مقالة پژوهشي

روش :در این ن ژ ش ننا اسندداده از من ل نای
اولویتبندي نواحي شهري به منظور تأسیس

ژی ور 1ژ تا سیس 2ژ معیار ای از قبیل دسدرس ن

ایستگاههاي آتشنشاني

شب ة ارتبای  ،جمعیت تحت وشنش ،ژا ن ای

(مطالعة موردی :شهر خرمدره)

مس ون  ،تجاری ،صةعد  ،مسا ت تحت وشش،

ابوالفضل قنبری ،1علی زلفی
 -1نویسننة

2

مسننئول :اسنندادیار وننرژه نن ژ ش ننای

جغرافیای دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
Email:a_ghanbari@tabrizu.ac.ir
 -2کارشننةاا ارش ن جغرافیننا ژ نرنام ن ریننزی شننهری،

آموزشنن  ،اداری ،فر ةگنن ژ مننل ژ ن ننل ،ننن
اژلویتنة ی نوا

شهری خنرمدره ننرای ایجناد

ایسدگاه ای آتش نشان اقن ام شن ه اسنت .رژش
ژ ش تح یق اضر توصنید  -تحویون ژ ننو
تح یق کارنردی است.

دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
دریافت 92/7/21 :ذیرش93/2/15 :

یافته ها :در ژضنعیت کالبن ی ژ جمعیدن شنهر

مقدمههه :امننرژزه ی نن از دلمشننغول ننای

مشیص ش ک ندایج م ل ژی نور نسبت نن من ل

نرنامنن ریننزان در فضننا ای شننهری یرا نن ژ

تا سیس ارزش ناالتری دارن ژ نا ژاقعیت ای ایة

م انینان مةاسن
است ژ ی

ژ مطونو

فضنا ای خن مات

شهر خرمدره نیشدر مةطبق است.

از این خ مات کن تنیمین نیشن از

نتیجهگیري :نا توج ن ندنایج تح ینق در نر دژ

امةیننت شننهر را نننر اهنن ه دارد ،ایسنندگاه ننای

م ل ،نا یة  3شهر خرم دره نیشندرین ضنرژرت ژ

آتننشنشننان اسننت .نننرای نهبننود ارائ ن خ ن مات

نا یة  2در م ل ژی ور ژ نا یة  5در م ل تا سنیس

ایسدگاه ای آتشنشان  ،شةاسای ژ اژلوینتنةن ی

کمدرین ضرژرت نرای ایجاد ایسدگاه آتشنشان را

نوا

شهری نرای ایجاد ایسدگاه ای آتشنشنان

دارن .

در تمام مح ژد شهر ن مةظنور خن ماترسنان

کلمات کلیدي :اژلویتنة ی ،آتشنشان  ،ژی ور،

ضرژرت م یان .

تا سیس ،تحویل سوسو مراتب  ،خرمدره.
1

The Serbian name of VIKOR is 'Vlse
Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje
2
Technique for Order Preference by Similarity to
)Ideal Solution (TOPSIS
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چکیده

خننرمدره ژ مچةننین اژلویننتنةنن ی یشننةهادی

شهری ن مةظور تیسیس ایسدگاه ای آتشنشان

اژلویتنة ی نوا

مقدمه

ایسندگاه نای آتنشنشنان نشنانگر آن اسنت کن

تجهیزات ژ تیسیسات ،ای ژ اساا سن وندگاه نای

مح ژدیت ا ژ نارسای ای ام های در م انوزیة

شهری را تشن یل من د ن ژ کمبنود ژ ن نص آنهنا

ژ امو رد مطوو

مش الت را نرای شهرژن ان ن ژجود م آژرد .اادبار

این مش الت را ن صنورت ان م انطبنا م نان ژ

ژ ا میت نر شنهر نن اینن خن مات ژ تیسیسنات

شنعا

وشنش ایسندگاه نا ننا کنانون نای ننال و

نسدگ دارد .ر چ ارائ این خن مات نهدنر ناشن

آتشسوزی؛ مدةاس نبودن تع اد ایسدگاه ا نا تعن اد

زن و در آن را تتر ژ زیةة زن و در آن ننرای

جمعیت تحت وشش ،مدةاس نبودن توزیع م نان

نود .اونر اینن خن مات در

ایسدگاه ا نا الزامات ژ نافت شهری ،مدةاسن نبنودن

ژ ن ان از کاف ناش از زیة ای

توزیع م ان ایسدگاه ا نا اسدان ارد وشش زمنان ژ

شهرژن ان کمدر خوا
م ان ای مةاس

اقدصادی ژ زمان ساکةان ن نحو محسوسن کاسند
خوا

ایسدگاه ا ژجود دارد ک م تنوان

ش ژ الزمة این امر تح یق ژ کة اش اومن

ناکاف نودن تع اد ایسدگاه ا نسبت ن

ر دژ معینار

جمعیت ژ مسا ت شهر ا نیان کرد (.)10

ژ کارشةاس است ک ناین از سنوی سنازمان نا ژ

در مورد ضرژرت ژ ش اضر در شنهر خنرمدره

اروان ای میدوف مایت شود ( .)18امرژزه یافدن

الزم است ن این ن د اشاره شود کن اینن شنهر نن

نرای ایجاد یک فعالیت در

اةوان سومین شهر اسدان زنجنان (از نظنر جمعیدن )

