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 چکیده

هاي شهروندان به زیر ساختیکی از معیارهاي توسعۀ رفاه اجتماعی، افزایش سطح ایمنی جامعه و دسترسی مناسب و مطلوب 
هاي اساسی، یکی هاي شهري است. مکانیابی مطلوب مراکز خدمات امداد در کنار سایر کاربريایمنی در زمان بروز مخاطرات و بحران

 .درورسان در مواقع بروز مخاطرات شهري و افزایش ضریب ایمنی شهري به شمار میاز عوامل مهم در پایداري عملکرد مراکز خدمات
هاي هاي اخیر، و عدم فرصت کافی در ساماندهی بافتعنوان یک کالن شهر در دههجانبه و پرشتاب شهر کرج، بهگسترش همه

هاي مناسب شهري سبب شده که پیامدهاي نامطلوب و اثرگذار در افزایش توسعۀ فضاي شهري و ساختسازي زیرشهري و فراهم
 د.در پی داشته باشفاه شهروندان را اي و ناکارآمدي رمنطقه

هاي مختلف هر یک از آنها در هاي مکانیابی براي هر یک از مراکز امدادرسانی و نقشدر پژوهش حاضر، با توجه به تنوع مالك
ترین مراکز در تأمین ایمنی شهرها انتخاب شده است. در پی آن، عنوان یکی از مهمنشانی بههاي آتشهنگام وقوع حادثه، ایستگاه

به ترتیب اهمیت جمعیت، شبکۀ معابر، شعاع عملکرد و  ـنشانی بر اساس چهار معیار تأثیرگذار اصلی یابی مراکز آتشکانالگوي م
ریزي و با استفاده از منطق فازي در از سوي دیگر، چهارده زیر معیار و شش گزینه طرحد. شوسنجش می ـکاربري اراضی شهري 

گیري از ابزارهاي تحلیل مکانی جهت دستیابی به الگوي توزیع و پراکنش بهینۀ این کاربري چهار چوب تحلیل سلسله مراتبی و بهره
ها و ها، بهترین مکانبندي معیارها زیرمعیارها و گزینهدهی و امتیازدر ادامه، با وزند. شوریزي میمنطقۀ چهار کرج طرحدر سطح 

هنگام دهد که مدیران شهري، بهاست. نتایج این پژوهش نشان می نشانی مشخص شدههاي بعدي براي احداث مراکز آتشاولویت
هاي و اولویت مواجهه با تغییرات و توسعۀ آتی فضاي شهري و تغییر ترتیب اهمیت معیارها و زیرمعیارها قابلیت انتخاب گزینه مناسب

 ت.بعدي را خواهند داش
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 مقدمه 
هاي اخیر، در کشورهاي توسعه یافته توجه به ایمنی در سال

هاي شهري تبدیل به یکی از اهداف اساسی شهروندان در طرح
ها شده و رعایت این مهم در مطالعات شهري اشکال و این طرح

یابی مناسب به مکاناست. از این رو، توجه  ابعاد متفاوتی یافته
نی براي مراکز امداد و نجات، براي فراهم سازي تسهیالت ایم

 ت.شهروندان بسیار ضروري اس
هاي اخیر نیز شهرنشینی در ایران با در همین ارتباط، در دهه

است. شتاب سریع این فرایند مشکالت  رشد بسیار مواجه شده
ه بارآورده زیادي را براي شهرها، به عنوان یک سیستم پویا، ب

است. یکی از اجزاي این سیستم، که از فرایند رشد سریع 
شهرنشینی و پیامدهاي آن تأثیر پذیرفته، مراکز امدادرسانی است 

شود. بدین ترتیب، که در راستاي تأمین ایمنی شهر ساماندهی می
با توجه به افزایش سریع جمعیت و رشد نامتناسب فضاهاي 

پذیر باشد بایستی چنان انعطافشهري، سیستم ایمنی شهر نیز 
صورت کامل، داشته دهی فضاي شهري را بهکه قابلیت پوشش

باشد. بنابراین، با توجه به اینکه یکی از معیارهاي توسعۀ رفاه 
، دسترسی مناسب و اجتماعی، افزایش سطح ایمنی جامعه

هاي ایمنی در زمان بروز متناسب شهروندان به زیرساخت
یابی مطلوب مراکز امداد رسانی در است، مکانهمخاطرات و بحران
هاي شهري پایداري عملکرد این گونه مراکز در کنار سایر کاربري

زمان بروز مخاطرات شهري، افزایش ضریب ایمنی شهرها را 
ها در فضا، با تأکید بر لزوم توزیع بهینۀ مکان د.دهافزایش می

اي مراکز گزینی مناسب برارائه و ارزیابی یک الگوي مکان
موقع در امدادرسانی با هدف بهبود مصونیت شهر و امدادرسانی به

زمان بروز حادثه در راستاي تأمین امنیت شهري، با توجه به 
هاي مسایل روز شهري تحت تأثیر عدم قطعیت ها وپیچیدگی

عوامل مختلفی است که بررسی همه آنها در قالب مدیریت سنتی 
رسد. بدین ترتیب، نظر می و معمول شهري بسیار مشکل به

ها و سازي زیرساخت اطالعاتی از توزیع فضایی فعالیتفراهم
مراتبی در  استفاده از الگوهاي به روز منطبق با قابلیت سلسله

ها در کنار ابزارهاي تحلیل مکانی ها و ایجاد اولویتگیريتصمیم
هم دیگر، با توجه به اینکه یکی از وظایف م سوي از .ضروري است

هاي ، تخصیص زمین به کاربريايریزان شهري و ناحیهبرنامه
گوناگون شهري، با توجه به نقش و کارکرد شهر و سنجش 

ها با یکدیگر است، در این پژوهش، به صورت سازگاري کاربري
نمونه موردي در منطقه چهارکالن شهر کرج، با در نظرگرفتن 

معیارهاي مناسب و فرض با رعایت معیارها و زیر چند مکان پیش
تحلیل ضرایب اهمیت پیشنهادي آنها، به همراه تحلیل سازگاري 

اد به کمک منطق فازي و توجه به تناسب توزیع فضایی مراکز امد
، براي انتخاب بهترین مکان، از رسانی با الزامات و بافت شهري

