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جهت بهبود امدادرسانی به  VGIو  MobileGISتوسعه روشی بر پایه  

 دیدگان در زمان بحرانآسیب

 4نژادوفایی رضاعلی، 3شیخآل اصغرعلی، 2محمدی آقا حسین، 1سعیدی ریحانه

 - دور و سیستم اطالعات جغرافیاييازگروه سنجش - سیستم اطالعات جغرافیايي دور وازدانشجوي دکتري سنجش1

 تهران - آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقاتدانشگاه  - زيستدانشکده منابع طبیعي و محیط

reyhaneh.saeedi@yahoo.com 

د دانشگاه آزا - زيستدانشکده منابع طبیعي و محیط - دور و سیستم اطالعات جغرافیاييازاستاديار گروه سنجش

 تهران - اسالمي واحد علوم و تحقیقات

aghamohammadi@srbiau.ac.ir 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي -برداري نقشهمهندسي  دانشکدهاستاد 

alesheikh@kntu.ac.ir 

 دانشگاه شهید بهشتي - زيستعمران، مهندسي آب و محیط انشکدهد استاديار

a_vafaei@sbu.ac.ir 

 (1400، تاريخ تصويب آبان 1400 شهريور)تاريخ دريافت 

 چکیده

اي از موقعیت جغرافیايي و شرايط جسمي مصدوم رساني هنگام وقوع بحران، دسترسي به اطالعات لحظهبه جهت ارزش زمان در امداد

هاي نوين سیستم اطالعت جغرافیايي قابل اهمیت است. هدف از اين پژوهش ايجاد بستري است که با ها و روشو استفاده از تکنولوژي

 امدادرساني، منجر به کاهش زمان که دقیق و فوري اطالعات آوريجمع و به انتقال VGI و MobileGIS ،WebGISاستفاده از تکنولوژي 

در زمینه اي اطالعات لحظه کاهش تلفات انساني گردد. ديدگان و بهآسیب توسط آفالين يا آنالين کمک درخواست ارسال افزايش سرعت

از ديدگان آسیبپاسخ به نیاز  در اهمیت زمان و موردنیازافزاري با توجه به امکانات سخت ديدهشخص آسیبو موقعیت جسمي وضعیت 

و  ديدگانحادثه اتي که از جانباز اطالعقیق تحگیرد. در اين شده و در اين سامانه مورد استفاده قرار ميديده فراهم هر حادثهجانب 

در بحران به دلیل حل معضل قطع اينترنت  شود.مي آنالیز ژئوسرور ارسالي در اطالعاتاست.  شدهاستفاده  شوداطرافیانشان ارسال مي

مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر آن نسخه بصورت پیامکي  IOSهاي اندرويد و خروجي اين پژوهش بصورت برنامه موبايل با سیستم عامل

اي در نقشه لحظهيک  حاصله اطالعات پس از اجراي اين سامانه، با تحت وب اين سامانه در زمان اتصال به اينترنت، در دسترس قرارداشت.

 مصدومینبراي گروهي از  ايدستهبه صورت يا براي هر نفر و  رسانيبندي نوع کمکنقشهقرار گرفت که شامل  دسترس مدير امداد و نجات
 امداد داشت. مديران هايگیريتصمیمبود که کمک قابل توجهي در  در يک محدوده مشخص جغرافیايي

MobileGIS ، VGI، پیامک، WebGISمديريت بحران،  واژگان کلیدی:

                                                             
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

حوادث طبیعي همیشه زندگي انسان را در همه قرون 

اند. در مناطق شهري اثرات در معرض آسیب قرار داده

شامل تلفیقي از زيانباري در اثر وقوع سوانح طبیعي 

هاي کالبدي و اخالل عملکرد عناصر شهري وجود ويراني

دارد. مديريت بحران علمي کاربردي است که به وسیله 

ر ها دها و تجزيه و تحلیل آننمشاهدات سیستماتیک بحرا

جستجوي ابزاري است که به وسیله آن بتوان از بروز بحران 

 اثرات آن به پیشگیري يا در صورت بروز در راستاي کاهش

 امدادرساني وسیع و بهبود اوضاع اقدام نمود.

 و شدهريزيبرنامه نجات عملیات يک به نیاز اهداف اين

 فيمختل انواع رو اين از. دارد باليايي چنین بروز از پس مؤثر

 يک ريزيبرنامه براي فاجعه تأثیر مورد در اطالعات از

 . بخش[22]است و ضروري فوري مؤثر، امدادرساني عملیات

بخش  به مناسب هايکمک ارائه در اطالعات فناوري

با توجه به . [14]است حوادث داراي مشکل مديريت

هاي بدست آمده از اورژانسي بودن عملیات امداد، داده

وسايل همراه افراد داوطلب )مانند موقعیت خطر، تشريح و 

توصیف وضعیت و تصاوير بدست آمده( از جمله سريعترين 

 هايطرح . بررسي[23]باشندمينترين منابع اطالعاتي و ارزا

هاي بحران که در دهدمي نشان جهان سطح در اجرايي

. [12]است کاربرد داشته مکاني منابع سپاريمختلف انبوه

امر  در پرکاربرد ابزارهاي از مکاني يکي اطالعات سیستم

 هايايستگاه ايمن، هايمحل جانمايي است. بحران مديريت

 به رسیدن براي مسیر بهترين آوردندستبه امدادرساني و

. [2]است فناوري اين کاربرد از هاييمصدومان، نمونه

 مديريت زمینه در مکاني اطالعات از سیستم بهینه استفاده

 بحران به مربوط مناسب هايداده مستلزم داشتن بحران،

 هر وقوع ابتدايي لحظات بحراني به شرايط توجه با است.

