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  NBC هایسازی طراحی پناهگاههای نوین ساختمانی در بهینهبکارگیری روش

 

 007مهران شریفی رضوی، 002محمدرضا خیراندیش 

 امام حسین )ع( و تربیت پاسداری عضو هیئت علمی دانشگاه افسری -1

 دانشگاه شهید بهشتی -كارشناس ارشد مهندسی عمران -2

   

 (mehranshr@yahoo.com) 

 

 خالصه

ای های، شیمیایی و میکروبی توسط قدرتهای هستههای كشتار جمعی نظیر سالحبا توجه به گسترش ساخت سالح

حمالت باعث افزایش استکباری و چشم طمع دشمنان به كشورمان، طراحی و اجرای پناهگاههای مقاوم در برابر این 

گردد. در این زمینه انجام مطالعات كاربردی و در نظر گرفتن عوامل مختلف امنیت و بازدارندگی در مواقع خطر می

 رسد. در این مقاله كلیات تهدیدات می   ها ضروری به نظر ها در طراحی و به كارگیری آندخیل در عملکرد پناهگاه

NBC پذیری با استفاده ازروشهای نوین ساختمانی برای طراحی های كاهش آسیبسپس راهمورد بررسی قرار گرفته و

های مقاوم در برابر این نوع حمالت برای ارتقاء پدافند غیر عامل پیشنهاد شده است. این راهکارها هر چه بهتر پناهگاه

تایج لیل آماری گردیده است. نبه صورت پرسشنامه در اختیار نخبگان متخصص قرار گرفته و  نتایج آن تجزیه و تح

ی ابهبود عملکرد سازهاستفاده از روشهای نوین ساختمانی مانند مالحظات خاص معماری،  دهدمی بدست آمده نشان 

 گردد.در برابر تهديدات مي NBC، منجر به كاهش آسیب پذیری پناهگاههای NBCضوابط خاصو 

 ای، مالحظات خاص معماریغیرعامل، بهبود عملکرد سازه، تهدیدات، پدافند NBCپناهگاه كلمات كلیدی: 

  مقدمه .1
 

در برخی از كشورهای توسعه یافته به ساخت پناهگاه های مناسب توجه زیادی شده و برای طراحی و ساخت آن ها معیارها و ضوابط 
و به منظور افزایش محافظت از جان مختلفی مشخص گردیده است. در كشور ما در مورد ساخت پناهگاه كمبودهای زیادی وجود دارد 

ت؛ اما ی كلیات پناهگاه ها صورت گرفته اسشهروندان نیاز به توجه بیشتر به این مسئله احساس می شود. با این حال مطالعاتی درباره
حفاظت در های با قابلیت ها كمتر وجود دارد. نوع خاص پناهگاه ها، پناهگاهمعیارهای مشخص و روشن برای طراحی و ساخت آن

باشد كه نسبت به پناهگاه های معمولی تدابیر جداگانه ای، شیمیایی و میکروبی( می)هسته NBC000برابر تهدیدهای غیرمتعارف 
 ای می طلبد كه تحقیقات كمتری در مورد آن ها صورت گرفته و باید بیشتر مورد بررسی و واكاوی قرار گیرند.

                                                           
 عضو هیئت علمي دانشگاه امام حسین)ع(  1
 مهندس عمران  1

111NBC: Nuclear Biologic Chemical 
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 یهاریزش   ی تبخیر شده در اثر انفجار پس از آلوده كردن ذرات گرد و غبار ناشی از انفجار به صورت ای مادهبعد از انفجار هسته
ی باشند، ول[. عوامل شیمیایی و میکروبی نیز اگرچه دارای مدت اثر و شعاع اثر بسیار محدودتری می1گردند ]ای به زمین بازمیهسته

د. یک باشای به تدابیر مشابهی نیازمند میهای هستهها مانند دفاع در برابر ریزشبرابر آناز طریق هوا قابل انتقال بوده و دفاع در 
كنندگان آن تا زمانی كه آلودگی رادیواكتیو یا شیمیایی و میکروبی در محیط شود كه از استفادهای طراحی میبه گونه NBCپناهگاه 

 [.2های مقاوم در برابر تمام تهدیدهای متعارف و غیرمتعارف وجود دارد ]اهكاهش یابد، محافظت كند. بدیهی است امکان طراحی پناهگ
می باشد.  NBCی پناهگاه های محافظ در برابر حمالت های نوین ساختمانی برای طراحی بهینهی روشهدف از این مقاله، ارائه

مورد بررسی قرار گرفته و  NBCابط براین اساس پس از بررسی تهدیدات، روشهای مختلف سازه ای و معماری و همچنین ضو
 ارائه شده است. NBCراهکارهای نوینبرای ارتقاء پدافند غیرعامل پناهگاه 

ای تهیه شده و میان نخبگان پدافند غیرعامل توزیع گردیده و نتایج آن با نرم افزارهای آماری مورد تحلیل و بررسی سپس پرسشنامه
 قرار گرفته است.

