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 چکیده 

امروزه بهره گیری از سیستم های مکانی هوشمند در مدیریت وبرنامه ریزی  بحران ها نقش  بسشزای درشییشییری و کشاه  اسشارا       

بالوشا  رسشمی، عمشو یوری    نتایج حاصل از بررسی ها نیان داده  در براورد با بالیشای بیییشی وشالوه بشر ا     .احتمالی ایفا می نماید. 

به ونوان یک منیو عدیشد ابالوشا     - 2(SDSSهای شیتییان تصمیم گیری فضایی ) سیستمدر کنار    1(VGIابالوا  داوبلیانه )

میتواند کمک شایانی در مشدیریت بحشران هشا و حشواد        web2رویکرد عدیدی است که بواسطه فناوریهای عدید حوزه  ،عغرافیایی 

 بسشتر   به ونوان یک (ساتراا با توعه قابلیت های سامانه ملی ارزیابی توسیه ورصد یمای  ) وی داشته است. در این راستبیییی و اعتما

مطمئن در کیور  و امکان توسیه سیستم سفارشی مورد نیشازدر ین بسشتر ،اشدما  رسشانی درسشطو  ملشی ،منطقشه ای         و مکانی امن

هدف نهایی این سامانه  ایجاد  یشک سیسشتم یکرار شه  کنتشرک مرکشزی  مکشانی        .نماید وشهری در مدیریت بحران را  امکان شذیر می

 وظایف اصلی مدیریت بحشران کشه ششامل شییشییری،یمادگی،مقابله، بازسشازی وبشازتوانی       برای انجام  درسطو  ملی ،منطقه ای وشهری

شده است. با بهره گیری از این بستر، میمشاری  هوش تجاری بهره گرفته  Framework)می باشد.در این راستا از  ار وب)تحت وب 

الیشه  اسشت . الیه اصلی  4مدیریت بحران  و فرایندهای مورد نیاز ین ارائه شده است. این بستر شامل  شامل مکانی  برای سامانه  ااصی

ه های تیکیل دهنده ایشن سیسشتم   الیمنابو داده، الیه ساماندهی ابالوا ، الیه کاربردی و الیه  فرییند برنامه ریزی و تصمیم یار های 

 .می باشد

 

 

 

 مدیریت بحران،سیستم شیتییان تصمیم گیری،ابالوا  دوابلیانه بحران،هوش تجاریکلیدي:  گانواژ
 

 

 

 مقدمه  -1

                                                 
1- Volunteer Geographic Information  

 

2- Spatial Decision Support System  
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 گونشه ه افتد، بش  بالی ین به صور  مداوم در نقاط مختلف کیور ایران اتفاق می 33شیوندد حدود  بیییی که در دنیا به وقوع می ای نوع بالی 44 از 

.ازایشن رو توعشه بشه برنامشه ریشزی      ]1[کیور اوک حادثه ایز در دنیشا و  هشارمین کیشور در یسشیا محسشوب مشی ششود        11ای که ایران شیمین کیور از 

امشروزه بهشره گیشری از     حاصل نمایشد .  اضطراری)بحرانی( ازاولویت های کیور می باشد تا با بی فرییند برنامه ریزی در کوتاهترین زمان  بهترین نتیجه را

بشا   سیستم های مکانی هوشمند در مدیریت وبرنامه ریزی  بحران ها نق  بسزای درشییییری و کاه  اسارا  احتمالی ایفا می نماید. ایشن سیسشتم هشا   

شییشییری،یمادگی،مقابله،  درااتیار داشتن به موقو ابالوا  به  تصمیم سازی سریو و مناسب کمک نموده   تا وظایف اصلی مدیریت بحشران کشه ششامل    

. نتایج حاصل از بررسی ها نیان داده  در براورد با بالیای بیییی والوه بر ابالوشا  رسشمی، عمشو     بازسازی وبازتوانی می باشدبه نحو احسن انجام گیرد

. در واقشو اداشام سیسشتمهای    ]8[ششد با یوری ابالوا  داوبلیانه  توسط ساکنان شهرها و منابق درقالب یک شیکه اعتماوی بحشران  بسشیار مهشم  مشی    

