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 چکيده
-وشدبکه ممد   کنندداان  هجوم تقاضا به شبکه در دوره زمانی کوتاه و رفتار آشوبناک استفاده مانندخاص وقوع بحران بر تقاضاي سفر،  آثاربا توجه به  

بدا  بالفاصله پس از وقوع زلزله سفرها که بررسی شده است  هطالعمدر این  .رسدنق ، بررسی مسأله تقاضاي سفر پس از بحران امري ضروري به نظر می

 2رفتار ترافیکدی افدراد تحدت    وام  مؤثر بر ع .ایري افراد براي سفر پس از زلزله مؤثر باشدتواند در تصمیمچه اهدافی خواهد بود و چه فاکتورهایی می

سدفرها  . استاز نوع توصیفی  پژوهشکاربرد مدل ارائه شده در این است.  شدهبررسی  با استفاده از مدل لوجیت چنداانه (شدید، متوسطسناریو زلزله )

شدده نشدان داد در صدور     آوريهاي جمد  داده .ندا تعریف شده نداشتن سفرو  اضطراريهدف امدادرسانی، بازاشتن به خانه، تخلیه  0پس از زلزله با 

 این آمار در صور  وقوع زلزله متوسط نیز .بازاشت به خانه سفر داشته باشنددهند به منظور امدادرسانی و یا % از افراد ترجیح می54وقوع زلزله شدید 

داشدتن فرزندد و    نشدان داد  نتایج مدلسازي .شودنق  ومم تواند منجر به بحران ترافیکی در شبکه میبرخالف انتظار که  افراد خواهد بود% از 59مدود 

رمدرتبط  یال  )غیتحصد  عالوه متغیره . بدهستن راذار بر انتخاب سفر امدادرسانییعوام  تأث مهمترین ن فاصله زمانی از مح  کار به مح  امداد ازنیهمچ

  .ردبا زلزله( تأثیري در رفتار افراد پس از بحران ندا
 

 ، زلزلهتقاضاي سفر پس از بحران ت چنداانه،رفتار ترافیکی، مدل لوجی :کليديواژگان

 

.مقدمه1
 و فعدال  هاياس  وجود و لرزهزمین تاریخچه به باتوجه

 بدا  اي لدرزه  زمدین  وقدوع  تهدران، امتمدال   استره در خیزلرزه

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

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

اسددت، هددایی از آن نیددز تخریدد  شدددهکدده قسددمت ايشددبکه

هداي سدالم شدبکه    مشکال  ترافیکی بزرای متدی در بخدش  

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

، نظیدر هجدوم تقاضدا بده شدبکه در      رفتار افرادوقوع بحران بر 

کنندداان شدبکه   دوره زمانی کوتاه و رفتدار آشدوبناک اسدتفاده   

 يسفر پس از بحدران امدر   يمم  و نق ، بررسی مسأله تقاضا

 هداي  پدژوهش شدتر  یدر ب [4, 3].د رسد یبه نظدر مد   يضرور

ده پدس از  ید د یمناطق آسد  يبرا ینه امدادرسانیموجود در زم

جاد شدده، فدرش شدده و    یسفر ا يمبحث تقاضا وقوع بحران،

منطقده  شدبکه ممد  و نقد     ت یریمدد  يالزم برا يهااستیس

بدراي تخمدین تقاضداي     چانگ نمونه براي .شده است یبررس

همه افدراد بالفاصدله پدس از    کرد که سفر پس از زلزله فرش 

 پژوهشی –مجله علمی 

 مهندسی عمران مدرس

 1551، سال 9دوره هفدهم، شماره 
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وقوع زلزله از جدایی کده هسدتند تخلیده اضدطراري خواهندد       

بینی نبوده و به همین علدت  زیرا وقوع زلزله قاب  پیش داشت،

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

ال افراد خدانواده  که بسیاري افراد پس از زلزله ابتدا به دنب مالی

بدراي   پژوهشدگران تعدادي دیگدر از   .[6]ت د رفخود خواهن

هاي پس از بحران، از تقاضاي سدفر قبد  از زلزلده     ریزي برنامه

هدداي  اسددتفاده نمددوده و پددس از اصددالي آن بددراي اسددتراتژي 

بایدد توجده شدود    که  در مالی .[7, 5]د ان مدیریتی اقدام کرده

براي محاسبه تغییرا  الگوهاي ترافیکدی پدس از زلزلده بایدد     

زلزله ارزیابی وقوع بحران لکرد شبکه مم  و نقلی پس از عم

سفر پس از زلزله ابتددا   يتقاضا ینیبشی  و پیتحل يبرا .شود

 یط بحران زلزله بررسیرفتار افراد در شرا یالزم است چگونگ

تا بتوان تاثیر رفتار افراد بر ترافیک شبکه مم  و نق  را  شود،

 .تحلی  کرده و مدیریت الزم صور  ایرد

 پردازد: میبطور خالصه این مقاله به بررسی موارد زیر 

 * تعیین اهداف سفرهاي امتمالی پس از وقوع زلزله

 * مشخص کردن سهم هر یک از این سفرها

 هر هدف سفر * تعیین فاکتورهاي مؤثر در انتخاب

 اسدت  1از نوع توصیفی پژوهشکاربرد مدل ارائه شده در این 

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

اي از منظدور جامعده   بدین شود.مؤثر در انتخاب آنها تعیین می

هاي موردنظر تهران انتخاب شد. داده 14افراد شاغ  در منطقه 

 2طرامدی  و طدی آن بدا    شدده اي اردآوري مصامبهبه روش 

سفر پس  شونده در ارتباط با هدفسناریو زلزله، از هر پرسش

اقتصدادي  -از زلزله، مشخصا  سدفر و مشخصدا  اجتمداعی   

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

 اند.تعریف شدهسفر و نداشتن اضطراري امدادرسانی، تخلیه

 

