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1 - مقدمه 
آن ها  از  ناشي  مالي  و  جاني  خسارات  و  تصادفات  و  حوادث 
یکي از معضالت شبکه حمل و نقل جاده اي است که همه روزه 
و میر  از علل مرگ  باالیي  بوده و درصد  گریبان گیر عموم مردم 
و تلفات انساني را موجب  مي شود. امروزه رشد روز افزون تلفات 
تبدیل  ملي  فاجعه  به  جاده اي  تصادفات  از  ناشي  مالي  و  جاني 
و  دستگاه ها  تمام  همکاري  و  ملي  عزم  نیازمند  آن  رفع  و  شده 
بررسي هاي  اساس  بر  که  گونه اي  به  است.  ذیربط  سازمان هاي 
به تعداد مجروحان  به عمل آمده میانگین نسبت تعداد کشته ها 
حوادث جاده اي در کشورهاي در حال توسعه 2% و در مورد ایران 
با  این در حالي است که در کشورهاي پیشرفته  24% است]1[. 
توجه به باال بودن آمار تعداد وسایل نقلیه، میانگین باالي سرعت 
وسایل نقلیه موجود، استفاده از مشروبات الکلي و ... شرایط براي 
این  اما  مهیاست.  جاده اي  حوادث  کشته شدگان  تعداد  افزایش 
راه اندازي  نظارت،  و  کنترل  آموزش،  چون  تمهیداتي  با  کشورها 
امداد رساني جاده اي، توسعه  و توسعه کمي و کیفي سیستم هاي 
 ... سیستم اطالع رساني از قبیل تلفن هاي اضطراري بین راهي و 
توانسته اند تعداد حوادث جاده اي و ضایعات ناشي از آن را تا حد 
باالیي تحت کنترل داشته و حتي کاهش دهند. یکي از جنبه هاي 
ارتباط  ایجاد  مسیر،  یک  امنیت  و  ایمني  در  اهمیت  حائز  بسیار 
که  معني  بدین  است.  جاده اي  نقل  و  حمل  کاربران  بین  مداوم 

رانندگان و مسافران احساس کنند که در تمام مسیر در کوتاه ترین 
زمان ممکن با بخش مدیریت و ارائه خدمات راه در ارتباط بوده و 
تحت نظر قرار دارند. این موضوع از جنبه هاي مختلف در افزایش 
ایمني و امنیت در راه مؤثر است. به عنوان مثال اگر پلیس  راه با 
استفاده از سیستم هاي کنترل و نظارت، قادر به القاي این حس به 
رانندگان باشد که در تمامي مسیر در نقاط مختلف حرکات آن ها 
توسط سیستم هاي مختلف و با حضور گشت هاي سیار تحت کنترل 
رانندگي و حوادث  به طور چشمگیري میزان تخلفات  قرار دارد، 
از  ایمني مسیر مي گردد.  افزایش  جاده اي کاهش  یافته و موجب 
طرفي راننده باید احساس کند که در صورت مواجهه با مشکل در 
مسیر در کوتاه ترین زمان ممکن، گروه هاي امدادرساني در محل 
حاضر و امنیت او و مسافران را تضمین خواهند نمود. این موارد 
امنیت  و  ایمني  تعیین کننده چهارچوبي است که سطح  واقع  در 
ترسیم  امداد رساني  مختلف  شیوه هاي  از  استفاده  با  را  مسیر  در 
مي نماید. یکي از مهم ترین مباحث مربوط به ارتقاي سطح ایمني 
در  امدادرساني  و  رفاهي  خدمات  ایجاد  راه ها  در  تردد  امنیت  و 
طول شبکه راه هاست. در اغلب کشورهاي موفق در زمینه ی ایمني 
حمل و نقل جاده اي ارایه ی فعالیت هاي امدادرساني در طول راه ها 
امداد فني  و  و نجات جاده اي  امداد  امداد پزشکي،  به سه بخش 
زمینه ی  در  مهم  مشکالت  از  یکي  مي شود.  تقسیم بندي  خودرو 
ارتباطات  نبودن  روشن  و  بخش ها  این  تفکیک  عدم  امدادرساني 
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چکیده
یکي از مهم ترین مباحث مربوط به ارتقاي سطح ایمني و امنیت تردد در راه ها ایجاد خدمات رفاهي و امدادرساني در طول شبکه راه ها مي باشد. 
در اغلب کشورهاي موفق در زمینه ی ایمني حمل و نقل جاده اي ارایه ی فعالیت هاي امدادرساني در طول راه ها به سه بخش امداد پزشکي، امداد و 
نجات جاده اي و امداد فني خودرو تقسیم بندي مي شود. یکي از مشکالتي که در طول راه هاي کشور وجود دارد این است که عملیات امداد به صورت 
منظم و سیستماتیک انجام نمي شود و بسیاري از گروه هاي درگیر در مدیریت امداد وظایف گروه هاي دیگر را انجام مي دهند. به همین دلیل روند 
امدادرساني در طول راه هاي کشور بسیار کند است. در واقع نقش سازمان ها و ارگان هاي مختلف و تعامالت آن ها در عملیات امداد نامعلوم است. 
درصورتي که ارگان ها و سازمان هاي درگیر در مدیریت امداد مشخص باشد و الگوي مناسبي در خصوص تعامالت و ارتباطات میان ارگاني در امر 
مدیریت امداد وجود داشته باشد، در نهایت مدیریت حوادث و بحران ها بهبود مي یابد. در این پژوهش هدف اصلي ارایه ی نقش هریک از سازمان ها 