 

  پیشینه تحقیق .2
 

ند. اابع زیادی در این باره وجود دارد كه بیشتر در خصوص كلیات طراحی مباحثی را مطرح كرده و چندان وارد جزئیات طراحی  نشدهمن
 تواند به موارد زیر اشاره كرد:از مهمترین منابع در این زمینه می

ل و ی پدافند غیرعامی كلیاتی در زمینهمبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان )پدافند غیرعامل(: در این مبحث پس از معرف
یان ها بتهدیدات، طراحی ساختمان به سه قسمت معماری، سازه و تاسیسات تقسیم شده و الزامات و مالحظاتی در هر یک از  زمینه

 [.7گردیده است ]

كه بعد از  FEMAی مدیریت ریسک )آژانس فدرال مدیریت شرایط اضطراری(: مجموعه FEMAسری مدیریت ریسک 
اشد. بی طراحی شهری و ساختمان در برابر تهدیدات تروریستی میهایی در حوزهمیالدی انتشار یافت، حاوی دستورالعمل 2227سال 

های ارزیابی تهدیدات، تحلیل ریسک، تعیین تهدید مبنا و طراحی امنیتی بر اساس تهدید مبنا برای انواع مختلف در این مجموعه، روش
ها با تهدیدات موجود در كشور ما متفاوت بوده و تنها جوابگوی نیازهای نوع ی شمول تهدیدات آناند. اما حوزهبیان گردیده هاكاربری

های مختلف ارزیابی ریسک، مالحظات طراحی شناسیپیرامون روش  FEMA 022باشد.خاص از تهدید كه همان تروریستی است می
كه منجر به NBCبه دینامیک موج انفجار، پاسخ اجزای ساختمان و مالحظات مقابله با حمالت معماری و فنی، تئوری انفجار مربوط 

)طراحی محوطه و شهر برای امنیت در برابر حمالت تروریستی( مسائل  FEMA 072[. 0باشد ]شود، میپذیری میكاهش آسیب
كه FEMA 022 ی ین مجموعه در كنار مجموعهدهد. اهای پرجمعیت بخش خصوصی مورد توجه قرار میامنیتی را در ساختمان

 هایكند، قرار دارد. به منظور ارتقاء حفاظت از ساختمانها و ریسک را ارائه میپذیریمفهومی از ارزیابی تهدیدات، خطرات و آسیب
ها مدیران ساختمان دستورالعملی برای مهندسان، معماران و  FEMA 057[.5اند ]موجود یا در دست ساخت در این كتاب پیاده شده

ده شها و نقاط كنترلبندی فضاها و ورودیهای امن طراحی نمایند. بخش مرحلهها و اتاقهایشان پناهگاهو مالکان است تا در ساختمان
 [.2باشد ]مربوط به طراحی و ساخت می

 UFCای هیکا(: این مجموعه و مجموعهی تاسیسات، دستورالعمل مهندسی طراحی امنیتی، وزارت دفاع آمر)معیارهای یکپارچه
ها كمتر آن  ی غیرنظامیشوند، رویکرد بیشتری نسبت به تهدیدات نظامی دارند و جنبهمشابه كه توسط وزارت دفاع آمریکا منتشر می

تهدیدات  ملباشد. هر چند این دستورالعبوده و حاوی تهدیدات نوین نظیر ربایش، امواج الکترومغناطیسی و... نیز می FEMAاز كتب 
 باشد.گیرد، اما باز هم تهدید اصلی در آن تروریسم میدر نظر میFEMAتری نسبت به كتب سری مدیریت ریسک متنوع
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های زیرزمینی در برابر انفجار ارائه شده است. سازی سازههای جدیدی برای مقاوم [ روش1در تحقیق لعل عارفی و بیطرفان ]
توان [ انجام شده    می8[ و كاشی]8ه در این زمینه توسط محققانی چون هاشمی فشاركی و قراباغی ]همچنین از تحقیقات و مطالبی ك

 استفاده كرد.
 

 

 (NBCای، شیمیایی و میکروبی )تهدیدات هسته .3

یرانسانی غهای كشتار جمعی هستند كه با توجه به قدرت و وسعت تلفات و ای، بیولوژیک و شیمیایی( سالح)هسته NBCسالح های 
گر سلطه هایها توسط قدرتی استفاده از آنالمللی ممنوع است؛ اما با توجه به سابقهها در جنگ طبق قوانین بینبودن استفاده از آن
ای هترین راه برای حفظ جان مردم در صورت وقوع این حمالت استفاده از پناهگاهها را افزایش داد. مهمها در برابر آنباید سطح آمادگی

 باشد.می NBCمقاوم در برابر  حمالت 

ا های به طور كلی شامل حرارت باال در نزدیکی انفجار برای مدتی، موج تخریبی انفجار موثر بر ساختمانهای هستهاثر سالح
ی مورد حمله ههای شیمیایی و میکروبی نیز به یکباره موجب آلودگی شدید در منطقباشد. سالحزا میو تشعشعات رادیواكتیو سرطان

ها دشوار و مهم است و بالفاصله پس از شناسایی باید تمهیدات خاصی برای نجات شهروندان از شوند كه شناسایی به موقع آنمی
 [.12ها اندیشیده شود ]های ناشی از آنآلودگی

 

 NBCهای حمالت کاهش آسیب .4
صورت كلی با استفاده از مواد و مصالح ساختمانی به عنوان محافظ )سپر( در برابر محافظت در برابر تهدیدهای شیمیایی، میکروبی و رادیواكتیو به 
حاصل  های محافظ و...(های محافظ، ماسکجویان از تجهیزات ایمنی )لباسپناه تشعشع، فیلتر كردن و كنترل هوای ورودی به پناهگاه و استفاده

 شود.می
های متعارف را ی كافی مقاومت دارند و اثرات اصابت موج و تركش سالحا به اندازههدر مقابل اثرات مختلف سالح NBCهای پناهگاه

