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چکيده
با توجه به آثار خاص وقوع بحران بر تقاضاي سفر ،مانند هجوم تقاضا به شبکه در دوره زمانی کوتاه و رفتار آشوبناک استفادهکنندداان شدبکه ممد و-
نق  ،بررسی مسأله تقاضاي سفر پس از بحران امري ضروري به نظر میرسد .در این مطالعه بررسی شده است که سفرها بالفاصله پس از وقوع زلزله بدا
چه اهدافی خواهد بود و چه فاکتورهایی میتواند در تصمیمایري افراد براي سفر پس از زلزله مؤثر باشد .عوام مؤثر بر رفتار ترافیکدی افدراد تحدت 2
سناریو زلزله (شدید ،متوسط) با استفاده از مدل لوجیت چنداانه بررسی شده است .کاربرد مدل ارائه شده در این پژوهش از نوع توصیفی است .سدفرها
پس از زلزله با  0هدف امدادرسانی ،بازاشتن به خانه ،تخلیه اضطراري و نداشتن سفر تعریف شدهاند .دادههاي جمد آوريشدده نشدان داد در صدور
وقوع زلزله شدید  %54از افراد ترجیح میدهند به منظور امدادرسانی و یا بازاشت به خانه سفر داشته باشند .در صور

وقوع زلزله متوسط نیز این آمار

مدود  %59از افراد خواهد بود که برخالف انتظار میتواند منجر به بحران ترافیکی در شبکه مم ونق شود .نتایج مدلسازي نشدان داد داشدتن فرزندد و
همچنین فاصله زمانی از مح کار به مح امداد از مهمترین عوام تأثیراذار بر انتخاب سفر امدادرسانی هستند .به عالوه متغیر تحصدیال

(غیرمدرتبط

با زلزله) تأثیري در رفتار افراد پس از بحران ندارد.
واژگانکليدي :رفتار ترافیکی ،مدل لوجیت چنداانه ،تقاضاي سفر پس از بحران ،زلزله


وقوع بحران بر رفتار افراد ،نظیدر هجدوم تقاضدا بده شدبکه در

.1مقدمه 
باتوجه به تاریخچه زمینلرزه و وجود اس هاي فعدال و

دوره زمانی کوتاه و رفتدار آشدوبناک اسدتفادهکنندداان شدبکه

لرزهخیز در استره تهدران ،امتمدال وقدوع زمدینلدرزه اي بدا

مم و نق  ،بررسی مسأله تقاضاي سفر پس از بحدران امدري

بزرااي بیشتر از  0ریشتر مسئلهاي بسدیار جددي اسدت ].[1

ضروري به نظدر مدیرسدد ] .[3 ,4در بیشدتر پدژوهشهداي

پس از وقوع زلزله ،به دلی ایجاد شدن تقاضاي غیرمعمول در

موجود در زمینه امدادرسانی براي مناطق آسدی دیدده پدس از

شدددهاسددت،

وقوع بحران ،مبحث تقاضاي سفر ایجاد شدده ،فدرش شدده و

ترافیکی بزرای متدی در بخدشهداي سدالم شدبکه

سیاستهاي الزم براي مددیریت شدبکه ممد و نقد منطقده

مم و نقلی دیده خواهد شد ] .[2با توجده بده آثدار خداص

بررسی شده است .براي نمونه چانگ بدراي تخمدین تقاضداي

شددبکهاي کدده قسددمتهددایی از آن نیددز تخری د
مشکال

سفر پس از زلزله فرش کرد که همه افدراد بالفاصدله پدس از
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وقوع زلزله از جدایی کده هسدتند تخلیده اضدطراري خواهندد

بحران ارائه کردهاند .بیکر 2و لیو 5پس از تحلی ترافیک ناشدی

داشت ،زیرا وقوع زلزله قاب پیشبینی نبوده و به همین علدت

از  12طوفان مهمتدرین فاکتورهداي مدؤثر بدر انتخداب تخلیده

افراد فرصتی براي بازاشتن به خانه نخواهندد داشدت ] .[5در

اضطراري را عوام زیر دانستهاند )1 :میزان خطدر منطقده)2 ،

مالیکه بسیاري افراد پس از زلزله ابتدا به دنبال افراد خدانواده

فرمان تخلیه منطقه از طرف مقاما

دولتدی )5 ،ندوع و میدزان

خود خواهند رفت ] .[6تعدادي دیگدر از پژوهشدگران بدراي

اسدتحکام خانده )0 ،تجربدده قبلدی از خطددر )9 ،میدزان درآمدد

برنامهریزيهاي پس از بحران ،از تقاضاي سدفر قبد از زلزلده

] .[8,9بیکددر در پددژوهش خددود بدده ایددن نتیجدده رسددید کدده

اسددتفاده نمددوده و پددس از اصددالي آن بددراي اسددتراتژيهدداي

ویژای هداي اجتمداعی ملد سدن ،جنسدیت و ندژاد افدراد در

مدیریتی اقدام کردهاند ] .[5 ,7در مالیکه بایدد توجده شدود

تصمیمایري براي تخلیه تأثیري ندارد ] .[8درمالیکه ،سالیس

براي محاسبه تغییرا

0

الگوهاي ترافیکدی پدس از زلزلده بایدد

و همکاران این فاکتورها را از فاکتورهاي مؤثر در اقدام بدراي

عملکرد شبکه مم و نقلی پس از وقوع بحران زلزله ارزیابی

تخلیه دانستهاند ] .[10براي نمونه زنان به علت امساس خطر

شود .براي تحلی و پیشبینی تقاضاي سفر پس از زلزله ابتددا

بیشتر و یا امسداس مسدئولیت بیشدتر محافظدت از فرزنددان،

الزم است چگونگی رفتار افراد در شرایط بحران زلزله بررسی

نسبت به مردان تمای بیشتري به تخلیده دارندد .ایدن تنداق

شود ،تا بتوان تاثیر رفتار افراد بر ترافیک شبکه مم و نق را
تحلی کرده و مدیریت الزم صور

میتواند به علت تأثیر شد
از بحدران و اتفاقددا

ایرد.

