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مطلوبیت بودند انتخاب شد ،در مرحلۀ بعید بایسیتی

خواجه نصیرالدی ووسی ،تهران ،ایران

ای مسیرها را بر اساس پارامترهای مورد نظر در ای

 .3دانشییجوی دکتییرای رشییته سیسییتم اونعییا

مکییانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی ووسی ،تهران ،ایران
پذیرش:

دریافت:

مقدمه :زلزله به عنوان یکی از مهمتری نامنیمیا
وبیعی زمی  ،همواره در زمان کوتاهی ،خسارا

غیر

قابل جبرانی را به پیکرۀ سکونتگاههیای بشیری وارد
میکند .در اثر وقوع زلزله ،بحرانهای مختلفی ایجیاد
میشود ،یکی از بحرانهای بعد از وقوع زلزله بحران
زندهیابی و امدادرسانی به مناوق آسیبدییده اسیت.

امکانیا

میزان مطلوبیت مسیرها بر اساس پارامترهای عیر،،
وول ،نوع و ترافیک خیابانهیا و هیمچنیی کیاربری

چکیده

در لحظا

تحقیق اولویتبندی شده و مسیر بهینه شود .بررسیی

اولیه بعد از وقوع زلزله به علیت کمبیود
مربیو بیه

و نیروهیای امیدادی بحی

اختصاص نیروهای امیدادی و امکانیا

بیه منیاوق

آسیبدیده از اهمیت وییههای برخیوردار اسیت بیه
همی جهت نییاز اسیت تخصیی

ایی نیروهیا بیه

پارسلها ،تعداد وبقا

و نوع اسکلت ساختمانهای

موجود در هر خیابان مورد بررسی قیرار ررفیت .بیا
استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیی( )AHPو بیا
کمک سیستم اونعا

مکانی ( )GISو نرنافزارهای

موجود به وزندهی هر یک از معیارها و زیرمعیارهیا
پرداخته شد .در نهایت بر اسیاس ارزش پارامترهیا و
زیرمعیارهایشان ،وزن نهایی مسیرها مشخ

شید و

با توجیه بیه ایی ارزشهیا ،اولوییتبنیدی مسییرها
صور

پذیرفت.

یافتهها :با توجه به نتایج بهدست آمده پیارامتر نیوع
اسکلت ساختمان (مصالح) با وزن  0/325مهمتیری

نشیان

عامل و پارامترهای تعداد وبقیا  ،ترافییک ،عیر،

میدهد که زمان یک عامل حییاتی در کیاهم مییزان

مسیر ،نوع مسیر ،وول مسیر و کاربریهیای موجیود

و قربانیان حادثه ،پس از زلزلیه مییباشید ،بیه

در مسییییر بیییا وزنهیییای ،0 /071 ،0/175 ،0/320

وییوریکییه  24سییاعت اولیییه پییس از وقییوع زلزلییه،

 0/041 ،0/045و  0/023از نظر اولویت و ارزش بیه

فرصتی ونیی برای کمک به حادثیهدییدران اسیت

ترتیب بعد از ای پارامتر قرار میریرند.

مناوق حاثیهدییده صیور

تلفا

زیرا که در ای ساعا

رییرد .تحقیقیا

بیشتری احتمال زنده مانیدن

نتیجهگیری :با توجه به ارزشهیای بیهدسیتآمیده

بهینیۀ

برای هر یک از پارامترها ،ای نکته قابل ذکیر اسیت

قربانیان حادثه وجود دارد بنابرای تخصیی
1
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.1نویسندۀ مسئول :دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران-

امدادرسانی به منطقۀ آسییبدییده ،ابتیدا نزدیکتیری

مسیریابی امدادرسانی بعد از وقوع زلزله

بیشیتر،

شناختی بسیار باال ارزیابی میشود .بیه علیت تمرکیز

که برای جلیوریری از وارد شیدن خسیارا

پس از وقیوع لزلیه ،بایسیتی در سیاخت سیازههیا و

زیاد جمعیت در ای شهر در صیور

وقیوع زلزلیه،

ساختمانهیا ،از مصیالح مقیاومی چیون بیت و فلیز

سکونتگاهها و زیرساختهای زیادی تحت تأثیر قرار

نکا

ایمنی و استانداردهای ساخت رعایت شود.

کلماتکلیدی :مسیریابی ،سیستم اونعا

مکیانی،

زمان عاملی حیاتی در کاهم مییزان تلفیا

پیس از

زلزله است به رونهای که  24سیاعت اولییۀ پیس از

 ،AHPمدیریت بحران ،وزندهی

وقییوع زلزلییه ،فرصییتی ونیییی بییرای کمییک بییه

مقدمه

حادثهدیدران است زیرا در ای ساعتهیا بیشیتری

موضییوع پیییمبینییی ،کییاهم و واکیینم نسییبت بییه

احتمییال زنییدهمانییدن قربانیییان وجییود دارد .پییس

در تاریخ بشر موضوعی تکراری است کیه

صرفهجویی زمان در تمیامی مراحیل امدادرسیانی از

توجه رشتههای مختلف علمی بسییاری را بیه خیود

جمله دسترسی سریع به منطقۀ حادثیهدییده اهمییت

جلب کردهاست]1[ .

باالیی دارد]3[ .

مخاورا

زلزله به عنوان یکی از مهمتیری نامنیمیا

وبیعیی

شبکه های ارتباوی برای حفظ کارکردهیای جامعیۀ

زمی  ،همواره در زمان کوتیاهی ،خسیارا

غیرقابیل

مدرن حیاتی هستند .بعد از وقوع زلزله ،شیبکههیای

جبرانی را به سکونتگاه های بشیری وارد مییسیازد.

ارتباوی نقم حییاتی را در فعالییت هیای نجیا

و

امروزه با وجود پیشرفتهای تکنولوژیکی و افیزایم

تخلیه ،اوفای حریق و فعالییتهیای امیدادرسیانی و

دانیم و توانیایی انسیان در کنتیرل بنییای وبیعیی،

بازرشت شهر به حالت عادی بازی میکنند.]4[ .

