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 :چکیده

در  ،براي تامین ایمنی. از اهداف مهم برنامه ریزي شهري ایمنی شهر می باشد که آسایش و آرامش را به ارمغان می آورد یکی
      زیرا یکی از مواردي که ایمنی شهر را تهدید .تعیین کاربري ها رعایت هم جواري کاربري هاي سازگار حائز اهمیت است

همراه با دقت و  ،امداد رسانی سریع ،ي آتش نشانیمکان یابی درست ایستگاه هابا  .می کند آتش سوزي یا حریق می باشد
با توجه به حوادث طبیعی و . حریق ، رضایت مندي مردم از آتش نشانی را به همراه دارد يمهارت با تجهیزات مناسب در اطفا

ساالنه هزینه زیادي صرف بازسازي . باشدمی غیر طبیعی ، مدیریت بحران بر اینگونه حوادث به ویژه در پیشگیري بسیار مهم 
خود امدادي .آسایش و آرامش شهروندان را در پی دارد ،ناشی از بحران می شود که در صورت پیشگیري عالوه بر کاهش هزینه

حریق مهار نشود  اگر حریق بسیار مهم است زیرا در زمان طالیی که زمان آغاز حریق تا گسترش حریق می باشد ينیز در اطفا
در صورت حریق در منزل یا محل کار نسبت  تا لذا هر شهروند باید خود یک آتش نشان باشد .خسارت سنگین وارد می گردد

ایمنی می توان شاهد شهر  يبا رعایت نکات ایمنی در ساختمان و عوامل موثر در ارتقا همچنین .حریق اقدام نماید يبه اطفا
در ارائه خدمات به . می باشد قانونینگرانی آتش نشانان به دلیل عدم مجوز مهمترین از آتش  سوزي در روستا. ایمن بود
ئیان می باشیم که در صورت اخذ ا زیاد به روستفاصله زیاد تا روستا همواره در صورت حریق شاهد خسارت  به دلیل روستائیان

    شاهد شهرستان ایمن آنو برنامه ریزي آتش نشانی براي پوشش  مجوز از قانون گذار براي تاسیس آتش نشانی شهرستان
 .می باشیم

 ایستگاه آتش نشانی مکان یابی، آتش سوزي،ایمنی،شهر، :واژگان کلیدي
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 :مقدمه

یکی ازاهداف مهم برنامه . امروزه در ارزیابی کیفیت زندگی در شهرها مقوله ایمنی یکی از شاخص هاي مهم تلقی می شود
ایمنی وضعیتی است که در آن . در پی داردبراي شهروندان  را آسایش و آرامش ایمنی شهري می باشد که ریزي شهري

خطرات و سایر عوامل ایجاد کننده آسیب هاي فیزیکی یا جسمانی به کنترل درآمده و موجب حفظ سالمت و رفاه افراد جامعه 
        دقت، مهارت با تجهیزات مناسبادرسانی سریع همراه با امد ،انتظار مردم از مسئولین در زمان بحران و خطر. می شود
              خدمات به شهروندان بسیار مهم  به موقع موقعیت مکانی مراکز امداد و نجات مانندآتش نشانی در ارائه. می باشد

مشارکت دان وحضور به موقع آتش نشانان سبب دلگرمی آسیب دیدگان، کاهش خسارات، رضایتمندي شهرون.باشد می
 .می باشد حداکثري شهروندان با شهرداري

 :روش شناسی تحقیق

جزء تحقیقات کتابخانه اي است روش مورد استفاده در این  ،تحقیق کاربردي و از نظر نوع ،پژوهش حاضر ار منظر هدف
با همچنین . به همراه تحقیق در منابع فارسی شامل کتب و نشریات و دستورالعمل ها می باشدتحقیق تحلیل محتواي اسناد 

 .کلیه شهرداري هاي ایران میباشد نیز جامعه آماري این تحقیقو  بوده توجه به تجارب نگارنده در حوزه آتش نشانی