بطور خالصه این مقاله به بررسی موارد زیر میپردازد:

بحران و یا تجربه افراد هر منطقه

پدس از آن باشددد .بیشدتر پددژوهشهدداي

اذشته بر اساس دادههاي بدسدت آمدده از تخلیده اضدطراري

* تعیین اهداف سفرهاي امتمالی پس از وقوع زلزله

براي طوفان بوده است ،در مالی که هر بحراندی ویژادیهداي

* مشخص کردن سهم هر یک از این سفرها

مربوط به خود را داشدته و تدأثیر آن بدر رفتدار افدراد متفداو

* تعیین فاکتورهاي مؤثر در انتخاب هر هدف سفر

خواهد بود .مدلسازي تقاضاي سفر و ترافیدک پدس از زلزلده

کاربرد مدل ارائه شده در این پژوهش از نوع توصیفی 1اسدت

بسیار پیچیدهتر از خطر طوفان و یا انفجار هستهاي است .ایدن

و در نتیجه آن سهم هر یک از اهداف سفر و همچنین عوامد

پیچیدای تا مدي به خاطر این واقعیت است که تقاضاي سفر
سدازه هدا بدا کداهش يرفیدت

مؤثر در انتخاب آنها تعیین میشود .بدین منظدور جامعدهاي از

پس از زلزله به علدت تخرید

افراد شاغ در منطقه  14تهران انتخاب شد .دادههاي موردنظر

زیرساخت هاي مم و نق مواجه است .عالوهبرایدن ،عکدس

به روش مصامبهاي اردآوري شدده و طدی آن بدا طرامدی 2

العم مردم به زلزله متفاو

سناریو زلزله ،از هر پرسششونده در ارتباط با هدف سفر پس

هشدار قبلی در مورد این بحران وجود ندارد ] .[5بدو و زاي

اجتمداعی-اقتصدادي

فاکتورهاي زیر را مؤثرترین عوام در تصمیمایري افراد براي

پرسیده شد .سفرها پس از زلزله با  0هدف بازاشتبده خانده،

تخلیه منطقه پس از زلزله در چین دانستهاندد :ندوع سداختمان

از زلزله ،مشخصا

سدفر و مشخصدا

امدادرسانی ،تخلیهاضطراري و نداشتنسفر تعریف شدهاند.

اسدت ،زیدرا قبد از زلزلده هدی

(ویالیی یا آپارتمان) ،صامبخانه بودن ،تجربیا
از شرایط بحرانی (خسار

9

اذشته افدراد

دیدن یدا ندیددن) ،دسدتور تخلیده

.2مروريبرمطالعاتگذشته 

اجباري ،فاصله از مح وقوع بحران و نامیه تأثیرپدذیر (کمتدر

در دهههاي اذشته بسدیاري از پژوهشدگران فاکتورهداي

از  1مای یا بیشدتر) ،سدن سداکنین و وضدعیت تأهد ].[11

مؤثر بر تصمیمایري افراد در انتخاب سفرها و عوام مؤثر بدر

2 Baker
3 Sirui Liu
4 Solís, D., Thomas, M., Letson, D.
5 Bu F.,Xie Q.

تقاضاي سفر براي بحدرانهداي مختلدف را بررسدی کردندد و
مدلهاي تحلیلی مختلفی در زمینه بررسی رفتار افدراد پدس از
1 descriptive
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متاراک و همکاران 1در پژوهشی دیگر به ایدن نتیجده رسدیدند
که کسانی که تحصیال

