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 تامنیو افواایش ،یسووزآتشدر برابر  یمسکون یهامجتمعاز  یمنیارتقاء حفاظت و ا در راستایارائه راهکار  منظوربه نامهانیپا نیا هدف: 

 یبه اصوو  طراحو یابیدستو  در هنگام بروز حوادث مختلف شهرهاکالن ازجملهکشور  تیدر مناطق پرجمع هایسازبلندمرتبهو  هامجتمع

 است. شدهانجامدر شهر کرج بلندمرتبه  یهاساختمانساخت  نهیدرزم ییالگو عنوانبه رعاملیپدافند غ

- یفیتوصو هواداده ینحووه گوردآور ازنظور، اسوت یپروژه کواربرد کیهدف  برحسبپژوهش  یبنددسته ازنظر پژوهش: یشناسروش

 یکردهوایرودر مطالعوه حارور نوون از  اسوت. قرارگرفته یدر زمره مطالعه مورد یفیتوص قیتحق یهاروشانواع  انیاست و در م یشیمایپ

 لیتشوک HSE نیو متخصصو یمعموار نیرا مهندسو یموردبررسوجامعوه  نیاست بنابرا شدهاستفاده قیدر تحق یمنیو ا یمعمار یمهندس

 .دهندیم

از  ارهوایمع یبنودتیاولو، پرداخته شد. جهوت شدهییشناسا یارهایاز مع کیهر  یبندتیاولوپژوهش، به  یارهایمع نیترمهم نییاز تع پس

 دگاهیوبور اسواس د یزوج یهاسهیمقابر  یسلسله مراتب لیتحل ندیاست. اساس فرا شدهاستفاده (AHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیروش فرا

 استفاده شد. ینه درجه ساعت فیاز ط نینظرات متخصص یزوج سهیمقا یپژوهش برا نی. در ااستاستوار  نیمتخصص

نشوان داد کوه  هایسووزآتشدر برابور  یمسوکون یهامجتمعاز  یمنیارتقاء حفاظت و ا یراهکارها یبندتیاولو یخروج ها:یافته

 اریودوم، مع تیواولو یمسوکون یهوامجتمع یمنویا یطراحو اریو، معتیواولو نیشتریب مجتمع نیساکن یرفتار یهامهارت اریمع

 نهارم قرار دارد. تیدر اولو یمسکون یهامجتمعسازه  اریعسوم و م تیاعالم و خاموش کردن آتش اولو یهاستمیس

مقاومت آن در مقابل  صورتبهکه  یعالوه بر استحکام سازه مجتمع مسکون هادادهاز تحلیل  بر اساس نتایج حاصل :یریگجهینت

مناسب به  یامر مستلام دسترس نیدر نظر گرفت. ا دیبا ایرا ن هانشانآتش یمنی، راه فرار ساکنان مجتمع و اشودیمآتش مطرح 

 دیتول این یسم یدود و گازها اد،یعالوه بر شعله و حرارت ز یمسکون یهامجتمع یسوزآتشدر  .است تیمجتمع از داخل سا

 ی. عامل اصلشودیمدود  شیامر سبب سوختن ناقص و افاا نیو ا افتهیکاهش ژنیاکس اانیم ق،یبا گسترش حر معموالً. شودیم

 است. یسم یانتشار گازها قیدر حر ریموصدمات و مرگ

 ، کرج(یسوزآتش)قی، حررعاملیغ، پدافند ینمجتمع مسکو های کلیدی:واژه

 
 



 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 سواتیتأسبوارگ و انوواع  ایهومجتمع جوادیبوه ا ملوام ،یوزنودگکار  یدر الگوها بنیادی و تحوالت راتییتغ ایجاد

 لیاستفاده از مصوال  و وسوا توسعه، گوناگون ااتیتجهاستفاده از و گاز،  یانرژ یهاشبکه یسازنهیبهو  توسعه ،یصنعت

در  یسووزآتش شیباعث افواا همگی گر،یعوامل د یاریو بس هاساختمان گذشتهتر از شیبو ارتفاع  بارگی ،قابل اشتعا 

 و گسترش خطرات آن شده است. هامجتمع

 حووزهدر  یگذارهیکوه سورما نتیجوه گرفوت تووانیم یرشد و توسوعه اقتصواد یهاشاخص بررسیبا  حا ،نیدرع 

، نه از ابعواد هاساختمان یمنیا مسئلهکشور را به خود اختصاص داده و  داتیاز تول یتوجهقابلساختمان، همواره سهم 

 .برخوردار است یاژهیو تیاز اهم ،یمل یهاهیسرماحفظ  جهتو نه از  یو اجتماع ینگفره

 یو اطفوا یریشگیپ یکارهاراه های مسکونی با تعداد طبقات کممجتمعدر  آناز  یناش یو مال یجان تلفاتو  حریق

 یمسوائل طراحو نیتورمهماز  یکیبه  لیتبد شهرهاکالنمسکونی با تعداد طبقات زیاد در  یهامجتمعدارد، در  یاساده

 یهوامجتمع یاسوت کوه در طراحو مورووعات مهوم و اساسویاز  یسووزآتش زمانجان افراد در  محافظت از. شودیم

مقاوموت آن در برابور  صوورتبه . عالوه بر اسوتحکام سوازهقرار گیرد توجه مورد دیبا شهرهاکالندر بلندمرتبه  مسکونی

 .در نظر گرفت دیرا با شودیممطرح  نشانآتش یهاگروه یمنیو ا مسکونیمجتمع فرار ساکنان یهاراه، آتش

 بیان مسئله    -1-2

داده و بوا توجوه بوه  لیکشورها را تشک انهیوساز سالاز ساخت یتوجه، حجم قابل(یمسکون یهامجتمع)ها ساختمان

نون زلاله، جنو  و... دنوار  عییرطبیو غ عییطب رمترقبهیبه علت بروز حوادث غ ریاخ یهاها در سا ساختمان کهنیا

 دمانیوطراحوی و ن لیوبوه دل دهیودو افراد حادثه نیمصدومبه  یدهخدمات نون یشماریبا مشکالت ب و شده قیحر

روبورو بووده کوه منجور بوه صودمات  قیواین بناها به وسوایل اطفواء حر ایبلندمرتبه و عدم تجه یهانامناسب این سازه

 گشته است. یجانی و مالی زیاد ریناپذجبران

 یاسواختار سوازه ایتجه نیدر شاکله آن و همچن رعاملیاصو  پدافند غ یریمسکونی با بکار گ یهامجتمع طراحی

ریت بحران شده بطوریکه باعث کاهش تلفات جانی و موالی در حووادث مترقبوه عکس العملی بهتر در مدیها منجر بهآن

ایرانوی  یمعموار میبا استفاده از مفاه شودیسعی م روژه. در این پشودیم قیازجمله در هنگام حر عی،یرطبیو غ عییطب

را عوالوه بور  ریوکث تیوبوا جمع یهوامجتمع ینهاد که معمار ادیروشی نوین بن رعاملیمحالت در کنار عوامل پدافند غ

سوو  داد. مسولماً اموروزه و بوا توجوه بوه  قیجمله حرحوادث من نیدر مواجه با ا شدهنیتضم تییزیبایی به سمت امن

شوهر و هوم  یها بوده که هم باعث ارتقامؤلفه نیترامن یکی از مهم طییبودن حوادث، زندگی در مح ینیبشیپرقابلیغ

انجوام خواهود  یشوتریبوا سورعت ب ایوبعود از سووان  ن یبازساز بیترت نیهم خواهد گشت و به یشهر یهارساختیز

 پذیرفت.

 تیوامن ایجاد نیها بوده و هست؛ بنابراانسان یبرا یدائم درخواستو  ازین کیو  یشگیهم نگرانی کی ت،یامن ایجاد



کارکرد هر دولوت  نیترمهمعنوان شهروندان به همه تیو حفظ امن ایجادقلمرو و نه  یمرزها تیامن ایجاد جهتنه از 

 طیجان انسان و محو تیامن نیکه بحث تأم رودیاساس انتظار م نی(؛ و بر ا1۳8۵ ،یروزی)ف رودیمبه شمار  یو حکومت

 گوران،یو د ینیحسو) ردیوبگمودنظر قورار  یاقبول از هور مقولوه یو شهرساز یکالن مل یهایریگمیاو در تصم یزندگ

1۳91.) 