ندی ی انفجار مقاومت كافی داشته و هوابی نقطههای اتمی با توجه به قدرت سالح و فاصلهكنند. در مقابل اثرات حرارت و تشعشع سالحتحمل می
زمین  های بسیار قوی و مدفون در اعماقكنند. احداث چنین فضاهایی نیاز به سازهومت میشوند و در برابر نفوذ گازهای سمی شیمیایی نیز مقامی

كارگیری این پناهگاه در مراكز حیاتی و مراكز ثقل دارد و با توجه به حساسیت موضوع عملکردی و اهداف مورد نظر آن، قابل توجیه است. به
 گیری بسیار مهم است.فرماندهی و تصمیم

شترین میزان گیرد كه بیباشند. موثرترین حفاظت در مکانی صورت میی سپر حفاظتی نیز  برای حفاظت موثر       میكنندهمصالح ایجاد 
 تر باشد، حفاظت بهتری حاصل خواهد شد.چه مواد سنگینمصالح سنگین بین انسان و بارش قرار گرفته باشد. هر

كوچک  یایی و میکروبی بالفاصله ارتباطش را با خارج قطع كند و به یک مجموعهی شیمیی ایمن باید بتواند در مواقع حملههر سازه
ناچار باید از هوای خارج كمک كه امکان استفاده از هوای محبوس در سازه برای مدت طوالنی وجود ندارد و به خودگردان تبدیل شود. مسلم این

ر ی ایمن ترزیق شود. دمن جذب شود و پس از فیلتراسیون مناسب، به داخل سازهای دور از چشم دشی بیرون باید در منطقهگرفت. هوای آلوده
های خودكار مقاوم در برابر های اصلی و اضطراری باید مجهز به درهای ضدشیمیایی فوالدی با شیر و فلکهها و خروجیحال تمام ورودیعین

 [.11نیروی انفجار باشد ]

 

 NBCهای های نوین بهبود طراحی پناهگاهروش .5
ساخت پناهگاههای مقاوم با توجه به اصول مهندسی دفاع غیرعامل بهترین روش  NBCدر میان روشهای مختلف محافظت در برابر تهدیدات 

 می باشد.
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سالحهای متعارف مانند اثرات اصابت موج و تركش آنها به اندازه كافی مقاومت دارند. در در مقابل اثرات مختلف  NBCپناهگاه های 
بل اثرات حرارت و تشعشع سالحهای اتمی با توجه به قدرت سالح و فاصله نقطه انفجار مقاومت كافی داشته و هوابندی می شوند و در برابر مقا

 . نفوذ گازهای سمی شیمیایی ومیکروبی نیز مقاومت می كنند
راه  NBCهای پدافند غیرعامل در پناهگاه آوری پیشنهادات پژوهشی مختلف برای بهبودبا توجه به مطالعات گسترده و بررسی و جمع

 هایی ارائه شده كه در ادامه ارائه می شود:حل
نظرات مختلفی ارائه شده است. به طور مثال در  NBCدر خصوص شکل پالن مناسب جهت مقابله با حمالت  نوع پالن معماری:

تر است. از طرفی هر چه پالن ی طبیعی در آن آسانو تهویه تر باشد، تامین روشناییتر و باریکخصوص شکل پالن هر چه ساختمان طویل
ر مورد شود. یا دتر   میها در آن كوتاهتر خواهد بود ولی طول دسترسیی ساختمان غیراقتصادیتر باشد سازهساختمان به مربع یا دایره نزدیک

رم و مركز ی مركز جتر باشد، فاصلههر چه ساختمان به تقارن نزدیکتقارن و منظم بودن پالن از منظری با توجه به ماهیت دینامیکی بار انفجار 
های رحیابد. از طرف دیگر استفاده از طباشد كاهش میترین دالیل فروریزش ساختمان میشود و احتمال پیچش كه یکی از اصلیسختی كمتر می

 نامنظم و نامتقارن باعث شکستن امواج و كاهش تخریب خواهد شد.
رودینامیک های نرم و آئنوع مبلمان تاثیر زیادی بر راحتی و كیفیت فضا دارد. بهتر است مبلمان و تجهیزات دارای فرم رگونومی:مبلمان و ا

ها برای حركت افراد خطراتی در پی نداشته باشد. ارگونومی با هدف افزایش های آنباشند تا عالوه بر عبور موج از خود، شکستگی    گوشه
حیط را سازی انسان با محیط، مایت به سالمتی، ایمنی و رفاه انسان در محیط شکل گرفته است و در تالش است به جای متناسبوری با عنبهره

تواند مورد توجه قرار گیرد؛ به طور مثال با ایجاد فاصله راهکارهای مختلفی می NBCهای با انسان متناسب سازد. برای این مقصود در پناهگاه
 ود.جویان تامین شهای صوتی و شیمیایی، آسایش پناهامتی با تاسیسات مکانیکی و فیلتراسیون با كاهش آلودگیهای اقبین بخش

 های امن پناهگاهی بههای عمرانی و ارجحیت استفاده از آن در سازهی گسترده از بتن در   پروژهبا توجه به استفاده بهبود خواص بتن:
ای هسوزی و موج انفجار، استفاده از بتن اولین انتخاب در سازهپذیری كمتر در برابر آتشسب و       آسیبجهت وزن بیشتر، مقاومت و دوام منا

