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  زینب: نام                                                       طالعی حور :نام خانوادگی دانشجو

شهر  در فضایی و  پوشش دهی خدماتی پایگاههاي اورژانس –الگوي مناسب چیدمان مکانی  ي ارائه: نامهعنوان پایان

     GISلیت هاي تحلیل شبکه در محیطاردبیل با استفاده از قاب

  عطا غفاري گیالندهدکتر : استاد راهنما

  دکتر ارسطو یاري حصار: استاد مشاور

                علوم انسانی :دانشکده    محقق اردبیلی :دانشگاه  ریزي شهريوبرنامه جغرافیا :رشته  کارشناسی ارشد :مقطع تحصیلی

  140 :صفحه تعداد      10/11/1393 : فارغ التحصیلی تاریخ

  شهر اردبیل  - 4         تحلیل شبکه - GIS           3 -2  مراکز اورژانس - 1 :کلید واژه

با توجه به روند روزافزون گسترش شهرنشینی و بالتبع توسعه خطرات ناشی از شهرنشینی در شهرها ضرورت  :چکیده

 انتظار و استقرار جهت مکانی عنوان به مراکز امدادرسانی اورژانس شود.آشکار می پیشاهتمام به مسئلۀ ایمنی بیش از 

 و ایمنی در تامین مهمی نقش که هستند شهرها در رسانی خدمات حیاتی و مهم جمله مراکز از ،امداد رسانیخودروهاي 

 توسط این مراکز طمئنم و موقع به رسانی خدمات است بدیهی .ندینما یم و توسعه اقتصادي شهرها ایفا شهروندان آسایش

 با شدن مواجه بدون و وقت اسرع در بتوانند که است. ها آنگزینی مناسب مسیریابی بهینه و مکان مستلزم چیز هر از بیش

روش بابرسانند. این تحقیق  انجام به را يامداد  اقدامات و رسیده حادثه محل شهري به محیط يها تیمحدود و موانع

صورت  GISشهر اردبیل با استفاده از مدل تحلیل شبکه در محیط  هاي اورژانساوبري سرویسهدف ن تحلیلی با - توصیفی

براي عملیاتی کردن موضوع و گرفتن خروجی  ،بعد از جمع آوري اطالعات وداده هاي مورد نیاز پژوهش این درگرفته است. 

استفاده شده است. چهارچوب کلی  GISتحلیل شبکه به عنوان یک مدل قابل اجر و نمایش در محیط  نهایی از مدل

هاي مورد نیاز در پژوهش ( نقشه شبکه معابر به عنوان نقشه پایه در مدلسازي تحقیق بدین صورت است که با تهیه الیه

به عملیاتی کردن مدل تحلیل  )Dataset(ها و درنهایت ایجاد ویرایش و اصالح الیه تحلیل شبکه)، انجام عملیات توپولوژي،

 نیتر کوتاهطبق نتایج حاصل از پژوهش، استفاده از مدل تحلیل شبکه عالوه براینکه موجب تعیین بهترین و ام شد. شبکه اقد

مراکز امدادرسانی به محل حادثه خواهد شد.  نیتر کینزدمسیر به محل سانحه، کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و یافتن 

  توان براي با توجه به آن میرسانی می باشند مشخص شده که  نواحی که خارج از شعاع عملکرد مرکز امداد همچنین

  گزینی بهینه مراکز امداد رسانی اقدام کرد.مکان
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  مقدمه  - 1-1

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

حیط شهر با اشکاالت زیادي همراه شده است در این میـان نـاوبري   ترافیک، توزیع عادالنۀ خدمات در م

 ها آنهاي اورژانسی از جمله خدمات ضروري و حیاتی هستند که دسترسی سریع و کم هزینه به سرویس

و سنتی به دلیل نیاز به سرمایه گذاري کالن و زمـان زیـاد    مرسوم هايبنابراین روش؛ اهمیت زیادي دارد

 لذا درسالهاي اخیرگـرایش بـه اسـتفاده از    ان راهکاري مناسب و اساسی محسوب گردد.تواند به عنونمی

