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  طراحی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان الیگودرز با رویکرد پدافند غیرعامل

 
 

 3حمیدرضا صارمی2محمدرضا لیلیان، 1,* همایون خدایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد  -1

  محمدرضا لیلیان استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد -2

 حمیدرضا صارمی استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی-3

 

 

 

 چکیده   

 معماري ،طبیعی( –ناشی از خطرات )نظامی و غیر نظامی جانی و مالی  تلفات دهنده افزايش عوامل ترين مهم از

پدافند  با طارتبا در فريب، و استتار اختفاء، اصول بنا، رعايت مناسب پراكندگی مكان يابی، همچون اصولی با غیرمنطبق

عامل در طراحی ساختمان اداره  غیر پدافند بررسی نقش دنبال توصیفی و پیمايشی به روش با تحقیق اين است. غیرعامل
منظور اين پايان نامه ارائه راهكارهاي طراحی براي ساختمان، محوطه  ثبت اسناد وامالک شهرستان الیگودرز می باشد.

در پايان نامه اقع تهديد خسارات مالی و جانی را به میزان حداقل ممكن كاهش داد. سازي، و... می باشد تا بتوان در مو

پرداخته شده، و پس از آن اصول و الگوهاي اصلی مد نظر در پدافند  اي از واژه پدافند غیرعامل حاضر ابتدا به خالصه
دارند مطرح گرديده  امالک كاربردغیرعامل كه به نحوي در طراحی معماري و به طور خاص معماري اداره ثبت اسناد و 

 ها، استفاده از مصالح بوم آورد دسترسی نحوه بازشوها، موقعیت بنا، هندسی طرح تعیین كه است آن از حاكی نتايج است.

 بهینه هاي مؤلفه جمله از جنگ و صلح زمان در ساختمان هر براي عملكردي چند فضاي عنوان امن به فضاي بینی پیش و

 .است غیرعامل پدافند منظر از نساختما معماري
 

 طراحی معماري، پدافند غیرعامل، اداره ثبت اسناد و امالک،کلمات کلیدی: 

 
 

 بخش اول و معرفی

 مقدمه   .1

نباشمد، تممامی  )پدافنمد غیرعاممل( حفظمه ا.. (  اگمر محافظمت نظمامی ) پدافند غیرعامل دربیانات مقام معظمم رهبمري

دفما  جزئمی ازهويمت يمك ملمت زنمده  ي، علمی وسیاسی دريك نصم  روز همدر ممی رود.دستاوردهاي فرهنگی، اقتصاد
رعايت مالحظمات پدافنمد غیمر  .]1[را آماده نكند در واقع زنده نیست هرملتی كه به فكر دفا  از خود نباشد و خود  است.

 .]2[اين رعايت آن الزامی استقدرت دفاعی را باال می برد و بنابر ؛عامل در طراحی معماري به عنوان يك روش و ابزار
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 مسألة تحقیق -1-2
امالک از ساختمان هاي با اهمیت از لحاظ حفظ اسناد پمس از وقمو  حموادی ممی  ساختمان اداره ثبت اسناد و             

 باشد. سرزمین ما ايران به دلیل موقعیت خاص جغرافیايی و استراتژيك خود در منطقه و جهمان هممواره در معمرن انموا 

تهديدها وخطرات طبیعی و انسان ساز قرار دارد. خطرات طبیعی مانند سیل و زلزله و خطرات انسان ساز مانند تهديمد بمه 

حمله نظامی؛ به همین علت حفظ و مراقبت از ساختمان هاي حساس و با اهمیت حیاتی در ايران ممورد توجمه ويمژه ممی 
تركیب فرم، نمو  و روش چیمدمان يما كنمار همم امل در معماري مانند بهره گیري ازاقدامات پیشگیرانه پدافند غیرع باشد.

قرارگیري احجام و فضاهاي مختل  يكی از مراحل بسیار مهم در فرايند طراحی فضاهاي معماري است. مسئله اصلی در اين 

 فا  غیرعامل می باشد. مقاله، ارزيابی سازگاري انوا  تركیب فرم ها، دسترسی ها، مصالح و نو  استتار و اختفاء از منظر د
 بیان مسأله  -1-3

منظور از پدافند غیرعامل در اين پژوهش حفظ جان و مال)اسناد و مدارک( انسان در برابر حموادی، تهديمدات و             
استمرار فعالیت هاي اساسی و ضروري مردم و سهولت در اداره كشور در شرايط بمروز تهديمد و بحمران ناشمی از تجماوزات 

جی در مقابل حمالت و اقدامات مخرب دشمن از طريق طرح ريزي و اجراي دفا  غیر عامل و كاهش آسیب پذيري می خار

                         بنابر توضیحات داده شده چگونه می توان با استفاده از پدافنمد غیرعاممل يمك سماختمان بما امنیمت بماال داشمت   باشد.

سته يا متغیر اصلی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک می باشد و پدافند غیرعامل در اين در واقع در اين پژوهش متغیر واب
پژوهش متغیر مستقل است كه روي طراحی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک می تواند تاثیر مثبت يا منفی داشته باشمد 

راحی براي ايجاد سماختمانی اممن  هممراه بما ارائه راه كارهاي ط پژوهشگر را می پذيرد. منظور اين تحقیقو دخالت توسط 

 محیط اطرافش می باشد تا بتوان در مواقع تهديد خسارات مالی و جانی را به میزان حداقل ممكن كاهش داد. 

 فرضیه ها یا پرسش ها -1-4

بمر  حماكم اصول و دفاعی معماري اساس ساختمان هاي اداري بر ريزي برنامه بهینه الگويابی می رسد نظر به-1            

                                  اسممت. بحمران هنگمام در و مالی)اسمناد و ممدارک( جمانی تلفممات كماهش عممده عوامممل از غیرعاممل، پدافنمد

به نظر می رسد با طراحی محوطه اي امن براي ساختمان ها به طور عمده شامل فرم كلی ساختمان، نو  عناصر به كار -2
نحوه چیدمان وساختار فضايی آنها  در مواقع تهديد می توان خسارات مالی و جانی را به میزان حمداقل رفته در محوطه و 

.                                                                                                                         .ممكممن كمماهش داد

         بر طراحمی يمك سماختمان اداري )اداره ثبمت اسمناد و اممالک شهرسمتان الیگمودرز( دارد پدافند غیر عامل چه تاثیراتی 

                                             چگونمممه ممممی تممموان بمممما اسمممتفاده از پدافنمممد غیرعامممممل يمممك سممماختمان بمممما امنیمممت بممماال داشممممت 
 باال برد چگونه می توان با استفاده از طراحی معماري ضريب دفاعی را 

 اهداف تحقیق  -1-5

 معمماري و سماختاري هماي تحلیمل مؤلفمه و تجزيمه و بررسمی پژوهش اين اصلی هدف اهداف علمی:-1-5-1            

)شهرسمتان  شمهري منماطق در ساختمان اداري )اداره ثبمت اسمناد و اممالک( طراحی و ريزي الگوهاي برنامه در تأثیرگذار

اشی از تهديدات نظامی و پیامدهاي انفجاري ناشی از تهديدات طبیعی و صنعتی است. به طموري در برابر اثرات ن الیگودرز(
كه با رعايت اين ضوابط انتظار می رود ساختمان در برابر تهديدات مربوطه ايستايی خود را حفظ نموده و خسارت سازه اي 

 و تلفات جانی را به حداقل برساند.
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تدوين برنامه اي جامه همراه با ارائه الگويی براي طراحی ساختمان اداره ثبت  هدف اين پژوهش هدف آرمان: -1-5-2

.                                                                                                          اسناد و امالک از منظر پدافند غیر عامل است.