 بواسشطه  کشه  اسشت  عدیشدی  رویکشرد  – عغرافیشایی  ابالوا  عدید منیو یک ونوان به –شیتییان تصمیم گیری فضایی  و ابالوا  داوبلیانه شهروندان 

به ونشوان یشک منیشو بشالقوه      VGIمیتواند کمک شایانی در مدیریت بحران ها و حواد  بیییی و اعتماوی داشته است.   web2 حوزه عدید فناوریهای

به مقابله با بحران ها و بازسازی شس از حواد  کمک  شایانی نماید. در این راستا با توعه قابلیت هشای     SDSSتواند در کنار  مهم از داده و ابالوا  می

سیستم سفارشی مورد نیازدر ین بسشتر ،اشدما     سامانه ملی ساترا به ونوان یک سیستم شیتییان تصمیم گیری  امن ومطمئن در کیور  و امکان توسیه

 رسانی درسطو  ملی ،منطقه ای وشهری در مدیریت بحران را  امکان شذیر می نماید.  

 

 ضرورت واهداف  ایجاد سامانه مکانی مدیریت بحران -2

، بشه گونشه   گیر در این حشوزه اسشت   ی و تصمیمیودم یکرار یی و انسجام بین مراکز اعراکیور  مهمترین میکل در  مدیریت بحراندر حاک حاضر 

عیران اسارا  و وشدم بهشره گیشری از فشن یوری روز     های کنونی مدیریت عامو بحران در ایران به ولت واکنیی بودن و تمرکز بییتر بر فاز بر  ای که 

. از دهنشد  ریشزی از دسشت مشی    کمرنگ به برنامهها توانایی کاه  اثرا  و وملکرد مناسب را به دلیل توعه  ، در بسیاری از بحراندنیا دربستری یکرار ه 

های ابالوشا   برفی بحث در دسترس بودن ابالوا  به موقو برای سیستم های شیتییان تصمیم گیری  از اهمیت ااصی براوردار است . امروزه سیستم

ای تحلیلی به حل مسائل نیمشه سشااتاری همنشون    هکن  متقابل مستقیم با ابالوا  از منابو مختلف  و  مدک  گیری  از بریقفضایی شیتییان تصمیم

توعه به وظایف مدیریت بحران در کیور وعود یک سامانه مکانی هوشمند  با بهشره گیشری از فشن یوری روز همنشون      ا. ب]2[بحران ها می شردازندمدیر  

ر ارائه بهتشر اشدما  و تصشمیما  مناسشب وبشراط کمشک       نسل های عدید تلفن همراه با توان باالی ارائه ادما  اینترنت به صور  بی سیم، می تواند د

میم سشازی   شایانی نماید.وعود سامانه ساترا با قابلیت مکانی این فرصت را درکیور فراهم نموده که سامانه ای مکانی برای  کمک به تصمیم گیشری و تصش  

 مدیریت بحران با ویژگی های ااتصاصی که درادامه یمده ایجاد گردد.

 ، رواقو یک سیستم شیتییان تصمیم ساز و تصمیم گیر برای مدیریت بحران اواهد بود  که با شیتوانه داشتن یک بانشک ابالوشا  مرکشزی   این سامانه د  

یری قابلیت بهرگیری از سایرشاییاه های مرتیط با بحران ها همنون کارگروه ها را اواهد داششت. بشه نشووی کشه وظشایف مشدیر  بحشران را درامشر شییشی         

افشزاری  مقابله ،بازسازی وبازتوانی را در بستر مکان هدایت نماید.در واقو  منابو ومراکز درگیر ابالواتی مدیر  بحران  دریک مرکز کنترلی نشرم   ،یمادگی و

درواقشو تحشت    و نمشوده  اسشتفاده  راحتی به تواند می  ویینده درحاک ین  ساماندهی می شود . سامانه فوق دربستر ساترا  شکل گرفته واز همه قابلیت های

 ویارتند از:شوش  یکی از بزرگترین بسترهای  مکانی کیور بوده و مسائل و مالحظا  امنیتی در بید مکان را درنظر می گیرد .ازعمله اهداف این سامانه 

