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اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان
با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
زهره نژاد اکبری راوری ،1اسدا ...خواهنده کارنما ،2زین العابدین صادقی ،3زهرا حسینی
تاریخ دریافت1392/02/18 :
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تاریخ پذیرش1393/03/30 :

چکیده

لونقل ،خطوط کلیدی جوامع بهویژه به لحاظ دسترسی
شبکههای ارتباطی و مسیرهایحم 
پس از وقوع زلزله بسیار حیاتی هستند ،زیرا اثر مهمی در عملکرد امداد رسانی دارد .به همین
منظور در تحقیق حاضر ،با در نظر گرفتن شاخصهای مؤثر ،به شناسایی و تعیین مسیرهای
تخلیه اضطراری شهر کرمان میپردازیم و سپس این مسیرها را با استفاده از تحلیل سلسله
مراتبی اولویتبندی میکنیم .برای اولویتبندی مسیرهای تخلیه اضطراری از هشت معیار
شامل عرض مسیر پس از وقوع زلزله ،طول مسیر پس از وقوع زلزله ،مراکز سوخترسانی،
وجود پل در مسیر ،خطوط اصلی گاز ،خطر روانگرایی ،پست برق و قنات استفاده گردیده
است .روش تحقیق در این پژوهش ،بر اساس روش و ماهیت توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس
هدف نیز کاربردی است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان و کارشناسان متخصص
و دارای تجربه در این زمینه میباشند .بهمنظور ارزیابی و مقایسه گزینههای پیشنهادی نیز از
نقشههای تهیه شده حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده
گردیده است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که از بین  23مسیر پیشنهاد شده ،مسیر تخلیه
اضطراری  7با وزن نهایی ،0/0600مسیر  23با وزن نهایی  ،0/0560مسیر  12با وزن نهایی
 ،0/0500مسیر  2با وزن نهایی 0/4960و مسیر  20با وزن نهایی  0/0490به ترتیب اولویت
اول تا پنجم را برای انتخاب مسیرهای تخلیه اضطراری دارا هستند .همچنین مسیر  17با وزن
نهایی 0/0278دارای کمترین اهمیت و اولویت برای انتخاب مسیر تخلیه اضطراری پس از
وقوع زلزله در شهر کرمان است.
کلید واژه :مسیریابی ،زلزله ،تخلیه اضطراریAHP ،
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان( ،نویسنده مسئول)ـ 09139946224ـ
kbari_zohre67@yahoo.com