هـاي  سـرویس  ينـاوبر  بـاالخص  شـهري و حمـل ونقـل   مـدیریت ترافیـک    امر هاي نوین درتکنولوژي

شـهرها  ریـزان  و برنامـه در اغلب کشورها، به عنوان بهترین راهکارهـا مـورد توجـه مـدیران     امدادرسانی 

براي رفع یا و حمل ونقل شهري  در مدیریت ترافیکفن آوري هاي نوینی که امروزه از  .قرارگرفته است

توان که می باشد یم GIS ي سامانهاستفاده از کاربرد داردبه حداقل رساندن معضالت حمل و نقل شهري 

تـرین  را بـه به  هاي امدادرسـانی وناوبري سرویس ترافیک شهري معضالت حمل ونقل و  آن از با استفاده

  کرد. شکل ممکن کنترل و ساماندهی

  : تشریح وتبیین مسأله - 1-2

در روند شهرسازي باعـث تغییـرات    و غاز تاریخ جدیدي بودرآانقالب صنعتی س پیدایش صنعت و

شـهرها را   تیـ ، جمعروستایی وتغییر نیروهاي تولید يها مهاجرتجمعیت توام با  شی. افزازیادي گردید

ـ پاتحـوالت   نی) ا128، 1375:يپورمحمد. (دبه طور وسیعی فزونی بخشی اقتصـادي شـهرها را    يهـا  هی

ـ ، نماپس از انقالب صنعتی يها دهه نی. نخستباعث افزایش جمعیت شد دگرگون کرد و رشـد بـی    انگری

) به عبارتی شهرنشـینی نمـودي از   4، 1378:استروفسکی. (با لیبرالیسم اقتصادي است ، همگامرویه شهر

است وفرایند انتقال ساختاري از مناطق روسـتایی بـه منـاطق شـهري      ی، اجتماعديفرایند نوسازي اقتصا

 29/3بـه   1975میلیـارد نفـر در سـال     52/1ل این فرایندجمعیت شهري دنیا . در خالشود یممحسوب 
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نزدیک به  2050سال رسیده است پیش بینی شده است که جمعیت شهري تا  2007در سال  نفر میلیارد

پیشـرفت   شـهرها نقـش حیـاتی در توسـعه و     )UNDP،2007. (میلیارد نفربرسـد  4/6ه وبدو برابر شود 

اجتماعی  و ي، اقتصادپیشرفت به شدت تحت تاثیر زیر ساختهاي فیزیکی نی. اکنند یماقتصاد کشور ایفا 

زیـر سـاختهاي اقتصـادي شـهرها      نیتـر  مهـم است که در این میان حمل ونقل وناوبري شهري یکـی از  

تهدیـد سـالمت انسـان     سفانه حمل ونقل شهري همراه با خطرات محیطـی و با این حال متأ اما ؛باشد یم

 .است ترافیک ، معضلمشکالت شهرها، به ویژه شهرهاي بزرگ نیتر یواصل نیتر بزرگاز  یکی. باشد یم

بیش از پیش وضعیت ترافیکی  ،رشد روزافزون وسایل نقلیه عمومی وافزایش سریع خودروهاي شخصی

کشورهاي در حال توسعه  ) درترافیکمسئله (ابعاد این  پیچیده وزندگی در آن را مشکلتر می کند.شهر را 

بدون برنامه ریـزي صـورت گرفتـه، بیشـتر خـود را نشـان        که رشد شهري تحت تاثیر توسعه برون زا و

وامـع  به طوري که میزان تخلفات ترافیکی و در نتیجه آن تعداد تصادفات منجـر بـه فـوت در ج    .دهد یم

 . کشـور باشـد  یمـ  بیشـتر  شهري کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي توسعه یافته بیست برابر

طـوري کـه ایـن کشـور از      . بـه ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه از این قاعده مستثنی نیست