 ایجاد  یک سیستم یکرار ه  کنترک مرکزی  مکانی درسطو  ملی ،منطقه ای وشهری -

 گیری مدیریت بحران  ایجاد سیستم فضایی شیتییان تصمیم  -

 تهیه بانک ابالوا  مکانی نقاط حساس و زیربناهای حیاتی   -

 ایجاد زیر سامانه عیران اسار  براساس ابالوا  مکانی ویماییی -

 افزای  کارایی و سروت ومل در مدیریت بحران   -

 افزای  میارکت عامیه در کمک به مدیر  بحران -

 دییر در مدیریت بحران استفاده موثر تر از توان دستیاهای -
 

 عماري سامانه :م -3

بهره گیری از سطو  فن یوری نوین ابالواتی می توانددر امربه نتیجه رساندن برنامه ریزی یکرار شه  در سشرزمین همنشون مشدیریت بحشران      

زیرا با ایجشاد   ،می باشد ها  وع فناوریبردترین این نرازعمله شرکا Business Intelligence) کمک شایانی نماید. در حاک حاضر فناوری هوش تجاری )

اف مشورد  یک بستر کامل و توعه به تمام زوایای یک سیستم ابالواتی هوشمند و با ااتصاصی سازی ین برای برنامه ریزی مدیریت بحران می توان به اهد
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کنولوژی های مختلف است که برای تیدیل داده بشه  ابزار ها و ت شامل فرییندها ،  Framework)نظر نائل شد. در واقو هوش تجاری یک  ار وب کاری)

.با دان  حاصله تصمیم گیران می توانند در مقابو زمانی مشورد نیشاز تصشمیما  الزم و مناسشب را     ]6[ابالوا  و ابالوا  به دان  مورد نیاز بکار می رود

اص را برای سامانه مدیریت بحشران   و فراینشدهای مشورد نیشاز ین ارائشه      اتخاذ نمایند. براین اساس در روش ارائه شده با بهره گیری از این بستر، میماری ا

 الیه اصلی می باشدکه ویارتند از: 4( شامل 1شده است. این بستر براساس شکل )

 

 الیه منابع داده-3-1

ای براوردار است که در ایشن  شناسایی داده های موعود وابالوا  مورد نیاز در مدیریت بحران   با توعه به شینیدگی موضوع از اهمیت ویژه 

ی مشی  الیه انجام می گیرد.دراین مرحله تصمیم می گیریم  ه می اواهیم بدانیم و منابو متفاو  را براساس هدف اشائی برنامشه ریشزی تییشین وشناسشای     

ی داوبلیانه،داده های رسشمی،داده هشای   نمائیم.امروزه  منابو داده درامر مدیریت بحران شامل داده های  شیکه اعتماوی،شیکه ردیاب و حسیرها،داده ها

 فضایی، می باشد.

 

 

 الیه ساماندهی اطالعات -3-2

و میماری سرویس گرا  محیا می گشردد.   (webservice)دراین الیه تلفیق وساماندهی داده ها  برای بهره گیری  درسرویس های تحت وب 

( و بارگشذاری   Transformation(، انتقشاک ) Extractionد که شامل اسشتخرا  ) عمو یوری و یکرار ه سازی ابالوا  دارای سه مرحله اصلی می باش

(Loadابالوا  می باشد )]بی فرییند)]6.(ETL           داده ها از منابو موعود و شاییاه هشای مختلشف اسشتخرا  و بشر اسشاس فریینشد اشاص یمشاده سشازی و

ه یک شاییاه داده وملیاتی  کالن بر ای استفاده های بیشدی یمشاده مشی ششود. در     یکرار ه شده و در یک شاییاه داده ذایره شده و درحقیقت درا ین مرحل

بشا  صور  استاندارد سازی این مرحله می توان به یک سیستم برای ساماندهی ابالوا  برای کیور دست یافت که در یکرار ه سشازی داده هشای مشرتیط    

 توسیه در سطح استانی وملی  کمک بسزایی اواهد کرد.  

 

یه کاربرديال -3-3  

 سامانه ساترا، دراین الیه ، سیستم  شیتییان تصمیم گیر فضایی مدیریت بحران  براحی وایجا د  می گردد.دراین راستا با بهرگیری از قابلیت های 

 سامانه مدیریت بحران  به صور  ااتصاصی ایجاد می گردد.
 