ها سواختمان یسووزآتش یعلوت اصول ییهوا یهااز کشورها جن  و بمباران یاریدر بس نکهیبا توجه به ا نیهمچن

و  هواپژوهشاز  یاتوازه مرحلوهبه نام پدافند غیرعامل وارد  یادر قالب واژه تیامن ایجاددفاع و  موروعهست، توجه به 

 یریکارگو اسواس آن بوه سوتین ینظوام حاتیبر تسل مرکانوع از دفاع، ت نیاجرایی کشورها شده است. در ا یهابرنامه

 توجوه رعامولیدر پدافنود غ ،یبه عبارت (.1۳89 گران،یو د ینیام) است طیدر مح یرنظامیخاص غ داتیاز تمه یادسته

 و یطور مثا  در بحث معموارگرم بتوان به یهاتجهیاات نظامی و سالح استفاده ازاست که بدون نیاز به  موروع نیبر ا

 صودماتفضا از دو بعود شوکل و فورم و عملکردهوای آن،  هایویژگیو  ساختمانطراحی  اساستنها بر  طراحی شهری

حفاظت از جوان شوهروندان و بوه حوداقل  ایجادمنظور به یطراح یهاتی، از قابلتا حدودی کاهش دادناشی از جن  را 

 . (Lacina) 2006نحو بهره گرفت, نیرسانیدن لطمات جانی ناشی از سانحه جن  به بهتر

از وارد شدن خسارات مالی به  توانیم اصو  دربردارد با اجرای آن یاریبس دیفوا رعاملیاصو  پدافند غ یریکارگبه 

و  صودماتایون  مقودارو تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا  یرنظامیو حساس نظامی و غ اساسیتجهیاات و تأسیسات 

 .(1۳8۳ ،اءیاالنبخاتم ییقرارگاه پدافند هوا رعامل،یپدافند غمجله )را به حداقل ممکن کاهش داد  فاتتل

 

 پژوهش یهاسؤال     -1-3

 ؟ستین رعاملغی پدافند -

 داشته باشد؟ ییهایژگیونه  دیبا شدهیطراح رعاملیغساختمان که با اصو  پدافند  کی -

 اانیوم قیودر هنگوام بوروز حر رعامولیغبا اسوتفاده از اصوو  پدافنود  بلندمرتبهساختمان  کی ینگونه طراح -

 ؟بخشدیماز حوادث را تنا   یناش یو مال یصدمات جان

 یامدادرسوان قیدر هنگام حر رعاملیبا اصو  پدافند غ هاآن یهامحوطهو  یمسکون یهامجتمع ینگونه طراح -

 ؟بخشدیم لیرا تسه نیمصدومبه 

 

 فرضیات پژوهش     -1-4

 اانیوم شوهرهاکالندر  بلندمرتبه یمسکون یهامجتمع یدر طراح رعاملیبا استفاده از اصو  پدافند غ توانیم  -

 را به حداقل ممکن رساند. هایسوزآتشاز  یصدمات ناش

را  هواآن نیسواکن یو مال یجان تیامن رعاملیبا توجه به روابط و اصو  پدافند غ یمسکون یهامجتمع یطراح -

 .کندیمرا فراهم  شودیم هاساختمان یسوزآتشعوامل که موجب  ریدر هنگام بروز جن  و سا

را از محودوده دنوار  نشیسواکن سرعتبه قیدر هنگام بروز حر تواندیمکه  یابلندمرتبه یهاساختمان یطراح -

 امن انتقا  داد. طیشده خارج و به مح قیحر

 



                          ۳                                                                                                                                                               مقدمه و هدف

 هدف تحقیق     -1-5

حاصول از  یهایسوزآتشدر جهت مقابله با  یمسکون یهامجتمعدر معماری  رعاملغی پدافند الاامات شناخت -

 .عییرطبیو غ عییطب رمترقبهیحوادث غ

کوه  بلندمرتبوه یهاسواختمانسواخت  نوهیدرزم ییالگوو عنوانبوه رعاملیپدافند غ یبه اصو  طراح یابیدست -

 .آوردیمفراهم  یسوزآتش ازجملهرا در هنگام بروز حوادث مختلف  نیساکن شیو آسا تیامن

که در هنگام بروز  شهرهاکالن ازجملهکشور  تیدر مناطق پرجمع هایسازبلندمرتبهو  هامجتمع تیافاایش امن -

 .شوندیمرا متحمل  یادیز اریبس یو مال یحوادث مختلف صدمات جان

 پژوهش تیو اهمضرورت      -1-6

در طبیعت، مسوکن بوه معنوا و مفهووم موأوا و  یازندهنیازمنودی هر موجود  نیتریاتیح حا نیدرعو  نیترییابتدا

سرپناه است. این اصل در میان تموام حیوانوات صواد  اسوت. مقوله مسکن گسوترده و پیچیوده بووده و ابعواد متنوعی 

. در ایون سورپناه دیآیم حساببهسرپناه، نیاز اولیه و اساسی خوانوار  عنوانبهدارد. مسکن یک مکوان فیایکوی اسوت و 

 شوودیمبرخی از نیازهای اولیة خوانواده یا فرد مانند خووراك، اسوتراحت و حفاظووت در برابوور شورایط جووی توأمین 

 (.1۳88پورمحمودی، )

رض انواع خطورات طبیعوی )زلالوه و در مع همیشه ایو منطقه جغرافیایی و سیاسی ویژهما به دلیل موقعیت  کشور

)جن ( قورار داشوته اسوت و تلفوات انسوانی و خسوارات موالی سونگینی  عامل انسانی( و تهدیدات یسوزآتشسویل و 

و داشتن تجارب ارزشومند در برابور  جن  تحمیلیدر کشور ما علیرغم پشت سر گذاشتن  متأسفانهمتحمل شده است. 

قورار نگرفتوه اسووت و  موردتوجوهبایود  کهننانامنیت در شهرسازی و معماری  بالیای طبیعی، اهمیوت بحث ایمنی و

 هوابحرانمحیط کالبودی را در برابور انوواع  یریپذبیآس روزافاون طوربههستیم که  ییوسازهاساختهمچنوان شواهد 

 .دهندیمافاایش 

در مقابول  «ایمنوی و حفاظوت»( و واژه سوازانسان)تهدیوودات  «دشومن»در مقابل  «دفاع»، واژه «1اکستیکس» در

ایمنی و امنیت بایود در  موروع، طراحی شهریبوه معمواری و  روانشناسانِ. با این رویکرد رودیمتهدیدات طبیعی بکار 

 قرار گیرد. مدنظرو جائیات فنی  مواریو طراحی، از موروعات کالن شهرسازی تا مع یایربرنامهکلیه سطوح 

)جنو  و  سوازانسانعالوه بور کواهش خسوارات تهدیودات  تواندیممل در معماری و شهرسازی پدافند غیرعا تدابیر

انواع خطرات طبیعی نیوا مفیود واقوع شوود. تلفیوق طراحوی  مقابلبمبواران هوایی و ...(، جهت کاهش خطرپذیری در 

، در زموان صول  و سازانساندات عالوه بر تهدی لالهو ز یسوزآتشپدافند غیرعامل، برای مقابله با خطرات طبیعی مانند 

 .گرددیمطورح دفاعی  «پایوداری»جن ، باعث 

و سوالح گورم  ینظوام ااتیوتجه اسوتفاده ازبه  ازیاست که بدون ن موروع نیبرا توجه رعاملیغ، در پدافند بیانی به

فضا از دو بعود شوکل  هایویژگیو  ساختمان یطراح اساستنها بر  شهریطراحیو  یمثا  در بحث معمار طوربهبتوان 

حفاظوت از جوان  ایجواد منظوربه یطراح یهایژگیو از، کاهش دادهاز جن  را  یناش صدماتآن،  یو فرم و عملکردها

 (2006نا،یلوسگرفت )نحو بهره  نیاز سانحه جن  به بهتر یناش یجان تلفات دنیشهروندان و به حداقل رسان

 ایون وکایومتحووده آمر الوتیاهمچوون  یاافتهیتوسعهو  یمدع یکشوورها یکوه تاکنون حت دهدیمنشوان  شوواهد

سووتتامبر  11همچووون حادثووه  یبلکوه در مقابول حوادثو نوایهمچوون طوفوان کاتر یعویدر برابور حووادث طب تنهانه