وز جغرافیای معین ،جزء مرا ل مهم رژژه نای

ف ط از یک ایسدگاه آتشنشان  ،آن م در نا ینة ،3

م ان یا م ان ای مةاس

اجرای ن ژی ه در سطح کالن ژ مو ن شمار م آی .
مة شرایط ژ قیود مورد نیاز را

م ان ای نهای نای
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ارضا نمای ژ ا م نررس این شرایط ژ قیود قبل از
اجرای چةین رژژه ای ندایج نامطوو
دنبال خوا

داشت ( .)11ی

فنراژان نن

از ژظنایف اساسن

من یریت شنهری ینا نن ابنارت نسنیار رژشنن
شهرداری ا ،سازماند

نظام من یریت من جانبنة

نرخوردارست ژ این ایسدگاه توانای خ مات رسنان
ن کل شهر را ن ارد ژ نای یک رتب نةن ی از ننوا
شهری خرم دره نرای ایجاد این ایسندگاه نا صنورت
ویرد تا ندوان نهدرین خ مات را نرای نوا

شنهری

ژ ساکةان آن فرا م کرد.
مطالعات مدع دی نا اسدداده از رژش ای میدوف در
ایننن زمیةن صننورت ورفدن اسننت کن از آن جمون

خ ماترسان م ناش  .ازاینرژ ام هترین ژظنایف

م توان ن م الة رامشنت ژ انر انامری ننا اةنوان

شهرداری ا ن موضو خ مات اخدصاص م یان  .ن

شهری ماکو ن مةظنور تیسنیس

مةظور دسدیان ن این م یریت کارآم

مواره م ولة

«اژلویتنة ی نوا

ایسنندگاه ننای آتننشنشننان » نننا اسنندداده از دژ رژش

کارنری ا ژ چگونگ تیصیص فضنای شنهری نن

تیصیص خط ژ تا سیس اشاره کرد :ندنایج نر دژ

کارنری ای مدداژت مطرح م وردد (.)25

م ل تیصیص خط ژ تا سیس نشان من د ن کن

مجمواة نررس ا ژ تجزی ژ تحویل ای انجام ش ه

نا یة  3شهری ماکو رتبة اژل ژ نا یة  4شهری رتبنة

آتنشسنوزی ژ نحنو امو نرد

آخر اسد رار ایسندگاه نای آتنشنشنان را نن خنود

در منورد نواد
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اخدصاص دادهانن  .مچةنین من تنوان نن ن ژ ش

ارزیننان ژ اندیننا

ضران ژ موسوی ( ،)1389نا اةوان «تحویل فضنای

رداخدة .

راکةش جمعیت ژ توزیع خ مات در نوا

شنهری

تننیمینکةةن ه در زنجیننر تننیمین

ف از این ژ ش ،اژلویتنةن ی ننوا

شنهری

یزد» اشاره کرد ک در آن توزینع فضنای جمعینت ژ

خرم دره نرای ایجناد ایسندگاه نای آتنشنشنان  ،ننا

خ مات نرای  11نا یة شنهر ینزد نررسن شن  .ننا

اسندداده از دژ من ل ژی ننور ژ تا سننیس ژ مچةننین

توج ن ندایج اینن تح ینق ،ژانسندگ ضنعید ننین

ارزیان ژ تطبیق ندایج اصل از این دژ م ل است.

ننراکةش جمعیننت ژ توزیننع خن مات در شننهر یننزد

مبانی نظری

ژجود دارد .ژارث ژ م ناران ( ،)1387نن نررسن

نا آغاز ان ال

تطبی ن توزیننع خ ن مات امننوم شننهری از مةظننر

شهر ا ،رش جمعیت شهر ا سریعتر ش ه ژ ن تبنع

ا الت اجدماا در شهر زا ان رداخد انن  .ثةنای ،

آن مشن الت شنهر ا افنزایش یافدن اسنت (.)18

موسوی ژ یزدانیواه ( ،)2010در م النة خنود ننرای

مدیسدان کشور ای کم درآم ژ جهان سوم آمادو

اندیا

تنیمینکةةن ه ننا نن کنارویری تصنمیموینری

الزم نرای نرخورد نا مسنائل ناشن از آ ةنگ رشن

ورژ

از ت ةیک ژی ور تحت شنرایط فنازی نهنره

شدانان شهری را ن ارن ( .)23در ی چة د ة اخیر

نردن  .چ آنگ )2009( 1نا ن کارویری ژی ور فنازی

شهرنشیة در اینران رشن سنریع داشند اسنت ژ

یک سیسدم شدیبان تصمیم آنالین ارائ کرد.

