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Abstract
Background and objective: Crowd behavior patterns in emergencies can affect the evacuation process. Familiarity with these behavioral 
approaches not only for designers of densely populated urban spaces (such as high-rise buildings, hospitals, public transportation stations, 
sports stadiums, cinemas, and theaters, etc.) to predict the behavior and movement of the population in hazardous conditions and calculate 
the actual evacuation time Comparing it with the standards required to evacuate people is an obligation and a necessity, but for managers and 
space users, for efficient management in critical situations (such as earthquakes, fires, bombings, and terrorist operations, etc.) is inevitable.
Method: In this study, based on documentary studies, four different theories and approaches on population behavior in emergencies have 
been identified, and then by designing different scenarios and physical and behavioral simulations using hydraulic model, the impact of 
population behavioral approaches on The time of the total evacuation of a high-rise residential building in Tehran with 17th, 19th, 21st, 23rd, 
and 25th floors was examined and compared. To validate the data, the simulations were reviewed using pathfinder software based on the 
agent-based model.
Findings: A review of previous studies revealed four patterns of population behavior in emergencies, including mass panic, affiliation approach, 
normative approach, and social identity approach. According to the simulated results of the scenarios, the behavioral pattern of mass panic 
has the most negative impact on the evacuation process, and the normative approach is at the opposite point. On average, in communities 
operating based on mass panic behavior in an emergency, the total evacuation time of the building is 77.6% longer than the evacuation time 
of communities acting on a normative approach. It was also found that behavioral patterns that reduce building evacuation time significantly 
impact the evacuation process in taller buildings.
Conclusion: Accumulations of people with the behavioral phenomena of mass panic will cause human catastrophes, although progressive and 
humanitarian social behaviors such as helping strangers and people with disabilities do not necessarily reduce emergency evacuation time. 
Because the number of floors of a high-rise building directly relates to the impact of its occupants’ behavioral patterns on the evacuation 
process, citizenship training and determining evacuation management strategies will significantly reduce the evacuation time of a high-rise 
building and increase emergency safety.
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چكيده 
زمينه و هدف: الگوهاى رفتارى جمعيت در شرايط اضطرارى مى توانند روند تخلية جمعيت را تحت تأثير قرار دهند. آشنايى با اين رويكردهاى رفتارى 
نه  تنها براى طراحان فضاهاى پرجمعيت شهرى مانند ساختمان هاى بلند مرتبه، بيمارستان ها، ايستگاه هاى حمل و نقل عمومى، استاديوم هاى ورزشى، 
سالن هاى سينما و تئاتر و غيره جهت پيش بينى نحوة رفتار و حركت جمعيت در شرايط خطر و محاسبة زمان تخلية واقعى و مقايسة آن با استانداردهاى 
الزم براى تخليه افراد، يك التزام و ضرورت مى باشد، بلكه براى مديران و بهره برداران از فضا، جهت مديريت كارآمد در شرايط بحرانى مانند زلزله، 

آتش سوزى، بمب گذارى و عمليات تروريستى و غيره، امرى اجتناب ناپذير مى باشد. 
روش: در اين پژوهش ابتدا بر اساس مطالعات اسنادى چهار نظريه و رويكرد مختلف در موضوع رفتار جمعيت در شرايط اضطرارى شناسايى گرديده 
است و سپس با طراحى سناريوهاى مختلف و شبيه سازى فيزيكى و رفتارى افراد با استفاده از مدل هيدروليكى، ميزان تأثير رويكردهاى رفتارى جمعيت 
بر زمان تخلية كامل يك ساختمان مسكونى بلند مرتبه در شهر تهران با تعداد طبقات 17، 19، 21، 23 و 25 بررسى و مقايسه گرديد. براى اعتبار سنجى 

داده ها، شبيه سازى ها با استفاده از نرم افزار pathfinder بر اساس مدل عامل محور مورد بررسى مجدد قرار گرفته اند.
يافته ها: با بررسى مطالعات گذشته مشخص گرديد كه چهار الگوى رفتارى جمعيت در شرايط اضطرارى شامل وحشت توده اى، وابستگى، هنجارى و 
هويت اجتماعى وجود دارند. مطابق نتايج به دست آمده از شبيه سازى سناريوها، الگوى رفتارى وحشت توده اى بيشترين تأثير منفى بر روند تخلية جمعيت 
را دارا مى باشد و رويكرد هنجارى در نقطة مقابل آن قرار دارد. به طور ميانگين، در جامعه اى كه بر اساس رفتار وحشت توده اى در شرايط اضطرارى 
عمل مى كنند، زمان تخلية كامل ساختمان 77,6 درصد بيشتر از زمان تخلية جامعه اى مى باشد كه بر اساس رويكرد هنجارى رفتار مى كنند. همچنين 

مشخص گرديد الگوهاى رفتارى كه زمان تخلية ساختمان را كاهش مى دهند، در ساختمان هاى بلندتر تأثير بيشترى بر روند تخليه دارند.
و  پيشرو  اجتماعى  رفتارهاى  ليكن  شد،  خواهند  انسانى  فاجعه هاى  بروز  باعث  توده اى،  وحشت  رفتارى  پديده هاى  با  افراد  از  تجمعى  نتيجه گيرى: 
انسان دوستانه مانند كمك به غريبه ها و افراد ناتوان و كم توان نيز، به طور قطع، سبب كاهش زمان تخليه در شرايط اضطرارى نمى گردد. ازآنجاكه 
تعداد طبقات يك ساختمان بلند مرتبه ارتباط مستقيمى بر ميزان تأثير الگوهاى رفتارى ساكنان آن بر روند تخليه دارد، آموزش هاى شهروندى و 
تعيين استراتژى هاى مديريت تخليه، تأثير فراوانى بر كاهش زمان تخليه يك ساختمان بلند مرتبه و افزايش ايمنى در شرايط اضطرارى خواهد داشت.

واژگان كليدى: رفتار جمعيت، شرايط اضطرارى، تخلية جمعيت، ساختمان هاى بلند مرتبه
◄ استناد            فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): ريسمانيان، مهدى؛ ضرغامى، اسماعيل. (پاييز، 1400)، بررسى تأثير الگوهاى رفتارى جمعيت در 

شرايط اضطرارى بر تخلية ايمن ساكنان در ساختمان هاى بلندمرتبة مسكونى. فصلنامه د           انش پيشگيري و مد           يريت بحران، 11 (3)،298-287.
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مقدمه
تخليه جمعيت در شرايط اضطرارى مانند آتش سوزى و دود، خرابى 
يا  آب  يا  گاز  سيستم هاى  رفتن  بين   از  تسهيالت،  و  زيرساخت ها 
ورود  يا  و  خشونت  ترور،  خطرناك،  مواد  با  مواجهه  پتانسيل  برق، 
افراد مسلح، خطر بمب گذارى و غيره، از موضوعات جديدى مى باشد 
كه در سال هاى اخير، ذهن مديران و طراحان معمارى و شهرسازى و 
محققان اين حوزه ها را به خود مشغول نموده است. تخلية جمعيت 
واقعى  زمان  در  افراد  رفتار  مى دهد  اجازه  انسان محور  سنجش  با 
نظارت گردد و پايه اى براى كنترل جمعيت در زمان واقعى را فراهم 
مى نمايد؛ بنابراين انسان و زمان و محيط سه محور اساسى تخليه 