در قالووب  تیوامن نیتأمتوجوه به مقولوه دفاع و  رونیازا. ارنودرا ند شیحفاظت از شوهروندان خو یبورا یکاف یآمادگو

نووع  نیاجرایی کشوورها شوده اسوت. در ا یهابرنامهبوه نوام پدافنود غیرعامل وارد فواز جدیودی از مطالعات و  یاواژه
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در  یرنظوامیغ واصخو داتیواز تمه یادسوته یریکارگبوهو اسوواس آن  سووتین ینظام حاتیاز دفواع، تمرکوا بر تسول

 (.1۳89 گوران،یو د ینیام)اسوت  وطیمح

 ی پژوهشپیشینه      -1-7

کتاب اصوو  طراحوی  شد. در این آورده« پناهگاه حفاظتی موقتی» در کتابعامل ریپدافند غ لغتبار  نخستین یبرا

 پایگواهگرفته است. در قرار لیوتحلهیتجامورد  هاپناهگاه امکاناتو هوا  هیاتا  تصف، داخلی ی، معمارهایورودپناهگاه و 

هور علوم و یوا  ی، برانام بردآمریکا  «وبودجهبرنامهسازمان » عنوانبهاز آن  توانیمکه  ( آمریکاNTIS1اطالعاتی معتبر )

عنووان  با یامقاله ،(NTISاطالعاتی ) پایگاه. در هست ۳11در آن  رعاملیپدافند غ شناسهو  شدهنییتع شناسهفنی یک 

سابق،  یشورو یهاموشکنفوذ  برابررا در  رعاملیغپدافند  تیکه اهم گردید ارائه« رعاملیغبه پدافند  نانیاطم اانیم»

 .(1۳86)زرگر، اکبر، قرارداد بررسی مورد

نون بودجوه ایران انجام پذیرفتوه اسوت. در قوا یدر شهرها رعاملیدر رابطه با پدافند غ یاریبس قاتی، تحقنیازاشیپ

اجوازه داده  ،یمورز شورق تقودممرزها بوا  بسته شدنو  رعاملیپدافند غ یهاپروژه اجرااست؛ در  شدهعنوان، 1۳86سا  

 صیکول کشوور، تخصو رعامولیپدافنود غ یدائمو تهیتصویب کم و یاجرای یهاارگان شنهادیبر اساس پ یمبلغ ؛شودیم

در رابطوه بوا  یمختلف یهاینه کردها این ،86بند د، بخش ششم از قانون بودجه  1۷دیگر در تبصره  ییدرجاو  شدهداده

و  یبوغر یاز ارجاع این دستورات در رابطه بوا مرزهوا ؛شودیمکه دیده  گونههماناست؛ اما  شده یتصر رعاملیپدافند غ

 یاییشده و یا تصری  نگردیده است. عمده توجه به نقاط دیگر کشور، این پهنه جغراف نظرصرفآن مانند ایالم،  یشهرها

 .رسدیمبه نظر  یدر این نقطه ررور رعاملیپدافند غ یتوجه به راهبردها رونیازارا مغفو  ساخته و 

سواختمان )پدافنود  یمقوررات ملو کمیو  ستیمبحث ب سینوشیپ، 1۳88ساختمان و مسکن، سا   قاتیتحق مرکا

ه سوه سواختمان بو یطراحو دات،یوو تهد رعامولیپدافند غ نهیدرزم یاتیکل یپس از معرف سینوشیپ نی(. در ارعاملیغ

 جوهیاسوت. نت دهیوگرد انی، بهانهیزماز  کیدر هر  یو الاامات و مالحظات شدهمیتقس ساتیسازه و تأس ،یقسمت معمار

بور  ینویروزم یهاسواختمانتموام انوواع  یمعمار یطراح یدر راستا یارائه مالحظات ،یدر حوزه معمار سینوشیپ نیا

 .هست رعاملیاساس اصو  پدافند غ

 پژوهشروش       -1-8

 اتیوبوه ادب یابیدسوت یبورا یاو کتابخانوه یفیاز روش توصو قیتحق درروند ازیموردنبه اطالعات  یابیمنظور دستبه

، هاشواخص یریرپذیوتاث یرگذاریتأث اانیسنجش م یبرا یو کمّ یفکی – یلیتحل یهاروش نیموروع و همچن کیتئور

در دستور  تیسا لیتحل هی، تجایدانیمطالعات م یهاروشپژوهش  نیدر ا نیاست، همچن شدهاستفاده توأمان صورتبه

: شووندیم میتقسو یکلو دودسوتهبوه  ازیوموردناطالعوات و منوابع  یروش گوردآور یطورکلبوهکار قرار خواهد گرفوت. 

 قیتحق ینظر یاطالعات در نارنوب مبان یگردآور منظوربه. یدانیم یهاروش (ب یاسناد-یکتابخانه ا یهاروش)الف

 شودهیگردآور ازیموردنمطالب  یمعتبر خارج یهاتیساو  هانامهانیپا ات،ینشر ن،یو الت یفارس یهاکتاببه  عهبا مراج

 صوورتبه ایون هاجنبوه ریو در سوا شوودیم لیوتحلهیتجا یکمّ صورتبه رهای، ابتدا متغشدهیگردآور یهاداده ؛ واست

 .ردیگیمموجود انجام  یهاشاخصبا استفاده از  یفیک

 سایت پیشنهادی لیوتحلهیتجزمعرفی و       -1-9

 تیسوا سوتاه، دانیوبوه م دهیاز شر  به غرب نرس یبهشت دیشه ابانیپروژه در استان البرز شهرستان کرج خ تیسا

مساحت  و یاذوزنقه تیسا هندسه دارد. یدسترس یبهشت دیشه ابانیو از شما  به خ نیفرورد ابانیپروژه از شر  به خ
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                          ۵                                                                                                                                                               مقدمه و هدف

 است. دهیمشخص گرد (1-1)شکل ییر هوایدر تصو تیسا تی. موقعباشدیم مترمربع 6800 حدوداً یبیتقر
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه   -2-1

 یهایسووزآتشو بوا توجوه بوه  .باشودیم شیافاا رو به یاگسترده طوربهبلند  هایساختمانو توسعه  ارتقاءامروزه 

 یکارهواراه( اسوتفاده از ی)عامل انسان یعیرطبیغو  یعیعوامل طب براثرکشور  بلندمرتبه یهاساختماندر  ریگسترده اخ

 حوادث الزم است. نیااز  یناش یو جان یمال یهاخسارتجهت کاهش  یمعمار

را به ...و هاکارخانه ،یادار ،یمسکون یهامجتمعاعم از  از بناها یاریاست که هرروزه بس یخراشد  واقعه یسوزآتش

و  تیوجمع افواایش گورید از جهوت. رودیمو جلوو یو شهرسوازصنعت  توسعه آن همگام با وگسترش کشدیکام خود م

 یسووزآتش واقعوه کی .گرددیم و متراکم بلند یهامجتمعآوردن افراد به  یرو شهر و توسعهباعث  به شهرها مهاجرت

از  منتشرشوده یهموراه داشوته باشود. آمارهوا را به یفراوان یجان تلفات و میعواقب وخ تواندیم هاییمجتمع نیدر نن

 ل،یس لیاز قب یبراثر سوانحکشور  یهاهیاز سرما یفراوان ریمقاد ساالنهاست که  از آن یحاک صالحیذ یهادستگاه یسو

 دهیدبیآسوامکانات کشور جذب منواطق  و یانسان یروهاین از یاعمدهآن رقم  موازاتبه و رودیم نیاز ب قیو حر زلاله

 دهنود،یم دسوتاز حوادث جان خوود را  گونهنیاکه در  یگناهیب یهاانسان و دارند ازین یفور یکه به بازساز شودیم

 .دهندیم لیرا تشکحوادث  نیا جبرانرقابلیغ قسمت

 

 پیشینه پژوهش  -2-2

سواختمان )پدافنود  یمقوررات ملو کومیو  سوتیمبحوث ب سینووشیپ، 1۳88ساختمان و مسوکن،  قاتیمرکا تحق

بوه سوه قسومت  بناهوا یطراح دات،یو تهد رعاملیپدافند غ نهیدرزم یاتیکل یپس از معرف سینوشیپ نیدر ا (رعاملیغ