     ی متاثر از ضع  فضاهاي پشتیبانی در سطح شهرها را بر عهده داشته است.كاهش هزينه هاي مال هدف کلی: -1-5-3

بهره گیري از اصول پدافند غیرعامل به عنوان فاكتور اصلی در راستاي كاهش تبعات ناشی از آسیب هدف ویژه: -1-5-4

-1                         است.   هاي برگرفته از تهاجمات دشمن و تهديدات طبیعی و صنعتی كه در ادامه توضیح داده می شوند

پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از تجربیات جهانی و نمونه هاي مرتبط، مطالعات مكان يابی، هدف کاربردی:  -5-5

تهیه ضوابط، مالحظات فنی و در نهايت برنامه فیزيكی جهت طراحی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک را در راستاي ايجاد 

 فضاهايی ارائه دهند.چنین 

 ضرورت های خاص انجام تحقیق 1-6

در اجراي فرمايشات و منويات مقام معظم رهبري در تاكید بر لزوم اهتمام دولت به مساله پدافند غیرعامل و ارائه           

براي كلیه پروژه ها  تدابیر كارساز در اين باب و عملی نمودن آن ها، همچنین تاكید ايشان بر داشتن طرح پدافند غیر عامل

 در دفا  هاي روش و پايدارترين مؤثرترين از يكی عنوان به غیرعامل پدافند امروزهانجام اين پژوهش را ضروري دانسته ام. 

مثل  باال بسیار نظامی توان از برخوردار حتی كشورهاي و دارد قرار جهان كشورهاي اكثر نظر همواره مد تهديدات، مقابل

 سیاسی اكثر معادالت در طرفی بی وجود با سوئیس مانند كشوري اند و داشته توجه اي صورت ويژه به وضو م اين به آمريكا

 كاهش بر عالوه تواند می شهرسازي معماري و در عامل غیر پدافند است. تدابیر بسیار داشته توجه موضو  اين به نظامی و

 واقع شود به مفید نیز طبیعی خطرات انوا  برابر در كاهش خطرپذيري جهت جنگ، مانند ساز انسان خسارات تهديدات

حوزه هاي  در مسكن ريزان برنامه توجه مورد پدافند غیرعامل اصول اساس بر تدافعی رويكرد با معماري امروزه انگیزه همین

 است. گرفته قرار جغرافیا و شهري برنامه ريزي مهندسی عمران، شهرسازي، معماري، مانند علمی مختل 

 نوع روش تحقیق -1-7

باشد. در  یم یشيمایپ و یفیتوص روش هاي شده، گرفته نظر در روش ن پژوهش نو  تحقیق میدانی است،يا در            

واقع در اين تحقیق جز به جز موقعیت هاي اداره ثبت اسناد و امالک مد نظر قرار گرفته شده است و در پاسخ به اين سوال 

می تواند در  طراحی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان الیگودرز موثر واقع شود كه پدافند غیر عامل چه قدر 

 به ترسیم آنچه كه هست می پردازيم.اطالعاتی جمع آوري شده است و همچنین 

 ريز صورت به اطالعات گردآوري روش قیتحق نيا در روش گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانه ای و غیره(: -1-7-1

 در موجود اطالعات و گزارشات كتاب ها، ،یعلم مقاالت جمله از كتابخانه اي منابع و اسناد از است  استفاده گرفته مانجا

 قيطر از شد یسع هیاول مرحله در میمستق مشاهده صورت به قیتحق نیح در كه یدانیم قاتیتحق و مشاهده كتابخانه ها

-7-1  .شود جمع آوري اسكان موقت، تیاهم از یمناسب اطالعات اهدهمش و موجود مدارک و اسناد كتابخانه اي، مطالعات

 كتاب ها، ،یعلم مقاالت قيطر از اسنادي می باشد  روش ريز شرح به ها داده ابزارگردآوري ابزار گردآوری اطالعات: -2

جمع  ؛ برايیردولتیغ و ینهادهاي دولت و سازمان ها ،یرسان اطال  شبكه هاي كتابخانه ها، در موجود اطالعات و گزارشات
 ات بوده است.یكل آوري

با توجه به هدف مورد نظر؛ متغیرها به شرح زير می باشند  از متغیرهاي اصلی پژوهش  متغیرهای مورد بررسی:-1-7-3
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ره مذكور در طراحی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک با رويكرد پدافند غیرعامل می توان برنامه ريزي كالبدي ساختمان ادا

ثبت اسناد و امالک و كاركرد آن ها اشاره كرد و همچنین از متغیرهاي وابسته در اين تحقیق آسیب پذيري نهايی ساختمان 
 اداره ثبت اسناد و امالک می باشد.

 نتیجه گیری -1-8 

دفاعی داشت به  با بكارگیري از اصول پدافند غیرعامل با كمترين هزينه ها می توان كشوري خودكفا از لحاظ            

 طوري كه در برابر بزرگترين تهديدات قدرت دفاعی باال باشد و در برابر آسیب ها در امان ماند.

 

 دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق بخش

 تعاریف و مفاهیم کلیدی-1-2

ضد است و واژه آفند كه به معنی از نظر واژه شناسی، واژه پدافند از دو جزء پد يا پاد كه به معنی  تعریف واژه پدافند:

 پدافند بین تمايز وجه جدي اصغريان دكتر؛ غیر عامل -2 عامل -1  دفا  يا پدافند دو جزء دارد .]3[جنگ است می باشد

 و مستقیم مديريت به نیاز كه داند می ابزاري عامل را پدافند كه معنا اين به .داند می "انسان عامل" را غیرعامل و عامل

 حضور عدم شرايط در كه نیروهاست آموزش مديريت جنگی، سازماندهی، آالت و ابزار بر مشتمل دارد و انسانی كاربري

 جنگ مهندسی زمینه در معماري امكانات را پدافند غیرعامل كه حالی در .است اعتبار فاقد خود خودي به ابزار آن انسان،

 يا سنگر درون گرفتن پناه دهد مانند افزايش را رزمی دفاعی اينیروه توانمندي، و ابزار بدون كه اي گونه به داند، می

 موجب كه را اي مسلحانه غیر اقدام هر غیرعامل، پدافند ساختمان ملی مقررات 21 مبحث در .مرتفع نقاط در استقرار

انسان  ديداتته مقابل در كشور هاي شريان و اسناد تجهیزات، تاسیسات، ها، ساختمان انسانی، نیروي آسیب پذيري كاهش
 .می شود خوانده پدافند غیرعامل گردد، ساز

گردد كه به كارگیري جنگ افزارو تسلیحات نیاز ندارد به مجموعه اقداماتی اطالق می پدافند غیرعامل یا دفاع غیرعامل:

یرنظامی و توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس و مهم نظامی و غو با اجراي آن می

تلفات انسانی جلوگیري نموده و يا میزان خسارات و تلفات ناشی از حمالت و بمباران هاي هوايی موشكی دشمن را به حداقل 

ممكن كاهش داد. اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش، پراكندگی، تفرقه و جابجايی، فريب، مكان يابی، اعالم خبر، قابلیت 
ها، در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان باشد.هاي امن میختفاء، ماكت فريبنده و سازهبقا، استحكامات، استتار، ا

