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تحلیل مکانی مراکز امدادی در سوانح 

 ای جاده
 فیروزکوه،  -های تهرانموردی: محور ۀ)مطالع

 ورامین( -تهران راز وه -تهران

 ،2علیان مهریزی زهرا مالمحمد، 1لیال مهدوی

 4، ابراهیم جهانگیر3شمس صمد طالئی

مادررر   ی اطالعاات   هاا  کارشناس ارشد سیستم .1

 ، تهران، اررانسوانح

ت علما   أ. نورسندۀ مساوو:: اساتادرار، ع او هیا    2

  ، تهران، اررانسسه آموزش عال  هال: اررانؤم

، تهران، . دانشجوی کارشناس ارشد علوم ارتباطات3

 ارران

، ررایی شاهری   جغرافیاای ررناماه   . کارشناس ارشد4

 تهران، ارران

 20/12/96پذیرش:  13/10/96 دریافت:

 چکیده

تأمل در مدررر  سوانح،  قارل از مسائل رک  :مقدمه

کاه از ماوارد    اسا   ای حوادث و سوانح جاده مسأله

ی انتخاا  محال اساتررار مراکای     ها مهم آن شاخص

. در کشور ما ره سبب تعادد  راشد م امدادی در جاده 

ای،  در ساااوانح جااااده هاااا و تفکیاااس مساااوولی 

عناوان ااساخ و راه نناین      زراادی راه   هاای  سازمان

 قانون  هستند که از جمله آنها وظیفۀسوانح  دارای 

 و ، اورژانس، راهداریاحمر هال:جمعی  توان ره  م 

. تحلیل مکان  مراکای امادادی در   کرداشاره  راه الیس

ی اجتمااع ،  هاا  راتوجاه راه وری ا     هاا  ادهطو: جا 

اقتصااادی و جغرافیااار ، فاااکتور مهماا  در کاااه   

 شاامار رااهای  جاااده ماادررر  سااوانح یاااررر آسایب 

 ساؤا: رود. تحریق حاضر سع  دارد تاا راه اران     م 

ااسا  دهاد کاه آرااا مکاان اساتررار مراکای اماادادی       

 ی متناسب صورت ارررفته اس .ها رراساس شاخص

 ۀوش مطالعوع ایوه  حاضر کاررردی و رن :روش

اسا . ارایار    ایمارشا  و  اسنادی، تحلیلا  ، ایوه 

ای،  منااارک کتارخانااه هااا هداداطالعااات و   ااردآوری

ترکیب   شیوۀکه ره  راشد م  ها هنرشو  ارنترن  آماری،

ررردی ماورد مطالعاه قارار    های کاا  را استفاده از مد:

