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تقدیم به

 ه اند.پدر و مادر نازنينم که تمام وجود خود را در به بار نشستن زندگی من معنی کرد

کند.خشد و پيمودن هر راهی را ممکن ميبهمسر مهربانم که همراهی او معنی ديگر به زندگی من می



ه

سپاسگذاری

با سپاس از زحمات بی دريغ اساتيد ارجمند: جناب آقای دکتر سعيد خاقانی و جناب آقای دکتر 

به انجام رسيدن اين رساله مرا ياری کرده اند .سعيد عايتاجر که با صبر فراوان و همراهی بی بديل در 

قدردان آموزش های دقيق و پرمغز آقايان دکتر اصغريان جدی و دکتر ميرهاشمی هستم که دانش 

 خود را با عشق فراوان و تنها به بهای طلب در اختيار بنده گذاشتند.

ز همراهی و دقت همچنين ممنون آقای مهندس عباس آبادی و خانم مهندس دوروزی هستم که ا

 نظر ايشان بسيار بهره برده ام.   



 
و

تعهد نامه

معماری و دانشکده  مهندسی معماریدانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته  عرفان ميرزايی اينجانب

، محله  -منطقه بحران مدیریت مرکز"دانشگاه صنعتی شاهرود نويسنده پايان نامه  شهرسازی

آقای دکتر  تحت راهنمائی "همدان شهر بازار قدیمی بافت در طراحی و همطالع موردی نمونه

  :متعهد می شوم  سعيد خاقانی

شده است و از صحت و اصالت برخوردار است توسط اينجانب انجام تحقيقات در اين پايان نامه  -

.

ت .در استفاده از نتايج پژوهشهای محققان ديگر به مرجع مورد استفاده استناد شده اس -

يافت هيچ نوع مدرک يا فرد ديگری برای درتاکنون توسط خود يا  مطالب مندرج در پايان نامه -

هيچ جا ارائه نشده است .امتيازی در 

کليه حقوق معنوی اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقاالت مستخرج با  -

به «  Shahrood  University  of  Technology» و يا « دانشگاه صنعتی شاهرود » نام 

چاپ خواهد رسيد .

حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتايح اصلی پايان نامه تأثيرگذار بوده اند در  -

رعايت می گردد. پايان نامهمقاالت مستخرج از 

نها ( استفاده در کليه مراحل انجام اين پايان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ) يا بافتهای آ -

شده است ضوابط و اصول اخالقی رعايت شده است .

در کليه مراحل انجام اين پايان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی  -

صول اخالق انسانی رعايت شده است.يافته يا استفاده شده است اصل رازداری ، ضوابط و ا

امضای دانشجو                      تاریخ                  

مالكیت نتایج و حق نشر

کليه حقوق معنوی اين اثر و محصوالت آن )مقاالت  -

مستخرج ، کتاب ، برنامه های رايانه ای ، نرم افزار ها و 

يزات ساخته شده است ( متعلق به دانشگاه صنعتی تجه

شاهرود می باشد . اين مطلب بايد به نحو مقتضی در توليدات 

علمی مربوطه ذکر شود .

استفاده از اطالعات و نتايج موجود در پايان نامه بدون ذکر  -

مرجع مجاز نمی باشد.



ز

چكیده 

قبل از  ساز ای از اقدامات است که برای مقابله با تهديدات طبيعی و انسانپدافند غيرعامل مجموعه

گيرد تا خسارت حوادث به حداقل کاهش يابد. پدافند غيرعامل در حوزه بروز حادثه صورت می

-ه ارکان حفاظت معماری هستند مورد بررسی قرار میريزی، طراحی و ساخت  کمعماری، در برنامه

شود. آرايش فضاهای هايی در زمينه جزئيات، فرم، حجم، سايت و عناصر سازه ارائه میگيرد. توصيه

ای را برای نجات جان افراد ايجاد نموده تواند امکانات ويژهها با اطراف میساختمانی و نحوه ارتباط آن

بينی فضايی امن به عنوان فضايی چند پذيری گردد. پيشاهش آسيبو باعث بهبود عملکرد و ک

باشد همچنين وقوف بر ضرورت عملکردی برای هر ساختمان در زمان صلح و جنگ برعهده معمار می

مفهوم پدافند غيرعامل و درک صحيح از آن مستلزم توجه دقيق به نتايج کارکردی پدافند غيرعامل 

بقای انسان، افزايش امنيت روانی، محافظت از تاسيسات، تضمين  در صنعت ساختمان است. حفظ و

ی فعاليت مراکز حياتی و حساس. تداوم تامين نيازهای حياتی مردم در شرايط بحرانی. امکان ادامه

وکم هزينه بودن پدافند غيرعامل نسبت به دفاع عامل و تهاجم همگی از نتايج شاخص دفاع غيرعامل 

شوند که چگونه با استفاده از رويکرد پدافند غيرعامل و روابط و بب میهستند و اين پرسش را س

توان مراکز تجاری را ايمن کرد؟ طراحی با هدف تعميق مفاهيم دفاع سازمان فضايی درست می

غيرفعال و دخيل ساختن معيارهای مؤثر در پدافند غيرعامل، به پشتوانه پژوهشی کمی به روش 

م نظری انجام گرفته است. رويکرد پدافند غير عامل به عنوان يک استاندارد تحليلی و با تکيه بر مفاهي

در ارتباط تنگاتنگ با ديگر استاندارد ها و اصول شهرسازی و معماری است و با رعايت اصول آن 

فعال به غيرشود. طراحی يک مراکز تجاری با رويکرد پدافندتمامی ضوابط ديگر نيز در برگرفته می

انجامد که هم خود در برابر تهديدات مقاوم است و هم توانايی ارائه چند عملکردی میوجود فضايی 

خدمت و حمايت از کاربران دايره نفوذ خود را داراست.

پدافند غيرعامل، معماری دفاعی، مراکز تجاری، مجتمع چندعملکردی، بازارواژگان کليدی: 
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مقدمه

پشتوانه ای غنی برای مردمان آن جامعه هستند، چرا که سنگ بنای  آثار تاريخی و فرهنگی هر جامعه

جامعه فرهنگ است و تاريخ چهره فرهنگ را در خود نگاه می دارد. بازار به عنوان کالبدی که انسان را 

دهد، آنجايی است که بخشی از فرهنگ عامه صورت می بندد. از آنجايی که روزانه در تعامل قرار می

ت که در منطقه ای حساس قرار دارد و همچنين در معرض تهديدات طبيعی نيز ايران کشوری اس

هست حفظ گنجينه های غنی اين سرزمين کار سهلی نيست. دفاع غير عامل ابزاری است که به هدف 

کند. الزم است دستورالعملی وجود داشته باشد که با اجرای درست آنها هدف حفظ کالبدی کمک می

جانی و امنيت مالی تامين بشود. بازار بنا به سرشت همواره زنده و پويای خود  حفاظت کالبدی، امنيت

هميشه دست خوش تغيير و تحول است. تحوالتی که همواره وجود دارد و از وضع هر دستورالعمل به 

شود و در هر مرحله تحول و تکامل پيدا می کند. به طور مثال با قرار نوعی متفاوت دوباره آغاز می

بافت سنتی يک منطقه در محدوده ثبت آثار ميراث فرهنگی و ميراث ملی نقطه عطفی در گرفتن 

شود و روند دخل و تصرفات شکل می گيرد. در برابر هر قانون و مصوبه ای نوعی جبهه گيری می

برخی از کاربران هميشه راهی را پيدا می کنند تا با قوانين همراهی نکنند. جلوگيری از اين مشکل 

د فرهنگسازی، آموزش و نظارت مداوم است. وجود امکانات و زيرساخت های مرتبط نيز نيازمن

احساس می شود. مرکز مديريت بحران منطقه ای جايی است که در محدوده نفوذ خود و در شرايط 

معمول وظيفه فرهنگسازی، آموزش و نظارت را بر عهده دارد و در شرايط بحرانی با زير ساختهايی که 

ر دارد به کمک و ارائه خدمت می پردازد. يک مجتمع تجاری با زنده ساختن بازار می تواند در اختيا

سبب پويايی باشد و همچنين زيرساخت الزم را برای امنيت جانی و روانی  در بافت فراهم کند و به 

 نشانه ای شهری در هنگام بحران تبديل شود. 
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 فصل اول: 

 کليات تحقيق 

 و مطالعات( )مبانی طراحی
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 بیان مسئله -4-4

ايران در منطقه خاورميانه قرار گرفته است، جايی که هم به لحاظ استراتژيک و هم به لحاظ طبيعی 

منطقه ای ويژه است. منطقه ای که هم در خطر بالقوه جنگ و حمالت تروريستی و هم در معرض 

دافند غيرعامل و حفاظت غير فعال باليای طبيعی همچون زلزله قرار دارد به همين دليل ضرورت پ

همواره احساس می شود . اقداماتی که مردم و شهر را در برابر آسيب ها و خسارات طبيعی و انسان 

ساخت مقاوم سازد. تالش هايی در اين راستا انجام گرفته است که بيشتر رويکردی غير معمارانه دارد. 

ی و اجرايی است. در اين آئين نامه ها و حاصل اين تالش ها  در قالب اقدامات آئين نامه ا

دستورالعمل ها به معماری تنها به عنوان يک بنا پرداخته شده است در حالی که معماری معنايی 

 وسيع تر از اين نگاه را شامل می شود. 

از سوی ديگر ايران گهواره تمدن بوده است ، آثار تاريخی و ارزشمند فراوانی دارد که ميراث تاريخی 

ان و جهان هستند اما به دليل قدمت آسيب پذير می باشند. به همين دليل حفظ بناها و بافت های اير

 قديمی در برابر باليای طبيعی و بيشتر از آن در برابر باليای انسان ساز اهميت می يابد. 

 نگاه اجمالی به اين دو موضوع سوالی را بوجود می آورد که: 

ت که رعايت و اعمال آئين نامه های حفاظتی با حداقل آسيب يا آيا می توان رويکرد و روشی ياف

دخالت در بافت های قديمی ممکن گردد ؟ آيا می توان رويکردی در طراحی اتخاذ کرد که ماحصل 

 آن هم ويژگی های معماری ايرانی را داشته باشد و هم اصول حفاظت غير فعال را رعايت کرده باشد ؟

دو سوال و آزمودن ميزان موفقيت اين پاسخ در قالب يک پروژه معماری تالش برای يافتن پاسخ اين 

مسئله اصلی است. اين پژوهش تالشی است برای يافتن راهکار و همچنين تدوين الگويی که با هدايت 

آن بناهايی را ساخت که بتوانند به لحاظ ماهوی و الگو شناسی در ارتباط و ادامه معماری ايرانی 

ه لحاظ دفاع غير عامل مقاوم باشند ، تا آنجايی که به عنوان نقطه قوتی در بافت باشند و همچنين ب

به هنگام بروز حوادث و باليا باشند. يعنی نه تنها از معماری شناسنامه دار برخوردار باشند، بلکه به 

اد هنگام بحران نيز در عين حالی که خود مقاوم هستند ، نقطه اتکايی برای ساماندهی شرايط و امد

 رسانی و خدمات ضروری نيز باشند .   
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 اهمیت پژوهش -4-2

اين تحقيق به سبب پرداختن به مسئله حفاظت غير فعال و الگوهای معماری و تالش برای يافتن 

رويکردی بينابين سبب برقراری پلی ميان دو زمينه متفاوت در معماری می گردد. برقراری ارتباط 

مختلف مرتبط با معماری و يافتن شيوه ای برای به اجرا گذاشتن  ماهوی و درونی ميان زمينه های

آنها تالشی است که برای حفظ و بهبود معماری کنونی و دستيابی به غنای معماری گذشته اين 

 سرزمين ضرورت دارد و برداشتن گام در اين راه باالترين ضرورت اين تحقيق است.  

 اصلی تحقیقپرسش  -4-9

 درست فضايی سازمان و روابط و غيرفعال پدافند رويکرد استفاده از ت که چگونهمسأله تحقيق اين اس

 انجامد؟ تجاری می هایمجتمع سازیبه ايمن

و چگونه می توان از تلفيق کاربری های متعدد به مجتمع هايی دست يافت که باالترين کارايی را در 

 معمول در شرايط غير بحرانی باشد؟شرايط بحرانی داشته باشند و اين در عين کارايی مطلوب و 

در واقع چگونه بنايی بسازيم که تمام اقات سال يک بنای خوب و بدون عيب و نقص باشد و در اوقات 

 بحران باالترين بازده و بيشترين کارايی را داشته باشد؟

 فرضیه های پژوهش -4-1

ايجاد تمرکز جمعيتی در درون  يک مجتمع تجاری با تاثير بر پويايی بافت و که است اين بر ( فرض7

و پيرامون خود می تواند مناسب ترين عملکرد برای تلفيق کاربری يک مجتمع چند عملکردی بحران 

 در بافتی تجاری باشد. 

 اصاول  و هاا  استاندارد ديگر با تنگاتنگ ارتباط در عامل غير (  به نظر می رسد از آنجايی که پدافند2

معمااری و شهرساازی    ديگار  ضوابط اصول طراحی آن ضامن اعمالاست رعايت  معماری و شهرسازی

 .می باشد

ديدگاه تلفيق کاربری ها با محوريت تجاری به منظوره بهيناه کاردن اساتفاده از     رسدمی نظر به  ( 0

    فضاها سبب ارتقاع امنيتی و همچنين سبب صرفه جويی در هزينه های پدافندی و دفاعی می شود.
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  اهداف پژوهش -4-5

مکمل عملکردهای مجتمع تجااری باه گوناه ای کاه در اوقاات       برنامه ريزی و طراحی  به رسيدن (7

 باه  را سااز انساان  و طبيعای  حوادث بحران در بافت تجاری  در مجاورت بازار سنتی خسارات ناشی از

 برساند  ممکن حداقل

 پژوهش در کمی هایمتغيير و تحليلی رويکرد از به انجام رساندن تلفيق مسائل زيبايی شنااستفاده( 2

 و رساانيد  اثباات  باه  ارقاام  و اعاداد  صاورت  به و خاص الگويی با را حاصله نتايج بتوان که ایگونه به

 کرد مقايسه

 روش تحقیق -4-6

بخش وسيعی از اين پژوهش تحقيق به شيوه مطالعات کتابخانه ای انجام ميگيرد و در بخش های 

 ر و تحقيق ميدانی نيز استفاده می شود . شناخت و تحليل بافت از شيوه کا
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 فصل دوم :

 مبانی نظری
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 مقدمه 2-4

امروزه با پيشرفت های صورت گرفته در فناوری تسليحات و تجهيزات نظامی، مناطق مسکونی شهری 

در معرض خطر تهاجم قرار گرفته است. از مهم ترين عوامل افزايش دهنده تلفات انسانی  بيشتر در

معماری غيراستاندارد و غيرمنطبق مساکن با اصولی همچون مکان  حمالت نظامی به مناطق شهری،

رعايت اصول اختفاء، استتار و فريب، درجه  گزينی و جانمايی بهينه ساختمان، پراکندگی مناسب بنا،

. آرايش غيرعامل است مرمت پذيری باالی ساختمان و معماری داخلی ساختمان در ارتباط با پدافند

و  فضاهای ساختمانی و نحوه ارتباط با پيرامون، امکانات ويژه ای را برای نجات جان افراد ايجاد نموده

 .باعث بهبود عملکرد سيستم و کاهش آسيب پذيری آن می شود

نتايج حاکی از آن است که تعيين طرح هندسی بنا، موقعيت بازشوها، نحوه دسترسی و پيش بينی 

ن فضای چند عملکردی برای هر ساختمان در زمان صلح و جنگ از جمله مؤلفه به عنوا فضای امن

 معماری بومی از منظر پدافند غيرعامل است. های بهينه معماری ساختمان و

هر موجود زنده ای در طبيعت، مسکن به معنا و  ابتدايی ترين و در عين حال حياتی ترين نيازمندی

مصداق دارد، امنيت جانی و مالی انسان ها  ر ميان انسان ها هممأوا و سرپناه است. اين اصل د مفهوم

تصميم گيری های کالن کشورها برای  در مساکنی که در حال زندگی هستند، اصلی ترين راهبرد در

مشخص می شود با پيشرفت  27و  23مسکن است. با بررسی جنگ های اخير در قرن  برنامه ريزی

مناطق مسکونی شهری بيشتر در معرض  تجهيزات نظامی،صورت گرفته در سطح تسليحات و  های

به جای نيروهای نظامی درگير در  طرف های جنگ قرار گرفته و بيشترين تلفات انسانی خطر تهاجم

جمعيتی باال ثبت گرديده  نبرد، در بين مردم عمومی ساکن در مراکز شهری با بار جبهه های اصلی

قرن بيستم است،  انسانی مربوط به مهمترين جنگ هایمربوط به تلفات  است . بزرگترين فاجعه

جنگ جهانی  غيرنظامی در جنگ جهانی اول و سی ميليون نفر در کشته شدن بيش از ده ميليون نفر

 حساب می شود. دوم نقطه عطفی در تاريخ جنگ ها به

غزش، بحران ها، تهديد ها، سوانح و ... به دو شاخه اصلی طبيعی شامل: زلزله، سيل، زمين ل

 خشکسالی و

نوع است . در جنگ  53انسانی شامل: جنگ، تصادفات رانندگی و بيماری هاست  که جملگی بيش از 

های تمام عيار نظامی، يکی از اهداف غايی طرف های درگير تالش برای کشاندن وسعت و دامنه 

والّ با حمالت ميدان جنگ به مناطق و مراکز غيرنظامی، خصوصاّ مراکز شهری است که اين کار معم
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هوايی سنگين توأم است. اين اقدام يکی از استراتژی های تأثيرگذار در سرنوشت جنگ هاست. 