گذشتهمروريبرمطالعات.2
 يفاکتورهدا  پژوهشدگران از  ياریاذشته بسد  يهادر دهه

در انتخاب سفرها و عوام  مؤثر بدر  افراد  يریامیمؤثر بر تصم

 و کردندد  یمختلدف را بررسد   يهدا انبحدر  يبرا تقاضاي سفر

بررسی رفتار افدراد پدس از   زمینه  مختلفی درتحلیلی هاي مدل

                                                 
1 descriptive 

پس از تحلی  ترافیک ناشدی   5و لیو 2بیکراند. ارائه کردهبحران 

طوفان مهمتدرین فاکتورهداي مدؤثر بدر انتخداب تخلیده        12از 

( 2( میزان خطدر منطقده،   1: انددانستهعوام  زیر  را اضطراري

( ندوع و میدزان   5فرمان تخلیه منطقه از طرف مقاما  دولتدی،  

د ( میدزان درآمدد 9تجربدده قبلدی از خطددر،   (0اسدتحکام خانده،   

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

اجتمداعی ملد  سدن، جنسدیت و ندژاد افدراد در        هداي  ویژای

سالیس . درمالیکه، [8]ایري براي تخلیه تأثیري ندارد تصمیم

این فاکتورها را از فاکتورهاي مؤثر در اقدام بدراي   0و همکاران

زنان به علت امساس خطر  نمونه. براي [10]د انتخلیه دانسته

بیشتر و یا امسداس مسدئولیت بیشدتر محافظدت از فرزنددان،      

نسبت به مردان تمای  بیشتري به تخلیده دارندد. ایدن تنداق      

تواند به علت تأثیر شد  بحران و یا تجربه افراد هر منطقه می

 هدداي پددژوهشاز بحدران و اتفاقددا  پدس از آن باشددد. بیشدتر    

بدسدت آمدده از تخلیده اضدطراري      هاي اذشته بر اساس داده

 هداي  ویژادی براي طوفان بوده است، در مالی که هر بحراندی  

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

خواهد بود. مدلسازي تقاضاي سفر و ترافیدک پدس از زلزلده    

اي است. ایدن   تر از خطر طوفان و یا انفجار هسته بسیار پیچیده

دي به خاطر این واقعیت است که تقاضاي سفر پیچیدای تا م

هدا بدا کداهش يرفیدت      پس از زلزله به علدت تخرید  سدازه   

ایدن، عکدس   برهاي مم  و نق  مواجه است. عالوه زیرساخت

العم  مردم به زلزله متفاو  اسدت، زیدرا قبد  از زلزلده هدی       

 9بدو و زاي  .[5]د هشدار قبلی در مورد این بحران وجود ندار

ایري افراد براي زیر را مؤثرترین عوام  در تصمیم فاکتورهاي

اندد: ندوع سداختمان    تخلیه منطقه پس از زلزله در چین دانسته

صامبخانه بودن، تجربیا  اذشته افدراد   ،)ویالیی یا آپارتمان(

از شرایط بحرانی )خسار  دیدن یدا ندیددن(، دسدتور تخلیده     

پدذیر )کمتدر   اجباري، فاصله از مح  وقوع بحران و نامیه تأثیر

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

                                                 
2 Baker 

3 Sirui Liu 

4 Solís, D., Thomas, M., Letson, D. 

5 Bu F.,Xie Q. 
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به ایدن نتیجده رسدیدند    دیگر  پژوهشی در 1متاراک و همکاران

اند از قب  براي کسانی که تحصیال  مرتبط با بحران داشتهکه 

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

باال )دکتري( در زمینده غیدر    اند و تحصیال ریزي کردهبرنامه

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

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

هدا ابتددا بده دنبدال فرزنددان خدود        بحران هنگام روز، خانواده

ایرند همه با هم منطقه را ترک خواهند رفت و بعد تصمیم می

و مسدافت سدفر )بدین     ، داشتن اتومبی  شخصیکنند. جنسیت

والدین و فرزندان( از فاکتورهاي اصدلی تأثیرادذار بدر رفتدار     

در ک  در مطالعدا    .[9]د بودن پژوهشترافیکی افراد در این 

اجتمداعی، تدأثیر   -هاي اقتصدادي ویژایاي از اذشته مجموعه

دستور تخلیه توسط مسئولین و مشخصا  سدفرها بده عندوان    

بایدد   اندد. مؤثر در سفرهاي پس از زلزله شناسایی شدهعوام  

توجه شود افراد در هدر کشدور رفتداري متناسد  بدا فرهندگ       

جامعده   د داشت و الزم است تا رفتار افدراد جامعه خود خواهن

 در هر کشور بطور جدااانه مطالعه شود.

