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 های ثابت وبهینه ایستگاه یابی مکانارزیابی و 

 استان در مناطق روستایی سیار امداد و نجات

 مترقبهبر حوادث غیر تأکیدگیالن با 
 فرزانه نصیری، 1نژاد پور شیخانی محمدعلی رحیمی

 4محمد شادپور ،3سیده سکینه خاتمی ،2آقا جان

ت علمی جهاد دانشگاهی واحد أهی ،مسئول ۀنویسند .1

 .، گیالن، ایرانای گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ،گیالن
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، گایالن،  ای گروه پژوهشی مطالعاات ناحیاه   کارشناس .2

 .ایران

گاروه  ، ت علمای جهااد دانشاگاهی واحاد گایالن     أهی.3

  .، گیالن، ایرانای پژوهشی مطالعات ناحیه

، گایالن،  گروه پژوهشی مطالعات ناحیاه ای  کارشناس .4

 .ایران

 15/10/95پذیرش: 20/3/95 دریافت:

 چکیده

 جوّیجنگلی، نزوالت  ۀوجود منابع گسترد: مقدمه

گردد،  میمنجر به وقوع سیالب  یفراوان که گاه

لرزه، از یک زمینای و حوادث جاده ،ها آتش سوزی

طرف و گردشگرپذیر بودن، تراکم باالی جمعیتی و 

 ،پراکندگی نقاط روستایی استان گیالن از طرف دیگر

سبب ضرورت وجود مراکز واکنش سریع در برابر 

عادالنه  حوادث غیر مترقبه با دسترسی متوازن و

مکان رو این مطالعه به ارزیابی و  این از .گردیده است

های ثابت و سیار امداد و نجات  یستگاهیابی بهینه ا

  .دراین منطقه پرداخته است

روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی بوده  :روش

از روش ها  در مرحله اول برای گردآوری داده .است

( بهره AHP) کمّیکیفی و در مرحله دوم از روش 

 با مصاحبهگیری در این مطالعه  ابزار اندازه .گرفته شد

اسناد و  سوابق بررسی و امر متخصصان و کارشناسان

 .دشپرسشنامه استفاده و  و تحقیقات پیشینمدارک 

این  آماری شامل خبرگان، کارشناسان در ۀجامع

های روستایی استان گیالن و هم چنین پهنهزمینه 

روش  .بوده است( گردد روستا را شامل می 2935)

 .گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند بوده است نمونه

( و پایایی با 0.86اعتبار محتوا با فرمول الوشه )

برای  .دشبررسی  (0.88) لفای کرونباخآروش 

 expertی ها افزار از نرمها  تجزیه و تحلیل داده

choice  وGIS استفاده شده است.  

 استفاده مورد هایمدل خروجی اساس بر :هایافته

 برای نقطه 34 و ثابت پایگاه احداث برای نقطه 49

 همچنین .گردید پیشنهاد سیار پایگاه استقرار

 آن مفید برد شعاع و پایگاه هر نیاز مورد تجهیزات

 حادثه به نسبت واکنش زمان حداکثر اساس بر نیز

 .دش محاسبه

 به نجات و امداد مراکز پراکنش: گیرینتیجه

 در خصوص هب متوازن دسترسی با و بهینه صورت

 در بنابراین .است نپذیرفته صورت روستایی مناطق

پذیری باالتری  روستاهایی که در شرایط ریسک

رد ی ثابت پیشنهاد شد و شعاع بُها بودند ایستگاه

مفید آنها نیز براساس مالحظات تراکم جمعیت و 

بخش  .ی اصلی تعیین گردیدها فعالیت و کیفیت راه

ریسک باال، به  هی اولیها ای از محدوده قابل توجه

 دلیل آنکه شرایط الزم برای احداث ایستگاه ثابت

ی ها وجود نداشت تحت پوشش عملکردی ایستگاه

بنابر ابن به منظور پوشش خالء  .ثابت قرار نگرفتند

 مده، در برخی نقاط ایجاد ایستگاه سیارآبه وجود 

 .پیش بینی شد (موقت)

سیار، یابی، ایستگاه ثابت و  مکان :کلیدی کلمات

 .بندی امداد و نجات، حوادث غیرمترقبه، پهنه
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 مقدمه

یکی از موانع ، هاحوادث طبیعی و بحرانامروزه 

پایدار جوامع هستند که به دلیل نبود مطالعه و  ۀتوسع

مناسب با آنها  ۀریزی و نیز نبود آمادگی و مقابلبرنامه

 تحمیلتلفات و خسارات سنگینی را به جوامع 

  [1] .کنند می

طور  هگزارشات جهانی مخاطرات، روزانه ببق ط

نفر بر اثر مخاطرات طبیعی کشته  1300متوسط 

درصد این رقم مربوط به کشورهای  98شوند که  می

 .های روستایی استدر حال توسعه به ویژه عرصه

[2]  

