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 چکیده
 یدفاا  د  برابار اااداما  و یددیادا  ن اامی دمایر  متایر ا ی اا         گونهیکی از دو  عنوان بهپدافند غیرعامل 

                   حائز اهییا  مادر        های        سرمایه         ازجیله.     سازد    می                   خداد یددید هیوا          د  زمان             هر کشو   ا     های        سرمایه        پایدا ی
          اخیار د          هاای        جنا          یجاا             باوده و           متاکونی       های         ساختیان        دا د      عدده   بر              امنی  مردم  ا        یأمیر       وظیفه   که 

     کاه                    ایر د  حالی اسا   .      بامند     نیی             دمیر د  امان      یعدی                                              منط ه حاکی از آن اس  که مناطق متکونی از گزند 
                                                      رو یا  دفاعی د  ایر حوزه ندامته و باه هیایر دلیال               انطباای با ض           د  کشو    ها      گاه       سکون                  وند افزایش کیی 

                   د  برابار یددیاد             متاکونی        هاای            سااختیان                        پدافند غیرعامل د  حوزه        مالح ا         استخراج        باهدف           یح یق حاضر 
             ایار حاوزه            مالح اا       بندی        اولوی                    ویژگی اصلی یح یق.    اس      مده         یدویر     آندا     بندی        اولوی   و            حیال  هوایی 

      ایار     د  .  د    کنا                 دفااعی فاراه             گااا ی           سارمایه      عاد                                    یزان اجرایی ایر حاوزه  ا د  ب                         یا  اهنیایی برای برنامه     اس 
                             پدافناد غیرعامال د  حاوزه               اهبارد     هش        ابتدا      اس        مده         انجام       یحلیلی  -           وش یوصیفی      اساس   بر   که       یح یق 

     وش         اسااس      بار         مااکو           مالح اا        ساس   .           استخراج مد    ای                اسناد کتابخانه    از           های متکونی                طراحی ساختیان
                     باا اعاداد آلفاای                 باه یرییا      و   AHP                   ای طیا  لیکار  و           م ایته     های           گیری از  وش                           میدانی پرسشنامه و با بدره

       بنادی                  پا  از  یباه  .              بنادی مادند             نفری  یبه 32                          یوسط یک جامعه نیونه متخصص     966/0  و  906/0        کرونباخ 
         معیاا ی           مالح اا                                                                                  نتایج حاصل از هر دو  وش با یکدیگر م ایته مدند و نتیجه حاکی از آن مد که بدتاریر  

                        گیری از فضای امر نیاز               پ  از بدره.                     گیری از فضای امر اس       بدره                   های متکونی مدری                      پایدا  دفاعی د  خانه
 .   اند                    به خود اختصاص داده       مالح ا                          بیشتریر امتیاز  ا د  بیر       یابی      مکان       سازی و        م اوم

 واژگان کلیدی

        مالح ا                        یددیدا  ن امی  ا زیابی                                     پدافند غیرعامل  ساختیان متکونی        معیا ی
                                                                                                                                                       

 سیدبدشاید  دکتار  آااای   اهنیایی با  «متکونی های خانه طراحی د  دفاعی پایدا  معیا ی» عنوان با دکتری  ساله از م اله 

 و هنار  دانشکده یدران  یح ی ا  و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه د  مده انجام عندلی  علیرضا دکتر آاای مشاو ه و حتینی

 .اس  گردیده استخراج معیا ی؛

 یدران یح ی ا   و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه  معیا ی و هنر دانشکده معیا ی  دکترای دو ه آموخته دانش 
Email: safavi.project2017@gmail.com 

  نویتنده متئول(یدران هنر دانشگاه مدرسازی و معیا ی دانشکده دانشیا( 
Email: Behshid_Hosseini@Art.ac.ir  

  یدران یح ی ا   و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه  معیا ی و هنر دانشکده مدرسازی گروه دانشیا 
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 جستارگشایی

متت ی  بر ن   و امنی  مدر  یأثیریکه  آنداس جن  یکی از و بحران نیودهای مختلفی دا د 

 بناهاای  ازجیلاه عاادی   هاای  سااختیان   و ه معاصرد های جن د   .(26: 1387  صالحی) دا د

که سب  یلفا  و ختا ا   موند میوااع متکونی به علل گوناگون مو د آسی  نامی از حیال  

د گیار جنا  نباوده و ینداا      یاکنونحتی د  کشو هایی که   از هییر  و .گردد میانتانی زیاد 

اند  یوجه به ااداما  پدافند غیرعامل د  حاوزه معیاا ی و مدرساازی     بودهناظر ایر پدیده موم 

نبارد   یاریر  طاوننی کشاو ی کاه    عناوان  بهجیدو ی اسالمی ایران نیز د  چشیگیر بوده اس . 

ییدیدایی که امکان محاف   از جاان مادروندان    اندیشیدن   دهکرکالسیک ارن اخیر  ا یجربه 

یوساعه یاا بدتاازی     های طرحباید د  ییامی  ضرو ی اس  و  د  مرایط جنگی  ا افزایش دهند

 ارا  گیرند. یوجه مو دکز متکونی مرا

د   سازی انبوه های سیاس  مد فزاینده یولید متکر و اجرای  باوجودایر د  حالی اس  که 

 هاای  مجیوعاه فضاای   د  طراحای و یجدیاز   غیرعامال دافند مالح ا  پ د س میکشو   به ن ر 

 و ایر عدم یوجه موجبا  افزایش مد  یلفا  و جراحا  ارا  نگرفته اس  یوجه مو دمتکونی 

 .آو د میفراه   حتیالییداج  ا هنگام ا د  

 اهییا   د جاه  اسااس  بار  امنیتای  طراحای  و غیرعامل پدافند مالح ا  گرفتر ن ر د  لاا

 یاابی  مکاان  و سانجی  امکاان  دیادگاه   اساتا  ایر د  اس . ضرو ی امری آن کا بری و ساختیان

 ماود   مای  یبیایر  یحلیال  و احتیاال  بینای   پایش  اسااس  بر که متکونی بناهای د  امر فضای

 مالح اا   و الزاماا   یدویر و نیاید دفاعی پایدا  معیا ی عل  یوسعه به مؤثری کیک یواند می

 متائله  ایر به مایانی کیک یواند می متکونی های ساختیان یأسیتا  و سازه معیا ی  طراحی

 حاوزه  د  غیرعامال  پدافناد  مالح اا   اساتخراج  حاضار   پاژوهش  از هادف  طاو کلی  باه  .دکن

 هاای  خاناه  طراحای  د  دفااعی  معیا ی  اهکا های و معیا ها یعییر د  متکونی های ساختیان

 د  کاه  ای گوناه  باه   اسا   متاکونی  بناهاای  د  امر فضای یابی مکان و سنجی امکان و متکونی

 فاراه   فضاا  ساازنده  اجازای  و عناصر از بدینه استفاده برای مناسبی بتتر بتوان طراحی مرحله

 حفااظتی  هاای  اابلیا   خاناه   فضاای  اصولی و متداول عیلکردهای حفظ ضیر که نحوی به دکر

 د  و گاردد  معایر   امار  و پاایر  دساترس  سرع  به امر فضای یأمیر زمینه د  سطوح گونه ایر

 .مود حادث انتانی ختا ا  کیتریر( جن ) بحران هنگام

گارفتر یددیاد    ن ار  د و باا   به هییر دلیل یح یق حاضر با پرداختر به ایر موضاو  مدا   

غیرعامال د   پدافناد   مالح اا  اس  یا برآمده  د صددحیال  هوایی و انفجا های نامی از آن  

 بندی طب ه AHPلیکر  و  های  وش ا بر اساس  مالح ا ده و ایر کرحوزه متکر  ا استخراج 
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یر گاام  بیانش اولویا     نختت عنوان بهبندی طب هایر نتیجه  د.کنو نتایج  ا با یکدیگر م ایته 

حاوزه   یازان   متاکونی  ا د  اختیاا  برناماه    هاای  خاناه د  حوزه پدافند غیرعامل  گاا ی سرمایه

 .دهد میمتکر ارا  

یاوان د یافا  وجاه ییاایز پاژوهش حاضار  ییرکاز بار          می مده انجامبا نگاهی به یح ی ا  

باردا ی د  ایار دساته از     اابال بداره   مالح اا  ییاامی   اساتخراج هاای متاکونی و    سااختیان 

 هاای   وشبر اسااس   مده استخراج مالح ا  بندی اولوی  د  گام بعد  .اس های مدری  کا بری

AHP   م الاه  نتاایج اصالی    عناوان  باه و لیکر  و م ایته نتایج حاصل از ایر دو  وش با یکادیگر

 . ود میبه میا    و پیش

متات ل    واحادی  یاک هاای   اناوا  متاکر  ا باه خاناه     ماوئنوئر . تحقیق موضوعی قلمرو

هاای بلناد     های متکونی امتراکی  آپا ییان های مدری  مجیوعه های حیاط مرکزی  خانه خانه

  ماوئنوئر ) ده اسا  کار بنادی   های متکونی با ا یفا  متوسط ی تی  های متکونی و مجتیع برج

های متکونی با ا یفا  متوسط من او  ایار یح یاق     مجتیع  بندی ایر ی تی  یبر مبنا .(1389

بنادی مرکاز مطالعاایی و یح ی اایی مدرساازی و معیاا ی وزا    اه و        بر اساس ی تی اس . 

