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چکیده :
در این پژوهش به تاثیر پدافند غیر عامل در طراحی معماری و ضررررورو ت به به امااماو پر پردا شه رررد
است.پدید زمامه و تهدیداو نظامی که با زیار بار ترین ح ادث محس ب می د بیششرین سارو بانی و
مامی را به سررا شمانها و مرد عادی وارد می کند و این به دمیل عد ت به به امااماو و اصرر پ پیشررنیرانه ی
پدافند غیرعامل در طراحی سا شمار ها می با د.اسشفاد از اص پ پدافند غیرعامل در طراحی بناها نقش بسیار
مهمی در کاهش سرراراو مامی و تلفاو بانی دارد .هدف از این پژوهش ،بررسرری تاثیر رعایت اصرر پ پدافند
غیرعامل و معرفی نکاو پیشنیرانه در طراحی معماری می با د.

.
واژگان کلیدی :

پدافند غیرعامل،مدیریت بحرار،طراحی معماری

-1مقدمه :
امروز میت ار با اسشفاد از طرحهای کاربردی و کمهاینه از ساراو بل گیری کرد .از مهمترین این تمهیداو ،به کارگیری
اص پ پدافند غیرعامل است .تدابیر پدافند غیرعامل در سا شمارها میت اند عالو بر کاهش ساراو نا ی از تهدیداو انسار ساز
بهت کاهش طرپذیری در برابر ان اع طراو طبیعی نیا مفید با د.تکن م ژی مقاو در برابر زمین مرز را حلی ا ست در مقابل
م ارد سخت و هدف معماری بهشر کردر زندگی روزمر ان سار ها می با د برای مثاپ ما گاهی اوقاو فرام ش میکنیم که زندگی
عادی انسار ها پس از زمین مرز همچنار ادامه دارد(takeshi goto,2012).

-2فرضیات پژوهش:
پدافند غیرعامل می ت اند به عن ار رویکردی مناسب در طراحی معماری به مدیریت بحرار کمک کند.

-3روش تحقیق:
روش تحقیق در مقامه حاضر به ص رو تحلیلی و ت صیفی و تحقیقاو به ی کشابخانه ای و از منابع و اطالعاو م ب د در
مقاالو و کشب معشبر بمع پوری د است.

 -4تعریف پدافند غیرعامل
منظ ر از پدافند غیر عامل مجم عه اقداماتی است که بدور نیاز به کاربرد تجهیااو نظامی و سالحهرای گر و صرفاً بر مبنای
طراحی سا شار و مشخصاو فضا از دو بعد کل و فر و عملکردهای پر ،در پی محدود نم در پسیب های نا ی از بنگ ،بهب د
قابلیت های فضای باز به منظ ر تأمین حفاظت از بار هروندار و به حداقل رسانیدر مطمه های بانی نا ی از سانحه بنگ
است (حسینی و پریااد.)1389،

 -1-4پدافند غیرعامل در مدیریت بحران
پدافند غیرعامل در واقع کاهش سارو های مامی و صدمه های بانی وارد رد برر افرراد غیرنظرامی در بنگ ،یا در اثر ح ادث
طبیعی از قبیل سیل ،زمامه ،ط فار ،پتش س زی و شکسامی است .اگرچه بر ی از صاحب نظرار ،اینن نه فعامیشها را دفاع
غیرنظامی

تعریف کرد اند و پدافند غیرعامل را تنها به پسیبهای نا ی از بنگ محدود دانسشه اند؛ اما در واقع پدافند غیرعامل مجم عه
ای از چار ب یی ها و تصرمیماتی اسرت که در مقابله با بحرار انجا مینیرد و هدف پر کاهش روند بحرار و کنشرپ بحرار است.
(میرسمیعی.)12: 1390 ،

