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های مسکونی های مجتمعهایی جهت طراحی پناهگاهآنچه در این تحقیق صورت پذیرفته است، تهیه و ارزیابی شاخص 

توجهی از های مسکونی(، حجم قابل ها )مجتمعگیرند. این ساختمانمنظوره مورد استفاده قرار می ایست که بصورت دو

ها بصورت غیرمستقیم تحت اثرات ناشی از ساخت و ساز سالیانه کشورها را تشکیل داده و تعداد زیادی از آنها در جنگ

ها به طور )جنگ لیبی( نشان داده است این ساختمان . بررسی آخرین جنگ در حال وقوعاندقرار گرفتهحمله به شهرها 

برای اینگونه  ییهاهایی جهت طراحی پناهگاهاند. لذا ارزیابی شاخصتهمستقیم و غیرمستقیم مورد هدف قرار گرف

 باشد.می مقالههدف این  ها بسیار ضروری بوده وساختمان

شناسی تحقیق ای به سوابق آن، روشکه پس از ارائه کلیات تحقیق و اشاره باشدمی منوالروند کلی در این مقاله به این 

ها بیان ها معرفی شده و سواالت مربوط به هر یک از شاخصبرای طراحی پناهگاههای تعیین شده و سپس شاخص

های بعدی دارد. پس از های معرفی شده در بخشاند. نتایج این پرسشنامه نقش بسزایی در تعیین ارزیابی شاخصگردیده

شوند. در بخش نهایی ها بیان میتعیین نتایج پرسشنامه، به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و مالحظات کلی طراحی پناهگاه

 .گرددگیری کلی از تحقیق ارائه مینیز نتیجه

 

 

 مقدمه -1

تمامی مراکز زندگی و  ،اصوالً تبعات ویرانگر جنگ

نماید. به فعالیت کشورهای مورد هجوم را با خود درگیر می

 هایی که از درس و سال دفاع مقدس 8استناد تجارب 

 و  2111 ،1991های های ویرانگر اخیر آمریکا در دههجنگ

ها و نیز مردم، شهرها و ساختمان حاصل گردیده، 2111

 ، زیراهمواره در صدر اهداف مورد توجه مهاجمین قرار دارند

ضربه به آنها در پیروزی مهاجم دارای اهمیت کلیدی است. 

از اینرو کاهش آسیب پذیری شهرها در افزایش توان دفاعی 

. لذا برای افزایش باشدمیهر کشوری امری انکار ناپذیر 

روحیه دفاع و مقاومت در برابر تهاجم و نیز حفاظت از جان 

ها یک ضرورت مردم شهرها، بحث طراحی و ساخت پناهگاه

باشد. اصول اصلی دفاع غیرعامل نیز گواه بر میانکار ناپذیر 

این امر است و انجام مالحظات دفاع غیرعاملی در خصوص 

تواند قدم مهمی در این راستا لی میپایداری و ارتقاء امنیت م

باشد. از آنجا که وجود برخی موانع از قبیل کمبود زمین 

سازی و برج ،سازیباعث ساخت و ساز بصورت عمودی

ها باید به لذا طرح .سازی در جوامع شهری شده استمجتمع

گرایش یابند تا ضمن  ایبگونه سازیمنظوره سمت دو

در شرایط عادی، بتواند در از فضای موجود  استفاده بهینه

های منی برای ساکنین اینگونه مجتمعشرایط اضطرار نیز مأ

های و نیاز به ساخت پناهگاه را در مجتمع بودهمسکونی 

 سازد. طرفمسکونی بصورت اخص بر

های ها بدلیل تحمیل هزینهلذا همواره ساخت پناهگاه

استقبال کمی برای اولیه زیاد جهت طراحی و ساخت، از 

 این در. باشدمیهای مسکونی برخوردار سازندگان مجتمع

 ،سازی اینگونه فضاهامنظوره که میتوان با دواست  حالی

ای، امنیت را در های سرمایهضمن استفاده بهینه از هزینه

 شرایط بحران برای ساکنین مجتمع مسکونی به ارمغان آورد.

راستای رسیدن به  با توجه به اینکه این تحقیق در

ای برای ، لذا فرضیهباشدمییکسری اصول طراحی پناهگاهی 
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آن متصور نبوده و بیشتر برای دستیابی به اصول طراحی 

تمرکز شده است. اما در کل این سوال اصلی به ذهن متبادر 

های چه اصولی جهت طراحی در پناهگاه" می شود که

این مکان بصورت های مسکونی باید استفاده شود تا مجتمع

 ".قابل استفاده باشدمنظوره نیز  دو

 

بیان مسئله -9  

اهمیت مسئله در این است که بدانیم حجم قابل 

ها توجهی از ساخت و ساز ساالنه کشور مربوط به ساختمان

های اخیر ها در جنگباشد و با وجودی که این ساختمانمی

اند، مورد هدف مستقیم و غیرمستقیم دشمن قرارگرفته

هیچگونه اصول، الزامات و مالحظات پدافند غیرعاملی جهت 

های دو ساخت پناهگاه .طراحی معماری آنها وجود ندارد

منظوره که یکی از راهکارهای مفید برای تداوم حیات در 

برای حجم بزرگی از ساخت و سازهایی  ،باشدیک جامعه می

یده مد تواند به عنوان یک اگیرد میکه در شهرها صورت می

 .داشته باشدنظر قرار 

از اینرو پژوهش در حوزه مطالعات معماری و اصول 

طراحی پناهگاه و نیز در ادامه، تدوین اصول فنی طراحی 

های مسکونی یک نیاز های دو منظوره مجتمعپناهگاه

لذا در این خصوص تحقیقاتی  .آیدضروری و مهم به شمار می

گرفته که بصورت های داخلی و خارجی انجام در حوزه

 است: ارائه گردیدهخالصه در ذیل 

 

