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Abstract 

Introduction: Hospitals are among the most important centers in cities. In this paper, Prioritizing 

the effective criteria for hospital design with a passive defense approach will enable hospitals, as 

one of the most important centers for providing services to the injured, to perform their duties as 

correctly as possible in crisis and danger times. 

Methods: the present study is mixed-method research based on two approaches, qualitative and 

quantitative. First, the authors reviewed past research and interviewed experts in the field to 

identify and determine the effective criteria for hospital design with a passive defense approach. 

Then, they prepared the Delphi questionnaire to confirm and validate the specified criteria. Next, 

they used paired comparison questionnaire to categorize and classify the criteria. Finally, the 

hierarchical analysis method and Excle software were used to analyze data.  

Results: at this stage, all identified criteria were approved, and none were deleted. Based on their 

priority, these criteria are plan (0.152), façade (0.152), escalators (emergency exit) (0.151), 

structure (0.128), location (0.11), form (0.104), facilities and equipment (0.75), general and 

functional (0.65), and access (0.64), respectively.   

Conclusion: According to the architects, experts and punditsopinions, an earthquake-resistant 

structure has a simple plan, while it is symmetrical and without elongation at the surface (plan) and 

height (facade and cross sections). Such a structure has a uniform and continuous resistance 

distribution and is more resistant to earthquakes. Buildings with a simple plan gives engineers 

more power to understand the seismic behavior of the structure and find more information about 

the dynamic (kinetic) behavior of its connections. 
Keywords: Elevators and Escalators, Earthquakes, Hospital Design and Construction, Surveys and 
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 بندی معیارهای مؤثر بر طراحی بیمارستان با رويکرد پدافند غیرعاملاولويت

 3، علی بامداد*2رحیم استوار، 1نسیم دهقانیان

 اسالمی واحد شیراز، شیراز، ایراندانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد  دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی1
 دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، شیراز، ایران شتی درمانیدکتری مدیریت خدمات بهدا2
 اسالمی واحد شیراز، شیراز، ایران تاریخی، عضو هیئت علمی دانشکاه آزاد ابنیه از حفاظت، معماری دکترای3

 چکیده

بندی معیارهای ر این مقاله سعی شده است تا با اولویتد .ترین مراکز شهرها هستند؛ بنابراین الزم استها از مهمبیمارستان مقدمه:

دیدگان هستند، ی خدمت به آسیبترین مراکز ارائهها که از مهممؤثر بر طراحی بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل، بیمارستان

 بتوانند در مواقع بحرانی و خطر، وظایف خود را تا حد ممکن به درستی انجام دهند. 

در این پژوهش، ابتدا با  ی حاضر، پژوهشی آمیخته است که بر اساس دو رویکرد کیفی و کمی انجام شده است.طالعهم ها:روش

بررسی تحقیقات گذشته و مصاحبه با خبرگان در این حوزه، معیارهای مؤثر بر طراحی بیمارستان با رویکرد پدافند غیرعامل شناسایی 

ی قبل تأیید و غربالگری گردیده، سپس برای شده در مرحلهی دلفی، معیارهای شناسایینامهشی پرسو تعیین شده و در ادامه با تهیه

 Excleافزار مراتبی و نرمها از روش تحلیل سلسهمنظور تحلیل دادهی مقایسات زوجی تهیه و بهنامهبندی معیارها، پرسشرتبه

 استفاده شده است. 

از  یک حذف نشده است. این معیارها به ترتیب اولویت عبارتشده، تأیید و هیچای شناساییی معیارهدر این مرحله، همه :هايافته

در  151/0های فرار )خروج اضطراری( با وزنی دو، معیار پلهدر رتبه 152/0ی یک، معیار نما با وزن ر رتبهد 152/0 معیار پالن با وزن

در  104/0 ی پنج، معیار فرم با وزندر رتبه 11/0 یابی با وزن، معیار مکانی چهاردر رتبه 128/0 ی سه، معیار سازه با وزنرتبه

ی هشت و در رتبه 65/0 ی هفت، معیار عمومی و عملکردی با وزندر رتبه 75/0 ی شش، معیار تأسیسات و تجهیزات  با وزنرتبه

 ی نه بوده است.در رتبه 64/0 معیار دسترسی با وزن

ی ساده، متقارن و بدون ی مقاوم در برابر زلزله، نقشهی معماری، سازهنظران رشتهارشناسان و صاحببراساس نظر ک گیری:نتیجه

ای توزیع مقاومت یکنواخت و پیوسته دارد و در برابر زلزله کشیدگی در سطح )پالن( و ارتفاع )نما و مقاطع عرضی( دارد؛ چنین سازه

ای سازه از یک طرف و از ر باشد، باعث قدرت بیشتر مهندسان در درک رفتار لرزهتی یک ساختمان سادهتر است. هرچه نقشهمقاوم

 شود.طرف دیگر داشتن اطالعات بیشتری از رفتار دینامیکی )حرکتی( اتصاالت آن می

 افزار نرم پرسشنامه، و نظرسنجی بیمارستان، ساخت و طراحی زلزله، برقی، پله و آسانسور: واژگان کلیدی

                                                           
، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، شیراز، ایران دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،رحیم استوار نویسنده مسئول:* 

rahimostovar@yahoo.com 
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 مقدمه