شهرها هنوز با خطیر زلزلیه و آسییبپیذیری فیروان

همچنی ای شیبکههیای ارتبیاوی بعید از حیواد

مواجه هستند .زمیی لیرزه پدییدهای ذاتیا غییر قابیل

مخربی چون زلزله عامل مهمی در فعالیتهای امیداد

مدیریت است که به یکبیاره و بیدون هشیدار قبلیی

هستند ،لیذا ارزییابی سیریع اثیر زلزلیه بیر

روی میدهد و باع

توقیف نارهیانی فعالییتهیای

و نجا

کییارایی شییبکههییای ارتبییاوی شییهری در واکیینم

معمول جوامع مصیبتزده میشود .بیه همیی دلییل

اضطراری مؤثر ،بسیار حیاتی است .به منظور داشیت

آمادری در برابیر چنیی پیشیامدی بیه خصیوص در

یک ورح اصولی مدیریت بحران باید قبیل از وقیوع

مناوقی که بیشتر تحت تاثیر ای حادثه وبیعیی قیرار

زلزله مطالعیاتی انجیان شیود تیا فهیم کامیلتیری از

میریرند ،یک ضرور

است]2[ .

وضعیت به دسیت آمیده و فعالییتهیای اضیطراری

خطر زمی لرزه در شیهر تهیران بیه دلییل موقعییت

ورحریزی شود .مسیریابی بهینۀ امدادرسانی به هنگان

جغرافیایی و زمی ساختی ،وجود رسلهای متعدد در

وقییوع زلزلییه موضییوعی اسییت کییه سییالهییا توسییط

اوراف آن ،وقوع زلزلههای مخرب تاریخی متعدد در

کارشناسان و متخصصی مختلیف بیه دلییل اهمییت

محییدودۀ آن و سییایر شییواهد تکتییونیکی و زمییی
2

باالی آن ،مورد بح

و بررسی قرار ررفته اسیت .در
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اسفاده شود و در سیاخت ایی سیاختمانهیا تمیامی

میریرند و خرابی و تلفا

زیادی به بار میآید.

الناز علی اصل خیابانی ،ابوالقاسم صادقی نیارکی ،مصطفی قدوسی

مقالییۀ پیییم رو نیییز بییا هییدف مسیییریابی بهینییۀ

سیستم اونعا

امدادرسانی در کمتری زمان ،سعی در کاهم آسیب

وزندهی و تعیی ارزش هر خیابان پرداخته میشود.

ناشی از وقوع زلزله داریم .بیا بیهکیارریری

شییدن وزن اهمیتییی هییر یییک از

و تلفا

پییس از مشییخ

خیابییانهییا ،بایسییتی بییه اولویییتبنییدی مسیییرهای

حوزه انجان شده است .در ایی مقالیه بیا اسیتفاده از

پیشنهادی بپردازیم .مسیر با امتیاز باال به عنوان بهینه-

روش سلسله مراتبیی ) 1(AHPو بیا کمیک سیسیتم

تری مسیر انتخاب میرردد و مسیرهای دیگر نیز در

مکییانی ( 2)GISبییه بررسییی مسیییر بهینییه

بسیته

اونعییا

اولویتهای بعدی قرار میریرند .در صیور

پرداخته میشود .برای شورع کار ،ابتدا بیا اسیتفاده از

شدن مسیر اولیه ،مسیرهای بعدی بر اساس اولوییت،

نقشۀ آسیبپذیری منطقۀ یک شهر تهران ،یک منطقه

در دستور کار قرار میریرنید .سیاختار کلیی تحقییق

با آسییبپیذیری متوسیط رو بیه بیاال انتخیاب شید.

بدی رونه است که در بخم اول مقدمۀ کوتاهی در

نزدیکتییری پایگییاه امدادرسییانی بییه ای ی منطقییه را

انجان تحقیق ،نحوۀ اجرا و پیادهسازی

مشخ

کرده و مسیریابی بیی ایی دو نقطیه بیرای

مورد ضرور

آن میباشد .در بخم دون اشارۀ کوتاهی به تحقیقا

اعزان نیروها آغاز میشود .هدف از مسییریابی بهینیه

انجان شده خواهیم کرد .بخم سیون معرفیی منطقیۀ

ای است که با کم کردن زمان اعزان نیروهای امدادی

مطالعاتی و ارائه سیمای کلیی منطقیه اسیت .بخیم

به محل سانحهدییده از تعیداد تلفیا

و مجیروحی

چهارن بخم بررسی مبانی نظری تحقییق مییباشید.

کاسته شود .ابتدا باتوجه به متعیدد بیودن مسییرهای

بخم پنجم شامل ارائیه روش کلیی اجیرا و پییاده-

موجود و برای اینکه کیفیت کیار افیزایم یابید و از

نتیجه-

محاسبا

اضافی جلوریری شود ،توسیط کارشیناس

امدادرسانی از بی مسیرهای ممکی  4 ،مسییر بیرای

سازی میباشد .بخم نهایی نیز شامل مباح
ریری و ارائه پیشنهادا

میباشد.

پیشینۀ تحقیق

رردید .با توجه به اینکه هیر ییک از مسییرها ،خیود

انجان شده که به برخی از آنها اشاره میکنیم:

شامل معابر و خیابانهای متعددی هستند ،هر یک از

قسمت اول ای بخم در خصوص بررسی مطالعا

ای خیابانها از لحاظ پارامترهای عر ،،وول ،نیوع

انجان شده در حوزۀ مسیریابی نیروهیای امیدادی بیه

و ترافیک خیابان و همچنی کاربری پارسلها ،تعداد

مناوق آسیبدیده است .قسمت دون مسیربابی تخلیۀ

و نوع اسکلت ساختمانهای موجیود در هیر

اضییطراری و انتقییال مصییدومان بییه منییاوق امیی و

خیابان مورد بررسیی قیرار ررفتنید در ریان بعید بیا

بیمارستانهاست .در بخم آخر به بررسی و مقایسیۀ

استفاده از فرایند تحلیل سلسیله مراتبیی و بیا کمیک

مطالعهای که بیشتری تشابه را با تحقیق حاضر دارد،

فراوانی در حیوزۀ مسییریابی امدادرسیانی،

پرداخته میشود.
Analytical Hierarchy Process
Geospatial Information System

1
2

3

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال نهم ،شمارة 1396، 4

اعزان نیروهای امدادی به محل آسییبدییده پیشینهاد

مطالعا

وبقا
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سیستم اونعا

مکیانی مطالعیا

بسییاری در ایی

مکانی و نرنافزارهیای موجیود ،بیه

مسیریابی امدادرسانی بعد از وقوع زلزله

آرون جوتشی 1و همکاران در مقالهای با عنوان اعزان

رنجهای و همکاران در مقالهای تحت عنوان ''تحلیل

و مسیریابی وسایل نقلیه اورژانسی در کاهم بحران

پارامترهای ایمنی مؤثر در انتخاب مسییرهای بهینیه
)مطالعۀ موردی :محلۀ  13آبیان شیهر