 پیشینه تحقیق در حوزه داخلی -9-1

  ،1388مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، 

نویس مبحث بیست و یکم مقررات ملی پیش

 )پدافند غیرعامل(. ساختمان

نویس پس از معرفی کلیاتی در زمینه در این پیش

ساختمان به سه قسمت پدافند غیرعامل و تهدیدات، طراحی 

سیسات تقسیم شده و الزامات و ، سازه و تأمعماری

ها، بیان گردیده است. نتیجه مالحظاتی در هر یک از زمینه

نویس در حوزه معماری، ارائه مالحظاتی در راستای این پیش

های روزمینی بر اساس طراحی معماری تمام انواع ساختمان

 اصول پدافند غیرعامل می باشد.

 معیارهای پدافند غیرعامل در 1389نی، حسی ،

 های جمعی شهری.طراحی معماری ساختمان

بندی مناسبی نسبت به انواع در این کتاب طبقه

ها صورت پذیرفته و در هر کاربری، ابتدا اهمیت ساختمان

ها بر اساس درجه تهدید مبنا و امکان تهاجم به زیرمجموعه

تعیین گردیده و  آن و لزوم تداوم فعالیت در زمان جنگ

یک از آنها  سپس مالحظاتی جهت طراحی معماری هر

مطرح شده است. به عالوه سوابقی از تهاجم به کشورهای 

گردیده که به خواننده دید  ارائهمختلف و پیامدهای آن نیز 

همچنین . خواهد دادتری نسبت به شناخت تهدیدات جامع

اما رویکرد کتاب اند بیشتر کاربری ها مورد بررسی قرار گرفته

 به طور خاص به سمت یک کاربری نرفته است.

 اصول و رهنمودهای طراحی 1381نژاد، داعی ،

های باز مسکونی با رویکرد پدافند مجتمع

 غیرعامل.

 

 ،رزیابی تهدیدات و تحلیل ، ا1388 جاللوندی

 های امن فرماندهی و کنترلریسک فضا

فرماندهی و نامه با تکیه بر فضاهای امن ندر این پایا

سیسات مورد ا دید تهدیدات متصور برای آنها و تأکنترل و ب

طراحی  درخصوصاست و  گردیده، بحث نیاز اینگونه اماکن

امنیت  هاهای مسکونی که هدف آنپناهگاه جهت مجتمع

 جانی افراد است، صحبتی به میان نیامده است.

 

 پیشینه تحقیق در حوزه خارجی -9-9

 624 ،624، 111) 1فما ریسک مدیریت سری، 

 ( 612و  631 ،628

 2113مجموعه مدیریت ریسک آفما که بعد از سال 

هایی در حوزه میالدی انتشار یافت، حاوی دستورالعمل

 طراحی شهری و ساختمان در برابر تهدیدات تروریستی 

های ارزیابی تهدیدات، تحلیل باشد. در این مجموعه، روشمی

راحی امنیتی بر اساس تهدید ریسک، تعیین تهدید مبنا و ط

اند. اما حوزه ها بیان گردیدمبنا برای انواع مختلف کاربری

شمول تهدیدات آنها با تهدیدات متصور برای کشور ما 

متفاوت بوده و تنها جوابگوی نیازهای نوع خاصی از تهدید 

 باشد.می)تروریست( 

 .01-020-4  2سییو.اف 

دستورالعمل مهندسی سیسات، أمعیارهای یکپارچه ت

این مجموعه و  باشد.می اطراحی امنیتی، وزرات دفاع آمریک

های مشابه که توسط وزارت دفاع آمریکا منتشر مجموعه

شوند، رویکرد بیشتری نسبت به تهدیدات نظامی دارند. می

به دیگر سخن، جنبه غیر نظامی آنها کمتر از کتب مجموعه 

ظیر ربایش امواج آفما بوده و حاوی تهدیدات نوین ن

باشد. این مجموعه که جزء ... نیز می الکترومغناطیسی و

                                                         
1 -(آژانس فدرال مدیریت شرایط اضطراری Federal Emergency 

Management Agency(FEMA) 
2
- UFC: Unified Facility Criteria 
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باشد، های مهندسی امنیت وزارت دفاع آمریکا میمجموعه