هاای متاکونی متوساط پیوساته  دیفای یاا        مجتیع»مدرسازی نیز  الیرو موضوعی یح یق با 

. هیچنایر  (160-196: 1390 سازمان ملی زمیر و متاکر ) منطبق اس  « دیفی پیوسته نییه

مبحا  چداا  م ار ا  ملای سااختیان  محادوده نتاایج         د   ها ساختیان بندی بر اساس دسته

. نتیجاه  (1392 )دفتر م ار ا  ملای سااختیان     بامند می 6 و 4های  گروه ساختیان منطبق بر

هاای متاکونی    طب ه از نو  مجتیاع  7 یا 4های متکونی  چا چو  یح یق برای ساختیان آنکه

 .اس پیوسته  دیفی د  مدرها 

 معیاا ی   هاای  بخاش  د ( 1391) سااختیان  ملی م ر ا  21 مبح د  . پیشینه تحقیق

 ختاا ا   مادن  حاداال  و ایتاتایی  حفاظ  بارای  م ار ا   و ضوابط یعییر به یأسیتا  و سازه

 د  حاضار   یح یاق  مادن ر  متکونی های ساختیان و اس  مده  پرداخته جانی یلفا  و ای سازه

خاود باا    ا مد کا مناسی نامه پایاند  ( 1390) زاده عراای. دا د جای مبح  آن موضوعی الیرو

 باه   «غیرعامل پدافند من ر از ادا ی های ساختیان معیا ی طراحی مالح ا  و الزاما » عنوان

 یجا ی و ادا ی های ساختیان معیا ی طراحی د  غیرعامل پدافند مالح ا  و الزاما  استخراج

 اماا ه  یددیادا   برابر د  پایری آسی  کاهش من و  به مالح ا   و الزاما  به آن د  و پرداخته

 .اس  کرده 

 مطال  از دسته سه «غیرعامل پدافند یوصیفی فرهن » کتا  ( د 1391) فشا کی هامیی

 و عنااویر  کلیاه  کاه ماامل   کند می ا ا ائه  غیرعامل دفا  مفاهی  و اصطالحا  یعری  اال  د 
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 متاائل   حاوزه  د  کاه  موضاوعایی  و باماند  عنااویر   مای  غیرعامل دفا  حوزه د  که موضوعایی

 دفاا   کاه  مدندسای  و فنای  موضاوعا   و اسا   عنااویر   باوده  دفا  و جن  یددیدا   ن امی 

 مدرساازی   و مادر  مباحا   کالبادی   های طرح آمایش مانند بوده اثرگاا  آن د  باید غیرعامل

 اصارریان  احیاد  .اسا   غیرعامال  دفاا   محیط مناخ  جد  که غیره و ملی م ر ا  و ضوابط

 حتاینی اسا .   داماته  اماا ه  هاا  پناهگااه  طراحی مالح ا  به کتا   اال  د ( 1394) جدی

 هاای  سااختیان  معیاا ی  طراحی د  غیرعامل دفا  معیا های»د  کتا  خود با عنوان ( 1389)

 ن یار  هاایی  سااختیان  مختلا   هاای  کاا بری  ا برای  غیرعاملمعیا های دفا    «مدری جیعی

 .اس  دهکر یبییر مترو های ایتتگاه و ها فرومگاه  ها بانک مدا س 

 د  پناهگااه  طراحای   نحوه( 2008) فیا 320 گزا ش خا جی  های پژوهش بیر د  هیچنیر

. دا د بیشاتری  ساازگا ی   طبیعای  یددیادا   ناو   با که ساخته مطرح ا  مدید های طوفان برابر

 مطاالبی   «امار  فضاهای و ها پناهگاه برای طراحی  اهنیای» عنوان با نیز( 2006) 453 گزا ش

 یددیادا   برابار  د  امار  فضاهای محاف   و ای سازه طراحی مالح ا  مناسی  یددید پیرامون

ی ها )میا ه فیا  یتک مدیری  مجیوعه .اس  دامته بیان  ادیواکتیوی و بیولوژیکی  میییایی

مایالدی انتشاا  یافا   حااوی      2003که بعد از ساال   (155 ی  ا452  430  428  427  426

. د  ایار  اس یی د  حوزه طراحی مدری و ساختیان د  برابر یددیدا  یرو یتتی ها کا  دستو 

  یعییر یددید مبنا و طراحای امنیتای   خطرپایریی ا زیابی یددیدا   یحلیل ها  وشمجیوعه  

. اما حوزه میول یددیدا  آندا باا  اند دهمان بی ها یکا بربر اساس یددید مبنا برای انوا  مختل  

)یددیادا   یددیدا  متصو  برای کشو  ما متفاو  بوده و یندا جوابگوی نیازهای نو  خاصای از  

 یرو یتتی( اس .

 . مبانی نظری1

 مسکونی خانه. 1-1

 کنناد   زیتا   آن د  کاه  جاایی   دا  سارای   بی   ایاق  معادل خانه یعری   معیر نامه لر  د 

 آدمای  آن د  کاه  ییآنجاا » کند بیان می خانهد  یعری   دهخدا لرتنامه. اس  آمده مأوی منزل 

 باه  عییاد  جامع فرهن  د  متکر  (192: 1334 دهخدا ) «متت ر منزل  سرا . کند می سکنی

اسا    آ میادن  و مدن ساکر معنای به سکر  یشه از و نشییر جایگاه  م ام  م ر  منزل  معنای

 آ اماش  و ساکون   محال  معنای  به فا سی گانفرهن  واژ د  متکر هیچنیر .(1378 سیاح )

 دا د  اارا   پرسروصادا  و متناو   فضاهای م ابل د  که اس  جایی ؛(4114: 1362 معیر ) اس 

 و استراح  برای فعالی  و کا  از نامی هیاهوی از دو   وزانه یالش از پ  مردم که اس  محلی

: 1362  معایر ) نازول  و فارود  محال  یعنای  نیاز  منزل معنی. آو ند می پناه آنجا به سال  زیت 
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 ایینای  احتااس  داماتر  یعنای  ایار  و اس  آ امش و سکنه معنی به متکرهیچنیر (. 4390

  ا انتاان  ساکون   محل صفا  و ها ویژگی مجید ارآن د  خداوند. (54: 1388 جدی  اصرریان)

 مایا  بارای   ا هایتاان  خاناه  خداوند ؛سکنا بیویک  مر لک  جعل واهلل»: دکن می یوصی  گونه ایر

 خاناه   معناای  به و مده گرفته HOME واژه از نییر زبان د  خانه .(80: نحل) «کرد آ امش مایه

 چنایر   ا خاناه  لوکو بوزیاه    اساتا  ایر د  و اس  استراح  و پناهندگی خلو   سکون   محل

 بایر   ا صاحیحی   ابطاه   مارایط  برخی با یطابق د  که اس  پومشی خانه»: اس  کرده یعری 

خانه  ا چنیر  نراای (.1389 کیال  سرخ) کند می برارا  انتان زیتتی های پدیده و خا ج محیط

. کنای  مای  صاداا   و آ امش و امنی  احتاس آن د  یو که اس  حرییی خانه»: ندک مییعری  

 نرااای  ) «یاابی  می اییر آفا  ییر س از  ا خود آن  محدوده د  آنکه برای اس  امر حری  خانه

  پیرنیاا ) «نکنند نا احتی احتاس آن ساکنان که اس  جایی خانه»گوید:  نیز می پیرنیا(. 1383

1389: 154.) 

 تهدید. 1-2

زدن ن ا    یددید  ا نتیجه  ویکرد یالش برای ایجااد آسای  و ختاا   و باره      جاللی فراهانی

هاای   . د  طرح حفاظ  از زیرساخ (1391فراهانی   )جاللی ها بیان دامته اس جا ی و فعالی 

هار  ویاداد  فارد  ندااد یاا ااادام طبیعای یاا         »د  یعری  یددید آمده اس :  1متحده ایان ملی 

صاف (  ا دا ا  ) یژگیوختا   جانی  اطالعایی  عیلیایی  محیطی و/یا  ظرفی ساخ  که  انتان

هاای   گیری یددید علیه زیرساخ  با جد  پرکا ل  و .(US. Department of Defense, 2011) بامد

هرگونه نشانه  حادثه یا مرایطی که یاوان ایجااد ختاا   و    » :گوید د  یعری  یددید میحیایی 

نیاز  یددیادا      یچا د اولیاند  م یاس ملی و به ع یده «. ضر  علیه یک دا ایی  ا دامته بامد

                                                                                            امنی  ملی اادام یا سلتله  ویدادهایی اس  که به مکل ماؤثر د  دو ه زماانی نتابتا  کویااهی      

 .(1386خانی   )عبداله خطر اف  کیفی  زندگی برای ساکنان یک کشو   ا پیش آو د

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
1 .National Infrastructure Protection Plan (NIPP) 
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 ارتباط تهدید، امنیت و کیفیت زندگی -(1) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

های متکونی از گزند یددیدا  انفجا  د  زمان  خداد حیاال  هاوایی    خانه به آنکه یوجه با

یددید  حیال  هوایی و انفجا های نامی   فرض پیش صو   بهد  ایر یح یق و   د  امان نیتتند

 :از  یندعبا فرض پیشایخاذ ایر  برای دنیل ازجیلهاس .  مده  گرفتهاز آن  د  ن ر 

حکاومتی    مانناد بناهاای  وجود اهداف متعدد حیایی و حتااس د  ساطش مادر     (1

د ماو   متکونی  سب  مای  بناهایهای مختل  د  کنا   ن امی  صنایع و زیرساخ 

متاکونی یأثیرگااا     بناهاای انفجا  غیرمتات ی  بار    صو   بهاثرا  انفجا  بر آندا 

 بامد.

من و  یضعی   وحیه مردم  متکونی به بناهایمتت ی  بر  صو   به 2برخو د بی  (2

علل یوجیدی دمیر کاه آن  ا خطاای    با (1)وا دنن ریه و بر اساس حل ه چدا م 

کناد. د  ایار ماو د باا یوجاه باه ااد           عنوان می ناپایر اجتنا  گاهیانتانی و 

های کنونی  ا ائه  اهکا  برای م اوم  ساختیان فااد وجاه  فنای باه ن ار     بی 

متاکونی د  زماان جنا  باا      بناهاینکه معیون  هدف ارا  دادن  سد. ضیر آ می

 گیرد. های با دا  و اد   زیاد صو   نیی ها و بی  مومک

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
2  . Bomb 

 +تهدید

 +امنیت

 کیفیت زندگی- +کیفیت زندگی
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 انفجار
 غیرمستقیم

 ثیرأبدون ت

 مستقیم

 جنگ
چارچوب و 

 فرض تحقیقپیش

 تحقیق در انفجار سناریوی چارچوب -(1) نمودار

 

 
 

 

 

 

 
 (نگا نده :منبع)

 یوان برآو د کرد: یداج  می هنگامهای متکونی د   سه سنا یو برای ساختیان  ایر اساسبر 

ماوج انفجاا  و یارکش د  نزدیکای      ایجااد  بی  یا موماک کاه منجار باه     3انفجا  -

 د.مو  ساختیان می

. (1391بیطرفاان   ) ساختیانمتت ی  برخو د بی  و مومک با ساختیان و انفجا   -

. د  ایر  خداد یبعا  انفجاا   نیت های یح یق  فرض ایر  خداد د  چا چو  پیش

 موج و یرکش انفجا  اثرگاا  اس . صو   بههای اطراف  مجاو  ساختیان بناهایبر 

گیرناد کاه د     های متکونی مو د اصاب  متت ی  و غیرمتت ی  ارا  نیی ساختیان -

طراحی  احتاس امنی  بیشاتر د   پدافند غیرعامل د   مالح ا ایر حال   عای  

 ند.ک ساکنان ایجاد می

پدافند غیرعامل د  طراحی پایدا  یک ساختیان متکونی  مالح ا عنوان    آنچه به و ایر از

