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 GISنرم افزار مديريت بحران مبتني بر 

 
 1خليل وليزاده كامران

 
 
 
 

 :چكيده
اغلب اين اطالعات خصيصه فضائي دارند و مي         .تحقق برنامه هاي مديريت بحران از طريق تحليل داده ها امكان پذير است              

بحران از زماني شروع مي  شود كه اين اطالعات به نقشه  تبديل شوند               برنامه ريزي برا ي مديريت      .توانند به نقشه تبديل شوند    
با توجه به اينكه همواره زندگي انسانها، دارائي شان و محيط زيست با بالياي مختلف همراه                     . و داده ها به آن ملحق گردند       

آمادگي ، امداد و بازسازي آماده       بوده است مديران بحران در صدد هستند با برنامه ريزي مناسب ، خود را براي پيشگيري،                    
اغلب بالياي طبيعي . مي توان قبل از بروز بالياي مختلف، نيازهاي مديريت   بحران را شناسائي كرد     GISبا استفاده از    . نمايند

اين مديران بحران مي توانند از       . مدلسازي شوند و نمايش داده شوند       GISمي توانند در    ... مانند زلزله ، زمين لغزه، سيل و       
. نمايندمدلسازي براي آموزش، تدابير الزم در طي يك مورد واقعي يا به منظور تجزيه و تحليل نتايج بالياي ممكن استفاده                        

 بطور خالصه، كاربرد    و مي نمايد  در دسترس استفاده از اين فناوري ، اطالعات مورد نياز براي برنامه ريزي مديريت بحران را                
 . و غافل گيري را از مديران بحران مي زدايد ، اضطرابGISانديشمندانه 

 
 زلزله ، سيستمهاي اطالعات جغرافيائي، مديريت بحران، نرم افزار مديريت بحران زلزله: كلمات كليدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  valizadeh@tabrizu.ac.irعضو هيات علمي گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز 1
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 :مقدمه

ه كشور ما از نظر جغرافيائي بر روي خط زلزله در جهان قرارگرفته و از اين رو به طور مكرر در معرض وقوع زمين لرز                       
مرور و بررسي مهم ترين سوانح طبيعي به وقوع پيوسته در مدت پنجاه سال گذشته وخسارتهاي ناشي                  . ها قرار دارد  

از آن در دنيا رقمي حدود هشت هزار نفر در ماه برآورد ميشود بطوريكه هشتصد نفر در ماه در اثر زلزله كشته شده                         
زلزله هائي كه با توجه به       .اره با زلزله هائي مواجه بوده است       كشور ايران نيز به دليل موقع جغرافيائي خود همو          .اند

در سه دهه   . شدت آنها هرچند سال يكبار دياري را ويران و تعدادي زيادي از هموطنان ما را از بين برده است                        
، )1360(، گلباف كرمان  )1357(، قير )1347(، دشت بياض  )1341(گذشته زمين لرزه هاي وحشتناكي در بوئين زهرا       

وقوع چنين زمين لرزه هائي موجب وارد آمدن          .روي داده است  ) 1382(و مخرب ترين آنها در بم      ) 1369(يلمنج
خسارت انساني و اقتصادي بسياري شده كه دليل آن عدم برنامه ريزي از قبل جهت روياروئي با آنها و عدم آمادگي                       

 .براي مقابله با عوارض نا مطلوب آنها پس از وقوع است
در حقيقت مديريت   .  گرديده است  مديريت بحران براي مقابله با زلزله به باز شدن دريچه اي به نام             كوششهاي بشر   

بحران يك سري اقدامات را شامل مي گردد كه پس از وقوع زلزله، دامنه بحران ناشي ازآن را تا حدود زيادي محدود                      
 .كرده و بحران به حالت قابل مديريت در مي آيد

 اداره بحران ناشي از يك زمين لرزه احتمالي با هدف كاهش ضايعات ناشي از آن موضوع اين                   ابداع نرم افزاري جهت   
 .تحقيق مي باشد تا در صورت وقوع زمين لرزه، ضايعات انساني و مادي به حداقل ممكن كاهش يابد
 معرفي پناهگاهها،   هنگامي كه بالياي طبيعي مانند زلزله اتفاق مي افتند، عمليات مختلفي براي نجات افراد همانند                

براي ارائه اين   . تداركات پزشكي و بازسازي سرويس ها به منظور به حداقل رساندن خسارت ها بايد صورت گيرد                   
در وقوع زلزله ها    . خدمات، بايد اطالعات مختلف در مركزي وجود داشته باشد تا در اسرع وقت در دسترس قرار گيرد                

ارستاني است كه با توجه به اطالعات جمعيت در محل وقوع مي توان                در يك مكان خاص، نياز به امداد هاي بيم          
ميزان جمعيت آسيب ديده و ظرفيت مركز درماني در اطراف محل وقوع و فاصله آنها تا محل حادثه را سريعاً بدست                      