دهند که ایران در مقایسه با همچنین آمارها نشان می

بحران رتبه باالیی سایر کشورهای جهان در رابطه با 

شدگان ناشی از دارد، به عنوان مثال از نظر کشته

زلزله در قرن بیستم، ایران رتبه چهارم را پس از 

 [3] .چین، ژاپن و ایتالیا دارد

حائز اهمیت است،  حوادث غیرمترقبهآنچه در 

مراکز  یابی مکاناست و یکی از کارها آن مدیریت 

امداد و نجات  ی ثابت و سیارها اسکان و ایستگاه

تاکنون مطالعات متعددی در حوزه شهری در  .است

چی و گیوهاین زمینه صورت گرفته است، نظیر 

 منظور بهخود  ۀدر مطالعکه  (1392همکاران )

مراکز اسکان  یابی مکانشناسایی عوامل موثر در 

موقت، دومعیار دسترسی و خصوصیات مکانی را به 

 [4] .عنوان معیارهای تعیین کننده معرفی نمودند

( با استفاده از سیستم 2012) 1شوالیه و همکاران 

به ارزیابی پتانسیل  2گیری فضاییپشتیبان تصمیم

نشانی برای واکنش به های آتشایستگاه

                                                 
1
. Chevalier et al 

2
 . Spatial Decision Support System (SDSS) 

مطالعات آنها نشان داد نتایج  .ها پرداختند سوزی آتش

 67ایستگاه موجود با عملکرد استاندارد،  60که 

  [5] .دهددرصد از حوادث احتمالی رو پوشش می

(، در مطالعه خود با 2013حسینی و همکاران )

گروه معیارهای طبیعی، وضعیت  4استفاده از 

ها، دسترسی به مراکز مدیریت بحران و دوری  جاده

نواحی استقرار موقت در  یابی مکاناز مراکز خطر، به 

گیری چندمعیاره شهر رشت با استفاده از مدل تصمیم

 [6] .پرداختند

ریزی ( در تحقیق خود از برنامه2013) 3موری

نشانی های آتشایستگاه یابی مکان منظور بهراهبردی 

جدید استفاده نموده و با استفاده از ابزار بافر، توزیع 

جدید را مورد بررسی قرار داده های مناسب ایستگاه

 [7] .است

(، در مطالعه خود با هدف 1395رضایی و همکاران )

پذیر از سوانح طبیعی، به بندی نواحی آسیبپهنه

های روستایی با میزان خطر خیلی کم، شناسایی پهنه

  [8] .متوسط و بسیار باال پرداختند

منظور بررسی ه خود ب ۀ( در مطالع1395پاالش )

ثیر عوامل کندی فرآیند توسعه، به أضعف ت شدت و

 .ثیر مخاطرات طبیعی در این زمینه پرداختندأمطالعه ت

[9] 

 مطالعات مذکور عمدتاًد، شهمانطورکه پیشتر بیان 

چند مخاطره طبیعی انجام یک یا  ودر نقاط شهری 

مناطق شهری با  فقط که در حالی .پذیرفته است

حوادث غیرمترقبه مواجه نیستند بلکه مناطق 

  .روستایی نیز با این گونه حوادث مواجه هستند

                                                 
3
. Murray 



 محمد شادپور ،سیده سکینه خاتمی آقا، جان فرزانه نصیری، نژاد پور شیخانی محمدعلی رحیمی
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یی با خطر باال ها ، روی پهنهروستاهاقرارگرفتن 

خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله را دو چندان 

کیلومترمربع،  14711 بامساحت گیالن استان .کند می

 آن جمعیت درصد 46بوده و  روستا 2935دارای 

استان به دلیل دارا بودن منابع  این .باشدمی روستایی

 گاهیفراوان که  جوّیگسترده جنگلی، نزوالت 

ها، سوزیگردد، آتشمنجر به وقوع سیالب می

ای و زمین لرزه، از یک طرف و حوادث جاده

گردشگرپذیر بودن و تراکم باالی جمعیتی از طرف 

ضرورت وجود مراکز واکنش سریع در برابر  ،دیگر

مترقبه با دسترسی متوازن و عادالنه امری حوادث غیر

این امر زمانی نیازمند توجه  .باشدناپذیر میاجتناب

گردد که هرساله و مطابق گزارشات سازمان بیشتر می

مدیریت بحران، وقوع حریق، سیالب و حوادث 

استان گیالن به ای از رویدادهای شایع در سطح جاده

خصوص مناطق روستایی، مواصالتی و جنگلی بوده 

های ملی و و با خود خسارات فراوانی را به سرمایه

نظر ه این در حالی است که ب .سازدانسانی وارد می

رسد در حال حاضر پراکنش مراکز امداد و نجات می

نشانی، مراکز درمانی مجهز و اورژانس اعم از آتش

و با دسترسی متوازن بخصوص در به صورت بهینه 

مناطق روستایی این استان صورت نپذیرفته است، و 

ضمن ارزیابی امکانات  ،نمایدضرورت ایجاب می

موجود از منظر سیستماتیک و قیاسی در برخی 

روستاهای پرجمعیت که دارای حوزه نفوذ وسیعی 

  هی ثابت و در برخی مناطق که بها باشند، ایستگاهمی

پذیرای گردشگران هستند یا احتمال  صورت فصلی

 و جوّیناشی از نزوالت  وقوع حوادث

 ،ی ناشی از بادهای فصلی وجود داردها سوزی آتش

های سیار تعبیه گردد و همچنین تمهیدات  ایستگاه

امداد و نجات و  ها استقرار زیرساختبرای الزم 

واکنش سریع به صورت متوازن در سراسر استان به 

انتخاب مکان مناسب برای استقرار  .کار بسته شود

ای جانبهمراکز امداد و نجات، مطالعه و بررسی همه

های مذکور در طلبد، زیرا احداث پایگاهرا می

های مناسب، سبب افزایش کارایی و موقعیت

دستیابی به اهداف مورد نظر برای وری بیشتر آن  بهره

در پژوهش حاضر تالش  .باشد در شرایط بحرانی می

ای از مخاطرات طبیعی و  ه است مجموعهشد

ساز در مناطق روستایی استان گیالن  مخاطرات انسان

گیری  و در نهایت با بهرهشدبه صورت توام بررسی 

بهینه  یابی مکاناز ابزارهای دقیق، نقاط مناسب برای 

مراکز امداد و نجات ثابت و سیار در این مناطق ارائه 

صدد پاسخگویی به  رو این مطالعه در ازاین .نماید

های در معرض خطر بر پهنههاست که  این سوال

اساس اولویت در مناطق روستایی استان گیالن کدام 

ها برای احداث مراکز ثابت و  بهترین مکان و است؟

سیار امداد و نجات در نقاط روستایی استان گیالن 

 کدام است؟

 چارچوب نظری تحقیق

پیوندند و  می های طبیعی ناخواسته به وقوع بحران

توان  ولی می ،شاید نتوان از وقوع آنها جلوگیری کرد

آنها را مدیریت کرد تا زیان کمتری را بر جوامع 

تحت عنوان  بشر این حوادث طبیعی را .تحمیل کنند

و حدوث آنها را در  ،مخاطرات طبیعی نام نهاده

روشن است که بر مبنای  .داندزندگی خود بحران می

از انواع سوانح به تفکیک طبیعی و ماهیت هر یک 

راهکارهایی را متناسب با  بایدساخت  انسان



 مترقبهکید بر حوادث غیرأگیالن با ت استان روستاییدر مناطق  سیار امداد و نجات های ثابت ویابی بهینه ایستگاهارزیابی و مکان

 

107  

 

    
    

    
    

    
  

 
    

    
    

    
 

ی
لم

 ع
مة

لنا
ص

ف
- 

ی
هش

ژو
پ

 
رة

ما
 ش

م،
هفت

ل 
سا

ت، 
جا

و ن
د 

دا
ام

1 
،  2و 

13
95

 
  

