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رد ــهاي آموزشی با رویک طــفضاهاي باز محیراحی ــبررسی راهکارهاي ط
 پدافند غیرعامل

  1لیلی ایرانمنش
  

  چکیده
ـ  ، به دلیل قرار گرفتن ایران در موقعیت جغرافیاي خاص ره در معـرض انـواع   وااین سـرزمین هم

باشد و این امر سالیانه خسارات مالی و جانی بسیار سنگین را  می زلزله، خطرات طبیعی مانند سیل
هاي سنی کاربران و همچنین  شرایط و تنوع گروه، فضاهاي آموزشی به دلیل تعداد. استسبب شده 

از طرف دیگر در زمان وقوع . گیرد می فضاهاي شهري قرار ترین مهم ةدر زمر، نوع و اهمیت کاربري
لذا  توجه به ایمنـی و  . امکان خسارات جانی بسیار وجود داردبرداري،  بهرهحوادث در ساعات 

در زمان بروز حوادث از اهمیت خاصی برخوردار خواهد  ها ساختماندر این  پذیري یبآسکاهش 
و در تقابل با مدیریت بحران بـه خصـوص در    غیرعاملبنابراین پرداختن به موضوع پدافتد . شد

کمک خواهد کرد تا تلفات ، قرار دارنداي  هویژ ۀآموزشی که از حیث اهمیت در درجهاي  کاربري
ز حوادث مختلف از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله که بیشترین خسـارات را در  انسانی در برو

  . کاهش یابد، مختلف در کشور ما سبب شده استهاي  طول دوران
در این مقاله تالش شده است تا معیارهایی در طراحی فضاي باز معرفی گردد کـه از یـک سـو    

بتوان از قابلیت این فضاها براي حفظ ، نیازهاي کاربري آموزشی باشد و از سوي دیگر پاسخگوي
  . استفاده کرد، جان متصرفان در بروز حوادث طبیعی و به طور اخص زلزله

  اقلیم گرم و خشک، اقلیم، حوادث طبیعی، پدافند غیرعامل، فضاي آموزشی :ها کلیدواژه

                                                   
  Liranmanesh@gmail.com/ علمی گروه معماري آموزشکده فنی و حرفه اي سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان هیأتعضو  .1
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 مقدمه
اند  باخته جان جهان در طبیعی بالیاي اثر بر نفر میلیون 6/3گذشته سال 27 در المللی بین آمارهاي اساس بر

 شده وارد زمین ساکنان بر مالی خسارت دالر میلیارد 240 بر افزون و اند دیده نفر آسیب میلیارد 3 از بیش

 2002 تا 1990 سال هاي است. بین افزایش به رو دنیا در طبیعی بالیاي که دهد می نشان آمار این .است

 طبیعی بالیاي اثر در طور متوسط به .)1389زاده، محمدنیا. ظهور (عسکري است  شده برابر 1/4بالیا  شدت

 شدگان کشته از %95 می گردد، وارد اقتصادي خسارات دالر میلیارد 36 و نفر کشته هزار 335 ساله هر

 کشورهاي به میلیارد دالر) مربوط 25اقتصادي ( خسارات از %75 و توسعه در حال کشورهاي به مربوط

 بالیاي از یکی تنها از ناشی از خسارات %75و توسعه حال در کشورهاي از بسیاري است براي پیشرفته

ص تولید درصد دو تا یک طبیعی (زمین لغزش)   .)1390(هاشمی، برخوردار است ها  آن ملی ناخال
سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معـرض انـواع خطـرات طبیعـی     

و تهدیدات انسان ساز (جنگ) قرار داشته است و تلفـات انسـانی و خسـارات مـالی سـنگینی       (زلزله و سیل)
متحمل شده است. متاسفانه در کشور ما علیرغم پشت سر گذاشتن هشت سال دفاع مقـدس و داشـتن تجـارب    

رد ارزشمند در برابر بالیاي طبیعی، اهمیت بحث ایمنی و امنیت در شهرسازي و معماري چنان کـه بایـد مـو   
توجه قرار نگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازهایی هستیم که بـه طـور روز افـزون آسـیب پـذیري      

   .)1386(حاجی ابراهیم زرگر، مسگري افزایش می دهند ها  محیط کالبدي را در برابر انواع بحران
 خیـز  سانحه کشور ده جمله از را خود شناسی زمین و جغرافیایی موقعیت به توجه با نیز ایران سرزمین

 خسـارات  غیـره  و طوفان خشکسالی، زلزله، سیل، چون سوانحی بروز اثر بر همواره و آید می به شمار جهان

  خیـز  زلزلـه  منطقـه  در ایـران  خـاك  %86کـم   است. دسـت  آمده وارد کشور به توجهی مالی قابل و جانی
 بالیـاي  جبـران  صـرف  اش ملی ناخالص تولید از زیادي مقدار آنکه به با توجه و شرایطی چنین باشد. در می

(عسـکري زاده،  اسـت   یافتـه  اي ویژه اهمیت آن در طبیعی بالیاي جهت کاهش ریزي برنامه. شود می طبیعی
 آلپ زلزله جمله، کمربند زمین، از کره حادثه پر پهنه روي بر ایران فالت استقرار .)1389محمدنیا. ظهور 

 نـاهمگون  طبیعی شرایط و توپوگرافیکی تنوع خشک، و گرم اقلیم از برخورداريهیمالیا، منطقه کوهزایی، 

 در دگرگـونی  شهرنشـینی،  نظیـر  اخیر،هاي  دهه شتاب پر واقتصادي اجتماعی و تحوالت تغییرات همچنین و

 آورده بـه وجـود   را شرایطی مجموعاً اقتصادي، گذار دوران در گرفتن قرار و و تکنولوژیک اقتصادي ساختار

(مرکز مطالعـات و خـدمات تخصصـی    است  ناپذیر اجتناب انسانی و محیطیهاي  انواع بحران وقوع که ستا
 هم هنوز که داشته وجود ایران در خیزي زلزله گذشته فعالیت هاي زمان هاي در). 1386شهري و روستایی 

 مورد 18 قدرت که داده روي ایران در مهم زلزله 22سال گذشته،  88 طول در. داشت خواهد و دارد ادامه

 پـیش  ایـران  در شدید لرزه زمین یک وقوع سال 5 هر متوسط به طور است. یعنی بوده ریشتر 8 تا 7بین آن
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کنند.  می وارد کشور به فراوانی خسارت هاي و وسیع دارند بسیار ابعاد معموال که هایی شود. زلزله می بینی
 نفـر  هـزار  35 از بـیش  شدن به کشته که کرد اشاره 1368 سال در رودبار زلزله به می توان مثال عنوان به

توجه به طراحی اصولی فضاهاي باز بـر مبنـاي    .(معاونت پیشگیري و کاهش خطرپذیر، نامشخص)شد  منجر
زیستی و ضابطین قوانین شهرسـازي، باعـث بـاال رفـتن ضـریب      هاي  اندیشه هاي دفاعی توسط طراحان مجتمع

   .)1391(فرزام شاد، ایمنی این فضاها و به تبع آن، کاهش صدمات و خسارات جانی خواهد شد 
معماري و شهرسازي معاصر ایران بدون هیچ شباهتی و تاثیري از معماري سنتی این سرزمین بـا سـرعت و   

شـوند و خاصـیت وجـودي     مـی  ند فضاي باز و بسته در کنار هم معناداررود. هرچ می لجام گسیخته به ناکجا
یکی وابسته به دیگري است، ولیکن امروزه به دلیل نادیده انگاشتن اهمیت فضاي باز در معماري و شهرسازي، 
با چالش هویت معماري و شهرسازي مواجه شده ایم. فضاهاي باز از قبیل حیاط ها، میـدان هـا، کوچـه هـا،     

میدانجه ها، لردها و... که از عوامل تعیین کننده و محور معماري سنتی ایران بـوده انـد، بـه واسـطه     گذرها، 
تقلید ناآگاهانه از معماري تندیس وار اروپایی به اضافه و پس مانده فضاها تندیل شده اند و اهمیـت و غنـاي   