  :ایمنی شهري

که در قالب برنامه  است باشد که شامل تمهیدات و اقداماتییکی از اهداف اصلی برنامه ریزي شهري ، ایجاد شهر ایمن می 
لذا عدم ایمنی سبب . که باعث حفظ جان و مال ساکنان شهرها می شود اجراء می گردد بلند مدت ، میان مدت وکوتاه مدت

. ی می گرددهنجاري اجتماعی و اقتصادي و عدم تعادل در سیستم شهري و انساننی و مالی به شهروندان و بروز ناآسیب جا
 ایت مقررات ملی، لذامانند رع دوم الزامات قانونیاول دانش و آگاهی مردم، . تگی داردفرهنگ ایمنی به دو عامل اصلی بس

     مانع از حوادث  ،صرف داشتن آگاهی .آگاهی مردم با الزامات قانونی امکان پذیر استي ارتقا ضمن دستیابی به شهر ایمن
 در ایمنی بسیار نظارت بر حسن اجراي قانون .مانع از تصادف نمی شود ات رانندگیهی از خطرگاهمانگونه که آ .نمی باشد

 .حائز اهمیت می باشد

 :کاربري زمین

یکی از  .فضاهاي مورد نیاز شهري را کاربري گویندو نحوه استفاده از زمین بر اساس سرانه جمعیتی به منظور سکونتگاه 
تخصیص کاربري ها  بر اساس نقش و کارکرد شهر، اقتصاد شهري و همچنین تاثیر متقابل وظایف مهم برنامه ریزي شهري 

ایستگاه هاي آتش  و درمان، مراکز بهداشت: کاربري با همدیگر است امروزه مکان یابی بهینه مراکز خدمات شهري از جمله 
     ها  هر گاه در تعیین کاربري .می باشد تحائز اهمیبسیارایمن تحقق شهر  در داراي اهمیت زیادي می باشدکه... و نشانی

هم جواري رعایت گردد به عبارتی کاربري هاي ناسازگار در کنار یکدیگر قرارداده نشوند در کاهش خسارت و امداد رسانی 
کاربري مسکونی . کاربري هاي مختلف ، آسیب پذیري هاي متفاوتی در مقابل آتش سوزي دارند. استسریع بسیار موثر 

 .ذیري را در مقابل حوادث آتش سوزي داشته انده بیشترین آسیب پهمیش

از لحاظ برنامه ریزي شهري کاربري هایی که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار می گیرند باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با 
 )1381فرج زاده،.(یکدیگر منطبق باشند و باعث مزاحمت و مانع انجام فعالیتهاي یکدیگر نگردند
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به بعضی از کاربري ها مانند مسکونی،  نزدیکی براي انتخاب مکان بهینه ایستگاه هاي آتش نشانی، :کاربري هاي سازگار
کاربري هاي تجاري، صنعتی، پمب بنزین به علت وجود مواد قابل . خدمات رسانی می شود باعث افزایش...تجاري، فضاي سبز و

معرض خطر قرار دارند همچنین مجاورت با کاربري هاي مسکونی بعلت تراکم اشتعال معموال بیش از سایر کاربري ها در 
 .در صورت بروز حادثه باعث خدمات رسانی سریع تر می شودجمعیتی 

درمانی و بهداشتی، مذهبی ،  یی از جمله کاربري هايکاربري ها کناردر نباید  ایستگاه هاي آتش نشانی: کاربري هاي نا سازگار
ترافیکی روبرو هستند که  با اوجزیرا همواره در نزدیکی این کاربري ها در ساعتی از روز  )1388نظریان،( .باشد اداري، آموزشی

باید با  ایستگاه هاي آتش نشانی  لذا .ارائه خدمات وجود ندارد سریع امکانمنطقه دچار حریق گردد،  ،اوج ترافیکاگر در زمان 
 .دنماینرارعایت مجاز این کاربري ها فاصله

 :انواع حوادث

                                                            ... باشد مانند زلزله، سیل، آتش فشان،رانش زمین،سونامی و از فعالیت هاي طبیعی میحاصل : حادثه هاي طبیعی-1
حاصل از فعالیت هاي انسانی می باشد و بعضا سهل انگاري و عدم رعایت نکات ایمنی دلیل آن است : حادثه غیر طبیعی-2

