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 چکیده 

 در امكانات این مناسب و صحیح استقرار جهت علمی های بررسی به شهری، تجهیزات و تاسیسات احداث

 مقررات و ضوابط به توجه گوناگون های کاربری برای مناسب مكان انتخاب در. باشد می نیازمند شهر یك

 امداد پستباشند. )همانند  ها انسان نجات و امداد به مربوط ها کاربری این که هنگامی بویژه است الزامی

 ...( و نشانی آتش و نجات و امداد ایستگاه ای، جاده

 شآت های ایستگاهمكان یابی  به مربوط و عوامل تاثیر گذار ضوابط از تعدادی برشماری از پس تحقیق این

 تعداد که رسد می نتیجه این به و داده قرار بررسی مورد را زنجان شهر های ایستگاه تعداد کفایت نشانی،

 جدید ایستگاه 3 احداث به نیاز و باشد نمی کافی وسعت این و جمعیت این برای فعلی های ایستگاه

 کمبودها برخی به آن بر عالوه و فعلی های ایستگاه یابی مكان روش به همچنین .رسد می بنظر ضروری

   .شود می پرداخته جانبی بصورت نیز نشانی آتش های ایستگاه به مربوط مشكالت و

 

 ایستگاه آتش نشانی ، مكان یابی ، تاسیسات شهری ، ضوابطواژگان كلیدی: 

 

 

 
 



 

 

 مقدمه 

 .است شده معنی حالت 2 به لغت های فرهنگ در باشد می crisis  لغت معادل انگلیسی زبان در که بحران واژه

 آرامی نا تنش، تالطم، تشنج، آشوب، آشفتگی، -1

 مخاطره خطر، -2

 مردم عادی و روزمره زندگی روال بشر، دست توسط یا طبیعی طور به که شود می اطالق غیرمترقبه رخدادی به اصطالح در و 

 .نماید می جدی تنش و تحول دستخوش روستایی و شهری زیست های محیط در اجتماعی اقتصادی، ابعاد در را

 سازماندهی، ریزی، برنامه راستای در پیوسته عملیات و ها فعالیت از ای مجموعه ،( Crisis Management) بحران مدیریت

 و آن از ناشی اثرات کاهش بحران، بروز صورت در و احتمالی بحران از پیشگیری جهت ابتدا در هماهنگی و کنترل مدیریت،

 .است انبحر از پس اوضاع بهبود

 هم پیشگیرانه های فعالیت از ای زنجیره بلكه نیست، فاجعه و بحران یك وقوع از پس انفعالی واکنشی تنها بحران مدیریت پس

 .گردد می محسوب بحران مدیریت از جزئی

 در مثبتی قدم.. .و نشانی آتش ایستگاه آمبوالنس، کالنتری، قبیل از اورژانسی و امدادی خدمات برخی بهینه یابی مكان البته و

 .باشد می پیشگیرانه فاز در و بحران مدیریت اقدامات راستای

 یابی مكان و( standby) باش آماده حالت در نشانی آتش خودروهای انتظار و استقرار جهت نشانی آتش های ایستگاه مسئله

 فوق اهمیت و ارزش سوانح و حوادث و ها انبحر در است ارتباط در شهروندان مال و جان با مستقیما   آنجائیكه از ها، آن بهینه

 .دهد می نشان را خود العاده

 ها تكنیك از استفاده و دقیق ریزی برنامه و تفكر لزوم دنیاست بالخیز کشور 10 جزء که ایران مثل کشوری در الخصوص علی

 سرویس یك بعنوان نشانی آتش یها ایستگاه بویژه امدادی خدمات از بسیاری گزینی مكان جهت بروز های ابزار و ها روش و

 .است اهمیت حائز بسیار رسانی امداد ضروری

 ضرورت دیگر، طرف از مترقبه غیر و مترقبه حوادث از ناشی خطرات افزایش و سو یك از شهرها اصولی غیر توسعه و رشد با

 . گردد می آشكار بیشتر خدمات این به پرداختن

 بدلیل ولی است پائین سوزی آتش مستقیم تلفات آمار حادثه محل به نشان آتش نیروهای سریع وصول صورت در امروزه

 ایستگاه یابی مكان به فاکتورها این از بخشی که...  و سریع دسترسی عدم مشكالت و ها خیابان سنگین ترافیك مثل مسایلی

 .رود می باال داری معنی نحو به تلفات و شده طوالنی نشانی آتش پاسخگویی زمان گردد می باز نشانی آتش های

 ایجاد برای که ای گونه به است بوده مدون و خاص برنامه بدون سیاستی ایران در نشانی آتش های ایستگاه ایجاد کلی سیاست

. است بوده قبیل این از مواردی یا آن بودن مالك بدون زمین، بودن خالی اصل ترین مهم شهری های محدوده در ایستگاه هر

 ( 1382 حقیقی، ذاکر). است بوده تاثیرگذار شهرها سطح در ها ایستگاه کلی یابی مكان بر موضوع این

 است شده احصاء محققین توسط هایی نارسایی و مشكالت ایران شهری نقاط در نشانی آتش سیستم دهی خدمات با رابطه در

 نمود؛ فهرست ذیل بشرح توان می را ها آن اهم که

 پوشش تحت جمعیت عدادت با ها ایستگاه تعداد تناسب عدم •

 شهری بافت و الزامات با ها ایستگاه مكانی توزیع تناسب عدم •

 زمانی پوشش استاندارد با ها ایستگاه مكانی توزیع تناسب عدم •

 ( 1383 پرهیزکار، ) شهرها مساحت و جمعیت معیار دو هر به نسبت ها ایستگاه تعداد بودن ناکافی •
 

 



 

 

 روش تحقیق 
 آن در که است تحلیلی و توصیفی روش کار اساس است؛ گردیده تهیه جغرافیایی تحقیق روش چند از کیبیتر با حاضر تحقیق

 ،...  و مقاالت ها، کتاب استفاده با اسنادی روش در ابتدا که شیوه این با است شده برداری بهره میدانی و اسنادی مطالعات از