های این سیسات و ساختماناستانداردی برای طراحی تأ

باشد. هر چند این دستورالعمل تهدیدات خانه میوزارت

آفما در  را نسبت به کتب سری مدیریت ریسک یترمتنوع

گیرد، اما باز هم تهدید اصلی در نظر گرفته شده در آن می بر

تروریسم و مجتمع مورد بحث، یک مجتمع اداری با درجه 

باشد. درحالیکه تحقیق حاظر درخصوص نوع اهمیت زیاد می

تهدید و نوع کاربری ساختمان متفاوت از آنچه که در این 

 باشد.مجموعه آمده است، می

ها مطالب مفید و قابل طراحی پناهگاهخصوص بحث در

بیان اصول کلی  به که عموماً گردیده استای یافت مالحظه

 ها که در شرایط و با اهداف حفاظتی خاصی طراحی پناهگاه

اما  پرداخته شده است.بحث و بررسی اند به ایجاد گردیده

های مسکونی که های مجتمع، در حوزه پناهگاهخاصبطور 

و بایست طراحی گردند، اصول کلی وره میمنظ بصورت دو

 .نگردیدمدون طراحی پناهگاهی یافت 

 هدف اصلی تحقیق حاضر، استخراج و تدوین 

های دو های فنی الزم برای بهبود طراحی پناهگاهشاخص

های سرمایه محافظت از جهت به مسکونی هایمجتمع منظوره

این باشد. انسانی کشور در شرایط یک جنگ احتمالی می

تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش تحلیلی به انجام 

ای و ها، مطالعات کتابخانهآوری دادهرسیده است. ابزار جمع

ای و . پس از مطالعات کتابخانهباشدمیاینترنتی و پرسشنامه 

های های بومی و غیربومی شاخصآوری دادهاینترنتی و جمع

کونی استخراج های مساولیه طراحی پناهگاهای مجتمع

ها و به کمک برنامه با تدوین پرسشنامه پس از آنو  هگردید

SPSS با استفاده از نتایج ها صورت گرفته و پردازش داده

های مسکونی مجتمع هایپناهگاه طراحی هایشاخص حاصل،

 .گردیده استو اهمیت آنها با یکدیگر مقایسه  ارزیابی

 
روش شناختی اجرای مدل ارزیابی و  -3

 تحلیل نتایج

های طراحی در این پژوهش جهت ارزیابی شاخص

های ی شاخصا کتابخانه منابع از ، ابتدا با استفادهها پناهگاه

سپس جهت ارزیابی  .طراحی پناهگاهی شناسایی گردیدند

ها عالوه بر تحقیقات میدانی، نظر سنجی از این شاخص

سنجی از خبرگان، گان نیز صورت گرفت. به منظور نظرخبر

های بدست آمده دهی به شاخصی جهت وزنا نامهپرسش 

آشنا  کارشناس خبره نفر 33 اختیارها در در طراحی پناهگاه

رار گرفت. قعمران، معماری و پدافند غیرعامل  هایبه زمینه

بیشتر باشد، دقت اطالعات حاصله  کارشناسانچه تعداد  هر

توان  یمبار پرسشنامه نیز بیشتر خواهد بود. برای بررسی اعت

سپس نتایج بدست از تست الفای کرون باخ استفاده کرد. 

تجزیه و  SPSSافزار ها با استفاده از نرمآمده از پرسشنامه

الزامات و  در ادامه نتایج حاصل بصورت. تحلیل گردید

های منظوره مجتمع های دومالحظاتی در طراحی پناهگاه

 مسکونی آورده شده است.

 

های مرتبط با  طراحی پناهگاه یهاشاخص -3-1

 منظوره در شرایط بحران دو

بسزایی در میزان  ریتأثها های طراحی پناهگاهشاخص

پذیری جوامع دارد. در این خصوص توجه به  کاهش آسیب

از تجمیع ها این شاخص .باشد های ذیل ضروری می شاخص

انات خصوص طراحی فضاها و نیز امکمطالعات کتب مدون در

در شرایط اضطرار، استخراج  هاپناهگاه ضروری و مورد نیاز

و به  اساتید مجرب این حوزه توسط تاییدپس از و  گردیده

 :اندشرح ذیل انتخاب گردیده

 ها و پالن پناهگاهالف( فرم

 ب( سازماندهی فضاها

 ج( ورودی و خروجی پناهگاه

 ه( احتیاجات الزم در شرایط اضطرار

 منظوره ثانویه جهت طراحی دوو( عملکرد 

 ز( موقعیت پناهگاه نسبت به سطح زمین

 ح( فضاهای داخلی و دیاگرام ارتباطی بین آنها

 ثیرگذار در تعیین سطح زیربنای پناهگاهط( عوامل تأ

 ی( ارگونومی پناهگاه

 

براساس نتایج حاصله، احتیاجات الزم در شرایط 

بین فضاهای ترین عامل و دیاگرام ارتباطی  اضطرار مهم

ه ترین عامل تشخیص داده شد داخلی پناهگاه کم اهمیت

یک از موارد مذکور ر به بررسی هبه تفکیک  ادامهدر است. 

 :پردازیم می
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 طراحی معماری پناهگاه سازگار با اصول و اهداف پدافند غیرعاملهای ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص:  1جدول 

 

اهداف پدافند غیرعاملهای طراحی معماری پناهگاه سازگار با اصول و : وزن و تاثیرگذاری هر یک از شاخص 9جدول 