 نیوا جوهیاست. نت دهیگرد ارائه، هاعرصهاز  کیدر هر  یو الاامات و مالحظات شدهیبنددسته ساتیسازه و تأس ،یمعمار

بور اسواس اصوو   ینیروزم یهابناتمام انواع  یمعمار یطراح یدر راستا یارائه مالحظات ،یدر حوزه معمار سینوشیپ

 .باشدیم رعاملیپدافند غ

اعما  کرده  حریقاز  جلوگیری یرا برا قوانینیشهردار لندن  3نیلیآ تسیف یهنر یالدیم 1189در سا   نیهمچن

از  بکوارگیریرا در  ییهاتیمحدود4نفر تلفات داشته است و شاه جان  ۳000در لندن  یسوزآتش 1212است. در سا  

 ۷0000 یسووزآتشسوتتامبر( در اثور  ۵ تا 2) 1666 سا در  نیرا اعما  نمود. همچن گلکاهو استفاده از  بنانوب در 

اسوت.  آغازشوده یینوانوا کیاز  یسوزآتش نی. ارودیم نیدر آتش سوخته و از ب یخیتار یبناها یادیز یخانه و تعداد

 تورپهن ایون ابوانیآجر ساخته شوند و خ ایدر شهر از سن   وارهاید هیکل دهدیم فرماننالا دوم  ،یسوزآتش نیبعدازا

 شوند.

از  یکوی، یسووزآتشدر برابور  یسوازمقاومو  هاسوازهحفاظوت از  مورووعخود با  تحقیق( در 1۳94) یروحان میمر

از  ی مسوکونیهوامجتمعنه  هر است. حریقدر برابر  یمنی، امسکونی یهامجتمع یطراح یهازایاهداف و ن نیتریاصل
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 ایون بواالیی و اسوتحکام یمنویاز ا میبایسوت باشود، بیشوتریدارای ارزش  یاقتصواد ای یاجتماع، یاسیس ،یجان جهت

شوامل را  یموال یمنویو ا یجوان یمنوی، دو هدف احریقدر برابر  بلند مرتبه مسکونی یهامجتمع یمنیباشد. ا داربرخور

 یموال یمنویدود و ا مقابولبا محافظت افراد در  یجان یمنیگفت ااین ننین  توانیم یمنیاهداف ا رابطه با. در شودیم

 .آیدبدست می حریقاز  یناش یکنتر  گرما لهیوسبه

، یسووزآتشمقابول  در بنا یاسازه یاجاا گاهیو جا تیاهم موروعخود با  تحقیق( در 1۳94) یحصار شهاب یکرمان

 کوار نیوبووده و ا داریپا آتش در مقابلرا  کافیزمان  بناتا  شودیمسبب  یسوزآتشدر برابر  بنا یاسازه یحفاظت اجاا

 دنیرسو یبورا کوافیصوورت گرفتوه و زموان ، مجتموعساکن از  افراد هیفرار و تخل یبرا موردنیازتا زمان  کندیمکمک 

 نیبنوابرا؛ فوراهم گوردد حریوقدر زموان  هوامجتمعاز  نیمصدوم هیاطفاء و تخل منظوربه یوامداد ینشانآتش یروهاین

 یاعضوا یبورا توانودیم امور نیوو ا ستین ریپذامکان یمحافظت ریبدون تداب مجتمعالزم در  قیبه مقاومت حر یابیدست

 صاد  باشد. مجتمعمختلف 

فوورار  پلووهراه فشووار مثبووت هایسووامانه یطراحوو عنوووانخووود بووا  تحقیووق( در 1۳94همکوواران )و  یادیوو یافتخووار

، کنتر  مسکونییهامجتمعکنتر  دود در  هایشیوه نیترمتداو از  ،یاشبکهاز مد   بکارگیریبا مسکونی یهامجتمع

اجواا سوامانه  نیتورمهماز  یکوی. باشودیماز نفووذ دود  یریجلوگ منظوربه فشار مثبت جادیو ا یسازفشار لهیوسبهدود 

 نیوا ی. طراحوباشودیممجاور  ینسبت به فضاها پلهراه یفشار مثبت در فضا جادی، امسکونییهامجتمعکنتر  دود در 

با استفاده از  یکنتر  دود، روش طراح سیستم یروش طراح ترینمتداو و  نیترمهمدارد،  اوتیمتف یهاوهیش هاسامانه

از  یولو باشودیم ترمشوکل حودودیتا یاز معوادالت جبور بکوارگیریاز روش  شویوه نی. اباشدیم یاشبکه یسازمد 

 دارد. یکمتر اریبس نهیزمان و ها صرفبه ازیبوده و ن ترساده بسیار یعدد یسازهیشب

 یارتقواء رووابط و اسوتانداردها یراهکارهوا یبررسو موروعبا  گرید تحقیقی( در 1۳94و همکاران ) یادی یافتخار

در زموان  جوانیتلفات ی، عامول اصولهواآنابهاموات  ازبوین بوردنپژوهش در و مطالعه کنتر  دود و نقش  یهاستمیس

و کنتر   منظوربه دهیچی، پمرتبهمسکونی بلندیهامجتمع در .شودیمشناخته مسکونی، دود یهامجتمعدر  یسوزآتش

 در نظر گرفته شود. یداتیتمه ستیبایم ،یسوزآتش هنگامدود در  تیریمد

بوا سووخت  یساتیو تأس هاهواکش، هادودکش، هانهیشوم یبرا یاستاندارد موروعبا  تحقیق( در 1۳94دست ) ریخ

 هایسوامانهو  هواهواکش، هوادودکش ،هانهیشوم در بکارگیری مسکونی جهتیهامجتمعدر  ساتیتأس یمنیجامد، به ا

 .کندیم تحلیلوتجایهرا  کنندیم استفادهسوخت جامد  ازکه  لوازمیو  هوارسانی

 نیودر ا یدیوکل بور مسوائل کلوی ی، نگواهبنا سوزیآتش سکیر بررسی موروعبا  تحقیق خود( در 1۳94) یریبش

خطرات و  شناختکمک به  منظوربهاباارها و  هاوهیشو  سکیر فیتعر ،سکیر فیتوصمباحث مربوط به  ازجمله، حیطه

 ارائه نمود. هامجتمع یسوزآتش سکیر ایآنال هایروشو  امدهایپ

شدن  منیا ،یسوزآتشمحافظت در برابر  لاومو  مرتفع یهامجتمع عنوانبا  پژوهشی( در 1۳94) دیگرانو  قاسملو

 مقابولو نوه در  حریق مقابلاست، نه در  افراد مداوم یهادلواپسیاز  یکی میکنیم یزندگ هاآنکه در  هاییساختمان

کوه در  یو ثروتو تیوو جمع ادیوز تعداد طبقات علتبه  مرتفع مسکونییهامجتمع یمنی. ادهدرخ میکه  وقایعی ریسا

 مقابولکه اصو  محافظوت در  الزم است بنابراین. ردیقرار گ گرشن مورد ویژه یاگونهبه میبایست یکجا جمع شده هاآن

 یدرسوتبه حریق تیریو مد حریقاز بروز  جلوگیری ،حریقدر برابر  هامجتمعمحافظت  یبر اساس سه محور اصل حریق

بوا  یبوا آن مقابلوه شوود. البتوه، مقابلوه اساسو سورعتبه روی دادو اگور  روی ندهود ایواقعوهبه انجام برسند توا ابتودا 

 است. زبده نشانانآتش بر دوش هایسوزآتش

. قراردادنود یبررسو مووردرا  «بلند یهاساختمانکردن در  هیتخل یالگوها» پژوهشی( در 2014و همکاران ) 5شارما
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 ادبود،یو، منفعوت، محبوبیوت ،ییخووبروانجام شغل،  یسازنده آن برا ای صاحب نگرشبه  عنایتبا  مسکونییهامجتمع

 مجتمعدر بحث  اساسیعامل  کی همچون عامه طوربه یمنی. اشوندیمساخته  یاشیانگ لیدال گریو د یمسائل اقتصاد

 توسوعه یافتوه یشوهر طیدر محو مسوکونی مرتفوعهایمجتمعکردن در کوار و ی. زندگردیگینمقرار  توجه مورد یساز

 مسوکونییهامجتمع یدر تموام هاانسان یمنیا نیتضم منظوربهرا  های اجراییراهکارپژوهش  نیاست. ا ریناپذاجتناب