 از دیگر بخش آوری جمع منظور به سپس و است آمده بدست نشانی شآت های ایستگاه یابی مكان های دستورالعمل و قوانین

 و زنجان نشانی آتش سازمان آموزش محترم معاون زوار مهندس آقای جناب با مصاحبه نوبت چند به اقدام نیاز، مورد اطالعات

 .است شده اقدام زنجان بازنشسته نشان آتش عزیزان از یكی

 آتش سازمان به مربوط اینترنتی پایگاه. است گرفته قرار استفاده مورد الزم اطالعات کسب برای دیگر منبعی بعنوان نیز اینترنت

 .است بوده راهگشا اطالعات و آمار کسب در هم نشانی آتش جامع سایت و کشور شهرهای از تعدادی نشانی

 مختصات و است گرفته قرار بررسی و مشاهده مورد میدانی بصورت موجود های ایستگاه میدانی مطالعات در همچنین

 GIS به و ثبت (  GPS) جهانی یابی موقعیت سیستم گیرنده دستگاه توسط ها، نقشه در ثبت برای ها ایستگاه جغرافیایی

 .است شده منتقل

 نیز ها نقشه تهیه برای .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه و توصیف مورد و شده پیاده نقشه روی آمده بدست اطالعات نهایت در

 دارای)  جغرافیایی ای نقشه اوضاع، از شماتیك ای نقشه بجای تا است شده برداری بهره GIS جغرافیایی اطالعات سیستم از

 تصویر (  GeoRefrencing  ) نمودن مرجع زمین از پس بطوریكه .آید بدست... (  و مشخص مقیاس ، جغرافیایی مختصات

 ماهیت با (  fire stations) نشانی آتش های ایستگاه الیه ،(polyline  ) یخط ماهیت با شهر محدوده الیه زنجان، ای ماهواره

  ( point ) ماهیت با نشانی آتش های ایستگاه رسانی خدمات محدوده الیه و (polygon  ) و شده افزوده ای ماهواره تصویر به 

 .است شده ها نقشه استخراج و بندی مقیاس به اقدام سپس

 مختلف مناطق در ها پدیده پراکندگی و توزیع چگونگی بر که هایی پژوهش به جغرافیایی قیقاتتح شناسی روش در کل در

 .شود می گفته(  توزیعی تحقیق روش)  نمایند تاکید

 

 پررنگ( - 12اندازه  - B Nazanin فونت) یافته ها

 را زیادی محققین است ارتباط در ندانشهرو جان نجات با آنجائیكه از نشانی آتش های ایستگاه یابی مكان مسئله باالی اهمیت

 .بزنند دست مختلفی های پژوهش به زمینه این در تا است داشته آن بر

. است رسیده انجام به گوناگون های متد و ها روش با و وفور به یافته توسعه کشورهای در دست این از تحقیقاتی الخصوص علی

 آورده شده است. 1-1است که در جدول  رسیده مانجا به هایی پژوهش رابطه این در نیز ما کشور در

 
 : تحقیقات انجام گرفته در خصوص مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی1جدول

 نویسندگان عنوان تحقیق ردیف

1 
 عصبی های شبكه از استفاده با نشانی آتش ایستگاههای بهینه مكانهای تعیین

 مصنوعی

 حسن مقدم، محمد فروتن متین

 مهرمنش امین وحیدنیا،

2 
 روش از استفاده با نشانی آتش های ایستگاه عملكرد مكانی - فضا تحلیل

 تلفیقی
 علوی و همكاران سیدعلی

3 
  GISاز استفاده با زنجان شهر نشانی آتش های ایستگاه استقرار بهینه یابی مكان

 شبكه تحلیل و
 ملك رضا محمد

 
 



 

 

 مبانی نظری

 احداث و ایجاد در ها آن رعایت و دارد معینی و مشخص سرانه و استاندارد سیساتیتا و خدمات هرگونه برای که معیارهایی

 رعایت بدرستی خاص مورد یك خصوص در ها مالک این که صورتی در و رسد می بنظر ضروری شهر در تاسیساتی هرگونه

 سایر ثانیا   و است گرفته انجام اه هزینه در اسراف نوعی به و داشت نخواهد را خود کامل بازده بخصوص مورد آن اوال   نگردد

 با تنگاتنگی متقابل ارتباط اجزا سیستم یك بعنوان شهر در که چرا ساخت، خواهد مواجه مشكل با هم را تاسیسات و خدمات

 بوضوح را نشانی آتش عملكرد ها خیابان و معابر احداث به مربوط ضوابط و ها سرانه رعایت عدم مثال بعنوان دارند؛ یكدیگر

 .دهد می قرار الشعاع تحت

 .گردند می معرفی زیر بشرح نشانی آتش ایستگاه انواع نشانی آتش های ایستگاه مكان تعیین های مالک و ضوابط تبیین از قبل

 

 : نشانی آتش ایستگاه انواع

 )ایستگاه مادر( بزرگ ایستگاه (1

 شهرهای در هایی ایستگاه چنین شوند،می مستقر(  سنگین گروه و نجات گروه ،نشان آتش)  گروه سه ایستگاه این در

 خودرو دستگاه 7 تا 4 از عبارتست ها ایستگاه اینگونه نیاز مورد تجهیزات وسائل. شوندمی ایجاد پرجمعیت و بزرگ

 ،جرثقیل لودر، ،نسنگی نردبان باالبر، سبد شامل سنگین وگروه اتومبیل 4 تا 2 با نجات گروه ،نشانی آتش مخصوص

 )کف ساز(فوماتیك

 .است مربع متر هزار 6 حداقل بزرگ ایستگاه برای نیاز مورد زمین

 متوسط ایستگاه (2

 .بود خواهند مستقر نجات و نشانی آتش اتومبیل دستگاه 7 تا 4 بین ایستگاه نوع این در

 نظر در پرسنل نفر  27 حداقل برای ساختمان بهداشتی و رفاهی امكانات و مربع متر  3000 نیاز مورد زمین حداقل

