
  

  

  

  

  

  

 ي علوم انسانیدانشکده

  گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزي شهري

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي جغرافیا و برنامه ریزي شهريدر رشته

  

  عنوان:

 خدماتی دهی پوشش مناسب الگوي يارائه در GIS محیط در شبکه تحلیل کاربرد

  ).اردبیل  شهر  موردي عهمطال(  نشانی آتش يهاستگاهیا

  

   :راهنما استاد

  دکتر عطا غفاري گیالنده

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر محمد حسن یزدانی

  

  

 :پژوهشگر

  عیسی فرجی 

  زمستان 

  

1393 
 



  

  : عیسینام: فرجی                                               دانشجو خانوادگی نام

آتش نشــانی (  هايایستگاهالگوي مناسب پوشش دهی خدماتی  يارائهدر  GISر محیط کاربرد تحلیل شبکه د: نامهپایان عنوان

  مطالعه موردي  شهر  اردبیل)

  الندهیگ يعطا غفار: راهنما (اساتید) استاد 

  یزدانیمحمد حسن ر: مشاو (اساتید) استاد 

    اردبیلی محقق :گاهدانشجغرافیا و برنامه ریزي شهري       :رشتهکارشناسی ارشد    ی:تحصیل مقطع 

   189ات:صفح تعداد             29/11/1393 : یلیالتحصفارغ تاریخ: علوم انسانی           دانشکده 

 .باشــندیم شــهرها در نــاگوار حوادث وقوع و حرانب مدیریت زمان رد مهم راکزم از شانین آتش يهاستگاهیا: چکیده

 مکــان و هینــهب مســیریابی مستلزم چیز هر از بیش هاستگاهیا این وسطت مطمئن و موقع به رسانی خدمات است بدیهی

 شــهري محــیط يهاتیمحــدود و موانع با شدن مواجه بدون و وقت اسرع در بتوانند که .باشدیم هاآن مناسب گزینی

 پوشــش مناسب الگوي يارائه هدف با تحقیق این .برسانند انجام به را نجات و امداد اقدامات و رسیده حادثه محل به

 .اســت گرفته صورت GIS محیط در شبکه حلیلت از استفاده با ردبیلا شهر در نشانی آتش يهاستگاهیا خدماتی دهی

 پــژوهش این در  است. گرفته قرار بررسی مورد نیز ردبیلا شهر نشانی تشآ امدادي یروهاين شغلی استرس چنین هم

 مطالعــات ریــقط از بخشــی و ردبیــلا شــهر قــلن و ملح امعج اتمطالع طریق از پایه اطالعات و هاداده آوري جمع

 عنــوان بــه شــبکه تحلیــل مــدل از نیز نهایی خروجی گرفتن و موضوع کردن عملیاتی براي و شده آوري جمع میدانی

 تحلیــل از شغلی سترسا میزان ررسیب براي نینچ هم .است شده استفاده GIS محیط در نمایش و اجر قابل مدل یک

 يهاهیــال تهیــه بــا که است صورت بدین تحقیق کلی چهارچوب ت.اس شده استفاده SPSS محیط در شافیاکت عاملی

 توپولــوژي، ملیــاتع انجــام ،)شبکه تحلیل يسازمدل در پایه نقشه عنوان به معابر شبکه نقشه ( پژوهش در نیاز مورد

 نتــایج طبــق .شــد اقــدام هشبک تحلیل مدل نکرد عملیاتی به  )Dataset( ایجاد نهایت رد و هاهیال اصالح و ویرایش

 محــل بــه مســیر نیترکوتــاه و بهتــرین تعیــین موجب اینکه رب عالوه شبکه تحلیل مدل از استفاده پژوهش، از حاصل

 .شــد دخواهــ حادثــه محــل بــه امدادرســانی مراکــز نیترکیــنزد یــافتن و حادثه محل به رسیدن زمان کاهش سانحه،

 بــراي تــوانیم آن بــه توجه با و شده مشخص باشندیم امدادرسانی مراکز عملکرد عاعش از خارج که نواحی همچنین

 بــر ذارگــ تــأثیر عوامــل اکتشــافی املیعــ تحلیــل ســاسا رب نینچ مه کرد. اقدام رسانی امداد مراکز بهینه گزینی مکان