را  سووزیآتش مقابولدر  یمنیا اساسی هایسامانه میبایست یزندگ یمنی. راهبرد اکردخواهد بیان سوزیآتش زماندر 

 ازمنودین یامرحلوه یساز هیتخل یبرا یعمود ییاز جابجا یکند. استفاده احتمال کتارنهی مسکونیمجتمع یهایژگیوبا 

تحوت  نکنود کوه سواکنا تعهودتوا  باشودیم مودرن یارتبواط هایسامانهو  ایجاد شدهخال  دود  تیریمن، مدیا مکان

 یلویخ یهوامجتمع ازحودشیب. ارتفواع کنندیمحرکت  مجتمعداخل  در ایمن هایفضابه  آتشاز  ایجادشده داتیتهد

طلوب  مجتمعافراد و حفاظت از  ریجستجو و نجات سا ،ینشانآتش اتیساکنان، عمل هیتخل یرا برا یشتریزمان ب مرتفع

مهمتورین . وابسوته اسوت مسوکونیمجتمع یبه طراح مجموعدر  ینشانآتش هاینیروو  ین مجتمعساکن یمنی. اکندیم

 .منسجم است حریق یمنیا سامانه کی ی، طراحشدهبیان در راهبرد  عامل

 کیو یبلنود بورا یهوامجتمعافراد معلوو  در  یبرا هیتخل یاستراتژ یاسهیمقا(، در مطالعه 201۳همکاران )و  6کو

انجوام شود.  زمانهم طوربه هیتخل یسنت یبا استراتژ هاآن سهیو مقا مرتفع یهامجتمع یهاطیمحناهمگن در  تیجمع

 :باشدیم لیطبقه به شرح ذ 24 مجتمع کی یبرا یسازهیشب جینتا

 یسوازهیشبسواخت  یاسوت، بورا یکیایبا مکان ف ریزمان تأخ رییکه تغ یا مرحلهبهمرحله یعمود هیتخل یاستراتژ

 یو اسوتراتژ دهودیمرا کواهش  دارنرخ یثابت به ساکنان با صندل هیتخل ریکه تأخ مرحلهبهمرحله هیتخل ست،ین دیمف

 یابیارز دیبا یارطرار رانیآسانسور مؤثر هستند که مداز  فادهبه است دارنرخ یساکنان با صندل دهدیمکه اجازه  هیتخل

با کنتور  مناسوب بور ، آتوش و حفاظوت دود مناسوب  هیاهداف تخل یدستگاه آسانسور ساختمان خود را برا ایآ نکهیا

 هستند.

و  شیبلند با استفاده از آزموا یهامجتمع یهاپله درراه هیتخل یبر رو ی(، در مطالعه تجرب2012همکاران )و  7فان 

 هیوانجوام شود. رونود تخل مرتفوع یهامجتمع هیال 8پله از  درراه هیمطالعه تخل نیاست. در ا شدهپرداخته یسازمد  ای

اسواس  نیوو پارامترهوا بور ا یمعموول یهواجنبش یهوایژگیواز  یرخربط شد، ب لمیف یهانیدوربتوسط  هاپله درراه

: رفتار شودیم نییاست که توسط سه جنبه تع نییکه سرعت رو به پا دهدیمنشان  جیربط استخراج شد. نتا یهاداده

 .هاپله درراه دیو د کنندگانشرکتقدرت  ،هاپلهراه یادغام در بافر ورود

، دود اغلووب در مرتفووع یهووامجتمع حریووق کیوو(، در مطالعووه جنووبش دود در شووفت آسانسووور در 2009) 8بلووک

 یو غالبواً بوه طبقوه فوقوان شوودیم آغوازبلند،  یهایسوزآتش کیاز کف آتش و در مورد خاص از  یطوالن یهامسافت

و مود   تحقیوقحاصول از  جی. نتواشوودیمانجام  پلهراهشفت آسانسور و  بازمانندمعابر  قیکار از طر نیا کندیمحرکت 

 کیودر  یبوه طبقوه فوقوان لیحجم دود تحوکه  فشار کف است ااتیاز تجه یبرداربهرهو  وسازساخت یهاوهیش هیتوص

 .دهدیمرا کاهش  مرتفع مجتمع

 موووردرا  «(هووابرجبلنوود ) یهاسوواختمان یمناسووب بوورا هیووتخل یراهبردهووا» تحقیقوویدر  (،2006)9وانوو  و  لووو

 بسویار یعموود یموودنیو مسوافت پ داشتن ادیارتفاع ز علتبه  بلندمرتبه مسکونییهامجتمع. قراردادند لیوتحلهیتجا

. باشوندیم هواآن نیسواکن یزنودگ یمنویا رابطوه بوادر  مهوم نگرانوی پیوسوته ،یدسترس نیو همچن برای خارج شدن

 بیشوترکوه  اسوت شودهمشخصو بیان  نجایدر ا هابرجو  مرتفع مسکونییهامجتمعمربوط به  حریق یمنیا یهامسئله
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 یسواز هیوکامول، تخل هیو؛ تخلهوامجتمع یبرا یکنون هیتخل یراهبردهااست.  خروج ساکنینمربوط به مؤلفه  هامسئله

 ریپوذامکان یبررسووتحلیل و تجایوه درجهت. اندقرارگرفته تحلیلوتجایه مورد اتیماندن در محل با جائ شیوهو  یفاز

و  یموردبررسوو بخووش نیوآسانسووور در ا بوسوویله هیو، راهبوورد تخلمسووکونییهامجتمع کامول هیووتخل یبوودن کارآموود

از آسانسوور  اسوتفادهبوا  مسکونی مرتفعمجتمع کی هیتخل پژوهش نی، در امثا عنوانبهاست.  قرارگرفته حلیلتوتجایه

پلوه  قیاز طر متداو  هیتخل یعنیهر دو روش  یبعدسه یساز هیتخل افاارنرماز  استفادهاست. با  قرارگرفته موردپژوهش

آن  دهندهنشان هانتیجهاست.  شدهیسازمشابه انجام آن شیوه تواناییدادن  نمایش یآسانسور برا بوسیله هیو روش تخل

 بوسویله هیوتخل شویوه. کواهش پیودا کنود یرینشمگ صورتبه تواندیم مسکونیمجتمعکامل  هیتخل در هنگامبود که 

بودون اعموا   یاروطرار یلویموارد خ برحسب هامجتمع یساز هیتخل یمنیا یبرا ترقی کی عنوانبه تواندیم سورآسان

 .دیآ شماربه  یمنیمربوط به ا یهاقسمتدر  یاراف یگذارهیسرماو  متداو  هیدر راهبرد تخل یمهم راتییتغ گونهچیه

مقالوه  نیو. اقورارداد یموردبررسو را «مقابل حریوقدر  مرتفع یبناهاحفاظت از » موروعبا  پژوهشی( 2006) 10نو

 حریوقدر خصووص  یمطالعوات موورد بودین منظوور. کندیم یبررس حریق مقابلرا در  مرتفع یهامجتمعحفاظت از 

 جهوتمحودود  یهاشویوه جملهاز  سوزیآتشاز  ناشی. خطرات شوندیم شیآزما یآمار یهادادهو  مرتفع یهامجتمع

مشوخص  ،ینشانآتش یهااتیعملانجام  منظوربهموجود  یهاتیمحدودو  بسیار ساکنان ،یعمود یهاستونفرار، وجود 

 هاشویوه، دهنودروی می مرتبه بلند مسکونییهامجتمعدر  معموالکه  مهیب یهایسوزآتش باوجود، به هرحا شدند. 

بوه  قضویه نیو. اباشوندیم بوه حوداقل رسویدندر حا   هیثانو یهانهیها، تلفات و هایسوزآتش ادکه تعد بیان میکنند

. بوا شودیمنسبت داده  ابیدود  سامانهو  سوزیآتش مقابلمقاوم در  مسکونییهامجتمع، هاپاشآباز  ندهیاستفاده فاا

 یهوامجتمعدر  مورداسوتفاده مقابل حریقحفاظت در  یهاشیوهو  شوندیم، مسائل مشخص شدهیاد توجه به خطرات 

مقابول مقواوم در  یهوامجتمع، هاپاشآب قیحفاظت در برابر حر یهاروش نیمؤثرتر گردندیم یبررس مرتفعمسکونی 

 دود هستند. تیریو مد ابیدود  ستمی، سحریق

با توجوه  «یمنیارتقاء سط  ا یبرا FMEA12استفاده از روش » موروعخود با  مطالعه(، در 200۵و همکاران ) 11داو

روش کوه عوالوه بور  نیوا ینکته اشاره کرد کوه کارآمود نیخود را انجام داد و به ا پژوهش 200۳، 13استات قیبه تحق

 یپاشوک یو ارائه خودمات اروطرار مارانیب یمنیا تیرعبهبود و منظوربهاز آن  این یو درمان یدر مراکا بهداشت عیناص

 استفاده شود.