 AHP در ارن تحریقشده های استفاده  مد:. اند  رفته

   .اس  سیستم اطالعات جغرافیار  و

تحریاق  : نتارج حاصل از ارن گیری و نتیجه ها یافته

حااک  از آن اسا  کاه رخا  رسایار مهاام و دارای      

اولور  در محورهاای ماورد رررسا  فاقاد اوشا       

راه دسا  آماده،     رنادی  مطارق اولور  .امدادی اس 

هاراز در دو محاور در ار     -در محاور تهاران   جای  ره

ضروری  احمر هال:ی امداد و نجات ها هاار ا توسعۀ

اناس در  شاهری اورژ  خالء اار اه رین .رسد نظر م  ره

هاراز و   -هر سه محور راه ورایه محورهاای تهاران    

 جنتاار  ،مشهود اسا . در اداماه   فیروزکوه نیی -تهران

الیاه محاور    از منتها   رخشا  تحریرات نشان داد کاه  

نیازمنااد احااداث راهااداری و   فیروزکااوه  -تهااران

شااهر فیروزکااوه تااا ماارز اسااتان  ۀمحاادودهمچنااین 

نیازمند مطالعاه   نیی ورامین -مازندران و محور تهران

 راه الاایسخصااوا احااداث ااساا اه  و رررساا  در

 راشد. م 

مراکای  ای،  مادررر  ساوانح جااده    :کلیدی کلمات

اساتان  ای  امدادی، تحلیال مکاان ، محورهاای جااده    

  تهران
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 مقدمه

ارران همه سااله راعا    ی ها هسوانح رانند   در جاد

و میلیاردهاا   شود م  هیاران نفر شدن مرگ و مصدوم

د. رر اساس کن یرنه رر اقتصاد کشور تحمیل م دالر ه

ای در ارران ریسا  ررارار    نرخ سوانح جاده ،مطالعات

سااالنه در سراسار جهاان     میاان ین جهاان  اسا  و   

میلیون نفر  2/1سوانح رانند   منجر ره مرگ حدود 

انجاه میلیاون نفار   و مصدومی  و معلولی  ریس  تا 

 [1] شوند م 

ای و تلفااات ناشاا  از آن   جاااده سااوانح راننااد  ،

ایشا یری هساتند. رسایاری از     قارال رین  و  ای  قارل

هاای   ره موفری  کشورها را ارداختن ره مسائل اصل 

نشاام یری در کاااه  تعااداد تصااادفات و کاااه  

های ناش  از سوانح رانند    فراوان  و شدت آسیب

ساخ ور   رن آنهاا اا تر مهماند که رک  از  دس  رافته

 [2هاس  ]و فورر  مراکی امدادی مؤثرسررک و 

ای، رک  از عوامل مهام در کااه    مراکی امداد جاده

. هساتند  ها هافراد حادثه درده در جاد میر و مرگمییان 

 ضرورت توجه ره مراکی امدادی ،اهمی  ارن موضوع

راار  درسا  و    ه و تجهیی، مکاان توسع خصوا در

آنهاااا را  ای عملکااارد مطلاااو  و حرفاااه و هرهینااا

 .سازد م  خاطرنشان

مراکای   اغلاب  اسا  کاه   آن نشاان دهنادۀ   ها رررس 

 نظر از کشور در سطح ها هها و امدادی درجادفورر 

از  تاارع   کنند واصو: خاص  ایروی نم  از استررار

 )اهادار ، وقفا ،   اراض  عوامل از جمله سلسله رس

 دولتا ،  مؤسساات  مالکیا   هاای در زماین  راارر، 

 و دول  هایقیم  اس ( و سیاس  های ارزان زمین

 ررای تجهییات و مکان تأمین ررایا مال  نهاده توان

 ضاوار  علما    ره توجه ردون مراکی امدادی احداث

 [3راشند ] رار  م مکان

اسااس تعاداد تصاادفات و     ارن مراکی رار  ،در نتیجه

و  اناد  نشاده  راار   مکاان  هاا  در جاده خیی حادثهنراط 

کور اوش  کاف  و الزم امادادی توسا  مراکای مار    

 کشور صورت ن رفته اس .ای  جاده شبکۀ روی

زمان رسیدن ره محال حادثاه و انجاام    از آنجار  که 

رارای جلاو یری از صاادمات    هاای امادادی   فعالیا  

را وقوع مرگ در لحاظات اولیه رسایار مهام    تر جدی

هاای   انمطالعات ااره مبن  رر تعیاین مکا  اس ، لیوم 

رهینۀ استررار مراکی امدادی را توجه ره وسع  سوانح 

و نراااط  هااا طبیعاا  و غیرطبیعاا  حااادث در جاااده 

 [4. ]راشد ، امری ضروری م ها ه در آنارحادث

ه اسا  تاا   کارد را ارن مردمه ایوه  حاضار ساع    

 -فیروزکاوه، تهاران   -مراکی امدادی محورهای تهران

رن تار  مهام عناوان   هوراماین را کاه را    -هراز و تهران

. رراسااس  کناد را رررسا    ندی مهم کشاور ها هشاهرا

ی هاا  هنرل و را ااران و ی سازمان حملها رندی اولور 

فیروزکااوه جاایء محورهااای   -کشااور محااورتهران 

المللا    رین ۀخیی کشور قرار  رفته اس  و جاد حادثه

ی ارترافیس و کوهساتان   ها ههراز رک  در ر از جاد

هااای شاامال  را از طررااق کشااور اساا  کااه اسااتان

آمار  سفانهأ. متدهدارتفاعات البرز ره تهران ارتباط م 

نیی رسیار راالسا .   هراز جادۀتصادفات رانند   در 

ورامین تنها راه ارتباط  راین تهاران و    -محور تهران

راشد و ره همین دلیل رر اساس آمار، حجم مشهد م 

تأمال   قارال رسایار   نیای  ر ارن محورترافیس عبوری د

 [3اس  ]



 لیال مهدوی، زهرا مالمحمدعلیان مهرریی، صمد طالئ  شمس، ارراهیم جهان یر
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لیوم تحلیل و رررس  مراکی امدادی را توجه  ،رناررارن

ار  حادثه در اران مسایرها ضاروری خواهاد     یره اف

راا توجاه    که سع  شده اس  در ارن تحریق لرارود. 

خیای و ساوانح طبیعا  و غیار     ره توزرک نراط حادثاه 

، ره تحلیل مکاان   ها هرا شبکۀطبیع  حادث در طو: 

هدف امدادرسان  ره ریشتررن تعاداد  مراکی امدادی را 

ی منته  ره کالن شهر تهران در ها هن در جادامجروح

 -از و تهاران هر -فیروزکوه، تهران -محورهای تهران

-که آراا مکاان   کندمشخص ورامین ارداخته شود تا 

و متناسب را نوع  ها شاخصرار  ارن مراکی رر اساس 

محورهاای میراور صاورت ارررفتاه     ای  سوانح جاده

هاار  را  اس  را خیر؟ و در غیر ارنصورت نه مکان

خیای  توان را توجه ره نوع ساوانح و نرااط حادثاه   م 

ی موردنظر ها شاخصجاده و رر اساس استاندارها و 

 .  کردایشنهاد 

 چارچوب نظری 

از مواناک  رکا    هاا  امروزه حوادث طبیعا  و رحاران  

 ،جوامک هستند که ره دلیل نبود مطالعاه ااردار  توسعۀ

و  تمناسب را آنها تلفاا  ۀآماد   و مرارل ،رریی ررنامه

 [5] .دشو  م  یلمره جوامک تحخسارات سن ین  

و  دهناد  رخ ما   ره طاور نا هاان   ی طبیع  ها رحران

توان  م  ول  ،شارد نتوان از وقوع آنها جلو یری کرد

تاا زراان کمتاری را رار جواماک       کردآنها را مدررر  

رار مبناای ماهیا  هار     تحمیل کنند. روشن اس  که 

ساخ   رس از انواع سوانح ره تفکیس طبیع  و انسان

کارهار  را متناسب را خصوصیات هر سانحه  رارد راه

ناشا  از آن در   تاأثیرات ررای کنتر:، مرارله وکاه  

، هاا  از آسایب  حتا شااهد کمتاررن ساط   ر یررم ای  

خسارات و تلفات راشیم. را توجه راه ارنکاه رکا  از    

کشاورها، میایان آمااد       توساعۀ ی مهام  ها شاخص

و  آنها در ررارر انواع مختلا  رالراای طبیعا     ۀجامع

فر  تعاداد کما  از کشاورهار      اس . ساخ  انسان

در  را جاامک مادررر  مخااطرات و رالراا     ۀررناما  که

دارناد، راه فااز آمااد   توجاه       خاود  توساعۀ  ۀررنام

و ریشتر توجهات راه فااز مرارلاه در رحاران      اند هکرد

 [6اس . ]معطوف شده 

ز وضاعی   اتواند ماا را   م  رریی در ارن زمینه ررنامه

موجود ره وضعی  مطلو  رهنمون سازد و ره دنبا: 