   شد. استخراج نهایی عامل 6 در نشانی تشآ امدادي یروهاين شغلی استرس

  

  اردبیل  -5آتش نشانی  – 4ی  استرس شغل -3یستم اطالعات جغرافیایی (ساج)  س  -2حلیل شبکه ت -1 :هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                    عنوان         

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1  ..............................................................................................................................................................  اول فصل

  1  ......................................................................................................................................................  پژوهش اتیکل

  1  .............................................................................................................................................................  مقدمه1-1

  1  .....................................................................................................................................................  مسأله انیب 1-2

  5  .............................................................................................................................................  پژوهش اهداف 1-4

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................  پژوهش يپیشینه 1-6

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................  پژوهش ندیفرا 1-7

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................  پژوهش یشناس روش و مواد 1-8

  Error! Bookmark not defined.  .......................................................  قیتحق هايمحدودیت و مشکالت 9-1

  ادبیات پژوهش وفصل دوم: مبانی نظري 

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................................  مقدمه 2-1

  .Error! Bookmark not defined  .......................  یارتباط يشبکه و يشهر نقل و حمل مفهوم و تیماه 2-2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................  :يشهر نقل و حمل ستمیس 2-2-1

  .Error! Bookmark not defined  ..................................  شهر یارتباط يشبکه و هاراه مراتب سلسله  2-2-2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................  يشهر هايگره و نیادیم ،هاتقاطع 2-2-3

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................  :یکیتراف هايمشخصه 2-2-4

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................................  راه تیظرف 2-2-4-1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................  عبور فاصله 2-2-4-2
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  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................  یکیتراف بندان راه 2-2-4-3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................  یابی مکان هايمدل  2-3

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................  هامدل يبند طبقه 2-3-1

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  (optimization) یابی نهیبه 2-3-2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................  هاشاخص 2-3-2

  .Error! Bookmark not defined  .......(GIS): نقل و حمل در آن کاربرد و ییایجغراف اطالعات ستمیس  2-4

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................................  شبکه لیتحل 2-5

  .Error! Bookmark not defined  ....................................  يشهر نقل و حمل در شبکه لیتحل گاهیجا 2-5-2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................  شبکه عناصر 2-5-3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................  شبکه عناصر مشخصات 2-5-4

  .Error! Bookmark not defined  .........................................  شبکه طیمح در آن ساختار و يتوپولوژ 2-5-5

  .Error! Bookmark not defined  .......................................  : آن اب مبارزه سابقه و يسوز آتش خچهیتار 2-6

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................:ینشان آتش هايایستگاه انواع 2-7

  .Error! Bookmark not defined  ..................................  :ینشان آتش یانامدادرس ندیفرآ در مؤثر عوامل 2-8

  .Error! Bookmark not defined  .......  ینشان آتش هايایستگاه در مناسب و کارآمد زاتیتجه وجود 2-8-2

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................  :ینشان آتش یرسان آب التیتشک - 2-8-3

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................  :ینشان آتش سازمان آب مصرف 2-8-3-1

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................  :ینشان آتش ریش انواع  2-8-3-2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................  :امدادگر فرد اتیخصوص - 4-3-10-2

  .Error! Bookmark not defined  ......................  يشهر هايحریق در شهروندان مشارکت و آموزش 2-8-5

 Error! Bookmark notيسوز آتش سوانح خسارت کاهش و يریشگیپ يزیر برنامه روش 2-8-6

defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  .............................................  هاآن يریپذ بیآس و يشهر ساتیتأس 2-10

  edError! Bookmark not defin.  ..................................................................  يریگ جهینت و يبند جمع 11-2

  محدوده مورد مطالعه هايویژگیفصل سوم : 

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................................  مقدمه 3-1

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................  مطالعه مورد محدوده تیموقع 3-2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................  لیاردب شهر یکیزیف توسعه روند 5-3-3

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  لیاردب شهر یتیجمع روند 3-4

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................  لیاردب شهر یاراض يکاربر 3-5

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................  ییفضا سازمان و ساختار 3-6

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................  لیاردب شهر) یسنت( یمیقد فتبا 3-6-1

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................داالحداثیجد هايشهرك 3-6-2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................  بخش دو نیا یانیم مناطق - 3-6-3

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  لیاردب شهر سطح یارتباط شبکه 3-7

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  لیدبار شهر معابر يبند شبکه 3-7-1