در مدیریت امداد جاده اي، تعریف ارتباطات میان ارگاني و نوع آن ها مي باشد.
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الزم بین آن هاست. در پژوهش پیش رو هدف تهیه الگوي ارتباطي 
است که بتوان با استفاده از آن ارتباطات و تعامالت میان ارگاني 
در عملیات امداد جاده اي را مشخص نمود. در این راستا با بررسي 
تجارب سایر کشورها و با توجه به وضعیت کشور الگویي کاربردي 

براي مدیریت امداد جاده اي  ارایه مي گردد]2 و 3[.

2 - تعریف مسأله و اهداف 
که  است  عواملي  از  یکي  امداد  ارایه ی خدمات  کلي  طور  به 
موجب افزایش احساس امنیت استفاده کنندگان از راه ها در زمان 
حاصل  پیشرفت هاي  به  توجه  با  که  خصوص  به  مي شود.  سفر 
فعلي،  خودروهاي  پیچیدگي هاي  و  خودرو  ساخت  فن آوري  در 
است.  برخوردار  بیشتري  اهمیت  از  رانندگان  براي  موضوع  این 
از  یکي  عنوان  به  امداد  خدمات  ارایه  که  است  دلیل  همین  به 
در  استفاده کنندگان  توسط  مسیر  انتخاب  در  تأثیرگذار  عوامل 
عالوه  مي گیرد.  قرار  عمل  مالک  سفر  تخصیص  برنامه ریزي هاي 
و  حمل  در  امنیت  و  ایمني  ارتقاي  در  امدادرساني  اثربخشي  بر 
نقل جاده اي، این موضوع به عنوان یکي از فعالیت هاي اقتصادي 
و اشتغال زا بسیار مورد توجه مسئوالن و برنامه ریزان حمل و نقل 
در سایر کشورهاست. در این پژوهش با استفاده از بررسي امداد 
جاده اي در سایر کشورها، جایگاه عملیات امداد در کشور، تفکیک 
امدادهاي مختلف جاده، ارگان هاي مرتبط با امدادرساني و  الگوي 

ارتباطي میان ارگاني ارایه مي شود.
 مهم ترین اهداف پژوهش پیش  رو عبارتند از: 

 افزایش ایمني و امنیت تردد استفاده کنندگان در راه ها. 
 تقسیم بندي عملیات امداد در کشور

 تعیین جایگاه امداد در مدیریت ایمني جاده اي کشور
 تعیین ارگان هاي اصلي در عملیات امداد جاده اي کشور و 