 نیا در او اتیح و است ماده و روح از یازهیآم انسان

 شدتبه انسان روح. ابدییم تجسم یماد یقالب در جهان،

 یبرا تواندیم تأثر و ریتأث نیا و است اطراف یفضا از متأثر

 یوجوجست در که یمارانیب روح و جسم با که آنان

 کنند،یم مراجعه یدرمانیبهداشت مؤسسات به یسالمت

 سالمت خدمات یارائه ن،یا برافزون. ابدی یشتریب تیاهم

 ازین یبازتوان و یبخشتوان درمان، ،یریشگیپ ارتقا، از اعم

 تجسم آن و تناسب نیا تیاهم. دارد متناسب یکالبد به

 یبناها یکیزیف ساختار به توجه ضرورت گر،یکدی کنار در

 (.1) کندیم ترانینما را یدرمانیبهداشت

 رشد هاتهدید انیم در تاکنون خود خلقت یابتدا از بشر

 دهیاندیش یمختلف داتیتمه به هاآن با مقابله یبرا و کرده

 با یبعض ندارد، وجود دیگر هاتهدید این از یبعض. است

 و جدید دیگر یبرخ و اندکرده بروز یشتریب و کمتر شدت

 (.2) اندتازه

 ای بیتخر اعمال تیظرف که یاتفاق ای دادیرو ده،یپد هر

 یبرا بالقوه امکان ای هاییدارا کامل بردننیازب

 باشد، داشته را هیسرما به زدنخسارت و رساندنبیآس

 نیترمهم گفت توانیم که شودیم محسوب دیتهد

. هستند( سازانسان) ینظام و یعیطب یهادیتهد دها،یتهد

 و... و طوفان زلزله، ل،یس شامل یعیطب یهادیتهد

 هاجنگ و ینظام یهاحمله شامل سازانسان یهادیتهد

 (.3) است

 نقاط ترینحساس از یکی در یکیتیژئوپل لحاظ به زین ایران

 یهاجنگ ،یاسیس یهایریدرگ. است قرارگرفته جهان

 ران،یا یهیهمسا یهاکشور در یستیترور حمالت و یداخل

 نیا و است کرده ناامن شدتبه را جهان از بخش نیا

 نیا برافزون. کندیم دیتهد زین را رانیا یمرزها یناامن

 اتفاق رانیا در زین یعیطب یایبال از یاریبس دها،یتهد

 و یمال یهاخسارت لیس و زلزله هاآن انیم از که افتدیم

 (. 3) اندداشته یپ در یادیز یجان

 زندگی محیط و انسان جان حفاظت اصل بپذیریم چنانچه

 هایگیریتصمیم در مهم یراهبرد عنوانبه دیبایم انسانی

 اهمیت گیرد، قرار مدنظر شهرسازی و ملی کالن

 و عمومی مالکیت با اماکنی عنوانبه عمومی هایساختمان

 در رسانیخدمت مشخص و عمومی کاربری از برخوردار

 (.4) شودمی دوچندان شهری مقیاس

 میزان شناخت عمومی هایساختمان یدرباره مهم ینکته

 نیترمهم از انمارستیب. است بحران زمان در هاآن اهمیت

 آن اجرای و یطراح که است شهر در بناها نیترحساس و

 تیاهم عملکرد، یدگیچیپ و روابط یگستردگ لیدلبه

 یطراح و یزیربرنامه رو،نیازا ؛(2) دارد یفراوان

 هامارستانیب ژهیوبه و یدرمانیبهداشت یهامجموعه

 یاقتصاد ،یاجتماع تیوضع قیدق یبررس و مطالعه ازمندین

 خدمات بخش یجانبههمه یهماهنگ و منطقه یفرهنگ و

 و یکیالکتر ،یکیمکان ساتیتأس ،یمعمار از اعم یمهندس

 درمان و بهداشت خدمات یارائه یمجموعه با یزاتیتجه

 بر حاکم اصول با آشنایی نیبنابرا ؛(5) است منطقه هر

 افزایش به شایانی کمک تواندمی غیرعامل پدافند رویکرد

 و تأسیسات امکانات، رسانی،خدمت تداوم و کارایی

 در اصول این. کند بحران زمان در خدماتی هایکاربری

 در که است زیربنایی و بنیادی یهااقدام مجموعه واقع

 غیرعامل پدافند اهداف به توانمی کارگیریبه صورت

 (.6) دیرس

 از استفاده با که است یپزشک یامؤسسه مارستانیب

 و درمان منظوربه یپژوهش و یآموزش یصیتشخ امکانات

 نیا. کندیم یرسانخدمات ییسرپا و یبستر مارانیب بهبود

 یشبکه در خدمات یدهندهئهارا واحد نیترمهم مکان

 یگفتن. دارد یبستر تخت 32 حداقل و است کشور یدرمان

 تعداد از کمتر هاآن یهاتخت تعداد که ییواحدها به است

 ارائه موقت صورتبه یبستر خدمات و باشد شدهگفته

 (.1) شودیم گفته یبستر درمان مراکز شود،

 در سرزمینی راهبردهای از یکی عنوانبه غیرعامل پدافند

 انگلیسی معادل. دارد ایفزاینده  اهمیت کشور، مدیریت

 مقابل در دارد، نام  Defence Passive که اصطالح این

 قرارگیری. گیردمی قرار  Defence Activeاصطالح

 دفاعی، چنین از هدف که دهدمی نشان  Passiveیواژه
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 (.7) است غیرنظامی امکانات از تفادهاس

 که ایغیرمسلحانه اقدام هر به غیرعامل پدافند تعریف، در

 ها،ساختمان انسانی، نیروی پذیریآسیب کاهش موجب

 مقابل در کشور هایشریان و اسناد تجهیزات، تأسیسات،

 غیرعامل پدافند گردد، مندش مخرب و خصمانه عملیات

 یمجموعه غیرعامل، پدافند ترساده بیان به. ندیگویم

 جنگ، بروز صورت در تا شودمی انجام که ییهااقدام

 (.8) برسد خود میزان نیکمتر به احتمالی خسارات

 بر ؤثرم عوامل که است نیا حاضر، پژوهش یاصل سؤال 

 بیترت به رعاملیغ پدافند کردیرو با مارستانیب یطراح

 بیترت به زین پژوهش یفرع یهاسؤال و اند؟کدام تیاولو

 کردیرو با مارستانیب یطراح بر مؤثر عوامل: از اندعبارت

 یطراح بر مؤثر عوامل تیاولو اند؟کدام رعاملیغ پدافند

   است؟ صورت چه به رعاملیغ پدافند کردیرو با مارستانیب

 

 هاروش

 که است یاکتشاف ختهیآم یتحقیق حاضر، پژوهش

 صورتبه اول یمرحله. شده انجام یکمیفیک صورتبه

 در. است افتهی انجام یکم صورتبه گرید مراحل و یفیک

 متخصصان و خبرگان از نفر دوازده مطالعه، اول یمرحله

 و رازیش یپزشک علوم دانشگاه یفن یواحدها

 رازیش یشهردار بحران تیریمد مرکز تابعه، یهاانمارستیب

 صورتبه فارس، یاستاندار رعاملیغ پدافند مرکز و

 یمرحله در. شدند انتخاب برفیگلوله روش با و هدفمند

 . شد استفاده هاآن دگاهید از زین سوم و دوم

 یمصاحبه شامل مطالعه نیا در پژوهش ابزار

 و یدلف  ینامهسشپر ،(1 وستیپ) افتهیساختارمهین

 . است یزوج ساتیمقا ینامهپرسش

 افزارنرم از استفاده با تم لیتحل مطالعه، نیا در کار روش

MAXQDA طیمح در یدلف روش ،10ینسخه 

EXLE یمراتبسلسله کیتکن  و16 ینسخه (AHP )در 

 . است 16 ینسخه EXLE طیمح

 

 هايافته

 از نفر وازدهد دگاهید اساس بر مطالعه، یفیک بخش در

 پژوهش بودند، زن نفر سه و مرد نفر نه که حوزه خبرگان

 پنج سال، 35 از کمتر نفر کی یسن نظر از که شد انجام

 سال 45 یباال زین نفر شش و سال 45 تا 35 نیب نفر

 یدکتر مدرک خبرگان از نفر ده الت،یتحص نظر از. اندبوده

 هاآن از نفر پنج که داشتند ارشد یکارشناس نفر دو و

 یباال زین نفر  هفت و سال ستیب تا ده نیب یکار یسابقه

 (. 1 جدول) داشتند یکار یتجربه سال ستیب

 

 خبرگان یشناختتیجمع یهایژگیو. 1 جدول

 درصد یفراوان یشناختتیجمع یهایژگیو

 %75 9 مرد تیجنس

 %25 3 زن

 سن
 %8 1 سال 35کمتر از 

 %42 5 سال 45تا  35

 %50 6 سال و بیشتر 45

 %17 2 کارشناسی ارشد التیتحص

 %83 10 دکتری

 یکاریسابقه
 %42 5 سال 20تا  10

 %58 7 سال 20باالی 

 %63 12 کل
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 دنیپرس با یفرد یهامصاحبه مطالعه، اول یمرحله در

 دوازده تعداد و شد انجام افته،یساختارمهین سؤاالت

 وعیش بهباتوجه که افتی جامان متخصص دوازده با مصاحبه

 و شد انجام یرحضوریغ صورتبه مصاحبه نُه کرونا، روسیو

 منظوربه. دیکش طول قهیدق 75 تا 30 حدود مصاحبه هر

 یصدا ضبط در یاحتمال یهااشکال بروز از یریجلوگ

 ضبط دو با هامصاحبه ،یحضور صورتبه متخصصان

. شدند یسازادهیپ انجام، از پس بالفاصله و ضبط صوت،

 با خواندن، بار نیچند و یسازادهیپ از پس هامصاحبه

 در هامصاحبه یبرخ. شد لیتحل کیتمات لیتحل کردیرو

 داشتند، یاشکال کهیدرصورت تا شد داده قرار افراد اریاخت

 متون ان،یپا در. گردد اضافه یمطالب ای شوند اصالح

 یبنددسته هاتم و کدها و لیتحل یدست روش با مصاحبه

 شدند استخراج رطبقاتیز و طبقات تیدرنها. شدند

 . (2 وستیپ)

 و تم لیتحل روش از استفاده با ،یفیک صورتبه هامصاحبه

 و هیتجز 10ینسخه  MAXQDA افزارنرم از استفاده با

 شد ییشناسا اریمع 86 مرحله، نیا در که شدند لیتحل

 . (3 وستیپ)

 از نانیاطم حصول و یرغربالگ منظوربه و دوم یمرحله در

 ،یینها یارهایمع انتخاب و شدهییشناسا یارهایمع تیاهم

 منظور نیا یبرا. شد استفاده یفاز یدلف روش از

 از ارهایمع تیاهم سنجش یبرا و هیته یدلف ینامهپرسش

 افزارنرم از لیتحل و هیتجز یبرا و استفاده خبرگان دگاهید

Excel شد استفاده 6201 ینسخه  . 

