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 چکیذٌ :
مزاوش امذاد ي وزبت فزاَم وىىذٌ خذمبت ي عملیبت َبی امذاد ي وزبت ثٍ مقذيمیه در مًالع ضزيری ي ثحزاوی می ثبؽىذ. ثزای اوتخبة 

تخقیـ ثُیىٍ مىبثع ثٍ آوُب می ثبیغتی يضعیت فعلی عملىزد پبیگبٌ َبی مًرًد، مًرد ارسیبثی لزار گیزد. اوذاسٌ مىبن مىبعت مزاوش ي 

گیزی تززثی میشان وبرایی یىی اس ريؽُبی ارسیبثی وبرایی اعت. َذف اس ایه ممبلٍ محبعجٍ میشان وبرایی مزاوش امذاد ي وزبت اس طزیك 

 Data Envelopmentٍ طی یه عبل می ثبؽذ. ثزای محبعجٍ وبرایی اس مذل تحلیل پًؽؾی دادٌ َب )عملىزد آوُب در مبمًریت َبی محًط

Analysis ،اعتفبدٌ ؽذ. ؽبخـ َبی تعذاد پزعىل، خًدري وزبت، آمجًالوظ ي تزُیشات ثٍ عىًان پبرامتزَبی يريدی ي تعذاد حًادث )

عذاد افزاد امذادرعبوی ؽذٌ، تعذاد مقذيمیه درمبوی ي اوتمبلی ي تعذاد فًتی، فبفلٍ پبیگبٌ تب محل مأمًریت، سمبن رعیذن ثٍ محل حبدحٍ، ت

مزوش  27مزوش امذاد ي وزبت اعتبن گیالن ثٍ َمزاٌ  13پبرامتزَبی خزيری ایه مذل می ثبؽىذ. در ایه ممبلٍ مبمًریت َبی یه عبل 

در ثخؼ ثعذی ممبلٍ  پبیگبٌ وبوبرآمذ َغتىذ. 31ایی وبمل ي پبیگبٌ وبر 9اعتبن مبسوذران مًرد ثزرعی لزار گزفت. ثب تًرٍ ثٍ وتبیذ، 

 راَىبرَبیی ثزای ثُجًد وبرایی پبیگبٌ َب ارائٍ ؽذ.
 

   تحلیل پًؽؾی دادٌ َب، پبیگبٌ امذاد ي وزبت، عیغتم اطالعبت مىبوی. َای کلیذی :ياصٌ
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 مقذمٍ -1

مختلف مزاوش امذاد ي وزبت رمعیت َالل احمز رمًُری طی عبلُبی گذؽتٍ اطالعبت ربمعی در خقًؿ مبمًریتُبی 

اعالمی ایزان رمع آيری گزدیذٌ اعت. لذا ارسیبثی عملىزد مزاوش ثز اعبط امىبوبت ي تغُیالت مًرًد در آوُب ي تىبعبت  

 عملىزد آن در مبمًریتُبی مختلف محًل ؽذٌ ثٍ ایه مزاوش، می تًاوذ اطالعبت مفیذی در خقًؿ وبرایی ي احز ثخؾبی 

عیغتم مًرًد ارائٍ ومبیذ. ثزای ایىىبر می تًان اس مذل تحلیل پًؽؾی دادٌ َب ثٍ عىًان یبه مبذل ریبز پبرامتزیبه ي     

مىبعت رُت ارسیبثی وبرایی عیغتم مًرًد، اعتفبدٌ ومًد. ثذیه مىظًر اس مذل تحلیبل پًؽؾبی دادٌ خزيربی محبًر     

 آمجًالوظ ي تزُیشات ثٍ عىًان پبرامتزَببی يريدی ي تعبذاد  پزعىل، خًدري وزبت،  اعتفبدٌ می ؽًد. پبرامتز َبی تعذاد

ؽذٌ، تعذاد مقبذيمیه  رعیذن ثٍ محل حبدحٍ، تعذاد افزاد امذادرعبوی مبمًریت َب، فبفلٍ پبیگبٌ تب محل مأمًریت، سمبن

 فًتی، پبرامتزَبی خزيری ایه مذل می ثبؽىذ. درمبوی ياوتمبلی ي تعذاد

گیبزد. ثبب ثزرعبی وببرایی     امذاد ي وزبت اعتبن گیالن ي مبسوذران مًرد ثزرعی لزار می َبیدر ایه تحمیك وبرایی پبیگبٌ

مىبوی پبیگبٌ َب، تقمیمبت ممتضی ثمىظًر ثُجًد عملىزد پبیگبٌ َب اخذ می ؽبًد. ایبه تقبمیمبت  مبی تًاوبذ ؽببمل:       

مچىیه می تًاوذ مذلی ثزای ارسیبثی ثبسوگزی در تخقیـ مىبثع، افالح، ایزبد ي یب ثزچیذن پبیگبٌ َب ثبؽذ. ایه مطبلعٍ َ

در اخببذ تقببمیم آگبَبوببٍ  میببشان عببًدمىذی تقببمیم ثبؽببذ. در مزمببً  ایببه مببذل، عبببسمبن تقببمیم گیزوببذٌ را     

 ومًد. خًاَذ یبری

پزداسد، عپظ مذل تحلیل پًؽؾی دادٌ َب ثٍ عىًان مذلی وبرآمذ ثبزای  ایه وًؽتبر اثتذا ثٍ ثزرعی مطبلعبت پیؾیه می