 راحی معماری پناهگاه سازگار باهای طاز شاخص

 اصول و اهداف پدافند غیرعامل

 گذاری هر شاخص به درصدمیزان وزن و تأثیر

 است.( 111)مجموع وزن شاخص ها برابر 

 33491/11 ها و پالن پناهگاهفرم

 41941/11 سازماندهی فضاها

 12833/11 ورودی و خروجی پناهگاه

 13199/13 احتیاجات الزم در شرایط اضطرار

 14632/11 عملکرد ثانویه جهت طراحی دو منظوره

 94611/11 موقعیت پناهگاه نسبت به سطح زمین

 322318/9 فضاهای داخلی و دیاگرام ارتباطی بین آنها

 38946/11 پناهگاهعوامل تأثیرگذار در تعیین سطح زیربنای 

 43819/11 ارگونومی پناهگاه

 
 شاخص های طراحی معماری سازگار پناهگاه با اصول و اهداف پدافند غیرعامل:  1شکل 

شاخص های 
طراحی معماری  

سازگار پناهگاه با 
اصول و اهداف 
 پدافند غیرعامل

فرمها و پالن 
 پناهگاه

سازماندهی 
 فضاها

ورودی و 
خروجی 
 پناهگاه

احتیاجات 
الزم در 
شرایط 
عملکرد  اضطرار

ثانویه جهت 
طراحی 

 دومنظوره

موقعیت 
پناهگاه 

نسبت به 
 سطح زمین

فضاهای 
داخلی و 
دیاگرام 

ارتباطی بین 
 آنها

عوامل 
تاثیرگذار در 
تعیین سطح 

زیربنای 
 پناهگاه

ارگونومی 
 پناهگاه

 شاخص

 ی

 شاخص

 ط

 شاخص

 ح

 شاخص

 ز 

 شاخص

 و

 شاخص

 ه 

 شاخص

 ج

 شاخص

 ب

 شاخص

 الف
 

8844/1  9144/1  1191/1  8461/1  9334/1  4924/1  9812/1  9431/1  شاخص الف  
9213/1  9621/1  1111/1  8944/1  9491/1  8224/1  1186/1  شاخص ب   
9164/1  9211/1  1316/1  8814/1  9114/1  8149/1  شاخص ج    
1199/1  1611/1  3992/1  1911/1  1481/1  شاخص ه     
9114/1  9421/1  1848/1  9213/1  شاخص و      
1246/1  1116/1  2834/1  شاخص ز       
8116/1  شاخص ح        8193/1 
 شاخص ط         9481/1
 شاخص ی         
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 ها و پالن پناهگاهفرم -4
 

از پنج محور مورد ارزیابی و ها و پالن پناهگاه فرم

 نظرسنجی قرار گرفت که عبارتند از:

 ایدایره -1
 یمستطیل -2
 شش ضلعی -3
 یمربع -6
 یمثلث -1

نتایج حاصل از نظرسنجی مشخص نمود که مورد اول 

و سوم دارای اهمیت بیشتری نسبت به باقی موارد و موارد 

 باشند. دوم و پنجم دارای اهمیت بسیار کمتری می

 

 سازماندهی فضاها -2
 

مورد  محورهای سازماندهی فضاها نیز از پنج  مولفه

 بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

 شعاعی -1
 مرکزی -2
 خطی -3
 شبکه ای -6
 مدوالر -1
 

 فلکی و چرخ نوع شعاعی سازماندهی از صورتیکه در

 دو المقدورحتی کهمهم است  نکته این، گرددمی استفاده

در  یال دو خطی، بمباران اثر در تا نباشند، راستا یک در یال

 مورد در .نگیرند قرار بمب مستقیم برخوردمعرض 

 مناسبی سترسید سازماندهی، این گفت توانمی امدادرسانی

 مرکز به دسترسی دررا  مرکزی سازماندهی مشکل وداشته 

 محل که ستآن ا سازماندهی این در توجه قابل نکته. ندارد

 جدا انقطاع درز توسط حتما بایستمی مرکز به هایال اتصال

 .نرساند آسیب مجموعه سایر به یال یک تخریب تا گردد

 ممکن مرکزی سازماندهی یک در حرکت مسیرهای

 در تقریبا حال هر به. باشد مارپیچ یا حلقوی شعاعی، است

 .شد خواهد ختم مرکزی فضای به حرکت مسیر موارد، تمام

 نظم و متراکم نسبتا شکل از که ایمرکزی هایسازماندهی

 به زیر منظورهای به توانندمیباشند، می برخوردار هندسی

 : روند کار

 .آورند وجود به فضا در را مکانهایی یا نقاط( 1

 .دهند تشکیل محوری ترکیبات برای را ایپایانه( 2

  تعریف حجم یا محدوده داخل در شی یک شکل به (3

 ].1[نمایند عمل فضا از ایشده

 یکدیگر با است ممکن فضاها سازماندهی خطی، در

 فضاها از یک هر استقرار محل. باشند متفاوت کامال یا مشابه

 .باشد ثرمؤ آنها اهمیت در تواندمی خطی سازمان در

 آسانی به وبوده  انعطافپذیر شکل، نظر از خطی سازماندهی

 دیگر و سبز فضای توپوگرافی، شرایط با را خود تواندمی

 .]1[دهد تطبیق سایت هایمحدودیت

نشان داد که دو مورد اول و دوم  نتایج نظرسنجی

بسیار مهمتر از باقی موارد و مورد سوم جهت طراحی 

پناهگاه از درجه اهمیت کمتری نسبت به باقی موارد 

 برخوردار است.

پذیری ای، توده و فضا از انعطافدر سازماندهی شبکه

)به ویژه توپوگرافی  باالیی نسبت به شرایط مختلف سایت

در نتیجه تخلیه انرژی انفجاری از فضای  محلی( برخوردارند.

 .[2]گرددپذیر میسهولت بیشتری امکانها با بین ساختمان

 

 ورودی و خروجی پناهگاه -1

های مورد توجه در طراحی ورودی و لفهؤانواع م

 :نمودتوان به شکل زیر بیان خروجی پناهگاه را می

 رعایت ضوابط آفا -1
 طراحی بصورت رمپ -2
 با شیب کمطراحی بصورت پله  -3
 ورودی بزرگ و عریض یکوجود  -6
 ورودی با عرض متوسط دووجود  -1
 ورودی از داخل مجتمع مسکونی -4
 ورودی از خارج مجتمع مسکونی و فضای باز -4
 ها طراحی شودورودی یقرینه پالن، در هاخروجی -8
 محل خروجی اضطراری در زیر ساختمان باشد -9

 محل خروجی اضطراری در فضای باز باشد -11
 خروجی نصف مساحت ورودی باشدمساحت  -11
 دار شبرنگی مشخص شودخروجی با عالئم جهت -12