ادارا

و مدارس .12در طول مدد

 2هفتدهاي پدس از وقدوع

مرتبط با بحران داشتهاند از قب براي

بحران ،به منظور تخمین تقاضاي سفر مردم پس از زلزله ،سهم

شرایط بحرانی خود و خانواده خود را آماده کدرده و بدراي آن

هر یک از اهداف سفر تعیین شده است .در این زمدان ،تعدداد

باال (دکتري) در زمینده غیدر

زیادي سفر بازاشت به خانه تولید شده که بررسی مصامبهاي

مرتبط با بحدران تدأثیري در رفتدار آندان نددارد ] .[12لیدو در

شام این هدف سفر نشده است ] .[14این فرش بده منظدور

پژوهش خود به این نکته توجه کرده است که در هنگام وقوع

سادهسازي بوده و ممکن است صحیح نباشد .همچندین بیشدتر

بحران هنگام روز ،خانوادههدا ابتددا بده دنبدال فرزنددان خدود

پژوهش ها بر اساس فرضدیاتی در مدورد رفتدار افدراد پدس از

خواهند رفت و بعد تصمیم میایرند همه با هم منطقه را ترک

وقوع زلزله هستند که ممکن اسدت دور از واقعیدت باشدد ،یدا

کنند .جنسیت ،داشتن اتومبی شخصی و مسدافت سدفر (بدین

امکان دارد در همه کشورها قاب استفاده نباشد و یا تنها بدراي

والدین و فرزندان) از فاکتورهاي اصدلی تأثیرادذار بدر رفتدار

سادهسازي استفاده شده باشد .با اینکده در بیشدتر پدژوهشهدا

ترافیکی افراد در این پژوهش بودند ] .[9در ک در مطالعدا

اذعان شده است که اهداف سفر مختلفی در سدفرهاي پدس از

اذشته مجموعهاي از ویژایهاي اقتصدادي-اجتمداعی ،تدأثیر

زلزله وجود دارد ،تا به مال مطالعهاي که اهداف سفر مختلف

سدفرها بده عندوان

پس از زلزله و عوام مؤثر در انتخاب هر یک را در بر داشدته

عوام مؤثر در سفرهاي پس از زلزله شناسایی شدهاندد .بایدد

باشد ،ارائه نشده است .در این پژوهش تالش شدده اسدت تدا

بدا فرهندگ

ترکیبی از عوام تأثیراذار در انتخاب سفرهاي ممکن پدس از

برنامهریزي کردهاند و تحصیال

دستور تخلیه توسط مسئولین و مشخصا

توجه شود افراد در هدر کشدور رفتداري متناسد

زلزله بررسی شود.

جامعه خود خواهند داشت و الزم است تا رفتار افدراد جامعده
در هر کشور بطور جدااانه مطالعه شود.
والتون و لم

در مطالعهاي دیگر رفتار ترافیکی افراد پس

.3روشمطالعه 

از دو سناریوي زلزله شدید و متوسط را بررسدی کردندد و بده

 1-3سناريوي زلزله

این نتیجه رسیدند که سفرهاي ایجاد شده تنها براي بازاشدت

بر اساس مطالعا

به خانه نبوده و با هدفهاي دیگدري نیدز صدور

مدیارفتده

و پس از آن اس شمال تهران است ] .[1در صدور

است .از آنجا که بسیاري از سفرها به علت نداشتن اطالعدا
از دیگر بخشها صور

جایکا مدل اس ري شدیدترین زلزله

شدن اس هاي نامبرده ،به ترتی

فعدال-

زلزلده بدا بزراداي  0و 9/9

میارفته است ،میتوان افت برنامده

ریشتر در جندوب تهدران اتفداو خواهدد افتداد کده بده عندوان

براي شرایط غیر عادي میتواند

سناریوهاي زلزله در این پژوهش در نظر ارفتده شددهاندد .در

تا مد زیادي سفرهاي ایجاد شده را کاهش دهد ] .[13تاناکدا

این مطالعه فرش شده است زلزله در صبح یک روز کاري که

و همکاران در مطالعهاي سدناریوي وقدوع زلزلده در توکیدو را

تمام افراد شاغ در مح کار خود بوده و در ایامی که مدارس

بررسی کردند که در این پژوهش اهداف سفرها به شش دسته

بدداز هسددتند را خواهددد داد .بددا درنظددر اددرفتن ایددن شددرایط

 04سداعت) ،امدداد

بحرانیترین مالت براي ترافیک در شبکه مم و نقد اتفداو

ریزيها و آمادایهاي مناس

تقسیم شده است :تخلیه فوري( 0در مد
و نجا

بخشی ،4بررسی هاي امنیتی ،5تخلیه به منظور اسدکان

خواهد افتاد .در ادامه خسارا

موقت ،14بدست آوردن مواد غذایی و پوشاک ،11سدر زدن بده

ناشی از این دو زلزلده بررسدی

شده است ]:[1
 )1مشخصا

6 Muttarak R., Pothisiri W.
7 Immediate Evacuation
8 Relief & Rescue
9 Inquiry On Safety
10 Evacuation For Temporal Stay
11 Acquisition Of Food & Clothes

زلزلده بدا بزراداي  9/9ریشدتر (متوسدط) :بده

ساختمانهاي متوسط و معمولی آجدري-فلدزي و یدا بدا عمدر
بیش از  54سال (ندوع ب) خسدارا

جزیدی و متوسدط وارد

12 Checking Up Offices/Schools
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میشود (تا .)%14خسداراتی در سداختمانهداي ضدعیف و بدد

در این مطالعه مجدم جامعده آمداري برابدر اسدت بدا تعدداد

طرامی شده تمام آجري (ندوع )) شدام تدرک و فروافتدادن

شاغلین در منطقه  14که براساس سرشماري جمعیدت ،1554

اچکدداريهددا ،وارد مددیشددود (تددا .)%04آس دی

زی دادي بدده

برابر است با 114444نفر ] .[16بنابراین تعدداد نمونده مدورد

شریانهاي میاتی وارد نشده و تلفن قاب استفاده خواهد بدود

نیاز برابر است با 510 :نفر.

