارد ایستگاههتای اطفتای حریتق در صتورتی
میتوانند هدماترسانی بهموقع و مطمئن انجام دهند
که در مکانهای مناسب مستقر باشتند و در کمتترین
زمان و بدون مواجه شدن بتا موانتع و محتدودیتهتای
محیط ،نیروهایشان را به محل حادیه برستانند بترای
تعیین شعاع عملکتردی مفیتد ایستتگاههتا ابتتدا بایتد
سترعت مجتاز هودروهتای اطفتای حریتق در زمتان
استاندارد یر شود؛ شعاع عملکرد مفید از رابطۀ زیتر
محاسبه شد (:)Sheikholeslami & Escort, 2012
رابطۀ 7
سرعت متوسط هودروها (به دقیقه) ×
حداکثر زمان مطلو برای رسیدن به محل حادیه
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 )Management Organization, 2015بترای احتداث
ایستگاه اطفای حریق در نظر گرفته شد
اعتبارسنجی نقشه مکانیابی اطفای حریق

به منظور ارزیابی صحت نقشۀ مکانیتابی و تعیتین
موقعیت مناسب یا مطلو ایستتگاه اطفتای حریتق از
روش همپوشانی نقشۀ هطر آتش سوزی جنگل منطقه
( )Beygi Heidarlou et al., 2014استتفاده شتد در
ایتتن مرحلتته بتتا همپوشتتانی شتتعاع عملکتتردی محتتل
انتخا شده برای ستاهت ایستتگاه اطفتای حریتق در
سطح منطقه با نقشتۀ هطتر آتتش ستوزی آن ،مقتدار
سطح پوشش قرار داده شتده در طبقتات بتاالی هطتر
آتشسوزی در منطقه محاستبه شتد در واقتع ،درصتد
همپوشانی پیکستل هتای متعلتق بته منتاطق پوشتش
داده شده توسط ایستگاه اطفای حریق و پیکستل هتای
متعلق به طبقات هطر آتش سوزی بسیار زیتاد و زیتاد
محاسبه شد بر ایتن استاس ،مکتان پیشتنهادی بایتد
میدان یا وسعت دید بیشتری از ارایی اطراف هتود را
داشته باشد و در عین حال مساحت بیشتری از ارایتی
جنگلی با هطر زیاد تا هیلی زیاد از نظر آتشسوزی را
پوشش دهد
نتایج

= شعاع عملکرد مفید

03

در ایتتتن پتتتژوهش ستتترعت متوستتتط هتتتودروی
آتشنشتانی  43کیلتومتر در ستاعت و حتداکثر زمتان
رسیدن به محل حادیه  73دقیقه در نظر گرفته شتد و
براساس رابطۀ باال ،شعاع عملکردی مفید  73کیلتومتر
بهدست آمد
در نهایت برای استخرا منتاطق مناستب احتداث
ایستگاه اطفای حریتق ،مکتان هتای بتا اولویتت کتامالً
مناسب و نسبتاً مناسب با سطح بیشتر از پنج هکتار بر
اساس استاندارد سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیتزداری
کشتتتور ( Forests, Range and Watershed

نتایج مقایسته هتای زوجتی و وزن نهتایی معیارهتا
نشان داد که معیار فاصله از جاده )با  74درصتد وزن(،
بیشترین اهمیت را در بین معیارهای مؤیر در احتداث
ایستگاههای اطفای حریق دارد و فاصله از رودهانه (بتا
 70درصد اهمیت) ،فاصله از آتشسوزیهتای پیشتین
(با  77درصد اهمیت) ،فاصله از حاشیۀ جنگل (بتا 74
درصد اهمیتت) و فاصتله از منتاطق مستکونی (بتا 77
درصد اهمیت) در ردههای بعدی قترار گرفتنتد نتتایج
مقایسههای زوجی و وزن نهایی زیرمعیارهتا نشتان داد
کتته کمتتترین فاصتتله از جتتادههتتا ،رودهانتتههتتا،
آتش ستوزیهتای پیشتین ،حاشتیۀ جنگتل و منتاطق
مسکونی اهمیت بیشتری در احداث ایستگاه هتا دارنتد

مکانیابی مناطق مناسب احداث
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(جدول  )7همچنین براستاس نتتایج بتهدستتآمتده،

مقدار ناسازگاری قیاوتها کمتر از  3/7بهدست آمد

جدول  -7مقادیر وزن معیارها و زیرمعیارهای مؤیر در مکانیابی ایستگاههای اطفای حریق جنگلی
وزن نسبی