 تعریف واژه پدافند -2-3

 «پوواد»تشکیل شده است. در فرهن  و ادب فارسووی « آفند»و « پد»از دو جاء « پدافند»از نظر واژه شناسی، واژه 

بوده و هر گاه قبول از واژه ای قورار گیورد معنوای آن  «رد، متضاد، پی و دنبا »پیشوندی است که به معانی « پد»یوا 

 است.« جن ، جدا ، پیکار و دشمنی»نیا به مفهوم « آفند»معکوس می نماید. واژه  را

 

 عامل ریپدافند غو  معماری -2-4

و در ارروواء نیوواز بووه امنیووت در  دهوودیمافوواایش دفوواعی را  تقوودر یووک واسووطه، عنوانبووهمعموواری و شهرسووازی 

در مقابول « دفواع»، واژه «اکسوتیککس». در شوودیماثر مثبت داشته و باعث بقای انسوان  14مازلو یاپله مراتبسلسله

                                                                                                                                                                        
10 Choo 
11 Dave 
12 failure modes and effects analysis 
1۳ Espat 
14 Maslow 



 Nakabayashi) رودیمودر مقابول تهدیودات طبیعوی بوه کوار  «ایمنی و حفاظت»و واژه  سازانسانتهدیدات « دشمن»

و  یایربرناموهبه معماری و شهرسازی، بحث ایمنی و امنیت باید در کلیوه سوطوح  شناسانهروان(. با این رویکرد 2009,

غیرعامول در معمواری و  طراحی، از موروعات کالن شهرسازی تا معمواری و جاییوات فنوی مودنظر قرارگیورد. پدافنود

از جن  و غیره، جهت کاهش خطر پذیری در برابر انواع تواند عالوه بر کاهش خسارات تهدیدات انسان سشهرسازی می

 (.1998احمدی،شود )خطرات طبیعی نیا مفید واقع 

 یمعمارو  رعاملیغاهداف، راهبرد و اقدامات در پدافند  -2-4-1

 یریپذبیآسهدف: کاهش  -

 راهبرد: ارزیابی، تحلیل، ارائه برنامه -

 ، حفظ کالبد، حفظ روابطهاتیفعالاقدامات: حفظ  -

 یمسکون یهامجتمع ییجانما -2-4-2

مسوتعد و  یمنواطق و نوواح نوهیبه یابیو، مکانیمسوکون یهوامجتمع یاصل در معمار نیترییابتداو  نیتریاساس

کوه است  رعاملیبر اساس اصو  پدافند غ یمسکون یهامجتمع ساخت یبرا محدوده کی یعیطب یهاتیقابلاستفاده از 

 ازجملوه ی. مالحظاتردیگ رقرا موردتوجه ستیبایم معیار نیا مسکونی یهامجتمع یابیمکاندر  با توجه به این موروع

 یو جهوت وزش بادهوا ریدر مسو یو عدم توسعه منواطق مسوکون مراکا خطراز  مسکونی یهامجتمع تیفاصله و موقع

 ییجانموااسوت در  یمنواطق مسوکون نیوا نوهیبه ینویدر مکوان گا یاتیوح یهامؤلفه ازجملهغالب از سمت آن مراکا 

 یخووددار یو کالبود ییمحودوده فضوا کیودر  هاتیفعال ،هاهیسرما ،است از تمرکا افراد یررور یمسکون یهامجتمع

 ییشود توا امور کوارا یریمحوطه فشرده جلوگ کیدر  هاآنو تمرکا  هامجتمعساختمان  یجوارهماز  نیگردد و همچن

 (14ص  21مبحث  یمقررات مل.)ابدی شیآوار افاا اشیامن در برابر ر یهاپناهجانمکان  نییتع یبرا طیمح

 محصور نمودن فضا -2-4-3

 متنووع ای یهاوهیشوکوه بوا  باشودیمامون  یفضاها ساخت منظوربه هاراه کارآمدترینمحصور نمودن فضا یکی از 

به محصوریت توسط دیوار، اختالف سط  و ردیفی از درختان اشواره نموود.  توانیم هاروشاین  ازجمله. شودیمحاصل 

باشد کوه فضوایی نوامطلوب، یکنواخوت،  یاگونهبه یدکه تناسبات این فضاها هرگا نبا شودتوجه  مهمبه این  ستیبایم

، نشور خواك، «یمعموار و میاقل»، مرتضی، ... )کسماییتداعی کند کنندگاناستفاده یو زندان گونه را برا روحیبسرد و 

1۳92) 

 یمسکون یهامجتمعفرم و حجم و ارتفاع  یطراح -2-4-4

 جوادیو کونه( باشد توا در صوورت ا ابانی)خ یگذرگاه یهاشبکهمتناسب با عرض بستر  ستیبایمها مجتمعارتفاع 

کواهش  منظوربوهنگوردد.  یاموداد یروهاین یرسانکمکو  یارتباط یرهایآوار موجب مسدود شدن مس اشیو ر یخراب

ارتفواع  ۳/1حوداقل برابور  یسوتیبایم)معبور(  مجتمعبه  یدسترس ریمس ی، پهنایامدادرسان ریآوار در مس اشیخطر ر

 مجتموعشده در معابر داشته و شکل  ختهیآوار ر اانیدر کاهش م بسیاری ریتأثها مجتمع یپلکان شکل ساختمان باشد.

حوذف  نیهمچنو (.1۳89فرزام شواد,.)اسوت موؤثرموج انفجار و مستهلک کوردن آن  ریتأثگرد در کاهش  یهاگوشهبا 

در کواهش  موؤثرو ... از عوامول  هابهارخواب بارگ، یهاستون، نیو سنگ عظیم یسنگ یهامجسمه لیاز قب زائدعناصر 

در اثور مووج  میحجوو  زائودعناصور  نیوکه پرتاب ا رای، زدیآیم حساببه یمسکون یهامجتمع رامونیدر پ یتلفات جان

 .گرددیم باال رفتن صدماتکرده و موجب  یرا باز هیثانو یهاترکشانفجار نقش 



 

 اسوتفاده .ردیکار قرار گ در دستور یستیبایم دارگوشهنرم و گرد  یهافرمو استفاده از  دارگوشهو  ایت یهالبه حذف

 شوهیپرتاب قطعات ش لیالزم به دل داتیتمه تیبدون رعا هامحوطهبارگ در مجاورت  یهاپنجرهو  یاشهیش یاز نماها

عناصور  نی. الزم است در صورت استفاده از اباشندیم هامحوطهتلفات و خسارات در  شیدر افاا یمؤثربه اطراف، عامل 

 هواهپنجر یاز نوع مسل  باشد، توورفتگ شهینوع ش اًیثانکونک انتخاب شوند  حد امکانتوسط قاب تا  شهیاوال قطعات ش

 (.1۳86فرزام شاد,باشد ) هابیآسدر کاهش  یمؤثرکمک  تواندیم ایبالکن ن ینیبشیپو 

از عوامول  فورارفضای باز و مناسب جهوت  نیتأمدر  یاکنندهنییتعمعووابر در منوواطق مسووکونی نقووش  شووبکه

، یآواربوردارو دسترسی به نقاط امن، تسهیل عملیات امداد و نجات پوس از حموالت هووایی و تسوریع عملیوات  خطرزا

 ازنظورتوا بافتهوای مسوکونی  شوندیممراتبی ایجواد  سلسله صورتبهو بازسازی دارند. شوبکه معوابر شهری  یسازپاك

و تووردد از  ونقولحملعموومی شهری جهوت  یهایکاربرسرعت خودروهای عبووری در امنیت قرار گیرند و همچنین 