 .شود گرفته

 كوچك ایستگاه (3

 حداقل و بود خواهند مستقر نیاز مورد تجهیزات تمام با نشانی آتش اتومبیل دستگاه دو حداکثر و یك ایستگاه نوع این در

 .شود گرفته نظر در پرسنل نفر 7 حداقل برای ساختمان شتیبهدا و رفاهی امكانات و زمین مربع متر 1500

 

 : نشانی آتش های ایستگاه یابی مکان در موثر عوامل

 به که هستند شهری تسهیالت به مربوطه مهم مباحث جمله از شهرها در نشانی آتش ایستگاههای یابی مكان و توزیع الگوی

 های خسارت متوسط و سوزی آتش شدت و ابعاد ،سوزی آتش متوسط میزان ،اراضی کاربری و جمعیت متراک تاثیر تحت شدت

 کوشندمی نقشه روی بر ،کامل ایده مهار مشخصات کردن پیاده با شهری ریزان برنامه لذا. دارند قرار مختلف نقاط در شده وارد

 .نمایند ارائه  نشانی آتش های ایستگاه توزیع جهت مناسبی الگوی تا

 عامل هفت نشانی آتش های ایستگاه یابی مكان در موثر عوامل بندی طبقه در که است آن از حاکی یافته انجام مطالعات

 : از عبارتند که دارند دخالت

 و همجواری -6،  شهر توسعه جهت -5،  جمعیت -4 ،  مفید  عملكرد شعاع -3،  دسترسی -2 ،  ژئوتكنیكی مالحظات -1

 زمین قطعه اندازه -7 ، کاربری

 



 

 

 در استقرار قابل و شده محسوب محلی فرا خدمات بعنوان نشانی آتش خدمات آیدمی بر فوق گانه هفت عناوین که همانگونه

 مربوط ضوابط و گانه 7 عوامل از هریك تعریف به زیر در لذا  باشند می شهری هایحوزه و شهری مناطق ،شهری نواحی مراکز

 .پردازیممی ها آن به

 

 ژئوتکنیکی مالحظات -1

 گروه جزو(  2800 شماره  ایران ملی استاندارد)  زلزله برابر در ها ساختمان طرح نامه آئین با نشانی آتش مراکز که آنجا از

 برای الزم شرایط و ساخت امكانات است الزم مراکز این احداث محل زمین انتخاب در گیرد،می قرار زیاد اهمیت با ساختمانهای

 .گردد بررسی فوق نامه آئین در مذکور شرایط با مطابق و ویژه آزمایشگاهی و میدانی مطالعات از استفاده با بنا احداث

 

 دسترسی -2

 :اند شده تقسیم دسته سه به کارشناسان نظر طبق آنها عرض و ها یابانخ نوع سطح

 متر 30 باالی عرض با و یك درجه شریانی های خیابان:  1 درجه معابر 

 متر 30 تا 20 بین عرض با و دو درجه شریانی های خیابان:  2 درجه معابر 

 متر 20 تا 10 بین عرض با و کننده پخش و جمع های خیابان:  3 درجه معابر 

 

 شریانی معابر شبكه با موازی یا کنار در است ضروری ،ترافیكی جریان به ورود سهولت برای نشانی آتش های ایستگاه محل 

 .گردد تعیین(  2 و 1 درجه)  اصلی

 ناپیوستگی زیرا گردد پرهیز محلی معابر موازی یا کنار در ها ایستگاه یابی مكان از خدماتی حوزه به بهتر دسترسی برای 

 و  دهدمی تقلیل را ها ایستگاه خدماتی حوزه و اسقرار امكان طرفه یك هایخیابان محدود دسترسی و محلی خیابانهای

 امكان که دپذیر انجام یابی مكان این ایبگونه باشد ناپذیر اجتناب ای محله معابر کنار در ها ایستگاه استقرار چنانچه لیكن

 .باشد داشته وجود(  2 یا 1 درجه شبكه)  اصلی مسیر یك به مستقیم ارتباط

 هنگام به تا گردد پرهیز ها تقاطع به نزدیك های مكان در ها ایستگاه یابی مكان از ترافیكی جریان به ورود سهولت برای 

 رعایت. باشد نداشته وجود ایستگاه از نشانی آتش آالت ماشین خروج یثح از مانعی قرمز، چراغ پشت در ترافیك ایجاد

 . است ضروری راه چهار اولین از متر 60 فاصله حداقل

 بلندی و پستی ،نامناسب های شیب)  نامناسب و پرت های مكان انتخاب از ها، ایستگاه یابی مكان در است ضروری 

 .گردد اجتناب شهر ایحاشیههای مكان و(  سطحی های آب طبیعی غیر وضعیت ،نامناسب

 به رسیدن برای الزم مدت که آتی و موجود های دسترسی موانع ترین کم از انتخاب محل که شود دقت باید یابی مكان در 

 که آبی های راه سایر و ها کانال ها،رودخانه: از عبارتند موانع این ترین مهم. باشد برخوردار کنند،می طوالنی را حادثه محل

 فضاهای  ،متحرک های پل ،آهن راه خط تقاطع. باشد داشته وجود کافی اندازه به پل آنها روی بر است الزم صورت این در

 از ها دره و دار شیب های تپه ،شهری وسیع یها پارک و ورزشی بزرگ های استادیوم و ها زمین مانند  وسیع بسیار  باز

 . هستند موانع دیگر

 از بیش به دسترسی امكان است ضروری بزرگ و متوسط های ایستگاه خصوصا  و نشانی آتش های ایستگاه یابی مكان در 

 .باشد خیابان شبكه چند یا دو به دسترسی دارای ایستگاه و گیرد قرار نظر مد خیابان یك

 گردد یابی مكان شهر مرکز در و شهرداری ساختمان نزدیك نشانی آتش ایستگاه است بهتر کوچك شهرهای در. 