تواند ره عنوان اولین  م  جودآن، ارزرار  وضعی  مو

آمااد   در ررارار رحاران     ررایی  در مسیر ررنامه قدم

تحریرات انجام شاده، مشاخص    مطرح  ردد. مطارق

اکثر ال وهای موجود رراسااس ناارنو     ردرد که 

 [7] .کنند م  ارزرار  خطراررری عمل

ی در هاا  تاوان محادوده   ما   را ارزراار  خطرااررری  

معرض خطر را شناسار  و رارای آمااد   در ررارار    

 [8] .کرد رریی ررنامهتر مؤثر ،رحران

زمان رسیدن ره محال حادثاه و انجاام    از آنجار  که 

 راار   مکاان ی امادادی رسایار مهام اسا ،     ها فعالی 

ی امادادی  هاا  )همچون اار ااه  مناسب مراکی امدادی

اورژانس، راهداری، اار اه ای  ، اار اه جادهاحمر هال:

 مؤثرآماد    ۀتواند جیئ  مهم از مرحل م  (راه الیس

 در زمان سررک در ررارر حوادث راشد. لارا ضارورت  

اماداد و   شناسار  نراط ارحادثه و توجاه راه رخا    

و مراکای امادادی    ۀدرس  و رهینا  رار  مکاننجات را 

 شوند. م  آنها مطرحای  عملکرد مطلو  و حرفه

 مورد مطالعه ۀمحدود

توجاه   قارلی اصل  ارتباط  زرادی را آمار تردد ها راه

استان  در ل موقعی  سیاس ، اقتصادی، اجتماع دلی ره
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 -مسایرهای تهاران  در ارن تحریق  .تهران وجود دارد