دیگر رفتار ترافیکی افراد پس اي در مطالعهالتون و لم  و

و بده   کردندد بررسدی   را زلزله شدید و متوسطاز دو سناریوي 

این نتیجه رسیدند که سفرهاي ایجاد شده تنها براي بازاشدت  

ارفتده  هاي دیگدري نیدز صدور  مدی    به خانه نبوده و با هدف

. از آنجا که بسیاري از سفرها به علت نداشتن اطالعدا   است

توان افت برنامده  ارفته است، میها صور  میاز دیگر بخش

تواند هاي مناس  براي شرایط غیر عادي میها و آمادای ریزي

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

را سدناریوي وقدوع زلزلده در توکیدو      ايمطالعهدر  و همکاران

اهداف سفرها به شش دسته  که در این پژوهشکردند بررسی 

امدداد  ، سداعت(  04)در مد   0تخلیه فوري تقسیم شده است:

تخلیه به منظور اسدکان  ، 5اي امنیتیه بررسی، 4و نجا  بخشی

بده   ، سدر زدن 11دست آوردن مواد غذایی و پوشاک، ب14موقت

                                                 
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 

اي پدس از وقدوع    هفتده  2در طول مدد    .12ادارا  و مدارس

پس از زلزله، سهم تقاضاي سفر مردم  منظور تخمینبحران، به 

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

اي هکه بررسی مصامب هزیادي سفر بازاشت به خانه تولید شد

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

شدتر  یبهمچندین   سازي بوده و ممکن است صحیح نباشد.ساده

پدس از  در مدورد رفتدار افدراد     یاتیبر اساس فرضد  ها پژوهش

ا ید  ،ت باشدد ید هستند که ممکن اسدت دور از واقع وقوع زلزله 

 يا تنها بدرا یامکان دارد در همه کشورها قاب  استفاده نباشد و 

 هدا  پدژوهش با اینکده در بیشدتر   . استفاده شده باشد يسازساده

اذعان شده است که اهداف سفر مختلفی در سدفرهاي پدس از   

اي که اهداف سفر مختلف زلزله وجود دارد، تا به مال مطالعه

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

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

ترکیبی از عوام  تأثیراذار در انتخاب سفرهاي ممکن پدس از  

 .  شودزلزله بررسی 

 

روشمطالعه.3
 سناريوي زلزله 3-1

ن زلزله یدتریشد يکا مدل اس  ریبر اساس مطالعا  جا

-. در صدور  فعدال  [1]ت هران اسو پس از آن اس  شمال ت

 9/9و  0 ي  زلزلده بدا بزرادا   ینامبرده، به ترت يهاشدن اس 

بده عندوان    کده  شتر در جندوب تهدران اتفداو خواهدد افتداد     یر

در . ندد ادر نظر ارفتده شدده   پژوهشن یزلزله در ا يهایوسنار

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

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

بدداز هسددتند را خواهددد داد. بددا درنظددر اددرفتن ایددن شددرایط 

ترین مالت براي ترافیک در شبکه مم  و نقد  اتفداو   بحرانی

زلزلده بررسدی   ن دو یاز ا یخسارا  ناش خواهد افتاد. در ادامه

 :[1]ت اس شده

بده   :)متوسدط(  شدتر یر 9/9 ي( مشخصا  زلزلده بدا بزرادا   1

فلدزي و یدا بدا عمدر     -آجدري  هاي متوسط و معمولی ساختمان

خسدارا  جزیدی و متوسدط وارد     )ندوع ب( سال  54بیش از 

                                                 
12 Checking Up Offices/Schools 
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هداي ضدعیف و بدد     در سداختمان  ی. خسدارات %(14)تا شود می

شدام  تدرک و فروافتدادن     )ندوع (( تمام آجري ه طرامی شد

بدده  يادیدد  زیآسدد %(.04)تددا شددود وارد مددی ،هددا اچکدداري

د ه و تلفن قاب  استفاده خواهد بدو شدنوارد  یاتیم يها انیشر

[1]. 

 :)شددددید( شدددتریر 0 يمشخصدددا  زلزلددده بدددا بزرادددا( 2

کدج  )ندوع الدف(   هاي اسکلتی خوب طرامدی شدده    ساختمان

 هداي ندوع   دهد. سداختمان  روي پی تغییر مکان می و شوند می

خسدار   ندوع )ب(  هداي   و بدر سداختمان   شود ویران می )((

. %(49)تدا  ریزندد  و ااهی کامالً فدرو مدی   شود سنگین وارد می

 یمتر بسدته خواهندد شدد. برخد     1با عرش کمتر از  يرهایمس

خطدوط تلفدن، آب، بدرو و    . نندیبی  میسواره رو آس يهاپ 

و  يسدوز اهند شد. پدس از زلزلده امتمدال آتدش    ااز قط  خو

 .[1]د ن و ااز وجود داریانفجار در پمپ بنز

 

 قهاي تحقیآوري دادهجمع 3-2

بده علدت    ،پدژوهش در ایدن  پرسشدنامه   یطرام به منظور

ا  ید مختلدف زلزلده بدا جزئ    يوهایط سنارینکه الزم بود شرایا

 يح داده شود، مصدامبه بده صدور  م دور    یافراد توض يبرا

تعددداد جامعدده آمدداري بددر اسدداس روابددط      انجددام شددد.  

(Cochran,1977محاسبه شده اس ) [15]ت. 