  .Error! Bookmark not defined  .............................شهر سطح در موجود هايتقاطع کنترل تیوضع 3-7-2

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  لیاردب شهر معابر شبکه يردعملک مراتب سلسله 3-7-3

 Error! Bookmark notلیاردب شهر یتیجمع و کالبدي اتیخصوص و یارتباط شبکه ساختار 3-7-4

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................  لیاردب شهر کیپرتراف معابر 3-7-5

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................  لیاردب شهر پرحادثه و پرخطر مراکز 3-8

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................لیاردب شهر در ینشان آتش 3-9

 Error! Bookmarkلیاردب شهر در ینشان آتش هايایستگاه زاتیتجه و یخدمات محدوده ت،یموقع 3-9-1

not defined.  
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 1392Error! Bookmark تا 1384 سال از افتهی انجام اتیعمل زانیم و لیاردب ینشان آتش سازمان 3-9-2

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................  لیاردب شهر در ینشان آتش يرهایش 3-9-3

  Error! Bookmark not defined.  ..................................................................  يریگ جهینت و يبند جمع 10-3

  تحلیل دادها و اطالعات وفصل چهارم: تجزیه 

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................................................  مقدمه. 4-1

  .GIS  ...........................  Error! Bookmark not defined طیمح در ازین مورد یاطالعات هايالیه لیتشک. 4-2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................  هانقشه کردن اجد و کردن یرقوم. 4-2-1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................  يتوپولوژ اتیعمل انجام. 4-2-2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................  یاطالعات گاهیپا لیتشک.4-2-3

  .Dataset(  ...................................................................  Error! Bookmark not defined(شبکه ساخت. 4-3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................  ارتباطات نیقوان. 4-3-1

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................  هاگردش نیقوان. 4-3-2

  .Error! Bookmark not defined  ...........  لیاردب شهر ینشان آتش هايایستگاه يبرا شبکه اتیعمل انجام 4-4

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  یده سیسرو خدمات محدوده نییتع 4-4-1

 Error! Bookmarkلیاردب شهر در نشانیتشآ هايایستگاه یده سیسرو خدمات محدوده نییتع 4-4-1-1

not defined.  

قهیدق 3 حداکثر زمان مدت در موجود ینشان آتش هايایستگاه) یده سیسرو( یرسان خدمات 4-4-1-2

  ....................................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

قهیدق 5 حداکثر زمان مدت در موجود ینشان آتش هايایستگاه) یده سیسرو( یرسان خدمات 4-4-1-3

  ....................................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................  ریمس نیبهتر افتنی زیآنال 4-4-2

  .Error! Bookmark not defined  .......................  یرسان تخدما مراکز تریننزدیک کردن دایپ يالیه 4-4-3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................  یشغل استرس 4-5
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  .Error! Bookmark not defined  ............................................  يامداد يروهاین یفیتوص اتیخصوص 4-5-1

  .Error! Bookmark not defined  ................  نآزمو مورد يامداد يروهاین التیتحص سطح یبرس 4-5-1-1

  .Error! Bookmark not defined  .........................  آزمون مورد يامداد يروهاین تأهل تیوضع 4-5-1-1-2

  .Error! Bookmark not defined  ..................  آزمون مورد يامداد يروهاین ارک سابقه تیوضع 4-5-1-1-3

 لیتحل از استفاده با لیاردب شهر ینشان آتش هايایستگاه يامداد مأموران نیب در یشغل استرس لیتحل 4-5-2

  .spss  .................................................................................  Error! Bookmark not defined طیمح در یعامل

  Error! Bookmark not defined.  ....................................................................  يریگ جهینت و يبند جمع 6-4

  فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادات

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................................  مقدمه 5-1

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  نهیبه یابیریمس زیآنال از حاصل هايیافته 5-2

 Error! Bookmark)التیتسه( ینشان آتش هايایستگاه نترینزدیک کردن دایپ زیآنال از حاصل هايیافته. 5-3

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .............................  یرسان تخدما محدوده نییتع از حاصل هايیافته. 5-4

 !Errorلیاردب شهر ینشان آتش هايایستگاه يامداد يروهاین یشغل استرس به مربوط هايیافته 5-5

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................  :قیتحق سؤاالت به پاسخ. 5-6