کشيدن شدن جنگ ها با مناطق مسکونی معموالّ با تخريبات وسيع و تلفات انسانی باال همراه است 

جنگ اين تلفات که در صورت عدم اتخاذ تدابير و برنامه ريزی های کالن در زمان صلح، حين وقوع 

دو چندان شده و بار روانی بسيار وحشتناکی برای سياستمداران و فرماندهان رده باالی نظامی به 

ارمغان می آورد. از عوامل عمده افزايش آمار تعداد کشته شدگان و مجروحان در زمان حمالت نظامی، 

ی، آسيب پذيری باالی خرابکاری های امنيتی و وقو ع حوادث غيرمترقبه و طبيعی در مناطق شهر

ساختمان هاست که به موجب برنامه ريزی ناصحيح در حوزه مسکن، ساختاربندی و آرايش فضايی 

نامناسب، مشکالت مهندسی ساختمان )سازه ها و استحکامات ناامن(، معماری نامناسب )عدم پيش 

. بنابراين، رعايت اصول بينی پناهگاه، فضاهای باز و...(، شبکه های ارتباطی غيراستاندارد و... است

کليدی پدافند غيرعامل در ساختمان ها زمينه ای برای توسعه امنيت پايدار در مناطق شهری تلقی 

می شود . يکی ديگر از عوامل عمده گسترش تلفات انسانی در جنگ های شهری افزايش روزافزون 

ن غيراستاندارد و غير جمعيت مناطق شهری به علت مهاجرت های بی رويه و رشد بی برنامه مساک

درصد 24، 7433ايمن در حاشيه مناطق شهری )مثل کالن شهر تهران( است. به طوری که در سال 

درصد افزايش يافت، و  94، اين ميزان به  7453جمعيت دنيا در شهرها زندگی ، می کردند، در سال 

 4ده استدرصد عبور کر 15اين درصد از مرز  2373طبق آمارهای سازمان ملل در سال

 چیست ؟  پدافند 2-2

يا « پاد » تشکيل شده است. در فرهنگ و ادب فارسی « آفند »  و« پد »  از دو جزء« پدافند »  واژه

بوده و هر گاه قبل از واژه ای قرار « ضد، متضاد، پی و دنبال » پيشوندی است که به معانی « پد » 

« جنگ ، جدال ، پيکار و دشمنی » نيز به مفهوم « آفند » گيرد معنای آن را معکوس می نمايد. واژه 

 2 است.

و مشتمل بر کارهايی که برای « دفاع » را از نظر لغوی هم تراز با واژه « پدافند » صدری افشار واژه 

پيشگيری از حمله دشمن يا پيروزی او در حمله انجام می گيرد بيان نموده است او واژه دفاع را فقط 

 نسته و معانی زير را برای آن بر شمرده است:دارای معنای نظامی دا

 .آن پيامدهای از پيشگيری يا حمله برابر در ايستادگی •

                                                           
1
 Vautravers, 0212,p834 

 
 91و  91، ص  7057دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا، جلد چهارم ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،  2
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 . حريف يا دشمن پيروزی از پيشگيری برای عملی هر •

 ين کار بر عهده آنهاست مثل دفاع ضد هوايی.ا که وسايلی يا نيروها ، افراد •

به کار   ”passive defence“قيق عبارت پدافند غيرعامل اما در تعريف جهانی و منابع التين ، معادل د

برده می شود ولی عبارت پدافند غيرعامل به صورت های مختلفی بيان شده است که عمداتا در نکته 

دارای وجه اشتراک هستند تمايز اصلی پدافند عامل از پدافند غير عامل  "محافظت از غير نظاميان"

در حالی که توسعه قدرت نظامی و  "به آتش با آتشی قوی تر  پاسخ"تاکيد بر عمليات نظامی و 

داشتن موضع قوی تر نسبت به مهاجمان احتمالی استراتژی کالنی است که هم در روش های 

تهاجمی و هم در روش های تدافعی دارای کاربرد های گسترده و در عين حال مشابه ولی با نتايج 

 متفاوت است.

عامل و غيرعامل معرفی می نمايد. به نظر او پدافند غيرعامل بکار گيری  زياری پدافند را بر دو نوع

تهاجمی با هدف ممانعت از پيشروی دشمن است، در حالی  بکار بردن روش هايی اقدامات آفندی و

 که پدافند غيرعامل عبارت است از:

ساند در پدافند اقداماتی که آثار زيان های ناشی از اقدامات دشمن بکاهد يا آن را به حداقل بر

 9 غيرعامل از هيچ نوع جنگ افزاری در برابر دشمن استفاده نمی گردد.

می داند. به اين معنا  "عامل انسان"دکتر اصغريان جدی وجه تمايز بين پدافند عامل و غيرعامل را 

ر ابزار که پدافند عامل را ابزاری می داند که نياز به مديريت مستقيم و کاربری انسانی داردو مشتمل ب

و آالت جنگی ، سازماندهی ، آموزش و مديريت نيروهاست که در شرايط عدم حضور انسان ، آن ابزار 

به خودی خود فاقد اعتبار است. در حا لی که پدافند غيرعامل را امکانات معماری در زمينه مهندسی 

عی را افزايش دهد. مانند جنگ می داند ، به گونه ای که بدون ابزار و توانمندی ، نيروهای رزمی و دفا

پناه گرفتن درون سنگر يا استقرار در نقاط مرتفع. به نظر وی پدافند غيرعامل نيازی به حضور انسان 

 1 نداشته و هر کسی آنجا را متصرف شود، راندمان دفاعی بيشتری در جنگ خواهد.

                                                           
وين کتب علوم انسانی دانشکاهها)سمت(، زياری ، کرامت اهلل . برنامه ريزی شهرهای جديد ، سازمان مطالعه و تد 0

 709، ص  7011تهران، 
اصغريان جدی، احمد. مقاله دفاع غيرعامل در ارگ بم ، مجموعه مقاالت کنگره تاريخ معماری و شهرسازی ايران،  9

 7019سازمان ميراث فرهنگی کشور ، تهران،  ارگ بم کرمان. جلد دوم ،
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رنامه چهارم توسعه کشور ، ( قانون ب727( ماده )77( از آيين نامه اجرايی بند )7در رديف )ب( ماده )

 تعريف پدافند غير عامل بدين شرح ارائه شده است :

مجموعه اقدامات غير مسلحانه ای که موجب کاهش آسيب پذيری نيروی انسانی، ساختمان ها 

،تاسيسات ،تجهيزات و شريان های کشور در مقابل عمليات خصمانه و مخرب دشمن يا کاهش 

 5 می گردد ،پدافند غير عامل ناميده می شود. مخاطرات ناشی از سوانح طبيعی

مقررات ملی ساختمان )پدافند غيرعامل(، هر اقدام غير مسلحانه ای را که موجب  27در مبحث 

کاهش آسيب پذيری نيروی انسانی، ساختمان ها، تاسيسات، تجهيزات، اسناد و شريان های کشور در 

 6 خوانده می شود. مقابل تهديدات انسان ساز گردد، پدافند غيرعامل

ديده شد. «  پناهگاه حفاظتی موقتی ( » TM0-053برای اولين بار واژه پدافند غيرعامل در کتاب )

ميالدی در ستاد فرماندهی آمريکا،  7459در سال  CBR« ش.م.ه » جلوگيری از عوارض 

باشد. در اين دستورالعمل کار قرارگرفت تا جوابگوی پديده جديد تهاجم شديد و غافلگيرانه اتمی 

کتاب اصول طراحی پناهگاه و ورودی ها، اطاق تصفيه هوا ، معماری داخلی و وسائل داخلی پناهگاه 

 ها مورد بررسی و طراحی قرارگرفته است.

آمريکا  "سازمان برنامه بودجه"(  که می توان از آن به عنوان NTISدر بانک اطالعاتی معتبر آمريکا )

می باشد. در  19مشخص شده و کد پدافند غيرعامل در آن "کد "فنی يک  ياد کرد، برای هر علم و يا

ميزان اطمينان به پدافند "مقاله ای تحت عنوان   "NTIS"ميالدی در بانک اطالعاتی  7411سال 

را در مقابل نفوذ موشک های شوروی سابق،  "پدافند غيرعامل"معرفی گرديد که اهميت  "غيرعامل

ه پدافند غيرعامل غير از تهاجم هوايی، در پديده های ديگر غافلگيری از جمله مورد توجه قرار داد. واژ

خرابکاری، حفاظت فيزيکی، دفاع غيرنظامی، سيستم سخت افزاری رايانه و همچنين موقعيت فيزيکی 

 ماهواره ها بکار رفته است.

اهش خطر جهت ک FEMAسپتامبر سازمان مديريت بحران فدرال امريکا  77پس از رخداد واقعه 

تهديدات تروريستی به تفصيل به بحث پدافند غيرعامل در معماری پرداخته و تمهيدات متعددی را 

با توجه به کاربری های مختلف ارائه کرده است و همچنين ايجاد فضای امن پناهگاهی در هر 
                                                           

5
قانون برنامه چهارم توسعه، رياست جمهوری ، دفتر هيات دولت، کميسيون  727ماده  77آئين نامه اجرايی بند   

 دفاعی، –سياسی 
6
مقررات ملی ساختمان )پدافند غيرعامل( ، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، تهران،  27پيش نويس اوليه مبحث   

7016 
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تاکيد  ساختمان را جهت استفاده در هنگام وقوع انواع خطرهای طبيعی و تهديدات انسان ساز مورد

 7 قرار داده است.

 دفاع غیرنظامی 2-9

است ”  Civil Defence“برابر با عبارت « دفاع غيرنظامی » يا « دفاع شهری » در منابع التين عبارت 

محافظت از غير نظاميان در شرايط » که مفهومی دو بعدی است. در گروه اول ، دفاع غيرنظامی 

بر است. بخشی از دفاع ملی است که در پی تمهيدات معرفی می شود و از اين رو مشتمل « جنگی 

الزم به منظور کسب آمادگی کافی در برابر هر گونه حمله احتمالی يا باج خواهی از يک کشور می 

گردد. طبق اين تعريف، دفاع غيرنظامی بايد ايمنی اکثريت جمعيت غيرنظامی کشور و ادامه حيات 

 آنان )در زمان جنگ( را تضمين نمايد.

 اين رو دفاع غيرنظامی به صورت سيستماتيک اهداف زير را دنبال می نمايد: از

 به حداقل رساندن آثار حاصل از حمالت نظامی بر جمعيت غيرنظامی . -الف

 مقابله فوری با شرايط اضطراری حاصل از چنين حمله ای. -ب

 ی.بازيابی و برقراری تسهيالت و خدمات آسيب ديده در نتيجه چنين حمله ا -ج

مورد تاکيد قرار دارد «  نحوه مواجهه و مقابله با آثار ناشی از حمالت نظامی » در اين گروه از تعاريف 

محسوب « پدافند غيرعامل » از نظر مفهومی معادل با عبارت  « دفاع غيرنظامی » و از اين رو عبارت 

 می گردد. 

تاکيد می نمايد و «  رابر آثار باليا محافظت از شهروندان در ب» در گروه دوم دفاع غيرنظامی بر  

بنابراين طيف اهداف، اقدامات و روش های مقابله، گسترش می يابد. به همين دليل می توان تعريف 

اخير از دفاع غيرنظامی را يک تعريف عام محسوب نمود که پدافند غيرعامل بخشی از آن محسوب 

 می گردد.

ه معنای برنامه ريزی برای مقابله با آثار حوادث طبيعی برای مثال در کشور سوئيس دفاع غيرنظامی ب

و غيرطبيعی و نجات جان مردم و ايجاد فضای امن چه در زمان وقوع حمالت نظامی از سوی دشمن 

                                                           
7
  FEMA  804,807,804,823 
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و چه در هنگام بروز حوادث ناگوار طبيعی همچون سيل، زلزله، طوفان، آتش سوزی و ... )در زمان 

 8« صلح( تعريف می شود 

شور آلمان دفاع غيرنظامی محافظت از افراد با بکارگيری روش های غيرنظامی در مقابل همچنين در ک

 تعريف شده است.« خرابی های ناشی از جنگ و نيز در پيش بينی های ضروری در زمان صلح 

و در زمان صلح « جزء الينفک پدافند عامل » طبق اين تعريف ، دفاع غير نظامی در زمان جنگ  

ديريت بحران محسوب می شود در اين راستا هدف اصلی از پدافند غيرعامل در عنصر مهمی در م

زمان جنگ انجام اقدامات پيشگيرانه و تهيه ملزومات محافظت از افراد خودی در داخل مرز های ملی 

 3 تعريف شده است.

به معنای است را  ”Passive Defence“بنابراين از نظر مفهومی، پدافند غيرعامل که معادل التين آن 

قرار « دفاع غيرنظامی يا دفاع شهری » دفاع در برابر تهاجم های نظامی دانسته اند در مقابل عبارت 

است و در ادبيات فنی معاصر آن را به معنای آمادگی و  ”Civil Defence“دارد که معادل التين آن  

 منابع از ای پاره در. برند یم کار به -ساز انسان يا طبيعی از اعم –دفاع در برابر هر گونه سانحه 

 .شوند می گرفته ناديده گاه عبارت دو اين ميان تفاوت مرز فارسی

امروزه واژه پدافند در ادبيات فنی طيف بسيار وسيع و گسترده ای از مفاهيم و اقدامات برنامه ريزی ، 

ان)به صورت طراحی و اجرا را در سه مرحله قبل از بحران )به صورت آمادگی و هشدار(، حين بحر

شيوه های مواجهه( و بعد از بحران )به صورت شيوه های مقابله و مواجهه و بازتوانی( شامل می شود. 

در اين شرايط ، نوع خطر و تفاوت های ماهوی سوانح مختلف با يکديگر از قبيل تفاوت های ميان 

رزيابی خطر و برنامه ريزی و انواع آسيب پذيری و عوامل موثر در آن در هر يک از انواع سوانح ، لزوم ا

ارائه اصول و تمهيدات مناسب جهت کاهش خطر پذيری در برابر هر يک از انواع سوانح را خاطر نشان 

 می نمايد.

                                                           
1
کشور  07و امور جنگ، دفتر سازه های امن ، دفاع غيرعامل در  وزارت مسکن و شهرسازی ، معاونت فنی و اجرايی .

 7061طياری ،  .جهان، ترجمه حميد
4
وزارت مسکن و شهرسازی ، معاونت فنی و اجرايی و امور جنگ، دفتر سازه های امن ، دفاع غيرعامل در آلمان،   .

 7061اردستانی،  .ترجمه احمدرضا شفيعی
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 40 اصر جهان در باب پدافند غیرعامل دیدگاه های مع 2-1

ات جنگی طبق آمارهای سازمان ملل متحد در ابتدای قرن بيستم نسبت تلفات غيرنظاميان به کل تلف

% ، جنگ جهانی دوم  75% بوده است. در حالی که اين نسبت در طول جنگ جهانی اول به 5، تنها 

 % رسيده است. 43ميالدی به بيش از  7443% و در دهه  65به 

عالوه بر تلفات مستقيم جنگ ، تلفات بی شماری بر اثر عواقب غيرمستقيم جنگ از قبيل فقدان يا 

مات دارويی و درمانی و نيز منابع آب آشاميدنی سالم بروز می نمايد که در کمبود مواد غذايی و خد

اين ميان افراد آسيب پذير نظير کودکان و سالمندان و زنان و بيماران بيش از ديگران لطمه می 

 بينند.

تامين امنيت شهروندان را اصلی ترين قانون و مهم ترين ” De Cive“اولين بار توماس هابز در کتاب 

فه حاکمان در برابر مردم معرفی نموده و نپرداختن به آن را اقدام عليه صلح و قوانين طبيعت ذکر وظي

اکنون نيز پدافند غيرعامل هم به صورت يک هدف کلی و هم به عنوان مسئوليت هر 44می نمايد. 

ند دولتی شناخته می شود  به طوری که بسياری از دولت ها مسئوليت های گسترده ای در باب پداف

 غيرعامل بر عهده دارند.

ژنو چارچوب حقوقی الزم به  Iميالدی تمهيدات قانونی بين المللی در قالب پروتکل  7411در سال 

منظور نحوه رفتار با غيرنظاميان در زمان جنگ و نيز وظايف دول جهان در زمينه ارائه و اجرای طرح 

تکل داللت بر لزوم انجام اقدامات معينی به ها و برنامه های دفاع غيرنظامی را فراهم نمود. اين پرو

منظور دفاع از غيرنظاميان و تضمين محافظت از آنان در زمان جنگ است. کشورهای مختلف جهان 

به منظور تامين محافظت از شهروندان خود در برابر انواع باليای طبيعی و انسان ساز، روش های 

له غيرعامل با بحران، نوع بحران و امکانات در مختلفی را به تناسب ديدگاه غالب در زمينه مقاب

 دسترس بکار می گيرند. اهم اين روش ها عبارتند از:

 ها پناهگاه ايجاد ، خطر اعالم و هشدار بر مشتمل هشدار و پيشگيری •

 ر تخليه يا استقرار در پناهگاه هاب مشتمل مواجهه •

                                                           
و حسينی، اصول و رهنمودهای طراحی و تجهيز فضای باز مجموعه های مسکونی به  داعی نژاد، فرامرز و امين زاده73

 7015تهران ، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، ، منظور پدافند غيرعامل
  همان 77
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 نجات و امداد •

 بازتوانی •

ادی از کشورهای پيشرفته در امر محافظت از غيرنظامی ان در برابر بررسی ديدگاه های فکری تعد

تهاجم های نظامی گويای آن است که از ديدگاه پدافند غيرعامل، يک طرح کارامد می بايست تلفات 

جانی را به حداقل ممکن کاهش دهد، خسارات زيربنايی را به حداقل برساند و ابعاد و دامنه آسيب ها 

 دود نگاه دارد.را هر چه بيشتر مح

پدافند غيرعامل در اياالت متحده امريکا دارای ابعاد بسيار گسترده ای است. گرچه تاکيد اصلی در اين 

زمينه بر افزايش فوق العاده توان تهاجمی و بازدارندگی است، ولی ديگر اقدامات و تمهيدات پدافندی 

 اين. اند شده ديده نيز – ای هسته تحمال عمدتا –نظير مقابله با شرايط حين و پس از وقوع حمله 

 تخليه) مواجهه ،(خطر اعالم) آمادگی بر مشتمل غيرعامل پدافند در عمل مراحل کليه تمهيدات

( و بازتوانی پس از وقوع حمله را در بر ها يب آس دامنه کاهش و نجات) مقابله ،(محل افقی يا عمودی

 می گيرد.

