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در ساالیا ايیر ميیریت حاحیم مبا ع ز اما بيي مباسا جهت تخلیه اضارراري ههرزنيا اا مح حااد ترزریستی هطار گسترده مارد
تاجه محققین حااه رنامهریزي هاهري قرارگرفته اسات .در تحقیقات انيکی که در امیبه ميلساااي رفتار ههرزنيا ز ترزریستها در مباطق
هاهري حاارت گرفته عماماً رفتار ترزریساتها مارد ررسای قرار گرفته اسات .در این تحقیقات ههرزنيا تبها در یک گرزه سبی ميلسااي
هاايهاني؛ درحالیکه گرزههاي ساابی مختلف هااهرزنيا تااناییهاي متفازتی در هبگام زقاع حمله ترزریسااتی دارني .هيف احاالی این پهزه
تاساهه ميلی عام مببا همبظار ميلساااي رفتار انساا ها ه هبگام حمله ترزریساتی حارت گرفته در محیط ههري ا تاجه ه ایرسايتهاي
ماجاد اسات .در این پهزه ا تاساهه عام هایی رفتار هاهرزنيا نیرزهاي دفاعی ز ترزریساتها هابیهساااي هيه ز اا این طریق پتانسی
مبرقه در را ر حمله ترزریساتی مارد ارایا ی قرار گرفته است .در این راستا ا ررسی سباریاهاي مختلف امکا ه حياق رساني تلفات ناهی
اا حمالت ترزریساتی ز تخلیه ساریع مبرقه فراهش هايه اسات .در این تحقیق اا رزش یک ار -در یک اما همبظار تحلی حسااسیت ميل
هابیهسااي ز تهیین پارامترهاي حسّاس ميل ترزریستی استفادههيه است .همچبین همبظار تاسهه ز پیادهسااي ميل عام مبباي پیشبهادي
اا نرمافزار  NetLogoاساتفاده هيه است .هعباا یک مرالهه ماردي ميل عام مبباي ارائههيه تحت سباریاهاي هبیهسااي هيه در مبرقه 6
هاهر تهرا اجرا ز نتایج آ مارد تحلی ز ررسی قرار گرفته است .ر اساس نتایج حاح اا تجزیهزتحلی سباریاهاي مختلف هبیهسااي هيه
میتاا اا طریق افزای تهياد نیرزهاي دفاعی در مبرقه احتمال زقاع حمله ترزریساتی را ه حياق رسااني .همچبین در حارت ايتصا 64
درحاي نیرزهاي دفاعی ه حفاتت اا نقا هالاو ز امن ز  14درحي ه جستجا ز کشف ز نا ادي عام هاي ترزریستی در مبرقه تهياد حمالت
ترزریستی ز تهياد کشتههيگا ه نصف کاه مییا ي.
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حمالت ترزریستی اا اساسیترین مهضالت جامهه جهانی
ز يررناکترین تهيیيها ر ضي حقاق ملتها ز ثبات
ینالمللی است .در طال تاریخ هزیهه یکحي سال ايیر
ترزریسش ریشه مهشترین تهيیيها ر ضي حلم ز امبیت
جهانی اده است .در سالهاي ايیر ا تاجه ه حااد
ه زقاع پیاسته در مبرقه يازرمیانه ز همچبین اقيامات
ترزریستی آمادگی مقا له در را ر این رفتارها در کشار
هعباا یکی اا مسائ مهش امبیتی مررح است .یکی اا
احلیترین اقيامها پس اا زقاع حمالت ترزریستی تخلیه
سریع مباطق حادثهدیيه ه مح هاي اسکا اضرراري ز
ایمن تهبیههيه در ههر ز یا يارج اا ههر در کمترین
اما ممکن ا کمترین تهياد مصيزمین است [.]1
با راین ارائه اطالعاتی پیراما نق ایرسايتهاي
ماجاد همبظار ميیریت ححیم مبا ع ز اما بيي
مباس در يرزج ههرزنيا اا مح حادثه قب اا
آسی دیي ز جا ايتن راي ميیرا ز رنامهریزا
سیار اهمیت دارد .اا طرفی رفتار افراد ز تأثیرات عاام
محیری در فضاي ههري اعث هيه تا ماضاع تخلیه
اضرراري ههري هعباا یک مسئله پیچیيه در دنیاي
زاقهی مررح هاد .ا تاجه ه مکا مببا اد ز پایایی
این رفتارها میتاا ه کمک ترکی ميلهاي عام مببا
ز سیستش اطالعات مکانی آ ها را هبیهسااي نماد.
هبیهسااي عام مببا راهکار نایبی همبظار ررسی
فرایبيها ز پيیيههاي پیچیيه در چبي سال ايیر مارد
تاجه قرارگرفته است .در این راهکار ا در نظر گرفتن
رفتار انسا ها ز نیز زیهگیهاي محیط رفتارهاي زاقهی
انسا ها همبظار ميلسااي تخلیه در اما هاي
اضرراري مارد ررسی قرار میگیرد [ .]2یکی اا
مهشترین زیهگیهاي هبیهسااي عام مببا قا لیت
سباریاسااي ز استفاده اا هاش فردي همبظار ح
مشکالت پیچیيه در دنیاي زاقهی است .در این رزیکرد
عام ها هاهمبي اده ز ا هرهگیري اا اطالعاتی که در
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ارتبا ا سایر عام ها ز محیط مبادله مینمایبي
میتاانبي همبظار رسیي ه اهياف ماردنظر اقيامات
الام را انجام داده ز تصمیشگیري نمایبي [.]3
هبیهسااي حمله ترزریستی هعباا پيیيهاي غیرقا
آامای در دنیاي زاقهی میتااني اطالعات مفیيي
پیراما ررسی ازایاي پبها این پيیيه ارائه دهي .در
فرایبي هبیهسااي پس اا ميلسااي رفتار عاام
تشکی دهبيه پيیيه مارد مرالهه نتایج حاح اا
ميلسااي مارد ررسی قرار میگیرد[ .]1ميلهاي
عام مببا ا در نظر گرفتن رفتار انسا ها ز نیز زیهگیهاي
محیط یکی اا مافقترین رزشها همبظار ميلسااي
تخلیه اضرراري ههرزنيا در هبگام حمله ترزریستی
پیشبهاد میهاد .یک عام میتااني نمایبيهاي اا طرف
انسا اهي که در محیط ميلسااي مانبي از ه
تصمیشگیري ز انجام کارهاي مختلف میپردااد .محیط
هعباا فضایی که عام ها در آ حرکت ز فهالیت نماده
ز ا یکيیگر ه تبادل اطالعات میپردااني تهریف
میهاد[ .]0عام ها اا طریق رقراري ارتبا ا محیط
محیط را حس نماده ز ر اساس تغییرات ه زجاد آميه
در محیط همبظار رسیي ه هيف تهیینهيه تالش
میکبي[ .]6درنهایت همبظار ميلسااي یک جامهه اا
انسا ها نهتبها ارتبا ین عام ها ضرزري است؛ لکه
عام ها ایي تاانبي ا یکيیگر هماهبگ اده همکاري ز
مذاکره دزطرفه داهته اهبي که اا این طریق
سیستشهاي چبي عامله 1را تشکی میدهبي [.]6
در راستاي استفاده اا ميلسااي عام مببا همبظار
هبیهسااي رفتار انسا ها ا استفاده اا مفاهیش عام ها
گرزههاي افراطی در
ميلی همبظار ررسی نق
هک گیري گرزههاي ترزریستی مارد مرالهه ز ررسی
قرار گرفته است [ .]7در این تحقیق ا استفاده اا مفاهیش
هبکه اجتماعی (که هبکه ایجادهيه ین افراد جامهه در
نظر گرفتههيه است) انااع مختلف افرا گرایی ررسی
هيه است .همچبین عاام مختلفی که مبجر ه
افرا گرایی2میهاني (مانبي کسانی که ا ایيئالاژيهاي
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دیبی ز یا يشانتآمیز مذهبی یا سیاسی ه تشایق
اعمال يشانتآمیز میپردااني) مارد ررسی قرار گرفته
است .عالزه ر این ا هباسایی مکانیزمهاي هبکه يا
مانبي انسياد یکی هي ز جذب ارتباطات گرزههاي
افراطیگري تئاري افرا گرایی گسترش داده هيه است.
پهزه هاي حارتگرفته درامیبه ميلسااي تخلیه
اضرراري افراد هبگام زقاع حرا ) هعباا مثال الزله
آت سااي حمله ترزریستی) عماماً ه دزدسته
ميلسااي تخلیه اضرراري در سايتما ز محیط ههري
تقسیش میهاني .ريی اا محققا رزشهایی همبظار
ميلسااي رفتار افراد در هرایط اضرراري در محیط
سايتما ارائه نمادني [11 14 1 7 2ز .]12همچبین در
نرمافزارهایی نظیر مسیریا ب 1همبظار
اینيصا
ميلسااي رفتار ههرزنيا در محیطهاي دز هيي ز سه
هيي سايتما ارائههيه است .نرمافزار مسیریاب یک
هبیهساا مبتبی ر عام اده که در آ هر فرد ر اساس
مجماعهاي اا پارامترها ز يصاحیات فردي يا ياد
زارد محیط هبیهساايهيه ز هطار مستق
تصمیشگیريهاي يا ياد را دارد [ .]13در این
نرمافزار ميلهاي ارائههيه ا تاجه ه ماهیت ناع حرا
مارد مرالهه زیهگیها ز تااناییهاي مختلفی يااهبي
داهت.
پهزه هاي کمی نیز در امیبه ميلسااي حمالت
ترزریستی در محیطهاي ههري انجامهيه است .در یک
تحقیق یک سیستش تصمیشگیري همبظار پی یبی
تصمیمات ز اقيامات ترزریستها هبگام حمله ترزریستی
ارائه هيه است[ .]11همبظار هباسایی ترزریستها
فاکتارهاي هخصیتی افراد درز سااما ها مارد
تجزیهزتحلی قرار گرفت .در این تحقیق همچبین ا
استفاده اا تئاري اايه ا 2رزیکردي همبظار تهیین
ماقهیت سااما جمهیت انگیزه الیههاي استراتهیک ز
الیههاي تاکتیکی تصمیشگیري ترزریستها است .در دز
ا ارائه ميلی عام مببا نحاه هک گیري
پهزه