) اما مشکل 4، 1385ارغوانی واکبریان،. (باشد یملحاظ افزایش سوانح رانندگی رتبه اول را در جهان دارا 

افزایش جمعیـت نیـاز بـه     . باشود ینمحمل ونقل وترافیک تنها در افزایش تعداد سوانح رانندگی خالصه 

، سـرویس دهـی بـه نیازهـاي اقتصـادي      شهرها براي نقش بهاستفاده از خدمات شهري افزایش می یابدو

نها ترافیـک  آ نیتر مهمت که به علت وجود برخی از مشکال اما؛ افزوده می شود جمعیت ساکن یاجتماع

این مسـئله وقتـی بیشـتر احسـاس      . ابعاداین وظیفه را به نحو احسن انجام دهند توانند ینماست شهرها 

چـه بسـا    به حساب می آیدو فاکتور مهمه عنوان یک برخی خدمات زمان ب ي بدانیم در ارائه که شود یم

 مهـم  خـدمات  نیا از یکی .آوردان ناپذیري به بارعواقب جبر،آن خدماتي خیر چند ثانیه اي در ارائه تأ

 يهـا  يماریبدر چند سال اخیر به علت افزایش  . کهدر سطح شهرها خدمات امداد رسانی اورژانس است

 گاهی. جاافزایش حوادث مترقبه وغیر مترقبه که از عوارض شهرنشینی عصر حاضر است قلبی وعروقی و

نجایی که یکی از فاکتورهاي آاز  مگیري افزایش یافته است.طور چشبه  و اهمیت این خدمات در شهرها

. )1380،و همکـاران  (رسـتم نـژاد   است خدمات اورژانسی زمان ارائه این خدمات تیفیباک مهم در ارئه
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الزم است با استفاده از سیستم هاي کارامد وتکنولـوژي هـاي نـوین بـه ارائـه ایـن خـدمات در         نیبنابرا

 باالي تحلیل شبکه به عنوان یک مـدل  يها تیقابلم کرد. در این میان به دلیل زمان ممکن اقدا نیتر عیسر

امر ترافیک وحمل ونقل شهري وباالخص ناوبري سـرویس هـاي    در،GISنمایش در محیط  اجرا و قابل

موجـب   . بلکـه گـردد  یمـ تنها امکان تعیین بهترین ونزدیکترین مسیر بین چند نقطـه فـراهم    ، نهانسژاور

، تقاضاي خـدمات  میزان عرضه و نیی، تعترافیک درون شهري ، کاهشمالی و اجتماعی يها نهیهزکاهش 

  )6، 1391کاظمی ،. (سرعت در امر امداد رسانی وغیره خواهد گردید شیافزا

. شهر اردبیل هم به لحاظ موقعیت مناسبی که هم به لحاظ طبیعی وهم به لحاظ مرکزیت استان دارد

دو گـروه   بـه  تـوان  یمـ وارد شده به این شـهر را   . مسافرانرود یمه شمار مراکز جمعیتی جاذب سفر ب از

اول مسافرینی هستند که به واسطه مطلوبیت اب و هواي استان اردبیل از اقصی نقاط  ي . دستهتقسیم کرد

 ؛اما دسته دوم مسافرینی هستند؛ شوند یمدر تابستان وارد این استان و در نهایت شهر اردبیل  اًاکثرکشور و

استان واز کشور جمهوري اذربایجان به منظور برخـورداري از خـدمات درمـانی در     يها شهرستاناز  که

 خود شهر که رقم تقریبـاً  تیجمع . این تعداد مسافر به همراهکنند یم مسافرت تمام طول سال به این شهر

سوي دیگر اسـتخوان   . ازدشو یموتقاطع ها  ها ابانیخ. باعث بروز ترافیک در اکثر دهد یمباالیی را نشان 

حال حاضر  . درکند یموتقاطع ها کمک  ها ابانیخخود به ترافیک  ي نوبهبندي شبکه ارتباطی شهر هم به 

 يهـا  ابانیختوسط  که استخوان بندي شبکه ارتباطی شهر اردبیل از دو محور حلقوي ویک رینگ مرکزي