براي انتخاب و ها بندي بقیه مکانبین چندین مکان و اولویت
رسانی نسبت به ارائه یک الگوي مناسب اقدام امداداحداث مراکز 

گیري هاي تصمیمشده است. از سوي دیگر، با توجه به پیچیدگی

گذاري متغیر عوامل مدیریت شهري، با سنجش میزان اثر در
صورت پایدار، به تفسیر نتایج هر تصمیم در اصلی تعریف شده به

 .شده است ها پرداختتغییر احتمالی در اولویت انتخاب مکان
در خصوص ادبیات نظري و پیشینۀ پژوهش گفتنی است که 

شهري  ریزانبرنامه اي است که،ها مسئلهتوزیع بهینۀ کاربري
اغلب اوقات، با آن سر و کار دارند؛ چرا که به دلیل رشد پرشتاب 
جمعیت و کالبد شهرها، مشکالتی ناشی از عدم توزیع فضایی 

). مراکز 50:1381(زبردست، است وجود آمدهها بهمناسب فعالیت
هاي مورد انتظار در هنگام بروز امدادرسانی نیز، به عنوان مکان

رسانی در اتفاقات ناگوار، از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات
شهرها هستند که نقشی مهم در تأثیر ایمنی وآسایش شهروندان 

ن، همۀ االمکاهاي نهایی باید، حتیکنند. در نتیجه، مکانایفا می
شرایط و قیود مورد نیاز را برآورده کند. ازسوي دیگر، مطالعات 
همواره حکایت از این دارند که اتکاي کامل به ابزارهاي تحلیل 

جغرافیایی، شرط الزم اطالعاتهاي سیستممکانی، مانند تحلیل
سب براساس است، اما کافی نیست؛ زیرا بررسی چند مکان منا

گزینی تدوین یک الگوي مکان واقعیات وضع موجود جهت
گیري براساس منطق فازي شناور در چهارچوب الگوي تصمیم

ها گیريسلسله مراتبی، به همراه تحلیل منطقی سازگاري تصمیم
هاي متفاوت، اساس سیاستها برو تغییرات احتمالی در اولویت

هایی است که بایستی مورد توجه مدیران و یکی از بهترین روش
ان شهري قرار گیرد؛ زیرا، بدین ترتیب، مدیران این ریزبرنامه

توانایی را خواهند داشت که، تا حدامکان، پاسخگوي تغییرات 
پذیري الزم خدمات تأمین سیستم پویاي شهر باشند و با انعطاف

گزینی بهینه امنیت یک منطقه شهري را ساماندهی نمایند. مکان
اوانی در کاهش هاي مکانی است که تأثیر فراز جمله تحلیل

هاي مختلف دارد؛ به همین اندازي فعالیتهاي ایجاد و راههزینه
هاي اجرایی دلیل، یکی از مراحل مهم و اثرگذار در مطالعات پروژه

رود در این راستا، در پژوهش صمدزادگان از سیستم به شمار می
هاي متعدد آنها ، که قابلیتطالعات مکانی مبتنی بر منطق فازيا

گیري ، براي تصمیمائل پیچیدة مکانی به اثبات رسیدهمس در حل
است. عوامل تأثیرگذار در این  یابی استفاده شدهمکان جهت

هاي تقلیل فشار تحقیق فاصله از مراکز درمانی، فاصله از ایستگاه
نشانی، فاصله از پمپ ها و مراکز آتشگاز و برق، فاصله از ایستگاه

ت فضاي سبز در نظر ها و مساحنبنزین و گاز، ارتفاع ساختما
در پژوهش  ).24: 1384(صمدزادگان و دیگران،  گرفته شده است

 هايشجاع در منطقه یک شهرداري تهران، براي تعیین مکان
رسانی پس از وقوع بحران، با مناسب براي استقرار مراکز امداد

یابی مشتمل بر چهار تاکید بر مخاطرات طبیعی، معیارهاي مکان
ایمنی، کارایی، اثربخشی و مجهز بودن در نظر گرفته شاخص 

شده است. وي با در نظر گرفتن استانداردهایی متعارف براي 
گیري از سیستم اطالعات جغرافیایی، هاي اطالعاتی و با بهرهالیه

 تعیین کرده ها را براي استقرار مراکز امداد و اسکانبهترین مکان
 ).56:  1388است (شجاع، 



127   )1392(سال اول، شماره سوم، تابستانکالبدي ـ فضایی ریزي برنامه  

یابی تأسیسات شهري اکبري در مطالعۀ مکانطالشی و علی
ریزي مربوط به برنامهگیري از مباحث در شرایط بحرانی، با بهره

شهري و مدیریت بحران در حوزة مدیریت شهري، براي رفع 
نیازهاي اساسی شهري در مواجهه با شرایط بحرانی، با استفاده از 

یابی تأسیسات مراتبی چهار سناریوهاي مکانروش تحلیل سلسله
شهري را بررسی کردند و در ادامه، با مقایسۀ این سناریوها، روش 

یابی بهینه جهت ناسب را انتخاب کرده و به مکاندهی موزن
ایجاد تأسیسات شهري در اجراي عملیات نجات در شرایط وقوع 
زلزله براي شهر تهران، به کمک سیستم اطالعات جغرافیاي 

 ).12:  1390اکبري، طالشی و علید (انپرداخته
توان به یابی در خارج از کشور میاز مهمترین مطالعات مکان

هدف اصلی در د. یکا و در ایالت فلوریدا اشاره کرپژوهشی در امر
یابی با هاي موجود و مکاناین تحقیق، مشخص کردن پناهگاه

) بر ، دانشگاه، کلیسا، و مراکز عمومیقابلیت پناهگاهی (مدرسه
 اساس مناسب بودن و در دسترس بودنشان است. 