حمالت ترزریستی اا گرزههاي افراطی دیبی مارد
مرالهه ز ررسی قرار گرفته است ] 7ز .[10ه این مبظار
عام هایی تاسهه داده هي که ا استفاده اا مفاهیش آنالیز
هبکههاي اجتماع ی 3ا یکيیگر همکاري نماده ز ه
هبیهسااي نحاه تشکی گرزههاي ترزریستی میپردااني.
در پهزهشی دیگر ميلی عام مببا همبظار ميلسااي
رفتار نیرزهاي دفاعی ز ترزریستیها در محیط ههري
تاسهه داده هي[ .]16همچبین سباریاهاي مختلف رفتار
ترزریستها ز نیز رفتار عام هاي دفاعی همبظار
دستیا ی ه مباس ترین حالت چیب عام هاي دفاعی
در محیط مارد ررسی قرارگرفته است .در این پهزه
تبها رفتار نیرزهاي دفاعی ز ترزریستها ميل هيه ز
رفتار ههرزنيا مارد ررسی قرار نگرفته است .همچبین
محیط حرکت عام ها محیط فرضی ز غیرزاقهی هام
یک یا چبي مببع (که عام هاي دفاعی سهی در محافظت
اا این مبا ع ز عام هاي ترزریستی سهی در تخری آ ها
را دارني) است .درحارتیکه ممکن است زجاد مبا ع
مختلف در کبار یکيیگر نتایج زاقهیتري ارائه دهي .در
پهزهشی دیگر یک سیستشعام مببا همبظار کاه
يررات ناهی اا حمله ترزریسیتی اا طریق جستجا ز
کشف ترزریستها ارائه هيه است[ .]17در این پهزه
تبها عام هاي ترزریستی ميلسااي هيهاني ز نق
عام هاي دفاعی ز عام هاي ههرزني مارد ررسی قرار
نگرفته است درحارتیکه در دنیاي زاقهی ههرزنيا ز
نیرزهاي دفاعی نق کلیيي در مبحث حمله ترزریستی
در محیطهاي ههري دارني .عالزه ر این پهزه پس اا
انجام حمله ترزریستی هیچ اطالعاتی پیراما تهياد
کشتههيگا حاح اا حمله ترزریستی انجامهيه ارائه
نمیدهي درحارتیکه در دسترس اد این اطالعات
میتااني در رنامهریزي تمهیيات مباس جهت مقا له ز
کاه يسارات ناهی اا حمله ترزریستی سیار مفیي
اهي .در این پهزه همچبین را ط کار ري تاسهه
دادههيه راي استفاده تاسط کار ر عمامی مباس
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نیستبي ز تبها نتایج ميلسااي نمای دادههيه است؛
درحارتیکه در ميیریت حرا تغییر مقادیر مختلف
پارامترها ز ه عبارتی ررسی سباریاهاي مختلف تاسط
ميیرا ز کارهباسا اهمیت دارد .در یک تحقیق نیز ا
هکارگیري اا مفاهیش عام ها ز ا تاسهه عام هایی
همبظار ميلسااي رفتار ترزریستها ههرزنيا ز
نیرزهاي دفاعی مکا هاي مستهي حمالت ترزریستی را
تهیین نماده است[ .]17در این تحقیق همبظار تهیین
محیط اجراي عام ها سادهسااي ایادي انجامهيه است.
درحارتیکه همبظار نزدیک اد ميل ارائههيه ه
دنیاي زاقهی می ایست ا حفظ اح چکیيگی ميل
طراحیهيه یانگر دنیاي زاقهی پیچیيه اهي .در
اینحارت است که این ميل میتااني راهکارهاي مباسبی
را همبظار پیادهسااي در دنیاي زاقهی ارائه دهي .عالزه ر
این در این تحقیق همبظار ميلسااي رفتار ههرزنيا
تبها یک گرزه سبی تاسهه دادههيه است .درحالیکه
گرزههاي سبی مختلف ههرزنيا تااناییهاي متفازتی
هبگام زقاع هرایط حرانی حمله ترزریستی دارني.
در این مقاله محیط عم عام ها دادههاي ماجاد مبرقه
 6ههر تهرا هام هبکه مها ر ههري مباطق امن
( یمارستا ها مراکز درمانی پباهگاههاي امن ز يرزجی
اضرراري ههري) ز نقا پرجمهیت است .در فرایبيهاي
هبیهسااي متغیر ا اما هر زاحي اجراي رنامه یانگر
تا هی اا اما در دنیاي زاقهی است .در این مقاله اتاجه
ه ميت اما الام جهت طی یک مسیر مشخص در
ميلسااي ز ميت اما الام جهت طی یک مسیر
مشخص در دنیاي زاقهی تاسط یک عام هر زاحي
اجراي رنامه مهادل یک دقیقه در نظر گرفته هي .تا ع
انرژي تهریفهيه راي عام هاي ترزریست هحارت
تا هی اا سه پارامتر اما تهياد حمالت ترزریستی
انجامهيه تاسط عام ترزریست ز تهياد رزا ط این عام
ا سایر عام هاي ترزریست تهریف میگردد .دز عام
ترزریست درحارتیکه در فاحله مشخصی اا یکيیگر قرار
گیرني ا یکيیگر ارتبا رقرار میکببي .همچبین تا ع

انرژي راي عام هاي ههرزنيا هحارت تا هی اا اما
ز تاانایی گریز اا مبرقه ماردحمله زاقعهيه تهریف
میهاد .عالزه ر این ااآنجاییکه ا تاجه ه مرالهات
حارت گرفته در تخلیه اضرراري در سايتما ز
محیطهاي کاچک عماماً عام ها پیاده ز در محیطهاي
ههري عام هاي سااره در نظر گرفتههيهاني؛ لذا در این
مقاله نیز ه علت زسهت مبرقه (مساحت حيزد 21
کیلامترمر ع) عام ها سااره فرض هيهاني.
ميل مکانی عام مببا تخلیه اضرراري ههري قادر
يااهي اد که ا ررسی رفتار ترزریستها ز ههرزنيا
هبگام زقاع حمله ترزریستی در مبرقه ههري ز اا
طریق ررسی سباریاهاي مختلف اطالعات مفیيي
پیراما تلفات ناهی اا زقاع حمله ترزریستی ارائه دهي.
همچبین ميل ارائههيه قادر ه ارائه اطالعاتی پیراما
ماقهیتها ز نقشه مح زقاع حمله ترزریستی ز
اطالعاتی پیراما تهياد کشتههيگا در هر حمله
ترزریستی حارت گرفته است .این ماضاع ه ميیرا ز
کارهباسا کمک میکبي تا همبظار ه حياق رساني
میزا کشتههيگا تصمیشهاي مباس را ايذ نمایبي ز
قيرت تصمیشگیري ز
اا این طریق اعث افزای
رنامهریزي ميیرا هاد .عالزه ر این در این مقاله اا
رزش یک ار -در یک اما  ]11[ 1همبظار تحلی
حساسی ت 2ميل هبیهسااي عام مبباي حمله
ترزریستی استفادههيه است .ه دلی تهياد االي
پارامترهاي زرزدي ميل هبیهسااي ارائههيه ا تيا
پارامترهاي هبیه ه یکيیگر دسته بييهيه ز سپس
حساسیت دسته پارامترها همبظار هباسایی دسته
پارامترهاي حساس ميل ررسی هي .سپس همبظار
ررسی میزا حساسیت تکتک پارامترها راي
پارامترهایی که حساسیت یشتري دارني رزش تحلی
حساسیت یک ار-در-یک اما استفاده هي.
در ادامه در خ دزم ميل پیشبهادي همبظار
ميلسااي ز هبیهسااي تخلیه اضرراري ههرزنيا در
هبگام حمله ترزریستی ارائه میهاد .خ سام ه

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
صفا خزائی



هبیهسااي ز تحلی نتایج اا طریق ررسی سباریاهاي
مختلف هبیهسااي هيه ز تحلی حساسیت میپردااد.
نتیجهگیري ز پیشبهادات نیز خ پایانی این مقاله را
هک داده است.



شهروندان

عام ترزریست اهيف انجام حمله ترزریستی
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در این تحقیق ا تاسهه مفاهیش ارائههيه در پهزه هاي
پیشین سهی ر ارائه ميلی مبرقی همبظار هبیهسااي
رفتار تخلیه اضرراري ههرزنيا در هبگام حمله
ترزریستی هيه است .در این راستا همبظار کس نتایج
زاقهی نیاا است تا تمامی زیهگیهاي محیط زاقهی در
فرایبي ميلسااي اعمال هاد .ا اینحال در پهزه هاي
انجامهيه محیط اجراي عام ها هعباا یک محيزده
ساده ( يز در نظر گرفتن مها ر ههر یمارستا ها ز )...
در نظر گرفته هيه است؛ درحارتیکه همبظار نزدیک
اد ميل ارائههيه ه دنیاي زاقهی می ایست
زیهگیهاي زاقهی محیط در نظر گرفته هاد .همچبین
ههرزنيا تبها در یک گرزه سبی مارد ميلسااي
قرارگرفتهاني؛ درحالیکه گرزههاي سبی مختلف
ههرزنيا تااناییهاي متفازتی در هبگام زقاع هرایط
حرانی حمله ترزریستی داهته ز هطار مستقیش در نتایج
تأثیرگذار است .عالزه ر مرالهه ز ررسی رفتار نیرزهاي
دفاعی ز ترزریستی در دنیاي زاقهی عام هایی ا
رزیکردي متفازت نسبت ه کارهاي انجامهيه تاسهه
داده هي ز سباریاهاي متفازتی نسبت ه تحقیقات
پیشین ررسی هيه است .همچبین در این تحقیق ه
علت زسهت مبرقه مارد مرالهه (مساحت حيزد 21
کیلامترمر ع) عام ها سااره فرض هيهاني.
در این پهزه عام هایی در یک سیستشهاي چبي عامله
تاسهه داده هيني که این عام ها همبظار ميلسااي
تخلیه ههرزنيا ه هبگام زقاع حمله ترزریستی ا
یکيیگر همکاري میکببي .در ميل ارائههيه سه دسته
عام هحارت ایر طراحی هي:
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هک ( )1نحاه تهام میا عام ها را نمای میدهي.
در مهماري عام مببا تاحیه هيه است که عام ها اا
طریق محیط ا یکيیگر ارتبا رقرار نمایبي .ه این
مفهام که هر عام هحارت لحظهاي اطالعاتی هام
ناع ماقهیت ز زضهیت ياد را ه محیط ارسال میکبي.
سپس عام ها اا طریق ارتبا ا محیط اطالعاتی هام
ناع ماقهیت ز زضهیت سایر عام هاي ماجاد در مبرقه
را دریافت میکببي .مادامیکه هیچ حمله ترزریستی
انجام نشيه اهي عام هاي ترزریستی تاسط عام هاي
دفاعی قا تشخیص نیستبي .اما پس اا زقاع حمله
ترزریستی هبگامیکه عام هاي ترزریستی در فاحله
مشخصی اا عام هاي دفاعی قرار میگیرني عام هاي
دفاعی این عام هاي ترزریستی را هباسایی نماده ز اا
ین می رني .لذا اطالعات مر ا ه عام هاي ترزریستی
راي عام هاي ترزریستی ز عام هاي دفاعی اا طریق
محیط ارسال میگردد .اا این طریق عام هاي ترزریستی
ا یکيیگر ارتبا رقرار میکببي .اتاجه ه سايتار
اطالعات عام ها ا محیط عام هاي ترزریست اا طریق
محیط تهياد عام هاي ترزریست ههرزنيا ز دفاعی
ماجاد در فاحله مشخصی اا ياد را تشخیص داده ز اا
این طریق سهی در رقراري ارتبا ا سایر عام هاي
ترزریست میکبي .همچبین عام ها اا طریق محیط
مکا هاي امن ز یا مکا هاي هلاو را تشخیص داده ز ا
تاجه ه هيف تهیینهيه راي هریک اا آ ها در محیط
ه فهالیت میپردااني .همبظار حرکت عام ها در محیط
اا الگاریتش مسیریا ی * Aاستفادههيه است[ .]24هر
یک اا عام ها درحارتیکه در حمله حضار داهته اهبي
کشته هيه ز انرژي ياد را اا دست میدهبي .درنهایت ا
تهیین حي آستانهاي عام هایی که انرژي کمی دارني
غیرفهال يااهبي هي .در ادامه زتیفه هر یک اا عام ها