جمعيت را تشكيل مى دهند.
در اين بين، نقش طراحان معمارى در تخليه جمعيت، طراحى 
مناسب فضاهاى خروج براى به حداقل  رساندن زمان تخليه در زمان 
در  مى باشد (ضرغامى،2020).  انسان ها  جان  حفظ  هدف  با  حادثه 
اين راستا، متخصصان به شيوه هاى مختلف تجربى، محاسبات عددى 
و يا شبيه سازى هاى كامپيوترى سعى در اندازه گيرى و سنجش زمان 
تخلية واقعى و مقايسة آن با زمان الزم براى خروج دارند. اما آنچه 
كه اين موضوع را تا حدى پيچيده مى نمايد، پيش بينى رفتار جمعيت 
شد  خواهد  سعى  مقاله  اين  در  لذا  مى باشد؛  اضطرارى  شرايط  در 
در  جمعيت  رفتار  باب  در  حوزه  اين  محققين  مختلف  رويكردهاى 
شرايط اضطرارى شناسايى گردد و در ادامه با طراحى سناريوهاى 
در  جمعيت  مختلف  رفتارى  پديده هاى  تأثير  و  نقش  گوناگون، 
شرايط اضطرارى بر روند تخلية افراد در يك ساختمان بلند مرتبة 

مسكونى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
بررسى ها نشان مى دهد حوادث فاجعه آميز در ساختمان ها باعث 
خسارات مالى فراوان و از بين  رفتن جان انسان ها مى گردد (شيبا 
و همكاران2019،١). افزايش مكان هاى تجمعى مانند استاديوم هاى 
ورزشى، سالن هاى نمايش، مراكز خريد، ساختمان هاى بلند مرتبه و 
غيره، جان انسان ها را بيشتر در معرض خطرات قرار داده است. اين 
در حالى است كه در يك شرايط اضطرارى ناشى از بالياى طبيعى، 
غيرعمدى،  و  عمدى  اقدامات  يا  فنى  حوادث  تروريستى،  حوادث 
همواره نجات جان انسان ها در اولويت اول قرار دارد. در اين بين 

1.  A. A. Sheeba and R. Jayaparvathy, 2019

ساختمان هاى مسكونى بلند مرتبه -ساختمان هاى با ارتفاع بيش از 
تراكم  مانند  داليلى  به   -(2018  ،101 اى٢  پى  اف  (ان  متر   25
زياد افراد، محدوديت دسترسى آتش نشانى در ارتفاع، وجود افراد 
با ويژگى هاى مختلف جسمى و رفتارى و احتمال خواب بودن افراد 

در زمان وقوع حادثه از اهميت ويژه اى برخوردارند.
جمعيت  فردى  خصوصيات  تأثير  بر  اخير  مطالعات  از  بسيارى 
دارند  تاكيد  جمعيت  تخلية  روند  بر  ساختمان ها  از  تخليه  حال  در 
 .(2019 همكاران،  و  (برناردينى۴   (2019 همكاران،  و  (ساهين٣ 
براى  واقعى  چالشى  ساختمان،  از  ايمن  تخليه  حاليست كه  در  اين 
افراد با توانايى ها و رفتارهاى متفاوت مى باشد (جرج و همكاران۵، 
كه  مى دهد  نشان  گذشته  حوادث  بررسى  ديگر،  طرف  از   .(2018
مانند  به فردى  منحصر  رفتارهاى  اضطرارى،  شرايط  در  جمعيت ها 
تمايل به حركت به  سوى افراد و مكان هاى آشنا، كمك به غريبه ها 
افراد  به  كمك  و  گروه گرايى  حفظ  يا  و  كم توان  و  معلول  افراد  و 
رفتارهاى  كه  است  بديهى  مى گذارند.  نمايش  به  خود  از  خانواده، 
برآمده از جمعيت مى تواند اثرات متفاوتى در روند تخلية جمعيت 

در شرايط اضطرارى داشته باشد.
تأثير  ميزان  بررسى  هدف  با  حاضر  پژوهش  اين  اساس،  بر 
به  كامل  تخلية  روند  بر  جمعيت  رفتارى  متفاوت  رويكردهاى 
مطالعة يك ساختمان مسكونى بلند مرتبه با استفاده از شبيه سازى 
نحوة  و  ميزان  پژوهش،  اصلى  مسألة  پرداخت.  خواهد  كامپيوترى 
تأثير رفتارهاى برخاسته از جمعيت بر زمان و روند تخليه در شرايط 
اضطرارى خواهد بود. بديهى است كه براى دستيابى به اين هدف، 
ابتدا بايد مشخص نمود كه در حوادث پيشين، جمعيت هاى در حال 
فرار چه الگوهاى رفتارى را به نمايش گذاشته اند. نتايج اين تحقيق 
و  ساختمان ها  ايمنى  افزايش  و  جانى  خطرات  كاهش  به  مى تواند 
شهرها در شرايط اضطرارى كمك نموده و مورد استفاده سازمان ها 

و ارگان هاى مرتبط با آموزش هاى شهروندى قرار گيرد.
در  انسان ها  رفتار  و  شيوه  از  آگاهى  و  دانش  نظرى:  مبانى 

2.  NFPA 101: Life Safety Code 2018
3.  C. Şahin, J. Rokne, and R. Alhajj,2019
4.  G. Bernardini, R. Lovreglio, and E. Quagliarini, 2019
5.  M. Gerges, S. Penn, D. Moore, C. Boothman, and C. Liyanage
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به مديران  نه تنها  اضطرارى  و شرايط  و بالياى طبيعى  خطر  هنگام 
و سيستم هاى امنيتى در كنترل مطلوب شرايط كمك مى كند، بلكه 
آرمانى  طراحى هاى  جهت  را  معماران  و  طراحان  پيش بينى  قدرت 
از  پس  تاين١  آدلف  فرانسوى  مورخ  و  فيلسوف  مى دهد.  افزايش 
جنگ فرانسه و پروس در سال 1871 اولين مطالعات را در خصوص 
چارچوب  اين  بون٢  لى  گوستاو  و  داد  انجام  جمعيت  روان شناسى 
در  فرانسه  جمعيت  كه  كرد  ادعا  و  داد  توسعه   1898 سال  در  را 
بود  غير معقول  و  هيجانى  جمعيتى  اساس،  از  نوزدهم،  قرن  طول 
(استات،  مى گيرند  قرار  تأثير  تحت  متخلفان  توسط  به راحتى  كه 
را  جمعيت  نوع  اين  كه  ناهمگونى  عناصر  وى  اعتقاد  به   .(2009
تشكيل مى دهند، يك موجود جديد را خلق مى كنند؛ يك واكنش 
شيميايى از نوعى كه خواص جمعيت را تغيير مى دهد. در اين باره 
او معتقد است: "تجمع تحت شرايط خاصى ايجاد شده است و تنها 
در آن شرايط ويژگى هاى جديدى از افراد را كه بسيار متفاوت از 
ويژگى هاى فردى آن ها مى باشد، ارائه مى دهد. احساسات و ايده هاى 
و  مى گيرد  خود  به  يك جهت  و  مسير  يك  تجمع،  در  افراد  همه 
شخصيت آگاهانه خودشان ناپديد مى گردد. ذهن جمعى شكل گرفته 
تعريف  را  مشخصى  بسيار  ويژگى هاى  اما  مى باشد،  گذرا  بى ترديد 