های متاکونی   مدن ر اس   عواملی هتتند که اثرا  یخریبی انفجا  غیرمتت ی   ا بر ساختیان

انفجاا ی بار آنداا اثاری نادا د  آن       آثا های متکونی که  ر ساختیاندیگد. د  مو د نکاهش ده

 آو د. امین   وانی  ا فراه  می یموجبا  ا ی ا مالح ا 
  

                                                                                                                                                       
3. Blast  
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 خرابکاری

  شوب

 جنگ

 زمینی

 دریایی

 انفجار هوایی

 مستقیم

 غیرمستقیم

 ت ریب ابنیه

 تلفات انسانی

 فرهن ی-اجتماعی 

 اقتصادی

 سیاسی

 تهدید 

 طبی ی 

 مصنو  

 س ت 

 نر  

 تهدید نظری مباحث نتایج چارچوب -(2) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایداری .1-3

 از ساازگا ی  بارای  خطرهاا  باا  هدمواج د  اجتیاعا  یا جامعه سیتت   ن ام  یک بال وه ظرفی 

 از یاباول  اابال  ساطش  باه  نیال  و یاداوم  من او   باه  یرییرا  ایجاد یا ایتتادگی و م اوم  طریق

 باه  اااد   اجتیااعی  ن اام  کاه  ای د جاه  و م ادا   طریاق  از نکتاه  ایار . اس  ساختا  و عیلکرد

 حفاظا   بارای  گاماته  های بحران از فراگیری من و  به ظرفی  افزایش برای خود دهی سازمان

 ,UN/ISDR) ماود  می مناخته و سنجیده  اس  خطرپایری کاهش یدابیر بدبود و آینده د  بدتر

2007.) 

 4غیرعامل . پدافند1-4

 اد  و فرهنا   د . اسا   ماده   یشاکیل  «آفند» و «پد» جزء دو از «پدافند»  مناسی واژه ازن ر

 از ابال  هرگاه و بوده دنبال و پی متضاد  ضد  معانی به که اس  پیشوندی «پد» یا «پاد» فا سی

 و یار  یاک  دپا و یک پادزهر  و زهر»؛ مانند دکن می معکوس  ا واژه آن معنای گیرد  ارا  ای واژه

 .(192: 1373 دهخادا  ) اسا   «دمینی و پیکا  جدال  جن  » مفدوم به نیز آفند هواژ. «پادیر

 معاادل  نیایر  زباان  د  کاه  دفاا   معنای به و دمیر ضدحیله ضدجن   یعنی پدافند بنابرایر

Defence  اس. 

                                                                                                                                                       
4. Passive Defence 
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 ن ار  باه  انگلیتی ادبیا  و عامه  فرهن  د  غیرعامل پدافند هواژ انگلیتی غیرعامل برگردان

 .اس  آمده غیرعامل و 5غیرفعال معنای به( Active متضاد) Passive هواژ. نیت  مأنوس

 افاازایش باعاا  کااه ای غیرمتاالحانه ااااداما  مجیوعااه از اساا  عبااا   غیرعاماال پدافنااد

 یتادیل  و ملای  پایادا ی  یا ی اا  ضارو ی   های فعالی  یداوم پایری  آسی  کاهش بازدا ندگی 

 مع ا   م اام  ابالغای  های سیاس ) دمو می ن امی ااداما  و یددیدا  م ابل د  بحران مدیری 

 ای غیرمتالحانه  ااداما  مجیوعه از غیرعامل پدافندم ر ا  ملی ساختیان د   .(1389  هبری 

 یا ی اا  پاایری   آسای   کااهش  بازدا نادگی   افازایش  باعا   آندا کا گیری به کهکند  یعری  می

 اااداما   و یددیادا   برابر د  بحران مدیری  یتدیل و ضرو ی های فعالی  یداوم ملی  پایدا ی

 (.1 :1391  21مبح    ساختیان ملی م ر ا ) دمو  می دمیر ن امی

 باعا   که اس  ااداما  و ها طراحی ها   یزی برنامه از ای مجیوعه غیرعامل پدافند طو کلی به

 جامعاه  یک د  و( 64: 1380 عندلی  ) مود می دمیر یددیدا  م ابل د  پایری آسی  کاهش

 د  پاایری  انعطااف  اابلیا   ایجااد   امنیا   افازایش   پایری آسی  کاهش از اس  عبا   مدری

 امااکر  و سااکر  ماردم  انتاان   نجاا   من او   به مواع به های العیل عک  و مختل  های وضعی 

 فارد و  ) بیباا ان  ابلام ا  د  مادر  یاک  اناساکنا  اناج از مؤثر اظ احف ومامفد به و وداموج

 امنیا   باه  کاه  اناد  دانتاته  بیرونی یددیدهای برابر د  امنی   ا غیرعامل پدافند .(252 :1387

 دا ای خاود  ناو   د  کاه  دا د اماا ه  بیگانگاان  یددیادهای  برابار  د  کشو  یک امنی  یا فراملی

 ناژاد   محیاودی  و بیانیان) اس  مدرسازی عرصه د  خاصه و کالن سطوح د  ای فزاینده اهیی 

 نیروهاای  ف اط    هگیار  هواپییاهای و ضدهوایی های سیتت  مثل عامل پدافند د (. 26: 1388

 و صانایع   هاا  سازمان نیروها  ندادها  ییام غیرعامل پدافند د  که د حالی دا ند  متئولی  متلش

 (.94 :1388 نژاد  محیودی و بیانیان) گیرند بر عدده مؤثری ن ش یوانند می عادی مردم حتی

 ی طراحی م ماری بر پایه امنیتها نظریه .2

ده کاه دو  ویکارد   ما سه  ویکرد مدون   د  بر سی  ویکردهای م ابله با جرم د  طراحی مدری

بر پایه یوجه به یأثیر محیط  6« ویکرد مکانی»با عنوان   ویکرد سومو  (2)اجتیاعی اس مباح  

 :کند یماس  که بیان  مده  ا ائهفیزیکی بر  فتا  انتان 

محیط فیزیکی ااد  اس  مانع ایجاد جرم مود یا ا یکا  جرم  ا با دماوا ی مواجاه کناد و    

مادروندان د  مشااهده  مناساایی و    مدن مجرمان گردد و ااد  اس  بر  فتا   مانع فرا  و پندان

 (.25: 1390  )فریدطدرانی دستگیری مجرمان اثرگاا  بامد

                                                                                                                                                       
5. No Active 
6. Situational 
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مارایط فیزیکای یاا محیطای      ماود  یمبا استفاده از  ویکرد مکانی که د  آن فرض بنابرایر 

 های جنای   ا بگیرند و امنی  مخصی  ا حاصال نیایناد   ی مؤثر جلوی فرص ا گونه بهیوانند  می

یواند باا یوجاه باه     ای بیر مکان و  فتا  وجود دا د و  فتا  می و  ابطه (27 :1390 طدرانی )فرید

ی متعدد طراحی محیط بر پایه امنیا   ها ن ریه  (Coupland, 1997: 182)د مویأثیر مکان اصالح 

 ده اس .ما ائه 

 ای اسا  بارای  فضاای اابال دفاا  واژه   : »کندیعری  می گونه ریافضای اابل دفا   ا  نیومر

و امکاان   مده  ییعرهای نفوذ های فضایی مامل  موانع وااعی و نیادیر  حوزهای از ن امسلتله

. فضای اابل دفاا  د   آو د ید من اکه به هیراه ه  یک محیط  ا به کنترل ساکن مرااب  بیشتر

ا ها  هیتایگان و دوستان  مود که امنی  خانوادهی سامان داده میا گونه بهیک محیط متکونی 

کاه باه هیاراه ها  یاا       یأمیر کند. او چدا  ویژگی  ا د  طراحای محایط یشاخیص داده اسا     

 از: عبا یندها یوانند فضا  ا اابل دفا  سازند. ایر ویژگییی مییندا به

ی یاا  خصوصا  یاه ینعیاومی    الیرو  از عیاومی یاا نییاه    مرای  سلتله. یعری   ومنی از 1

 خصوصی؛

هاای  ها و محوطاه برای ایجاد امکان مرااب  طبیعی از و ودیها . ارا دادن د ها و پنجره2

 باز؛

پاایر غیرعاادی   هاای آسای   ها و مصالش سااختیانی کاه بارای جیعیا     . استفاده از فرم3

 نیتتند؛

کاه د  آن   «ساازگا  باا محایط اطاراف    »های متکونی د  منااط ی  یابی مجیوعه. مکان4

 .(25: 1388)لن    ن احتاس یددید نکننداساکن

 راهکارها در پدافند غیرعامل .3

د  منابع ن امی عیدیا  پدافند غیرعامل مشتیل بر هف  اصال اساتتا   اختفاا  پوماش  فریا        

( هیچنیر فرم و مصالش 83 :1385نژاد   اس  )داعی خطر اعالمی و ساز م اومیفراه و پراکندگی  

اها    .(105 :1385ناژاد    داعای دا د ) ییباه سازا  د  کاهش ختاا ا  ن اش    ها ساختیاننیای 

ی  ایجااد  سااز  م ااوم یای و پراکنادگی    ییرکززداااداما  پدافند غیرعامل د  طراحای مادری؛   

 (.28 :1389)حتینی   اس  خطر اعالمهشدا  و   پناهگاه
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 پدافند غیرعامل در م ماری جای اه. 4

 انفجار موج برابر دردر پالن و نما  ساختمان فر (شکل )تأثیر  -(2) شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fema427, 2003: 51) 

 غیرعامل پدافند در م ماری یها سرفصل -(1ن اره شماره )

 سرفصل مالحظات

 محوطه طراحی

 ساختیان جانیایی -1

 دسترسی متیرهای -2

 پومش نو  و باز فضاهای -3

 زیرساختی های مبکه -4

 ساختیان طراحی

 پومشی مصالش و مبلیان  داخلی معیا ی طراحی -5

 معیا ی( سیرکونسیون -عیلکردی چند فضاهایپالن )طراحی -6

 بازموها طراحی -7

 ها ساختیان بیرونی نیای -8

 ها ساختیان داخلی پومشی مصالش نو  -9

 پناهگاه و امر فضای طرح

 اضطرا ی های خروجی و ها و ودی -10

 داخلی امر فضای -11

 پناهگاه -12

 معیا ی جزئیا 
 باز فضای -13

 ساختیان داخل فضای -14

 (23: 1389  21نوی  مبح   یشپ)
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د  مصادیق پایدا ی طرح معیا ی دفاعی  اابلی  چند عیلکردی بودن طرح  اصرریان جدی