 -2مدل مكانی عاملمبنا جهت تخلیه اضطراری



عام دفاعی اهيف کشف ز نا اد نماد عام هاي
ترزریست ز دفاع اا مکا هاي امن
عام ههرزنيا اهيف ميلسااي رفتار ههرزنيا در
محیط ههري
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ز نحاه عملکرد هرکيام همبظار تشکی ميل عام
مبباي تخلیه اضرراري ههري تشریم يااهي هي.

عامل تروريستی بالغ
روش :حرکت ه مح اجتماعات
ههرزنيا جهت انجام حمله ترزریستی

عامل تروريستی نابالغ
روش :دریافت انرژي ز تبيی
ه عام ههرزني الغ

محیط

عامل شهروند بالغ

عامل دفاعی
روشها - :کشف ز نا اد کرد عام -
هاي ترزریستی
 حرکت ه مح اجتماعاتههرزنيا
عامل شهروند كهنسال

روشها:
 حرکت ه مح اجتماعات مح انيگی یامحیط کار
 حرکت ه مح يرزجیهاي ههر یا اماکنامن
 -تبيی ه عام ههرزني کهبسال

روشها:
 حرکات اه محا اجتمااعاات محا انيگی یامحیط کار
 -حرکت ه مح يرزجیهاي ههر یا اماکن امن

شكل  :1نحوه تعامل میان عامل در مدل تخلیه اضطراری شهری

این دسته اا عام ها اهيف ررسی رفتار ترزریستها
همبظار انجام حمله ترزریستی تاسهه داده هيني.
عام هاي ترزریست زتیفه انجام حمالت ترزریستی در
مح هاي اجتماعات ههرزنيا را ر عهيه دارد .این
عام ها ا دریافت مقيار مشخصی اا انرژي میتاانبي
حمله ترزریستی انجام دهبي .در دنیاي زاقهی راي انجام
حمله ترزریستی مافق حياق چبي ترزریست ا یکيیگر
همکاري میکببي که همبظار پشتیبانی اا یکيیگر
همبظار رسیي ه هيف ترزریستی ياد می ایست
تاحيزدي ه یکيیگر نزدیک اهبي .عام هاي ترزریست
هزسیله ارتبا ا سایر عام هاي ترزریست درک االیی
در مارد محیط اطراف ه دست يااهبي آزرد .این درک
اال ه عام هاي ترزریست کمک میکبي تا تاانبي ه
مکا ها ي پرجمهیتی اا ههرزنيا که عام هاي
ترزریست یشتري نیز حضار دارني حرکت نماده ز اا این
طریق ه حمله ترزریستی پردااني.
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 -1-2عامل تروريست
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هک ( )2چريه حیات عام ترزریست را نمای میدهي.
عام ترزریستی الغ اا طریق محیط مح هاي اجتماع
ههرزنيا را یافته ز یکی را هعباا مح حمله انتخاب
مینمایي .همبظار ررسی امکا ز یا عيم امکا هرایط
الام جهت انجام حمله ترزریستی این عام در هر مکا
هانيااه سه اجراي رنامه تاقف يااهي هي .سپس هرایط
همبظار انجام حمله ترزریستی را ررسی نماده ز در
حارت عيم زجاد هرایط حمله ه مقصي دیگري اا
محیط حرکت میکبي .این عام همبظار حرکت ه
سمت اهياف مشخصهيه اا الگاریتش مسیریا ی *A
استفاده میکبي .هرایط انجام حمله ترزریستی عبارت
است اا:
 ااآنجاییکه در دنیاي زاقهی راي انجام حمله
ترزریستی مافق حياق چبي ترزریست ایکيیگر
همکاري میکببي لذا حياق  nعام ترزریستی در
فاحله مشخصی اا مح قرار داهته اهبي.

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
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 عام هاي ماجاد داراي حياق
اهبي.
 حياق تهياد  xعام ههرزني در ههاع مشخصی
حضارداهته اهبي.
 تهياد عام هاي دفاعی ماجاد در مح یشتر اا z
نباهي.
در حارت انجام حمله ترزریستی ا تاجه ه انرژي
عام هاي ترزریست تهيادي اا عام هاي ماجاد در
مقيار انرژي

مح ماردحمله زاقعهيه کشته میهاني .سپس
عام هاي ترزریستی هرکتکببيه در حمله ترزریستی
ر اساس ناع ز مقيار انرژي عام هاي ههرزنيي که اا
ین رده است مقياري انرژي نیز اا دست میدهي .ا در
نظر گرفتن حي آستانهاي راي مقيار انرژي این عام اا
ین میرزد.

e

کشف مح اجتماع
ههرزنيا

حرکت عام ترزریست الغ در
محیط

انتخاب یک مح اجتماع
ههرزنيا

يیر

آیا هرز انجام عمیات

ترزریستی فراهش است؟

لی

يیر

انجام حمله ترزریستی

يیر

آیا عمر عام
ترزریستی کمتر اا q
است؟

آیا مقيار انرژي
عام ترزریستی الغ
کمتر اا  zاست؟
له

ي
حذف عام ترزریست

لی
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اا دست داد انرژي

شكل  :2چرخه حیات عامل تروريست بالغ
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استتار هيه ز اا دیي ههرزنيا ز عام هاي دفاعی مخفی
میهاني .مادامیکه هیچ حمله ترزریستی انجام نشيه
اهي عام هاي ترزریستی تاسط عام هاي دفاعی قا
تشخیص نیستبي .اما پس اا زقاع حمله ترزریستی
هبگامیکه عام هاي ترزریستی در فاحله مشخصی اا
عام هاي دفاعی قرار میگیرني عام هاي دفاعی این
عام هاي ترزریستی را هباسایی نماده ز اا ین می رني.
در غیراینحارت ز در يارج این فاحله عام هاي
ترزریستی اا دیي عام هاي دفاعی پبها میهاني .تا ع
انرژي راي این عام هحارت تا هی اا اما تهریف
میگردد .اگر عمر عام دفاعی یشتر اا حي آستانه اهي
این عام اا ین میرزد.

 -2-2عامل دفاعی
هيف عام هاي دفاعی ررسی رفتار نیرزهاي دفاعی
همبظار محافظت اا ههرزنيا مکا هاي امن ز نیز
کشف ز نا اد نماد عام هاي ترزریست است .هک ()3
چريه حیات عام دفاعی را نمای میدهي .ااآنجاییکه
احتمال زقاع حمالت ترزریستی در مح اجتماعات
ههرزنيا یشتر است لذا این دسته اا عام ها اا طریق
محیط مح اجتماعات ههرزنيا را یافته ز سهی در
کشف ز نا اد نماد عام هاي ترزریستی در این مباطق
مینمایبي .اا ساازکار ارائههيه در یک پهزه هعباا
رزش پایه همبظار تشخیص عام هاي ترزریستی تاسط
عام هاي دفاعی استفاده هي[ .]16این استراتهي ه این
حارت است که عام هاي ترزریستی در میا ههرزنيا

حرکت عام دفاعی ه سمت مکا هاي امن ز مح اجتماعات
ههرزنيا در محیط ه مبظار رقراري امبیت

ي
حذف عام ترزریست

يیر
آیا عمر عام ترزریستی
یشتر اا  nاست؟

شكل  :3چرخه حیات عامل دفاعی
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آیا در فاحله  dمتري
این عام عام ترزریست
الغ یا نا الغی زجاد دارد ؟