 پیشنهاد شده است.  NBCباشد. لذا راهکارهایی برای بهبود عملکرد بتن در برابر انفجار می NBCمقاوم در برابر حمالت 
شود. به طور خاص به كامپوزیت پلیمر مسلح شده با الیاف گفته می FRPهاست. در این سازه FRPیکی از راهکارها استفاده از الیاف 

ای، یک راهکار موثر و مناسب محسوب های سازههای بتنی با اهداف تقویت خمشی، برشی یا فشاری الماندر تقویت سازه FRPاستفاده از 
كنند. پیشنهاد دیگر اده و از جاری شدن میلگردها جلوگیری   میتنش در میلگردهای داخل بتن را كاهش د FRPگردد. مصالح كامپوزیتی می

ها مصالحی با خاصیت اسفنجی هستند كه محققان با اقتباس از است. فوم NBCها برای جذب ضربات شدید و موج انفجار استفاده از نانوفوم
های معمولی در معرض كه فوماند. زمانیدر بتن پیشنهاد داده ها راها در برابر انفجار، استفاده از آناسفنج دریایی برای حفاظت از ساختمان

تواند به شکست ساختاری منجر شود، اما در نانوفوم، ی موضعی جذب شود كه میگیرند، انرژی در یک ناحیهبرخوردهای ناگهانی و شدید قرار می
  شود.به علت بسیار كوچک بودن منافذ این انرژی به شکل بی خطر پراكنده   می

صنوعی ها موادی ماستایرنباشد. پلیی ضدانفجار میاستفاده از مصالح پلی استایرن راهکار دیگری برای بهبود عملکرد بتن در سازه
ای ناشی از ههای منبسط شده در كاهش تنشاستایرنآیند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، پلیهستند كه از فرآیندهای پلیمری به دست می

شوند. استفاده از بتن كه در ساخت آن از الیاف خرد دهند و باعث كاهش محتوای فركانسی میكارایی مناسبی از خود نشان     می امواج كوبشی
بتن یهای بتن و افزایش نرمشود، باعث افزایش پیوستگی، مقاومت كششی، كاهش ترکپلیمری به همراه سیمان، آب و سنگدانه استفاده می

 در برابر انفحار و ضربه بسیار مقاوم است.گردد. این بتن می
ه به ساخته با توجهای همراه با قطعات بتن پیشبا توجه به اهمیت مناسب بودن شرایط اجرایی و نظارت دقیق بر آن، استفاده از سازه

ته با كاهش عملیات ساخاز قطعات پیش شود. همچنین با توجه به اصول استتار در حین ساخت پناهگاه، استفادهكیفیت و استحکام باالتر توصیه می
های )زودگیر( در سازه 7كند. در مورد نوع سیمان مصرفی، استفاده از سیمان تیپ عمرانی در محل، احتمال شناسایی توسط دشمن را كمتر می

 گردد.های بتنی پناهگاه پیشنهاد میضدانفجاری به دلیل مقاومت اولیه باالتر در اجرای سازه
های جدیدی استفاده كرد. به طور توان از روشمی NBCهای ابتکاری: برای كاهش تاثیرات انفجارات رد انفجاری با روشبهبود عملک

ی توری بسیار وسیع و نازک از جنس آلیاژ مخصوصی از یک شبکه eXeesاستفاده كرد. سیستم  eXeesتوان از مصالح ضدانفجار مثال می
یت كند. استفاده از دیوارهای با خاصای است و در فرونشاندن شعله موثر عمل میانتقال حرارت بسیار بهینه باشد كه دارای قدرتآلومینیوم می

های انفجاری از خود راهکار دیگریست. حصارهای ضدانفجار بهترین عملکرد را در آزمایش NBCآیرودینامیک برای انحراف بارهای انفجاری 
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 ی پشتشان به صورت ایمنهای مخصوصی با خاصیت آیرودینامیک، بارهای ناشی از انفجار را از ناحیهنشان داده شده است. در این روش دیوار
ی یلههای مقاوم جوش داده شوند و یا به وسشکن شدن بتن در اثر انفجار باید صفحات فوالدی توسط گیرهكنند. برای جلوگیری از قلوهمنحرفمی

 درصد اضافه خواهد كرد. 12صل گردند. این عمل به مقاومت بتن در برابر نفوذ تسلیحات مختلف های سنگین در فواصل مختلف به بتن متپیچ
ر و تر، ضخامت دیوارها بیشتباشد. در مقابل هرچه ساختمان مستحکمسازی ساختمان مورد نظر میسازی در برابر زلزله، سبکبرای مقاوم

زه برطرف ای است كه باید توسط مهندس ساباشد. این تضاد روش، مسئلهابر انفجار بیشتر میتر باشد، پایداری آن در برمصالح به كار رفته مقاوم
یک راهکار  NBCهای زیرزمینی مقاوم در برابر حمالت ی بتنی یا دیوار برشی باشد. در مورد سازهتواند استفاده از هستهشود. یک راه حل می

متر( قرار  1ای را در عمق كم از سطح زمین )در حدود ساختههای بتنی مسلح پیشین روش دالهای انفجاری است. در اپیشنهادی استفاده از دال
ها كه ممکن است در چند ردیف اجرا شده باشند، برخورد نماید به سبب مقاومت باالتر نسبت دهند. هنگامی كه موشک نفوذكننده با این دالمی

های نفوذكننده، پس از نفوذ ی انفجاری است. موشکهایی به عنوان تلهیگر ایجاد حفرهدهد. روش دبه خاک و سنگ، نفوذ موشک را كاهش می
ا ههایی به عنوان تله، پیش از رسیدن موشکتوان با ایجاد حفرهكنند. در این راستا میدر خاک، هنگامی كه به یک فضای خالی برسند، عمل می

