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چکیده
يكي از مهمترين كاربردهاي  GISدرزمینه مديريت بحران مدلساازي شااهكه مبابر شااهري اساات .در اين پژوهش با دريافت
دادههاي  OSMابتدا خطا و صحت دادههاي موردنظر بررسي سپس پايگاه داده هوشمند براي شهكه مبابر شهري تهريز جهت
تجزيهوتحلیلهاي شااهكه در محی  GISطراحي شااد ،و در ادامه موقبیت ايسااتگاه مترو ربرسااان نسااهت به مساایرهاي بهینه
دساترساي مراكز امدادي با اساتهاده از مدل تحلیل شاهكه در  GISمدلساازي شاد .هدپ پژوهش وهوه بر مص ک كردن
قاابلیت دادههاي  OSMدر ايجاد شاااهكه مبابر در محی ، GISكاربرد اين شاااهكه در مديريت بحران ايساااتگاههاي مترو نیز
مصااا ک یرديد .براي اين منظور از انواع دادهها و روشهاي پردازش اطهوات مكاني شاااامل موقبیت مكاني ايساااتگاههاي
رتشنصااني ،مراكز فوريتهاي پزشاكي ااوراانس ،،بیمارساتانها و دادههاي شاهكه مبابر شاهري همینین دادههاي توصیهي
مربوط به پايگاه داده شاهكه مبابر شاامل ساروت حركت ،جهت حركت ،درجه مبهر ،تقاطعها در قالب تحلیل شهكه پردازش و
اساتهاده شاد .نتايج نصان داد كه دادههاي  OSMاز قابلیت و دقت بااليي جهت ساخت شهكه در محی  GISبرخوردار هستند.
وهوه بر اين ،ايساتگاه مترو ربرسان در موقبیت مناسهي نسهت به مراكز امدادي قرار یرفته است ،بهطوريكه فاصله شهكهاي
نزديکترين ايساااتگاه رتشنصااااني و فوريتهاي پزشاااكي از ايساااتگاه مترو ربرساااان به ترتیب  5522و  899متر و فاصاااله
نزديکترين بیمارسااتان از ايسااتگاه مترو ربرسااان  8239متر اساات .همینین زمان الزم براي طي اين مساایرها براي مراكز
رتشنصاني ،فوريتهاي پزشكي و بیمارستانها به ترتیب  5-8-2دقیقه بررورد شد ،اين نتايج با استاندارهاي دسترسي مراكز
امدادي در شهر هم واني و مطابق استانداردهاي تبريف شده است.

واژههای كلیدی :ایستگاه مترو ،شبکه معابر هوشمند ،مدیریت بحرانGIS ،OSM ،
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سعید سلمانی ،خلیل ولیزاده كامران ،بختیار فیضی زاده
تونلها بهراحتی میتواند توسررط عوامل طبیعی ،انسررانی و ذاتی

 .0مقدمه

مورد تهدید عرار گیرد .تهدیدات انسانی میتواند بمبگذاریها

سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GIS1با ارائه امکانات مربوط به

(اناجرار بمرب در متروی اسرررتانبول در تاریخ ،)7932/03/70

ورود ،آمادهسازی ،پردازش و مدلسازی پدیدههای مکانی یکی
از مهمترین تکنولوژیهای عصرررر حادرررر در مدیریت بحران
محسرو

میشود GIS .با ارائه امکانات تحلیلی مدلسازی از

ودرررعیت بحران در مودررروعات متعدد را امکانپذیر نموده و
میتواند بستری برای تحلیلهای مکانی مرتبط با مدیریت بحران
باشد .بالیای طبیعی مانند زلزله ،زمینلغزه ،سیل و  ...میتوانند
در  GISمدلسرازی شرده و نمایش داده شوند .مدیران بحران
میتواننرد از این مدلسرررازی برای آموزش ،تدابیر زم در طی
یر

مورد واععی یا بهمنظور تجزیهوتحلیل نتایج بالیای ممکن

اسرتااده نمایند .استااده از این فنآوری ،اطالعات موردنیاز برای
برنرامهریزی مدیریت بحران را در دسرررتری مینماید و بهطور
خالصه ،کاربرد اندیشمندانه ، GISادطرا

و غافلگیری را در

مدیریت بحران کاهش میدهد ]ولیزاده کامران.[7931،اسررتااده
از علم سریسرتم اطالعات جغرافیایی برای حل مشکالت حمل
نقرل ،یکی از مهمترین زمینرههرای کاربردی فنآوری  GISدر
دنیای امروز اسررت .در حالی که عمده توانایی سرراختاری GIS
متداول در نمایش نقشرررهها و پردازش دادههای زمینی اسرررت..
 GIS-T2نیرازمنرد سررراخترارهای جدیدی برای نشررران دادن
پیچیدگیهای شبکه حملونقل و انجام الگوریتمهای مختلف به
منظور عملی کردن توانایی آن در زمینههای ارتباطات لجستیکی
دارد ]فیشرررر .[3002 ،عابلیت تحلیلهای شررربکه در  GISو
اسررتااده از تکنولوژیهای روز یکی از نقاط عوت این س ریسررتم
اسرت ،که میتواند بسریاری از مشکالت حمل نقل را حل کند.
شررربکههای حمل نقل به دلیل پیچیدگی و نیاز به الگوریتمهای
پیشررفته جهت تحلیل ،باعث شرده است که عابلیتهای تحلیل
شررربکه سررریسرررتمهای اطالعات جغرافیایی توسرررعه یافته و
تصرمیمگیریها را سرریع ،آسان و راحت بکند ]فیشر.[3002 ،
مردل دادههرای شررربکرهای در زمینره حمرل نقل به تحلیلهای
شبکهای پیشرفتهای نیاز دارند .اغلب نرمافزارهای تجاری GIS
در دو دهره گذشرررته این عابلیت را در خود توسرررعه دادهاند ]
گودچایلد . [7333 ،ایستگاههای مترو در محیط و مکانی کامالً
آشکار عرار دارند ،به همین دلیل دارای آسیبپذیری و خطرات
زیادی هسرتند .با توجه به ساختار مترو و همچنین وجود حجم
زیاد جمعیت در ایستگاهها و عطارهای در حال حرکت در داخل