هاي ضدهوايی و كه در پدافند عامل مانند سیستم توانند نقش موثري ايفا كنند در حالیصنايع و حتی مردم عادي می

 .]1[هواپیماهاي رهگیر، تنها نیروهاي مسلح مسئولیت برعهده دارند

 تاریخچه پدافند غیرعامل-2-2

تفع، انسان ها در طول تاريخ از طريق پناه گرفتن در غارها، ساخت جوشن و سپر، ايجاد برج و بارو و قال  محكم و مر          

از  حفر خندق براي حفظ جان و تأمین امنیت گروهی خود از حمالت غافل گیرانه اي دشمن اقدام نموده اند. در ايران پیش

حكامات را استیعی سرزمین بود، در همه دوره ها، ريخ، نو  استحكامات عموماً تابع مقتضیات ناشی از محل قلعه و اوضا  طبتا
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دشوار  دردورافتاده ترين و مرتفع ترين نقطه بنا می كردند تا به سبب وجود شیب هاي تند يا كوه، دست يابی به آن

.{1}باشد  

لاهداف و اهمیت پدافند غیر عام-2-3  

كاهش توانايی سامانه هاي شناسايی، هدف يابی و دقت هدف -1 اهداف پدافند غیر عامل به شرح زير می باشد             

یاتی، باال بردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت هاي حیاتی و خدمات رسانی مراكز ح-2. گیري تسلیحات آفندي دشمن

تقلیل آسیب پذيري و كاهش خسارت و -3. شرايط وقو  تهديد، بحران و جنگحساس و مهم نظامی و غیرنظامی كشور در 
-5. سلب آزادي و ابتكار عمل دشمن-4. صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروي انسانی مراكز حیاتی در برابر تهديدات دشمن

رمايه هاي ملی حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ س-6. صرفه جويی در هزينه هاي تسلیحاتی و نیروي انسانی

.{4}كشور  

: اصول بنیادی دفاع غیرعامل -2-4  

ل استقرار انتخاب بهترين و مطلوب ترين نقطه و مح :مکان یابیالف(  بنیادي دفا  غیرعامل عبارتند از  چند عامل           

ذير سازد. ن وجه امكان پاست به طوري كه پنهان و مخفی نمودن نیروي انسانی، وسايل و تجهیزات و فعالیت ها را به بهتري

رورتی پیدا نمی بنابراين، اگر مكان يابی به خوبی انجام شود، به كار گیري و استفاده از ابزار مصنوعی جهت استتار و اختفا ض

یرعامل در كند و يا اين ضرورت به حداقل ممكن تقلیل خواهد يافت. مكان يابی مطلوب را می توان مهم ترين اقدام پدافند غ

ز سیب پذيري مراكز حیاتی و حساس محسوب نمود زيرا اگر در مرحله صفر پروژه طراحی، احدای و تأسیس مراككاهش آ
زمینی، حداكثر استفاده از عوارن طبیعی، آمايش سر»حیاتی و حساس عوامل و معیارهاي ذيربط دفاعی و امنیتی از قبیل 

ري از نظارت و كنترل گردد از بروز بسیارعايت، ...« و  ولیهرعايت پراكندگی، پرهیز از انبوه وحجیم سازي، مقاوم سازي ا

.{1}مشكالت بعدي نوعاً پیچیده و هزينه بر جلوگیري به عمل خواهد آمد  

صنعتی كه  مفهوم كلی استتار، همرنگ و هم شكل كردن تأسیسات و تجهیزات با محیط اطراف است. تأسیساتاستتار: ب( 

ص و ند، به سهولت قابل رويت، تشخیو يا در مجاورت مناطق مسكونی احدای می شودر داخل بیابان، در محیط كشاورزي 
{.1}شناسايی است مگر اين كه استتار شوند  

تور "مخفی سازي  كه در آن يك شی ءكامالً توسط پوشش هاي فیزيكی نظیر -1روش های استتار عبارتند از:

سايلی در اطراف و باالي شیء استفاده می شود به طوري همگون سازي  در همگون سازي از و-2 مخفی می گردد."استتار

بدل سازي  كه عبارت است -3 كه، هدف جزيی از زمینه گردد. نمونه بارز همگون سازي استفاده از شاخ و برگ درختان است.
كل يك نفر ر شاز تغییر قیافه هدف و استفاده از تجهیزات كاذب و فريبنده در فاصله اي منطقی از هدف به عنوان مثال تغیی

  بر نظامی به يك ساختمان مسكونی نمونه اي از بدل سازي است.

ر ديد دشمن اختفا يا پنهان كاري به كلیه اقداماتی اطالق می گردد كه مانع از قرار گرفتن تاسیسات و تجهیزات د: اختفا-پ

ازد. او غیرممكن يا مشكل می س گرديده و يا تشخیص تأسیسات و تجهیزات و هم چنین انجام فعالیت هاي خاص را براي

یت دشمن همواره تالش می كند تا نقاط حیاتی، حساس و مهم كشور مورد نظر را كش  و نشانه گذاري نموده و يا از فعال
د. هاي مهم مطلع گردد تا در زمان مناسب با هدف گیري دقیق، تأسیسات و تجهیزات را منهدم و فعالیت ها را مختل نماي

ايد در ل و همچنین ايجاد تأسیسات در اعماق زمین يا در دل كوه ها به عنوان بهترين و موثرترين راه حل شپنهان كاري كام



 

 

 
wwwCAUP.ir         6 

ابه آن ها موارد زيادي غیرعملی يا مشكل بوده و يا از نظر اقتصادي به صرفه نباشد ولی با انجام اقداماتی به شرح زير و مش

استفاده مناسب از عوارن زمین و احدای تاسیسات -1 يا مشكل نمود می توان دست يابی دشمن به اين هدف را ناممكن و 
غیرعادي و غیرمهم جلوه دادن تاسیسات با جدول -2 در محلی كه توسط دشمن به سهولت قابل رويت و تشخیص نباشد.

     .ی و ..بندي، درخت كاري و گسترش ساختمان هاي اداري، مسكونی و مراكز خدماتی برابر الگوي مراكز آموزشی، درمان

نحوي كه  جداسازي منطقی تاسیسات صنعتی كه به علت نو  فعالیت نمی توان آن ها را به طور كلی دگرگون نمود، به-3

حذف نقاط -4 تأثیر زيادي بر نو  فعالیت نگذارد و تأسیسات را بصورت واحدهاي صنعتی مجزا و كم اهمیت جلوه دهد.
نشان ندادن نماي -5 به داليل خاص بايد در رسانه هاي عمومی بازتاب شود. حیاتی، حساس و مهم از روي نقشه هايی كه

عدم درج -6 خارجی تأسیسات حیاتی و حساس در رسانه هاي عمومی به خصوص در ارتباط با محیط اطراف و جاده ها.