 پدافند غیرعامل در معماری 2-5

شهرسازی به عنوان يک واسطه، قدرت دفاعی را باال می برد و در ارضای نياز به امنيت در  معماری و

، واژه "اکستيکس"سلسله مراتب پله ای مازلو اثر مثبت داشته و باعث بقای انسان می گردد. در 

در مقابل تهديدات  "ايمنی و حفاظت")تهديدات انسان ساز( و واژه  "دشمن"در مقابل  "دفاع"

بکار می رود. با اين رويکرد روانشناسانه به معماری و شهرسازی، بحث ايمنی و امنيت بايد در  طبيعی

کليه سطوح برنامه ريزی و طراحی، از موضوعات کالن شهرسازی تا معماری و جزئيات فنی مد نظر 

ريزی کالن يک قرار گيرد. برای مثال اثرات موج انفجار ناشی از بمباران هوائی، نه تنها بايد در برنامه 

مجتمع زيستی منظور گردد، بلکه بايد در جزئيترين حوزه مهندسی مانند ساخت درب و پنجره و 

 "پايدار"جنس مصالح ساختمان مانند شيشه نيز به صورت همه جانبه و متعادل بررسی شود تا طرح 

 باشد.

رات تهديدات انسان ساز تدابير پدافند غيرعامل در معماری و شهرسازی می تواند عالوه بر کاهش خسا

)جنگ و بمباران هوايی و ...(، جهت کاهش خطرپذيری در برابر انواع خطرات طبيعی نيز مفيد واقع 

شود. تلفيق طراحی پدافند غيرعامل، برای مقابله با خطرات طبيعی مانند زلزله عالوه بر تهديدات 

 گردد. طرح دفاعی می "پايداری"انسان ساز، در زمان صلح و جنگ، باعث 
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 نظریه دکتر اصغریان پیرامون پدافند غیرعامل در معماری 2-5-4

«  الزامات معماری و تهاجم » دکتر اصغريان جدی الزامات معماری در پدافند غيرعامل را در قالب  

بيان می نمايد. با توجه به مراحل تهاجم دشمن که شامل شناسايی، حضور، بازشناسی، نشانه روی، 

فرار است، به کارگيری هريک از اين الزامات و عوامل در طراحی پدافند غيرعامل به ايراد خسارت و 

نوبه خود در يک يا چند مرحله از مراحل تهاجم دشمن خلل ايجاد کرده و دشمن را از دستيابی به 

هدف ناکام خواهد گذاشت. الزامات معماری در جدول به گروه های خاصی طبقه بندی شده است. 

 42 عبارتند از: اين گروه ها

 شامل مکان يابی و آرايش استقرار، موانع، پراکندگی و مديريت ساخت و بهره  برنامه ریزی

 برداری

 شامل ضد مراقبت اغتشاش در دید دشمن 

 شامل استتار ، اختفاء و عوامل فريب دید دشمن 

 شامل معماری داخلی، فضاهای چند عملکردی، ورودی و خروجی های معمولی و  طراحی

 اری، مرمت پذيری ، نمای داخلی و خارجی ساختماناضطر

 شامل شبکه های زيرساخت ، تاسيسات و استحکامات ساخت 

داعی نژاد اصول پدافند غيرعامل در طراحی و تجهيز فضاهای باز مجموعه های مسکونی را به صورت 

 زير تشريح می نمايد: 

 به معنای درجات متفاوت  اصل اول : محافظت سلسله مراتبی :اصل محافظت سلسله مراتبی

آسيب پذيری بخش های مختلف يک مجموعه است. طبق اين اصل جزء فضاهايی که در برابر 

يک سانحه دارای بيشترين آسيب پذيری هستند، بايد از باالترين سطح آماد گی جهت 

مواجهه موثر با شرايط بحران برخوردار باشند. همچنين طبق اين اصل می توان شدت آسيب 

ی افراد، فضاها و تجهيزات را با چيدمان صحيح توده و فضا، افزايش فاصله بين بلوک پذير

های ساختمانی، يکنواخت نمودن شعاع دسترسی از توده به فضا و باالخره با مهار کردن 

 عوامل تشديد کننده خسارات در سطح جزئيات تا حدود زيادی کاهش داد.

 اصل دوم : پوشش سراسری 

                                                           
، تهران، دانشکده معماری شهيد  "الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار  "(،  7010اصغريان جدی ، احمد ، ) 72

 پايان نامه دکتری.بهشتی ، 
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عت در استقرار در نقاط امن و نيز سرعت در امداد و نجات و مهار دامنه اين اصل اهميت سر

 آسيب ها را مورد تا کيد قرار می دهد.

 اصل سوم : محافظت پويا 

اين اصل بيانگر آن است که به کمک سه ويژگی انعطاف پذيری، تنوع و کارايی ، عناصر 

طراحی شوند.ويژگی انعطاف حفاظتی در محيط بايد به صورتی پيوسته و به شکل های متنوع 

پذيری موجب می شود که هر يک از اجزا و عناصر محيط از قابليت ارائه عملکردهايی فراتر از 

عملکرد معمول خويش باشند که از ديدگاه پدافند غيرعامل اين قابليت عملکردهای حفاظتی و 

ناصر حياتی محيط و حمايتی در برابر شرايط بحرانی است. ويژگی تنوع بيانگر لزوم تعدد در ع

به منظور حفظ تداوم عملکرد آن ها به ويژه در شرايط اضطراری است که موجب تسريع در 

مهار دامنه صدمات ناشی از رخداد سانحه است. ويژگی کارايی حاکی از آن است که ضرورت 

 وجودی هر عنصری در طرح و ترکيب محيط تابع توانايی تامين عملکردهای مورد انتظار از آن

 است که با ترکيب تعدادی عملکرد ساده می توان به سطح عالی تری از عملکردها دست يافت.

 اصل چهارم : اصل خودکفايی نسبی 

با فرض بدترين شرايط بحران بايد مجموعه قادر به تامين حياتی ترين نيازهای آسيب ديدگان 

اين نيازها می توان از  در شرايط اندکی قبل و بالفاصله پس از وقوع خطر باشد. از مهمترين

اعالم خطر ، مقابله با آتش ، فوريت های پزشکی ،سيستم های جايگزين و امکانات ضروری 

 جهت اسکان اضطراری نام برد.

 اصل پنجم : کمترين آسيب پذيری 

اين اصل بر لزوم دقت در جانمايی عناصر محيط و استفاده هوشمندانه از امکانات طراحی جهت 

از رخداد انفجار است. با توجه به اصول مذکور پدافند غيرعامل در معماری ، در  کاهش صدمات ناشی

خاتمه برخی از تمهيدات پدافند غيرعامل در طراحی بخش های مختلف معماری بطور خالصه ارائه 

شده اند که بکارگيری آنها می تواند در کاهش خسارات وارد به ساختمان و تلفات ناشی از آن در برابر 

 49 هديدات انفجاری موثر واقع شود.خطر ت

 

                                                           
داعی نژاد، فرامرز و امين زاده و حسينی، اصول و رهنمودهای طراحی و تجهيز فضای باز مجموعه های مسکونی به 13

 7015منظور پدافند غيرعامل ، تهران ، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، 
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 تاثیرات مبانی نظری بر فرم و حجم 2-6

مبحث پدافند غير عامل در ارتباط کامل با فرم ،پالن و حجم ساختمان ها می باشد به گونه ای که 

طراحی فرم و پالن مناسب در کنار حجم صحيح می تواند تا ميزان زيادی از مشکالت در زمان بحران 

 را بکاهد.

 ز اين رو می توان در چند دسته متفاوت از ديدگاه بحران به اين منظر نگريست.ا

 انفجار -2-6-4

 انفجار ها و اثرات آن نسبت به حجم ساختمان : -

به منظور تحليل موج   ”L.S Dyna“به اين منظور استفاده از فرم های پيشنهادی و نرم افزار 

 41انفجار در ساختمان 

 ی ها در پالن به منظور پاسخگويی درست به موج انفجارجاگذاری مناسب کاربر -

 عملیات تروریستی و گروگان گیری  -2-6-2

 تاثير حجم و فرم مناسب بر جلوگيری و يا کاهش تلفات 

 پالن مناسب و پراکنده همراه با راه های گريز و فرار نا محدود

 

 مدیریت بحران در زمان های حساس ) جنگ ،زلزله و ... ( -2-6-9

 فرم و فضا های انعطاف پذير و در عين حال مستحکم و پايدار

 پالن های قابل تغيير برای کاربری های زمان بحران و پناهگاه های خاص

  

                                                           
 مراجعه شود به فصل پنجم ضوابط و استاندارد ها79
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   فصل سوم :

 نمونه موردی
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نمونه هايی که در اين بخش آورده شده اند با توجه به موضوع مجتمع تجاری در بافات قاديمی و در   

انتخاب شده اند. نمونه سرای گلشن گزارشی است از يک سرای قاديمی در باازار    مجاورت بازار سنتی

همدان و ديگر موارد مراکزی هستند که به تازگی تاسيس شده اند. مقايسه تطبيقای ايان ماوارد باه     

وضوح نشان دهنده مسيری است که در تعريف اين پروژه پيموده شده است. مشابهت ها و همخاوانی  

ريزی سرايی قديمی با نياز امروزی و مراکز کنونی گيری که در معماری و برنامههای متعددی و چشم

شود چشم نواز است و يادآور دليل پاسخده بودن اينگونه بناها حتی در اکناون اسات. و ايان    ديده می

ايده را به ذهن هدايت می کند که يک مرکز تجاری که در عين نو بودن، امروزی بودن و کارآمد بودن 

ويژگی های مفيد و ارزنده سرايی قديمی را در خود داشته باشد به دليل همخاوانی کالبادی باا     تمام

 بافت قديمی بسيار کارآمدتر خواهد بود. 

 همدان -سرای گلشن -9-4

  :پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی

  || 7011/35/20 :ثبت تاريخ || 2012: ثبت شماره || صفويه: قدمت ||نام ثبتی: سرای گلشن 

 ههای حلبی سازها وکفشدوز خان استهنشانی: خ اکباتان ر

شود و زمينی  ها محدود می خانه و از شمال به راسته کفاش اين بنا از غرب به راستۀ صحاف

گوشه و نزديک به مربع و طرحی بسيار منظم، اما ساده دارد. کانونِ اين طرح صحنی وسيع به  راست

های يکسان در دو طبقه در اطراف آن قرار  هايی مشابه با دهانه هشت است که حجره شکل هشت و نيم

 .های صحن، هيچ تحولی رخ نداده است اند؛ حتی در نمای ميانه جبهه گرفته و به آن رو کرده

ها از درون به هم پيوسته و بدين صورت، از تسلسل  های فوقانی ايوانچه دارد. اين ايوانچه حجره

های  های فوقانی به پله واقی پديد آمده است. اين رواق هم ارتباط حجرههای مرتبط به هم، ر ايوانچه

چهار کنج سرا را ممکن کرده و هم حجم صحن را مجوّف نموده و از يکنواختی آن کاسته است. 

ای  اندازه است و در هر جا که امکان داشته است، در پس آنها، پستو يا حجره ها کمابيش هم حجره

سه حجره ميانی جبهه شمالی در طبقه پايين از درون به هم پيوسته و حجره  اند. ديگر تعبيه کرده

هايی در طرفين دارد. بدين ترتيب، در ميانه اين  ميانی صورت داالن کوچکی را يافته است که حجره

ای هست که  جبهه، در مقطع افقی، تحولی رخ داده است. در هر کنج صحن، در هر دو طبقه، ايوانچه

های  های کنج نيز از آنها تأمين شده است. ايوانچه باال در آنها قرار دارد و راه حجره های طبقه پله

مانند  هايی تيمچه هشتی .برد هايی ساده و زيبا راه می شرقی به هشتی های شمالِ شرقی و جنوب کنج

ن اند. اي هايی در دو طبقه در اطراف آنها نشسته بندی شده که حجره با قاعده هشت و طاق رسمی
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که خواهيم ديد، هشتی  شود. ورودی اصلی نيز، چنان های فرعی بنا نيز محسوب می فضاها هشتی ورودی

خص طرح، سه هشتی مشابه قرار گرفته شا نقطه سه در ترتيب، بدين. دارد غربیمشابهی در ميانه جبهه 

حور. حجمِ طاق مدوّر های متقارن نسبت به آن م است: يکی در رأسِ محورِ تقارنِ طولی و دو هشتی در کنج

ای  کم، در مقطع افقی، به هندسه طرح شخصيت ويژه ها در صحن چندان شاخص نيست؛ اما دست اين هشتی

هايی در دو طبقه در  ای است که حجره بخشيده است. ايوانچه کنج شمال غربی مقدمه ورود به حياط زاويه

توان کيفيت  اصيل و قديمی است و با آنها می های اين حياط اطراف خود دارد. در و پنجره بسياری از حجره

های آن کنج را تأمين  اصيل فضای همه سرا را تصر کرد. ايوانچه کنج جنوبِ غربی نيز راه وصول به حجره

که گذشت، نمای آن در صحن هيچ تفاوتی با ديگر  کند. دهانه ميانی جبهه غربی مدخلِ سراست و چنان می

خانه آغاز و از طريق هشتی و راهروی،  بازار صحاف سرا با سَردَری ساده در راسته ها ندارد. دستگاه ورودی دهانه

هاست. راهروی که سَردَر را به  های کنج که گفتيم، اين هشتی کامالً مشابه هشتی شود. چنان به صحن ختم می

ت، مسير ورود پيوندد در امتدادِ محور تقارن طرح و راهرو رابطِ هشتی و صحن نيست؛ و بدين صور هشتی می

توان مستقيماً درون صحن را ديد. البته بعيد نيست که در  به صحن شکسته شده است و از راسته بازار نمی

بام صحن يکنواخت و ثابت و نمای  ها يک شکل و جناغی و رُخ قوس همه دهانه .اين ورودی تصرف شده باشد

توان اهميت  دار می سراهای ايوان راها و کاروانصحن سراسر آجری و بدون تزيين است. از مقايسه اين بنا با س

های صحن را در تثبيت و تحکيم هندسه طرح و نيز در معنا بخشيدن به  ايوان يا هرگونه تحول در ميانه جبهه

اجزا و اشکال با ممکن ساختن قياس بصری برای آنها بهتر دريافت. در عين حال، نبودن ايوان نيز موجب 

سازی سرا تصرف شده است و از طرح اوليه  شود. در حياط کيفيت فضايی ديگری میيکپارچگی بيشتر طرح و 

ها ويران و برخی به حال خود رها  اند و برخی از حجره آن اثری نيست. متأسفانه، در صحن، اتاقکی هم ساخته

 75 .شده است
 

 

 

 

 نمای جبهه شرقی و غربی سرای گلشن -0-7

 

 

 

 

 آجرکاری تزئينی در هشتی ورودی -0-0       ل و دوم          نمای جبهه خارجی طبقات او -0-2

                                                           
1377یخیسرایگلشن.اشرفستاری.گزارشپیشنهادثبتاثرتار15
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 پالن طبقه اول سرای گلشن -0-9

 

 سرای گلشن پالن طبقه همکف -0-5
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 شهر اندیشه -پروژه بازار بزرگ ایرانی اسالمی -9-2

 مبانی طراحی وشكل گیری فضاها -9-2-4

 شده گرفته نظر در اسالمی –ايرانی  ايده طراحی هسته اصلی مرکز شهر انديشه ، الگوی شهرسازی

 پروژه در شده آن بر سعی و دارد قرار مذهبی فرهنگی فضاهای و شهرها،ميدان،بازار مرکز در اساساً که

ر ، از ايده ميدان نقش بازا و ميدان ترکيب جهت فوق مجموعه در.گردد لحاظ ها ويژگی اين مذکور

اطراف مجموعه و در پشت بدنه اصلی قرار داده شده جهان اصفهان ، بهره گرفته شده است.بازار در 

است.با توجه به استقرار شهر جديد انديشه در محدوده فرهنگی شهر تهران ، سبک معماری مورد نظر 

 .تهران ميباشد ((، ملهم از معماری ساختمان ميدان قديم توپخانه ) امام خمينی )ره

متر مربع شامل  775333با زيربنای حدود هکتار و  5/2اين پروژه در زمينی به مساحت حدود 

 بوده …واحد( و  7521واحد( ، فرهنگی ، مذهبی ، پارکينگ) 7761کاربری های مختلف تجاری )

 است

 پوسته زنده تجاری -9-2-2

نحوه قرارگيری رواق ها در اطراف باغ ايرانی و دسترسی به بخشی از فضای تجاری از طريق اين 

ردن مردم با حياط مرکزی پروژه ، به زنده بودن فضای ميدان به عنوان يک پوسته ، عالوه بر درگير ک

 .عنصر شهری ، کمک ميکند

 راسته بازارها -9-2-9 

به لحاظ فرم ، از هندسه کالسيک ايرانی پيروی ميکند.نحوه حرکت بدين صورت است که پس از طی 

اده را از ميان برميدارد و مسيری ، يک هشتی نمايان ميشود و يکنواختی طوالنی بودن حرکت پي

 .عالوه بر آن سراها را جهت قرارگيری اصناف مختلف بوجود می آورد

 رواق -9-2-1

رواق عنصری است در معماری ايرانی که از لحاظ بصری و سايه اندازی در پروژه فضايی دلچسب برای 