 مکاني هايداده بسیار زياد اهمیت حال عین در و بحران

 اين که برد پي توانمي ديدگان،آسیب به امدادرساني براي

 از وقوع پس لحظات .  در[6]باشندمي حیاتي بسیار هاداده

 به طرز آنالين هاينقشه و مکاني اطالعات به نیاز بحران،

مورد استفاده هاي يابد و اين دادهمي افزايش توجهي قابل

روز بودن توان از به. از آنجايیکه نمي[8]روز باشندبايد به

هاي داده توان ازهاي مکاني اطمینان حاصل کرد، ميداده

 در شده و آوريجمع مردم جغرافیايي داوطلبانه که توسط

قرار گرفته استفاده نمود. قابل ذکر است که  سیستم اختیار

هاي ديگري که مرتبط با دادههاي مکاني به عالوه بر داده

باشد از جمله وضعیت سالمت مصدوم نیز نیاز مصدومان مي

 سپاريانبوه قابلیت امداد، حقیقت در عملیات است. در

 مکاني اطالعات فناوري و مخابراتي بسترهاي داده در منابع

 خواهد رسانيامداد و بحران مديريت امر به کمک فراواني

 از انبوهي داوطلبانه اطالعات از استفاده . با[23]نمود

بدين  .گردندمي تهیه کوتاهي زمان مدت اطالعات در

 برروي کمبودها تنها توانندمي هاارگان و هاسازمان ترتیب

 قابل و داوطلبانه يافتهتوزيع شکل به که خود نیازهاي و

 ممکن موارد از نمايند. در بسیاري تمرکز نیست، دستیابي

 در و نباشد دسترس فرد قابل براي هسانح دقیق محل است

 هدف موقعیت مستقیمصورت غیر به است الزم صورت اين

در تلفن همراه مصدوم از  سرويس مبتني بر مکانتوسط 

هاي تعیین موقعیت مکاني دريافت شود. در طريق ماهواره

زمینه عنوان پژوهش پیش رو تحقیقات مشابهي صورت 

 گرفته است که  به قرار ذيل بیان خواهد شد.

 میزان برآورد به 2010و همکارانش در سال  پوزر

 داوطلبانه هايداده کمک به سیل وقوع از ناشي خسارات

مديريت حادثه تدبیري  اما براي .[17]اندرداختهپ

د در صورتیکه در پژوهش پیش رو تمامي اننیانديشیده

مسايل مربوط به مديريت بحران و رسیدگي به 

 ديدگان بررسي شده است.آسیب

در پژوهشي تحت عنوان  2013چي، در سال گیوه

يابي اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از سیستم مکان

شیراز را مورد مطالعه قرار داد و  6العات مکاني منطقه اط

هاي مناسب براي استقرار مراکز بیان نمود تأمین مکان

امدادرساني پس از وقوع زلزله و اسکان آوارگان يکي از موارد 

هاي وي با استفاده از روش .[7]مهم در مديريت بحران است

هاي مناسب را جهت اسکان موقت به کار برده شده، مکان

مشخص نمود اما نحوه امدادرساني را تعیین ننمود. اين در 

 بادر پژوهش پیش رو صورتي است که سامانه ايجاد شده 

تعیین مکان در کمترين زمان نحوه امدادرساني را تعیین 

 نمايد.مي

 بررسي کاربرد به 2014در سال همکاران  درانش و

 بحران در مديريت شهروندان وسیله به شده فراهم هايداده

ها بر بروز و دقیق بودن اطالعات در تمام آن .[4]اندپرداخته

در اين تحقیق هم .اندمراحل مديريت بحران تأکید نموده

ها را تحت چنین به سه چالش مهم که سودمندي اين داده

ها عبارتند از اين چالش .هند اشاره شده استدتأثیر قرار مي
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 .هاها، تعیین موقعیت و ارزيابي کیفیت آنآوري دادهجمع

ا هکه تا عدم رفع اين چالشضعف اين پژوهش در اين است 

هاي داوطلبانه حاصل توان سودمندي بااليي از دادهنمي

هاي در صورتیکه در پژوهش پیش رو استفاده از داده نمود

 باشد.انه از نکات اصلي طرح مذکور ميداوطلب

 عناصر شناسايي به 2014در سال  همکاران شلهورن و

 سیل مورد خطر بر روي نقشه در معرض در

در اين پژوهش هیچ پیشنهاد يا راهکاري  .[20]اندپرداخته

پس از وقوع چنین مديريت جهت مقابله با اين بحران و هم

در پژوهش پیش رو بحران عنوان نشده است در صورتیکه 

 ديدگان در شرايطتمامي موارد مربوط به رسیدگي به آسیب

 سازي شده است.متفاوت بررسي و پیاده

در پژوهشي تحت  2014لکوزانت و همکارانش در سال 

مکاني  اطالعات بین مرزي ابزار عنوان به WebGIS "عنوان 

به  "آتشفشاني مناطق در باليا خطر کاهش و عملیات علمي

 يک نمايش و مديريت براي Web تحت برنامه ي يکطراح

کامرون  کوه جغرافیايي براي پیچیده داده پايگاه

اين پژوهش در صورت قطع دسترسي به  .[11]پرداختند

 .اينترنت پاسخي نخواهد داشت

 مديريت در عمومي آگاهي به 2015يعقوب در سال 

 مورد با داوطلبانه مکاني هايداده استفاده از با بحران

در تحقیق  .[24]است امارات پرداخته کشور مطالعاتي

هاي جمعي، هاي مکاني داوطلبانه، رسانه، دادهGIS مذکور

هاي پايه و تکنولوژي موبايل به منظور طراحي چارچوبي داده

مفهومي براي ترويج مشارکت عمومي در امارات ترکیب 

اين تحقیق تنها در صورت اتصال به شبکه اينترنت  .اندشده

 .قابل اجرا است

در تحقیقي تحت عنوان  2016و همکارانش در سال آيه 

براي تجزيه و تحلیل ريسک:  WebGISيک ابزار تعاملي "

