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 چکیده
در اين پژوهش با دريافت . اساات يشااهكه مبابر شااهر يساازمديريت بحران مدل ینهدرزم GISكاربردهاي  ينتريكي از مهم

بررسي سپس پايگاه داده هوشمند براي شهكه مبابر شهري تهريز جهت  موردنظرهاي ابتدا خطا و صحت داده OSM يهاداده

ايسااتگاه مترو ربرسااان نسااهت به مساایرهاي بهینه  و در ادامه موقبیت ،طراحي شااد GISهاي شااهكه در محی  وتحلیلتجزيه

ساازي شاد. هدپ پژوهش وهوه بر مص ک كردن مدل GISدساترساي مراكز امدادي با اساتهاده از مدل تحلیل شاهكه در 

هاي مترو نیز ،كاربرد اين شاااهكه در مديريت بحران ايساااتگاه GISدر ايجاد شاااهكه مبابر در محی   OSMي هادادهقاابلیت 

هاي ي پردازش اطهوات مكاني شاااامل موقبیت مكاني ايساااتگاههاروشو  هادادهد. براي اين منظور از انواع مصااا ک یردي

هاي توصیهي ي شاهكه مبابر شاهري همینین دادههادادهها و هاي پزشاكي ااوراانس،، بیمارساتانيتفوري، مراكز نصاانرتش

ها در قالب تحلیل شهكه پردازش و حركت، درجه مبهر، تقاطعمربوط به پايگاه داده شاهكه مبابر شاامل ساروت حركت، جهت 

برخوردار هستند.  GISاز قابلیت و دقت بااليي جهت ساخت شهكه در محی   OSMهاي نتايج نصان داد كه داده اساتهاده شاد.

اي شهكه كه فاصلهيطوربه ،ين، ايساتگاه مترو ربرسان در موقبیت مناسهي نسهت به مراكز امدادي قرار یرفته استبر ا وهوه

متر و فاصاااله  899و  5522 هاي پزشاااكي از ايساااتگاه مترو ربرساااان به ترتیبيتفوري و نصاااانرتشايساااتگاه  تريننزديک

. همینین زمان الزم براي طي اين مساایرها براي مراكز اسااتمتر  8239ترين بیمارسااتان از ايسااتگاه مترو ربرسااان نزديک

اين نتايج با  استاندارهاي دسترسي مراكز  ،دقیقه بررورد شد 5-8-2ها به ترتیب یمارستانبو  هاي پزشكييتفور نصاني،رتش

 .استي تبريف شده استانداردهاامدادي در شهر هم واني و مطابق 

 OSM ،GISمعابر هوشمند، مدیریت بحران،  شبکهایستگاه مترو،  های كلیدی:واژه

 

 

mailto:said.salmani@yahoo.com


 سعید سلمانی، خلیل ولیزاده كامران، بختیار فیضی زاده 

 

    (93/ )پیاپی:7931 زمستان/دوم/ شماره دهم ونقل/ سالفصلنامه مهندسی حمل  392

 . مقدمه 0

( با ارائه امکانات مربوط به 1GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی

های مکانی یکی یدهپد سازیمدلی، پردازش و سازآمادهورود، 

ت بحران یهای عصرررر حادرررر در مدیریتکنولوژین ترمهماز 

سازی از با ارائه امکانات تحلیلی مدل GISشود. یممحسرو  

پذیر نموده و ودرررعیت بحران در مودررروعات متعدد را امکان

ان های مکانی مرتبط با مدیریت بحرتواند بستری برای تحلیلمی

توانند می ... لغزه، سیل وبالیای طبیعی مانند زلزله، زمین باشد.

حران و نمایش داده شوند. مدیران ب شرده سرازیمدل GIS در

سرررازی برای آموزش، تدابیر  زم در طی تواننرد از این مدلمی

وتحلیل نتایج بالیای ممکن منظور تجزیهیر  مورد واععی یا به

، اطالعات موردنیاز برای فنآوریاسرتااده نمایند. استااده از این 

طور نماید و بهریزی مدیریت بحران را در دسرررتری میبرنرامه

در  گیری را، ادطرا  و غافلGIS انهخالصه، کاربرد اندیشمند

اسررتااده .]7931ولیزاده کامران،[ دهدبحران کاهش می مدیریت

حل مشکالت حمل  یبرا یاییاطالعات جغراف یسرتماز علم سر

در  GIS فنآوری یکاربرد هرایینرهزم ینتراز مهم یکینقرل، 

 GIS یسرراختار ییکه عمده توانا یامروز اسررت. در حال یایدن

اسرررت..  ینیهای زمها و پردازش دادهنقشررره یشمامتداول در ن
2T-GIS دننشررران دا یبرا یدیجد یسررراخترارها یرازمنردن 