 .2دکتری مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان09131404422 .ـ
assadollahkarnema@yahoo.com
 .3دکتری علوم اقتصادی و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ abed_sadeghi@yahoo.com
.4کارشناس ارشد زمین شناسی مرکز مطالعات و مدیریت بحران شهرداری کرمان ـ hosseini2477@gmail.com
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سوانح طبيعى همواره زندگى بشر را در كره زمين تهديد مىكند .همه ساله در جهان
حجم قابل مالحظهاى از تأسيسات شهرى ،زيرساختهای اقتصادى ،ابنيه و ساختمانهای
ادارى ،تجارى و مسكونى در اثر حوادث و بالياى طبيعى نظير سيل ،زلزله ،طوفان ،رعد و
برق ،خشكسالى ،رانش زمين ،پيشروى آب دريا ،بهمن و...آسيبديده و يا از بين مىروند و
متأسفانه در بيشتر موارد اين حوادث با تلفات انسانى نيز همراه است (غالمحسینی.)2:1391 ،
هر ساله در كشور ما بروز سوانح و حوادث مختلف طبيعي باعث از بين رفتن تعدادي از
هموطنان و صدمات مالي به هزاران نفر ميگردد (اسمعیل زائی .)1:1392 ،به عبارتی از تعداد
 40نوع مختلف بالياي طبيعي مشاهده شده در بخشهاي مختلف دنيا 31 ،نوع آن در ايران
شناسايي شده است ( )UNISDR, 2005: 4كه در اين ميان بيشترين گزارشات مربوط به زلزله و
سيل بوده است .بنابراین در میان این بالیای طبیعی زلزله ،از جایگاه ویژهای برخوردار است.
از آنجايي كه ايران در كمربند زلزله خيز آلپ ـ هيماليا قرار دارد ،و به عنوان يكي از
بخشهاي جوان و در حال كوهزايي به شمار ميرود ( ،)UNISDR, 2005: 4جزء كشورهاي
زلزله خيز ميباشد و شاهد آن زلزلههاي بزرگي است كه هر از چند گاهي نواحي مختلفي
از كشورمان را تكان داده و خسارتهاي جاني و مالي جبران ناپذيري را باعث ميشوند
( .)Hamzezade, et al. 2009: 126بنابراين زلزلهها بزرگترين منبع بالقوة واحد براي خسارات
و صدمات از يك خطر طبيعي به شمار ميروند (بهادري و ديگران.)114:1387 ،
اگر چه در شرايط كنوني ،پيشگويي زمان دقيق زمين لرزهها و پيشگيري از وقوع آنها
امكانپذير نيست ،اما كاهش زيانهاي ناشي از آن امكانپذير است (اسالمي.)1:1388 ،
تعيين مشخصات كالبدي (تيپ ساختماني ،تركيب كالبدي قطعات و راه ها) و مشخصات
عملكردي (نوع كاربريها ،تراكم جمعيتي) در هريك از مقياسهاي شهري با توجه به ميزان
آسيبپذيري و محدوديتهاي مكان طبيعي جهت افزايش امكانات گريز و پناه مردم (تيپ
ساختماني مناسب ،تراكم ساختماني كم ،استفاده از راهها به عنوان فضاهاي گريز و پناه و
غیره) ،از جمله روشهاي كاهش آسيبپذيري ميباشند (عسگري و همكاران.)65:1381 ،
لونقل درون شهری نقشی تعیین کننده در موفقیت عملیات نیروهای مدیریت
شبکهحم 
بحران در شرایط بحرانی پس از وقوع زلزله بهویژه در شهرهای بزرگ دارامیباشد .از سوی
دیگر تجربه زلزلههای گذشته نشان داده است که این شبکه میتواند در برابر زلزلههای
بزرگ بهشدت آسیبپذیر باشد (حسینی .)50-45 :1383 ،در هنگام وقوع زلزله تخریب
لونقل شهری اختالالتی را بهوجود آورد .بنابراین وجود
ساختمانها میتواند در شبکهحم 
لونقل درون شهری سالم در هنگام وقوع زلزله میتواند در امدادرسانی بهموقع و
شبکهحم 
صحیح کمک شایانی کند؛ لذا شبکه بزرگراهها و خیابانهای شهر کرمان ،بهعنوان منطقه مورد
مطالعه این پژوهش در شرایط عادی تا حدودی دارای مشکالت زیادی بهویژه در ساعات
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اوج سفرهای درون شهری بوده است و یقین ًا پس از وقوع یک زلزله بزرگ دارای شرایطی
بسیار بحرانی خواهد شد .از لحاظ بار ترافیکی ،حجم ترافیک در شهر کرمان در سالهای
اخیر رو به افزایش بوده تا جاییکه اکنون در بعضی از مواقع شبانه روز برخی از معابر سطح
شهر مسدود شده و عبور و مرور وسایل نقلیه به سختی صورت میگیرد ،که این خود از
افزایش میزان سفرهای درون شهری ،افزایش بیرویه وسایل نقلیه در شهر و عدم پیشرفت
ساختار شهری همراه با این افزایش ،ناشی میشود .بر این اساس ،ضروری است نسبت به
ارزیابیآسیبپذیری لرزهای این شبکه در شهرهای لرزه خیز اقدام نموده و بر اساس شناخت
وضعیت شبکه ترابری شهر در شرایط بحرانی پس از زلزله ،برای فعالیتها و عملیات
گروههای مدیریت بحران شهری برنامهریزی شود .به همین منظور در پژوهش حاضر ،با در
نظر گرفتن شاخصهای مؤثر ،به شناسایی و تعیین مسیرهای تخلیه اضطراری شهر کرمان
میپردازیم و سپس این مسیرها را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی میکنیم.
احمدی و همکاران ( )1392در پژوهشی تحت عنوان"مدل لجستیک امداد رسانی برای
کاهش تلفات پس از زلزله در ابعاد بسیار بزرگ و واقعی" به ارایه یک مدل لجستیک امداد
رسانی با رویکرد برنامهریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح با در نظر گرفتن خرابی مسیرهای
لونقل شهری و برون شهری پس از وقوع زلزله ،زمان استاندارد و بینالمللی امداد رسانی
حم 
و استفاده از دادههای برخط حاصل از نظام اطالعات مکانی( ،)GISبرایمکان یابی مراکز
لونقل پرداختند .در طراحی
توزیع محلی کاالهای امدادی و همچنین مسیریابی وسایلحم 
مدل سعی شده است تا حد ممکن عوامل حیاتی دخیل در لجستیک امداد رسانی مورد توجه
قرار گیرد .سپس مدل ارایه شده در مقیاس بزرگ و واقعی و با استفاده از دادههای برگرفته
از نظام اطالعات مکانی ،بهصورت یک مطالعه موردی پیادهسازی شده و نتایج آن بهصورت
کامل ارایه شده است .برای حل این مدل در شرایط واقعی از روش جستجوی همسایگی
متغیر ،که برای اولین بار برای یک مدل لجستیک امداد رسانی ارایه شده ،بهره گرفته شده
است.
سالکی ملکی و همکاران ( )1392در پژوهشی تحت عنوان «کارایی فضایی شبکه ارتباطی
بهمنظور امداد رسانی بعد از وقوع زلزله (مطالعه موردی :شهرک باغمیشه تبریز)» ،به استفاده
از رهیافت تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی برای بررسی کارایی
شبکههای ارتباطی بعد از وقوع زلزله در شهرک باغمیشه تبریز پرداختند .نتایج نشان میدهد
که از کل مساحت شبکه ارتباطی ،فقط  % 40از کارایی قابل قبول برخوردار است و %60
کارایی قابل قبولی ندارند .با توجه به یافتههای تحقیق ،باید تراکم ساختمانی و جمعیتی در
معابر کم عرض کاهش یابد .در ضمن از افزایش درجه محصوریت و ساختن ساختمانهای
مرتفع جلوگیری شود .پیش بینی یک مرکز پشتیبانی مدیریت بحران و تغییر کاربری اراضی
بایر به فضاهای سبز ،به ویژه در خط شمال غربی به شمال شرقی این شهرک و تصویب