 

 

 است ضروری ،شریانی معابر های شبكه بودن دسترس در بر  عالوه نشانی آتش های ایستگاه استقرار و یابی مكان در 

 .شود فراهم نیز  جمعی ارتباط وسایل از استفاده و نقل و حمل های سرویس ،تلفن ،برق ،آب های شبكه به دسترسی

 

 مفید عملکرد شعاع -3

 مفید  عملكرد شعاع تعیین و  موجود های ایستگاه مورد در کافی مطالعه جدید، های ایستگاه یابی مكان در است ضروری 

 .گیرد صورت موجود های ایستگاه  عملكرد شعاع و خدماتی حوزه از آگاهی با ریزی مهبرنا و پذیرد صورت ها آن

 و کند می تفاوت ایمالحظه قابل طور به زمین کاربری و جمعیت تراکم به بسته نشانی آتش های ایستگاه میان فاصله 

«  دسترسی حداکثر»  اصل ها ایستگاه یابی مكان در لذا دارد فرق یكدیگر با نیز ها ایستگاه مفید عملكرد و خدماتی شعاع

 عامل(  نشانی آتش عملیات شروع تا سوزی آتش شروع بین زمان)  دقیقه 5 تا 3 زمانی فاصله یعنی « زمان حداقل»  و

 سوزی آتش وقوع اول دقیقه 5 در چنانچه ،حرارت درجه - زمان استاندارد منحنی اساس بر زیرا باشد می کننده تعیین

 در ناگواری پیامدهای  و گرددمی خارج کنترل از آتش نمود اقدام آن کردن خاموش به و یافت حضور حادثه محل در نتوان

 .شودمی طراحی ،مناسب نشواک زمان مقدار احتساب با شهر کل در نشانی آتش های ایستگاه توزیع لذا داشت خواهد پی

 بازارها، انبارها، محوطه ، شیمائی  صنایع نظیر خاص مشكالت با ویژه های مكان و باال سوزی آتش آمار با ویژه مناطق در 

 برابر یعملكرد شعاع ها ایستگاه استقرار یابی مكان برای است ضروری...  و شهرها اقتصادی مراکز ،تجاری های مجتمع

 .گردد منظور متر 1500

 اصلی خیابان یك کنار در و منطقه یا ناحیه آن جغرافیای مرکز نزدیك  باید شهری منطقه و ناحیه هر در ها ایستگاه مكان  

 .باشد منطقه یا ناحیه های قسمت همه  به  مناسب دسترسی با

 ایستگاه هر  استحفاظی و عملكردی منطقه ،ممكن زمان ترین کم در ،سوزی آتش محل به دسترسی ضرورت به توجه با 

 .شود گرفته نظر در کیلومتری 2 شعاع در بایست می حداکثر

 فواصل در شهر( خطی) طولی محور راستای در ها ایستگاه یابی مكان است ضروری دارند خطی شكل که شهرهایی در 

 .گیرد قرار نظر مد تریکیلوم 4 حداکثر

 شعاع. باشدمی کیلومتر 8  بزرگ ایستگاه و کیلومتر 4 متوسط ایستگاه کیلومتر، 2 کوچك ایستگاه هر عملكرد نهایی شعاع 

 وسیع های سوزی آتش مهار در تر، پایین رده های ایستگاه پشتیبانی برای صرفا  بزرگ و متوسط ایستگاههای عملكردی

 خواهد کیلومتر 2 حداکثر ساعت در کیلومتر 40 متوسط سرعت به توجه با ایستگاه هر مفید عملكرد شعاع و بود خواهد

 .بود

 سطح در)  متوسط های ایستگاه ،( شهری ناحیه سطح در)  کوچك های ایستگاه توزیع در منطقی نظم وجود لحاظ به 

 و متوسط های ایستگاه یابی مكان است ضروری  درشهرها،(  شهری حوزه سطح در)  بزرگ یایستگاهها و(  شهری منطقه

 تر پایین رده های ایستگاه جغرافیایی مرکز محدوده در و تر پایین رده و کوچكایستگاههای توزیع نحوه به توجه با بزرگ

 .گیرد صورت

 

 جمعیت -4

 ها ایستگاه یابی مكان مهم های معیار از یكی عنوان به  جمعیتی متراکم مراکز به نشانی آتش های هایستگا نزدیكی و مجاورت

 .است شده گرفته نظر در

 آنها جمعیت تراکم که است مناطقی از بیش حریق وقوع احتمال قطعا  است زیاد آن جمعیت تراکم که شهر از مناطقی در 

 .گیرد قرار نظر مد باید آن تراکم میزان و جمعیت عامل نشانی آتش های هایستگا یابی مكان در این بر بنا. است کم



 

 

 به نشانی آتش کوچك ایستگاه استقرار برای مكان یك حداقل بینی پیش نفر، هزار 50 از کمتر جمعیت با های شهر برای 

 .است ضروری مترمربع 1500 وسعت

 آتش کوچك ایستگاه استقرار برای مكان دو حداقل بینی یشپ نفر، هزار 100 تا نفر هزار  50 بین جمعیت با های شهر در 

 .است ضروری مربع متر 1500 وسعت به هریك ، نشانی

 متوسط ایستگاه یك استقرار برای مكان یك حداقل بینی پیش نفر، هزار 250 تا نفر هزار 100 بین جمعیت با شهرهای در 

 متر 1500 وسعت به کوچك ایستگاه یك بینی پیش ، اضافی نفرجمعیت هزار 50 هر ازاء به و مربع متر 3000 وسعت به

 .است ضروری مربع

 مكان سه و متوسط ایستگاه برای مكان یك حداقل بینی پیش نفر، هزار 500 تا نفر هزار 250 بین جمعیت با شهرهای در 

 .است ضروری کوچك هایستگا یك بینی پیش اضافی، جمعیت نفر هزار 75 هر ازاء به و بوده ضروری کوچك ایستگاه برای

 ضروری کوچك ایستگاه 6 و متوسط ایستگاه یك بینی پیش نفر هزار 750 تا نفر هزار 500 بین جمعیت با شهرهای در 

 .است ضروری کوچك ایستگاه برای محل یك بینی پیش اضافی، جمعیت نفر هزار 75 هر ازاء به و است