بهینه در شیرایط بحرانیی در لیوسآنجلیس آمریکیا

تهران( به تعیی پارامترهای مؤثر در ایمنی شبکۀ راه-

پرداختهاند .ایشان در ای تحقیق با اسیتفاده از شیبیه

ها و تحلیل ارتبا بی آنها و میزان تأثیر هر یک از

سازی زلزله  1994تورجرینک و استفاده ترکیبیی از

پارامترها در انتخاب بهینهتری مسیر ایم برای محلۀ

دادههیای ترافیکیی ،شیرایط جیاده ،شیرایط بیمیار،

 13آبان پرداختند .روش استفاده شده در ای تحقییق

ظرفیت بیمارستان و فاصله و با یک رویکرد سلسله

مدل تحلیل سلسله مراتبی و استفاده از تکنییکهیای

مراتبی ،نقشهای بیرای نشیان دادن مسییرهای بهینیه

تحلیل  GISبودهاست]8[ .

ترسیم کردهاند]5[ .

در مقالهای تحت عنیوان «بررسیی و انتخیاب مسییر

اسماعیلی و همکاران به ارائه یک الگوریتم نموداری

مناسییب جهییت امدادرسییانی در مواقییع اضییطراری

در

(مطالعۀ موردی :منطقۀ ثام مشهد)» که پوررمضان و

شبکۀ ترافیک شهری پرداختنید .در مقالیۀ میذکور از

همکییاران انجییان دادنیید ،وراحییی ،تجزیییه و تحلیییل

تلفیق الگوریتم برنامهریزی پویای فلوید وارشیال بیه

مسیرهای تخلیه در شبکۀ حملونقل در مورد سوانح

منظور یافت کوتاهتری فاصله زمانی ،الگیوریتم پیای

وبیعی به ویهه زلزلیه بررسیی مییشیود و بیا کمیک

برای تعیی مسیر متناظر با کوتاهتری فاصلۀ زمیانس

 GISروشی برای برنامهریزی مسیر تخلیۀ اضطراری

و تابع دیویدسون برای درنظر ررفت زمان انتقیال در

در شرایط سانحه پیشنهاد میرردد]9[ .

برای یافت سریعتری مسییرهای امیداد و نجیا

رنجبران به بررسی و تخصی

جریانهای متغیر تدوی شدهاست]6[ .

بهینۀ رروههای امداد

به مناوق زلزله زده بیر اسیاس میدل فیازی

واعظ و همکاران به بررسی مدیریت بحران به کمک

و نجا

بهینهیابی مسیرهای امدادرسانی پرداختند .در مطالعۀ

سازی امید زندهمانی افیراد پرداختیه اسیت .در ایی

مذکور مسأله مرجع مسیریابی خودروها برای رسیدن

تحقیییق سییعی بییه مطالعییه و تحلیییل الگییوریتمهییای

به انتخاب کوتاهتری مسیر امدادرسانی در میدیریت

مختلف مکانیابی ،تخصیی

و روشهیای مختلیف

بحران تعمیم داده میشود .به ویور کلیی مدلسیازی

بهینهسازی و شناخت ییک سییکل میدیریت بحیران

ای مسئله به شیوه کنسیک شامل یک رراف اسیت

زلزله و همچنی توانمنیدیهیای سیسیتم اونعیا

که مجموعهای از یالها به عنوان مسیرهای ای شبکه

مکییانی ،یییک چییارچوب مناسییب بییرای عملیییا
بهینۀ رروههای امیدادو نجیا

امدادرسانی آن را تشیکیل مییدهنید .روش اسیتفاده

تخصی

شده در ای تحقیق الگوریتم رقابت استعماری میی-

زلزله زده پرداخته شده است]10[ .

باشد]7[ .

احمدی و همکاران در پهوهشی تحت عنوان «میدل
لجستیک امداد رسانی برای کیاهم تلفیا
Jotshi

4

1

بیه منیاوق

پیس از
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با استفاده از دادههای ترکیبی بیه بررسیی مسییرهای

امداد و نجا

الناز علی اصل خیابانی ،ابوالقاسم صادقی نیارکی ،مصطفی قدوسی

مدل لجستیک امداد رسانی با رویکرد برنامه رییزی

در حدود  90ثانیه است]13[ .

غیرخطی مختلط عدد صحیح با درنظر ررفت خرابی

یی و ازدامار 1در مطالعۀ خود به تشیریح ییک میدل

مسیرهای حملونقل شهری و برون شیهری پیس از

توزیییع مکییانی بییرای عملیییا

تخلیییۀ اضییطراری و

وقوع زلزله و استفاده از دادهیای بیرخط حاصیل از

هماهنگی پشتیبانی برای عملیا

بحران پرداختهانید.

نظان اونعا

مکانی  GISپرداختهاند]11[ .

نهاداکبری و همکیاران در تحقییق خیود بیا در نظیر
ررفت شیاخ

هیای میؤثر ،بیه شناسیایی و تعییی

در ای روش مدل مسیریابی و مکانیابی ،همیاهنگی
لجستیکی منابع و عملیا

تخیله برای مناوق بحران-

زده انجان میشود و هیدف آن بیشیینهسیازی سیطح

مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی در شهر کرمیان

سرویس پاسخریویی و دسترسیی سیریع بیه منیاوق

پرداختند .در نهایت به منظور ارزیابی ،اولویتبنیدی

تحت تأثیر و مکانییابی مراکیز اورژانیس موقیت در

و مقایسۀ رزینههای پیشینهادی ،از نقشیههیای تهییه

محلهای مناسب میباشد]14[ .