مى كند."
يا  "سازمان"  نام  به  او  كه  آن چه  از  ويژگى  چند  بن  لى 
بن،  مى كند(لى  مطرح  چنين  را  مى نامد  جمعيت  "روان شناسى" 

:(1898
شخصيت . 1 ظهور  و  آگاه  شخصيت  شدن  ناپديد  يا  شدن  مخفى 

احساس  با  فرآيند  اين  ذهنى"):  "وحدت  (همانند  ناخودآگاه 
به  كه  مى باشد  همراه  وصف ناپذيرى  و  شكست ناپذير  قدرت 
رها  را  بوده اند  كنترلش  تحت  كه  غرايزى  مى دهد  اجازه  افراد 
را  باال  دست  ناخودآگاه،  و  شده  ضعيف  فرديت  يعنى  سازند، 

دارد.
واگيرى به اين معنى كه در يك جمعيت، هر احساس و عمل، . 2

ُمسرى مى باشد و به  اندازه اى ُمسرى است كه يك فرد به راحتى 
عالقه شخصى خود را فداى منافع جمعى كند.

مسخ شدن به مثابة نتيجة يك حالت هيپنوتيزم: همه احساسات . 3
1.  Adolphe Taine 
2.  Gustave Le Bon

و انديشه ها به سمت تعيين شده توسط هيپنوتيزم كننده متمايل 
شده اند و جمعيت تمايل دارد اين افكار را به اعمال تبديل كند.

سيم٣ در 1980 بيان نمود كه مفهوم وحشت اغلب به  عنوان يك 
مى گردد.  استفاده  فاجعه  يك  از  پس  جمعيت  سرزنش  براى  روش 
و  كردن  خرد  به  منجر  كه  وحشت زده  در «جمعيت  به عنوان  نمونه، 
مرگ شد»، در حقيقت، كلمه «وحشت»، خود، به طور متداول حاوى 
غير منطقى  ماهيت  خصوص  در  فرضيه هايى  و  مى باشد  منفى  نكات 
تقويت  را  اضطرارى  شرايط  در  جمعيت  رفتارهاى  خودخواهانه  و 

مى نمايد (سيم، 1980).
اين نوع نگرش به رفتار جمعيت كه در فاصلة سال هاى 1871 
يا  توده اى  وحشت  نظريه  عنوان  تحت  امروزه  بود  حاكم  تا 1968 
توده اى  وحشت  نظرية  واقع،  در  مى شود.  شناخته  گله اى  وحشت 
فيزيكى  اصلى  خطر  كه  زمانى  مى كند؛  مطرح  نمونه  به عنوان  
يعنى  هستند،  محدود  فرار  مسيرهاى  اما  مى باشد،  قريب الوقوع 
خيلى  به احتمال  شده اند،  تسخير  مى كنند  احساس  افراد  كه  زمانى 
زياد وحشت به وجود مى آيد كه سبب رفتارهاى فرار از جمله هل 

دادن، لگدمال كردن و خرد كردن مى گردد. 
شرايط  در  تجمع  ويژگى   8  ،(2000 ويسك،  و  (هلبينگ۴ 

اضطرارى را شامل موارد زير مى داند:
افراد به طور قابل توجهى سريع تر از مواقع عادى حركت مى كنند • 

يا سعى مى كنند حركت كنند.
به •  مى باشد،  طبيعى  شرايط  از  فيزيكى تر  افراد  بين  تعامالت 

 عنوان نمونه، افراد شروع به فشاردادن و تنه زدن مى كنند.
يك •  از  كه  هنگامى  به ويژه  مى گردند،  هماهنگ  غير  حركات 

مسير خيلى باريك حركت مى كنند.
فشردگى باعث ايجاد فشارهاى مخاطره آميز جمعيت مى گردد.• 
مسدود شدن و اثر كمانى در خروجى ها رخ مى دهد. همان طور • 

باريك  خروجى  يك  طرف  به  پر تراكم  و  بزرگ  جمعيت  كه 
حمله مى كنند -به دنبال فرار با بيشترين سرعت ممكن- مسير 
خروجى مسدود مى گردد و جمعيت در پشت آن به شكل قوس 

در مى آيد.
عمل •  ”موانع“  به عنوان  كه  مجروح  يا  افتاده  افراِد  توسط  فرار 

3.  Sime, J. D, 1980
4.  Helbing, I. Farkas, & T. Vicsek, 2000
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مى كنند، آهسته مى گردد.
كه •  چيزى  آن  يعنى  كنند،  رفتار  گله اى  كه  دارند  تمايل  افراد 

افراِد جمعيت انجام مى دهند را دنبال مى نمايند.
مسيرهاى جايگزين يا خروجى ها، به طور معمول، ناديده گرفته • 

مى شوند و يا به طور ناكارآمد مورد استفاده قرار مى گيرند.
بررسى ها نشان مى دهند در دهه هاى پايانى قرن بيستم، انتقادات 
دكتر  سال 1968،  در  است.  شده  شروع  توده اى  وحشت  نظرية  از 
كارل جى كوچ١ در مقالة خود تحت عنوان «رفتار جمعى: بررسى 
بعضى از كليشه ها» بسيارى از كليشه هاى نظرى كالسيك را مورد 
علوم  دانشمندان  ديگر  آن  از  پس  و  قرارداد  تصحيح  و  بررسى 
اجتماعى بسيارى از انتقادات وى را تأييد كرده اند (كوچ، 1960). 
منتقدان تئورى وحشت توده اى اين نظريه را به دليل ناديده  گرفتن 
تجربى  حمايت  از  برخوردارى  عدم  جمعيتى،  رفتارهاى  برخى 
نظارتى  اقدامات  ناديده گرفتن  و  نمودن  عمل  جانب دارانه  مستمر، 
كه  نمود  ادعا  جانسون٢  مى دانستند.  شده  نقض  جمعيت،  رفتار  بر 
كمك كننده  رفتارهاى  جمعى،  نگرانى  كنار  در  جمعيت،  اعضاى 
اكثريت  نمونه  به عنوان   .(1987 (جانسون،  مى دهند  نشان  نيز  را 
جمعيت له شده در كنسرتى  در سينسيناتى در سال 1979 ، در واقع 
لگدكوب نشدند، بلكه سعى كردند به يكديگر كمك كنند. درورى 
گردد،  ايجاد  وحشت  اگر  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  همكارانش٣  و 
به افراد محدود مى شود تا اينكه در ميان جمعيت گسترش  معموالً 
يابد (درورى و كوكيكنگ، 2007) و در واقع پديدة مسرى بودن 
در نظرية وحشت توده اى را نقض نمودند. چرتكوف و كوشيگيان۴ 
نيز متوجه شدند كه در اكثر شرايط اضطرارى، رفتارهاى جمعيتى 