کنترل، مقابله و کاهش برای خصوصیات هر سانحه 

اثرات ناشی از آن در پیش گرفته تا شاهد کمترین 

با توجه  .، خسارات و تلفات باشیمها سطح از آسیب

های مهم توسعه کشورها، به اینکه یکی از شاخص

مادگی جامعه آنها در برابر انواع مختلف میزان آ

تعداد کمی از کشورهایی  فقطبالیای طبیعی است، 

که دارای برنامه جامع مدیریت مخاطرات و بالیا در 

برنامه توسعه خود هستند، به فاز آمادگی توجه 

اند و بیشتر توجهات به فاز مقابله در بحران نموده

 [10] .معطوف شده است

تواند کند که میعنوان ابزاری عمل میریزی به برنامه

در این زمینه ما را از وضعیت موجود به وضعیت 

مطلوب رهنمون سازد و به دنبال آن، ارزیابی 

تواند به عنوان اولین قدم در وضعیت موجود می

مطرح  ریزی آمادگی در برابر بحرانمسیر برنامه

ی مطابق تحقیقات صورت گرفته و گستره .گردد

گوهای ارزیابی، مشخص گردیده است که شمول ال

اکثر الگوهای موجود بر اساس چارچوب ارزیابی 

 [11] .کنندخطرپذیری عمل می

های در توان محدودهبا ارزیابی خطرپذیری می

آمادگی در برابر  برایمعرض خطر را شناسایی و 

مراکز امدادرسانی  یابی مکان .کردریزی بحران برنامه

جزئی کوچک از مرحله آمادگی در برابر حوادث 

ها و مراکز تواند استقرار سریع سازماناست که می

امدادرسانی را برای اجرای سریع و موثر عملیات 

 [12] .جو به همراه داشته باشدونجات و جست

و تلفیق با  (AHP)مدل تحلیل سلسله مراتبی 

 (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی 

گیری  یک تکنیک تصمیممدل تحلیل سلسله مراتبی 

تواند برای تحلیل و پشتیبانی تصمیماتی  است که می

 [13] .استفاده شود دارندکه اهداف متعدد و متقابل 

دهی  های خوب برای وزن این روش یکی از تکنیک

که برای حل مسائل چند معیاری پیچیده  است

قدرتمند و این روش ابزاری  .طراحی شده است

کیفی مسائل  و کمّیپذیر برای بررسی انعطاف

باشد که خصوصیت اصلی آن بر  معیاری می چند

 [14] .است اساس مقایسات دو به دو

های  برای پیاده کردن این ایده الزم است جایگزین 

بندی و امتیازدهی سازگار مشخص شده و یک درجه

 .جذابیت آنها انجام شودۀ جایگزین براساس درجا

سیستم اطالعات ۀ کارگیری این روش در زمینبه

گیری جغرافیایی به کاربر در بهبود فرآیندهای تصمیم

 [15] .کند کمک می

گیری چندمعیاره ، ادغام رویکرد تصمیم1960 ۀاز ده

ریزی فضایی مورد برای حل مسایل برنامه GISبا

ریزان شهری قرار گرفت و در پی آن توجه برنامه

مبنا برای حل  GISگیری چندمعیاره رویکرد تصمیم

متضاد ۀ ریزی که با اهداف چندگانمسایل برنامه

درگیر بودند، ازقبیل مسایل تخصیص کاارباری 

ایان رویاکارد باه  .اراضااای، گسترش یاافات

پذیر است که تعداد ساااده و انعطافای گاوناه

توانند در آن به زیادی از معیارها و اندیکاتورها می

در این مطالعه از این رویکرد  [16] .گرفته شوند کار

  .بهره گرفته شده است

 مورد مطالعه ۀمحدود

است که ایران ی شمالی ها استان گیالن یکی از استان

عرض  27˚38ˊتا  34˚36ˊدر مختصات جغرافیایی
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دقیقه طول  50˚53ˊ درجه تا 27˚48ˊ شمالی و

امتداد النهار قرار گرفته است و در  شرقی از نصف

 .جنوب شرقی کشیده شده است-شمال غربی

 استان توپوگرافی طورکلی بهو  (1 ۀشمار تصویر)