غالباا  طراحای معیاا ی دفااعی باا دیاد       »: تاد ینو یمو  آو د یمد  زمان عادی و بحران  ا مثال 

؛ ماود  یمو از جایگاه معیا ی به دفا  کیتر یوجه  ردیگ یمی و د  زمان بحران صو   گر ین ام

. یجرباه باا ز د    ماناد  یمبنابرایر اکثر یجدیزا  ن امی پایدا  نیت  و د  زمان صلش بالاستفاده 

. هیچنایر  «ی د  ایران و نیز یأسیتا  جن  جدانی دوم اسا  راصولیغسازی  ایر مو د پناهگاه

و نیاز به امنیا   ا ا ضاا    برد یمیک واسطه  اد   دفاعی  ا بان  عنوان بهمعیا ی و مدرسازی »

نگری کلیه الزاما  معیا انه د  دفا  غیرعامل  باعا  پایادا ی طارح دفااعی      جانبه هیه. کند یم

ی و مریبط باا دیگار عناصار    ا  مته انیم صو   بهبنابرایر باید به مبح  دفا  غیرعامل ؛ مود یم

معیا ی و مدرسازی دفاعی د  ا ضای نیااز   گونه ریاازی یوجه کرد. اثرگاا  د  معیا ی و مدرس

. هرچه یوان دفا  مود یمی مازلو اثر مثب  دا د و باع  ب ای انتان ا پله مرای  سلتلهامنی  د  

. یلفیق طراحی دفاا    ود یممیزان حفاظ  د  م ابل یددید دمیر نیز بان   غیرعامل بانیر بامد

ی از و  بداره بار یددیادا  مصانوعی و     با دیگر یددیدها مانند زلزلاه عاالوه  غیرعامل برای م ابله 

 «مااود یماایأسیتااا  ایاار نااو  دفااا  د  زمااان صاالش و جناا  باعاا  پایاادا ی طاارح دفاااعی 

 ((.69: 1388جدی   اصرریان)

 مسکن امن پایدار. 5

مارط  یر نختات   دهد که ییدیدا  پدافند غیرعاملمرو  ادبیا  معیا ی و مدرسازی نشان می

 .(5: 1385زاده   امایر  و ناژاد  داعای ) هرگونه سکونتگاه انتانی باوده اسا    هگیری و یوسعمکل

 کنااد یعریاا  ماای «نیااودن انتااان خوماابخ  و اییاار»ا سااطو هاادف از ساااخ  ماادرها  ا  

معت د اس  معیا ی ماامل ییاام محایط فیزیکای      ویلیام مو ی . (69: 1388جدی   اصرریان)

ند و یاا زماانی کاه عنصاری از اجتیاا  متیادن هتاتی         ک اس  که زندگی بشری  ا احاطه می

زیرا معیا ی عبا   اس  از مجیوعه یرییارا  و یبادیال    ؛ یوانی  از حیطه آن خا ج موی  نیی

و ینداا صاحراهای    اسا   ایجادماده مثبتی که هیاهن  با احتیاجاا  بشار  وی ساطش زمایر     

معیاا ی بایاد    ویتروویاوس . بر طبق ن ر (11: 1384 ولو  بنه) هتتند ستثناااز آن  نخو ده دس 

 .(10: 1393لن   ) ا برآو ده سازد  و زیبایی سه م صود اصلی پایدا ی  سودمندی
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ثبات و 
 استحکا 

 قابلیت

 جذابیت

ت امل  امنیت سرپناه
 اجتماعی

هویت  
 نمادین

 م ماری رشد لذت

 ویتروویوس ازنظرسه مقوله اصلی م ماری  -(3) شکل

 

 

 

 

 

 

 

د  معیاا ی مثال ییاام    »گونه ن ل کارده اسا :    ایر هنری وویرسِر ن ریا  ویتروویوس  ا 

 خاو   هنرهای عیلی دیگر  نتیجه باید  اهنیای عیل بامد. هادف بایاد خاو  سااختر باماد.     

نیاز بارای یشاریش دیادگاه      7فارد اساتیل  . «فرآو ده  اساتحکام و سارو    ؛ساختر سه مرط دا د

اسا : سارپناه  امنیا   ییااس     ویتروویوس مش عیلکرد اصلی  ا بارای معیاا ی ذکار کارده     

 .(10: 1393لن   ) اجتیاعی  هوی  نیادیر  لا  و  مد

 فرد استیل ازنظرشش عملکرد منتج از م ماری  -(4) شکل

 

 

 

 شمندانیاند یبرخ ازنظر یهای م مار ویژگی -(2ن اره شماره )

 ووتن ویتروویوس
  گروپیوس

 نوین( )عملکردگرایی
 استیل نوربرگ شولتز

؛ سودمندی

 زیباییو  پایدا ی

 س رو ؛ فرآو ده

 استحکامو 
 فنونو  بیان؛ عیلکرد

فرم  ؛ ن ش ساختیان

 فنونو  مکل

؛ سودمندی کا کرد

؛ سرپناه و امنی 

؛ یعامل اجتیاعی

 لا   هوی  نیادیر

  مد و

هاای معیاا ی د خصاوص طراحای      ویژگی ازن رد  آنچه مبر پایه ن ریایی که ا ائه بنابرایر 

کننده نیازهای انتان بامد که بار ایار    یأمیر مو ی پایدا  خانه مصداق دا د باید بر اساس ن ر 

                                                                                                                                                       
7. Fred Steele 
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 (3).اس  گرفته مکل 8پایه ن ری ایر یح یق بر پایه دیدگاه  وانشناسی به نام مازلو الگویاساس 

هاای معیاا ی  ا د     دا د ویژگای حاضر اس  که یالش  پژوهشبندی فلتفۀ هنجا ی ایر دسته

بار آن اسا  کاه    بیشاتر معیاا ان   و اعت اد  یأمیر نیاز پله دوم مازلو  یعنی امنی  برآو ده سازد

 :(17: 1387)صالحی   های عیومی زیر  ا دا ا بامد سازی پایدا  باید ویژگی خانه

ز  که سرپناه و امنی   ا یأمیر کند. من او  از امنیا  نیا    طو ی طراحی متکر به -

 سوانش طبیعی و غیرطبیعی اس ؛ اع  از امنی  د  م ابل بالیا و

 های سال    اح  و امر؛خانه -

 پایری؛انعطاف -

 یا ؛ئیوجه به جز -

 های هومیند برای ا ی ای امنی . فناو ی گرفتر کا به  -

اس  کاه امنیا  د  برابار عوامال غیرطبیعای حاائز        کرده اما ههرچند صالحی به ایر نکته 

اما د  منابع مختل  د  حوزه امنیا  و معیاا ی  بیشاتریر      (18: 1387)صالحی   اهیی  اس 

 ویکرد یح ی ا  ن ری د  حوزه امنی  اجتیااعی اسا  و کیتار باه موضاو  امنیا  د  برابار        

 ازن ار های متکر پایادا      ویژگید مجیو اس .  مده پرداختهن ری  صو   بهیددیدا  ن امی 

پایر  دا ای ح  آ امش و  احتی  استحکام  پناهگااه      انعطافد از: حفاظنمنابع مختل  عبا ی

 اس . مده  اما هها  به منابع مو د یأکید ایر ویژگی (2نگا ه )و با امنی . 

 های خانه مسکونی پایدار از دیدگاه منابع م تلف ویژگی -(3ن اره شماره )

 غیرنظامیان و جنگ . بحران6

 .(4: 1388لنا     )جان های انتزاعی   اهنیای طراحان اس مشاهدا  محتوس بیش از اندیشه

د   گارا  واااع ی هاا  دگاهیا د یواناد  یمبر زندگی مردم غیرن امی  ها جن یوجه به سوابق  بنابرایر

                                                                                                                                                       
8. Mazlo 

 خانه مسکونی پایدار

 منبع

 پاکزاد پیرنیا
دیکشنری 

  کسفورد
 لنگ

فرهنگ 

 لغت
 جدی صالحی

ی
ژگ
وی

 

        حفاظ 

        پایر انعطاف

        ح  آ امش و  احتی

        استحکام

        پناهگاه

        با امنی 
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طراحی معیا ی ا ائه کند. به ایر من و  یوجه باه یلفاا  غیرن امیاان کاه بتایا ی از آنداا د        

بودناد و دچاا  جراحاا  و مار       ماده   خا جی پناه گرفته یا به امید سرپناه امر  از خانه ا خانه

 متکونی ا ائه کند. بناهایدیدگاهی بر پایه معیا ی دفاعی د  طراحی  یواند یممدند  

  غیرن امی هتاتند. اماروزه   مدگان کشتهد صد  80ی اخیر بیش از ها و جن  ها منااشهد  

د گیر  خود  ا  انیرن امیو غ رندیگ یمجن   مدرها آماج حیال  ارا   نخت هیان ساعا   د 

معلول جن  مدرهاسا . از   رییر مد  ها انتان. بدون یردید کشتا  نندیب یم ا یع ییامیک جن  

ساوم   جنگی کاه بیشاتر آنداا د  جداان     150میلیون نفر د   21زمان جن  جدانی دوم به بعد  

 .(4: 1383نیا   )موحدی اند مده  کشته  داده  ی و

 مدر ماامل خرمشادر  ساوما      مش»عراق علیه ایران   ساله هش د  طول جن  یحییلی 

یاا   15مدر دیگر بیر  17 عالوه بهد صد یخری  مدند.  100مدر و هویزه به میزان  مدران  نف 

 د مجیاو  . »ای  هاوایی و موماکی دمایر یخریا  گردیدناد     حیال  یوپخانه اثر برد صد  85

 .(70: 1385ناژاد    های ن اامی اارا  گرفا  )داعای    مدر کشو  مو د یداج  61 مناطق متکونی

 اس : زیر ارا  به  دمیر به اهداف غیرن امی حیله کند مود یمسب   آنچه

 ؛و متئوننایجاد فشا  بر دولتیردان  (1

 ؛بره  زدن ن   اجتیاعی (2

 ؛دن آندا به مداجر  از مدرهاکر و مجبو  د  مردمیختگی گت ازه ایجاد  (3

 ؛و جامعه د  مردمایجاد نا ضایتی  (4

 ؛ی آنداها و خانواده و  وستاهانگران ساختر  زمندگان نتب  به اوضا  مدرها  (5

 ؛ی مدری و پشتیبانی مدروندان از نیروهای ن امیها ع بهیر بردن م اوم  از ب (6

که یأثیرا  ساوء اجتیااعی مثال ف ار  بزهکاا ی         ی جیع و مداجر یی جا جابه (7

 .(1386)مدیری  باز سی سازمان صنایع دفا    دنبال دا د  ا بهبیکا ی و فحشا 

 مسکونی های خانه پایدار طراحی در غیرعامل پدافند مالحظات. 7

ژنو چا چو  ح وای نزم  Iالیللی د  اال  پرویکل  میالدی ییدیدا  اانونی بیر 1977د  سال 