همکف و اول( برای حرکت مراجعين فراهم ميسازد.در اين بازار رواق ها در سه طبقه ) گودال باغچه ، 

افقی مردم تعبيه شده است و پوسته خارجی بنا را ايجاد کرده است و بدين ترتيب روند تکرار اين 

عنصر معماری در نمای پروژه ريتم را که يکی از اصول طراحی معماری است ايجاد نموده.در ضمن 
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گذارد.تکرار و توالی رواق ها پرسپکتيوی ديد افراد از طبقه اول ، زيبايی باغ ايرانی را بهتر به نمايش مي

 76 .را در محور اصلی ايجاد ميکند که در نقطه مرکزی و تالقی آن مسجد نمايان ميشود

 

 

 

 

 

 رواقها -1-0     حياط مرکزی -0-6

 

 

 

 

 

 ديد کلی مجموعه -0-1

 

 عتیقپروژه  -9-9

فضايی، احيای راه تاريخی  در طرح عتيق پيرامون مسجد کبود خارج کردن بنای مسجد از انزوای

ابريشم و تحريک توسعه در يکی از مهمترين بخش های شهر، يعنی بلوک اتصال دهنده مرکز 

قديم)بازار تبريز و پيرامون( با مرکز جديد شهر)خيابان امام خمينی تا ميدان دانشگاه( مورد نظر بوده 

 محور يک صورت به "بازار نهکه" تاريخی محور کردن زنده عتيق ويژگی های ساختاری طرح .است

تجاری فعال و معتبر، ايجاد يک محور بصری قدرتمند وگشايش فضايی در مقابل مسجد کبود، توجه 

                                                           
14
 http://andisheh-ntoir.gov.ir 
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به ارزش های باستان شناختی و کاوش های اخير در محدوده طرح و ساماندهی بافت مسکونی 

های فرهنگی و مدنی  پيرامونی، تشويق مجموعه با کارکرد مختلط و جاذب جمعيت و تقويت فعاليت

 .بوده است

 :هکتار، از دو بخش اصلی تشکيل شده است 71اين پروژه در وسعت تقريبی 

هزار متر  63يرامون مسجد کبود و در امتداد بازار عتيق)جاده ابريشم(، که با زيربنای بيش از پ .7

 داده جا خود در را  مربع فضاهای تجاری، اداری، پارکينگ، فرهنگی تفريحی و دفاتر کار و موزه فرش

 .احيای بخش شرقی محور اصلی بازار در مرکز تاريخی شهر را موجب ميشود و

تجديد حيات، بهسازی و نوسازی محله مسکونی در قسمت شرقی محدوده طرح که احيای يکی از . 2

محالت مسکونی اصيل و قديمی شهر را موجب خواهد شد. اين بخش از پروژه مسجد کبود نيز با 

 71.کت مالکان و ساکنان به اجرا در می آيدمشار
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 پروژه عقيق -0-79

 پروژه تجاری، فرهنگی و اقامتی نیكان -9-1

خان( در بر خيابان لطفعلی خان زند و اقامتی و فرهنگی نيکان )مدرسه  -اراضی مجمتع تجاری

جنوب و شرق بازار وکيل واقع شده است. به لحاظ موقعيت شهری اراضی طرح جزء بافت قديم شهر 

شيراز و در چهار راه مهم خدمات تجاری شهر شامل بازار وکيل و خيابان لطفعلی خان زند قرار دارد. 

 متر مربع است 00333وسعت اراضی طرح بالغ بر 

گرديده است. لذا  نجائی که اين منطقه همواره جزء استخوان بندی اصلی شهر محسوب میز آا

فرهنگی در اين منطقه، در طول تاريخ شکل گرفته و تا به امروز نيز  -ای از فضاهای تجاری مجموعه

 .کاربری و کارکرد خود را حفظ نموده است

ای )بازار وکيل و  عملکرد ملی و منطقه با توجه به موقعيت اراضی طرح در اطراف دو بازار مهم با

بازارهای اطراف خيابان لطفعلی خان( احداث واحدهای تجاری در کنار بازار وکيل و مرتبط با آن در 

ها و کمبودهای شهر محسوب  ترين نياز راستای ارائه خدمات به توريسم داخلی، خارجی يکی از مهم

حداث يک مرکز تجاری در اراضی واقع در شرق مدرسه گردد که در اين اراضی قابل تأمين است و ا می

های تخريب شده در طرح و تعداد  خان و بر خيابان لطفعلی خان زند به منظور معوض تجاری

 .تواند راهکار دوم برای عرضه واحدهای تجاری محسوب گردد محدودی برای فروش و عرضه نيز می
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داده شده است که با توجه به  0درجه  بخش ديگری از اراضی طرح نيز اختصاص به احداث هتل

نزديکی اراضی طرح به مراکز مذهبی )شاهچراغ )ع( و آستانه سيد عالء الدين حسينی )ع( و مراکز 

توريستی، بازار وکيل، مسجد وکيل، مجموعه زنديه و مدرسه خان قطعاً عملکرد آن مورد استقبال 

.گردشگران قرا خواهد گرفت
71
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 همدان  1-4

 تاریخ همدان  1-4-4

راف آن جان می بخشاد و  الوند کوه با چشمه های فراوان و پر آبش به شهر و زمينه های حاصلخيز اط

مانند کليه نقاط با استعداد و حاصلخيز ايران از ادوار قديم مرکز سکونت مردمان و مهد تمدن هايی از 

اعصار باستان بوده است . از علل پيدايش اين شهر بدون شک ، يکای فراوانای آب و بارنادگی زيااد و     

 از کنار شهر است . ديگری به علت عبور شاهراه تجاری و غرب به شرق و بالعکس 

های پست بين النهرين به فالت مرتفع ايران مربوط مای شاوند . شااهراه    توسط اين شاهراه سرزمين 

مزبور ابتدا به دست هخاامنشيان ساخته شد و بعدها در زمان خلفای عباسی ايان راه کاه قسامتی از    

 بين النهرين بود ، توسعه و ترميم يافت .  -شاهراه خراسان 

قبل از ميالد( نام همادان ، همادانا نوشاته شاده      7733ه تگالف پالسر اول شهريار آشوری ) در کتيب

است . مورخ يونانی  هرودوت هزار سال بعد بنای شهر همدان را به نام هگمتانه به دياوگس نخساتين   

قبل از ميالد( و طی شرحی می نويسد پس از آن که ايان   655تا  131پادشاه مااد نسبت می دهد ) 

ادشاه هگمتانه را جهت پايخت کشور خويش برگزيد کاخی عجيب و مستحکم به صورت هفت قلعاه  پ

که هر يک درون ديگری جای داشت بنا نهاد و به تقليد از رنگ آميزی کااخ هاای باابلی هار ياک از      

ديوارهای قصر مزبور را به رنگی در آورده بود حصار داخلی کاخ های سلطنتی که در آن جای داشات  

 .  اند داشته مسکن حصارها از خارج شهر ی نگ طالئی بوده است . سکنهبه ر

در داماان  »قبل از ميالد( همدان را اين طور وصف می کناد :   702تا  239پلی بيوس مورخ يونانی ) 

کوه ارنتس ) کوه الوند ( شهر هگمتانه با قلعه و ارگ مستحکم و حيرت آوری قرار گرفته است و قصر 

متار اسات .    7033ن قلعه آن استوار گرديده و مساحت زمين زير بنای کاخ شاهی شاهی درون آخري

های عجيب و تزئيناتی که در اين کاخ به کار رفته به نحوی است که توصيف وضع ساختمانی و آرايش

از قصر هفت هزار امروز اثری نيست و آثار کشف شده از بقاياای  « ) آن مبالغه آميز به نظر   می رسد.

ی ی شاهنشاهيان هخامنشی است( . بر اثر احاداث خياباان کمار بنادی اکباتاان و بارش تپاه       کاخ ها

هگمتانه ) محله سرقلعه و قلعه شاه داراب کنونی ( ديوارهای خشتی کهن که شالوده کاخ هاای شاهر   

ياران ايران باستان است نمودار گرديد و به جرأت می توان گفت که تپه ی هگمتانه ناه تنهاا از نظار    

 553باه شامار مای رود . در ساال      دنيا نقاط ترين ريخ ايران بلکه از نقطه نظر تمدن جهانی از مهمتا

قبل از ميالد کوروش کبير مؤسس سلسله ی هخامنشی همدان را تصرف کرده و سلسله شاهان ماااد  
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را منقرض نموده است . بعضی از مورخين معتقدند که شهر همدان در دوره بخت النصر وياران شاده   

است و موقعی که داريوش اول شهريار بزرگ هخامنشی به سلطنت و قادرت رسايد آن را از ناو آبااد     

 نمود . 

شمسی( دو کتيبه، يکی از طال و ديگری از نقاره در همادان   7032ميالدی مصادف با  7420درسال )

دو  ايان عدها کشف شد که به نام داريوش اول در آن ها از بناها و کاخ های شهريار ، ياد شده است . ب

 کتيبه نظری در حفاريهای تخت جمشيد ) پرسپوليس ( به دست آمد . 

با اينکه هکاتوم پاولی ) دامغاان اماروزی ( مقار حکومات پادشااهان اشاکانی ، از همادان دور باوده          

است پادشاهان اين دوره مساافرت هاای متعاددی باه همادان کارده اناد . آثاار باه دسات آماده از            

بقاياای بارج و بااروی قلعاه ی نظاامی بار فاراز تپاه ی مصالی اسات و شاير             اين دوره در همادان ، 

ساانگی اساات کااه در ساامت جنااوب شاارقی شااهر کناااونی قااارار دارد و قاابالً اياان محاال را دروازه  

شهر يا بااب االساد ناااميده انااد زياارا دو شاير سنگاای در دو طارف دروازه قاارار داشاته اسات .            

ر محلااه ی پاار جمعيتاای از شااهر هماادان بااه نااام حاااج غياار از تپاااه ی مصاالی و شااير ساانگی ، د

متااری پياادا شااده  1احمااد قلعااه ضاامن حفاااری چاااه آب شااواهدی از قبااور اشااکانيان در عمااق   

ماايالدی ( و بااا در نظاار گاارفتن اياان موضااوع کااه در آن     7452 -شمساای 7007اساات ) سااال 

ر زماان اشاکانيان   دوره اجساد را در منازل دفن می کردند معلاوم مای گاردد کاه ايان محلاه نياز د       

 مسکونی بوده است . 

پادشاهان ساسانی نيز قصرهايی در همدان داشته اند و اکثر تابستان ها را در همدان به سر مای بارده   

اند . پسر سوسن دخت بهرام گور عادت به شکار در حوالی ايان محال داشاته اسات و باه دساتور او       

هجااری )   20سااخته اند . هماادان در سااال   اقامتگاهی در حدود پاانزده کيلومتری همدان برايش 

ها در نهاوند به دست عرب ها افتااد و بعاد از آن تاا    ميالدی ( پس از پيروزی حيرت انگيز عرب 699

زمان سلجوقيان همدان بيش از يک مرکز واليت نبوده است ولی اهميت خود را از نظر مرکزيت داد و 

وره ی سالجوقی اسات و ابتادا باه صاورت مساجد ماورد        ستد حفظ کرده بود . گنبد علويان از آثار د

استفاده خاندان علويان بوده و سپس به صورت مقبره اين خاندان در آمده اسات . ايان گنباد از نظار     

نمای بيرون خيلی شبيه بنای معروف گنبد سرخ مراغه و در داخال گنباد نياز شابيه گنباد معاروف       

 حيدريه ی قزوين است . 

لسوف و دانشمند گرانمايه ابو علی سينا، اصفهان را به قصد همدان در حالی ميالدی في 7301در سال 

که در اثر مريضی بسيار ضعيف و رنجور شده بود ترک گفت و پس از مدت زماان کوتااهی اقامات در    
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ميالدی تعمير و تعمايم شاده باود در ساال      7111اين شهر فوت نمود . مقبره ابن سينا که در سال 

 ( در هزاره تولدش به طور کامل تجديد بنا شد .  شمسی 7000م )  7459

مقبره ی باباطاهر شاعر و رباعی سرای مشهور ايرانی نيز که هم دوره ابن سينا بوده در قسمت شمالی  

 شهر قرار دارد و به تازگی تجديد بنا شده است . 

کرده و اين شهر  در نيمه دوم قرن دوازدهم ميالدی امرای سلجوقی پايتخت خود را به همدان منتقل

 حدود پنجاه سال مقر حکومت پادشاهان اين دوره بوده است . 

ميالدی همدان مانند بسياری ديگر از شهرهای ايران دچار حمله ی مغول ها گشات و   7223در سال 

 اين قوم از شهر خرابه ای بيش باقی نگذاشتند و بيشتر سکنه شهر را قتل عام کردند . 

رامش نسبی در قرن هفدهم ميالدی همدان مورد توجه شاه عباس صفوی پس از حدود سيصد سال آ

 قرار گرفت و در ترميم بناهای شهر کوشش فراوان شد . 

و آثار اين دوره مدرسه زنگنه ) مدرسه بزرگ ( است که در زمان قاجاريه تجديد بناا شاده اسات . در    

ی در بغاداد تصارف شاد و لطماات     اواخر سلسله ی صفويه شهر همدان دو بار توسط قوای والی عثمان

ميالدی به موجب پيمانی با دولت عثماانی ايان شاهر باه اياران       7102بسيار ديد و باالخره در ژانويه 

 تعلق گرفت . 

آقا محمد قاجار به همدان رفت و به ترميم برج و باروی موجود در شهر پرداخت و نام  7114در سال 

ثار دوره قاجاريه مسجد جامع و مدرساه آخوناد و کاروانسارای    اين برج و بارو را مصلی گذاشتند . از آ

 گلشن   می باشد . 

 

 

 

 

 

 

 نقشه همدان قديم 7-9تصوير 
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 همدان در روزگار معاصر  1-4-2

شمسی و با تأسيس کارخانه برق ) حاج حسن پرتوی ( وضع ظاهری شهر تا حادودی   7036در سال 

ی نقشه ی شهر همدان توسط کارل فريش آلمانی  شمسی ( با ارائه 7031دگرگون شد و سال بعد ) 

شمسی  7072تا  7034فرهنگ ديرپای اين دياار مورد تهااجم واقاع شد و در فااصله ی ساال هاای 

با احداث ميادان مرکزی شهار ) ميدان امام فعلی ( و شش خيابان باه شاکل شاعاعی انساجام بافات      

 هازاره  مقدمات که 7005 – 7002و قمع در سال سنتی اين شهر تاريخی به هم ريخته شد. اين قلع 

 ی تپاه  دل شامال  ساوی  از اکباتان خيابان امتداد و رسيد خود اوج به شد می فراهم سينا ابوعلی ی

 .  شکافت را هگمتانه تاريخی

با ايجاد دفاتر پست و تلگراف درجه ی دوم و برقراری خط تلفن و احداث تعدادی از  7073در سالهای 

 ت و از جمله دفتر آمار و سرشماری چهره ی شهر، رفته رفته دگرگون شد . شعب و ادارا

شمسی اولين قانون تقسيمات جغرافيايی در کشور به تصويب رسيد . بار اسااس ايان     7076در سال 

قانون کشور به ده استان تقسيم می شد که منطقه ی همدان به استان پنجم ) کرمانشاهان ( الحاق و 

 مرکز اين استان مقرر گرديد .  کرمانشاه به عنوان

و قبل از جناگ جهاانی دوم سلساله ی اقاداماتی در منطقاه ی       7076تا  7074در فاصله سال های 

همدان صورت گرفت که برخی جنبه ی اقتصادی داشت و پاره ای از آن ها نيز به دگرگونی اجتماعی 

ق صنايع دستی از جملاه ظاروف   و وضع کالبدی شهر انجاميد . داير شدن کارخانه های صنعتی و رون

سفالين اللجين ، ايجاد کانال فاضالب در خيابان داريوش ) شريعتی فعلی ( همدان و ايجاد بيمارستان 

شهرداری و نيز احداث يک باب بيمارستان در بيرون شهر همدان ) مرکز جامع روانی باوعلی فعلای و   

 ت .در خيابان ميرزاده عشقی ( از جمله اين تحوالت بوده اس

شمسی در پی برناامه ريزی هاای عدم تمرکز در ساطح کشااور منطقاه ی همادان      7092در ساال 

شاامل شهرستان های همدان ، مالير ، نهاوند و تويسرکان از استان پنجم جدا شاد و ناام فرماناداری    

 کل همدان برخورد گرفت .

مادان دارای اولاين طارح    شمسی و همزمان با اجرای اصالحات ارضی در منطقه ، شهر ه 7095سال 

به  7053و مرحله ی دوم آن در دی ماه  7091جامع شهری شد . مرحله اول اين طرح در خرداد ماه 

تصاويب شاد .    7052تصويب شورای عالی شهر سازی رسيد و طرح تفصيلی شهر نيز در مارداد مااه   

توسعه و عمران همدان مورد تجديد نظر قرار گرفت و به اين منظور ) طرح   7062طرح اخير در سال 
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فرمانداری کل همدان به استان بدل شاده   7052( تهيه و تصويب شد و اين در حالی بود که از سال 

به ناام دانشاگاه باوعلی ساينا بار ظرفيات هاای         7055بود .با تأسيس اولين دانشگاه همدان در سال 

 فرهنگی اين خطه فرهنگ پرور افزوده شد .

 مدان شناخت خصوصیات اقلیمی ه 1-2

 

 

 

 

 

 

 

 موقعيت ايران در جهان  2-9تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعيت استان همدان در ايران 0-9تصوير      
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 موقعيت شهر همدان در استان همدان 9-9تصوير 

 خصوصیات جغرافیایی همدان   1-2-4

درجاه و   05دقيقه تاا   54درجه و  00کيلومتر مربع بين مدارهای  74940استان همدان با مساحت 

دقيقه طول شرقی از نصف النهاار   06درجه و  94دقيقه تا  09درجه و  91دقيقه عرض شمالی و  91

 گرينويچ قرار گرفته است و جزء استان های غربی است . 