 . تصادفات سوزي ومانند آتش 

سیاست ها و اقدامات  .باشندپیشگیري می  ابلق ،سوزيو غیر طبیعی مانند آتش  مانند سیل بعضی از حوادث طبیعی 
ارائه تمهیدات در زمینه پیشگیري و . گوناگون را می توان در جهت پیشگیري یا کاهش تلفات و خسارت سوانح اختیار نمود

رخداد حوادث در کشور خسارات بسیار سنگین بر کشور متحمل  .ه با آتش سوزي از اهمیت قابل توجهی بر خوردار استلمقاب
پیشگیري بهترین راه جلوگیري از  .کند که بخش قابل توجه از بودجه عمرانی کشور هر ساله به خود اختصاص می دهدمی 

اقدامات پیشگیرانه، رعایت مقررات ملی ، آمادگی جهت مقابله درست و سریع با حوادث از . هدر رفت بودجه کشور می باشد
 .مهمترین اصول مقابله با بحران می باشد

 :حرانمدیریت ب

زندگی روز مره و عادي ترکیبات . ایجاد می شود ،بحران، رخدادي غیر مترقبه است که به طور طبیعی یا توسط دست بشر
یک سري فعالیت ها  مدیریت بحران،. دستخوش تحول جدي می نمایدزیست محیطی بعاد اقتصادي ، اجتماعی و امردم را در 

و عملیات پیوسته در قالب برنامه ریزي، سازماندهی تشکیالت، رهبري، کنترل و هماهنگی جهت پیش گیري از بحران وکاهش 
 ) 1390،و همکار سعیدي.( اثرات ناشی از آن و بهبود امور و اوضاع بعد از بحران است

گانه مدیریت بحران است که شامل تمامی فعالیت هاي ارتقاي توانمندي جامعه در زمینه مدیریت رآمادگی یکی از مراحل چها
 : اجزاي آمادگی عبارتند از. بحران می شود

 برنامه ریزي    -2ت، تحلیل اطالعات               پژوهش، گرد آوري اطالعات، نگهداري اطالعا-1

 آموزش   -4                                             ایجاد ساختار هاي مدیریتی               -3

 مدیریت جامع منابع    -6مانور و تمرین                                                                             -5
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آن بایستی مدیریت بهینه و تجهیزات مکانی می باشد که براي ارتقاي  یکی از جنبه هاي مهم توانمندي منابع شامل مالی
 ) 10، 1384حسینی جناب، .( اعمال گردد

 :ایستگاه هاي آتش نشانی

ایستگاه هاي  .اورژانس و آتش نشانی می باشد ریکی از مهمترین خدمات عمومی در سطح شهر ها، خدمات امداد رسانی نظی
امداداز جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی آتش نشانی به عنوان مکان هاي استقرار در انتظار خودروهاي آتش نشانی و 

در مکان یابی . که نقش مهمی در تامین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه اقتصادي شهرها ایفا می کند.در شهر ها هستند
 دسترسی مناسب عامل تعیین کننده است زیرا در سریعترین زمان ممکن خدمات به )آتش نشانی(و حیاتی  کاربري هاي ویژه
 .است ه و تقاضا خدمات حائز اهمیتضگردد چرا که بهترین و نزدیکترین مسیر بین دو نقطه عرمی  شهروندان ارائه

. کارایی این ایستگاه ها نیز بیشتر خواهد بود ،هر چه میزان دسترسی ایستگاه آتش نشانی به خطوط ارتباطی بیشتر باشد
و غیره در چگونگی محل استقرار  رافیک، یک طرفه بودن خیابان هاهمچنین عواملی چون عرض خیابان ها، کیفیت و حجم ت

  )1383پرهیزکار،(.ایستگاه ها موثرند

تجربه و شواهد  تحقیقات،. میزان و تراکم جمعیت از عوامل اصلی موثر در استقرار ایستگاه ها و برنامه ریزي هاي مربوط است
در سطح باالي قرار دارد، احتمال وقوع حوادث بیش از مناطق با نشان می دهد که در مناطقی از شهر که تراکم جمعیتی 