عبـوري کـه چهـار     ي. محورهـا شده است لیشک، تکند یمشعاعی ارتباط مرکز شهر را با پیرامون برقرار 

طریق ارتباط با کمربندي دوم حمل  ، ازدهد یموخلخال را به هم ارتباط  ، استاراجادة تبریز، مشکین شهر

شـهري اردبیـل را بـا اصـالحاتی      يهـا  راهبندي موجـود   . شبکهسازد یمونقل بین شهري را امکان پذیر 

که این سیستم به طور مشخص  شهري محسوب نمود يها شبکه از به عنوان یک سیستم با قاعده توان یم

اههاي بـرون  ر. این نوع شبکه بندي وسفرهایی که در طـول شـبانه روز از سـر   باشد یمحلقوي  -شعاعی

و بـروز   تـردد  . باعـث بـاال رفـتن   گردد یمشهري به طرف داخل شهر ودر مسیر حمل ونقلی شهر انجام 

شود. به طوري که اکثر خیابانهاي مرکزي شهر از کیفیت ترافیکی  مرکزي شهر می يها ابانیخترافیک در 

مجموع عوامل فـوق بـه همـراه وضـع نامناسـب       )53، 1386طرح وکاوش،(نیستند. مطلوبی برخوردار 
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را درسطح خیابانهـا افـزایش داده و در    کیتراف همچنین کیفیت آسفالت خیابانها خیابانها از نظر عرض و

رسانی وارائه ي خدمات به سانحه دیدگان را با مشکالتی مواجـه مـی    ، امدادوسوانح حوادث زمان وقوع

افزون جمعیت در چند سـال اخیـر سـوانح اورژانسـی در     دلیل افزایش روز به در حالی است که نی. اکند

) که تعداد حوادث و سوانح اورژانسـی  1-1( قابل توجهی افزایش یافته است. شکل بطور به شهر اردبیل

  بیانگر این موضوع مهم است. ،نشان داده 1392تا  1386 الس از را

  

  1392تا  1386روند رشدسوانح اورژانس در شهراردبیل از سال  :1-1شکل 

  )1392هاي پزشکی شهر اردبیل:مأخذ: مرکزمدیریت فوریت(

یعنـی بـه    مورد  سانحه اورژانسی در شهر اربیل رخ داده است.25354حدود  1392فقط در سال 

نفـر دچـار حادثـه شـده انـد. از        5070، 1392هزار شهروند اردبیلی درسـال   100وسط از هر طور مت

آنجایی که یکی از اقدامات اولیه بعداز وقوع هر حادثه تماس با مرکز اورژانس به منظور ارائه ي خدمات 

وین همچـون  به موقع وسریع  به فرد آسیب دیده از حادثه است الزم است با استفاده از تکنولوژي هاي ن

GIS  تدابیري  اساسی در این زمینه اندیشیده شود تا حتی با امکانات موجود نیز بتوان از عوارض و مرگ

هاي باالیی که مدل تحلیـل شـبکه در   در این میان به دلیل قابلیت  .ومیر بیماران اورژانسی جلوگیري کرد

هـا و تعیـین شـعاع    ن نزدیکترین پایگـاه حیطۀ خدمات رسانی اورژانسی نظیر پیداکردن بهترین مسیر، یافت



6  
 

استفاده از آن عالوه بر اینکه موجب کاهش خسـارات جـانی و    ،عملکرد مطلوب مراکز امدادرسانی دارد

  مالی خواهد شد، ارتقاي کیفی وکمی خدمات امدادرسانی را به دنبال خواهد داشت. 