شده حاصل از  GISو فرایند تحلیلی سلسله مراتبیی

ساتایهاتوا و ران 2پس از تحقیقا

استفاده کردند]12[ .

مدیریت دینامیکی برای ترافیک برای تخلیۀ نیروراه-

سالکی ملکیی و قاسیمی در تحقییق خیود بیه ارائیۀ

های هستهای ارائه دادهاند .آنها ضم اشاره به اینکه

روشی بهینه برای مسیریابی انتقال مصدومان مبتنی بر

در مواقع بحران انسانها عموما دچار ترس میشیوند

زلزلۀ احتمالی در شهر تبریز پرداختند .مدل اصلی به

و کنترل آرامم خود را از دست مییدهنید ،ییادآور

کار رفته در ای مقاله مدل تحلیل شبکه است کیه از

شییدند در ایی شییرایط افییراد بییدون درنظییر رییرفت

توابع وول مسیر ،سرعت حرکت در مسیر ،نوع مسیر

سایری برای یافت مسیرهای خروجیی بیا یکیدیگر

 Closenessدر

رقابت میکنند ،در نتیجه شبکۀ جادهای ممک اسیت

و موانع موجود در مسیر و شاخ

تحقیق به صور

یک فرایند سلسله مراتبیی چهیار

رسترده یک مدل

بهوور کارآمد مورداستفاده قرار نگیرد]15[ .
سالکی ملکی و همکاران در تحقیق خود به بررسیی

مرحلهای است]4[ .

کارایی فضایی شبکۀ ارتباوی به منظیور امدادرسیانی

محمد والعی و همکاران در مقالیهای تحیت عنیوان

بعیید از وقییوع زلزلییه در شییهرك باغمیشییۀ تبریییز

«مسیییریابی بهینییه در محیییط  GISبییرای تخلیییه

پرداختنید .در مقالیۀ مییذکور از روش تصیمیمریییری

نارهیانی» بیا

مکانی اسیتفاده

اضطراری آسیبدییدران از حیواد

چندمعیاره مبتنی بر سیستم اونعا

استفاده از مدل دایجسترا بیه مسییریابی در منطقیۀ 7

شده است و نتیجۀ حاصل از ای تحقیق کاهم دادن

شهرداری تهران پرداختهاند .آزمایمهای انجان شیده

تراکم جمعیتیی و سیاختمانی در معیابر کیم عیر،

حاکی از آن است که برای تعیی مسیر بهینه در ییک

بودهاست]16[ .

شبکه واقعی شهری با  432رره بلوك ساختمانی11 ،

1

Yi and Ozdamar
2
Sattayhatewa and Ran

5
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آن استفاده شده است .روش تحلیل شیبکه در ایی
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زلزله در ابعاد بسیار بزرگ و واقعی» بیه ارائیه ییک

رره ناحیه ام و تعداد  1189یال ،فقط نیاز به زمانی

مسیریابی امدادرسانی بعد از وقوع زلزله

مهمتری عوامل تأثیررذار بر نحوۀ میدیریت بحیران

خود میتواند دلیلی بر دست نیافت بیه جیوابهیای

در محیطهای شهری به هنگان بروز سوانح دانسیته و

کامن صحیح باشد .با توجه به اینکیه شییوه و روش

بیان کردهاند که تقاضا برای استفاده از شبکۀ راههیای

استفاده شده در تحقیق مذکور مناسب است ،به علت

بروز بحران به بیشیینه حید خیود

کافی نبودن پارامترهای درنظر رفته شده ،در تحقییق

موجود به موازا
میرسد]17[ .

پیم رو سعی بر آن شد تا با دخیل کردن پارامترهای

در تحقیق نورایی و همکاران که به ارزیابی و تحلیل

تأثیررذار و حیاتی در امر مسیریابی با شیوهای تقریبیا

مکانی کارایی شبکههای ارتباوی محلی پس از وقوع

مشابه ،به امر مسیریابی پرداخته شیود و نتیایج قابیل

زلزله در محلۀ خاك سیفید تهیران پرداختنید ،سیعی

اعتمادتری حاصل رردد.

شده است با شناسایی معیارهای آسیبپذیری شیبکۀ

در ای پهوهم سعی شید تیا بیا بررسیی مطالعیا
ررفته در ای حوزه ،به شناسیایی کاسیتیهیا

ارتباوی در مقیاس محلی و تحلیل آن در مواقع بروز

صور

بحران ،به وبقهبندی مییزان کیارایی شیبکۀ ارتبیاوی

پرداخته شود و پارامترهای تأثیررذار و حیاتی در امر
دیگر استفاده نشیده بودنید

محلۀ خاك سفید پرداخته شود]18[ .

مسیریابی که در مطالعا

در مقالهای تحت عنوان «مسیریابی بهینۀ امدادرسیانی

را در امر تصمیمریری دخیل کنیم تا نتایج بهدسیت-

به مصدومان زلزله بیا اسیتفاده از سیسیتم اونعیا

آمده به واقعییت نزدییکتیر باشید .در ایی تحقییق

مکانی و مدل سه بعدی منطقه حادثه دیده مبتنیی بیر

مسیریابی در دو حالیت صیور

الگوریتم میانگی وزندار مرتیب» کیه توسیط حامید

فر ،اینکه زمان وقوع زلزله در ساعاتی از شبانهروز

حسابی و عباس ذوقیان تهیه شده است ،با بررسی 4

اسیت کییه حجییم ترافییک در خیابییانهییا باالسییت و

پییارامتر مسییافت ،عییر ،معییابر ،ارتفییاع و قییدمت

مسیریابی در ای حالیت بیا درنظیر ریرفت ترافییک

سییاختمانهییا بییا اسییتفاده از روش میییانگی وزندار

صور

میریرد و حالت دیگر فر ،بر آن است که

مرتب ،مسیر بهینه بیرای امدادرسیانی بیه مصیدومان

زمان وقوع زلزله در ساعاتی است که تمامی خیابان-

مشخ

ها خلو

شد]3[ .

مییرییرد یکیی بیا

و هیچرونه ترافیکی در معابر وجود ندارد.