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................  يریگ جهینت و يبند جمع 5-7

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................................  شنهاداتیپ 5-8

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................  مآخذ و منابع فهرست
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  فهرست  جداول

 صفحه                    عنوان         

  .Error! Bookmark not defined   .......................  یاراض يکاربر به توجه با یمصرف آب مقدار: 1- 2 جدول 

 Error! Bookmark not ینشان آتش يرهایش يریقرارگ يبرا يشهرساز  در یکم ياستانداردها: 2- 2 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..............   1392 تا 1335 از قبل از لیاردب شهر ۀتوسع روند: 1- 3 جدول

  .Error! Bookmark not defined   ....................................................  لیاردب شهر یاراض يکاربر: 2- 3 جدول

 Error! Bookmark شهر در موجود گانهپنج هايایستگاه پوشش تحت محدوده و تیجمع زانیم: 3- 3جدول

not defined.  

 !Error 1392 تا 1384 سال از لیاردب شهر ینشان آتش  نجات و امداد اتیعمل به مربوط آمار: 4- 3 جدول

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined   ............................یسطح عوارض به مربوط يتوپولوژ نیقوان: 1- 4جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..........................   یخط عوارض با رابطه در يتوپولوژ نیقوان: 2- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined   ...........................................  یسطح عوارض به مربوط نیقوان: 3- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................   لیاردب شهر هايخیابان سرعت نیانگیم از اينمونه: 4- 4جدول

قهیدق 3 زمان حداکثر در لیاردب شهر در ینشان آتش هايایستگاه یمساحت و یتیجمع یرسان خدمات: 5- 4جدول

  ....................................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 زمان حداکثر در لیاردب شهر در ینشان آتش هايایستگاه مشترك  یمساحت ،یتیجمع یرسان خدمات: 6- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined   .......................................................................................................  قهیدق 3

 5 زمان حداکثر در لیاردب شهر در ینشان آتش هايایستگاه یمساحت و یتیجمع یرسان خدمات: 7- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................................................  قهیدق

 !Error قهیدق 5 زمان حداکثر در لیاردب شهر در ینشان آتش هايایستگاه مشترك یرسان خدمات: 8- 4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error لیاردب شهر در دموجو ینشان آتش ي هاایستگاه یامدادرسان ریمس نیبهتر زیآنال: 9- 4 جدول

Bookmark not defined.  
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   ..........  قهیدق 5 حداکثر زمان مدت در شده یط يرهایمس و حادثه محل به اه  ستگاهیا تریننزدیک: 10- 4 جدول

Error! Bookmark not defined.  

 !Error قهیدق 7 حداکثر زمان مدت در حادثه محل به) امکانات( هاایستگاه تریننزدیک زیآنال: 11- 4 جدول

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined   ....................  آزمون مورد يامداد يروهاین التیتحص سطح: 12- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined   ........................  آزمون مورد يامداد يروهاین تأهل تیوضع: 13- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined   ................  آزمون مورد يامداد يروهاین کار سابقه تیوضع: 14- 4 جدول

 اساس بر لیاردب شهر ینشان آتش يامداد يروهاین یشغل استرس بر گذار ریتأث عوامل ترینمهم: 15- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined   ........................................................................................................نیانگیم

  .KMO  .......................................................   Error! Bookmark not defined و بارتلت آزمون: 16- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined   ..........................................  لیتحل سازنده عناصر استخراج:  17- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........   یاکتشاف یعامل لیتحل اساس بر یاستخراج هايعامل: 18- 4 جدول

 Error! Bookmark not شده اکتشاف یعامل يبارها سیماتر لیتشک در کننده مشارکت عوامل: 19- 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined   ..  یاشتراک یعامل لیتحل اساس بر هاعامل یینها يبند دسته: 20- 4 جدول

 حسب بر را لیاردب شهر ینشان آتش امدادرسان افراد يرو بر را هاعامل کی هر ریتأث زانیم: 21- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................................   نیانگیم
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  فهرست  اشکال

   صفحه                    عنوان         
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  مقدمه1-1

 و حجم نقلو به دلیل عوامل ناشی از مهاجرت و رشد جمعیت و به تبع آن افزایش معضالت حمل 

وبري ان نافیک، توزیع عادالنۀ خدمات در محیط شهر با اشکاالت زیادي همراه شده است در این میترا