موردي سعی شده تا با استفاده از قابلیـت   در این پژوهش با انتخاب شهر اردبیل به عنوان مطالعه نیبنابرا

فضایی براي ارائه الگوي مناسب پوشش دهی -ساماندهی مکانی ندی، فراGIS طیمحهاي تحلیل شبکه در 

زمون قرار گیرد. وبهترین مسیرها براي امداد رسانی آمورد  اردبیل اورژانس مرکزپایگاه شهري  7 خدماتی

  گان انتخاب گردد.در کمترین زمان ممکن براي سانحه دید

   سؤاالت اصلی پژوهش:- 1-3

می توان سؤاالت اصـلی تحقیـق را بـه صـورت زیـر       ،با توجه به موضوع اصلی تحقیق واهداف آن

  تدوین و استخراج کرد:

توسعه فیزیکی،رشد توجه به  ، بادر شهر اردبیلمراکز امداد رسانی اورژانس وضعیت  ای: آسؤال اول

  ؟متناسب می باشدشهري واستانداردهاي  جمعیت

دهی خـدماتی مراکـز    ، پوششGIS طیمحمی توان با استفاده از تحلیل شبکه در  چگونه: سؤال دوم

  کرد؟ انس را در یک اسلوب کارامد دنبالاورژ

  سؤال سوم: آیا مکان گزینی پایگاههاي اورژانس در شهر اردبیل در وضعیت مناسب می باشد؟

  : هدف (اهداف) پژوهش- 1-4

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

  هدف کلی: -الف

فضایی خودروهـاي اورژانـس و   -ناوبري مکانی در GIS طیمحآزمون قابلیت هاي تحلیل شبکه در 

  ارائه ي الگوي مناسب پوشش دهی خدماتی مراکز اورژانس در شهر اردبیل.

  اهداف فرعی:-ب

براي حمل ونقل شهري وناوبري خودروهـاي اورژانـس بـا اسـتفاده از تحلیـل      ارائه ي یک الگو  -

  GIS طیمحشبکه در 
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  کنترل ناوبري خودروهاي اورژانس ارائه ي راهکارهاي نوین براي مدیریت و-

  ناوبري خودروهاي اورژانس حمل ونقل شهري و در GIS  يهاشناخت کاربردها و قابلیت -

 GISدر محیط  با استفاده از تحلیل شبکه س در سطح شهر اردبیلمکان گزینی بهینۀ مراکز اورژان-

  :و اهمیت پژوهش ضرورت 1-5

بـه   یدگی، رسـ وقوع حوادث مختلف طبیعی ویا غیر طبیعی اغلب با جان ومال انسانها همراه اسـت 

مناسـب در   زمـان  آسیب دیدگان وارائه کمک هاي اولیه پزشکی وانتقال مجروحـان بـه مراکـز امـداد در    

در این میان وجـود   .از حوادث مختلف اهمیت زیادي خواهد داشت یناش ومعلولیت هاي تلفات شکاه

مراکز امداد در محلهاي مناسب از شبکه شهر که بتواند تقاضاي ایجاد شده در این شرایط را بـه صـورت   

مینی ا،سـعیدیان . (حـائز اهمیـت اسـت    اری، بسدهند در انجام موفق عملیات امداد ونجات پوشش مناسبی

بر وجود مراکز امداد در محلهاي مناسب سازه هاي زیر ساختی به خصـوص شـبکه    )، عالوه1389زاده،

 نی. وهمـ ي راهها وحمل ونقل تاثیر به سزایی در امداد رسانی سرویس هاي اورژانس به شـهروندان دارد 

یـن رو بـا   ا . ازمسئله ضرورت وجود یک سیستم کارامد حمل ونقل وشبکه راهها را روشـن مـی سـازد   

هدف عمد ه اش یافتن نزدیک ترین مسیر به محل حادثه می باشـد مـی    ، کهGISتحلیل شبکه در محیط 

  توان به این مهم دست یافت.