 وهطراحی شوند که عال یاگونهبهمسیرهای دسترسی باید  (.1۳91سورعت مناسوب استفاده کنند )شهناز و ررایی نیا، 

 داکثر برساند.حبر بوه حوداقل رسواندن توداخل میوان حرکوت عابرین پیاده و وسایل نقلیه، کارایی را به 

 اری و روابط فضاهای داخلیپالن معم -2-4-5

از فضوواهای  بواالعملکردی الزم است کوه فضواهای نواامن و بوا خطرپووذیری  -طرح کلی برنامه فضاییرابطه با در 

، فضواهای نواامن در خوارج از سواختمان آ  دهیواامون و فضاهای تمرکا افراد و عملکردهای مهم مجاا شوند. در حالت 

قرار گیرند. هنگام تعیین مجاورت فضاهای امن و ناامن، طرح کلی هوور طبقووه و  مجتمعاصولی یوا در محیط پیرامونی 

 یطورکلبوهقرار گیرد. فضاهای امن نباید باال یا پایین فضاهای نواامن قورار گیرنود.  موردتوجهارتبواط بوین طبقات باید 

بایود  مجتمع رخوردارند و طورح کلویاز میاان حفاظت بیشتری در برابر خطر انفجار ب مجتمعفضاهای درونی در حجم 

 ای فضاهای امن داخلی ایجاد کنند.های پیرامونی، محدوده حریمی بربه نحوی باشد که بخش

 معمولی و اضطراری یهایخروجو  هایورود -2-4-6

اصوولی  یهوایورودحساس را پس از تخریب  ساتیتأسو  ساکنینطراحی ورودی و خروجی ارطراری امکان نجات 

از ورودی و  ترمسوتحکماروطراری  یهوایخروجبوودن ورودی و  پوشویدهمخفی بوودن و  جهتنیازاو  سازدیمممکن 

الزم  هوامجتمع. در فضوای خروجوی گورددیماصلی بوده و با توجه به هدف با حداقل دهانه و عرض اجورا  یهایخروج

سازی ساختمانی محفوظ و ایمن یابلوکهوجی مستحکم در برابر ریاش آوار، خر حائلاسوت بوا ایجاد سقف و یا هرگونه 

 شود.

 ،، حرکوت سوریع )دویودن( و فورار از خطورحریوقموانع مااحم باشود توا در موقوع  یکف معابر نباید ناهموار و دارا

 باشد. ریپذامکان

 آسانسور و پلکان  -2-4-7

در نظر گرفته شود تا از انتقا  موج انفجار، دود و آتش از طریق نواه آسانسوور و  داتییآسانسور باید تمه رابطه بادر 

 شود. یریبه پلکان و راهروها جلوگ یرسانبیآس

طرح از پلکان فاصله داشته باشد تا در صورت نفوذ مووج انفجوار بوه آسانسوور،  صیبه تشخ ستیبایمآسانسور  ناله

 پلکان محفوظ باشد.

متفواوت تبودیل شوود توا نواه  یباید آسانسور در یک محور به نند آسانسور بوا محورهوا بهبلندمرت هایمجتمع در

 آسانسور شکسته شده مانند دودکش عمل نکند.

 مقاومت کافی در برابر موج انفجار را دارا باشد. ستیبایم ،بامپشت آسانسور در ساتیاتا  تأس

 مجتموع مسوکونیخوارجی  یهاهباالبرهایی در جدار ستیبایم یارطرار هیتخل منظوربه ،بلندمرتبه یهامجتمع در



 شود. ینیبشیپ

 فضاهای سیرکوالسیون  -2-4-8

عودم کواهش  علوتشوود، بوه  پخوشآن  مشوابهو  دورها یکرموج انفجار داخل فضاهای طرح خطی،  کهیدرصورت

در محوویط  جادشدهیاخواهد بود. در ننین شرایطی حتی مکش  ویرانگرجبهه فشار در ننین محیطی، بسیار  توجهقابل

کواهش اثوور  موجبمسیرها  گونهنیادر طو   هاچیپ. قرار دادن موانع یا گرددیمموجوب پرتاب افراد و اشیاء به اطراف 

 صوورتهب. درهای پشت سورهم در راهروهوای داخلوی شودیمدر تشدید آثار ناشی از نیروی انفجار  دور یکرنوامطلوب 

الزم جهت خروج ارطراری بایود توا  یهاپلکانرا محدود کند.  مجتمع مسکونیزیگااگی قورار گیرند تا اثرات انفجار در 

 دور باشند و نباید به فضاهای ناامن منتهی شوند. ناامنحد ممکن از فضاهای 

 نمای بیرونی و جداره خارجی ساختمان  -2-4-9

و ایوراد خسوارت دارد. لوذا در  یرونشوانهثیر بساایی در شناسایی، بازشناسوی، تأ مسکونی یهامجتمعنمای بیرونی 

نسبت به تهدیود انفجوار  مجتمع مسکونیطراحی نموا بایود اصو  رد مراقبت و شناسایی رعایت گردد. جداره خارجی 

مصوال  تورد و  لهیوسوبهو معمووالً  باشودیمبوه انفجوار  مجتمعبخش  نیترکیناداست، زیرا  ریپذبیآسخارجی بسیار 

. سطوح سسوت و شوکننده باشدیم مجتمع. ایون بخش همچنین محدوده مهم دفاع از ساکنان شودیمشکننده ساخته 

 باید به حداقل ممکن کاهش یابند. هابامو  هامجتمعدر محیط بیرونی و در سط  نمای 

 .خارجی به سازه باید کامًال مستحکم باشد یاتصا  دیوارها

 داشته باشد. یریپذبیآسدر کاهش  یزیاد ریتأث تواندیم ایدر نما ن هاهپنجر یتورفتگ

 بازشوهای خارجی  -2-4-10

بریودگی شیشووه در  یهاتیمصودومدر کواهش  توانودیمحفاظت در برابور اثورات انفجوار  باهدف هاپنجرهطراحی 

، مؤثر واقع شود. با توجه به خطور شکسوت و پرتواب قطعوات سووطوح باشندینمفضواهایی که مستقیماً در برابر انفجار 

 حائولایجاد گوردد. ایون فضوای  حائلو فضای بیرونی یک فضای  یاشهیش ینماهاانیم ستیبایمبوه اطراف،  یاشهیش

و  ناشی از بریدگی شیشوه، کواهش تعوداد یهاتیمصدومکاهش  یهاراهانواع بالکن باشد. یکی از  صورتبهممکن است 

 شودیمموجب  ترکونککمتر یا  یهاپنجرهاسوت. در صورت استفاده از دیوارهای رد انفجار، استفاده از  هاپنجرهابعاد 

 .گرددیممنجر  هاتیمصدومشود، بنابراین به کاهش خسارات داخلی و  مجتمعانفجوار کمتوری وارد  موجکه

 معماری داخلی    -2-4-11

باشود کوه در اثور لورزش  یاگونوهبهو مبلمان داخلی در پدافند غیرعامل بایود  مسکونی یهامجتمعمعماری داخلی 

داخلووی  یهاجودارهناشی از موج انفجوار و لرزش زمین به نیروهای انسانی و تجهیاات حساس آسیب وارد ننمایود. در 

رن  و نوور مصونوعی در فضوای  ژهیوبهاستفاده نمود. مباحث روانی  شودیمنبایود از مصوالحی کوه باعث تولید ترکش 

 .باشدیم تیبااهمبسیار  هاپناهگاهدر فضواهای امن زیرزمینی و  ژهیوبهداخلی 

 رعاملیغمصالح مناسب در پدافند    -2-4-12

 بتن مسل  -

 مصال  بنایی مسل  -

 یادانهسن مصال   -

 اندودهای نماسازی -



 

 فوالد با مقاومت باال -

 (یسوزآتشحریق ) -2-5

 آنکه با شعله و حرارت همراه باشد. شرطبه ژنیبا اکس یسوختن هر ماده بیاست از ترکآتش عبارت 

موواد  ژن،یوقوع آتش دارد. آتش با نهار عامل اکسو مکان ییایمیو ش یکیایف یهانهیزم مندازینوقوع  برایآتش هر

از  یکیو در صورت حذف تنها  ردیگیمکه به هرم آتش معروف است، شکل  ،یارهیزنج یهاو واکنشحرارت  ،یسوختن