بر این جمعیت عامل مهمی در چگونگی نحوه استقرار ایستگاه هاي آتش نشانی است و چون ابن .است تراکم کم جمعیت
قه از اهمیت راکنده شده در منطجمعیت پکاهش تلفات انسانی مهمترین اصل در اطفاي حریق به شمار می رود، میزان و نحوه 

 )1388فروتن و همکاران، . (بر خوردار است یسزایب

 :در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی رعایت نکات ذیل حائز اهمیت می باشد

به محل وقوع حادثه در اوج بار  پیشنهادي حرکت ماشین هاي آتش نشانی از ایستگاه بر اساس براي مکان یابی می بایست-1
 .ررسی قرار گیردترافیکی شبکه شهري مورد ب

 . سیستم ایمنی شهر باید بر کل شهر پوشش کافی و به موقع داشته باشد-2

وجود داشته  دیگر همپوشانی ایستگاه ها در بعضی مناطق در حالیکه و عدم پوشش خدمات در مناطق ءدر صورت خال -3
 .مکان یابی نادرست ایستگاه هاي موجود میباشد ویدم باشد

    جزء ساختمانهاي با اهمیت زیاد  2800در احداث ساختمان آتش نشانی از نظر فنی با توجه به آنکه از نظر آیین نامه  -4
در مواقع حوادث نباید هیچ قسمت ساختمان آسیب . می باشد می بایست در مقابل زلزله کامال مقاوم طراحی و اجراء گردد

 .ببیند

باید کامال مرتبط به آشیانه باشد و قسمت خروجی آشیانه نباید هیچگونه  تش نشانیایستگاه آ قسمت امدادي ساختمان -5
 . مانعی داشته باشد تا باعث تاخیر حرکت ماشین گردد
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یافتن محل . استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی در کارهاي خدمات رسانی آتش نشانی با اهمیت می باشد: آدرس یابی-6
قصد زمان زیادي اتالف می شود که با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی به راحتی می توان دقیق حادثه و رسیدن به م

عالوه بر آن با پیدا کردن کوتاه ترین مسیر در حد اقل زمان . محل مورد حادثه را در نقشه موجود نشان داد و مسیر یابی کرد
 .حادثه رسیدمحل ممکن به 

 .داراي اهمیت می باشد، یخی و فرسوده شهررمرکزي شهر، نقاط پر جمعیت، بافت تا يها قسمت ه بهجتو ،در مکان یابی-7

راه آهن پیش  رودخانه و ریل طرفینباشد که در گذار در افزایش زمان می روجود رودخانه و خطوط راه آهن عوامل تاثی-8
 .بینی ایستگاه ضروري می باشد

 :خود امدادي

در زمان بحران مهمترین رکن در امداد و نجات خود امدادي می باشد که می بایست افراد خانواده و اطرافیان مانند همسایه ها 
از آموزش الزم بر خوردار باشند و از قبل پیش بینی هاي الزم را داشته باشند وقتی در منزل حریق اتفاق می افتد باید سریعا 

ک اعضاء خانواده و در صورت حضور همسایه ها با کپسول آتش نشانی و شیر آتش نشانی تماس با آتش نشانی با کم ضمن
                در بهترین حالت از زمان اطالع به آتش نشانی .حریق و جلوگیري از گسترش حریق اقدام نمایند ينسبت به اطفا

حدود دو  توسط آتش نشانان و شروع امداد هتا خروج از ایستگاه و حرکت در خیابان و رسیدن به محل حادث )زنگ حریق(
حریق است که بسیار  يزمان طالیی اطفا، شروع آتش سوزي تا حد آستانه گسترش و با توجه به آنکه .دقیقه طول می کشد

پیشگیري و مشارکت  .نمایند خاموشتا در زمان طالیی حریق را  .باشند چارا ، اهالی خانه باید خود امدادنامهم می باشد لذا 
حریق وامداد بسیار مهم است لیکن خود  ياگر جه امکانات آتش نشانی براي اطفا. در مقابله با حریق دو اصل اساسی میباشد