پبزداسد، عبپظ پبرامتزَببی مبًرد ویببس مبذل       ؽًد، ثخؼ ثعذی اثتذا ثٍ معزفی دادٌ َبب مبی  معزفی می محبعجٍ وبرایی

 گیزد.آیذ.  در ثخؼ آخز، وتبیذ مًرد ثحج ي ثزرعی لزار میمحبعجٍ می ؽًوذ ي در وُبیت وبرایی پبیگبٌ َب ثذعت می

 پیشیىٍ تحقیق -2

 گیزد.   گزيٌ مًرد ثزرعی لزار می 3در  در ایه ثخؼ ثزخی اس مطبلعبت مزتجط ثب ایه تحمیك

 پذیز آسیب مىاطق تعییه مىظز اس جامع مطالعات -2-1

( ثبب ثزرعبی عًامبل    1384گزفتبٍ اعبت. محمبذی ي َمىببران)      در ایه حًسٌ مطبلعبت فزاياوی در داخبل وؾبًر اوزبب    

َبی ایمه را ثزای اعتمزار پبیگبٌ امذاد پیؾبىُبد   مىبن AHPؽُز تُزان ي ثب اعتفبدٌ اس مذل  11پذیزی در مىطمٍ  آعیت

ي مىطبك   AHPؽُز تُزان ثبب تلفیبك مبذل     10( ویش مطبلعٍ مؾبثٍ ای را ثزای مىطمٍ 1390. اربق ي َمىبران)]1[دادوذ

 ي مىطبك  AHPتُزان ثب مبذل   6( ایه مطبلعٍ را ثزای مىطمٍ 1390. ؽزب  عزالی ي َمىبران)]2[اوزب  دادٌ اعت  فبسی

ٌ   . مطبلعببت مزثبًب ثبٍ مىببن    ]3[اوبذ  فبسی اوزب  دادٌ ؽبُز تُبزان را ویبش علیزضبب      1َببی ؽبُزی مىطمبٍ     یببثی پبیگبب

ٍ   1392. رضبیی ي َمىبران)]4[( اوزب  دادٌ اعت1385اعالمی) وببرگیزی مبذل    ( مطبلعٍ مؾبثٍ ای ثزای ؽُز یبشد ثبب ثب

ANP ( مطبلعٍ ای را در ؽُز ریزفت ثب مبذل  1392. وًُردی پًر ي َمىبران)]5[ي مىطك فبسی ارائٍ دادٌ اعتAHP  ي

 . ]6[مىطك فبسی ارائٍ دادٌ اعت

پذیز را  رًار، مىبطك آعیت َبی َم گبٌ َب ي عىًوت پذیزی ربدٌ ( ثب ثزرعی عًامل مؤحز ثز آعیت1386گًاَی ي َمىبران)

ٌ     ك آعیتمًرد ؽىبعبیی لزار دادٌ ي دروُبیت ثز اعبط پًؽؼ مىبط َببی امبذاد ي    پذیز مىببطمی را ثبزای اعبتمزار پبیگبب

َبی ؽُزی در ایه وىتٍ اعبت وبٍ    َبی مزثًب ثٍ پبیگبٌ . تفبيت ایه مطبلعٍ ثب مطبلعٍ]7[دَذ ای پیؾىُبد می وزبت ربدٌ

ٌ  وىىذ. اسایه تز اعتمزار پیذا می َبی ؽُزی در وًاحی ایمه پبیگبٌ ؽبُزی ایبه وىتبٍ    َببی   ري در مطبلعبت مزتجط ثب پبیگبب

ایی ایمبه مغبتمز ؽبًوذ وجبیبذ اس      َب در عیه ایىىٍ ثبیغتی در مىطمٍ تًاوذ اس معبیت ایه مطبلعبت ویش ثبؽذ سیزا پبیگبٌ می

ٌ      َبی ربدٌ پذیز دير ثبؽىذ. در مطبلعبت مزثًب ثٍ پبیگبٌ مىبطك آعیت َبب در   ای ایه امز ثغبیبر ضبزيری اعبت وبٍ پبیگبب

 الع ؽًوذ ي الجتٍ مغلمبً در مىبوی ایمه ثبیغتی، مغتمز ؽًوذ.خیش ي وشدیىی مىبطك حبدحٍ
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 …امدادونجات با استفادهارزیابی کارایی پایگاه های

 علی سورانی، محمد طالعی

 ساسی  َا با ريیکزد بُیىٍ ساسی مکاوی پایگاٌ مطالعات جامع بزای مذل -2-2

ٌ    َب در وبرثزدَبی سیبدی مخل مىبن ایه مذل َبب،   وؾببوی، مبذارط، ثیمبرعبتبن    َببی آتبؼ   یبثی مزاوبش ايرصاوبظ، ایغبتگب

Weber (1929 ) ثببر تًعبط   یببثی ايل  َبی مىبن اوذ. ایه مذل بلٍ ي اوجبرَب مًرداعتفبدٌ لزارگزفتٍَب، مزاوش دفع سث فزيدگبٌ

مىظًر ثٍ حذالل رعبوذن فبفلٍ ثیه مزاوش تمبضب ي مزوبش خبذمبتی ثبٍ     ثزای ربومبیی یه مزوش خذمبتی در یه وبحیٍ ثٍ

َببی امبذاد ي وزببت اوزبب  پذیزفتبٍ       ٌ پبیگبٌ. در ایه ثخؼ مطبلعبت اوذوی در داخل وؾًر در حًس]8[وبر گزفتٍ ؽذوذ