 دوازده دگاهید از مطالعه، نیا در یفاز یدلف یمرحله در

 در مندرج یدهایق با مذکور رانیمد و خبرگان از نفر

 .شد استفاده 2 جدول

 خود یذهن یهاییتوانا و هایستگیشا از خبره افراد اگرچه

 نکته نیا به دیبا اما کنند،یم استفاده ساتیمقا انجام یبرا

 افراد، دگاهید یسازیکم یسنت ندیفرا که داشت توجه

 ندارد؛ کامل طوربه را یانسان تفکر سبک انعکاس امکان

 یسازگار ،یفاز یهامجموعه از استفاده بهتر، عبارتبه

 دارد؛ یانسان مبهم گاه و یزبان حاتیتوض با یشتریب

 یفاز یهامجموعه از استفاده با که است بهتر نیبنابرا

 و بلندمدت ینیبشیپ به( یفاز اعداد یریکارگبه)

 مطالعه نیا در(. 9) پرداخت یواقع یایدن در یریگمیتصم

 یمثلث یفاز اعداد از خبرگان دگاهید یسازیفاز یبرا زین

 کیهر تیاهم رامونیپ خبرگان دگاهید(. 10) شد استفاده

 یگردآور( 3 جدول) درجههفت یفاز فیط با هاشاخص از

 .شد

 پژوهش ینمونه نییتع. 2 جدول

 طيشرا حائز خبرگان شرط نماد یخبرگ شاخص

 22 (α≥15 ) ای سال 15 یباال α مرتبط یتجربه زانیم

 16 ( β ≥ارشد یکارشناس) یلیتکم التیتحص β التیتحص سطح

 12 یلیتکم التیتحص مدرک و سال 15 یباال یتجربه  یینها خبرگان

 

 هاشاخص یگذارارزش یبرا یفاز یدرجه هفت فیط .3 جدول

 یفاز عدد اسیمق یفاز مقدار یزبان ریمتغ

 تیاهمیب کامالا 
 (0, 0, 0.1) 

 تیاهمیب یلیخ
 (0 0.1, 0.3) 

 تیاهمیب
 (0.1, 0.3, 0.5) 

 متوسط
 (0.3, 0.5, 0.75) 

 تیبااهم
 (0.5, 0.75, 0.9) 

 تیبااهم یلیخ
 (0.75, 0.9, 1) 

 تیبااهم کامالا 
 (0.9, 1, 1) 
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 یدلف کیتکن نخست یمرحله -1

 گام در و یآورجمع اریمع هر رامونیپ خبره دوازده دگاهید

 یتجرب ییهاروش ع،یتجم یهاروش. شد عیتجم یبعد

 ؛(15) اندکرده ارائه را هاآن مختلف پژوهشگران که هستند

 از یامجموعه ع،یتجم یبرا مرسوم روش کی نمونه یبرا

 و m یهندس نیانگیم و l نهیکم را یمثلث یفاز اعداد

 (.11) اندگرفته نظر در u نهیشیب

 

 1 یرابطه

{ },{ },{ },AVE

l m l
F

n n n

 
   
 

  

 
0.1 

 

 یبرا خبرگان دگاهید عیتجم از حاصل یمثلث یفاز عدد هر

 :است شده دهدا شینما ریز صورتبه ام j شاخص

 , ,j j j jM U 
 

 

 minj ijL X
 

 

 1

n
n

j iji
M X




 
 

max( )j ijU X
 

 کهیطوربه دارد؛ اشاره خبره فرد به i سیاند

 :خبره یابیارز مقدار i اریمع از ام j ام 

 :اریمع یبرا هایابیارز مقدار حداقل j ام 

 :از خبرگان یابیارز مقدار یهندس نیانگیم 

 ام j اریمع عملکرد

 :اریمع یبرا هایابیارز مقدار حداکثر j ام 

 است شده استفاده یفاز نیانگیم روش از مطالعه نیا در

(12. ) 

 

 

 ریمقاد ییزدایفاز -2

 و یمثلث یفاز داعدا نیانگیم عیتجم توانیم معموالا

 مربوطه نیانگیم نیبهتر که یقطع یمقدار با را یاذوزنقه

. ندیگو ییزدایفاز را اتیعمل نیا. کرد خالصه است،

 شتریب در. دارد وجود ییزدایفاز یبرا یمتعدد یهاروش

 استفاده ریز یساده روش از ییزدایفاز یبرا مواقع

 (10: )شودیم

 

 2 یرابطه

 

 

 به 7/0 از باالتر عوامل، یتمام یقطع مقدار مرحله نیا در

 .نشد حذف یعامل چیه نیبنابرا. است آمدهدست

 

 یدلف دوم یمرحله -3

 یمرحله در ماندهیباق یارهایمع یبرا یفاز یدلف لیتحل

 اساس بر شاخص 86 مرحله نیا در. کرد دایپ ادامه دوم

 .شد یابیارز خبره دوازده اهدگید

 

 یدلف کیتکن یهامرحله انیپا -4

 یانشانه خود نیا که نشد حدف یسؤال چیه دوم دور در

 کردیرو کی یکل طوربه است؛ یدلف یهامرحله انیپا یبرا

 یهاسؤال یازهایامت نیانگیم که است آن یدلف انیپا یبرا

 اختالف کهیدرصورت. شوند سهیمقا هم با آخر یمرحله دو

 ترکوچک( 2/0) کم یلیخ آستانه حد از مرحله دو نیب

 مرحله نیا در که شودیم متوقف ینظرسنج ندیفرا باشد،

 یتمام در که شد مشخص آمدهدستبه جینتا براساس

 توانیم نیبنابرا است، 2/0 از ترکوچک اختالف هانمونه

 .برد انیپا به را یدلف یهامرحله

 سپس و کردند دییتأ را ییشناسا رایمع 86 یتمام خبرگان

 نیا گرفتند؛ قرار دسته نُه در یمحور یکدگذار اساس بر

 اریمع ،یعملکرد و یعموم یارهایمع: از عبارتند ارهایمع

 اریمع ساختمان، فرم اریمع ،یابیمکان اریمع ،یدسترس
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 یهاپله ساختمان، پالن ساختمان، یسازه ساختمان، ینما

 .زاتیتجه و ساتیتأس و( یاضطرار خروج) فرار

 یطراح یشدهییشناسا یارهایمع سوم، یمرحله در

 از شدهاستخراج رعاملیغ پدافند کردیرو با مارستانیب

 مربوط یزوج ینامهپرسش نیتدو یبرا دوم، و اول مراحل

 . رفت کاربه عوامل نیا یازدهیامت و یبندتیاولو به

 

  ییروا -5

 یزوج یسهیمقا بر یمبتن که خبره ینامهپرسش در

 در ریمتغ کی نکهیا احتمال است گریکدی با عناصر یتمام

 نامهپرسش در نکهیا لیدلبه. است صفر نشود، گرفته نظر

 سهیمقا گریکدی با و شده گرفته نظر در مدل عوامل یتمام

 کی درنظرنگرفتن با مرتبط احتماالت تمام نیبنابرا شدند،

 . رفت خواهد نیب از ریمتغ

 

  ییایاپ -6

 صورتبه را ارهایمع یهمه نامه،پرسش چون یطرف از

 سؤاالت شتریب نیبنابرا کند،یم سنجش و سهیمقا دودوبه

 شود؛یم دهیپرس مخاطب از مطلوب یساختار با ممکن

 شده توجه سنجش نیا در ارهایمع یهمه به چون رو،نیازا

 یطراح در یخاص یریگجهت به قادر طراح و است

 یزوج یسهیمقا بر یمبتن یهانامهپرسش ست،ین سؤاالت

 سنجش به یازین و هستند برخوردار ییروا از نفسهیف

 . بود نخواهد وجود ییایپا

 کردیرو با مارستانیب یطراح یارهایمع یبندتیاولو یبرا

 و AHP ای یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا از رعامل،یغ پدافند

 یبرا. دش استفاده 16 ینسخه EXLE افزارنرم

 و هامؤلفه از کیهر تیاهم و تیاولو نییتع و یازبندیامت

 از و شده سهیمقا هم با دودوبه ،یآمادگ یهارمؤلفهیز

 از. شد استفاده نه تا نه اسیمق با یزوج ینامهپرسش

 هر یدرباره نظرصاحب دوازده نظرات از حاصل نمرات

 .شد لیتحل سپس و گرفته نیانگیم یآمادگ عامل

 که آمد دست به اریمع نه دوم، یمرحله جینتا ساسا بر

 :با است برابر شدهانجام یهاسهیمقا تعداد ریز یرابطه طبق

 