وظایف هر یک
  ارایه الگوي ارتباطات میان ارگاني در مدیریت امداد جاده اي

3 - ادبیات تحقیق
بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در دانشگاه کمبریج به طور 
معمول70% حوادث گزارش و ثبت مي شود تا امدادرساني به آن ها 
کاماًل  شرایطي  در  یافته  توسعه  کشورهاي  در  صورت  پذیرد]4[. 
ارایه خدمات هر چه  بسیاري جهت  ایران، تالش هاي  با  متفاوت 
بهتر و ایجاد انگیزه بیشتر براي مشارکت بخش خصوصي در ارائه 
خدمات امداد در سطح کالن انجام شده است. حاصل این تالش ها، 
تشکیل شرکت ها، کانون ها و مؤسسات بزرگي است که مستقل از 
دولت عمل مي کنند. امدادرساني در قالب گروه هاي مختلف امداد 
پزشکي و اورژانس، امداد و نجات و امداد فني صورت مي پذیرد که 
در صورت لزوم ممکن است با یکدیگر و یا با ارگان هاي دیگر مانند 
پلیس، آتش نشاني و ... تعامل و همکاري داشته باشند و به صورت 

هم زمان یا متناوب خدمات مناسب ارایه کنند]5[.
اصلي ترین  عنوان  به   E911 سیستم هاي  متحده  ایاالت  در 
شبکه براي گزارشات اضطراري و پاسخ اضطراري به شمار مي آید. 
این سیستم یکي از مهم ترین عوامل ارتباطي بین مردم، مراکز و 
موسسات ایمني عمومي به حساب مي آید]6[. روند بدین صورت 

است که امدادخواه باید با استفاده از سیستم هاي ارتباطي اصلي 
الزمه  که  دهد  اطالع  امداد  مدیریت  گروه  به  را  خود  درخواست 
آن پاسخ گویي فوري از جانب اعضاي گروه مي باشد. در رأس این 
گروه رییس نیروهاي زمیني قرار دارد که وظیفه هماهنگ نمودن 
کمپاني دارد.  عهده  بر  را  اولیه  رسیـــدگي کمک هاي  پرسنــل 

سازماندهي  و  هماهنگ  سیستم هاي  از  نمونه اي    MAPFRE
شده امداد و نجات جاده اي و کمپاني JOEY  S خدمات امداد 
امدادخواهان مي گذارد]7و8[. شکل  اختیار  را در  آمریکا  فني در 
1 ارتباطات در امدادرساني جاده اي ایاالت متحده را نشان داده 

است. 

 شکل1 -  ارتباطات در عملیات امداد جاده اي در ایاالت  کالیفرنیا ]9[

همان طور که در شکل1 نشان داده شده کلیه امور مربوط به 
امداد اعم از امداد و نجات، اورژانس، پلیس راه و امداد فني در یک 
و  امدادرسان دسته بندي شده اند  گروه تحت عنوان وسایل  نقلیه 
این مراکز همگي به مرکز مدیریت عملیات امداد متصل هستند. 

در مجارستان با راه اندازي سیستم هاي تلفن 450 مگاهرتزي 
توجهي  قابل  طور  به  امدادرساني  خودروهاي  با  ارتباط  برقراري 
شدند.  مجهز  آن  به  امدادرسان  خودروهاي  تمام  و  یافت  بهبود 
مرکز  یک  در  کشور  این  جاده اي  امدادرساني   1998 سال  از 
متمرکز شد و مرکز تلفن این سازمان نیز در بوداپست شروع به 
کار کرد. با مجهز شدن سازمان مرکزي به سیستم هاي رایانه اي، 
خودروهاي امدادرساني نیز به سیستم هاي رایانه اي مرتبط با مرکز 
مجهز شدند. انتقال اطالعات بین مرکز و خودروهاي امدادرسان از 
طریق سیستم GSM به دو بخش تقسیم مي شود: الف- ارتباطات 
انتقال  امدادرساني مي باشد. ب-  که شامل پیام هایي درباره روند 
کاربرگ  به  مربوط  اطالعات  و  داده ها  ارسال  شامل  که  اطالعات 
به عنوان موفق ترین   Mondial Assistance مي شود. شرکت 
شرکت فعال در زمینه امدادرساني جاده اي در مجارستان به شمار 

مي آید]10[.
آلمان  خودرو  امدادرساني  مرکز  دیگر  مثالي  عنوان  به 
12500 کیلومتر اتوبان را به شکل 5 منطقه مجزا تحت پوشش 
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دارد. این مناطق شامل شمال، جنوب، غرب، مرکز و شرق بوده 
و هر منطقه توسط یک دفتر مرکزي اداره مي شود. براي نمونه 
دفتر این مرکز در مونیخ هدایت و اداره منطقه غرب را به عهده 

دارد]11[. 