نالطبع نا توج ن افزایش سریع شنهر ژ رشن غینر

صنةعد ژ مهناجرت رژسنداییان نن

ژژ ،2زنننگ 3ژ چننن 4نننا اسنندداده از ژی ننور ،تحویننل

مةط

سوسو مراتبن  5ژ تا سنیس ینک من ل ارزینان ننر

کة تا ندوان وشش کاف را نر کل شهر داشد ناش

اساا کارت امدیازی مدوازن نرای ارزینان امو نرد

( .)1در ایران رش شدانان شهرنشیةى ن وون ای نوده

م النة خننود نننا اةننوان «یننک راه ننل تننواف

است کن مدةاسن

ننا آن تجهینز فضنا ا شنهر

نننرای

افزایش ن اشد است .امن هتنرین اثنر رشن سنریع

نرنام ریزی مةانع آ » از رژش ژی ور اسدداده کنرده

شهر ا ،نن

نم رییدگنى نظنام توزینع خن مات ژ

است .جیةچاننگ ،7ژژی 8ژ لنین )2008( 9در م النة

نارسایى سیسدم خ مات رسانى است .امنرژزه ان م

خود نا اسدداده از الگوریدم  RSTژ ژی ور ن مسیلة

م ان وزیةى نهیةة مراکز خ مات شهر منردم را ننا
مش الت اظیمى رژن رژ کرده اسنت .نن ژن شنک
تننیمین رفنناه ژ آسننایش شننهرژن ان از یریننق

1

Chiang
. Wu
3
. Tzeng
4
. Chen
5
). Analytic Hierarchy Process (AHP
6
. Opricovic
7
. Jiangchang
8
. Zhiwei
9
. Lin
2

نرنام ریزی ای اصولى ،از مهمترین ژظایف م یران
شهر است .در این راه دظ جان ژ مال شهرژن ان
در درج اژل ا میت قرار دارد ژ این امنر ننا ایجناد
مراکز ایمةى مم ن م شود .ن مةظور فنرا م کنردن
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نان ن اری توسننع دادن ن  .آ ری ننوژیچ )2009( 6در

شهر ا سیسدم ایمة شهر نیز نای نهبود ی ا

اژلویتنة ی نوا

شهری ن مةظور تیسیس ایسدگاه ای آتشنشان

این خ مات نرا اموم شنهرژن ان ،توزینع م نانى
مةاس

این مراکز در سطح شهر ضنرژرت دارد ،نن

سدة ( .)22نر اساا مطالعات ینرح جنامع ،شنهر
خرمدره دارای  6نا ینة شنهری من ناشن  .در شنهر

ابارت دیگر نا م انوزیةى نهیةة محل ایسدگاه نای

خرم دره یک آتشنشان ژجود دارد کن در نا ینة 3

آتنشنشنانى ،مراکنز ونیس ژ اژرژاننس (خن مات

قرار دارد.

اضطرار ) ،دظ جان ژ مال مردم در سطح شنهر ژ

شناخت اجمالی از وضعیت کالبدی شهر خرمدره

ومة آن در مواقع اضطرار میسر خوا

ش (.)20

از جمو مهمتنرین ژظنایف من یریت شنهر ارائن
خ مات مةاس

شهر خرمدره مرکز شهرسندان خنرمدره اسنت کن از
اند ای د ة شداد از شهرسدان انهر جن ا شن ه ژ نن

ژ مورد نیناز شنهرژن ان ننر اسناا

اةوان یک شهرسدان مسد ل در فاصنوة قسنمت نای

اسدان ارد ا ،نرقرار امةیت ن معةا نرخوردار از

شمال ژ جةون شهرسندان انهنر ژاقنع اسنت (.)16

را دى ژ آسایش ژ شرایط فنار از تنرا ژ ژا من

شهرسنندان خننرمدره ننناالترین میننزان تننراکم نسننب

نرا شهرژن ان ( ،)4نهبود ایمةى شهر  ،ن کارویر

جمعیت را در سطح اسدان نن خنود اخدصناص داده

مةاس
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از قانویت ا ژ توان ای محیطى ژ انسنانى ژ

است ژ این مهنم نشنانگر قانوینت ژ دانسنیل نناالی

نهبود امو رد ژ نهرهژر آنان (اسدداد مؤثر از نر

مةط

در کارکرد ای کشاژرزی ،صةعت ژ خن مات

یک از اوامل تولی از یریق تالش نظام یافد ننرای

م ناش ( .)6شهر خرم دره از نظر جمعیدن سنومین

نهبود مسندمر) اسنت .ی نى از مهنمتنرین ژظنایف

شننهر شهرسنندان زنجننان اسننت ( .)22نننر اسنناا

شهرداری ا در خصوص رفع نیاز نا شنهرژن ان،

ت سیمات کالب ی یرح جنامع ،شنهر خنرمدره نن 6

نرقرار ایمةى ژ ارائ خ مات آتشنشانى است .ننر

نا یننة شننهری ت سننیم شن ه اسننت .مسننا ت شننهر

اساا ینک ضنانطة کون ژ امنوم  ،در م اننل نر

خرمدره نراننر ننا 689

دنار من ناشن ژ جمعینت

 10000ندننر از جمعیننت شننهر نای ن یننک ایسنندگاه

ساکن شهر خرمدره در نوا

آتشنشان ژجود داشند ناشن  .در سنطح شنهر ای

نا  47327ندر است.