 )تصاورر  ،وراماین  -هراز و تهاران  -تهرانفیروزکوه، 

مراکای امادادی    مکاان   هماراه راا توزراک    (1شمارۀ 

و  هاا  ی امدادونجات، اورژاناس، راهاداری  ها )اار اه

در آنهااا  (2شاامارۀ )تصورر (راه الاایسی هااا ااساا اه

شود که ره مطاالب    م  ادامه سع . در اند شدهرررس  

ی ماورد  هاا  شناخ  محادوده  ررایهر نند مختصر 

 .مطالعه ارداخته شود

 فیروزکوه  -محور تهران

ی هاا  از جملاه راه  کیلاومتر  148ره طاو:  ارن محور 

شاده  ستحفاظ  استان تهاران واقاک   ا ۀدر حوز اصل 

ارن جاده شهرهای استان تهران و سامنان را از  . اس 

 ی شامال  مارتب   هاا  ی البرز راه اساتان  ها هطررق کو

و معاروف   ۀفیروزکاوه در راین ساه  ردنا     سازد. م 

 ۀ ردنا راه   تهاران  . از سم  یر کشور قرار دارد ررف

رشام منتها     ۀ ردنا  سامنان راه   از جه آراد و  امین

 ۀتاررن  ردنا   تاررن و ارحادثاه   شود؛ اما خطرناا   م 

کشاور   شما: ۀ دو  اس  که ره ناحی ۀمنطره،  ردن

رراسااس  اران محاور ماورد مطالعاه      .شاود  ما   ختم

ای کشور جایء   ونرل جاده رندی سازمان حمل اولور 

 [9] شود خیی محسو  م  حادثهمحورهای 

 هراز -محور تهران

کیلاومتر در  110کیلاومتر)  160طاو:   ههاراز را   جادۀ 

از  وتراراری اساتان تهاران(    راه ۀاستحفاظ  ادار ۀحوز

رن و تاار مهاامی اصاال  و رکاا  از  هااا هع راانااوا

 کاه تررن محورهای ترانیرت  کشاور اسا     ارترافیس

هاای   استان تهران را از طررق ارتفاعات البرز ره استان

حاداکثر ارتفااع اران     ساازد.  م  شمال  کشور مرتب 

متر و  2650زاده هاشم را  امام ۀمحور در حوال   ردن

سطح متر از  30حداقل آن در مناطق اس  شمال  ره 

و  شاود  ما  غااز  ارن محور از رودهن آ .راشد م  دررا

را عبور از آرعل  در مرز استان تهران و مازنادران راه   

ان  راا  کوهسات  ۀرساد. اران مسایر در منطرا     ااران م 

شارار   ثیر أتا  وخام فاراوان قاراردارد کاه تحا       ایچ

خصوا در مراطع  از ساا:   هر وهوار  نامناسب آ 

 [10. ]راشد م نیی 

 ورامین -محور تهران

در ار از محورهاای    ورامین نیی رکا   -محور تهران

ترددهاا   ارتباط  شهر تهران را شرق کشور اس  کاه 

ای  جااده  در ارن محور موجب افیار  نسب  ساوانح 

   [11] .ره علل مختل  شده اس 

ی شهری شهر تهران ها راه ۀارن محور از انتهای حوز

آرااد در مارز    کیلومتری رعاد از شارر    15آغاز و تا 

 .استان تهران و سمنان قرار دارد

 تحقیق روش

 آن ۀروش مطالعا  و اس  از نوع کاررردیارن تحریق 

 ها طالعات و دادهاس . ا ایمارش    واسنادی، تحلیل

 هاا  هنرش و ای، ارنترنت  منارک آماری، کتارخانه از طررق

مااری ماورد رررسا     آ ۀجامعا آماده اسا .    دس  ره

تمام  مراکای امادادی موجاود در محورهاای ماورد      

اطالعات در ماورد ساوانح    و ها داده راشد. مطالعه م 

ی هااا ، اااراکن  مراکاای اماادادی و شاااخصای جاااده

در سه ای  تصادفات جادهو  ها آن رار  مکاناستررار و 

آوری شاده   جماک  1393تاا   1391رعنا   سا: متوال 

از مکاان  مرروطاه    ی اطالعاات هاا  الراه اس . ارجاد 

مرکااای کنتااار: و همااااهن   عملیاااات ساااازمان   

، دفتر ن هداری راه روساتار   احمر :هالامدادونجات 

راه و  ۀوشهرسازی، مدررر  راهداری ادار وزارت راه
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شهرسااازی اسااتان تهااران، مرکاای ماادررر  رحااران  

مرکاای ای،  نراال جاااده و سااازمان راهااداری و حماال

نرل و دفتار تحریراات    و حمل ۀتحریرات و ایوهشکد

ور راها  الایس  کاررردی، و واحد مراقب  الکترونیاس 

راارای  تحریااق در اراان انجااام شااده اساا . ناجااا 

روش تحلیل رندی مراکی امدادی ایشنهادی از  اولور 

نندمعیاره های  از روشکه  استفاده شد مراتب  سلسله

 ۀاساتفاده از زماین رار اارا     مرتب  را رورکرد متناسب

GIS  [12] .اس   

هااای  مراتباا  رکاا  از روش رنااد تحلیاال سلساالهافر

دها  و   وزن ررای یری نندشاخصه اس  که  تصمیم

 یاری و انتخاا     و تصامیم  ها شاخصرندی  اولور 

راه   یاری   ی متعدد تصمیمها هرس  یرنه از میان  یرن

 [13رود. ] کار م 

اساس مطالعات قبلا  و نظار   و معیارها رر ها شاخص

د. شای مشخص  کارشناسان خبره در امر سوانح جاده

از  شاااده اساااتخرا ی هاااا از طرراااق نظرسااانج  

د شتعیین  ها شده، وزن شاخص های تکمیل ارسشنامه

 از طرراق تهیاۀ   هاا  سازی الره طور همیمان فازی هو ر

ساسس مراحال    ؛ی رساتری صاورت  رفا    هاا  الره

ر را  نیای   وزن  رار اسااس وزن معیارهاا و    اوشان هم

صاورت اارررف  و رادرن     هاا  اساس وزن شااخص 

رعد  ۀ. در مرحلندشدشناسار  ی رهینه ها مکان طررق

ی رهینه تحلیال  ها وضک مراکی موجود نسب  ره مکان

ارجاد مراکای امادادی    ررایی مناسب ها د و سار ش

 د.شایشنهاد  رندی ره همراه اولور 

 ها یافته

 ، راراد ای ر تحلیل مکان  مراکی امادادی جااده  منظو ره

ثیر اارار در أقبال از هاار عماال فاکتورهااای مکااان  ت 

 معیارهااا و عملکاارد اراان مراکاای شااناخته شااود.   

ی مورد رررس  در اران تحریاق از طرراق    ها شاخص

و [ 19، 18، 17، 16، 15، 14]مطالعات انجام شده قبل  

نظاااران و کارشناساااان  ج  از صااااحبرااا نظرسااان 

ای  امااداد و نجااات جاااده اناادرکار در زمینااۀ دساا 

و  هاا  شااخص ااس از شاناخ     آمده اس . دس  ره

نیااز  ی اطالعات  موردها الره معیارهای مورد رررس ،

هاای مختلا     و سسس راا روش  از مراجک معتبر تهیه

ماورد   Rasterی هاا  الره ARCGIS افیار تحلیل  نرم

تعیاین اهمیا  معیارهاا،     در مرحلاۀ  .شاد  نیاز آماده

را توجه ره هدف رررس  و شدت  ها عوامل، شاخص

وراه دو راا هام    د ،Jنساب  راه معیاار     Iررتری معیار 

 [20] .ندمرارسه و سنجیده شد

در قالاب تهیاه    سااعت  تا   کمیّ 9از جدو: مریااس  

 دسا   راه رارای   ،ارسشنامه و جلب نظار کارشناسا   

ی ماورد  هاا  آمدن مییان اهمیا  معیارهاا و شااخص   

صاورت مرارساه دوراه دورا      ه را  استفاده در تحریق

شرط اصال  رارای اارررش اران     استفاده شده اس . 