گروگانگیری ،حملههای مسلحانه (تیراندازی در ایستگاه متروی
پاریس در تاریخ  ،)7939/70/73خرابکاری ،ایجاد حریق عمدی
(آتش زدن عمدی مترو در کره جنوبی در سررال  3009و کشررته
شررردن حردود  300نار) ،ایجاد رعب و تری ،انتشرررار مواد و
گازهای سرمی ،تهاجم سرایبری (حمله هکرهای کره شمالی به
متروی سرئول در حدفاصرل ماههای ماری تا آگوست ،)3072
حمله نظامی و ...را شررامل شررود .همچنین تهدیدات طبیعی بر
متروهرا میتوانرد مواردی از عبیل زلزله ،ورود سررریل به داخل
تونلهای مترو (حادثه ورود سیل به تونل خط چهار مترو تهران
روز یکشرررنبرره مورخ  )37/07/31و درنهررایررت در بررسررری
آسیبپذیری ذاتی مترو باید اشاره کرد مترو دارای آسیبپذیری
ذاتی زیادی هستند و این آسیبپذیریها شامل :خرابی عطارها،
خرابی تأسرریسررات آ  ،برق (کشررته شرردن  900نار در مترو
جمهوری آذربایجان در سرررال  7331به علت اشرررکال فنی) و
تلان ،ریزش تونل ،خرابی ریلها ،آسرریبپذیری در سرریسررتم
نرمافزاری و شبکه کامپیوتری سیستم حملونقل ،نیروی انسانی
و متخصصین ،عطعات کلیدی (تولیدات داخلی و وابستگی-ها)
و  ...اسرت .وابسرتگی تأسریسات مترو به تأسیسات سطح شهر
یکی از نقاط دعف آن است .تأسیسات برق ،آ  ،تلان و  ...به
تأسریسرات روی زمین وابسرته است و در صورت آسیب دیدن
آنان در هر شررایطی (بحران و عادی) کل تأسیسات شبکه مترو
از تهدیدات فوق میتواند باعث ایجاد

مخترل میگردد .هر ی

بحران و خسرارات جبرانناپذیری بر ی

سریسرتم عطار شهری

(مترو) شرررود .تحقیق حرادرررر با بهرهگیری از دادههای معابر
3

نقشرههای شرهری باز (  )OSMعابلیت این دادهها در ساخت
شربکه بررسی و همچنین با تحلیلهای مکانی و شبکهای GIS
مسریرهای بهینه دسترسی مراکز امدادی به ایستگاه مترو آبرسان
مدنظر عرار داده است .با توجه به گسترش روزافزون شهر تبریز
و همینطور مجاورت ایستگاه آبرسان به دانشگاه تبریز و تراکم
بسرریار با ی مسررافر در این خط و ایسررتگاه بدیهی اسررت که
برایسرررتی مطالعات مربوط به بحران جهت اسرررتااده در مواعع
دروری انجام گیرد.
مروری بر پژوهشهای پیشرررین نشررران میدهد که تاکنون
نمونهای منطبق بررا مودو و هررد

پررژوهرش حادر انجام
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طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از دادههای  OSMجهت امدادرسانی .....
نشرده اسرررررت .ارزیابی پیشینه تحقیق بیانگر این واععیت مهم