ایران ،معیار  0/05مدر مرننع زمنین ننرای تیسیسنات

روش تحقیق

آتننشنشننان تننا ن  20000ندننر جمعیننت شننهری

نا توج ن ما یت موضو ژ ا اف تح یق ،رژی رد

یشةهاد م شود (.)21

شهری این شهر نراننر

اکم نر فضای تح ینق ،تحویون  -کنارنردی اسنت.

شهر مورد مطالعه

جامعة آماری اندیا

شهر خرمدره ن اةوان مرکنز شهرسندان در ´49º 12

نر اساا ت سیمات کالب ی یرح جنامع من ناشن ژ

یول جغرافیای شرق ژ ´ 36º 14ارض شنمال از

شاخص ای مورد اسدداده ننرای رتبن نةن ی ننوا

خط اسدوا ژ در دشد سرسبز نین دژ رشدة کوه قنرار

نرای اسد رار ایسدگاه نای آتنش نشنان ابارتةن از:

ورفد است .نراساا آمار ،جمعیت خنرمدره 60449

دسدرس ن شب ة ارتبای  ،جمعیت تحنت وشنش،

ندر است ک  48398ندر آن در شهر خنرمدره سناکن

ای مس ون  ،تجاری ،صةعد  ،مسا ت تحت

82
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وشش ،آموزش  ،اداری ،فر ةگ ژ مل ژ ن ل کن
از ن شننة کننارنری اراضنن ژ نوننو

خننرمدره نننر اسنناا ضننرژرت ایجنناد ایسنندگاه ننای

ننای جمعیدنن

آتش نشان رتب نة ی ش ه است .شایان ذکر است ک

اسدیراج شن ه اسنت .در رانطن ننا ارزش د ن نن

از مرا ل م ل ای ژی ور ژ تا سیس ژزند ن

معیار ای مورد اسدداده نرای رتب نة ی نوا

ی

شهری

ن شاخص ا م ناش ک در این م ال از م ل تحویل

خرمدره ،قانل ذکر اسنت کن ننر اسناا تعن اد نر

ن شاخص نا اسندداده

کارنری در نا ی  ،میزان دسدرس

ر نا ی ن شنب ة

سوسو مراتب نرای ژزن د

ش ه است .س از رتب نة ی نوا

شهری خنرم دره

ارتبای ژ مچةین جمعیت تحت وشش ر نا ین

در ننر دژ من ل نن ارزیننان ندننایج نن دسننت آمن ه

ارزشوننذاری ش ن ه اسننت ژ سننتس نننا اسنندداده از

رداخد ژ یک اژلویتنة ی نرای ایجاد ایسدگاه نای

م ل ای ژی ور ژ تا سیس ک از م ل ای رتب نة ی

آتش نشان ننر اسناا ندنایج اصنو از من ل نای

م ناشة  ،ن ارزیان معیار ا در نر ینک از ننوا

مذکور ژ ژضعیت کالب ی شهر خرمدره یشةهاد ش ه

شهری خرم دره رداخد ش ه است ژ نوا

شنهری

است.
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نقشة شمارة  :1موقعیت سیاسی شهر خرمدره

83

اژلویتنة ی نوا

شهری ن مةظور تیسیس ایسدگاه ای آتشنشان

نقشة شمارة  :2موقعیت نواحی شهری خرمدره (منبع :طرح جامع خرمدره)

تکنیک تاپسیس (رتبهبندی بر اساا

تشاابه باه

افزایش یا کا ش ی ةواخت است .از مزایای اینن

حل ايدهآل)

رژش م توان ن موارد زیر اشاره کرد (:)24

این ت ةیک توسط ینون ژ واننگ 1ننرای نرتنرین

 .1کارنرد مزمان معیار ای کمّ ژ کید در آن؛

یشننةهاد از راه مشننان ن ن

ننل ای ن هآل در 1981

 .2خرژج م ل م توان ترتی

اژلویت وزیة نا
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مطرح وردی ه است .نن اینن مدهنوم کن اندینا

را مشیص سازد؛

وزیةنة مننوردنظر ،ناین کوتنناهتننرین مسننافت را از

 .3تضنناد ژ مطان ننت نننین وزیةنن ننا را در نظننر

راه ل این هآل مثبنت ژ در انین نال دژرتنرین

م ویرد؛

مسافت را از راه ل ای هآل مةد داشد ناشن (.)9

 .4ندننایج اصننو از ایننن م ن ل کننامال مةطبننق نننا

اصول ای ای این م ل آن اسنت کن وزیةن ای در

رژش ای تجرن است؛

نظر ورفد شود ک

ن اقل فاصنوة اقوی سن را از

 .5معیار ا ژ شاخص نای من ل ،ضنرای

راه ل ای هآل مثبت ژ مزمان نیز ن اکثر فاصنو

اژلی را ذیراست؛

را از راه ل ای هآل مةد داشد ناش (.)15

 .6رژش کار ساده ژ سرات آن مةاس

اما وا

وزیةة اندیان

اقل فاصو را از راه ل

ژزنن

است.