به ايجاد  "، ايتالیاFellaمطالعه موردي در حوضه رودخانه 

دف هابزاري جهت تجزيه و تحلیل ريسک مبتني بر وب که 

آن کمک به تجزيه و تحلیل است و تأثیر حوادث سیل و 

اي با زمین لغزش بر جامعه و مردم پرداختند و نمونه اولیه

واقع در  Fellaهاي واقع در حوضه رودخانه از داده استفاده

شمال شرقي ايتالیا، که در آن سیل مکرر و رانش زمین رخ 

عه ها و جامدهد و عواقب شديدي براي زيرساختمي

اين پژوهش تنها  .[1] کوهستاني منطقه دارد نمايش دادند

هت به نمايش بحران بسنده کرده است و هیچ راهکاري ج

مديريت بحران بیان ننموده است در صورتیکه در پژوهش 

ان ديدگپیش رو تمامي موارد مربوط به رسیدگي به آسیب

 سازي شده است.در شرايط متفاوت بررسي و پیاده

 هايداده بررسي به 2016همکاران در سال  کلونر و

اين در . [10]اندپرداخته طبیعي بالياي در مکاني داوطلبانه

هاي حاصل از اطالعات سامانه داده اين صورتي است که در

 و دريافتي از مصدومین بیشترين استفاده را خواهند داشت

مطرح نشده  GISهاي ها در کنار دادهنوع کارآيي اين داده

هاي مکاني در صورتیکه در سامانه پیش رو از داده است

هاي ذيربط اي ارگان GISهاي داوطلبانه به همراه داده

  استفاده شده است.

تحقیقي تحت  2017ايندرياساري و همکاران در سال 

 اپلیکیشن تحت وب و تحت موبايل براي"عنوان 

را اجرا  "اندونزي در فاجعه داوطلبان موقعیت از بردارينقشه

از اشکاالت اين تحقیق اين است که براي فعال  .[9]نمودند

کردن آن نیاز به اتصال اينترنت دارد و در حالت کلي نیز در 

انتقال داده بین تلفن همراه و وب سرور داراي مشکل 

عالوه بر آن محدوديت در سیستم عامل اندرويد  .باشدمي

در تحقیق اين در صورتي است که سامانه ايجاد شده  .دارد

پیش رو در حالت آفالين نیز قابل اجرا بوده و در انتقال 

اطالعات به سرور مشکلي نداشته و قابلیت استفاده در 

 هاي همراه را دارد.هاي مختلف تلفنسیستم عامل

انبوه"و همکاران در تحقیقي تحت عنوان وحیدنیا 

سپاري منابع اطالعات جغرافیايي توسط کاربران داوطلب 

با  2017در سال  "همراه با هدف امدادرساني سريع وسايل

 تعیین همراه، تلفن هايسیستم هاييفناور از گیريبهره

 منابع سپارياهداف انبوه اينترنت، وب و بستر موقعیت،

 داوطلبانه اطالعات آوريجمع براي نمونه ايسامانه مکاني

اين طرح راهکاري در  .[23]سازي کردندپیاده و طراحي

 زمان قطع اينترنت پیشنهاد نداده است.

در تحقیقي تحت  2019بنديباش و همکاران در سال 

 تنيمب مکاني اطالعات سیستم يک و موبايل برنامه "عنوان

 يشناسزمین خطرات اطالعات گذارياشتراک به براي وب بر

ايل موب به ايجاد يک سیستم "آسیا  شرقي جنوب و شرق در

 زمین خطر اطالعات گذاريکاشترا به جهت WebGIS و

از مشکالت اصلي اين  .[3]پرداختند مردم عموم شناسي با

 .باشدتحقیق نیاز به اتصال اينترنت مي

در تحقیقي تحت  2020لین و همکارانش در سال 

 اطالعات از استفاده با سیل آب سطح سازيکمي"عنوان 

به  "دور  از سنجش تصوير بر مبتني داوطلبانه جغرافیايي
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 و يک VGI تصاوير از استفاده با پیشنهادي ارائه روش

 در سیل بر نظارت براي موثر و اطمینان قابل تکنیک

در اين سامانه راهکاري  .[12]کردند فراهم بحران مديريت

 .قطع اتصال اينترنت مطرح نشده استبراي زمان 

در تحقیقي  2020و همکاران در سال پوتینااووارات 

کاهش سیل مبتني بر  ياينترنت سیستم"تحت عنوان 

" موبايل، ژئوماتیک، خطرات طبیعي GISسنجش از دور و 

هاي سنجش فناوري مبناييافته بر به ايجاد سیستم توسعه

 DLاز دور، سیستم اطالعات جغرافیايي تلفن همراه و 

است.  کاهش اثرات بحرانپرداخته است و هدف آن نجات و 

اين اطالعات شامل اطالعات در زمان واقعي در مورد سیالب 

است که به طور خودکار از تصاوير ماهواره اي شناسايي شده 

و توسط قربانیان سیل اعالم و بوسیله افسران تأيید مي شود. 