اسـتخراج الگـوي فضـایی از     پیشین خود را ندارند. یکی از مشکالتی که بـه شـدت امـروزه بـا آن درگیـریم     
معماري ایران است به گونه اي که از قدیم تا امروز هیچ معماري از معماران مکتب معمـاري ایـران و فـارغ    
التحصیالن سایر مکتبهاي معماري سعی در تدوین الگوهاي معماري نداشته است و فرهنـگ شـفاهی گریبـان    

   .)1391(احمدي و همکاران، معماري ایران را گرفته است 
آموزشی که هاي  و در تقابل با مدیریت بحران به خصوص در کاربري غیرعاملد پرداختن به موضوع پدافن

از حیث اهمیت در درجه ویژه اي قرار دارند، کمک خواهد کرد تا تلفات انسانی در بروز حوادث مختلـف  
مختلف در کشور مـا سـبب    هاي از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله که بیشترین خسارات را در طول دوران

  شده است، کاهش یابد.
  تعاریف

  پردازیم: می در اینجا به ذکر بعضی مفاهیم
  منطقه امن

شوند در آنجا از خطر، در  می شود که متصرفین یا ساکنان یک بنا وقتی به آنجا منتقل می به مناطقی اطالق
ه مکانی که در داخل بنا قرار دارد به عنوان تواند داخل یا خارج از بنا باشد. البت می امان باشند. این مکان

(عباسی، شود  می مکان امن نسبی مطرح هستند، اما اماکن خارج از بنا با فاصله مناسب منطقه امن مطلق تلقی
1385( .  
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  تهدید
شود. تهدیدهاي طبیعی مانند سیل، زلزله و  می تهدیدها به دو دسته تهدیدهاي طبیعی و انسان ساز تقسیم

تهدیدهاي انسان ساز نیز به سه دسته تهدیدهاي نظامی (شامل تهاجم هوایی، زمینی و دریایی)، طوفان و 
تهدیدهاي امنیتی (شامل خرابکاري، بمب گذاري و... ) و تهدیدهاي اتفاقی (شامل آتش سوزي، انفجار مخازن 

لی ساختمان، (پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات مشوند.  می سوخت و یا نشت مواد خطرناك) تقسیم
1388(.  
  بحران
 و دهد مى قرار تأثیر تحت فرهنگى و... را سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، زندگى مختلف جوانب ابعاد بحران
 هاى حوزه اندیشمندان توسط مختلف، هاى به دیدگاه توجه با لذا هستند: متفاوت نیز آن ایجادکننده عوامل

 زمان و غافلگیرى تصمیم، فقدان شرایط بر اغلب تعاریف این شده است. ارائه تعاریفى آن براى علمى متنوع

 درگیرى، ثباتى، بى احتمال افزایش ها، ارزش و اهداف گرفتن قرار تهدید واکنش، مورد براى محدود

از این تعاریف و  ی. در ذیل بخش)1389(خان محمدي و همکاران، دارند  داللت و خشونت خصومت
  شود. می بیانها  دیدگاه

 در دهد. این اتفاقـات  می روي غیرمعمول طور به که است اتفاقاتی از عبارت اضطراري وضعیت یا بحران

 به شرایط این بازگرداندن .گذارد نمی اثر جامعه کل بر و دهد می روي عده خاصی براي و کوچکی محدوده

(مرکز مطالعـات و  نـدارد  امکانات جامعه و منابع کلیه تجهیز به احتیاج و نیست دشواري کار عادي شرایط
 که اي منتظره غیر رویداد یک یا حادثه یک عنوان به را بحران. )1386خدمات تخصصی شهري و روستایی 

 ورطـه  بـه  را وکـار  کسـب  و شود مردم عموم یا سازمان یک افراد به عمده صدمات یا مرگ باعث بتواند

 اطـالق  وضعیتى به . بحران)1384(محمدي،  است شده تعریف سازد، آنرا مختل عملیات یا و بکشاند نابودي

 ماننـد هـا   پدیـده  از وسـیعى  است. طیـف  همراه احساس فوریت و قطعیت عدم شدید، تهدید با که گردد مى

گیرنـد   جاى تعریف این در توانند مى تروریستى اقدامات وها  آشوب ها، ستیزه تکنولوژیک، و طبیعى فجایع
  .)1389(خان محمدي و همکاران، 

 را سببهاي  گسترد محیطی زیست و مادي انسانی،هاي  خسارت که جامعه یک کارکرد در جدي اختالل
 از داخلی خود منابع از استفاده با صرفاً بتواند تا است دیده آسیب جامعه توانایی از فراتر که گونه به شود می

 یـک وضـعیت   توصیف براي بحران اصطالح گاهی کند. همچنین تحمل را آن و برآیدها  خسارت این عهده

 و شـوند  مـی  منهـدم  اکوسیستم) زندگی(یا معمول الگوهاي آن طی که سیل) یا زلزله (مثل دهشتناك ناگهانی
گـردد. در   مـی  زیست الزامـی  محیط یا و انسانی حیات حفظ و نجات براي اضطراري و العاده فوق مداخالت

 بـه  ناگهـانی  طـور  بـه  انسـانی  و طبیعی عملکردهاي و رخدادها اثر در که توان چنین گفت: حوادثی می کل
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 بـه  نیـاز  آن کـردن  برطـرف  و کند می تحمیل انسانی جامعه یا مجموعه یک به را خسارتی و آید می وجود

(مرکز مطالعات و خـدمات تخصصـی   شود  می نامیده بحران دارد، العاده فوق و عملیات اضطراري و اقدامات
  .) 1386شهري و روستایی 

 یا توسط و طبیعی طور به که اي است حادثه بحران :تعریف کرد ذیل بشکل را بحران نهایتا توان می لذا 

 کـه  نمایـد  تحمیـل  جامعه انسـانی  به را مشقتی و سختی و آید به وجود فزاینده یا و ناگهانی صورت به بشر

 تـوازن  عـادي،  شرایط در که معنی بدین .باشد العاده فوق و اساسی اقدامات به آن نیاز کردن برطرف جهت

 در شـرایط  امـا  است برقرار دیگر طرف از موجود و منابعها  توانمندي و طرف یک از جامعه بین نیازهاي

  .)1389(منوچهري، سپهري، به هم می خورد  نیازها و منابع بین توازن بحران
  بال یا سانحه

 شیرازه که شدتی چنان با جنگ یا تکنولوژي یا طبیعت، از عملی یا واقعه از است عبارت سانحه یا بال

 پوشاك، غذا، به نتیجه در و شوند درماندگی و رنج دچار مردم و شده ناگهان گسیخته روزمره زندگی

 عوامل مقابل در محافظت به و زندگی ضروریات سایر و و پرستاري پزشکی بهداشتی، هاي مراقبت سرپناه،

 بسیار صورت به زندگی طبیعی روند قطع عبارتند از:بال هاي  گردند ویژگی محتاج محیط نامساعد شرایط و

 لطمات ، بیماري و روانی و جسمی دیدگی آسیب میر، و مرگ شامل انسانی ناگوار آثار ناگهان،  و سخت

 اولیه احتیاجات تامین به نیاز ناگهانی و سریع رشد ، ملی بنایی زیر و اجتماعی ،اقتصادي ساختارهاي به جدي

 بین هاي کمک توسط عمدتا و محل از از خارج ) سرپناه و بهداشتی هاي کمک پوشاك، خوراك،( مردم

  .)1386(حسینی،  المللی
 در و شـده  صـدمه  و میـر  و مـرگ  باعـث  جامعـه  افراد از وسیعی گروه در که هستند هایی تروما بالیا

 زیـر تقسـیم  هـاي   دسـته بالیا از نظر وسعت بـه   .آورند می به وجود اختالل شدیدي جامعه خدمات عملکرد
 خسـارات،  و تخریـب  میـزان  پراکنـدگی،  وسـعت،  لحاظ به که هستند حوادثی محلی: حوادث -1 شوند: می

 آن بازسـازي  و جبـران  ،کنتـرل  به قادر محلی نیروهاي و داشته باشد محلی بعد وقوع، زمان و اقلیمی شرایط