فضاهای شهری با در نظر گرفتن معابر آسیب دیده شده ارزیابی

است که با وجود عابلیت با ی دادههای  OSMاز پتانسیلهای

کرده اسرررت ]بونو و گوتیرز .[3077 ،

این دادهای در مطالعات مدیریت بحران بهره کافی برده نشرررده

( )7939با اسرررتااده از  GISبه طراحی شررربکه امدادرسرررانی

اسرررت ،اما تحقیقاتی جانبی در ارتباط با بکارگیری تحلیلهای

ادررطراری به ایسررتگاه متروی شررهید حقانی در شرررایط وعو

شرربکهای  GISدر مواردی انجام شررده اسررت .از جمله آنها

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

میتوان به تحقیق انجام شرده توسرط آل شیخ و کایمی اشاره

عامل کلی امکان ایجاد مسریر امدادرسرانی ،دسترسی مناسب به

کرد که با بررسی تراکم جمعیت ،دانهبندی عطعات ،توده گذاری

منراطق بحرانزده و اعتمرادپذیری مسررریرهای امدادرسرررانی و

بناها ،نحوه توزیع کارکرد فعالیتهای مختلف ،تأسررریسرررات

از عاملها

عراعی و همکرراران،

همچنین در نظر گرفتن چند زیر عامل برای هر ی

شررهری ،نظام دسررترس ریها ،بسررتر طبیعی و نتایج مطالعات ریز

میزان اهمیت آنها را مشرخ

پهنهبندی لرزهای شررهر تهران مدل پهنهبندی خطر نسرربی زلزله

ابتکاری را جهت تعیین ی

در شبکه حمل نقل ریلی تهران را ارائه کردهاند .این پژوهشگران

نقاط آسریبدیده پیشنهاد می کند این کار را با تعریف پارامتری

در مطالعه حادررر به مکانیابی ایسررتگاههای پرخطر با توجه به

تحت عنوان ریس

بر مبنای ویژگیهای هندسی و توپولوژیکی

عواملی همچون برق ،آ  ،مراکز آتشنشررانی ،مراکز مخابراتی،

مسررریرهرا انجام میدهد و درنهایت بهترین مسررریر با توجه به

مسیر مناسب میان مراکز امدادی و

میکند ]عراعی و همکاران.[7939 ،

انتظامی ،مناطق تصررمیمگیری و مدیریتی ،شرربکههای مرتبط و

کمترین ریسرر

همچنین مکرانیرابی منرابعی کره بالقوه خطرناو و خطرسررراز

هرادی پور و پورابراهیم به کم

پرداختره و برا در نظر گرفتن اطالعات مناطق و ایسرررتگاهها و

مدلسرازی بهینه مسریرهای حملونقل سروخت در داخل شهر

برنامهریزی کنترل ترافی

در هنگام وعو سررانحه به شررناسایی

انتخا

کرده است .در ادامه ی

روش

مدل تحلیل شررربکه  GISبه

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

نزدی ترین مرکز امدادرسررانی پرداختهاند ]آل شرریخ و کایمی،

مترو تبریز و ایسرتگاههای آن به ویژه ایسرتگاه آبرسان به دلیل

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

جدید احداث بودن نیاز دارد از نظر ودررعیت عرارگیری نسبت

اجرای مردل تحلیل شررربکه معابر و تعیین الگوریتم کوتاهترین

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

مسریر در شهر تبریز با استااده از  GISپرداختند و به این نتیجه
رسرریدند که تحلیل شررربکه در برنامهریزی بهینه حملونقل از

 .6دادهها و روشها

ابزارهاى بس ریار مناسررب بوده و مدل تحلیل شرربکه میتواند در

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

تعیین کوتاهترین و بهترین مسریر از نظر خدماتى و دسترسى در
برنامهریزیهای حملونقل به کار گرفته شود ] عنبری و احدنژاد
 .[7933 ،سرلمانی در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی
عابلیت دادههای شرربکه معابر  OSMجهت سرراخت و طراحی
شربکه هوشرمند معابر شهری در محیط  GISپرداخته و به این
نتیجه میرسرررد با توجه به این که دادههای  OSMدر کشرررور
ایران که به نوعی با کمبود و یا عدم دسترسی به دادههای مکانی
با دعت متوسط به با روبهرو است عابلیت خوبی جهت ساخت
شرربکه برای تحلیلهای شرربکه در محیط  GISدارد] سررلمانی،
 .[7931بونو و گوتیریز به تجزیه و تحلیل شرربکه معابر شررهری

ریلی شرهر تبریز است .این خط یکی از چهار خط اصلی است
که هنوز هم در حال سرراخت و تکمیل اسررت .این خط به طول
 71/3کیلومتر با  73ایسررتگاه از میدان ائل گلی آغاز و از طریق
بلوار شرررهیرد باکری و  33بهمن ،خیابان امام خمینی ،چهارراه
محققی ،باغ گلسررتان و خیابان خیام به کوی له ختم میشررود.
حدود  3کیلومتر از مسیر بهصورت تونل عمیق طراحیشده و با
دو دسرررتگاه حاار  TBMدر عمق حدود  71رررررر  31متری
حااریشرده است .شکل شماره  7مسیر خط  7مترو شهر تبریز
را نشان میدهد.

در محیط  GISبعد از بحران پرداخته و نحوه دسرررترسررری به
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سعید سلمانی ،خلیل ولیزاده كامران ،بختیار فیضی زاده
بیمارستانها و آتشنشانیها و مراکز اورژانس موجود در سطح
شرهر تبریز استااده است .جدول شماره  3دادههای مورداستااده
در این پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .6دادههای مورداستفاده
الیه

منبع

شبکه معابر شهر تبریز

سرور Open Street Map

موععیت ایستگاههای

شهرداری تبریز

آتشنشانی
شکل  .0موقعیت ایستگاه آبرسان در خط  0قطار شهری تبریز

موععیت بیمارستانهای

شهرداری تبریز

شهر تبریز

 0-6ایستگاه آبرسان

موععیت مراکز اورژانس

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای

شهر تبریز

پزشکی استان آذربایجان شرعی

ایسرتگاه متروی آبرسان یکی از ایستگاههای متروی تبریز است
که در چهارراه آبرسان و در خیابان امام خمینی واععشده است.
این ایسررتگاه ،ایسررتگاه شررماره  3خط ی

اسررت .مشررخصررات

ایستگاه آبرسان در جدول شماره  7به شرح زیر است.

نقشره شهری باز ی

شماره ایستگاه
نام ایستگاه

آبرسان

نو ایستگاه

عمیق

تعداد طبقات

9

تعداد ورودی

3

مساحت زیربنا ایستگاهها (مترمربع)

1210

عمق ایستگاه

-71/88

لندن ،توسرط استیو کاست کلید خورد .هد

پروژه جمعآوری

پایگاه دادهای رایگان از اطالعات جغرافیایی در سراسر دنیا بود.
حجم زیادی از دادههای جغرافیایی مانند جادهها ،ساختمانها و
اماکن دیدنی میتوانند به این بان

اطالعاتی ادرررافه شررروند.