(1)                                            
     

  (   )     
 

 که در آن:

Nمجم جامعه آماري؛ : nمجم نمونه؛ : 

Z   مقدار متغیر نرمال وامد استاندارد، که در سدطح اطمیندان :

 ؛است 51/1درصد برابر  59

P مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اار در اختیار :

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

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

 رسد؛خود می

q.درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند :  

d ًشود.ارفته می 49/4: مقدار اشتباه مجاز که معموال 

تعدداد   در این مطالعه مجدم جامعده آمداري برابدر اسدت بدا      

، 1554که براساس سرشماري جمعیدت   14شاغلین در منطقه 

. بنابراین تعدداد نمونده مدورد    [16]ر نف114444برابر است با 

 نفر. 510نیاز برابر است با: 

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

دادن شرایط امتمالی پدس از زلزلده بدراي افدراد     تنها با توضیح

ن وجود داشت تا شرایط را درک کرده و سدفري کده   امکان ای

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

توجدده بدده مطالعددا  اذشددته اسددتفاده از شددیوه رجحددان بیددان 

ت هاي منطقی و واقعی به دنبال خواهد داشپاسخ( SP)15شده

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

 .آوري شدجم  شدهرجحان بیان

در مدورد ندوع    یسدؤاالت  در هر پرسشنامه در بخش اول 

ده شد )اسکلت ساختمان و عمدر  یساختمان منزل هر فرد پرس

د یفرد مشخص شود که منزلش در برابر زلزله شد يآن(، تا برا

بدا   در بخدش دوم  .دیزان خسار  خواهد دیو متوسط تا چه م

در مدورد   ،از آنهدا  یزلزله و خسارا  ناشد  يوهایح سناریتوض

بالفاصدله پدس از وقدوع زلزلده خواهدد      فدرد  که  ين سفریاول

 ند:اهدف تعریف شده 0یده شد. سفرها با داشت پرس

نجدا  افدراد خدانواده     يکه بدرا  یی: سفرهایرسانالف( امداد

شود. مانند رفتن بده دنبدال   یخار( از خانه توسط فرد انجام م

 والددین ا ید بدال همسدر و   ا رفتن بده دن یفرزندان در مدارس و 

 خار( از خانه. ییجا

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

کده فدرد در    یبه منظور ترک محلد  خلیه اضطراري: سفر(( ت

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

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

 باشد.نزدیک تعیین شده توسط سازمان مدیریت بحران می

 ادي که هی  سفري نخواهند داشت.د( نداشتن سفر: افر

)از  يمشخصدا  فدرد   در بخش سدوم  در ادامه پرسشنامه

  الیت تأه ، داشتن فرزند، تحصد یت، وضعیجمله سن، جنس

                                                 
13 Stated Preference 
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ن یاز بحددران( و همچندد  ین داشددتن تجربدده قبلدد  یو همچندد

خدانوار، تعدداد    يافراد )مل  تعداد اع دا  يمشخصا  اقتصاد

رفدتن بده    يه مورد اسدتفاده بدرا  یله نقلی، وسیشخص يخودرو

بده  . ده شدد ی، صامبخانه بودن( پرسيط عادیمح  کار در شرا

از افدراد شداغ  در    يپرسشدگر  ،اطالعدا   يآورمنظور جمد  

در ایدن منطقده از   تهران صور  ارفدت.   يشهردار 14 منطقه

 %92متدر مددود    1با عرش کمتدر از   یطول معابر محلتهران 

  قابد   ید رفدت و آمدد بدا اتومب    يبدرا  که پس از زلزلده ، است

هاي سرشماري سدال   دادهبر اساس  .[1]د استفاده نخواهند بو

درصدد   04از  ، داراي بدیش 14 هطقد آمدار ایدران من   مرکز 1509

بدا توجده بده    . [1]د )آجري( هستن هاي از نوع سنتی ساختمان

زان تلفا  ین منطقه از نظر بافت فرسوده و میکا ایمطالعا  جا

ن خسدار  را خواهدد داشدت. بده     یشتریپس از زلزله ب یانسان

ق در نظر ین تحقین علت به عنوان منطقه مورد مطالعه در ایهم

ایري افراد هنگدامی  از آنجا که شیوه تصمیم. ارفته شده است

که خار( از خانه )در مح  کار( هسدتند مددنظر بدوده اسدت،     

 مصامبه از افراد شداغ  در محد  کدار آنهدا صدور  ارفدت.      

، افراد داراي شدغ  دولتدی )کارمندد،    پژوهشمخاطبان در این 

هایی که صام  مغدازه   فرهنگی و غیره( و مغازه دار )فروشنده

 اند.بودههستند( 

( 1اطالعا  آمار توصیفی نمونه مورد مطالعه در جدول )

% نمونده آمداري داراي اتومبید  شخصدی     00ارائه شده است. 

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

% از نمونده آمداري تجربده قبلدی از     24روندد. مددود   خود می

آنها ازینه عدم سفر  اند که هیچکدام از اي شدید را داشته زلزله

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

اي مسدتحکم در مدد ادروه     % از افراد خانده 04مطالعه، مدود 

هداي ایدن   دهنده بازسازي و بهبودخانده  اند که نشانداشته)ب( 

 .است( 1509منطقه نسبت به آمار اذشته )

 

 مدل لوجیت 3-3

آوري شدده از  اطالعدا  جمد    به توجهدر این مطالعه با 

اویان، براي بررسی فاکتورهداي مدؤثر در انتخداب سدفر     پاسخ

صدور   پس از زلزله از مدل لوجیت چنداانده اسدتفاده شدد.    

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

[16]. 
 