نسبتًا سازمان يافته باقى مى مانند )چرتكوف و كوشيگيان، 1999).
در پى انتقادات از نظريه وحشت توده اى، دو نظرية جديد ديگر 
تحت عناوين نظرية وابستگى و نظرية هنجارى شكل گرفته است. هر 
دوى اين نظريات تأكيد مى كنند كه در شرايط اضطرارى يا تخليه، 
رفتارهاى جمعيت به گرايش هاى غيرمنطقى و خودخواهانه كاهش 
گروه گرايى  جمعيت،،  كه  مى يابند  كاهش  حدى  تا  بلكه  نمى يابند، 
خود را حفظ نمايد. مدل وابستگى بيان مى دارد هنگامى كه افراد با 
1.  Couch, C. J, 1968
2.  Norms R Johnson, 1987
3.  Drury & Cocking, 2007
4.  Chertkoff & Kushigian, 1999

شرايط اضطرارى يا تهديد مواجه مى شوند، ”رفتار وابسته“ را نشان 
مى دهند (ماوسون1978،۵). به عنوان  نمونه، افراد براى حركت، به 
مكان هاى آشنا (ترجيح دادن مسير آشناى هميشگى تا خروج از مسير 
(سيم، 1983)  مى شوند  تحريك  آشنا  افراد  به طرف  و  اضطرارى) 
آرام كننده اى  اثر  آشنا  افراد  و  مكان ها  به  نزديكى   .(1985 (سيم، 
دارد كه باعث كاهش غرايز فرار و زد و خورد مى گردد. مطالعات 
اضطرارى  شرايط  در  خانوادگى  گروه هاى  كه  مى دهد  نشان  تخليه 
شكسته نمى شوند، بلكه تالش مى كنند تا با هم باشند و به عنوان يك 
همكاران، 2001)(كرنول، 2003).  و  گردند (كرنول  متحد  گروه 
مردم ترجيح مى دهند تا تخليه را به تأخير بيندازند تا همة اعضاى 

گروه بتوانند با هم خارج شوند (ونگر وهمكاران۶، 1998).
مدل هنجارى بيان مى كند كه رفتار در شرايط اضطرارى هنوز 
هم توسط قوانين اجتماعى مشابه در شرايط عادى تنظيم مى گردد. 
اجتماعى،  نقش هاى  كه  مى دهند  نشان  مطالعات  اين  از  برخى 
 (1978 (بست٧،  نمى كنند  تغيير  مسئوليت ها  و  مكانى  سازمانى، 
به عنوان   .(1992 كانتر٩،  و  (دونالد   (1980 همكاران٨،  و  (كانتر 
 1977 سال  در  بورلى١٠  كلوپ  در  آتش سوزى  مطالعات  نمونه، 
مشخص مى كرد كه زنان به طوركلى از مردان بيشتر كمك دريافت 
كمك كردن  پيشنهاد  زنان  از  بيشتر  مردان  درحالى كه  مى كنند، 
از  معموالً  زنان  اينكه  و  جانستون١١، 1994)  و  (جانسون  مى دهند 
در  سعى  مردان  درحالى كه  مى كنند؛  عاطفى  پشتيبانى  مصدومين، 

مبارزه با آتش دارند (جانستون و جانسون، 1989).
وابستگى  نظرية  دو  هر  در  هستند  معتقد  كوكينگ  و  درورى 
نگرفته  قرار  بررسى  مورد  غريبه ها  به  كمك  رفتار  هنجارى،  و 
است و اين موضوع را از نواقص آن نظريات مى دانند. آن ها  بيان 
مى دارند: «آنچه مورد نياز مى باشد روشى است كه بتواند هماهنگى 
شرايط  در  بودن  اجتماعى  و  غريبه ها  جمعيت  ميان  در  همكارى  و 
اضطرارى (مانند مواردى كه به غريبه ها كمك مى گردد) را توضيح 

5.  Mawson, 1978
6.  B. E Aguirre, Wenger, & Vigo, 1998
7.  Best, R. L, 1978
8.  Canter, D, Breaux, J., & Sime, J, 1980
9.  Donald, I., & Canter, D, 1992
10.  Beverly Hills Supper Club
11.  Johnson, Norris R, Feinberg, W. E., & Johnston, D. M, 1994
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هويت  مدل  آن ها   بنابراين   .(2007 كوكينگ١،  و  (درورى  دهد 
اجتماعى را مطرح نمودند كه اين مدل نشان مى دهد تجربه مشتركى 
فيزيكى  جمعيت  يك  است  ممكن  اضطرارى  شرايط  يا  تهديد  از 
مشترك  اجتماعى  هويت  يك  با  روان شناختى  جمعيت  يك  به  را 
مى توانند  فاجعه ها  مى دارد:  بيان  زمينه  اين  در  كوكى  كند.  تبديل 
از  مشترك  پيوند  يك  سبب  كه  كنند  ايجاد  ما“  حس“فقدان  يك 
همكارى  به نحوى كه  مى گردد،  شركت كنندگان  ميان  همبستگى 
و  (كوكينگ  گردد  غالب  خودخواهانه  رفتار  به جاى  نوع دوستى  و 

همكاران، 2009).

1.  Drury, J., & Cocking, C, 2007

چهار  مى توان  پيشين  انجام شدة  بررسى هاى  طى  مجموع،  در 
مطابق  را  اضطرارى  شرايط  در  جمعيت  رفتار  متفاوت  رويكرد 
از  يك  هر  شك  بدون  نمود.  تقسيم بندى  و  شناسايى  جدول 1،  با 
پديده هاى  بروز  سبب  فوق الذكر،  چهارگانة  رفتارى  رويكردهاى 
از  استفاده  عدم  آشنا،  افراد  به  نزديكى  مانند  گوناگونى  رفتارى 
به  كمك  عدم  يا  كمك  فاصله،  و  نظم  حفظ  ناآشنا،  مسيرهاى 
غريبه ها و غيره مى گردد كه در بخش بعدى تأثير اين رويكردهاى 

رفتارى بر زمان تخليه جمعيت بررسى مى گردد. 

جدول 1: رويكردها و نظريات موجود در باب رفتار ازدحام در شرايط اضطرارى

نظريه پردازانويژگى هاى كلىدورة تاريخىعنوان التينعنوان نظريه

نظرية وحشت 
توده اى

 Theories of
mass panic1968-1871

از بين  رفتن شخصيت فردى و مسخ شدن در جمعيت.
به  وجود آمدن وحشت و بروز رفتارهاى غريزى مانند هل دادن، لگد كردن و 

غيره.
واگيرى رفتارهاى ناخودآگاه در زمان كوتاه در جمعيت.

Le Bon,
Sime,
Taine

Affiliation نظرية وابستگى
 approach2007-1968

رفتارهاى خودخواهانه و غيرمنطقى تا حدى است كه گروه گرايى جمعيت حفظ 
گردد.

افراد تمايل به حركت به سمت افراد و مكان ها ى آشنا دارند.
مردم ترجيح مى دهند كه تخليه به تأخير افتاده اما همة اعضاى گروه با هم 

خارج شوند.

Mawson,
Cornwell,
Wenger

Normative نظرية هنجارى
approach2007-1968

رفتارهاى خودخواهانه و غيرمنطقى تا حدى است كه گروه گرايى جمعيت حفظ 
گردد.