 خسـارات،  و تخریـب  میـزان  پراکندگی، وسعت، لحاظ به که هستند حوادثی اي: منطقه حوادث -2 .باشند

 آن بازسـازي  و جبـران  ،کنتـرل  به قادر استان نیروهاي و باشد داشته استانی بعد وقوع، زمان و اقلیمی شرایط

 شـرایط  خسارات، و تخریب میزان پراکندگی، وسعت، لحاظ به که هستند ملی: حوادثی حوادث -3 .باشند

باشـند   آن بازسـازي  و جبـران  ،کنتـرل  بـه  قـادر  ملـی  نیروهـاي  و باشـد داشته  ملی بعد وقوع، زمان و اقلیمی
  .)1386(حسینی، 
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  زلزله
 که هاست، ساختمان از وسیعی بخش تخریب به قادر قبلی هشدار بدون لرزه زمین طبیعی، سوانح میان در

 فروریختنواسطۀ  به زلزله از ناشی خسارات غالب .ندارد دنبال به مالی خسارات و جز تلفات حاصلی

به  طبیعی، پدیده یک عنوان به زلزله .)1389(فالحی، است ها  ساختمان خارجی و داخلی اي غیرسازه عناصر
 تاثیرات از عدم پیشگیري سازد؛ می فاجعه یک پدیده این از آنچه. ندارد پی در مطلوبی نا نتایج خود خودي

 انسان، آسیب پذیري عدم که مادامی صورت هر به. است آن عواقب با مقابله آمادگی جهت عدم و آن

 و زا ت خسار عواقب منتظر باید باشد، الجرم نداشته کافی تضمین زلزله در مقابل زیستگاهش و جامعه
و یا جنبش  ها  زلزله در اصل ارتعاشات پوسته زمین ناشی از گسل .)1387(بینش، بود  آن ساز بحران

مردم و حیوانات، آسیب و یا تخریب به ساختمان و  توانند سبب آسیب و یا مرگ می زیرزمینی است که
زمین، شکستگی زمین هاي  شود. زلزله خطرات اولیه مانند گسستگی سطح، جابه جایی زمین، تکان می مناظر

کند. خطرات ثانویه رانش زمین، آتش سوزي، سیل، فرو نشست، و  می ناشی از زلزله، و نوسان سطح آب ایجاد
  .)W Harris, 2008(باشد  می گ)سونامی (امواج دریا بزر

ي انباشته شده در پوسته یا گوشه باالیی زمین ایجاد  زمین لرزه پدیده اي است که از رها شدن ناگهانی انرژِ
شود و در واقع بازتاب یک رویداد زمین شناختی است. شدت تکان ناشی از زمین لرزه در تمام نقاط زمین  می

توان شناسایی کـرد کـه زمـین لـرزه در      می رزه، همچنین نقطه هایی رایکسان نیست. به هنگام وقوع زمین ل
 به صورت هم زمان احساس شده است، از وصل نودن این نقاط، هم پـر بنـدهاي هـم زمـان بـه دسـت      ها  آن
 زمـین  پوسته و داخل در که کند می ایجاد ارتعاشاتی نقطه هر در زمین پوسته تکان .)1383(جاللی، آید  می

 همچون دیگري علل تواند می زلزله .کند می ایجاد زلزله یا لرزه ارتعاشات، زمین این شود. عبور می منتشر

 کـوچکی  بزرگـی  و شدت که باشد داشتهها  کوه و لغزش ریزش زمین، زیر هاي صخره و غارها ریختن فرو

 پوسـته  داخل در انرژي از زیادي حجم شدن لرزه عبارت است ازآزاد زمین .)1386(حسینی، داشت  خواهند

طـولی،   حجمـی،  امـواج  بصـورت  مکـانیکی  امـواج  ایجـاد  موجب که کوتاه زمان مدت در گوشته باالي یا و
 -1:می شود تقسیم قسمت سه به زمین حرکت می گویند دامنه لرزه زمین می شود را سطحی امواج و عرضی

 تقریباً حرکت، لحظاتی از پس که یافته، افزایش یکباره عرضی لرزه هاي از است عبارت که اولیه تکان هاي

 تکـان هـاي   -2 .می دهـد  رخ کوتاه زمان مدت در کم شدت با که عبارتی تکان هایی به می کند. فروکش

 دنبالـه  -3 .مـی شـود   ایجـاد  اولیه تکان هاي از بعد که بزرگتر دامنه با لرزه هاي از است عبارت که اصلی

 ).1387(رجب پور، می گیرد  بر در را زلزله امواج کاهش که زلزله

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 q  151    هاي آموزشی بررسی راهکارهاي طــراحی فضاهاي باز محیــط
 

 

  زلزله در ایران
 می نشان تاریخی و شواهد دارد قرار جهان خیز لرزه مناطق فعالترین از یکی در نیز ایران پهناور سرزمین

 ویران شدید لرزه هاي زمین وقوع اثر در دفعات گذشته به در آن آبادي هاي و شهرها از بسیاري که دهد

بسیار  مالی و جانی صدمات با لرزه زمین یک سال پنج هر در متوسط طور اخیر، به سال هاي گشته اند در
 وقوع که قراردارد زمره کشورهایی در ایران حاضر حال در متأسفانه و داده رخ کشور از اي نقطه در زیاد

  . )1387(حسینی و همکاران، است  زیاد همراه جانی تلفات احتمال با همواره آن در زلزله
ح شهر ها به شرو ا ــ سل هـدگی گـکناه پرـه بـا توجـبان وـمی تان را یري الزله هازفیایی اجغرش گستر

   ارداد: سی قرربررد یر موز
  (سایت رسمی گروه مهندسین مشاور آرمان ): نقشه خط زلزله در ایران 1نفشه 

  
فرکانس باالیی داراي لزله ع زقوونظر از ین منطقه ا س): گران (زایرب غربـــی اجنووکمربند غربی -لفا 
ت شدو گی رما بز؛ استاشته دابران را در رــ یاخیر ل ااــ صد سـیکي اـهزه رـمین لاز زصددر 50/83ده و بو
ین ز):  البران(ایرل اکمربند شما-بت. ــ سار ــ یگدد ــ ر بنـکماز دو ر ـتکمي دـا حـین منطقه تي الزله هاز

بر شمال شرقی کشور را در تا ل غربی شماو از می باشد ان یردر الزله ك زمناطق پر تحراز کمر بند که یکی 
ان تهراز (یعنی ز لبرق الی شر؛ وستردار اباالیی بر خوان تواز لزله ع زقوت وشدو نظر فرکانس د از رـمیگی

ــتا مشهد) ب ــتل فعارسیاــ نی تا گسل ها اندکثر شهرها فاصله چاین کمر بند نیز در امی باشد. ب آن غراز ر ــ
مرکز ق وشرت تفاعاار -ج د.فتااهد انها به خطر خوآساکنین ت حیا، گسل هان شدل فعارت صوو درند ارند
لزله ل زفعاي لی هسته ها، وهددتشکیل نمی ي را ممتدار نوس گرزو زالبراین منطقه گرچه مشابه ان: ایرا

ند.  ار دارین قسمت قران، راور و ....... در انهبند، بهاسفیدت، قائنادوس، فرد، گناباف، گلبا، بسـل طـمثي زـخی
زم الي هاارد ستانداعایت ورسایر مناطق نیست از هم بهتر ان یرامرکز ق وشردر گسل ها از فا صله شهر ها 

  .)1384(نگارش، ست ه امینه نشدزین در ا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


152 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

  غیرعاملپدافند 
 نیازهاي بر هرم مروري با برمی گردد، زندگی براي انسان نیازهاي به غیرعامل پدافند بحث هاي ریشه

 امنیت و ایمنی تامین منظور به عامل غیر پدافند است. آشکار امنیت و خواسته ایمنی مهم بسیار نقش انسانی،

 زاویه از می توان را عامل غیر پدافند ازطرفی دیگر می باشد. خطر، بروز هاي پتانسیل برابر در انسان