  ي پژوهش:پیشینه- 1-6

محقق جهت آشنایی بهتر و بیشتر بـا موضـوع الزم    يبرا سابقه تحقیقات انجام شده دربارة موضوع

ارائه ي الگوي مناسـب   در GIS طیمحبه کاربرد تحلیل شبکه در حاضر نیز که  . پژوهشوضروري است

؛ پوشش دهی خدماتی مراکز اورژانس می پردازد، در راستاي تکمیل تحقیقـات انجـام گرفتـه مـی باشـد     

  بنابراین مطالعاتی که در این راستا صورت گرفته عبارتند از:

جنوبی به عنوان مطالعۀ موردي به  ) با تعیین منطقۀ روستنبرگ آفریقاي2000(1اندرمرو المبرد و -

) GISمکان گزینی بهینۀ مراکز خدمات رسانی اورژانس، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (

اند. هدف از این پژوهش سازماندهی مجدد مراکز خدمات رسانی اورژانس در منطقه پرداخته

                                                
1 vanderMerwe & Lombard  
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و فنون برنامه ریزي حمل ونقل  یک سو و از سوي دیگر شیوه هاي بکارگیري تلفیق از 1روستنبرگ

GIS نتایج پژوهش حاکی از آن است که  .ي خدمات مطلوب توسط مسؤالن محلی بوده است درارائه

% 56ي جنوبی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته اند هاي پزشکی که در نیمهپایگاههاي موجود فوریت

ایگاه جدید در موقعیت استراتژیک تماسها را در مدت زمان استاندارد پاسخگو می باشند و چهار پ

همچنین وضعیت  . وهارا پاسخگو می باشند% تماس95پیشنهاد شده است که با پایگاههاي موجود 

دقیقه  15ها در مدت زمان % تماس85دهد که این مراکز به نشانی نشان میهاي مراکز آتشایستگاه

مناطق تحت  %95اه دیگر الزم است تا پایگ 4 ؛ ودهندها ي موجود خدمات ارائه میتوسط پایگاه

موقعیت مطلوب مراکزخدمات  GISهاي پوشش خدمات قرار گیرند و در آخر با استفاده از قابلیت

  .اندنشانی راتعیین کردهرسانی اورژانس وآتش

 ،) در تحقیق خود با انتخاب شهر آتن به عنوان مطالعۀ موردي2001( 2دریک ناس و همکاران -

کنترل خودروهاي امدادرسانی و اورژانسی مورد مطالعه قرار  و در مدیریترا  GIS ،GPSهاي تکنیک

هاي امدادرسانی به محل حادثه و از آنجا به نزدیکترین اند. در این پژوهش ناوبري سرویسداده

بیمارستان و همچین زمان پاسخگویی در سیستم جامع پیشنهاد شده به عنوان مهمترین محور پژوهش 

اول  : بخشاین پژوهش در چند بخش به شکل زیر صورت گرفته است .قرار گرفته استمد نظر 

رسانی، بخش دوم هاي امدادمذکور در ناوبري سرویسهاي اهمیت و ضرورت استفاده از تکنولوژي

بخش سوم چگونگی اجراي مدل  ،در تحلیل فضایی شبکه GISهاي هاي اساسی و قابلیتتشریح بخش

هاي ترافیکی با احتساب داده GISمحیط  در GSMو  GPS هاي تلفیق سامانه کوتاهترین مسیر با

تشریح شده  مختصر هاي پژوهش نیز که به صورتبخش آخر نتایج و یافته .سازماندهی شده است

هاي بکار گرفته شده، زمان پاسخگویی هاي باالي تکنولوژيبا توجه به قابلیت کهاین است  انگریب است

 زیادي ژانسی و همچنین زمان رسیدن خودروهاي امدادرسانی به محل حادثه تا میزانبه سوانح اور

  کاهش یافته است.

                                                
1  Rustenburg  
2 Derrekenaris &et al 
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سیتی ( واقع درتایلند) به عنوان مطالعۀ ) با انتخاب شهر کان2005( 1کوتان پانیچ و همکاران -

، نقش و GPSو  GISموردي، با استفاده از یک سیستم جامع یکپارچه متشکل از کامپیوترهاي همراه، 

- ها درکنترل و مدیریت سیستم اطالعات امداد رسانی مورد مطالعه قرار دادهکارکرد تلفیق این تکنولوژي

هاي سیستم جامع فوق درسهولت ثبت و گردآوري دادها، این پژوهش به کاربردها و قابلیت . دراند

توزیع اطالعات پرداخته شده  بازیابی اطالعات، انتقال، ذخیره ساري و تجزیه وتحلیل اطالعات و نحوه

استفاده از ابزارهاي پیشنهاد شده نقش قابل توجهی در تسهیل  که است. نتایج پژوهش حاکی از این است

  و ارتقاي کمی و کیفی خدمات امدادرسانی داشته است. 