 توصیفات ارقام:  3جدول 

 
N انحراف معیار متوسط ماکزیمم حداقل 

q 1/1  21 1 9 4/4  46344/2  

q 2/1  21 1 9 9/3  99434/1  

q 3/1  21 1 9 6/4  14184/2  

q 6/1  21 3 4 1/1  24433/1  

q 1/1  21 1 9 4/6  18644/3  

 توصیفات ارقام:  4جدول  

  N انحراف معیار متوسط ماکزیمم حداقل 

q 1/2  19 1 9 862/4  131/2  

q 2/2  19 1 9 432/4  214/1  

q 3/2  19 1 9 666/3  414/1  

q 6/2  19 3 4 118/1  922/1  

q 1/2  19 1 9 968/1  634/2  
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 فضایمقررات ملی ساختمان  21مبحث  مطابق

 هرگونه یا و سقف ایجاد با باید، ساختمان خروجی و ورودی

. شود سازی و ایمن محفوظ آوار، ریزش برابر در مقاوم حایل

فقط فرم پیش آمده این مشخصه را  ،های اشاره شدهبین فرم

تواند به عنوان عامل فدا شونده در همچنین این فرم می .دارد

 .]3[مقابل انفجار نیز عمل نماید

 در محکم سقف یک با بایستمی ساختمان خروجی

 ].6[شود ایمن آوار ریزش برابر

آورند و های عقب نشسته نیز حفاظ بوجود میورودی 

 .]1[دهنددر قلمرو بنا جای می بخشی از فضای خارج را

با توجه به ارقام بدست آمده موارد شش، ده و دوازده 

و پس از آن  بوده از درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردار

نه و یازده نیز از  ،. موارد چهارگیرندمیموارد یک و پنج قرار 

 شاخص ورودی و خروجی پناهگاهها در لفهؤترین ماهمیتکم

 .گردندمیبندی دسته

 

 

 اضطرار شرایط در ات الزماحتیاج -7

هشت محور مورد  درالزم در شرایط اضطرار  اتاحتیاج

 ارزیابی و نظرسنجی قرار گرفت که عبارتند از:

 آب -1
 مواد غذایی -2
 عالئم اخباری -3
 بهداشتی ترسرویس  -6
 سرویس بهداشتی خشک -1
 تهویه هوا -4
 نور -4
 تجهیزات امدادی -8

های با زمان اقامت کوتاه مدت، ذخیره برای پناهگاه

غذا ضرورت چندانی ندارد ولی ذخیره آب ضرورت خواهد 

، تهیه و های با زمان اقامت بلند مدتداشت. برای پناهگاه

 .]4[ذخیره آب و غذا جزو ضروریات به حساب می آید

ها بهتر است از طریق سقف یا کف ویه هوای پناهگاهته

های تهویه هوای افقی بسیار اینکه دریچه وجود انجام شود. با

های عمودی تر طراحی و ساخته می شوند، ولی دریچهراحت

 ها از خود نشان پذیری کمتری در مقابل پرتابهآسیب

ها مجزا بودن یکی از ملزومات اساسی پناهگاهدهند. می

 باشد و در هیچ شرایطی مسیرهای ورود و خروج هوا می

].4[توان از مسیر ورود و خروج مشترك استفاده نمودنمی
 

بعلت ازدحام جمعیت همواره نیاز به خنک کننده در 

ها یک سیستم گرمایش مستانزمحیط وجود دارد. ولی در 

الزم و ضروری است. از موتور ژنراتورهای سیستم پناهگاه در 

برای تامین روشنایی استفاده نیز های ذخیره و باطری تهویه

تابلوها و عالئم توجه به این  نصبدرخصوص  .]3[شودمی

ای ایجاد باشد که محل نصب نباید بگونهنکته ضروری می

پله گردد که باعث ایجاد مزاحمت در برابر پنجره یا درب، راه

ها، بازشو، نشانو نردبام، راه گریز از حریق، راه عبور آتش

 .]8[نورگیر و راه تهویه هوا گردد

با توجه به شرایط بحران که امکان قطع برق بسیار 

این نیاز وجود دارد که عالئم و تصاویر معرفی شده،  ،باشدمی

پیام خود را بعد از تاریکی به همان خوبی که در روز دیده 

استفاده از عالئم نوری شب رنگ  لذامی شوند، انتقال دهند 

طراحی تابلوها، عالئم و حتی قرنیز، لبه سنگ پله،  در

همچنین  .]9[دستگیره نرده و قاب چارچوب در الزامی است

 گردیدهها توصیه ی برای پناهگاهتأمین روشنایی اضطرار

 .]11[است

 

 

 منظوره دو طراحی جهت ثانویه عملکرد -8

های مورد توجه در عملکرد ثانویه جهت طراحی لفهمؤ

 :نمودتوان به شکل زیر بیان میمنظوره پناهگاه را  دو

 ایفروشگاه زنجیره -1

 توصیفات ارقام:  2جدول 

 
N انحراف معیار متوسط ماکزیمم حداقل 

q 1/3  21 1 9 4/4  112/3  

q 2/3  21 3 9 9/1  889/1  

q 3/3  21 1 4 1/1  994/1  

q 6/3  19 1 4 12/3  982/1  

q 1/3  21 3 9 1/4  411/1  

q 4/3  21 1 9 1/4  198/2  
q 4/3  21 3 9 1/1  411/1  
q 8/3  21 3 4 4/1  313/1  
q 9/3  21 1 4 2/3  934/1  
q 11/3  21 1 9 4/4  362/1  
q 11/3  19 1 4 49/2  411/1  
q 12/3  21 3 9 3/4  421/1  

 توصیفات ارقام:  1جدول 

 
N انحراف معیار متوسط ماکزیمم حداقل 

q 1/6  21 4 9 3/8  949/1  

q 2/6  21 3 9 2/4  634/1  

q 3/6  21 3 9 9/1  411/1  

q 6/6  21 3 9 6/4  429/1  

q 1/6  21 3 9 2/4  441/1  

q 4/6  21 1 9 9/4  118/1  

q 4/6  21 3 9 6/1  444/1  

q 8/6  21 3 9 2/4  416/1  



 23                                                   92 تابستاناول،  ةاول، شمار ة/ دوررانیا رعاملیپدافند غعلمی انجمن  یتخصص -یفصلنامه علم