ه های مختلف بونقل و انجام الگوریتمهای شبکه حملپیچیدگی

 کییارتباطات لجست هایینهآن در زم ییکردن توانا یمنظور عمل

و  GISشررربکه در  هاییلتحل یتعابل .]3002فیشرررر،  [ دارد

 میسررتسرر یناز نقاط عوت ا یکیروز  هاییاسررتااده از تکنولوژ

از مشکالت حمل نقل را حل کند.  یاریبسر تواندیکه م ،اسرت

 هایمیتبه الگور یازو ن یچیدگیپ یلحمل نقل به دل یهاشررربکه

 یلحلت هاییتباعث شرده است که عابل یل،جهت تحل یشررفتهپ

و  یافتهه توسرررع یاییاطالعات جغراف هایسررریسرررتمشررربکه  

. ]3002فیشر،  [آسان و راحت بکند یع،را سرر هاگیرییمتصرم

 هاییلحمرل نقل به تحل ینرهدر زم یاشررربکره یهرامردل داده

 GIS یتجار یافزارهادارند. اغلب نرم یازن اییشرفتهپ یاشبکه

 [اندرا در خود توسرررعه داده یتعابل یندر دو دهره گذشرررته ا

کامالً  یو مکان یطمترو در مح هاییستگاها  .] 7333گودچایلد، 

و خطرات  پذیرییبآس یدارا یلدل ینبه هم ،آشکار عرار دارند

وجود حجم  ینهسرتند. با توجه به ساختار مترو و همچن یادیز

در حال حرکت در داخل  یو عطارها هایستگاهدر ا یتجمع یادز

 یاتو ذ یانسرران یعی،توسررط عوامل طب تواندیم یراحتها بهتونل

 هایگذاربمب تواندیم یانسان یدات. تهدیردعرار گ یدمورد تهد

(، 70/03/7932 یخاسرررتانبول در تار ی)اناجرار بمرب در مترو

 یرومت یستگاهدر ا یراندازیمسلحانه )ت یهاحمله یری،گگروگان

 یعمد یقحر یجادا ی،(، خرابکار73/70/7939 یخدر تار یسپار

و کشررته  3009در سررال  نوبیج مترو در کره ی)آتش زدن عمد

رعب و تری، انتشرررار مواد و  یجادنار(، ا 300شررردن حردود 

به  یکره شمال ی)حمله هکرها یبریتهاجم سرا ی،سرم یگازها

(، 3072ماری تا آگوست  یهاسرئول در حدفاصرل ماه یمترو

بر  یعیطب یداتتهد ینهمچن .و... را شررامل شررود یحمله نظام

به داخل  یلل زلزله، ورود سررریعباز  یموارد توانردیمتروهرا م

به تونل خط چهار مترو تهران  یلمترو )حادثه ورود س هایتونل

 یدر بررسررر یررت( و درنهررا31/07/37مورخ  یکشرررنبررهروز 

 پذیرییبآس یاشاره کرد مترو دارا یدمترو با یذات پذیرییبآس

ا، عطاره یشامل: خراب هاپذیرییبآس ینو ا هستند یادیز یذات

نار در مترو  900آ ، برق )کشررته شرردن  یسرراتتأسرر یخراب

( و فنیبه علت اشرررکال  7331در سرررال  یجانآذربا یجمهور

 یسررتمدر سرر پذیرییبآسرر ها،یلر یتونل، خراب یزشتلان، ر

 یانسان یرویونقل، نحمل یستمس یوتریو شبکه کامپ یافزارنرم

ها( -یو وابستگ یداخل یدات)تول یدیعطعات کل ین،و متخصص

شهر  سطح یساتمترو به تأس یساتتأسر ی. وابسرتگتاسرو ... 

 برق، آ ، تلان و ... به یسات. تأساستاز نقاط دعف آن  یکی

 نیدد یبوابسرته است و در صورت آس ینزم یرو یسراتتأسر

 شبکه مترو یسات( کل تأسی)بحران و عاد یطیآنان در هر شررا

 یجادباعث ا تواندیفوق م یداتاز تهد ی . هر گرددیمخترل م

 یعطار شهر یسرتمسر ی بر  یریناپذبحران و خسرارات جبران

های معابر گیری از دادهتحقیق حرادرررر با بهره )مترو( شرررود.

ها در ساخت ( عابلیت این داده3OSMهای شرهری باز )نقشره

 GISای های مکانی و شبکهشربکه بررسی و همچنین با تحلیل

برسان آ مترومسریرهای بهینه دسترسی مراکز امدادی به ایستگاه 

تبریز  شهر روزافزونعرار داده است. با توجه به گسترش  مدنظر

طور مجاورت ایستگاه آبرسان به دانشگاه تبریز و تراکم ینهمو 

بسرریار با ی مسررافر در این خط و ایسررتگاه بدیهی اسررت که 

برایسرررتی مطالعات مربوط به بحران جهت اسرررتااده در مواعع 

 دروری انجام گیرد.

دهد که تاکنون های پیشرررین نشررران میپژوهشی بر مرور

 پررژوهرش حادر انجام منطبق بررا مودو  و هررد  اینمونه
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. ارزیابی پیشینه تحقیق بیانگر این واععیت مهم نشرده اسرررررت