 در هنگام   اين مثال را مي توان براي ساير مسايلي كه         . آورد و براي نجات مصدومين برنامه ريزي الزم را انجام داد            
آتش سوزي، قطع شريانهاي حياتي و شبكه هاي مخابراتي و ارتباطي از جمله اين                . وقوع بوجود مي آيد تعميم داد     

 اطالعات مورد نياز در امداد رساني اهميت زيادي پيدا مي كند و با               GIS از سيستم     با بهره گيري  . مسايل هستند 
اين اطالعات مي تواند دو جنبه      . ه را به حداقل ممكن كاهش داد      دسترسي به اينگونه اطالعات ميتوان خسارات وارد      

يستم اطالعات  داده هاي فضائي يا خصيصه اي را داشته باشد كه بصورت نقشه ها يا جداول متعدد مورد نياز از س                      
 .جغرافيائي اخذ شود

 
  تحليل خطر زلزلهGISمالحظات كلي در انتخاب يك
اين سيستم بايستي   .  بايستي ويژگي هاي خاصي را براي آن مد نظر قرار داد            GISبا توجه به كاربردهاي خاص اين       

براي انجام پژوهشها انعطاف پذيري الزم را داشته و كاربر را ياري نمايد تا مدلها و نظريات مختلف را مئرد امتحان                        
مديريت . لها را تلفيق نمايد   چنين سيستمي باير كارآيي باالئي داشته باشد و بتواند داده هاي ورودي و مد              . قرار دهد 

 چندگانه اي نيز     Z مرسوم بايد داراي      YوXركوردهاي مورد استفاده عالوه بر       .ركوردها بسيار حائز اهميت است     
 را قادر به ايجاد داده هاي سه        GISاين ويژگي   .  زيادي ملحق شود   (Attribute)باشند كه به هريك از آنها ويژگيها        

 زلزله  GIS جهت مدل سازي فضائي مهم است، اما كاربردهاي              CAD افزارهاي   توانائي نرم . بعدي خواهد كرد  
.  شبكه هاي منظم مورد استفاده قرار مي گيرد           CADنيازمند شبكه هاي نامنظم است در حاليكه در سيستم              

 يا ساير الگوريتم هاي درون يابي  سطوح از داده هاي                 Krigingهمچنين مدلسازي در اين سيستم نيازمند          
 : زلزله حائز اهميت استGISسه توانائي نرم  افزار حهت پاسخگوئي مناسب به . سته نقاط مي باشدناپيو

  عالي براي مدلهاي تحليلي خروجي(Link) اتصال  .1
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اين توانائي نه تنها شامل دسترسي و كنترل پايگاه هاي داده اي است كه در بسياري از سيستم ها تعبيه شده                      
روجي حهت دسترسي به داده هاي فضائي با فرمتهاي خاص است كه در بسياري              است، بلكه توانائي مدلهاي خ    

روابط توپولوژيكي مانند مجاورت و پيوند بايد براي مدلهلي خروجي در نظر گرفته               . از سيستمها موجود است   
 .شوند

 ايجاد تصاوير سه بعدي .2
GIS               امروزه، نرم افزارهاي    .  باشد  بايستي توانائي بوجود آوردن و استفاده بيش از دو بعد فضا را داشتهGIS 

مدلهاي .  هستند كه برخي از نيازهاي اين بخش را پاسخ مي دهند           (TIN)تحت شبكه هاي سه ضلعي نامنظم       
برخي از محققين براي اين منظور از       . ارتفاع زمين به عنوان نمايش رقومي بخشي از سطح زمين تلقي مي شود            

 غير از ارتفاع، ساير     Terrainمي نمايند، ولي به لحاظ اينكه واژه         استفاده   (DTM)واژه مدل ارتفاعي رقومي     
از جمله اين كونه مدلها ، مي توان مدل ارتفاع          . خصوصيات رانيز در بر مي گيرد بيشتر مورد استفاده مي باشد          

 GISسيستم  .  توپوگرافي را كه بر اساس خطوط منحني ميزان به وجود مي آيد، اشاره نمود               (DEM)رقومي  
ليت نمايش يك يا تركيبي از مدلها رقومي را بصورت سه بعدي  داراست كه مدل سه بعدي مذكور كمك                       قاب

فرآيندي كه منجر به توليد مدلهاي . شايان توجهي در بررسي ارتباط بين پديده هاي مختلف را بوجود مي آورد
، ايجاد مدل و نهايتاً      رقومي زمين مي شود بسيار پيچيده است ولي در كل سه مرحله اخذ داده هاي مدل                    