  .{1}ا مشخص نمايدآگهی در جرايد به گونه اي كه وقو  فعالیت مهمی در محدوده زمانی و در موقعیت جغرافیايی خاصی ر

خیص فريب به مجموعه ي اقداماتی اطالق می گردد كه به طور كلی موجب گمراهی دشمن گرديده و او را در تش: فریب-ت

فی با هدف گیري با شك و ترديد مواجه نمايد. در اين حالت دشمن ممكن است هدف واقعی را ساختگی تلقی نموده و از طر

گمراهی  نده، مأموريت خود را خاتمه يافته تلقی نمايد. در واقع فريب دادن عبارت است ازبمباران هدف هاي ساختگی و فريب

يا  دشمن از طريق مطالعه و تحلیل شكل اهداف، براي مثال در مورد ماهواره هاي شناسايی می توان با نصب اهداف دروغین

  ا طور ديگر نمايش دهد آن ها را گمراه نمود.تغییر شكل، اندازه، رنگ و سايه و موقعیت اهداف به گونه اي كه اشیاء ر

زاَلیگودَرشهرستان -2-5  

 133۱است. فرمانداري الیگودرز در سال  ايران غربدر  تاناستان لرسهاي شهرستان اَلیگودَرز يكی از شهرستان            

ست. ا بربرود غربیو  بربرود شرقی(، ذلقی) بشارت، زز و ماهرو، مركزي هايتأسیس شد. شهرستان الیگودرز داراي بخش

صحبت  لري بختیاريكیلومتر مربع است كه ساكنین آن به  5۷۱۱نفر و وسعت آن  14۱۱۱۱جمعیت اين شهرستان 
  اند.كنند. ريشه نامگذاري آن را برخی از واژه آلیورز )گندم سرخ( و برخی نیز آن را از ريشه آل گودرز دانستهمی

هاي طول راه؛ متر 1۴۴۷ارتفا  از سطح دريا  ؛ دقیقه طول 42درجه و  4۴طول وعرن جغرافیايی  : مشخصات شهرستان

 52آسفالته معمولی اصلی  راه ؛ كیلومتر 11۴راه فرعی آسفالته  ؛ كیلومتر 14۱راه فرعی شنی  ؛ كیلومتر 546٫33هم سنگ  

و  منديش كوه، قالیكوههاي بلند  قله؛ كیلومتر 6۱۱هاي شهرستان  طول رودخانههاي دز؛ حوزه آبريز  سر شاخه؛ كیلومتر
.5٬5متوسط جمعیت خانوار  ؛ تمندر  

بازشوها و پنجره ها-2-5-1  

به  با محیط خارجیتا تبادل حرارتی فضاهاي خارجی  ابعاد بازشوها در اقلیم سرد از وسعت كمتري برخوردار است.           

رخی حداقل برسد. وسعت بازشوها در جهت هايی كه تحت وزش بادهاي سرد زمستانی است به حداقل ممكن می رسد و در ب
.1موارد اين بازشوها از نماي رو به باد سرد حذف می شوند شكل  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B2_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B2_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA_(%D8%A8%D8%AE%D8%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA_(%D8%A8%D8%AE%D8%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%84%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%84%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1
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 : بافت شهری در اقلیم الیگودرز.1شکل 

 

 جهت گیری بنا-2-5-2

قلیم سرد عموماً در دامنه جنوبی كوهپايه ها استقرار می يابند و اين استقرار در امتداد محور شرقی و شهرهاي ا            
غربی است تا بیشترين سطح در بدنه جنوبی ايجاد شود. با استقرار بناها در محورشرق وغرب كمترين سطح در مقابل بادهاي 

 .2 نامطلوبی قرار می گیرند كه اغلب از سمت غرب می وزد شكل

 
 : تصویر  بادهای غربی.2شکل 

 

 فرم بناها-2-5-3
فرم بناها به فرم مكعب و مكعب مستطیل نزديك است. در اين حالت مساحت سطوح خارجی نسبت به حجم نا به            

از حداقل می رسد تا از اين طريق تبادل حرارتی فضاهاي بیرون ودرون به كمترين میزان خود برسد. با احدای قسمتی 

فضاهاي خانه در زير زمین به میزان قابل توجهی می توان به تعديل هواي اين فضاها كمك كرد به دلیل آنكه خاک ظرفیت 
حرارتی بااليی دارد. فضاهايی كه در زيرزمین واقع می شوند زمستانها گرمتر و تابستانها خنك تر از هواي بیرون هستند 

 .3شكل 

 

 
 رست بناها: تصویر فرم صحیح و ناد3شکل 
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 پوشش سطوح بناها-2-5-4
پوشش سطوح و نماي بناها از مصالح به رنگ تیره توصیه می شود و سطوح زبر و ناصاف، تا در فصل زمستان             

 حرارت حاصل از تابش آفتاب  به نحو مطلوبی در بدنه ديوارها جذب شود.

 

 یجه گیرینت -2-6
 نگرفتن قرار –2كاهش طمع كشورهاي تهديد كننده  -1ست آمده است عبارت اند از  بد بخشی كه در اين ايجنت            

 مديريتی، سطوح كلیه در)  فنی و علمی پويايی –3 ) مطابقت با سیاست تنش زدايی (. كشورها علیه تهديد اتهام مظان در
 ناشی خسارات تقلیل و تهديدات با لهمقاب جهت در غیرعامل پدافند كارگیري به .ملی پايداري افزايش –4(. فنی و مهندسی

و يا كشور مهاجم، موضوعی بنیادي و اساسی براي   حمالت هوايی، موشكی، زمینی و...(مثال)دشمن كننده تهديد حمالت از

آسیب پذير نظامی، اقتصادي و ...در كشور را در برگرفته و هر كشور بوده كه وسعت و گستره آن تقريباً تمامی مراكز حیاتی و 

             .تهاجم استگیري در راس تمامی امور كشورهاي مورد حفظ امنیت ملی، استقالل سیاسی و اقتصادي و پیروزي به نحو چشم
 

 
 

 تیجه گیری و پیشنهاداتنبرنامه فیزیکی، طراحی، بخش سوم؛ 
 

مقدمه-3-1  

مالک در طراحی ساختمان اداره ثبت اسناد و ا به ارائه فضاهاي مورد نیاز و همچنین به ارائه اصولی كه بايد در اين بخش

بهتر  شهرستان الیگودرز مورد توجه قرار گیرد می پردازيم و در پايان نكات و پیشنهاداتی در قالب جداول كه به هر چه

 بودن طرح كمك می كند ارائه می شود.  

فضاهاي خاص نفرات به -1شوند  فضاهاي مورد نیاز دفتري در دو قسمت محاسبه می محاسبات فضاهای مورد نیاز: 

 -2./. ( براي رفت و آمد اصلی 15صورت )فضاي فردي استاندارد*تعداد نفرات(+سهم نیازهاي جانبی+يك عامل )معموال 

هم فضاهاي خاص غیر نفرات )مثل اتاق ماسین ها، كتابخانه ها، و موارد مشابه كه در مورد آن ها اندازه ابزارها و تجهیزات م
 كارمندان است( به صورت تقريب هاي آگاهانه بر اساس روش مطلوب موجود يا مثال هاي قابل قیاس + يك تر از شمار

 عامل اضافی براي رفت و آمد اصلی. ارقام خاص فضاي متوسط براي هر محل كار فردي و كارمند در يك سازمان شامل

اراي فراوانی زير است تجهیزات اداري و فضايی براي كاركردن با آن ها به استثناي مديريت د  

 3۱                         ./. m  6۱/3 -6۱/4   
./.)متوسط 55 m  5/۷     ) m ۱۱/۴- ۱۱/۱    

15./.>                       m  ۱۱/۴-۱۱/15  

زان یفضاي الزم به ازاي هر كارمند به شماري از عوامل بستگی دارد مثال  نو  كار، استفاده از تجهیزات و ماشین آالت، م
 1۱تا  ۷، 1۴۷5خصوصی بودن، مقدار مراجعات ارباب رجو  و نیازهاي انبار شرط مساحت محل كار فردي متوسط تا سال 

متر مربع خواهد بود. اگر چه شرط مساحت حداقل براي محل كار فردي تعري  نشده است  15تا  12متر مربه و در آينده 