(1     )      

 

 با و انجام خبرگان دگاهید از یزوج یسهیمقا 36 نیبنابرا

 درجهنه فیط با و( 4 جدول) یکمیفاز اسیمق از استفاده

 . شد یگردآور یساعت

 :(1)شکل  آمدهدستبه یژهیو اربرد اساس بر

C1  :یرتبه در 065/0 وزن با یعملکرد و یعموم اریمع 

 است؛ گرفته قرار هشت

C2  :قرار نه یرتبه در 064/0 وزن با یدسترس اریمع 

 است؛ گرفته

 

 یاصل یارهایمع یینها وزن ریمقاد ییزدایفاز. 4 جدول

Crisp X1max X2max X3max Deffuzy Normal 
C1 068/0 068/0 068/0 068/0 065/0 

C2 066/0 066/0 067/0 067/0 064/0 

C3 114/0 114/0 114/0 114/0 110/0 

C4 107/0 108/0 108/0 108/0 104/0 

C5 158/0 155/0 152/0 158/0 152/0 

C6 133/0 133/0 133/0 133/0 128/0 

C7 158/0 158/0 159/0 159/0 152/0 

C8 157/0 157/0 158/0 158/0 151/0 

C9 078/0 078/0 078/0 078/0 075/0 
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C3  :قرار پنج یرتبه در 11/0 وزن با یابیمکان اریمع 

 است؛ گرفته

C4  :گرفته قرار شش یرتبه در 104/0 وزن با فرم اریمع 

 است؛

C5  :گرفته قرار دو یرتبه در 152/0 وزن با نما اریمع 

 است؛

C6  :گرفته قرار چهار یرتبه در 128/0 وزن با سازه اریمع 

 است؛

C7  :گرفته قرار کی یرتبه در 152/0 وزن با پالن اریمع 

 است؛

C8  :151/0 وزن با( یاضطرار خروج) فرار یهاپله اریمع 

 است؛ گرفته قرار سه یرتبه در

C9  :یرتبه در 75/0 وزن با زاتیتجه و ساتیتأس اریمع 

 .است گرفته قرار هفت

 و آمده دست به 1/0 از ترکوچک و 071/0 یناسازگار نرخ

 .کرد اعتماد هاهسیمقا به توانیم

 

  بحث

 کیتکن از شدهییشناسا یارهایمع یبندرتبه منظوربه

 شد استفاده یفاز یمراتبسلسله یارهیمعچند یریگمیتصم

 152/0وزن با پالن اریمع آمده،دستبه جینتا اساس بر که

 برابر در مقاوم یسازه. است گرفته قرار کی یرتبه در

 سطح در یدگیکش بدون و متقارن ساده، ینقشه زلزله،

 ها سازه نیا دارد؛( یعرض مقاطع و نما) ارتفاع و( پالن)

 زلزله برابر در و داشته وستهیپ و کنواختی مقاومت عیتوز

 باشد، ترساده ساختمان کی ینقشه هرچه. هستند ترمقاوم

 درک را آن یکینامید و یا سازه رفتار توان یم یراحت به

 منظم اشکال ای مربع صورتهب پالن شکل نیهتری.  کرد

 یهانقشه. است( یلیمستط مثالا ) آن به کینزد یهندس

 هاآن یکل یشما که ییهانقشه. اندمناسب هم یارهیدا

 نامناسب هستند،( –  T-H  –U یبیصل – L) صورتبه

 دارند، دهیکش یهانقشه که هاسازه نیا محاسبات بوده،

 زلزله درز از دیبا تمااح و هاستساختمان گرید از تردهیچیپ

 یاریبس تیاهم مارستانیب کی پالن نیبنابرا شود؛ استفاده

 .  دارد رعاملیغ پدافند کردیرو در

 گرفته قرار دو یرتبه در 152/0 وزن با نما قالب در اریمع

 اریبس یخارج ینما یبرا مناسب یسازه انتخاب. است

 ریتأث ساختار یهیتهو و شیگرما نور، در رایز است؛ مهم

 جادیا یخارج یپوسته نیا که یحفاظ نما. گذاردیم

 عوامل. شودیم هوا یعیطب یهیتهو موجب کند،یم

 متفاوت یهاجنبه مانند دارند؛ نقش عامل نیا در یمختلف

 و تیامن دیبا نما نیهمچن. هاپنجره ساخت و یطراح

 نیتأم برف و باران باد، برابر در را ساختمان ساکنان یراحت

 یخارج ینما ساختن در یادیز یفاکتورها آنکه با .دکن

 هاآن نیآورتردلهره از یکی شوند، گرفته نظر در دیبا

 یبرا نظرانصاحب میتصم. است مناسب مواد انتخاب

 

 

 
 پژوهش یاصل یارهایمع یینها تیاولو. 1 شکل
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 چند درنظرگرفتن از بعد دیبا یخارج ینما مواد انتخاب

 ییبایز ،یانرژ یسازنهیبه بودن،ضدآب: شود گرفته فاکتور

 و دوام ست،یز طیمح با یسازگار ،یریپذقیتطب بافت، و

 با( یاضطرار خروج) فرار یهاپله قالب در اریمع. نهیهز

 اهداف از یکی. است گرفته قرار سه یرتبه در 151/0 وزن

 ژهیوبه هاساختمان در حوادث برابر در حفاظت مهم

 ساختمان ساکنان یمنیا و جان حفظ بلند، یهاساختمان

 هدف، نیا به دنیرس یبرا ابزارها نیترمهم از یکی و است

 یارهایمع. است ساختمان در مناسب خروج یهاراه تدارک

 و ینوآور لیدلبه. اندگرفته قرار یبعد یهارتبه در گرید

 ها،آن یبندتیاولو و شدهییشناسا یارهایمع یتازگ

 . نشد افتی سهیمقا یبرا یقیتحق

 پدافند مالحظات تیرعا که داد نشان ،(1396) روسبک

 ابزار، و روش کی عنوانبه یمعمار یطراح در رعاملیغ

. است یالزام آن تیرعا نیبنابرا برد،یم باال را یدفاع قدرت

 ینحوه و ساختمان یداخل یفضاها یاجرا و یطراح در

 دیبا اطراف با ساختمان ارتباط و گریکدی با هاآن ارتباط

 و مخاطرات مقابل در افراد جان حفظ یبرا یاژهیو امکانات

 کاهش و دیتهد طیشرا در ستمیس عملکرد بهبود

 بنا، یهندس طرح نییتع. شود فراهم آن یریپذبیآس

 ینیبشیپ و هایدسترس ینحوه بازشوها، ابعاد و تیموقع

 ساختمان هر یبرا یچندعملکرد صورتبه امن یفضا

 دیبا یمعمار مهندس. است یمعمار مهندس یعهدهبه

 یاگونهبه را فضاها آن، یازهاین و بنا یکاربر بهباتوجه

 بتواند یعاد طیشرا یکاربردها برافزون که دینما یطراح

 کاهش و مردم جان حفظ موجب یاضطرار طیشرا در

 که گردد بحران طیشرا در نهیبه تیریمد و یریپذبیآس

 حاضر پژوهش دوم یمرحله در مدهآدستبه یارهایمع با

 . است همسو

 یمورد یمطالعه تیاهم به یامطالعه در( 1395) رضازاده

 با مارستانیب یمعمار یطراح در رعاملیغ پدافند کاربرد

 در تیامن نقش یبررس به ،یلیتحلیفیتوص روش از استفاده

 اصول نیا تیرعا که داد نشان و پرداخته یدرمان یفضاها

 کاهش یراستا در یدرمان یمجموعه کی یطراح منظوربه

 از یریگبهره با تیامن یارتقا و یانسان یروین یریپذبیآس

 با که دارد تیاهم رعاملیغ پدافند نیادیبن میمفاه

 در آمدهدستبه مارستانیب یطراح در مؤثر یارهایمع

 .است همسو حاضر پژوهش

 اصول که داشتند انیب( 1394) پورزنگار و یجهانسر

 یاجرا و یطراح مطالعه، یمرحله سه در رعاملیغ پدافند

 نظر در دیبا( مهم و یمل یهاپروژه خصوص به) پروژه هر

 . شوند گرفته

 