].[1
زلزلددده بدددا بزراددداي  0ریشدددتر (شددددید):

از آنجا که تا بحال زلزله شدیدي در تهدران را ندداده اسدت

ساختمانهاي اسکلتی خوب طرامدی شدده (ندوع الدف) کدج

تنها با توضیحدادن شرایط امتمالی پدس از زلزلده بدراي افدراد

میشوند و روي پی تغییر مکان میدهد .سداختمانهداي ندوع

امکان این وجود داشت تا شرایط را درک کرده و سدفري کده

 )2مشخصدددا

()) ویران میشود و بدر سداختمانهداي ندوع (ب) خسدار

در آن شرایط خواهند داشت را پیش بینی کنندد .همچندین بدا

سنگین وارد میشود و ااهی کامالً فدرو مدیریزندد (تدا.)%49

توجدده بدده مطالعددا

مسیرهاي با عرش کمتر از  1متر بسدته خواهندد شدد .برخدی
پ هاي سواره رو آسی

اذشددته اسددتفاده از شددیوه رجحددان بیددان

15

شده ( )SPپاسخهاي منطقی و واقعی به دنبال خواهد داشت

میبینند .خطدوط تلفدن ،آب ،بدرو و

ااز قط خواهند شد .پدس از زلزلده امتمدال آتدشسدوزي و

] .[7پس در این راسدتا  510پرسشدنامه (پیوسدت) بده شدیوه

انفجار در پمپ بنزین و ااز وجود دارد ].[1

رجحان بیانشده جم آوري شد.
در هر پرسشنامه در بخش اول سدؤاالتی در مدورد ندوع

 2-3جمعآوري دادههاي تحقیق

ساختمان منزل هر فرد پرسیده شد (اسکلت ساختمان و عمدر

به منظور طرامی پرسشدنامه در ایدن پدژوهش ،بده علدت

آن) ،تا براي فرد مشخص شود که منزلش در برابر زلزله شدید

اینکه الزم بود شرایط سناریوهاي مختلدف زلزلده بدا جزئیدا
براي افراد توضیح داده شود ،مصدامبه بده صدور

و متوسط تا چه میزان خسار

م دوري

توضیح سناریوهاي زلزله و خسارا

انجددام شددد .تعددداد جامعدده آمدداري بددر اسدداس روابددط
()1

ناشدی از آنهدا ،در مدورد

اولین سفري که فدرد بالفاصدله پدس از وقدوع زلزلده خواهدد

( )Cochran,1977محاسبه شده است ].[15
)

خواهد دید .در بخدش دوم بدا

داشت پرسیده شد .سفرها با  0هدف تعریف شدهاند:
الف) امدادرسانی :سفرهایی که بدراي نجدا

(

افدراد خدانواده

که در آن:

خار) از خانه توسط فرد انجام میشود .مانند رفتن بده دنبدال

 :Nمجم جامعه آماري؛  :nمجم نمونه؛

فرزندان در مدارس و یا رفتن بده دنبدال همسدر و یدا والددین
جایی خار) از خانه.

 :Zمقدار متغیر نرمال وامد استاندارد ،که در سدطح اطمیندان

ب) بازاشت به خانه :سفر از مح کار به خانه.

 59درصد برابر  1/51است؛

)) تخلیه اضطراري :سفر به منظور ترک محلدی کده فدرد در

 :Pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است .اار در اختیار

زمان وقوع زلزله آنجاست و رفتن به مح امن .منظور از مح

نباشد میتوان بر اساس پیشنهاد کچران مقدار  4/9را بدراي آن

امن نزدیکترین پارک یا ف اي باز به محد کدار و یدا محلدی

در نظر ارفت .در این مالت ،مقدار واریانس به بیشینه مقددار

نزدیک تعیین شده توسط سازمان مدیریت بحران میباشد.
د) نداشتن سفر :افرادي که هی سفري نخواهند داشت.

خود میرسد؛

در ادامه پرسشنامه در بخش سدوم مشخصدا

 :qدرصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند.

فدردي (از

جمله سن ،جنسیت ،وضعیت تأه  ،داشتن فرزند ،تحصدیال

 :dمقدار اشتباه مجاز که معموالً  4/49ارفته میشود.
13 Stated Preference
100

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هفدهم  /شماره  / 9سال1551

و همچنددین داشددتن تجربدده قبلددی از بحددران) و همچنددین

ارائه شده است %00 .نمونده آمداري داراي اتومبید شخصدی

اقتصادي افراد (مل تعداد اع داي خدانوار ،تعدداد

هستند ولی تنها نیمی از آنها با اتومبی شخصی به محد کدار

خودروي شخصی ،وسیله نقلیه مورد اسدتفاده بدراي رفدتن بده

خود میروندد .مددود  %24از نمونده آمداري تجربده قبلدی از

مح کار در شرایط عادي ،صامبخانه بودن) پرسیده شدد .بده

زلزلهاي شدید را داشتهاند که هیچکدام از آنها ازینه عدم سفر

منظور جمد آوري اطالعدا  ،پرسشدگري از افدراد شداغ در

را انتخاب نکردهاند .با توجه به آمار جم آوري شدده در ایدن

ارفدت .در ایدن منطقده از

مطالعه ،مدود  %04از افراد خاندهاي مسدتحکم در مدد ادروه

تهران طول معابر محلی با عرش کمتدر از  1متدر مددود %92

(ب) داشتهاند که نشاندهنده بازسازي و بهبودخاندههداي ایدن

است ،که پس از زلزلده بدراي رفدت و آمدد بدا اتومبید قابد

منطقه نسبت به آمار اذشته ( )1509است.