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
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 -3-2عامل شهروندان
این دسته اا عام ها اهيف ررسی ز ميلسااي رفتار
ههرزنيا قب ز هي اا انجام حمله ترزریستی تاسهه
دادههيه است .ا تاجه ه ایبکه گرزههاي مختلف سبی
اا ههرزنيا تاانایی متفازتی در گریز اا مبرقه
ماردحمله زاقعهيه ز نیز انتخاب مسیرهاي مباس
همبظار رسیي ه نقا امن ز یا يرزجیهاي اضرراري
دارني سه دسته عام هاي ههرزنيا هام عام هاي
ههرزني نا الغ (ایر  24سال) عام هاي ههرزني الغ
( ین  24الی  64سال) ز عام هاي ههرزني کهبسال
( ین  64الی  74سال) تاسهه داده هي.
عام هاي ههرزني الغ یشترین مقيار انرژي را نسبت ه
دز گرزه دیگر داراي است .این گرزه هام ههرزنيانی
است که نسبت ه ههرزنيا نا الغ ز کهبسال قيرت
یشتري همبظار گریز اا مبرقه ماردحمله ترزریستی ز
نیز انتخاب مسیرهاي مباس ز امن راي رسیي ه نقا
امن ز یا يرزجیهاي اضرراري ماجاد در ههر رادارني.
هک ( )1چريه حیات عام ههرزني الغ را نمای
میدهي .همبظار ميلسااي هتر رفتار ههرزنيا این
عام ها گرای ایادي ه حرکت هساي مح اجتماعات
مح انيگی ز مح کار ياد دارني .در حارت زقاع حمله
ترزریستی ماقهیت مح ماردحمله زاقعهيه اا طریق
محیط ه عام اعالم میهاد .این عام نزدیکترین
نقا امن ز یا راههاي يرزجی اضرراري را جستجا نماده
ز هترین مسیر را همبظار رسیي ه یکی اا این مبا ع
انتخاب میکبي .راي این مبظار نزدیکترین نقا امن ز
یا مسیرهاي يرزجی هباساییهيه سپس زجاد ترفیت
يالی همبظار پباه گرفتن عام ههرزني ررسی میهاد
ز در حارت عيم زجاد ترفیت در یک پباهگاه ه سمت
نزدیکترین پباهگاه دیگر ز یا نزدیکترین يرزجی
اضرراري حرکت میکبي .عام ههرزني تا هی همبظار
تصمیشگیري انتخاب پباهگاه ز یا حرکت ه سمت
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يرزجی اضرراري ههر ا در نظر گرفتن سه پارامتر ایر
محاسبه میکبي:
 ميتاما الام راي رسیي ه پباه گاه ا در نظر
گرفتن یکطرفه اد راهها
 انتخاب مسیرهاي کش تردد همبظار رسیي ه نقا
امن ز یا يرزجیهاي ههري
 عيم انتخاب مسیرهاي پريرر که پی اااین
ماردحمله زاقعهيه
یکطرفه اد راهها اعث میهاد تا در ريی اا ماارد
لززماً نزدیکترین پباهگاه (االحاظ مکانی) انتخاب نگردد.
همچبین عام ها تا حي امکا مسیرهاي کش تردد را
همبظار رسیي ه نقا امن ز یا يرزجیهاي ههري
انتخاب میکببي .راي این کار ا در نظر گرفتن عرض
مسیر ز حجش جمهیت عام هاي عباري اا آ مسیر
مسیرهاي مباس را انتخاب میکببي .هعبارتیدیگر
هریک اا عام ها ا حرکت در محیط (که در ایبجا محیط
یک فضاي رستري 1متشک اا سرر ز ستا تشکی
هيه است) مقادیر پیکس ها را ررسی ز اا این طریق
اطالعات مر ا ه یکطرفه اد راهها مسیرهاي کش
تردد ز مسیرهاي پريرر را تشخیص میدهبي .ر اساس
تا ع هزیبه (هام اما فاحله ز ترافیک) تشکی هيه
عام ههرزني پباهگاه ز یا يرزجی اضرراري ههر را
انتخاب میکبي .سپس ا استفاده اا الگاریتش مسیریا ی
* Aه پباهگاه ز یا يرزجی اضرراري انتخاب هيه حرکت
میکبي .پس اا پباه گرفتن عام در نقا امن ههر ز یا
يرزجی اضرراري ههر همبظار جلاگیري اا متاقف
هي رنامه پس اا گذهت چبي اجرا این عام دز اره اا
مکا امن يارج هيه ز ه حرکت در محیط ادامه
میدهي.
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حرکت عام ههرزني ه مح
اجتماعات مح انيگی یا کار در محیط

حذف عام ههرزني کهبسال

يیر

تشخیص مح مارد حمله زاقع هيه

انتخاب نزدیکترین مببع ز یا
يرزجی هاي احلی

ي
آیا عمر عام
ههرزني کهبسال
یشتر اا  jاست؟

يیر

انتخاب هترین مسیر ه مبظار
رسیي ه نزدیکترین مببع یا يرزجی
هاي احلی

آیا عمر عام

تبيی عام ههرزني الغ ه
عام ههرزني کهبسال

ترزریستی یشتر اا i

است؟
ي
شكل  :4چرخه حیات عامل شهروند بالغ

 -3توسعه مدل عاملمبنا و تحلیل نتايج
در این خ ا تيا مجماعه دادههاي استفادههيه در این
پهزه مهرفی میهاد .سپس نتایج حاح اا ميل
هبیهسااي تخلیه اضرراري ههرزنيا تاسط ميل عام
مبباي تاسهه دادههيه ارائه يااهي هي .همبظار تاسهه
ميل عام مببا ارائههيه اا نسخه  0.3نرمافزار
 NetLogoاستفاده هي .این نرمافزار یکی اا کارآميترین
نرمافزارهاي ميلسااي سیستشهاي چبي عامله ههمار
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عام هاي ههرزني نا الغ عام هایی را هام میهاني که
نسبت ه عام هاي ههرزني الغ داراي انرژي کمتري
می اهبي .این عام ها تاانایی پاییبی در گریز اا مبرقه
ماردحمله زاقعهيه ز نیز تاانایی پاییبی در انتخاب
مسیرهاي مباس همبظار رسیي ه نقا امن ز یا
يرزجیهاي امن دارني.
عام هاي ههرزني کهبسال هام ههرزنيانی است که
نسبت ه ههرزنيا الغ داراي انرژي کمتري هستبي.
اما این دسته اا عام ها نسبت ه عام هاي ههرزني نا الغ
قيرت یشتري در انتخاب مسیرهاي مباس (ایرا افراد
مسن نسبت ه يردسال قيرت تحلی االتري در انتخاب
مسیر دارني) ز امن همبظار رسیي ه مبا ع هيف ز نیز
يرزجیهاي امن دارني .این عام ها همانبي عام هاي
ههرزني نا الغ ز الغ نیز میتاانبي در جریا حمله
ترزریستی کشته هاني .لذا چريه حیات این عام مشا ه
عام ههرزني الغ است.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

ا تاجه ه تاانایی متفازت عام هاي ههرزني نا الغ الغ
ز کهبسال در گریز اا مبرقه مارد حمله زاقعهيه در هر
زاحي اا اجراي رنامه عام ههرزني الغ یک پیکس
جا جا میهاد .این در حالی است که عام ههرزني
کهبسال راي جا جایی هانيااه یک پیکس در محیط ه
دز زاحي اجراي رنامه اما نیاا داهته ز عام ههرزني
نا الغ در ميت اما سه زاحي اجراي رنامه هانيااه یک
پیکس در محیط جا جا میهاد.

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
صفا خزائی

میرزد که تاسط دانشگاه ازري زیلبسک ی 1ا پرزانه
عمامی همگانی ( ) GPL 2تاسهه دادههيه است .این
نرمافزار راي هبیهسااي سیستشهاي پیچیيه طرحی
هيه است .نرمافزار  NetLogoا ا ا جازا ناهته هيه
است .لذا این نرمافزار میتااني ر رزي سیستش عام هاي
مختلف (زیبيزا 3لیباکس 1ز مک )0اجرا هاد .همچبین
این نرمافزار اا سايتار ا انی سادهاي رياردار است.
امکا طراحی محیط هحارت دز ز سه هيي يط
فرما هاهمبي دارا اد اهرم سرعت که اجااه کبترل
سرعت ميل ز مشاهيه يرزجی را ا دقت یشتر میدهي
سیستش رسش نمادار انهرافپذیر ز قيرتمبي اا دیگر
زیهگیهاي این نرمافزار است [ .]21همچبین ه دلی
دقت اال ز عملکرد مباس د ر مسیریا ی اا الگاریتش ∗𝐴
[ ]24همبظار مسیریا ی عام هاي تاسهه دادههيه در
این ميل استفاده ز این الگاریتش در نرمافزار NetLogo
پیادهسااي هي .الگاریتش ∗𝐴 یکی اا الگاریتشهاي پایهاي
هاش مصباعی است که هطار زسیع در مسائ
مسیریا ی ز یافتن مسیر ین دز گره مارد استفاده قرار
میگیرد .این الگاریتش ا تيا تاسط پیتر اي هارت 6نیلز
نیلسا  7ز رترام رافائ  7در سال  1167میالدي ارائه
هي .این الگاریتش ا در نظر گرفتن تا ع هزیبه (که ه
دنبال کمیبهسااي 1آ در طی سفر است) ه دنبال
یافتن هترین مسیر اا مبيأ ه یک مقصي مشخص است.
 -1-3پیادهسازی مدل عاملمبنا در نرمافزار
NetLogo

در این تحقیق راي تاایع ازلیه عام هاي تاسهه
دادههيه در محیط ميل هبیه سااي هيه اا  24عام
ترزریست  144عام دفاعی  344عام ههرزني نا الغ
 644عام ههرزني الغ ز  344عام ههرزني کهبسال
استفاده هيه است .در ا تيا عام ها هحارت تصادفی در
محیط تاایع هيه پس اا اجراي ميل هر یک اا عام ها
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ا تاجه ه زتایفی که راي آ ها مشخص هيه است ه
فهالیت پردايته ز در محیط حرکت میکببي .جيزل ()1
مقادیر پارامترهاي تهیینهيه در ميل عام مببا را
نمای میدهي.
هما طار که پی اا این در خ « -3-2عام
ههرزنيا » یا هي عام هاي ههرزني نا الغ الغ ز
کهبسال تاانایی متفازتی در گریز اا مبرقه مارد حمله
زاقعهيه دارني .ه این حارت که تاانایی گریز اا مبرقه
مارد حمله زاقعهيه راي عام هاي الغ نسبت ه
عام هاي کهبسال ز عام هاي کهبسال نسبت ه
عام هاي نا الغ یشتر است .لذا انرژي ازلیه عام هاي
ههرزني نا الغ کهبسال ز الغ ه ترتی  10 14ز  34در
نظر گرفته هي .مقادیر سایر پارامترها هحارت تجر ی در
نظر گرفتههيه است که تاسط را ط گرافیکی کار ري14
تاسهه دادههيه قا تغییر است .عالزه ر این فرض هيه
است که  64درحي عام هاي ههرزنيا  74درحي
عام هاي ترزریستی ز  74درحي عام هاي دفاعی
گرای ه حرکت ه سمت مباطق هلاو دارني .انگیزه
این استراتهي ه این ياطر است که مثالً  74درحي
عام هاي ترزریستی اتاجه ه هيف تهریفهيه راي
آ ها ه سمت مباطق هلاو حرکت نمایبي ز سایر
عام هاي ترزریستی ( 24درحي ما قی) همبظار
جستجاي مباطق غیر هلاو اما مستهي راي انجام حمله
ترزریستی آاادانه در محیط ه فهالیت پردااني .تغییر در
مقيار هریک اا این پارامترها میتاا نتایج حاح اا
ميلسااي را تحت تأثیر قرار دهي .نتایج ارائههيه در
ادامه ر اساس این مقادیر پارامترها يااهي اد.
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جدول  :1مقادير پیشفرض پارامترهای مدل عامل مبنا
تعداد اولیه عاملهای تروريست