نقشرهها با اسرتااده از دادههای حاصل از دستگاههای عابلحمل
جیپیای ،عکاسری هوایی ،تصاویر ماهوارهای (سرور )Bing
منرابع رایگران دیگر و یرا بهسرررادگی از دانش محلی ترسررریم
میشوند .شکل  3استااده سرور  OSMاز تصاویر ماهوارهای با

در این پژوهش جهت مدلسازی شبکه معابر شهر تبریز از
دادههای OSMاستاادهشده است .همچنین از دادههای مکانی

پروژههای مشارکتی برای ایجاد ی

نقشه

عابلویرایش رایگان از جهان اسررت .این پروژه ،سررال  3002در

جدول  .0مشخصات ایستگاه آبرسان
ایستگاه 3

 6-6نقشه شهری باز ()OSM

رزولوشرن با (سررور  )Bingبرای ویرایش دادههای را نشان
میدهد.

شکل  .6استفاده از تصاویر ماهوارهای با رزولیشن باال (سرور  )Bingبرای ویرایش دادههای OSM

 391فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی)93:

طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از دادههای  OSMجهت امدادرسانی .....
درواعع  OSMی

پروژه شرررناختهشرررده درزمینه مشرررارکت

مروردنرظر ازنظر خطرراهررای توپولوژیکی و غیر توپولوژیکی

داوطلبانه اطالعات جغرافیایی است ]الوود ، 3003 ،گودچایلد،

ویرایش و اصالح گردید.

 . [3001توسرررعه موفق دادههای  OSMتوسرررط کاربران در

 9-6تعریف و ساخت پایگاه داده هوشمند

سرالهای اخیر باعث افزایش استااده از این دادهها درزمینههای

در این پژوهش با توجه به میزان دسترسی به دادهها ،پایگاه داده

تحقیقراتی و همچنین باعث پیشررررفت بسررریاری از برنامههای

شربکه معابر شهری تبریز ایجاد شد .این مرحله وعتگیرترین و

کاربردی مسریریابی ،مدلهای سهبعدی شهری و خدمات مبتنی

حسررایترین مرحله در طراحی شرربکه هوشررمند معابر شررهری

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

جهت تحلیلهای شربکه در  GISاست که در مدت سه ماه در

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

عالب ژئودیتابیس طراحیشده است .شبکه راهها به صورت کلی

معابر شررهری یکی از مشررکالت مهم در تحلیلهای شرربکه در

شامل لبهها ،گرهها و گردشها است .لبهها یا اتصا ت ،عوارض

 GISاست .دادهها و شبکه معابر در سرور  OSMبه دلیل بروز

خطی مرتبط بره هم را نمایش میدهند که مجاری حمل نقل و

رسرانی توسرط کاربران محلی و بومی آشنا به منطقه و همچنین

ارتبراطات به شرررمار میآیند .گرههای شررربکه ،نقاط انتهایی و

اسرتااده این سررور از تصاویر ماهوارهای سرور  Bingبهعنوان

تقاطعهای اتصا ت شبکه اند .عناصر گردشی اطالعات حرکتی

نقشررره پرایه دعت مکانی این دادهها را در حد مطلوبی با برده

بین دو یا تعداد بیشررتری از لبهها را ثبت میکنند .به عنوان مثال

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

وعتی دو خیابان در نقطهای به هم میرسرررند آن نقطه به عنوان

دادهها عالوه بر نو خیابانها جهت حرکت ،سررررعت حرکت،

گره و خیابانها به عنوان لبه در سررریسرررتم شرررناخته شرررده و

شده است ]واحدی طرعبه و

محدودیت گردش به چپ از یکه لبه مخصرروب به لبه دیگر را

آل شرریخ .[7932 ،اسررتااده از این دادهها در کشررور ایران که

با گردش ( )Turnنشان میدهند ]اعمی ازغدی و دیگران7933،

بهنوعی با کمبود و یا عدم دسررترسرری به دادهها دارد ،میتواند

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

شرایانی در دسرترسی به دادههای مورد نیاز باشد .تحقیق

خطراهای توپولوژیکی فیلدهای مربوط به سررررعت حرکت در

بهرهگیری از این دادهها ارزیابی کارایی این

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

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

معبر ،تقاطعهای غیر همسرطح و گردشها تعریف شررده است.

این پژوهش برای آمادهسررازی دادههای خام ،اصررالح و حذ

شرکل  9نمونهای از گردش صرحیح تعریفشده برای شبکه را

خطاها ،جهت تحلیلهای شبکه در  GISابتدا دادههای موردنظر

نشران میدهد .همچنین شکل  2شبکه معابر و موععیت ایستگاه

از سررررور  OSMدریرافت شرررد و در مرحله بعدی دادههای

آبرسان و مراکز امدادی شهر تبریز را نشان میدهد.

زیرگذرها و روگذرها هم مشخ

کم

حرادرررر برا هد

شکل  .9نمونهای از  Turnتعریفشده برای شبکه

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی391 )93:

سعید سلمانی ،خلیل ولیزاده كامران ،بختیار فیضی زاده

شکل  .4شبکه معابر شهری و موقعیت ایستگاه آبرسان و مراكز امدادی شهر تبریز

حادثه در ی

 .9ایستگاه مترو آبرسان و مسیرهای بهینه

نقطه مثل ایسرررتگاه مترو اولین مراکز امدادی که

باید درصرحنه آماده شرود آمبو نسها اسرت .شکل  1موععیت
ایسررتگاه مترو آبرسرران و مراکز فوریتهای پزشررکی موجود در

دسترسی مراكز امدادی
ایستگاههای مترو در محیط و مکانی کامالً آشکار عرار دارند ،به

محدوده اطرا

آن را نشان میدهد.