منبع داده ها براي توليد مدل متنوع است براي مثال          . تفسير و نمايش آن از مراحل اصلي آن به شمار مي آيد           
از اين گونه داده ها به شمار مي         ... داده هاي فتوگرامتري، داده هاي نقشه برداري، نقشه هاي توپوگرافي و               

 .روند
 مديريت پايگاه اطالعات جغرافيائي .3

GIS                        زلزله بايستي قابليت تلفيق نمونه هاي داده هاي رستري و وكتوري را داشته باشد و بتواند هر دو نوع 
بطور كلي داده هاي جغرافيائي در مقياس       . ساختار داده ها را بصورت هم زمان، تحليل، تركيب و نمايش دهد            

ا مانند نقشه هاي كاربري اراضي، زمين       عمومي، مجموعه كاملي از نقشه هاي پايه و بانك اطالعاتي همراه آنه            
را شامل مي شوند و بانك هاي اطالعاتي همراه آنها، اطالعاتي همچون داده هاي               ... شناسي و خاك شناسي و      

مديريت حجم انبوه اطالعات رقومي، عمليات رقومي، عمليات مديريتي را          . را در بر ميگيرند   ... بارندگي، دما، و    
.  مي باشد  GIS ، بازيابي و به هنگام سازي مي طلبد كه يكي از كاركردهاي اصلي               در رابطه با نحوه ذخيره     

. سيستم فهرست معكوس، سلسله مراتبي، شبكه . ساختار پايگاه اطالعاتي مي تواند اشكال متفاوتي را دارا باشد
با توجه به   .  متداول تر است   GISرابطه اي از حمله آنها محسوب مي شود كه استفاده از سيستم رابطه اي در                 

گسترش تكنواوژي، امروزه بكارگيري تصاوير ماهواره اي بعنوان يك ابزار كار آمد در كليه تحليل هاي مربوط                   
 داراي قابليت تغذيه و تفسير تصاوير ماهواره اي         GISاز اين رو برخي از سيستم       . به علوم زمين ، مد نظر است      

ج حاصل از اين گونه تحليل ها غالباً بصورت اليه هاي            نتاي. لز طريق روشهاي خاص سنجش از دور مي باشند         
 .ت جغرافيائي بكار گرفته مي شونداطالعاتي خاص در تركيب با ساير سيستم هاي اطالعا

 
  كامل براي تحليل خطر زلزلهGISخصوصيات 

 . سيستم و داده هاي زير مورد نياز خواهد بودGISراي تحليل خطر زلزله بوسيله ب
ينكه سيستم نيازمند مقادير خطراتي مانند روانگرائي، زمين لغزه و ساير حركات توده اي                  با توجه به ا     .1

 .براي تحليل خطر زلزله بايستي بتوان احتمال وقوع آنها را در تحليل نهائي تركيب كرد. است
 . زلزله بايستي قادر به ارتباط با داده هاي سه بعدي و احتماالً چهاربعد يباشدGISسيستم  .2
 . زلزله بايستي همواره به داده هاي دلخواه و مداوم و بصورت شبكه دسترسي داشته باشدGISسيستم  .3
 .اين سيستم بايد بتواند خطاها را شناسائي نمايد .4
 .اين سيستم بايد بتواند داده هاي فضائي و خصيصه اي را به همديگر تيديل نمايد .5
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 .پايگاه داده هاي مختلف بايد قابل تبديل به يكديگر باشد .6
7. GIS زلزله بايستي با GISموجود سازگارباشد . 
 . زلزله بايستي بتواند داده ها را به سرعت تفسير نمايدGISكاربر  .8
9. GIS                       زلزله بايد به راحتي قابل فهم باشد و ساير نرم افزارهاي متصل شونده به آن بايد بتواند اطالعات 

 .را به آن پايگاه برگرداندمورد نياز خود را از پايگاه داده جستجو نمايد و نتايج خود 
 زلزله نحوه ارتباط كاربران با پايگاه داده بسيار حائز اهميت است و بايستي پايگاه داده قابل تغيير               GIS در .10

در انحصار افراد معدودي باشد كه توانائي مديريت بر آن را دارندو اينكه داده هاي تغيير يافته مشخص                      
 .اده اند نيز مشخص شوندشوند و اشخاصي كه آن داده را تغيير د

  براي زلزلهGISكاربرد هاي 
زلزله از مهمترين بالياي طبيعي است محسوب مي شود كه همواره موجب خسارات هاي جاني و مالي فراواني مي                      

به وقوع مي   ... بعد از رخداد زلزله در مناطق خاصي پديده هائي مانند زمين لغزه، روانگرائي، آتش سوزي و                   . گردند
با توجه به اين موضوع، اعمال تمهيداتي در جهت جلوگيري . دند كه خسارتهاي ناشي لز زلزله را افزون مي سازند      پيون