های از پتانسیل OSMهای که با وجود عابلیت با ی داده است

ی در مطالعات مدیریت بحران بهره کافی برده نشرررده ادادهاین 

های لیری تحلیبکارگاما تحقیقاتی جانبی در ارتباط با  ،اسرررت

 هاآندر مواردی انجام شررده اسررت. از جمله  GISای شرربکه

توان به تحقیق انجام شرده توسرط آل شیخ و کایمی  اشاره یم

ذاری گ عطعات، توده یبندبا بررسی تراکم جمعیت، دانهکرد که 

ختلف، تأسررریسرررات م یهاتیفعال  بناها، نحوه توزیع کارکرد

 زیو نتایج مطالعات ر ، بسررتر طبیعیهایشررهری، نظام دسررترسرر

بندی خطر نسرربی زلزله مدل پهنهتهران شررهر لرزهای  یبندپهنه

 انپژوهشگراین  .اندکردهدر شبکه حمل نقل ریلی تهران را ارائه 

ه با توجه ب پرخطری هاسررتگاهیای ابیمکاندر مطالعه حادررر به 

 ،ی، مراکز مخابراتینشرران، آ ، مراکز آتشبرق عواملی همچون

ط و مرتب یها، شرربکهیتیریو مد یریگمیانتظامی، مناطق تصررم

 منرابعی کره بالقوه خطرناو و خطرسررراز یابیرمکران نیهمچن

ها و ایسرررتگاه اطالعات مناطق وپرداختره و برا در نظر گرفتن 

ایی به شررناس کنترل ترافی  در هنگام وعو  سررانحه یزیربرنامه

آل شرریخ و کایمی، [ اندپرداختهی ترین مرکز امدادرسرراننزدی 

. عنبری و احدنژاد در پژوهشرری به بررسرری و کاربرد و ]7931

رین تاجرای مردل تحلیل شررربکه معابر و تعیین الگوریتم کوتاه

پرداختند و به این نتیجه  GISمسریر در شهر تبریز با استااده از 

از  ونقلحمل ینهبه یزیردر برنامهکه تحلیل شررربکه   رسرریدند

ر د تواندیشرربکه م یلمناسررب بوده و مدل تحل یارابزارهاى بسرر

در  از نظر خدماتى و دسترسى یرمسر ینو بهتر ینترکوتاه یینتع

عنبری و احدنژاد  [ ونقل به کار گرفته شودحمل هاییزیربرنامه

نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی یانپا. سرلمانی در ]7933، 

جهت سرراخت و طراحی  OSMی شرربکه معابر هادادهیت عابل

و به این  پرداخته GISشربکه هوشرمند معابر شهری در محیط 

در کشرررور  OSMهای دادهکه رسرررد با توجه به این نتیجه می

انی های مکایران که به نوعی با کمبود و یا عدم دسترسی به داده

است عابلیت خوبی جهت ساخت  روبا  روبهبا دعت متوسط به 

سررلمانی، [ دارد GISی شرربکه در محیط هالیتحلشرربکه برای 

. بونو و گوتیریز به تجزیه و تحلیل شرربکه معابر شررهری ]7931

بعد از بحران پرداخته و نحوه دسرررترسررری به  GISدر محیط 

فضاهای شهری با در نظر گرفتن معابر آسیب دیده شده ارزیابی 

 عراعی و همکرراران،   .]3077،  وتیرزگو بونو  [کرده اسرررت

ی امدادرسرررانبه طراحی شررربکه  GIS( با اسرررتااده از 7939)

ادررطراری به ایسررتگاه متروی شررهید حقانی در شرررایط وعو  

بحران در شررربکه معابر تهران پرداخته و با در نظر گرفتن سررره 

ی، دسترسی مناسب به امدادرسرانعامل کلی امکان ایجاد مسریر 

ی امدادرسرررانی و رهایمسررری ریاعتمرادپذو  دهزبحرانمنراطق 

ها از عامل همچنین در نظر گرفتن چند زیر عامل برای هر ی 

ادامه ی  روش  در ها را مشرخ  کرده است.میزان اهمیت آن

ابتکاری را جهت تعیین ی  مسیر مناسب میان مراکز امدادی و 

ی رکند این کار را با تعریف پارامتپیشنهاد می دیدهآسریبنقاط 

 های هندسی و توپولوژیکیتحت عنوان ریس  بر مبنای ویژگی

دهد و درنهایت بهترین مسررریر با توجه به مسررریرهرا انجام می

  .]7939عراعی و همکاران، [کند کمترین ریسرر  انتخا  می

به  GISهرادی پور و پورابراهیم به کم  مدل تحلیل شررربکه 

شهر  ونقل سروخت در داخلسرازی بهینه مسریرهای حملمدل

.خط ی  ]7933پور و پورابراهیم، هادی[اراو پرداخته اسرررت 

به دلیل   های آن به ویژه ایسرتگاه آبرسانمترو تبریز و ایسرتگاه

یری نسبت عرارگبودن نیاز دارد از نظر ودررعیت  احداثجدید 

 به مراکز امدادی بر روی شبکه ارتباطی مورد مطالعه عرار گیرد.

  هاها و روشداده. 6

شرربکه  7منطقه مورد مطالعه در این تحقیق شررهر تبریز و خط 

این خط یکی از چهار خط اصلی است  .استریلی شرهر تبریز 

به طول . این خط اسررتکه هنوز هم در حال سرراخت و تکمیل 

 یقآغاز و از طر یائل گل یداناز م یسررتگاها 73با  لومتریک 3/71

چهارراه  ینی،امام خم یابانبهمن، خ 33و  یباکر یردبلوار شررره

. شررودی له ختم م یبه کو یامخ یابانباغ گلسررتان و خ ی،محقق

با  شده وطراحی یقصورت تونل عمبه یراز مس یلومترک 3حدود 

 یمتر 31رررررر  71در عمق حدود  TBMدو دسرررتگاه حاار 

مترو شهر تبریز  7مسیر خط  7شکل شماره  .است شردهحااری

 دهد.را نشان می
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 زیتبر یشهر قطار 0 خط در آبرسان ستگاهیا تیموقع .0شکل 

 

 آبرسان ستگاهیا 6-0
است  زیتبر یمترو هاییستگاهاز ا یکیآبرسان  یمترو یسرتگاها

شده است. واعع ینیامام خم یابانکه در چهارراه آبرسان و در خ

. مشررخصررات اسررت ی  خط 3شررماره  یسررتگاها یسررتگاه،ا ینا

 .استبه شرح زیر  7ایستگاه آبرسان در جدول شماره 

 آبرسان ستگاهیا مشخصات. 0جدول 

 3ایستگاه  شماره ایستگاه

 آبرسان نام ایستگاه

 عمیق نو  ایستگاه

 9 تعداد طبقات

 3 تعداد ورودی

 1210 ع(ها )مترمربمساحت زیربنا ایستگاه

 -88/71 عمق ایستگاه

 