(2)                                             ( )  
    

∑  
   

   

 

Uin :  مطلوبیت ازینهi  براي شخصn، 

Ujn :  مطلوبیت ازینهj  براي شخصn، 

Pn(i)  امتمال انتخاب ازینه :i  براي شدخصn    از مجموعده

C   .ازینه ممکن.است 

 
 آوري شدههاي جم هاي آماري دادهویژای .1جدول 

Standard 

deviation Average Variable 

0.501 0.52 Gender (male=1, female=0) 

10.111 36.11 Age 

0.456 0.71 Marital status (single=0, married=1) 

0.781 1.86 Education (High school diploma=0, Diploma=1, BS/BA/BE =2, MS/MA/ME=3, 

Ph.D./Doctor=4) 
0.499 0.55 Having a child who goes to school (Yes=1, No=0) 
0.98 3.28 Family size 

0.382 0.18 Job (employee)=0, self-employment=1) 

0.419 0.77 Car ownership (Yes=1, No=0) 

0.495 0.42 Car ownership at work (Yes=1, No=0) 

0.467 0.68 House/apartment ownership (Yes=1, No=0) 

0.395 0.19 Past experience of a powerful earthquake (Yes=1, No=0) 

0.438 0.74 stability of the building (Good (groups A and B) = 1, 

 weak (group C) = 0) 
23.287 28.57 the time interval from work to home (min) 

22.831 29.54 the time interval from work to school (min) 
Table 1. The statistical characteristics of the collected data 
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هاي انتخاب اسسدته بدا سداختار لوجیدت از     در پرداخت مدل

( نشدان داده شدده   5نمایی بیشینه کده در رابطده )   روش درست

 شود.است، استفاده می

(5)                   ( )  ∑ ∑ (     (  ( )))     

LL(β)؛بعد از پرداخت مدل ییتم تاب  درستنمای: لگار 

yin=1  اار شخصn  ازینهi را انتخاب کند؛ 

yin=0 [16]  در غیر اینصور . 

ضدری  خدوبی   از آزمدون   يشدنهاد یمددل پ  یاعتبارسنج براي

2)شاخص  10برازش
ρ)  اسدت. ایدن ضدری  بده      استفاده شدده

 شود:صور  زیر محاسبه می

(0)                                                    
  ( )

  ( )
 

(9)                                                
    

  ( )

  ( )
 

LL(0): با فدرش صدفر بدودن همده      19ییتم تاب  درستنمایلگار

 پارامترها است.

LL(β)؛ بعد از پرداخت مددل  ییتم تاب  درستنمای: لگارLL(c) :

 مقدار تاب  لگاریتم امتمال به ازاء جمال  ثابت
 

ساختمدلوتحليلنتایج.4
 0وضعیت اهداف سفر پس از وقدوع زلزلده بده صدور      

ازینه در نظر ارفته شده است. نتدایج تحلید  آمداري اهدداف     

پس از وقوع زلزلده  دهد؛ سفر به تفکیک شد  زلزله نشان می

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

اردندد و  هاي خود باز مدی % از افراد به سمت خانه14داشت، 

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

از افراد سفرهایی به منظور امدداد و نجدا  خواهندد داشدت،     

% بده  12، اردندد % از افراد به سمت خانه هاي خود باز می20

 .روندد % از افدراد جدایی نمدی   90برندد و  مح  امدن پنداه مدی   

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

از آنهدا ارائده    يح مختصدر ی( به همراه توضد 2اند، در جدول )

 هداي  شک در شده مس  نیاز متغیرهاي استفاده بر شده است.

 چگدونگی ناشدی از  مختلدف   آثارمتفاو  نیز تعریف شدند تا 

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

سال، بین  54هاي سنی زیر صور  چند متغیر مجازي در بازه

سال تعریدف   94سال و باالتر از  94تا  04سال، بین  04تا  54

به منظور مدلسازي ابتددا متغیرهداي داراي همبسدتگی بدا      شد.

آزمدون همبسدتگی شناسدایی شدده و     متغیر وابسته، از طریدق  

مقدادیر   NLogit 4.0افدزار  سدسس از طریدق اسدتفاده از ندرم    

ک ین سهم هر ییتع يبرا( براي مدل نهایی βضرای  متغیرها )

ن مشددخص شدددن یاز اهددداف سددفر پددس از زلزلدده و همچندد 

ک از اهداف سدفر، پرداخدت   یمؤثر در انتخاب هر  يفاکتورها

  .شد

 

 بکاررفته در مدل انتخاب سفر يرهایمتغ .2جدول 

Table 2. The variables used in the trip choice model 

Variable Coding Independent variable 
Details about the trip: 

In minutes travel time* 

Yes: 1, No: 0 Having a private car at work 

Details about the earthquake: 

Powerful: 1, weak: 0 Earthquake magnitude  
Yes: 1, No: 0 Having a previous experience of a powerful earthquake 

fortified: 1, weak: 0 stability of the building 

Socioeconomic status: 

Female: 0, male: 1 Gender 
20 to 30: 1, other: 0 Age group 1 (years) 
30 to 40: 1, other: 0 Age group 2 (years) 
40 to 50: 1, other: 0 Age group 3 (years) 

More than 50:1, other: 0 Age group 4 (years) 
Single: 0, Married: 1 marital status 
Diploma: 0, Upper: 1 Education 

Yes: 1, No: 0 Parents of school children 
Yes: 1, No: 0 House/apartment ownership 

Number  Family size 

14 Goodness of Fit Measure 

15 Likelihood 
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 . نتایج مدل لوجیت چنداانه انتخاب سفر 3جدول 

Table 3. Results of the trip choice multinomial Logit model 

 
 

 