ه هاي  فرآیند برنامه ریزي و تصمیم یاریال -3-4  

هشا وابالوشا  تهیشه    یند برنامه ریزی می باشد.در این الیه درواقو تحلیل های الزم بشر روی داده یدر میماری مطر  شده الیه فرمهمترین الیه 

درایشن مرحلشه بخش  هشای       های تحلیلشی صشور  مشی گیشرد.    شده به منظوراستخرا  دان  نهفته از وضو موعود و ترسیم وضو مطلوب با ابزار ها و مدک

ینشدهای تصشمیم سشازی    یمدک های شییرفته  مدیریت بحشران و فر  ون  زیر سامانه عیران اسار  براساس ابالوا  مکانی ویماییی ،مختلف سامانه همن

  .گرددبهینه  مقابله با بحران ایجاد می 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

     
    

       

       
          
     

       
     

     
         

     
        

         
    

       
         

          
      

            
                  (SDSS)

              
        

       
     

             
         
               

 –          

 –           

 –                 

 –               

 
 

 معماري ساختار سامانه مدیریت بحران در بستر ساترا -1شکل 
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مدل مفهومی  ارتباطی پایگاه داده توزیع شده -2شکل  

 

 قابلیت هاي سامانه مکانی مدیریت بحران:  -4

 )یمشادگی  و کشاه  سشطح اطشر ششذیری(،    علوگیری از وقشوع حشواد     )شییییریقانون مدیریت بحران وظایف مدیریت شامل  2براساس ماده              

ارائه ادما  اضشطراری   )مقابله (،ایجاد سااتارهای مدیریتی، یموزش، تأمین منابو و امکانا ، تمرین و مانورریزی، سازماندهی، یوری ابالوا ، برنامهعمو

رسانی، هیدار، عست و عو، نجا  و امداد بهداشت، درمان، تأمین امنیشت، ترابشری، ارتیابشا ،    علوگیری از گسترش اسارا . وملیا  مقابله شامل ابالع

 و (،ربشط رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر ادما  اضطراری ذیفو شسماندها، مهاریت ، کنترک مواد اطرناک، سواتفوریتهای شزشکی، تدفین، د

(می باشد و قابلیت هشای سشامانه براسشاس    دیدگان به حالت بییییعهت بازگرداندن شرایط عسمی، روحی و روانی و اعتماوی یسیب )بازسازی و بازتوانی

 ه این وظایف  دربستر مکان می باشد:اولویت، شوش  دهند

 

 امکان ردیابی دقیق تجهیزا  وامکانا  امداد رسانی از بریق سنسور -

 ثیت مکانی  نقاط حساس   -

 ی ایجاد شیکه های دسترسی مجاز -

 ثیت مکانی زیربناهای حیاتی -

 تییین سطو  دسترسی براساس محرمانه بودن ابالوا   -

 نی دوبرفه مردمی درمیارکت تیکل های مردمیایجاد یک شیکه اعتماوی امن ابالع رسا -

 و کاه  سطح اطر شذیریوقوع حواد  ثیت  -

 ایجاد  اتوماسیون مدیریت  ملی ،منطقه ای و شهری -

 ثیت براط حواد  با تیلت و موبایل )صو ،تصویر،متن( -

 امکان رصد تجهیزا  ،امکانا  وتجهیزا  کمک رسانی بصور  براط -

 صور  مکانیبررسی شی  نیانیرهای حواد  به  -

 ارائه یارین میخصا  نقیه های یارین حواد  -
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 ارتیاط براط با سایر سازمان های تاثیر گذار -

 یموزش های براط از بریق شیکه -
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یت هاي سامانه مکانی مدیریت بحرانقابل -3شکل                             

 

 

 

 

 

 بخش هاي اصلی سامانه: -5
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یت بحران قابل مانه شیینهادی  براساس وظایف سازمان مدیریت بحران کیور می تواند به قرار زیر باشدکه براساس نیاز سازمان مدیربخ  های اصلی سا

 سفارشی شدن می باشد:

 مخابرا )زلزله،سیل،یلودگی ها، ایکسالی، بوفان و........( -

 نقاط حیاتی)اطوط انتقاک نیرو، سدها، مراکز تصیم گیری و.....( -

 امداد رسان)بیمارستان ها ،اورژانسهای عاده ای و....( نقاط -

 شیکه های دسترسی -

 شیکه های ابالع رسانی -

 
 