 بخش و هموار و ارتفاع کم ای جلگه بخش دو شامل

 .است پرشیب و مرتفع کوهستانی

 تحقیق روش

در  .روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی بوده است

از روش کیفی و ها  مرحله اول برای گردآوری داده

( بهره گرفته AHP) کمّیدر مرحله دوم از روش 

 پوششبرای  پژوهش، این دربه طوری که  .شد

 منابع عادالنه دسترسی تحقیق و محدوده کل متوازن

، نجات و امداد مراکز به صنعتی و محیطی انسانی،

 تا شد همپوشانی مختلفگذاری شده  ارزش هایالیه

برای  مناسب هایمکان موجود، مراکز بررسی ضمن

 به .گردد پیشنهاد GIS درمحیط جدید مراکز استقرار

 ریسک، اولویت هایمحدوده بندیپهنه منظور

 مناطق) تقاضا مراکز برای تهدید سناریوهای

 تهدیداتی واقع در .گردید بینیپیش (گیالن روستایی

 روستایی مناطق گیرگریبان آینده در بود ممکن که

 از استفاده با زمینه این در .شد شناسایی گردد گیالن

 و کارشناسان با مصاحبه ای،کتابخانه مطالعات

 و اسناد و مدرک، سوابق بررسی و امر متخصصان

را  گیالن روستایی مناطق برای توجهقابل تهدیدات

 زلزله،(1کرد:  بندیطبقه توان به این ترتیب می

 جنگ، (5 سوزی،آتش( 4 سیل،( 3 رف،(ب2

 و رانش (8 دریایی، حوادث(7 ای، جاده تصادفات(6

 .بهمن (9 ،(ایدامنه حرکات) زمین لغزش

نمودن متغیرهای  عملیاتی برای خصوصدر این 

ای از معیارها پژوهش، پس از تدوین مجموعه

ساز، برای هر مربوط به مخاطرات طبیعی و انسان

کدام از این معیارها، زیرمعیارهای متناسب با آنها 

در مرحله بعد و به منظور به دست  .تعریف گردید

آوردن ضریب اهمیت هرکدام از معیارها و 

د و به شطراحی  AHPزیرمعیارها، پرسشنامه 

آوری نظرات خبرگان و کارشناسان در این جمع

های سپس با توجه با داده .زمینه پرداخته شد

های مورد آوری شده از وضع موجود محدوده جمع

نین ضریب اهمیت هرکدام از معیارها بررسی و همچ

 بندی ریسکو زیرمعیارها، نسبت به پهنه

مراکز امداد و  یابی مکان منظور به)خطرپذیری( 

های نجات اقدام گردیده و پس از تهیه نقشه

 های در خطر،بندی ریسک و شناسایی محدوده پهنه

مراکز  یابی مکاناقدام به  Logicبا استفاده از مدل 

فرآیند عملیاتی  .ثابت و سیار امداد و نجات گردید

نشان داده  1 شمارۀمتغیرهای پژوهش در نمودار 

 .شده است

خبرگان و کارشنان و آماری این تحقیق شامل  ۀجامع

باشد که های روستایی استان گیالن میپهنههم چنین 

اعتبار محتوا با فرمول  .گرددروستا را شامل می 2935

 لفای کرونباخآ( و پایایی با روش 0.86)الوشه 

ها  برای تجزیه و تحلیل داده .( بررسی گردید0.88)

استفاده  GISو  expert choiceی ها افزار از نرم

 .شده است

 تحقیق هاییافته

 بندی ریسکالف( پهنه
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های الیهکه  پس از آندر این مرحله از پژوهش 

های مورد نیاز بر اساس نظرات کارشناسی، ویژگی

های موجود ایجاد مورد مطالعه و داده ۀمحدود

های ایجاد شده بر اساس درونیابی، ، الیهگردید

  .شدبندی به صورت رستری طبقه ...فاصله، تراکم و

منظور تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها ه ب

با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، به 

این زمینه پرداخته آوری نظرات کارشناسان در  جمع

در ادامه با استفاده از میانگین وزنی بدست  شد و

ها ها بر اساس شاخصبندی مجدد الیهبه طبقهآمده، 

 .و ضرب اوزان در آنها صورت پذیرفت اقدام گردید

دار های وزندر نهایت با استفاده از همپوشانی الیه

بندی ریسک برای هر های پهنهبندی شده، الیهطبقه

بدین منظور برای  .کدام از مخاطرات ایجاد گردید

های هر کدام از مخاطرات مورد بررسی، نقشه

 ده است:شایجاد  زیربندی ریسک اشاره شده در  پهنه

 ای با تجمیع بندی ریسک حرکات دامنهپهنه

گسل، شیب، ریسک زیرمعیارهای  هایالیه

پوشش زمین، زمینه لغزش، بارش، جهت شیب، 

 .شناسی و چشمهنآبراهه، زمی

 های ریسک بندی ریسک سیل با تجمیع الیهپهنه

زیرمعیارهایی شامل آبراهه، جمعیت، خاک، 

پوشش زمین، سدها، بارش، زمینه سیالب و 

 .شیب

 های بندی ریسک زلزله با تجمیع الیهپهنه

ریسک زیرمعیارهای ارتفاع، جمعیت، راه 

 .اصلی، تراکم سکونتگاهی، گسل و خاک

 های سوزی با تجمیع الیهریسک آتش بندیپهنه

ریسک زیرمعیارهای پوشش گیاهی، پوشش 

 .زمین، راه، شیب، جمعیت و جهت شیب

 بندی ریسک برف و کوالک با تجمیع پهنه

های ریسک زیرمعیارهای اقلیم، پوشش  الیه

 .حلیباران، خط سازمین، هم

 های بندی ریسک بهمن با تجمیع الیهپهنه

ارش، شیب، پوشش ریسک زیرمعیارهای ب

 .زمین، جهت شیب و ارتفاع

 ای با تجمیع بندی ریسک تصادفات جادهپهنه

های اصلی، های ریسک زیرمعیارهای راهالیه

 .محورهای پرخطر و تراکم جمعیت

 های بندی ریسک جنگ با تجمیع الیهپهنه

ریسک زیرمعیارهای جمعیت، پوشش زمین، 

 .ارتفاع و مرز

 دریایی با تجمیع  بندی ریسک مخاطراتپهنه

های ریسک زیرمعیارهای خط ساحلی، الیه

 .های دائمیتراکم جمعیت و رودخانه

بندی ریسک های پهنه، نقشه2 شمارۀدر تصویر 

نمایش داده  مذکورگانه منتج از مراحل نهمخاطرات 

 .شده است

بندی ریسک نهایی، پس از آنکه ایجاد پهنه منظور به

طبقه بسیار  5بحران، به بندی ریسک هر نقشه پهنه

-خطر و بسیار کمپرخطر، پرخطر، خطر متوسط، کم

بندی مجدد گردید، با همپوشانی تمام خطر طبقه

بندی گانه، نقشه پهنهبندی ریسک نههای پهنهنقشه

به رنگ  1 شمارۀخطر )ریسک نهایی در سه طبقه کم

به رنگ زرد( و پرخطر  2 شمارۀسبز(، خطر متوسط )
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ایجاد گردید که در تصویر  به رنگ قرمز( 3 شمارۀ)