 برای مكان 2 و بزرگ ایستگاه برای مكان یك است ضروری فر،ن میلیون یك تا نفر هزار 750 بین جمعیت با شهرهای در 

 هر ازاء به. گردد بینی پیش کوچك ایستگاه 6 حداکثر ، متوسط ایستگاه هریك ازاء به و شود بینی پیش متوسط ایستگاه

 .است ضروری کوچك ایستگاه برای محل یك بینی پیش ، اضافی جمعیت نفر هزار 75

 و است ضروری نشانی آتش بزرگ ایستگاه دو بینی پیش نفر میلیون 2.5 تا نفر میلیون یك بین جمعیت با شهرهای برای 

 .است ضروری کوچك ایستگاه 6 و متوسط ایستگاه 1 احداث برای الزم مكان بینی پیش نفر هزار 500 هر ازاء به

 است ضروری بزرگ های ایستگاه برای مكان دو حداقل بینی پیش جمعیت، نفر میلیون 2.5 باالی شهرهای برای . 

 

  شهر توسعه جهت -5

 پذیری جمعیت با متناسب و گیرد قرار نظر مد دقیقا  شهر توسعه جهت است ضروری جدید، های ایستگاه یابی مكان در 

 .گردد ییاب مكان نشانی آتش های ایستگاه ، مربوطه ساختمانی های تراکم و آتی سال  20 تا  10 در توسعه نواحی

 باغات قبیل از شهر توسعه کننده محدود عوامل نزدیكی در نباید توسعه مناطق در جدید های ایستگاه برای انتخابی مكان، 

 .گیرد قرار ارتفاعات و ها کوه ،کشاورزان اراضی

 گیرد قرار نظر مد نیز شهر نهایی الگوی ضروری توسعه مناطق در جدید های ایستگاه یابی مكان و طراحی در. 

 تامین ضمن تا گردند طراحی و یابی مكان وسیعی و باز های محوطه در ها ایستگاه است ضروری شهر، توسعه نواحی در 

 .گردد فراهم آتش کننده خاموش وسایل نگهداری برای الزم فضای و پارکینگ تسهیالت ها، ایستگاه امنیت

 آتش متوسط ایستگاه برای مكان یك بینی پیش شهری ناحیه هر ازاء به است ضروری شهری مناطق و ها ناحیه طراحی در 

 .آید بعمل نشانی

 

  كاربری و همجواری -6

 ( ایناحیه و یامنطقه ،شهری تجاری مراکز)  تجاری های کاربری به نزدیكی مسئله است ضروری ایستگاه محل تعیین در، 

 و صنعتی ، اداری مراکز ،فرهنگی و تاریخی اماکن ،( ایمنطقه و ای ناحیه)  ورزشی های فضا و عمومی های پارکینگ

 5 مدت ظرف حداکثر که بطوری گیرد قرار توجه  مورد باال خطر میزان با مراکز سایر و انبارها و نقل و حمل تاسیسات

 .برسانند حادثه محل به را خود بتوانند نشانی آتش های وهگر دقیقه



 

 

 پارکینگ  ،( ایمنطقه و ایناحیه های پارک)  عمومی سبز فضاهای با همجواری به نشانی آتش های ایستگاه یابی مكان در 

 .شود تاکید(  ای منطقه و ایناحیه)  ورزشی فضاهای و عمومی

 شود خودداری زیر شرح به مراکزی از متری  500 در نشانی آتش های تگاهایس احداث از 

 ها درمانگاه و ها بیمارستان قبیل از درمانی مراکز 

 درمانی روان مراکز و سالمندان آسایشگاه  

 مهمانسراها ، ها هتل قبیل از جهانگردی و پذیرایی مراکز  

 تحصیلی مقاطع کلیه در مدارس قبیل از آموزشی مراکز 

 زباله آوری جمع مراکز 

 

 زمین قطعه اندازه -7

 باشد شهر آینده و فعلی نیازهای با متناسب باید نشانی آتش ایستگاه برای انتخابی مكان. 

 3000  متوسط  های ایستگاه برای و مربع متر  1500 کوچك های ایستگاه برای استاندارد حد در تفكیكی قطعه مساحت  

 .باشدمی مربع متر

 ایجاد برای تفكیكی قطعه اندازه حداقل ،ضرورت و لزوم صورت در شهری تراکم پر بافت در ها ایستگاه یابی مكان برای 

 .باشد کمتر متر 1000 از نباید کوچك ایستگاه

 نفر هزار 750 از بیشتر  جمعیت با شهرهای برای( مادر) بزرگ های ایستگاه برای استاندارد حد در تفكیكی قطعه مساحت 

 .باشدمی مربع متر  6000 بمیزان

 وجود قطعه عرض و طول بین الزم تناسب که باشد نحوی به باید نشانی آتش های ایستگاه برای تفكیكی قطعات ابعاد 

 در را ساختمان بتوان تا گردد تامین بزرگ و متوسط  ،کوچكهای ایستگاه برای متر  60 و 45  ،30 عرض حداقل و داشته

 ، آموزشی های فعالیت برای مناسب فضائی نیز و پارکینگ خودروها، مانور برای کافی فضای و نمود طراحی زمین عقب

 .باشد داشته وجود ورزشی و تمرینی

 وجود نشانی آتش ایستگاه یك بایستی شهر، جمعیت از نفر  50000 هر مقابل در هشد پذیرفته ضوابط و مقررات اساس بر

 .باشد داشته

 شده پیشنهاد شهری جمعیت نفر هر ازای به نشانی آتش تاسیسات برای زمین مربع متر 05/0 معیار ایران، شهرهای سطح در

 .است

 2 مسافتی شعاع المللی بین استانداردهای اکثر در .باشد می دقیقه 5 تا 3 زمانی سیكل نیز ها ایستگاه عملكردی شعاع

 آشفتگی بدلیل ایران شهرهای اکثر در ولی دهند می ارائه نشانی آتش ایستگاه یك پوشش تحت محدوده برای را کیلومتری

 محل به ولوص... (  و گیرها سرعت و اندازها دست طرفه، یك های خیابان)  ها گذرگاه و معابر بودن استاندارد غیر و کالبدی