 -5بحران چیست؟
رویدادهای مهم دهه های ا یر بهار ازنظر سیاسی ،اقشصادی ،ابشماعی ،بغرافیایی و انسانی نشار میدهد که ب امع بشری
پی سشه دسشخ ش ح ادث طبیعی یا تمایالو مخرب انسانها که بررررررررراع بروز بحرانهای گ ناگ ر می د ،ب د است .بحرار
رویدادی است که به ط ر طبیعی یا به وسیله ی بشر ،به ط ر ناگهانی یرا بره صر رو فااینرد بره وب د پید و سخشی و مشقشی
را به بامعه ان سانی تحمیل کند که برای برطررررررف کرررررردر پر نیررررراز بررررره اقرررررداماو ا ضطراری ،ا سا سی و ف امعاد
با د(.اسکندری)155:1389،

-1-5ویژگی های بحران:
-1بحرار عم ماً غیر قابل پیش بینی است.
 -2بحرانها پثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحرار نیازمند کمک نب دند به محض وق ع بحررار نیازمند کمک می

ند.

-3ماهیت و پثاری ط النی و اسشهالکی دارند.
-4در وضعیت بحرانی معم الً تصمیم گیری تحت رایط و یم و در زمار محدود و اطالعاو م رد نیراز تصمیم گیرندگار ناقص
است.
 -5زمار م ب د برای پا سخ دهی پیش از انشقاپ ت صمیم را محدود کرد و اع ضای واحد ت صمیم گیری را به تعجب و حیرو وا
می دارد.
-6محدودیت و فشردگی زمار ،غافلنیری ،اسشرس و مخدوش در اطالعاو

 -2-5مدیریت بحران
«مدیریت بحرار علمی اسررت کاربردی که به وسرریله ی مشرراهد سرریسررشماتیک بحرار های پیشررین و تجایه و تحلیل پنها در
ب سشج ی یافشن ابااری ا ست که به و سیله ی پنها از یک س بش ار از وق ع فجایع پی شنیری نم د و یا برای مقابله با پنها پماد
د و از س ی دینر در ص رو وق ع پنها نسبت به امدادرسانی و بهب د اوضاع اقدا نم د»(.اسکندری)158:1389،

 -6پدافند غیرعامل در معماری

معماری و هرسازی به عن ار یک واسطه ،قدرو دفاعی را باال می برد و در ارضای نیاز به امنیت در سلسله مراتب پله ای مازم
اثر مثبت دا شه و باع بقای انسار می گردد .در" اکسشیکس" ،واژ "دفاع" در مقابل "د من" (تهدیداو انسار ساز) و واژ "
ایمنی و حفاظت " در مقابل تهدیداو طبیعی بکار می رود .با این رویکرد روانشرناسرانه به معماری و رهرسرازی ،بح ایمنی و
امنیت باید در کلیه سط ح برنامه ریای و طراحی ،از م ض عاو کالر هر سازی تا معماری و بائیاو فنی مد نظر قرار گیرد.
برای مثاپ اثراو م ج انفجار نا ی از بمبارار ه ائی ،نه تنها باید در برنامه ریای کالر یک مجشمع زیسشی منظ رگردد ،بلکه باید
در بائی ترین ح ز مهند سی مانند سا ت درب و پنجر و بنس م صامح سا شمار مانند ی شه نیا به ص رو همه بانبه و
مشعادپ بررسی د تا طرح" پایدار "با د(.مبح بیست ویکم مقرراو ملی سا شمار.)1388 ،

 -1-6انواع فضاهای معماری
فضای معماری را میش ار به سه دسشه تقسیم کرد:
فضای باز ،فضای نیمه باز ،فضای بسشه.