 

 

 فضای ورزشی -2
 پارکینگ عمومی مجتمع -3
 کلینیک درمانی -6
 فضای آموزشی -1
 فضای مذهبی -4

 

لفه فروشگاه براساس نتایج حاصل از جدول فوق دو مؤ

ای و پارکینگ عمومی مجتمع از مقبولیت بیشتری زنجیره

 ند.باشمی ها برخوردارلفهنسبت به سایر مؤ
 

 زمین  سطح به نسبت پناهگاه موقعیت -2

مورد ذیل ه شرح ب شاخصچهار  خصوصدر این 

 :بررسی قرار گرفت

 در زیر طبقات مجتمع و مرکز پالن -1
قسمتی از پالن، در زیر طبقات و قسمتی در زیر  -2

 مشاعات فضای باز
فاصل بین دو  کل پالن در زیر فضای باز و حد -3

 مجتمع قرار گیرد
برای هر مجتمع بصورت مجزا در زیرزمین و مرکز  -6

 پالن مجتمع باشد

 

 
دهنگان به این ، توجه اکثرین پاسخبخشدر این 

که پناهگاه در مرکز پالن باشد و برای  گردیدهموضوع جلب 

 چند مجتمع مجزا تنها توسط یکسری راهروهای ارتباطی 

 

 

 

 

زیرزمینی این اتصال برقرار گردد و هر مجتمع بصورت مجزا 

 و دارای پناهگاه مخصوص به خود باشد. نمودهعمل 
 

 آنها  بین ارتباطی دیاگرام و داخلی فضاهای -12

ه مورد بررسی قرار گرفت پانزده مؤلفه خصوصدر این 

 می باشد: ذیلکه به شرح  است

 سرویس بهداشتی و تهویه -1
 سرویس بهداشتی و فضای عمومی -2
 سیساتیأسرویس بهداشتی و فضای ت -3
 سرویس بهداشتی و تجهیزات امدادی -6
 سرویس بهداشتی و انبار غذایی -1
 تهویه و فضای عمومی -4
 سیساتیأتهویه و فضای ت -4
 و تجهیزات امدادیتهویه و لوازم  -8
 تهویه و انبار غذایی -9

 سیساتیأفضای عمومی و فضای ت -11
 فضای عمومی و تجهیزات امدادی -11
 فضای عمومی و انبار غذایی -12
 سیساتی و تجهیزات امدادیأفضای ت -13
 سیساتی و انبار غذاییأفضای ت -16
 تجهیزات امدادی و انبار غذایی -11

اهمیت و  ،هاتوجه به فضاهای مورد استفاده در پناهگاه

 و میزان ایفای وظایف این فضاها ،میزان ارتباط آنها با یکدیگر

نمودار ارتباطی بین فضاها جهت افزایش کاربری مجموعه 

ثری در ن صلح و چه در زمان بحران(، نقش مؤچه در زما)

های ارتباطی کند. لذا در ذیل به ارائه نموداراین مقوله ایفا می

اهمیت آن را مورد بررسی موجود و در دسترس پرداخته و 

 دهیم.قرار می

ها، رسد ساختار پناهگاهبه نظر می کلیبعد از بررسی 

مانند سایر تجربیات جهانی، براساس تعداد نفرات متفاوت 

جویان تعداد پناه و جمعیتاساس . لذا این ساختارها براست

نفر  11-21و  21-11، 11-1به سه دسته  نفر( 11 )نهایتاً

های . با توجه به مسائل تهویه و دستگاهگرددمیبندی دسته

نفر  11-24و  21-16، 13-1بندی به مربوطه این تقسیم

است. قابل ذکر است که تعداد  گردیدهتغییر کرده و بررسی 

 گردیدهمین کننده هوا بررسی های تأنفرات به واسطه دستگاه

 گردد.و تغییرات آن موجب اختالل در سیستم تهویه می

توصیفات ارقام:  7جدول   

 
N انحراف معیار متوسط ماکزیمم حداقل 

q 1/1  21 1 9 4 191/2  

q 2/1  21 3 9 8/1  441/1  

q 3/1  21 1 9 2/4  341/2  

q 6/1  21 3 9 1/1  139/2  

q 1/1  21 1 9 4/1  864/1  

q 4/1  21 3 9 4/1  412/1  

ارقامتوصیفات :  8جدول   

 
N انحراف معیار متوسط ماکزیمم حداقل 

q 1/4  21 3 9 9/1  994/1  

q 2/4  21 3 9 6/4  641/1  

q 3/4  21 1 9 1/4  181/2  

q 6/4  21 3 9 2/4  462/1  
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ارتباط بین تهویه و فضای  جدول فوق،با توجه به 

دارای درجه اهمیت به مراتب  کارشناسانعمومی از نظر 

نسبت به سایر ارتباطات فضایی از قبیل تهویه و انبار  یبیشتر

 .باشدمیو لوازم و تجهیزات ضروری و سرویس بهداشتی 

 

تعیین سطح زیربنای  در عوامل تاثیرگذار –11

 پناهگاه
 

 ثر در تعیین سطح زیربنای پناهگاه را مؤ های لفهمؤ

 چهار محور مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: درتوان می

 تعداد افراد مجتمع -1
 سطح کل زیربنای مجتمع مسکونی -2
 تعداد واحدها -3
 تعداد طبقات -6

 

ها، جلوگیری ها به منظور برآورد هزینهظرفیت پناهگاه

از ازدحام جمعیت، ایجاد هوای کافی و انتقال حرارت به 

 .]2[شودخارج، مسایل اقتصادی و ... تعیین می 

بایست برای تعیین حداکثر  متخصصین طراحی می

که  را ظرفیت ممکن برای اشغال پناهگاه، ساعتی از روز

بیشترین جمعیت در منطقه حضور دارند مدنظر قرار دهند. 