سپس گزارشات يکپارچه و جامع از حوادث به صورت نقشه 

ر اين سامانه دنقطه ضعف  .[18] شودجغرافیايي ارايه مي

 .باشدوابستگي آن به اينترنت مي

اي تحت مقاله در2020و همکارانش در سال مطهر 

اي و راهنمايي تحلیل آسیب پذيري شبکه جاده "ان عنو

مهاجران به مناطق پناه داده شده: مطالعه موردي کوه 

Merapi  ،پذيري را شاخص آسیب "جاوا مرکزي ، اندونزي

ها ، با ترسیم آني شبکه براي بهبودورده و پیوندهابدست آ

، شناسايي  "سبک چراغ راهنمايي"در مقیاس تراکم ساده 

شود. عالوه بر آن يک نرم افزار ويژه کاربرد تلفن همراه مي

براي راهنمايي ساکنان براي رسیدن به مناطق پناه داده 

اين سامانه تنها در زمان اتصال  .[13] شده تهیه شده است

 .باشداستفاده مي اينترنت قابل

در پژوهشي تحت  2020و همکارانش در سال عیوضي 

سازي بالياي طبیعي و مديريت عملیات نجات شبیه"عنوان 

 "از طريق خدمات تأمین منابع انبوه فضايي در فضاي تنسور

يک محیط را فراهم کردندتا به راحتي افراد را در يک برنامه 

تلفن همراه گنجانده و روند اضطراري را کنترل کند. اين 

تحقیق يک چارچوب رياضي ويژه را براي مديريت خدمات 

ین منابع عمومي پیشنهاد کرده است که به راحتي جديد تأم

سیم اجرا موبايل در يک شبکه بي GISاز طريق يک سیستم 

اين تحقیق جهت استفاده از سامانه در زمان  .[6]شودمي

 .ع اينترنت تدبیري نیانديشیده استقط

در پژوهشي تحت  2020و همکارانش در سال ژائو 

شیا براي عملیات چارچوب مبتني بر اينترنت ا "عنوان 

ه اند کيک کار تحقیقاتي انجام داده "نجات در محیط داخلي

پیشنهاد ايجاد يک چارچوب جديد مديريت عملیات نجات 

پس از فاجعه مبتني بر اينترنت اشیا جهت ارسال 

هاي هشدار خودکار به مديران امداد در صورت بروز سیگنال

ها را ه آنيک فاجعه و هدايت اعضاي تیم امداد و نجات ب

طع اينترنت قابلیت اين سامانه در زمان ق .[25] دهدارائه مي

 .استفاده ندارد

در تحقیقي تحت  2020و همکارانش در سال شرما 

در  GISهاي تلفن همراه مجهز به نقش برنامه"عنوان 

مديريت بحران: تجزيه و تحلیل موردي از طوفان گاجا در 

جهت  GISاه داراي به ايجاد يک برنامه تلفن همر "هند

استفاده توسط کارگران میداني پس از طوفان گاجا در تامیل 

گیرندگان کمک رداخته است. اين برنامه به تصمیمنادو پ

کرد تا سريعتر به حالت نرمال برگردند و يک پاسخ اضطراري 

اين سامانه تنها در فرمت  .[21] پس از بحران ارائه دهند

ال به اينترنت قابل برنامه تلفن همراه و فقط در زمان اتص

 .باشداجرا مي

در پژوهشي تحت  2021دارت و همکارانش در سال 

 10 تحلیل يک: GIS بازمنبع هاي پالگین توسعه "عنوان 

 در با "برداري علمي نقشه ادبیات در شناختيکتاب ساله

 هايبرنامه و WebGIS ، تاپدسک ايهبرنامه گرفتن نظر

 GIS بازمنبع افزارنرم توسعه به مربوط انتشارات همراه، تلفن

 هارنامهب نوع اين کردند و تأثیر ارزيابي را گذشته سال 10 در

 .[5]نمودند تحلیل و تجزيه تحقیق مختلف مناطق براي را

اين پژوهش تنها در حد تئوري بوده و هیچ راهکاري جهت 

رويارويي با بحران در زمان قطع و اتصال اينترنت در نظر 

اين در صورتي است که سامانه ايجاد شده در  نگرفته است

تحقیق پیش رو هم در قالب برنامه تلفن همراه و هم در 

 چنین در حالتسازي شده و همقالب سامانه تحت وب پیاده

 آفالين نیز قابل اجرا است.

هاي مطرح شده در زمان قطع اينترنت هیچ در طرح

راهکاري در نظر گرفته نشده است در صورتیکه در پژوهش 

پیش رو حتي در زمان قطع اينترنت نیز سامانه پیامکي 

 باشد.وجود داشته و قابل استفاده مي

 بر اي مبتنيسامانه به دستیابي چگونگي اصلي هدف

وب، پايگاه  يابي مکاني،هاي موبايل، سیستم موقعیتفناوري

 کاربران که بود سیستم اطالعات مکاني و PostgreSQLداده 

 گوشي روي بر را آن راحتي به توانستند تلفن همراه داوطلب

 بحران؛ موقعیت و وقوع هنگام اندازي نمايند. درراه خود

چنین در و هم GPSو  وب فناوري طريق از حادثه توضیحات
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برنامه صورت قطع اينترنت ارسال اين اطالعات از طريق 

پیامک انجام شد. اين برنامه ارسال درخواست کمک به صورت 

د. ها را دارتلفن همراه قابلیت استفاده در انواع سیستم عامل

 راهکارهاي ارائه تحقیق اين مهم هايو نوآوري اهداف از يکي

توسط  زمان کوتاهترين در موقعیت براي ارسال خالقانه

چه در زمان اتصال به اينترنت و چه در زمان  همراه وسیله

هاي سالمت بیمار و قطع آن بود. در اين تحقیق از داده

يک بحران با  مختلف مراحل در هاي موقعیت مکاني اوداده

هاي همراه چه در زمان اتصال به اينترنت توجه به کارايي تلفن

ينترنت به منظور سهولت در يافتن مکان، و چه در زمان قطع ا

شرايط سالمت جسماني در کمترين زمان جهت احیاي 

 صورت بهنگام از طريق به هامصدوم استفاده شد. اين داده

در پايگاه داده سازمان مسئول ذخیره گرديد.  ساير کاربران

تعیین مسیر بهینه جهت انتقال  طرح، ويژگي ديگر اين

 مسئولین امداد و مصدومین بود.

 هامواد و روش -2

 قابل باز که در اين تحقیق با استفاده از فناوري متن

ان نويستوسط برنامه بازبیني، بررسي، ويرايش و توسعه

باشد؛ سیستمي طراحي شده است که در صورت داشتن مي

ار خاص و با استفاده از افزاينترنت، بدون نیاز به نصب نرم

توانند از طريق وب سايت وضعیت مرورگر، مصدومین مي

جسماني خود، نوع کمک درخواستي و آسیب وارده را در 

هر لحظه به مديران امداد و نجات اعالم کنند. اين پژوهش 

طي سپري کردن مراحل مختلف در نهايت با يک طرح 

ر مورد شده دسازيپیمايشي به نتیجه رسید. سناريوي شبیه

، GISو  GPS، Web تکنولوژي موبايل، بر سامانه مبتني

 شهران جنوبي در غرب مصدوم در منطقه  يکجهت تست با 

مورد استفاده قرار گرفت. در  24/04/1400تهران در تاريخ 

اين سناريو مصدومین از مکان حادثه به بیمارستان امید در 

بحران داشت،  ترين مسیر را تا محلاين منطقه که بهینه

هاي مورد نظر در اين تحقیق از طريق انتقال داده شدند. داده

هاي هاي مکاني توسط سازمانگذاري دادهبه اشتراک

آوري هاي داوطلبانه جمعچنین استفاده از دادهمسئول و هم

ها را از هر منبع داده اصلي مکاني با گردد. ژئوسرور دادهمي

  .کندمنتشر مي Opensourceاستفاده از استانداردهاي 

 