ها را هام سااز ار راشاند.     مرارسه آن اس  که مرارسه

 ردد. نرخ  لرا نرخ ساز اری هر ماتررس محاسبه م 

ساااز اری مکااانییم  اساا  کااه میاایان اعتماااد رااه  

دهد. طوری که  دس  آمده را نشان م  های ره اولور 

تااوان ساااز اری  راشااد، ماا  1/0کمتاار از  CRا اار 

ا ارررف  در غیر ارنصورت راراد مرارساه   ها ر مرارسه

دوراره انجام شود. نرخ ساز اری محاسبه شده رارای  

ااس   لحاظ شده اسا .  08/00ها ررارر را  کل شاخص

، میاان ین نتاارج رارای تعیاین     ها از تکمیل ارسشنامه

تحلیال   Expert Choiceافیار  نرم را ضررب اهمی 

 (1شمارۀ  جدو:) .شد
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 موقعی  محورهای مورد مطالعه ۀ: نرش1 شمارۀ تصورر
 

 (1396ی تحریق،ها )مأخر: رافته و معیارهای تحلیل مکان  مراکی امدادی ها شاخصتعرر   :1 شمارۀ جدو:

  

 

 

 

 

 ضریب اهمیت سنجش معیار ردیف شاخص ردیف

 مخاطرات 1

 شده ی شناختهها فاصله از  سل  سل 1

402/0 

 لغیش فاصله از از نراط دارای زمین زمین لغیش 2

  یر ی سیلها فاصله از محدوده سیل 3

 فراوان  تصادفات ای تصادف جاده 4

 ای تلفات تصادفات جاده شدت تصادفات 5

 شده ی ثب ها لرزه ی زمینها فاصله از کانون زمین لرزه 6

 ای فراوان  حوادث غیرجاده ای غیرجادهحوادث  7

 دسترس  2

 ی مورد مطالعهها هفاصله از را راه اصل  8

 شهری ی درجه دو و سه رینها هفاصله از را ی فرع ها هرا 9 292/0

 آهن فاصله از خطوط راه خطوط آهن 10

 جواری هم 3

 ای ی امدادی جادهها هفاصله از دست ا ی امدادیها هدست ا 11

 ها ی دارای ساز اری در جادهها فاصله از کاررری ی ساز ارها کاررری 12 217/0

 شهری فاصله از مراکی درمان  رین مراکی درمان  13

4 
اجتماع  و 

 قانون 

 ی جمعیت  شهرنشینها کانون ی شهریها هسکونت ا 14

088/0 
 ی جمعیت  روستار ها کانون ی روستار ها هسکونت ا 15

16 
و مناطق  ها حررم

 ممنوعه
 و مناطق ممنوعه ها حررمدر  رفتن نقرار 
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 ی استان تهرانها موقعی  مراکی امدادی موجود در سطح راه ۀ: نرش2 شمارۀ تصورر

 ی مورد بررسی ها شاخص معیارها و و تعیین اهمیت بندی رتبه

ررای تجمیاک   ها هی جدرد کمیسیون ارمن  راها کید دستورالعملمستندات موجود و البته تأ رندی ضمن مطالعه و جمک

سنج  مییان تناسب و تحلیل  ررایخدمات، تعدادی شاخص  یارترا منظور رهر  در مکان  متمرکی ها ننین کاررری

 .شداستخرا  ای  ی امدادی در سوانح جادهها مکان  کاررری

دارای ارتبااط موضاوع  و   کاه    یاری  ازهاند ره معیارهای جیئ  و قارل ی انتخار ها شاخصالزم اس  تا هر رس از 

 معیارهاا اران  ضمن معرفا    ،. در ادامهشوندطور جدا انه رررس   هر ها شاخصمفهوم  نیی راشند ترسیم و هررس از 

  ردد. م  نیی استخرا  آنهاررای هر شاخص ضررب اهمی  

 و تعیین اهمیت معیارهای شاخص دسترسی بندی رتبه

هادف از اران    .شاود  ما   سانجیده آهان   راه اصل ، راه فرعا ، و خا    در ارن تحریق شاخص دسترس  را سه معیار

سا . در اران شااخص عاالوه رار میایان       ها ارتباطاات آن  ۀشاخص تعیین مییان دسترس  ره مراکی امادادی و نحاو  

 ۀی ااسخ و از زمان درراف  خبر تا زماان حاضار شادن در صاحن    ها دسترس  ره مراکی، تسررک در زمان واکن  تیم

ی ماورد  هاا  همجااورت راا را   ه سبب ماهی  موضوع  تحریق الیاماًر ،عالوه هسانحه نیی مورد نظر قرار  رفته اس . ر

 راشد. م  2 ۀخواهد داش . ارزش وزن  معیارهای شاخص دسترس  طبق جدو: شمار  رسیار راالر مطالعه اهمی 

 (1396ی تحریق،ها : رافتهمأخذ) ضریب اهمیت معیارهای شاخص دسترسی :2 شمارۀ جدول

 

 ضریب اهمیت سنجش ۀنحو معیار ردیف

 660/0 فاصله از محورهای مورد مطالعه ی مورد مطالعه )راه اصل (ها محور 1

 255/0 ی درجه دو و سهها هدسترس  ره را ی درجه دو و سهها هرا 2

 085/0 فاصله از خطوط ررل  آهن راه 3

 1 جمک

 01/0 نرخ ساز اری
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 و تعیین اهمیت معیارهای شاخص مخاطرات  بندی رتبه

رود. ارن مخاطرات  م  شمارره ای  رار  مراکی امدادی و سوانح جاده ی مکانها شاخصرن تر مهممخاطرات از جمله  