مدیریت  براي  ارگاني  تعامالت  الگوي  پیشنهاد   -  4
امداد جاده اي کشور

در  ارگاني  میان  تعامالت  الگوي  ارایه  براي  ابتدایي  گام  در 
و  کشور  در  امدادرساني  اصلي  بخش هاي  باید  امداد  مدیریت 
متصدیان آن ها معرفي شود تا بین انواع امداد و وظایف گروه هاي 

مختلف تفکیک الزم صورت پذیرد.

1-4 - تقسیم بندي عملیات امداد در کشور
براي عملیات امداد در کشور سه گروه اصلي امدادرساني در 

کشور پیشنهاد مي شود که عبارتند از:
 امداد پزشکي )اورژانس جاده اي( 

 امداد و نجات )سازمان امداد و نجات(
 امدادفني )شرکت هاي امداد فني کشور(

 امداد پزشکي
 متصدي اصلي آن اورژانس جاده اي است و شامل مجموعه 
فعالیت هایي می شود که برای کمک به مصدومان و حادثه دیدگان 
موظفند  پزشکي  امداد  گروه هاي  مي پذیرد.  صورت  راه ها  در 
کمک هاي اولیه را در اختیار امدادخواهان و آسیب دیدگان بگذارند و 
پس از انجام معالجات سطحي و سرپایي در صورت لزوم مصدومان 
انتقال دهند تا صدمات جاني به  را به نزدیک ترین مرکز درماني 

حداقل میزان خود برسد.
 امداد و نجات

 متصدي اصلي آن در کشور سازمان امداد و نجات )به عنوان 
زیر مجموعه هالل احمر( و شامل عملیات و راهکارهایي است که 
هنگام بحران، حوادث طبیعي و  بزرگ انجام می شود. این ارگان 
امداد پزشکي است و ضمن آن که به سرعت  با  تعامل  اغلب در 
ایمن خارج مي نماید،  به شیوه  از صحنه حادثه  را  حادثه دیدگان 
عادي  ایجاد وضعیت  منظور  به  پاک سازي محل حادثه  در  سعي 

در عبور و مرور وسایل  نقلیه دارد. البته معموالً  گروه هاي امداد و 
نجات خاص راه ها نبوده و به یک منطقه خدمات رساني مي نمایند. 

 امدادرساني فني
متصدي اصلي آن شرکت هاي امدادفني خودرو هستندکه براي 
رفع نقایص فني و مشکالتي که براي خودروي امدادخواه حادث 
شده، اعزام مي شوند. این گروه ها مسئولیت پاک سازي خودروهاي 
بر عهده مي گیرند. مسئولیت هاي معمول  را  خراب و آسیب دیده 

این گروه ها عبارتند از:
• خارج نمودن خودروها از صحنه حادثه 

• حفاظت از اموال و خودروي قربانیان
• خارج ساختن ضایعات و بقایاي تصادف از صحنه 

• تهیه ابزار حمل و نقل براي سرنشینان غیر مصدوم وسایل 
 نقلیه

• ارایه خدمات فني و تعمیر خودروهایي که با تعمیرات اولیه 
قادر به ادامه مسیر مي باشند. 

2-4 - تعیین نقش امداد در مدیریت ایمني کشور
ایمني  کمسیون  کشور،  ایمني  در  درگیر  ارگان  مهم ترین 
راه هاي کشور است که خود داراي 5 کمیته مي باشد]12[. کمیته 
بخش  پیشنهاد مي شود سه  که  این کمیته هاست  از  یکي  امداد 
قرار گیرند. در  این کمیته  به عنوان زیر مجموعه  امداد  مدیریت 
شکل 2 نقش مدیریت امداد در ایمني کشور نشان داده شده است. 

 
امداد  کمیته  زیر  سه  مي دهد  نشان  شکل  که  طور  همان 
پزشکي، امدادرساني فني و امداد و نجات به عنوان زیر مجموعه 
کمیته امداد کمسیون ایمني راه ها قرار مي گیرند. همان طور که 
در شکل مشاهده مي شود، سیاست گزاري در زمینه انواع امداد در 
برنامه هاي  چارچوب  در  و  امدادرساني  بخش هاي  سایر  با  تعامل 

مدیریت ایمني در راه ها انجام خواهد شد.