مدل ويکور

ای ه ال مثبت دارد ژ از یرف فاصوة کوتناهتنری از

ژی ور یک رژش تصمیم ویری چة معیاره تنواف

راه ل ای هآل مةد نسبت ن سایر وزیةن نا دارد.

است ک توسنط آ ری نوژیچ ژ زننگ ( )2008ننر

در م ل فو فرض نر این است ک

ر شناخص ژ

مبةای رژش ال

مدریک 2توسع یافد است.

معیار در ماتریس تصنمیموینری ،دارای مطوونینت

Yoon & Hwang
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1

LP-metric

2

انوالدضل قةبری ،او زلد

شاخص ای ن کار رفد ژ تعن اد آنهنا در ننوا
شهری خرمدره است.

محاسبة مقادير نرمال شده
فننرض منن کةننیم  mوزیةنن ژ  nمعیننار داریننم.
رژش ژی ور نرای نهیة سازی سیسدم ای یچین ه

وزیة نای میدونف  iنن اةنوان  xiمشنیص

ن صورت چة معیاره توسع یافدن اسنت .تمرکنز

ش ن هان ن  .نننرای وزیة ن  x jرتبننة جةب ن jام ن ن

مجموا ای از

اةوان  xijمشیص شن ه اسنت ژ ننرای سنایر

وزیة ا نا ژجود تضاد معیار نا من ناشن ( )17ژ

وزیة ا نیز مینیور xij .ارزش ژ م ار معیار

راه ل سازش را نرای ینک مسنئو ننا توجن نن

jام است .نرای فرایة نرمالسازی م ادیر ،جنای

شاخص ای مدضاد ارائن من د ن کن من توانن

ک  xijارزش اصو وزیة iام ژ نعن jام اسنت

این رژش رژی رتب نة ی ژ اندیا

تصمیمویرن ه را در دستینان نن راه نل نهنای

(.)27

ینناری کةنن  .راه ننل سازشنن  ،موجنن تننرین ژ
نزدیکترین راه ل ن ن طة ای هآل است (.)3

مراحل انجام روش ويکور
مرا ل این رژش شامل وام ای زیر اسنت :اژلنین
مر و در این م ل ارائ شاخص ای ن کنار رفدن
در تح یق مورد نظر است .ج ژل شمار  1نشانگر
ج ژل شمار  :1شاخص ای ن کار رفد در اژلویتنة ی نوا

شهری خرمدره نرای ایجاد ایسدگاه ای آتشنشان

نا یة 1

19

7834

1918

364

46

121.73

16

4

24

38

نا یة 2

10

6203

1694

374

35

78/13

7

1

4

25

نا یة 3

18

11749

2401

415

87

124.38

8

12

17

24

نا یة 4

16

12209

2348

438

33

79.35

6

1

7

21

نا یة 5

14

6050

1398

204

28

74.7

8

9

12

9

نا یة 6

24

3282

783

62

6

210.12

7

6

5

28
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نواحی

دسترسی

جمعیت

مسکونی

تجاری

صنعتی

مساحت

آموزشی

اداری

فرهنگی و مذهبی

حمل و نقل

شهری ن مةظور تیسیس ایسدگاه ای آتشنشان

اژلویتنة ی نوا

ج ژل شمار  :2محاسب م ادیر نرمالیزه ش

شهری خرمدره

شاخص ای مورد نررس در نوا

فرهنگی و

حمل و

مذهبی

نقل
1444

نواحی

دسترسی

جمعیت

مسکونی

تجاری

صنعتی

مساحت

آموزشی

اداری

نا یة 1

361

61371556

3678724

132496

2116

14819.65

256

16

576

نا یة 2

100

38539264

2869636

139876

1225

6104.45

49

1

16

625

نا یة 3

324

138039001

5764801

172225

7569

15470.38

64

144

289

576

نا یة 4

256

149059681

5683456

191844

1089

6297.21

36

1

49

441

نا یة 5

196

36602500

1954404

41616

784

5580.09

64

81

144

81

نا یة 6

576

10771524

613089

3844

36

44153.78

49

36

25

784

ج ژل شمار  :3نهدرین ژ ن ترین م ادیر محاسب ش ه در معیار ای مورد نررس

f j

f j

دسترسی

جمعیت

مسکونی

تجاری

صنعتی

مساحت

0.17636

0.125710

0.08418

0.05601

0.05394

0.03352

7

9

5

2

2

2

0.07348

0.033793

0.02745

0.00792

6

3

4

9

0.00372

0.01191
7

آموزش
ی
0.0235
0.0088

فرهنگی و

حمل و

مذهبی

نقل

0.01760

0.0132484

0.00785

1

0

9

0.00146

0.0022080

0.00186

7

6

1

اداری

تعیین بهترين و بدترين مقدار
نهدرین ژ ن ترین ر یک از م ادیر در ر معینار را
شةاسنننننای مننن ن کةنننننیم ژ نننن ن ترتیننن ن
م نامیم.