یبثی  َبی مختلف مىبن َبی مًرًد ثز اعبط ؽبخـ ( ثٍ ثزرعی اوًا  مذل1392اعت. علیزضب احمذی فیىی ي َمىبران)

َبی مزثًب ثٍ اعبتمزار، تعبذاد ي وبً  يعببیل ي تزُیبشات امبذاد ي        َبی پًؽؼ، محذيدیت ؽبمل تبثع َذف، محذيدیت

َببی اعبتفبدٌ اس    پزداسد ي ثز ایه مجىبب ثبٍ ثزرعبی ؽبزایط ي محبذيدیت      احمز ي وً  ؽجىٍ می بی َاللَ وزبت در پبیگبٌ

َببی اعبتبتیه    َببی پًؽؾبی مغبیز ي تمبضبب( ي مبذل      یببثی )مبذل   َبی ايلیٍ مىبن َبی مىبوی مختلف ؽبمل مذل مذل

 .]9[پزداسد َبی لطعی ي احتمبلی پًؽؼ مضبعف( می )مذل

 َا بزای بزرسی يضعیت )کارایی( مًجًد پایگاٌای  مطالعات پایٍ -2-3

ٍ 1392َب در وؾًر حبمذ فذیمی ي َمىبران ) در ثبة ارسیبثی عملىزد پبیگبٌ ٌ    »ی  ( در ممبلب َببی   ارسیببثی وببرایی پبیگبب

ٍ   «احمز اعتبن یشد در طزح وًريسی ای َالل امذاد ربدٌ  عىبًان  ثب در وظز گزفته تعذاد پزعىل ي خًدريَبی َز پبیگببٌ ثب

َب ثزای ارسیبثی وببرایی   َب، اس مذل تحلیل پًؽؾی دادٌ عىًان خزيری َب ي تعذاد مقذيمبن ي مزارعیه عزپبیی ثٍ يريدی

 . ]10[َب ثب وبرایی وبمل را در ايلًیت اختقبؿ مىبثع لزار دادٌ اعت ي پبیگبٌ  ای اعتفبدٌ وزدٌ اعت ربدٌ امذاد  پبیگب13ٌ

َب رُت ارسیبثی وبرایی مزاوش فًریتی امذاد  ثٍ وذرت اس مذل تحلیلی پًؽؾی دادٌدر تحمیمبت محممیه خبرد وؾًر ویش 

یببثی ي تخقبیـ ثُیىبٍ     ( درريوبذ مىببن  2008) Ratickي  Klimberg.   در ارتجبب ثب وبرایی مىبوی، پزداختٍ ؽذٌ اعت 

ٍ وزدوبذ. ایبه ممبلبٍ ربش ايلبیه      مىبثع، پبرامتز وبرایی را ثٍ پبرامتزَبی دیگز مخل َشیىٍ، سمبن، پًؽؼ ي دعتزعی اضبف

عبسی وٍ در ثبال تًضیح دادٌ ؽذ،  َبی ثُیىٍ یبثی وزدٌ اعت. ایه مطبلعٍ اس مذل َبیی وٍ وبرایی را يارد ثحج مىبن ممبلٍ

( ثب ارائٍ مبذلی در لبلبت دي گبب  در پبی افبشایؼ وببرایی در       2013ي َمىبران ) Mitropoulos.]11[اعتفبدٌ وزدٌ اعت 

یبثی ایه مزاوش ي در گبب  دي  ثبٍ ثزرعبی وببرایی      یبثی مزثًب ثٍ مزاوش اعت. گب  ايل ارائٍ مذلی ثزای مىبن مغئلٍ مىبن

 .]12[دَذ ادامٍ می َب را تب سمبوی وٍ یه وبرایی مىبعت حبفل ؽًد، پزداسد ي ایه گب  َب می ایه مًلعیت

 َا دادٌ پًششی تحلیل -3

DEA)َب تحلیل پًؽؾی دادٌ  
  گیزوبذٌ  ارسیببثی وببرایی ياحبذَبی تقبمیم     ثبزای ریشی ریبضبی،   یه مذل ثزوبمٍ(عت، 1

(DMU
2
َبب   دلیبل تحلیبل پًؽؾبی دادٌ   َبب را تحبت پًؽبؼ لبزار دادٌ ي ثبٍ َمبیه        تمبب  دادٌ  DEA . تىىیبه اعت (

 .]13[ؽذٌ اعت وبمیذٌ

 -تحلیبل آن ثبزای ياحبذَبی تبه يريدی     ي محبعجٍ ي ؽًدمی َب تعزیف َب ثٍ يريدی عىًان وغجتی اس خزيری وبرایی ثٍ

ٍ  ثب ،ل دویبی يالعیبئامب در اوخز مغ .ه خزيری آعبن خًاَذ ثًدت ري ثبًدٌ ي   ياحذَبیی ثب چىذیه يريدی ي خزيری ريثب

ٍ فًرت یه ؽببخـ ياحبذ،    َب ثٍ َب ي خزيری وٍ ثب تزویت يريدیثٍ ريػ َبیی ویبس اعت وتیزٍ  در معیببر مىبعبجی    ثب

ٍ  خزيربی   s مؾببثٍ،  يريدی m اس اعبتفبدٌ  ثب َزوذا  ياحذ n وىیذ فزك .بثذی رُت عىزؼ وبرایی دعت  تًلیبذ  مؾببث

 ياحبذ،  َبز  ثبزای  ياحبذ،  َز َبی خزيری وزدن متحذ َمچىیه ي ياحذ َز َبی يريدی وزدن متحذ ثب تًانمی .وىىذ می