قوانين اجتماعى در شرايط اضطرارى مطابق با شرايط عادى مى باشد.
در شرايط اضطرارى نقش هاى اجتماعى، سازمانى، مكانى و مسئوليت ها تغيير 

نمى كنند.

Canter,
Best,

Aguirre

نظرية هويت 
اجتماعى

 Social identity
approach2007 تا كنون

قوانين اجتماعى در شرايط اضطرارى تغيير مى كنند.
در شرايط اضطرارى پيوندهاى همبستگى جديد به وجود مى آيد.

تجربة مشترك تهديد باعث پديد آمدن هويت اجتماعى جديد در يك 
جمعيت فيزيكى مى گردد.

Drury,
Cocking

روش
تخلية  هنگام  در  افراد  حركتى  شبيه سازى  براى  حاضر  پژوهش  در 
هيدروليكى  مدل  است.  شده  استفاده  هيدروليكى  مدل  از  جمعيت 
ساختمان  يك  براى  تخليه  زمان  ارزيابى  براى  تحليلى  ابزار  يك 
از  سريع  برآوردى  مدل  اين  مى باشد.  خروج)  جزء  يك  (يا  مشخص 
عملكرد خروج و همچنين مبنايى براى ارزيابى دقيق تر سناريوهاى 
مختلف تخليه (مانند ساختمان هايى با ارتباطات پيچيده، ساكنان با 
جمعيت هاى مختلف و غيره) را ارائه مى دهد. در اين مطالعه، زمان 
تخليه براى يك ساختمان بلندمرتبة مسكونى با استفاده از تقريب 

مرتبه دوم مدل هيدروليك به دست مى آيد. فرض بر اين است كه 
تخليه  در  راه پله  از  فقط  و  مى كنند  خروج  هم زمان  سرنشينان  همه 

استفاده مى گردد.
براى رديابى جريان خروج در ساختمان، ظرفيت جريان عبورى 
از طريق سه نقطة عبور، يعنى راهروها، درها و راه پله ها بر اساس 

معادالت زير محاسبه مى شود:
Speed:  S=k-akD
Specific Flow:  Fs=SD
Calculated Flow:  Fc=FsWe
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در رابطه هاى فوق، D  تراكم جمعيت افراد در واحد سطح را 
نشان مى دهد، We عرض مؤثر مؤلفه خروج است، a و k مقادير 
ثابتى هستند كه در كتابچه راهنماى SFPE تعريف شده اند (هورلى١، 
2015). مؤلفة خروج با كمترين قابليت جريان (Fc) روند تخليه 

را كنترل مى كند.
زمان (tp) موردنياز يك جمعيت (P) براى عبور از يك نقطه 
 tp=P/Fc توسط رابطة (Fc) در مسير خروج با جريان محاسبه شده

محاسبه مى گردد.
براى اعتبار سنجى داده هاى اين پژوهش، شبيه سازى ها با استفاده 
از نرم افزار pathfinder كه تست هاى آزمون مؤلفه ها براى صحت 
اعتبارسنجى را با موفقيت طى نموده است، مورد بررسى مجدد قرار 
گرفته اند. همچنين براى سنجش پايايى مدل استفاده شده، هر سناريو 

مجدداً تكرار گرديده است.
شرايط  در  جمعيت  رفتار  شبيه سازى  به منظور  موردى:  مطالعة 
اضطرارى يك ساختمان مسكونى بلند مرتبه در شهر تهران شامل 
طبقه  يك  و  همكف  در  پاركينگ  طبقه  يك  مسكونى،  طبقة   11
انتخاب  اصلى  علل  گرديد.  انتخاب  يك  منفى  تراز  در  پاركينگ 
الزامات  رعايت  مى توان  را  موردى  نمونة  به عنوان  مذكور  ساختمان 
مبحث سه مقررات ملى ساختمان در طراحى و اجرا، متناسب بودن 
ساختمان هاى  از  ملى  و  جهانى  تعاريف  با  متناظر  ساختمان  ارتفاع 
بلند مرتبه، وجود راه پله اضطرارى در خارج از ساختمان و همچنين 
متعارف بودن شكل مستطيلى، مساحت و ارتفاع ساختمان در شهر 
تهران كه سبب تعميم بيشتر نتايج خواهد گرديد، عنوان نمود. مورد 
طريق  از  كه  مى باشد  مسكونى  واحد  داراى 7  طبقه  هر  در  مطالعه 
دارند  دسترسى  آسانسورها  و  اصلى  راه پله  دو  به  مشترك  راهروهاى 
(شكل 1). در انتهاى مسير افقى تخليه، يك مسير تخليه اضطرارى 
بر  طبقه  هر  در  ساكن  افراد  تعداد  است.  گرديده  پيش بينى  نيز 
اساس مبحث سوم مقررات ملى ايران 18,6 نفر در هر مترمربع در 
نظر گرفته شده است. همچنين بر اساس آمارهاى موجود از ميزان 
ساختمان  در  ساكن  افراد  از  درصد  دو  ايران،  كشور  در  معلوليت 
مورد مطالعه معلول در نظر گرفته شده اند و به صورت تصادفى در 
 3,4 نيز  ساختمان  طبقات  تمامى  ارتفاع  شده اند.  توزيع  ساختمان 

1.  Hurley et al., 2015

متر مى باشد. از آنجاكه برابر مبحث سوم مقررات ملى ايران و همة 
استانداردهاى بين المللى استفاده از آسانسورهاى معمولى در شرايط 
آسانسورها  از  نيز  پژوهش  اين  در  لذا  مى باشد،  ممنوع  اضطرارى 

به منظور تخلية عمودى استفاده نشده است.

شكل 1: ساختمان بلند مرتبه ى مسكونى موردمطالعه با دو راه پله ى 
اصلى و يك خروجى اضطرارى

حداقل  ضريب  و  فرمان  به روزرسانى  فاصله  بررسى  اين  در 
سرعت جريان به ترتيب 0,1 ثانيه و 0,1 در نظر گرفته مى شوند. 
فاصله به روزرسانى فرمان هرچند وقت يكبار (در زمان شبيه سازى) 
باشد،  بيشتر  مقدار  اين  هرچه  مى كند.  به روز  را  برنامه  محاسبات 
شبيه سازى سريع تر اجرا مى گردد. با اين  وجود، از دقت شبيه سازى 
انتخاب  در  افراد  تصميم گيرى  مهارت هاى  بر  زيرا  مى گردد  كاسته 
مواقعى  در  دبى،  ضريب  كمترين  مى گذارد.  تأثير  تخليه  مسير 
در  كدام  از  درها  صف  وجود  هنگام  در  مى گيرند  تصميم  افراد  كه 
استفاده كنند، استفاده مى گردد. يك مقدار غير صفر، هميشه جريان 
نزديك درب را نشان مى دهد و بنابراين مانع تعويض درب توسط 
(ارگ٢،  مى گردد  جريان  سرعت  آمدن  پايين  هنگام  در  سرنشينان 
2019). اين موضوع، شبيه سناريوى واقعى در حين تخليه مى باشد . 
موقعيت اوليه ساكنان در هر طبقه به طور تصادفى در ابتداى تجزيه 
از  معلول  و  معلول  غير  افراد  اگرچه  مى گردد.  تعيين  تحليل   و 
سرعت هاى متفاوتى متناسب با توانايى هاى شخصى خود در هنگام 
اساس  بر  تخليه  شبيه سازى هاى  در  اما  مى باشند،  برخوردار  فرار 
ميانگين  اعداد  از  تخليه،  مانورهاى  در  صورت گرفته  بررسى هاى 
بر  پژوهش  اين  در  مى گردد.  استفاده  جمعيت  افراد  سرعت  براى 
2.  Org, S, 2019
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سرعت  حداكثر   ،  SFPE راهنماى  كتابچه  دستورالعمل هاى  اساس 
است  شده  گرفته  نظر  در   2 جدول  با  مطابق  مانع)  (بدون  افراد 
(هورلى١ و همكاران، 2015). همچنين سرعت حركت افراد به طور 
خودكار در طول شبيه سازى بر اساس تراكم جمعيت و مشخصات 

هندسى اجزاى خروجى تنظيم مى گردد. 