 ها شد.به فضای مورد نظر سبب انفجار آن
در صورت زیر زمین بودن كارایی و مقاومت الزم را دارند و دوز بارش را به  NBCهای از آنجایی كه پناهگاه ونل پناهگاه:نوع مقطع ت

زایا و توان مپناهگاه مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در مورد شکل مقطع تونل  می های تونلدهند باید ویژگیطور قابل توجهی كاهش می
ا های به جهت راحتی حفاری، مقاومت در برابر تنشتلف را مورد بررسی قرار داد و مقطع بهتر را انتخاب كرد. مثال مقاطع دایرهمعایب اشکال مخ

 شکل نیز به علت تحمل تنش باال، سهولت حفاری و تحکیم انتخاب مناسبی هستند. Dاند و مقاطع و اقتصادی بودن مناسب
های موردنظر دو طرح كلی مورد توجه به منظور تامین هوای تنفسی برای پناهگاه اضطراری: نوع سیستم فیلتراسیون و تامین هوای

 های مختلف استفاده كرد.ها در پناهگاهها را انتخاب نمود یا از هر دو نوع آنتوان بسته به موارد كاربردی و عملیاتی یکی از آنباشد كه میمی
است. طرح  های استقرار نیروی فیلتراسیون مركزی برای تمام محلز شامل استفاده از یک مجموعهطرح اول با عنوان سیستم فیلتراسیون متمرك

ند. همچنین با كهای فیلتراسیون كوچکتر و مستقل برای هر اتاق را توصیه میدوم با عنوان سیستم فیلتراسیون غیرمتمركز، به كارگیری سیستم
اشد؛ بتوان از هوای بیرون استفاده كرد و نیاز به سیستم تامین هوای اضطراری میآلودگی نمیبه علت   NBCتوجه به اینکه در آغاز حمالت  

 ساز شیمیایی پیشنهاد شده است.های هوای تحت فشار و سیستم اكسیژندو سیستم    كپسول

 
 واتی NBC 1222ای از یک سیستم فیلتراسیون هوای : نمونه1شکل

 
رین پرتو تكارایی پناهگاه وابستگی بسیاری به میزان جلوگیری از نفوذ پرتوی گاما كه نفوذپذیرترین و مخرب :NBCسپر حفاظتی 

رسد و تلفات به ی مخرب گاما به ما میباشد درصد كمتری از اشعه NBCی رادیواكتیو است، دارد. هر چه وزن بیشتری بین ما و محل حمله
برابر بتن معمولی  5/2تا  5/1باشد. وزن بتن سنگین استفاده از بتن سنگین به جای بتن معمولی می یابد. یک روش پیشنهادیشدت كاهش می

های فوالد و چدن یا سولفات باریم است. بنابراین یک راهکار مناسب و جالب، افزایش وزن بتن سازه به كمک جایگزینی شن و ماسه با خرده
اشد. بی رادیواكتیو انتخاب مناسبی مین وزن مخصوص، خنثی بودن، ارزان بودن و جذب باالی اشعهباشد. باریت هم به علت باال بود)باریت( می
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با دانه  یابد. به همین منظور استفاده از خاکتری در فاصله تا زمین باشد حفاظت افزایش میدر پناهگاه زیرزمینی نیز هر چه مواد بیشتر و سنگین
 شود.ی گاما پیشنهاد میفضای امن بعنوان سپر حفاظتی در برابر اشعه( روی SCCبندی خوب و بتن خودتراكم )

رخی از سازی كه در بهای مقاومبا توجه به مطالعات پژوهشگران، پیشنهادات دیگری نیز ارائه شده است. یکی از روش سایر پیشنهادات:
ل امن است. سلول امن، فضایی انفرادی یا گروهی است كه عالوه رود، استفاده از باكس یا سلوها و استحکامات دفاعی و نظامی به كار میسازه

اد باشد. سلول امن عالوه بر ایجبر مقاومت باال در مقابل انواع تهدیدات، مجهز به تجهیزات و تاسیسات ویژه برای حفظ ایمنی افراد داخل آن   می
 ینی دارد. های زیرزمی فراوانی در انواع سازهاستحکام و افزایش ایمنی، استفاده

الت گیرند. در این حدر معماری فضاهای امن زیرزمینی با توجه به اصل پراكندگی، فضاها را به صورت مجزا )اما متصل به هم( در نظر می
 ظور از درزكند. بدین منهای دیگر نیز سرایت میهای نفوذی تخریبی صورت گیرد، این خرابی به قسمتاگر در یک بخش به سبب انفجار بمب

زیرزمینی  یهای دیگر سازههای پیرامون به     بخشتواند از طریق خاک یا سنگكنند. این انفجار میهای مختلف استفاده میانقطاع بین بخش
 شود.انتقال یابد. با استفاده از میراگرها بین سازه و دیوارهای سنگی تونل این مشکل برطرف می

شودگی االمکان از گها و مسیرهای اصلی، حتیت كاهش تنش در سنگ و رسوبات و پایداری اتاقشود جهدر پناهگاه زیرزمینی پیشنهاد می
ها پرهیز های روبروی یکدیگر در طرفین راهروها و نزدیک شدن اتاقهای مازاد و غیرضرور و فضاها یا اتاقو بزرگ شدن فضاها، ایجاد ارتباط