 یریگجهینت

 صورتبه رعاملیغ پدافند فیتعار و میمفاه یبررس از بعد

 به توانیم آن، اصول و ارهایمع گاه،یجا ،یتجرب و یتئور

 کردیرو با یدفاع یمعمار یطراح که برد یپ مهم نیا

 شده گرفته دهیناد تاکنون ما کشور در رعاملیغ پدافند

 تاکنون که یقاتیتحق که کرد ذکر دیبا البته. است

 انجام یمهندس و یفن و یانسان علوم یهارشته متخصصان

 نیچن طراح، معماران و نشده یاتیعمل معموالا اند،داده

 نیبنابرا اند؛ننموده لحاظ خود یهایطراح در را یکردیرو

 یضرور حوزه نیا در دیجد یارشتهانیم شیگرا کی جادیا

 تیماه مسائل، نیا از یاریبس یهاحلراه. رسدیم نظر به

 یزیربرنامه در یگذاراستیس ازمندین و دارد یتیریمد

 پدافند ضوابط و اصول به آگاه معماران .است کشور یدفاع

 صدمات و خطرات ناسب،م یطراح با توانندیم رعامل،یغ

 را یزندگ رمعمولیغ ای معمول حوادث و دادهایرو از یناش

 اما دارد، قرار تیاولو در یمنیا یازهاین رفع. دهند کاهش

. دانست یدفاع یمعمار یطراح یاصل هدف را آن توانینم

 یداریپا و یزندگ تیقابل شیافزا منظوربه دیبا طراحان

 زمان در هم و لحص زمان در هم یدفاع یمعمار طرح

 در یریقرارگ و ایران تیموقع بهباتوجه .کنند تالش جنگ

 انواع ترور، و جنگ برافزون که انهیخاورم یمنطقه

 تهدید را آن یعیطب یهابحران یطیمحستیز مشکالت

 کردنیکاربرد و رعاملیغ پدافند به توجه تیاهم .کندیم

 یهاعهمجمو یکالبد یطراح در ژهیو سطوح یتمام در آن

 یاتیح و یضرور اریبس یدرمان خدمات نیتأم مراکز و مهم
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 . است

 

  پژوهش یهاتیمحدود -1

 در است؛ شده استفاده  نامهپرسش از پژوهش نیا در

 یواقع پاسخ یارائه از افراد یبرخ است ممکن جهینت

 .باشند داده یرواقعیغ پاسخ و کرده یخوددار

 

 تقدير و تشکر

 کد) یدکتر ینامهانیپا از تخرجمس و منتج مقاله نیا

. است( IR.IAU.SHIRAZ.REC1398.039: اخالق

 آزاد دانشگاه یعلم ئتیه محترم یاعضا از لهیوسنیبد

 قیتحق یاجرا در یامانهیصم یهمکار که رازیش یاسالم

 .شودیم یسپاسگزار داشتند،
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 1 وستیپ

  افتهیساختارمهین مصاحبه فرم

 

 شهر یدولت یهامارستانیب در رعاملیغ پدافند کردیرو با مارستانیب یطراح جامع یالگو موانع و مؤثر عوامل شما نظر به -1

 باشد؟ تواندیم ییفاکتورها چه راز،یش

 

 یدولت یهامارستانیب در رعاملیغ پدافند کردیرو با مارستانیب یطراح جامع یالگو یبرا الزم یهارساختیز شما نظر به -2

 هستند؟ یعوامل چه رازیش شهر

 

 یدولت یهامارستانیب در رعاملیغ پدافند کردیرو با مارستانیب یطراح جامع یالگو یبرا مطلوب یندهایفرا شما نظر به -3

 ست؟یچ رازیش شهر
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 2 وستیپ

مقوله مأخذ
 

کل
 ی

 شدهیيشناسا یکدها و میمفاه

 و یکامل ،(2011) همکاران و یجمال ،(2017) همکاران و انیقاسم ،(1396) قجاوند

 ،(2017) همکاران و انیقاسم ،(2018) همکاران

Vahidnia et al (2009), 

عموم
و ی

 
عملکرد

 ی

 منظوربه نیزم یمصنوع و یعیطب عوارض از حیصح استفاده

  استتار

 ،(2014) همکاران و یافشارک ،(2011) همکاران و یرین ،(1381) یالسالم

Atashgshi (2019), Shakibamanesh (2015), JOURSHARI et al 

(2015), 

 (  دشمن دید از شدن پنهان و یمخف) مناسب اختفاء

 و زاده یجالل ،(2017) همکاران و یزدانی ،(1389) معطر ،(2017) همکاران و انیقاسم

 ،(2011) همکاران و یجمال ،(2019) همکاران

  اقدامات در تنوع و عمل ابتکار و بیفر

 ،(2017) همکاران و انیقاسم ،(2018) همکاران و یکامل ،(2014) همکاران و ینیحس

Vahidnia et al (2009), Shakibamanesh (2015), JOURSHARI et al 

(2015), 

 سات،یتأس زات،یتجه روها،ین عملکردها، عیتوز در یپراکندگ

  ایجغراف و تدایتهد با متناسب

  مهم اریبس و یاتیح یهاسازه یسازمنیا و یسازمقاوم ،(2019) همکاران و زاده یجالل ،(1389) معطر ،(1396) قجاوند

 ،(2017) همکاران و انیقاسم ،(2017) همکاران و یزدانی ،(2017) همکاران و انیقاسم

JOURSHARI et al (2015), 

 منظوربه یکاف زاتیتجه و امن یفضاها از یبرخوردار

  برابر دو تا حداقل اورژانس مارانیب رشیپذ تیظرف شیافزا

 ،(2019) همکاران و زاده یجالل ،(2014) همکاران و یافشارک

Atashgshi (2019) 

 زاتیتجه و دارو یرهیذخ یژهیو امن، یانبارها ساخت

   یاورژانس

 ،(2018) همکاران و یکامل

Vahidnia et al (2009), Atashgshi (2019), JOURSHARI et al 

(2015), 

  نیسنگ یترابر و سبک یترابر یهانگیپارک وجود

 ،(2017) همکاران و انیقاسم ،(1381) یالسالم ،(1396) قجاوند

 JOURSHARI et al (2015), 

  بالگرد فرود امکان از یبرخوردار

 ،(2014) همکاران و یافشارک

Atashgshi (2019), Shakibamanesh (2015), 

 اطالعات یسامانه رزرو و رهیذخ یشبکه ینیبشیپ

 مارستانیب

 ،(2019) همکاران و زاده یجالل

Atashgshi (2019), JOURSHARI et al (2015), 

 ها،قفسه یبرا الزم استحکامات و خاص حفاظ وجود

 منظوربه متیقگران و یاتیح زاتیتجه ها،کتابخانه ها،لیفا

  قوطس از یریجلوگ

 همکاران و یجمال ،(2018) همکاران و یکامل ،(1389) معطر ،(1381) یالسالم

(2011)، 

 سقوط محل و پنجره شهیش ریز در کارکنان قرارنگرفتن

  اجسام

 ،(2019) همکاران و زاده یجالل ،(2017) همکاران و انیقاسم

Vahidnia et al (2009), 

 یسازمقاوم و هاآمبوالنس استقرار محل بودنمناسب

 هاآن استقرار محل یاسازه

 در عیتسر و بهبود هدف با کارکنان و رانیمد یتوانمندساز ،(2017) همکاران و یزدانی ،(2011) همکاران و یرین ،(1396) قجاوند

  بحران زمان در آنان عملکرد

 نایقاسم ،(2013) همکاران و یعظم ،(2019) همکاران و زاده یجالل ،(1396) قجاوند

 ،(2017) همکاران و

Atashgshi (2019), Shakibamanesh (2015), 

 منطقه، یدرمان مراکز سطح در یبخشنیب ارتباطات تیتقو

 بحران تیریمد یبرا ییاجرا یهاسازمان ریسا و یشهردار
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 ،(2014) همکاران و یافشارک ،(1389) معطر

JOURSHARI et al (2015), 

  بحران زمان در ازین وردم امکانات یسازرهیذخ و زیتجه

 ،(2011) همکاران و یجمال ،(2019) همکاران و زاده یجالل

Atashgshi (2019), Shakibamanesh (2015), 

 مارانیب یاضطرار هیتخل منظوربه امن یفضاها درنظرگرفتن

  کارکنان و

  بحران طیشرا در مارانیب اژیتر یبرا ییفضاها درنظرگرفتن ،(2014) همکاران و یافشارک ،(1389) معطر ،(1396) قجاوند