تلفیق در دو  دست آوردن مدل نهایی، ازاین مطالعه، براي به
تکنیک نمایش موفقیت  ”و  “ترکیب خطی وزین” اساسروش بر

ناحیۀ فلوریداي جنوبی به اجرا درآمد. نتیجۀ  17در  “/ شکست
هاي موجود در درصد از پناهگاه 48این تحقیق مبین آن است که 

درصد از  57است و، بدین ترتیب،  مناطق نامناسب واقع شده
پناهگاهی در مناطق نامناسب قرار دارند. براي هاي با قابلیت مکان

پناهگاه موجود در مناطق نامناسب هیچ پناهگاه یا مکانی با  15
کیلومتر)  1/16مایلی ( 10قابلیت مناسب باال یا متوسط، تا فاصلۀ 

 ).240:  2008(هادسون ودیگران،  ردوجود ندا
 

 ها و روش کارداده
پذیر و کمی الگوي انعطافاین پژوهش، براي دستیابی به یک 

در ارزیابی توزیع بهینۀ مکانی مراکز امدادرسانی متناسب با 
الزامات و بافت شهري، در منطقۀ چهار کرج، به صورت نمونۀ 

شتاب این است. گسترش درونی همه جانبه و پر موردي اجرا شده
 منطقه، به تبعیت از ناحیۀ شهري کرج و کالنشهر تهران در 

گذشته، سبب عدم امکان و فرصت کافی براي تنسیق هاي دهه
ها و امکانات کمی و کیفی سازي زیرساختبافت شهري و فراهم

 ت.اس قابل قبول و مطلوب منطقه شده
 26مساحت محدوده بیش از منطقه چهار کالنشهر کرج، با 

غربی  هزارمتر مربع، در جنوب 45حریم بیش از  مربع وهزار متر
 7کیلومتر از غرب شهر تهران و 40اي حدود ه، در فاصلشهر کرج

است. این منطقه از طرف شمال  از مرکز کرج واقع شده کیلومتر
، از شمال غربی به راه آهن سراسري قزوین ـ شرقی به اتوبان کرج

حصار، از شرق به تبریز، از غرب به جادة قزل ـ کرج ـتهران 
 .شودمحمد شهر و از جنوب به ماه دشت محدود می

این منطقه در گذشته، شهرك اقماري شهرستان کرج 
شده و به حسب موقعیت ویژة خود شهرداري مستقل محسوب می

 -است. در حال حاضر، با تلفیق چند شهرك مسکونی نیز داشته
، کوي زنبق، شهرك کیان مهر و مانند شهرك گلستان، کوي مهر

به شکل یک منطقۀ شهري کالنشهر کرج درآمده  ـحسین آباد 
 .است

شیب منطقۀ چهار تحت تأثیر  وضعیت پستی و بلندي و
 هاي البرز قرارهاي جنوبی سلسله کوهخصوصیات عمومی دامنه

اي بعد از مناطق جلگهت. مشخص اس 4و 3دارد، که در اشکال 
هاي ها و مسیلتپه ماهورها قرار دارند، که متناوباً توسط رودخانه

 شوند. شمالی قطع میسرچشمه گرفته شده از ارتفاعات 
تغییرات ارتفاعی شمال به جنوب کرج و تغییرات  4در شکل 

هاي صورت تغییر در رقوم منحنیجزئی ارتفاع در منطقه، به
اي به همراه افزایش فاصلۀ آنها میزان استخراجی از تصاویر ماهواره

 سطح منطقۀ مطالعاتی مشخص است. با یکدیگر در 
ی اصوالً جهت شیب عمومی اساس نقشه، شیب استخراجبر

منطقۀ تحقیق از شمال به جنوب است. تداوم وجود شیب از 
هاي جنوبی شهر کرج، شمال به جنوب سبب شده که در قسمت

ویژه منطقۀ چهار، به اراضی داراي شیب دو درصد و حتی به
 .اراضی با شیب صفر درصد مواجه شود

 : موقعیت کرج در ایران1شکل 

 
در این پژوهش، از تحلیل فازي در قالب فرآیند تحلیل 

گیري از ابزارهاي تحلیل مکانی در سلسله مراتبی، به همراه بهره
است. تحلیل سلسله  یابی مراکز امداد رسانی استفاده شدهمکان
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هاي طراحی ترین سامانهتبی یکی از جامعمرا
گانه گیري با معیارهاي چندتصمیم شده براي

ان فرموله کردن مسئله را است. این تکنیک امک
کند و، مراتبی فراهم میسلسله به صورت

همچنین، امکان در نظر گرفتن معیارهاي 
را در مسأله دارد. این مختلف کمی و کیفی 

گیري را در تصمیم هاي مختلففرآیند، گزینه
دهد و امکان تحلیل حساسیت روي دخالت می

معیارها و زیرمعیارها را دارد. عالوه بر این، بر 
مبناي مقایسۀ زوجی بنا نهاده شده و، بدین 

کند. ترتیب، قضاوت و محاسبات را تسهیل می
همچنین، میزان سازگاري و ناسازگاري تصمیم 

این تکنیک  که از مزایاي ممتازدهد را نشان می
معیاره است (قدسی پور، گیري چنددر تصمیم

1385  :5.( 
در این پژوهش، با در نظرگرفتن چند  

مکان، با توجه به اطالعات سازمان آتشنشانی 
کرج و توجه به تناسب توزیع فضایی مراکز 

    شهري ورسانی با الزامات و بافتامداد
ع هاي وضهاي نظام فضایی کاربريواقعیت

معیارها (شکل موجود، با بررسی معیارها و زیر
پیشنهادي به آنان در قالب و تحلیل اوزان  )6

) به 1اي دودوئی (رابطه هاي مقایسهماتریس
همراه تحلیل سازگاري در این اوزان به کمک 
منطق فازي و با عنایت به رعایت فرایند سلسله 

گیري سعی شده است، مراتبی بودن در تصمیم
بهترین الگوي مناسب براي احداث با تدوین 

بندي بقیه اولویت و مکان از بین چندین مکان
هاي انتخابی مراکز امدادرسانی تعیین مکان

شود. از سوي دیگر، با سنجش میزان اثرگذاري 
صورت پایدار، به کمک عوامل اصلی مؤثر، به

نمودار تحلیل حساسیت پویا، اثر تغییر در 
بندي ي اولویتگیري احتمالی بر روتصمیم
ها با حفظ پایداري الگو و به صورت گزینه

  است. بدین ترتیب،  موردي بررسی شده
هایی که به عنوان خروجی نهایی در نظر مکان

شوند باید تا حد امکان پاسخگوي گرفته می
تغییرات آتی سیستم پویاي شهري باشند و با 
انعطاف پذیري الزم، نظام خدمات رسانی ایمنی 