تزتیت مزثًب ثبٍ يسن َببی يريدی   ثٍ vي  uممبدیز  .(1-3عبخت)رياثط  خزيری یه ي يريدی یه ثب مزبسی ياحذ یه

 ثیبوگز ممبدیز يريدی َب ي خزيری َب می ثبؽىذ.  yي  xثبؽىذ. ي پبرامتزَبی َب ي خزيری َب می

                                                 
1-Data Envelopment Analysis 
2- Decision Making Unit 
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تزویت ؽًوذ ثب تغییز يسن َبب، ممبذار   ثزای محبعجٍ ممبدیز مزبسی ثبیغتی يريدی َب يخزيری َب ثٍ فًرت يسیه ثب َم 

یبثىذ پز ياضح اعت وٍ وغجت ثبیه دي پببرامتز مزبسی)ممبذار وببرایی( ویبش تغییبز       ایه پبرامتزَبی مزبسی ویش تغییز می

میىىذ ایه ثذیه معىبعت وٍ ثب تغییز ريیىزد وغجت ثٍ اَمیت)ايسان( ممبدیزخزيری ي يريدی، ممذار وبرایی ویبش تغییبز   

ٍ  ای اس وبرایی َب تعزیف میگیزی مزمًعٍزیه ثزای َز ياحذ تقمیممیىىذ، ثىبث ای ؽًد، ایه مذل ثب حبلت خبًػ ثیىبوب

 ومبیؼ دادٌ ؽذٌ اعت. 2-3دَذ ثیبن ریبضی ایه مفبَیم در  راثطٍ ثیؾتزیه ممذار ایه پبرامتز را مذوظز لزار می
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 CCRمذل  -3-1

CCRمًرد اعتفبدٌ لزار دادوذ. مبذل   1976چبروش، وًپز ي ريدس ایه مذل را در عبل 
اس رملبٍ مبذل َببی ثببسدٌ حبثبت       3

 تبًان ثبٍ دي فبًرت عمبل وبزد:     مبی ریبشی خطبی   ثٍ یه مذل ثزوبمٍ 2-4وغجت ثٍ ممیبط َغتىذ. ثزای تجذیل راثطٍ 

 مببببذل يريدی محببببًر: مخببببزد وغببببز را حبثببببت در وظببببز گزفببببت ي فببببًرت را حببببذاوخز وببببزد.          -

 مببببببذل خزيرببببببی محببببببًر: فببببببًرت وغببببببز را حبثببببببت ي مخببببببزد را حببببببذالل وببببببزد.        -

 ثبؽىذ.می CCRمزثًب ثٍ مذل خزيری محًر  3-3رياثط  
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 - Charls, Cooper& Rodse 
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 …امدادونجات با استفادهارزیابی کارایی پایگاه های

 علی سورانی، محمد طالعی

 ساسی پیادٌ -4

مىظًر ثزرعی عملىزد ي وبرایی پبیگبٌ َبی امذاد ي وزبت ثب اعتفبدٌ اس مذل تحلیل پًؽؾی دادٌ، دادٌ َبی مىببوی ي  ثٍ 

عبل پبیگبٌ َبی اعبتبن گبیالن ي اعبتبن مبسوبذران ي َمچىبیه اطالعببت مىببوی ي تًفبیفی          1تًفیفی مبمًریت َبی 

یٍ اطالعبتی ؽجىٍ راٌ َب ویش اس يسارت راٌ ي ؽُزعبسی اخبذ  مًلعیت پبیگبٌ َب اس عبسمبن امذاد ي وزبت وؾًر اخذ ؽذ. ال

 َبی مًرد اعتفبدٌ در مذل ي وحًٌ اعتخزاد آوُب اؽبرٌ ؽذٌ اعت:ؽذ. در سیز ثٍ پبرامتز

 پارامتزَای يريدی: -4-1

 تعذاد پزعىل 

 تعذاد خًدري وزبت 

 تعذاد آمجًالوظ 

 تزُیشات 

عبسمبن امذاد ي وزبت در تزُیبش ي تببمیه یىغببن پبیگببٌ َبب، حبثبت ي       پبرامتزَبی پزعىل ي تزُیشات ثٍ دلیل عیبعت 

 یىغبن در وظز گزفتٍ ؽذٌ اعت.

 پارامتزَای خزيجی: -4-2

 حًادث تعذاد 

َزچمذر تعذاد مبمًریت َبی اعشامی پبیگبٌ َب ثیؾتز ثبؽذ وؾبن دَىذٌ مىبعبت ثبًدن مًلعیبت اعبتمزار پبیگببٌ اعبت.       

دَی آوُب در پًؽؼ حًادث ویش َغت.مطمئىب یه پبیگبٌ ثبب تعبذاد   میشان ظزفیت ي پبعختعذاد حًادث َز پبیگبٌ ثیبوگز 

مبمًریت َبی ثیؾتز، اس یه پبیگبٌ مؾبثٍ ثب تعذاد مبمًریت َبی ومتز، وبرایی ثیؾتزی دارد ي اس ايلًیبت ثببالتزی ثبزای    

َز پبیگبٌ اس ثبیه دادٌ َبب اعبتخزاد ي    تخقیـ مىبثع ثزخًردار اعت. ثزای محبعجٍ ایه پبرامتز، اطالعبت مبمًریت َبی 