امداد  عملیات  در  اصلي  ارگان هاي  تعییـن   -  4-3
جاده اي کشور و وظایف هریک

در مراحل قبل ارگان هاي اصلي متصدي هر یک از بخش هاي 
عملیات امداد در کشور  معرفي شد اما در این مرحله ارگان هایي 

شکل2 - نقش امدادرساني در مدیریت ایمني کشور
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که در عملیات امداد باید با آن ها تعامل وجود داشته باشد معرفي 
و وظایفـي که درقبــال یکدیگر دارند تشریح مي گردد. ارگان ها و 
وظایف پیشنهادي براي هر یک در شکل 3 نشان داده شده است. 

شکل3 - ارگان هاي مختلف اصلي در مراحل مختلف مدیریت امداد

4-4 - تعیین زیربخش هاي ساختار امداد جاده اي
در  امداد  اجرایي  مدیریــت  فرآینــد  کارایي  افــزایش  براي 
جاده هاي کشــور سه زیر بخش اصلــي براي این فرآیند پیشنهاد 

مي گردد.
 مراکز مدیریت امداد

 گروه هاي امدادرسان )ایستگاه هاي ثابت و گشت هاي امداد 
جاده اي(

 خطوط ارتباطي)شامل ارتباط بین مرکز مدیریت با مراکز 
ثابت و گشت هاي امداد و خطوط ارتباطي با افراد امدادخواه( 

در هر سه نوع امداد پزشکي، امداد و نجات و امداد فني این 
بخش ها الزم و ضروري است.

مدیریت عملیات امداد در هر زمینه اي باید در یک مرکز باشد 
زیرا در صورت وجود مراکز مدیریتي گوناگون عملیات امدادرساني 
عنوان  به  زیاد مي شود.  امدارساني  زمان  و  انجام شده  اختالل  با 
مثال در  هر استان باید یک مرکز مدیریت بحران یا مرکز عملیات 
امداد وجود داشته باشد. این مرکز  مي تواند در پلیس راه استان یا 

سازمان حمل و نقل و پایانه هاي استان وجود داشته باشد.
نهایت توسط  امداد جاده اي در  اجرایي خدمات  انجام عملیات 
گشت هاي سیار یا ایستگاه هاي ثابت تحت عنوان گروه هاي امدادرسان 

پلیس راه

آتش نشانی

سازمان امداد 
و نجات

اورژانس کشور

شرکت ها و 
سازمان هاي امداد 

فني کشور

وزارت 
ارتباطات و 

فن آوري

سازمان پزشکي 
قانوني کشور

سازمان 
راهداري و حمل و 

نقل جاده اي

ایفاي نقش فرماندهي عملیات امداد
یاري رساندن جهت تشخیص حادثه

تأمین امنیت صحنه حوادث 
تعیین جهت و هدایت ترافیک

جلوگیري از آتش سوزي یا اطفاء آن
خودروهاي  از  تصادف  قربانیان  نجات 

دچار حادثه شده
تأمین وسایل حمل و نقل براي مجروحان

کمک در پاک سازي صحنه

پاسخ و اقدامات اولیه مناسب در قبال حوادث 
بزرگ و بحران ها

اسکان موقت و نجات آسیب دیدگان بحران ها
کمک به نهادهاي امدادرسان دیگر درصورت 

نیاز

ایجاد مراقبت هاي پیشرفته پزشکي  اورژانس
براي  الزم  تجهیزات  حمل  و  مقصد  تعیین 

مجروحان
هماهنگي الزم جهت انتقال مجروح با آتش 

نشاني، پلیس، آمبوالنس و  ..
تعیین دلیل جراحات براي مراکز پزشکي

خارج نمودن خودروها از صحنه حادثه 
تهیه ابزار حمل و نقل براي سرنشینان غیر 

مصدوم وسایل  نقلیه
ارائه خدمات فني و تعمیر خودروهایي که با 

تعمیرات اولیه قادر به ادامه مسیر مي باشند

بین  ارتباطي  بسترهاي  نمودن  فراهم 
ارگان هاي مختلف مردم و با ارگان ها

نصب تلفن هاي امداد در جاده هاي کشور
پلیس  و  ترابري  و  راه  با وزارت  همکاري 

جهت مکان یابي تلفن هاي جاده اي
نگهداري و تعمیر تلفن هاي ثابت جاده اي

و  قانوني  پزشکي،  امور  در  نظر  اظهار 
کارشناسي آن

انجام امور آزمایشگاهي و پارکلینیکي به 
دستور مراجع ذیصالح قضایي

پاسخ به استعالمات ادارات و سازمان هاي 
وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه هاي 