 پژوهش قاطع اکثریت همانند نیز تحقیق این در فلذا بود نخواهد مقدور دقیقه 5 از کمتر زمان در کیلومتری 2 فاصله در حادثه

 مالک نشانی آتش ایستگاه هر برای کیلومتری 5/1 عملكردی شعاع نشانی، آتش خدمات زمینه در شهری ریزی برنامه های

 .بود خواهد بررسی

 .است نیاز مورد نشانی آتش شیر دستگاه یك نفر  3000 هر ازای به

 .است نیاز نشان آتش نفر  یك به هم جمعیت نفر  2500 هر مقابل در

 

 



 

 

 : مطالعه مورد محدوده

 شهر جغرافیایی موقعیت .باشدمی نیز زنجان شهرستان مرکز شهر این. است ایران در کشور زنجان استان مرکز زنجان شهر

 می باشد.  شمالی عرض دقیقه 40 و درجه 36 و شرقی طول دقیقه 30 و درجه 48  زنجان

 

 
 ایران  –: زنجان 1شکل

 

 
 : عکس ماهواره ای شهر زنجان 2شکل

 



 

 

 ماهنشان، ایجرود، خدابنده، خرمدره، طارم، خلخال، های شهرستان با ساعت های عقربه حرکت جهت در و شمال از زنجان

 .شود می محسوب کشور غربی شمال منطقه جزو ایران داخل رد و است همسایه هشترود و میانه

 به 1394 سال در و است بوده نفر 386،851 با برابر ، 1390 سال مسكن و نفوس رسمی سرشماری طبق بر شهر این جمعیت

 .است رسیده نفر هزار 410 از بیش

 .دارد ارتفاع دریا طحس از متر 1641 و نموده اشغال را مربع کیلومتر 25 حدود در مساحتی شهر این

 .است کرده پیدا توسعه و تكوین صفویه دوران از فعلی شهر

 کف تا تند نسبتا  شیب بودن دارا و شهر جنوبی حد در ارتفاع اختالف وجود و توپوگرافی نظر از شهری رشد و توسعه جهت

 راه و زنجانرود مسیل توسط شهر رشد یجهنت در سازدمی مواجه جدی مشكالت با را شهری استقرارهای که رود زنجان رودخانه

 .است متوقف االیام قدیم از تبریز - زنجان – تهران عبوری آهن

 .یابد نمی گسترش دیگر نیز شمال سمت در شهر شمالی ارتفاعات سلسله به وصول از پس زنجان شهر بدنه

 و خرید میدان و کشتارگاه نظامی، آمادگاه ،زنجانرود رودخانه مثل کننده محدود عوامل برخی وجود بدلیل نیز غربی سمت در

 .است گردیده متوقف شهر کالبد گسترش توپوگرافیك، مسائل و احشام فروش

 .باشد می شرق سمت به زنجان شهر توسعه مسیر حاضر حال در

 

 موجود وضعیت بررسی

 نشانی آتش و نجات و مدادا سازمان رسانی خدمات جزئیات کیفیت و کمیت از شناخت از سطحی به یابی دست منظور به

 پیش مشكالت و مسایل بتوان تا گیرد می قرار بررسی مورد اختصار به سازمان این بر حاکم شرایط و موجود وضعیت زنجان

 ضعف نقاط پوشش و مشكالت حل برای راهكارهایی و داد قرار تحلیل و تجزیه مورد را شهری مدیریت از حوزه این روی

 .داد پیشنهاد

 زنجان شهر نشانی آتش های ایستگاه دتعدا( الف

 .است موجود زنجان شهر در فعال نشانی آتش و نجات و امداد ایستگاه 6 حاضر حال در

 
 زنجان نشانی آتش های ایستگاه : مشخصات 2جدول

 ایستگاه محل ایستگاه شماره ردیف

 ( مرکزی اداره)  صفوی نواب خیابان 1 شماره ایستگاه 1

 بورس اتاق جنب – ادارات مجتمع 2 شماره ایستگاه 2

 شرقی کارگاهی سایت 3 شماره ایستگاه 3

 ها دباغ مسجد روبروی – توحید خیابان 4 شماره ایستگاه 4

 امیرکبیر کوی 5 شماره ایستگاه 5

 کوی الهیه 6ایستگاه شماره  6

 

 زنجان شهر نشانی آتش سازمان در شاغل انسانی نیروی( ب

 بر بنا. گردد می محسوب... (  و اقتصادی انتظامی، نظامی، خصوصی، دولتی،)  سازمان هر رکن ترین ممه بعنوان انسانی نیروی

 .است 3 جدول مطابق زنجان نشانی آتش سازمان کارکنان تعداد(  زنجان 92 نامه آمار)  زنجان شهرداری منتشره آمار

 



 

 

 شهر زنجان به تفکیك ایستگاه نشان آتش نیروهای : تعداد 3جدول

 تعداد نیرو مكان اره ایستگاهشم

 18 نواب 1

 24 مجتمع ادارات 2

 9 سایت کارگاهی 3

 10 توحید 4

 10 کوی امیرکبیر 5

 9 کوی الهیه 6

 

 .باشند می خدمت مشغول زنجان شهر در نشان آتش نیروی نفر  80 آمار این طبق

 

 زنجان شهر نشانی آتش سازمان عملیاتی خودروهای( پ

 
  زنجان نشانی آتش های ایستگاه عملیاتی ناوگان : تعداد 4جدول

 تعداد خودروی آتش نشانی مكان شماره ایستگاه

 دستگاه 5 نواب 1

 دستگاه 6 مجتمع ادارات 2

 دستگاه 3 سایت کارگاهی 3

 دستگاه 2 توحید 4

 دستگاه 3 کوی امیرکبیر 5

 دستگاه 2 کوی الهیه 6

 

 دقیقه 5 – 7 حادثه محل به رسیدن زمان متوسط که بطورهر زنجان وجود دارد شانی در سطح شعدد شیر آتش ن 43تعداد 

 ( زنجان شهرداری 92 نامه آمار. ) باشد می



 