و کم  هاي امدادرسانی و اورژانسی از جمله خدمات ضروري و حیاتی هستند که دسترسی سریعسرویس

ن و ذاري کالایه گه سرمهاي  مرسوم و سنتی به دلیل نیاز باهمیت زیادي دارد. بنابراین روش هاآنهزینه به 

ش به گرایر اخی يهار ساللذا د تواند به عنوان راهکاري مناسب و اساسی محسوب گردد.زمان زیاد نمی

هاي رویسسناوبري  باالخص شهرينقل و و حمل مدیریت ترافیک هاي نوین در امر تکنولوژي استفاده از

ته ا قرارگرفشهرهان ریزو برنامهتوجه مدیران  در اغلب کشورها، به عنوان بهترین راهکارها موردامدادرسانی 

   .است

  

  مسألهبیان  1-2

حیــات  هايریشــهمختلــف آن  هايرشــتهاســت پویــا، فراگیــر و پیچیــده کــه  ايپدیدهحمل و نقل 

ارتقــاء و اعــتالي جوامــع  يدرجــه.در حــال حاضــر، بخشــندمیرا تغذیه و به آن روح و دوام  راقتصادي بش

بخــش حمــل و نقــل و میــزان بهــره وري افــراد جامعــه از امکانــات و  يتوســعهارقــام امروزي با معیارهاي 

تعــالی  يمشخصــهتسهیالت این بخش سنجیده و درصد اعتبارات جذب شده در این بخــش، یکــی از اقــالم 

: پیش گفتــار). اگــر  1389(برومند علیپور، بزمی مقدم  آیدمیبه شمار  هاملتفرهنگی، اقتصادي و اجتماعی 

مختلف زندگی، بسیاري از مشــکالت را کــاهش داده اســت، امــا تقریبــاً بــه  هايحوزهپیشرفت انسان در چه 

همان میزان، مسایل و مشکالت جدیدي را نیز در پی داشته است. رونــد رو بــه رشــد شهرنشــینی، معضــالت 

بــود سیســتم حمــل و نقــل  . در طول تاریخ، بهاندپیچیدهفراوانی را به همراه داشته که در بسیاري موارد بسیار 

حمل و نقــل  متأسفانهامّا با این حال  .)Roumboutsos,2008(همواره از عوامل مهم رفاه اجتماعی بوده است 
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مشکالت شــهرها،  تریناصلیو  ترینبزرگ. یکی از باشدمیهمراه با خطرات محیطی و تهدید سالمت انسان 

ن، معضل ترافیک شهري مســئله اجتمــاعی مهمــی تلقــی به ویژه شهرهاي بزرگ، معضل ترافیک است. بنابرای

در قالــب علمــی ارائــه  هــاآنزیادي صورت گرفته که بخشی از  هايفعالیت. براي حل مسئله ترافیک شودمی

شده است. اما عمدة این تحقیقات به علت نگاه تک بعدي و غیر سیستمی به مسئله ترافیک نتوانســته انــد بــه 

زیــادي  هايمؤلفــهآن بپردازند. سیستم حمل و نقل شهري، سیستمی پویاســت کــه طور کامل و همه جانبه به 

 و اقتصــادي نیازهــاي بــه دهــی ســرویس نقــش شهري ). مناطقZhentao ;Jing, 2007(در آن دخیل هستند 

 آن از. اســت عامــل ترینضــروري نقــل و حمل مهم، امر این انجام در و دارند عهده به را ساکنانش اجتماعی

 ،شــودمی مصــرف شهري برون و شهري درون نقل و حمل در دنیا مصرفی انرژي درصد 20 حدود که جایی

 آیــدمی حساب به شهري پایدار توسعه فرایند در محوري موضوعات از یکی عنوان به نقل و حمل ساماندهی

 و حمــل: اصلی يوظیفه سه شهري خدمات بخش در هاشهرداري ایران شهرهاي در ).2: 1385جهانشاهلو،(

 بــه شهري نقل و حمل میان این در که دارند عهده بر را ایمنی خدمات و شهري محیط بهداشت ، شهري نقل

 خاصــی اولویــت و اهمیــت از هــااین ماننــد و امنیتی اجتماعی، محیطی، زیست پیامدهاي و ابعاد داشتن علت