سازی شبکه معابر شهر تبریز از در این پژوهش جهت مدل

  های مکانیاست. همچنین از داده شدهاستاادهOSM هایداده

مراکز اورژانس موجود در سطح ها و نشانیها و آتشبیمارستان

های مورداستااده داده 3شرهر تبریز استااده است. جدول شماره 

 دهد.در این پژوهش را نشان می

 مورداستفاده یهاداده .6جدول 

 منبع الیه

 Open Street Mapسرور  شبکه معابر شهر تبریز

های موععیت ایستگاه

 نشانیآتش
 تبریزشهرداری 

ی هاموععیت بیمارستان

 شهر تبریز
 شهرداری تبریز

موععیت مراکز اورژانس 

 شهر تبریز

های مرکز مدیریت حوادث و فوریت

 ی استان آذربایجان شرعیپزشک

 

 (OSMباز ) ینقشه شهر 6-6
شه نق ی  یجادا یبرا یمشارکت یهاپروژهی  باز  ینقشره شهر

در  3002پروژه، سررال  یناز جهان اسررت. ا یگانرا شیرایوعابل

 یآورخورد. هد  پروژه جمع یدکاست کل یولندن، توسرط است

ود. ب یادر سراسر دن یاییاز اطالعات جغراف یگانرا یاداده یگاهپا

ها و ها، ساختمانمانند جاده یاییجغراف یهااز داده یادیحجم ز

 ادرررافه شررروند. یبان  اطالعات ینبه ا توانندیم یدنیاماکن د

حمل عابل یهاحاصل از دستگاه یهابا اسرتااده از داده هانقشره

 (Bingی )سرور اماهوارهیی، تصاویر هوا یعکاسر ای،پییج

 یمترسررر یاز دانش محل یسرررادگبه یراو  یگرد یگرانمنرابع را

ی با اماهوارهتصاویر  از OSM استااده سرور 3شکل . شوندیم

را نشان  هایداده( برای ویرایش Bingبا  )سررور  رزولوشرن

 دهد.می

 
OSM یهاداده شیرایو یبرا( Bing سرور) باال شنیرزول با یاماهواره ریتصاو از استفاده. 6شکل 
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ینه مشرررارکت درزم شررردهشرررناختهی  پروژه  OSM درواعع

گودچایلد، ،  3003الوود، [ اطالعات جغرافیایی است داوطلبانه

توسرررط کاربران در  OSMهای توسرررعه موفق داده  .] 3001

های نهیدرزم هادادهی اخیر باعث افزایش استااده از این هاسرال

ی هابرنامهتحقیقراتی و همچنین باعث پیشررررفت بسررریاری از 

و خدمات مبتنی  شهری یبعدسهی هامدلی، ابیریمسرکاربردی 

مونی و کورکرن، ]3003فریتز و همکان، [ بر مکان شررده اسررت

در بحث مربوط به شبکه  و عدم دسترسی به داده کمبود. ]3070

شرربکه در  هایتحلیلمعابر شررهری یکی از مشررکالت مهم در 

GIS و شبکه معابر در سرور  هاداده. استOSM  به دلیل بروز

رسرانی توسرط کاربران محلی و بومی آشنا به منطقه و همچنین 

 عنوانبه Bingای سرور تصاویر ماهواره ازاسرتااده این سررور 

 با بردهرا در حد مطلوبی  هادادهنقشررره پرایه دعت مکانی این 

. در جداول توصرریای این ]3001نلسررون و همکاران،  [اسررت

ها جهت حرکت، سررررعت حرکت، انعالوه بر نو  خیاب هاداده

واحدی طرعبه و  [است شدهمشخ هم  روگذرهاو  رگذرهایز

ها در کشررور ایران که . اسررتااده از این داده]7932 ،آل شرریخ

 تواندیمدارد،  هادادهی با کمبود و یا عدم دسررترسرری به نوعبه

ق تحقی های مورد نیاز باشد.دسرترسی به داده کم  شرایانی در

ها ارزیابی کارایی این گیری از این داده  بهرهحرادرررر برا هد

ها را در مدیریت بحران شرهری مد نظر عرار داده است. در داده

های خام، اصررالح و حذ  ی دادهسررازآمادهاین پژوهش برای 

 موردنظری هادادهابتدا  GISهای شبکه در تحلیل خطاها، جهت

ی هادادهدریرافت شرررد و در مرحله بعدی  OSMاز سررررور 

هررای توپولوژیکی و غیر توپولوژیکی خطررا ازنظرمروردنرظر 

 گردید. و اصالحویرایش 

 داده هوشمند گاهیو ساخت پا فیتعر 6-9
اده ها، پایگاه ددر این پژوهش با توجه به میزان دسترسی به داده

 و نیررتیگوعت مرحلهشربکه معابر شهری تبریز ایجاد شد. این 

مرحله در طراحی شرربکه هوشررمند معابر شررهری  نیترحسررای

که در مدت سه ماه در  است GISشربکه در  هایتحلیلجهت 

لی به صورت ک هاراهشده است. شبکه عالب ژئودیتابیس طراحی

یا اتصا ت، عوارض  هالبه. است هاگردشها و ، گرههالبهشامل 

دهند که مجاری حمل نقل و خطی مرتبط بره هم را نمایش می

های شررربکه، نقاط انتهایی و آیند. گرهارتبراطات به شرررمار می

. عناصر گردشی اطالعات حرکتی اندهای اتصا ت شبکه تقاطع

وان مثال . به عنکنندیمها را ثبت بین دو یا تعداد بیشررتری از لبه

رسرررند آن نقطه به عنوان ای به هم میوعتی دو خیابان در نقطه

ه در سررریسرررتم شرررناخته شرررده و به عنوان لب هاابانیخگره و 

از یکه لبه مخصرروب به لبه دیگر را  چپمحدودیت گردش به 

 7933و دیگران، اعمی ازغدی[دهند ( نشان میTurnگردش )با 

برای سراخت پایگاه داده شربکه معابر شهر تبریز بعد از رفع  .]