طبقات

3/044

3 - 33

3/734

33 - 733

3/702

733 - 733

3/732

733 - 733

3/344

< 733

3/333

3 - 7333

3/733

7333 - 0333

3/770

0333 - 3333

3/302

3333 - 0302

3/004

3 - 7333

3/730

7333 - 4333

3/720

4333 - 0333

3/734

0333 - 4333

3/303

4333 - 73302

3/407

3- 733

3/034

733 - 033

3/707

033 - 333

3/327

333 - 7704

3/003

3 - 7333

3/704

7333 - 7333

3/730

7333 - 0333

3/704

0333 - 0037

نتایج حاصتل از تهیتۀ نقشتۀ معیارهتای فاصتله از
جادهها ،فاصله از رودهانه ،فاصله از آتتشستوزیهتای
پیشین ،فاصتله از حاشتیۀ جنگتل و فاصتله از منتاطق
مسکونی در شکلهای  0تا  3نشان داده شده است
نقشۀ اولیۀ مکانیابی ایستگاه هتای اطفتای حریتق
جنگلی حاصل از تلفیق نقشتههتای وزنتی معیارهتا در
شکل  0در چهار طبقه نشان داده شده است هرکتدام
از طبقه های مکان های احتداث ایستتگاه هتای اطفتای

وزن نهایی

3/740

3/700

3/774

3/744

3/777

با روش AHP

معیار

فاصله از جادهها (متر)

فاصله از رودهانه (متر)

فاصله از آتشسوزیهای پیشین (متر)

فاصله از حاشیۀ جنگل (متر)

فاصله از مناطق مسکونی (متر)

حریق از کامالً مناسب تتا کتامالً نامناستب بته ترتیتب
 00/00 ،07/04 ،0/74و  74/00درصد از کتل منطقته
را دربر میگیرد
همچنین با یر الیۀ محدودیت (الیۀ ماست ) در
نقشۀ مکانیابی اولیۀ ایستگاه اطفای حریق به منتاطق
دارای محدودیت عملیات اطفای حریتق ،امتیتاز صتفر
اهتصاص داده شد و نقشتۀ تصتحیحشتدۀ مکتانیتابی
احداث ایستگاه اطفای حریق استخرا شد (شکل )2
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شکل  -0نقشۀ طبقات فاصله از جادۀ اصلی (تصویر سمت راست) و فاصله از رودهانهها (تصویر سمت چپ)

شکل  -4نقشۀ طبقات فاصله از آتشسوزیهای پیشین (تصویر سمت راست) و حاشیۀ جنگل (تصویر سمت چپ)

شکل  -3نقشۀ طبقات فاصله از مناطق مسکونی

شکل  -0نقشۀ اولیۀ مکانیابی احداث ایستگاههای اطفای حریق
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شکل  -2مناطق مناسب احداث ایستگاه اطفای حریق جنگلی در منطقۀ سردشت

براستتاس مقتتادیر جتتدول  ،0فقتتط  4/20درصتتد از
مساحت منطقه از شرایط کامالً مناسبی بترای احتداث
ایستگاه اطفای حریق با در نظر گرفتن الیۀ محدودیت
کاربری برهوردار است
پس از حتذف پهنتههتای بتا مستاحت کمتتر از 3
هکتار در طبقات مناسب و کامالً مناسب و بتا تحلیتل
دقیق تر پهنه های باقیمانده ،در نهایت یکی از پهنه هتا
بهسبب قرارگیری نسبی در مرکتز منطقته و بتهدلیتل
ارائۀ امکان دسترسی بته ستطح وستیعتتری از ارایتی
جنگلی منطقه بهعنوان مکانی بهینه یا مطلتو بترای
احداث ایستگاه اطفای حریق انتخا شد (شکل )4
پهنۀ انتخا شتده از رودهانتۀ اصتلی حتدود 7023

متر ،از عرصههای آتشسوزیهای پیشتین  03متتر و از
مناطق مسکونی  300/73متر فاصله دارد و در مجاورت
جادۀ اصلی و در حاشیۀ ارایی جنگلی واقع است
با توجه به شعاع عملکرد مفید در نظر گرفتتهشتده
برای ایستگاه های اطفای حریق ( 73کیلتومتر) ،نتتایج
همپوشانی شعاع عملکردی منطقتۀ پیشتنهادی بترای
احداث ایستگاه اطفای حریق جنگلتی بتا نقشتۀ هطتر
آتتتتتشستتتتوزی تهیتتتتهشتتتتده بتتتترای منطقتتتته
( )Beygi Heidarlou et al., 2014نشان داد کته ایتن
شتتعاع حرکتتتی بتتهترتیتتب  04/43و  00/24درصتتد از
طبقههای هطر بسیار زیاد و زیاد آتشسوزی منطقه را
پوشش میدهد (جدول  4و شکل )0
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جدول  -0مساحت طبقات مطلوبیت نقشۀ مکانیابی پس از اعمال نقشۀ محدودیت کاربری
طبقات مطلوبیت