مشخصا

منطقه  14شهرداري تهران صور

استفاده نخواهند بود ] .[1بر اساس داده هاي سرشماري سدال
 1509مرکز آمدار ایدران منطقده  ،14داراي بدیشاز  04درصدد

 3-3مدل لوجیت

ساختمانهاي از نوع سنتی (آجري) هستند ] .[1بدا توجده بده

در این مطالعه با توجه به اطالعدا

مطالعا

جایکا این منطقه از نظر بافت فرسوده و میزان تلفا

انسانی پس از زلزله بیشترین خسدار

جمد آوري شدده از

پاسخاویان ،براي بررسی فاکتورهداي مدؤثر در انتخداب سدفر
پس از زلزله از مدل لوجیت چنداانده اسدتفاده شدد .صدور

را خواهدد داشدت .بده

همین علت به عنوان منطقه مورد مطالعه در این تحقیق در نظر

کلی مدل لوجیت چنداانه در رابطه ( )2نشان داده شده اسدت

ارفته شده است .از آنجا که شیوه تصمیمایري افراد هنگدامی

].[16

که خار) از خانه (در مح کار) هسدتند مددنظر بدوده اسدت،
مصامبه از افراد شداغ در محد کدار آنهدا صدور

()2

ارفدت.

∑

مخاطبان در این پژوهش ،افراد داراي شدغ دولتدی (کارمندد،

 : Uinمطلوبیت ازینه  iبراي شخص ،n

مغدازه

 : Ujnمطلوبیت ازینه  jبراي شخص ،n

فرهنگی و غیره) و مغازه دار (فروشندههایی که صام

) : Pn(iامتمال انتخاب ازینه  iبراي شدخص  nاز مجموعده

هستند) بودهاند.
اطالعا

)(

 Cازینه ممکن.است.

آمار توصیفی نمونه مورد مطالعه در جدول ()1

جدول  .1ویژایهاي آماري دادههاي جم آوري شده
Standard
deviation
0.501
10.111
0.456

Average

Variable

0.52
36.11
0.71

0.781

1.86

0.499
0.98
0.382
0.419
0.495
0.467
0.395

0.55
3.28
0.18
0.77
0.42
0.68
0.19

0.438

0.74

23.287
22.831

28.57
29.54

)Gender (male=1, female=0
Age
)Marital status (single=0, married=1
Education (High school diploma=0, Diploma=1, BS/BA/BE =2, MS/MA/ME=3,
)Ph.D./Doctor=4
)Having a child who goes to school (Yes=1, No=0
Family size
)Job (employee)=0, self-employment=1
)Car ownership (Yes=1, No=0
)Car ownership at work (Yes=1, No=0
)House/apartment ownership (Yes=1, No=0
)Past experience of a powerful earthquake (Yes=1, No=0
stability of the building (Good (groups A and B) = 1,
)weak (group C) = 0
)the time interval from work to home (min
)the time interval from work to school (min
Table 1. The statistical characteristics of the collected data
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در پرداخت مدلهاي انتخاب اسسدته بدا سداختار لوجیدت از

شدید %25 ،از افراد سفرهایی به منظور امداد و نجا

روش درستنمایی بیشینه کده در رابطده ( )5نشدان داده شدده

داشت %14 ،از افراد به سمت خانههاي خود باز مدیاردندد و

است ،استفاده میشود.

بقیه به مح امن پناه میبرند .پس از وقوع زلزله متوسط%14 ،

))) ( (

()5

∑ ∑

(

) (

از افراد سفرهایی به منظور امدداد و نجدا

خواهند

خواهندد داشدت،

) :LL(βلگاریتم تاب درستنمایی بعد از پرداخت مدل؛

 %20از افراد به سمت خانه هاي خود باز میاردندد %12 ،بده

 yin=1اار شخص  nازینه  iرا انتخاب کند؛

مح امدن پنداه مدیبرندد و  %90از افدراد جدایی نمدیروندد.

 yin=0در غیر اینصور

متغیرهایی که در مدل انتخاب سفر پس از زلزله استفاده شده-

].[16

براي اعتبارسنجی مددل پیشدنهادي از آزمدون ضدری

خدوبی

اند ،در جدول ( )2به همراه توضدیح مختصدري از آنهدا ارائده

بده

نیاز متغیرهاي استفاده شده در شک هداي

برازش( 10شاخص  )ρ2استفاده شدده اسدت .ایدن ضدری
صور

زیر محاسبه میشود:

()0
()9

متفاو
) (
) (
) (
) (

صور

پارامترها است.
) :LL(βلگاریتم تاب درستنمایی بعد از پرداخت مددل؛ ):LL(c
ثابت

0

ازینه در نظر ارفته شده است .نتدایج تحلید آمداري اهدداف
سفر به تفکیک شد

زلزله نشان میدهد؛ پس از وقوع زلزلده

چند متغیر مجازي در بازههاي سنی زیر  54سال ،بین

 54تا  04سال ،بین  04تا  94سال و باالتر از  94سال تعریدف
شد .به منظور مدلسازي ابتددا متغیرهداي داراي همبسدتگی بدا
متغیر وابسته ،از طریدق آزمدون همبسدتگی شناسدایی شدده و
سدسس از طریدق اسدتفاده از ندرمافدزار  NLogit 4.0مقدادیر
ضرای

.4ساختمدلوتحليلنتایج 
وضعیت اهداف سفر پس از وقدوع زلزلده بده صدور

نیز تعریف شدند تا آثار مختلدف ناشدی از چگدونگی

تغییر متغیرها ،نادیده ارفته نشود .براي نمونده متغیدر سدن بده

) :LL(0لگاریتم تاب درستنمایی 19با فدرش صدفر بدودن همده

مقدار تاب لگاریتم امتمال به ازاء جمال

شده است .برمس

متغیرها ( )βبراي مدل نهایی براي تعیین سهم هر یک

از اهددداف سددفر پددس از زلزلدده و همچن دین مشددخص شدددن
فاکتورهاي مؤثر در انتخاب هر یک از اهداف سدفر ،پرداخدت
شد.