دولتي

پاک سازي مشکالت ایجاد شده در راه ناشي 
از حوادث طبیعي

در  مناسب  نوین  تجهیزات  احداث  و  خرید 
جاده ها

نیاز  مورد  موافقت نامه هاي  تدوین  و  تهیه 
در  مختلف  ارگان هاي  هماهنگي  منظور  به 

راستاي مدیریت بحران
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عملیاتي  برنامه  اساس  بر  امدادرسان  گروه هاي  مي شود.  انجام 
وظیفه  پوشش،  تحت  مسیرهاي  یا  مربوطه  ایستگاه  در  مشخص 
مرکز  برنامه  در  آنچه  اساس  بر  را  امدادخواهان  به  امدادرساني 

عملیاتي به آن ها ارایه شده است به عهده دارند.
خطوط ارتباطي بخش امداد جاده اي در واقع رگ هاي حیات 
بدنه امداد در راه ها مي باشد. خطوط ارتباطي امداد به دو صورت 

باید انجام پذیرد:
 خطوط ارتباط امدادخواه با مرکز مدیریت امداد 

 خطوط ارتباط مرکز مدیریت با گروه هاي امدادرسان مي باشد.
طریق  از  مدیریت  مرکز  با  امدادخواه  ارتباط  خطوط  اغلب   
خطوط شبکه عمومي مخابرات تأمین مي شود. در واقع این خط 
ارتباطي به منظور ارسال پیام امدادخواه به مرکز مدیریت در نظر 
ارسال  مخابرات،  عمومي  شبکه  بر خطوط  عالوه  مي شود.  گرفته 

پیام امداد مي تواند با استفاده از روش هاي زیر نیز انجام شود
حال  در  مختلف  امداد   گشت هاي  طریق  از  پیام  ارسال   

گشت زني در محور
 ارسال پیام از طریق سایر گروه هاي امداد از قبیل پلیس، 

آتش نشاني و ....
از  استفاده  با  ترافیک  از طریق مرکز مدیریت  پیام  ارسال   

دوربین هاي نظارت تصویري مستقر در محور
 ارسال پیام از طریق تلفن هاي اضطراري و با به کارگیري 
کلید مخصوص درخواست نوع امداد که امدادخواه با فشردن آن به 
صورت مستقیم به مرکز مدیریت ترافیک و از آن طریق به مرکز 

مدیریت امداد متصل مي گردد.    
سه بخش اصلي پیشنهادي براي عملیات اجرایي امداد   
جاده اي و بخش هاي مختلف آن در شکل 4 نشان داده شده است.

 

شکل4 - ساختار شماتیک سه زیربخش پیشنهادي عملیات امداد و 
روش هاي ارتباطي امداد خواه با مرکز مدیریت اجرایي عملیات امداد جاده 

همان طور که شکل4 نشان مي دهد خطوط ارتباطي امدادخواه 
با مرکز مدیریت با دو رنگ قرمز و سبز نشان داده شده است. رنگ 
در  که  است  عمومي  مخابراتي  خطوط  ارتباط  نشان دهنده  سبز 

صورت به کارگیري فن آوري هاي هوشمند به صورت سیستماتیک 
مشخصات تماس امدادخواه، نحوه انتخاب گروه هاي امدادرسان و 
... به صورتي ثبت مي شود تا امکان کنترل و نظارت بر نحوه ارایه 

خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن وجود داشته باشد. 
نوع دوم خطوط ارتباطي در امدادرساني فني خطوط ارتباطي 
عملیات  اجرایي  مدیریت  ارتباط  است. خطوط  معرفي شده  ویژه 
با گروه هاي امدادرسان مي باشد. مدیریت عملیات اجرایي عمیات 
امداد  باید با استفاده از خطوط ارتباطي ویژه در کوتاه ترین زمان 
ممکن امکان ایجاد ارتباط با گروه هاي امدادرسان را داشته باشد. 
با به کارگیري فن آوري هاي نوین، سیستم باید قادر باشد به صورت 
خودکار اطالعات مربوط به هر مورد از تماس ها و گزارش عملکرد 
نیاز  زمان  در  که  به صورتي  نماید،  ثبت  را  امدادرسان  گروه هاي 
باشد. خطوط  ارایه  قابل  دادگاه  در  قبول  قابل  مدارک  عنوان  به 
ارتباطي که باید گروه هاي امدادرسان داشته باشند، شامل خطوط 
تلفن همراه، بي سیم و کوتاه برد براي کنترل چراغ هاست. ضمن 
آن که به منظور مدیریت گروه هاي امدادرسان وسایل  نقلیه آن ها 

نیز  باید به سیستم هاي ردیابي خودرو متصل شود. 

5-4 - ارایه الگوي ارتباطات میان ارگاني در مدیریت 
امداد جاده اي 

پس از مشخص نمودن انواع امداد و پیشنهاد زیر بخش هاي 
الزم براي عملیات اجرایي امداد جاده اي در گام بعد باید تعامالت 
سیستم هاي امدادرساني در کنار هم به صورت یک الگوي ارتباطي 
ارایه شود. در واقع براي ارایه الگوي ارتباطي مناسب باید سه بخش 
اصلي عملیات امداد پزشکي، امداد و نجات و امداد فني مشخص 
شود و با تعریف انواع خطوط ارتباطي، تعامالت بین آن ها را تعریف 
نمود. الگویي که به عنوان تعامالت بین ارگان ها در هنگام عملیات 

امداد پیشنهاد مي شود به صورت شکل 5 است. 

شکل 5 -  الگوي ارتباطات بین کلیه بخش هاي مدیریت
 امداد جاده اي

بروز یک حادثه در کشور هر یک  در حال حاضر در صورت 
)خطوط  عمومي  مخابرات  شبکه  طریق  از  امدادي  گروه هاي  از 
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سبز رنگ نشان داده شده در شکل( با یکدیگر مرتبط مي شوند. 
مدیریت مرکزي جهت تعامل و هماهنگي بین ارگان ها در مدیریت 
هر  براي  شده  تعریف  وظایف  به  توجه  با  و  نداشته  وجود  امداد 
گروه، فعالیت گروه هاي امداد توسط مدیریت هاي جداگانه هدایت 
مي شود. خطوط قرمز رنگ ارتباطات با مراکز مدیریت امدادهاي 
براي  واحـد  شمــاره  داراي  که  مي شــود  شــامل  را  مختـلف 
تماس هاي امدادخواهان است. عالوه بر موارد مذکور نحوه تعامالت 
صورت  به  کمک  ارسال  و  امدادخواهي  فرآیند  در  ارگان ها  بین 

شکل6  است.

شکل 6 -  شماي کلي ارتباطات در یک سیستم مدیریت حوادث

امدادرساني  سیستم  یک  شماي  کلي  طور  به   6 شکل 
با  که  مي دهد  نشان  جاده اي  نقل  و  حمل  در  را  جاده اي 
در  که  طور  همان  است.  شده  طرح  حوادث  مدیریت  سیستم 
نظر  از  امداد  خدمات  ارایه  ساختار  مي شود  مشاهده  شکل 
کلیه خدمات  اصوالً  است.  یکپارچه  ساختار  یک  استفاده کننده 
امداد مستقیماً به شناسایي، بررسي و پاسخ به حوادث اورژانس 
و غیر اورژانسي اشاره مي کند که در جاده و یا مجاورت آن رخ 
توانایي  افزایش  بر  بیشتر  اورژانس  مدیریت  خدمات  مي دهد. 
پاسخ گویي مناسب  امداد جهت  پلیس، آتش نشاني و گروه هاي 
در مواقع اضطراري تأکید دارد. گام بحراني در ایجاد یک برنامه 
مدیریت امــداد شامل: شناسایي بخش هاي مسئول )پشتیبان ها( 
آن هاست. الزم  بین  مناسب  و یک ساختار  یکپارچگي  ایجاد  و 
بر عهده  امداد  اجرایي حادثه مدیریت  فرماندهي  است  به ذکر 

راه کشور مي باشد.  پلیس 
سیستم هاي  جاده اي  امداد  مدیریت  در  مي گردد  پیشنهاد 
اجرایي  فرآیند  در  صورت  این  در  که  شود  استفاده  هوشمند 
مدیریت امداد ارتباطات بین ارگان هاي جاده اي کشور به صورت 

شکل 7 مي شود.