متر مربع. 15تا  12متر مربع و دفاتر پالن باز حداقل  1۱تا  ۷حداقل  اما قواعد زير بايد دنبال شوند  دفاتر جداگانه  

متر مربع، فضاي رفت و آمد  ۷اتاق كار حداقل  محاسبه شاخص فضای خاص محل کار فردی به شرح زیر است:

مربع زمانی كه متر 12متر پهنا، حجم پیرامونی هوا حداقل  1مترمربع به ازاي هر كارمند اما با حداقل  5/1آزادانه حداقل 

اي زير مترمربع زمانی كه بیشتر كار ايستاده انجام شود. ارتفا  ك  تا سق  براي مساحت ه 15بیشتر كار نشسته و حداقل 
 توصیه می شود  
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متر 5/2متر مربع  5۱تا   

متر ۱5/2مترمربع  5۱بیش از   
متر 3مترمربع  1۱۱بیش از   

.{5}متر25/3متر مربع  2۱۱۱و تا  25۱بیش از   

 

فضاهای مورد نیاز برای طراحی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان الیگودرز -3-2  

 

: جدول برنامه فیزیکی1جدول   

 فضا        تعداد ابعاد فضا                 نام فضا                                                              

 1 مترمربع 5۱ اتاق رئیس

 1 مترمربع 4۱ معاونت

 1 مترمربع24 دبیرخانه

 1 مترمربع4۱ نمايندگان

 1 مترمربع4۱ نقشه برداران

 1 مترمربع2۱ كارمند 

 1 مترمربع2۱ بازرس

مترمربع4۱ امالک  1 

مترمربع 3۱ حسابداري  1 

مترمربع2۱ آبدارخانه  1 

مترمربع2۱۱ بايگانی و انبار  1 

مترمربع6۱ نمازخانه  1 

رمربعمت۷۱ سالن جلسات  1 

مترمربع2۱۱ سالن  همايش  1 

مترمربع6۱ پناهگاه  1 

مترمربع 4۱ كتابخانه  1 

 1 مترمربع 6۱ سالن انتظار

 عدد 4 مترمربع 255۱ سرويس بهداشتی

 1 مترمربع2۱ اطالعات و نگهبانی

 1 مترمربع 6۱ منزل سرايداري

 1 مترمربع1۱۱ منزل رياست اداره

 مندانبه تعداد كار 255*5  پاركینگ
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.{6}: اصول و رهنمودهای طراحی2جدول شماره   

اصول و 

رهنمودهای 

 طراحی

 توضیحات

 محافظت

یمراتب سلسله  

بايد از  طبق اين اصل جزء فضاهايی كه در برابر يك سانحه داراي بیشترين آسیب پذيري هستند

.باالترين سطح آمادگی جهت مواجه موثر با شرايط بحران برخوردار باشند  

وششپ  

 سراسری

اين اصل اهمیت سرعت در استقرار در نقاط امن و نیز سرعت در عملیات امداد و نجات و مهار دامنه 
  .آسیب ها را مورد تاكید قرار می دهد

 

  محافظت

ایپو  

اظتی در اين اصل بیانگر آن است كه به كمك سه ويژگی انعطاف پذيري، تنو  و كارايی عناصر حف

می شود  ؛ موجبانعطاف پذیرییوسته و به شكل هاي متنو  طراحی شوند. محیط بايد به صورتی پ

اشند. كه هر يك از اجزا و عناصر محیط از قابلیت ارائه عملكردهايی فراتر از عملكرد معمول خويش ب

  .حاكی از آن استکارایی؛ موجب تسريع در مهار دامنه صدمات ناشی از رخداد سانحه است. ع؛ تنو

 اصل خودکفایی

سبین  

دگان در با فرن بدترين شرايط بحران بايد مجموعه قادر به تامین حیاتی ترين نیازهاي آسیب دي
 شرايط اندكی قبل و بالفاصله پس از وقو  سانحه و بحران باشد.

 کمترین آسیب

 پذیری

اين اصل بر لزوم دقت در جانمايی عناصر محیط و استفاده هوشمندانه از امكانات طراحی جهت  

صدمات ناشی از رخداد انفجار است.كاهش   

 

 

: نکاتی که باید در طراحی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان الیگودرز رعایت شود.3دولج  

 

موارد مورد 

 توجه 

 توضیحات

عدم و و فاصله و موقعیت بنا از مراكز و سايت هاي تولید موادشیمیايی و راديواكتی -1مالحضاتی از قبیل   گزینی مکان

اي  توسعه بنا در مسیر و جهت وزش بادهاي غالب از سمت آن مركز و محل احدای اين بنا  بايد به گونه
ن سخت باشد كه اوال به راحتی در ديد و تیر دشمن قرار نگیرد و در صورت حمله زمینی اشغال و تصرف آ

{۱و در مواقع حمالت هوايی كمترين خسارت متوجه ساكنان شود}  

سازمان 

فضاییدهی   

گر به شامل فرم ها و فضاهايی است كه مكانشان در فضا و رابطه شان با يكديسازماندهی شبکه ای: 

ه بعدي از وسیله يك محدوده يا شكل شبكه هاي سه بعدي تنظیم می شود. از آنجايی كه يك شبكه س

اف انعط تكرار واحدهی فضايی مدوله تشكیل می شود حتی در صورت افزايش و برش مدوالر به جهت
ا اگر در نقاط تغییر پذيري و توسعه پذيري براي ابنیه هاي پراهمیت بسیار سودمند است مخصوص-پذيري

.{۷}مورد نیاز از مفاصل جهت جداسازي استفاده گردد  

و  ارتفاع

شکل 

 ساختمان

 د تا درارتفا  ساختمان ها بايستی متناسب با عرن بستر شبكه هاي گذرگاهی )خیابان و كوچه( باش

 صورت ايجاد خرابی و ريزش آوار موجب مسدود شدن مسیرهاي ارتباطی و كمك رسانی نیروهاي امدادي

شكل  نگردد. شكل پلكانی ساختمان ها تاثیر زيادي در كاهش میزان آوار ريخته شده در معابر داشته و
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كل مچنین شگرد در كاهش تاثیر موج انفجار و مستهلك كردن آن موثر است. هساختمان با گوشه هاي 
وجه و همگونی آن با شرايط محیط طبیعی از جنبه اصول استتار و فريب و عدم جلب تنماي ساختمان 

 دشمن در پدافند غیرعامل حائز اهمیت است. حذف عناصر زائد از قبیل مجسمه هاي سنگی، حجیم و

ماهاي عدم استفاده از ن سنگین، حذف لبه هاي تیز و گوشه دار و استفاده از فرم هاي نرم و گرد گوشه دار؛

.{۴}شیشه اي و پنجره هاي بزرگ در مجاورت محوطه ها بدون رعايت تمهیدات ممنو  است  

  شبکه

و  معابر

مسیرهای 

 دسترسی

قلیه مسیرهاي دسترسی بايد عالوه بر به حداقل رساندن تداخل میان حركت عابرين پیاده و وسايل ن

ه گونه . طراحی لبه ها و عناصر درون محوطه بايد بسهیل نمايندكارايی را به حداكثر رسانده و حركت را ت
نبايد  اي باشد كه مسیريابی هنگام حركت اضطراري افراد تسهیل شود. تحت هیچ شرايطی ريزش آوار

ضاي باز موجب انسداد كامل مسیرهاي دسترسی شود اين محدوده تابع نسبت ارتفا  توده ساختمانی به ف