جدان د  زمینه ا ائه و  های  نحوه  فتا  با غیرن امیان د  زمان جن  و نیز وظای  دول من و  به

د. ایار پرویکال دنلا  بار لازوم انجاام       کرهای دفا  غیرن امی  ا فراه   ها و برنامه اجرای طرح

دفا  از غیرن امیان و یضییر محاف   از آنان د  زماان جنا  اسا .     من و  بهااداما  معینی 

یاأمیر محاف ا  از مادروندان خاود د  برابار اناوا  بالیاای         من و  بهکشو های مختل  جدان 

زمیناه م ابلاه غیرعامال باا     دیدگاه غال  د   یناس  بههای مختلفی  ا  ساز   وش طبیعی و انتان

. د  (7: 1385زاده   امایر  و ناژاد  )داعی گیرند می به کا بحران  نو  بحران و امکانا  د  دسترس 
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عباا   اسا  از    مو د یوجاه اارا  گرفتاه و   جیدو ی اسالمی ایران نیز  مفدوم پدافند غیرعامل 

 کااهش  بازدا نادگی   افازایش  آنداا باعا    کاا گیری  باه  ای کاه  غیرمتالحانه  اااداما   مجیوعه

 د  برابار  بحران مدیری  و یتدیل ضرو ی های فعالی  یداوم ملی  پایدا ی یا ی ا پایری  آسی 

هاای کلای ن اام د      سیاسا  ) اارا  دا د  مو دیوجهد  مو دمیر می ن امی و ااداما  یددیدا 

یأکیاد بار  وی مادیری  پایش از      یر. د  پدافند غیرعامل بیشتر(1389 حوزه پدافند غیرعامل 

د  پدافنااد غیرعاماال  اهااداف و   د وااااع .(1389  امیناای حتااینی و پریاازادی) اساا بحااران 

و بیشتر بار حاوادث مرباوط باه      مده  خا جهای مدیری  بحران از اهداف کالن و کلی  مأمو ی 

عااد و  هاا دا ای اب  کند. هیچنایر باا یوجاه باه اینکاه جنا        ها و مرایط خاص ییرکز می جن 

 من او   بهها  ا  های گوناگونی هتتند  پدافند غیرعامل نیز طی  وسیعی از ااداما  و  وش  وش

 .(1387 )عزیزی  گیرد می برم ابله با اثرا  نامی از آندا د 

 ابازا    یک عنوان به معیا ی  طراحی د  غیرعامل پدافند مالح ا  د  حوزه معیا ی   عای 

د  دفا  مؤثر اس . ایار امار    غیرمتت ی متت ی  یا  صو   بهدهد و  افزایش می  ا دفاعی اد  

 امکاناا   طراحی و اجرای فضاهای داخلی ساختیان و نحوه ا یباط آندا با یکادیگر و اطاراف    د 

 و سیتات  د  مارایط یددیاد    بدبود عیلکرد د  م ابل مخاطرا  و افراد جان حفظ برای ای ویژه

 بازماوها  نحاوه   مواعی  و ابعاد بنا  هندسی طرح . یعییرکند میراه  ف آن پایری آسی  کاهش

 بر عدده ساختیان هر برای عیلکردی چند صو   به امر فضای بینی پیش هیچنیر و ها دسترسی

ای  گونه به  ا فضاها آن  نیازهای و بنا کا بری به یوجه با باید مدندس معیا  .اس  معیا ی مدندس

بر کا بردهای عادی بتواند د  مرایط اضطرا ی موج  حفظ جاان ماردم و     که عالوه دکن طراحی

 )دفتار م ار ا  ملای سااختیان      دماو پایری و مدیری  بدینه د  مرایط بحاران   کاهش آسی 

1391). 

ی و سااز  م ااوم  9 یابیا  مکانهای عیده پدافند غیرعامل  ا مامل مباح    وش  بیشتر منابع

هاا    اند که ایار  وش  دانتته( 14و فری  13)استتا   اختفا 12و پومش 11پراکندگی 10 استحکاما 

نبرد بوده که برخی از آندا اابلی  یعیی  باه محایط    د صحنه مده استفادههای  معطوف به  وش

. البته د  برخای مناابع؛ اااداما  و اساتفاده از ابازا  و      دا ند  اهای متکونی  مدری و ساختیان

                                                                                                                                                       
9. Site Selection 

10. Fortification 

11. Dispersion 

12. Cover 

13. Camouflage & Concealment 

14 .  Deception 
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 ا نیاز د  حاوزه    ضادویروس افزا هاای   و نارم  15خطار  اعالمهای  های عامل ن یر سیتت  سیتت 

 من او   باه به اعت اد برخی صاحبن ران هر اادام غیرمتلحانه  چراکهاند؛  پدافند غیرعامل دانتته

پایری د  برابر دمیر پدافند غیرعامل اس . ایر دیدگاه د  ایران مباح   م ابله و کاهش آسی 

سیاس   ااتصاد و مباح  اجتیاعی گتاترش   نهیچوغیرعامل  ا د  سطوح مختل  نرم  پدافند

 داده اس .

 هاای  هاا و یکنیاک   بنادی  وش  با بر سای و جیاع   مدیریخاص و د  محیط مدری   طو  به

کا برد آندا د  یددیدا  طبیعی و حیاال  هاوایی و موماکی نتیجاه     پدافند غیرعامل و م ایته 

های امر  دا ای بیشاتریر یاأثیر د     سازی و سازه یابی  پراکندگی  م اوم یرد که اصول مکانگ می

م ابله با حیال  هاوایی و   برایم ابله با یددیدا  طبیعی هتتند و کلیه اصول پدافند غیرعامل 

. هیچنیر باید یوجه دام  کاه د  م ابال یددیاد    (1389 مدیری ) هتتند استفاده اابلمومکی 

پاساخگوی   وجاه  های   بهزیرا پدافند غیرعامل  ؛یوان یندا به دفا  غیرعامل اکتفا کرد نیی  دمیر

د  صو   لحاظ ییام جوانا  یددیاد و هیتاویی باا مالح اا        اماکامل یددیدا  نخواهد بود. 

: 1388 دیوساان   ) دماو زاینده یاوان نیارو مطارح    عنوان یک عامل اف به دیوان نامی از یددید می

10). 

و  ییرکززدایای  ا مشاتیل بار   اه  اااداما  پدافناد غیرعامال د  طراحای مادری       حتینی

. (1389)حتاینی    اسا   دانتاته  خطار  اعالمسازی  ایجاد پناهگاه و هشدا  و  پراکندگی  م اوم

بار اسااس مالح اا  پدافناد      بناهاا م ر ا  ملی ساختیان نیز د  طراحی معیاا ی   21مبح  

ه خا جی ساختیان  بازماوها و  دیوا یوجه به طراحی حج  ساختیان  عناصر الحاای    غیرعامل

بنادی و عناصار    ر فضاها  مصالش  متیرهای حرک   ییراه دیگها  فضای امر و  ابطه آن با  پنجره

الزاما   اصرریان جدی. (1391ی ساختیان ل)دفتر م ر ا  م دانتته اس  یای  ا ضرو  سازه غیر

 :کند مرح بیان می ه ایربمعیا ی د  طراحی دفا  غیرعامل  ا 

 ؛یلفیق متئله دفا  با دیگر عوامل اثرگاا  د  معیا ی() گری جانبه هیه -

 ؛یابی( استفاده از طبیع  برای دفا  )دفا  غیرعامل طبیعی د  مکان -

 ؛پایدا ی معیا ی )استفاده د  زمان صلش و جن ( -

 ؛نتب  سود به هزینه و بدتریر جوابگویی به سایر یددیدها() طرحبودن  ااتصادی -

 ؛ادامه حیا  پ  از اصاب  بی ( کاهش ختا  ) معیا ییری پا اد   مرم  -

 ؛کردن میزان اطر( ک ) منتج پراکندگی  -

 ؛اختالل د  دید سایبرنتیک استتا   اختفا و اغفال() مناس طراحی نیای  -

                                                                                                                                                       
15. Early warning 
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 ؛های امر( محاسبا  سازه) دسترس اابلاستحکام مناس  با مصالش بومی و  -

 ؛طراحی سای  برای و ودی و خروجی اضطرا ی -

 ؛پایری د  اصاب  بی  مرم  بااد  طراحی یأسیتا   -

)اصرریان  معیا ی داخلی برای است را  مناس  امیا و انتان به هنگام اصاب  بی  -

 .(79: 1388جدی  

هاای ساازمان مادیری  مارایط اضاطرا ی       د  بیر منابع خا جی نیز  مجیوعه دستو العیل

د  نفجا ی از جامعی  مناسبی برخو دا  اس . پیرامون حفاظ  د  برابر با های ا 16 فد ال )فیا(

  اسا   برمایرده  ماؤثر  اهکا هاای   عناوان  به  موا دی که د  ا یباط معیا ی ها دستو العیلایر 

ناو    ؛هاا  پنجاره : وجوه خا جی ساختیان )مکل و هندسه  یزئیناا   دیاوا  خاا جی     از دینعبا 

  معیا ی داخلی  یوجه به حیاط  محوطه  فضای سابز  یابی مکان  د ها  (میشه  اا  و چا چو 

خا جی  فضای امار    های پنجرهنو گیر و کاهش  عنوان بهو دید و من ر  یوجه به حیاط اند ونی 

 .(US. Department of Defense, 2011)مبلیان داخلی و یوجه به نو  و ساختا  سازه 

پدافناد   مالح اا  د  بایر مناابع     ماده  اما هو با د  ن ر گرفتر جامعی  موا د  د مجیو 

 د  اال  ایر موا د بیان دام : یوان میغیرعامل د  طراحی پایدا  خانه متکونی  ا 

 .7؛ ساازی  م ااوم  .6امار؛   فضاای  .5م اوم؛  نیای .4پومش؛  .3پراکندگی؛  .2؛ یابی مکان .1

 مالح ا استخراجی   مالح ا د  میان  خروجی. و طراحی مناس  و ودی .8داخلی؛  معیا ی

 یشاریش  باه  ادامه د  .اس  دا  معنیمتکونی  های مجتیعد  مو د        عیدیا  و پراکندگی یابی مکان

 .مود می پرداخته موا د ایر از یک هر

 من او   باه  اسات را   محال  مطلو  و بدینه انتخا  و یابی موضع از اس  یابی: عبا   مکان. 1