Vahidnia et al (2009), JOURSHARI et al (2015), 

دسترس
 ی

 با کنندهتیهدا و راهنما عالئم و خطوط از استفاده

 کف یرو بر شبرنگ ای روشن یهارنگ

 ،(2017) همکاران و یزدانی ،(1389) معطر ،(1381) یالسالم

Gesler et al (2004), 

 ( ییخوانا)  یورود مشهودبودن و شاخص

 ،(2013) همکاران و یعظم ،(2014) همکاران و ینیحس

Atashgshi (2019), Shakibamanesh (2015), 

  یشهر ونقلحمل یهاراه به یدسترس سهولت

 ،(2019) همکاران و زاده یجالل ،(1396) قجاوند

 JOURSHARI et al (2015), 

 یامداد یخودروها انآس و عیسر تردد و یدسترس امکان

  مارستانیب در

  معلوالن یبرا یحرکت مانع نبود ،(2017) همکاران و انیقاسم ،(2018) همکاران و یکامل ،(1396) قجاوند

 و یکامل ،(2013) همکاران و یعظم ،(2014) همکاران و یافشارک ،(1396) قجاوند

 ،(1393) همکاران و یمیابراه ،(2018) همکاران

  معابر سطح در ادیز اکاصطک وجود

 همکاران و یجمال ،(2019) همکاران و زاده یجالل ،(2017) همکاران و انیقاسم

(2011)، 

  خطر کاهش منظوربه ینشانآتش یهاستگاهیا به یدسترس

 ..... و یاهیگ پوشش توسط هاپناهگاه یهایخروج استتار ،(2018) همکاران و یکامل ،(1389) معطر ،(2011) همکاران و یرین

 ،(2018) همکاران و یکامل ،(2017) همکاران و یزدانی

Gesler et al (2004), JOURSHARI et al (2015), 

مکان
ی 

اب
 ی

  بنا تمام بودنامن و منیا یمنطقه در ساختمان ییبرپا

Gesler et al (2004), Shakibamanesh (2015), یامنظ یها یکاربر با هامارستانیب جوارنبودنهم – 

  یانتظام

 ،(2011) همکاران و یجمال ،(2013) همکاران و یعظم ،(2014) همکاران و ینیحس

 ،(1393) همکاران و یمیابراه

  یصنعت مراکز با مارستانیب جوارنبودنهم

  هافرودگاه با مارستانیب جوارنبودنهم ،(1393) همکاران و یمیابراه ،(2018) همکاران و یکامل ،(2014) همکاران و یافشارک

 ،(2011) همکاران و یرین

Atashgshi (2019) 

 و قطار) یمسافربر یهاانهیپا با مارستانیب جوارنبودنهم

 ( اتوبوس

 یمخابرات یهادکل و هاستگاهیا با مارستانیب جوارنبودنهم ،(2011) همکاران و یجمال ،(2017) همکاران و یزدانی

  یونیزیتلو -ییویراد –

  گاز و نیبنز یهاپمپ با مارستانیب جوارنبودنهم ،(2013) همکاران و یعظم ،(2019) همکاران و زاده یجالل

 ،(2018) همکاران و یکامل ،(1389) معطر ،(1381) یالسالم

JOURSHARI et al (2015), 

 بودنبزرگ)  ندهیآ در مارستانیب گسترش امکان ینیبشیپ

 ( تیسا رامونیپ یهایگیهمسا یداریخر ای یاصل نیزم

 ،(1393) همکاران و یمیابراه ،(1381) یالسالم ،(1396) قجاوند

Gesler et al (2004), Shakibamanesh (2015), 

 بحران مواقع در استفاده منظوربه باز یمحوطه وجود

Keshvari  et al (2013), Rezazadeh et al (2013), 

فرم
 

 و همکف طبقات در زیت هیزاو با یهاگوشه وجود از اجتناب

  اول

Rockey (2017), Rezazadeh et al (2013), ریچشمگ و یناگهان رنکردنییتغ و فرم یکپارچگی  

 ،(2019) همکاران و زاده یجالل

Atashgshi (2019) 

 موج عبور یبرا( کینامیرودیآ) نرم یهافرم از استفاده

  انفجار
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 ،(2014) همکاران و یفشارکا ،(2011) همکاران و یرین ،(1396) قجاوند

نما
 

  انفجار موج برابر در نما سطح مقاومت

 یهاقاب یدارا یهاپنجره ساخت و یطراح از یخوددار ،(2017) همکاران و یزدانی ،(1389) معطر ،(1396) قجاوند

 موج برابر در یریپذبیآس کاهش منظوربه بزرگ و کپارچهی

  انفجار

 ،(2017) همکاران و انیقاسم

Rockey (2017), Atashgshi (2019) 

  پوسته دو ینماها از استفاده

  سازه به نما پوسته اتصال در کامل استحکام وجود ،(2011) همکاران و یجمال ،(2014) همکاران و ینیحس

 ،(2018) همکاران و یکامل ،(2013) همکاران و یعظم

Shakibamanesh (2015), Chatterjee  et al (2013), 

ساز
 ه

 طبقات یهمه یبرا یبتن یمقاومت یهاپوشش از استفاده

 امواج برابر در مقاومت شیافزا منظوربه همکف ریز و همکف

  یانفجار یورهاین

 یجالل ،(2014) همکاران و یافشارک ،(2017) همکاران و انیقاسم ،(1396) قجاوند

 ،(1393) همکاران و یمیابراه ،(2019) همکاران و زاده

Keshvari et al (2013), Rockey (2017), Chatterjee et al (2013), 

 و دوم طبقات و همکف ،ینیرزمیز طبقات یاسازه استحکام

  2800 استاندارد از باالتر سوم،

 و یجمال ،(2019) همکاران و زاده یجالل ،(2011) همکاران و یرین ،(1396) قجاوند

 ،(2011) همکاران

JOURSHARI et al (2015), Chatterjee  et al (2013), 

 یایاش ای ساتیتأس ،یساختمان یاجزا قراردادن از اجتناب

  بزرگ یهادهانه یرو بر نیسنگ

  آن بودنیرسمیغ و آتش برابر در سازه مقاومت ،(2017) همکاران و یزدانی ،(1396) قجاوند

 ،(2011) همکاران و یرین ،(1381) یالسالم

Rockey (2017), Rezazadeh et al (2013), Shakibamanesh (2015), 

Chatterjee  et al (2013), 

  آتش برابر در هااتاق یهاشنیپارت مقاومت

 همکاران و یجمال ،(2012) همکاران و کامران ،(2019) همکاران و زاده یجالل

(2011)، 

  امکان حد تا هاکف در سطح اختالف جادنکردنیا

 ،(2012) همکاران و کامران

Keshvari  et al (2013), Rockey (2017), Şahin et al (2019), 

  هاپله و کف در ژهیوبه لغزنده مصالح از نکردناستفاده

 ،(2014) همکاران و ینیحس

Atashgshi (2019), Rezazadeh et al (2013), Shakibamanesh 

(2015), 

 در آن از تندتر ای درجه 90 یهاهیزاو رییتغ و شکست وجود

 انفجار موج اثرات کاهش منظوربه یاصل یرهایسم

 ،(2012) همکاران و کامران ،(2013) همکاران و یعظم

Şahin et al (2019), 

پالن
 

 بر عمود امتداد دو در بودن متقارن و ساختمان بودنساده

  یرفتگپس ای یآمدگشیپ بدون و هم

 همکاران و کامران ،(2014) همکاران و یافشارک ،(1389) معطر ،(1381) یالسالم

(2012)، 

Şahin et al (2019), 

  ساختمان ارتفاع در پالن نامتقارن راتییتغ جادنشدنیا

Keshvari  et al (2013), Rockey (2017), یهاساختمان ژهیوبه طبقات، در پالن راتییتغ جادنشدنیا 

  بلند

 همکاران و کامران ،(2019) همکاران و زاده یجالل ،(2017) همکاران و انیقاسم

(2012)، 

 برق موتور ای سوخت منظوربه مستحکم یفضاها ینیبشیپ

  پالن یطراح در یاضطرار

 ،(2017) همکاران و یزدانی ،(2011) همکاران و یرین

Şahin et al (2019), 

پله
 

ها
 ی

فرار
 

 قیطر هر به یاضطرار خروج در لیتسه

 و یدرمان یهابخش به یمنته یهاراه یشبکه یسازمنیا ،(2014) رانهمکا و ینیحس ،(2019) همکاران و زاده یجالل