همین دلیل دارای آسررریبپذیری و خطرات زیادی هسرررتند .با
توجه به سرراختار مترو و همچنین وجود حجم زیاد جمعیت در
ایستگاهها و عطارهای در حال حرکت در داخل تونلها بهراحتی
میتواند توسرط عوامل طبیعی ،انسانی و ذاتی مورد تهدید عرار
گیرد .همچنین ایستگاههای امدادی مانند آتشنشانی یا اورژانس
و بیمارسررتانها در صررورتی میتوانند خدماترسررانی خود را
بهموعع و مطمئن انجام دهند که در مکانهای مناسررب مسررتقر
باشرند و بتوانند در کمترین زمان و بدون مواجهشدن با موانع و
محدودیتهای محیط شررهری خود را به محل حادثه برسررانند،
بنابراین با در نظر گرفتن اینکه اگر حادثهای در ایستگاه آبرسان
خط  7عطار شهری تبریز اتااق بیاتد ودعیت نزدی ترین مراکز
امدادی بهصورت زیر خواهد بود.

نتایج تحلیل شربکه بر روی  GISنشان میدهد که نزدی ترین
ایستگاه امدادی جهت ارسال آمبو نس به ایستگاه مترو آبرسان
پرایگراه شرررمراره (303مرکز مردیریت حوادث و فوریتهای

 0-9مراكز فوریتهای پزشکی (آمبوالنسها)
بررسیها و پژوهشهای علمی نشان داده که اگر بهمحض وعو
ی

شکل  .1موقعیت ایستگاه آبرسان و مراكز اورژانس

حادثه در  3الی  3دعیقه اول به انسران حادثهدیده رسیدگی

شرود تا  20درصرد میتوان انسان حادثهدیده را از مرگ حتمی
نجات داد ]سرروادکوهی فر و ذکائی فاتح .[7933 ،در صررورت

پزشررکی آذربایجان شرررعی) اسررت ،که در فاصررله  33383متری
(روی شررربکه) عرار دارد و همچنین زمان زم جهت طی این
مسریر حدود  7دعیقه اسرت .شرکل  1مسیر بهینه توصیهشده را
نشان میدهد.
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طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از دادههای  OSMجهت امدادرسانی .....
نتایج تحلیل شربکه برای امدادرسررانی به ایسررتگاه مترو آبرسان
نشران میدهد که ایسرتگاه آتشنشانی شماره  73واعع در منطقه
گلگشررت نزدی ترین ایسررتگاه بوده و در فاصررله  3311متری
ایسررتگاه مترو آبرسرران عرار دارد همچنین مدتزمان زم برای
طی این مسررریر حدود  9دعیقه اسرررت .شرررکل  3مسررریر بهینه
ایجادشده را نشان میدهد.
شکل  .2مسیر توصیهشده برای ارسال آمبوالنس به ایستگاه مترو

 6-9مراكز آتشنشانی
از میران کاربریها و خدمات موجود در شرررهر ایسرررتگاههای
آتشنشرررانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به ارائه خدمات
ایمنی و تمهیدات پیشررگیری و مقابله با حوادث آتشسرروزی و
مردیریرت بحران در شرررهرها از اهمیت عابلتوجهی برخوردار
اسرررت .بدون شررر  ،خدمات رسرررانی بموعع ایسرررتگاههای
آتشنشرانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکانهای

شکل  .8مسیر توصیهشده برای ارسال آتشنشانی به ایستگاه مترو

مناسب بوده تا بتوانند در اسر وعت و بدون مواجهه با موانع و
محدودیتهای محیط شررهری به محل حادثه برسررند ]علوی و
همکاران .[7937 ،طبق تعریف موسرسه ملی استاندارد ،حداکثر
فاصله زمانی بین محل ایستگاه آتشنشانی تا محل حادثه باید 1
دعیقه باشررد ،زیرا بر اسررای منحنی اسرررتاندارد زمان  -درجه
حرارت ،چنانچه در  1دعیقه اول وعو آتشسررروزی نتوان در
محل حادثه حضرررور یافت و به خاموش کردن آن اعدام نمود،
آتش از کنترل خررار میگردد و پیررامرردهرای نرراگواری در پی
خواهد داشت .در این میان عامل مهم تأثیرگذار در بحث کنترل
و مدیریت بحران فاصرله (فاصله روی شبکه) مراکز آتشنشانی
از محل حادثه اسرت  .طبیعی اسرت که هر چه این فاصله کمتر
براشرررد کنترل و مدیریت بحران زودتر و شررراید هم راحتتر
خواهرد بود .شرررکرل  1موععیت ایسرررتگاه آبرسررران و مراکز
آتشنشانی موجود در محدوده اطرا

آن را نشان میدهد.