 :ترسیم کرد ساخ  انسانتوان ره دو  روه طبیع  و  م  را

 ؛لرزه ی زمینها لغیش وکانون خیی، فاصله از  سل، زمین مناطق سیل مخاطرات طبیع :( ال 

و اراکناد    ای  شادت تصاادفات جااده   ای،  شادت تصاادفات جااده   ای،  تلفات جااده  :ساخ  انسانمخاطرات  ( 

 .ای غیرجادهحوادث 

اس از مرارسه زوج  فاکتورها ضررب اهمی  هر رس از معیارهای رر یرده را توجه ره نتارج نظرسانج  در جادو:   

 نمار  داده شده اس . 3 ۀشمار

 (1396ی تحریق،ها رافته :مأخذ) اتضریب اهمیت معیارهای شاخص مخاطر :3شمارۀ  جدول

 ضریب اهمیت سنجش ۀنحو معیار ردیف

 081/0  یر ی سیلها فاصله از محدوده خیی سیلمناطق  1

 129/0 ها فاصله از  سل فاصله از  سل 2

 049/0 ن لغیشیزم ۀفاصله از مناطق دارای سارر لغیش زمین 3

 077/0 ی زلیلهها کانونفاصله از  لرزه ی زمینها کانون 4

 196/0 تراکم فراوان  تصادفات ای اراکند   سوانح جاده ۵

 323/0 تراکم تصادفات دارای فوت  ای تصادفات جادهشدت  6

 146/0 ای تراکم فراوان  سوانح غیر جاده ای اراکند   حوادث غیرجاده ۷

 1 جمع

 01/0 نرخ سازگاری
 

 شاخص اجتماعی و قانونی و تعیین اهمیت معیارهای بندی رتبه

ی قانون  تعیین شاده رارای احاداث    ها محدودر ارن  روه از معیارها رطور کل  عالوه رر مناطق ممنوعه، حرارم و 

ی انساان  اعام از شاهری و روساتار  ارزراار       ها هارنیه، وضعی  جمعیت  محدوده را نیی از نظر دسترس  سکونت ا

  .آمده اس  4ۀ نتارج مرارسه زوج  معیارها ررارر نظر سنج  ره عمل آمده در جدو: شمار .کند م 
 

 (1396های تحقیق، : یافتهمأخذمعیارهای شاخص مخاطرات ): ضریب اهمیت 4 شمارۀ جدول

 ضریب اهمیت سنجش ۀنحو معیار ردیف

 558/0 ی دارای محدودر  قانون ها در محدوده قرارن رفتن و مناطق ممنوعه ها حررم 1

 122/0 ی جمعیت  شهریها نیدرک  ره کانون های شهری سکونت اه 2

 320/0 روستار  جمعیت  های کانون ره نیدرک  های روستار  سکونت اه 3

 1 جمع

 02/0 ضریب سازگاری
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  جواری همی ها شاخصو تعیین اهمیت زیر بندی رتبه

و  جاواری  هام طور ررین  هر ها رار  در تخصیص زمین ره هر نوع از انواع کاررری ی مکانها شاخصرن تر مهمرک  از 

کااررری اراضا     ررایی  مطلوری ، سالمت  و ارمن ( ررناماه ر ، ا)ساز اری، آسار ، کار ۀ ان سنج  معیارهای ش 

 ۀ انه سه معیار کل  ررای ارن شاخص طراح  شده اس  که هار کادام راه نورا     اس . راتوجه ره ارن معیارهای ش 

 : ردد م  اطالعات  ۀخود شامل تعدادی الر

 ؛راه الیس، اورژانس، راهداری و احمر هال: :های امدادی دستگاه (الف

 ؛تعمیرخودرو رستوران و دفتر مخاررات ، اارکینگ، رنیرن، امپ مساجد،: ی سازگارها کاربری (ب

 .مراکی درمان  رین شهری :مراکز درمانی (ج

 آمده اس . 5ۀ ضرارب اهمی  معیارهای فوق در جدو: شمار

 (1396ی تحریق،ها : رافتهمأخر) جواری هم: ضریب اهمیت معیارهای شاخص ۵جدول شمارۀ 

 ضررب اهمی  سنج  ۀنحو معیار ردر 

 458/0 ی امدادی موجودها نیدرک  ره دست اه های امدادی دست اه 1

 416/0 راه  و خدمات رفاه  رین ها نیدرک  ره کاررری ی ساز ارها کاررری 2

 126/0 نیدرک  ره مراکی درمان  مراکی درمان  3

 1 جمک

 01/0 ضررب ساز اری

و اعماا:   هاا  شاخصتجمیک ی مورد رررس  الزم اس  که ررای ها شاخص ضرارب اهمی  معیارها و ۀمحاسبرعد از 

ی ارزش وزنا  نهاار شااخص اصال  تحریاق را      ها الره ،شده ی انتخا ها شاخصآمده ررای  دس  رهوزن  ارزش 

خروجا    ،درنهار  کرد و محاسبهقبل  ۀد مرحلمانن ArcGIS هایراریامطارق ارزش وزن  هر شاخص را استفاده از 

تحریق از نظر اولور  تناسب موقعی  مکان  ررای ارجااد و   ۀدس  آمده رس الره رستر شامل ارزش وزن  محدود ره

 ایشنهاد مراکی امدادی خواهد رود.  