 و مدیریت خیزي، نحوه بحران هاي پتانسیل شناسایی صورت این در داد، قرار تحلیل مورد بحران مدیریت
  .)1391(کامران، حسنیی، شوند  می شناخته عامل غیر پدافند سیستم هاي ورودي هاي عنوان به بحران کنترل

عبـارت   ولـی  مـی شـود.   بـرده  "Passive Defence"غیرعامـل   پدافند عبارت التین، معادل دقیق منابع
 داراي» غیرنظامیان از محافظت«نکته  در است که عمدتا شده بیان مختلفی هاي صورت به» غیرعاملپدافند «

 بـه  پاسـخ «و  نظامی عملیات بر تاکید» غیرعاملپدافند «از » پدافند عامل«اصلی  اشتراك هستند. تمایز وجه

 به نسبت تر قوي موضع داشتن و نظامی قدرت توسعه«است، در حالی که » تر و کوبنده تر قوي آتشی با آتش

 داراي تـدافعی  هـاي  روش در هـم  و تهاجمی هاي روش در هم که است استراتژي کالنی» احتمالی مهاجمان

  .)1386(حاجی ابراهیم زرگر، مسگري  است متفاوت نتایج با مشابه ولی حال عین در و گسترده کاربردهاي
 و شـرایط  ابـزار،  از اسـتفاده  با که است هایی طرح و تمهیدات، اقدامات مجموعه واقع در غیرعامل دفاع

 تـوان  سو یک از اقداماتی چنین. صورت گیرد اتکا خود صورت به نیروي انسانی به نیاز بدون حتی المقدور

 بازسازي امکان و کاهش را بحران دیگر پیامدهاي سوي از و داده افزایش بحران زمان در را مجموعه دفاعی

  .می سازد فراهم هزینه کمترین با را دیده آسیب مناطق
 پدافنـد  تعریـف  توسـعه  چهـارم  برنامه قانون 121 ماده 11 بند اجرایی نامه آئین 1 ردیف (ب) ماده در

 پـذیري  اي که موجـب کـاهش آسـیب    غیرمسلحانه اقدامات مجموعه است شده ارائه شرح غیرعامل بدین

 مخـرب  و خصـمانه  عملیات مقابل در کشور هايتاسیسات، تجهیزات و شریان  وها  انسانی، ساختمان نیروي

قـانون   121مـاده   11(آیین نامه اجرایی بند  گردد می غیرطبیعی سوانح از ناشی کاهش مخاطرات یا و دشمن
  .برنامه چهارم توسعه)

 باشـد  می جنگ آن با مرتبط بحران نوع که باشد می بحران مدیریت هاي شاخه از یکی غیرعامل پدافند

 سـاختار  شـهر،  سـاختار  شـهر،  فـرم  شهر، شهري (بافت ریزي برنامه تا معماري و پلیمر از رشته  26 از بیش

 آن غیـره) در  و یـابی  مکـان  سـرزمین،  آمـایش  نقـل،  و حمل زیست، محیط اراضی، مسکن، کاربري منطقه،

  .)1391(کامران، حسنیی، دارد  کاربرد
 گیـري  بـه کـار   عامل پدافند او نظر نماید. به می معرفی غیرعامل و عامل نوع دو بر را پدافند "زیاري"

 است عبارت غیرعامل پدافند که حالی در است، دشمن پیشروي از ممانعت هدف با آفندي تهاجمی اقدامات

بـه  » برسـاند  حـداقل  به را آن یا بکاهد دشمن اقدامات از ناشی زیان هاي که آثار هایی روش بردن بکار«از 
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 نمی استفاده دشمن برابر در افزاري جنگ نوع هیچ از غیرعامل درپدافند عامل، پدافند برخالف تر، ساده بیان

  .)1386(حاجی ابراهیم زرگر، مسگري  گردد
هـاي   و سالحنظامی ات تجهیزد برربه کاز نیاون ست که بداماتی اقدافند غیر عامل مجموعه اپدر از منظو

پی ي آن، در هادعملکرم و فرو عد شکل باز دو فضا ت مشخصار و حی ساختااطري صرفاً بر مبنام و گر
ن جااز تأمین حفاظت ر به منظوز باي فضاي قابلیتهاد بهبو، جنگاز ناشی ي سیبهادن آنموود محد
  .)1389(حسینی و پریزاد، جنگ است سانحه از جانی ناشی هاي  ن لطمهسانیدرقل ابه حدان و ندوشهر

 ارد. درندد جوت وتسلیحاو در آن می طلبد را ی خاصات ست که تمهیدع افااز دفند غیر عامل نوعی اپد

 اي مسـلحانه  غیر اقدام هر باشد و به طور کلی می روي مدیریت بحران بر تأکید بیشتر غیرعامل پدافند واقع

 کشور هاي شریان و اسناد تجهیزات، ها، تاسیسات، ساختمان انسانی، نیروي پذیري آسیب کاهش موجب که

طوفـان) و عامـل انسـانی     و لغـزش  و رانش و زلزله و سیل عامل طبیعی (خشکسالی،با  هایی بحران مقابل در
پدافنـد   طرح هـاي  اجراي از شود. هدف می خوانده غیرعامل(جنگ، شورشهاي داخلی، تحریم) گردد، پدافند 

 کشـور  و مهـم  حسـاس  و حیـاتی  تجهیـزات  و مستحدثات و انسانی نیروي پذیري آسیب از کاستن غیرعامل

 و حیاتی نیازهاي و تامین زیربنایی خدمات وها  فعالیت استمرار و دشمن مخرب و خصمانه مالتح علیرغم
 مسـئولیت  مسـلح  نیروهـاي  فقـط  عامل پدافند است. در جنگ از ناشی بحرانی شرایط در کشور اداره تداوم

 نقـش  تواننـد  می مردم حتی و صنایع ها، سازمان نیروها، تمام نهادها، غیرعامل پدافند در دارند، درحالی که

  .)1389(حسینی و همکاران، گیرند  عهده بر مؤثري
توان نظریات مربوطه را به دو دسته تقسیم کرد. گروهی  می در بررسی تعاریف ارائه شده پدافند غیرعامل

را مقابله غیر نظامی با حمالت و اقدامات خصمانه در جهت کـاهش خسـارات و خصوصـا     غیرعاملپندافند 
هاي  با خاستگاه ها  دانند و عده اي آن را اقدامات الزم براي کاهش خسارات در انواع بحران می تلفات انسانی

ایـن پـژوهش   داننـد. در   مـی  مـدیریت بحـران  هـاي   انسانی و طبیعی تعریف کرده اند و آنرا همسو با سیاست
  رویکرد دوم در نظر گرفته شده است.

  معماري در غیرعامل پدافند
 سلسله در امنیت به نیاز ارضاي در و می برد باال را دفاعی قدرت واسطه، یک عنوان به شهرسازي و معماري

مقابل  در "دفاع"واژه  ،"اکستیکس" می گردد. در انسان بقاي باعث و داشته مثبت اثر مازلو مراتب پله اي
 این می رود. با بکار طبیعی تهدیدات مقابل در "حفاظت و ایمنی" واژه و ساز) (تهدیدات انسان  "دشمن"

 و ریزي برنامه سطوح کلیه در باید امنیت و ایمنی بحث و شهرسازي، معماري به روانشناسانه رویکرد
 موج اثرات مثال گیرد. براي قرار نظر مد فنی و جزئیات معماري تا شهرسازي کالن موضوعات از طراحی،

 باید بلکه گردد، منظور زیستی مجتمع کالن یک برنامه ریزي در باید تنها نه هوائی، بمباران از ناشی انفجار
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 به نیز شیشه مانند مصالح ساختمان جنس و پنجره و درب ساخت مانند مهندسی حوزه جزئی ترین در

 باشد. "پایدار" طرح تا شود بررسی متعادل و جانبه همه صورت
تواند امکانات ویژه اي را بـراي نجـات جـان     می با اطرافها  آرایش فضاهاي ساختمانی و نحوه ارتباط آن