 
 سامانه پیامکي ارسال درخواست کمک -1 شکل

در زمان قطع شود مشاهده مي 1همانطور که در شکل 

ه ب هاي سالمت بیمار نیز توسط شخص مصدومدادهاينترنت 

که با روشن کردن آيتم موقعیت همراه موقعیت مکاني وي 

از طريق  شده،به طور خودکار برداشت مکاني در موبايل 

 شود. برنامه موبايل به مسئولین ارسال ميسامانه پیامکي 

مشکل قطع اينترنت در حین و بعد از وقوع با اين راه کار 

دو سیستم تحت موبايل در  اين برنامه بحران مرتفع گرديد.

 کمترين با به منظور امدادرساني آسان  IOSعامل اندرويد و 

گردد. در طراحي سامانه سازي ميطراحي و پیاده اتالف وقت

از معماري واسط کاربري براي ارتباط مصدومین و مسئولین 

 شود. استفاده مي

 
 سیستم تحت موبايل جهت ارسال پیام امداد نمودار -2شکل 

الگوريتم سیستم تحت موبايل جهت ارسال  2در شکل 

 پیام درخواست کمک نمايش داده شد.

در اين پژوهش جهت طراحي برنامه ايجاد شده در 

نويسي جاوا در محیط سیستم عامل اندرويد از زبان برنامه

چنین در سیستم . هم[19]ويژوآل استوديو استفاده گرديد

ارسال اطالعات بررسی شده به همراه اطالعت مربوط به مسیر بهینه به پزشکان اورژانس

بررسی شرایط توسط مسیولین امداد

دریافت اطالعات از طریق نرم افزار دریافت پیام

 Postgresبه اشتراک گذاری داده ها بین مصدوم و مسیولین امد اد از طریق نرم افزار ارسال پیام به پایگاه داده

توضیح در رابطه با بحران و شرایط سالمت مصدوم و نوع کمک درخواستی

تلفن همراهGPSتعیین موقعیت مکانی مصدوم در نرم افزار با استفاده از 

 
 موقعیت جغرافیايي مصدوم

 مصدوم جسمانی وضعیت
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حیط نويسي سويیفت و ماز زبان برنامه  IOSعامل 

ها توسط . پیام[16]استفاده شد Xcodeنويسي برنامه

. گرددمصدومین به ادمین سازمان مديريت بحران ارسال مي

ا ب بهمراه موقعیت مکاني مصدوم هاي ارسالي راادمین پیام

استفاده از برنامه طراحي شده ديگر تحت عنوان اپلیکیشن 

ه و فت نموددريافت پیام در موبايل و يا از طريق پورتال دريا

نمايد. اطالعات به نهاد مرکزي جهت امدادرساني ارسال مي

بندي صورت گرفته، در آوري شده بر اساس دستهجمع

باشد، مي PostgreSQLپايگاه داده مربوطه که در اينجا 

سرويس  شود. استانداردهاي پاياني ذخیره ميجهت بررسي

ه صورت هاي مکاني را بعارضه وب امکان دسترسي به داده

گذاري جغرافیا براي کاربران برداري و در فرمت زبان نشانه

هاي ها اجازه بازيابي دادهفراهم ساخته و در محیط وب به آن

هاي مختلف را مکاني از سرورهاي مختلف موجود در ارگان

جهت قرار دادن نقشه پويا   Openlayersدهد. تکنولوژي مي

تکنولوژي به صورت . اين [15]رودبکار مي Webدر صفحه 

سیستم نقشه وب به  کامال رايگان بوده و توسط استاندارد

 صورت آنالين به نمايش در آمد. 

 

 معماري سامانه پیام درخواست امداد -3شکل 

سازي سامانه طراحي شده الگوريتم پیاده 3در شکل 

هاي است. در صورت اتصال به اينترنت و با استفاده از آيتم

مطرح شده در سامانه، اطالعات توسط مصدوم وارد سامانه 

شد. در صورت قطع اتصال اينترنت، برنامه که از طريق 

هاي هاي مجازي و يا از طريق سامانهمسئولین در شبکه

وبايل در اختیار مردم قرار گرفته استفاده شد. فروش برنامه م

پس از طي مراحل مطرح شده شرايط مکاني و جسمي 

مصدوم به صورت پیامک به ادمین ارسال گرديد. ادمین 

هاي ارسالي را به نهاد مرکزي بحران ارسال نمود. در پیام

 نهاد مرکزي اطالعات ارسالي داخل پايگاه داده ذخیره شد.

 
 سازي سامانه ارسال پیام درخواست امدادالگوريتم پیاده -4 شکل

نمايش داده شده در سامانه  4طور که در شکل همان

تحت وب، شخص مصدوم با استفاده از آيتم تعیین موقعیت 

 روي نقشه مکان خود را مشخص نمود.موجود بر 

 

 تعیین موقعیت مکاني مصدوم )ابزار(آيتم -5شکل 

 اشاره شده؛ در سامانه تحت وب 5نطور که در شکل هما

تعیین موقعیت جهاني، موقعیت مصدوم  با استفاده از سیستم

، تعیین گرديد. مسئولین امدادتوسط مصدوم  آيتم مورد نظربا 

گذاري شده جهت مديريت امدادرساني از اطالعات به اشتراک

 و سپس اعزام امدادگران استفاده کردند. 