65

فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال پنجم/شماره هشتم/تابستان 1393

66

قوانین سختگیرانهتر برای ساخت و ساز از دیگر راهکارهایی است که باید بهمنظور افزایش
کارایی شبکه ارتباطی مد نظر قرار داد.
عظیمی و همکاران ( )1390در تحقیق تحت عنوان «تحلیل مکانیسایتهاي امداد رسانی
هوایی در مواقع بروز زلزله (مطالعه موردی :شهر بابل)» ،به بررسیمکان یابیسایتهای امداد
رسانی هوایی بعد از سانحه و ارایه الگویی ساده در جهت روشمکان یابیسایتهای امداد
رسانی هوایی پرداختند .روش تحقیق نیز روش توصیفی ـ تحلیلی و روش پیمایشی است.
در این پژوهش از تکنیک  MADMبرای مقایسه زوجی شاخصها و تعیین امتیاز هر یک
استفاده شده و در نهایت از تکنیک آنتروپی و روش تحلیل چند معیاره  SAWجهتمکان یابی
سایتهاي امداد رسانی هوایی استفاده شده است .براساس نتایج بهدست آمده میدان شهید
کشوري به جهت دارا بودن باالترین امتیاز بر اساس معیارهاي تعریف شده ،حایز الویت
نخست جهت تجهیز و آماده سازي براي امداد رسانی هوایی است .در عین حال ،از میان
معیارها دو معیار فضاي باز و دسترسی به بافتهاي متراکم وآسیبپذیر از درجه اهمیت
بیشتري برخوردارند.

تعاریف و مفاهیم نظری تحقیق

زلزله :زمین لرزه عبارت است از آزاد شدن ناگهانی انرژی بیش از حد در زیر پوسته زمین
که در صورت بروز اغتشاش در زمان بسیار کوتاه آزاد میشود (گیبسون .)356 :2002 ،در
واقع زمین لرزه از آزاد شدن ناگهانی انرژی انباشته شده در سنگهای پوسته زمین بهوجود
میآید (اردیک و همکاران.)2:2005 ،
مسیر :راهی ساخته شده بین دو رسته ساختمان در کنار آن و این بیشتر در شهرها است
و در بیابان راه ساخته شده بین دو قطعه از بیابان را مسیر گویند(حسینی.)50-45 :1383 ،
مسیر مناسب :مسیری که مسدود نبوده و بهترین کارایی را از لحاظ زمان ،طول مسافت و
عملکرد داشته باشد (تانگ.)2004 ،
تحلیل سلسله مراتبی ( :)AHPیکی از روشهای ارزیابی وزن دهی AHP ،است که به
وسیله توماس ساعتی درسال  1977پیشنهاد شد و امروزه یکی از تکنیکهاي خوب براي
وزندهیمیباشد که براي حل مسائل چند معیاري پیچیده طراحی شده است .این روش
ابزاري قدرتمند و انعطافپذیر براي بررسی کمی و کیفی مسائل چند معیاريمیباشد که
خصوصیت اصلی آن براساس مقایسات دو به دومیباشد (ناگی.)890 :2005 ،

اثرات زلزله بر شبکهحملو نقل

زلزله یکی از حوادث مهیب عصر حاضر است که باعث تخریب بسیاری از سازههای
ساخت دست انسان میشود و هزینههای فراوانی بر دوش بشر وارد میکند .یکی از این