اين گونه اقدامات را مي توان در سه برهه زماني           . از بروز خسارتها و يا حداقل، كاهش آنها ضروري به نظر مي رسد             
 . هنگام و پس از زلزله انجام دادمختلف يعني پيش،

 )ECM ) anagementMrisis Carthquake Eفي نرم افزار معر
 يك نرم افزار براي مديريت بحران هاي بالياي طبيعي و بويژه بحران سيل و زلزله در سطح يك استان                     اين نرم افزار،  

 پرستيسر و به     تبريز انشگاهددر   توسط گروه برنامه نويسي       1383 اين نرم افزار در تابستان        )1شكل شماره (.است
 بوده و چنين نرم افزاري سابقه ي        Avenue و   Delphiزبان برنامه نويسي  اين نرم افزار        .تهيه شده است   هدويسنن

 .قبلي در كشور ندارد 

 :قابليت هاي نرم افزار

 
 

 منوي اصلي نرم افزار طراحي شده: 1شكل شماره 
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 :اطالعات مكاني .1
 :توپوگرافي 1-1

همچنين . در اين نرم افزار با انتخاب گزينه ي توپو گرافي ، نقشه ي توپو گرافي محل مورد نظر باز خواهد شد                     
 مورد  اين نقشه ها در   .  محل مورد نظر نيز قابل مشاهده است       DTMدر زير منوي آن ، نقشه ي سه بعدي يا            

با استفاده از اين نقشه ها مي       . پو گرافي محل مورد نظر اطالعات دقيق و جامعي را ارائه مي نمايد            وخصوصيات ت 
همچنين جهت اسكان آوارگان و يا انبار       . توان محل فرود هلي كوپتر ها و هواپيماهاي كوچك را مشخص كرد            

 .لوازم مورد نياز تصميم گيري نمود
 :رودها 1-2

ي آبراهه ها را در محل مورد نظر نشان مي دهد كاربر با استفاده از آن مي تواند وضعيت                       اين گزينه شبكه    
 .شبكه هاي آبراهه را در محل مورد نظر مشاهده نمايد و با استفاده از آن تصميم گيري نمايد

 :تصاوير ماهواره اي 1-3
. روي تصاوير ماهواره اي است    از گزينه هاي ابتكاري در اين نرم افزار نشان دادن موقعيت محل مورد نظر بر                   

 و در برخي موارد براي شهرهاي بزرگ از          Terra  ،IRS     ، Landsatدراين نرم افزار از تصاوير ماهواره هاي         
از ساير قابليت هاي اين قسمت آن است كه اگر كاربر             .  استفاده شده است   IKONOSتصاوير  ماهوار ه ي       

صوير نيز داشته باشد، مي تواند وارد اين نرم افزاها شده وساير                توانايي انجام كار با نرم افزارهاي پردازش ت         
همچنين چنانكه تصاوير ماهواره    . اطالعات مورد نياز خود را از طريق پردازش تصاوير ماهواره اي به دست آورد              

اي بويژه در خصوص شهرها ، بعد از زلزله بدست آيد، مي تواند ميزان تخريب بعمل آمده و مكانهايي را كه                          
 .بيشترين تخريب را متحمل شده اند را برآورد نمايد

 : زمين شناسي 1-4
كه در تصميمات خاص       . اين گزينه نقشه هاي زمين شناسي منطقه را در مقياس هاي مختلف نشان خواهد داد              

از طرفي در مواقع بحراني دسترسي به نقشه هاي زمين شناسي براي كاربر              . مي تواند بسيار حائز اهميت باشد     
ار خواهد بود، كه اين نرم افزار اين امكان را به كاربر مي دهد تا در كمترين زمان به اين اطالعات دست                          دشو
اين اليه هاي اطاعاتي نيز،     . هاستگسل   و   كانونهمچنين اين گزينه خود شامل دو زير گزينه به نامهاي            . يابد

 مورد نظر را تا گسل ها و يا كانون            گسل هاي فعال منطقه را براي كاربر مشخص خواهد كرد و فاصله نقطه               
 . زلزله ي شناخته شده نشان خواهد داد

 :راهها 1-5
از اطالعات مهمي كه در موقع بروز زلزله براي كاربران مديريت بحران زلزله و يا بالياي طبيعي مورد نياز است،                        

اههاي بزرگراه، آسفالت شده،    در اين اليه مي توان انواع راهها از قبيل ر          . اليه ي راههاي محل مورد نظر است       
حل مورد  شني و حتي جيپ رو را مشاهده كرد و به اين ترتيب بهترين مسير ممكن كه بتوان به سرعت به م                       