افراد ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب پذیري آن گردد. تعیـین طـرح هندسـی بنـا،     
به عنوان فضایی چند عملکردي بـراي هـر    و همچنین پیش بینی فضاي امنها  موقعیت بازشوها، نحوه دسترسی

باشد. معمار باید با توجه بـه کـاربري بنـا و نیازهـاي آن      می ساختمان در زمان صلح و جنگ بر عهده معمار
(پـیش  فضاهایی را طراحی نماید که عالوه بر عملکرد پدافندي در زمان صلح نیز کاربري مناسبی داشته باشد 

  .)1388ی ساختمان، نویس مبحث بیست ویکم مقررات مل
 سـاز  انسـان  تهدیدات خسارات کاهش بر عالوه می تواند شهرسازي و معماري در غیرعامل پدافند تدابیر

شـود.   واقع مفید نیز طبیعی خطرات انواع برابر در خطرپذیري جهت کاهش )،... و بمباران هوایی و (جنگ
 در سـاز،  انسان بر تهدیدات عالوه زلزله مانند طبیعی خطرات با مقابله غیرعامل، براي پدافند طراحی تلفیق

  .می گردد طرح دفاعی "پایداري" باعث جنگ، و صلح زمان
  : از عبارتندها  گروه است. این شده بندي طبقه خاصی گروه هاي به جدول در معماري الزامات
  برداريبهرهوساختمدیریتوپراکندگیموانع،استقرار،آرایشویابیمکانشاملریزيبرنامه
  مراقبتضدشاملدشمندیددراغتشاش

  فریبعواملواختفاء،استتارشاملدشمندید
مرمـت  اضـطراري، ومعمـولی هـاي خروجـی ووروديعملکـردي، چنـد فضـاهاي داخلـی، معمـاري شاملطراحی

  ساختمانخارجیوداخلینماي،پذیري
  استحکاماتوتاسیسات،زیرساختهايشبکهشاملساخت

تواند امکانات ویژه اي را بـراي نجـات جـان     می با اطرافها  آرایش فضاهاي ساختمانی و نحوه ارتباط آن
افراد ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب پذیري آن گردد. تعیـین طـرح هندسـی بنـا،     

عنوان فضایی چند عملکردي بـراي هـر   و همچنین پیش بینی فضاي امن به ها  موقعیت بازشوها، نخوه دسترسی
  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، ساختمان به عهده معمار است
  ها  تقسیم بندي کاربري

 کشور حیاتی و اصلی شریان هاي و حساس ساختمان هاي زیربنایی،اسیسات ت پوشش شامل کلیه تحت مراکز

 علیه دشمن نظامی حمالت احتمال و باشند می برداري بهره حال در یا و اجرا مطالعه، دست در ازآنکه اعم

  :می شود بندي سطح زیر شرح به وجودداردها  آن
و سیب ان، آبحروز نها موجب براز آکل یا قسمتی ام نهدرت اصودر هستند که ي کزاکز حیاتی: مرامر
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، پشتیبانیدي، قتصاي و الیدتو، فرماندهیل و کنتر، یتاهد، سیاسیم نظادر میزه آمخاطري و جدت صدما
ــور،  دد گري سراسرار فاعی با سطح تأثیرگذ، دجتماعی، اصالتیاموو تباطی ار ــب پـــــــ . )1387(رجـــــــ

یـا  آسـیب واسـت حیـاتی کشـور بـراي آن هـا فعالیـت استمرارووجودومی باشندملیفعالیتگسترهدارايکهمراکزي
قانون  121ماده  11(آیین نامه اجرایی بند گردد میکشورامورادارهدرکلیاختاللباعثدشمنبوسیلهآن هاتصرف

  .برنامه چهارم توسعه)
و سیب ان، آبحروز موجب بر، نهااز آکل یا قسمتی ام نهدرت اصودر هستند که ي کزامرس: کز حساامر
و طی تبا، ارپشتیبانیدي، قتصاي و اتولید، فرماندهیل و کنتر، یتاهد، سیاسیم نظادر قابل توجه ت صدما
 فعالیـت  گسـتره داراي کـه . مراکـزي )1387(رجب پور، دد گرايمنطقهاريفاعی با سطح تأثیرگذ، دصالتیامو

منطقهاي میباشند ووجودو اسـتمرار فعالیـت آن هـا بـراي منـاطقیاز کشـور  ضـروري اسـتو آسـیب یـا تصـرف آن
قـانون برنامـه    121ماده  11نامه اجرایی بند  (آیینکشورمی گردد ازبخشیدراختاللبروزباعثدشمنبوسیلهها

  .چهارم توسعه)
ت صدماو سیب وز آموجب بر، نهااز آکل یا قسمتی ام نهدرت اصودر هستند که ي کزاکز مهم: مرامر
، صالتیاموو تباطی ، ارپشتیبانیدي، قتصاي و اتولید، فرماندهیل و کنتر، یتاهد، سیاسیم نظاود در محد

مـی  محلیفعالیتگسترهدارايکه. مراکزي)1387(رجب پور، دد محلی گراري تاثیرگذ فاعی با سطح، دجتماعیا
بــه آن هــاتصـرف یــاآســیباسـت و اهمیــتدارايکشــورازبخشـی بــرايآن هــافعالیـت اســتمرارووجــودوباشـند 
قـانون برنامـه    121مـاده   11(آیین نامـه اجرایـی بنـد    گردد میازکشوربخشیدراختاللبروزباعثدشمنوسیله

  .چهارم توسعه)
 انواع فضاهاي معماري

  توان به سه دسته تقسیم کرد: فضاي باز، فضاي نیمه باز، فضاي بسته. می فضاي معماري را
بندد، احتماال مرسوم تـرین و بـه طـور یقـین      می فضاي بسته: چهار سطح عمودي که یک محدوده فضا را

شـود، فضـاي آن    مـی  آورد. از آنجا که محدود کـامال بسـته   می قویترین نوع تعریف فضا در معماري به وجود
کامال درونگرا است. میزان بسته بودن یک فضا که توسط نحوه ترکیب عناصر تعریـف کننـده آن شـکل و    

  گذارد. می گردد، بر درك ما از جهت و شکل کلی آن فضا اثر قابل توجهی می بازشوهایش تعیین
تهی، خالی و فضاي منفی است کـه  هاي  ي باز میان ساختمان ها، قسمتفضاي باز: در این پژوهش مراد فضا
  گردند.  می آموزشی در کنار فضاهاي بسته، مثبت و پر پدیدارهاي  در فرآیند طراحی و معماري کاربري

باشـد. بهتـرین    می فضاي نیمه باز: حد فاصل بین فضاهاي باز و بسته و فضاي ارتباط دهنده این دو نوع فضا
شود که  می ن گونه فضاها در معماري سنتی ایوان است. ایوان به غضاي نیمه باز و عمدتا مسقف اطالقمثال ای

باشـد فضـاي ایـوان     مـی  مقابل فضاهاي زیستی قرار دارد و رابط بین فضاهاي باز حیاط و فضـاي بسـته داخـل   
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  .)1391(احمدي و همکاران، معموال از یک یا دو طرف باز است 
 فضاي آموزشی

 کنند می تلقی خودآموز محیط، یا آزمایشگاه درس، مانند کالس فیزیکی محیطی را آموزشی فضاي يا عده

 تعریف آموزش خاص افزاري نرم محیط قالب در را آن دیگر دهد. عدة می رخ یادگیري فرایندهاي آن در که
 ابعاد و یادگیريهاي  فعالیت ترتیب آموزشی، آموزشی، روش محتواي مجموعۀ را آن اینکه کنند، یا می

 همه مورد قبول، رفتارهاي کلیۀ فیزیکی، موقعیت مجموعۀ را یادگیري دانند. محیط می یادگیري اجتماعی

 دیگر، تعریفی در .داند می تعریف شده اهداف و آموزشی خاص محتواي اجزاي کلیۀ خاص، امور و انتظارها

 ارزشیابی و اجرا توسعه، در که است بازیگرانیهاي  رفتار وها  زمینه اشیا، همۀ شامل یادگیري محیط

(زمانی و نصر کنند  می گري جلوه فرهنگی و فیزیکی بعد در دو و دارند نقش محیط آن کاريهاي  فرایند
  .)1386اصفهانی، 