 ).دهی کنندجهت شهر را

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : جانمایی منطقه چهار در کالن شهر کرج 2شکل 
 

 4: نقشه شیب منطقه  3شکل 

 4منحنی میزان در سطح کرج با تاکید بر منطقه  بندي: پهنه 4شکل 
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دهی در این پژوهش، براي محاسبه ضریب اهمیت وزن

هاي دودوئی و براي هاي مقایسمعیارها و زیر معیارها در ماتریس
معیارها و  ها در ارتباط بادهی گزینهمحاسبه ضریب اهمیت وزن

ترین روش براي محاسبه ، از روش بردار ویژه که جامعزیر معیارها
ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها و، همچنین بررسی سازگاري 

) در فرآیند این 3و 2رابطه( است ها است استفاده شدهدر قضاوت
  وزن به هاي جهت اعمالیسهاي مقاپژوهش در ماتریس

ها از مقیاس نه کمیتی ساعتی استفاده شده است. قضاوت
 ها در نظر گرفتهمکانیزمی که براي بررسی ناسازگاري در قضاوت

است که از  (I.R) است، محاسبه ضریبی به نام ضریب ناسازگاري
به شاخص ناسازگاري ماتریس  (I.I) تقسیم شاخص ناسازگاري

). (چن و دیگران، 5شود (رابطۀحاصل می (I.I.R) تصادفی
، باشد 1/0ن ضریب کوچکتر یا مساوي ) . چنانچه ای490:  2011

صورت، ها مورد قبول است؛ در غیر اینسازگاري در قضاوت
ها تجدید نظر شود. به عبارتی دیگر، ماتریس بایستی در قضاوت

یف و مقایسۀ دودوئی معیارها باید مجدداً تشکیل شود. اساس تعر
محاسبۀ ضریب سازگاري و شاخص ناسازگاري روش بردار ویژه 

 .است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است
 

 

 

 

 

 

 .بردار وزن و یک مقدار ویژه است  Wماتریس مقایسۀ زوجی یعنی و Aدر این معادله، 
 ).42:  1387ر نظر گرفت: ( بیاتانی، توان به صورت زیر ددستگاه معادالت را می

 

 

 .باشدام و ثابت می  iام است و نیز وزن عنصر   jام بر   iدر این معادله، ترجیح عنصر 
 
 

 .معیار یا زیر معیار است  nدر این معادله، بزرگترین مقدار ویژه براي                              
 
 
 
 
 

تریس تصادفی که از جدول ساعتی شاخص ناسازگاري ما
 0,008آید، که در این پژوهش اساس بعد ماتریس به دست میبر

 .است در نظر گرفته شده
 

 شرح و تفسیر نتایج
 شناسی این پژوهش، کارگیري روشبراساس طرح مسئله و به

هاي اثرگذار و تعداد و ابتدا ضروري است عوامل و شاخص
هاي آتشنشانی بازتعریف شوند. در هاي ایستگاهتوزیع مکان

،  A ،B ،C ،D،Eمنطقۀ چهار تعداد شش ایستگاه (شماره هاي 
F(،  گلستان  کمپوست، بلوار ارم آق تپه،، جاده کیان مهرواقع در

جنوب، مرکز، شمال،  ترتیب، در جنوب غرب، چهار و فاز چهار، به
 بینی شده است.احداث پیش شمال شرق و غرب منطقه براي
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 معیار

 زیر معیار

 گزینه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4نشانی در سطح منطقه هاي آتش: جانمایی ایستگاه 5شکل 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش : الگوي پیشنهادي 6شکل 
 

، الگوي هاي آتشنشانیبراي مکانیابی مناسب و بهینۀ ایستگاه
 ،معیارها ،اتبی پیشنهادي در چهار سطح هدفهامرسلسله

این الگو از  است. ها طراحی و تدوین شدهزیرمعیارها و گزینه
گزینه به شرح زیر چهار معیار اصلی، چهارده زیر معیار و شش 

 ت:تشکیل یافته اس
معیارهاي موردنیاز ج بررسی و ارزیابی معیارها و زیرنتای

 :دهدنشانی نشان میهاي آتشیابی ایستگاهدر مکان
 

 معیار جمعیت 
شهري  معیار جمعیت همواره یکی از مهمترین اهداف مدیران

است؛ زیرا تأمین نظام ایمنی مطلوب در سطح نواحی شهري براي 
کاهش و رفع تلفات جانی و مالی در زمان وقوع مخاطرات در 
سطح آن نواحی مورد توجه است. بررسی و انتخاب بهترین مکان 

هاي آتشنشانی، که خود هاي مورد نظر براي ایستگاهاز بین مکان
هاي و همچنین تعیین اولویتجزئی از یک نظام ایمنی است، 

دهی بیشتر بعدي در سطح منطقه، جهت امدادرسانی و پوشش
جمعیت براي کاهش هر چه بیشتر خسارات جانی و مالی، اهمیت 

اي دارد. به همین دلیل، و با در نظر گرفتن ضریب اهمیت ویژه
هدف (وزن) معیارها در ماتریس مقایسه اي دودوئی آنها نسبت به 

ها، معیارجمعیت باالترین میزان سازگاري در قضاوت و با رعایت
 ت.در بین معیارهاي اشاره شده داراساهمیت را 

در این پژوهش، براي سنجش میزان اهمیت هر یک از پنج 
زیر معیار نسبت به یکدیگر (با توجه به هدف) در ماتریس 

همچنین، سنجش میزان  هاي دودوئی زیر معیارها ومقایس
ها نسبت به یکدیگر و نسبت به هر ز گزینهارجحیت هر یک ا

هاي کدام از زیر معیارها (با توجه به هدف)، در ماتریس مقایس
بندي پوشش ها، از نقشۀ پهنهدودوئی امتیازهاي پیشنهادي گزینه

هاي مرکز آمار ایران در ) بر اساس داده11شکل ( جمعیتی منطقه
یه شده و نقشه عملیاتی آن ته 1385 سرشماري ملی نفوس
اي ها در ماتریس مقایسهمبناي قضاوت است. از سوي دیگر
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دهی بیشتر دودوئی زیر معیارهاي معیار جمعیت، توانایی پوشش
جمعیت در معرض حادثه در موقع وقوع آن در سطح منطقه بوده 