 . نظر رسيد را مشخص نمود
 : جمعيت 1-6

اين . با استفاده از اين اليه، مي توان اطالعات ارزشمندي را در مورد جمعيت محل مورد نظر به دست آورد                       
است كه كاربر را در خصوص ميزان        ...  شامل جمعيت كل،  جمعيت بر اساس توزيع جنسي، سني و              اطالعات

همچنين مي توان نوع كمك ها را نيز بر اساس اين            . كمكهاي اوليه مورد نظر در آن منطقه ياري خواهد كرد          
 .اطالعات طبقه بندي كرد
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 : حوضه آبريز1-7
 به دست آمده است ودر       Arc viewلوژيك منطقه توسط نرم افزار    اين بر اطالعات بر اساس مدلسازي هيدرو       

آن مي توان به اطالعات ا وليه در خصوص مساحت، محيط،  طول آبراهه ي اصلي، ارتفاع حوضه، شيب حوضه،                    
 .زمان تمركز و خطوط ايزو كرونال دست يافت كه در زمان وقوع باليائي مانند سيل بسيار حائز اهميت است

 :يتقسيمات كشور 1-8
وضع محل مورد نظر به لحاظ تقسيمات كشوري حائز اهميت فراواني           . در زمان وقوع يك بحران بالياي طبيعي      

زيرا دستگاههاي مسئول بر اساس محدوده استحفاظي خود عمل مي نمايند و همچنين براي بهره گرفتن           . است
، بخشداري، جزء كدام دهستان  از امكانات ساير تقسيمات كشوري نيز دانستن اين نكته كه محل مورد نظر                  

 .شهرستان و يا استان است، بسيار مهم است
 :منابع طبيعي 1-9

اين اطالعات شامل چاهها،    . اين گزينه اطالعات ارزشمندي در خصوص منابع آب محل مورد نظر ارائه مي دهد              
 محل مورد نظر در     است كه بويژه به هنگام قطع آب شرب       ... كانال آبياري، باران سنج ها، هيدرو مترها، سدها و        

اثر بالياي طبيعي، دانستن اين اطالعات فوق العاده مهم است و كاربر را در انتخاب نزديك ترين محل تامين                      
آب شرب مورد نياز ياري خواهد كرد و همچنين در صورت وجود انواع سدها در منطقه نيز بايد امكان شكسته                     

 .ددشدن آن در بررسي شود تا فاجعه ديگري بوقوع نپيون
 :پوشش گياهي 1-10

از اطالعات مورد نياز كه به هنگام وقوع بالياي طبيعي مي تواند براي كاربران مفيد باشد، اليه پوشش گياهي                     
 .وقت آوارگان مي تواند مفيد باشداست كه اين اليه براي انتخاب محل اسكان م

 :خطوط انتقال نيرو 1-11
اهميت داشتن چنين نقشه اي . ، برق، گاز و تلفن استاين گزينه خود شامل چهار زير گزينه، خطوط انتقال آب   

بهنگام وقوع زلزله و ساير مخاطرات طبيعي بر كسي پوشيده نيست، زيرا از اولين اقداماتي است كه بايد نسبت                    
دانستن اين  . به  راه اندازي مجدد آن اقدام كرد و براي امداد رساني ترميم شبكه هاي حياتي حائز اهميت است                  

 .نتقال نيرو از چه مسيرهائي عبور مي كند مي تواند در تسريع بازسازي و امداد موثر باشدكه خطوط ا
 :سابقه زلزله 1-12

از جمله اليه هاي اطالعاتي پيش بيني شده در اين نرم افزار، اليه هاي اطالعاتي سابقه زلزله محل مورد نظر                       
اين بخش از نرم افزار به سايت        . است گنجانده شده    تاريخي و دستگاهي  است كه در دو گزينه ي زلزله هاي          

متصل شده است تا از طريق بانك ثبت آخرين زمين لرزه ها بتواند به سابقه زلزله   ir.ngdir.WWWاينترنتي 
بوده و  اين اطالعات به ما نشان مي دهد كه سابقه لرزه خيزي منطقه چگونه               . هاي محل مورد نظر دست يابد     

 . باالترين ميزان تخريب زلزله در طول تاريخ چگونه بوده است
 :داده هاي هواشناسي 1-13

اين گزينه اطالعات مورد نياز كاربر را در مورد انواع نقشه هاي همدما، همبارش، باالترين دما، پائين ترين دما و                    
هوا در روزهاي آينده چگونه      دانستن اينكه وضع آب و       . همچنين پيش بيني وضع آب و هوا ارائه مي نمايد           

اين . خواهد بود، از اساسي ترين اطالعات مورد نياز مدير بحران به هنگام بروز بالياي طبيعي، بويژه زلزله است                  
 متصل شده و به صورت خودكار در مورد محل مورد            com.qwikcast.WWWزير گزينه به سايت اينترنتي      