جدول 2: حداكثر سرعت افراد بدون معلوليت و افراد معلول در 
مسيرهاى بدون مانع

حداكثر سرعت در 
(m/s) مسيرهاى افقى

حداكثر سرعت در 
(m/s) راه پله

0,700,28افراد داراى معلوليت

1,190,47افراد بدون معلوليت

زمان پيش از تخليه يعنى زمانى كه افراد متوجه خبر مى شوند 
تخلية  محاسبات  در  نيز  مى كنند  فرار  به  شروع  كه  هنگامى  تا 
تاكنون  همكاران٢، 2020).  و  (ليو  مى باشد  اهميت  حائز  جمعيت 
از  پيش  زمان  اندازه گيرى  و  تخمين  جهت  مختلفى  پژوهش هاى 
فرزندان  يافتن  معموالً  تأخير  اين  داليل  است.  انجام  گرفته  تخليه 
و  پوشيدن  لباس  شخصى،  وسايل  جمع آورى  خانگى،  حيوانات  يا 
و  (پيكوك  است  شده  گزارش  خطر  هشدارهاى  نگرفتن  جدى  يا 
همكاران٣، 2017). در اين پژوهش، زمان تخليه در همة سناريوها 
بر اساس مطالعة سلطان زاده و همكاران به طور متوسط، 360 ثانيه 

لحاظ گرديده است (سلطان زاده و همكاران۴، 2018).

يافته ها
در پژوهش حاضر، چهار رويكرد رفتارى جمعيت در شرايط اضطرارى 
و   23  ،21  ،19  ،17 طبقات  تعداد  با  مسكونى  ساختمان  يك  در 
25 واقع در شهر تهران توسط مدل هيدروليكى شبيه سازى گرديده 
است. در مجموع 20 مدل مختلف شبيه سازى  شده است كه نتايج 
زمان تخلية كامل ساختمان در سناريوهاى مختلف در شكل 2 ارائه 
نرم افزار  از  استفاده  با  مجدداً  شده  طراحى  سناريوهاى  است.   شده 

1.  Hurley et al., 2015
2.  Liu, Y., Zhang, Z., & Mao, Z, 2020
3.  Peacock, R. D., Reneke, P. A., Kuligowski, E. D., & Hagwood, C. R, 

2017
4.  Soltanzadeh, A., Alaghmandan, M., & Soltanzadeh, H., 2018

نتايج  گرديد.  شبيه سازى  مدل  روايى  كنترل  براى   pathfinder

با  همبستگى  درصد   93  ،  pathfinder نرم افزار  از  به دست آمده 
نتايج پژوهش حاضر داشت، كه نشان از روايى همگراى مدل مورد 
استفاده در اين مطالعه دارد. همچنين سناريوهاى طراحى شده جهت 
ارزيابى پايايى مورد بازآزمايى قرار گرفتند. ميزان همبستگى نتايج 
برخوردار  خوبى  بازآزمايى  پايايى  از  مدل  داد  نشان  كه  بود   0,98
مبناى  بر  افراد  رفتار  تخليه،  شبيه سازى  اول  سناريوى  در  مى باشد. 
رويكرد نظرية وابستگى۵ طراحى و برنامه ريزى شده است. بر اساس 
آشنا  مكان هاى  و  افراد  سمت  به  حركت  به  تمايل  افراد  نظريه،  اين 
دارند به همين دليل در اين سناريو فرض شده است كه تنها 20 درصد 
افراد  درصد   80 و  مى كنند  استفاده  اضطرارى  خروج  مسير  از  افراد 
تمايل به استفاده از مسيرهاى ناآشنا را ندارند. همچنين از آنجاكه 
مبتنى بر رويكرد رفتارى مذكور ،رفتارهاى خودخواهانه و غيرمنطقى 
ترجيح  مردم  و  گردد  حفظ  جمعيت  گروه گرايى  كه  است  حدى  تا 
مى دهند كه تخليه به تأخير افتاده اما همة اعضاى گروه با هم خارج 
شوند؛ لذا در اين سناريو، افراد ناتوان و كم توان توسط نزديك ترين 
فرد خانواده خود حمايت مى شوند تا به محل ايمن انتقال يابند. نتايج 

اين سناريو در شكل 3 مشخص گرديده است.

شكل 2: زمان تخلية كامل ساختمان در چهار سناريوى رفتارى جمعيت 
در شرايط اضطرارى

5.  Affiliation Approach
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شكل 3: مقايسة تعداد افراد باقيمانده در ساختمان در ساختمان هاى 
17، 19 ، 21، 23 و 25 طبقه در سناريوى اول بر اساس رويكرد 

(Affiliation Approach)رفتارى وابستگى
سناريوى دوم بر اساس تئورى رفتارى هويت اجتماعى١ طراحى 
گرديده است. در اين رويكرد، قوانين اجتماعى در شرايط اضطرارى 
تغيير مى كنند و پيوندهاى همبستگى جديدى بين افراد و گروه ها به 
وجود مى آيد و تجربة مشترك تهديد، باعث پديدآمدن هويت اجتماعى 
جديد در يك جمعيت فيزيكى در حال فرار مى گردد. مطابق با اين نظرية 
رفتارى در سناريوى دوم، افرادى از ساير واحدها و طبقات برخالف 
مسير حركت فرار براى كمك به افراد ناتوان و كم توان حركت مى كنند 
تا آن ها  را به منطقة ايمن منتقل نمايند. در اين سناريو ساكنان ساختمان 
از دو راه پلة اصلى و خروج اضطرارى به صورت هم زمان استفاده مى كنند. 
شكل 4 تعداد ساكنان باقيمانده در ساختمان را به  عنوان تابعى از زمان بر 

اساس تئورى رفتارى هويت اجتماعى مشخص مى كند. 
در سناريوى سوم، روند تخلية جمعيت بر مبناى نظرية هنجارى٢ 
رفتار جمعيت مورد بررسى قرار گرفته است. بر اساس اين تئورى، 
رفتارهاى خودخواهانه و غيرمنطقى تا حدى مى باشد كه گروه گرايى 
جمعيت حفظ گردد. بنابراين در اين سناريو نيز همانند سناريوى اول، 
نزديك ترين افراد خانواده به افراد ناتوان و كم توان براى فرار از خطر 
كمك مى كنند. اما در اين حالت افراد بر اساس تخمين خود از زمان 
1.  Social Identity
2.  Normative Approach

فرار از همة مسيرهاى خروج استفاده مى كنند و منعى براى استفاده از 
مسيرهاى ناآشنا وجود ندارد. نتايج اين پديدة رفتارى در تخلية نمونة 

مسكونى مورد مطالعه، در شكل 5 ارائه گرديده است.