 .باشدقابل مشاهده می 3 شمارۀ

 Logicبا استفاده از مدل  یابی مکانب( 

این  د،شاستفاده  زمانی یابی مکاندر  logic از مدل

های الزم برای انتخاب مکان آگاهی بر ویژگیمدل 

جمعیتی الزم، میزان  ۀبه طور مثال از آستان .دهد می

نزدیکی با معابر اصلی، شیب مناسب زمین، میزان 

 ...های لغزشی و سیالبی ودوری از گسل و پهنه

 ،یک تابع جمعی است logic تابع .دهد می اطالع

یعنی تمام متغیرها با اعمال شرایط خاص، همپوشانی 

ها برای مقایسه مکان logic در واقع مدل .شودمی

ها بر اساس علوم نظری  ها و ارزشآستانهکه بر  زمانی

در این بدین منظور  .شوداستفاده می واقف باشیم

های  یابی ایستگاه های مکانستورالعملدپژوهش از 

ی متولی تدوین ها امداد و نجات که در سازمان

 مطالعات پیشین از مستخرجگردیده و مبانی نظری 

شناسایی نقاط مناسب استقرار مراکز امداد و  منظور به

 1 ۀکه در جدول شمار استفاده شده است نجات

 آورده شده است:

 

 های امداد و نجات )تنظیم: نگارندگان(یابی ایستگاه های مکان: دستورالعمل1جدول شمارۀ 

 دستورالعمل ردیف دستورالعمل ردیف

 6 نزدیکی به جاده اصلی و فرعی 1
های فضایی)همکاری با مراکز بهداشت، پوشش

 (...نشانی، دهیاری وآتش

 مجاورت با فضای باز و تخلیه امن 7 توان دسترسی 2

 خیزدوری از پهنه سیل 8 شکل عوارض و محیط 3

 دوری از پهنه لغزشی 9 نزدیکی به مراکز جمعیتی 4

 امکانات زیربنایی 10 فاصله از خطوط گسل 5

 

 : شعاع برد بر مبنای نوع ریسک2جدول شمارۀ 

 ریسک نوع ردیف
 واکنش زمانی بازه

 (دقیقه)

 سرعت متوسط

 ت(*ساع بر کیلومتر)
 (**متر)مفید برد شعاع

 2700 40 4-6 باال ریسک 1

 5400 40 8-10 متوسط ریسک 2

 8000 40 12-14 کم ریسک 3

 

 1392 نجات، و امداد سازمان ساله 5 جامع برنامه یها دستورالعمل از برگرفته *

 .ضرب سرعت در زمان است که حاصل گردد می مشخص دسترسی شعاع X = V t فرمول طبق **
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احداث برای  مذکورضوابط و شرایط عمومی الزم 

های ثابت امداد و نجات با لحاظ شرایط ذیل ایستگاه

 نهایی لحاظ گردیده است: یابی مکاندر 

های اصلی و متری از جاده 100فاصله حداکثر  -

 (2و  1فرعی )درجه 

 درصد 30شیب حداکثر  -

نفر در کیلومتر  200آستانه جمعیتی حداقل  -

 مربع

 متر از خطوط گسل 1000فاصله حداقل باالی  -

های متر از پهنه 1000فاصله حداقل باالی  -

 سیالبی

 های لغزشیمتر از پهنه 1000فاصله حداقل  -

استقرار  مناسب هایپهنه 4 شمارۀدر تصویر 

و  Logicکه با استفاده از مدل  های ثابتایستگاه

اند، قابل های موجود شناسایی گردیدهدستورالعمل

 .باشدمالحظه می

 هاج( محاسبه شعاع برد مفید ایستگاه

مترقبه را بافرض بر اینکه بتوان هر گونه حادثه غیر

داده و های روستایی استان گیالن پوشش  در پهنه

واکنش سریع و منطقی نسبت به حوادث  بتوان

در نواحی  بندی ریسک داشت، در این تحقیق پهنه

روستایی انجام گردیده است و از آنجاکه برخی 

ها و عوارض خطر  نواحی به واسطه وجود پتانسیل

 ،آفرین، نسبت به سایر نواحی در اولویت قرار دارند

ز بهینه و کاربردی و جلوگیری ا یابی مکان منظور به

احداث زیر ساخت و تاسیسات،  در اتالف سرمایه

شعاع برد مفید هر ایستگاه در اولویت ریسک 

محاسبه  (کم خطر، خطر متوسط و پر خطر)گانه  سه

 (2شمارۀ)جدول  شد.