سرما،  و گرما مقدار روشنایی، و نور میزان درس، کالس ساختمان، کیفیت به کلی طور به فضاي آموزشی
و  بـازي  وسـایل  و پوشـیده  هاي سالن ورزشی، زمین موارد بعضی در و آموزشی تابلوي نیمکت، و میز کیفیت

مهمـی   نقـش  خود نو به به است ممکن کدام هر مذکور شود. موارد می اطالق مدارس سبز فضاي و سرگرمی
  .)1391(دهقانی، است  صادق هم آن عکس که کنند، ایفا آموزان دانش روحیه و تندرستی در

 محوطه، شامل فضاي آموزشی، فیزیکی است. بعد فرهنگی و فیزیکی بعد دو داراي معموال آموزشی فضاي

 چنـد  سـالن  رایانه، مراکز کتابخانه، آزمایشگاه ها، کارگاه ها، آموزشی (کالس ها،هاي  ساختمان سبز، فضاي

اسـت.   شـده  گرفتـه  نظـر  در یـادگیري  و آمـوزش  محـیط  که براي شنیداري) است و دیداري مرکز منظوره،
 دیداري مرکز کارگاه، آزمایشگاه، کتابخانه، درس، کالس در که است و وسایلی امکانات آموزشی تجهیزات

 مـنش  و رفتـار  کارکنـان، هـاي   شایسـتگی  وها  توانایی به فرهنگی بعد .دارد وجود رایانه و مرکز شنیداري و

و  سـرزنده  شاد، محیطی دارد. ایجاد بستگی موسسه یک افراد شناسی مسئولیت و برقراري ارتباط نحوة آنان،
اسـت   بـر مدرسـه   حـاکم  درسـت  فرهنگ نتیجه انضباط و نظم شناسی، مسئولیت همدلی، دوستی، از سرشار

  .)1386(زمانی و نصر اصفهانی، 
 فضاهایی به مطلوب، فیزیکی کیفیت باشد. فضاهاي با مطلوب فیزیکی لحاظ از باید ابتدا آموزشی، فضاي

رطوبـت   مناسـب،  دمـاي  سـالم،  هـواي  قبیـل  از شاخص هایی استاندارد طراحی آن ها، در که می شود اطالق
 باشـد. برخـی   شـده  رعایـت  و ارتباطـات هـا   دسترسی انرژي، کارایی مناسب، منظر و دید صوت، نور، کافی،

مـی   لقـی ت درس، آزمایشگاه یا محیط خودآمـوز  مانند کالس فیزیکی محیطی را آموزشی فضاي صاحبنظران،
 خـاص  نـرم افـزاري   محـیط  قالـب  در را آن می دهد، برخی دیگـر  رخ یادگیري آن فرایندهاي در که کنند

  .)1389(زینعلی، می کنند  تعریف آموزش
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 آموزشیهاي  فضاهاي باز در محیط
مختلف باید مد نظر هاي  خارج از ساختمان مورد نظر است، از جنبههاي  فضاي باز که اغلب جهت فعالیت

 گیرد. فضاي باز در بناهاي آموزشی اغلب در موقع استراحت و یا اجتماعات کاربران مورد استفاده قرار قرار
شایان ذکر است فضاهاي باز معموال جهت تامین جریان هوا، تابش اشعه خورشید و نور به داخل . گیرد می

ا موارد استفاده دیگر از قبیل گیرد. در فضاهاي آموزشی عالوه بر نکات فوق، این فض می مورد استفاده قرار
محدود نمودن دید، فضاي نشستن و تفریح در اوقات فراغت را دارد. براي بررسی فضاهاي باز از نظر اقلیمی به 

گرم به فضاهاي هاي  توان بیان داشت که فضا باید از تابش خورشید بهره مند گردد و در اقلیم می طور عام
باید جلوگیري نمود ها  سرد از سایه دار شدن آنهاي  در اقلیمکوچک با پوشش گیاهی تقسیم شوند و 

  .)1377(غفاري، 
فضاهاي باز در محیط آموزشی داراي عملکردهاي مختلف است. این فضاها ضـمن ایجـاد شـرایط مناسـب     
مانند  تامین روشنایی طبیعی، تهویه و... براي فضاهاي بسته، همچنین ایجاد بسترهاي مناسب آموزشی، ورزشی، 

  کند.  می روزمره افراد نقش اساسی ایفاهاي  فرهنگی و... در فعالیت
  غیرعاملالزامات طراحی فضاي باز با رویکرد پدافند 

  الف) الزامات کلی 
  .)1386(حسینی، باشد داشتهوجودموقتاسکانچادرهايبرپاییبراياستتارقابلیتبابازفضاي
 تعـادل خـوردن  بـرهم یـا  سـقوط اثردر افراددیدن صدمه ازباید زمین به اضطراري خروجی هاياتصالمحل
  .)1386(حسینی، و... باشد حرکتیمانعهايلغزنده،تیز سطوحهايگوشهداراينبایدلذا نمایند ممانعت

تیز و گوشه دار از فرم کلیه عناصر حذف شده و از فرهاي نرم و گردگوشه استفاده هاي  تا حد امکان لبه
(توده ساختمان، جوي آب، آب نما، سکو، گلدان، حفظ میلـه اي یـا عناصـر و    ها  شود. بدین منظور زاویه لبه

(پیش نـویس مبحـث   تجهیزات نوك تیز) تا حدود ارتفاع سه متر از کف محل استقرار، راست گوشه نباشد 
 .)1388بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، 

 از چمن پوشیده شود. سطوح کف فضاهاي سبز تا حد امکان باید
  بازي از نوع نرم باشد.هاي  تحمع از نوع سخت و در محلهاي  مصالح کف در محل

(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی سانتیمتر باشد  60و عرص آن   35+5حداقل عمق جوي آب 
 .)1388ساختمان، 

ــاختمان ــايسـ ــکدههـ ــادانشـ ــارازهـ ــرفچهـ ــازطـ ــوروبـ ــاندرمحصـ ــاهايمیـ ــبزفضـ ــند. سـ باشـ
  .)1386(حسینی، شونداستتاردرختیمناسبهايپوششبابناهاایناستبهتر
 .)1386(حسینی، گردد ممانعتمهموحساسهايساختمانمجاورتدرسطحیوبازهايپارکینگایجاداز
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ـ ها  در فضاهاي باز و محوطه تا حد امکان نباید از عناصر و مبلمان صلب و نرده  میلـه اي  هـاي   و حفاظ 
(پـیش  تجمع و بازي و دیگر سطوح نسبتا وسیع حائز اهمیت است هاي  استفاده شود. این امر به ویژه در محل

 .)1388نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، 
  .)1391(فرزام شاد، همچنین از شیشه در ساخت چراغ هاي محوطه استفاده نشود 

صل انعطاف پذیري و با عملکردهاي چند منظوره طراحی شـود تـا در   تواند احساس ا می اجزاي فضاي باز
قابل هاي  عادي را فراهم نموده و در شرایط اضطراري حفاظهاي  شرایط معمول امکان غنا بخشیدن به فعالیت

  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، قبول ایجاد نمایند 
(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی انعطاف پذیري و طراحی چند منظوره منبع : اصل1 شکل

  )1388ساختمان، 

  
  ب) مسیرهاي دسترسی در محوطه

تا حد امکان بدون انحنا و زوایاي تند و به صورت مستقیم طراحی ها  مسیرهاي دسترسی تا محل خروجی
  شود.