 

آيتم ثبت حادثه و شرايط جسمي بیمار در سامانه تحت  -2شکل 

 وب

 

مصدوم

اتصال به اينترنت

سايت

نوع آسیب ديدگي نوع کمک درخواستي

ارسال به ادمین

مکان

عدم دسترسي به اينترنت

Application

نوع آسیب ديدگي نوع کمک درخواستي

ارسال به ادمین

ارسال به نهاد مرکزي

ذخیره در پايگاه داده

دسته بندي مصدومین بر اساس موقعیت مکاني و جسمي 

آنالیز اطالعات در ژئوسرور و تهیه نقشه لحظه اي

ارسال به مسئولین امداد به صورت نقشه لحظه اي

ارسال نیروي امدادي از نزديکترين مرکز از طريق مسیر بهینه

(VGI)اطالعات مسیر راه

مکان
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 ديدگانهاي آسیبنیازمندي -3شکل

 

 
 هاي مناسب براي اعزام مصدومینمکان -4شکل

ديدگان در سامانه تحت در بخش واسط کاربري آسیب

نمايش داده شد  8و  7و  6هاي وب، همانگونه که در شکل

چنین امکان تعیین مشخصات فردي و نوع آسیب و هم

هاي موجود و تعیین هاي مصدوم با استفاده از آيتمنیازمندي

موقعیت مکاني و ارسال درخواست کمک فراهم شد. عالوه 

م نیز برآورد بر موقعیت مکاني، وضعیت جسماني مصدو

مراتبي براساس نوع مصدومیت گرديد و به صورت سلسله

رايط پیام موقعیت و شدر سامانه پیامکي نیز بندي شد. دسته

بندي صورت گرفته، به جسمي مصدوم بر اساس دسته

مسئولین امداد جهت اجراي عملیات امدادرساني ارسال 

ويت هاي به عمل آمده و بر اساس اولگرديد. پس از بررسي

 شرايط جسمي، نیروها به مکان حادثه اعزام گرديدند.  

 

اي نمايش محل مصدومین، مورد نقشه لحظه -5شکل 

 استفاده توسط مدير بحران
 

شد، اطالعات پس از مالحظه  9همانطور که در شکل 

اي در دسترس آنالیز در ژئوسرور، به صورت نقشه لحظه

مسئولین بحران قرار گرفت. نقاط قرمز بیانگر موقعیت مکاني 

مصدومین پس از وقوع بحران بود. اين اطالعات توانست در 

بندي نوع کمک و امداد براي هر نفر گیري براي نقشهتصمیم

اي براي گروهي از افراد در يک محدوده و يا به صورت دسته

 مشخص جغرافیايي استفاده شود. 

بندي نشان داده شده، به طبقه با توجهعوامل امداد 

هايي را شامل مکان و وضعیت جسمي مصدوم دريافت پیام

 کردند. 

pgRouting ينیزم داده گاهيپا گسترش جهت 

PostGIS / PostgreSQL تا ردیگيم قرار استفاده مورد 

 .دهد ارائه را مبنا مکان يابيریمس تیقابل

 توانيم :از عبارتند داده گاهيپا يابيریمس روش يايمزا

 از اي و نمود استفاده QGIS مثل مرسوم يافزارها نرم در

داده از ياریبس. نمود استفاده آن از هاسيسرو وب قيطر

 اي و يتخصص کاربران توسط يابيریمس جهت ازین مورد يها

برنامه در توانيم ماژول نيا از. دينما رییتغ توانديم يعموم

 هوشمند يهاتلفن اي و وب تحت يهانقشه با مرتبط يها

 موتور قيطر از فوراً توانيم را داده راتییتغ. نمود استفاده

. تسین محاسبه شیپ به يازین. کرد منعکس يابيریمس

 SQL قيطر از ايپو صورت به توانيم را "نهيهز" پارامتر

 جداول اي لدیف نيچند از توانديم آن مقدار و کرد محاسبه

 د. يآ دست به

 :است ريز الگوريتمهاي شامل pgRouting کتابخانه

 جانسون تميالگور :ریمس نيکوتاهتر هازوج همه

 الوارش ديفلو تميالگور ر:یمس نيکوتاهتر هاجفت همه

 *A :ریمس نيکوتاهتر

 Dijkstra ه:جهت دو ریمس نيکوتاهتر

 * A :طرفه ردویمس نيکوتاهتر

 Dijkstra :ریمس نيکوتاهتر

 ریمس نيچند ر،یمس نيکوتاهتر -K، يرانندگ فاصله

 هفروشند، ریمس نيکوتاهتر تا يکي ، K-Dijkstra، نيگزيجا

 .[26] (TRSP)ریمس نيکوتاهتر تيمحدود گردش،مسافر

 

 مسیر بهینه به مکان موردنظر نقشه -۱۰شکل 
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نشان داده شده است، پس از  10همانطور که در شکل 

تعیین مکان موردنظر، مسیر بهینه جهت انتقال مصدوم به 

  pgRoutingدر کتابخانه  * A مرکز درماني توسط الگوريتم

به عنوان  PostGisموجود در  pgطريق پالگین مسیريابي از 

بخشي از مکانیسم پاسخ براي اتصال نزديکترين مرکز 

هاي پزشکي به محل بحران مشخص شد. اين مسیر کمک

بر روي نقشه موجود در پورتال نمايش داده شد. در انتها 

راننده اورژانس با استفاده از مسیر مذکور در زمان اندک 

 عملیات انتقال را انجام داد.

 ها نتایج یا یافته -3

هدف از اين پژوهش تسريع در امر مديريت بحران و 

ي ا استفاده از طراحهاي مسئولین بگیريتسهیل در تصمیم

و در زمان اتصال به اينترنت تحت وب  سامانهسازي و پیاده

که  IOSهاي عامل اندرويد و تحت سیستمسامانه پیامکي 

 قابل استفاده هم در زمان اتصال به اينترنت و هم در زمان

 مهم هاينوآوري از باشد. يکيدسترسي به اينترنت ميعدم

 موقعیت براي ارسال خالقانه راهکارهاي ارائه تحقیق اين

توسط موبايل در زمان قطع و اتصال به  زمان کوتاهترين در

چینین دسترسي به مسیر بهینه در زمان اينترنت و هم

باشد. از سامانه تعیین انتقال امدادگران به مکان بحران مي

موقعیت جهاني موجود در تلفن همراه که با استفاده از آن 

امکان دسترسي به مکان دقیق مصدوم براي مديران بحران 

اده شده است. اطالعات سالمت مصدوم به وجود دارد استف

همراه موقعیت مکاني که از طريق تلفن همراه به دست 

ن اي گرددو توسط سیستم ارسال پیامک ارسال مي آيدمي

دهد که در زمان اندکي با امداد مي امکان را به نیروهاي

ه در سامانداشتن اطالعات کامل به کمک مصدوم بشتابند. 