 9-9فاصله از بیمارستانها
امدادرسرررانی سرررریع و بهموعع پس از ی

حادثه طبیعی نظیر

زلزلره ،سررریرل ،طوفان و یا هر حادثه بحرانی برای نجات جان
حادثه دیدگان یکی از مهمترین اصرررولی اسرررت که در سرررایه
راهبرد صرررحیح ،اتخاذ تصرررمیمات بهموعع و توانایی

انتخرا

اجرای این تصرررمیمات عبل ،حین و بعد از حوادث فوقالذکر،
بهعنوان ی
مخر

دررورت مطرح است و میتواند اثرات زیانبار و

نراشررری از این اتاراعرات را تا حد مطلوبی کاهش دهد

]فریدونی ،مهدیان ،شررهانقی.[7939 ،طبق مطالعات انجام شررده
توسط راهنما و امیر فخریان و همچنین احدنژاد در سال 7939
اسرررتاندارد موجود در خصررروب فاصرررله هر فرد تا خدمات
بهداشررتی درمانی (بیمارسررتانها) در داخل شررهرها  7100متر
اسرررت]رهنمرا و امیر فخریان] ، [7933 ،احدنژاد و همکاران ،
 .[7939مراکز درمانی در مواعع بحران میتوانند نقش کنترلی بر
بحران داشته باشند .فاصله مراکز درمانی (بیمارستانها) از مرکز
حادثه نقش بسرررزایی در به گنترل بحران دارد .در این پژوهش
فاصرله از ایسرتگاههای مترو آبرسان به بیمارستانها مدنظر بوده
اسررت .شررکل  70موععیت ایسررتگاه آبرسرران و بیمارسررتانهای
موجود در شهر تبریز را نشان میدهد.

شکل  .7موقعیت ایستگاه آبرسان و مراكز آتشنشانی

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی393 )93:

سعید سلمانی ،خلیل ولیزاده كامران ،بختیار فیضی زاده

 .4نتیجهگیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی
نتایج این پژوهش نشران میدهد که با توجه به اینکه در کشور
ایران به نوعی با کمبود و یا عدم دسترسی به دادههای مکانی با
دعت متوسط به با روبهرو هستیم ،استااده از دادههای OSM
برای کررارهررای تحقیقرراتی و حتی کرراربردی در سرررازمررانهررا
مقرونبهصررفه است ،و اینکه دادههای  OSMبه دلیل به روز
رسررانی بهوسرریله افراد بومی و اسررتااده از نقشررههای پایه مثل
تصررراویر مراهوارهای با عدرت تاکی

با دعت عابل عبولی را

شکل  .3موقعیت ایستگاه آبرسان و بیمارستانهای موجود در شهر

برای سراخت شبکه هوشمند جهت تحلیلهای شبکه در محیط

تبریز

 GISدارا اسررت .نتایج این مطالعه نشرران میدهد که دادههای
مکانی  OSMعابلیت خوبی برای سررراخت شررربکه هوشرررمند

دسررترسرری به بیمارسررتانها ،یکی از اصررول اولیه جهت

معابری شرررهری جهت تحلیل شررربکه در  GISرا دارد .با این

سررویسدهی به این مراکز است .نحوه ارتباط آن با شریانهای

وجود ،این دادهها نیاز به حجم وسیعی از عملیات آمادهسازی و

ارتبراطی شرررهری مانند بزرگراهها ،خدمات حملونقل عمومی

ویرایش و تشرررکیرل پایگاه داده دارند و این عسرررمت یکی از

(مترو ،اتوبوی ،تاکسری) ،ایستگاه آتشنشانی و مراکز مدیریت

وعتگیرترین مراحل پردازش این دادهها اسرت .البته بایستی به

بحران از نیازهای اولیه مکان عرارگیری بیمارسررتانها اسررت که

این مهم اذعان نمود که چنین حجم آمادهسررازی به دلیل ارزش

از آنها موجب اختالل در سرررویسدهی این مراکز

با ی این شربکه برای سازمانها و ارگانها عابل توجیه است ،و

میشرود .شرکل  70مسریر بهینه دسرترسرری از ایستگاه مترو به

درنهایت اینکه هد

از این پژوهش بعد از ساخت شبکه معابر

نزدی ترین بیمارسررتان یعنی بیمارسررتان شررهید مدنی را نشرران

هوشمند ،مشخ

میدهرد .نترایج تحلیل شررربکه نشررران میدهد که نزدی ترین

مترو آبرسرران اسررت .نتایج تحلیلهای شرربکه نشرران میدهد که

بیمارستان به فاصله شبکهای از ایستگاه مترو آبرسان ،بیمارستان

ایسررتگاه آبرسرران در موععیت مکانی مناسرربی نسرربت به مراکز

شرهید مدنی است که در فاصله  7903متری عرار دارد همچنین

امدادی عرارگرفته اسررت .جدول  9نتایج تحلیلهای شرربکه بر

زمان زم جهت حرکت وسایل امدادی از مرکز حادثه (ایستگاه

روی  GISجهت تعیین مسیرهای بهینه دسترسی مراکز امدادی

مترو آبرسان) حدود  3دعیقه است.

به ایستگاه مترو آبرسان را نشان میدهد.

نبود هری

کردن مسیرهای بهینه امدادرسانی به ایستگاه

جدول  .9نتایج تحلیلهای شبکه بر روی GIS
فاصله روی شبکه از
نام

ایستگاه مترو آبرسان
(متر)

شکل  .01مسیر بهینه توصیهشده برای ارسال آمبوالنس از ایستگاه
مترو به بیمارستان

زمان الزم جهت
طی مسیر (دقیقه)

اورژانس

888/8

7

آتشنشانی

5522/6

2

بیمارستان

7238/6

5

مقایسه نتایج به دست آمده از مدل تحلیل شبکه در  GISو
استانداردهای دسترسی مراکز امدادی نشان میدهد که مسیرهای
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طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از دادههای  OSMجهت امدادرسانی .....
بهینه توصریه شده در  GISبرای ایستگاه مترو آبرسان خط ی
مترو تبریز دارای استاندارد دسترسی بر فاصله شبکهای را دارد.
نتایج این تحقیق برای ارزیابی عابلت اسرررتااده از دادههای
 OSMدر مردیریت بحران و همچنین آنالیز عابلیت تحلیلهای
شررربکرهای  GISاز اهمیرت زیرادی برخوردار بوده و میتواند
راهگشرای تحقیقات آتی در این زمینه باشد .همچنین نتایج این
تحقیق برای سررازمانهای اجرایی در سررطح شررهر تبریز نظیر
شررهرداری ،مدیریت بحران و سررازمان عطار شررهری از اهمیت