روش شناسی تحقیق

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به اهداف ،ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی
آن دارد .هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت
موضوع پژوهش ،اهداف و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد (دانمزد .)44:1392 ،روش
تحقیق در این پژوهش ،بر اساس روش و ماهیت توصیفی ـ تحلیلیمیباشد .زیرا عالوه بر
چگونه بودن ویژگی ها و صفات وضع موجود قصد به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن
و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن دارد و بر اساس هدف کاربردیمیباشد؛ زیرا با استفاده
از دانش بنیادی برای رفع نیازمندیهای بشر و بهینهسازی ابزارها ،روشها ،اشیا و الگوها در
جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرند.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارشناسان شهرداری ،سازمان هالل احمر ،سازمان
آتشنشانی ،کارشناسان فرماندهی نیروی انتظامی ،کارشناسان مرکز مطالعات مدیریت بحران
و اساتید متخصص این زمینه در شهر کرمان میباشند ،که با توجه به تعداد معدود کارشناسان
مربوطه در سطح شهر کرمان ،با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور نیازی به نمونهگیری نبوده
و تعداد  20پرسشنامه میان کلیه کارشناسان شهر کرمان توزیع گردید .در مجموع تعداد 16
پرسشنامه بهطور صحیح تکمیل و بازگرداننده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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سازهها ،شبکههایحمل و نقلمیباشد که سالم ماندن آنها پس از وقوع زلزله نقش مهمی
در کمک رسانی خواهد داشت .تجربیات بعد از وقوع زلزله نشان داده است که در اثر زلزله
پلها ،تونلها و دیوارهها به دلیل طرح سازهای مناسب چندان صدمهای ندیدهاند که بهطور
جدی موجب مسدود شدن راه شوند ،ولی مسئله اساسی ریزش سنگ یا ناپایداری جدار
ترانشهها در محدوده اثر زلزله بر روی راه بوده است .بهاین ترتیب که سنگهای فراوانی
که حتی قطعات بسیار بزرگ نیز در میان آنها یافت میشوند بر روی دامنه کوه مشرف به
راه غلتیده و انبوهی از سنگ و خاک را بر روی راه انباشتهاند .راه در نقاط مختلفی کام ً
ال
بسته میشود و عم ً
ال امداد رسانی برای مدتی نسبت ًا طوالنی از طریق راه غیر ممکن میشود.
برداشتن و حمل مصالح و پاک کردن سطح راه و حتی با بهکارگیری ماشینهای راهسازی و با
وجود بسیج کامل راهداران مدتی به طول میانجامد .در مورد تونلها بهخصوص تونلهایی
که با مصالح سنگی پوشش شدهاند ،اثرات زلزله محدود به ریزش سر در تونلها و افتادن
برخی از مصالح سنگی پوشش بوده است .در مورد پلها ،حرکتهای طولی یا عرضی عرشه
یا ایجاد ترکهایی در پلهای طاقی سنگی بوده است و یا ترکهایی در پایههای کناری پلها
مشاهده شده است (هوشمند زاده و رحیمی .)2:1387،بنابراینآسیبپذیری حداقلی شبکه
لونقل پس از وقوع زلزله نقش بسیار مهمی در بهبود و تسریع امداد رسانی به آسیب
حم 
دیدگان دارد و میتواند خسارات جانی و مالی را کاهش دهد.
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در این پژوهش ،ابتدا نقاط مورد نظر با دستگاه ( ،)GPSوارد میشود و اطالعات مورد
نیاز جهت تحلیل در محیط سیستمهای اطالعات جغرافیایی تعیین و وارد میشود و سپس
در محیط  ARC GISنقشههای مورد نظر در الیههای مختلف تهیه و ویرایش شده ،در مرحله
بعدی نقشههای مورد نظر در محیط نرمافزار  Arc Mapوارد می شود و سپس دادههای
توصیفی وارد پایگاه اطالعاتی شده و به عوارض نسبت داده شده ،بهاین ترتیب پایگاه
داده های سیستمهای اطالعات جغرافیایی بهصورت الیههای اطالعاتی مختلف در بانک
اطالعاتی  GISذخیره سازی شده ،بعد از اینکه بانک اطالعاتی تکمیل گردید ،اطالعات مکانی
و غیر مکانی ترکیب شده و تجزیه و تحلیل اطالعات در محیط  ARC GISانجام شده و با
استفاده از توابع و ابزارهای  GISدادهها تجزیه و تحلیل میشود .سپس برای ارزیابی و مقایسه
وضعیت معیارها در محدوده مطالعاتي ،از روشهای چند معیاری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPاستفاده میگردد .بهاین صورت که معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها در ساختار تحلیل
سلسله مراتبی تعریف میگردد .سپس از تعداد پرسشنامه استاندارد جهت استفاده از نظر
خبرگان ،کارشناسان و متخصصان در این زمینه ،جهت تعیین وزن معیارها استفاده شده و با
تعیین وزن و مقایسه زوجی(دو دویی) معیارها ،وزن نهایی بهدست میآید .در نهایت نیز با
استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه های کارشناسان و متخصصان و وزنهای بهدست آمده،
مسیرهای مناسب برای ارایه خدمات شهری در بحرانهای طبیعی (زلزله) شهر کرمان ،مورد
سنجش قرار میگیرد و اولویتبندی میشود.