 .م را ارائه مي نمايدنظر در روزهاي آينده اطالعات هواشناسي الز
 :نقشه ها 1-14

اين نقشه ها بصورت طول . اين گزينه شامل اطالعات مورد نياز كاربر در خصوص نقشه ي شهرهاي منطقه است
و عرض جغرافيايي تهيه شده و نقاط مهم و تاسيسات حياتي بر روي آن مشخص گرديده است كه كاربر مي                       
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ي خود را در نقشه ي شهري جستجم نمايد و به گروههاي امداد رسان،              تواند با استفاده از آن محل، انواع نيازها       
 . طالعات مورد نياز را ارائه دهدا
 تصاوير و لينگ ها. 2         

عالوه بر امكان دسترسي به اطالعات مكاني، جهت تسريع اين دسترسي، تصاوير و لينگ هائي از همان اطالعات       
و )) صفحه بعد ((در اين قسمت با استفاده از كليدهاي        . ده است مكاني بصورت آيكونهاي مشخص آورده ش       

. مي توان به راحتي انواع اطالعات موجود در نرم افزار را بصورت پي در پي مشاهده كرد                       )) صفحه قبل ((
اين اطالعات را به نرم افزار مذكور منتقل كرد و در آن            )) Arc viewمشاهده در   ((همچنين با استفاده از كليد    

 . تجزيه و تحليل قرار دادجا مورد
 جستجو.3         

اين عمل از مهمترين توابعي كه توسط اين نرم افزار صورت                  . اين جستجو بر اساس نام مكان صورت مي گيرد         
يافتن محل مكان مورد نظر بر اساس نام مكان، عملي است كه اين نرم افزار به سرعت انجام داده و                      . مي گيرد 

بعنوان مثال اگر به دنبال محل روستائي به نام          . ت مديريتي مورد نياز را به كاربر خواهد داد         همه گونه اطالعا  
مي گرديم، تنها كافي است تا نام اين مكان در اين قسمت تايپ شود تا همه نوع اطالعات در مورد                    ) هاشم آباد (

ر خود داشته باشد، اين نرم افزار        حتي اگر كاربر اطالعات ناقصي را نيز از نام مكان مورد نظ             . آن به دست آيد   
قادر است تا تمام نقاطي را كه به نام مورد نظر نزديك است، انتخاب كرده و به كاربر نشان دهد و در اين حالت                        

اين مكانها تحت عنوان     . كاربر با انتخاب محل مورد نظر خود به ساير اطالعات اين نرم افزار دست يابد                     
د شد و در مرحله اول، اطالعاتي از قبيل نام مكان، شهرستان، دهستان و                  رديف خواه  "مكانهاي يافت شده  "

 كه محل در آن واقع است و         1:50000 كه محل در آن واقع است، نام نقشه            1:25000بخشداري، نام نقشه    
 .اقع شده است را ارائه خواهد دادهمچنين نام حوضه آبريزي كه محل مورد نظر در آن و

 پرسشگريها.4
 . از نرم افزار به سئواالت اساسي زير به هنگام وقوع بحران زلزله جواب خواهد داداين بخش

 نزديك ترين مركز درماني كجاست؟ •
 نزديك ترين مركز انتقال وسايط نقليه راهسازي و خاكبرداري كجاست؟ •
 نزديك ترين محل اسكان آوارگان كجاست؟ •
 نزديك ترين مسير دسترسي به محل مورد نظر چيست؟ •

يت بحران كمك فراواني مي      واالت توسط نرم افزار به سرعت پاسخ داده مي شود و كاربر را در مدير                  اين سئ 
 . نمايد

 حوضه سيل ديده.5
براي برنامه ريزي در خصوص حوضه آبريز داشتن اطالعات كافي در اين               . از مهم ترين بالياي طبيعي سيل است       

اين نرم افزار اين توانايي . يز به حوضه هاي آبريز تعلق گرفته است      در اين نرم افزار بخشي ن     . خصوص ، ضروري است     
يعني فقط با   . رادارد كه بر حسب نام حوضه و يا نام مكان جستجو نمايد و اطالعات مورد نياز را به كاربر ارائه نمايد                       

و يا با نوشتن نام     . رد  انتخاب نام حوضه ، مي توان نام تمام مكانهايي را كه در آن حوضه واقع شده اند مشاهده ك                     
مكان مورد نظر ، به حوضه اي كه آن مكان به آن تعلق دارد دسترسي داشت و تقسيمات كشوري را نيز مشاهده                          

 آن منطقه نيز دسترسي داشت و نام نزديك ترين مركز درماني و                1:50000 و   1 :250000نمود و به نقشه هاي       
 )2شكل شماره ( نقليه مورد نياز رامشاهده كرد نزديكترين مركز حمل ادوات خاكبرداري و وسايط
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 اطالعات مشاهده شده در خصوص حوضه هاي آبريز در نرم افزار: 2شكل شماره 