جدول  .2متغیرهاي بکاررفته در مدل انتخاب سفر
Variable Coding

Independent variable
Details about the trip:

In minutes
Yes: 1, No: 0
Powerful: 1, weak: 0
Yes: 1, No: 0
fortified: 1, weak: 0
Female: 0, male: 1
20 to 30: 1, other: 0
30 to 40: 1, other: 0
40 to 50: 1, other: 0
More than 50:1, other: 0
Single: 0, Married: 1
Diploma: 0, Upper: 1
Yes: 1, No: 0
Yes: 1, No: 0
Number

*travel time
Having a private car at work
Details about the earthquake:
Earthquake magnitude
Having a previous experience of a powerful earthquake
stability of the building
Socioeconomic status:
Gender
)Age group 1 (years
)Age group 2 (years
)Age group 3 (years
)Age group 4 (years
marital status
Education
Parents of school children
House/apartment ownership
Family size
Table 2. The variables used in the trip choice model
102

14 Goodness of Fit Measure
15 Likelihood

مریم زینی و علی ادریسی

مدل تحلیلی برنامهریزي تولید سفر در شبکه مم و نق ...
جدول  .3نتایج مدل لوجیت چنداانه انتخاب سفر
P-value
0.0000
0.0000
0.0114
0.0256
0.0000
0.0002
0.0000
0.0219
0.0000
0.0657
0.0669
0.0002
0.0000

Trip purposes

Variable
coefficient
Gender * having children
-3.1041
Marital status* having children
5.9301
stability of the house
1.4921
Travel time
-0.0264
Magnitude of the earthquake
4.2188
Constant coefficient
3.5857
Magnitude of the earthquake
3.4206
Family size
0.3524
Constant coefficient
6.0758
Family size
-0.4643
House/apartment ownership
-0.7725
Age over 50* Gender
2.4314
Constant coefficient
5.3853
-463.02086
-415.0472
-266.3161
0.425
0.358
%67

Relief and rescue

Return-to-home

Immediate evacuation and going to a
safe place
No travel
)LL(0
)LL(c
)LL(β
ρ2
ρ2c
)Accuracy of the estimation (%

Table 3. Results of the trip choice multinomial Logit model

که مقدار مطلوبی است.

متغیر زمان سفر در مدلسازي ،براي سفرهاي از خانه تدا محد
امداد (مانند مدرسه) برابر است با فاصله زمدانی ایدن مسدافت
برمس

ضری

متغیر ترکیبی جنسیت والددین منفدی بدسدت آمدده

دقیقه ،براي سفر مح کدار تدا خانده برابدر اسدت بدا

است که نشان دهنده این موضوع است کده زندانی کده فرزندد

فاصله زمانی بین خانه تا مح کار ،براي سفر تخلیه اضطراري

دارند (مادران) نسبت به پددران ،تماید بیشدتري بدراي امدداد

در صورتی که افراد محلدی را نزدیدک بده جدایی کده هسدتند

رسانی از خود نشدان مدیدهندد ،کده مؤیدد نتدایج لیدو اسدت.

انتخاب کنند ،مدود  14دقیقه و در صورتی که جایی خار) از

همچنین نتایج نشان میدهدد افدراد متدأهلی کده داراي فرزندد

شهر را انتخاب کنندد ،مددود  2سداعت زمدان سدفر در نظدر

هستند (والدین) تمای بیشتري به امدادرسانی دارند که منطقی

ارفته شدهاست .براي ازینه نداشتن سفر ،زمان سفر ،صفر در

به نظر میرسد و این موضدوع نیدز بدا نتدایج بدسدت آمدده از

نظر ارفتهشدهاست.

پژوهش بو و زاي هماهنگی دارد .در صورتی که زلزله راداده

جدول ( )5نتایج پرداخت مدل لوجیت چنداانه انتخاب سدفر

شدددید باشددد ،افددراد تمایدد بیشددتري بددراي انتخدداب سددفر

را نشان میدهد .متغیر وابسته در این مدل ،هدف سفر پدس از

امدادرسانی خواهند داشت و این به علت امساس خطر بیشتر

وقوع زلزله در یک روز کاري اسدت .از آنجدا کده تعددادي از

زلزلده در دو

متغیرها بصور
تفسیر آنها بصور

است ،همچنین با مقایسه ضدری

متغیدر شدد

ترکیبی مددل را بهبدود بخشدیده و همچندین

تاب مطلوبیت امدادرسانی و بازاشت به خانه ،مشدخص مدی-

ترکیبی ممکدن و منطقدی بدراي تحلید و

رخداد زلزله شدید تمای افدراد بیشدتر بده

شود که درصور

مدلسدازي عدالوه بدر متغیرهداي تعریدف شدده ،از تعددادي

امدادرسانی و بعد از آن بازاشت به خانه است و افراد در این

متغیرهاي ترکیبی نیز اسدتفاده شدد .شداخص برازنددای مددل

وضعیت تمایلی براي تخلیده اضدطراري و یدا نداشدتن سدفر،

 4/029بدست آمده که شاخص نسبتاً خوبی بدراي مددلهداي

بالفاصله پس از وقوع زلزله نخواهند داشت .افرادي که داراي

انتخاب اسسته محسوب میشود .همچنین مدل توانسته است

خانه مستحکمی هستند تمای بیشتري براي امدادرسانی دارند؛

صحیح پیشبینی کندد

علت این موضوع میتواند این باشد که ایدن افدراد بده خداطر

اهداف سفر را در  10درصد مشاهدا
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اطمینان بیشتري که به وضعیت خانه خود دارند تمای کمتري

خانواده در محلی خاص جم شوند .این مح جایی نزدیدک

براي سر زدن به خانه دارند .این در مالی است که افرادي کده

به همه افراد خانواده ،قاب دسترسدی آسدان و سدری انتخداب

صامبخانه هستند به علت تعلق خاطر بیشتر به خانده و امدوال

شده بود .از آنجا که تعداد این افراد بسیار کدم بدود در مددل،

خود ،ترجیح میدهند ابتدا به خانه و امدوال خدود سدر بزنندد.