 بــراي اصــلی هايصشــاخ از یکــی نقــل و حمــل .)ب مقدمــه،:  1387 وفــایی، و تقوایی( است برخوردار

 و حمــل بخــش بــر امروزه آنچه ،گیردنمی قرار ضابطه این از جدا نیز ایران و است کشوري هر یافتگیتوسعه

 جهــان در را اول يرتبــه کشــورمان تا شده موجب که است رانندگی سوانح افزایش انداخته، سایه کشور نقل

رصد جمعیت کشورهاي در حال توسعه در شــهرها د 38امروزه  ).3: 1385 اکبریان، و ارغوانی( باشد داشته

ایــن  2020تا سال  شودمیو پیش بینی  باشدمیدرصد  70، این نسبت اکنون در ایران حدود کنندمیزندگی 

). در واقع شهرها بایــد بــر اســاس ایــن 2: 1386درصد فراتر رود (فرهادي محلی و همکاران،  80درصد از 

حمــل و نقلــی و  هايزمینــهاز جملــه در  هازمینــههــی در تمــامی افزایش جمعیــت بتوانــد نقــش ســرویس د

امدادرسانی و اورژانسی براي شهروندان خود را در حد مطلوب ارائه دهند. ایــن امــر در حــد مطلــوب میســر 

نــوین در مســیریابی از جملــه تحلیــل شــبکه در محــیط  هــايروشاز  هازمینهنخواهد شد مگر اینکه  در این 

امــداد  هايســرویسنقل ناوگان شهري و بــاالخص نــاوبري  وبراي  حمل  GIS1رافیایی سامانه اطالعات جغ

  رسانی و اورژانسی بهره جست.

                                                             
1 Geographic Information system 
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گردشــگري  وشهر اردبیل به عنوان مرکز استان اردبیل از شهرهاي پراهمیت و از مراکز جمعیتی  جاذب ســفر 

ر بیل از دو محــوبکه ارتباطی شهر ارد. در حال حاضر استخوان بندي شرودمیکشور و استان اردبیل به شمار 

، کنــدمیرار شعاعی ارتباط مرکز شــهر را بــا پیرامــون برقــ هايخیابانحلقوي و یک رینگ مرکزي، که توسط 

رتبــاط اتشکیل شده است. محورهاي عبوري که چهار جادة تبریز، مشکین شهر، آستارا و خلخــال را بــه هــم 

. شــبکه بنــدي ســازدمیحمل و نقــل بــین شــهري را امکــان پــذیر  ، از طریق ارتباط با کمربندي دوم،دهدمی

شــهري  هايشــبکهز به عنوان یــک سیســتم بــا قاعــده ا توانمیشهري اردبیل را با اصالحاتی  هايراهموجود 

. ایــن نــوع شــبکه بنــدي و باشــدمی "حلقــوي -شــعاعی "محسوب نمود، که  این سیستم به طور مشــخص 

قلــی شــهر برون شهري به طرف داخل شــهر و در مســیر حمــل و ن هايراهاز سفرهاي که در طول شبانه روز 

ثــل بــروز مو همچنین افزایش روز افزون جمعیت در سطح شهر باعث بــروز مســائل بغرنجــی  گرددمیانجام 

جمعیــت و  شــهر اردبیــل شــده اســت. وجــود ایــن مســائل (افــزایش هــايتقاطعو  هاخیابانترافیک در اکثر 

مشــکل  خود در صورت بروز حوادث و سوانح در سطح شهر براي شهر و شــهروندان را بــاترافیک)، به نوبۀ 

هر اردبیــل اخیــر بــا افــزایش جمعیــت در شــ هايسالمواجه خواهد کرد. آمارها نشان دهندة آن است که در 

در ســال  نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به طوري که فقــط نجات و امدادحوادث آتش سوزي و 

وده  مــورد  بــ 779انجام گرفته توسط ســازمان آتــش نشــانی  نجات و امدادعملیات  اطفاي حریق و  1391

در شــهر  1391تا  1384ند رشد تعداد حوادث آتش سوزي و امدادي از سال ) بیانگر رو1-1است. شکل (

  .باشدمیاردبیل 
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حوادث آتش سوزي و امدادي

   

  )سازمان آتش نشانی شهر اردبیل(مأخذ:   1391تا  1384ر شهر اردبیل از زي و اورژانسی د: روند گسترش حوادث آتش سو1- 1شکل 