 بندي انتخاب بهینه که عاملی مهم و تأثیرگذار در اولویت
). 5(شکل  است شده هنشانی در نظر گرفتهاي آتشایستگاه

ها، مالك هاي دودوئی گزینههمچنین، در ماتریس مقایس
تر تراکم جمعیتی در محدوده دهی سریعامتیازدهی امکان پوشش

به عبارتی دیگر، با توجه به  عملیاتی جانمایی هر ایستگاه است.
محل در نظر گرفته شده براي هر ایستگاه، بهترین مکان و اولویت 

، با توجه به تراکم جمعیتی ناحیه اطراف هر هاي بعديمکان
د. گردجمعیت آن مکان تعیین می تردهی سریعمکان و پوشش

هاي انجام داده اساس مطالعات و پژوهشاستانداردهاي جهانی بر
نفر جمعیت یک ایستگاه  50000دهد که براي هر شده نشان می

با وزن بینی است. بنابراین، مناطق با جمعیت باالتر قابل پیش
 د.شونبیشتري در تحلیل نهایی در نظر گرفته می

 
 شبکه ارتباطی معابر

از آنجا که به هنگام بروز هر حادثه حضور به موقع و سریع در 
دیدگان محل اهمیت دارد و هرگونه عملیات امدادرسانی به حادثه

منوط به امکان دسترسی به محل حادثه است. بنابراین، معیار 
دوئی معیارها هاي دومعابر در ماتریس مقایسشبکۀ ارتباطی 

جهت تشخیص میزان دسترسی هر مکان در زمان بروز حادثه 
براي تسریع در عملیات امداد و نجات در رتبه دوم اهمیت است. 

سه زیر  بر اساس الگوي پیشنهادي، این معیار نیز مشتمل بر
معیار است. در این پژوهش، براي سنجش میزان اهمیت هر یک 

(با توجه به هدف)، در  ز سه زیرمعیار یاد شده نسبت به یکدیگرا
هاي دودوئی زیر معیارها و، همچنین، سنجش ماتریس مقایس

ها نسبت به یکدیگر و نسبت به میزان ارجحیت هر یک از گزینه
     رها (با توجه به هدف)، در ماتریسهر کدام از زیر معیا

بندي ، از نقشۀ پهنههاگزینههاي دودوئی اوزان پیشنهادي مقایس
   ) و مقایسۀ آن با نقشۀ پراکندگی 7معابر منطقه (شکل 

) استفاده شده است. 5نشانی منطقه (شکل هاي آتشایستگاه
هاي دودوئی زیرمعیارهاي ها در ماتریس مقایسمبناي قضاوت

دهی هر چه بیشتر تسریع در پوشش ،معیار شبکه معابر
یزان دسترسی به آن با توجه به بافت امدادرسانی و افزایش م

هاي شبکۀ معابر در بندي تعریف شده راهنواحی منطقه و درجه
معیارها به هاي دودوئی زیرمنطقه است، که در ماتریس مقایس

. اندهاي امتیازدهی به زیر معیارها در نظر گرفته شدهعنوان مالك
مالك ها، هاي دودوئی گزینهاز سوي دیگر در ماتریس مقایس

بندي معابر منطقه و میزان دسترسی وزندهی توجه به نقشه پهنه
 .در محل درنظر گرفته شده براي هر ایستگاه است

 
 معیار شعاع عملکرد
رسانی مقیاس عملکرد کمی و کیفی امداد با توجه به اهمیت

، عامل هاي براي در زمان بروز حادثههر ایستگاه از بین ایستگاه

تر به محل ایستگاه به منظور دسترسی سریعشعاع عملکرد هر 
دهی بیشتر محدوده هر رسانی و پوششحادثه جهت امداد

ایستگاه و کاهش خطرهاي جانی و مالی ناشی از حادثه در 
ماتریس مقایسه اي دودوئی یاد شده، در رتبۀ سوم اهمیت قرار 
دارد. براساس احتمال وقوع حریق در بافت شهري منطقه، با 

ها با هم و استانداردهاي رکیب و همجواري کاربريتوجه به ت
هاي حریق نشانیجهانی مدت زمان رسیدن خودروهاي آتش

موجود در سطح نواحی شهري به محل وقوع و بررسی شعاع 
تأکید  عملکرد هر ایستگاه در محدوده شعاع دو کیلومتري آن با

 ها در ماتریسمبناي قضاوت ،بر تسریع در عملیات امدادرسانی
معیارهاي معیار شعاع عملکرد، احتمال هاي دودوئی زیرمقایس

ها همجواري کاربريق در بافت شهري منطقه با توجه بهوقوع حری
دهی حادثه در شعاع با هم و سپس امکان تسریع در پوشش

ها در نظر گرفته شده است. در همین ارتباط، در عملکرد ایستگاه
اساس ها برمبناي قضاوت ها،هاي دودوئی گزینهماتریس مقایس

) 9توجه به مقایسۀ نقشۀ گسترة شعاع عملکرد هر ایستگاه (شکل 
ها در سطح منطقه، احتمال وقوع حریق با و پراکندگی کاربري

هاي در محدوده شعاع عملکردي در نظر توجه به ترکیب کاربري
ها و امدادر سانی سریع و بهینه با توجه گرفته شده براي ایستگاه

 ت.اس فت شهري در آن گستره شعاع در نظر گرفته شدهبه با
هاي در این پژوهش، براي سنجش شعاع عملکرد ایستگاه

هاي وضع اي و بررسیآتشنشانی با استفاده از مطالعات کتابخانه
هاي موجود و شبکۀ معابر منطقه، نقشۀ شعاع عملکرد ایستگاه

مدت زمان اساس استاندارد جهانی دست آمد. برنشانی بهآتش
دقیقه، که  3رسیدن خودروهاي آتشنشانی به محل وقوع حریق 

   و یک عامل بسیار  دقیقه است 5 این زمان در ایران برابر
    دقیقۀ اول وقوع  5کننده است؛ چرا که چنانچه در تعیین
حادثه حضور یافت، مخاطره از کنترل  سوزي نتوان در محلآتش

موازات خود  ناگوار بعدي را به گردد و تشدید پیامدهايخارج می
اساس مقررات راهنمایی و رانندگی، درپی خواهد داشت. بر
کیلومتر در ساعت  50هاي اصلی شهر حداکثر سرعت در خیابان