هاي کاربري مديران، درخواست تحت وب در بخش واسط

بصورت مکانمند   Openlayersکمک ارسال شده توسط 

شوند. پس از آن مسئول امداد مشخصات نمايش داده مي

مصدومین را به مراکز امدادي که مرتبط با شرايط جسمي 

اند باشند و از قبل در سامانه تعیین شدهو مکاني بیمار مي

قعیت مکاني مصدومین کند. شرايط جسمي و موارسال مي

بندي شده و پس از اعالم درخواست پذيرش توسط اولويت

مرکز امداد، مسئولین بحران مسیر بهینه انتقال نیروها به 

مکان حادثه را به راننده آمبوالنس جهت اعزام اعالم 

 نمايند. مي

مذکور امکان تعیین مکان مصدوم به همراه مسیر  سامانه

س به محل بحران و سپس انتقال بهینه جهت اعزام اورژان

طي کارهاي  کند.مصدومین به مراکز امدادي را فراهم مي

هاي علمي تدبیري جهت مشابه انجام شده در ساير پژوهش

رساني وضعیت مکاني و جسماني مصدومین در حالت اطالع

قطع اينترنت وجود ندارد و اغلب محقیقین تنها به بیان 

اينترنت و تنها در سیستم  روشي مناسب در زمان اتصال به

 اند.عامل اندرويد پرداخته

هاي انجام مقايسه و ارزيابي روش 1در جدول شماره 

شده در کارهاي تحقیقاتي سابق و تحقیق پیش رو ارائه 

 گرديد.

 مقايسه و ارزيابي کارهاي مشابه در دنیا با تحقیق پیش رو -1جدول 

 در تحقیق پیش رو مديريت بحران در حالت آفالين در حالت آنالين سال عنوان

 از ناشي خسارات میزان برآورد

 هايداده کمک به سیل وقوع

 [17] داوطلبانه

2010 - - - 

سازي موارد بررسي و پیاده

مربوط به رسیدگي به 

 ديدگانآسیب

يابي اسکان موقت پس از مکان

ات اطالعزلزله با استفاده از سیستم 

 [7] مکاني

2013 - - 

تعیین نقاط مناسب 

اسکان بدون در نظر 

 گرفتن امدادرساني

تعیین مکان در کمترين زمان 

 و تعیین نحوه امدادرساني

 شده فراهم هايداده بررسي کاربرد

 در مديريت شهروندان وسیله به

 [4] بحران

2014 - - 
ضعف در استفاده از 

 هاي مفیدداده

هاي مکاني استفاده از داده

هاي داوطلبانه به همراه داده
GIS هاي ذيربطاي ارگان 

عناصر در معرض خطر بر  شناسايي

 [20] سیل مورد روي نقشه در
2014 - - 

راهکاري جهت مقابله با 

اين بحران و مديريت 

پس از وقوع بحران 
 عنوان نشده

سازي موارد بررسي و پیاده

مربوط به رسیدگي به 

 ديدگانآسیب
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WebGIS  به عنوان ابزار مرزي بین

اطالعات مکاني علمي و عملیات 

 [11] کاهش خطر باليا

2014 

سامانه مديريت 

و نمايش يک 

پايگاه داده 

پیچیده 
 جغرافیايي

- - 
استفاده از سامانه پیامکي در 

 صورت قطع اينترنت

 بحران مديريت در عمومي آگاهي

 مکاني هايداده استفاده از با

 کشور مطالعاتي مورد با داوطلبانه

 [24] امارات

 - - تکنولوژي موبايل 2015
استفاده از سامانه پیامکي در 

 صورت قطع اينترنت

براي  WebGISيک ابزار تعاملي 

 [1] تجزيه و تحلیل ريسک
2016 

سامانه نمايش 

 بحران
- 

راهکاري جهت مديريت 

 بحران بیان ننموده

موارد سازي بررسي و پیاده

مربوط به رسیدگي به 

 ديدگانآسیب

 مکاني داوطلبانه هايداده بررسي

 [10] طبیعي بالياي در
2016 - - 

هاي نوع کارآيي داده
داوطلبانه در کنار 

مطرح  GISهاي داده

 نشده

هاي مکاني استفاده از داده

هاي داوطلبانه به همراه داده

GIS هاي ذيربطاي ارگان 

 تحت موبايلاپلیکیشن تحت وب و 

برداري از موقعیت براي نقشه

 [9] داوطلبان فاجعه در اندونزي

2017 

اپلیکیشن تحت 

وب و تحت 

 موبايل

- 

مشکل در انتقال داده 

بین تلفن همراه و وب 

 سرور

محدوديت در سیستم 
 عامل اندرويد

قابل استفاده در حالت آفالين 
عدم وجود مشکل در انتقال 

 اطالعات به سرور

استفاده در سیستم قابلیت 

هاي هاي مختلف تلفنعامل
 همراه

سپاري منابع اطالعات انبوه

جغرافیايي توسط کاربران داوطلب 

وسايل همراه با هدف امدادرساني 

 [23] سريع

2017 

 نمونه ايسامانه

 آوريجمع براي
 داوطلبانه اطالعات

- - 
استفاده از سامانه پیامکي در 

 صورت قطع اينترنت

موبايل و يک سیستم برنامه 

اطالعات مکاني مبتني بر وب براي 

گذاري اطالعات به اشتراک

 [3] شناسيزمین

سیستم موبايل و  2019
WebGIS 

- - 
استفاده از سامانه پیامکي در 

 صورت قطع اينترنت

سازي سطح آب سیل با کمي

استفاده از اطالعات جغرافیايي 

داوطلبانه مبتني بر تصوير سنجش 

 [12] از دور

2020 - - 

و يک  VGIتصاوير 

تکنیک قابل 

اطمینان براي 

 نظارت بر سیل

هاي مکاني استفاده از داده

هاي داوطلبانه به همراه داده

GIS هاي ذيربطاي ارگان 

سیستم اينترنتي کاهش سیل 
 GISمبتني بر سنجش از دور و 

 موبايل، ژئوماتیک، خطرات طبیعي

[18] 