 ها. فعالی  اثربخشی و دهی بدره بیشتریر مدن فراه 

 .دمیر های سالح اثر کاهش من و  به بناها بیر مناس  فاصله پراکندگی: ایجاد. 2

 دن کار  پنداان  بارای  ییهاا   وش و یجدیازا   اااالم   از باردا ی  بدره و استفادهبه پومش: . 3

 اهداف هندسی من   مکل حاف و فریبنده طعیه ایجاد سازی  مبیه مکل  یرییر سازی  هیگر

 دمایر  حتااس   و آمکا سااز  هاای  ساامانه  یوسط کش  از میانع  جد  د ...(  و ها ساختیان)

 .مود گفته می پومش

 و اسا   بیرونای  انفجاا   برابار  د  بناا  دفااعی  نیاه  یرنختت ساختیان م اوم: نیای نیای. 4

 .دا د انفجا  برابر د  ساختیان پایدا ی د  مدیی ن ش آن یاجزا و کل سازی م اوم

                                                                                                                                                       
16. Federal Emergency Management Agency(FEMA) 
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 از نامای  با هاای  اثارا   م ابال  د  کاه  دماو  می اطالق فضایی به امر امر: فضای فضای. 5

 م اوما   و ایینی از ساختیان فضاهای ردیگ به نتب  و ارا گرفته خطر معرض د  کیتر انفجا 

 .بامد برخو دا  بیشتری

 فضااهای  های هدیوا  و سازه ازجیله بنا سازنده یاجزا کل سازی م اوم سازی: من و  م اوم. 6

 اس . انفجا  م ابل د  ساختیان

 سیرکونسایون  و عناصار  سااختا    از گیاری  بداره  یعنی داخلی داخلی: معیا ی معیا ی. 7

 انفجا . از نامی آسی  از جلوگیری من و  به  بنا د ون فضای ا یباطی

 اهییا   حاائز  عناصار  از ساختیان  خروجی و خروجی: و ودی و و ودی مناس  طراحی. 8

 .اس  نزم آن طراحی د  غیرعامل پدافند مالح ا   عای  و اس 

پاژوهش   یها دادهاس .  مده  انجامیحلیلی  -به  وش یوصیفی حاضریح یق  .تحقیقروش 

میادانی   یها  وش ازجیلهده اس . گردآو ی م میدانی وای  کتابخانه یها  وشنیز با استفاده از 

باه   ماده   یین ا دو گاروه پرسشانامه   آن  طای    وش پرسشنامه باوده اسا  کاه    استفاده مو د

 :ه اس یکییل مد  بودندمرط زیر دو افرادی که دا ای یوسط  AHPطی  لیکر  و  یها  وش

 فعالی  د  دفا  غیرعامل؛ باساب هدا ای حداال مد ک کا مناسی ا مد  -

 .معیا ی دفاعیحوزه بان و ساب ه یح ی ا  د   بایجربهافراد  -

 یباردا   نیوناه   از  وش یح یاق  متفااو  اعضاای جامعاه   هیچنیر به دلیال اعتباا  علیای    

از  .دناد کر ا احاراز  آماا ی  نفر مرایط حضاو  د  جامعاه    40یعداد  که دمیصادفی استفاده  غیر

کاه از   نیونه انتخا  مادند  عنوان بهنفر  33یعداد   فرمول کوکران کیکبه  جامعه یح یق میان

باه   اسا    ماده  اماا ه  آنداا باه   5یاا   3 هاای  نگاا ه که د  اال   هایی ویژگیبا  نفر 32ایر میان 

 ایجااد  من و  به جامعه  اعضای متفاو  علیی اعتبا  دلیل هیچنیر به پاسخ دادند.ها  نامه پرسش

( هدفیناد  باردا ی  نیوناه )  وش ایار  از امکانا  و وا  کیبود دلیل به و نتایج برای بانیر اعتبا 

 .اس  مده استفاده

 شاخص تحصیالت جام ه نمونه درصد و فراوانی تجم ی در فراوانی، -(4ن اره شماره )

 درصد فراوانی فراوانی متغیرها

 4/84 27 کا مناسی ا مد

 6/15 5 دکتری

 100 32 کل
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 درصد و فراوانی تجم ی در مدت سابقه کاری جام ه نمونه فراوانی، -(5ن اره شماره )

 درصد فراوانی فراوانی متغیرها

 25 8 سال 10کیتر از 

 3/31 10 سال 20یا  10

 9/21 7 سال 30یا  21

 9/21 7 سال 30بانی 

 100 32 کل

نو  ف الیت کاری  در شاخصدرصد و فراوانی تجم ی  فراوانی، -(6ن اره شماره )

 جام ه نمونه

 درصد فراوانی فراوانی متغیرها

 1/28 9 کا مناسی

 1/28 9 مدیریتی

 6/15 5 مدیری  عالی

 1/3 1 فرماندهی

 -کا مناساااااااااای

 مدیریتی
8 25 

 100 32 کل

        راجاع     از م                د  بخش ابال      مده   ی    معرف        مالح ا        ی سنجش                استخراج معیا ها      برای       هیچنیر 

  (6)ژناو  Iپرویکال     و   ( 5 )             مالک عیل هیوگو   ( 4 )         ساختیان           م ر ا  ملی     21     مبح         هیچون       مختلفی 

پنج معیا    و به کیک  وش طوفان فکری و مصاحبه با نخبگان یبند جیعبا   ید ندااستفاده و 

 :مود یمیشریش  اختصا  به هرکدامکه  دمزیر انتخا  

 از  هاایی  باه  منجر واس    وانی و ذهنی جنبه به معطوف که امنی   وانی: احتاس امنی 

 .مود می انتان اضطرا  و یرس

 صدما  جراحا   کاهش به منجر بحران زمان د  که جتیی و فیزیکی جانی: امنی  امنی 

 .دمو می انتانی یلفا  د ندای  و

 آن هزیناه  به نتب  آن دستاو د. )بامد بیشتر یا برابر هزینه به سود صرفه ااتصادی: نتب 

 .(بامند دامته  ا آن انجام یوانایی مدروندان و بامد یوجیه اابل و صرفه به م رون

 ماوا د  به پاسخگویی من و  به بحران یک  خداد از پ  بالفاصله یا هنگام د  م ابله: مداخله

 .بامند می بحران یأثیر یح  که مردمی نیازهای حداال و جانی حفاظ 
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 م ابله از اطیینان حصول من و  به م ر  موعد از زودیر ایخاذمده یدابیر و ها آمادگی: فعالی 

 بحاران  باروز  مواع د  مداکا  و سریع واکنش  به ااد   ا افراد که مخاطرا  یأثیرا  برابر د  مؤثر

 .دکن

 مسکونی خانه پایدار طراحی در غیرعامل پدافند اتظمالح -(3) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پدافناد  مالحظاات  ارزیاابی  هاای  شااخص  امتیاز ت یین و بندی رتبه .8
 غیرعامل

د  طراحای پایادا    کاه  پدافناد غیرعامال     اهبارد  هشا  برای ا زیابی که اما ه مد   طو  هیان

 وانای؛   از: امنی  عبا ینداستخراج مد که    پنج ماخص ا زیابیمؤثر هتتند متکونی های خانه

پنج ماخص ماکو  د  االا  دو   د  گام نخت  ااتصادی؛ آمادگی؛ و م ابله.  جانی؛ صرفه امنی 

نیوناه اارا      د  اختیا  جامعه اند مده   یین  AHPپرسشنامه که بر اساس  وش طی  لیکر  و 

 .دمویا اهیی  هر یک بر اساس ایر دو  وش یعییر  گرف 

معیا هااااااای 
معیا ی پایدا  
دفاااااااعی د  
طراحاای خانااه 

 متکونی

صرفه  امنیت روانی امنیت جانی  مادگی مقابله 

 اقتصادی

 مقاو  سازی
م ماری 

 داخلی

 ورودی خروجی

نمای 

 مقاو 

 پوشش

 پراکندگی
 یابیمکان

 فضای امن

 هدف  

 های مسکونیم ماری پایدار دفاعی در طراحی خانه
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پدافناد   مالح اا  ا زیابی  یها ماخص یبند  یبهبه پرسشنامه جامعه نیونه پاسخ  بر اساس

(  و یعیایر اولویا    الا (   ؛  دو نتیجه ماملغیرعامل د  طراحی پایدا  بر اساس طی  لیکر 

ماخص امنی   وانی  ا  د صد 9/46 کهحاکی از آن اس  . نتایج دماستخراج هر ماخص  یازامت

خود انتخا   اولوی  اول عنوان بهد صد ه  ماخص امنی  جانی  ا  6/40و  اولاولوی   عنوان به

آن اسا  کاه جامعاه     دهناده  نشاان کاه   مده انتخا اولوی  آخر  عنوان بهاند. معیا  م ابله  کرده

 واا  هتتند. غیرعاملخبرگان یح یق  به اهیی  پدافند 

 یریا گ  ییصای ماالک مدیای د      امنی  ماردم  یأمیرموضو  صرفه ااتصادی د  هیچنیر 

د کاه  کار یفتایر   گوناه  ریا ایاوان  می نیز . اختالف بیر معیا  آمادگی و م ابله  ایت نخبرگان 

 .اسا   ماؤثر بحران د  افزایش امنی   وانی و امنی  جاانی   هنگامعامل ابل و  عنوان بهآمادگی 

نزم  اسا .  ماؤثر و بعد از بحران د  امنی   وانی و جانی  هنگام  حالی اس  که م ابله د  ایر د

کاه د  آن   ماده   اساتفاده  1  از  ابطاه  هاا  مااخص هر یک از   نیرهیعییر  که برایبه ذکر اس  

 :فراوانی اس  Fامتیاز و  S  نیره ماخص Grمن و  از 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بر مبنای ها شاخصارزیابی  -(4نمودار)

 اولویت اول بودن

 

 

 

 

 

 
جانی با  ارزیابی شاخص امنیت -(5نمودار )

 مقیاس لیکرت )فراوانی(

 

 

 

 

 

 

 

روانی با  ارزیابی شاخص امنیت -(6) نمودار

 فراوانی() کرتیلمقیاس 

 

 

 

 

 

 
ارزیابی شاخص  مادگی با مقیاس  -(7نمودار )

( .1 ابطه  32( /Gr S F  
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 فراوانی() کرتیل

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی شاخص صرفه اقتصادی با  -(8نمودار )

 فراوانی() کرتیلمقیاس 

 

 

 

 

 

 
ارزیابی شاخص مقابله با مقیاس  -(9نمودار )