وجود موانع در مسیر  ،با توجه به ترافیک موجود در شهر است؛ اما
نشانی، عمالً، هاي آتش، بلند بودن شاسی اتومبیلهاخیابان

 30نشانی با تانکر پر آب و غیره، میانگین ماشین آتشسرعت 
). بنابراین، براساس 47:1379 نوذرپور،کیلومتر در ساعت است (

کیلومتر  2دقیقه حداکثر  4نشانی در ، یک خودرو آتش6رابطۀ 
تواند طی کند و زمان آمادگی و مستقیم میمسافت را به طور

ست به این زمان دقیقه ا 2 تا 1حرکت خودروها نیز، که بین 
) لذا بر مبناي اطالعات یاد 97:1376 پرهیزکار،( گردداضافه می

کیلومتري  2اساس فاصلۀ ها برشده، حریم شعاع عملکرد ایستگاه
) اعمال 8 به مرکزیت هر ایستگاه بر روي منطقه (نقشۀ شماره

 .گردید
 برآورد میزان شعاع عملکرد =  4) × 60/30= ( 2) : 6( 
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 معیار کاربري اراضی شهري 
با توجه به سازگاري کاربریهاي همجوار اطراف هر ایستگاه با 
هم و، همچنین، سازگاري مکانهاي ایستگاههاي آتشنشانی با 
یکدیگر و نیز سیاستهاي مدیران شهري پیرامون امدادرسانی به 
کاربریهاي خاص ، در انتخاب بهترین مکان ایستگاه آتشنشانی و 

معیار کاربري اراضی  تعیین اولویتهاي بعدي در سطح منطقه،
شهري در ماتریس مقایسهاي دودوئی فوق االشاره در درجه 
چهارم اهمیت قرار میگیرد .در این پژوهش، براي سنجش میزان 
اهمیت هر یک از چهار زیر معیار یاد شده در الگوي پیشنهادي، 
نسبت به یکدیگر (با توجه به هدف)، در ماتریس مقایسهاي 

همچنین، سنجش میزان ارجحیت هر یک  دودوئی زیر معیارها و
از گزینهها نسبت به یکدیگر و نسبت به هر کدام از زیرمعیارها (با 
توجه به هدف) درماتریس مقایسهاي دودوئی اوزان پیشنهادي 
گزینهها ، از نقشۀ پهنهبندي کاربریهاي منطقه که بر اساس 

بر  مطالعات میدانی وضع موجود و تصاویر ماهوارهاي و با تأکید
) و پراکندگی 8شکل )رعایت طرح تفضیلی منطقه تهیه شده 

نشانی و، همچنین، ماتریس سنجش نظام هاي آتشایستگاه
 ت. اس ) استفاده شده 10ي منطقه (شکل سازگاري کاربریها

در راستاي بررسی نظام سازگاري کاربریهاي موجود در سطح 
مربوطه آن و با نواحی شهري با یکدیگر و با هر سایت و محدوده 

توجه به سیاستهاي مدیریت شهري در امداد رسانی به کاربریهاي 
خاص،مبناي قضاوتها در ماتریس مقایسه اي دودوئی زیر 
معیارهاي معیار کاربري اراضی، اولویت سازگاري بیشتر کاربریها با 
یکدیگر بر مبناي مفهوم سازگاري کاربریها در هنگام وقوع حادثه 

اس، سازگاري کاربریهاي امداد و نجات با است. بر این اس
کاربریهاي مجاور این کاربریها، به ترتیب اولویت، کاربري هاي 
مسکونی، تجاري، پارکینگهاي عمومی و فضاهاي ورزشی، اماکن 
تاریخی و فرهنگی، مراکز اداري ، تأسیسات حمل و نقل و انبارها 

 سهايمقای ماتریس در همچنین، گرفتهاست قرار توجه  مورد
ناي قضاوتها بر اساس مقایسه ماتریس مب گزینهها دودوئی

سازگاري کاربریها و پراکندگی کاربریها در سطح منطقه و محل 
در نظر گرفته شده براي هر ایستگاه، میزان سازگاري کاربریها در 
محدودة جانمایی هر ایستگاه با یکدیگر و نیز با کاربري ایستگاه 

 ت.قع و امکان پوششدهی بیشتر اسه موبه منظورامدادرسانی ب
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گام بعد ارزیابی عناصر الگو با استفاده از  پس از تشریح الگو،
اساس آنچه که بیان شد و کمک از مقیاس هاي دودوئی برمقایسه

کمیتی ساعتی است. در این فرآیند، به ترتیب سلسسله مراتب نه 
ت به و با حفظ سازگاري در قضاوت، ضرائب اهمیت معیارها نسب

معیارها نسبت به هدف پژوهش، هدف پژوهش، ضرائب اهمیت زیر
معیارهاي الگو ها نسبت به معیارها و زیرضرائب اهمیت گزینه

ج کلی هر مرحله اشاره شود، که در ادامه تنها به نتایتبیین می
 ت:اس شده

 ها با تأکید بردست آمده براي گزینهاز تلفیق اوزان نهایی به
هدف الگو در مراحل قبل و دستیابی به ضریب ناسازگاري 

بندي مکان گردد که اولویتها، مالحظه میدرقضاوت07/0
واقع در فاز چهار در  256/0 با وزن  Fها به قرار ایستگاهایستگاه

واقع در فاز دو در جاي  192/0با وزن   Cمرتبه اول؛ ایستگاه 
  جايکیانمهر در  واقع در 173/0وزن  با  Aایستگاه  دوم اهمیت؛ 
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آباد حسین واقع در 160/0با وزن   Eسوم اهمیت؛ ایستگاه
 133/0 با وزن  Dگلستان چهار در جاي چهارم اهمیت ایستگاه

. واقع در 086با وزن   Bتپه در مرتبۀ پنجم؛ ایستگاهآق واقع در
با اینکه یک  .جاده کمپوست در مرتبه ششم اهمیت قرار دارد

بندي و انتخاب مکان مراتبی براي اولویتالگوي تحلیل سلسله
، ه تدوین و اجرا شده استر یا منطقمناسب موضوعی در شه