اين استان از شمال با استان های زنجان و قزوين ، از جنوب به لرستان ، از شرق به استان مرکزی و از 

کرمانشاه و کردستان محدود می شود . بلندترين نقطه ی استان ، قله ی الوند باا   غرب به استان های

متر بين شهرستانهای تويسرکان و همدان قرار گرفته و پست ترين نقطه اساتان اراضای    0519ارتفاع 

متر از ساطح درياا مای باشاد .      7555عمر آباد در بخش شراء و پيشخوار کنار رود قره چای با ارتفاع 

دهستان  13بخش و  23شهر ، 23استان همدان دارای  7016آخرين تقسيمات کشوری در سال بنابر 

کيلومتر مربع مرکز شهرستان و استان است که شهرستان  5/50است . شهر همدان با مساحتی حدود 

 کيلومتر مربع است .  9771دهستان و مساحتی حدود  72بخش و  0شهر ،  5همدان دارای 

دقيقه عرض شمالی و  91درجه و  09دقيقه طول شرقی و  07درجه و  91رهای شهر همدان بين مدا

 متر از سطح دريا واقع شده است .  7123ارتفاع 
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 نقشه عناصر طبيعی شهر همدان 5-9 تصوير

 خصوصیات اقلیمی همدان  1-2-2

می گردد ، در تابساتان هاا    در همدان با توجه به تفسير و توجيه اقليمی که در صفحات آينده مطرح

 شرايط مطلوب اقليمی حاکم می گردد . 

آب و هوای آن نسبتاً خنک و معتدل می باشد ، به خصوص که هم زمان با آن ، ديگار ناواحی اياران    

دارای شرايط خشکی است . آب و هوای شهرستان همدان تحت تأثير وضاعيت جغرافياايی ، دوری از   

 م چون الوند و وزش باد نسبتاً متغير می باشد . دريا و وجود کوه های مرتفع ه

در سال و تعاداد روزهاای يخبنادان     mm 205و متوسط بارندگی   c  °5/77متوسط درجه حرارت

 روز از سال است .  722

همدان به علت دارا بودن زمستان های سرد و طوالنی با يخبندان های طوالنی ، يکی از سرد ترين 

محسوب می شود . تابستان های همدان معتدل است. )سالنامه ی  شهرها و استان های کشور

درجه سانتيگراد و  25هواشناسی استان همدان( گرم ترين ماه های سال تير و مرداد ) متوسط دمای 
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 9درجه سانتيگراد( و سردترين ماه ها، دی و بهمن ) متاوسط دماای  90حداکثر دماای مطلق 

راد( می باشد. جداول زير ، ميزان حرارت و برودت هوا را در ماه درجه سانتيگ -1/00درجاه و مطلق 

 ها و سال های مختلف نمايش می دهند :

 7016-7016ما در همدان طی سالهای ميزان حداکثر د 7-9جدول 

 

 

 

  7016-7016ميزان حداقل دما در همدان طی سالهای  2-9جدول 

 حداکثر دمای مطلق

ف
دي

ر
 

 سال

ن 
دي

ور
فر

 

ت
هش

ديب
ار

 

داد
خر

 

ير
ت

داد 
مر

ور 
ري

شه
 

هر
م

 

ان
آب

 

ذر
آ

 

ی
د

ن 
هم

ب
 

ند
سف

ا
ط 

وس
مت

 

7 7016 2309 26 09 05 01 05 0302 2905 7502 76 79 7909 01 

2 7011 71 21 0209 01 0409 0601 24 27 76 4 7209 76 0409 

0 7011 21 2406 00 0401 0609 0601 2401 29 27 7502 7902 76 0401 

9 7014 27 03 0506 01 0609 0609 2109 22 7609 7506 73 71 01 

5 7013 2909 2106 0006 0101 06 0509 2105 29 70 7701 401 7101 0101 

6 7017 2502 2401 0902 0601 0109 0606 2402 2909 7902 76 7209 2709 0109 

1 7012 2702 2406 0206  0105 0606 02 2006 7906 7502 73 7501 0105 

1 7010 26 2102 0209 0106 0206 0506 2402 - - - - - 0106 

4 7019 22 2506 0202 0602 0109 05 2109 2701 75 7709 102 71 0109 

73 7015 29 21 09 0106 0106 0509 0306 2006 23 7701 75 2306 0106 

77 7016 2509 2101 0502 - - - - - - - - - 0502 

 - 2709 71 7609 27 26 0205 0105 0409 93 06 03 21 ماکزيمم
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 7015-7015ان طی سالهای ميزان بارش باران ) بر حسب ميليمتر( در همد  0-9جدول 

 حداقل دمای مطلق

ف
ردي

 

سال
ن  

فروردي
ت 

ارديبهش
 

خرداد
 

تير
مرداد 

شهريور 
 

مهر
آبان 
 

آذر
ی 

د
ن 

بهم
اسفند 
ط 

متوس
 

7 7016 200 601 406 70 70 406 901 306 001 209 407 0- 0042 

2 7011 301 607 406 7201 7004 101 609 2 701 7301 605 201 0066 

0 7011 004 105 7305 7905 7906 72 506 706 709 900 906 201 5095 

9 7014 706 109 7302 7002 7500 7309 505 207 500 500 401 900 9072 

5 7013 000 107 400 7004 7001 73 900 704 0- 901 104 202 9005 

6 7017 001 601 401 902 7907 7301 504 700 306 509 606 306 0044 

1 7012 001 501 409 7007 7006 406 109 203 201 901 509 705 9064 

1 7010 903 505 402 7903 7903 402 504 201 706 907 906 309 9049 

4 7019 700 505 100 7209 7201 404 904 207 906 7703 7903 703 2053 

73 7015 706 600 407 7903 7907 406 603 301 203 105 001 700 9029 

77 7016 204 107 401 - - - - - - - - - 6063 

 - 0027 1032 6019 0005 3046 9074 1069 72016 72039 1014 5046 7011 مينيمم



37 
 

 

 

  

 بارش باران

ف
ردي

 

سال
ن  

فروردي
ت 

ارديبهش
 

خرداد
 

تير
مرداد 

شهريور 
 

مهر
آبان 
 

آذر
ی 

د
ن 

بهم
اسفند 
ط 

متوس
 

7 7015 6105 0705 702 402 3 4 302 705 409 0905 009 5100 22901 

2 7016 77705 2301 709 3 3 3 505 9001 2109 2300 0109 4901 06006 

0 7011 0901 5200 107 3 909 3 7705 105 209 2206 25 0106 23607 

9 7011 7107 2005 3 2200 006 3 3 5907 50 7904 0402 606 20900 

5 7014 9901 101 3 3 3 3 9104 74 771 2507 9205 2202 02102 

6 7013 71 0309 0302 506 3 401 2 7406 9107 2704 0004 602 22501 

1 7017 736 7009 3 3 0 3 2 9402 5101 0009 1904 1001 92009 

1 7012 5902 7101 7206 3 3 3 107 6102 5300 5105 0602 102 070 

4 7010 1302 5500 500 9509 3 3 1 2409 2405 5102 0401 9200 04202 

73 7019 0105 7500 3 3 7701 200 305 2507 75 5006 6401 702 202 

77 7015 5106 7907 501 - - - - - - - - - 1109 

03406 96092 01041 02032 90005 01070 70032 2030 7024 0013 1095 01005 91045 ميانگين

4 
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  7015-7015ميزان بارش برف در همدان ) بر حسب ميليمتر ( طی سالهای  9-9جدول 

 

 

 

 

 بارش برف

ف
ردي

 

سال
ن  

فروردي
ت 

ارديبهش
 

خرداد
 

تير
مرداد 

شهريور 
 

مهر
آبان 
 

آذر
ی 

د
ن 

بهم
اسفند 
ط 

متوس
 

7 7015 - - - - - - - - - 2905 1101 09 791

02 

2 7016 - - - - - - - - - 02 6605 7305 230

05 

0 7011 20 - - - - - - - 7505 - 22 - 6305 

9 7011 - - - - - - - - - 7 20 - 29 

5 7014 - - - - - - - - 01 76 50 9 773 

6 7013 - - - - - - - 7 05 74 04  49 

1 7017 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 4 3 77 

1 7012 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 6 73 23 

4 7010 7 3 3 3 3 3 3 3 3 5 79 1 21 

73 7019 0 3 3 3 3 3 3 3 4 61 96 3 726 

77 7015 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 4 3 04 

773 74025 01000 21003 75094 2022 3033 3033 3033 3033 3033 3033 1010 ميانگين

000 
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 7016-7016ميزان روزهای يخبندان در همدان طی سالهای  5-9جدول 

 روزهای یخبندان

ف
ردي

 

سال
ن  

فروردي
ت 

ارديبهش
 

خرداد
 

تير
مرداد 

شهريور 
 

مهر
آبان 
 

آذر
ی 

د
ن 

بهم
اسفند 
ط 

متوس
 

7 701

6 

5 3 3 3 3 3 5 76 25 29 24 29 721 

2 701

1 

79 3 3 3 3 3 3 72 29 24 21 20 703 

0 701

1 

9 3 3 3 3 3 3 70 23 29 21 29 770 

9 701

4 

6 3 3 3 3 3 3 77 20 21 21 26 722 

5 701

3 

1 3 3 3 3 3 3 1 27 21 24 25 771 

6 701

7 

0 3 3 3 3 3 4 76 23 26 71 71 734 

1 701

2 

5 3 3 3 3 3 3 6 74 24 21 71 735 

1 701

0 

6 3 3 3 3 3 3 4 75 26 21 71 733 

4 701

9 

72 3 3 3 3 3 3 73 21 03 24 23 724 

73 701

5 

73 3 3 3 3 3 7 71 27 21 23 71 775 

77 701

6 

5 3 3 - - - - - - - - - 5 

 - 2706 2100 2100 2201 7009 001 303 303 303 303 306 401 ميانگين
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 و زوايای تابش خورشيد در همدان موقعيت 7-9نمودار 

 انواع باد  1-2-9

باد غالب عموماً در فصول سال از غرب می وزد ، با اين حال در يک تقسيم بندی بادهای عمده ای که 

 ه زير می توان طبق بندی نمود . در استان می وزند را در چهار گرو

  روزه شمال و شمال غرب ، که بيشتر در فصل بهار و زمساتان مای وزناد و مرطاوب و      91بادهای

 باران زا    می باشند . 

   شرقی ، که بيشتر در فصل تابستان می وزد . -روز غربی 731باد 

   ی وزد .شمال شرقی ، که بيشتر در فصل تابستان م -روزه جنوب غربی 06باد 

   بادهای محلی که به دليل قرارگيری همدان در دامنه ی الوند بر اثر اختالف فشار بين ارتفاعات و

 . آيند می وجود به ، ها دشت

نور و تابش خورشيد ، در مسير حرکت خود از شرق به غرب ، هار روزه و هار ماهاه ، تغييار زاوياه و      

 جهت می دهد . 

شمال غربی ، غروب می کند . و در شمال شرق و شامال اساتان   خورشيد از شمال شرقی طلوع و در 

 در ها دشت اين استقرار.  باشند می شديد بادهای عمل ميدان که دارند وجود وسيعی های نيز دشت

 هماين  باه  و شاوند  می استان سطح در شديد بادهای توليد باعث کوهستانی و مرتفع نواحی مجاورت

 کشور محسوب می شود . ل استان همدان از مناطق بادخيزدلي

متر در ثانيه است . همان گونه که در جدول زير نشان داده شاده   9متوسط سرعت باد در اين استان 

ماه از سال جهت وزش بادهای غالب از جنوب غربی به شمال شرقی و در دو ماه از سال شرق به  4در 
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لب در کل سال از جنوب غربای  غرب و يک ماه ديگر از غرب به شرق است . به طور کلی جهت باد غا

 به شمال شرقی است . 

 7051 – 7010سرعت و جهت وزش باد ) متر بر ثانيه ( در سال های  6-9جدول 

 تاریخ شمسی تاریخ میالدی جهت سرعت

Km/h m/s knot degree  سال ماه  روز سال ماه  روز 

66 71 06 763 24 72 46 1 73 15 

66 71 06 293 72 73 41 23 1 16 

13 74 01 293 23 5 44 03 2 11 

10 23 93 713 25 0 3 5 7 14 

66 71 06 213 74 9 7 03 7 13 

10 23 93 213 0 5 7 70 2 13 

10 23 93 213 6 5 7 76 2 13 

10 23 93 293 21 2 2 1 72 13 

10 23 93 293 21 0 2 1 7 17 

10 23 93 213 26 9 2 6 2 17 

13 74 01 213 6 6 2 76 0 17 

10 23 93 003 29 6 2 0 9 17 

66 71 06 273 27 72 2 03 4 17 

66 71 06 293 75 7 0 25 73 17 

10 23 93 273 21 7 0 1 77 17 

16 29 91 213 74 0 0 21 72 17 

43 25 53 293 29 0 0 5 7 12 

43 25 53 063 26 9 0 1 2 12 

10 23 93 293 21 73 0 1 1 12 

66 71 06 273 71 72 0 21 4 12 

16 29 91 293 29 2 9 9 72 12 

739 24 51 273 22 9 9 0 2 10 

10 23 93 273 22 73 9 7 1 10 

10 23 93 273 20 77 9 0 4 10 

16 27 92 273 7 7 5 70 77 10 

43 26 52 263 4 0 5 74 72 10 
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 نمودار جهت و سرعت وزش باد 2-9ر نمودا

 بادهای

   غالب   

       2      5/2      5/9         5/5       5/5    5/2   5/5      6     5       9         5/5سرعت      

5 

 متوسط

 

فوريه    مارس  آوريل     مه     ژوئن     ژوئيه   اوت   سپتامبر    اکتبر        

 نوامبر     دسامبر 

 

 نمودار جهت و سرعت وزش باد در ماه های مختلف سال 0-9ار نمود

 

بادهای 

 2درجه 

 

 زاويه 
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 موقعیت همدان در تقسیم بندی های اقلیمی در ایران  1-2-1

همدان به لحاظ تقسيم بندی های اقليمی در اقليم سرد ) کوهستان غربی ( واقع است . کوهستان 

نکه در اين منطقه متوسط های غربی رشته کوههای مرکزی ايران را شامل می شوند با توجه به اي

درجه سانتيگراد و متوسط حداقل دمای هوا در سردترين ماه  73ترين ماه سال از  دمای هوا در گرم

 ( . 7019درجه سانتيگراد است ، جزو مناطق سرد سير محسوب می شود . ) کسمائی،  -0کمتر از 

فالت ايران شده و رطوبت سلسله های غربی چون سدی مانع نفوذ هوای مرطوب مديترانه به داخل 

، گرمای شديد دره ها در تابستان   هوا را در دامنه های خود نگه می دارند . از ويژگی های اين اقليم

 .  است زمستان در ها و اعتدال آن

مقدار و شدت تابش آفتاب در تابستان اين منطقه زياد و در زمستان بسيار طوالنی ، سرد و سخت 

ز سال زمين پوشيده از يخ است . در سراسر اين منطقه از آذربايجان تا فارس بوده و در چندين ماه ا

زمستان ها به شدت سرد بوده و سرما از اوايل آذر ماه شروع شده و تا اواخر فروردين ماه ادامه می 

 يابد . 

کثر مقدار بارندگی در تابستان کم و در زمستان زياد و اکثراً به صورت برف است . برف های پياپی ا

متر همواره برف دائمی وجود دارد . به طور کلی در اين  0333قلل را پوشانده و در ارتفاعات بيش از 

 منطقه بهاری کوتاه ، زمستان و تابستان را از هم جدا می سازد . 

 راهكارهایی در طراحی اقلیمی     1-2-1-4

هتی است که حداکثر انرژی با توجه به ويژگی های اقليمی همدان مناسب ترين جهت ساختمان ، ج

خورشيدی را در مواقع سرد و حداقل آن را در مواقع گرم کسب نمايد عالوه بر اين ، جهت ساختمان 

 بايد در حوزه بی تأثيری يا نيمه ی مؤثر بادهای غالب زمستانی واقع شود . 

اما در درجه شرقی مناسب است  15از نظر کسب کل انرژی خورشيدی در مواقع سرد سال ، جهت 

اين حالت نمای شرقی غربی جهت مناسبی برای دريافت انرژی خورشيدی نيست ، در مواقع گرم 

سال ، شرايط متعادل و يکسان برای نماهای مختلف ساختمان از نظر ايجاد تعادل در کسب حداقل 

ی درجه شرق 63درجه شرقی الی  75انرژی وجود ندارد . بر اساس اطالعات به دست آمده جهت های 

درجه غربی نيز  03در جمع بندی کلی جهان ، مناسب استقرار ساختمان می باشد که می توان تا 

 (.7019تعميم يابد )کسمايی، 
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 اولویت بندی در اهداف عمده طراحی اقلیمی  1-2-1-2

  کاهش اتالف حرارت ساختمان 

   بهره گيری از انرژی ساختمان 

 داول مربوطه ( بهره گيری از نوسان روزانه ی دمای هوا ) ج 

 ویژگی های معماری مناطق سرد  1-2-1-9

 کاهش اتالف حرارت ساختمان در زمستان ها  -

 اجتناب از احداث ساختمان ها در شيب های منفی و فرو رفتگی  -

 استقرار ساختمان های به هم پيوسته در بخش های ميانی شيب های رو به جنوب  -

 پيش بينی ساختمان های دو طبقه  -

 ايجاد عايق حرارتی در جداره ها يا قسمت های سرد ساختمان از قبيل ايجاد انبار  -

استفاده از عايق حرارتی مناسب در ديوارهای خارجی به خصوص در بام . استفاده از فضای زير  - 

 شيروانی به عنوان عايق حرارتی 

 استفاده از شيشه های دو جداره يا بعضی مواقع سه جداره  -

 کاهش تأثیر باد در اتالف حرارت ساختمان  1-2-1-1 

 اجتناب از انتخاب قسمت فوقانی تپه ها برای احداث ساختمان  -

 احداث ساختمان در داخل زمين در دامنه های پشت به باد  -

 پيش بينی پالن های فشرده و ايجاد مجموعه هايی با بافت متراکم  -

 ير کاهش باد پيش بينی فرم های کالبدی مناسب از نظر تأث - 

 احداث ساختمان های يک طبقه و کم ارتفاع در جبه های مشرف به بادهای شديد زمستانی  -

 ايجاد بادشکن های مختلف در جداره های باد گير مثل درخت ، ديوار ، حصار و ...  -

 استفاده از فضاهايی چون پارکينگ يا انبار به عنوان بادشکن  -
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 استفاده از درخت ، حصار ، محوطه سازی و ...  محافظت کامل ورودی اصلی با -

 باال بردن سطح ورودی اصلی نسبت به کف تمام شده خارجی  -

استفاده از درهای عايق شده و يک پارچه در نماهای رو به باد . هم چنين درهای شيشه ای فقط در  -

 نماهايی پيش بينی شوند که در مقابل باد محافظت شده اند .