 ؽًوذ.ؽمبرػ می

 ٍفبفل 

ثزای دعتزعی عزیع ي ثٍ مًلع در آسادعبسی مقذيمیه حًادث، مًلعیت مىبوی پبیگبٌ َببی امبذاد ي وزببت اس اَمیبت     

ثبالیی ثزخًردار اعت.ربومبیی پبیگبٌ َب  تب حذ ممىه ثبیغتی وشدیه ثٍ حًادث ثبؽىذ اس ایبه ري ثبزای ثزرعبی میبشان     

اس میبوگیه فبفلٍ مبمًریت َب تب پبیگبٌ مزثًطٍ اعتفبدٌ ؽبذٌ   عًدمىذی مًلعیت فعلی پبیگبٌ اس وگبٌ وشدیىی ثٍ حًادث،

تجذیل ي عبپظ   shp.اعت. ثذیه مىظًر اثتذا مبمًریت َبی مزثًب ثٍ َز پبیگبٌ اس فبیل اوغل اعتخزاد ؽذٌ ي ثٍ فزمت 

وببر اس   فبفلٍ َب محبعجٍ می ؽًوذ. در ایه تحمیك ثزای افشایؼ دلت اس فبفلٍ ؽبجىٍ اعبتفبدٌ ؽبذٌ اعبت. ثبزای ایبه      

 اوذ.آمذٌ 1-4اطالعبت ؽجىٍ راٌ َب، مًلعیت پبیگبٌ َب ي مًلعیت حًادث اعتفبدٌ ؽذٌ اعت. وتبیذ در رذيل 

 1-4جذيل 

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شمارٌ پایگاٌ

 3059 28523 7986 4258 1598 3157 3555 6905 935 3336 فاصلٍ

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 شمارٌ پایگاٌ

 3298 7361 1554 10324 3744 2554 2568 2593 8710 1734 فاصلٍ

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 شمارٌ پایگاٌ

 2208 11040 5748 6195 4614 53654 2699 7815 5979 3750 فاصلٍ

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 شمارٌ پایگاٌ

 13719 4186 26959 11648 2472 14564 6257 5784 8966 6093 فاصلٍ
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 رعیذن سمبن 

ای فزاَم ؽًوذ وٍ ثب گذؽت ومتزیه سمبن اس اطبال  اس حبدحبٍ   مىبن ي ؽزایط پبیگبٌ َبی امذاد ي وزبت ثبیغتی ثٍ گًوٍ

تبزیه مغبئلٍ مبًحز    ویزيَبی ومىی در فحىٍ حبضز ؽًوذ ي ثزای ومه ثٍ مقذيمبن الذا  ممتضی را اوزب  دَىذ. عمذٌ

ثٍ ربومبیی مًلعیت پبیگبٌ اعت اس عًامل مُم دیگز می تبًان ثبٍ عیغبتم َببی مخببثزٌ      در مذت سمبن رعیذن، مزثًب 

حًادث، تعذد تیم َبی عملیبتی، عزعت عمل پزعىل، تزُیشات پبیگبٌ ي ... اؽبرٌ وبزد. ثبذلیل ایىىبٍ پبرامتزَببی مبًحز      

ی ارسیبثی وبرایی ي عملىزد یبه پبیگببٌ   سیبدی در پبرامتز سمبن پىُبن ؽذٌ اوذ، ایه پبرامتز می تًاوذ ومبیىذٌ مىبعجی ثزا

ثبؽذ. ثزای اعتخزاد سمبن، اطالعبت مزثًب ثٍ سمبن مخبثزٌ حبدحٍ اس محل حبدحٍ ي سمبن حجت ؽذٌ ثزای حضًر ویزيَبی 

عملیبتی در محل حبدحٍ اس دادٌ َب اعتخزاد می ؽًوذ ي ثب تفىیه مبمًریت َب ثزاعبط پبیگبٌ َب، سمبن متًعط رعبیذن  

 آمذٌ اوذ. 2-4ؽًد. وتبیذ در رذيل بیگبٌ محبعجٍ میثزای َز پ

 2-4جذيل 

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شمارٌ پایگاٌ

 5.95 31.21 9.93 4.54 1.90 2.87 3.15 6.38 1.23 3.06 سمان رسیذن

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 شمارٌ پایگاٌ

 4.03 6.55 2.33 14.69 3.69 1.91 2.06 2.18 14.04 2.60 سمان رسیذن

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 شمارٌ پایگاٌ

 2.31 8.99 9.28 9.23 2.22 24.96 2.41 5.17 10.77 3.25 سمان رسیذن

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 شمارٌ پایگاٌ

 21.00 4.67 22.24 19.80 2.32 14.59 8.68 7.75 9.91 7.27 سمان رسیذن

 ؽذٌتعذاد افزاد امذادرعبوی 

مىبعبت ثبزای ارسیببثی مىببوی     تعذاد افزادی وٍ در فحىٍ حبدحٍ حبضز َغتىذ ي ویبس ثبٍ امذادرعببوی داروبذ پببرامتزی     

 ؽًد.ثبؽذ، ثب تفىیه مبمًریت پبیگبٌ َب، ایه پبرامتز اس دادٌ َب اعتخزاد میَب می پبیگبٌ

 فًتی ي تعذاد مقذيمیه درمبوی ياوتمبلی   تعذاد 

تعذاد تلفبت در حیه حبدحٍ ي در يالع در حیه عملیبت امذاد، پبرامتزی مىبعت ثبزای ارسیببثی عملىبزد پبیگببٌ امبذاد ي      

وزبت می ثبؽذ. الجتٍ ثبیغتی تًرٍ داؽت وٍ تعذاد تلفبت ي تعذاد مقذيمیه ثبیغتی در وىبرَم در وظز گزفتبٍ ؽبًد ي   

ثبؽذ. ثزای مخبل پبیگبَی ثب تعبذاد عملیببت َببی فبزايان وغبجت ثبٍ        تًاوذ گمزاٌ وىىذٌدر وظز گزفته یىی اس ایىذي می

پبیگبَی ثب تعذاد عملیبت وم، احتمبال تلفبتی ثیؾتزی خًاَذ داؽت. ثزای محبعجٍ ایه پبرامتز، اطالعبت اس میبن دادٌ َبب  

 اعتخزاد می ؽًوذ.