 .2مراجع
 احدنژاد ،محسرن ،عادری ،حسین ،هادیان ،محمد ،حقیقتفرد ،پیام ،درویشرری ،بناشرره ،حقیقت فرد ،الهام ،ذگردی،
بیتراسرررادات و بردبرار ،آرش (" )7939مکان یابی بهینه مراکز

درمانی شهری با استااده از  : GISمنطقه  77شهر تهران" ،مجله
دانشرگاه علوم پزشرکی فسا ،سال چهارم ،شماره  ،2ب-219 .
.212

با یی برخوردار است.

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

محدودیتهای پژوهش

آبشیرینی ،احسان (" )7933بهینهسازی مسیر خطوط حملونقل




عدم دسرترسری به داده های ترافی

از معابر شهر تبریز

جهت زمانمند کردن شبکه.

گلسررتان شررهر اهواز" ،مجله کاربرد  GIS. RSدر برنامهریزی

نبود نقشرههای پایه شهری و عدم واگذاری این نقشهها

فصلنامه ،سال اول ،شماره  ،7ب.72 - 1 .

از طر

ارگرانهای مربوطه جهت با بردن دعت پایگاه

داده هوشرمند شبکه معابر (جهت حرکت ،عرض معبر،
محدودیتهای عبور و .)...
پیشنهادات برای تحقیقات آتی به شرح زیر است:


اسررتااده از دادههای ترافی

در ایجاد پایگاه داده معابر و

در نتیجه زمانمند کردن شربکه هوشمند معابر شهری در
.GIS


مقایسررره نتایج شررربکه ایجاد شرررده در محیط  GISبا
عسرمتهای مسیریابی نقشههای آنالین مثل Google





بحران زلزله و سررروانح در خطوط راهآهن شرررهری تهران با
اسرررتاراده از ،" GISنهمین همایش حملونقل ریلی ،تهران،
انجمن حملونقل ریلی ،دانشگاه علم و صنعت.
 رهنما ،محمدرحیم و امیرفخریان ،مصطای (" )7933تحلیلدسررترسرری فضررایی به خدمات بهداشررتی درمانی در شررهر
مشرهد" ،فصرلنامه برنامه ریزی کالبدی – فضایی ،سال اول،
شماره سوم ،ب.12-17 .

 Mapsو .Here map
اسرررتااده و اسرررتخرا ودرررعیت عراری گیری سرررایر

شهر تبریز در محیط  GISمطالعه موردی :خط  7مترو" ،پایان

ارگانهای درگیر در امر مدیریت بحران بر روی شرربکه

نامه کارشررناسرری ارشررد ،اسررتاد راهنما :خلیل ولیزاده کامران،

معابر.

تبریز :دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ،دانشگاه تبریز.

تحلیررل همرره ایسرررتگرراههررای مترو از نظر عرارگیری
برا توجره بره این کره مترو و ایسرررتگاههای آن یکی از
پرترددترین مکانهای هر شرهر است ،بنابراین نیاز است
که در مکان گزینی مراکز امدادی در شرررهرهای که بعداً
در آنها مترو احداث شده است تجدید نظر شود.

 .1پینوشتها
for

 -آل شرریخ ،علیاصررغر و کایمی ،روحاهلل (" )7931مدیریت

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

پایگاههای امدادی و نحوه دسترسی آنها بر روی شبکه.


عمومی با استااده از  GISو روش  AHPنمونه موردی :منطقه

1. Geographic Information System
2. Geographic Information Systems
)Transportation (GIS-T
3. Open street map

 سرررواد کوهیفر ،سررراسررران و ذکائی فاتح ،جواد ()7933"مالحظرات پردافنرد غیرعامل و مدیریت بحران در خدمات
اورژانس پزشرررکی صرررحرایی در شررررایط بحران" ،همایش
سررراسررری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسرری با تأکید بر
استتار ،اختاا و فریب ،دانشگاه جامع امام حسین ( ) موععیت
امام صررادق ( ) -دانشررکده و پژوهشررکده پدافند غیرعامل،
تهران.
 عراعی ،مرتضری ،دهگانی ،محسرن و مصرطای پور ،سامان(" )7939طراحی شرربکه امدادرسررانی ادررطراری به ایسررتگاه
متروی شرهید حقانی در شررایط وعو بحران در شبکه معابر
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سعید سلمانی ،خلیل ولیزاده كامران ،بختیار فیضی زاده
شهر تهران با استااده از ،" GISهشتمین کنگره ملی مهندسی
عمران ،بابل ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی.
 علوی ،سرریدعلی ،سررا روند ،اسررماعیل ،احمدآبادی ،علی،فرخی سریس ،سرعیده و بسحاق ،محمدردا (" )7937تحلیل
فضرا-مکانی عملکرد ایستگاههای آتشنشانی بر پایه مدیریت
بحران با اسررتااده از روش تلایقی  MCDMو تحلیل شرربکه
مطالعه موردی :منطقه  1تهران" ،دو فصلنامه علمی و پژوهشی
مدیریت بحران ،دوره  ،7شماره  ،3ب.11 – 11 .