ی مربوط به سررررعت حرکت در لدهایفخطراهای توپولوژیکی 

معبر، طول معبر، زمان حرکت در معرابر، جهرت حرکت، درجه 

ها تعریف شررده است. و گردش سرطحهمی غیر هاتقاطعمعبر، 

شده برای شبکه را یفتعر ی از گردش صرحیحانمونه 9شرکل 

شبکه معابر و موععیت ایستگاه  2دهد. همچنین شکل نشران می

 دهد.آبرسان و مراکز امدادی شهر تبریز را نشان می

 

 شبکه یبرا شدهفیتعر Turn از یانمونه. 9شکل 



 سعید سلمانی، خلیل ولیزاده كامران، بختیار فیضی زاده 

 

    (93/ )پیاپی:7931 زمستان/دوم/ شماره دهم ونقل/ سالفصلنامه مهندسی حمل  393

 

 زیتبر شهر یامداد مراكز و آبرسان ستگاهیا تیموقع و یشهر معابر شبکه. 4 شکل

. ایستگاه مترو آبرسان و مسیرهای بهینه 9

 ترسی مراكز امدادیدس
ه ب ،های مترو در محیط و مکانی کامالً آشکار عرار دارندایستگاه

 با .پذیری و خطرات زیادی هسرررتندهمین دلیل دارای آسررریب

توجه به سرراختار مترو و همچنین وجود حجم زیاد جمعیت در 

راحتی ها بهها و عطارهای در حال حرکت در داخل تونلایستگاه

تواند توسرط عوامل طبیعی، انسانی و ذاتی مورد تهدید عرار می

نشانی یا اورژانس نند آتشهای امدادی ماگیرد. همچنین ایستگاه

ی خود را رسررانخدمات توانندیمها در صررورتی و بیمارسررتان

ی مناسررب مسررتقر هامکانو مطمئن انجام دهند که در  موععبه

و  با موانع شدنمواجهباشرند و بتوانند در کمترین زمان و بدون 

 ،ی محیط شررهری خود را به محل حادثه برسررانندهاتیمحدود

ایستگاه آبرسان  ای دراگر حادثه کهنیابا در نظر گرفتن  نیبنابرا

مراکز  نیرت ینزدعطار شهری تبریز اتااق بیاتد ودعیت  7خط 

 زیر خواهد بود. صورتبهامدادی 

 ها(ی )آمبوالنسپزشکهای مراكز فوریت 9-0
محض وعو  علمی نشان داده که اگر به یهاو پژوهش هایبررس

رسیدگی  دهیددعیقه اول به انسران حادثه 3الی  3ی  حادثه در 

را از مرگ حتمی  دهیدانسان حادثه توانیدرصرد م 20شرود تا 

. در صررورت ]7933ی فر و ذکائی فاتح، سرروادکوه[ نجات داد

حادثه در ی  نقطه مثل ایسرررتگاه مترو اولین مراکز امدادی که 

موععیت  1. شکل اسرتها آماده شرود آمبو نس درصرحنهباید 

 موجود در های پزشررکیاه مترو آبرسرران و مراکز فوریتایسررتگ

 دهد. محدوده اطرا  آن را نشان می
 

 

 اورژانس مراكز و آبرسان ستگاهیا تیموقع .1شکل 
 

ترین دهد که نزدی نشان می GISنتایج تحلیل شربکه بر روی 

ایستگاه امدادی جهت ارسال آمبو نس به ایستگاه مترو آبرسان 

 هاییتمرکز مردیریت حوادث و فور)303 پرایگراه شرررمراره 

متری  33383در فاصررله  که ،اسررت( پزشررکی آذربایجان شرررعی

زمان  زم جهت طی این  )روی شررربکه( عرار دارد و همچنین

شده را یهتوصمسیر بهینه  1. شرکل اسرتدعیقه  7مسریر حدود 

 دهد.نشان می
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 تروم ستگاهیا به آمبوالنس ارسال یبرا شدههیتوص ریمس .2شکل 

 نشانیمراكز آتش 9-6
 هاییسرررتگاهو خدمات موجود در شرررهر ا هایاز میران کاربر

نشرررانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به ارائه خدمات آتش

و  سرروزیپیشررگیری و مقابله با حوادث آتش ایمنی و تمهیدات

برخوردار  یتوجهمردیریرت بحران در شرررهرها از اهمیت عابل

های بموعع ایسرررتگاه رسرررانی خدمات بدون شررر ،اسرررت. 

 یهاها در مکانهر چیز مستلزم استقرار آن نشرانی بیش ازآتش

ع و موان مناسب بوده تا بتوانند در اسر  وعت و بدون مواجهه با

علوی و [به محل حادثه برسررند محیط شررهری  هاییتمحدود

 حداکثر د،. طبق تعریف موسرسه ملی استاندار]7937همکاران، 

 1د نشانی تا محل حادثه بایفاصله زمانی بین محل ایستگاه آتش

 درجه - اسرررتاندارد زمان یزیرا بر اسررای منحن ،دعیقه باشررد

در  نتوان یسررروزآتش وعو  اول دعیقه 1در  چنانچه ،حرارت

 ،نمود اعدام آن کردن خاموش به و  حضرررور یافت محل حادثه

 یدر پ نرراگواری گردد و پیررامرردهرایمی خررار  از کنترل آتش

یرگذار در بحث کنترل تأثدر این میان عامل مهم  .خواهد داشت

ی شاننو مدیریت بحران فاصرله )فاصله روی شبکه( مراکز آتش

. طبیعی اسرت که هر چه این فاصله کمتر اسرتاز محل حادثه 

تر براشرررد کنترل و مدیریت بحران زودتر و شررراید هم راحت

موععیت ایسرررتگاه آبرسررران و مراکز  1خواهرد بود. شرررکرل 

 دهد.نشانی موجود در محدوده اطرا  آن را نشان میآتش

 