 باشد.فضا با یکدیگر فاصله داشته برابر عرض 2شود. بهتر است هر فضا با فضای دیگر 
ا كاهش ها و خطرات رتوان هزینههایی با موقعیت بهتر و دارای مشکالت كمتر جغرافیایی، میبا بررسی عوامل جغرافیایی و انتخاب مکان

ت حمالت میکروبی و شیمیایی داده و در جهت رفع مشکالت احتمالی اقدام نمود. به عنوان مثال توجه به جهت بادهای غالب در كم كردن تاثیرا
 های تهویه و سیستم فیلتراسیون موثر خواهد بود.و كاهش فشار به دستگاه

 

 روش پژوهش .6
 

ای ها با استفاده از منابع كتابخانهابتدا این روش NBCهای های ارتقاء  پدافند غیرعامل پناهگاهدر این پژوهش برای ارزیابی روش
سوال در سه بخش مالحظات خاص معماری  72ای شامل ها استخراج وپرسشنامهسپس این روشبندی شده است. شناسایی و جمع

تهیه شده است. در پرسشنامه  NBCو ضوابط خاص  NBCها در برابر تهدیدات ای سازهای، بهبود عملکرد سازهموثر بر عملکرد سازه
به معنی عدم تاثیر، تاثیر اندک،  5تا 1)با درجه اثربخشی  NBCای هدرستی گزاره و میزان اثربخشی بر ارتقاء پدافند غیرعامل پناهگاه

 تاثیر متوسط، تاثیر قابل توجه و حداكثر تاثیر( مورد سوال واقع شده است. 
در سطح تهران می باشد.  NBCنفر از نخبگان آشنا با اصول پدافند غیرعامل در برابر حمالت  52جامعه آماری تحقیق، 

 25از این نخبگان می باشند كه اصول و موارد به دست آمده توسط آن ها ارزیابی و تایید می گردد. بنابراین  نفر 25ی آماری نمونه
 یهای نمونهآوری گردید. ویژگیی پرشده از سوی نخبگان جمعپرسشنامه 22پرسشنامه بین افراد حائز شرایط توزیع شد كه در مجموع 

های گیباشد. ویژی خدمت میی كاری، سطح تحصیالت و مدت سابقهی سابقهشامل زمینهآماری در ابتدای پرسشنامه سوال شده كه 
 آورده شده است: 1دهنده در جدول شناختی افراد پاسخجمعیت

 
 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان :1جدول 

  فراوانی درصد

 مدیریتی  7 15٪

 كارشناسی  2 ٪12 سابقه كاری

 پژوهشیآموزشی و   11 55٪
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 یمدیریتی و آموزشی و پژوهش  1 5٪

 كارشناسی و آموزشی و پژوهشی  7 15٪

 كارشناسی 2 12%

 كارشناسی ارشد 17 %25 میزان تحصیالت

 دكترا 5 25%

 سال 5تا  5 25%

 میزان سابقه خدمت

 سال 15تا  5 5 25%

 سال 25تا  15 2 12%

 سال 25باالی  8 02%

 

ر شده توسط های پها از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شده است. آلفای كرونباخ نتایج پرسشنامهاعتبارسنجی پرسشنامهبرای 
 باالتر و قابل قبول است. %15است كه از حد  %11.51ی خبرگان این پژوهش جامعه

 

 تحلیل نتایج .7

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSافزار تحلیل آماری و به كمک نرمها نتایج به دست آمده با استفاده از آوری پرسشنامهپس از جمع
های آزمونها توسط ی آماری به كمک آمار توصیفی مشخص شده است. سپس صحت فرضیههای جامعهگرفت. در ادامه ابتدا ویژگی

 بررسی شده است. بندی فریدمنها به وسیله آزمون رتبهتحقیق شده و در پایان اهمیت آن tاسمیرنوف و -كولمگروف
 

 توصیف آماری 1.7

های مختلف به دست آمد. این موارد برای مجموع ها میانگین و سایر پارامترهای آمار توصیفی برای پاسخآوری پرسشنامهپس از جمع
 آمده است: 2به دست آمده كه در جدول  NBCهای بندی شده برای ارتقاء پدافند غیرعامل در پناهگاهموارد سه بخش طبقه

 

 NBCپدافند غیر عامل در پناهگاه های سه بخش موثر بر  ارتقاء  آمار توصیفی :2جدول 

 NBCپدافند غیر عامل در پناهگاه های عامل موثر بر  میانگین مینیمم ماكزیمم انحراف معیار

 ایسازهمالحظات معماری موثر بر عملکرد  5202/7 52/2 02/0 8122/2

 ها در برابر تهدیداتای سازهبهبود عملکرد سازه 8781/7 02/7 22/0 1870/2

 NBCضوابط خاص 8280/7 11/7 82/0 1518/2
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برای تک تک پیشنهادات هر بخش نیز پارامترهای آماری شامل میانگین، انحراف معیار، واریانس، چولگی و كشیدگی به دست 
 نشان داده شده است: 0تا  2های های سواالت به تفکیک بخش به صورت نمودار در شکلمیانگین پاسخآمد. به طور مثال مقادیر 

 

 
 ایهای مالحظات معماری موثر بر عملکرد سازه: میانگین پاسخ2شکل

 

 
 ای در برابر تهدیداتعوامل بهبود سازه های: میانگین پاسخ7شکل
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 NBCهای ضوابط خاص: میانگین پاسخ0شکل