 ه درب ها ، پنجره ها و بازشوها درزبندی کلي -

 توجه به جهت وزش بادهای غالب زمستانی در تعيين جهت استقرار ساختمان  -

 بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان  1-2-1-5

 انتخاب شيب های رو به جنوب برای احداث ساختمان  -

 واقع سرد استقرار ساختمان در جهت تابش حداکثر انرژی خورشيدی در م -

درجه از هر طرف ) در عرض های  03باز داشتن جبهه ی جنوبی ساختمان حداقل تا زاويه ی  -

 درجه نيز می تواند افزايش يابد (  93درجه و پايين تر از اين زاويه به  03جغرافيايی 

 غربی  -گسترش و کشيدگی پالن در جهت محور شرقی -

تقرار فضاهای کم اهميت در قسمت های شرقی و اختصاص فضاهای اصلی مشرف به جنوب و اس -

 غربی ساختمان 

 سازماندهی پالن به صورتی که امکان نفوذ آفتاب به فضاهای داخلی فراهم آيد .  -

عمق بنا و محل پنجره در نما به نحوی باشد که در زمستان آفتاب مناسبی به فضاهای داخلی نفوذ  -

 کند . 

ر نماهای جنوبی يا پنجره ها و نورگيرهای سقفی رو به آفتاب استفاده از پنجره های عمودی د -

زمستانی .    ) برای جلوگيری از اتالف حرارت ساختمان از اين پنجره ها ، بايد پيش بينی های الزم 

 به عمل آيد . (

پيش بينی سايه بان های مناسب برای پنجره ها ، که در عين هدايت تابش آفتاب زمستانی به  -

 خلی، از تابش آفتاب تابستانی به اين فضاها جلوگيری نمايد . فضاهای دا
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 پيش بينی سطوح منعکس کننده در کف های مشرف به پنجره های آفتاب گير . -

پيش بين مصالح ساختمانی با ظرفيت حرارتی زياد و سطوح تيره رنگ در بخش های آفتاب گير  -

 فضاهای داخلی .

 هوای خارج      بهره گیری از شرایط مناسب 1-2-1-6

اجتناب از انتخاب زمين هايی که به دليل وجود ساختمان های مجاور ، اقليم محلی نامناسبی در  - 

 . است شده ايجاد ها آن

 ساختن بنا در زمين های بزرگ به منظور حداکثر اشراف به هوای مناسب  -

رساندن  حداقلمنظور غربی به  -استفاده از پالن های گسترده و کشيده در جهت محور شرقی -

 اشراف به شرايط مناسب خارج 

 استفاده از پالن های باز ، ديوارهای متحرک به منظور هدايت شرايط خارج به فضاهای داخلی  -

 جدا کردن فضاهای حرارت زا از بقيه ی فضاها  -

 تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد کوهستانی   1-2-1-7

ابستان اين گونه مناطق و رابطه آن هاا با جدول بيوکلماتيک با توجه به شرايط گرماا در هوای ت

ساختماانی در می يابيم که با استفاده از تهويه ی طبيعی با انتخاب مصالح ساختمانی مناسب ، امکان 

 کنترل طبيعی هوای داخلی ساختمان وجود دارد . 

ل سرمای شديد و رطوبت اما در ماه های سرد زمستان ، که فصل بحرانی مناطق سرد است ، به دلي

کم هوا ، بايد ورودی هوای خارج ساختمان را به حداقل ممکن رساند . لذا يکی از مشکالت عمده در 

فصل زمستان جلوگيری از ايجاد تعريق بر روی سطوح داخلی است . اشکال کار در اينجا است که 

، چون ورود بدون کنترل هوای  نمی توان با استفاده از تهويه طبيعی از ايجاد تعريق جلوگيری نمود

خارجی به داخل ساختمان باعث به جريان افتادن هوای سرد و ناراحت کننده می شود . همچنين به 

دليل کم بودن رطوبت هوای وارد شده رطوبت هوای داخلی نيز کاهش يافته و ممکن است باعث 

يد رطوبت ايجاد شده در داخل سوزش و خارش پوست بدن شود . لذا برای جلوگيری از ايجاد تعريق با

 را به طريقی که دمای پايين آورده نشود از ساختمان خارج نمود . 
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بهترين راه حل در اين مورد ، نصب هواکش های برقی در قسمت هايی که بخار آب توليد می شوند 

کان پذير مثل آشپزخانه می باشد . البته جلوگيری از ايجاد تعريق در سطح شيشه پنجره ها تقريباً ام

نيست . لذا برای جلوگيری از خيس شدن ديوارها زير پنجره ها ، بايد در قسمت کف پنجره تدابيری 

 جهت دفع آب حاصل از اين تعريق اتخاذ نمود . 

بنابراين تنها وظيفه ی تهويه طبيعی در زمستان اين گونه مناطق ، تعويض هوای داخل ساختمان باه  

 تأمين اکسيژن مورد نياز در داخل نيز می شود ، می باشد .  طوری که ميزان اين تعويض باعث

 جایگاه سوانح طبیعی در استان همدان:1-9

مورد در سطح استان همدان گازارش شاده    23سانحه طبيعی شناخته شده در ايران در حدود  09از 

ماورد   23است به طوری که ساالنه خسارات زيادی به بخش های آسيب پذير وارد می نماياد از باين   

شناخته شده در سطح استان می توان با توجه به شرايط اقليمی ،جغرافيايی و زمين شناختی به موارد 

 ذيل اشاره کرد :

 زمین لرزه -1-9-4

با توجه به نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمين لرزه در ايران ،استان همدان در محدوده خطر زيااد تاا   

طق بحرانی در جنوب غربی استان يعنی شهرستان نهاوند متوسط قرار می گيرد به طوری که تنها منا

و در قسمت شمال شرقی استان )شهرستان رزن( نيز پهنه زمين لرزه با خطر نسبی زياد وجود دارد و 

 به جز اين دو مناطق در ديگر مناطق استان به ويژه مرکز آن خطر زلزله کم تا متوسط می باشد.

 

 بندی خطر نسبی زمين لرزه در ايران و استان همدان : نقشه های پهنه 7-9نقشه شماره 
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 : نقشه زلزله های استان همدان 2-9نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 : نقشه گسل های استان همدان 0-9تقشه شماره 
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 مهمترين گسل های استان شرح داده شده است:

 گسل صحنه 1-9-4-4

بر، قطعه ميانى گسل اصلى عهد حاضر کيلومتر و سازو کار امتداد لغز راست 733گسل صحنه با طول 

زاگرس در باختر ايران است و جزو گسلهاى کواترنر محسوب مى شود. اين گسل در جنوب خاورى با 

گسل مرواريد مجاورت دارد. چالنکو اين گسل را به سه  گسل قارون )گرين( و در شمال باخترى با

اين گسل از ميان توده هاى گابروئى  قطعۀ جنوب خاورى، مرکزى و شمال باخترى تقسيم نموده است

و اولترابازيک هاى سرتخت مى گذرد و به نظر مى رسد سبب جابه جايى افقى توده هاى آذرين به 

 7:253333کيلومتر شده است )جابه جايى راستگرد، بر پايه نقشه زمين شناسى  72مقدار بيش از 

 ه طور محدود در راستاى گسل ديده مى شود.کرمانشاه(. جابه جايى قائم نيز در نهشته هاى کواترنر ب

ارتباط بين لرزه خيزى و ساختار گسل صحنه همانند گسلهاى دورود و گرين چندان ساده نيست. 

باخترى واقعند. کانون  -کانون سه تکان بزرگ در فاصله کمى از يکديگر و در يک امتداد ظاهرا خاورى

ى، در چند کيلومترى جنوب گسل صحنه، و در در شمال خاور 7460و  7451ميکروسايزميک وقايع 

کيلومترى از کانون زلزله ها متمرکز شده اند. به عالوه روند پيشلرزه و پسلرزه ها، هر  03و  23فواصل 

 قرار دارند.  MRFو موازى با گسل NW-SEو  NE-SWدو در جهت هاى 

 گسل کوشک نصرت 1-9-4-2  

وب شرق درياچه نمک قم آغاز، و در غرب به گسل آوج کيلومتر از جن 753اين گسل با طول بيش از 

مى پيوند. اين گسل يک شکستگى واح نبوده و در حقيقت يک زون گسله )متشکل از چند گسل به 

است. شيب صفحه گسل کوشک نصرت متغيير و در  N733موازات يکديگر( مى باشد.روند کلى آن 

. اين گسله داراى مولفه امتداد لغز چپگرد درجه به سوى جنوب است 13تا  63سطح زمين نزديک به 

و مولفه شيب لغز از نوع معکوس مى باشد، که جابجايى مولفه امتداد لغز آن بزرگتر و مهمتر به نظر 

 مى رسد، ولى مقدار جابجاى آن مشخص نيست.

 گسل مروارید 1-9-4-9 

-N075. امتداد آن بخشى از گسل اصلى عهد حاضر است که در منطقۀ کامياران قابل رؤيت است 

است. در نزديکى کامياران، اين گسل حد شمال خاورى يک رخنمون گسترده از سنگهاى  073
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آتشفشانى بازيک را تشکيل مى دهد که در امتداد گسل، آلتراسيون هيدروترمال توسعۀ فراوانى را 

 نشان مى دهد. خش لغزهاى سطح گسل گوياى حرکات بسيار جوان آن است.

 ل نهاوندگس  9-0-7-9 

کيلومتر و سازوکار راندگى)فشارى(، تکه اى از گسل اصلى عهد  733گسل نهاوند با درازاى حدود 

( مى باشد. N723شمال باخترى ) -حاضر است که همراستا با گسل دورود و با راستاى جنوب خاورى

ه مى يابد. اين گسل از باختر بروجرد )جنوب خاور ونايى( شروع شده تا شمال باختر نهاوند ادام

 7460مارس  29(، Ms=606) 7451آگوست  76(، Ms=501) 7451آگوست  79زمينلرزه هاى 

(Ms=501 و )7411مى  24 (Ms=5 و نيز زمينلرزه هاى تاريخى سال )7903 (Ms=504 را مى )

توان به پيشينه فعاليت لرزه خيزى اين گسل نسبت داد؛ هرچند در جانمايى اين زمينلرزه ها خطاى 

 برآورد گرديده است. Mw=103 و  =Ms  107توجه موجود است. توان لرزه اى گسل  قابل

 

 : نقشه گسل های استان همدان9-9نقشه شماره 
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 سیل1-9-2

با توجه به آب و هوا ، ارتفاع متفاوت بخش های مختلف استان و وجود رودخاناه هاای فصالی خطار     

 وقوع سيل به خصوص در مناطق پست مشهود است.

 ف و کوالک و سرمای شدیدبر1-9-9

با توجه به اقليم و موقعيت جغرافيايی و زمين شناختی و وجود ارتفاعات مختلف به ويژه سلسه جبال 

منفرد الوند مناطق استان برف خيز و کوهستانی است به طوری که در اکثر نقاط استان باه خصاوص   

رخی مناطق کوهپايه ای خطار  شهر همدان در فصول سرد کوالک و سرمای شديد مشهود بوده و در ب

 بهمن نيز وجود دارد.

 باد و طوفان1-9-1

وزش باد های شديد در استان و شهر همدان در گذشته خسارات و ويرانای هاای متعاددی بار جاای      

گذاشته است اگر چه آمار دقيق از اين خسارات در دست نيست همچنين به علات محادوديت تعاداد    

ر سطح استان و يا کوتاه بودن دوره هاای آمااری انادازه گياری     ايستگاه های سينوپتيک هواشناسی د

دقيقی از وزش طوفان های شديد در سطح استان انجام نگرفته است ولی بنا بر شواهد عينای و نقال   

 کيلومتر نيز برسد. 733قول ها سرعت وزش طوفان ها ممکن است به باالی 
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 بررسی سایت پیشنهادی -1-1

 انتخاب سایت پیشنهادیدالیل  -1-1-4

اين سايت در محدوده ی خيابان تختی و خيابان شهدا در شهر همدان قارار گرفتاه اسات و در حاال     

حاضر منطقه ای نا به سامان با بافت تجاری پراکنده، پارکينگ اتومبيل و محل عباور گاذری عاابران    

 است .

  : بهاز جمله عوامل انتخاب سايت پيشنهادی در اين منطقه می توان  

الزام ب وجود پناهگاه پدافندی در اين منطقه با توجه به مجاورت با بازار و محدوده تجاری اصلی  -

 شهر همدان و جمعيت باالی منطقه

ساماندهی فضاهای تجاری موجود در منطقه و تشکيل يک لکه تجاری قوی با توجه به بافتهای  -

 اطراف 

 و بازرگانانی ک برای امور کاری ب اين محدوده ميآيندنياز به وجود اقامتگاه هتلی برای تجار  -

وسعت مناسب سايت برای کاربری پدافندی و در عين حال مخروبه بودن بيشتر سايت ک امکان  -

 ساخت بنای جديد را در آن فراهم ميکند

 و صرف غذا در محدوده بازارب وجود محلی برای استراحت  نياز-

ی ميدان امام و در نتيجه نا امنی در برخورد با سوانح ک ضرورت فرسوده بودن اکثر بافت محدوده  -

 وجود پناهگاه جهت حفظ امنيت مردم در اين منطقه را چند برابر ميکند

محدوده پل پهلوانان از مناطق قديمی و واجد ثبت بودن ميدان امام در ليست آثار تاريخی و اينکه  -

هم ساماندهی شده تا وجهه مناسب تری داشته  و بهتر است بافت اطراف آن می شدهمحسوب  ارزش

 و ارزش سابق را مجدد بدست آورد. باشد

محل عبور بودن سايت پيشنهادی موجب ميشود عملکردهای تجاری موجود در سايت پر رونق  -

 شوند

در مجاورت بازار  بافتدفتر مشاوره و نظارت بر کيفيت اقدامات پدافندی که  ضروری به نظر ميرسد -

 قرار گيرد.ز شلوغ و پر تردد شهر و مرک
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 عكس هوایی 1-1-2

مشخص شده  -که روی آن پوشيده شده–در اين تصوير منطقه پل پهلوانان و مسير سايق رودخانه  

 است. همچنين سايت مجموعه و ارتباط آن با خيابانهای اصلی و ميدان مرکزی هم قابل روئت است.

 
 عکس هوايی سايت -9-6
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 سایتنقشه  -1-1-9

نقشه سايت طبق طرح تدوين شهر که در آن فضاهای پر و خالی و بناهايی که برای احداث اين 

 مجموعه ميبايست تخريب شود مشخص است.

 

 
 نقشه سايت -9-1
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 بناهای شاخص -همجواریها 1-1-1

ص يا دارای در اين تصوير کاربری های اطراف سايت مورد بررسی قرار گرفته و همچنين بناهای شاخ

 کاربری خاص با شماره گذاری مشخص شده است.

 

 
 همجواريهای سايت -9-1
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 دسترسی های سایت 1-1-5

مورد از آنجايی که نحوه قرار گيری سايت نسبت ب خيابانها و کوچه های اطراف نقش مهمی را در 

ب سايت مورد  و راههای دسترسی 2و  7چنين مجتمع هايی بازی ميکند در اين تصوير معابر درجه 

 توجه قرار گرفته است.

 

 دسترسی های سايت -9-4
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 تاثیرات اقلیمی 1-1-6

نقش تاثير گذار اقليم در طراحی انواع ساختممانها بر کسی پوشيده نيست، لذا در اين تصوير به 

 صورت شماتيک عوامل اقليمی محسوس تر مورد بررسی قرار گرفته اند.

 
 تاثيرات اقليمی -9-73
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 سایتعكسهای  1-1-7

عکسهای زير طی پيمايش قدم ب قدم اطراف سايت گرفته شده است که در نتيجه وضعيت موجود 

توپوگرافی سايت، وضعيت اجتماعی منطقه و بسياری عوامل ديگر   ارتفاع ساختمانها، عملکردها، بافت،

 استخراج کرد.از آنها را ميتوان 

ارد موقعيت عکسها را مشخص ميکند به اين صورت که توضيح نقشه: فلش هايی ک در نقشه وجود د

 ابتدای فلش محل قرار گرفتن عکاس و انتهای آن جهت قرار گيری لنز را مشخص ميکند.