حریق اولیه که با یک سطل به عبارتی  .امدادي بسیار مهمتر است رمز موفقیت آن است که هر شهروند خود آتش نشان باشد
و تمرین ، آمادگی در با آموزش به اعضاء خانواده  .نیاز می باشد آتش نشانیرت گسترش به خودروآب خاموش می شود در صو

   . حریق افزایش می یابد ياطفا

 : ها نکات ایمنی در ساختمان

 .کلیه سنگ هاي نماي ساختمان می بایست اسکوپ گرددبه منظور جلو گیري از سقوط سنگ، -1

به راحتی زیرا درهنگام آتش سوزي شعله هاي آتش  .استفاده شود با رعایت مقررات ایمنی ازحداقل سطح نماي شیشه اي -2
 .نماي شیشه اي به طبقات باالتر انتقال می یابد از

در زمان حریق  )ساکنین و آتش نشانان( با تعبیه کنسول در زیر نماي شیشه اي مانع از سقوط شیشه بر روي عابرین-3
 .زرگ شیشه مانند گیوتین برنده و کشنده می باشدسقوط قطعات ب زیرا .گردیم

حریق مانند کپسول آتش نشانی، شیر آتش ي نکه در مقابل حریق دوام داشته باشد ازامکانات اطفاآساختمان باید ضمن -4
 . تجهیز گردد...، منبع آب آتش نشانی و لوله خشک و)  Fجعبه (نشانی

 .شوددر محوطه پارکینگ جعبه کمک هاي اولیه نصب -5



 ۶ 

در مجاورت ستون پارك  در صورتیکه ساختمان فلزي باشد و خودرو ستونهاي پارکینگ باید در مقابل حریق عایق باشند-6
 .امکان انهدام ساختمان وجود دارد ،باشددر صورت آتش سوزي سنگین

 .نشودایجاد  مشکل امداد و نجات باشد که در ارائه خدمات اي به گونه خودرو آرایش پارکینگ-7

تواند باعث گسترش حریق هاي تعال در مشاعات مانند راه پله می استفاده از دیوار کوب و نرده چوبی و مصالح قابل اش-8
 .لذا از مصالح قابل اشتعال در مشاعات خودداري گردد احتمالی شود

توسط شهرداري منوط به تائید  کارساختمان صدور پایان لذاها بسیار مهم است  نظارت دقیق بر مقررات ملی در ساختمان-9
 .آتش نشانی باشد کارشناسان پیشگیري

از مصالح غیر استاندارد در ساختمان که معموال در اثر استفاده از آن هنگام آتش سوزي سبب گسترش آتش و تولید گاز  -10
 .می گردد خودداري شودسمی خطر ناك 

 :ایمنی  يعوامل موثر در ارتقا

  طرح جامع پیشگیري ایمنی و تدوین مقررات-1

 آموزش مستمر شهروندان -2

 نظارت بر ساخت و سازها و اجراي دقیق مقررات ملی -3

 در مراکز آتش نشانی ي بزرگ ها تشکیل بانک اطالعات ایمنی کلیه ساختمان-4

 . )خود امدادي( در خاموش کردن آتش  مشارکت شهروندان-5

 .آزمایش و آموزش داده شود ،ساختمان به طور دوره اي بررسیلوازم و تجهیزات ایمنی بکار گرفته شده در -6

تقویت واحد ایمنی آتش نشانی و بازدید مستمر از معابر شهري ، پارك ها، فضاي عمومی که ممکن است در حوادث طبیعی -7
دیوارهاي درخت هاي در حال سقوط، : مانندگردد رفع نقص  که و غیر طبیعی حادثه ساز شود و پیگیري تا حصول نتیجه
 ...سست، نماي شیشه اي غیر ایمن، وجود گلدان در تراس و

ي بیش از ساختار تک مرکزي در مقابل حریق زتک مرکزي در شهر خودداري گردد زیرا ساختار چند مرک راز ساختا-8
 .مقاومت دارد