 24نفر

تعداد اولیه عاملهای دفاعی

 144نفر

تعداد اولیه عاملهای شهروند نابالغ

 344نفر

تعداد اولیه عاملهای شهروند بالغ

 644نفر

تعداد اولیه عاملهای شهروند كهنسال

 344نفر

انرژی اولیه عاملهای دفاعی

 34کیلاکالري در زاحي اما

انرژی اولیه عاملهای تروريستی

 34کیلاکالري در زاحي اما

انرژی اولیه عاملهای شهروند نابالغ

 14کیلاکالري در زاحي اما

انرژی اولیه عاملهای شهروند بالغ

 24کیلاکالري در زاحي اما

انرژی اولیه عاملهای شهروند كهنسال

 10کیلاکالري در زاحي اما

تعداد عاملهای تروريست الزم جهت انجام حمله تروريست

 3نفر

تعداد عاملهای شهروند الزم جهت انجام حمله تروريست

 14نفر

حداكثر تعداد عاملهای دفاعی الزم جهت انجام حمله تروريست

 0نفر

حداقل انرژی عاملهای تروريستی بهمنظور انجام حمله تروريستی

 14کیلاکالري در زاحي اما

حداقل انرژی جهت زنده ماندن عاملها

 0کیلاکالري در زاحي اما

تعداد اجراهايی كه شهروندان در پناهگاهها مانده و خارج نمیشوند

 174در زاحي اما

حداقل شعاع بهمنظور برقراری ارتباط تروريستها با يكديگر

 244متر

1

2

 -2-3دادههای مورد استفاده

Vector

ASCII
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محيزده مارد مرالهه مبرقه  6ههر تهرا ه مساحت
 21.11کیلامترمر ع که اا همال ه مبرقه  3اا هرق ه
مبرقه  7اا جباب ه مبرقه  11ز اا غرب ه مبرقه 2
متص است .هک ( )0دادههاي مارد استفاده مبرقه 6
ههر تهرا را نمای میدهي .همچبین دادههاي هبکه
مها ر ههري مبرقه  6در ردارنيه اطالعاتی پیراما
عرض راههاي ههري همبظار محاسبه ترافیک جمهیت
عباري اا راه ز همچبین اطالعات مر ا ه جهت
يیا ا هاي یکطرفه ا تاجه ه اهمیت این اطالعات در
مسیریا ی عام ها مارد استفاده قرار گرفتبي .عالزه ر این
دادههاي نقا پرجمهیت ههري هام مراکز يریي
مراکز علمی ز دانشگاهی ز پایانهها ا مساحت 4/10
کیلامترمر ع نقا امن ههر هام مباطق دفاعی
ایستگاههاي مترز یمارستا ها ا مساحت 4/00

کیلامترمر ع ز همچبین ه
در مبرقه  6استفاده هي.
پس اا تهیه دادههاي ماردنظر این دادهها همبظار
تشکی محیط ميل مکانی عام مببا مارد استفاده قرار
میگیرني .در جيزل ( )2فرمت دادههاي مارد استفاده در
این پرزژه نمای داده هيه است .يرزجیهاي اضرراري
در فرمت داده ردار ي 1نقرهاي دادههاي هبکههاي
مها ر ههري فرمت رداري يری ز دادههاي مر ا ه
نقا هلاو پباهگاهها ز نقا امن در فرمت داده رداري
پلیگانی مارد استفاده قرار گرفت .هک ( )6مراح
آمادهسااي این دادهها همبظار طراحی محیط را نمای
میدهي .مرا ق این هک ا تيا هر یک اا دادهها اا فرمت
رداري ه فرمت رستري تبيی هي ز سپس همبظار
تشکی محیط ميل ا استفاده اا نرمافزار NetLogo
فرمت رستري دادهها ه فرمت اسکی 2تبيی هي.
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يرزجی اضرراري ماجاد

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
صفا خزائی

جدول  :2فرمت دادههای مورد استفاده

دادهها

فرمت دادهها

يرزجیهاي اضرراري

نقره

هبکه مها ر ههري

يط

نقا هلاو پباهگاهها ز نقا امن

پلی گا
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شكل  :5دادههای مورد استفاده در مدل شبیهسازی عامل مبنای تخلیه اضطراری شهروندان
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هبکه راه

اماکن
پرجمهیت

اماکن امن

تبيی

ه فرمت رستري

تبيی

ه فرمت ASCII

يرزجی اضرراري
ههر

زرزد ه نرم افزار  NetLogoز
تشکی محیط فهالیت عام ها
شكل :6مراحل آمادهسازی دادهها بهمنظور طراحی محیط مدل

 -3-3نتايج
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هک هاي ( )7ز ( )7ه ترتی تهياد عام ها در 1444
اجراي ميل ز درحي عام هاي ههرزني کشتههيه (تهياد
عام هاي کشته هيه ه تهياد عام هاي هر دسته در
اما هرزع اجراي ميل) را نمای میدهي .ااآنجاییکه
در هر حمله ترزریستی انجامهيه تهيادي عام ههرزني
دفاعی ز ترزریستی کشته هيني لذا نمادار مر ا ه
جمهیت هریک اا این عام ها همااره نززلی است .ازلین
حمله ترزریستی در مبرقه مارد مرالهه در اجراي 140
انجام هي .در این حمله  7.6درحي عام ههرزني نا الغ
 1.6درحي عام ههرزني الغ ز  7.3درحي عام ههرزني
کهبسال کشته هي .این ماضاع میتااني ه این دلی
اهي که انرژي ازلیه عام هاي ههرزني الغ اا عام هاي
ههرزني کهبسال ز انرژي ازلیه عام هاي ههرزني
کهبسال اا عام هاي ههرزني نا الغ یشتر است (انرژي
ازلیه عام ها در جيزل  1تشریم هيه است) .در حمالت
ترزریستی انجامهيه در اجراهاي  114ز  271علیرغش
یشتر اد انرژي ازلیه عام هاي ههرزني کهبسال اا
عام هاي ههرزني نا الغ درحي عام هاي ههرزني
کهبسال کشته هيه اا عام هاي ههرزني نا الغ یشتر
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است .این ماضاع ه این دلی است که تهياد عام هاي
ههرزني کهبسال حضار داهته در مبرقه مارد حمله
زاقعهيه یشتر اا تهياد عام هاي ههرزني نا الغ است.
در سایر حمالت ترزریستی انجامهيه درحي عام هاي
ههرزني نا الغ کشته هيه اا عام هاي ههرزني کهبسال
یشتر است .همچبین ه دلی تاانایی االي عام هاي
ههرزني الغ (نسبت ه عام هاي ههرزني نا الغ ز
کهبسال) در گریز اا مبرقه مارد حمله زاقعهيه تهياد
عام هاي ههرزني الغ کشتههيگا در تمامی حمالت
ترزریستی انجامهيه در مبرقه اا عام هاي ههرزني
نا الغ ز کهبسال کشته هيه کمتر است .این ماضاع
میتااني ه علت جمهیت ایاد این عام ها در محیط
اهي .در ميل هبیهسااي اجراهيه ا تاجه ه مقادیر
ازلیه پارامترهاي ميل که در جيزل ( )1تشریم هيه
است؛  7حمله ترزریستی در مبرقه مارد مرالهه
پی یبی هي .در طال این حمالت ترزریستی انجامهيه
درمجماع  172نفر هام  101نفر عام ههرزني ز 21
عام دفاعی کشته هيني .عام هاي ههرزني کشته هيه
در این حمالت هام  111عام ههرزني نا الغ 77
عام ههرزني الغ ز  174عام ههرزني کهبسال است.
ا تاجه ه مقادیر ازلیه پارامترهاي در نظر گرفتههيه در

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
صفا خزائی

رسیي ه نزدیک يرزجی ز یا مکا امن را انتخاب نماده
ز سپس ه سمت يرزجی ز یا مکا امن انتخابهيه
حرکت میکببي .در حین این تخلیه اضرراري حمله
ترزریستی دزم (در اجراي  )114انجام هي (هک -1
ب) .هک ( -1ج) سامین حمله ترزریستی انجامهيه در
اما اجراي  136را نمای میدهي .همچبین هک
( -14د) تالش عام هاي ههرزني همبظار پباه گیري در
مکا هاي امن ز یا حرکت ه نزدیکترین يرزجی را
نمای میدهي که در این فاحله چهارمین حمله
ترزریستی در اما اجراي  271انجام هي .نکته جال
تاجه اا ررسی نقشههاي ارائههيه در هک ( )1متمرکز
اد حمالت ترزریستی است .تقریباً تمامی حمالت
ترزریستی انجامهيه در مبرقه مر ا ه خ مرکزي
ز جباب هرقی مبرقه  6تهرا است .این ماضاع
میتااني ه دلی عيم دسترسی مباس ه يرزجیهاي
اضرراري ز دزر اد اا نقا امن راي ههرزنيا اهي.

جيزل( )1در پایا  1444اجراي ميل تهياد عام هاي
ترزریستی ه حفر میرسي .لذا ه نظر میرسي که تهياد
عام هاي دفاعی همبظار اا ین رد عام هاي
ترزریستها کافی نیست.
هک ( )1نقشه مکا هاي ماردحمله زاقعهيه هي اا
 1444اجرا را نمای میدهي .مباطقی مشخصهيه ا
رنگ قرمز مح هاي ماردحمله زاقعهيه می اهبي .هک
(-1الف) تاایع ازلیه عام ها در محیط را نمای میدهي.
پس اا اجراي ميل هبیهسااي عام هاي ههرزنيا در
محیط هرزع ه حرکت میکببي .همچبین عام هاي
ترزریستی ا حرکت ه سمت مکا هاي پرجمهیت ز
رقراري ارتبا ا نزدیکترین عام هاي ترزریستی مجازر
ياد ه دنبال فراهش آزرد هرایط حمله ترزریستی
می اهبي .ازلین حمله ترزریستی در مبرقه در اجراي
 140انجام هي .پساااین حمله عام هاي ههرزني ا
استفاده اا الگاریتش مسیریا ی * Aهترین مسیر همبظار
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شكل  :7تعداد عاملها پس از  1111اجرای مدل عامل مبنای تخلیه اضطراری

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

شكل  :8درصد عاملهای كشتهشده
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شكل  :9نقشه مكانهای موردحمله واقعشده .الف -توزيع اولیه عاملها در محیط .ب -انجام دو حمله تروريستی در زمانهای  115و .111
ج -سومین حمله تروريستی انجامشده در زمان اجرای  .136د-حركت عاملهای شهروند به مكانهای امن و چهارمین حمله تروريستی در
زمان اجرای .274
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ميل) در حارت دز را ر هي تهياد عام هاي ترزریست
را نمای میدهي .یشترین تهياد حمالت ترزریستی در
 04اما اجراي ا تيایی ميل اده لذا نمادار تهياد
عام هاي کشته هيه در هک ( )14در این ااي امانی
اهيت یشتري رز ه کاه است .تقریباً در  74درحي
حمالت ترزریستی انجامهيه درحي عام هاي ههرزني
نا الغ کشته هيه یشتر اا سایر عام ها است که این
ماضاع میتااني ه دلی تاانایی پایین این دسته اا
عام ها در گریز اا مبرقه مارد حمله زاقعهيه ز
پباهگیري در نقا امن ز یا حرکت ه سمت يرزجیهاي
اضرراري اهي .همچبین در حمالت ترزریستی
انجامهيه در اما هاي  37ز  63درحي عام هاي
ههرزني الغ کشته هيه یشتر اا عام هاي ههرزني
کهبسال است .همچبین در اما اجراي  117درحي
عام هاي ههرزني الغ کشته هيه را ر ا عام هاي
ههرزني کهبسال است .این ماضاع میتااني ه دلی
جمهیت یشتر عام هاي ههرزني الغ نسبت ه
عام هاي ههرزني کهبسال اهي.