اه جهت مسیرهاي سواره و پیاده بايستی يك ردي  فضاي سبز به عنوان جان پن بین آن است. در امتداد

يد افزايش قابلیت جذب موج انفجار ايجاد شود. در طراحی مسیرهاي پیاده رو در محوطه و فضاي باز با
اهموار موانع و عوامل محدود كننده فرار از خطر حذف شده و حركت سريع تسهیل شود. ك  معابر نبايد ن

طر راي موانع مزاحم باشد تا در موقع بحران حركت سريع و فرار امكان پذير باشد به منظور كاهش خو دا

ارتفا   رريزش آوار در مسیر امدادرسانی؛ پهناي مسیرهاي دسترسی به ساختمان می بايستی حداقل براب
   {.2ساختمان باشد}

مسیر های 

 حرکت

توالی طوالنی و مستقیم اجتناب شود. بايد درب هاي م بايستی از طراحی فضاهاي طرح خطی با راهروهاي

داخلی و خارجی به صورت غیر متقابل اجرا شده و روبروي هم نباشند. در طراحی فضاهاي ورودي با 
. {2}كی ايجاد گرددرعايت ساير الزامات معماري، جهت جلوگیري از موج انفجار، بايد مانع فیزي  

ار ناشی اينگونه مسیرها باعث كاهش اثر نامطلوب كريدور در تشديد آثقرار دادن موانع يا پیچ ها در طول 

ات از نیروي انجار می شود. درهاي پشت سرهم در راهروهاي داخلی به صورت زيگزاكی قرار گیرند تا اثر
 انفجار در ساختمان را محدود كند و پلكان هاي الزم جهت خروج اضطراري بايد تا حد امكان از فضاهاي

{.11باشند و نبايد به فضاهاي ناامن منتهی شوند} ناامن دور  

طراحی 

حجم  و فرم 

 ساختمان

ورت شكل)فرم(كلی ساختمان هاي مجاور خیابان اصلی شهر بايستی به گونه اي طراحی شود كه در ص

ه هاييزاوتخريب سبب مسدود شدن معبر اصلی نگردد  ریبادگ  یرامونیپ المان هاي و  تواند موج یم   شوک 

امد به را ديتشد را انفجار اثر و انداخته  د.ينما  ه هاييزاو  اي باز  یجيتدر  ه هاييزاو به نسبت  ریبادگ  اي   تند 

ر كمتريیتأث .دارند  ساختمان هاي  اثر ، L ، Uفرم  با  ديتشد را انفجار  ندينما یم  . به  نيا  لیدل  شنهادیپ   

شود یم ریگوشه هاي بادگ از  زیپره  .گردد  شدت  كي سطح بر شده منعكس فشار   از كمتر مدور ساختمان 

كي .است مسطح ساختمان  هنگام  ، فرم هايیمنحن سطوح از استفاده   برتري مقعر فرم هاي به محدب 

يیلوت هایپ روي بر ساختمان ها توده احدای. دارند  خواهند موجب شفاف باشند، طرف سه از حداقل كه 

روهايین كه شد یلیخ انفجاري  عيسر  ريز از  هیتخل ساختمان  دشون  یبيتخر آثار و  روهايین  بر  انفجاري 
زانیم به را باز فضاي در و توده حجم ادييز  به. دينمای م مهار   بین فضاي از انفجار انرژي تخلیه منظور 

 بايد متري 2۱ فواصل حداكثر در ساختمان توده فرم در محیط، پذيري آسیب كاهش و ساختمان ها

صالانف درز شود. عرن ايجاد ناپیوستگی و انقطا   از ردي  كمتر هم ساختمانی هاي بلوک ديوار دو بین 
ود تا نباشد. در طراحی احجام ساختمان بهتر است از فرم هاي پلكانی)زيگوراتی( استفاده ش سانتیمتر 5۱

  .{۷}خطر ريزش طبقات به طبقات پايینی كمتر باشد

 نشود استفاده ساختمان ها درحجم ضعی  قرنیزهاي همچون شكننده و سست تزئینی عناصر از الزم است المانهای
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 و پیرامونی

نما و جداره 

خارجی 

 ساختمان

 مهار بازشوها فلزي قاب به جوش اتصال با فقط ها ساختمان نماي روي بر شده فلزي نصب حفاظ هاي و
.شوند به  .گردد می توصیه خارجی نماي تزئینات حداقل و ساده هندسه كلی طور  در   بكارگیري صورت 

تربه تزئینات  به نسبت انفجار وقو  هنگام زيرا شود استفاده پالستیك يا چوب مانند سبك از مصالح است 

. ورودي ساختمان {11}است كمتر شوند، تبديل مرگبار هاي تركش كه به آن احتمال فلز يا سنگ آجر،

در. {2}محفوظ و ايمن سازي شودبايد با ايجاد سق  و يا هرگونه حائل مقاوم در برابر ريزش آوار،   

در طراحی نماها، قطعات بزرگ و يكپارچه  گردد. رعايت شناسايی و مراقبت ضد اصول بايد نما طراحی

رابر شیشه بايد توسط قاب هاي پنجره به اجزاء كوچك تر تبديل شوند. مقاومت ديوارها بايد حداقل ب

ه در مورد اي مشابه با آنچمقاومت پنجره باشد. عكس العمل ديوار تكیه گاهی بايد با استفاده از رويكرده
  {.۷بتن پر شود}قاب ها و درها بكار رفته است كنترل شود و چارچوب درها با 

 

 طراحی

 فضاهای

 چند

 عملکردی

 

 پالن

 و معماری

 روابط

 فضاهای

 داخلی

 

-فضايی برنامه كلی طرح مورد در  فضاهاي از زياد خطرپذيري با و ناامن فضاهاي كه است الزم عملكردي 
ضاهايف امن .شوند مجزا مهم عملكردهاي و افراد تمركز  در   از خارج در ناامن فضاهاي ايده آل، حالت 

 ناامن، و امن فضاهاي مجاورت تعیین گیرند. هنگام قرار ساختمان پیرامونی در محیط يا اصلی ساختمان

فضاهاي. گیرد قرار مدنظر بايد ارتباط بین طبقات و طبقه هر كلی طرح  فضاهاي پايین يا باال نبايد امن 

.گیرند قرار ناامن بطور   خطر برابر در بیشتري حفاظت میزان از ساختمان حجم در درونی فضاهاي كلی 

 حريمی محدوده پیرامونی، بخش هاي كه باشد نحوي به بايد كلی ساختمان طرح و برخوردارند انفجار

.{11}كنند ايجاد داخلی امن فضاهاي براي  

 و ها ورودی

 خروجی

عمولیم های  

 اضطراری و

و  ساختمان ها بايد حداقل داراي دو ورودي و دو خروجی باشد كه در شرايط عادي يكی از آنها فعال باشد

جم در مواقع بحرانی جهت خروجی اضطراري استفاده گردد. ابعاد ورودي هاي اضطراري بايد متناسب باح

، تعداد، هیل نمايد. ابعاد مذكور تابع عرنتردد سواره و پیاده در زمان بحران پیش بینی شود و آن را تس
ارات و جهت حركت، نو  وسايل نقلیه امدادي عبور كننده از اين جزءفضا و نیز وسعت مجموعه، میزان خس

در فضاي خروجی ساختمان  {.2امدادي خواهد بود} میزان خودكفايی مورد نظر مجموعه از لحاظ امكانات