مقالۀ مذکور در شییوۀ انجیان کیار تشیابه زییادی بیا

با دو فر ،ذکر شده ،بیه مسییریابی بهینیه پرداختیه

تحقیق حاضر دارد .در تحقیق ذکر شیده ابتیدا چنید

میشود .زمان وقوع زلزله میتواند در تصیمیمرییری

میشیود

برای انتخاب مسیر بهینه تیأثیر زییادی داشیته باشید.

و محققی بیا بررسیی پارامترهیای مسیافت ،عیر،

زیرا در ساعا

مختلف شبانهروز حجیم ترافییک در

معابر ،ارتفاع و قدمت ساختمانها بیه اولوییتبنیدی

معابر متفاو

است .ارجحیت دیگر ای پیهوهم در

هر یک از ای مسیرها میپردازند .در تحقیق ذوقییان

ای است که ساعت وقوع زلزله (بیه عبیار

مسیر توسط کارشناس امدادرسانی مشخ

و عباسییی ،تعییداد پارامترهییای درنظییر ررفتییه شییده
6

دیگیر،
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امیدوار و همکاران شبکۀ راههای درون شیهری را از

همانطور که منحظه میشود بسیار کم اسیت و ایی

الناز علی اصل خیابانی ،ابوالقاسم صادقی نیارکی ،مصطفی قدوسی

نیز مهم شمرده شده و بر اساس زمیان وقیوع حادثیه

رتبهبندی و تعیی اهمیت عوامل است .فرایند تحلیل

به مسیریابی پرداخته میشود.

سلسله مراتبی ( )AHPروشی است منعطف ،قوی و

منطقۀ مطالعاتی

ساده که برای تصمیمریری در شرایطی که معیارهای

منطقۀ مطالعاتی ،منطقیۀ قیطرییه و بخشیی از محلیۀ
چیذر است .با توجه به نقشۀ آسییبپیذیری پیس از
زلزله ،بخمهایی در ای منطقیه هسیت کیه پیس از
زلزله میزان آسیبپذیری آنها متوسط برآورد شد که
نیاز به امدادرسانی در کمتری زمان ممکی بیه ایی

تصمیمریری متضاد ،انتخاب بی رزینهها را با مشکل
مواجه میسازد ،مورد اسیتفاده قیرار مییرییرد .ایی
روش ارزیابی چند معیاری ،ابتیدا در سیال  1980بیه
وسیلهی توماس ال ساعتی ،پیشنهاد شید و تیا کنیون
کاربردهای متعددی در علون مختلیف داشیته اسیت.
ای روش پیچیدری مفهون تصمیمریری را به ویور

مناوق وجود دارد .منطقیۀ قیطرییه یکیی از محین
قدیمی شمیرانا

قابل توجهی میکاهد ،زیرا تنها دو مؤلفه (مقایسیهی

در شمال تهران است .ای محله با

دودویی) در یک زمان بررسی میرردنید .ایی روش

یک تهران واقع شده است .ای منطقیه در مختصیا

ب) محاسییبهی وزن معیارهییا و د) اولویییتبنییدی

 35/79136شییمالی و  51/45093شییرقی قییرار دارد.

رزینههای موجود است .اسیتفاده از نظرهیا و افکیار

ای منطقه از جنوب به بزررراه صیدر ،از شیمال بیه

دیگران ،خطاهای تصمیمریری را تقلیل داده و باع

منطقۀ دزاشیب ،از شرق به بلوار کامرانیه و از غیرب

بهبود نتایج بهدست آمده میشود.

به خیابان شریعتی منتهی میرردد.

پیادهسازی

مبانی نظری تحقیق

به وور کلیی میدل ،رفتیار ییک پدییده را در دنییای

برای ارزیابی مسیرها و امدادرسانی به مناوق آسیب-

واقعی بیا اسیتفاده از چنیدی عامیل ارائیه مییکنید.

دیده در برابر زلزله ،روشهای مختلفیی وجیود دارد

معموالً هر چه عوامیل بیشیتری در ارائیه ییک میدل

که یکی از ای روشها فرایند تحلیل سلسله مراتبیی

انتخاب شود ،دقت مدل بیاالتر مییباشید .از ورفیی

( )AHPمیباشد .یکی از مسیائل مهیم در تصیمیم-

افزایم عوامل و دادهها ،هزینۀ ارائه مدل را افیزایم

ریری مدیران ،چگونگی انتخاب کردن یک رزینیه از

و مدل را پیچیدهتر میکند .بهتری مدل ،مدلی اسیت

میان چندی رزینهی موجود است که میبایسیت بیا

که با کمتری تعداد عامل ،بهتری نتیجه را ارائه کند.

توجه به معیارهایی که برای انتخاب مطرح است ای

پیاده سازی شامل  5مرحله میباشد کیه در ادامیه بیه

پذیرد .حتی در صورتی هم که انتخیاب

شرح هر یک میپردازیم.

کردن مورد نظر نباشد ،ممک اسیت احتییاد داشیته

شناسایی پارامترهای تأثیرگذار در مسیریابی

باشیم بدانیم اولویت رزینهها نسبت به یکیدیگر چیه

همانطور که در بخم پیشینهی تحقیق بییان شید ،بیا
توجه به مطالعا

Context

1

صور

ررفته و کمبودهایی که در

آنها منحظه شد 7 ،پیارامتر ویول ،عیر ،،نیوع و
7
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مساحتی حدود  1527116کیلیومتر مربیع در منطقیۀ

شامل سه ران اصلی الیف) تولیید میاتریس دوتیایی،

کار صور
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نقم زمینه 1نیز در ای امر در نظر ررفته شده است)

میییزان اسییت .ای ی روش ،روشییی پرکییاربرد بییرای

مسیریابی امدادرسانی بعد از وقوع زلزله

ترافیک خیابانها و هیمچنیی نیوع اسیکلت ،تعیداد
وبقا

بناهای موجود در مسیر و کاربری پارسیلهیا

یک نمای دو بعدی از چهار مسیر پیشنهادی انتخاب
شده توسط کارشناس را نمایم میدهد.
شییدن مسیییرهای پیشیینهادی ،الزن

امدادرسانی میباشند.