گاهی اوقات گردانندگان یک پناهگاه شهری تصمیم 

گیرند تا ظرفیت اشغال پناهگاه خود را افزایش داده و از  می

یق به افرادی همچون بازدیدکنندگان که ممکن است این طر

 حین وقوع حمله به دنبال پناهگاه باشند نیز پناه بدهند. 

 و ساختمان کاربری براساس پناهگاه ظرفیتهمچنین 

 ظرفیت گردد.تعیین می آن از کنندهاستفاده افراد تعداد

 یا ساکن افراد تعداد با متناسب باید ها،ساختمان در پناهگاه

 .شود گرفته نظر درکاربری  آن مراجعان

 و طراحی نفر 11برای حداکثر پناهگاه سلول هر فضای

 یا باید دو بیشتر به ظرفیت نیاز درصورت و شودمی احداث

 نمود. احداث پناهگاه در مجزا صورت به را سلول چند

 .بود خواهد نفر 111 یک پناهگاه در نفرات تعداد حداکثر

نزدیک  هایپناهگاهمی توان از برای افزایش ظرفیت، 

 متصل به هم ولی مجزا که با یک یا چند راه ارتباطی به هم

 .]12[استفاده نمود ،اندگردیده

 

براساس نتایج ارائه شده در جدول فوق درخصوص 

ها ثیرگذار در تعیین سطح زیربنای پناهگاه، پاسخعوامل تأ

که تعداد افراد مجتمع جهت تعیین  دهنده آن استنشان

های مسکونی از مقبولیت سطح زیربنای پناهگاه مجتمع

بیشتری نسبت به تعداد واحدها و طبقات و یا سطح کل 

 است. مسکونی برخوردار بوده زیربنای مجتمع 
 

 ارگونومی پناهگاه -19
 

توان ثر در طراحی ارگونومی پناهگاه را میهای مؤ لفهمؤ

 از شش محور مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

 مبلمان داخلی پناهگاه  -1

 استفاده از نورهای طبیعی -2

 آمیزی محیط داخلیرنگ -3

 سامانه نورپردازی -6

 تصویرگری روی دیوارها و سقف -1

 سامانه تنظیم دما و رطوبت -4

ها و مطالعاات  ها، تحلیلعلم روانشناسی بوسیله نظریه

ها، توقعات و عوامل مخرب و ساازگارکننده در  خود به انگیزه

پاردازد. عاواملی چاون    مای افراد ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه 

... از اولین عالیم  کاهش قدرت فکری و پرخاشگری، استرس،

احساس محصاوریت و محباوس باودن اسات کاه تغییارات       

و بار   پی خواهاد داشات   فیزیولوژیکی و بیوشیمی بدن را در

گاذارد. افاراد در شارایط    ثیر مای عوامل بنیادین روانی فضا تأ

ساطوح طبیعای    ده وشهای اولیه خود نزدیک بحرانی به الیه

انسان باا فضاا همچاون حاریم فضاای دیاداری و شانوایی،        

 ].13[کندحرارتی، المسه و حس مالکیت تغییر می

 

توصیفات ارقام:  2جدول   

 
N انحراف معیار متوسط ماکزیمم حداقل 

q 1/4  19 1 9 243/4  232/2  

q 2/4  19 1 9 434/1  329/2  

q 3/4  19 1 4 432/3  113/2  

q 6/4  18 1 9 444/3  149/2  

q 1/4  19 1 9 211/2  898/2  
q 4/4  19 1 9 314/4  494/1  
q 4/4  19 1 9 124/1  982/1  
q 8/4  19 1 9 348/6  184/2  
q 9/4  19 3 9 432/1  891/1  
q 11/4  19 1 4 348/6  113/2  
q 11/4  19 3 9 486/4  494/1  
q 12/4  19 1 9 113/4  928/1  
q 13/4  19 1 4 124/3  192/2  
q 16/4  19 1 4 3 118/2  
q 11/4  19 1 9 112/6  268/2  

توصیفات ارقام:  12جدول   

 
N انحراف معیار متوسط ماکزیمم حداقل 

q 1/8  21 4 9 6/8  96/1  

q 2/8  21 1 4 1 414/1  

q 3/8  21 1 9 6/1  489/1  

q 6/8  21 1 9 1 191/2  



 21                                                   92 تابستاناول،  ةاول، شمار ة/ دوررانیا رعاملیپدافند غعلمی انجمن  یتخصص -یفصلنامه علم

 

 

 
اکثریت قریب به اتفاق پرسش شاوندگان در خصاوص   

پاسخ به عوامل تاثیرگذار در طراحی ارگوناومی پناهگااه، بار    

پناهگااه اتفااق نظار     وجود سامانه تنظیم دماا و رطوبات در  

هایی چون مبلمان داخلی پناهگاه و ساامانه  لفهداشته و بر مؤ

اند. اساتفاده از نورهاای طبیعای و    نورپردازی نیز تکیه داشته

آمیزی محیط داخلی فضااهای زیرزمینای نیاز از درجاه     رنگ

اهمیت کمتری در نظر پرسش شوندگان نسبت به موارد فوق 

 برخوردار بوده است.