 بحج ي وتایج -5

ٍ      CCRدر ایه تحمیك اس مذل  ریبشی خطبی در   خزيری محًر اعتفبدٌ ؽذٌ اعت. محبعبجبت ثبب اعبتفبدٌ اس اثبشار ثزوبمب

عبسی يارد ثزوبمٍ ؽبذٌ  اوزب  ؽذٌ اعت. پبرامتزَبی يريدی ي خزيری مزثًب ثٍ پبیگبٌ َب پظ اس وزمبل Matlabافشار  وز 

 دَذ.ممبدیز وبرایی پبیگبٌ َب را وؾبن می ؽذٌ پبرامتزَب يممبدیز اعتبوذارد 1-5ي وبرایی پبیگبٌ َب محبعجٍ ؽذ. رذيل 
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 …امدادونجات با استفادهارزیابی کارایی پایگاه های

 علی سورانی، محمد طالعی

 1-5جذيل 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شمارٌ پایگاٌ

 0.31 0.03 0.12 0.22 0.59 0.30 0.26 0.14 1.00 0.28 فاصلٍ

 0.05 0.83 0.24 0.42 0.65 0.53 0.57 0.11 0.20 0.45 تعذاد حًادث

 0.21 0.04 0.12 0.27 0.65 0.43 0.39 0.19 1.00 0.40 سمان

 0.04 0.05 0.10 0.07 0.04 1.00 0.06 0.11 0.35 0.09 امذادرساوی شذٌ

 0.05 0.08 0.28 0.08 0.08 0.09 0.07 0.05 1.00 0.09 مصذيمیه درماوی ياوتقالی

 1.00 0.95 1.00 0.85 0.97 0.78 0.97 0.96 0.98 0.94 تلفات

 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 0.75 0.25 0.50 0.25 0.75 آمبًالوس

 0.20 0.40 0.20 0.40 0.40 1.00 0.20 0.40 0.20 0.40 خًدري وجات

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 پزسىل

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 تجُیشات

 1.00 0.97 1.00 0.86 0.99 1.00 0.98 0.96 1.00 0.95 کارایی

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 پایگاٌشمارٌ 

 0.28 0.13 0.60 0.09 0.25 0.37 0.36 0.36 0.11 0.54 فاصلٍ

 0.53 0.10 0.03 0.13 0.52 0.34 0.35 1.00 0.96 0.74 تعذاد حًادث

 0.31 0.19 0.53 0.08 0.33 0.64 0.60 0.56 0.09 0.47 سمان

 0.04 0.37 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 امذادرساوی شذٌ

 0.06 0.10 0.09 0.04 0.06 0.07 0.08 0.11 0.06 0.07 مصذيمیه درماوی ياوتقالی

 0.94 0.89 1.00 0.91 0.92 0.94 0.93 0.97 0.96 0.98 تلفات

 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 آمبًالوس

 0.20 0.40 0.40 0.20 0.40 0.40 0.20 0.40 0.60 0.20 خًدري وجات

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 پزسىل

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 تجُیشات

 0.95 0.92 1.00 0.91 0.93 0.95 0.94 1.00 0.99 1.00 کارایی

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 شمارٌ پایگاٌ

 0.42 0.08 0.16 0.15 0.20 0.02 0.35 0.12 0.16 0.25 فاصلٍ

 0.01 0.26 0.27 0.38 0.29 0.32 0.43 0.50 0.45 0.46 تعذاد حًادث

 0.53 0.14 0.13 0.13 0.55 0.05 0.51 0.24 0.11 0.38 سمان

 0.02 0.07 0.31 0.10 0.38 0.05 0.13 0.16 0.15 0.08 امذادرساوی شذٌ

 0.07 0.10 0.06 0.10 0.47 0.07 0.08 0.14 0.13 0.10 مصذيمیه درماوی ياوتقالی

 0.97 0.93 0.97 0.98 0.92 0.90 0.91 0.97 0.88 0.90 تلفات

 0.25 0.75 0.75 0.25 0.50 0.25 0.75 0.75 0.25 0.50 آمبًالوس

 0.20 0.40 0.80 0.20 0.60 0.40 0.60 0.40 0.40 0.40 خًدري وجات

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 پزسىل

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 تجُیشات

 0.98 0.93 0.99 0.99 0.96 0.90 0.92 0.99 0.90 0.91 کارایی

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 شمارٌ پایگاٌ

 0.07 0.22 0.03 0.08 0.38 0.06 0.15 0.16 0.10 0.15 فاصلٍ

 0.08 0.02 0.08 0.24 0.13 0.15 0.56 0.16 0.18 0.02 حًادثتعذاد 

 0.06 0.26 0.06 0.06 0.53 0.08 0.14 0.16 0.12 0.17 سمان
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 0.04 0.04 0.02 0.06 0.02 0.04 0.06 0.03 0.03 0.04 امذادرساوی شذٌ