 

 هاآزمون فرضیه 2.7

رمال شود تا از ناسمیرنوف استفاده می -ها، از آزمون كولموگروفپس از بررسی عادی یا نرمال بودن كشیدگی و  چولگی توزیع داده
طح سها نرمال است را در ها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها اطمینان حاصل گردد. هنگام بررسی نرمال بودن دادهبودن داده

ها نرمال خواهد بود. دست آید، در این صورت توزیع دادهبه 25/2كنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی تست می 25/2خطای 
 ضوابطو  ها در برابر تهدیداتای سازهبهبود عملکرد سازه، ایمالحظات معماری موثر بر عملکرد سازهمقدار آماره كولموگروف برای 

به دست آمده  511/2و  185/2، 128/2ها به ترتیب و سطح معنی داری برای آن 187/2و  250/2، 282/2ترتیب به  NBCخاص 
استفاده كرد.  tتوان از آزمون باشد و با صحت فرض نرمال بودن میمی 25/2است. بنابراین برای تمام متغیرها مقدار معنی داری باالی 

 .آورده شده است 7در جدول  tنتایج آزمون 
بهبود "، تاثیر NBCارتقاء پدافند غیر عامل در پناهگاه های بر  "ایمالحظات معماری موثر بر عملکرد سازه"های تاثیرفرضیه

ارتقاء  بر "NBCضوابط خاص"و تاثیر  NBCارتقاء پدافند غیر عامل در پناهگاه های بر  "ها در برابر تهدیداتای سازهعملکرد سازه
، سطح  108/8و  821/12، 208/5به ترتیب  tی شامل مقایر آماره 7با توجه به نتایج جدول  NBCپدافند غیر عامل در پناهگاه های 

و  8781/7، 5202/7و میانگین به ترتیب  01781/2و  28211/2، 02851/2(، انحراف معیار به ترتیب 25/2)كمتر از  2داریمعنی
های پیشنهادی تنها مورد شکل پالن طویل و باریک گیرند. در كل گویه( مورد تایید قرار می5/2یانگین مورد انتظار )باالتر از م 8287/7

توسط نخبگان  2221/1( و انحراف معیار 5/2)كمتر از میانگین مورد انتظار   0221/2به منظور تامین آسان روشنایی و تهویه با میانگین 
 تایید نشده است.

 

 tیجه كلی آزموننت : 7جدول
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 میانگین تعداد NBCمتغیر موثر بر ارتقاء پدافند غیرعامل 
 انحراف

 معیار
 tآماره

سطح 

معنی 

 داری

 2.222 208/5 02851/2 5202/7 22 ایمالحظات معماری موثر بر عملکرد سازه

 2.222 821/12 28211/2 8781/7 22 ها در برابر تهدیداتای سازهبهبود عملکرد سازه

 NBC 22 8287/7 01781/2 108/8 2.222خاص ضوابط

 

 هابندی فرضیهدسته  3.7

یها را معلوم مگروه یهارتبه نیانگیسه چند گروه كاربرد دارد و از نظر میمقا یاست كه برا یآمار یهااز آزمون یکیدمن یآزمون فر

 آمده است: 5و  0های كلی در جدول برای بخش فریدمنا نه؟نتایج آزمون یک جامعه باشند یتوانند از ین گروهها میا ایكند كه آ

 

 نتایج تحلیل فریدمن : 0جدول 

 تعداد 22

 مجذور خی 118/11

 درجه آزادی 2

 داریسطح معنی 220/2

 

 نتایج دسته بندی فریدمن : 5جدول 

 NBCهای تاثیر عوامل مختلف بر ارتقاء پدافند غیرعامل در پناهگاه میانگین رتبه

 ایمالحظات معماری موثر بر عملکرد سازه 02/1

 ها در برابر تهدیداتای سازهبهبود عملکرد سازه 25/2

 NBCضوابط خاص  75/2

 

 به صورت  زیر است: NBCبر اساس نتایج آزمون فریدمن اولویت معیارها برای ارتقاء پدافند غیرعامل  
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 NBCضوابط خاص  -1

 تهدیداتها در برابر ای سازهبهبود عملکرد سازه -2

 ایمالحظات معماری موثر بر عملکرد سازه -7

ورت نمودار ها به صبندی شده است كه نتایج رتبههای هر بخش را نیز با استفاده از آزمون فریدمن مقایسه و دستهسپس مولفه

 نشان داده شده است: 1تا  5های در شکل

 

 

 معماریبندی فريدمن برای سواالت مختلف مالحظات : مقادير دسته8شکل

 
 ای در برابر تهدیداتبندی فریدمن برای سواالت مختلف بهبود عملکرد سازهمقادیر دسته: 2شکل
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 NBCبندی فریدمن برای سواالت مختلف ضوابط خاص: مقادیر دسته1شکل

 

 

 

 نتیجه گیری .8
 

برای ارتقاء سطح پدافند غیرعامل  NBCهای پناهگاهبا توجه به ارزیابی نتایج به دست آمده، موارد زیر به منظور طراحی بهتر معماری 

 ها به ترتیب از تاثیر مناسبی برخوردار است:در این نوع پناهگاه

 های نامنظم و نامتقارن برای شکستن امواج و كاهش قدرت تخریباستفاده از طرح -1

 های اقامتی با حداكثر فاصله از تاسیسات مکانیکی و فیلتراسیونقرار دادن بخش -2

 فاده از مبلمان و تجهیزات نرم و آئرودینامیک برای عبور سریع امواج و كاهش خطراتاست -7