 

 نتیجه گیری -13

های قبل و انجام تجزیه و از مباحث ارائه شده در بخش

کر شده نتایجی به شارح ذیال بدسات    های ذتحلیل شاخص

آنها را در دو دساته بنادی    ،که با توجه به ارقام حاصله هآمد

 پردازیم:تقسیم و به ارائه آن می

 

الزامات برگرفته شده از شاخصهای اصلی  -13-1

های مجتمعمنظوره  های دودر طراحی پناهگاه

 مسکونی

  طراحی ورودی پناهگاه باید به صورتی باشد که

 (1q)از داخل مجتمع مسکونی باشد. ورودی

 گیرد.فضای باز قرار در باید اضطراری خروجی(2q) 

  آب شرب، مواد غذایی، تهویه هوا و تجهیزات

 های امداد و نجات از ضروریات پناهگاه

که در طراحی باید  باشدمیهای مسکونی مجتمع

 (6q)به عنوان یک اصل لحاظ گردد.

  باید بصورت مجزا در جانمایی پناهگاه هر مجتمع

 (13q)زیرزمین و مرکز پالن مجتمع باشد.

  ها باید های اضطراری برق در طراحیشبکهتأمین

 (23q)لحاظ گردد.

های مالحظات برگرفته شده از شاخص -13-9

 جهت منظوره های دوفرعی در طراحی پناهگاه

 های مسکونیمجتمع

    در طراحی خروجی اضطراری محل خروجی باا عالئام

 (3q)دار شبرنگ مشخص شود.جهت

   هاا باه   ایجاد سامانه تنظیم دما و رطوبات در پناهگااه

عنوان یکی از اصول تاثیرگاذار در طراحای ارگوناومی    

 (4q)پناهگاه باید مد نظر قرار گیرد.

 های مسکونی، رعایات  های مجتمعدر طراحی پناهگاه

 اصااااول اسااااتتار و اختفاااااء و فریااااب الزاماااای   

 (9q)باشد.نمی

  های بهداشتی تار  سرویسوجودWC   و خشاکTC 

 (11qها لحاظ گردد.)در طراحی

 ای دیاگرام ارتباطی بین فضاها باید در طراحی به گونه

باشد که اصل تهویه با فضای عمومی همپوشانی کامال 

ایجاااد تنگااانگی داشااته و فشااار مثباات هااوا در فضااا 

 (16q.)گردد

      نیاز  استفاده از مبلمان داخلای مناساب باا پناهگااه و

اسااتفاده از سااامانه نااورپردازی مناسااب، از عواماال    

باشاد کاه   تاثیرگذار در طراحی ارگونومی پناهگاه مای 

 (11q)باید بصورت خاص به آن توجه شود.

 المقدور به دور ها بهتر است از محل امن و حتیورودی

 (18q) از فضاهای باز طراحی گردد.

   بهتر است محل خروجی اضطراری، دورتارین نقطاه از 

 (91q).در نظر گرفته شودها محل ورودی

   منبع ذخیره آب در داخل و خارج از محدوده پناهگااه

 (21q).تأمین گردد

 شود. طراحی مکانیکی و برقی تهویه سیستم(21q) 

       اصل کوچکساازی فضاا در طراحای فضااهای داخلای

 (24q)نظر قرار گیرد. پناهگاه مد

     دیاگرام ارتباطی باین فضااهای سارویس بهداشاتی و 

تهویه و نیز فضای عمومی و تجهیزات امدادی و ماواد  

هااا لحاااظ  غااذایی بایااد بصااورت ویااژه در طراحاای  

 (21q)گردد.

 های مسکونی متراژ زیربنای الزم برای پناهگاه مجتمع

باید با تعاداد افاراد آن مجتماع متناساب و طباق آن      

 (4q)طراحی گردد.

 های پیشنهادی جهت طراحای پاالن پناهگااه باه     فرم

دایره و شش ضلعی باا ساازماندهی شاعاعی و    صورت 

 (8q).لحاظ گرددمرکزی 

وجود دو ورودی باا عارض متوساط نسابت باه یاک       

 (11q)ورودی عریض ارجحیت دارد.

توصیفات ارقام:  11جدول   

 
N انحراف معیار متوسط ماکزیمم حداقل 

q 1/9  21 3 9 6/4  864/1  

q 2/9  21 1 9 8/1  281/2  

q 3/9  21 3 9 9/1  112/2  

q 6/9  21 3 9 1/4  821/1  

q 1/9  21 1 9 4/6  313/2  
q 4/9  21 3 9 3/4  41/1  
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 هااای مسااکونی جهاات دوطراحاای پناهگاااه مجتمااع 

ای و یاا  تواند با دید فروشگاه زنجیاره منظوره بودن می

 (12qپارکینگ عمومی مجتمع صورت گیرد.)

  ها توجاه باه مالحظاات ورودی پناهگااه از     طراحیدر

درجه اهمیت زیادی نسبت به فرم پناهگااه برخاوردار   

 (14q)است.

      امکانات ضروری در شرایط اضاطرار نسابت باه فارم و

 ایها باید بصورت ویژهسازماندهی پناهگاه، در طراحی

 (14q)مورد توجه قرار گیرد.

 

 ر ریزش محل خروجی اضطراری به دور از احتمال خط

 (21q)و مسدود شدن آن طراحی شود.

 کشای مصارف آب   سیسات پناهگاه، لولاه در طراحی تأ

 (22q).گرددشرب و نظافت بصورت مجزا طراحی 

 هااای منظااوره مجتمااع دوهااای در طراحاای پناهگاااه

هاای شخصای افاراد    ، توجه به مسائل حاریم مسکونی

 (26q).باشدمیمهم 

 نیز انجام گیرد.ها، طراحی پله بصورت رمپ در ورودی 

(24q) 
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