شكل 4: مقايسة تعداد افراد باقيمانده در ساختمان در ساختمان هاى 
17، 19 ، 21، 23 و 25 طبقه در سناريوى دوم بر اساس تئورى 

(Social Identity)رفتارى هويت اجتماعى

شكل 5: مقايسة تعداد افراد باقيمانده در ساختمان در ساختمان هاى 
17، 19 ، 21، 23 و 25 طبقه در سناريوى سوم بر مبناى نظرية 

(Normative Approach)هنجارى
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سناريوى چهارم، تأثير رويكرد وحشت توده اى١ بر روند تخلية 
جمعيت در شرايط اضطرارى را مورد بررسى قرار مى دهد. از بين 
آمدن  به وجود  جمعيت،  در  شدن  مسخ  و  فردى  شخصيت   رفتن 
و  زدن  لگد  و  دادن  هل  مانند  غريزى  رفتارهاى  بُروز  و  وحشت 
از  جمعيت،  در  كوتاه  زمان  در  ناخودآگاه  رفتارهاى  واگيرى 
ويژگى هاى بارز رفتارى چنين جمعيت هايى مى باشد. در شبيه سازى 
رفتارى اين پديده هيچ كس به افراد داراى معلوليت حركتى كمك 
نمى كنند و آن ها  ناچارند خود به  تنهايى از خطر فرار كنند. بديهى 
است كه سرعت كمتر اين افراد و ابعاد ويلچرها سبب ازدحام در 
كم  ضمن  ازدحام  اين  و  شد  خواهد  راه پله ها  و  ورودى ها  راهروها، 
اثر  در  افراد  مرگ  حتى  و  مصدوميت  باعث  تخليه  سرعت  كردن 
فقط  سناريو  اين  در  همچنين  شد.  خواهد  شدن  لگدمال  و  شدن  له 
شكل  مى كنند.  استفاده  اضطرارى  خروج  مسير  از  افراد  درصد   20
را  توده اى  وحشت  رويكرد  رفتارى  شبيه سازى  از  حاصل  نتايج   6

نمايش مى دهد.

شكل 6: مقايسة تعداد افراد باقيمانده در ساختمان در ساختمان هاى 
17، 19 ، 21، 23 و 25 طبقه در سناريوى چهارم بر اساس رويكرد 

(Theories of mass panic)وحشت توده اى افراد در شرايط اضطرارى

زمان  محاسبة  و  جمعيت  ديناميك  شبيه سازى  از  حاصل  نتايج 

1.  Theories of mass panic

تخليه در چهار سناريوى طراحى شده مشخص نمود كه نوع رفتار 
و  تخليه  زمان  بر  فراوانى  تأثير  حادثه،  با  مواجهه  در  فضا  كاربران 
حفظ جان انسان ها خواهد داشت. مطابق نتايج به دست  آمده به طور 
ميانگين، در جامعه اى كه بر اساس رفتار وحشت توده اى در شرايط 
درصد  ساختمان 77,6  كامل  تخلية  زمان  مى كند،  عمل  اضطرارى 
بيشتر از زمان تخلية جامعه اى است كه بر اساس رويكرد هنجارى 
رفتار مى كنند. اين ميزان تأثير در طبقات مختلف مورد مطالعه از 
حدود 57 درصد تا 86 درصد متغير مى باشد؛ بنابراين رفتار جوامعى 
كه از مدل وحشت توده اى تبعيت مى كنند زمان تخلية ساختمان ها 
شد.  خواهد  انسانى  فجايع  بروز  باعث  و  داده  افزايش  شدت  به   را 
واقع  سنجش  مورد  چهار  شماره  سناريوى  در  رفتارى كه  مدل  اين 
گرديد، بيشترين زمان تخلية كامل ساختمان يعنى 2568 ثانيه را 
به خود اختصاص داده است. بروز پديدة رفتارى وحشت توده اى در 
شرايط اضطرارى نه  تنها باعث افزايش زمان تخلية كامل ساختمان 
خواهد شد، بلكه به دليل رفتارهاى ناهنجار مانند هل دادن و لگدمال 
كردن مى تواند تعداد مصدومان و كشته هاى حادثه را افزايش دهد. 
كه  باشد   1394 سال  در  مكه  حادثة  مى تواند  موضوع  اين  شاهد 
باعث كشته شدن 4173 نفر از زائران خانة خدا گرديد (نيو و گان٢، 

2021) (وانومو و همكاران٣، 2020).
از  استفاده  عدم  كه  گرديد  مشخص  پژوهش  نتايج  بررسى  با 
مسيرهاى اضطرارى و ناآشنا مى تواند بيشترين تأثير را در افزايش 
ساير  در  ازدحام  ايجاد  همچنين  و  ساختمان  كامل  تخلية  زمان 
سناريوهاى  در  رفتارى  مورد  اين  باشد.  داشته  خروج  مسيرهاى 
يك و چهار استفاده شده و باعث افزايش زمان تخليه نسبت به دو 

سناريوى ديگر شده است. 
پارامتر رفتارى ديگرى كه مى تواند باعث افزايش زمان تخليه 
افراد  به  كمك  براى  جمعيت  جريان  جهت  برخالف  حركت  گردد، 
مى توان  سه  و  دو  سناريوى  مقايسة  با  مى باشد.  ناتوان  و  كم توان 
نتيجه گرفت كه اين پديدة رفتارى مى تواند زمان تخليه را به ميزان 
قابل توجهى افزايش دهد. كمك به غريبه ها اگرچه يك مزيت اخالقى 
محسوب مى گردد، اما ضمن ُكند كردن زمان تخليه باعث اختالل در 
روند حركتى افراد و ازدحام و مصدوميت ساير افراد نيز خواهد شد؛ 
2.  Niu, L., & Guan, H., 2021
3.  Vanumu, L. D., Laxmikant, K., & Rao, K. R.
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لذا طراحان معمار بايد ضمن بررسى استراتژى هاى مختلف خروج 
از  استفاده  ايمن،  پناهگاه هاى  مانند  ديگرى  راه كارهاى  افراد،  اين 
راهكارهاى مديريتى مانند مديريت مرحله اى و يا خروج اضطرارى 