نی حايل مستحكم در برابر ريش آوار، خروجی بلوک هاي ساختماالزم است با ايجاد سق  و با هرگونه 

نفر بايد يك خروجی اضطراري تعبیه شود. در صورت وجود  5۱به ازاء هر . {۷}محفوظ و ايمن سازي شود
رند. خروجی هاي اضطراري متعدد، بايد در جهات مختل  ساختمان و حتی االمكان دور از يكديگر قرار گی

درجه و يك چاالب در پايین آن كه به عنوان تله  ۴۱يستی از طريق يك خم خروجی اضطراري می با

ود. انفجاري و محل ريزش آوار احتمالی و همچنین جمع آوري و دفع آبهاي زائد است،به پناهگاه متصل ش

 3۱جهت جلوگیري از ورودآب هاي سطحی و تقلیل حجم آوار، خروجی هاي اضطراري بايد حداقل تا
ه حداقل از سطح تمام شده زمین ادامه يابند. خروجی هاي اضطراري بايد از بتن مسلح ب سانتیمتر باالتر

.{2}ه صورت يكپارچه اجرا گردندسانتیمتر و ب 15ضخامت   

مالحظات 

طراحی 

وشش طراحی كلیه ساختمان ها به صورت غیرمتمركز و منظم باشد و با ايجاد فضاهاي حائل به صورت پ

در  ی يا به صورت اختالف سطح محل مناسبی را براي پناه گیري ايجاد نمود. اين فضاهاي حائلگیاه
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محوطه و 

 فضاهای باز

ان پناه محوطه هاي باز می توانند به صورت گلدان هاي طولی با يك لبه مستحكم باشند كه به عنوان ج
ي اظ هاي میله اعمل كنند. در فضاهاي باز و محوطه تا حدامكان نبايد از عناصر و مبلمان و نرده ها و حف

ت امكان استفاده كرد. استفاده از راه پیرامونی جهت امداد رسانی بهتر در سايت وجود داشته باشد. در صور

سعی شود در داخل سايت محلی جهت فرود بالگرد به صورت مناسب جانمايی شود. طراحی محوطه 

مصالح  سب باشد. در خصوص انتخابهمواره با كمترين اختالف ارتفا  و استفاده از رمپ هايی با شیب منا
ك و نرم بايد به گونه اي باشد كه به راحتی بتوان روي آن ها عبور كرد. استفاده از سطوح شن و ماسه خش

. توده ساختمان، جوي آب، آب {۷مقیاس كوچك مجاز است} يا سطوح گلی يا چسبیده به هم فقط در

استقرار،  نوک تیز(تاحدود ارتفا  سه متر از ك  محل نما، سكو،گلدان، حفاظ میله اي يا عناصر و تجهیزات
مخفی {.2}ست گوشه باشدنبايد را  از تر مستحكم اضطراري هاي خروجی و ورودي بودن مستتر و بودن 

  .{11}گردد می اجرا عرن و دهانه حداقل با هدف به توجه با و بوده اصلی خروجی هاي و ورودي

طراحی پله 

 و شیبراه در

 محوطه

سانتی متر  3۱سانتیمتر باشد. حداقل ك  مفید پله 1۱متر باشد. ارتفا  پله حداكثر 5/1ه حداقلعرن پل
متر از درصد باشد.عرن شیبراه براي خروج سريع و همزمان دو نفر ك 5باشد. شیب شیبراه نبايد بیش از 

.{2}متر نباشد۷/1  

مصالح 

سطوح کف 

 معابر

بر روي آنها دشوار است)مانند سطوح شن و ماسه  در مسیر هاي حركتی از ايجاد سطوحی كه حركت

رابر خشك و نرم يا سطوح گلی و چسبنده(اجتناب گردد. جنس مصالح جداره جان پناه ها بايد مقاوم در ب

اين جمله  انفجار باشد. لبه هاي قائم بتنی حتی با ارتفا  كم كه فقط امكان درازكش را فراهم میكنند از
.{2}نس زبر، سخت و آجدار باشدد از جاند. مصالح ك  شیبراه باي  

طراحی قاب 

و مهاربندی 

 پنجره

دد. به جهت مقاومت و پايداري پنجره در برابر انفجار، بايستی؛ چهار چوب ها  به سازه ساختمان مهار گر

كپارچه استفاده از بلوک هاي شیشه اي مشروط به استفاده از نگهدارنده مجاز می باشد. قطعات بزرگ و ي
.{2}كوچك تر تقسیم شود بايد توسط قاب هاي پنجره، به اجزايشیشه   

و  تیغه بندی

عناصر غیر 

 سازه ای

یتر؛ عدم عدم استفاده از مصالح برنده مانند شیشه؛ عدم كاربرد وسايل سنگین در سق  مانند يونیت ه
.{2}اي جداشونده به سازه ساختماناستفاده از شیشه در سق  كاذب؛ اتصال و مهار ديواره ه  

آسانسور و 

 پلکان

كان محفوظ چاله آسانسور بايد از پلكان فاصله داشته باشد تا در صورت نفوذ موج انفجار به آسانسور، پل

 وج انفجار راباشد. كالهك بام اتاق تاسیسات آسانسور )در باالي چاه آسانسور( بايد مقاومت كافی در برابر م

.{2دارا  باشد}  

 بازشوهای

 خارجی

هب توجه با  فضاي شیشه ها و نماهاي بین بايد اطراف، به ها شیشه سطوح قطعات پرتاب و شكست خطر 

.باشد بالكن انوا  صورت به است ممكن حايل فضاي اين. گردد ايجاد حايل فضاي يك بیرونی كاهش   

.است پنجره ها ابعاد و تعداد در  ركمت پنجره هاي از استفاده انفجار، ضد ديوارهاي از استفاده صورت   يا 
  {11}شود ساختمان وارد كمتري انفجار موج كه می شود موجب كوچكتر

 معماری

 داخلی

 بايد مسیرهاي دسترسی تعري  شده و مشخص باشند همچنین خروجی هاي اضطراري، لحاظ و درب
اي هاي ساختمان به بیرون باز شوند در تیغه هاي داخلی از نازک ترين ضخامت تیغه ها كه تحت باره

ر قائم پرهیز اربجوابگو می باشند استفاده شود از اتصال تیغه ها به ستون ها و ديگر اعضاي اصلی بمعمولی 

معماري .{۷}گردد  موج از ناشی لرزش اثر در كه باشد نحوي به داخلی مبلمان و ساختمان ها داخلی 

و انفجار .ننمايد وارد آسیب حساس تجهیزات و انسانی نیروهاي به زمین لرزش  در  هجدار   داخلی هاي 
.نمود استفاده می شود تركش تولید كه باعث مصالحی از نبايد مباحث   مصنوعی نور و رنگ به ويژه روانی 
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.{11}می باشد اهمیت با بسیار پناهگاه ها و زيرزمینی فضاهاي امن در ويژه به داخلی فضاي در  

طراحی و 

جانمایی 

فضاهای امن 

 و پناهگاه

اعات، ن می تواند قسمتی از فضاهاي عمومی مانند كتابخانه، تاالر اجتمدر ساختمانهاي بزرگ، فضاي ام

ه داشته فروشگاه و نمازخانه باشد. فضاي امن بايد حتی االمكان از برخورد مستقیم با موج انفجار فاصل
اقل باشد. لذا الزم است در بین ساير فضاها و در مراكز ثقل ساختمان قرار گیرد كه تا جداره خارجی حد