 

 

 نقشه راهنمای تصاوير بافت -9-77
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 جداره خيابان تختی -70-9  ورودی کوچه پل پهلوانان از خيابان تختی-9-72

 

 

 

 

 

 

 ديد از خيابان تختی به ميدان امام -75-9    يابان تختیجداره خ -9-79

 

 

 

 

        

 

 ورودی کوچه پل پهلوانان و جداره خيابان شهدا -71-9 جداره ميدان امام حدفاصل خيابان تختی و شهدا -9-76
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  ديد از روبروی ورودی خيابان شهدا -74-9    ديد به خيابان شهدا -9-71

 

 

 

 

 

 

 جداره اطاف ميدان امام حدفاصل خيابان تختی و شهدا -27-9    ابتدای خيابان شهدا -9-23

 

 

 

 

        

 

 ديد به سايت -خيابان تختی -20-9    ابتدای خيابان تختی  -9-22
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  جداره خيابان تختی و ساختمانهای موجود سايت  -25-9 مسجد و ساختمانهای موجود  -خيابان تختی -9-29

 

 

 

 

 

 

 گذر پل پهلوانان -21-9    ورودی پل پهلوانان -9-26

 

 

 

 

        

 

 وضيت موجود بافت سايت   -24-9   وضيت موجود بافت سايت   -9-21
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 وضيت موجود بافت سايت   - 07-9   وضيت موجود بافت سايت   -03-9

 

 

 

 

 

 

 جود بافت سايت  وضيت مو -00-9   وضيت موجود بافت سايت   - 9-02

 

 

 

 

        

 

 وضيت موجود بافت سايت   -05-9   وضيت موجود بافت سايت   -9-09
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 وضيت موجود بافت سايت   -01-9   وضيت موجود بافت سايت   - 9-06

 

 

 

 

 

 

       وضيت موجود بافت سايت   -9-01
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 فصل پنجم :

 برنامه فيزيکی
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 ضوابط طراحی فضای تجاری -5-4

 های تجاریاجزاء اصلی مجموعه  -5-4-4

در طراحی ، ورودی مجموعه خريد و حياط های مرکزی از اهميت زياد برخوردارند . اين عناصر بايد 

برای جلب توجه خريداران از ابهت کافی برخوردار باشند. وجود سايبان ها ستون های دارای عالئم 

طرح ديواری ويژه در ورودی ها و چشم اندازهايی که دارای درخت، آب نما و  هدايت کننده يا يک

 عناصر هنری هستند در ارائه محيطی زنده و جذاب بسيار موثر می باشند.

در ساعات شب الزم است عناصر مذکور با نورپردازی های ويژه و عالئم جلب کننده ديگری همراه 

 شوند.

 دربهای ورودی -5-4-2

است تمامی حياط ها بايد دارای  7533که مساحت مفيد کف آن بيش از مترمربع  در ساختمانی

ورودی خروجی باشند و ورودی و خروجی بايد حتی اال مکان از يکديگر دور باشند . وروديها و 

است. دايره گردش برای اين  mm 0133 گذرگاهها: حداقل ارتفاع و عرض ورودی در طبقه همکف

تن داشته باشند . حداکثر فاصله هر نقطه از ورودی  7/73ها بايد ظرفيت بار است . جاده  m71 لوازم

نفر  233باشد. در طبقه همکف عرض خروجی ها و گذرگاههای اصلی مشتريان بايد  m 25 بايد

 داشته وجود خروجی 2 هرگاه.  به عرض قبلی اضافه می شود mm 75 و برای هر mm 7313 اول

 های درب الزمست.  باشد کافی فروشگاه در مشغول اعضای همه ايدب آنها از کدام هر عرض باشد

 .شود استفاده کشويی دربهای از نبايد:  شوند باز بيرون به خارجی

متر ارتفاع و پهنا دارد . اگر خروجی پياده به حياط باز می شوند قسمت  5/0ورودی پاساژ تقريباً 

ها به حياط هنگامی به حساب می آيند که  سانتی متر پهنا الزم دارد. خروجی 13فروش تقريباً 

متر پهنا داشته باشند . پهنای  5/0متر يا دو پاساژ هر کدام  9ورودی يا گذرگاه به پهنای تقريباً 

 متر باشد. 7/7متر و در زير زمين  5/7خروجی 

متر مربع يا قسمتی از مساحت طبقه ،  733دربهای خروج: پهنای مجموع تمام دربها تخليه هر 

متر پهنای خالص است ، در طبقه فوقانی پهنای حداقل در مساوی با پهنای پلکان  03/3ساوی با م

 است.

 پهنای درها به قرار زير است:

 نفر 723متر برای هر  7نفر معادل  533تا 
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 نفر 753متر برای هر  7نفر معادل  7333تا 

 نفر 233متر برای هر  7نفر معادل  7333باالی 

 متر است. 5/7ربها تقريباً پهنای کريدور و د

 محوطه های میانی -5-4-9

که آنها هميشه با  محوطه ميانی اصلی يا محوطه ها بايستی مرکز جاذبه مشتريان باشد خاطره ای

خود داشته و هميشه بياد بياورند اغلب مراکز خريد ، در محوطه ميانی خود از يک طرح بسيار عالی 

حوطه اصلی بعنوان يک محل جالب برای .  يجان انگيزی دارندبرخوردار هستند و مشخصات واقعاً ه

 نشستن ، استراحت و مالقات دوستان می باشد.

 پالن -5-4-1

گردآوری خدمات و تسهيالت مختلف در يک مکان ، به طراحی مرکز خريد دو يا سه طبقه منجر می 

جود آورند و همه آنها سعی شود. اين گونه طراخی معماران را بر آن داشته تا طرح های مختلفی به و

 دارند که خريدار کوتاه ترين فاصله الزم را برای رفتن از يک بخش ديگر طی کند.

عامل ديگری که در شکل گيری پالن مورد توجه است، توپوگرافی محل و خصوصيات زمين پروژه 

 است.

 سیرکوالسیون داخلی -5-4-5

ح ريزی می باشد که هم مربوط به خريداران سيرکوالسيون عمودی و افقی ، يک عامل حياتی در طر

 و هم کاالها می باشد.

سيرکوالسيون افقی از طريق راههای عبوری خريد در داخل ، بطرف محلهای سيرکوالسيون عمودی 

می باشد محل پله های برقی وآسانسورها در داخل فروشگاه ، بايد آنقدر مناسب باشد که مشتری را 

ممکنه فضاهای فروش جلب کند و رفتن به طبقات تا سر حد امکان  به گذشتن از بيشترين تعداد

 جذاب باشد .

قرارگيری هر فروشگاهی بطور مستقيم ، تحت تأثير استعدادهای نهايی همان تجارت می باشد ، هر 

چه ترافيک پياده گذرا از مقابل يک مغازه بيشتر باشد کارآيی آن تجارت نيز بيشتر می شود . پياده 

ارکينگ اتومبيل تا محل خريد بايد طوری طرح شوند که از گذشتن خريدار بطور سرسری از روها از پ

 مقابل مغازه های اصلی جلوگيری کند .
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يک فروشگاه حداکثر مقدار تماس را برای ويترينش الزم دارد و ويترين آن بايد تا جای ممکن از هر 

 زاويه ای قابل رؤيت .

 ارتفاع طبقات -5-4-6

 نوع به بستگی و متر 0 کوچک واحدهای مورد در و متر 9-5 بزرگ واحدهای در اتطبق ارتفاع 

خسته کننده است .  کارمندان برای و بوده دارنده باز مشتريان برای طبقات ارتفاع. دارد ها سرويس

مغازه ها بر نور طبيعی متکی نيستند بلکه نور مصنوعی همراه با تهويه مکانيکی در آنها تامين می 

 شود.

واحدهای فروشگاههای بزرگ مساحت کف را ممکن است برای کمد و پيشخوان به کاربرد و بقيه 

 نفر تخصيص داده شده است. 75متر مربع برای هر  73مساحت در 

 آسانسور -5-4-7

سيستم ها و دستگاه هايی که به صرت عمودی حرکت می کنند بايد نيازهای افراد معلول را به همان 

پاسخگو باشند. ارتفاع نصب دکمه های مخصوص آسان بر که در راهرو نصب می نسبت افراد سالم 

سانتی متر باشد. دکمه های اضطراری بايد در ارتفاعی نصب شود که دکمه  2/709شود؛ بايد برابر با 

سانتی متر از زمين و دکمه های باال دارای فاصله ای برابر  2/16های پايين دارای ارتفاع معدل 

متر تا داخل اتاقک آسان بر باشد و محل آنها در پايين صفحه ی دکمه ها باشد. خط  سانتی 4/272

سانتی متری از کف اتاقک آسان بر نصب شود.  4/727مرکزی تلفن نيز باسيد در حداکثر ارتفاع 

 سانتی متر از باالی کف آن در نظر گرفته شود. 0/17- 9/16ارتفاع دستگيره ی ريل نيز نبايد بين 

 بر نفر/  براتکار آسانسور( 2     ( رفت و آمد کم و نفر بر 7ن : انواع آ

 زياد آمد و رفت با آسانسور( 9       ( آسانسوئر نفر بر چند منظوره 2

 سنگين کاالی حمل برای آسانسور( 6       ( آسانسور چند منظوره برای کاال5

متر بر ثانيه و در صورت  7متر و سرعت ماکزيمم  25حداکثر مسافت پيموده شده توسط آسانسور

تحليل مفصل برای ميزان و زمان رفت و آمد صورت گيرد.  27شديد بودن رفت و امد الزم است که 

 می باشد.753*753حداقل فضای انتظار برای هر آسانسور 
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 سطح شیبدار  -5-4-8

راهه  از ديگر عوامل تامين ميزان دسترسی هر چه بهتر معلولين جسمی در ساختمان ها، شيب

متر و حداکثر شيب يک دوازدهم متر برای پاگرد  4هاست. طبق مقررات ، حداکثر طول شيب راهه 

در نظر گرفته نمی شود؛ چرا که پاگردها بايد با توجه به ورود و خروج افراد يا تغييرات ديگر در مسير 

 شيب راهه طراحی شود. 

 cm723( حداقل عرض سطح شيبدار عرض شيبدار 7

سانتی متر که هر چه  723/% و عرض مطلوب 1متر ماکزيمم شيب  0طوح شيبدار با طول ( برای س2

کاهش شيب خواهيم  %5/3سانتی متر افزايش عرض مفيد و  5به اين طول اضافه شود به ازای هر 

 پاگرد با عمق حداقل عرض شيب الزم است. 7متر سطح شيبدار  4داشت. برابر 

 ظرفیت کریدور -5-4-3

به معنی نفر بر متر مربع می باشد. در شرايط  P/mاست.  P/m0/3فت و آمد عبارت از حد شرايط ر

تراکم بيشتر جمعيت، افراد هميشه قادر نيستند با سرعت طبيعی خود راه بروند و حتی نمی توانند از 

افرادی که آهسته تر راه می روند سبقت بگيرند. پيشينه تراکم جمعيت قابل قبول برای طراحی 

 است. p/m 9/7های سيرکوالسيون مردم  محوطه

تحت اين تراکم جمعيت بيشتر افراد آهسته تر از سرعت طبيعی خود راه می روند و اين موضوع 

تراکم  m0333ممکن است، ايجاد ناراحتی کنند. براس مسافت های کوتاه در طول مسير، تا حدود 

 بيشتر برای جمعيت نياز است.

از اين مسافت پر تراکم )مانع ( فضاهای بازتر با عرض بيشتر وجود  اما به شرطی که در پيش و بعد

است . ظرفيت رفت و آمد متناسب  m 7233 داشته باشد. در مورد کريدورهايی که عرضشان تقريباً از

 نفر نمی توانند از يکديگر سبقت بگيرند 2با عرض کريدور است . در گذرگاههای باريکتر 

 .متر است 44/3برای گذرگاه فرعی متر و  41/7حداقل عرض پيشنهادی برای گذرگاه اصلی عبارت از 

 طراحی نمای خارجی  -5-4-40

نمای خراجی بايد به صورت متحدالشکل و با استفاده از يک ا دو نوع مصالح عمده در تمام ترکيب 

در نمای خراجی بايد دقت نمود. ساختمان طراحی شود. در ضمن در انتخاب و نحوۀ کاربرد مصالح 

 عواملی که بايد در انتخاب و نحوۀ کاربرد مصالح در نمای خارجی مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :
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 وۀ محافظت در برابر آب و رطوبتحن -7

 سهولت نگهداری و تعمير -2

 فراهم بودن مصالح انتخابی -0

 سرعت ساخت و نصب اجزا -9

 مصالح   -5-4-44

مصالح بايد با در نظر گرفتن نکالت زيبايی شناسی صورت گيرد. مصالحی که برای کف و  انتخاب

 ديواره ها استفاده می شود بايد با دوام بوده و نيازمند حداقل حفاظت و تعمير باشد.

 نورپردازی مجموعه -5-4-42

يی جذاب و آرام روشنايی مجموعه بايد ماليم و کافی باشد تا مردم را تحت تأثير قرار داده و فضا

بخش ايجاد کند. عالوه بر نورپردازی نمای درونی مجموعه، نورپردازی نمای خارجی نيز بايد مورد 

 توجه قرار گيرد

 تهویه مطبوع -5-4-49

مسئله مهم ديگری که بايد در طراحی مرکز خريد مورد توجه قرار گيرد، تأمين آسايش حرارتی 

رطوبت  %53درجه فارنهايت با  15ی عموماً در تابستان خريداران است. درجه حرارت مطلوب درون

 درجه فارنهايت می باشد. 13نسبی و در زمستان 

 سرویس ها -5-4-41

دستشويی و سرويس های مشتريان نبايد از طرف خيابان دسترسی داشته باشد. آنها ممکن است در 

توران قرار گيرند اما به صورت طبقات متناوب )يک در ميان( پراکنده و يا به طور مرکزی متصل به رس

 دلخواه ورود به آنها بايد از بخش ها و نه دور از راه پله ها صورت گيرد.

 مشتریان  نحوه دسترسی  5-4-45

 پارکينگ  ارتباط صحيح با پارکينگ اتومبيل )و وسايل نقليه عمومی ( از عوامل اساسی می باشد

 . باشد مشترک ايدنب مشتريان پارکينگ با کارکنان و داران مغازه
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استاندارد حداقلی برای پارکينگ اتومبيل از طرف فدراسيون فروشگاههای چند شعبه ای برای 

متر مربع از سطح  733برآوردن احتياجات حداکثر خريد بطور هفتگی پيشنهاد شده است )برای هر 

 خرده فروشی بطور خالص(

 . اتومبيل پارک محل 9 باشد پايين سطح در محلی بطور اتومبيل مالکيت که مناطقی در

  اتومبيل پارک محل 25/5 باشد متوسط سطح در محلی بطور اتومبيل مالکيت که مناطقی در

 محل پارک اتومبيل 53/6باشد  بااليی سطح در محلی بطور اتومبيل مالکيت که مناطقی در

متر ، می  233ه ومهم فاصله حداکثر بين اتومبيل خريداران و يا ايستگاه اتوبوس با فروشگاههای عمد

 74. بدوون تراکم و درنگ صورت گيرد باشد ارتباط با فضای پارکينگ بايد آسان

 برنامه فیزیكی -5-2

مجتمع مديريت بحران مجموعه ای از منابع انسانی و امکانات و تجهيزات است که برای ارائه خدمات 

ن ها هميشگی نيستند، ولی زيرساخت و امداد و راهبری در زمان بحران ها هستند. به دليل آنکه بحرا

الزم برای آن وسعت و منابع زيادی را طلب می کند ساخت و راه اندازی مراکز تک عملکردی از اين 

دست مستلزم صرف هزينه فراوان است و به نوعی ايجاد آنها تنها با يک هدف به نوعی خطای برنامه 

م يک مرکز مديريت و راهبری بحران با يک ريزی می باشد. بنا به داليل مختصری که ذکر شد ادغا

عملکرد که به لحاظ ساختاری و کالبدی متقابال پاسخده باشد ضرورت بهينه ساختن چنين 

 مجتمعاتی است. 

با توجه به مبانی نظری طراحی، فرضيه پژوهش و مطالعات انجام شده و نتايج حاصل از مطالعات 

ی به خواسته های مورد نظر  برای اين طرح در کالبدی و همجواری سايت پاسخدهی مجتمع نهاي

  ˝محله-مرکز مديريت بحران منطقه˝قالب کاربری تجاری، خدماتی و رفاهی بيشتر امکان پذير است. 

با رويکرد انجام خدمات پدافندی در منطقه حوزه نفوذ خود کارکرد نظارتی و مشاوره ای دارد، 

                                                           
19http://online-architect.ir 

http://online-architect.ir/
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برای ارائه خدمات در زمان بحران گردآوری و آماده  همچنين امکاناتی را به عنوان زير ساخت الزم

سازی می کند که همواره آماده اقدام باشد. طبيعی است که جنين مجتمعی متراژ بااليی فضای مقاوم 

و ايمن نياز دارد که در ايام ديگری جز هنگام وقوع بحران بال استفاده است. بنابراين سنجيده است که 

ف کارکرد ديگری نيز داشته باشند. سايت انتخاب شده فضايی با وسعت فضاهای الزم برای اين اهدا

دقيقه از  2مترمربع محدوده ای در مجاورت بافت زنده و پويای تجاری و در فاصله  740333تقريبی 

بافت بازار قديم همدان قرار دارد. اراضی با کيفيتی که متروکه و مخروبه هستند و تعداد محدودی 

سبه فروشگاه و مغازه های مجاور فراهم می کند. با توجه به همجواری های اين پارکينگ را برای ک

سايت و موقعيت دسترسی های سواره و پياده آن پتانسيل قابل قبولی برای عملکرد تجاری دارد که با 

شرايط محيطی بسيار هماهنگ است. يک مجتمع تجاری دارای عملکرد های مکملی از جمله 

رفاهی، باربری و پارکينگ می باشد. يک مجتمع پدافندی نيز دارای عملکرد های بازرگانی، خدماتی و 

مکملی از جمله بخش اداری، گردهمايی، پناهگاهی و پارکينگ است. در نهايت از ادغام اين دو 

مجموعه عملکردهای مکمل تجاری و پدافندی برنامه فيزيکی شامل بخش های تجاری، بازرگانی، 

 مايی، پناهگاهی، اداری و پارکينگ برنامه ريزی شده است.رفاهی، گرده –خدماتی

 تجاری و بازرگانی  -5-2-4

تجاری و بازرگانی که هسته اصلی عملکرد شرايط معمول مجتمع را تشکيل می دهد مشتمل بر  بخش

( و بخش های مکمل B(، واحدهای بازرگانی واقع در بلوک)Aواحدهای فروشگاهی واقع دربلوک)

درصد از زيربنای  97ضا ها شامل بار انداز، باربری، مرسوالت و خدمات می باشد که  عملکردی اين ف

 کل مجموعه را به خود اختصاص داده است. 