یافتههای تحقیق

بهمنظور ارزیابی و انتخاب مناسبترین مسیر تخلیه اضطراری از بین مسیرهای پیشنهادی
حاصل از نرمافزار  ،Arc GISاز روش ارزیابی چند معیاره ( )AHPاستفاده میگردد.
ساختار تحلیل سلسله مراتبی
ساختار سلسله مراتبی مهمترین قسمت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محسوب میگردد،
زیرا در این قسمت با تجزیه و تحلیل مسائل مشکل و پیچیده ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
آنها را به شکلی ساده مطابق با ذهن بشر تبدیل میکند .به عبارت دیگر ،فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی مسائل پیچیده را از طریق تجزیه آن به عناصر جزیی که بهصورت سلسله مراتبی
بوده را به شکل قابل فهم تبدیل نموده تا حل مسئله به سادگی امکانپذیر باشد (کهوریپور،
 .)88:1390سلسله مراتب مورد استفاده در این تحلیل شامل سه سطح است .این سطوح
عبارتنداز:
ـ هدف :اولویتبندی مسیرهای مناسب پیشنهادی جهت تخلیه اضطراری در شهر کرمان.
ـ معیارها :در این تحلیل ،هشت معیار شامل عرض مسیر پس از وقوع زلزله ،طول مسیر پس

ماتریس مقایسات زوجی و نتایج حاصل از معیارها

بهمنظور انجام مقایسات زوجی (دو دویی) براساس وزنهای بهدست آمده از نرمافزار
 Export Choiceاستفاده گردید.
جدول()1ـ ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مسیریابی جهت تخلیه اضطراری (نرخ ناسازگاری  0/050است)
معیارها

عرض
مسیر
طول
مسیر

سوخت
رسانی
پل در
مسیر

خطوط
گاز
روان
گرایی
پست
برق
قنات

طول

سوخت

پل در

خطوط

عرض

مسیر مسیر

رسانی

مسیر

گاز

روانگرایی

پست
برق

قنات

وزن
نهایی

1

3

5

5

5

3

2

4

0/3350

ـــــ

1

1

3

1

1

2

1

0/0750

ـــــ

ـــــ

1

1

1

2

2

1

0/0860

ـــــ

ـــــ

ـــــ

1

1

3

2

2

0/1050

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

1

2

2

1

0/0860

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

1

3

1

0/0670

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

1

1

0/1450

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

ـــــ

1

0/1010

مقایسهتأثیر معیارها بر مسیریابی جهت تخلیه اضطراری

در پژوهش حاضر برای تعیین اولویت معیارها در مدل ،از تحلیل چندمعیاره ()AHP
استفاده نمودیم .وزنهای (ضرایب) استاندارد هر کدام از معیارها بهشرح زیرمیباشد.

اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان (مطالعه موردی :شهر کرمان)

از وقوع زلزله ،مراکز سوخترسانی ،وجود پل در مسیر ،خطوط اصلی گاز ،خطر روانگرایی،
پست برق و قنات به عنوان معیارهای مؤثر بر مسیریابی تخلیه اضطراری استفاده گردیده است.
ـ گزینهها :در این تحلیل 23 ،مسیر که بیشترین امتیاز را در تجزیه و تحلیل و تلفیق
نقشههای  GISبه خود اختصاص دادهاند ،به عنوان گزینههای پیشنهادی بهمنظور تخلیه
اضطراری شهر کرمان پس از وقوع زلزله ارایه گردیده است.
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جدول()2ـ نتایج وزنهای استاندارد برای مقایسه میزانتأثیرگذاری معیارها بر تعیین اولویت مکانهای
پیشنهادی
معیارهایتأثیرگذار بر تعیین اولویت
مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری

وزن های(ضرایب) استاندارد

1ـ عرض مسیر پس از وقوع زلزله
2ـ طول مسیر پس از وقوع زلزله
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3ـ مراکز سوخترسانی
4ـ وجود پل در مسیر

0/3350
0/0750
0/0860
0/1050
0/0860

5ـ خطوط اصلی گاز

0/0670

6ـ خطر روانگرایی

0/1450

7ـ پست برق

0/1010

8ـ قنات

جمع

1

براساس نتایج حاصل از نرمافزار  ،Export Choiceکه در جدول باال آمده است ،معیار عرض
مسیر پس از وقوع زلزله با وزن  0/3350دارای بیشترینتأثیر در تعیین مسیرهای مناسب جهت
تخلیه اضطراری شهر کرمانمیباشد .پس از معیار عرض مسیر پس از وقوع زلزله ،معیارهای
پست برق با وزن  ،0/1450وجود پل در مسیر با وزن  ،0/1050قنات با وزن ،0/1010مراکز
سوخترسانی با وزن  ،0/0860خطوط اصلی گاز با وزن  ،0/0860طول مسیر پس از وقوع
زلزله با وزن  0/0750و خطر روانگرایی با وزن  0/0670به ترتیب بیشترینتأثیر را دارا بوده اند.