تعیین وزن معیارها
در این مر و  ،م توان ن

ر یک از شاخص ا ننر

اسنناا نظریننات شیص ن  ،رژی رد ننا ژ نظننرات
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کارشةاسننان ژ نننر اسنناا ا میننت ننر معیننار ژ
شاخص ،نا اسدداده از م ل ای ژزند  ،مثل م ل


جای ک  f jنهدرین راه ل ای هآل مثبت ننرای

 ،Linmapم ن ل تحویننل سوسننو مراتب ن ژ منن ل

معیار jام ژ  f jن ترین راه نل این هآل مةدن

 Entropyژزند



نرای معیار jام.
اور تمام



 f jرا ن

کرد ( .)9نای در نظنر داشنت

ک مجمو ژزن معیار ا نای نرانر نا  1ناش ؛ یعةن
اژزان معیار ننا ،نننرای نیننان ا میننت رژانننط آنهننا

م یون نزنیم یک ترکی

محاسب م شود .در این ن ژ ش ننرای ژزند ن

نهیة خوا یم داشت ک نیشدرین امدیاز را خوا

ن معیار نا از من ل تحوینل سوسنو مراتبن ژ ننا

داد ک در مورد  f jنیز مین یور است.

اسدداده از نرمافزار  Expert Choiceاسندداده شن ه



است .فرآیةن تحوینل سوسنو مراتبن چنارچون
مةط
86

است ک در

ژ تحویل تصمیموینری نای

انوالدضل قةبری ،او زلد

یچی ه را نا تجزیة آن ن ساخداری سوسو مراتبن
آسان م کة ( .)12این من ل رژشن اسنت ننرای
نهدرین وزیة ا ،خصوصنا

تصمیمویری ژ اندیا

مان  L1iژ  Liدر رژش التن مدرینک

ترتی
سدة .

محاسبة مقدار ويکور Qi

در مننواقع ک ن چة ن ین شنناخص ژ معیننار نننرای

این م ار ننرای رینک از  iنا نن صنورت زینر

تصمیمویری ژجود داشد ناش ( .)19رژش فرآیة

تعریف م شود:

تحویل سوسو مراتب ک توسط سنااد ارائن شن

 Si  S  
 Ri  R 
Qi  v  
 (1  v)  


S  S 
R  R 

ی

از ت ةیک ای رکنارنرد تصنمیموینری چةن

معیاره است ک مبان ساد ریاضن را ننرای نل
مش الت نسیار یچی ه ن کار م ویرد ( .)7امرژزه
فرآیة تحوینل سوسنو مراتبن ننرای نرنامن رینزی
مةط ن ای ،م ننانیننان ژ اژلویننتنةنن ی اسنندداده
م شود .نا اسدداده از چة ین ضانط کمّ ژ کیدن
ژ نراساا چگونگ توزیع آنها یب ن نةن ی ننرای
دستیان ن

ف یب نة ی م شود (.)2

محاسبة فاصلة گزينهها از راهحل ايدهآل
این مر و محاسنبة فاصنوة نر وزیةن از راه نل


در جننای کنن ، S   Min Si ، S  Max Si :
i

R   Max Ri
i

i

ژ R  M iRi n
i

اسدرات ی اکثریت موافق معیار یا

ژ  vژزن

اکثر مطوونیت


ورژ ن اسننت (  Si  S   ،)14نیننانگر نسننبت

S  S 

فاصننو از راه ننل ای ن هآل مةد ن وزیة نة iام ژ ن ن
ابارت دیگنر مواف نت اکثرینت ننرای نسنبت iام
است.


R  R 




  Ri  Rنیانگر نسبت فاصو از راه نل این هآل


نهای نر اساا رژانط زیر است:

است .نةانراین ةگام ک م ار  vنزرگتر از 0/5
n

) Si   wi ( f j  f ij ) /( f   f j

ناش شاخص  Qiمةجر ن اکثریت موافق م شود

]) Ri  Max[ wi ( f j  f ij ) /( f   f j

ژ ةگننام کن م ن ار آن کمدننر از  0/5من شننود،

j 1

j

جای کن  S iنینانگر نسنبت فاصنو وزیةنة iام از
راه ل ای هآل مثبت (نهدرین ترکی ) ژ  Riنیانگر
نسبت فاصنوة وزیةنة iام از راه نل این هآل مةدن
(ن ترین ترکی ) م ناش  .نرترین رتب ننر اسناا

ارزش  S iژ ن ترین رتبن ننر اسناا ارزش Ri
ن دست م آی  .ن ابارت دیگنر  S iژ  Riنن

شاخص  Qiنیانگر نگرش مةد اکثریت است .نن
یور کو ژقد م ن ار  vنراننر  0/5اسنت نینانگر
نگرش تواف

مدیصصان ارزیان است.