از بالكن توسط انواع تجهيزات مدرن را بررسى نمايند.
هنجارى  الگوى  و  توده اى  وحشت  رفتارى  الگوى  مقايسة  با 
(شكل 6 و شكل 5) مشخص مى گردد كه اختالف زمان تخليه بين 
بيشتر  توده اى  وحشت  الگوى  در  طبقه   25 و  طبقه   17 ساختمان 
از الگوى هنجارى مى باشد. افزايش طبقات ساختمان از 17 طبقه 
توده اى  وحشت  رفتار  آن  ساكنان  كه  ساختمانى  در  طبقه   25 به 
از خود بروز مى دهند باعث افزايش 58 درصدى زمان تخليه شده 
ساختمانى  در  طبقه  افزايش  همين  كه  است  حالى  در  اين  است. 
كامل  تخلية  زمان  درصد   44 آن،  ساكنان  هنجارى  رفتارهاى  با 
كه  گرفت  نتيجه  مى توان  بنابراين  است؛  داده  افزايش  را  ساختمان 
الگوهاى رفتارى كه زمان تخلية ساختمان را افزايش مى دهند (مانند 
الگوى وحشت توده اى) در ساختمان هاى با ارتفاع بيشتر تأثير قابل  
مالحظه ترى بر روند تخليه ايجاد مى كنند. از اين  حيث، لزوم اهميت 
و توجه به پديده هاى رفتارى ساكنان ساختمان هاى بلند مرتبه جهت 

افزايش ايمنى در شرايط اضطرارى بيشتر مشخص مى گردد.
تمركز مطالعه محدود به مقايسه پارامترهاى رفتارى جمعيت بر 
كارايى عملكرد خروج مى باشد. در اين بررسى عملكرد اجزاى خروج 
مانند آسانسور، طبقة پناهگاه و غيره مورد توجه قرار نگرفته است. 
نپرداخته  خطر  مكان  و  شدت  نوع،  موضوع  به  همچنين  مطالعه  اين 
است. نحوه تخليه در نظر گرفته شده در اين مطالعه محدود به تخلية 
به  ساختمان  ساكنان  همه  مى گردد  تصور  آن  در  كه  مى باشد  كامل 
طور هم زمان تخليه مى شوند. اجراى ساير استراتژى هاى تخليه مانند 
تخليه مرحله اى يا تأخيرى و تأثير اين حالت ها بر زمان تخليه در يك 
ساختمان بلند مرتبه مى تواند در مطالعات آينده در نظر گرفته شود. 
اين پژوهش همچنين ضمن تاكيد بر لزوم شناخت طراحان، معماران 
و برنامه ريزان فضاهاى پرجمعيت از پديده هاى رفتارى جوامع ساكن 
در آن ها  براى پيش بينى و ارائة راه كارهاى الزم جهت تخلية افراد در 
شرايط اضطرارى پيشنهاد مى كند تأثير مديريت تخليه، استراتژى هاى 
تخليه و آموزش هاى الزم به ساكنين در تعامل با رفتار تجمع و فضاى 

انسان ساخت، در مطالعات آينده مورد بحث و بررسى قرار گيرند.

نتيجه گيرى
رويكرد  چهار  تخصصى،  متون  مرور  از  استفاده  با  پژوهش  اين  در 
بر  مشتمل  اضطرارى  شرايط  و  حادثه  هنگام  در  جمعيت  رفتارى 
نظرية  و  هنجارى  نظرية  وابستگى،  نظرية  توده اى،  وحشت  نظرية 
شناسايى  اضطرارى  شرايط  و  حادثه  هنگام  در  اجتماعى  هويت 
آن ها   رفتارى  پديده هاى  مهم ترين  از  برخى  تأثير  سپس  و  گرديد 
از  استفاده  با  مسكونى،  مرتبة  بلند  ساختمان  يك  تخلية  زمان  بر 
تجزيه   و  بررسى  مورد  متفاوت  سناريوى  چهار  در  هيدروليكى  مدل 
الگوهاى  اساس  بر  شده  طراحى  سناريوهاى  گرفت.  قرار  تحليل  و 
عامل  مدل  و   pathfinder نرم افزار  از  استفاده  با  جمعيت  رفتارى 
از  حاصل  نتايج  گرديدند.  اعتبارسنجى  و  بررسى  مجدداً  محور، 
شبيه سازى جمعيت مشخص نمود زمان تخلية كامل ساختمان در 
اضطرارى  شرايط  در  توده اى  وحشت  رفتار  اساس  بر  كه  جامعه اى 
عمل مى كند 77,6 درصد بيشتر از زمان تخلية جامعه اى مى باشد 
كه افراد آن بر اساس رويكرد هنجارى رفتار مى كنند. اين ميزان تأثير 
درصد  تا 86  درصد  حدود 57  از  مطالعه،  مورد  مختلف  طبقات  در 
متغير است. مدل رفتارى وحشت توده اى كه در سناريوى شماره چهار 
ساختمان  كامل  تخلية  زمان  بيشترين  گرديد،  واقع  سنجش  مورد 
زمان  كمترين  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  ثانيه  يعنى 2568 
سوم  سناريوى  به  مربوط  ثانيه   1029 يعنى  ساختمان  كامل  تخلية 

يعنى نظرية هنجارى مى باشد.
بنابر نتايج حاصل از شبيه سازى رفتارى نظريه هاى مورد بحث 
نظريات  از  برآمده  رفتارى  پديده هاى  كه  داشت  اذعان  مى توان 
چهارگانه رفتار جمعيت در شرايط اضطرارى به  شدت بر افزايش و 
يا كاهش زمان تخلية ساختمان ها و در نتيجه، ايمنى و سالمت افراد 
ساكن تأثيرگذار است. در اين ميان تجمعى كه پديده هاى رفتارى 
تئورى وحشت توده اى از خود نشان مى دهند، بيشترين تأثير را در 
افزايش زمان تخليه دارد و بدون شك باعث بروز فاجعه هاى انسانى 
خواهند شد. كمترين زمان تخليه مربوط به ساختمان هايى مى باشد 
اين  دليل  كه  برخوردارند  هنجارى  رفتارى  مدل  از  آن  ساكنان  كه 
موضوع را مى توان در استفاده از مسيرهاى ناآشنا دانست. همچنين 
مانند  رفتارى  پديده هاى  برخى  كه  نمود  مشخص  پژوهش  نتايج 
كمك به افراد غريبه بر خالف جريان حركتى افراد در رويكرد هاى 
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مى توانند  اخالقى-  تعالى  وجود  با  اجتماعى-  هويت  و  وابستگى 
باعث پديدآمدن نتايج و آثار معكوس و افزايش زمان تخليه و در 

نتيجه افزايش مرگ  و مير و مصدوميت انسان ها گردند. 
الگوهاى  تأثير  كه  كرد  مشخص  همچنين  پژوهش  اين  نتايج 
است.  بيشتر  مرتفع تر  ساختمان هاى  در  جمعيت  از  برآمده  رفتارى 
را  ساختمان ها  تخلية  زمان  بيشترين  كه  توده اى  وحشت  الگوى 
دارا مى باشد، با افزايش ارتفاع از 17 طبقه به 25 طبقه با افزايش 
58 درصدى زمان تخليه مواجه مى گردد. اين در حالى است كه با 
افزايش همين تعداد طبقات در ساختمانى با الگوى رفتارى هنجارى 
خواهد  رشد  درصد   44 ساختمان  كامل  تخلية  زمان  آن،  ساكنان 
داشت. اين موضوع در مديريت شهرى و آموزش هاى شهروندى از 
اهميت زيادى برخوردار مى باشد و نگاه ويژة ارگان هاى مرتبط مانند 
شهردارى ها و سازمان پدافند غيرعامل به مقولة آموزش شهروندى 

در ساختمان هاى بلند مرتبه را مى طلبد.
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