 ینشانآتش مراكز و آبرسان ستگاهیا تیموقع .7شکل 

ان ی به ایسررتگاه مترو آبرسامدادرسررانتایج تحلیل شربکه برای ن

واعع در منطقه  73نشانی شماره دهد که ایسرتگاه آتشنشران می

متری  3311ترین ایسررتگاه بوده و در فاصررله گلگشررت نزدی 

 زم برای  زمانمدتایسررتگاه مترو آبرسرران عرار دارد همچنین 

مسررریر بهینه  3. شرررکل اسرررتعیقه د 9طی این مسررریر حدود 

 دهد.یجادشده را نشان میا

 

 مترو هستگایا به ینشانآتش ارسال یبرا شدههیتوص ریمس .8شکل 

 

 هافاصله از بیمارستان 9-9

پس از ی  حادثه طبیعی نظیر  موععبهی سرررریع و امدادرسررران

و یا هر حادثه بحرانی برای نجات جان  طوفان زلزلره، سررریرل،

ین اصرررولی اسرررت که در سرررایه ترمهمحادثه دیدگان یکی از 

و توانایی  موععبهانتخرا  راهبرد صرررحیح، اتخاذ تصرررمیمات 

، الذکرفوقاجرای این تصرررمیمات عبل، حین و بعد از حوادث 

بار و یانزتواند اثرات یمو  استی  دررورت مطرح  عنوانبه

از این اتاراعرات را تا حد مطلوبی کاهش دهد مخر  نراشررری 

.طبق مطالعات انجام شررده ]7939فریدونی، مهدیان، شررهانقی، [

 7939توسط راهنما و امیر فخریان  و همچنین احدنژاد در سال 

  خدمات اسرررتاندارد موجود در خصررروب فاصرررله هر فرد تا 

متر  7100 شررهرهاها( در داخل ی )بیمارسررتاندرمان یبهداشررت

احدنژاد و همکاران ، [،  ]7933هنمرا و امیر فخریان، ر[اسرررت

توانند نقش کنترلی بر یم. مراکز درمانی در مواعع بحران ]7939

مرکز  ها( ازبحران داشته باشند. فاصله مراکز درمانی )بیمارستان

بحران دارد. در این پژوهش  گنترلحادثه نقش بسرررزایی در به 

بوده  مدنظرها به بیمارستانهای مترو آبرسان فاصرله از ایسرتگاه

های موععیت ایسررتگاه آبرسرران و بیمارسررتان 70اسررت. شررکل 

 دهد.موجود در شهر تبریز را نشان می
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 هرش در موجود یهامارستانیب و آبرسان ستگاهیا تیموقع .3شکل 

 زیتبر

 

یکی از اصررول اولیه جهت  ،هایمارسررتاندسررترسرری به ب

 هاییان. نحوه ارتباط آن با شراستبه این مراکز  دهییسسررو

ونقل عمومی ها، خدمات حملارتبراطی شرررهری مانند بزرگراه

ت نشانی و مراکز مدیری)مترو، اتوبوی، تاکسری(، ایستگاه آتش

ه ک اسررت هایمارسررتانبحران از نیازهای اولیه مکان عرارگیری ب

دهی این مراکز ها موجب اختالل در سرررویسنبود هری  از آن

مسریر بهینه دسرترسرری از ایستگاه مترو به  70شرکل  .شرودیم

ترین بیمارسررتان یعنی بیمارسررتان شررهید مدنی را نشرران نزدی 

ترین دهد که نزدی دهرد. نترایج تحلیل شررربکه نشررران میمی

یمارستان و آبرسان، بای از ایستگاه متربیمارستان به فاصله شبکه

متری عرار دارد همچنین  7903که در فاصله  استشرهید مدنی 

ایستگاه حادثه )زمان  زم جهت حرکت وسایل امدادی از مرکز 

 .استدعیقه  3مترو آبرسان( حدود 

 

 

 تگاهسیا از آمبوالنس ارسال یبرا شدههیتوص نهیبه ریمس .01شکل 

 مارستانیب به مترو

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتیگیری و یجهنت. 4
ر که در کشوینادهد که با توجه به نتایج این پژوهش نشران می