  .متعدد پیش بینی شودهاي  در طراحی محوطه دسترسی
(پیش نویس مبحث بیست ویکم و شرایط قبل و بعد از تخریب منبع ها  : مثالی از تعدد دسترسی2شکل 

  )1388مقررات ملی ساختمان، 

 
% باشد. عـرض رمـپ بـراي خـروج سـریع و      5استفاده از رمپ بهتر از پله است. شیب رمپ نباید بیش از 
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  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، نباشد  متر 8/1همزمان دو نفر کمتر از 
  : استفاده از رمپ در مقایشه با پله در محوطه منبع (پیش نویس مبحث4)   شکل W. Harris,2008: استاندارد پله در محوطه منبع (3شکل 

  )1388بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، 

     
در طراحی مسیرهاي پیاده رو در محوطه و فضاي باز باید موانع و عوامل محـدود کننـده فـرار از خطـر،     

  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، حذف شوند 
شود در امتداد مسیرهاي سواره و پیاده یک ردیف فضاي سبز بـه عنـوان جـان پنـاه و افـزایش       می توصیه

(پیش نویس مبحث بیست ویکـم مقـررات ملـی سـاختمان،     یت جذب ترکشهاي اولیه و ثانویه ایجاد شود قابل
1388(.  

متـر   5/1عـرض پلـه حـداقل     ابعاد پله در فضاي باز براي حفظ ایمنی و راحتی باید به صورت زیر باشد:
 30حـداقل کـف مفیـد پلـه      سانتیمتر مناسب تر است. 12تا  8سانتیمتر باشد ولی ارتفاع  15باشد.ارتفاع پله 

  .)1388(پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ساختمان، سانتیمتر باشد 
  راهکارهاي افزایش ایمنی در فضاهاي باز در زمان حادثه

توان ایمنی افراد را در زمان فرار و حتی پس از حادثه افزایش داد. این  می با استفاده از برخی تمهیدات
  قابل تقسیم بندي است: تمهیدات به موارد زیر

شود تـا افـراد در مسـیرها و فضـاهاي      می سببها  الف) محصور نمودن فضا: محصور کردن و ایجاد دیواره
ایی بـه عنـوان جـان پنـاه     وقطعات مصالح آسیب نبینند. الزم است دیواره هها  اسکان به وسیله خورده شیشه

بـا اسـتفاده از   هـا   ایجاد دیـواره  مات زیر را انجام داد:توان یکی از اقدا می در جهت تحقق این امر ایجاد شود.
استفاده از دیوارها مشروط بر آنکه به نوع مصالح، بافـت  ، ایجاد اختالف سطح در فضاهاي باز، پوشش گیاهی

 )1391(فرزام شاد،  و شکل کالبدي دیوارها در هنگام طراحی توجه شود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


160 q   ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی ع وم         رعا ل و 
 

  

: محصور نمودن فضا 6 شکل      )1391(فرزام شاد، ن در محصور کردن مسیر منبع : استفاده از درختا5 شکل
  )1391(فرزام شاد، با ایجاد اختالف سطح منبع 

            

 
: استفاده از دیواره تزئینی به 8شکل  )    1391استفاده از دیواره به عنوان جان پناه منبع (فرزام شاد، : 7شکل 

  )1391عنوان جان پناه منبع (فرزام شاد، 

           

  
 

مجاور محوطه: تخریب مصالح و الحاقات بناها در محوطـه باعـث   هاي  ب)  کاهش اثرات منفی ساختمان
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ن لحاظ الزم است نکـات زیـر   شود. به ای می بازهاي  کاهش ایمنی و کارآیی فضاهاي طراحی شده در محوطه
 رعایت شد:ها  در طراحی ساختمان

عناصر الحاقی به ساختمان نظیر تراس ها، عامل مهمی در افزایش خسارات مـی باشـند، لـذا بایـد در حـد      
 امکان این عناصر را حذف کرد.

ن، در هنگام طراحی ساختمان می توان حجم کلی را به گونه اي طراحی نمـود کـه در بخشـهاي گونـاگو    
 فضاها و کنج هایی امن را به وجود آورد.

عالوه بر ایجاد فضایی امن و جلوگیري از ریـزش آوار بـر روي عـابرین،    ها  وجود پیلوت در زیر ساختمان
 سقف مناسبی جهت محافظت از آفتاب در تابستان و نزوالت جوي در سایر فصول ایجاد می نماید. 

 ي در جلوگیري از ریزش آوار به محوطه داشته باشد.شکل پلکانی ساختمان می تواند تأثیر زیاد
  گوشه هاي گرد نیز در رد کردن موج انفجار و مستهلک نمودن آن نقش مهمی دارد.

 نتیجه گیري
کند.  می کاهش خسارات در زمان بروز حوادث (اعم از طبیعی و غیر طبیعی) را دنبال غیرعاملپدافند 

الزم است تواند خسارات مالی و جانی را به حداقل برساند.  می معماري در طراحی بناها و فضاهاي باز،
فضاهاي باز به گونه اي طراحی شوند که در زمان حادثه به عنوان مکان امن استفاده شود و پس از حادثه، 

فرار با هاي  براي اسکان بازماندگان مورد استفاده قرار گیرد. ضمن آنکه مسیرهاي امداد رسانی و نیز راه
  شود.  می لحاظها  شرایط الزم براي حفاظت و کاهش خسارات، در طراحی محوطهرعایت 

طراحی فضاهاي باز با توجه به دسترسی سریع و ایمن متصرفان به مکان امن صورت گیرد براي این منظور 
ن بلیت ایمنی در زمان حادثه بـا امکـان اسـکان افـراد سـاک     ادر فضاي باز، مکانی یا مکان هایی با ق ستبهتر ا

  ساختمان در نظر گرفته شود.
معمول به عنوان هاي  ایجاد فضاهاي گسترده و وسیع در بین فضاهاي سبز ضمن ایجاد تنوع فضایی، در زمان

توانـد   مـی  بحـران، هـاي   گیرنـد و در زمـان   مـی  دوستانه مورد بهره بـرداري قـرار  هاي  فضاهاي مکث، نشست
  رسانی باشند. امن و نیز محل برپا کردن امکانات کمکهاي  مکان
هـاي   باتوجه به تعداد متصرفان الزم است براي فرار افراد از ساختمان و محل حادثه، تعداد و ظرفیت راه 

  باز محاسبه شود.هاي  محوطه
امن، با توجه به تعداد ساکنان سـاختمان بـه گونـه اي تعیـی شـود کـه       هاي  عرض راههاي منتهی به مکان

  یط فرار و امدادرسانی اخاللی وارد نشود.درصورت تخریب بخشی از راه در شرا
ساختمان و مکانها باز با قابلیت تبدیل به مکان امن از قـرار دادن  هاي  در طول مسیرهاي منتهی به ورودي

  وسایل و مبلمان که عرض مفید راه را کاهش دهد، خودداري شود.
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ترجیحا طبیعی ایجاد شـود ضـمن   هاي  از دیوراهها  شود در دو طرف مسیرهاي نزدیک ساختمان می توصیه
  زیبایی مسیر، مانع از ریزش مصالح بر روي افراد شود.

مسیرهاي مختلف براي دسترسی به مکانها امن تعیین شود تا در صورت مصدود شدن بعضی از بخشـها، از  
  راههاي دیگر بتوان استفاده کرد.

ساختمان و هاي  فضاهاي مرتبط با وروديایجاد اختالف ارتفاع در مسیرهاي قابل استفاده در زمان حادثه، 
  محوطه توصیه نمی شود در صورت ناگزیر بهتر است از رمپ با شیب کم استفاده شود.

می توان در بخش هایی از محوطه و غیر مرتبط با مسیرهاي عبوري، فضاهایی با اختالف  ارتفـاع ایجـاد   
ورد استفاده قرار گیرند، دیواره مانع از نفوذ عوامـل  توانند به عنوان پناهگاه براي اسکان م می نمود. این فضاها

در هـا   توانند براي ایمنـی در برابـر ریـزش    می طبیعی مانند باد خواهد بود. ضمن این که در زمان حادثه افراد
  پناه گیرند.ها  پشت دیواره 

، ضـمن  غیرعاملند ایمن و با توجه به شرایط پدافهاي  ایجاد فضاهاي نیمه باز در اطراف ساختمان با سازه 
تواند شـرایط ایمـن فـرار را     می مناسب نشستن،هاي  تامین شرایط مناسب براي فضاهاي داخلی ساختمان، محل

  تامین کند.
به موازات ساختمان نوار سبز با درخت استفاده شود.  مزایاي این امر عالوه بر تامین سایه اندازي و منظر 

تواند مـانع   می تر براي متصرفان در زمان حادثه است. پوشش گیاهیمناسب براي ساکنان، ایجاد شرایط ایمن 
 و مصالح بر روي افراد در موقع فرار شود.ها  از ریزش شیشه

آب نماها در مکان هایی قرار گیرند که مانع امدادرسانی نباشند، باعث آسیب افراد در زمان فرار نشوند و 
  داشته باشد.در صورت نیاز وجود ها  امکان استفاده از آب آن

قرار نگیرد تا مانع فرار در زمـان حادثـه   ها  در پیش دبستان، فضاهاي بازي با وسایل در مجاورت ورودي 
  ایجاد نشود.