 

 

 مشکالت از برخی( ت

 ماهر و دیده آموزش انسانی نیروی کمبود 

 کارآمد و مناسب نشانی آتش خودروهای نبود و تجهیزات کمبود 

 موجود نشانی آتش خودروهای بودن فرسوده 

 

 
 : نقشه پراكندگی ایستگاههای آتش نشانی در شهر زنجان 3شکل

 

 تحلیل اطالعات 

 وضعیت از اندازی چشم آوردن بدست و شهری نشانی آتش های ایستگاه کیفی و کمی ضوابط و معیارها شدن مشخص از پس

 بررسی مورد مربوطه انداردهایاست به توجه با را زنجان نشانی آتش دهی خدمات زنجان، شهر نشانی آتش خدمات حاضر حال

 .دهیم می قرار تحلیل و تجزیه و

 

 



 

 

 

 : زنجان شهر نشانی آتش های ایستگاه كمیت( الف

 زنجان حاضر حال در اینكه به توجه با .است موجود زنجان شهر در فعال نشانی آتش و نجات و امداد ایستگاه  6 حاضر حال در

 نشانی آتش ایستگاه یك نفر هزار 50 هر ازای به که بطوری جمعیتی مالک به توجه با دارد جمعیت نفر هزار 400 از بیش

  .باشد نشانی آتش ایستگاه 8 دارای شهر این بایست می نتیجه در است نیاز مورد

 

 : زنجان شهر نشانی آتش سازمان در شاغل انسانی نیروی( ب

 جمعیت به توجه با باز و باشند می خدمت مشغول جانزن شهر در نشان آتش نیروی نفر  80 گردید اشارهقبال  که همانگونه

 نیروی نفر 160 بایست می(  جمعیت نفر 2500 ازای به نشان آتش 1 معیار به اتكا با البته و)  شهر نفری هزار 400 از بیش

 مورد یانسان نیروی 50 % با سازمان این حاضر حال در و باشند خدمت مشغول زنجان در نشان آتش تخصصی و دیده آموزش

 .دهد می ادامه کار به نیاز

 

 : زنجان شهر نشانی آتش سازمان عملیاتی خودروهای( پ

 با عملیاتی خودروی کمبود علت از که گردد می استناد زنجان نشانی آتش سازمان محترم مسئولین با مصاحبه به توجه با

 آبرسانی برای نشانی آتش سازمانی غیر های ودروخ از استفاده به ناچار ماموریتی در حتی که بطوری هستند روبرو مشكالتی

 عملیاتی ناوگان فرسودگی گردیده اشاره آن به نشانی آتش کارشناسان و مسئولین با مصاحبه در که دیگری مشكل. اند نموده

 .است

 

 : دسترسی( ت

(  متری 20 و 30 ایه خیابان)  2 و 1 درجه های شریان جوار در بایست می نشانی آتش های ایستگاه که گردید مشخص

 تنها و دارند قرار مطلوبی موقعیت در توحید ایستگاه بجز زنجان نشانی آتش های ایستگاه تمام نظر این از. گردند احداث

 این برای توجهی قابل ضعف نقطه امر این و شده واقع است باریك خیابان یك که توحید خیابان در که است توحید ایستگاه

 که است درست البته باشد؛ می نیز طرفه یك توحید خیابان همین که است این بعدی مشكل و آید می بشمار ایستگاه

)  خیابان بودن عرض کم بدلیل ولی هستند مجاز طرفه یك های خیابان در جهت خالف در حرکت به نشانی آتش خودروهای

 نمی زمانی لحاظ از صرفه به و دورمق خیابان جهت خالف در حرکت عمال (  است گردیده آن شدن طرفه یك اصلی علت که

 .باشد

 

 : نشانی آتش شیرهای تعداد( ث

 نیاز مورد نشانی آتش شیر دستگاه یك نفر هزار 3 هر ازای به .دارد وجود زنجان شهر سطح در نشانی آتش شیر عدد 43 تعداد

 دستگاه 90 حدود کمبود و باشد بكار آماده نشانی آتش شیر دستگاه 133 بایست می زنجان نفری هزار 400 شهر در پس است

 .گردد می مشخص جمعیتی معیار با نشانی آتش شیر

 

 

 

 



 

 

 

 
 : نقشه پوشش دهی ایستگاههای آتش نشانی شهر زنجان 4شکل

 

 : ها ایستگاه پراكنش نقشه بررسی( ج

 8 باید زنجان شهر عیتیجم استاندارد به توجه با و دارد نشانی آتش ایستگاه 6 زنجان اکنون هم گردید اشاره که همانگونه

 این به ها ایستگاه پراکنش نقشه بررسی با ولی است نیاز مورد نشانی آتش ایستگاه 2 و باشد داشته فعال نشانی آتش ایستگاه

 3 فعال  و گردد نمی رسانی خدمات آل ایده مطابق شهر سطح تمام ایستگاه 2 افزودن با حاضر حال در که رسیم می نتیجه

 است؛ مشهود زیر شرح به شیپوش خال  منطقه



 

 

 ها شهرک این کنار در و هستند خدماتی پوشش از خارج نقشه غربی الیه منتها در شهرآرا و مهرآرا و ثمین های شهرک -1

 خدمت این بودن دسترس در نیازمند سخت نیز دام کشتارگاه و آن مسكونی منازل بهمراه ارتش نظامی آمادگاه مثل اماکنی

 .هستند شهری رسانی

 کارخانه زنجان، مرکز سیمای و صدا سازمان سیلو، که است ای محدوده کارگاهی سایت ایستگاه و توحید ایستگاه مابین -2

)   نشانی آتش دهی خدمات فقدان محدوده در اماکن این مافوق مسكونی های شهرک همچنین و زنجان پگاه پاستوریزه شیر

 3-5 مدت در کارگاه سایت یا و توحید های ایستگاه از یك هیچ ضرورت مهنگا در که بطوری هستند(  متری 1500 شعاع در