مقایسه مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری

عرض مسیر پس از وقوع زلزله :پس از وقوع زلزله امداد رسانی سریع و بهموقع نقش
بسیار مهمی در کاهش تلفات جانی و مالی دارد .میزان ریزش آوار ناشی از تخریب ساختمانها
و مسدود شدن معابر معموالً بر روی عرض مسیر اثرات منفی دارند و منجر به کم شدن
عرض مسیر و گاهی اوقات بسته شدن مسیر میگردد .بنابراین هرچقدر میزان این تخریب
ساختمانها و مسدود شدن معابر کمتر باشد ،جابهجایی افراد و امداد رسانی به افراد تحت
تأثیر حادثه بهتر و با سهولت بیشتری انجام میگیرد .بهمنظور مقایسه مسیرهای مناسب جهت
تخلیه اضطراری براساس معیار عرض مسیر پس از وقوع زلزله ،از نقشه تهیه شده حاصل از
 GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده گردید.
طول مسیر پس از وقوع زلزله :پس از وقوع زلزله ،طول مسیر از عوامل مؤثر در کاهش
زمان جابهجاییها و امداد رسانی به افراد تحتتأثیر حادثه بهشمار میآید .به عبارتی دیگر،

هر چقدر طول مسیر کوتاهتر باشد عملیاتی همچون امداد رسانی به افراد حادثه دیده و تخلیه
افراد بهتر و با سرعت بیشتری انجام میگیرد .بهمنظور مقایسه مسیرهای مناسب جهت تخلیه
اضطراری براساس معیار طول مسیر پس از وقوع زلزله ،از نقشه تهیه شده حاصل از  GISشهر
کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPاستفاده گردید.

نمودار()2ـ اولویتبندی مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار طول مسیر پس از وقوع زلزله

مراکز سوخترسانی :آشکار است که پس از وقوع زلزله ،مراکز سوخترسانی میتوانند
با انفجار و ایجاد حریق ،عامل مهمی در تشدید بحران ناشی از زلزله باشند (کهوری پور،
 .)1390 :78بنابراین مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری الزم است از هر نوع آسیب
احتمالی و قابل پیش بینی مصون باشند تا بتوانند در تخلیه اضطراری مناسب و سریع افراد
کمک شایانی نمایند و افراد کمتری دچار آسیب گردند .به عبارتی دیگر ،پس از وقوع زلزله
هر چقدر فاصله این مسیرهای تخلیه اضطراری از مراکز سوخترسانی بیشتر باشد ،مطلوبتر
میباشد ،زیرا مردم تحتتأثیر از انفجارها و آسیبهای احتمالی مصون میمانند .بهمنظور
مقایسه مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار مراکز سوخترسانی ،از نقشه

اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان (مطالعه موردی :شهر کرمان)

نمودار()1ـ اولویتبندی مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار عرض مسیر پس از وقوع زلزله
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تهیه شده حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده گردید.
نمودار()3ـ اولویتبندی مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار مراکز سوخترسانی
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وجود پل در مسیر :پس از وقوع زلزله پلهای سوارهرو که درجه ایمنی پایین دارند و
احتمال تخریب آنها وجود دارد ،معموالً مسیر را مسدود میکنند .این مسیرهای مسدود
شده میتوانند امداد رسانی و جابهجایی افراد را مختل نمایند و عملیات امداد و نجات را با
مشکالتی مواجه مینماید .بهمنظور مقایسه مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس
معیار وجود پل در مسیر ،از نقشه تهیه شده حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPاستفاده گردید.
نمودار()4ـ اولویتبندی مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار وجود پل در مسیر

72
خطوط اصلی گاز :آسیب شبکه و خطوط گاز در اثر زلزله تأثیر زیادی در افزایش
صدمات و تلفات ناشی از زلزله دارد .احداث هر گونه بنا و تأسيسات و ساختمان در حريم
لولههاي گاز تابع رعايت حريم آنها ميباشد .زيرا در صورت وقوع زلزله هرگونه انفجار و
آتشسوزي از طريق نشت گاز و شكستن لولههاي گاز ميتواند باعث انفجار و وقوع فاجعه

نمودار()5ـ اولویتبندی مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار خطوط اصلی گاز