استررار مراکی امدادی قارار  اولور  او:  ۀکیلومتر از محورهای مورد مطالعه در محدود 16دهد  م  نتارج نهار  نشان

کیلاومتر از   45و  26، 69ی سوم تا انجم ره ترتیاب  ها اولور  دوم. همچنین اولور  ۀکیلومتر در محدود 20دارد و 

   (6 ۀجدو: شمار)شود.  م  محورها را شامل

 (1396ی تحریق،ها : رافتهمأخر) ی استقرار مراکز امدادیها اولویت :6 شمارۀ جدول

 طو: ره کیلومتر ریشتررن نسب  ره محور اولور  ردر 

 16 محور فیروزکوه او: 1

 20 محور فیروزکوه و ورامین دوم 2

 69 محور فیروزکوه و ورامین سوم 3

 26 محور فیروزکوه نهارم 4

 45 محور فیروزکوه و هراز انجم 5
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های امدادونجات  اار اه : نرشۀ تحلیل مکان 3تصوررشمارۀ 

 احمر  هال:

 های رین شهری اورژانس تحلیل مکان  اار اه ۀ: نرش4 شمارۀتصورر

 تحلیل مکان  راهداری ۀ: نرش5 شمارۀ تصورر

   های الیس راه تحلیل مکان  ااس اه ۀ: نرش6 شمارۀ تصورر
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تار الزم   تحلیلا  دقیاق  دس  آمادن   ررای ره ،در ادامه

ی امدادی مورد رررس  ها هر رس از کاررری که اس 

مکان   رندی در ارن تحریق را نتارج حاصله از اولور 

وضاک موجاود    اراکند   و ۀند تا نحوشو  اوشان هم

 .دردر کدام ارزرار   ه

 احمر هاللی دپایگاه امدا -1

شاهری   ی امداد و نجاات راین  ها هتحلیل مکان  اار ا

دهاد   ما   در سه محور مورد مطالعه نشان احمر هال:

رخا  رسایار مهام و دارای    ( کاه  3 شامارۀ  رصور)ت

فاقااد اوشاا  اماادادی  هااا اولوراا  در اراان محااور

. ره نحوی کاه  اس احمر  هال:امدادونجات جمعی  

دارای اولور  او: هایچ اار ااه    ۀدر سرتاسر محدود

دسا    راه  رنادی  شود. مطارق اولور  فعال  درده نم 

 : ردد م  ز محورها نتارج زرر ارائها رسآمده در هر 

هرنند سه اار اه اماداد و نجاات    محور فیروزکوه:

 امادادی ارائاه  و خدمات  هستنددر طو: محور فعا: 

رخ  مهم  از محور که دارای اولورا    دهند، اما م 

راشااد فاقااد اار اااه امااداد و نجااات   ماا  او: و دوم

 .اس احمر  هال:

 همسوشااان  و تحلیاال مکااان  نشااان :محووور هووراز

دارای اولورا  اانجم    ارن محاور عمومااً   که دهد م 

و را داشتن رس اار اه موجاود در طاو: مسایر     اس 

ره نظر لیوما  راه ایشانهاد اار ااه جدراد احسااس       

 شود. نم 

ای  هرنند اران محاور ساوانح جااده     محور ورامین:

دلیال   ولا  راه   ،ددار کمتری ره نسب  در ر محورهاا 

شدت تصادفات رخ داده در ارن مسیر و البتاه ساارر   

 یرد. لارا   م  در اولور  سوم قرار مؤثری ها شاخص

رااا رعاراا   احماار هااال:ای  احااداث اار اااه جاااده 

 رسد. م  الزم ره نظر ها اولور 

 اورژانسای  پایگاه جاده -2

اورژانس ای  ی جادهها ه  وضک موجود اار ااوشان هم

 ی اولور  نشان از خالء خدماتداراهای  را محدوده

اورژانس در هر سه محور  تخصص  ریمارستان  ای 

 . )تصاورر وریه محورهاای هاراز و فیروزکاوه دارد    ره

 (4 شمارۀ

 راهداری -3

محورهای هراز و فیروزکوه ره سبب کوهستان  رودن 

در ارن دو محور ره نساب  زرااد    ها تعداد راهدارخانه

الیااه محااور  رااا اراان حااا: رخشاا  از منتهاا  ؛اساا 

در استان تهران راا اولورا  ساوم نیازمناد      ،فیروزکوه

 ۀاحااداث راهااداری اساا . همچنااین در محاادود   

 -حدفاصل قرنس تا وراماین نیای در محاور تهاران    

اولورا   ن کارد ورامین احداث راهدارخانه را لحااظ  

 (5 شمارۀ . )تصورراس  ضروری

 راه پلیسپاسگاه  -4

 راه الایس ی هاا  هاراکند   ااس ا ۀمکان  نحوتحلیل 

اوشاا   دهناادۀ نشاااندر محورهااای مااورد مطالعااه 

ی دارای اولوراا  در هاا  مناساب محاور در محادوده   

 ،راشد. را اران وجاود   م  ز و فیروزکوهمحورهای هرا

شهر فیروزکاوه تاا مارز اساتان مازنادران و       ۀمحدود

محور ورامین نیازمند مطالعه و رررس  در خصاوا  

 (6 شمارۀ . )تصوررس ا راه الیساحداث ااس اه 

 گیری نتیجه

عرصاۀ   در طارح  قارال  مساائل  رنتار  مهام  از رکا  

و  حاوادث  مسأله ونرل، حمل های سیستم رریی ررنامه

 رخا   زمینا   ونرال  حمال  کاه  آنجا اس . از ارمن 
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 ارتراای ارمنا    دهد، م  اوش  را سفرها ای از عمده