2020 

سامانه اطالعات در 

زمان واقعي در 

 مورد سیالب
- - 

در پژوهش پیش رو در صورت 

قطع اينترنت از سامانه پیامکي 

 استفاده شده

اي تحلیل آسیب پذيري شبکه جاده
و راهنمايي مهاجران به مناطق پناه 

 [13] داده شده

2020 
نرم افزار تلفن 

 همراه
- - 

استفاده از سامانه پیامکي در 
 صورت قطع اينترنت

سازي بالياي طبیعي و شبیه

مديريت عملیات نجات از طريق 

خدمات تأمین منابع انبوه فضايي 

 [6] در فضاي تنسور

2020 

 GISسیستم 

موبايل در يک 

 سیمشبکه بي
- - 

استفاده از سامانه پیامکي در 

 صورت قطع اينترنت
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چارچوب مبتني بر اينترنت اشیا 

براي عملیات نجات در محیط 

 [25] داخلي

2020 

سامانه اينترنت 

اشیا جهت ارسال 

هاي سیگنال

 هشدار خودکار

- - 
استفاده از سامانه پیامکي در 

 صورت قطع اينترنت

هاي تلفن همراه مجهز نقش برنامه

 [21] در مديريت بحران GISبه 
 - - برنامه تلفن همراه 2020

ورژن تحت وب به همراه ورژن 

 تحت موبايل

حالت داراي سامانه پیامکي در 

 آفالين

: GISباز توسعه پالگین هاي منبع

شناختي ساله کتاب 10يک تحلیل 

 [5] برداريدر ادبیات علمي نقشه

2021 - - 

هاي برنامه

تاپ، دسک

WebGIS  و

هاي تلفن برنامه
همراه، در حد 

 تئوري

ورژن تحت وب به همراه ورژن 

 تحت موبايل

داراي سامانه پیامکي در حالت 
 آفالين

 

مقايسه و ارزيابي روش اجرايي فعلي  2در جدول شماره 

و روش مطرح شده در طرح پیش رو در در مراکز درماني 

ادثه طي ح به بیمارستان امیدشهران جنوبي  انتقال بیمار از 

 1400 تیر 24 دقیقه بامداد 58ساعت در  شهرينشت گاز 

صورت پذيرفت. طي  در غرب تهران محله شهران جنوبي

مقايسه انجام شده، با استفاده از روش مطرح شده در طرح 

پیش رو در زمان که بعنوان مهمترين آيتم در مديريت 

جويي شده است.گردد صرفهبحران محسوب مي

 به بیمارستان امیدیش رو در انتقال بیمار از شهران جنوبي ر طرح پمقايسه و ارزيابي روش اجرايي فعلي و روش مطرح شده د - 2جدول 

 روش
نحوه ارتباط مصدوم 

 بامرکز اورژانس

مدت زمان تحلیل 

 وضعیت بیمار

مدت زمان اعزام 

 آمبوالنس به محل
 مسیريابي

مدت زمان انتقال بیمار از محل به 

 بیمارستان

اجرايي 

 فعلي

تماس با موبايل يا 

 تلفن ثابت
 دقیقه 11 دقیقه 15_5

هاي اپلیکیشن

مسیريابي در 

 موبايل

 دقیقه 9

طرح پیش 

 رو

استفاده از سامانه 
تحت وب و سامانه 

 پیامکي

 دقیقه 8 دقیقه 4_2
تعیین مسیر 

بهینه با استفاده 

 *Aاز الگوريتم 

 دقیقه 5

 

 

 بخشي از تصوير روي جلد نشريه -11شکل

اين حادثه شود مالحظه مي 11همانطور که در شکل 

سوزي نشد و به همین خاطر تلفات وري و آتشباعث شعله

 .نداشتدر پي جاني 

 گیریبحث و نتیجه -4

 سامانه تحت وب در زمان اتصال به در اين پژوهش يک

اينترنت و يک اپلیکیشن موبايل در زمان قطع دسترسي به 

در بخش واسط کاربري آسیبگردد که اينترنت ارائه مي

ديدگان، امکان تعیین مشخصات فردي و نوع آسیب و 

هاي هاي مصدوم با استفاده از آيتمچنین نیازمنديهم

موجود، تعیین موقعیت مکاني به صورت اتوماتیک و ارسال 

شود که در سامانه تحت موبايل درخواست کمک فراهم مي

 وقعیتموقعیت مکاني مصدوم توسط سیستم تعیین م

شود. در سامانه تحت وب در بخش واسط جهاني برداشت مي

هاي کمک ارسال شده بصورت کاربري مديران، درخواست

 Openlayers تکنولوژي مکانمند و متمايز با استفاده از
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جهت قرار دادن نقشه پويا در هر صفحه وب بوده و توسط 

به صورت آنالين به نمايش در  سرويس نقشه وب استاندارد

آيد. در اپلیکیشن موبايل هم پیام درخواست کمک براي يم

شود که اين درخواست تحت يک پیام مديران ارسال مي

گیري گردد و منجر به تصمیمتوسط ادمین دريافت مي

صحیح در زمینه امدادرساني توسط مسئولین خواهد شد. از 

مسیريابي بهینه جهت اعزام مسئولین امداد به محل بحران 

ي هاي آتگردد. به عنوان پیشنهاد جهت فعالیتمياستفاده 

هاي سنسورها را توسط مسئولین توان استفاده از دادهمي

امداد در صحنه بحران در نظر گرفت. در راستاي نیل به 

 اطالعات بايست ارائههدف مطرح شده مسئولین مي

 سازي نمايند.داوطلبانه را در جامعه فرهنگ

 سپاسگزاری

گذاري اشتراکهاي ذيربط جهت بهناز مديران ارگا

هاي موردنظر به منظور اجراي اين طرح کمال تشکر را داده

 دارم.
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