 
 اطالعات ادارات و سازمانها .6

 

 
 اطالعات مشاهده شده در خصوص وضعيت ادارات و سازمانها در نرم افزار: 3شكل شماره 

اين بخش از نرم افزار است اطالعات جمع         . افزار در اختيار كاربران قرار ميدهد        بيشترين اطالعات را كه اين نرم        
خدمات اين  . آوري شده از ادارات وسازمانها در اين بخش از نرم افزار بصورت بانك اطالعات جمع آوري شده است                     

 )3شكل شماره (بخش از نرم آفزار بصورت زير است
 :نام اداره يا سازمان6-1

دد سازمانها و اداراتي كه در يك استان وجود دارند مي توان با تايپ نام آن سازمان يا اداره يا بخشي از                       با توجه به تع   
 آن نام به امكانات آن دسترسي يافت

 : امكانات خودروئي6-2
ن با طبقه بندي انواع خودروها در منوي كركره اي كه در نرم افزار موجود است مي توان به نام سازمانها ئي كه از آ                         

 نام سازمانها يا اداراتي بر روي       " گريدر   " با انتخاب گزينه     "مثال.   به خصوصي دارند دسترسي پيدا كرد          ي خودرو

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 9 

  به اين ترتيب در كمترين زمان ممكن براي مديرات بحران            . صفحه ظاهر خواهدشد كه از آن خودرو برخوردارند           
 مي توان سازماتهاي مورد نظر را شناسايي كرد 

 :وي انساني نير6-3
 با طبقه بندي انواع مشاغلي كه در مديريت بحران به وجود آنها، نياز ضروري احساس مي شود ، گام مهم ديگري در                  
زمينه مديريت بحران برداشته مي شود و در اين حالت با انتخاب حرفه مورد نظر از منوي كركره اي نيروي انساني ،                       

 اگر به يك جوشكار      "مثال. احب چنين حرفه اي را يافت شناسايي كرد         سازمانها يا اداراتي كه  در آن ميتوان ص          
باشيم، با انتخاب آن گزينه در صفحه مقابل خود، سازمانها ويا اداراتي را كه در آن جوشكار وجود دارد                          نيازمند

 .شناسايي مي نماييم
 : مسئولين محلي وتلفن تماس 6-4

نام مسئول مربوطه، تلفن مستقيم، تلفن        ازمان يا اداره مورد نظر،     در اين بخش از نرم افزار مي توان با انتخاب س             
 همراه، فاكس و همچنين همين اطالعات را در خصوص جانشين اول تا پنجم آن سازمان را بدست آورد 

 :  چاپ6-5
  . در اين بخش از نرم افزار اين توانايي گنجانده شده است كه از تمامي اطالعات به دست آمده پرينت گرفت 

 
 :جستجو بر اساس مختصات  . 7        

اين بخش از نرم افزار اين امكان را به كاربر خواهد داد تا محل مورد نظر را براساس مختصات جغرافيايي جستجو                         
وارد كردن طول و عرض جغرافيايي مورد نظر، مكان اين نقطه را بر روي                 با انتخاب اين گزينه و      حالت در اين . كند  

 ا مشاهده كرد انواع نقشه ه
 ساير امكانات   . 8

با توجه به اينكه ممكن است در سالهاي آينده، بانك اطالعاتي اين نرم افزار دچار تغييرات گردد ، امكان ويرايش و                        
همچنين به منظور دسترسي تمام سازمانها وادارات       . حذف و اضافه كردن اين اطالعات در نرم افزار آورده شده است             

 بصورت آزمايشي را اندازي شده است كه تمامي كاربران           tk.ecmqazvin.wwwار سايت اينترنتي    به اين نرم افز   
همچنين از طريق اين سايت مي توان آخرين نگارش اين نرم افزار را             . كنندروز  ه  در ادارات مختلف اطالعات خود را ب      

 .رات در نرم افزار را مشاهده كرد دريافت كرد و يا آخرين تغيي
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 :بحث و نتيجه گيري
 

در حال حاضر چنانچه زمين لرزه اي در گوشه هاي از كشورمان رخ دهد، مسئولين مربوطه و متوليان امر                         
 شريانهاي حياتي بالفاصله شروع به ارزيابي كمي و كيفي صدمات وارده به شبكه هاي شهري و بين شهري مي                   

نمايند و اين كار با معاينه فيزيكي شبكه ها و يا حداكثر با مشاهده نتايج مستقيم تخريب يا صدمه ديدن شبكه                     
 .يا گزارش افراد انجام مي شود

بدنبال آن اخبار جمع آوري مي شود و بر اساس همين اخبار و اطالعات براي امدادرساني و مرمت شبكه ها                        
روش ممكن است بعنوان يك اقدام كنترل كننده قابل قبول باشد، ولي بداليل              اين  . برنامه ريزي و اقدام ميشود    