مساحت (هکتار)

مساحت (درصد)

کامالً نامناسب

4427/4

70/00

نامناسب

0034/0

70/34

مناسب

3403

73/77

کامالً مناسب

7003/0

4/20

شکل  -4منطقۀ پیشنهادی برای احداث ایستگاه اطفای حریق جنگلی در منطقۀ سردشت

جدول  -4همپوشانی شعاع عملکرد منطقۀ پیشنهادی با نقشۀ هطر آتشسوزی
طبقۀ هطر آتشسوزی

مساحت (هکتار)

درصد

بسیار کم

7004/37

37/30

کم

3733/02

02/43

متوسط

0222/44

47/73

زیاد

3000/37

00/24

بسیار زیاد

4237/07

04/43
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شکل  -0همپوشانی پهنۀ پیشنهادی برای احداث ایستگاه اطفای حریق با نقشۀ هطر آتشسوزی منطقه

بحث
یکتتی از نیازهتتای اساستتی در منتتاطق جنگلتتی در
معرض هطر آتش سوزی ،مکانیتابی و احتداث بهینتۀ
ایستتتگاه اطفتتای حریتتق استتت ستتامانۀ اطالعتتات
جیرافیایی ( )GISدر تجزیه وتحلیل مکتانی و انتختا
مکان بهینتۀ ایستتگاه هتای اطفتای حریتق از دقتت و
کارایی زیادی برهتوردار استت ( )Johnson, 2008در
این بین ،استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی همراه
با سامانۀ اطالعات جیرافیایی در انتخا مکتان بهینته
کارایی زیادی دارد ()Darban Astaneh et al., 2014
) Eldin & Eldrandaly (2004نیز در پتژوهش هتود
یت سیستتم جدیتد را بتا بتهکتارگیری  GISو AHP
معرفی کردند و نشان دادنتد کته یکپتارچگی ایتن دو،
دهالت کاربر را با هر عنصر دیگر و نیز ستطح مهتارت
الزم برای کار با کامپیوتر را کاهش میدهد
مقادیر وزن یا اهمیت معیارهای متؤیر بتر احتداث
ایستگاه های اطفای حریق جنگلی با روش  AHPنشان