ا های مکانی بی با کمبود و یا عدم دسترسی به دادهنوع بهایران 

 OSMهای استااده از داده یم، هست روروبهدعت متوسط به با  

 هرراسرررازمررانبرای کررارهررای تحقیقرراتی و حتی کرراربردی در 

روز ه به دلیل ب OSMهای که دادهینا و ،است صررفهبهمقرون

 ی پایه مثلهانقشررهیله افراد بومی و اسررتااده از وسرربهرسررانی 

 ی با عدرت تاکی  با  دعت عابل عبولی راامراهوارهتصررراویر 

ه در محیط شبک هایتحلیل جهت برای سراخت شبکه هوشمند

GIS  های دهد که دادهنتایج این مطالعه نشرران می .اسررتدارا

عابلیت خوبی برای سررراخت شررربکه هوشرررمند  OSMمکانی 

را دارد. با این  GISمعابری شرررهری جهت تحلیل شررربکه در 

ی و سازآمادهها نیاز به حجم وسیعی از عملیات این داده وجود،

عسرررمت یکی از  ویرایش و تشرررکیرل پایگاه داده دارند و این

ه البته بایستی ب .اسرتها مراحل پردازش این داده گیرترینوعت

ی به دلیل ارزش سررازآمادهاین مهم اذعان نمود که چنین حجم 

 و ،استیه توجعابل  هاارگانو  هاسازمانبا ی این شربکه برای 

که هد  از این پژوهش بعد از ساخت شبکه معابر ینایت درنها

ه ی به ایستگاامدادرسانهوشمند، مشخ  کردن مسیرهای بهینه 

ه دهد کشرربکه نشرران می هایتحلیل. نتایج اسررتمترو آبرسرران 

ایسررتگاه آبرسرران در موععیت مکانی مناسرربی نسرربت به مراکز 

ر شرربکه ب هایتحلیلنتایج  9اسررت. جدول  عرارگرفتهامدادی 

ی امدادجهت تعیین مسیرهای بهینه دسترسی مراکز  GISروی 

 دهد.به ایستگاه مترو آبرسان را نشان می

 GIS یرو بر شبکه یهالیتحل جینتا .9جدول 

 نام

از  شبکه یفاصله رو

 ایستگاه مترو آبرسان

 )متر(

الزم جهت  زمان

 (یقه)دق طی مسیر

 7 8/888 اورژانس

 2 6/5522 ینشانآتش

 5 6/7238 یمارستانب

 

و  GISآمده از مدل تحلیل شبکه در  به دستمقایسه نتایج 

دهد که مسیرهای یماستانداردهای دسترسی مراکز امدادی نشان 
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برای ایستگاه مترو آبرسان خط ی   GISبهینه توصریه شده در 

 دارد. ی راامترو تبریز دارای استاندارد دسترسی بر فاصله شبکه

های نتایج این تحقیق برای ارزیابی عابلت اسرررتااده از داده

OSM های در مردیریت بحران و همچنین آنالیز عابلیت تحلیل

تواند یماز اهمیرت زیرادی برخوردار بوده و  GISای شررربکره

راهگشرای تحقیقات آتی در این زمینه باشد. همچنین نتایج این 

طح شررهر تبریز نظیر های اجرایی در سررتحقیق برای سررازمان

شررهرداری، مدیریت بحران و سررازمان عطار شررهری از اهمیت 

 با یی برخوردار است.

 های پژوهشیتمحدود

 زیاز معابر شهر تبر  یتراف یهاه به داد یعدم دسرترسر 

 شبکه. جهت زمانمند کردن

 ها نقشه نیا یو عدم واگذار یشهر هیپا یهانبود نقشره

 گاهیمربوطه جهت با  بردن دعت پا یهااز طر  ارگران

داده هوشرمند شبکه معابر )جهت حرکت، عرض معبر، 

 عبور و ...(. یهاتیمحدود

 ت:اس ریز  حبه شر یآت قاتیتحق یبرا شنهاداتیپ

  ی ترافی  در ایجاد پایگاه داده معابر و هادادهاسررتااده از

معابر شهری در  هوشمنددر نتیجه زمانمند کردن شربکه 

GIS. 

  مقایسررره نتایج شررربکه ایجاد شرررده در محیطGIS  با

 Googleی آنالین مثل هانقشهیریابی مسی هاعسرمت

Maps  وHere map. 

  اسرررتااده و اسرررتخرا  ودرررعیت عراری گیری سرررایر

 شرربکهی درگیر در امر مدیریت بحران  بر روی هاارگان

 معابر.

  یری عرارگهررای مترو از نظر یسرررتگرراهاتحلیررل همرره

 بر روی شبکه. هاآنمدادی و نحوه دسترسی های ایگاهپا

 های آن یکی از برا توجره بره این کره مترو و ایسرررتگاه

بنابراین نیاز است  ،استی هر شرهر هامکانین پرترددتر

 بعداًی که شرررهرهاکه در مکان گزینی مراکز امدادی در 

 است تجدید نظر شود. همترو احداث شد هاآندر 

 هانوشتیپ. 1
1. Geographic Information System 
2. Geographic Information Systems for 

Transportation (GIS-T) 
3. Open street map 

 . مراجع2

 یقتحق   ،محمد یان،هاد  ،ینحس ی،عادر  ،محسرن ،احدنژاد -

 ، یگردذ  ،الهام ،فرد یقتحق   ،بناشرره یشرری،درو ،  یامپ ،فرد

مراکز  ینهبه یابیمکان " (7939)آرش ، بردبرارو  یتراسررراداتب

مجله  ،"شهر تهران 77: منطقه  GISبا استااده از  یشهر یدرمان

-219. ، ب2، سال چهارم، شماره فسا یدانشرگاه علوم پزشرک

212. 

 و محسرررن ،وطن خواه ،کایم ،رنگزن ،علی ،اعمی ازغردی -

ونقل مسیر خطوط حمل یسازنهیبه" (7933احسان ) ،آبشیرینی

نمونه موردی: منطقه  AHPو روش  GISعمومی با استااده از 

 یزیردر برنامه GIS. RSمجله کاربرد ، "گلسررتان شررهر اهواز

 .72 - 1 .ب، 7فصلنامه، سال اول، شماره 

مدیریت " (7931) اهللروح کایمی، و اصررغرعلی آل شرریخ، -

شرررهری تهران با  آهنراهبحران زلزله و سررروانح در خطوط 

ونقل ریلی، تهران، حمل، نهمین همایش "GIS اسرررتاراده از

 .ونقل ریلی، دانشگاه علم و صنعتانجمن حمل

تحلیل " (7933) مصطای ،امیرفخریانو رهنما، محمدرحیم  -

دسررترسرری فضررایی به خدمات بهداشررتی درمانی در شررهر 

، سال اول، فضایی –رنامه ریزی کالبدی بنامه فصرل ،"مشرهد

 .12-17 شماره سوم، ب.