 زير، امروزه نميتواند راه  اصلي برآورد صحيح خسارات و امداد رساني و مرمت باشد
گستردگي جغرافيايي منطقه سانحه ديده مانع از بررسي دقيق تمام شبكه ها مي شود و اساسا قسمتهايي                   -

 .قابل دسترسي و بازبيني ميباشنداز شبكه ها غالبا غير 
چنانچه مسوولين محلي بعلت عمق فاجعه قادر به انجام وظيفه نباشند انجام روش ياد شده توسط                         -

 .مسئولين غير محلي بسيار وقت گير خواهد بود
اگر اطالعات مدون و مفصلي در مورد شبكه ها از قبل در دسترس نباشد، ميزان خطاي پرسنلي در هر يك        -

از سوي ديگر چون امكانات و بودجه اي        . ل بازديد، گزارش، تحليل و نتيجه گيري بيشتر مي شود          از مراح 
كه براي بازسازي در نظر گرفته مي شود بر اساس اطالعات و اخباري با دقت كم گذاشته شده ، روند                          

 .بازسازي يا بسياركند خواهد شد و يا از راه اصلي و مطلوب خارج مي شود
نگاه كلي ميتوان گفت كه اشكال اساسي روش فعلي، پراكندگي، عدم انسجام و دقت و اطالعات                بنابراين در يك    

 .از يكسو و سرعت كم جمع آوري و تحليل آن از سوي ديگر است
 بنابراين مي توان به اين نتيجه رسيد كه عملياتهاي سنتي مديريت بحران ديگر جوابگوي نيازهاي امروز نيست                 

بر اساس  . مي باشد  GISيريتي جديدي را جايگزين آن نمود كه از مهمترين آنها              و بايستي سيستمهاي مد    
 طراحي گرديد است كه جوابگوي نيازهاي يك مدير بحران به            ECMعملكردهاي اين سيستم نرم افزار جديد        

الزم به ذكر است كه اهميت اين دست نرم افزارها در ميزان اطالعات و                 .هنگام وقوع يك فاجعه طبيعي است      
از طرف ديگر بخش از اين اطالعات همواره          . حت داده هائي است كه در بانك داده آن ذخيره شده است              ص

هرجند كه به اين منظور سايت اينترنتي خاصي طراحي شده است اما                 .بايستي توسط كاربران به روز شود       
بط خاصي را مي خواهد      براي زلزله تحليل ها و روا      GIS.همكاري تمام ادارات و سازمانهاي ذيربط را مي طلبد         

كه اگرچه اين تحليل ها خارج از توابع اين سيستم نيستند ولي كاربر اين سيستم خود بايد متخصص در اين                       
كشور ما بعنوان كشوري كه به      .امر بوده و به برخي از سخت افزارها و نرم افزارها نيز تسلط خاصي داشته باشد                 

ست، ناگزير از استفاده از سيستمها و تجهيزات پيشرفته مديريت          لحاظ بالياي طبيعي و بويژه سيل اسيب پذير ا        
 بعنوان يكي از مهمترين ابزارهاي مديريتي در اين بخش در حال شكوفائي و پويائي در كشور                  GIS.بحران است 

ماست و اميد مي رود در سالهاي آينده با استفاده از فارغ التحصيالن اين رشته و همكاري نهادها و سازمانها،                       
 .ام بلندي در اين خصوص برداشته شودگ
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A SOFTWEAR FOR CRISIS MANAGEMENT PREDICATE ON GIS. 

Khalil Valizadeh Kamran1 

Key words: Emergency management, GIS, Disaster, Earthquake 
Summary  
Emergency management programs are developed and implemented through the analysis 
of information. The majority of information is spatial and can be mapped. Once 
information is mapped and data is linked to the map, emergency management planning 
can begin. Once life, property, and environmental values are combined with hazards, 
emergency management personnel can begin to formulate mitigation, preparedness, 
response, and recovery program needs. 
Historically, emergency management programs are planned, implemented, and modified 
based on volume of business or reaction to emergencies as they occur. GIS allows 
emergency management needs to be identified prior to an incident. Disaster events, such 
as wildfire spread, tsunami impacts, floods, earthquakes, hurricanes, epidemic spread, 
chemical cloud dispersion, oil spills, and so forth, can be modeled and displayed in GIS. 
Emergency management personnel can use modeling for training, for actual tactical 
deployment during a disaster, or to analyze the consequences of a possible disaster. The 
use of this technology takes emergency management planning information "off the shelf" 
for utilization by response personnel for real-world operations. In short, the thoughtful 
application of a GIS can take much of the panic and surprise out of emergencies. 
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