هندوستان  و ناوبر شهري درکشور هاي حمل ونقلگاهها و دیدسیاست ) به2005( 2سینگ -

ها و معضالت حمل ونقل شهري هندوستان همچون ترافیک، پژوهش ابتداچالش نی. دراستپرداخته ا

وضعیت حمل  بهبود سپس راهکارهایی براي،بررسی قرارداده آلودگی، تصادفات جاده اي و...مورد

  ارتقاي کمی وکیفی حمل ونقل عمومی ومدیریت یکپارچه در ناوبري شهري ارائه داده است.،ونقل

 GIS و GPS) مدیریت کنترل سرعت ترافیک شهري، با استفاده از 2006( 3اراناوسیو و همک -

این پژوهش راهکارهایی براي کنترل و نظارت بر سرعت وسائط نقلیه  . درمورد بررسی قرار داده اند

استفاده ازاین که همچنین درنتیجه ي تحقیق قید شده  .ازاین سیستم هاارئه شده است بااستفاده شهري

  .اتأثیرات چشمگیري درکاهش سرعت وسائط نقلیه داشته استسامانه ه

مورد  را GIS) مدیریت و برنامه ریزي حمل ونقل شهري با استفاده از 2007( 4و همکاران خان -

به عنوان یک سیستم  GISتشریح  - 1این پژوهش سه موضوع اصلی یعنی:  . دربررسی قرار داده اند

ارائه ي یک  - 3در مدیریت حمل ونقل شهري  GIS ي عمدهکاربردها -2پیشرفته در ناوبري شهري 

الگوي مناسب براي استفاده ي کشورها از این سیستم در مدیریت و کنترل ناوبري شهري، مورد مطالعه 

  قرار گرفته است.

                                                
1 Kowtanapanich & et al 
2 Sing 
3 Owasso  & et al 
4Khan & et al  
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) در پژوهشی با عنوان مدیریت سیستم اطالعات اورژانسی، راهکارهاي 2007( 1همکاران و آتیسبح -  

هـاي  اند . در این پژوهش با اسـتفاده از قابلیـت  نحوةمدیریت اطالعات اورژانسی ارائه داده مطلوبی براي

GIS ،  دهی، تعیـین  هاي نوین مدیریت صحیح اطالعات امدادرسانی و اورژانسی  همچون آدرستکنیک

ت و مسیریابی بهینۀ وسائط نقلیه امدادرسـانی و ثبـت و دریافـت اطالعـات بـه صـور       موقعیت اتوماتیک

آنالین پرداخته شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهـد کـه مـدیریت سیسـتم اطالعـات      

هاي نـوین تـأثیرات قابـل تـوجهی در سـازماندهی      اورژانسی به صورت یکپارچه با استفاده از تکنولوژي

 GISوین همچـون  هاي نرسانی داشته است بنابراین، استفاده از فناوريوبهبود زمان واکنش عملیات امداد

درراستاي تغییر درشیوة مدیریت و کنترل  اطالعات سوانح وامدادرسانی و بهبود وخدمات به شـهروندان  

  باشد که بایستی مد نظر قرار گیرد.مهمترین وظیفۀ مسؤالن و برنامه ریزان سوانح اورژانسی می

ونان به عنوان مطالعۀ موردي، ) با انتخاب شهر مودورایی واقع در کشور ی2010( 2گانشکومار و رامش -

اند. در این به نحوه مدیریت و کنترل واکنش به سوانح اورژانسی پرداخته GISهاي با استفاده از قابلیت