متغیر زمان سفر در مدلسازي، براي سفرهاي از خانه تدا محد    

است با فاصله زمدانی ایدن مسدافت    امداد )مانند مدرسه( برابر 

مس  دقیقه، براي سفر مح  کدار تدا خانده برابدر اسدت بدا       بر

 اضطراريتخلیه فاصله زمانی بین خانه تا مح  کار، براي سفر 

در صورتی که افراد محلدی را نزدیدک بده جدایی کده هسدتند       

دقیقه و در صورتی که جایی خار( از  14مدود  د،انتخاب کنن

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

است. براي ازینه نداشتن سفر، زمان سفر، صفر در شده ارفته

   است.شدهنظر ارفته

انتخاب سدفر  لوجیت چنداانه  مدلپرداخت ج ی( نتا5جدول )

سفر پدس از   ن مدل، هدفیر وابسته در ای. متغدهدرا نشان می

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

متغیرها بصور  ترکیبی مددل را بهبدود بخشدیده و همچندین     

بدراي تحلید  و   تفسیر آنها بصور  ترکیبی ممکدن و منطقدی   

غیرهداي تعریدف شدده، از تعددادي     سدازي عدالوه بدر مت   مدل

شداخص برازنددای مددل     اسدتفاده شدد.  متغیرهاي ترکیبی نیز 

هداي  بدست آمده که شاخص نسبتاً خوبی بدراي مددل   029/4

شود. همچنین مدل توانسته است  انتخاب اسسته محسوب می

بینی کندد  درصد مشاهدا  صحیح پیش 10اهداف سفر را در 

 که مقدار مطلوبی است.

منفدی بدسدت آمدده     نیوالدد  یتیر ترکیبی جنسمتغضری  

کده فرزندد    ین موضوع است کده زندان  ینشان دهنده ااست که 

امدداد   يبدرا  يشدتر ی  بید تمانسبت به پددران،   )مادران( دارند

 .کده مؤیدد نتدایج لیدو اسدت      ،دهندد یاز خود نشدان مد   یرسان

فرزندد   يکده دارا  یافدراد متدأهل  دهدد  همچنین نتایج نشان می

 یدارند که منطق امدادرسانیبه  يشتری  بین( تمایهستند )والد

و این موضدوع نیدز بدا نتدایج بدسدت آمدده از        رسدیبه نظر م

داده که زلزله را یدر صورت .دارد هماهنگیبو و زاي  پژوهش

انتخدداب سددفر  يبددرا يشددتری  بیددد باشددد، افددراد تمایشددد

شتر ین به علت امساس خطر بیخواهند داشت و ا یامدادرسان

در دو شدد  زلزلده   ، همچنین با مقایسه ضدری  متغیدر   است

-تاب  مطلوبیت امدادرسانی و بازاشت به خانه، مشدخص مدی  

شود که درصور  رخداد زلزله شدید تمای  افدراد بیشدتر بده    

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

وضعیت تمایلی براي تخلیده اضدطراري و یدا نداشدتن سدفر،      

 يکه دارا يافراد. فاصله پس از وقوع زلزله نخواهند داشتبال

 دارند؛ یامدادرسان يبرا يشتری  بیهستند تما یخانه مستحکم

ن افدراد بده خداطر    ید ن باشد که ایتواند این موضوع میعلت ا

P-value coefficient Variable Trip purposes 

0.0000 -3.1041 Gender * having children 

Relief and rescue 
0.0000 5.9301 Marital status* having children 

0.0114 1.4921 stability of the house 
0.0256 -0.0264 Travel time 

0.0000 4.2188 Magnitude of the earthquake 

0.0002 3.5857 Constant coefficient 
Return-to-home 0.0000 3.4206 Magnitude of the earthquake 

0.0219 0.3524 Family size 
0.0000 6.0758 Constant coefficient 

Immediate evacuation and going to a 

safe place 
0.0657 -0.4643 Family size 
0.0669 -0.7725 House/apartment ownership 

0.0002 2.4314 Age over 50* Gender 
0.0000 5.3853 Constant coefficient No travel 

-463.02086 LL(0) 
-415.0472 LL(c) 
-266.3161 LL(β) 

0.425
 

ρ
 2 

0.358 ρ
2

c 

%67 Accuracy of the estimation (%) 

103 



 مریم زینی و علی ادریسی                                                                   ...        ریزي تولید سفر در شبکه مم  و نق مدل تحلیلی برنامه 

 