 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.06 0.07 0.05 0.07 0.06 مصذيمیه درماوی ياوتقالی

 0.95 1.00 1.00 0.89 0.84 0.90 0.96 0.95 0.93 0.71 تلفات

 0.25 0.75 0.25 1.00 0.25 0.25 0.50 0.25 0.50 0.25 آمبًالوس

 0.40 0.20 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.20 خًدري وجات

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 پزسىل

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 تجُیشات

 0.95 1.00 1.00 0.89 0.85 0.90 0.97 0.95 0.93 0.71 کارایی

پبیگبٌ ویش وبوبرا َغبتىذ.   31پبیگبٌ وبرایی وبمل را ثذعت آيردوذ،  9پبیگبٌ امذاد ي وزبت اعتبن گیالن ي مبسوذران  40اس 

 مبمًریت َب ي وبرایی مزثًب ثٍ عملىزد پبیگبٌ َبعت.مزثًب ثٍ ومؾٍ پبیگبٌ َب، پزاوىذگی  1-5ؽىل 

 

 مًقعیت پایگاٌ َا ي مامًریت َا ي کارایی پایگاٌ َا 1-5شکل 

وىذ در يالع تغییز می CCRمؾخـ اعت ؽبخـ وبرایی ثب تغییز پبرامتزَبی خزيری مذل  1-5َمبوطًر وٍ اس رذيل 

تبًان عبىبریًَبیی ثبزای تغییبز     ري مبی ٌ َبب را ثُجبًد ثخؾبیذ.اسایه   تًان ثب تغییز پبرامتزَبی خزيری، وببرایی پبیگبب  می

، ثب الگً لبزار دادن  32عىًان مخبل ثزای افشایؼ وبرایی پبیگبٌ مىظًر ثُجًد عملىزد پبیگبٌ َب پیؾىُبد داد. ثٍپبرامتزَب، ثٍ

حبدحٍ، َمبوطًر وٍ اس رذيل مؾبخـ  ي تغییز مىبن پبیگبٌ ي ثُجًد پبرامتزَبی فبفلٍ ي سمبن رعیذن ثٍ محل  33پبیگبٌ 

در وظز گزفت الگً لزار دادن  32تًان ثزای پبیگبٌ ارتمب داد. عىبریً ثُتز ي دیگزی وٍ می 95/0ثٍ  93/0اعت وبرایی را اس

اعت. َمٍ پبرامتزَبی ایه دي پبیگبٌ ثٍ رش پبرامتز تعذاد حًادث تمزیجب یىغبن اعبت. پببرامتز تعبذاد حبًادث      12پبیگبٌ 

ثبؽذ. ایه ثذیه معىبعبت وبٍ ثبب افبشایؼ     می 96/0، 12اعت درحبلی وٍ ایه پبرامتز ثزای پبیگبٌ  18/0، 32پبیگبٌ  ثزای

افشایؼ داد. در ایبه مخببل    99/0ثٍ  93/0تًان وبرایی ایه پبیگبٌ را اس می 32دادن تعذاد مبمًریت َبی محًلٍ ثٍ پبیگبٌ 

بن پبیگبٌ ثزرعبی ؽبذ پبظ ممىبه اعبت ثبب اختقببؿ ًَؽبمىذاوٍ         دي عىبریً تغییز تخقیـ مبمًریت َب ي تغییز مى

ی پبرامتزَبی خزيربی ایبه مبذل    مبمًریت َب ي اوتخبة مىبعت مىبن پبیگبٌ َب، عملىزد پبیگبٌ َب را ثُجًد ثخؾیذ. َمٍ

 َبی مىبوی َغتىذ ایه ثذیه معىبعت وٍ ثب تغییز پبرامتز مىبن، َمٍ ی پبرامتزَببی خزيربی مبذل   تحت تبحیز ؽبخـ

تًاوذ تغییز مىبن پبیگبٌ َب ثبؽذ. حبل عبىبریً تغییبز مىببن    احتمبل تغییز داروذ پظ یىی اس عىبریًَبی مُم ي مًحز می

لبثبل مؾببَذٌ اعبت، ایبه پبیگببٌ مًلعیبت        2-5گیزد. َمبوطًر وٍ در ؽبىل  مًرد ثزرعی لزار می 4پبیگبٌ ثزای پبیگبٌ 

محبعبجبت مزثبًب ثبٍ     Aثب فزك تغییز مىبن ایه پبیگبٌ ثبٍ مىببن    مىبوی مىبعجی وغجت ثٍ مبمًریت َبی محًلٍ وذارد

ؽًد. ثب ایه وبر پبرامتز فبفلٍ ثزای ایه پبیگببٌ  پبرامتز فبفلٍ ي سمبن رعیذن ثٍ محل حبدحٍ  ثزای ایه حبلت محبعجٍ می
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 علی سورانی، محمد طالعی

در مبذل وببرایی،    یبثذ ثبب اعمببل ایبه تغییبزات    وبَؼ می 71/2ثٍ  15/3متز ي پبرامتز سمبن اس  3037متز ثٍ  3555اس 

 گزدد.وبئل می 00/1ثٍ وبرایی  98/0پبرامتز وبرایی اس 

 

 مکاوی فزضی بزای بُبًد کارایی Aمزبًط بٍ پایگاٌ پاسىذ در استان ماسوذران ي وقطٍ  2-5شکل 