 -4-3سناريوسازی و تحلیل حساسیت


سناريوی اول :افزايش تعداد نیروهای دفاعی

یکی اا قا لیتهاي ميل عام مبباي تاسهه دادههيه
قا لیت ررسی سباریاهاي مختلف در يصا ررسی
تلفات ناهی ااجمله
راهکارهایی همبظار کاه
ترزریستی است .در حارت دز را ر هي تهياد عام هاي
دفاعی نسبت ه حالت قب هیچ حمله ترزریستی در
مبرقه انجام نشيه لذا تهياد هریک اا عام هاي دفاعی ز
ههرزنيا در طال اجراي ميل ثا ت اقی میماني .در
نتیجه ه نظر میرسي که ا افزای تهياد نیرزهاي دفاعی
در مبرقه میتاا امکا حمله ترزریستی ز تهياد
کشتههيگا را ه حفر رساني.


سناريوی دوم :افزايش تعداد عاملهای
تروريست

هک هاي ( )14ز ( )11ه ترتی تهياد عام ها ز درحي
عام هاي ههرزني کشتههيه (تهياد عام هاي کشته
هيه ه تهياد عام هاي هر دسته در اما هرزع اجراي
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شكل  :11تعداد عاملها پس از دو برابر نمودن تعداد عاملهای تروريست در اجراهای مختلف

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

شكل  :11درصد عاملهای كشتهشده (تعداد عاملهای كشته شده به تعداد عاملهای هر دسته در زمان شروع اجرای مدل)
پس از دو برابر نمودن تعداد عاملهای تروريست در اجراهای مختلف

نتایج عيدي حاح اا اجراي ميل هبیهسااي عام مببا
در جيزل( )3هطار يالحه آزرده هيه است .نتایج نشا
میدهي که ا دز را ر هي تهياد عام هاي ترزریست
تهياد حمالت ترزریستی انجامهيه اا  7ه  11حمله
ترزریستی افزای مییا ي .همچبین تهياد کشتههيگا
عام هاي ههرزني ز دفاعی اا  172نفر (هام  101نفر
عام ههرزني ز  21عام دفاعی) ه  142نفر هام
( 717نفر عام ههرزني ز  01عام دفاعی) افزای
مییا ي .عام هاي ههرزني کشته هيه در این حمالت اا
 111نفر عام ههرزني نا الغ ه  271نفر اا  77عام

جدول  :3نتايج حاصل از دو برابر شدن تعداد عاملهای تروريست

نتايج حاصل از دو برابر شدن

تهياد حمالت ترزریستی انجامهيه

 7حمله

11حمله

تهياد عام هاي ههرزني نا الغ کشته هيه

 111نفر

 271نفر

تهياد عام هاي ههرزني الغ کشته هيه

 77نفر

 321نفر

تهياد عام هاي ههرزني کهبسال کشته هيه

 174نفر

 303نفر

تهياد عام هاي دفاعی کشته هيه

 21نفر

 01نفر

مجماع عام هاي کشته هيه (ههرزني+دفاعی)

 172نفر

 142نفر

010
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نتايج تنظیمات اولیه

تعداد عاملهای تروريست
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ههرزني الغ ه  321نفر ز اا  174عام ههرزني کهبسال
ه  303نفر افزای مییا ي .ا تاجه ه مقادیر ازلیه
پارامترهاي در نظر گرفتههيه در جيزل( )1در پایا
 1444اجراي ميل تهياد عام هاي ترزریستی ه حفر
میرسي .تهياد االي حمالت ترزریستی انجامهيه در این
سباریا ز در نتیجه افزای عام هاي کشته هيه یا
میکبي که تهياد عام هاي دفاعی همبظار اا ین رد
عام هاي ترزریستها کافی نیست.

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
صفا خزائی



سناريوی سوم :تخصیص  61درصد تعداد
عاملهای دفاعی به دفاع از نقاط پرجمعیت و
 41درصد آنها به جستجو و كشف عاملهای
تروريست

پی اا این خ نتایج حاح اا ميل که در خ (-3
 )3ارائههيه ا فرض تخصیص  64درحي عام هاي
ههرزنيا  74درحي عام هاي ترزریستی ز  74درحي
عام هاي دفاعی گرای ه حرکت ه سمت مباطق هلاو
اد .هک هاي ( )12ز ( )13ه ترتی تهياد عام ها ز
درحي عام هاي ههرزني کشتههيه (تهياد عام هاي
کشته هيه ه تهياد عام هاي هر دسته در اما هرزع
اجراي ميل) در حارت تخصیص  64درحي تهياد
عام هاي دفاعی ه دفاع اا نقا پرجمهیت ز  14درحي
آ ها ه جستجا ز کشف عام هاي ترزریست را نمای
میدهي .یشترین تهياد حمالت ترزریستی در یکسام
انتهایی اجراي ميل اده لذا نمادار تهياد عام هاي
کشته هيه در هک ( )12در این ااي امانی ا هيت
یشتري رز ه کاه است .تقریباً در  64درحي حمالت
ترزریستی انجامهيه درحي عام هاي ههرزني نا الغ
کشته هيه یشتر اا سایر عام ها است که این ماضاع
میتااني ه دلی تاانایی پایین این دسته اا عام ها در
گریز اا مبرقه مارد حمله زاقعهيه ز پباهگیري در نقا
امن ز یا حرکت ه سمت يرزجیهاي اضرراري اهي.
ررسی هک هاي ( )12ز ( )13نشا میدهي که حمله

جستجو و كشف عاملهای تروريست
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شكل  :12تعداد عاملها در صورت تخصیص  61درصد تعداد عاملهای دفاعی به دفاع از نقاط پرجمعیت و  41درصد آنها به
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ترزریستی انجامهيه در اما هاي  114ز  717ا
هترتی  21ز  24درحي یشتر تهياد کشتههيگا را ه
داده است .عالزه راین ااآنجاییکه
ياد ايتصا
عام هاي ترزریستی هرکتکببيه در حمله ترزریستی
پس اا انجام حمله تاسط عام هاي دفاعی قا تشخیص
میهاني لذا عام هاي دفاعی ا جستجا ز کشتن
عام هاي ترزریستی میتاانبي اا اقيام مجيداً عام هاي
ترزریستی هباساییهيه جهت انجام حمله ترزریستی
جلاگیري نمایبي .لذا استفاده اا این سباریا میتااني در
کاه تهياد حمالت ترزریستی نق هسزایی داهته
اهي.نتایج عيدي حاح اا اجراي ميل هبیهسااي عام
مببا در جيزل( )1هطار يالحه آزرده هيه است .نتایج
نشا میدهي که در حارت تخصیص  64درحي تهياد
عام هاي دفاعی ه دفاع اا نقا پرجمهیت ز  14درحي
آ ها ه جستجا ز کشف عام هاي تهياد حمالت
ترزریستی انجامهيه اا  7ه  0حمله ترزریستی کاه
مییا ي .همچبین تهياد کشتههيگا عام هاي ههرزني
ز دفاعی اا  172نفر (هام  101نفر عام ههرزني ز 21
عام دفاعی) ه  371نفر هام ( 364نفر عام ههرزني
ز  11عام دفاعی) افزای مییا ي .عام هاي ههرزني
کشته هيه در این حمالت اا  111نفر عام ههرزني
نا الغ ه  116نفر اا  77عام ههرزني الغ ه  72نفر ز
اا  174عام ههرزني کهبسال ه  132نفر کاه
مییا ي.

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

شكل  :13درصد عاملهای كشتهشده در صورت تخصیص  61درصد تعداد عاملهای دفاعی به دفاع از نقاط پرجمعیت و 41
درصد آنها به جستجو و كشف عاملهای تروريست
جدول  :4نتايج حاصل از مدل در صورت تخصیص  61درصد تعداد عاملهای دفاعی به دفاع از نقاط پرجمعیت و 41
درصد آنها به جستجو و كشف عاملهای تروريست
نتايج حاصل از مدل در صورت تخصیص
 61درصد تعداد عاملهای دفاعی به

تهياد حمالت ترزریستی انجامهيه

 7حمله

 0حمله

تهياد عام هاي ههرزني نا الغ کشته هيه

 111نفر

 116نفر

تهياد عام هاي ههرزني الغ کشته هيه

 77نفر

 72نفر

تهياد عام هاي ههرزني کهبسال کشته هيه

 174نفر

 132نفر

تهياد عام هاي دفاعی کشته هيه

 21نفر

 11نفر

مجماع عام هاي کشته هيه (ههرزني+دفاعی)

 172نفر

 371نفر

به جستجو و كشف عاملهای تروريست



آنالیز حساسیّت

هيف اا آنالیز حساسیّت ررسی استحکام نتایج ميل ا
تغییر مقادیر یک یا چبي پارامتر تشکی دهبيه ميل است
[ .]11هعبارتدیگر هيف تحلی حساسیت هباسایی
پارامترهایی است که تغییر در مقادیر آ ها تأثیر ایادي
One-at-a-time

1
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در تغییر نتایج ميل هبیهسااي دارد .رزشهاي ایادي
همبظار تحلی حساسیت ارائههيه است که ا تاجه ه
ماهیت مسئله میتاانبي مارد استفاده قرار گیرني .در این
مقاله اا رزش یک ار -در -یک اما  ]11[ 1همبظار
تحلی حساسیت ميل هبیهسااي عام مبباي حمله
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دفاع از نقاط پرجمعیت و  41درصد آنها

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
صفا خزائی

تکتک پارامترها راي پارامترهایی که حساسیت
یشتري دارني رزش تحلی حساسیت یک ار-در یک
اما استفاده هي .جيزل ( )0نتایج حاح اا تحلی
حساسیت ميل ه اااي تغییر دسته مقادیر پارامترهاي
زرزدي را نمای میدهي.