 ي  کمتریت خانه خود دارند تمایکه به وضع يشترینان بیاطم

ست که افرادي کده  این در مالی ا .سر زدن به خانه دارند يبرا

ر بیشتر به خانده و امدوال   به علت تعلق خاط صامبخانه هستند

 دهند ابتدا به خانه و امدوال خدود سدر بزنندد.    یح میترجخود، 

ن اسدت کده   ینشان دهنده ا متغیر زمان سفر  یشدن ضر یمنف

  افراد یشتر باشد، تمایافراد تا مح  امداد ب یهرچه فاصله زمان

، این موضوع نیز با نتدایج لیدو    ابدییکاهش م یامدادرسان يبرا

ن ید ر بده علدت ا  ید ن متغی  ای. کوچک بودن ضریکسان است

قده اذاشدته شدده    ین مدل با وامد دقیاست که زمان سفر در ا

قده بدوده و بده علدت     یدق 124تدا   5ن یاز ب یاست و بازه زمان

   آن کوچدک بدسدت آمدده اسدت.    یبزرگ بودن اعداد، ضدر 

که هر چده تعدداد افدراد خدانواده      دهدن میهمچنین نتایج نشا

پدس از زلزلده    بازاشت به خانده  ي  افراد برایشتر باشد، تمایب

تمای  کمتري به این دارند که نخسدتین   واین افراد بیشتر است

روند براي نجا  خدود و رفدتن بده    جایی که پس از زلزله می

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

 یمرداند  رسدد. خانواده خود دارند این موضوع منطقی بنظر می

ن سن پس از یسال دارند، نسبت به زنان در ا 94 يکه سن باال

 ،رفتن به مح  امدن را دارندد   يبرا يشتری  بیوقوع زلزله، تما

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

نشانگر این موضوع است که متغیر سن در انتخاب سدفر پدس   

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

ابتدا به خانواده خود بسیوندند، این موضوع با نتدایج تحقیقدا    

 .  است ف نتایج بیکرو برخال [11]د دار هماهنگیاذشته نیز 

-نتایج نشان داد متغیر تحصدیال  در چگدونگی تصدمیم   

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

امساس خطر و همچنین اطالعا  خدود در زمینده زلزلده، در    

کنند، این موضوع با ایري میانتخاب سفر پس از زلزله تصمیم

ر مدرتبط بدا زلزلده( ارتبداطی     میزان تحصیال  دانشگاهی )غید 

 1هاي انجام شده تنها تعداد کمی از افدراد )  در مصامبهندارد. 

نفر( تحصیال  باال )فوو لیسانس و دکتري( در زمینده زلزلده   

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

ه منظور آمادای براي زلزله برنامه ریزي کرده و با افراد خدانواد 

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

در محلی خاص جم  شوند. این مح  جایی نزدیدک   خانواده

به همه افراد خانواده، قاب  دسترسدی آسدان و سدری  انتخداب     

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

ه شدید در مددل  متغیر تجربه قبلی از زلزل تأثیري نداشته است.

تواند به این علت باشدد  معنی دار نشده است، این موضوع می

اي از شدونده داراي تجربده  که تنها تعداد کمی از افراد پرسدش 

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

زلزله متوسط و شدید ازینه نداشتن سفر را انتخداب نکردندد.   

شخصی در مح  کدار نیدز تدأثیري در    همچنین داشتن اتومبی  

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

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

   بود.غیرممکن خواهدبحرانی شرایط 

 

وپيشنهاداتيريگجهينت.5
تقاضاي سفر پس از بحدران یکدی از مسدائ  مهدم بدراي      

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

اي در مورد اینکه سفرهاي پس از زلزلده چگونده    ایران مطالعه

این مطالعه با هدف کمک به  خواهد بود صور  نگرفته است،

قاضداي  ریدزي ت برنامهو  ایران در زمینه مدیریت بحرانتصمیم

کنندداان از شدبکه   آااهی از رفتار ترافیکی اسدتفاده  براي، سفر

مم  ونق  و تخمین تقاضاي سدفر، بالفاصدله پدس از وقدوع     

-در ایدن پدژوهش بحراندی    بحران زلزله، صور  ارفته است.

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

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

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

افراد مختلدف در منداطق مختلدف تهدران آمدارایري جدامعی       

توان مدلی براي پیش بیندی تعدداد سدفرهاي    صور  ایرد، می

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

وده هدر منطقده، تدراکم    تواند بر مس  بافت فرساین مدل می

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

 پرداخت شود.

هدف  0در این مطالعه با توجه به اطالعا  بدست آمده، 

بدراي   عمده براي سفر بالفاصله پس از وقوع زلزله روزهنگدام 

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

دهندد بده منظدور    % از افراد تدرجیح مدی  54وقوع زلزله شدید 

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

هداي خدود   و یدا ابتددا بده خانده    یا مح  کدار همسدر( بروندد    

سفرهاي پس از زلزله شددید بده سدمت    پس بیشتر  بازاردند.

ایددن در مددالی اسددت کدده در  مسددکونی خواهددد بددود.مندداطق 

مطالعا  اذشته، این هدف سفر کمتر مورد توجده بدوده و در   

فرش شده است که پدس از وقدوع زلزلده،     ها پژوهشبسیاري 

 خواهند داشت تخلیه اضدطراري اسدت.  افراد اولین سفري که 

% 0آوري شده در ایدن مطالعده، تنهدا    هاي جم با توجه به داده

% از افراد پس از زلزلده متوسدط   12از زلزله شدید و  افراد پس

دهند تخلیه اضطراري را به عنوان اولین سدفر خدود   ترجیح می

 هداي  ویژادی تواندد بده علدت    این موضدوع مدی   انتخاب کنند.

رفتاري افراد در کشورهاي مختلف باشد. از آنجا که در ایدران  

وابسددتگی عدداطفی زیددادي بددین افددراد خددانواده وجددود دارد،  

بازاشت به خانه و امدادرسانی اولدین انتخداب افدراد پدس از     

دار شددن متغیدر تعدداد افدراد     وقوع بحران خواهد بود؛ معندی 

-خانواده در مدل نیز بیانگر این موضوع است. آمار نشدان مدی  

% از افراد بدا  59دهد در صور  وقوع زلزله متوسط نیز مدود 

هندد کدرد.   سدفر خوا دو هدف بازاشت به خانه و امدادرسانی 

باید توجه شود با اینکه وقوع زلزله متوسط ممکن است آسی  

زیادي به شریانهاي میاتی وارد نکند، ولی هجوم جمعیت بده  

خیابانها، به علت امساس خطر و تجربه قبلی افدراد از زلزلده،   

 .شودتواند منجر به بحران ترافیکی در شبکه مم  و نق  می

دهد که داشدتن  ان میدر این مطالعه نش بدست آمدهمدل 

فرزند و همچنین فاصله زمانی از مح  کار بده محد  امدداد از    

همچندین  عوام  تأثیراذار بر انتخاب سفر امدادرسانی اسدت.  