تأثیري نداشته است .متغیر تجربه قبلی از زلزله شدید در مددل

متغیر زمان سفر نشان دهنده این اسدت کده

معنی دار نشده است ،این موضوع میتواند به این علت باشدد

هرچه فاصله زمانی افراد تا مح امداد بیشتر باشد ،تمای افراد

که تنها تعداد کمی از افراد پرسدششدونده داراي تجربدهاي از

براي امدادرسانی کاهش مییابد ،این موضوع نیز با نتدایج لیدو

زلزله شدید بودند ،با این مال هدی کددام از ایدن افدراد در دو

این متغیدر بده علدت ایدن

زلزله متوسط و شدید ازینه نداشتن سفر را انتخداب نکردندد.

است که زمان سفر در این مدل با وامد دقیقده اذاشدته شدده

همچنین داشتن اتومبی شخصی در مح کدار نیدز تدأثیري در

است و بازه زمانی از بین  5تدا  124دقیقده بدوده و بده علدت

رفتار افراد نداشت ،زیرا بر طبق بداور آنهدا ،بخداطر خسدارا

منفی شدن ضری

یکسان است .کوچک بودن ضری

بزرگ بودن اعداد ،ضدری

وارد شده بر مسیرها در اثر زلزله شدید ،استفاده از اتومبید در

آن کوچدک بدسدت آمدده اسدت.

شرایط بحرانی غیرممکن خواهدبود.

همچنین نتایج نشان میدهد که هر چده تعدداد افدراد خدانواده
بیشتر باشد ،تمای افراد براي بازاشت به خانده پدس از زلزلده

.5نتيجهگيريوپيشنهادات 

بیشتر است واین افراد تمای کمتري به این دارند که نخسدتین
خدود و رفدتن بده

تقاضاي سفر پس از بحدران یکدی از مسدائ مهدم بدراي

محلی امن باشد .از آنجا که این افراد تعلدق خداطر بیشدتر بده

آمادای به منظور مدیریت بحران است .از آنجا که تداکنون در

خانواده خود دارند این موضوع منطقی بنظر میرسدد .مرداندی

ایران مطالعهاي در مورد اینکه سفرهاي پس از زلزلده چگونده

که سن باالي  94سال دارند ،نسبت به زنان در این سن پس از

خواهد بود صور

نگرفته است ،این مطالعه با هدف کمک به

وقوع زلزله ،تمای بیشتري براي رفتن به مح امدن را دارندد،

تصمیمایران در زمینه مدیریت بحران و برنامهریدزي تقاضداي

این موضوع عالوه بر نشان دادن تأثیر جنسیت بر هدف سدفر،

سفر ،براي آااهی از رفتار ترافیکی اسدتفادهکنندداان از شدبکه

نشانگر این موضوع است که متغیر سن در انتخاب سدفر پدس

مم ونق و تخمین تقاضاي سدفر ،بالفاصدله پدس از وقدوع

جایی که پس از زلزله میروند براي نجا

ارفته است .در ایدن پدژوهش بحراندی-

از زلزله تأثیراذار است و بیشتر افراد با سن کمتر تمای دارند

بحران زلزله ،صور

ابتدا به خانواده خود بسیوندند ،این موضوع با نتدایج تحقیقدا

ترین منطقه تهران مورد مطالعه قرار ارفته و با استفاده از مدل

اذشته نیز هماهنگی دارد ] [11و برخالف نتایج بیکر است.

توصیفی لوجیت چنداانه ارائه شده ،سهم هر یک از سفرها و

در چگدونگی تصدمیم-

عوام مؤثر در انتخاب هر سفر مشخص شد .در مالتی کده از

ایري افراد تأثیري ندارد .از آنجا که افراد بدا توجده بده میدزان

افراد مختلدف در منداطق مختلدف تهدران آمدارایري جدامعی

خدود در زمینده زلزلده ،در

ایرد ،میتوان مدلی براي پیش بیندی تعدداد سدفرهاي

نتایج نشان داد متغیر تحصدیال
امساس خطر و همچنین اطالعا

صور

انتخاب سفر پس از زلزله تصمیمایري میکنند ،این موضوع با

تولید شده در مسیرهاي مختلف تهران پس از زلزله ارائده داد.

دانشگاهی (غیدر مدرتبط بدا زلزلده) ارتبداطی

بافت فرسوده هدر منطقده ،تدراکم

میزان تحصیال

این مدل میتواند بر مس

جمعیت ،میزان ف اي باز موجدود و سدایر ،بدراي هدر منطقده

ندارد .در مصامبههاي انجام شده تنها تعداد کمی از افدراد (1
نفر) تحصیال

پرداخت شود.