همان طور که شکل نشان مي دهد مهم ترین ارگان هاي درگیر 
سازمان  راه،  پلیس  امداد  اجرایي  عملیات  هوشمند  فرآیند  در 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و  ادارات راه و ارگان هاي امداد 

جاده اي هستند که وظایف هریک مشخص شده است. 

شکل7 -  ارتباطات در مدیریت امداد در صورت به کارگیري سیستم هاي هوشمند حمل و نقل
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5 - نتیجه گیري
مهـم ترین نتـایجي که از پـژوهش پیــش رو مي تـوان گرفت 

عبارتند از:
 مشخص شدن جایگاه ارگان هاي امدادرسان امداد در ارایه 

خدمات مدیریت امداد
در مورد حوادث جاده اي پلیس راه و سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي نقش فرماندهي و سیاست گزاري را بر عهده دارند 
فرآیند  در  مختلف  امداد  گروه هاي  حادثه  وسعت  به  توجه  با  و 
باید شرکت کنند. در مورد بحران ها و حوادث طبیعي در بدترین 

شرایط سازمان امداد و نجات وارد عمل مي شود. 
 چگونگي برنامه ریزي پوشش شبکه جاده اي گروه هاي امداد

جاده اي، مشخص  پوشش شبکه   برنامه ریزي چگونگي  جهت 
و  تعداد، شدت  از  روشني  درک  ارایه  و  موجود  نمودن مشکالت 
با جمع آوري  تا  است  الزم  واقع  در  است.  حوادث ضروري  مکان 
اطالعات مربوط به حوادث جاده اي و تلفیق آن ها مشکالت مربوط 
در  مشکالت،  شناسایي  با  و  شده  شناسایي  حوادث  مدیریت  به 
تصمیم  امدادرساني  جاده اي  شبکه  پوشش  چگونگي  خصوص 

مناسب اتخاذ گردد.
 هماهنگي بین گروه هاي خدمات مدیریت امداد

ارگان،  چندین  میان  در  حوادث  مدیریت  روش هاي  اجراي   
فعالیت پیچیده اي است. در حالت ایده آل برنامه ریزي براي راه هاي 
جایگزین نیاز به روشي سیستماتیک شامل تعیین این مهم که کجا 
و چه میزان از ترافیک باید در زمان حادثه انتقال داده شود، مي باشد. 
ابزارهایي که مي تواند به موثرترین حالت جهت برنامه ریزي و اجراي 
 )GIS( راه هاي جایگزین استفاده شود، سیستم اطالعاتي جغرافیایي
به  مجهز  پاسخ دهنده  که خودروهاي  زماني  به خصوص  مي باشد. 
و  فواید  بیشترین  آوردن  دست  به  برای  باشند.   AVL و   GPS
مدیریت حوادث به شیوه موثر، ترکیب این قطعات به صورت موزون 

در کنار هم ضروري است.
فعالیت  ارزیابي  سیستم  برنامه  شود  مي  پیشنهاد  نهایت  در 
و  ارزیابي  موثر  برنامه  زیرا  گردد.  تدوین  امدادرسان  ارگان هاي 
همچنین برنامه ارزیابي مجدد جزو روش هایي است که به تمرکز 
نیازمند  مناسب  اطالعات  جمع آوري  طریق  از  سیستم  بر  جدي 
است. در میان انواع اطالعاتي که در جهت ارزیابي مجدد برنامه هاي 

مدیریت حوادث موثر مي باشد مي توان به موارد زیر اشاره نمود:

 زمانــي که جهت شناسایي حوادث و اعالم خطر مورد نیاز 
است.

  زماني که جهت رسیدن به امدادخواه الزم است.
 زماني که جهت پاک سازي حادثه الزم است.

  تأخیري که بر اثر حوادث رخ مي دهد.
 هزینه ی برنامه هاي مدیریت امداد. 
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