ســفالت  و آاز نظر عرض و همچنــین کیفیــت  هاخیاباناردبیل  به همراه وضع نامناسب  ررشد غیراصولی شه

 يرائــها، بخصوص در زمان وقوع حــوادث و ســوانح، امدادرســانی و هاخیابانوقوع معضل ترافیک در سطح 

 وو سوانح جــان  . از آنجایی که در زمان وقوع حوادثکندمیخدمات به سانحه دیدگان را با مشکالتی همراه 

زمان ممکــن کــار امدادرســانی بــه  ترینسریعکه در  رودمی، انتظار آن گیردمیمال مردم در معرض خطر قرار 

. بــراي شــودمیم کار در مواقعی با کندي انجا سانحه دیدگان انجام گیرد اما به دلیل مشکالتی که ذکر شد این

حــداکثر  آتــش نشــانی را بــه هايایستگاهآنکه بتوان مشکالت حمل و نقل را کاهش و پوشش دهی خدماتی 

ا بــیــن زمینــه میزان رساند یافتن بهترین مسیر براي امداد رسانی از اهمیت فراوانــی برخــوردار اســت کــه در ا

مســیر  ، بهترین مسیر رسیدن از یک محل بــه محــل دیگــر یــا بهتــرینGIS استفاده از تحلیل شبکه در محیط

ه محــل مراکــز خــدماتی بــ تریننزدیــکعبوري از چند محل به دست خواهد آمد و همچنین ضمن شناسایی 

رافیــک درون جانی و مالی و اجتماعی و اقتصادي براي شهروندان و شهر، کــاهش ت هايهزینهسانحه، کاهش 

یکــی از  در امداد رسانی و سایر موارد را در بر خواهد داشت. همچنــین از آن جــایی شهري، افزایش سرعت

رس ، بنابراین بررسی اســتباشدمیمؤثرترین عوامل در روند امدادرسانی، نیروهاي امدادي سازمان آتش نشانی 

انی بهینــه ، خــدمات رســتوانــدمیشغلی این افراد و ارایه راهکارهاي مناسب در زمینه کاهش این عامــل نیــز 

  را بهبود ببخشد. آتش نشانی را در شهر هايایستگاه
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  سؤاالت اصلی پژوهش 3- 1

 ور تــدوین ســؤاالت اصــلی تحقیــق را بــه صــورت زیــ تــوانمیبا توجه بــه موضــوع اصــلی تحقیــق و اهــداف آن،  

  استخراج کرد:

ه ضــوابط و بــ، با توجه آتش نشانی در شهر اردبیل  هايایستگاهسؤال اول: آیا وضعیت پوشش دهی خدماتی 

  استانداردهاي موجود در وضعیت مناسبی قرار دارد ؟

 هايتگاهایســ، پوشــش دهــی خــدماتی GISبا استفاده از تحلیل شبکه در محــیط  توانمیسؤال دوم: چگونه 

  آتش نشانی را در یک اسلوب کارآمد دنبال کرد؟ 

ه هر اردبیل چهاي امدادي آتش نشانی شعوامل تأثیر گذار بر استرس شغلی نیرو ترینمهمسؤال سوم: 

  ؟باشندمیعواملی 

دسته  ه چندسؤال چهارم: عوامل تأثیرگذار بر روي استرس شغلی نیروهاي امدادي آتش نشانی اردبیل، ب

  ؟ شوندمیتقسیم 

  اهداف پژوهش 1-4

  تقسیم کرد: توانمیبه طور کلی اهداف مطروحه در این تحقیق را به دو دسته زیر  

  دف کلیه -الف

ي ایی خودروهاي آتش نشــانی و ارائــهضف-در ناوبري مکانی GISتحلیل شبکه در محیط  هايقابلیتآزمون 

  آتش نشانی در شهر اردبیل. هايایستگاهالگوي مناسب پوشش دهی خدماتی 

  اهداف فرعی: -ب 

 لیــل ز تحیک الگوي براي حمل و نقل شهري و ناوبري خودروهــاي آتــش نشــانی بــا اســتفاده ا يارائه

 GISشبکه در محیط 

 راهکارهاي نوین براي مدیریت و کنترل ناوبري خودروهاي آتش نشانی يارائه 
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