د كه ردي  ديوار داخلی به عنوان مانع وجود داشته باشد. جانمايی فضاي امن بايد به گونه اي باشيك 

ن به دسترسی به راه خروج به راحتی ودر امنیت حاصل شود. پناهگاه بايد در نزديكترين فاصله ممك

ن فاصله ريبخشهاي مختل  ساختمان جانمايی گردد. مسیر دسترسی به پناهگاه ضمن دارا بودن كوتاه ت
پناهگاه  ممكن )با توجه به شرايط( بايد مسیري امن بوده و همچنین نبايد بین ساختمان و مسیر ورودي

ود )طبقه فاصله زيادي وجود داشته باشد. همواره در تحتانی ترين طبقه و مستقیمآبر روي خاک ساخته ش

صابت بايد از مقاومت كافی در برابر ايافضاي خالی در زير آن مجاز نمی باشد(. جداره هاي خارجی پناهگاه 

اهاي تركش موج انفجار برخوردار باشند. پناهگاه بايد دور از بخش هاي آسیب پذير ساختمان مانند فض
.{2اد كاركنان می باشد}تاسیساتی قرار گیرد. ظرفیت پناهگاه يك سوم تعد  

جان پناه ها 

و دیوار های 

 محافظ

ا ج از محدوده ريزش آوارهاي ساختمانی تعیین شود. جان پناه هايی بمحل استقرار جان پناه ها بايد خار
 ظرفیت كم و پراكنده در محوطه ايجاد گردد. جان پناه ها در امتداد مسیر تمام دسترسی هاي داخلی

غچه هاي مجموعه ايجاد شوند. لبه فوقانی اين جان پناه ها بايد داراي برآمدگی هايی از قبیل گلدان ها و با

{.2و.......باشد} مین هاي بازي و سطوح سبزطولی،ز  

 

مشخصه های مکانیکی و دینامیکی مصالح-3-3  
.{2}مصالح تشكیل دهنده سازه بايد داراي رفتار فرا ارتجاعی و شكل پذيري مناسب باشند  

 
 

: مصالح مناسب برای سازه ها4جدول  

مصالح مورد 

 استفاده

 توضیحات

مناسب اند همچنین مقاومت موثري در برابر آتش و نفوذ تركش دارد.  در برابر بارهاي انفجاري بتن مسلح

s400میلگردهاي  و كمتر داراي شكل پذيري كافی براي بارگذاري دينامیكی می باشند.   

 مصالح بنایی

 مسلح

رابر بارهاي براي بارهاي انفجاري كم مورد استفاده قرار می گیرند و شكل پذيري كافی براي مقاومت در ب
ري را ندارند. میلگردهاي مسلح كننده بايد از رده انفجا s400 و كمتر باشند.   

مصالح 

 سنگدانه ای

نفجاري مصالح سنگدانه اي ريز و خاک به علت قابلیت استهالک انرژي مناسبی كه در مقابل بارهاي ا

یرند.گدارند، در حالت كیسه اي می توانند براي ساخت پناهگاه هاي سطحی موقت مورد استفاده قرار   

 اجراي انوا   اندودهاي نماسازي نقش موثري در پايداري ديوار خارجی داشته و آسیب پذيري آن ها را مصالح نما

لح نسبت به ديوارهاي خارجی بدون اندود نما به مراتب كاهش می دهد. نماهاي پیش ساخته بتن مس

 در برابر انفجار بسیار مناسب می باشند. 

فوالد 

 ساختمانی

اي ساختمانی در رده فوالده st37  وst52 از شكل پذيري كافی جهت طراحی انفجاري برخوردار  

 هستند.
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سیستم های سازه ای مقاوم در برابر انفجار-3-4  

 

: سیستم های رایج برای ساختمان 5جدول  

 توضیحات نام  دیوار

 دیوار بنایی

 مسلح

همراه با قب  انفجار؛ و نیز می تواند به صورت دوگانهبه عنوان عناصر نما و باربر جانبی مقاوم در برابر فشار 

ازي با فوالدي يا بتنی براي تحمل بارهاي قائم و جانبی مورد استفاده قرار می گیرد. اين ديوارها كه مو

به پی  جهت اعمال نیروي انفجار قرار دارند می توانند به عنوان ديوار برشی براي انتقال نیروهاي جانبی
رار گیرند.مورد استفاده ق  

 دیوار بتنی

هپیش ساخت  

هر  سانتیمتر بدون در نظر گرفتن نازک كاري است. اين ديوار ها بايد از 12حداقل ضخامت اين ديوار ها 
سانتیمتر )هر كدام كه بزرگتر باشد( با   5۱طرف حداقل به اندازه طول مهاري آرماتور انتظار ديوار و يا 

 ستون فوالدي فاصله داشته باشد.

 یوار بتنید

 درجا

سانتیمتر می باشد. 2۱براي فشارهاي انفجاري متوسط و زياد مناسب است حداقل ضخامت اين ديوارها   

سازه 

 پناهگاهی

اين سازه ها به سه روش مدفون، نیمه مدفون و تونل اجرا می شوند در روش مدفون و نیمه مدفون 

متر)هر كدام كه  2ترين بعد پناهگاه يا ضخامت خاک روي پناهگاه بايد حداقل به اندازه نص  كوچك
وذگر بزرگتر باشد( باشد به هر حال مجمو  ضخامت خاک و بتن بايد بزرگتر از عمق نفوذ بمب هاي نف

ي مدفون باشد بهتر است از شن شكسته با دانه بندي درشت  و خاک تراكم پذير  استفاده شود. سازه ها

( بايد از اند قسمت هاي باربر سازه مدفون )سق ، ديوار و ك  در برابر انفجارهاي روي زمین بسیار مناسب
 بتن مسلح درجا استفاده شود.

 

 برسی سایت-3-5

اين سايت در شمال شرقی شهرستان الیگودرز واقع شده است كه در ظلع جنوبی به جاده كمربندي، در ظلع غربی           
سكن مهر و در ظلع شمالی به كوه هاي اطراف شهرستان منتهی به دانشگاه پیام نور، در ظلع شرقی به ساختمان هاي م

 شده است و داراي مساحتی حدود يك هكتار می باشد.

-3دسترسی آسان از چهار طرف به مجموعه-2ابعاد مناسب جهت ايجاد يك طرح مناسب-1: دالیل انتخاب بستر سایت

داشتن شرايط -5ك برنامه ريزي پدافنديواحد هاي مسكونی مناسب جهت ي-4نو  قرارگیري سايت در جهت اقلیم

 پیشنهادي در منطقه

موقعیت سايت از نظر ديد ومنظر در حد مطلوب است وارتفا  ساختمان هاي اطراف مانع از ديد مزاحم به  :دید ومنظر

 ندرت می شود.

نماد اصلی ندارد  در فضاي معماري ودر واقعیت اصلی طرح مسئله اين پروژه كانسبتی به عنوان :ارائه مفهوم کانسبت

 ودرتمامی طرح سعی شده است ازمفاهیم معماري كه در ابتدا عنوان شده است استفاده شود.

 

طراحی-3-6  
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نتیجه گیری-3-7  

ین با محاسبه فضاهاي مورد نیاز و رعايت اصول طراحی مانند ارتفا  و شكل ساختمان ها، جانمايی ها، بازشوها و ... و همچن

هديدات م  مانند بتن مسلح  و ايجاد پناهگاه هاي امن و ... می توان ساختمانی مقاوم در برابر انوا  تبكار بردن مصالح مقاو

 نظامی و طبیعی داشت. 
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