و تحوالت عوامل متعدد آتی، در  ممکن است که، به سبب تغییر
هاي مختلف شهري تغییراتی ایجاد گردد که رشد و توسعه بافت

مدیران شهري را ناچار به اصالح و بازنگري اهمیت برخی معیارها 
نحوي که پایداري ها وا دارد؛ به بنديو تغییر احتمالی اولویت

 د.نیز حفظ گردمدل 
امروزه تکنیک تحلیل حساسیت پویا فرآیندي است که در 
این موارد به مدیران شهري کمک میکند تا بدون پذیرش ریسک 

هاي گزاف تغییر فرآیند جاري و اجراي احتمالی وصرف هزینه
فرآیند جدید، به طور شناور نتایج ناشی از تغییرات کاهشی و یا 

ها در با حفظ سازگاري در قضاوتافزایشی در وزن معیارها را 
ها مالحظه و با حفظ پایداري الگو نتایج ناشی اولویتبندي ایستگاه

بینی، مقایسه گیري خود را براي اصالح و بازنگري پیشاز تصمیم
تحلیل حساسیت پویا نموداري است که از دو جزء  د.و بهینه کنن

یزان افقی و عمودي تشکیل شده است. اجزاي عمودي بیانگر م
وزن اهمیت هر یک از معیارهاست که از امتیازدهی به ماتریس 

دست هاي معیارها در سنجش آنها با یکدیگر بهدودووئی مقایس

ها نسبت آمده و اجزاي افقی نمودار، نشانگر مجموع اوزان گزینه
محل تالقی  (Tuz Kaya, 2008: 987). به هر معیار است

سبت به هر معیار و وزن ها نهاي مجموع اوزان گزینهمنحنی
اهمیت هر معیار، میزان ارجحیت هر ایستگاه را نسبت به 

شده در نمودار  محل تالقی یادد. دههاي دیگر نشان میایستگاه
   هرچه باالتر باشد میزان ارجحیت آن ایستگاه نسبت به 

هاي دیگر بیشتر است و، بر عکس، هر چه محل تالقی ایستگاه
 د.شوباشد از ارجحیت ایستگاه کاسته میتر ها پائینمنحنی

اساس، به دالیل مختلف ممکن است در آینده ارجحیت براین
هاي تأثیرگذار نسبت به هدف در منطقه از نظر اهمیت شاخص

مثالً، چنانچه میزان وزن د. یران شهري بازنگري و تغییر یابمد
کاهش یابد، پیامد اثرات این  26/0به  59/0معیار جمعیت از 

بندي هاي مؤثر و اولویتاهش، تغییر ترتیب اهمیت شاخصک
شش گزینۀ مفروض با حفظ پایداري الگو و سازگاري در قضاوت 

گیري از تکنیک حساسیت پویا ترتیب است که با کمک و بهره
ها به ترتیب معیارهاي کاربري اراضی شهري، اهمیت شاخص

بندي ولویتشعاع عملکرد، جمعیت و شبکۀ معابر تغییر یافته و ا
 Bو  E ،A ،F ،C ،Dهايها نیز به ترتیب ایستگاهایستگاه

به جاي   Eگرفتن ایستگاه است، که حکایت از قرار مشخص شده
F ها دارد. به در مرتبۀ اول اولویت و تغییر در مرتبۀ سایر ایستگاه

ها، ترتیب ارجحیت عبارت دیگر، با تغییر در اهمیت شاخص
 .یابدها نیز تغییر میگزینه
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 گیري نتیجه

از اجزاي کالبدي مورد نیاز  مراکز امدادرسانی شهري ، یکی
سکونتگاههاي شهري هستند که با روند گسترش شهرها، روز به 
روز، بر اهمیت آن، از جنبههاي متفاوت، افزوده میشود. بدین 
ترتیب، ایستگاههاي آتشنشانی از جمله کاربریهایی است که 
توزیع و پراکنش آن در سطح شهر در ساماندهی نظام ایمنی 

یادي دارد. توزیع مکانی این مراکز می بایست، با شهري اهمیت ز
توجه به قابلیتهاي وضع موجود، واقع بینانه و با رعایت اصل 
حداکثر دسترسی در حداقل زمان باشد، که اهمیت فوق العادهاي 
در انتظام فضایی سکونت گاههاي شهري دارد. از این رو، در این 

و زیرمعیارهاي پژوهش تالش آن بود که با انتخاب معیارها 
مناسب و وزندهی مطلوب بتوان به الگویی انعطافپذیر و کمی 
براي توزیع بهینۀ مکانی ایستگاههاي آتشنشانی، متناسب با 
الزامات بافت شهري، تفسیر حاالت منعطف در اولویت انتخاب 
چند سایت، در صورت تغییر، در اثر بخشی عوامل انتخاب سایت 

 .فراهم شود
ایج بهدست آمده از بررسی مکانیابی ایستگاهها، با توجه به نت

مالحظه میشود که اولویت بندي مکان ایستگاهها، یا توجه به 
واقع در فاز چهار  Fمعیارها، و زیرمعیار ها به ترتیب ایستگاه 

واقع در فاز دو در جاي دوم  Cمهرشهر در مرتبۀ اول؛ ایستگاه 
وم اهمیت؛ واقع درکیان مهر در جاي س Aاهمیت؛ ایستگاه 

واقع درحسین آباد گلستان در رتبۀ چهارم اهمیت؛  Eایستگاه 
واقع در  Bواقع در آق تپه در مرتبۀ پنجم؛ ایستگاه  Dایستگاه 

 Fجاده کمپوست در مرتبه ششم اهمیت قرار دارد.در ایستگاه
نارسایی در سنجش سازگاري کاربریهاي امداد و نجات با 

می باشد که بایستی به کاربریهاي مجاور بیشتر محسوس 

ساماندهی کاربریها در آن ناحیه توجه بیشتري شود. از این نظر، 
امکان امداد رسانی بهینهتر در صورت بروز  Eو  Cایستگاههاي 

حادثه را دارند. با توجه به تراکم جمعیتی ناحیه در محدودة 
، تعریض و بهینهسازي شبکۀ معابر به شبکۀ Dو  Eایستگاه 