دارد. راا  ساترش    سایار   راه  اهمی  مسیرها ارن در

افاایون ترافیااس در زنااد   ماشااین  و افاایار  روز

در نیم قرن اخیر، رر تعداد و شدت  ها هشهرها و جاد

تصادفات ترافیک  ره سرع  افیوده شده و ضارعات 

را رار جامعاه    جان  و مال  ارن تصادفات رارسن ین 

کاه تصاادفات   طاوری  هرا  ه اسا ؛ کردرشری تحمیل 

ومیار و   ترافیک  رکا  از عوامال رسایار مهام مارگ     

ماک  و جوا راشاد  ما  صدمات شادرد جاان  و ماال     

اهمیا  اران موضاوع     .د کارده اسا   رشری را تهدر

ره مراکی امدادی در خصوا توسعه  ضرورت توجه

و عملکاارد  هرااار  درساا  و رهیناا و تجهیاای، مکااان

لارا  ساازد.   م  را خاطرنشان ها ای آن مطلو  و حرفه

و  هاا  در ارن تحریق سع  شد که را شناخ  شاخص

ای  مراکی امدادی در سوانح جاده رار  مکانمعیارهای 

، تحلیال  ماؤثر رهاای  و اریا هاا  ماد:  کار یری رهو را 

. تحلیل مکاان   مکان  دقیر  در ارن زمینه ارائه  ردد

در  احمار  هاال: شاهری   ی امداد و نجات رینها اار اه

ی مورد مطالعه نشان داد که رخا  رسایار   ها محدوده

مهم و دارای اولور  در ارن محورهاا فاقاد اوشا     

 ،اشاد. رنااررارن  ر احمر ما   هال:امدادی امدادونجات 

در محاور   جای  راه دس  آماده   ره رندی مطارق اولور 

هراز که دارای اولور  کمتاری اسا  در دو محاور    

شاود.   ما   احسااس  احمار  هاال: مراکی  توسعۀدر ر 

ای  ی جادهها ه  وضک موجود اار ااوشان همهمچنین 

ی دارای اولورا  نشاان از   هاا  اورژانس راا محادوده  

تخصص  اورژانس در  ریمارستان  خالء خدمات ای 

هر سه محور ره وریه محورهاای هاراز و فیروزکاوه    

  دارد.

الیه محور فیروزکوه در اساتان تهاران    رخش  از منته 

را اولور  سوم نیازمند احداث راهداری اسا  و در  

 ورامااین احااداثحدفاصاال قرنااس تااا   ۀمحاادود

نظار   راه  ن اولور  ضاروری کردراهدارخانه را لحاظ 

 . رسد م 

 راه الایس ی هاا  اراکند   ااس اه ۀکان  نحوتحلیل م

اوش  مناسب  دهندۀ نشانموردمطالعه در محورهای 

ی دارای اولور  در محورهای هاراز و  ها در محدوده

شااهر  ۀاراان حااا: محاادود راشااد. رااا ماا  فیروزکااوه

فیروزکوه تا مرز اساتان مازنادران و محاور وراماین     

نیازمند مطالعه و رررس  در خصوا احداث ااس اه 

رسد در محور فیروزکوه راه   م  نظر ره اس . راه الیس

ی ریشاتر الزم  ها سبب طو: مسیر و همچنین اولور 

ی راا اولورا    هاا  مراکی درمان  در محدودهکه اس  

 رس تا نهار توسعه رارد. 

قعی  مراکی امادادی عاالوه رار افایار  سارع       مو

افیارا  مراکای،    هام  ی ور  ره سوانح، راا ارتراا   ااس 

 ،رناررارن .داردای  اهمی  رسیار راالر  در سوانح جاده

رسد را انجام ننین تحریراات  و اساتفاده از    م  نظر ره

در ساوانح   یااررر  آسایب رتوان ره کاه   ها نتارج آن

 .کردکمس ای  جاده

 سپاسگزاری

از همکاران سازمان اماداد و  نورسند ان ردرن وسیله 

احمر، سازمان راهداری و حمال و نرال    نجات هال:

وزارت راه و شهرسازی، الیس راهور ناجاا   ای، جاده

ررای راری در انجاام اران تحریاق صامیمانه تشاکر      

 نمارند.  م 
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Abstract 

Background: One of the most important issues in disaster management is road accidents, 

of which its essential indicators are site selection of relief bases on the roads. In Iran, due 

to the multiple and separation of tasks and duties, many organizations are legally 

responsible for road accidents including Red Crescent society, EMS, Road Maintenance 

& Transportation Organization (Rahdari), and Iranian Traffic Police. Given the social, 

economic and geographical characteristics, the spatial analysis of relief bases along the 

roads is considered as an important factor in reducing the vulnerability of road accidents. 

The purpose of this study is to answer the question of whether the location of the road 

relief bases is based on appropriate criteria.  

Method: In this applied research, the methods of documentary, analytical and survey are 

used. In addition, data is gathered from internet, map, statistical and library resources 

based on combined methods using applied models such as AHP and GIS. 

Findings and Conclusion: The results of this research indicate that the most important 

and priority areas in the case studies have not covered with any relief services. According 

to the prioritization process of this study, apart from Tehran-Haraz axis, it is necessary to 

develop rescue and relief bases in two axes of Firuzkuh and Varamin. Also, all three axes 

especially Haraz and Firuzkuh have not been covered with Emergency Road Services. 

Moreover, the end part of Firuzkuh axis in Tehran province requires Rahdari and the area 

of  Firuzkuh to the border of Mazandaran province and the axis of Varamin need to study 

the construction of a police station. 

Keywords: road accidents management, rescue and relief bases, spatial analysis, road 

axes of Tehran province 
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