حوادث بحرانی مترو  سازیمدل" (7931سرلمانی، سرعید ) -

، پایان "مترو 7مطالعه موردی: خط  GISشهر تبریز در محیط 

اسررتاد راهنما: خلیل ولیزاده کامران، نامه کارشررناسرری ارشررد، 

 ز.، دانشگاه تبریو علوم محیطی دانشکده برنامه ریزیتبریز: 

 (7933، جواد )فر، سررراسررران و ذکائی فاتحسرررواد کوهی -

 غیرعامل و مدیریت بحران در خدماتمالحظرات پردافنرد "

همایش  ،"اورژانس پزشرررکی صرررحرایی در شررررایط بحران

با تأکید بر  سررراسررری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسرری

دانشگاه جامع امام حسین ) ( موععیت ، استتار، اختاا و فریب

، رعاملیدانشررکده و پژوهشررکده پدافند غ -امام صررادق ) (

 تهران.

 سامان پور، مصرطای و محسرن دهگانی، ،مرتضری عراعی، -

طراحی شرربکه امدادرسررانی ادررطراری به ایسررتگاه " (7939)

متروی شرهید حقانی در شررایط وعو  بحران در شبکه معابر 



 سعید سلمانی، خلیل ولیزاده كامران، بختیار فیضی زاده 
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، هشتمین کنگره ملی مهندسی "GIS شهر تهران با استااده از

 .عمران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی

 ،علی ،احمدآبادی ،لاسررماعی ،سررا روند ،سرریدعلی ،علوی -

تحلیل " (7937) محمدردا ،بسحاقو  سرعیده ،فرخی سریس

یت بر پایه مدیر ینشانآتش یهاستگاهیمکانی عملکرد ا-فضرا

و تحلیل شرربکه  MCDMبحران با اسررتااده از روش تلایقی 

، دو فصلنامه علمی و پژوهشی "تهران 1مطالعه موردی: منطقه 

 .11 – 11 .ب ،3شماره  ،7دوره مدیریت بحران، 

 (7939) کامران ، مهدیان و شهانقی ، فرزانه ،فریدونی، میثم -

و تخصررری  هنگام وعو   یابیمکان یسرررازنهیارائه مدل به"

دومین کنارانس ملی مدیریت  ، "بحران یهازلزله در شررربکه

حیاتی، صرررنایع و مدیریت  یهاانیدر شرررر HSE بحران و

شررهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنارانس ملی مدیریت بحران 

 .HSE و

 GISکاربرد " (7933)محسررن  ،احدنژاد وحکیمه  ،عنبری -

 یکاربرد و اجرا یونقل و بررسرررحمل یانهایشرررر یلدر تحل

در  یرسم ینهای کوتاه ترالگوریتم یینشربکه و تع یلمدل تحل

 "(تبریز – یشرررع یجانآن )نمونه مورد مطالعه: اسررتان آذربا

دانشگاه صنعتی  ،همایش سرراسرری سرامانه اطالعات مکانی

 .تهران ،مال  اشتر

 "( 7932واحدی طرعبه، بهزاد و آل شررریخ، علی اصرررغر ) -

ارزیرابی دعرت توصررریای عوارض در اطالعات مکانی مردم 

، 1، دوره 7932ن ،بهم علوم و فنون نقشررره برداری، "گسرررتر

 .19-23 .، ب9شماره 

افزار مدیریت بحران نرم" (7931) لیرخلولیزاده کرامران،  -

، "اطالعات مکانی یهاستمی، سومین همایش سGIS مبتنی بر

 .کشور، منطقه آزاد عشم یبردارعشم، سازمان نقشه

 یریتمد" (7933)شررراره  یم،پورابراه ومهرداد  ،پور یهاد -

سازی اراو به کم  مدل یونقل شرهرحمل یطیمح یسرتز

 ،"GISمناسب به کم   یریابیکاهش مصر  سوخت در مس

. ، ب2سرال چهارم، شماره  فصرلنامه مهندسری حمل و نقل

201-273. 
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از دانشگاه تبریز و  7939بختیار فیضری زاده، درجه کارشناسی در رشته جغرافیای طبیعی را در سال 

دانشگاه  اخذ همان از  7931در سال  را  GISدرجه کارشرناسری ارشرد در رشرته سنجش از دور و 

از دانشرگاه سالزبورگ کشور    GISموفق به کسرب درجه دکتری در رشرته   7939نمود. در سرال 

و سنجش از دور در زمینه منابع طبیعی،  GISاتریش  گردید. زمینه های پژوهشی مورد عالعه ایشان 

بوده و در حال حادر عضو هیات علمی با مرتبه    و تحلیل های شریگگرا SDIمخاطرات محیطی، 

 استادیار  در دانشگاه  تبریز است.

 

از دانشگاه تبریز و  7911برداری را در سال  خلیل ولیزاده کامران، درجه کارشرناسری در رشته نقشه

 در سالرا  (GIS) جغرافیائی اطالعات هایسیستم و دور از درجه کارشناسی ارشد در رشته سنجش

 موفق به کسرب درجه دکتری در رشته 7930اخذ نمود. در سرال  مدری تربیت از دانشرگاه 7930

های پژوهشرری مورد گردید. زمینه از دانشررگاه تبریز GIS اطالعات جغرافیائی هایسرریسررتماعلیم و 

بوده و در حال حادر عضو هیات  (GISسنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ) عالعه ایشان

 تبریز است. در دانشگاه دانشیارا مرتبه علمی ب

 

سعید سلمانی، درجه کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی، گرایش مرتع و آبخیزداری را در سال 

( و سیستم اطالعات RSاز دانشگاه ارومیه و درجه کارشناسی ارشد در رشته سنجش از دور ) 7930

از دانشگاه  تبریز   اخذ نمود. زمینه های پژوهشی مورد عالعه  7931را در سال  (GIS) جغرافیایی

 است. GISایشان  سنجش از دور و 

 

 

 

 

 

 

 

 