شعاع برد مفید از حاصل ضرب حداقل زمان واکنش 

ی اصلی استان ها در سرعت متوسط حرکت در جاده

محاسبه سرعت متوسط گیالن حاصل گردید، در این 

در انتخاب  .در نظر گرفته شدکیلومتر بر ساعت  40

 سرعت متوسط چند نکته مورد توجه بود:

 سرعت پیشنهادی سازمان امداد و نجات -

 شیب زیاد برخی مناطق کوهستانی -

 ترافیک و ازدحام در نواحی تخت و هموار -

 مقررات راهنمایی و رانندگی -

حادثه( و )محل  پرواضح است که مرکز تقاضا -

مرکز عرضه )ایستگاه امداد ونجات( با محور 

باشد و از مستقیم به یکدیگر متصل نمی

آنجاییکه از خط مستقیم برای محاسبه شعاع برد 

های محلی،   استفاده شد، الزم بود تا جاده

های مواصالتی و محدودیت های محورشکست

 .معابر نیز در این محاسبه لحاظ گردد

 های ثابتتگاهایس یابی مکاند( 

های با توجه به معیارهای الزم برای ایجاد ایستگاه

، logic ثابت در مقیاس کالن بر اساس مدل

انتخاب شدند و  ،روستاهایی که واجد شرایط بودند

شعاع برد مفید آنها نیز براساس مالحظات تراکم 

ی اصلی تعیین ها جمعیتی و ازدحام و کیفیت راه

 (5شمارۀ)تصویر  .گردید

در مقیاس خرد هر روستا تابع فاکتورهایی  یابی انمک

های  نظیر مالکیت اراضی، سازگاری با کاربری

همجوار اعم از مسکونی، آموزشی، کشاورزی 

 به ثابت های  ایستگاه یابی مکان در چنین هم .باشد می

 روستایی نقاط ای، منطقه امکانات سازی بهینه منظور

 ایجاد صورت در که) شهری های محدوده پیرامون
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 حوزه در و شوند می مند بهره شهری امکانات از خطر

 .ندشد حذف (دارند قرار شهر مستقیم نفوذ

 های سیارایستگاه یابی ه( مکان

ریسک باال،  های اولیهای از محدودهبخش قابل توجه

به دلیل آنکه شرایط الزم برای احداث ایستگاه ثابت 

همجواری با راه مانند حداقل آستانه جمعیتی، )