شدود اولدین سدفري کده افدراد      یکی از عواملی که باعدث مدی  

کنند امدادرسانی باشد اطمیندان از اسدتحکام خانده    انتخاب می

سدال در انتخداب    94اد بداالي  است. مؤثر شدن متغیر سن افر

دهدد در  سفر تخلیه اضطراري در مدل بدست آمده نشدان مدی  

صور  باال رفتن سن افراد جامعه، تمای  به تخلیه اضدطراري  

نتایج مدلسازي نشان بالفاصله پس از زلزله بیشتر خواهد شد. 

داد که تحصیال  )غیرمرتبط با زلزله( تدأثیري در رفتدار افدراد    

داشته و تنها افرادي که اطالعا  کافی در زمینه پس از بحران ن

ریزي مناسدبی بدراي سفرهایشدان پدس از     زلزله داشتند، برنامه

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

مح  امداد، غیر قاب  استفاده بدودن اتومبید  شخصدی پدس از     

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

اسدتفاده   قابد  شدود مسدیرهاي اصدلی    این مطالعه( پیشنهاد می

 رسانی شود. به مردم اطالعمم  و نق  عمومی پس از بحران 
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                                                                    Attachment: The questionare پیوست: پرسشنامه

 چند سال از ساخت منزل شما میگذرد؟........ (2) فلزي          -نوع ساختمان منزل: اسکلت فلزي یا بتنی       آجري (1)

مح  کار خود هستید، در مالت زلزله با شد  با فرش اینکه زلزله يهر یک روز کاري اتفاو خواهد افتاد و در هنگام وقوع زلزله شما در  (5)

 متوسط و بزرگ، بالفاصله پس از وقوع زلزله، به ترتی  کدامیک از سفرهاي زیر را خواهید داشت؟

 الف( امدادرسانی و نجا  بخشی، ب( بازاشتن به خانه، (( تخلیه اضطراري، د(هیچکدام

 سناریو زلزله

 روزهنگام

 هدف
وسیله 

 سفر

 امتمال غار  مغازه ها -روز 5قط  خطوط تلفن، آب، برو و ااز تا  - ریشتر: 7

 نامبرده و خسار  به پی ساختمانهاي خوب طرامی شده % به ساختمانهاي49خسار  تا  -

 متر و ریختن پ  سواره رو 1 -5ایجاد ترک در زمین و بسته شدن راههاي با عرش  -

 امتمال آتش سوزي و انفجار در پمپ بنزین و ااز  -

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

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

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

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

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

....... 

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

.......... 

 

 آب، برو، تلفن)موبای (، قاب  استفاده خواهند بود. - ریشتر: 5/5

با یک یا دو طبقه،  1504آجري و فلزي، بتنی ساخته شده بعد از  % به ساختمانهاي14خسار  تا  -

 طبقه  5یا با بیش از  1504بتنی ساخته شده قب  از 

 آسی  زیادي به خیابانها وارد نخواهد شد.  -

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

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

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

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

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

....... 

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

........... 

 کنید؟ نزدیکترین پارک به مح  زندای یا مح  کار      خار( از شهر     سایر                چه مکانی را به عنوان مح  امن براي پناه بردن انتخاب می (0)

 فرعی............................................: خیابان اصلی............................................کوچه آدرس تقریبی

 اقتصادی:-مشخصات اجتماعی

 (جنسیت9)

 زن     مرد     

 (سن1)

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

 (تأه :0)

 متأه     مجرد  

 (تحصیال :4)

 زیر دیسلم    دیسلم    کارشناسی    کارشناسی ارشد    دکتري و پزشک    

 (نسبت:5)

پدر    مادر     

 فرزند     سایر     

دار     فرهنگی     پزشک/پرستار     راننده/مسافرکش     کارار/کارمند     بازنشسته/بیکار     فروشنده          (شغ :  دانشجو        مغازه14)

 سایر     

(مالک چه 11)

د اتومبی  تعدا

شخصی 

 .هستید؟.........

 سال در مال ماضر:........ 14(تعداد افراد خانواده زیر 15) کنند: ...... که در مال ماضر با شما زندای می(تعداد افراد خانواده 12)

 (آیا صامبخانه هستید؟ بله     خیر10)
متري خانه شما پمپ بنزین یا ااز وجود  944(آیا تا شعاع 19)

 دارد؟..............

  (آیا تا بحال تجربه یک زلزله را داشته اید؟ بله    خیر    11)

 مشخصات سفرها:

 کنید؟............. (معموال این مسیر را با چه وسیله اي طی می14) (فاصله زمانی از مح  کار تا خانه در مالت عادي؟................10)

 خیابان اصلی......................(آدرس منزل: 24) اصلی......................خیابان (آدرس مح  کار: 15)

 کنید؟............. (معموال این مسیر را با چه وسیله اي طی می22) (فاصله زمانی از مح  کار تا مدرسه در مالت عادي؟................21)

 ی..............................اصلی..............................کوچه فرع خیابان(آدرس تقریبی مدرسه: 25)
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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 

(ρ
2
) 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. 
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