هاي پژوهش با تشکیل پایگاه اطالعات شبکه حمل ونقل، تعیین موقعیت محل سوانح و پایگاه

هدف عمدة زیر صورت  ی در راستاي دوامدادرسانی و همچنین تعیین موقعیت خودروهاي امدادرسان

 پایگاه اطالعات با تجزیه و هاي ثبت شده درتعیین مناطق حادثه خیز با استفاده از داده-1گرفته است:

تعیین کوتاهترین مسیر براي رسیدن به محل حادثه در سریعترین زمان  - GIS 2تحلیل دادها در محیط 

هاي خروجی حاصل از ها ونقشهها دادهنتایج تجزیه وتحلیلممکن با استفاده از تحلیل شبکه .در نهایت 

بهبود خدمات امدادرسانی از لحاظ  دهند که الگوي ارائه شده نقش اساسی درپژوهش مذکور نشان می

  .   تعیین کوتاهترین مسیر و کاهش زمان در ارائه خدمات داشته است

حوة مدیزیت اطالعات اورژانسی، ) در پژوهشی با عنوان بررسی ن2010( 3همکاران جیپینگ و -

هاي نوین ها و نحوة استفاده از فن آوريدر جهت ارتقاي عملکرد مطلوب خدمات امداد رسانی ، قابلیت

GIS و GPS  وRS (3S) اند. در مدیریت اطالعات جغرافیایی سوانح اورژانسی مورد مطالعه قرار داداه  

                                                
 
 
 



11  
 

 

Family name: Talei Hur                                                         Name:Zeinab 

Title of Thesis: Presentation suitable model of spatial location arrangment and covering 
services of emergency bases in Ardabil city by using the capabilities of network analyses 
in GIS environment 

Supervisor(s): Dr. Ata Ghafari Gilandeh           

Advisor(s): Dr.Arastoo Yari Hesar 

Graduate Degree :Master of  Science ( M.SC)           University: Mohaghe Ardabili 

Major : Geography and Urban and rural Plannig         Faculty: Human Science      

Graduation date: January 2015                                    Number of pages:140 

Abstract: : Due to the increasing trend of urbanization and consequently the expansion 

risks of urbanization in cities, effort necessity to the safety issue more becomes apparent. 

Emergency relief centers as a place to settle and waiting for relief vehicles are Including 

the centers of critical services in cities that perform Important role in ensuring the safety 

and welfare of the citizens and the economic development of cities .Obviously, timely and 

reliable service by this centers is more than anything else required to the optimization 

routing and appropriate location that can promptly and without encountering obstacles in 

urban environments arrived at the scene and fulfill the relief measures. This research by 

using descriptive and analytical method was conducted with the purpose of navigation of 

emergency services in Ardabil city by using network analysis model in GIS 

environment.in this research after collection the required data for operating the issue and 

take up the final output has used of the model network analysis as a practicable and 

display model in the GIS environment. The general framework of research is that with 

providing the required layers in research (street network map as a base map for modeling 

network analysis) topology operations, editing and revising layer and eventually establish 

(Dataset) was acted to operation the model of network analysis. According to the results 

of research, the use of network analysis model in addition to determine the best and 

shortest route to the scene will be caused the reducing time to reach and finding nearest 

relief centers to the scene. Also has specified areas that are outside the radius of operation 

that it can be used to locate the optimal action relief centers.. 

Keywords:1- Emergency centers     2- GIS     3- network analysis      4-Ardabil city    

 

 

 

Excellent 



12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Human Science 

Department of Geography and urban and rural planning 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of 

Master of  Science in Major Geography and Urban Plannin 

 

 

Title: 

Presentation suitable model of spatial location arrangment and covering services of 
emergency bases in Ardabil city by using the capabilities of network analyses in GIS 

environment 
 

Supervisor: 

Dr. Ata Ghafari Gilandeh 

 

 

Advisor: 

Dr. Arastoo Yari 

 

By: 

Zeinab Talei hur 

 

 

 

February 2015 