 .داشت نخواهند را مناطق این به وصول توان دقیقه

 و کبیر امیر کوی نشانی آتش های ایستگاه متری 1500 دیاگرام از خارج در نیز کاظمیه گلشهر و 2 اندیشه های شهرک -3

 به قادر احتماال  کارگاهی سایت ایستگاه شهرکها، این معابر اکثر عرض بودن تاندارداس به توجه با البته. هستند کارگاهی سایت

 این کاظمیه، گلشهر شرق سمت از شهر توسعه به توجه با ولی باشد می شهر از قسمت این به ای دقیقه 3-5 پاسخگویی

 .گردد می محسوب نشانی آتش ایستگاه احداث نیازمند هم محدوده

 به توجه با البته و گردد می مشاهده باالیی همپوشانی نواب و توحید های ایستگاه رسانی خدمت عشعا خصوص در ضمن در

 بر عالوه و محدوده این در زنجان سنتی بازار گزینی مكان همچنین و ها ایستگاه این حول و شهر مرکز متراکم و فرسوده بافت

 و بوده توجیه قابل شرایط این در زیاد همپوشانی این که گفت میتوان ساعات، از برخی در موقعیت این سنگین ترافیك آن

 .آید شمار به نسبی مزیت یك احتماال  حتی

 پایگاه 3 احداث به نیاز الذکر فوق موارد به عنایت با و زنجان نشانی آتش های ایستگاه پراکنش نقشه بررسی به توجه با فلذا

 . گردد می احساس نشانی آتش

 

 دثهحا محل به وصول زمان( چ

 7 الی 5 را حادثه محل به رسیدن زمان متوسط منتشره، آمارنامه در زنجان نشانی آتش سازمان از نقل به زنجان شهرداری

 آشفتگی همچنین و زنجان نشانی آتش سازمان در موجود کمبودهای و مسائل به توجه با زمان این. است کرده ذکر دقیقه

 کشد می چالش به را ها استاندارد و تاسیسات و خدمات از بسیاری که ستا عظیمی مسئله خود نوبه در که شهر کالبدی

 د.دار فاصله حیاتی دقیقه 2 ، دقیقه 3-5 آل ایده زمان با و است آمده بدست

 

 بحث و نتیجه گیری

 آتش مناسب و کافی ، سریع رسانی خدمات که چرا شوند می محسوب شهری تاسیسات ترین مهم از نشانی آتش های ایستگاه

 کیف و کم در دقت و ها ایستگاه بهینه یابی مكان به توجه لزوم و است انكار قابل غیر شهروندان مال و جان نجات در نشانی

 .است بدیهی مربوطه آالت ابزار و تجهیزات عملیاتی، ناوگان

 نقشه به نگاهی با ولی دارد ضرورت زنجان شهر در جدید ایستگاه 2 احداث که گردید مشخص جمعیتی مالک به توجه با

 ایستگاه 3 احداث ها ایستگاه فعلی پراکنش نحوه به عنایت با و ها ایستگاه پوشش تحت محدوده نقشه ها، ایستگاه پراکنش

 .است ضروری شهر کل پوشش برای جدید

 لیفع نشانان آتش تعداد که باشند خدمت حال در زنجان در نشان آتش نیروی نفر 160 بایست می که شد مشخص همچنین

 .است نفر 80

 .است دیگری ذکر قابل مسئله نیز نشانی آتش شیرهای تعداد کمبود و نشانی آتش خودروهای کمبود و فرسودگی



 

 

 شهر نشانی آتش های ایستگاه تمامی مورد در مناسب ارتباطی های شریان و معابر به دسترسی وضعیت بودن مناسب ضمن در

 .گردید محرز نیز توحید ایستگاه بجز زنجان

 

  پیشنهادات

 : زیر بشرح شهر نواحی کلیه حداکثری پوشش برای جدید نشانی آتش ایستگاه 3 احداث -1

 ... ( و کشتارگاه آمادگاه، شهرآرا، مهرآرا، ثمین، کوی)  زنجان غربی الیه منتها دهی پوشش برای ایستگاه یك( الف

 و صدا سازمان سیلو، دهی پوشش برای رگاهیکا سایت و توحید های ایستگاه فاصل حد پوشش برای ایستگاه یك( ب

 اماکن این مافوق مسكونی های شهرک همچنین و زنجان پگاه پاستوریزه شیر کارخانه زنجان، سیمای

 شهر روی پیش توسعه راستای در آمادگی و 2 اندیشه شهرک و کاظمیه گلشهر پوشش برای ایستگاه یك( پ

 ( ا.ا.ج استاندارد سازمان معیارهای مطابق)  نفر 160 به نفر 80 از سازمان انسانی نیروی کادر تكمیل -2

 سازمان توانمندسازی و تكمیل راستای در جدید تجهیزات و ابزارآالت و ها خودرو شدن افزوده -3

 موجود فرسوده خودروهای با روز به و جدید عملیاتی ناوگان جایگزینی -4

 آتش شیر 133)   جمعیتی استاندارد مطابق شیرها تعداد تكمیل تجه نشانی آتش شیر کمبود دستگاه 90 تدریجی نصب -5

 ( زنجان نفری هزار 400 شهر برای نشانی

 و مواقع در بخصوص اصلی ناوگان از زودتر زمانی در حادثه محل به وصول جهت سوار موتور نشان آتش سامانه سازی آماده -6

 زنجان سنتی بازار مثل محلی و شهر مرکز فرسوده و پیچیده بافت - سنگین ترافیك با معابری
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Abstract  
Construction of municipal facilities and equipment, scientific studies to establish the 

appropriate features in one city in need. The proper position according to the rules and 

regulations required for different applications, especially when these uses are related to rescue 

people. (Similar posts roadside assistance, rescue and fire stations, etc.) 

The study then enumerates a number of criteria and factors affecting the location of fire 

stations, to examine the adequacy of the number of stations in Zanjan and To the conclusion 

that the current number of stations for the population of this area is not sufficient and needs to 

build three new stations are necessary. As well as the current station location and in addition 

to some deficiencies and problems related to fire stations as well as components will be 

discussed. 
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