 فراوانی() کرتیل

پدافناد   مالح اا   ا زیاابی  هاای  مااخص  بنادی   یباه نتایج حاصل از پرسشانامه  هیچنیر 

ماخص امنیا   وانای    آن اس  که دهنده نشان AHP غیرعامل د  طراحی پایدا  بر اساس  وش

 ریا ا از بعاد اسا .   هاا  مااخص د صد از کال   45یعنی سدیی د  حدود  ؛دا ای بیشتریر م دا 

ماخص  به یریی  امنی  جانی و صرفه ااتصاادی د   یباه دوم و ساوم اارا  دا ناد کاه ساد         

یر سد  برای م ابله د  کیتر  . طبق ن ر جامعه نخبگاناس د صد  13و  26به یریی   هرکدام

ر دیگا بودن ایر ماخص نتب  به   یاهی ک  دهنده نشانکه  مده  گرفتهد صد د  ن ر  7حدود 

گف  ماخص امنیا   وانای    یوان یم نگا هیک نتیجه کلی از ایر  عنوان بهخواهد بود.  ها ماخص

 یوجاه  مو دامر  یفضاهاکه باید د  بر سی  اس  ها ماخصدا ای اهیی  بانیی به نتب  دیگر 

 ارا  بگیرد. یا ژهیو

 AHPو  کرتیل اسیمق، اول بودناولویت  جینتامقایسه  -(7ن اره شماره )

 شاخص
 AHPروش  مقیاس لیکرت اولویت اول بودن

 شده رتبه حاصل امتیاز شده رتبه حاصل امتیاز شده حاصل  رتبه درصد )%(

 1 445/0 1 47/4 1 9/46 امنی   وانی

 2 262/0 2 19/4 2 6/40 امنی  جانی

 3 127/0 3 66/3 3 4/9 صرفه ااتصادی

 4 100/0 4 28/3 4 1/3 آمادگی

 5 066/0 5 13/3 5 0 م ابله

 یها ماخص یبند  یبهاس   نتایج حاصل از م ایته  اابل د یاف  (7نگا ه ) ازکه  طو  هیان

متکونی د  هار دو  وش م یااس    های خانهپدافند غیرعامل د  طراحی پایدا   مالح ا ا زیابی 

 .با یکدیگر هیخوان و منطبق اس  AHPلیکر  و 
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های مساکونی   پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان مالحظات. ارزیابی 9
 پایدار

 های خانهپدافند غیرعامل د  طراحی پایدا   مالح ا ا زیابی   یها ماخص   یبهمدن  با مشخص

بار اسااس    . زیاابی اارا  گرفتناد   اماو د  د  االا  دو پرسشانامه   باه  وش میادانی و   متکونی 

معیاا     پدافند غیرعامل د  طراحی پایدا  بر اساس طی  لیکر  مالح ا  بندی  یبهپرسشنامه 

های دوم و سوم باه یرییا    د  مکان یابی مکانو  سازی م اومو  5/4فضای امر با میانگیر امتیاز 

امتیاز  رییر رییپا. موند میمحتو   مالح ا  رییر  یاهی با  62/3و  22/4با میانگیر امتیازی 

خااص بارای    مالح اا   ءجاز  مالح ا ایر  که آنجا از و اس پومش  مالح ا مربوط به نیز 

باود. نزم باه ذکار اسا  میاانگیر       ینا یب شیپا   ایر جایگاه اابل مود یمبرخی مراکز محتو  

 .اند مده  حاصل 1  بر اساس  ابطه اما ه مو دامتیازهای 

اس .  مده  ا ائه AHPبر اساس  وش  ها نهیگزهر یک از  امتیاز ندایی  (8نگا ه )د  هیچنیر 

 یریا گ ریانگیمبر اساس  نگا هد  ایر  ها ماخصنزم به یوضیش اس  که م ادیر امتیاز هر یک از 

وزن  ضار   حاصال از  نگاا ه . ستون امتیاز ندایی ایر اس جامعه نخبگان  یها پرسشنامهاز کلیه 

بار  اسا .   ماده   حاصل ها ماخصد  م دا  میانگیر امتیاز هر یک از  ها ماخصندایی هر یک از 

باانیریر    هاا  ناه یگزد  بایر ییاامی    96/6امتیاز ندایی با فضای امر   آمده دس  بهاساس نتایج 

دوم و  یهاا   یباه و و ودی خروجی د   سازی م اوم یها نهیگزبه هییر یریی   . ا دا اس امتیاز 

 مده اس . 67/5و  95/5به یریی   آنداسوم ارا  دا ند که امتیاز 

نیوناه بارای    عنوان به .بر سی کرد نیزاز جنبه دیگری  یوان یم ا ( 8نگا ه )نتایج مند ج د  

و  هباود  77/7گزینه فضای امر دا ای بانیریر میانگیر امتیازی به م ادا      وانیماخص امنی  

. بارای ایار   دهاد  یما نشان  نا وانی ساکنامنی   یا ی اد    ا اهیی  گزینه فضای امرامر  ایر 

 30/5و  77/5و و ودی خروجی با میانگیر امتیازی باه یرییا     سازی م اوم یها نهیگز  ماخص

باه یرییا     رگااا  ییأث یهاا  ناه یگز  دوم و سوم اارا  دا ناد. بارای مااخص م ابلاه      یها  یبهد  

امتیااز   13/5و و ودی خروجی باا   سازی م اومامتیاز  4/5با فضای امر  امتیاز  6/5با امتیازدهی 

بارای   طاو   ریهیا و  اسا    فضای امر دا ای بانیریر امتیااز  ها ماخصد  کلیه هیچنیر  .اس 

   ماخص امنی   وانی بیشتریر امتیاز  ا به خود اختصاص داده اس .ها نهیگزکلیه 

 ها شاخصبر اساس  غیرعاملپدافند  مالحظاتهی به هر یک از امتیازد -(8ن اره شماره )

 مالحظات
 ها شاخص

 امتیاز نهایی
       مقابله        مادگی             صرفه اقتصادی روانی      امنیت            امنیت جانی

 66/5 9/4 07/5 5 33/6 27/5           نیای م اوم
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 87/4 57/4 77/4 77/3 4/5 4/4         پراکندگی

 17/4 9/3 73/3 63/3 37/4 3/4     پومش

 36/5 43/4 23/4 37/4 17/6 13/5      خروجی        و ودی و 

 96/6 6/5 53/5 43/5 77/7 2/7         فضای امر

 42/5 33/4 47/4 2/4 6 6/5             معیا ی داخلی

 95/5 13/5 67/4 63/4 8/6 77/5     سازی       م اوم

 67/5 4/5 5 57/4 3/6 3/5     یابی      مکان

 هاای  سااختمان  طراحای  در غیرعامل پدافند مالحظات نتایج مقایسه .10
 پایدار مسکونی

بایر    م ایتاه  یوان می  AHPبر اساس  وش لیکر  و  مالح ا هر یک از    یبهمدن  با مشخص

 بیان دام . (9)میا ه  نگا هنتایج  ا مطابق با 

پدافند غیرعامل در  مالحظات بندی اولویتمقایسه نتایج  -(9ن اره شماره )

 AHPمسکونی بر اساس مقیاس لیکرت و  های ساختمان

 مالحظات

 AHPروش  مقیاس لیکرت

 امتیاز
رتبه 

 شده حاصل
 امتیاز

رتبه 

 شده حاصل

 4 66/5 4 53/3           نیای م اوم

 7 87/4 7 97/2         پراکندگی

 8 17/4 8 22/2     پومش

 6 36/5 5 44/3              و ودی و خروجی

 1 96/6 1 50/4         فضای امر

 5 42/5 6 38/3             معیا ی داخلی

 2 95/5 2 22/4     سازی       م اوم

 3 67/5 3 62/3     یابی      مکان

فضاای امار     هاای  گزینهها نتایج ییامی ایر  وشبر سی مود د  که مالح ه می طو  هیان

 .اند گرفته ارا یا چدا م  یک  های  یبهو نیای م اوم به یریی  د   یابی مکان  سازی م اوم

 فرجا 

  پومش  پراکندگی  یابی مکان مامل پدافند غیرعامل د  طراحی پایدا  خانه متکونی مالح ا 

 خروجای  و داخلای و طراحای مناسا  و ودی    معیاا ی   ساازی  م ااوم   امر فضای  م اوم نیای
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د  ماو د           عیادیا  و پراکنادگی   یاابی  مکاان  مالح اا  اساتخراجی    مالح ا د  میان  .مود می

هاای متاکونی د  منااط ی    مجیوعاه  دآن بایا  بر اسااس و  اس  دا  معنیمتکونی  های مجتیع

دمایر  فاصاله    هاای  ساالح کااهش اثار    من او   بهموند و  یابی مکان «سازگا  با محیط اطراف»

  عای  مود. آندامیان  مناس 

یکتاان   متاکونی  های خانهبه لحاظ وزن اثرگاا ی د  افزایش پایدا ی  مالح ا ایر        ی ینا 

  جاانی  امنیا     وانای  امنیا   های ماخصاز  آندابرای یعییر اولوی  به هییر دلیل و  ندیتتن

امنیا    یاأمیر   ا زیاابی  هاای  مااخص د  میان . بدره برده مد آمادگی و م ابله  ااتصادی صرفه

و د  حدود نییی  مده  یعییرماخص از دیدگاه جامعه نخبگان  یریر مد  عنوان بهن ا وانی ساکن

اکی از  ا به خود اختصاص داده اس . از سوی دیگر  ن ر جامعه نخبگان ح ها ماخصاز وزن کل 

ااادام   یاریر  اصالی  عناوان  باه   ایجاد فضاای امار   مده استخراج مالح ا آن اس  که د  میان 

فضای امار    مالح ا . هیچنیر  ود مین به میا  اامنی   وانی ساکن یأمیرکا بردی د  جد  

ااداما   نخت اولوی   یوان می   و ایر ازده و کرامنی  جانی افراد ایفا  یبانیریر اثر  ا د  ا ی ا

پا  از  دانتا .   آندامتکونی  ا ایجاد فضای امر برای  های ساختیانپدافند غیرعامل د  حوزه 

 .موند میسوم محتو  دوم و  های اولوی   یابی مکانو  سازی م اوم  فضای امر

 ها: نوشت پی

اساس  ایر عنوان یک موجود زنده پندامته مده و بر ن ریه وا دن: بر اساس ن ریه وا دن  دمیر به (1)

هاای وا دن بناا بار اهییا  از د ون باه بیارون        داند. حل اه  آن  ا مشتیل بر پنج حل ه ا گانیک می

یریر حل ه اس  کاه یحا  حفاظا  مادید      یریر حل ه  د ونی ای که مد  گونه به  اند یافته  گتترش