رتبهبندی گزينهها بر اسا

مقادير Qi

در این مر و نر اساا م ادیر  Qiمحاسب شن ه
در وام قبل ،وزیة ا را رتب نة ی ژ تصنمیموینری
م کةیم.
87

فصلنامة علمي -پژوهشي امداد و نجات ،سال ششم ،شمارة 1393 ،1

ای هآل ژ سنتس اصنل جمنع آنهنا ننرای ارزش

وزیةة iام ژ ن معة میالدت ننا نسنبت وزیةن iام

شهری ن مةظور تیسیس ایسدگاه ای آتشنشان

اژلویتنة ی نوا

ژزن ر یک از معیار ای مورد اسدداده در ژ ش
را ک نا اسدداده از م ل تحویل سوسو مراتب ژ در
بحث

نرمافنزار  Expert Choiceننرآژرد شن ه اسنت را

در ادامة ن ژ ش نعن از معرفن محن ژد منورد

نشان م د  .نا توج ن جن ژل شنمار  2معونوم

مطالع ژ نررس ژی و ای

م شود ک میزان دسدرس نناالترین ژزن ژ تعن اد

نر ینک از ننوا

(ج ژل شمار  ،)1ژ مچةنین معرفن من ل نای

مراکز مل ژ ن ل کمدنرین ژزن را در ننین سنایر

مورد اسدداده در ژ ش ،ن نررس ندایج ژ ش

معیار ا ن خود اخدصاص دادهان .

در شهر خرمدره اق ام ش ه است .ج ژل شنمار 2

ن معیار ای ن کار رفد در م ل ای ژی ور ژ تا سیس نا اسدداده از م ل تحویل سوسو مراتب

ج ژل شمار  :2ژزند
وزن

حمل

فرهنگی

نهايی

و نقل

مذهبی

اداری

آموزشی

مساحت

صنعتی

تجاری

مسکونی

جمعیت

دسترسی
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دسدرس

0/3129

9

9

8

8

7

6

5

4

2

1

جمعیت

0/2146

9

8

8

7

6

5

3

2

1

0/5

مس ون

0/159

8

8

7

7

5

4

2

1

0.5

0.25

تجاری

0/1056

8

7

6

5

3

2

1

0/5

0/333

0/2

صةعد

0/0702

6

6

5

3

2

1

0/5

0/25

0/2

0/1667

مسا ت

0/0485

5

5

3

2

1

0/5

0/333

0/2

0/1667

0/1429

آموزش

0/0334

5

3

2

1

0/5

0/333

0/2

0/1429

0/1429

0/125

اداری

0/0245

4

2

1

0/5

0/333

0/2

0/1667

0/1429

0/125

0/125

فر ةگ

0/0183

3

1

0/5

0/333

0/2

0/1667

0/1429

0/125

0/125

0/111

ژ مذ ب
مل ژ

0/0133

1

0/333

0/25

0/2

0/2

0/1667

0/125

0/125

0/111

0/111

نل
مجمو

1

نع از مشیص ش ن ژزن ر یک از معیار ا ،نا توج ن مرا ل ر یک از من ل نای ژی نور ژ تا سنیس نن
اژلویتنة ی نوا

شهری خرمدره در خصوص اسد رار ایسدگاه آتشنشان اق ام ش ک ندایج ن دسنت آمن ه

در ر دژ م ل در ج ژل شمار  3نشان داده ش ه است.
نا توج ن ج ژل شمار  3معووم م شود ک نا یة  3شهر خرمدره در ر دژ م ل دارای ناالترین رتبن ننود ژ
ن ین ترتی

88

نیشدرین ضرژرت نرای ایجاد ایسدگاه آتشنشان را داراست ژ در م انل نوا

 2ژ  5نا توج نن

انوالدضل قةبری ،او زلد

رتب ای ک در ر دژ م ل ن خود اخدصاص دادهان کمدرین ضرژرت را در ایجاد ایسندگاه آتنشنشنان  ،منورد
نیاز م نیةة .
ج ژل شمار  :3رتب نة ی نوا

شهری خرمدره نرای ایجاد ایسدگاه ای آتشنشان در م ل ای تا سیس ژ ژی ور
نواحی

رتبة ويکور رتبة تاپسیس

نا یة 1

2

3

نا یة 2

6

5

نا یة 3

1

1

نا یة 4

3

2

نا یة 5

5

6

نا یة 6

4

4

ج ژل شمار  :4یشنیة اژلویت نرنام ریزی ن مةظور تیسیس ایسدگاه آتشنشان در شهر خرمدره
(میخذ :یافد ای ژ ش)
اولويت

ناحیه

مالحظات

اژلویت اژل

نا یة 1

دارای رتبة  2در م ل ژی ور ژ رتبة  3در م ل تا سیس؛ قرارویری این نا ی در کةار نا یة  2کن

اژلویت دژم

نا یة 5

اژلویت سوم

نا یة 6

این نا ی نیش ق یم شهر خرمدره را شامل م شود ژ لزژم ایجاد یک ایسدگاه در نزدی

نافت

ق یم شهر.
ن اوت قرارویری اینن نا ین در قسنمت مرکنزی شنهر ژ مچةنین تواننای اینن نا ین ننرای
خ ماتد

ن نوا

 3ژ  4ک در کل جمعید نالغ نر  21500ندر را شامل م شود.