 دارد. یمختلف اتیوصآتش خص جادیدر ا مؤثرو هرکدام از عوامل  ستیادامه آتش ممکن ن هاآن

 روش اطفاء ازنظر هایسوزآتشانواع     -2-5-1

 مواد خشک ایگروه جامدات  یسوزآتش   -2-5-1-1

 ،ندارنود یخطرنواک ییایمیواکونش شو ایو با آب ن گذارندیم یکه بعد از سوختن از خود خاکستر باق یسوزآتشبه 

 .شودیم گفته

 پارنه و ... ک،ی، حبوبات، غالت، پالستکی: نوب، کاغذ، الستمانند

 باشد.میروش خنک کردن  هایسوزآتش نیروش جهت اطفاء ا نیبهتر

 قابل اشتعال عاتیما یسوزآتش   -2-5-1-2

 :قابل اشتعا  عاتیما قیاطفاء حر منظوربه

 .باشدیمو کف  ییایمیمناسب، پودر ش کنندهخاموش

 .شودیماز کف استفاده  عیو در سط  وس سیخ ی، ماسه خشک و پتوییایمیش یپودرهادر سط  کم از 

 برق یسوزآتش   -2-5-1-3

 کننودهخاموشبور  اسوت بعود اسوتفاده از  انیوقطوع جر کار نیترییابتدا، یبرق ساتیتأسو  وسایل یسوزآتشدر 

 .باشدیمجهت اطفاء  یمناسب با توجه به نوع مواد سوختن

خشوک  ییایمیپوودر شو ایوو کوربن  دیاکسوید کنندهخاموش نیتوجه داشت اگر قطع بر  ممکن نباشد بهتر دیبا

 .باشدیم

 فلزات قابل اشتعال یسوزآتش  -2-5-1-4

 نژدرویوعلت واکنش فلاات با آب، گاز ه رابهیزکف استفاده نمود  ایاز آب  دیفلاات قابل اشتعا  نبا قیحراطفاء یبرا

 .گرددیم قیباعث حر شدتو بهقابل اشتعا  بوده  داًیشدکه  شودیم دیتول

 .گرددیمفلا استفاده  نیمخصوص ا ییایمیخشک و پودر ش صد درصد یهاماسهاز  هاقیحرنوع  نیا یاطفا یبرا

 قابل اشتعال یگازها  -2-5-1-5

 کهیدرصورتگردد و  یریاز خروج گاز جلوگ دیشعله را اطفاء نمود بلکه با دینبا یسوزآتش جادیدر صورت ا گازهادر 

، طیمحو طیخنک نموده و بدون در نظر گورفتن شورا ایرا ن لندریبدنه س دیگردد با ورشعلهخارج گشته و  لندریگاز از س

 .میاقدام به خاموش کردن شعله نکن

 بوه عنووان خواموش کننوده ییایمیخشوک شوپودر ،گرددالزم باشد که شعله اطفاء  طیشرا بنا بر کهیدرصورت البته

 .باشدیممورد دارا  نیاثر را در ا بیشترین



 مواد منفجره یسوزآتش  -2-5-1-6

 تووأم لحظهکیمحل را ترك نموده نون تمام مواد در  عاًیسر دیشوند با یسوزآتشدنار  کهیدرصورتمواد  گونهنیا

 .باشدیم یمتر 200از انفجار حداقل تا شعاع  یناش یهاتکهو قدرت پرتاب  روندیم نیبا انفجار از ب

 قیاطفاء حر یهاستمیس  -2-5-2

 15مرطوب  زریرا ستمیس -1-2-5-2

 .است یالاام هامجتمع یتمام یبرا مرطوب اریرا ستمیس یطراح -

 هیوقرقوره تعب لن یانشوعاب شو کیومرطووب و  اریورا کیطبقه  کیدر  ربنایز مترمربع 400هر  یبرا حداکثر -

را داشته باشود ننانچوه  مجتمعنقطه  نیمتر از دورتر 6به فاصله  یابیدست ییتوانا ستیبایمو افشانک  شودیم

قرقره  لن یانشعاب ش کیو  رطوبم اریرا ستیبایمشلن  قرقره نتواند کل مساحت طبقه را پوشش دهد  کی

 گردد. هیتعب این یدوم

را  قوهیگوالن در دق 20 یبار با دبو 10 یمتر بوده و تحمل فشار کار 20 به طو  ستیبایم هالن یشاز  هرکدام -

 ...داشته باشد

را داشوته  (هواقرقره لن یشو) ینشوانآتش یهاجعبوهکل  %۵0 یدب لیتحو ییتوانا حداقل یستیالکترو پمپ با -

 .دینما نیتأمرا  هالن یشاز سر  یمتر آب در خروج 20 ای psi ۳0 فشار حداقلباشد و 

 یرا بورا (هواقرقره لن یشو) ینشانآتش یهاجعبهکل  %۵0 یحداقل دب ستیبایم ینشانآتشآب  رهیمنبع ذخ -

قرقوره اسوتفاده  لن یشو کیواز طبقات ساختمان از  کیاگر در هر  مثا عنوانبه. دینما نیتأم قهیدق 1۵مدت 

 .خواهد بود ریمطابق جدو  ز ینشانآتشآب  رهیشود حجم مخان ذخ

 (NFPAو استاندارد  112نشریه )    ینشانآتش آب رهیذخ مخزن حجم -1 -2جدول 

 یاسازهطبقات 

 ساختمان

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 9000 8400 ۷800 ۷200 6600 6000 ۵400 4800 4200 ۳600 ۳000 2400 حجم مخزن، لیتر

فوو  عمول  یبا مخوان مشوترك طبوق بنودها یدزون جد یطراح یاسازهطبقه  1۵ یباال یهاساختمان یراب -

 خواهد شد.

 طبقوههفتپنج و شش و  یهاساختمان ی، براینچا 2 یاسازهتا نهار طبقه  هاساختمان یبرا یارقطر را حداقل -

 توا ازدهیو یهاسواختمان یبورا’  یونچا ۳ یاسوازههشت و نه و ده طبقه  یهاساختمان ی، براینچا 1/2 یاسازه

 خواهد بود. ینچا 4پاناده طبقه 

 ینشوانآتش یرعدد ش یکخواهد بود و در هر انشعاب  ینچا 1 (هاقرقره یلن ش) ینشانآتشانشعاب جعبه  یاسا -

 خواهد شد. یهتعب

 .باشدیم دیتائد مور یبدون درز با اتصاالت جوش یفوالد یهالولهاز  ینشانآتش یستمس یهالولهجنس  -
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 .باشدیمبالمانع  ینبا وزن سنگ یاهگالوان یهالولهاستفاده از  یاسازهطبقه  ۵تا  هاساختمان یتبصره: برا -

 16خشک یزررا یستمس -2-2-5-2

 .باشدینم ازیموردن یاسازهتا نهار طبقه  هاساختمان یخشک برا یاررا یهتعب -
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Abstract 

Research Aim:  The purpose of this study was to provide a solution to enhance the protection and safety 

of residential complexes against fire in Karaj. 
Research method: In terms of the purpose of the research, it is an applied project.In terms of data collec-

tion, it is descriptive survey and among descriptive research methods it is a case study research. In the 

present study, because of using architectural and safety engineering approaches, the statistical popula-

tion is HSE specialists and architectural engineers. 

Priority of each of the identified criteria was determined after determining the most important research 

criteria. In order to prioritize the criteria, AHP method was used. The basis of the hierarchical analysis 

process is based on pairwise comparisons based on the views of experts. In this study, the nine-hour 

spectrum was used to compare the opinions of experts. 
Findings: Prioritizing outputs of fire protection and safety promotion strategies showed that residents' 

behavioral skills criterion had the highest priority, second priority was residential safety design criteri-

on, third priority was fire alarm and extinguishing systems criterion and the fourth priority was the con-

struction of residential complexes. 
Conclusion: According to the results of the data analysis, in addition to the structural strength of the resi-

dential complex, which is considered as a fire resistance, the way of escape of the residents of the com-

plex and the safety of firefighters should also be considered. This requires proper access to the complex 

from within the site. In the fire of residential complexes in addition to high flame and heat, smoke and 

toxic gases are also produced. Usually, as the fire spreads, the oxygen level is reduced and this causes 

incomplete combustion and increased smoke. The main cause of deaths and deaths is in the fire of toxic 

gases. 
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