نی د  حل ه بندی غیرن امیان )مردم( و مناطق مدری متکو دا د. د  ایر نیه های بیرونی ارا  حل ه

های بادن و  وح   وان و ا اده موجاود زناده  ا دا ناد کاه       اند که ن شی ن یر سلول مده  چدا م وااع

 .اس چا چو  یددید ایر پژوهش 

های اخالای و ااتصادی و یدویر  یی اهنیای اجتیاعی و فرهنگی و ها آموزشدو  ویکرد دیگر مامل  (2)

گااا ی بار ماناخ      هادف  باهای مخصی برای ا یکا  جرم  یزهانگمجازا  اانونی بر مبنای کاهش 

 ن اس .امجرم

یواناد   معیاا ی( اگار باه گوناه مناسابی ماکل بگیارد  مای        ) مده ساختهبر اساس دیدگاه او محیط  (3)

  .هایی از نیاز انتان مامل ب ا  امنی   یعلق  عز   یادگیری و زیبایی  ا برآو ده سازد جنبه

بینای اااداما     عبا یند از: یأمیر امنی   وانی و امنیا  جاانی باا پایش    های دفا  غیرعامل  اابلی   (4)

های دفاعی د   یلفیق سیاس  برایایینی  امنیتی  احتیاطی د  برابر یددیدا  و ایجاد بتتر مناس  

 .کشو جانبه  های یوسعه و پیشرف  هیه سیاس   استا با برنامه پیشرف  پایدا  ه 

د برگیرناده کااهش     دهمبندی مشخص  که د  آن پنج ماخص و معیا  حوزه هیوگوچا چو  عیل  (5)

 :اس گرفته به مرح زیر  خطر بحران و یحلیل ااداما  صو  
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هاای   هاای یوانیندساازی اجتیاا     ا زیاابی برناماه   مانندحوزه مدیری  و ن ا  : مامل موا دی  -

های محلی  و هیکا ی اجتیا  های ا ی ای مشا ک  های ناظر بر کاهش ف ر  برنامه محلی  برنامه

ها باا سااختا های    های ملی و ن ا   سازمان بدبود و ا ی ای امنی  جامعه بر پایه سیاس  ایبر

 اد ییند.

بینی خطر: مناسایی  ا زیابی  کنترل و هدای  خطرا  نامای از بحاران و    حوزه ا زیابی و پیش -

اعی و ا ی اای آگااهی ماردم از     ساانی اجتیا   هاای اطاال    ییدید هشدا  اولیاه بار پایاه برناماه    

 پایری احتیالی و اثرا  نامی از آن. آسی 

من و  ایجاد  ابتکا  و آموزش به  کا گیری و استفاده از دانش حوزه دانش و آموزش: مناسایی  به -

 ها. فرهن  ایینی و پایدا ی د  کلیه سطوح اجتیاعی و گروه

ااتصادی جامعاه محلای  سانجش    پایری: سنجش یوانایی  حوزه مدیری  خطر و کاهش آسی  -

 پایر و کاهش عوامل خطرپایر. های آسی  ویژه گروه به ؛وضعی  امنی 

من و  م ابله مؤثر د  کلیه  سازی و م ابله با بحران: ی وی  آمادگی د  برابر بحران به حوزه آماده -

 هاا  میازان   گاا ی  میزان مشاا ک  اجتیااعی د  برابار بحاران     سطوح با سنجش نحوه سرمایه

 های مردم. هیبتتگی اجتیاعی د  مرایط حال و بحران و واکنش

من او  نحاوه  فتاا  باا      چا چو  ح وای نزم باه   ژنو Iالیللی د  اال  پرویکل  ییدیدا  اانونی بیر (6)

هاا و   جداان د  زمیناه ا ائاه و اجارای طارح      هاای   غیرن امیان د  زمان جن  و نیز وظاای  دولا  

من و  دفاا  از   د. ایر پرویکل بر لزوم انجام ااداما  معینی بهکراه  های دفا  غیرن امی  ا فر برنامه

. کشاو های مختلا  جداان    دنلا  دا د غیرن امیان و یضییر محاف ا  از آناان د  زماان جنا      

هاای   سااز   وش  من و  یأمیر محاف   از مدروندان خود د  برابر انوا  بالیاای طبیعای و انتاان    به

ال  د  زمینه م ابله غیرعامال باا بحاران  ناو  بحاران و امکاناا  د        یناس  دیدگاه غ مختلفی  ا به

ها عبا یناد از: پیشاگیری و هشادا  مشاتیل بار هشادا  و        گیرند. اه  ایر  وش کا  میه دسترس ب

هاا(؛ م ابلاه    آمادگی )مواجده مشتیل بر یخلیه یاا اسات را  د  پناهگااه     ها   ایجاد پناهگاهخطر اعالم

 )امداد و نجا ( و بازیوانی.

 فارسی نابعم

یداران: دانشاگاه مادید      الزامات م مارانه در دفا  غیرعامل پایادار   (1388) جدی  احید اصرریان

 بدشتی.

  جم ای و خاانوادگی در ایاران   سازی استاندارهای پناه اه  بومی  (1394)   احیدجدی اصرریان

 یدران: دانشگاه مدید بدشتی.

اصاول و رهنمودهاای طراحای و      (1385) حتاینی  سیدبدشید و نژاد داعی فرامرز  زاده  بدناز امیر

یداران: مرکاز یح ی اا       منظور پدافند غیرعامل های مسکونی به تجهیز فضای باز مجموعه

 .ساختیان و متکر

 .یدران دانشگاه: یدران  باو سیروس  یرجیه  مدرن م ماری تاریخ  (1384) لئونا دو ولو  بنه
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ساازگار باا    های م مااری  و تدوین شاخص های م ماری بررسی سبک  (1391) بیطرفان  مددی

یدران: دانشگاه صانعتی مالاک اماتر  مجتیاع       نامه کا مناسی ا مد پایان  اصول دفا  غیرعامل

 پدافند غیرعامل.

د  مادر   «پدافند غیرعامل»بر سی و یحلیل ییدیدا  »  (1389) امینی حتینیحتر و  طاهر  پریزادی

 .26میا ه دو ه هشت .   شهری مدیریت  « ویکرد یحلیلید  س ز 

  ای بر روش و مدل بر ورد تهدیدات در پدافند غیرعاملمقدمه  (1391فراهانی  غالمرضا ) جاللی

 یدران: دانشگاه امام حتیر) (.

هاای   غیرعامل در طراحای م مااری سااختمان    پدافندم یارهای   (1389)بدشید  حتینی  سید

 یدران: عابد.  جم ی شهری

یکام مقاررات مل ای سااختمان: پدافناد       و مبحث بیسات   (1391دفتر م ر ا  ملّی سااختیان ) 

 یدران: یوسعه ایران.  غیرعامل

سااختمان: الزاماات عماومی    مبحث چهار  مقررات مل ای    (1392دفتر م ر ا  ملّی ساختیان )

 یدران: یوسعه ایران.  ساختمان

 .یدران دانشگاه: یدران ا،ده د نامه لغت  (1373اکبر ) علی دهخدا 

 یداران:   اطالعااتی  های جنگنظامی و  شناسی محیطبر  ای مقدمه  (1386) عبدالرسول دیوسان  

 .دانشگاه صنعتی مالک امتر

: یداران   راهنمای عمومی طراحی مسکن و محیط مساکونی   (1390) سازمان ملی زمیر و متکر

 .مرکز مطالعایی و یح ی ایی مدرسازی و معیا ی

 1389 ماه بدیر غیرعامل  پدافند حوزه د   هبری مع   م ام سوی از ابالغی های سیاس 

 (.1389) یرعاملغهای کلی ن ام د  حوزه پدافند  سیاس 

 یدران:  وزنه.  پو دیدییی مدرام یرجیه  شهرمسکن، حومه و   (1389) نو بر   موئنوئر

یدران: مرکز مطالعایی و یح ی اایی    ویژگی محیطی فضاهای شهری امن  (1387)صالحی  اسیاعیل 

 مدرسازی و معیا ی.

یداران: موستاه فرهنگای      تهدیدات امنیات مل ای )شاناخت و روش(     (1386خانی  علی ) عبداله

 الیللی ابرا  معاصر یدران. مطالعا  و یح ی ا  بیر

هاای اداری از منظار    الزامات و مالحظات طراحی م ماری ساختمان  (1390زاده  مجتبی ) عراای

دانشگاه صنعتی مالک امتر  مجتیاع پدافناد   یدران:   نامه کا مناسی ا مد پایان  پدافند غیرعامل

 غیرعامل.

  «پاایری مادرها از زلزلاه    مالح اا  مدرساازی د  سانجش آسای     »  (1387) یمحیدمداد عزیزی  

 .34میا ه   هنرهای زیبا
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 مارزی  منااطق   ماایش  هاای  سیاسات  و راهبردها پایه نظریه اصول  (1379) علیرضا عندلی  

 .زیبا هنرهای دانشکده یدران  دانشگاه: یدران  دکتری  ساله  ایران.ا.ج

 .عباسی: یدران  غیرعامل پدافند نظری های دیدگاه  (1387) محتر فرد و 

 .مدر آ مان: یدران  شهری فضای در ترس  (1390) سایه طدرانی  فرید

 علیرضا یرجیه  نقش علو  رفتاری در طراحی محیطم ماری:  نظریه  فرینش  (1388) جان لن  

 .یدران دانشگاه :یدران  سوم چاپ فر  عینی

 دیادگاه  از بهیناه  ال اوی  ارائاه  و شهری تأسیسات یابی مکان الزامات  (1389) مددی مدیری 

 یدران. دانشگاه  مدری  یزی برنامه و جررافیا دکتری  ساله  غیرعامل پدافند

  انتشاا ا  معاونا    کلیاتی پیرامون دفا  غیرعامال   (1386مدیری  باز سی سازمان صنایع دفا  )

 .دفا  غیرعامل

 .امیرکبیر: یدران  اول جلد  م ین فارسی فرهنگ  (1378) محید معیر 

 .امتر مالک صنعتی دانشگاه: یدران  غیرعامل پدافند مبانی و اصول  (1386) جعفر نیا  موحدی

 آمریکاا   UCLA دانشاگاه  د  سخنرانی مجیوعه  غربت وجودی تجربه و موالنا  (1383) آ ش نراای 

 (1391 مدر: مشاهده) www.arashnaraghi.org/articles/nostalgia.htm: مؤل  سای  و 

 .آفریر عل : اصفدان. غیرعامل دفا  توصیفی فرهنگ  (1391) جواد سید فشا کی  هامیی
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