 هاشکل پالن مربع یا دایره به منظور كاهش طول دسترسی -0

بندی زیر ویتاول     های مختلف قابل بهبود است كه با توجه به تایید نخبگان باها با استفاده از روشای این نوع پناهگاهعملکرد سازه

 شود:یشنهادهایی ارائه میپ

 NBCبرای جذب ضربات شدید و موج انفجار  استفاده از نانوفوم -1

 NBCشکن شدن آن در انفجار تعبیه صفحات فوالدی در بتن با جوش  به منظور جلوگیری از قلوه -2

 NBCی نفجارهاها و افزایش نرمی بتن در ااستفاده از بتن الیافی برای افزایش پیوستگی، مقاومت كششی، كاهش ترک -7

 NBCاستفاده از دیوارهای با خاصیت آیرودینامیک برای انحراف بارهای انفجاری  -0

 ها و اثرات تخریب در بتندر سازه های بتنی برای كاهش تغییر شکل و كرنش FRPاستفاده از الیاف  -5

 شکل به علت تحمل تنش باال، سهولت حفاری و تحکیم Dاستفاده از مقطع  -2
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 )آلیاژی از آلومینیوم( برای فرونشاندن شعله eXessدانفجار استفاده از مصالح ض -1

 استفاده از باكس یا سلول امن برای محافظت از اقالم حیاتی -8

د ای و وزن ساختمان )بهبوی بتنی )دیوار برشی( در داخل ساختمان به منظور افزایش همزمان مقاومت   لرزهاستفاده از هسته -8
 عملکرد در انفجار(

 شود:به ترتیب پیشنهاد می NBCبا توجه به تایید نخبگان، موارد زیر به طور ویژه برای افزایش محافظت در برابر حمالت 

 توجه به جهت بادهای غالب برای كم كردن تاثیرات میکروبی و شیمیایی -1

 ها به فضای خالی اطراف پناهگاههایی به عنوان تله انفجاری برای اصابت موشکایجاد حفره -2

 ها جهت كاهش تنش و افزایش پایداریایجاد فاصله بین فضاها و روبروی هم نبودن اتاق -7

 ی انفجاری در عمق كم از سطح زمینساختههای مسلح پیشاستفاده از دال -0

 NBCساز شیمیایی برای تامین اضطراری هوا ابتدای حمله های اكسیژناستفاده از سیستم -5

 های مختلفواره تونل برای جداسازی بین بخشاستفاده از میراگرها بین سازه و دی -2

 NBCهای هوای تحت فشار برای تامین اضطراری هوا در ابتدای حمله استفاده از كپسول -1

 ی گاما( روی فضای امن بعنوان سپر حفاظتی در برابر اشعهSCCاستفاده از خاک با دانه بندی خوب و بتن خودتراكم ) -8

 ی موارد مختلف به موارد زیر اشاره كرد:توان در مقایسهن، میبندی فریدمدر ضمن با توجه به رتبه

 های متقارن و منظم برای كاهش احتمال های نامتقارن و نامنظم برای كاهش تاثیرات انفجار و طرحی طرحبا توجه به مقایسه
به دست آمده   1/7طرح متقارن  و برای  7/0نامتقارن  ی طرحپذیری در برابر بار دینامیکی انفجار، رتبهپیچش و كاهش آسیب

های ضدانفجاری های نامنظم و نامتقارن برای سازهها در جای خود درست هستند؛ اما طرحدهد هر دوی این گزارهكه نشان می
 ترند.مناسب

 نند فشرده ما هایتر نور و تهویه و پالنهای طویل و باریک برای افزایش تماس سازه با اطراف و تامین آسانی پالندر مقایسه
برای  8/1ی ی رتبهدر مقایسه  2/7ی ها، نخبگان شکل پالن مربع یا دایره را با رتبهمربع یا دایره برای كاهش طول دسترسی

 اند.امتیاز ارجح دانسته 8/1شکل طویل و باریک 

 های جدید به ترتیب استفاده از نانوفوم، استفاده از بتن ی بتن مسلح با استفاده از فناوریهای بهسازی سازهی روشدر مقایسه
امتیاز اولویت   25/2و  8/1، 5/8، 7/8بندی فریدمن با استایرن در رتبهو استفاده از مصالح پلی FRPالیافی، استفاده از الیاف 

 اند.داشته

 ی نوع مقطع تونل، مقطع در مقایسهD  تر ای به طور محسوسی مناسبتیاز مقطع دایرهام 85/0امتیاز در مقایسه با   8/1شکل با
 شناخته شده است.

  نتایج بین استفاده از سیستم متمركز برای فیلتراسیون و سیستم غیرمتمركز تفاوت محسوسی ندارد و هر كدام با توجه به شرایط
 به صورت تکی یا همزمان قابل استفاده خواهد بود.

  ،امتیاز   18/2های هوای تحت فشار و كپسول  17/1ساز شیمیایی سیستم   اكسیژندر مورد نوع سیستم تامین هوای اضطراری
 ساز برتری اندكی داشته است.اند. بنابراین سیستم اكسیژنآورده

ها از برخی ضوابط دیگر اولویت كمتری داشته اما از سوی در مورد استفاده از بتن سنگین به علت چالشی بودن و افزایش هزینه

 ید شده و تفاوتی چندانی بین فوالد یا باریت وجود نداشته است.نخبگان تای
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