خطر روانگرایی :باال بودن سطح ایستایی و وجود رسوبات سست ماسهای مهمترین
عواملی هستند که در حین وقوع زلزله میتوانند باعث ایجاد روانگرایی گردند .هر چند خطر
روانگرایی عمدت ًا در نوار ساحلی شمال و جنوب کشور وجود دارد ،ولی در صورتی که
شرایط فوق در دیگر شهرها یا مناطق روستایی نیز حاکم باشند ،خطر روانگرایی دور از ذهن
نیست .به عنوان نمونه در زلزله فروردین  1385سیالخور (درب آستانه) وقوع روانگرایی
در برخی از روستاها گزارش شده است (امینی حسینی و تسنیمی .)15 :1386 ،در اثر ایجاد
روانگرایی زمین حالت گلآلود پیدا میکند و ساختمانها در آن فرو میروند .بنابراین در
اثر فروریختن این ساختمانها ،خیابانها اعوجاج پیدا میکنند و ممکن است باعث درهم
شکسته شدن خیابانها گردد و عملیات امداد رسانی ،تخلیه و جابهجایی افراد را با اختالالتی
مواجه نماید.بهمنظور مقایسه مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار خطر
روانگرایی ،از نقشه تهیه شده حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPاستفاده گردید.
پست برق :پس از وقوع حادثهای مانند زلزله ،احتمال آتشسوزی پستهای برق و
خطرات ناشی از آن وجود دارد .بنابراین بهمنظور اطمینان حاصل کردن از مصون ماندن
مسیرهای تخلیه اضطراری ازآسیبپذیریهای احتمالی ،حریم این مسیرها از پستهای برق
باید رعایت گردد و هر چقدر مسیرهای تخلیه اضطراری از پستهای برق فاصله بیشتری
داشته باشد ،سطح ایمنی آن منطقه افزایش مییابد و احتمال آسیب دیدن افراد تحتتأثیر
نیز کاهش پیدا میکند .بهمنظور مقایسه مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس

اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان (مطالعه موردی :شهر کرمان)

شود .بنابراین این مسیرهای تعیین شده برای تخلیه اضطراری باید از هر نوع آسیب احتمالی
ناشی از انفجار ،آتشسوزی و نشت گاز مصون باشند تا بتوانند پس از وقوع زلزله به افراد
بیشتر خدمات ارایه دهند .بهمنظور مقایسه مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس
معیار خطوط اصلی گاز ،از نقشه تهیه شده حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی( )AHPاستفاده گردید.
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معیار پست برق ،از نقشه تهیه شده حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPاستفاده گردید.
نمودار()6ـ اولویتبندی مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار خطر روانگرایی
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نمودار()7ـ اولویتبندی مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار پست برق

نمودار()8ـ اولویتبندی مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار قنات
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قنات :قنات سیستم آبرسانی است که مختص مناطق خشک و نیمهخشکمیباشد که
بهصورت تونل در زیر زمین حفاری میشود .با گسترش شهر این سیستم آبرسانی قدیمی

تعیین اولویت مسیرهای پیشنهادی جهت تخلیه اضطراری شهر کرمان

در این مرحله ،با تلفیق و ترکیب امتیازات معیارها وگزینهها که از ماتریسهای مقایسات
زوجی در نرمافزار Export Choiceحاصل شدند ،امتیاز نهایی و اولویت هر گزینه بهدست میآید.
جدول()3ـ ماتریس ارزیابی گزینهها برای تعیین اولویت مسیرهای پیشنهادی جهت تخلیه اضطراری براساس
وزنهای حاصل از مقایسات زوجی
گزینه

معیارها

وزن
نهایی

اولویت

مسیر1

عرض
مسیر

طول
مسیر

مراکز
سوخت

پل

خطوط
گاز

روان
گرایی

پست
برق

0/0140

0/0010

0/0010

0/0090

0/0010

0/00060

0/0090

 0/03960 0/0040دوازده

مسیر2

0/0140

0/0080

0/0060

0/0020

0/0060

0/00060

0/0090

0/04960 0/0040

چهار

مسیر3

0/0140

0/0080

0/0030

0/0090

0/0030

0/00060

0/0010

0/04260 0/0040

ده

مسیر4

0/0140

0/0010

0/00060

0/0090

0/00060

0/0040

0/0010

 0/03400 0/0040هجده

مسیر5

0/0140

0/0010

0/00060

0/0020

0/00060

0/0040

0/0010

 0/02720 0/0040بیست

مسیر6

0/0140

0/0020

0/0020

0/00080

0/0020

0/0040

0/0090

 0/03780 0/0040چهارده

قنات

مسیر7

0/0140

0/0040

0/0080

0/0090

0/0080

0/0040

0/0090

0/06000 0/0040

یک

مسیر8

0/0140

0/0080

0/0020

0/00080

0/0020

0/0060

0/0090

0/04580 0/0040

شش

مسیر9

0/0140

0/00070

0/0040

0/0090

0/0040

0/0040

0/0010

0/04070 0/0040

یازده

مسیر10

0/0140

0/0040

0/0040

0/0090

0/0040

0/0040

0/0010

 0/04400 0/0040هشت

مسیر11

0/0140

0/0020

0/0040

0/0020

0/0040

0/0060

0/0090

0/04500 0/0040

هفت

مسیر12

0/0140

0/0040

0/0060

0/0090

0/0060

0/0060

0/0010

0/05000 0/0040

سه

مسیر13

0/0140

0/0040

0/0040

0/0020

0/0040

0/0060

0/0010

 0/03900 0/0040سیزده

مسیر14

0/0140

0/0020

0/0050

0/0020

0/0050

0/0040

0/0090

0/04500 0/0040

هفت

مسیر15

0/0140

0/0020

0/0040

0/0020

0/0040

0/0040

0/0090

0/04300 0/0040

نه

مسیر16

0/0140

0/0040

0/0030

0/0020

0/0030

0/0040

0/0090

0/04300 0/0040

نه

مسیر17

0/0140

0/0010

0/00090

0/0020

0/00090

0/0040

0/0010

0/02780 0/0040

نوزده

اولویت بندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان (مطالعه موردی :شهر کرمان)