 تخصیص مامًریت َا بزاساس تحلیل کمتزیه فاصلٍ -5-1 

تًان ثزای ثُجًد وبرایی پبیگبٌ َب در وظز گزفت تخقیـ ثزاعبط مىطك ومتزیه فبفلٍ اعت ثزای راَىبر دیگزی وٍ می

، مبمًریت َب ثبٍ وشدیىتبزیه پبیگببٌ     ArcGISافشار در محیط وز  Location/Allocationایه مىظًر ثب اعتفبدٌ اس تحلیل 

-مبی  CCRَب، پبرامتزَبی رذیذ محبعجٍ ؽذٌ ي يارد مبذل  ؽًوذ. ثعذ اس تخقیـ رذیذ مبمًریتمحل خًد محًل می

اوذ، َمبوطًر وبٍ اس ممبیغبٍ   لبثل مؾبَذٌ 2-5ؽًوذ. وتبیذ ایه تغییزات در رذيل َبی رذیذ محبعجٍ میؽًوذ ي وبرایی

را ثبٍ  مؾخـ اعت عملىزد پبیگبٌ َب ثب ایه راَىبر ثُجًد یبفتٍ اعت. در ایىزب تعذاد پبیگببٌ َببی وبب    2-5ي  1-5رذيل 

 یبثذ.ياحذ افزایؼ می 11

 2-5جذيل 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شمارٌ پایگاٌ

 1.00 0.95 1.00 0.88 0.99 1.00 1.00 0.96 1.00 0.94 کارایی

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 شمارٌ پایگاٌ

 0.95 1.00 1.00 0.90 0.93 0.95 0.95 1.00 0.97 1.00 کارایی

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 شمارٌ پایگاٌ

 0.96 0.92 0.96 0.96 0.92 0.90 0.93 0.98 0.90 0.79 کارایی

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 شمارٌ پایگاٌ

 0.84 1.00 1.00 0.92 0.84 0.94 0.98 0.94 0.90 0.71 کارایی

 

 گیزی وتیجٍ -6

پبیگبٌ َبی امذاد ي وزبت، عملىزد پبیگبٌ َبی اعتبن گیالن ي در ایه تحمیك ثب تًرٍ ثٍ اَمیت ثزرعی عملىزد ي وبرایی 

مبسوذران مًرد ثزرعی لزار گزفت. مذل تحلیل پًؽؾی دادٌ َب ثٍ عىًان مذلی وبرآمذ ثزای ثزرعی وبرایی ایه پبیگبٌ َب 

یبه تحمیبك تغییبز در    پبیگبٌ وبرایی وبمل را ثذعت آيردوبذ. در ا  9پبیگبٌ اعتبن گیالن،  40مًرد اعتفبدٌ لزار گزفت. اس 
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 مهندسی فناوری اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394دی ماه  30و  29  

پبیگببٌ ؽبذ. وىتبٍ مُبم در      11ثٍ  9تخقیـ مبمًریت َبی محًلٍ ثٍ پبیگبٌ َب، عجت افشایؼ تعذاد پبیگبٌ َبی وبرا اس 

ارتجبب ثب ایه پبیگبٌ َب، تًسیع وغجتب یىىًاخت حًادث در اطزاف ایه پبیگبٌ َبعت ایه مًضً  می تًاوذ در تحمیك َببی  

تبًان ثبب ارائبٍ عبىبریًَبی     ثٍ آن پزداختٍ ؽذ مبی  5ؾتز لزار گیزد. َمبوطًر وٍ در ثخؼ آتی مًرد تحلیل ي ثزرعی ثی

 ؽًد:مختلف، عملىزد پبیگبٌ َب را ثُجًد ثخؾیذ. در ارتجبب ثب ثُجًد عملىزد پبیگبٌ َبی وبوبرا، راَىبرَبیی پیؾىُبد می

 ثب وبرایی ثیؾتزاوتمبل مىبثع، تزُیشات ي پزعىل پبیگبٌ َبی وبوبرا ثٍ پبیگبٌ َبی  -

 تغییز در ريوذ تخقیـ مبمًریت َب ي افشایؼ تعذاد مبمًریت َبی پبیگبٌ َب وبوبرا -

 تز ؽذن ثٍ حًادثاوتمبل رشئی مىبن پبیگبٌ َب ي وشدیه -

 تًان یىی اس آن پبیگبٌ َب را حذف ومًد.ثب تًرٍ ثٍ َمغبیٍ ثًدن ثزخی پبیگبٌ َبی وبوبرا، می -

 ؽًد :مىذ در ایه سمیىٍ، مًضًعبت سیز پیؾىُبد میلٍگزان عالثٍ پضيَؼ

 وزبت ي وحًٌ تًسیع مىبوی حًادث در اطزاف پبیگبٌ َب ي ثزرعی ارتجبب ثیه وبرایی پبیگبٌ َبی امذاد -

ثزای ثزرعی میشان وبرآمذی راَىبرَبی ارائبٍ ؽبذٌ در ثببال، ثبب اعمببل ایبه تغییبزات ي محبعبجٍ ديثببرٌ ي چىبذثبرٌ            -

 تزَبی ایه تحمیك، می تًان ريوذ ثُجًد وبرایی را مًرد ثزرعی لزار داد.پبرام

َمچىیه می تًان اس ایه تحمیك ثزای ارسیبثی مطبلعبت اوزب  گزفتٍ در سمیىٍ تخقیـ مىبثع ي مىبویبثی پبیگببٌ َببی    -

 امذاد ي وزبت اعتفبدٌ وزد.
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