  خروج یرهایمس در مهارنشده یهالیفا قرارندادن

 ،(2011) همکاران و یجمال ،(2014) همکاران و یافشارک ،(2011) همکاران و یرین

Atashgshi (2019) 

 در حاضر افراد تعداد با یاضطرار یهایخروج تناسب

 ساختمان
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NAZARPOUR DEZAKI (2016), Rockey (2017), بدون و همکف در ضیعر و خوانا یخروج یهاراه وجود 

 سطح اختالف

 و زاده یجالل ،(2017) همکاران و یزدانی ،(1949) ییرکالیم ،(2016) همکاران و یریپ

 ،(2019) همکاران

Ferdosi et al (2016), Atashgshi (2019) 

 نقاط نیدورتر از یاهیثان 15 یمانز یفاصله حداکثر وجود

  یاضطرار و فرار یهاپله به ساختمان

 ،(2012) همکاران و کامران ،(2014) همکاران و ینیحس

Rezazadeh et al (2013), Shakibamanesh (2015), 
Şahin et al (2019), 

 یهااتاق درون قرارگرفتن حایترج و فرار یهاپله بودنامن

  امن

 ،(2011) همکاران و یجمال ،(2014) همکاران و ینیحس ،(2013) ارانهمک و یعظم

Şahin et al (2019), 

  همکف یباال طبقه کی در یحت فرار یهاپله وجود

 ،(2012) همکاران و کامران ،(2017) همکاران و یزدانی ،(2016) همکاران و یریپ

NAZARPOUR DEZAKI (2016), Shakibamanesh (2015), 

 یهاساختمان در طبقات تعداد به فرار یهاپله دادتع وجود

  بنا به متصل جهت کی از و تیپرجمع

NAZARPOUR DEZAKI (2016), Rockey (2017), Ferdosi et al 

(2016), 
 در عیتسر منظوربه یاسرسره صورتبه هانرده یطراح

  یاضطرار یهیتخل

 ،(2011) همکاران و یجمال ،(2013) همکاران و یعظم ،(2014) همکاران و ینیحس

Shakibamanesh (2015), 

 فرار یهاپلهراه تعداد بر مضاف یکمک فرار یهاپله وجود

  یاضطرار

 ،(2014) همکاران و ینیحس ،(2014) همکاران و یافشارک ،(2017) همکاران و یزدانی

 ،(2011) همکاران و یجمال ،(1396) یمردوخ

 امن، یهااتاق در یاضطرار یعموم یهایدسترس وجود

 منظوربه ینشانآتش مراکز یاضطرار خروج یهالهیم مشابه

  ممکن سطح نیترکم اشغال

 ،(2018) همکاران و یکامل ،(2016) همکاران و یریپ

Rockey (2017), Ferdosi et al (2016), Hesampour et al (2019), 

 یرهایمس طول در باز یفضا به یانحراف یهایخروج وجود

 یفضاها گرید ای هاپناهگاه به ینیرزمیز یدسترس

  یانفجار یروهاین یهیتخل منظوربه یرسطحیز

 ،(2014) همکاران و ینیحس ،(2011) همکاران و یرین ،(1396) قجاوند

Rockey (2017), Hesampour et al (2019), 

تأس
ی

ت
سا

 و 
تجه

ی
ت

زا
 

 صورتبه ساختمان ساتیتأس و زاتیتجه یهمه وجود

  رمتمرکزیغ امکان حد تا و متعدد ،کوچک

Ferdosi et al (2016), Rezazadeh et al (2013), Hesampour et al 

(2019), Şahin et al (2019), 
 غذا، آب،) یاتیح مواد یانبارها و سوخت مخازن احداث

  ینیرزمیز و مستحکم یفضاها در...(  و یاضطرار برق دارو،

  یاصل یبنا ریز یمحدوده از خارج و

 ،(2012) همکاران و کامران ،(2014) همکاران و ینیحس ،(2013) همکاران و یعظم

Hesampour et al (2019), Shakibamanesh (2015), 

 از نه و متفاوت ریمس چند از ساختمان یهابخش یگازرسان

  واحد ریمس کی

 ،(2014) همکاران و ینیحس ،(2014) همکاران و ینیحس

Hesampour et al (2019), 

 گاز قطع بدون ساختمان از نقطه هر از گاز قطع امکان

  یسراسر

 ،(2014) همکاران و ینیحس ،(2016) همکاران و یریپ

Shakibamanesh (2015), 

 انیم از یاصل یلوله ژهیوبه گاز یهالوله عبور تیاهم زانیم

  شن یهاهیزالیر

HOSSEINI et al (2014), Ferdosi et al (2016), Rezazadeh et al 

(2013), Shakibamanesh (2015), 
 دنیدبیآس از یریجلوگ منظوربه ییهاحفاظ ینیبشیپ

 هاترکش یهاصدمه برابر در یکیمکان ساتیتأس یهادستگاه

  انفجار امواج و

 ،(1396) یمردوخ ،(2012) همکاران و کامران 

NAZARPOUR DEZAKI (2016), Rockey (2017), HOSSEINI et 

al (2014), Ferdosi et al (2016), 

 با ینیرزمیز یفضاها از هوا یهیتهو جهتهم یطراح

 حدود شعاع در رطوبت و حرارت انتقال مناسب یمجار

 یابیرد یدشوار منظوربه ینیرزمیز تجمع یفضا یمتر100

  دشمن

  هیتهو یمجار یباال اریبس تحکاماس ،(1949) ییرکالیم ،(2016) همکاران و یریپ
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Hesampour et al (2019), 
 ،(2014) همکاران و ینیحس ،(2013) همکاران و یعظم ،(2014) همکاران و ینیحس

 ،(1396) یمردوخ

 در یاتصال بروز از ممانعت یبرا الزم داتیتمه ینیبشیپ

  گاز و آب ساتیتأس تداخل ای برق ساتیتأس

 ،(2014) همکاران و ینیحس ،(2013) همکاران و یعظم ،(2011) همکاران و یرین

Rezazadeh et al (2013), Hesampour et al (2019), Shakibamanesh 

(2015), 

  یاضطرار برق مولد ییجانما و ینیبشیپ

 ،(2017) همکاران و انیقاسم ،(1396) قجاوند

(Atashgshi, 2019), HOSSEINI et al (2014), Rezazadeh et al 

(2013), Hesampour et al (2019), 

 مارستانیب یازهاین به اورژانس ژنراتور ییگوپاسخ ییتوانا

 عمل اتاق شامل بانیپشت یکیالکتر ستمیس یهیته)

 ( رهایمس ژه،یو یهامراقبت

 ،(2012) همکاران و کامران

Rezazadeh et al (2013), Hesampour et al (2019), 

  موتورخانه دو ییجانما و ینیبشیپ

NAZARPOUR DEZAKI (2016), Ferdosi et al (2016), کابل و برق یهامیس یسازمنیا  

  یاضطرار و یبرق یهاچراغ یبانیپشت یبرا یباتر وجود ،(2012) همکاران و کامران ،(1949) ییرکالیم ،(2017) همکاران و انیقاسم

 ،(2013) همکاران و یعظم ،(2017) همکاران و انیقاسم

HOSSEINI et al (2014), 

 محافظ یهاانهیپا و هاآنتن یمنیا یبانیپشت و یمهاربند

  رعدوبرق لهیم

 ،(2013) همکاران و یعظم ،(2011) همکاران و یرین

Rezazadeh et al (2013), 

  روز سه یبرا حداقل آب، مخزن یرهیذخ

  یطب یگازها یسازرهیذخ یبرا اسبمن و امن مکان وجود ،(1949) ییرکالیم ،(2016) همکاران و یریپ ،(1381) یالسالم