است ویهری هر مسیر از نظر پارامترهای اصلی مورد

انتخییاب مسیییرهای پیشیینهادی بییرای امدادرسییانی و

بررسی قرار ریرد .با توجیه بیه  4مسییر پیشینهادی،

بررسی ویهری هر یک از مسیرها با توجه به شیکل3

ویهری خیابانهای موجود در هر مسیر از نظیر نیوع

نقطهی سیاه رنگ که در بلوار کاوه قرار دارد ،نقطهی

کییاربری پارسییلهییا ،اسییکلت و تعییداد وبقییا

آسیبپذیر و نقطهی سبز رنگ که در خیابان سیلیمی

ساختمانها ،وول ،عر ،،نوع و ترافیک معبر میورد

واقع است ،محل قرارریری نیروهیای امیداد اسیت و

بررسی قرار ررفته و نتیجهی حاصل از ای بررسیها

نیروها بایستی از ای نقطه به سمت محل آسیبدیده

در جدول  2موجود اسیت .بیرای بررسیی در سیطح

اعزان شوند .به علیت تعیدد مسییرهای اعیزان ،میی-

یکسییان و امکییان مقایسییه و وارد کییردن اعییداد در

بایست از بی مسییرهای موجیود و قابیل دسیترس،

فرمولهای محاسباتی ،تعداد پارسلها در جیدول بیر

چند مسیر که ظاهرا مناسب به نظر میآینید انتخیاب

اساس درصد بیان شده است .درصد بیان شده بیدی

رردند .برای انتخاب تعدادی مسیر پیشینهادی ،ییک

معناست که پارامتر مورد نظر ،چه درصیدی از کیل

مدل سه بعدی از منطقهی مورد نظر تهییه رردیید و

ساختمانهای موجود در مسیر را به خود اختصیاص

در اختیییار کارشییناس امدادرسییانی قییرار ررفییت.

داده است .همچنی ترافیک بیان شده برای هر مسیر،

کارشناس با استفاده از مدل و شناخت نسبی خود از

ترافیک در ساعا

اود شیلوغی مییباشید .ارزییابی

منطقه 4 ،مسیر را به عنوان مسیرهای پیشینهادی بیی

ترافیک برای مسیرها در زمانهای مشابه برای تمامی

منطقهی آسیبدیده و ایستگاه استقرار نیروهای امداد

آنها ثبت شده است .شکل  4معابری را نشیان میی-

انتخییاب مییینماییید .چنانچییه مسیییرهای پیشیینهادی

دهد کیه در هیر مسییر موجیود اسیت و الزن اسیت
شیده عبیور کننید.

شایستگی الزن را نداشته باشند ،بیا انتخیاب بهتیری

نیروهای امداد از معابر مشیخ

مسیر از میان آنها نیز به هدف خود که امدادرسیانی

شکل  5با توجه به اونعا

در کوتاهتری زمیان ممکی اسیت نخیواهیم رسیید.

موجود در پایگاه سیستم اونعا

لیک در وهلهی اول چییزی کیه از اهمییت وییههای

متطقهی یک تهران تهیه شده است .اونعا

برخوردار است انتخاب تعیدادی مسییر مناسیب بیه

به نان معبر ،وول ،عر ،و نیوع مسییر در خیط اول

بیه روزرسیانی شیده و
مکانی شیهرداری
مربو

جهت شرکت در انتخاب بهتری مسیر است .بنابرای

ای جیدول و اونعیا

در ای مرحله نیاز به یک کارشناس خبیره اسیت تیا

پارسلهای موجود در مسیر هر یک از ای خیابانها،

بتوانیید بییا کمییک مییدل سییه بعییدی و بییا اسییتفاده از

به دلیل اینکه بتوان توصیفی در مقییاس برابیر بیرای

و دانستههای خود از بی مسیرهای متعیدد

خیابانها داشیت و بتیوان بیه راحتیی مسییرها را بیا

موجود ،بهتری مسیرها را انتخیاب نمایید .شیکل ،3

درصد بیان شیدهانید

تجربیا

مربیو بیه سیاختمانهیا و

یکدیگر مقایسه کرد به صور

که در نمودارهای دایرهای به نمایم درآمدهاند.
8
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شکل .5ویهری معبرهای موجود بی دو منطقۀ مورد نظر
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11

مقالۀ پژوهشی

وزن و امتیاز نهایی داده شده به زیرمعیارها

خیابانها در فرمیول زییر جایگیذاری شیده و ارزش

تعیی ارزش هر یک از معابر موجیود در مسییرهای

نهایی هر معبر محاسبه خواهد شد.
فرمول .1فرمول محاسبۀ وزن نهایی هر معبر

پیشنهادی

معیارها و زیرمعیارهای جدول شیمارۀ  2و شیکل ،4
میتوان با استفاده از فرمول زیر وضعیت هر ییک از
خیابانها را بررسی کرد .برای محاسبۀ ارزش و امتیاز
هییر معبییر عبییوری ،مقییادیر مربییو بییه هییر یییک از

 =Ciوزن معیار اصلی  iان
 =Cijوزن زیر معیار  jان از معیار اصلی  iان
 =Ajدرصد فراوانی زیر معیار  jان
 =mتعداد زیر معیارهای هر معیار اصلی
 =nتعداد معیارهای اصلی

جدول شمارۀ .1وزن نهایی هر خیابان بر اساس پارامترهای درنظر ررفتهشده
مجموع

وزن

مجموع

وزن
نرمال

وزنها با

نرمال

وزنها

شده با

درنظر

شده

بدون

وجود

ررفت

بدون

اعمال

ترافیک

ترافیک

ترافیک

ترافیک

کاربری

تعداد

نوع

وبقه

مسیر

ترافیک

عر،

وول

مسیر

مسیر

معیارها
مصالح
نان خیابان
صالحی ،وو -
پور ،اندرزرو

0/0822

0/3127

0/0875

0/3003

0/0035

0/1121

0/0141

0/0124

0/0111

0/0023

0/1572

0/0936

0/3536

0/0884

0/3039

0/0020

0/0896

0/0141

0/0497

0/0243

0/0062

0/1677

0/0942

0/3558

0/1021

0/3504

0/0025

0/1271

0/0223

0/0054

0/0298

0/0062

0/1625

صدر(آبی تیره)

0/0945

0/3571

0/1024

0/3517

0/0036

0/0960

0/0223

0/0054

0/0298

0/0023

0/1977

صدر (مشکی)