 .حادثه با اهمیت می باشد و گاز در محل حضور نیروي امدادي اورژانس، برق-9

 .خودروها و مغازه ها به کپسول اطفاي حریق مجهز گرددکلیه -10

 .مجهز گردند  Fبه کپسول اطفاي حریق وجعبه ... کلیه ادارات و ساختمان هاي مسکونی و تجاري و-11

 .کلیه ایستگاه ها به موتور سیکلت امدادي به منظورتسریع در اقدام اولیه مجهز گردند-12
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 .ن که با توجه به نوع حادثه سریعا نسبت به امداد و نجات اقدام نمایندآموزش مستمر و جامع به آتش نشانا-13

به گونه اي  ها کنترل رعایت مقررات ملی در طراحی و اجراي ساختمان آتش نشانی به منظور تقویت واحد ایمنیتشکیل و-14
 .منوط به تائید واحد ایمنی آتش نشانی باشد ساختمان ها در شهرداريکه صدور پایان کار

 :آتش سوزي در روستا

حریق در ي تجهیزات اطفا وبا توجه به قانون شهرداري که ارائه خدمات به خارج از شهر مجاز نمی باشد و عدم امکانات 
آتش نشانان با مشکالت ذیل  ،در صورت وقوع حریق در روستاکه روستاها باعث افزایش آسیب پذیري به روستائیان می گردد 

 .مواجه می باشند

 .محل حادثه می گردد بهفاصله زیاد روستا تا شهر باعث افزایش زمان -1

 .ها آشنا نمی باشندآتش نشانان به آدرس هاي روستا -2

 .آتش نشانی با کمبود خودرو مواجه می باشد به دلیل احتمال آتش سوزي همزمان -3

 .ندارددر صورت آتش سوزي در مزرعه به دلیل دسترسی نامناسب امکان خدمات وجود -4

 .نش منفی روستائیان مواجه می باشدتاخیر در روستا با واک-5

مقصر آتش نشان  به دلیل نداشتن مجوز خدمات دهی در روستادر صورت وقوع حادثه براي خودرو در ماموریت خارج از شهر-6
 .استاز نگرانی آتش نشانان  این امر می باشدکه

تا بتوان به شهر و روستا و جاده  خدمات توسط آتش نشانی به صورت شهرستانی باشدارائه با اصالح قانون شهرداري ها  باید لذا
به دهیاران و روستائیان به منظور خود امدادي آموزش الزم داده شود زیرا با توجه به شرایط  و همچنینخدمات ارائه گردد

 .روستا خود امدادي بسیار با اهمیت می باشد

 :نتایج

ریزي شهري حفظ ایمنی کالبد شهر و شهروندان می باشد که می بایست تمهیدات الزم به منظور  یکی از اهداف اصلی برنامه
حریق و جلوگیري از  ياگر چه وظیفه آتش نشانان اطفا .جلوگیري و کاهش آسیب به شهر در اثر آتش سوزي اتخاذ نمود

لیکن در هنگام برنامه ریزي در تعیین  .هاي اطراف و نجات جان ساکنان می باشد گسترش آتش به طبقات دیگر و ساختمان
کاربري هاي شهري رعایت هم جواري کاربري هاي سازگار الزامی است و مکان یابی ایستگاه هاي آتش نشانی نیز به گونه اي 

که در مواقع آتش سوزي کل شهر را به موقع پوشش دهد و شهروندان نیز می بایست از آموزش الزم بهره مند باید باشد 
حریق در منزل یا محل کار قبل از گسترش آتش نسبت  يهر شهروند باید یک آتش نشان باشد و با تجهیز وسایل اطفاوگردند
 ، حریق در روستا می باشد که با توجه به محدودیت قانونی يیکی از دغدغه هاي آتش نشانان اطفا. حریق اقدام نماید يبه اطفا

 یخدمات آتش نشانی و ایمنی در مقیاس شهرستان ،ح قانون شهرداري هااصال با پیشنهاد می گردد مجلس شوراي اسالمی
 .نمایند خدمات ارائه هم روستا و جاده ها بهوه به شهر عال شود تا
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