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زمان رسیدن و فاصله تا . یافتن مکان بهینه ایستگاه های آتش نشانی و تعداد بهینه ایستگاه ها یکی از مسائل مهم و کاربردی است

با مکان یابی . محل حادثه عاملی است که به مساله یافتن تعداد و مکان بهینه ایستگاه های آتش نشانی اهمیت ویژه ای می دهد

انی می توان زمان رسیدن به محل حادثه و فاصله ایستگاه های آتش نشانی تا محل حادثه را کاهش داد بهینه ایستگاه های آتش نش

مکان یابی (    شهر ارومیه)از آنجا که در ناحیه مورد مطالعه  .و در نتیجه خطرات و خسارات ناشی از آتش سوزی را به حداقل رساند

ی نواحی به صورت یکسان سرویس و نمی توان با ایستگاه های موجود به همهایستگاه های موجود به صورت سنتی انجام شده است 

ریزی ریاضی از داد یا در زمان استاندارد به محل حادثه رسید، یافتن تعداد و مکان بهینه ایستگاه های جدید با استفاده از برنامه

 . اهداف این مطالعه است

به بودجه کل و هزینه راه اندازی برای احداث ایستگاه های آتش نشانی جدید و  با توجه. در این تحقیق دو سناریو ارائه شده است

بدین . ناحیه بندی منطقه، سناریوی اول به دنبال حداقل کردن ماکزیمم فاصله ایستگاه های جدید و موجود از نقاط تقاضا است

 . می آیدترتیب ناحیه ایی بهینه که ایستگاه های جدید بایددر آنها احداث شود به دست 

سناریوی دوم با فرض ناکارآمد بودن ایستگاه های موجود در سرویس دهی به نقاط تقاضا، مدل پوششی را پیشنهاد می دهد که در 

بدین ترتیب حداقل تعداد ایستگاه ها برای پوشش منطقه مورد مطالعه به دست . آن برای هر ناحیه اولویت در نظر گرفته شده است

 . می آید

ناحیه، فاصله های بین هر ناحیه بر اساس خیابان های  85از داده های سازمان آتش نشانی و تقسیم بندی شهر ارومیه به  با استفاده

با اجرای مدل . با بکارگیری این داده ها، مدل های سناریوی اول و دوم برای شهر ارومیه اجرا شده است. شهری محاسبه شده است

با . به عنوان محل احداث ایستگاه های آتش نشانی جدید بدست آمده است 23و  6دو ناحیه  برای شهر ارومیه برای سناریوی اول

به عنوان محل احداث ایستگاه های آتش نشانی جدید بدست  85و  43، 25، 21، 36، 39استفاده از مدل سناریوی دوم ناحیه های 

 .آمده است
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