ترزریستی استفاده هي .ه دلی تهياد االي پارامترهاي
زرزدي ميل هبیهسااي ارائههيه ا تيا پارامترهاي هبیه
ه یکيیگر دسته بيي هيه ز سپس حساسیت دسته
پارامترها همبظار هباسایی دسته پارامترهاي حساس
ميل ررسی هي .سپس همبظار ررسی میزا حساسیت

جدول  :5تحلیل حساسیت پارامترهای تشكیل دهنده مدل
تعداد حمالت
دسته پارامترهای تغییر دادهشده در مدل

تروريستی انجامشده
از

به

تعداد
كشتهشدگان
از

به

تغییر تهياد عام هاي دفاعی
اا  144ه 104
پارامترهای
مربوط به تعداد
عاملها

پارامترهای
مربوط به انرژی
اولیه عاملها

تغییر تهياد عام هاي
ترزریست اا  24ه 34
تغییر تهياد عام هاي
ههرزني* اا  1244ه 1744

7

11

تغییر انرژي ازلیه عام هاي
دفاعی اا  34ه 14
تغییر انرژي ازلیه عام هاي
ترزریستی اا  34ه 14

7

1

172
نفر

172
نفر

073
نفر

024
نفر

توضیحات
این دسته اا
تغییرات تأثیر نسبتاً
ایادي در نتایج
میگذارد لذا ميل
هبیهسااي ه مقادیر
این پارامترها حساس
است.
نسبت ه حالت
قبلی تغییر ایادي
نياهت.

تغییر تهياد عام هاي ههرزني
الام جهت انجام حمله ترزریست اا
 14ه 10
تغییر
پارامترهای
مربوط به شرايط
حمله تروريستی

تغییر حياکثر تهياد عام هاي
دفاعی الام جهت انجام حمله
ترزریست اا  0ه 7

7

4

تغییر حياق انرژي عام هاي
ترزریستی همبظار انجام حمله
ترزریستی اا  14ه 74

حياق ههاع همبظار رقراري ارتبا ترزریستها ا
یکيیگر ( 244متر ه  344متر)

7

172
نفر

063
نفر

نسبت ه حالت
قبلی تغییر ایادي
نياهت.

است که ا افزای این پارامترها هرایط راي انجام حمله
ترزریستی سختتر میهاد .ه عبارتی عام هاي
ترزریست راي انجام حمله ترزریستی ریسک ایادي را
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جيزل ( )0نشا میدهي که ميل یشترین حساسیت
را نسبت ه پارامترهاي مر ا ه هرایط انجام حمله
ترزریستی دارد .تغییر مقادیر این پارامترها ه این مفهام

14

172
نفر

حفر

ميل ه این
پارامتر یشترین میزا
حساسیت را دارد.
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تغییر تهياد عام هاي
ترزریست الام جهت انجام حمله
ترزریست اا  3ه 0

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

انجام حمله ترزریست حساسیت االیی دارد .راریکه ا
تغییر این پارامتر اا  3ه  0تهياد حمالت ترزریستی اا
 7حمله ه  2حمله ز تهياد کشتههيگا اا  127نفر ه
 126نفر کاه مییا ي .همچبین ا تغییر مقيار پارامتر
مر ا ه تهياد عام هاي ترزریست اا  3ه  1تهياد
حمالت ترزریستی اا  7حمله ه  22حمله ز تهياد
کشتههيگا اا  127نفر ه  1307نفر افزای مییا ي.

نمیپذیرني .همچبین ا کاه مقادیر این پارامترها
هرایط راي انجام حمله ترزریستی راحتتر هيه ز
عام هاي ترزریست راي انجام حمله ریسک پایین را
میپذیرني .جيزل ( )6نتایج حاح اا تغییر مقيار پارامتر
مر ا ه تهياد عام هاي ترزریست الام جهت انجام
حمله ترزریست اا  3ه  0ز همچبین تغییر مقيار این
پارامتر اا  3ه 1را نمای میدهي .نتایج نشا میدهي
که ميل ه پارامتر تهياد عام هاي ترزریست الام جهت

جدول  :6نتايج حاصل از تغییر تعداد عاملهای تروريست الزم جهت انجام حمله تروريست از  3به  5و از  3به 1

تعداد عاملهای

تعداد عاملهای

تروريست الزم جهت

تروريست الزم جهت

انجام حمله تروريست از

انجام حمله تروريست از

 3به 5

 3به 1

تهياد حمالت ترزریستی انجامهيه

 7حمله

 2حمله

 22حمله

تهياد عام هاي ههرزني نا الغ کشته هيه

 111نفر

 02نفر

 007نفر

تهياد عام هاي ههرزني الغ کشته هيه

 77نفر

 24نفر

 261نفر

تهياد عام هاي ههرزني کهبسال کشته هيه

 174نفر

 16نفر

 177نفر

تهياد عام هاي دفاعی کشته هيه

 21نفر

 7نفر

 76نفر

مجماع عام هاي کشته هيه (ههرزني+دفاعی)

 172نفر

 126نفر

 1307نفر

نوع پارامترهای بررسی شده

نتايج تنظیمات اولیه
مدل

جيزل ( )7نتایج حاح اا تغییر تهياد عام هاي ههرزني
الام جهت انجام حمله ترزریستی اا  14ه  10ز
همچبین تغییر مقيار این پارامتر اا  14ه  0را نمای
میدهي .نتایج نشا میدهي که ا تغییر این پارامتر اا
 14ه  10تهياد حمالت ترزریستی اا  7حمله ه 6
حمله ز تهياد کشتههيگا اا  127نفر ه  361نفر
کاه مییا ي .همچبین ا تغییر مقيار پارامتر مر ا ه
تهياد عام هاي ترزریست اا  14ه  0تهياد حمالت
ترزریستی اا  7حمله ه  11حمله ز تهياد کشتههيگا
مییا ي.
اا  127نفر ه  776نفر افزای
جيزل ( )7نتایج حاح اا تغییر حياکثر تهياد عام هاي
دفاعی الام جهت انجام حمله ترزریستی اا  0ه  7ز
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همچبین تغییر مقيار این پارامتر اا  0ه  2را نمای
میدهي .الام ه ذکر است که ا افزای مقيار این پارامتر
هرایط یشتري راي انجام حمله ترزریستی ه زجاد
میآیي .هعباا مثال در حالتی که حياکثر تهياد
عام هاي دفاعی الام جهت انجام حمله ترزریستی را ر
ا  0اهي ه این مفهام است که درحارتیکه تهياد
عام هاي دفاعی کمتر اا  0اهي امکا حمله ترزریستی
فراهش است .اما درحارتیکه مقيار این پارامتر را ر ا 7
تبظیش هاد درحارتیکه تهياد عام هاي دفاعی کمتر اا
 7اهي امکا حمله ترزریستی فراهش است لذا هرایط
هتري راي حمله ترزریستی فراهش میهاد .نتایج نشا
میدهي که ا تغییر این پارامتر اا  0ه  7تهياد حمالت
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نتايج حاصل از تغییر

نتايج حاصل از تغییر

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
صفا خزائی

 324نفر کاه مییا ي .ا تاجه ه جيزل( )0پارامترهاي
مر ا ه تهياد عام ها دزمین دسته اا پارامترهاي
حساس ميل است.

ترزریستی اا  7حمله ه  14حمله ز تهياد کشتههيگا
اا  127نفر ه  643نفر افزای مییا ي .همچبین ا تغییر
مقيار این پارامتر اا  0ه  2تهياد حمالت ترزریستی اا
 7حمله ه  0حمله ز تهياد کشتههيگا اا  127نفر ه

جدول  :7نتايج حاصل از تغییر تعداد عاملهای شهروند الزم جهت انجام حمله تروريستی از  11به  15و تغییر تعداد
عاملهای شهروند الزم جهت انجام حمله تروريستی از  11به 5
نتايج حاصل از تغییر

نتايج حاصل از تغییر

نتايج تنظیمات اولیه

تعداد عاملهای شهروند

تعداد عاملهای شهروند

مدل

الزم جهت انجام حمله

الزم جهت انجام حمله

تروريست از  11به 15

تروريست از  11به 5

تهياد حمالت ترزریستی انجامهيه

7حمله

 6حمله

 11حمله

تهياد عام هاي ههرزني نا الغ کشته هيه

 111نفر

 114نفر

 302نفر

تهياد عام هاي ههرزني الغ کشته هيه

 77نفر

 72نفر

 102نفر

تهياد عام هاي ههرزني کهبسال کشته هيه

 174نفر

 136نفر

 234نفر

تهياد عام هاي دفاعی کشته هيه

 21نفر

 16نفر

 12نفر

مجماع عام هاي کشته هيه (ههرزني+دفاعی)

 172نفر

 361نفر

 776نفر

نوع پارامترهای بررسی شده

حداكثر تعداد عاملهای دفاعی الزم جهت انجام حمله تروريست از  5به 2

ناع پارامترهاي ررسی هيه

نتایج تبظیمات ازلیه ميل

نتایج حاح اا تغییر
حياکثر تهياد عام هاي
دفاعی الام جهت انجام
حمله ترزریست اا  0ه 7

نتایج حاح اا تغییر
حياکثر تهياد عام هاي
دفاعی الام جهت انجام
حمله ترزریست اا  0ه 2

تهياد حمالت ترزریستی انجامهيه

 7حمله

 14حمله

 0حمله

تهياد عام هاي ههرزني نا الغ کشته هيه

 111نفر

 237نفر

 127نفر

تهياد عام هاي ههرزني الغ کشته هيه

 77نفر

 147نفر

 63نفر

تهياد عام هاي ههرزني کهبسال کشته هيه

 174نفر

 220نفر

 117نفر

تهياد عام هاي دفاعی کشته هيه

 21نفر

 32نفر

 12نفر

مجماع عام هاي کشته هيه (ههرزني+دفاعی)

 172نفر

 643نفر

 324نفر
] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.195
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جدول  :8نتايج حاصل از تغییر حداكثر تعداد عاملهای دفاعی الزم جهت انجام حمله تروريستی از  5به  8و تغییر

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

کشتههيگا اا  127نفر ه  174نفر کاه مییا ي.
همچبین ا تغییر مقيار این پارامتر اا  144ه  04تهياد
حمالت ترزریستی اا  7حمله ه  11حمله ز تهياد
کشتههيگا اا  127نفر ه  621نفر افزای مییا ي.