بخش هاي اصلی سامانه مکانی مدیریت بحران -4شکل  
 

 

 

 

 

 ساختار ارتباطی جامعه فعال سامانه مکانی مدیریت بحران -6

سشامانه مشد نظشر     درسطح ملی واستانی ، مجریان ومردم( ،گیران،برنامه ریزانبا توعه به اهمیت ارتیاط به موقو عامیه فیاک مدیریت بحران)تصمیم 

 1در اقدام به موقشو نقش  بسشزایی ایفشا نماید.ششکل      با یجاد بستری امن می تواند این مهم را به انجام رساند و درکم نمودن هزینه اسار  های احتمالی 

 اشد.ی بدرسطح ملی واستانی م نیان دهنده سااتار ارتیابی مد نظر 
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 ساختار ارتباطی جامعه فعال سامانه مکانی مدیریت بحران -5شکل                                       

 

 

 

 

 :پیاده سازي سامانهمراحل  -7

     ی ایجاد سامانه مدیریت بحران مراحل اعرای

بحران استان شناسایی منابو داده مورد نیاز در سیستم فضایی شیتییان تصمیم گیری مدیریت  –1  

براحی مدک مفهومی داده  مورد نیاز سامانه  مدیریت بحران – 2  

براحی وایجاد بانک ابالوا  مدیریت بحران استان اصفهان -3  

براحی فرییندهای  مورد نیاز در سامانه مدیریت بحران –  3  

براحی وایجاد سامانه سیستم شیتییان تصمیم گیر فضایی در بستر ساترا – 1  

سااتارها و فرییندهای اعرایی سامانه و ایجاد زیر سامانه های مورد نیاز ده سازی نرم افزاریشیا – 6  

راه اندازی وبارگذاری سامانه  – 7  

یموزش وشیتییانی سامانه  -8  
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(1ایجاد ارتیاط سامانه با شاییاه های داده مورد نظر )شناسایی شده در مرحله   -9  
 

 جمع بندي ونتیجه گیري  -8

ابالوا   به موقو  نق  بسزایی در مدیریت بهینه  بحران ها و  کاه  اسار  احتمالی دارد. سامانه های هوشمند با ایجشاد بسشتری     دسترسی به

ود یورد.بشا  یکرار ه والوه بر درااتیار قراردادن ابالوا  مورد نیاز می تواند سیستم شیتییان قوی برای وکس الیمل مناسب درشرایط بحرانشی  را بشه وعش   

دیریت سامانه مکانی ارزیابی توسیه ورصد یمای  )ساترا( درسطح ملی و استانی  بستری امن ومناسب برای این امر مهیا شده و توسیه زیر سامانه مش جاد ای

دگی،مقابله، وظشایف اصشلی مشدیریت بحشران کشه ششامل شییشییری،یما        مام ت، می تواند بحران دراین بستر والوه بر بهره مندی از قابلیت های این سامانه 

را تحت شوش  قرار دهد .درواقو یک سیستم شیتییان تصمیم گیری  مکانی  مدیریت بحران با روشهای عمو یوری ابالوشا   بازسازی وبازتوانی می باشد

می توانشد     web2ر  رسمی وایرسمی می تواند درامر مدیریت بحران از بریق بهره مندی از فن یوری روز متولیان امر را به این سمت سوق دهد که بست

اعرا ونظشار   بخیی از هماهنیی الزم بین مراکز تصمیم گیر ومراکز اعرایی را براحتی برقرار نموده و تصمیم های به موقو با کمترین زمان ممکن گرفته و

     گردد.
 

 تقدیر وتشکر:

م یمای  وبرنامه ریزی منطقه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی مراتب تیکر و قدردانی اود را از عناب یقای مهندس ولیرضارحمت نیا، میاون محتر   

به شاس زحما  ن شرتالشیان اوهمکار کیور و عناب یقای دکتر امیر ولی سیف الدین ،رئیس محترم شژوهیکده فن یوری های نرم دانییاه تهران 

 .ارائه شده می باشد،اوالم می داریمایجاد سامانه ری مناسب برای شائیه درراه اندازی سامانه ارزیابی توسیه و رصد یمای  در سطح کیور که بست بی
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