-2-6فضای بسته
چهار سطح عم دی که یک محدود فضا را می بندد ،احشماال مرس ت ررین و ب ره ط ر ر یق رین ق یشرین ن ع تعریف فضا در
معماری به وب د می پورد .از پنجا که محدود کرامال بسرشه مری ر د ،فضرای پر کامال دروننرا است .میاار بسشه ب در یک فضا
که ت سط نح ترکیب عناصر تعریرف کننرد پر رکل و باز هایش تعیین می گردد ،بر درك ما از بهت و کل کلی پر فضا
اثر قابل ت بهی می گذارد.
-2-6فضای باز
در این پژوهش مراد فضای باز میار سا شمار ها ،قسمشهای تهی ،امی و فضای منفی است کره در فرپیند طراحی و معماری
کاربری های پم ز ی در کنار فضاهای بسشه ،مثبت و پر پدیدار می گردند.
-3-6فضای نیمه باز
حد فاصل بین فضاهای باز و بسشه و فضای ارتباط دهند این دو ن ع فضا میبا رد .بهشررین مثاپ این گ نه فضاها
در معماری سنشی ای ار است .ای ار به غضای نیمه باز و عمدتا مسقف اطال میش د که مقابل فضاهای زیسشی قرار دارد
و رابط بین فضاهای باز حیاط و فضرای بسرشه دا رل مری با رد فضرای ایر ار معم ال از یک یا دو طرف باز است
(احمدی و همکارار.)1391،

-7اهمیت توجه به پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان

وق ف بر ضرورو ت به به مفه پدافند غیرعامل در صنعت سا شمار و دسشیابی به درك صحیح از پر مسشلا ت به دقیق
به نشایج کارکردی پدافند غیرعامل در صنعت سا شمار است که مهمشرین م ارد پر عبارتند از:
 -1حفظ و بقای انسار به عن ار اصلی ترین سرمایه ی کش ر ر ،ت رامین امنی رت مل ری و اف راایش امنی رت روان ری هروندار در
برابر تهدیداو .
 -2محافظت از تجهیااو ،تاسیساو و تسلیحاو اسشراتژیک کش ر و صرفه ب یی های کالر اقشصرادی از ایرن بابت.
 -3تضمین تداو تامین نیازهای حیاتی مرد همچ ر م اد غذایی ،سرپنا  ،انرژی ،امنیت و بهدا ت در رایط بحرانی
 -4امکار ادامه ی فعامیت مراکا حیاتی ،مراکا ح ساس و مراکا مهم اقش صادی ،سیا سی و نظامی و نیا مراکا علمی و فرهننی
در رایط بحرانی.
 -5کم هاینه ب در پدافند غیرعامل  ،با ت به به هاین ره ه رای ن راچیا اق رداماو پیشنیرانه در برابر هاینه های ببرار ساراو
و بازسازی مجدد( .داعی نژاد)1385،

-7نتیجه گیری:
در این مقامه سررعی گردید تا به معرفی مخشصررر رویکرد پدافند غیرعامل و نقش پر در سررا شمار و مدیرو بحرار پردا شه
د .مشاسفانه در کش ر ما علیرغم پشت سر گذا شن هشت ساپ دفاع مقدس و دا شن تجارب ارز مند در برابر بالیای طبیعی
 ،اهمیت بح ایمنی و امنیت در هر سازی و معماری چنار که باید م رد ت به قرار ننرفشه ا ست و همچنار اهد سا ت و
سررازهایی هسررشیم که به ط ر روز افاور پسرریب پذیری محیط کامبدی را در برابر ان اع بحرار ها افاایش می دهند و با ت به به
تعاریفی که ررد به نظر میرسررد که پدافند غیرعامل میش اند به عن ار رویکردی مناسررب در بهت ایمنی سررا شمانها و مدیریت
بحرار عمل کند و از طراو و پسیب های مامی و بانی پیشنیری کند.

-8راهکارها و پیشنهادات:
-1ابرای امااماو و اص پ پدافند غیر عامل در صنعت سا شمار به کل یک قان ر الز االبرا در هرداری ها درپید.
-2طرح مرمت و ن سازی سا شمار های فرس د با کمک هرداری ها مثال به ص رو اعطای پروانه سا ت راینار در قباپ رعایت
اص پ دفاع غیرعامل و مقاو سازی سا شمار بدید االحداث ایجاد گردد.

-3فرهنگ سازی م ض ع پدافند غیرعامل نه به کل وحشت پور بلکه به ص رو بذابشر و ت صیه ای و اندنی برای مقابله با
ح ادث غیر مشرقبه برای عم مرد و قشر در حاپ تحصیل ،در قامب هفشه نامه و کشب دروس عم می در مدارس و دانشناههای
کش ر .
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