داد که معیار فاصله از جاده بیشترین اهمیت را داشت
جاده ها یا راه ها در کنار ت ییر در افزایش امکتان وقتوع
حریق (بهدلیل وقتوع آتتش ستوزی توستط انستان در
حاشتتیۀ جتتادههتتا و رودهانتتههتتا) ،در مواقتتع بحران تی
می تواند در عملیات اطفای حریق مؤیر باشد در واقتع
یکتتی از مهتتمتتترین معیارهتتا در اهتصتتاص زمتتین بتته
ایستگاه اطفای حریق ،نزدیکی به راه ها یتا جتادههتای
اصلی (درجه  7و  )7است؛ چراکه از این طریق سرعت
واکنش ایستگاهها تا حد زیتادی بیشتتر متیشتود کته
براساس نتایج بتهدستتآمتده از مقایستههتای زوجتی
زیرمعیارهای فاصله از جاده مشخص شد کته کمتترین
فاصله از جاده دارای اهمیت زیادی در ساهت ایستگاه
اطفای حریق است کته بتا نتتایج پتژوهشهتای دیگتر
()Arab Amiri et al., 2013; Khan Ahmadi et al., 2015
مطابقت دارد ) Parhizgar (2004نیز در پژوهش هود
نشتتان دادنتتد کتته قرارگیتتری ایستتتگاه در مجتتاورت
جادههای اصلی از عوامل مثبت مکانیابی است
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براساس نتایج ،معیار فاصله از رودهانه های دائمتی
از نظتتر درصتتد اهمیتتت در رتبتتۀ دوم قتترار گرفتتت
) Ziyari & Yazdanpanah (2011نیتتز در پتتژوهش
هود اشاره کردند کته دسترستی ستریع ماشتین هتای
آتش سوزی به منابع آبی از یروریات استت هرچقتدر
این فاصله کمتر باشد ،اهمیت آن در اهتصتاص زمتین
به ایستگاه اطفای حریق بیشتتر متیشتود آ عامتل
اصلی هاموش کننتدۀ آتتش در ایستتگاه هتای اطفتای
حریق جنگلی است از اینرو دسترستی بته منتابع آ
دائمی و کافی بترای پتر کتردن مختزن ایستتگاه هتای
اطفای حریق و ماشینهتای آتتشنشتانی در کمتترین
زمان ممکن و مواقتع ایتطراری اهمیتت زیتادی دارد؛
بهعبارت دیگر ،دسترسی به آ  ،از عوامل مهم و موفق
در اطفتتتتای آتتتتتشستتتتوزی جنگتتتتلهاستتتتت
( )Hadiani & Kazemi rad, 2009بتتا توجتته بتته
گنجایش محدود مختزن آ هتودروی آتتشنشتانی و
یرورت ذهیرۀ مقدار کافی آ در پایگاه آتتش نشتانی
برای پر کردن مجدد مخزن در مواقتع ایتطراری و بتا
سرعت ،الزم است که پایگاه آتش نشتانی روستتایی در
نزدیکی منتابع آ جتاری قابتل استتفاده بتا کمتترین
هزینه و امکانات ساهته شود
مناطق با هطر زیاد آتتش ستوزی یتا دارای ستابقۀ
وقتتوع حریتتق ،پتانستتیل زیتتادی در ایجتتاد هطتتر
آتش سوزی در این مناطق دارند در پژوهشهای دیگر
نیز به مناطق مستعد آتش سوزی و پتانسیل هطر زیاد
بتتهعنتتوان یکتتی از معیارهتتای ت ییرگتتذار در ستتاهت
ایستتتتگاه اطفتتتای حریتتتق ت کیتتتد شتتتده استتتت
( Darban Astaneh et al., 2014; Khan
 ،)Ahmadi et al., 2015بنتابراین معقتول و منطقتی
است که ساهت ایستگاههای اطفای حریق در مجاورت
رودهانهها و حاشیۀ ارایی جنگلی و تودههای درهتی،
در اولویتتت قتترار گیتترد بتتا توجتته بتته اینکتته هتتدف
ایستتتگاههتتای اطفتتای حریتتق ،جل توگیری از هستتارت
بیشتر یا گسترش آتشسوزی در مناطق جنگلی است،
هرچقدر ایستگاههای اطفای حریق نزدی بته منتاطق
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جنگلی با سابقۀ زیاد آتش سوزی ساهته شوند ،سرعت
عمل نیروهای آتتش نشتانی متیتوانتد ستبب کتاهش
چشمگیر هسارتهای وارد بر تودههای جنگلی شود
) Beygi Heidarlou et al. (2014نشان دادند کته
بیشترین موارد آتشسوزیهای پیشین در منتاطقی از
ارایی جنگلی سردشت اتفاق میافتتد کته دسترستی
انسان به آنهتا بیشتتر استت و ایتن مویتوع در دیگتر
پژوهشهتا ( )Dong et al., 2005بتهصتورت فاصتله از
مناطق مسکونی ارزیابی شده است نتتایج نشتان داد کته
نواحی نزدی به مناطق مسکونی بیشترین اهمیتت را در
اهتصاص زمین به ایستگاههتای اطفتای حریتق جنگلتی
دارند ،چراکه دوری و نزدیکتی ستکونتگاههتای انستانی از
عرصه های جنگلی ،از دیگر عوامل متؤیر در بتروز حریتق
استت و تت ییر عوامتتل انستتانی را نشتتان متیدهتتد تت ییر
جمعیت از عوامل اصلی در مکانیابی ایستگاههای اطفتای
حریق است و با افزایش آن ،احتمال وقتوع آتتشستوزی،
هزینهها و هستارتهتای ناشتی از آن افتزایش متییابتد
(Lei et al. (2003) )Darban Astaneh et al., 2014
نیز در پژوهش هود نشان دادند که فاصتله از منتاطق
مسکونی و عامل جمعیت ،اهمیت زیادی برای ایستگاه
اطفای حریق دارد
نتایج مکانیابی ایستگاه اطفای حریتق نیتز نشتان
داد که مناطق مناسب احداث آنهتا در نزدیکتی جتاده
قرار دارد که با یافتههای دیگر محققان همختوانی دارد
( )Arab Amiri et al., 2013نتتایج نشتتان داد کتته
منطقۀ انتخابی و شتعاع عملکتردی آن ( 73کیلتومتر)
بتتهطتتور متوستتط  02/47درصتتد از منتتاطق بتتا هطتتر
آتش سوزی زیاد را پوشش میدهد و همتۀ پهنته هتای
آتشسوزیهای پیشین در داهل ایتن شتعاع عملکترد
قرار دارند
با توجه به پژوهش )،Rizvandi & Jorgholami (2016
پایۀ مدیریت آتشسوزی برای همۀ انواع آتتشستوزی
صرفنظر از اندازه یا وسعت آتشسوزی ،تفاوت اساسی
ندارد اصل بنیادی متدیریت آتتشستوزی در جنگتل
عبارت است از فراهم آوردن تمهیداتی (بدون توجه بته
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اندازۀ آتشستوزی) ،بتهمنظتور دسترستی بته آتتش و
کنترل فوری و مؤیر آتشسوزی تا هم کمترین هسارت
ایجاد شود و هم هزینتههتا منطقتی باشتد مبتارزه بتا
آتشسوزی در جنگل ،ی عملیاتی فتوریتی محستو
میشود و موفتق بتودن در مجموعتۀ پیچیتده کنتترل
آتش ،مستلزم سازماندهی مناسب بتههمتراه کارکنتان
حرفهای است با توجه به اهمیت بستیار زیتاد و تت ییر
فراوان معیارهای ارتفاع از سطح دریا ،فاصله از جتاده و
مناطق با هطر و سابقۀ زیاد آتشسوزی و همچنین بتا
توجه به ت ییر زیاد معیار فاصتله از جتاده و رودهانته و
مناطق با هطر و سابقۀ زیتاد آتتشستوزی در ستاهت
ایستگاههای اطفای حریق جنگلی پیشنهاد میشود که
دستگاههای اجرایی ،این معیارها را در انتخا منتاطق
احداث ایستگاه اطفای حریق در نظر گیرند همچنتین
پیشنهاد میشود که این روش در سایر مناطق جنگلی
بررسی شود تا در صورت مناسب بودن ،بهعنتوان یت
روش استاندارد برای شناسایی مناطق مناسب احتداث
ایستگاه اطفای حریق معرفی شود