در زیر ساختمانها قرار گرفته و در صورت بروز زلزله این تونلهای خالی امکان ریزش و
آسیب به مسیرهای تعیین شده برای تخلیه اضطراری افراد وجود دارد .بنابراین هر چقدر
این مسیرها از نقاطی که قنات دارند بیشتر باشد ،از میزان آسیبهای احتمالی به افراد حادثه
دیده میکاهد .بهمنظور مقایسه مسیرهای مناسب جهت تخلیه اضطراری براساس معیار قنات،
از نقشه تهیه شده حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده
گردید.
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مسیر18

0/0140

0/0010

0/00030

0/0020

0/00030

0/0040

0/0090

0/03460 0/0040

هفده

مسیر19

0/0140

0/00070

0/0060

0/0020

0/0060

0/0040

0/0010

0/03770 0/0040

پانزده

مسیر20

0/0140

0/0020

0/0060

0/0020

0/0060

0/0060

0/0090

0/04900 0/0040

پنج

مسیر21

0/0140

0/00070

0/00060

0/00080

0/00060

0/0060

0/0090

 0/03570 0/0040شانزده

مسیر22

0/0140

0/0020

0/0010

0/0080

0/0010

0/0060

0/0090

0/04500 0/0040

هفت

مسیر23

0/0140

0/0040

0/0060

0/0090

0/0060

0/0040

0/0090

0/05600 0/0040

دو

نتایج استخراج شده از نرمافزار  export choiceکه در جدول باال آمده است ،امتیاز
نهایی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان (گزینهها) را که با در نظر گرفتن
تلفیقی از معیارهای عرض مسیر پس از وقوع زلزله ،طول مسیر پس از وقوع زلزله ،مراکز
سوخترسانی ،وجود پل در مسیر ،خطوط اصلی گاز ،خطر روانگرایی ،پست برق و قنات
انجام گردید ،نشان میدهد .براساس نتایج حاصله مشاهده میشود که مسیر تخلیه اضطراری
 7با وزن نهایی  0/06000که شامل منطقه (خیابان آیت ا...صدوقی ـ خیابان فیروزه ـ خیابان
خرمشهرـ بلوار امام حسین(ع)ـ بلوار امام خمینی ـ بزرگراه عاشقان والیت) است ،بیشترین
اهمیت و اولویت را بهمنظور انتخاب برای مسیر تخلیه اضطراری پس از وقوع زلزله دارد.
پس از مسیر تخلیه اضطراری  7به ترتیب ،مسیر  23با وزن نهایی  0/05600که شامل منطقه
(خیابان شهید صیاد شیرازی ـ خیابان شهید مغفوری ـ جاده قدیم ماهان به سمت روستای سه
کنج) است ،مسیر  12با وزن نهایی  0/05000که شامل منطقه (خیابان فلسطین ـ خیابان شورا
ـ بلوار شهید عباسپورـ بزرگراه امام رضا(ع)ـ پل ـ جاده زرند) است ،مسیر  2با وزن نهایی
 0/04960که شامل منطقه (خیابان شهیدباهنرـ خیابان شهدای خانوک ـ بلوار سیدی ـ جاده
کوهپایه ،شهداد)میباشد و مسیر  20با وزن نهایی  0/04900که شامل منطقه (میدان مشتاق ـ
خیابان شهداـ خیابان مدیریت ـ بزرگراه خامنه ایـ جاده کوهپایه ،شهداد) است ،اولویت دوم تا
پنجم را برای انتخاب مسیرهای تخلیه اضطراری دارا هستند .همچنین مسیر  17با وزن نهایی
 0/02780که شامل مناطق (میدان آزادی ـ بلوار جمهوری اسالمی ـ پل ـ بلوار حجاج ـ جاده
تهران) است ،دارای کمترین اهمیت و اولویت برای انتخاب مسیر تخلیه اضطراری پس از
وقوع زلزلهمیباشد .بقیه مسیرهای تخلیه اضطراری شهر کرمان را به همراه میزان اهمیت و
اولویتهایشان برای انتخاب ،را در جدول باال مشاهده مینمایید.

نتیجه گیری

کاهش زمان نقلوانتقال مجروحان و تخلیه اضطراری سریع افراد سالم پس از وقوع
زلزله نقش بسیار مهمی در کاهش خسارات جانی افراد تحتتأثیر حادثه دارد .در پژوهش
حاضر ،با در نظر گرفتن شاخصهای مؤثر ،به شناسایی و تعیین مسیرهای تخلیه اضطراری
شهر کرمان میپردازیم و سپس این مسیرها را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
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