0/0884

0/3339

0/0827

0/2842

0/0023

0/1001

0/0050

0/0497

0/0243

0/0129

0/1396

0/0929

0/3513

0/0878

0/3016

0/0023

0.0249

0/0050

0/0497

0/0243

0/0195

0/2505

0/0844

0/3187

0/0783

0/2690

0/0033

0/1028

0/0034

0/0497

0/0243

0/0062

0/1290

0/0892

0/3374

0/0837

0/2877

0/0034

0/1426

0/0034

0/0497

0/0243

0/0062

0/1078

0/1011

0/3819

0/0968

0/3322

0/0023

0/1026

0/0141

0/0497

0/0111

0/0062

0/1959

روشنایی(زرد)

0/0906

0/3423

0/0961

0/3299

0/0023

0/1228

0/0141

0/0124

0/0243

0/0129

0/1535

قیطریه(ووسی)

0/0889

0/3360

0/0942

0/3236

0/0028

0/1019

0/0141

0/0124

0/0243

0/0062

0/1743

قیطریه(قهوهای)

(آبی روش )
امامزاده ،بهم
پور ،پاشا ظهری
(بنفم)

بلوار کاوه
(صورتی)
بلوار کاوه (قرمز)
بلوار اندرزرو
(سبز)
بلوار اندرزرو
(نارنجی)

بعد از جایرذاری مقادیر مربووه در فرمول میذکور

وزن معابر در صور

به جدول شمارۀ  1میرسیم کیه ایی جیدول نتیجیۀ

ممک است زلزله در زمانی رخ دهد که تمامی افیراد

ارزیابی و ارزشدهی به معابر با توجیه بیه فرمیول 1

در خانهها میباشند و خیابانهیا عیاری از اتومبییل و

است که در آن ،شمارۀ ییک سیتون مربیو بیه وزن

ترافیک باشند و نتیجۀ مسییریابی در ایی دو حالیت

معابر با درنظر ررفت ترافیک و یک ستون مربو به

فاحشی داشیته باشید.
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با توجه به ارزشهای به دست آمده برای هر ییک از
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ران ابتدایی برای شیروع مسییریابی بهینیه در دسیت
داشت ای امتیازا

و نوع اسکلت بناهای موجود در مسییر و هیمچنیی

بر اساس ای ارزشها میتوانیم در مرحلیۀ بعید بیه

حاصله ،مشاهده میشود که اولویت مسیریابی در هر

اولویتبندی مسیرهای بهینه بپردازیم.

دو حالت بود و نبیود ترافییک ،یکسیان اسیت .ایی

اولویتبندی مسیرهای پیشنهادی

بدی معناست که پارامترهیای اسیکلت بنیا و تعیداد
ساختمان نسبت به ترافیک بسیار مهمتر میی-

با توجه به اینکه در مرحلۀ قبل ،ارزش نهایی هر یک

وبقا

از خیابانها محاسبه شد و نتیایج حاصیل در جیدول

باشند .با توجه به جدول شمارۀ  ، 4مسیر  3که شامل

شمارۀ  2نمیایم داده شیده اسیت ،مییتیوانیم وزن

خیابان امامزاده ،خیابان بهم پور ،خیابان پاشیاظهری،

نهایی هر یک از مسیرهای پیشنهادی را با توجیه بیه

بخشی از بزررراه صدر ،قسیمتی از بلیوار قیطرییه و

خیابانهای موجود در هر مسییر بیه دسیت آورییم و

خیابان روشنایی میباشد ،بیشتری اهمیت و اولوییت

مسیرها را اولویتبندی کنیم .ارزش نهایی هر مسییر

را برای اعزان نیروهای امدادرسانی به محیل آسییب-

با توجه به مجموع وزن خیابیانهیای موجیود در آن

دیییده پییس از وقییوع زلزلییه دارد .پییس از مسیییر

مسیر به دست میآیید .جیدول شیمارۀ  4امتییاز هیر

امدادرسانی  3به ترتیب ،مسیر  2کیه شیمال خیابیان

مسیر بر اساس مجموع امتیاز خیابانهای واقیع شیده

امامزاده ،خیابان بهم پور ،خیابان پاشاظهری ،بزررراه

در آنها را مشخ

میکند.

صدر ،قسمتی از بلوار کاوه است ،مسیر  4کیه شیامل

جدول شمارۀ :2اولویتبندی مسیرهای پیشینهادی و
امتیاز نهایی هر مسیر در صور
شمارۀ

مسیر در

مسیر در

مسیر

نبود

نبود

ترافیک

ترافیک

مسیر

وجود ترافیک
امتیاز مسیر
باوجود
ترافیک

انیدرزرو و قیطریییه و خیابییان روشیینایی اسییت و در

اولویت
مسیر
با وجود
ترافیک

0/3322

چهارن

0/3442

چهارن

0/3807

دون

0/3752

دون

مسیر3

0/3834

اول

0/3795

اول

مسیر4

0/3568

سون

0/3566

سون

1
مسیر
2

خیابان صالحی ،خیابان ووی پیور ،قسیمتی از بلیوار

نهایت مسیر  1کیه شیامل خیابیان صیالحی ،خیابیان
وو پور ،بلوار اندرزرو و بخشی از بلوار کاوه است،
اولویت دون تا چهیارن را بیرای انتخیاب مسییرهای
امدادرسانی به خود اختصاص میدهند.
نتیجهگیری

جدول شمارۀ  4امتیاز نهایی هر مسییر را بیا در نظیر
ررفت تلفیقی از معیارهای عر ،مسیر ،وول مسیر،
کاربری ساختمانهای موجود در مسیر ،تعداد وبقا

کاهم زمان امدادرسانی به مناوق آسیبدیده پس از
زلزله نقم بسیار مهمی در کیاهم خسیارا

جیانی

افراد تحت تأثیر حادثه دارد .در پیهوهم حاضیر بیا
تحلیل و ارزیابی پارامترهای مؤثر در ایمنی مسیرهای
امداد و نجیا

در بخشیی از منطقیۀ ییک تهیران از

وریق مدل تحلیل سلسله مراتبی و با در نظر ریرفت
شاخ

های موردنظر نکا

زیادی استنتاد میشود:
13
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برای هر معبر عبوری مییباشید.