- Bono, F. and Gutiérrez, E. (2011) “A networkbased analysis of the impact of structural
damage on urban accessibility following a
disaster: the case of the seismically damaged
Port Au Prince and Carrefour urban road
networks”, Journal of Transport Geography,
Vol.19, No. 6, pp. 1443-1455.
- Elwood, Sarah (2008) “Volunteered
geographic information: future research
directions motivated by critical, participatory,
and feminist GIS”, GeoJournal, Vol.72, No. 34, pp. 173-183.

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

- Fischer, M. M. (2004) “GIS and network
analysis”, In Handbook of transport geography
and spatial systems (pp. 391-408), Emerald
Group Publishing Limited.

بحران و  HSEدر شرررریانهای حیاتی ،صرررنایع و مدیریت

- Fischer, M. M., 2006 “GIS and network
analysis”,
Spatial
Analysis
and
GeoComputation: Selected Essays, pp.43-60.

"ارائه مدل بهینهسرررازی مکانیابی و تخصررری

هنگام وعو

زلزله در شررربکههای بحران" ،دومین کنارانس ملی مدیریت
شررهری ،تهران ،دبیرخانه دایمی کنارانس ملی مدیریت بحران
و. HSE
 عنبری ،حکیمه و احدنژاد ،محسررن (" )7933کاربرد GISدر تحلیل شرررریانهای حملونقل و بررسررری کاربرد و اجرای
مدل تحلیل شربکه و تعیین الگوریتمهای کوتاه ترین مسیر در
آن (نمونه مورد مطالعه :اسررتان آذربایجان شرررعی – تبریز)"
همایش سرراسرری سرامانه اطالعات مکانی ،دانشگاه صنعتی
مال

اشتر ،تهران.

 واحدی طرعبه ،بهزاد و آل شررریخ ،علی اصرررغر (" )7932ارزیرابی دعرت توصررریای عوارض در اطالعات مکانی مردم
گسرررتر" ،علوم و فنون نقشررره برداری ،بهمن  ،7932دوره ،1
شماره  ،9ب.19-23 .
 ولیزاده کرامران ،خلیرل (" )7931نرمافزار مدیریت بحرانمبتنی بر ، GISسومین همایش سیستمهای اطالعات مکانی"،
عشم ،سازمان نقشهبرداری کشور ،منطقه آزاد عشم.
 هادی پور ،مهرداد و پورابراهیم ،شررراره (" )7933مدیریتزیسرت محیطی حملونقل شرهری اراو به کم
کاهش مصر

سوخت در مسیریابی مناسب به کم

- Fritz, S., McCallum, I., Schill, C., Perger, C.,
Grillmayer, R., Achard, F. and Obersteiner, M.
(2009) “Geo-Wiki. Org: The use of
crowdsourcing to improve global land cover”,
Remote Sensing, Vol.1, No. 3, pp.345-354.
- Goodchild, M. F. (2007)”Citizens as voluntary
sensors: spatial data infrastructure in the world
of Web”, 2.0. IJSDIR, Vol.2, pp.24–32.
- Goodchild, M. F. (1998) “Geographic
information
systems
and
disaggregate
transportation
modeling”,
Geographical
Systems, Vol.5, pp.19-44.
- Mooney, P. and Corcoran, P. (2012) “Using
OSM for LBS–an analysis of changes to
attributes of spatial objects”, In Advances in
Location-Based Services (pp. 165-179).
Springer Berlin Heidelberg.
- Nelson, A., de Sherbinin, A. and Pozzi, F.
(2006) “Towards development of a high quality
public domain global roads database”, Data
Science Journal, Vol.5, pp. 223-265.

مدلسازی
،"GIS

فصرلنامه مهندسری حمل و نقل سرال چهارم ،شماره  ،2ب.

.
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طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از دادههای  OSMجهت امدادرسانی .....
بختیار فیضری زاده ،درجه کارشناسی در رشته جغرافیای طبیعی را در سال  7939از دانشگاه تبریز و
درجه کارشرناسری ارشرد در رشرته سنجش از دور و  GISرا در سال  7931از همان دانشگاه اخذ
نمود .در سرال  7939موفق به کسرب درجه دکتری در رشرته  GISاز دانشرگاه سالزبورگ کشور
اتریش گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالعه ایشان  GISو سنجش از دور در زمینه منابع طبیعی،
مخاطرات محیطی SDI ،و تحلیل های شریگگرا بوده و در حال حادر عضو هیات علمی با مرتبه
استادیار در دانشگاه تبریز است.
خلیل ولیزاده کامران ،درجه کارشرناسری در رشته نقشه برداری را در سال  7911از دانشگاه تبریز و
درجه کارشناسی ارشد در رشته سنجش از دور و سیستمهای اطالعات جغرافیائی ( )GISرا در سال
 7930از دانشرگاه تربیت مدری اخذ نمود .در سرال  7930موفق به کسرب درجه دکتری در رشته
اعلیم و سرریسررتمهای اطالعات جغرافیائی GISاز دانشررگاه تبریز گردید .زمینههای پژوهشرری مورد
عالعه ایشان سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبوده و در حال حادر عضو هیات
علمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه تبریز است.
سعید سلمانی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی ،گرایش مرتع و آبخیزداری را در سال
 7930از دانشگاه ارومیه و درجه کارشناسی ارشد در رشته سنجش از دور ( )RSو سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )GISرا در سال  7931از دانشگاه تبریز اخذ نمود .زمینه های پژوهشی مورد عالعه
ایشان سنجش از دور و  GISاست.
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