 ،(1396) یمردوخ ،(2013) همکاران و یعظم

Ferdosi et al (2016), Hesampour et al (2019), Shakibamanesh 

(2015), 

 یبرا روز هفت حداقل مدت به یطب یگازها رهیذخ وجود

 استفاده یکشلوله یپزشک گاز از که ییهامارستانیب

  کنندیم

 ،(1396) یمردوخ ،(2012) همکاران و کامران ،(1381) یالسالم

NAZARPOUR DEZAKI (2016), Shakibamanesh (2015), 

 یعار( اتصاالت ها،لوله ها،چهیدر) آب عیتوز ستمیس وجود

 مضر عوامل و نشت از

 ،(2016) همکاران و یریپ ،(2017) همکاران و انیقاسم

HOSSEINI et al (2014), Hesampour et al (2019), 

 یپزشک زاتیتجه جهت ،یبانیپشت منظوربه یباتر وجود

  یاتیح
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 3 وستیپ

 هیاول یشدهيیشناسا یکدها

 هیاول میمفاه کد

 استتار منظوربه نیزم یمصنوع و یعیطب عوارض از حیصح یاستفاده 1

 ( دشمن دید از شدنپنهان و یمخف) مناسب اختفاء 2

 اقدامات در تنوع و عمل ارابتک و بیفر 4

 ایجغراف و داتیتهد با متناسب سات،یتأس زات،یتجه روها،ین عملکردها، عیتوز در یپراکندگ 5

 مهم اریبس و یاتیح یهاسازه یسازمنیا و یسازمقاوم 6

 برابر دو ات حداقل اورژانس مارانیب رشیپذ تیظرف شیافزا منظوربه یکاف زاتیتجه و امن یفضاها از یبرخوردار 7

 یاورژانس زاتیتجه و دارو رهیذخ یژهیو امن، یانبارها ساخت 8

 نیسنگ یترابر و سبک یترابر یهانگیپارک وجود 9

 بالگرد فرود امکان از یبرخوردار 10

 مارستانیب اطالعات یسامانه رزرو و رهیذخ یشبکه ینیبشیپ 11

 سقوط از یریجلوگ منظوربه متیقگران و یاتیح زاتیتجه ها،کتابخانه ها،لیفا ها،قفسه یبرا الزم استحکامات و خاص حفاظ وجود 12

 اجسام سقوط محل و پنجره یشهیش ریز در کارکنان قرارنگرفتن 13

 هاآن استقرار محل یاسازه یسازمقاوم و هاآمبوالنس استقرار محل بودنمناسب 14

 بحران زمان در آنان عملکرد در عیتسر و بهبود منظوربه کارکنان و رانیمد یتوانمندساز 15

 بحران تیریمد هدف با ییاجرا یهاسازمان ریسا و یشهردار منطقه، یدرمان مراکز سطح در یبخشنیب ارتباطات تیتقو 16

 بحران زمان در ازیموردن امکانات یسازرهیذخ و زیتجه 17

 کارکنان و مارانیب یاضطرار یهیتخل منظوربه امن یفضاها درنظرگرفتن 18

 بحران طیشرا در مارانیب اژیتر یبرا ییفضاها درنظرگرفتن 19

 کف یرو بر شبرنگ ای روشن یهارنگ با کنندهتیهدا و راهنما عالئم و خطوط از استفاده 20

 (ییخوانا) یورود مشهودبودن و شاخص 21

 یشهر ونقلحمل یهاراه به یدسترس سهولت 22

 مارستانیب در یامداد یخودروها آسان و عیسر تردد و یدسترس امکان 23

 معلوالن یبرا یحرکت مانع نبودن 24

 معابر سطح در ادیز اصطکاک وجود 25

 خطر کاهش منظوربه ینشانآتش یهاستگاهیا به یدسترس 26

 .....و یاهیگ پوشش توسط هاپناهگاه یهایخروج استتار 27

 بنا تمام بودنامن و منیا یمنطقه در ساختمان ییبرپا 28

 یانتظام–ینظام یهایکاربر با هامارستانیب جوارنبودنهم 29

 یصنعت مراکز با مارستانیب جوارنبودنهم 30

 هافرودگاه با مارستانیب جوارنبودنهم 31

 (اتوبوس و قطار) یمسافربر یهاانهیپا با مارستانیب جوارنبودنهم 32

 یونیزیتلو-ییویراد–یمخابرات یهادکل و هاستگاهیا با نمارستایب جوارنبودنهم 33

 گاز و نیبنز یهاپمپ با مارستانیب جوارنبودنهم 34

 (تیسا رامونیپ یهایگیهمسا یداریخر ای یاصل نیزم بودنبزرگ) ندهیآ در مارستانیب گسترش امکان ینیبشیپ 35
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 نبحرا مواقع در استفاده منظوربه باز یمحوطه وجود 36

 اول و همکف طبقات در زیت هیزاو با یهاگوشه وجود از اجتناب 37

 ریچشمگ و یناگهان رنکردنییتغ و فرم یکپارچگی 38

 انفجار موج عبور یبرا( کینامیرودیآ) نرم یهافرم از استفاده 39

 انفجار موج برابر در نما سطح مقاومت 40

 انفجار موج برابر در یریپذبیآس کاهش منظوربه بزرگ و کپارچهی یهاابق یدارا یهاپنجره ساخت و یطراح از یخوددار 41

 پوسته دو ینماها از استفاده 42

 سازه به نما یپوسته اتصال در کامل استحکام وجود 43

 یانفجار یهایرون امواج برابر در مقاومت شیافزا منظوربه همکف ریز و همکف طبقات یهمه یبرا یبتن یمقاومت یهاپوشش از استفاده 44

 2800 استاندارد از باالتر سوم، و دوم طبقات و همکف ،ینیرزمیز طبقات یاسازه استحکام 45

 بزرگ یهادهانه یرو بر نیسنگ یایاش ای ساتیتأس ،یساختمان یاجزا قراردادن از اجتناب 46

 آن بودنیرسمیغ و آتش برابر در سازه مقاومت 47

 آتش برابر در هاتاقا یهاشنیپارت مقاومت 48

 امکان حد تا هاکف در سطح اختالف نبود 49

 هاپله و کف در ژهیوبه لغزنده مصالح از نکردناستفاده 50

 انفجار موج اثرات کاهش منظوربه یاصل یرهایمس در آن از تندتر ای درجه 90 یهاهیزاو رییتغ و شکست وجود 51

 یرفتگپس ای یآمدگشیپ بدون و هم بر عمود امتداد دو در بودنمتقارن و ساختمان بودنساده 52

 ساختمان ارتفاع در پالن نامتقارن راتییتغ جادنشدنیا 53

 بلند یهاساختمان ژهیوبه طبقات، در پالن راتییتغ جادنشدنیا 54

 پالن یطراح در یاضطرار برق موتور ای سوخت منظوربه مستحکم یفضاها ینیبشیپ 55

 قیطر هر به یاضطرار خروج رد لیتسه 56

 خروج یرهایمس در مهارنشده یهالیفا ندادن قرار و یدرمان یهابخش به یمنته یهاراه یشبکه یسازمنیا 57

 ساختمان در حاضر افراد تعداد با یاضطرار یهایخروج تناسب 58

 سطح اختالف بدون و همکف در ضیعر و خوانا یخروج یهاراه وجود 59

 یاضطرار و فرار یهاپله به ساختمان نقاط نیدورتر از یاهیثان15 یزمان یفاصله حداکثر وجود 60

 امن یهااتاق درون قرارگرفتن حاایترج و فرار یهاپله بودنامن 61

 همکف یباال طبقه کی در یحت فرار یهاپله وجود 62

 بنا به متصل جهت کی از و تیعپرجم یهاساختمان در طبقات تعداد به فرار یهاپله تعداد وجود 63

 یاضطرار یهیتخل در عیتسر هدف با یاسرسره صورتبه هانرده یطراح 64

 یاضطرار فرار یهاپلهراه تعداد بر مضاف یکمک فرار یهاپله وجود 65

66 
 سطح نیترکم اشغال منظوربه ینشانآتش مراکز یاضطرار خروج یهالهیم مشابه امن، یهااتاق در یاضطرار یعموم یهایدسترس وجود

 ممکن

67 
 هیتخل منظوربه یرسطحیز یفضاها گرید ای هاپناهگاه به ینیرزمیز یدسترس یرهایمس طول در باز یفضا به یانحراف یهایخروج وجود

 یانفجار یروهاین

 رمتمرکزیغ امکان حد تا و متعدد کوچک، صورتبه ساختمان ساتیتأس و زاتیتجه یهمه وجود 68
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