ک، براي امکان دسترسی و خدمات رسانی مطلوبتر درجه دو یا ی
 .ضروري به نظر میرسد

تغییر اولویت احتمالی اوزان معیارها و زیرمعیارها با حفظ 
سازگاري در قضاوتها، توسط مدیران شهري، به کمک تحلیل 
حساسیت پویا براي پوشش نارساییهاي کالبدي اطراف ایستگاهها 

وجه به نوع وکیفیت خدمات رسانی و تغییر اولویت کاربرد آنها با ت
مطلوبتر در هر ناحیه راهکاري مناسب به نظر میرسد. در پایان، 
مواردي براي بهبود و ارتقاي توانمندي و کارآیی نظام امداد 
رسانی شهري بهویژه خدمات آتشنشانی، براي مدیریت مخاطرات 

 :احتمالی پیشنهاد میشود
با بهرهگیري از مدلهاي مکانی و، بهویژه روشهاي  .1

هوشمند فازي، پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران در سطح 
کالن شهرهاي بزرگ و منطقهایی مکانیابی شوند؛ زیرا بستر 
عملیاتی و تاکتیکی مناسب براي تحقق اقدامات پیشگیري، 

ی و آمادگی و مقابله در بحرانهاي مختلف، بهویژه بحرانهاي طبیع
 . تاکتیک پذیري سیستم مدیریت بحران شهر فراهم میشود

در تدوین سیاستهاي راهبردي در زمینۀ احیا و ساماندهی  2.
بافتهاي فرسوده و سازمانبخشی فضاهاي جدید شهري، با 
بهرهگیري از نظرات کارشناسان زیست محیطی و سایر علوم 

جه شهري بایستی به اصول کاهش خطرپذیري فضاهاي شهري تو
  .قرار شود
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 منابع
     هاي کاربرد روش ).1387نعمت ا. و مهدي زاهدي کیوان ( ،اکبري

ها شهرداريانتشارات سازمان  چاپ اول، .گیري چند شاخصهبندي و تصمیمرتبه
 .هاي کشور. تهرانو دهیاري

منطق فازي در مطالعات کاربرد استناج “). 1384( امینی فسخودي، عباس
 .17، شمارة مجله روش و توسعه، ”اییبرنامهریزي و توسعه منطقه

تهیه نقشه پتانسیل معدنی ذخایر مس پرفیري با “.)1387بیاتانی، علی(
استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعه موردي جنوب 

راهنمایی ضیائیان پرویز؛ ، پایان نامه کارشناسی ارشد به ”غربی مشکین شهر
 .تهران: دانشگاه شهید بهشتی

ارائه الگوي مناسب مکان گزینی مراکز خدمات “). 1376(پرهیزکار، اکبر 
، رساله دکتري ”شهري با تحقیق در مدلها و سیستم اطالعات جغرافیایی شهري

به راهنمایی شکویی حسین. تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
 .ت مدرستربی

تهران: انتشارات  .کاربري اراضی شهري ).1385( پورمحمدي، محمدرضا
 .ها، چاپ دومسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

مقدمهاي بر  “ ).1388وحید سادات میروکیلی ، محبوبه ( ،جعفري خالدي
 .108سال شانزدهم، شمارة . مجله روشن .”منطق فازي و کاربرد آن

تحلیل استراتژیک و انتخاب “ ). 1389، صدیقه و رضا رنجبر (خورشید
، ”استراتژي مبتنی بر سوات و تکنیک هاي تصمیم گیري چند شاخص فازي

، واحد فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشکده آزاد اسالمی
 .12سندج ، سال ششم ، شمارة 

، ”در شرایط بحرانی مکانیابی تأسیسات شهري“ ). 1389رمضانی، محمد (
پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی مصطفی طالشی ومشاوره اسماعیل علی 

 .تهران: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور .اکبري
کاربرد فرایندتحلیل سلسله مراتبی در برنامه «). 1381زبردست، اسفندیار (

تهران: دانشکده شهرسازي  .زیبانشریه هنرهاي » ریزي شهري ومنطقه اي
 .49-48، 6دانشگاه تهران، دورة دهم، شمارة 

ارزیابی آسیب “ ).1384شریف زادگان ، محمد حسین و حمید فتحی(
، ”هاي سه گانه مدیریت محیطیاي در حوزهپذیري زیست محیطی براي منطقه

 .10شمارة  .مجله علوم محیطی
، چاپ اول. معیاره فازيتصمیمگیري چند  ). 1389، محمد (عطایی

 .شاهرود: انتشارات دانشگاه صنعتی
الگوسازي براي مکانیابی کاربریهاي امداد “ ). 1390قبادي، اسداله (

پایان  ،”شهر کرج 4شهري با بهرهگیري از منطق فازي مطالعه موردي:منطقه 
نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی مصطفی طالشی ومشاوره اسماعیل علی 

 .ران: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نوراکبري. ته
تهران:  .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ). 1385(قدسی پور، سید حسن 

  .انتشارات دانشگاه امیر کبیر،چاپ پنجم
ضوابط و مقررات ایمنی و “ ). 1380معصوم، جالل و جواد علی آبادي، (
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Applican of phase decesion making method in urban aid services (Case study: District 4 
karaj metro polis) 

 

Mostafa Taleshi 
Asadolah Ghobadi 
 
   High level of society’s safety and suitable access to infrastructure while disaster is occurred indicate 
social welfare development. Correct site-selection of relief center along with other land uses can be 
important factor in sustainable function in such a center with high safety in the time of an unforeseen 
occurrence. 
Development of Karaj as a megalopolis in recent decade and lack of capability or enough time to 
organize urban fabrics and acceptable infrastructure has made problem in developing of the urban 
spaces. Due to different site selection criteria and role of each relief center in occurrence, fire station 
which is the most important center is considered for this study. 
   For achieving to suitable distribution of this land use in Karaj, district 4. Firstly, the site-selection 
model for fire-station centers based on four effective criteria including population, network of streets, 
radius of work, urban land use and fourteen sub-criteria and six stations is designed. Secondly, all 
relative criteria and indexes were weighted and surveyed by analytical hierarchy process, fuzzy logic 
and spatial analysis elements and finally presented the best station and related alternatives. Results of 
this study will be obtained a solution to organize the existing approach and help urban manager to 
make correct decision against space changes in further. 
   
Keywords: Fire station, Site-selection, Model, Fuzzy logic, Karaj. 
 