نوع و ترافیک مسیر نشان میدهد .بیر اسیاس نتیایج

مسیریابی امدادرسانی بعد از وقوع زلزله

الف) مسیری میتواند در امر امدادرسانی و پناه مؤثر

توان اولویتهای بعدی را انتخاب و جایگزی مسییر

باشیید کییه خییود کمتییری آسیییب را ببینیید و از نظییر

اولیه کرد.

پارامترهای درنظر ررفته شده در ای امیر نییز دارای

د) مسیر بهینه مسیری است که در آن تعیداد وبقیا

اهمیت و امتیاز باالیی باشد .با توجیه بیه یافتیههیای

ساختمانها کمتر باشد ،زیرا در صور

تحقیییق ،نییوع اسییکلت سییاختمان (مصییالح) بییا وزن

احتمال ریزش ساختمانهای بلنید مرتبیه و مسیدود

 0/325مهمتری عامل و پارامترهای تعیداد وبقیا ،

شدن مسیر باالست.

تصادف و ترافیک ،عر ،مسییر ،نیوع مسییر ،ویول

ه) در صییور

مسیر و کاربریهای موجیود در مسییر بیا وزنهیای

به دست آمده در ای تحقیق برای انتخاب مسیر بهینۀ

 0/041/0 ،0/045 ،0 /071 ،0/175 ،0/320و 0/023

امدادرسانی یکسان میباشد.

از نظر اولویت و ارزش به ترتیب بعد از ای پیارامتر

پیشنهادات

قرار میریرند.

با توجه به در دست نبودن پارامتر عمر بنا ،مییتیوان

ب) وجود ساختمانهای با اسکلت فلیزی و بیت در
مسیر ،تعداد وبقا

کمتیر سیاختمانهیا ،تصیادف و

در مطالعییا

وجییود ترافیییک و نبییود آن ،نتیجییۀ

آتییی ایی پییارامتر و پارامترهییای مییؤثر

دیگری که نقم بهسزایی در امر مسیریابی دارند کیه

ترافیک کمتر در مسیر ،عر ،بیشیتر ،ویول کمتیر و

نیز وارد کارکرد تا نتایج به واقعیت نزدیکتر باشند.

بزررراه بودن مسیر ،هیمچنیی کیاربری زمیی هیا و

توجه به برنامهرییزی کیاربری اراضیی و مکیانییابی

ساختمانهای موجود در مسیر ارر فضای بیاز باشیند

احدا

مراکز درمانی همچون بیمارستانهیا و مراکیز

و تجاری و مسکونی کمتر باشد ،از ویهریهای ییک

هیینلاحمییر و پایگییاههییای امدادرسییانی همچییون

شبکۀ ارتباوی کارا در برابر زلزله محسوب میشوند.

ایستگاههای آتمنشانی با توجه به دوری یا نزدیکیی

با توجه به نتایج به دست آمیده معییار نیوع اسیکلت

به مراکز بحران و حادثیه و آمیادهسیازی ایی مراکیز

ساختمان (مصالح) مهمتری معیار است ،در حقیقیت

برای خدما رسانی در شرایط اضطراری و بحرانی.

در صورتیکه حتی با یک شبکۀ ارتباوی درونشیهری
مواجه باشیم که دیگر مشخصا

یک شبکۀ ارتبیاوی

مطالعه و احدا

پایگاههای اسکان موقیت و تجهییز

ای مراکز به خدما

درمانی اورژانسی و لزون توجه

قابل قبول را دارد اما اسکلت ساختمانهای موجیود

به دسترسیهای مناسب به ای مراکز در شرایط بعید

در آن مناسب نباشد ،شاهد کارایی باالی ایی مسییر

از زلزله.

نخواهیم بود.

تهیۀ نقشههای آسیبپیذیری بعید از وقیوع زلزلیه و

د) ممک است در هنگان بروز زلزله عاملی رخ دهد

هشدار به ساکنی ای مناوق ،همچنیی عیدن اجیازۀ

که به هر دلیلی مسیر بیا اولوییت اول بسیته شیود و

ساخت سازههای بلندمرتبه در ای نواحی.

امکان عبور وجود نداشته باشد در ای صور

میی-

وراحی سازههای پاییدار و مقیاون بیا اسیکلتهیای
فلزی و بتنی برای جلوریری از ریزش ساختمانها و

14
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وقوع زلزلیه

الناز علی اصل خیابانی ،ابوالقاسم صادقی نیارکی ،مصطفی قدوسی

انسییداد مسیییر در شییرایط وقییوع زلزلییه و کییاهم
خسارا

جانی و مالی.

ایجاد بانکهای اونعیاتی جیامع و میدون از تمیان
جزئیا

و عناصر شهری بر پاییۀ سیسیتم اونعیا

آتمنشانی ،آمبوالنس و امدادرسانی.

منطقیهای و کشیوری جهیت دسیتیابی بیه اهیداف

توسعه و رسترش فضاهای باز در نیواحی و منیاوق

رونارون مدیریت شهری ازجمله مدلسیازی آسییب-

شهری جهت مقابله با خطر زلزله در هنگان وقوع آن.

پذیری شهرها در برابر زلزله.

انجان مسیریابی با روشهای دیگر موجیود همچیون

تهییه و بیروز رسیانی اونعیا

الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک.

بازههای زمانی مختلف

انجان مطالعا

مربو به پهنیهبنیدی آسییبپیذیری

مکیانی شیهرها در

سپاسگزاری

ساختمانهای شهری بیرای انجیان امیوری همچیون

نویسندران مقاله بدی وسیله بر خود الزن میدانند تا

مدیریت بحران از سوی سازمانهای متولی.

از تمان کسانیکه به نحوی در انجان ای مقاله ییاری

تهیۀ ویرحهیای جیامع میدیریت بحیران مبتنیی بیر

رساندند ،قدردانی و تشکر کنند.

مطالعا

ریز پهنهبندی در واحدهیای سیاختمانی و

مطالعا

آسیبپذیری شبکههای معابر در سطح همۀ
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تعریض معابر برای تسیهیل آمدوشید وسیایل نقلییۀ

مکانی از سوی سازمانهای متولی در سطح محلیی،

معابر و شبکههای ارتباوی و محاسیبه دقییق مییزان
آوار و انسداد شبکۀ معابر.

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال نهم ،شمارة 1396، 4
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