باال (فوو لیسانس و دکتري) در زمینده زلزلده

در این مطالعه با توجه به اطالعا

داشتند که این افراد تنها کسانی بودند که براي خانواده خود به

بدست آمده 0 ،هدف

منظور آمادای براي زلزله برنامه ریزي کرده و با افراد خدانواده

عمده براي سفر بالفاصله پس از وقوع زلزله روزهنگدام بدراي

خود قرار اذاشته بودند که پس از وقوع زلزلده همده اع داي

افراد در نظر ارفته شد :امدادرسانی ،بازاشت به خانه ،تخلیده
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اضطراري و نداشتن سفر .تحلی آماري نشان داد در صدور

پس از بحران نداشته و تنها افرادي که اطالعا

وقوع زلزله شدید  %54از افراد تدرجیح مدیدهندد بده منظدور

زلزله داشتند ،برنامهریزي مناسدبی بدراي سفرهایشدان پدس از

امدادرسانی به دنبال افراد خانواده خود خار) از خانه (مدرسه

زلزله داشتند .با توجه به زمان سفر از مح کار تدا خانده و یدا

یا مح کدار همسدر) بروندد و یدا ابتددا بده خاندههداي خدود

مح امداد ،غیر قاب استفاده بدودن اتومبید شخصدی پدس از

بازاردند .پس بیشتر سفرهاي پس از زلزله شددید بده سدمت

زلزله شدید و یا نداشتن اتومبی در مح کار ( %02از افراد در

مندداطق مسددکونی خواهددد بددود .ایددن در مددالی اسددت کدده در

این مطالعه) پیشنهاد میشدود مسدیرهاي اصدلی قابد اسدتفاده

مطالعا

اذشته ،این هدف سفر کمتر مورد توجده بدوده و در

کافی در زمینه

مم و نق عمومی پس از بحران به مردم اطالعرسانی شود.

بسیاري پژوهشها فرش شده است که پدس از وقدوع زلزلده،
اولین سفري که افراد خواهند داشت تخلیه اضدطراري اسدت.
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( )1نوع ساختمان منزل :اسکلت فلزي یا بتنی

( )2چند سال از ساخت منزل شما میگذرد؟........

آجري-فلزي

( )5با فرش اینکه زلزله يهر یک روز کاري اتفاو خواهد افتاد و در هنگام وقوع زلزله شما در مح کار خود هستید ،در مالت زلزله با شد
متوسط و بزرگ ،بالفاصله پس از وقوع زلزله ،به ترتی
الف) امدادرسانی و نجا

کدامیک از سفرهاي زیر را خواهید داشت؟
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هدف
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مغازه ها
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ایجاد ترک در زمین و بسته شدن راههاي با عرش  1 -5متر و ریختن پ سواره رو

...................
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...................
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.......

...................
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...................

خسار

تا  %49به ساختمانهاي نامبرده و خسار

وسیله

زیادي به خیابانها وارد نخواهد شد.

..............
..........

...................

..............

...................

.......

...................

.............

...................

...........
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Abstract:
Unexpected events always occur without any alert of where or when they will happen. According to history
of earthquake in Tehran, Iran, the probability of a huge earthquake (about 7 Richter) is high. The
Unpredictable human behavior in disasters can affect the performance of transportation networks.
Considering the specific effects of an earthquake on travel demand, the issue of post-earthquake travel
demand needs to be investigated. Since travel behavior would be quite different in such situation compared
to normal situation, this research proposes a method to estimate the demand based on a survey. The goal of
this study is to determine trip purposes immediately after earthquake, and the factors affecting the
individuals' decisions about their trip purposes. In most previous studies, the majority of policies which have
been modeled are based on unrealistic assumed demand. Many previous studies have acknowledged that in
response to earthquake there are more trip purposes. However, few, if any, have examined it in depth. For
example, Since an earthquake cannot be predicted, in a study to estimate the post-earthquake travel demand,
it is assumed that people will evacuate their current locations immediately after earthquakes, because under
the no-notice earthquake scenarios, there is no time or considerably less time for people to return home or go
to other places to pick up their relatives or friends [Chang et al. 2012], while most people will return to home
to rescue their family [Hara, 2013]. This research developed discrete choice (Multinomial Logit) model to
represent effective factors on travel demand behavior after 2 earthquake scenarios (Strong and weak) in a
workday, with 4 trip purposes (rescue and inquiry on safety, return to home, evacuation and no action). This
study investigated travel behavior after an earthquake, based on a statistical analysis on stated preference
(SP) questionnaires which were answered by 364 interviewees in Tehran. The survey data indicated that,
90% of people may prefer to make trips in order to return to home or to rescue survivals, after a powerful
day earthquake. The collected data expressed that although it is not expected to have a problem in
transportation network after a weak earthquake, about 35% of people will travel with different purposes
because of their fear. Despite the fact that a moderate earthquake will not destroy transport infrastructures,
heavy traffic congestion will cause an emergency situation in transportation network. The goodness of fit
(ρ2) of the model was obtained to be 0.425, that is a fairly good indicator for the discrete choice models. The
model has also predicted the trip purposes correctly, in 67% of the observations. The results of the model
show that the most effective factors on destination choice behavior are gender, age, travel time, magnitude of
earthquake, house ownership and family number. Also unrelated training about earthquake is not effective on
travel behavior. Informing people about probable open routs after earthquake in advance would help
planners in disaster management.
Keywords: Travel behavior, Multinomial logit model, Travel demand after disaster, Earthquake
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