ن شة شمار  :3رتب نة ی نوا

شهری خرمدره نرای ایجاد ایسدگاه ای آتشنشان نا اسدداده از م ل ژی ور
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داشدن نیشدرین دسدرس ن شب ة ارتبای  ،قرار ورفدن نا یة صةعد شهر خرمدره در این نا ی

اژلویتنة ی نوا

شهری ن مةظور تیسیس ایسدگاه ای آتشنشان

ن شة شمار  :4رتب نة ی نوا

شهری خرمدره نرای ایجاد ایسدگاه ای آتشنشان نا اسدداده از م ل تا سیس
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نا توج ن ندایج تح یق مشیص م شود ک نا یة

قرار دارد ژ نا توج ن جمعیت ژ مسنا ت نناالی

 3شهر خرمدره نا توجن نن شناخص نای منورد

شهر خرم دره ،ک یک آتش نشان ندوان ن تمنام

اسدداده ،ناالترین ضنرژرت ننرای ایجناد ایسندگاه

شهر خ مات ارائ کةن  ،ناین ینک اژلوینتنةن ی

آتشنشان را دارد .مچةین شایان ذکر اسنت کن

نرای ایجاد ایسندگاه آتنش نشنان صنورت وینرد.

تةها ایسدگاه آتشنشان شهر خرمدره در این نا ی

نةانراین یک اژلویتنة ی نر اسناا ندنایج نر دژ
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اسدیراج ژ نا توج ن ا میت ر شاخص نا من ل

ننرای

ش ن ژ نا اسندداده

یشةهاد م شود (جن ژل

تحویل سوسو مراتب ژزن د

 ژضعیت کالبن ی ژ موقعینت ننوا،م ل
ایجاد ایسدگاه آتشنشان

 ارزیننان معیار ننا ژ،از م ن ل ژی ننور ژ تا سننیس
شنهری خنرمدره ننرای ایجناد ژ

.)4 شمار

رتب نة ی نوا

نتیجهگیري

 نا توج. تیسیس ایسدگاه ای آتشنشان انجام ش

از ا اف اصو نرنام رینزان

 شهر خرمدره در ر3  نا یة،ن ندایج ن دست آم ه

مردم ن خ مات امنوم

ی

نا توج ن ایة

 دسدرس مةاس،شهری

 در2 دژ من ل دارای نیشنندرین ضننرژرت ژ نا ینة

شننهری (ایسنندگاه ننای آتننشنشننان ) من ناشن ژ

 در من ل تا سنیس دارای5 م ل ژی نور ژ نا ینة

دنظ

کمدرین ضرژرت نرای ایجاد ایسدگاه آتنشنشنان

از ارکان اصو

را نراهن ه دارد ژ

ایسدگاه ای آتشنشان ی
امةیت مردم در ت انل نا واد

 ژضعیت کالبن ی ژ، نا توج ن ندایج تح یق.است

نای تمنام شنهرژن ان نن نهدنرین شن ل نن آن

جمعید شهر خنرمدره ژ مچةنین اژلوینتنةن ی

دسدرس داشد ناشنة ؛ در خصنوص ن ف ذکنر

یشةهادی مشیص م شود ک ندایج من ل ژی نور

شنهری خنرم دره

دارای ارزش ناالتری نسبت ن م ل تا سیس است

 شاخص از جمو «دسدرس ن شنب ة10نر اساا

ژ نا ژاقعیت ای ایة شهر خرمدره تطانق نیشدری

 مسنا ت تحنت، جمعیت تحت وشنش، ارتبای

.دارد

 تجناری ژ،  نزدیکنودن نا مةایق مس ون،وشش

 نوا، در ژ ش اضر،ش ه

 نرای ایجاد ایسدگاه آتشنشان منورد،»...صةعد ژ
 معیار ای منورد. نررس ژ رتب نة ی قرار ورفد ان
ای جمعیدن

اسدداده از ن ش ای کارنری ژ نوو
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Abstract
Background: One of the important concerns in urban spaces is to plan and design the
appropriate spaces and locations for services. Fire stations are one of these services
that are responsible for security. Identifying and prioritizing urban areas are necessary
to build fire stations in the city and to improve service delivery.
Methods: In this descriptive-analytical and applied research, urban areas of
Khorramdarreh is prioritized to build fire stations by using VIKOR and TOPSIS
models, some criteria such as access to communication networks, covered population,
residential, commercial, industrial units, area coverage, educational, administrative,
cultural, and transportation.
Findings: In Khorramdarreh city situation, population, and proposed prioritization
determined that the results of VIKOR model had higher value than TOPSIS model
and is more consistent with the objective realities of city.
In the situation of physical and population of Khorramdarreh, and proposed prioritize
determined that the results of the model has higher value than VIKOR and TOPSIS
model is more consistent with the objective realities of Khorramdarreh.
Conclusion: Considering the results of both models, district 3 in Khorramdarreh had
the maximum and district 2 in VIKOR model and district 5 in TOPSIS model had the
minimum requirement for fire stations respectively.
Keywords: priority, fire station, VIKOR, TOPSIS, AHP, Khorramdarreh
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