قـرار گیـرد. در   هـا   ورزشی با فاصله مناسب از ورودي هاي  در مدارس، محل صف تجمع صبح گاه و زمین
و بتوان از آنها به عنوان مکان امن و اسـکان بعـد از    صورت بروز حادثه، این فضاها از ریز مصالح دور باشند

 حادثه استفاده شود.
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  منابع
) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 121) ماده (11آیین نامه اجرایی بند ( -1

 جمهوري اسالمی ایران
رس (مجتمع هم نشینی فضاهاي باز و بسته در معماري مدا")، 1391احمدي، زهرا و همکاران، ( -2

، سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور، اداره کل نوسازي مدارس "آموزشی عالمه)
 استان تهران

 بحران مدیریت نقش انسانی بررسی فاجعه یا طبیعی حادثه تهران؛ زلزله")، 1387بینش. بهرنگ، ( -3

 ، معاونت امور فرهنگی اجتماعی شهرداري تهران"تهران زلزله در
، سازمان آموزش "بررسی اجمالی زلزله و وقوع آن در کرمان و بم")، 1383ماشاا...، (جاللی فرد.  -4

 و پرورش استان کرمان، اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان کرمان
در معماري راهکاري  غیرعاملپدافند ") 1386حاجی ابراهیم زرگر. اکبر، مسگري هوشیار. سارا،( -5

،  سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در "نحجهت کاهش خطرپذیري در برابر سوا
 حوادث غیر مترقبه طبیعی، تهران

 با تاکید عامل غیر فنداپددر ديبنیا مفاهیم ")،1389، (طاهر ادي،پریز و حسن ،مینیا حسینی -6
  پاولچا داز،پر کهن ندیشها موسسه ،"ناحیهو برشهر

 فنداپديیزر برنامه جهت ودلنگر شهرریابیساختاارز ")،1389و همکاران، (حسن  ،مینیا حسینی -7
 18 رهشما،15جلد ، فیاییاجغر معلوديبررکاتنشریه تحقیقا، "غیرعامل

دومین پودمان  "الزمات پدافند غیرعامل در معماري بناهی درمانی")،1386حسینی. سید بهشید، ( -8
 علوم پزشکی سراسر کشورهاي  مدیران دفاتر فنی دانشگاه

راهنماي کاربردي  ")،1387ر، منتظرالقائم. سعید، امینایی چتروردي. عبدالرضا،(حسینی. مازیا -9
، سازمان پیشگیري و مدیریت "در اثر زلزلهها  کاهش خسارات اجزاي غیرسازه اي ساختمان

 بحران شهر تهران
 هاى مؤلفه و ابعاد تبیین" )،1389(وفادار. حسین،  غالمرضا، معمارزاده. ،محمدى. سهراب خان - 10

 اول شمارة پنجم، انتظامی، سال مدیریت مطالعات فصلنامه ،"انتظامى بحران
 آموزشی فضاهاي مختص سرد اقلیم در ساختمانی نوین مصالح شناسایی")،1391دهقانی. صهیب، ( - 11

، پایان نامه ارشد رشته معماري، دانشگاه تربیت "کرج کالسه 15 دبیرستان طراحی: موردي نمونه
 معماريمدرس، دانشکده هنر و 
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با مصالح هاي  بهبود رفتار لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان")،1387رجب پور. حامد، همکاران، ( - 12
  ر، سمنانچهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشو، "بنایی

فیزیکی و فرهنگی فضاهاي هاي  ویژگی")، 1386زمانی. بی بی عشرت، نصر اصفهانی. احمدرضا، ( - 13
، "چهار کشور پیشرفته جهان از دید دانش آموزان ایزانی و والدین آنانآموزشی دوره ابتدایی 

 ، سال ششم23آموزشی، شماره هاي  فصلنامه نوآوري
کاربردي جدید، نشریه تعلیم و هاي  اندیشه "زیبا مدرسه  ")،1389زینغلی دهشیري. اکرم، ( - 14

  6شماره  14تربیت،دوره 
 )www.tehran-org.comسایت رسمی گروه مهندسین مشاور آرمان ( - 15
، سازمان آتش نشانی و "اصول و مبانی پیشگیري و کاهش خسارت")،1385عباسی. محمد، ( - 16

 خدمات ایمنی تهران، حوزه معاونت آموزشی و تربیت بدنی، 
 مدیریت ریزي برنامه")،1389(ظهور. مجتبی،  ،قرائی. سهراب محمد، محمدنیا عسکري زاده. سید - 17

، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان "پایدار توسعه راستاي در محیطی مخاطرات و بالیا
 جهان اسالمی، زاهدان

، جلد دوم مطالعات اقلیمی و "اصول و مبانی طراحی فضاهاي آموزشی")، 1377غفاري. علی، ( - 18
 تجهیز مدارس کشورضوابط طراحی فضاهاي آموزشی،  سازمان نوسازي، توسعه و 

 ، فصلنامه"غیرعامل پدافند منظر ازها  محوطه طراحی مالحظات")،1391فرزام شاد، مصطفی، ( - 19
 1391 بهار شماره، پیش غیرعامل پدافند دانش و فرهنگ

کاهش خطر زلزلۀ مراکز آموزش عالی با کمترین هزینه، نمونه موردي ")،1389فالحی. علیرضا، ( - 20
 5، آرمانشهر، شماره "دانشگاه شهید بهشتی دانشکدة معماري و شهرسازي

کاربرد پدافند غیر عانل در برنامه ریزي شهري و ")، 1391کامران. حسن، حسینی امینی. حسن،( - 21
، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسالمی "منطقه اي (مطالعه موردي شهریار)

 38واحد اهر، شماره 
سومین  "زلزله رویکرد با بحران مدیریت سیستم طراحی متدولوژي")،1384محمدي. کاوه، ( - 22

  کنفرانس بین المللی مدیریت 
پیش نویس مبحث بیست ویکم مقررات ملی ")،1388مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ( - 23

 ، ویرایش ششم"ساختمان
مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهري و روستایی و پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد  - 24

 ، تهران"شهري بحران از سري متون تخصصی ویژه شهرداران،  مدیریت ")،1386ی، (دانشگاه
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سامانه تخمین سریع خسارات و تلفات زلزله "معاونت پیشگیري و کاهش خطرپذیر،(نامشخص)،  - 25
 ، سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران"شهر تهران

 ینههب مدیریت در GIS اطالعاتی سیستم هاي نقش")، 1389منوچهري. جعفر، سپري. فرامرز، ( - 26

، شرکت توزیع نیروي برق ")7/7/87(مطالعه موردي  برق نیروي توزیع ايه شبکه در بحران
 مازندران

 52، شماره »پژوهشهاي جغرافیایی«، جغرافیا "زلزله، شهرها و گسل ها")،1384نگارش. حسین، ( - 27
کاهش آسیب در مقابله با  راهکارهاي")،1390هاشمی فشارکی. حسین، برخورداري. سیامک، ( - 28

و  غیرعامل، فصلنامه پایا دانش، سازمان بسیج مهندسین استان اصفهان، کارگروه پندافند "زلزله
 مدیرت داخلی، سال اول

1-  W. Harris. Charles, T. Dines. Nicholas,(2008), “TIME-SAVER STANDARDS FOR 
LANDSCAPE ARCHITECTURE : DESIGN AND CONSTRUCTION DATA”, 
Second Edition 
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