ای گسل، پهنه منطقی ۀاصلی، شیب مناسب، فاصل

تحت پوشش  ،سیالبی و پهنه لغزشی( وجود نداشت

ی ثابت قرار نگرفتند بنابراین به ها عملکردی ایستگاه

منظور پوشش خالء به وجود آمده، در برخی نقاط 

)تصویر .)موقت( پیش بینی شد ایجاد ایستگاه سیار

 (6 شمارۀ

های سیار، پوشش نقاط جنگلی، ایستگاه بییا مکاندر 

خیز جاده ای و مجاورت با صعب العبور، حادثه

 .ی محلی لحاظ گردیدها راه

 مورد هایمدل خروجی اساس بردر مجموع، 

 نقطه 34 و ثابت پایگاه احداث برای نقطه 49 استفاده

 همچنین .دش پیشنهاد سیار پایگاه استقرار برای

 آن مفید برد شعاع و پایگاه هر نیاز مورد تجهیزات

 حادثه به نسبت واکنش زمان حداکثر اساس بر نیز

 .گردید محاسبه

 بحث 

 واکنش ارکان ترینمهم از یکی نجات عملیات

 از بعد کوتاه زمانی در است الزم که است اضطراری

 دنبال مناسب سرعتی با و شده آغاز سانحه وقوع

 یاری بیشتری افرادبه  به کمک آن بتوان تا شود

خسته ،برزمان کاری معموال عملیات این .رساند

 شرایط در یدبا و شودمی محسوب خطرناک و کننده

 اًبعض و متعدد مشکالت میان در سخت کاری

در هنگام وقوع حادثه،  .شود انجام خطرناک

 .ناپذیر استسردرگمی و آشفتگی متولیان نیز اجتناب

 انجام برای الزم امکانات است الزم دلیل همین به

 امکان و گردند تعبیه مشخصی مراکز در امور این

 میسر بحران وقوع از بعد بالفاصله هاآن از استفاده

 یابی مکان دنبال به که تحقیق عنوان به توجه با .باشد

 تأکید با روستایی نواحی در سیار و ثابت هایایستگاه

 ابتدا در بوده، گیالن استان در مترقبهغیر حوادث بر

 گیالن استان در را غیرمترقبه خطرات تا شدیم برآن

 را آن سازیخطر پهنه یا نفوذ حوزه نموده، شناسایی

 زمینه حادثه، نوع شناخت دنبال به تا نماییم مشخص

 نجات و امداد سیار یا ثابت واحد استقرار برای را

 سوانح فقط ،سوانح بدیهی است که .نماییم مشخص

 گیرد انجام طوری باید یابی مکان و نیست ساز انسان

 ساخت .نباشد خطری گونههیچ تهدید در سازه که

با در نظر گرفتن مالحظاتی  نجات و امداد هایپایگاه

های سیالبی ، پهنهگسلنظیر فاصله منطقی از خطوط 

همچنین به منظور  .های لغزشی ضروری استو پهنه

پوشش فضایی متوازن و بهینه کلیه مناطق روستایی و 

استفاده از امکانات موجود در منطقه، نزدیکی به 

)نظیر جاده و  بنایی زیر مکاناتا جمعیتی، مراکز

)شیب  توپوگرافیک شرایط ،ی حامل انرژی(ها شبکه

)همجواری با خانه  شرایط اداری و خدماتی ،منطقی(

ضروریات دیگر در  ازیی و دهیاری( بهداشت روستا

  .باشدمی یابی مکان امر

 گیری نتیجه

 با و بهینه صورت به نجات و امداد مراکز پراکنش

 روستایی مناطق در بخصوص متوازن دسترسی

روستاهایی که در  در بنابراین .است نپذیرفته صورت



 مترقبهکید بر حوادث غیرأگیالن با ت استان روستاییدر مناطق  سیار امداد و نجات های ثابت ویابی بهینه ایستگاهارزیابی و مکان
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ی ها پذیری باالتری بودند ایستگاه شرایط ریسک

شعاع برد مفید آنها نیز براساس  ثابت پیشنهاد شد و

ی ها مالحظات تراکم جمعیت و فعالیت و کیفیت راه

ای از  بخش قابل توجه .اصلی تعیین گردید

ریسک باال، به دلیل آنکه شرایط  ههای اولی محدوده

مانند حداقل آستانه ) الزم برای احداث ایستگاه ثابت

جمعیتی، همجواری با راه اصلی، شیب مناسب، 

 (منطقی از گسل، پهنه سیالبی و پهنه لغزشیفاصله 

ی ها وجود نداشت تحت پوشش عملکردی ایستگاه

بنابرابن به منظور پوشش خالء به  .ثابت قرار نگرفتند

 مده، در برخی نقاط ایجاد ایستگاه سیارآوجود 

  .پیش بینی شد (موقت)

در استان گیالن تاکنون پژوهش الزم به ذکر است که 

های پایگاه یابی مکانخاصی که به طور مشخص بر 

امداد و نجات بین شهری و روستایی متمرکز شده 

نتایج پژوهش حاضر  ، لذاباشد، انجام نگردیده است

بهینه  یابی مکانتواند به عنوان الگویی به منظور می

مراکز امداد و نجات در مناطق روستایی استان 

 شود.فاده است

 سپاسگزاری
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Abstract 

Background: Gilan province with an area of 14711 square kilometers has 2935 

villages and 46% of its population is rustic. Extensive forest resources, abundant 

rainfall that sometimes occurs caused flooding, Fires, road accidents and earthquakes, 

the one hand and tourist attraction, the high population density and dispersion of rural 

areas in Gilan province on the other hand, is necessary the rapid response centers to 

unexpected events with access to balanced and equitable. 

Method: To locate the fixed and mobile stations, first, we identify risks and then 

examined its risk zones. For Zoning the risk, 9 major risk Include : Flood, earthquake, 

movements of slopes, fires, road accidents, snow and storms, sea events, avalanches 

and war compared in pairs Using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Then, 

determined Suitable locations based on the rescue and relief centers construction 

required standards, using LOGIC model. 

Findings: Based on the used models, proposed 49 locations for the construction of 

fixed station And 34 locations to deploy mobile station. Also calculated required 

facilities for each station And radius of its useful range and the maximum reaction 

time for the event. 

Conclusion: Distribution of relief and rescue centers in rural areas was not optimal 

and equitable access. So proposed Fixed stations in villages that were at a higher risk 

appetite and Determined Radius of their useful range Based on population and 

activities density And the quality of the main roads considerations. Because there was 

no necessary conditions for fixed stations construction (such as Minimum population 

threshold, proximity to the main road, suitable slope, reasonable distance from the 

fault, flood zone and landslide zone) significant proportion of high-risk priority areas 

was not covered by fixed stations. Therefore in order to coverage the created gap, 

predicted Mobile stations in some parts. 

Keywords: Positioning, fixed and mobile stations, rescue and relief, unexpected 

events, Zoning 
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