مکانیابی مناطق مناسب احداث

نتیجهگیری
نتتتایج نشتتان داد کتته روش استتتفادهشتتده در ایتتن
تحقیق برای انتخا مکتان مناستب احتداث ایستتگاه
اطفای حریق میتواند روش مناسبی باشد مکتانیتابی
ایستگاههای اطفای حریق در ی پهنۀ مکانی مناستب
با در نظر گترفتن معیارهتا و استتانداردهای موجتود و
بررستتی شتتعاع عملکتتردی آن در محتتیط  GISبتتا
بهکارگیری روش  AHPمیتواند روشی مناستب بترای
تعیین نقاط مطلتو احتداث ایستتگاه اطفتای حریتق
باشد ،به طوری که پهنۀ انتختا شتده ،بته گتروه هتای
اطفای حریق امکان میدهد که در متدت زمتان کمتی
به سطح وسیعی از ارایی جنگلی با هطر آتشستوزی
زیاد تتا هیلتی زیتاد دسترستی داشتته باشتند نتتایج
پژوهش حایر میتواند تت ییر مهمتی در جلتوگیری از
گسترش و کنترل آتش ستوزیهتای جنگلتی و اتختاذ
تصمیمهای مدیریتی صحیح تشخیص و اطفای حریتق
داشته باشد
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Abstract
The present study aimed to provide the best locations for forest fire fighting stations in the Sardasht
forests located in the northwest of Iran. For this purpose, site selection map for construction of
firefighting station was prepared using five factors consist of proximities to river, to road, to former
fires, to forest edge and to residential areas. In order to extract the weight of the selected criteria in
locating suitable areas, each criterion was compared in a pairwise manner using Analytical Hierarchy
Process (AHP) and the weight of each criterion was obtained using the Expert Choice ver.11 software.
Results showed that proximity to road with 24 percent of importance had the highest weight among
the selected criteria for locating the forest fire fighting stations. After providing weighted maps of
criteria and their integration and applying land use restriction layer map, final site selection map was
created. Preliminary results of this study made this point that the proposed zones cover about 29
percent of the study area, with good conditions required for construction of fire station. After
excluding the small zones with an area less than 5 ha, one of the most suitable zones was proposed as
the best location for construction of fire station. Furthermore, the validation of proposed zone and
station location was carried out using a previously developed fire risk map with consideration of 10
km action radius surrounding the station. The selected zone covers about 97.81 percent of susceptible
regions from high to very high classes regarding the forest fire hazard.
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