جيزل ( )1دامبه تغییرات نتایج ميل در حارت تغییر
تهياد عام هاي دفاعی اا  144ه  104ز همچبین تغییر
مقيار این پارامتر اا  144ه  04را نمای میدهي .نتایج
نشا میدهي ا تغییر مقيار این پارامتر اا  144ه 104
تهياد حمالت ترزریستی اا  7حمله ه  3حمله ز تهياد

جدول  :9نتايج حاصل از تغییر تعداد عاملهای دفاعی از  111به  151و نتايج حاصل از تغییر تعداد عاملهای دفاعی از  111به 51

ناع پارامترهاي ررسی هيه

نتایج تبظیمات ازلیه ميل

نتایج حاح اا تغییر تهياد
عام هاي دفاعی اا  144ه
104

نتایج حاح اا تغییر تهياد
عام هاي دفاعی اا 144
ه 04

تهياد حمالت ترزریستی انجامهيه

 7حمله

 3حمله

 11حمله

تهياد عام هاي ههرزني نا الغ کشته هيه

 111نفر

 71نفر

 207نفر

تهياد عام هاي ههرزني الغ کشته هيه

 77نفر

 37نفر

 120نفر

تهياد عام هاي ههرزني کهبسال کشته هيه

 174نفر

 64نفر

 217نفر

تهياد عام هاي دفاعی کشته هيه

 21نفر

 7نفر

 27نفر

مجماع عام هاي کشته هيه (ههرزني+دفاعی)

 172نفر

 174نفر

 621نفر

جيزل ( )14دامبه تغییرات نتایج ميل در حارت تغییر
تهياد عام هاي ترزریست اا  24ه  34ز تغییر مقيار این
پارامتر اا  24ه  14را نمای میدهي .نتایج نشا
میدهي ا تغییر مقيار این پارامتر اا  24ه  34تهياد
حمالت ترزریستی اا  7حمله ه  12حمله ز تهياد

جدول  :11نتايج حاصل از تغییر تعداد عاملهای تروريست از  21به  31و تغییر تعداد عاملهای تروريست از  21به 11

تعداد عاملهای

تعداد عاملهای

تروريست ز  21به 31

تروريست از  21به 11

تهياد حمالت ترزریستی انجامهيه

 7حمله

 12حمله

 3حمله

تهياد عام هاي ههرزني نا الغ کشته هيه

 111نفر

 213نفر

 77نفر

تهياد عام هاي ههرزني الغ کشته هيه

 77نفر

 277نفر

 03نفر

تهياد عام هاي ههرزني کهبسال کشته هيه

 174نفر

 341نفر

 70نفر

تهياد عام هاي دفاعی کشته هيه

 21نفر

 37نفر

 7نفر

مجماع عام هاي کشته هيه (ههرزني+دفاعی)

 172نفر

 761نفر

 213نفر

نوع پارامترهای بررسی شده

نتايج تنظیمات اولیه
مدل
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نتايج حاصل از تغییر

نتايج حاصل از تغییر
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کشتههيگا اا  127نفر ه  761نفر افزای مییا ي.
همچبین ا تغییر مقيار این پارامتر اا  24ه  14تهياد
حمالت ترزریستی اا  7حمله ه  3حمله ز تهياد
کشتههيگا اا  127نفر ه  213نفر کاه مییا ي.

شبیهسازی عاملمبنای تخلیه اضطراری شهرها ...
صفا خزائی

تهياد حمالت ترزریستی اا  7حمله ه  0حمله ز تهياد
کشتههيگا اا  127نفر ه  311نفر کاه مییا ي.
نتایج نشا میدهي تغییر در تهياد عام هاي ههرزني
تأثیر کمتري نسبت ه تغییر در تهياد عام هاي
ترزریستی ز دفاعی در نتایج حاح اا ميل هبیهسااي
میگذارني.

جيزل ( )11دامبه تغییرات نتایج ميل در حارت تغییر
تهياد عام هاي ههرزني اا  1244ه  1744ز اا 1244
ه  644را نمای میدهي .نتایج نشا میدهي که ا
تغییر مقيار این پارامتر اا  1244ه  1744نفر تهياد
حمالت ترزریستی اا  7حمله ه  14حمله ز تهياد
کشتههيگا اا  127نفر ه  600نفر افزای مییا ي.
همچبین ا تغییر مقيار این پارامتر اا  1244ه  644نفر

جدول  :11نتايج حاصل از تغییر تعداد عاملهای شهروند از  1211به  1811و تغییر تعداد عاملهای شهروند از  1211به 611

نتايج حاصل از تغییر

نتايج حاصل از تغییر

تعداد عاملهای شهروند

تعداد عاملهای شهروند

از  1211به 1811

از  1211به 611

تهياد حمالت ترزریستی انجامهيه

 7حمله

 14حمله

 0حمله

تهياد عام هاي ههرزني نا الغ کشته هيه

 111نفر

 202نفر

 117نفر

تهياد عام هاي ههرزني الغ کشته هيه

 77نفر

 127نفر

 72نفر

تهياد عام هاي ههرزني کهبسال کشته هيه

 174نفر

 213نفر

 100نفر

تهياد عام هاي دفاعی کشته هيه

 21نفر

 32نفر

 11نفر

مجماع عام هاي کشته هيه (ههرزني+دفاعی)

 172نفر

 600نفر

 311نفر

نوع پارامترهای بررسی شده

نتايج تنظیمات اولیه
مدل

 -4نتیجهگیری
در این پهزه ميل عام مببایی همبظار ميلسااي
رفتار ههرزنيا ترزریستها ز نیرزهاي دفاعی ميل
مکانی عام مببا تخلیه اضرراري ههري ارائه هي.
تحقیقات پیشین عماما ر رزي ررسی رفتار ترزریستها
تمرکز داهتهاني اااینرز ههرزنيا تبها در یک گرزه سبی
مارد ميلسااي قرارگرفتهاني درحالیکه گرزههاي سبی
مختلف ههرزنيا تااناییهاي متفازتی هبگام زقاع
هرایط حرانی حمله ترزریستی دارني .این ماضاع
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ا ررسی تحلی حساسیت ميل در دسته پارامترهاي
مر ا ه هرایط انجام حمله ترزریستی پارامتر «تهياد
عام هاي ترزریست» هعباا حساسترین پارامتر ميل
در این دسته هباسایی هي .این ه این مفهام است که
نسبت سایر پارامترهاي ميل مقيار این پارامتر میتااني
تأثیر ایادي در نتایج ميل هبیهسااي تأثیر گذارد.
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میتااني نتایج ميلسااي را هطار مستقیش تحت تأثیر
قرار دهي .هيف این مقاله ررسی رفتار ترزریستها
ههرزنيا ز نیرزهاي دفاعی در هبگام زقع حمله
ترزریستی است .در این مقاله همچبین عالزه ر مرالهه
ز ررسی رفتار نیرزهاي دفاعی ز ترزریستی در دنیاي
زاقهی عام هایی ا رزیکردي متفازت نسبت ه کارهاي
انجامهيه تاسهه داده هي ز سباریاهاي متفازتی نسبت
ه تحقیقات پیشین مارد تحلی ز ررسی قرار گرفت .در
این پهزه محیط عم عام ها دادههاي ماجاد مبرقه
 6ههر تهرا هام هبکه مها ر ههري مباطق امن ز
نقا پرجمهیت است .در این مقاله همچبین استراتهي
متفازتی نسبت ه تحقیقات پیشین همبظار تشخیص
عام هاي ترزریستی تاسط عام هاي دفاعی در نظر
گرفته هي .در این مقاله اا رزش یک ار-در یک اما
همبظار تحلی حساسیت ميل هبیهسااي عام مبباي
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 این ماضاع ه ميیرا ز.ترزریستی حارت گرفته است
کارهباسا کمک میکبي تا همبظار ه حياق رساني
میزا کشتههيگا تصمیشهاي مباس را ايذ نمایبي ز
قيرت تصمیشگیري ز
اا این طریق اعث افزای
.رنامهریزي ميیرا هاد
اتاجه ه نتایج هدستآميه اا اجراي ميل مکانی عام
مبباي ارائههيه اا طریق افزای تهياد نیرزهاي دفاعی
در مبرقه میتاا احتمال زقاع حمله ترزریستی را ه
64  همچبین در حارت ايتصا داد.حياق رساني
درحي نیرزهاي دفاعی ه حفاتت اا نقا هلاو ز امن ز
 درحي ه جستجا ز کشف ز نا ادي عام هاي14
ترزریستی در مبرقه تهياد حمالت ترزریستی ز تهياد
 استفاده اا.کشتههيگا ه یکسام کاه مییا ي
ميلهاي ترافیکی هحارت آنالین در مسیریا ی عام ها
هعباا پیشبهاد راي کارهاي هيي مارد تاجه
.نایسبيگا قرار يااهي گرفت

 ه دلی تهياد االي.حمله ترزریستی استفادههيه است
پارامترهاي زرزدي ميل هبیهسااي ارائههيه ا تيا
پارامترهاي هبیه ه یکيیگر دسته بييهيه ز سپس
حساسیت دسته پارامترها همبظار هباسایی دسته
 در ادامه همبظار.پارامترهاي حساس ميل ررسی هي
ررسی میزا حساسیت تکتک پارامترها راي
پارامترهایی که حساسیت یشتري دارني رزش تحلی
. در یک اما استفاده هي-حساسیت یک ار
ميل مکانی عام مببا تخلیه اضرراري ههري قادر
يااهي اد که ا ررسی رفتار ترزریستها ز ههرزنيا
در هبگام زقاع حمله ترزریستی در مبرقه ههري ز اا
طریق ررسی سباریاهاي مختلف اطالعات مفیيي
.پیراما تلفات ناهی اا زقاع حمله ترزریستی ارائه دهي
همچبین ميل ارائههيه قادر ه ارائه اطالعاتی پیراما
ماقهیتها ز نقشه مح زقاع حمله ترزریستی ز
اطالعاتی پیراما تهياد کشتههيگا در هر حمله
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Abstract

In recent years, proper management of resource and timing for emergency evacuation of citizens from the site
of terrorist attack has been widely considered by researchers in the field of urban planning. Little studies which
have carried out on modeling the behavior of citizens and terrorists in urban environment generally focused on
terrorist’s behavior. Although different age groups show different abilities in emergencies rised by terrorist
attack, in those studies, citizens are modeled in only one group of age. The main purpose of this study is to
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develope an agent-based model to simulate emergency evacuation due to terrorist attacks considering available
infrastructure of a city. In order to evaluate the potential terrorist attack in a city, the behaviour of three groups
of agents, including civilians, defense forces, and terrorists, are developed and simulated. In this regard, by
examining different scenarios, it is possible to minimize the casualties caused by terrorist attack and rapid
evacuation. To perform sensibility analysis and determine the most sensitive parameters, One-at-a-time method
is hereby employed. NetLogo software is also used to develop and implement the proposed agent-based model.
As a case study, the presented agent-based model has been implemented under various scenarios in district 6 of
Tehran and the results have been analyzed. Based on the results of analyzing difference scenarios, it is possible
to minimize the possibility of terrorist attack by increasing the number of defense forces. Another useful scenario
is to allocate 60% of the defense forces to protect the busy and safe areas and 40% to search for and stop
terrorist agents in the study area, the number of terrorist attacks and the number of deaths will cut in half.
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