 تجاری  .7

 فروشگاه  .707

 عمومی  . .702

 بارانداز  .700

 باربری  .709



73 
 

 گردهمایی و نشست -5-2-2

( قرار Bنشست و گردهمايی شامل سالن کنفرانس، آمفی تئاتر و گالری که همگی در بلوک) مرکز

درصد از زيربنای کل مجموعه را شامل می شود اين عملکرد با توجه به نياز های بخش  6داشته و 

مديريت بحران انتخاب شده است و با توجه به حجم امکان فعاليت دو شرايط معمول گسترش يافته 

مين نيازهای است و اين قابليت را ايجاد می کند که اين مجموعه در اوقات معمول سال عالوه بر تا

اصلی پش بينی شده امکان ايجاد رويداد های فرهنگی و جمعی را دارا باشد و از اين طريق بر جلب 

 توجه عمومی، به خويش خوانی و خلق پويايی تاثير گذار بوده و تعيين کننده باشد.

 نشست و گردهمايی  .2

 سالنهای کنفرانس  .207

 سال همايش  .20707

 دفتر سالن های همايش  .20702

 سرويس بهداشتی  .20700

 البی کنفرانس و دسترسی عمودی و ارتباط با آمفی  .20709

 آمفی تئاتر و سينما  .202

 آمفی تئاتر  .20207

 پشت سن   .20202

 پشت سن  .20200

 پشت سن  .20209

 کنترل سالن  .20205

 سرويس بهداشتی  .20206

 البی ميهمانان ويژه  .20201

 فضاهای عمومی و جنبی  .20201

 اداری -5-2-9

دارد و از دو ( قرار B)بلوک در شود می شامل را مجموعه کل زيربنای از درصد 0 که اداری بخش

پدافندی تشکيل شده است. در بخش تجاری اين وسعت از زيربنا  -تجاری و اداری -بخش اداری

صرف اجرايی ساختن کار حرفه ای در زمينه تجارت و بازرگانی می باشد و به نوعی به دنبال خلق 

د. در بخش امکانات الزم برای انجام ديدگاهی کامل تر نسبت به بحث تجارت و داد و ستد می باش
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ديگر استقرار کارشناسان، تيم های نظارت و مشاوره ای و در نهايت پرسنل کنترل و به روزرسانی 

ساختار پدافندی مجموعه را دنبال می کند. ضروری است مجتمعی که عملکردی دوگانه دارد و به 

ی، دفتر دنبال اجرايی کردن راهکارهای پدافندی در بافتی واجد ارزش است بايد بخش دفتر فن

کارشناسی خود را در نزديکترين نقطه با حداقل دخالت در بافت در نظر بگيرد و همواره به دنبال 

پدافندی -تجاری دفاتر ... و در بخش اداری-گسترش نفوذ فيزيکی خود در بافت باشد. در بخش اداری

 دفاتر ... 

 اداری  .0

 مديريت مجتمع .007

 دفتر مدير عامل .00707

 دفتر هيت مديره .00702

 ارتباطات مجتمع دفتر مدير و .00700

 دفتر کنترل فيزيکی  .00709

 امور بازرگانی  .00705

 نماينده سازمان بارزگانی .00706

 نماينده سازمان اصناف .00701

 کارشناسی امور بازرگانی .00701

 اتاق جلسات .00704

 امور اسناد و اموال .007073

 آبدارخانه .007077

 سرويس بهداشتی .007072

 البی .007070

007079. ... 

 مديريت بحران  .002

 مديريت منطقه ای بحران  .00207

 دفتر نظارت و کارشناسی ايمن سازی .00202

 آماده سازی، منابع و پشتيبانیدفتر   .00200

 دفتر امداد و نجات .00209

 دفتر اسکان و ساماندهی  .00205
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 دفتر درمان و بهداشت .00206

 دفتر خدمات و تغذيه .00201

 سرويس بهداشتی  .00201

 آبدارخانه  .00204

 البی .002073

002077. ... 

 دفاتر بازرگانی  -5-2-1

بخش انجام معامالت کالن ميباشد که با هدف خريدو فروش در حجم وسيع و فراتر از عرضه 

 ست.فروشگاهی ا

 دفاتر بازرگانی  .9

 رفاهی-خدماتی -5-2-5

خدماتی و رفاهی مکمل فعاليت شرايط معمول مجتمع است و مشتمل بر بخش های  مجموعه

درصد از زيربنای کل مجموعه را در  77رستوران، کافه، فست فود، اقامتگاه و فضای بازی است که 

نی عمومی و غير تجاری ( به خود اختصاص می دهد و نقش مهمی در به خويش خواBبلوک)

مجموعه دارد در بحث پويايی و زنده سازی بافت مجاور رودخانه و درون مجموعه بسيار تاثير گذار 

 است.  

 خدماتی و رفاهی  .5

 رستوران  .507

 کافه  .50707

 رستوران  .50702

 فست فوت  .50700

 استراحتگاه  .502

 اقامتگاهی  .500

 استراحتگاه متر  .50007

 اتاق های اقامتی   .5000707

 مديريت و اداری اقامتی  .5000702
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 جلسات نشست  .5000700

 مديريت نشست  .5000709

 پذيرايی و رستوران  .5000705

 آشپزخانه طبخ و آماده سازی غذای ميهمانان  .5000706

 سالن صرف غذای ميهمانان  .5000701

 فضاهای ارتباطی  .5000701

 البی و امور اداری اقامتی  .50002

 پيش فضا دسترسی اقامتی  .5000207

 راه پله وآسانسور  .5000202

 انبار  .5000200

 البی و عمومی ميهمانان  .5000209

 اتاق جلسات  .5000205

 مديريت  .5000206

 روابط عمومی  .5000201

 مات تشريفات و خد .5000201

 پرسنل  .5000204

 مالی  .50002073

 دبيرخانه + اسناد + بايگانی  .50002077

 ورودی و البی  .50000

 پيش فضا دسترسی اقامتی  .5000007

 راه پله وآسانسور   .5000002

 تشريفات البی   .5000000

 البی و پيشخوان  .5000009

 سالن بازی  .509

 بهداشتی  .505
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 پناهگاهی -5-2-6

پناهگاهی اصلی ترين قسمت برنامه فيزيکی شرايط بحرانی را تشکيل می دهد  شامل فضای  بخش

ماع و ساماندهی، بهداری و درمان اضطراری، پناهگاه و اقامت بحرانی، غذاخوری و پخش جيره اجت

 72( واقع گرديده و Bغذايی، انبار آذوقه و تجهيزات می باشد. اين بخش در سه طبقه زيرين بلوک)

 درصد از زيربنای کل مجموعه را به خود اختصاص داده است.  

 پناهگاهی  .6

 پناهگاه  .607

 پرستاری  .602

 بار ان .600

 غذاخوری  .609

 سرويس  .605

 فضاهای ارتباط عمودی، افقی و فرار -5-2-7

 شامل راه پله ، آسانسور، راهروهای دسترسی ب فضاها و راهروهای فرار، خروج اضطراری و...

 فضاهای ارتباط عمودی و فرار   .1

 تعمیرات و نگه داری -5-2-8

 تعميرات و نگهداری  .1

 کارشناس تعمير و نگهداری .107

 اتاق پرسنل  .102

 رگاه فلزکا .100

 کارگاه برق  .109

 کارگاه تاسيسات .105

 کارگاه ابنيه .106

 انبار لوازم و تجهيزات  .101

 سرويس بهداشتی .101

104. ... 
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 تاسیسات -5-2-3

 تاسيسات  .4

 پارکینگ -5-2-40

( واقع شده است در عين حالی که مورد نياز بخش تجاری و Bاين بخش در سه طبقه تحتانی بلوک)

تی بافت نقش زيادی دارد اما بيشتر از آنکه با هدف بازرگانی می باشد و در شرايط ترافيکی و خدما

صرفا پارکينگ پيش بينی بشود با رويکرد تبديلی پيکربندی می شود. چرا که در تدوين طرح تفضيلی 

بافت بازار همدان و ساماندهی همجواری ها مشاورين تامين نيازهای ترافيکی را لحاظ کرده اند، 

ی تامين نياز خود مجموعه است و درادامه برخورداری از محدوده بنابراين در اين مجتمع پارکينگ برا

ای وسيع، امن و انعطاف پذير برای پياده سازی برنامه های امدادی مورد نظر می باشد.  در واقع 

درصد از کل  7605عملکرد تبديلی بخش پارکينگ ها نقطه قوتی در برنامه ريزی مجتمع است و 

 دزيربنای مجموعه را شامل می شو

 پارگينگ  .73

 

 متراژ کاربری درصد زيربنا کاربری

 76423 06 تجاری

 2053 5 بازرگانی

 5713 77 رفاهی -خدماتی 

 2123 6 گردهمايی

 5693 72 پناهگاهی

 7973 0 اداری

 1155 7605 پارکينگ

 2614 501 تاسيسات

 7715 205 تعميرات و نگهداری

 7317 200 ارتباطی
 ها جدول سرانه کاربری -5-7
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 های تبدیلی کاربری -5-9

رفاهی و گردهمايی صرفا کارکرد تک منظوره داشته و با  -کاربری های تجاری، بازرگانی، خدماتی

مقرارات ملی  27شرط برخورداری از سازه مقاوم و رعايت مسائل آئين نامه ای ايمن سازی در مبحث 

د و در شرايط بحران مقاومت و ساختمان برای ارائه خدمت در شرايط عادی پيش بينی شده ان

 پايداری می کنند.

کاربری های پناهگاهی، پارکينگ، تعميرات و نگهداری و ارتباطی کاربری های چندعملکردی هستند. 

در شرايط معمول مطابق برنامه عمل می کنند اما در شرايط بحرانی با رويکردی متفاوت و به نحوی 

پناهگاهی آخرين بخشی است که در مجموعه فعال می شود  ديگر مورد استفاده قرار می گيرند. بخش

و مروبط به زمانی است که حجم خسارات بسيار باال است و برای بقا نياز به اقامت برای مدتی بيشتر 

از چند ساعت الزم است.  بخش پارکينگ سالن های اقامت موقت و ميان مدت است که درصورت 

ر انبار ها آماده و از قبل پيش بينی شده است تجهيز می طوالنی شدن اقامت توسط تجهيزاتی که د

شود و شرايط اقامت را فراهم می کند. ورودی های اصلی به پارکينگ ها برای افراد داخل مجتمع از 

راه پله های دسترسی های اضطراری است که در مقايسه با ظرفيت نهايی اقامتگاه ها بخش کوچکی 

برای عموم و همسايگان و بافت ورودی پارگينگ است که با را شامل می شود. و دسترسی اصلی 

عرض معبر قابل قبول و دسترسی اختالف تراز از طريق شيبراه مناسب است. به اين ترتيب پارکينگ 

ها تبديل به سالن های وسيعی می شوند که پناه جويان در وسعت آن مستقر می شوند و از 

ندی و سرويس های بهداشتی در مجاورت خود استفاده جيره ب-بهداری و آشپزخانه -خدماتيکلينيک

می کنند. بخش تعميرات و نگهداری هم تجهيزات تعميرات. نگهداری و امداد و نجات را در خود جای 

می دهد و در زمان بحران امدادگران مستقر در مجتمع از آنجا شروع به فعاليت می کنند و وارد بافت 

ومی و ارتباطی کل بافت نيز در صورت ازدحام و شلوغی بيش از و همجواری ها می شوند. فضاهای عم

 حد می تواند اسکان موقت و خدمات مقطعی ارائه بکند.  
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 فصل ششم:

 الگوهای طراحی
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 الگوهای طراحی -6-4

را به رشته تحرير در آورد رويکردی خاص در  "زبان الگو"کتاب  "کريستوفر الکساندر"زمانی که 

اری را معرفی نمود که مرتبط با افراد و فضا ها از يک سو و از سويی ديگر به مساله ساخت محيط معم

 و نياز های روانی انسان توجه داشت.

رويکرد طراحی زبان الگو، فرصتی برای مواحهه با الگوهايی را مطرح می سازد که در عرصه عمل با 

رای هر طراح به صورت يک طرح خاص و ممتاز روش های مختلف بروز پيدا می نمايند .و الگو ها ب

 جلوه گر می شود .

 پدافند غیر عامل و معماری -6-2

آرايش فضاهای ساختمانی و نحوه ارتباط آنها با اطراف می تواند امکانات ويژه ای را برای نجات جان -

طرح افراد ايجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سيستم و کاهش آسيب پذيری آن گردد. تعيين 

هندسی بنا، موقعيت بازشوها، نحوه دسترسی ها و همچنين پيش بينی فضای امن به عنوان فضايی 

چند عملکردی برای هر ساختمان در زمان صلح و جنگ برعهده معمار می باشد. معمار بايد با توجه 

مان جنگ، در به کاربری بنا و نيازهای آن فضاهايی را طراحی نمايد که عالوه بر عملکرد پدافندی در ز

 زمان صلح نيز کاربری مناسبی داشته باشد .

 پهنه بندی خطر -6-2-4

 به منظور پهنه بندی خطر تهاجم، کشور به سه پهنه با خطر شديد، متوسط و کم تقسيم می شود. 

 دسته زير تقسيم می شوند 5شهرهای کشور بر اساس جمعيت به 

 هزار نفر 25روستا: شهرهای با جمعيت کمتر از 

 هزار نفر 733تا  25هرهای کوچک: شهرهای با جمعيت ش

 هزار نفر 533تا  733شهرهای متوسط: شهرهای با جمعيت 

 ميليون نفر 7هزار تا  533شهرهای بزرگ: شهرهای با جمعيت 

 ميليون نفر 7کالن شهرها: شهرهای با جمعيت بيشتر از 

 ی مرزی تلقی می شوندکيلومتری از مرز قرار دارن شهرها 753شهرهايی که به فاصله 
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 متر می باشد 533دايره همجواری از تأسيسات و ساختمان های حساس حداکثر 

بر اساس اين تقسيم بندی همدان جزء کالن شهر ها بوده و به دليل اينکه در سايت مورد نظر 

 همجواری حساسی وجود ندارد در دسته پهنه بندی با خطر متوسط قرار می گيرد

ه بندی درجه اهميت ساختمان ها آورده شده که طبق اين معيار مدارس جز در جدول زير دست -

 گردددرجه اهميت زياد تقسيم بندی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجات اهميت ساختمان ها 7-6جدول 

 تقسیم بندی حوزه های پدافند غیر عامل -6-9

 دسته قابل تقسيم بندی می باشد 0پدافند غير عامل يک ساختمان در  

 معماری  ظاتمالح –الف 

 ای سازه مالحظات –ب 

 تاسيسات مالحظات –ج 
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 تقسیم بندی حوزه های پدافند غیر عامل در معماری -6-9-4

 از اين بين نيز بخش معماری خود به چند زير شاخه قابل تعميم می باشد 

 پناهگاه طراحی – د   امن فضای – ج   معماری طراحی – ب    سايت مالحظات –الف

 بررسی راهکارهای طراحی هريک از موارد فوق می پردازيمدر ادامه به 

 مالحظات برنامه ریزی و راهكارهای طراحی سایت   6-9-4-4

 جانمایی ساختمان 6-9-4-4-4

الف ( تمرکز افراد، سرمايه ها و فعاليت ها در يک محدوده، امکان هدفگيری محيط را افزايش می 

آنها در يک محوطه فشرده موجب افزايش خطرپذيری دهد. همچنين همجواری ساختمان ها و تمرکز 

 و تاثيرات جانبی آنها می گردد

ب( طرح کلی محيط بهتر است به صورت غيرمتمرکز و منظم باشد. اين امر کارآيی محيط برای 

 تعيين مکان جان پناه های امن در برابر ريزش آوار را افزايش می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اری درسايتنمونه ای از جاگذ -7-6تصوير 
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ج ( به منظور کاهش خسارات و اثرات انفجار، توصيه می شود در طراحی محوطه بين ساختمان و راه 

دسترسی اصلی درصورت امکان با اختالف سطح مناسب جهت پناه گيری ، فضاهای حايل  ايجاد 

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح بين محوطه و ساختمان نمونه هايی از اختالف   5-6و  9-6و  0-6و  2-6تصاوير 
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د( ايجاد موانع محيطی مستحکم به طرق مختلف جهت جلو گيری از تسهيل ورود تهديدات متحرک 

 ده ( به سايت و ساختمان مورد نظر)نظير ماشين بمب گذاری ش

 موانع محيطی جهت جلوگيری از نفوذ  تهديدات متحرک 1-6و  6-6 تصاوير

ارتفاع بنا در نظر گرفته  0/7فاصله مسيرهای دسترسی از ساختمان  ( جهت جلوگيری از ريزش آوار،ه

 شود

 فضای باز  6-9-4-4-2 

در فضای باز لبه هايی به عنوان جان پناه می توان ايجاد کرد. به عنوان مثال در فاصله بين  الف( 

نمود که در  فضای باز و ساختمان ها، با استفاده از گلدان های طولی يک لبه مستحکم می توان ايجاد

 مواقع اضطراری به عنوان جان پناه نيز قابل استفاده باشد.
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 نمونه موانع محيطی 1-6تصوير 

ب( اجزای فضاهای باز می تواند براساس اصل انعطاف پذيری و با عملکرد های چند منظوره طراحی 

 و در شرايط شود تا در شرايط معمول امکان غنا بخشيدن به فعاليت های عادی را فراهم نموده

 اضطراری حفاظ های قابل قبول ايجاد نمايند.

 فضای قابل انعطاف 4-6 تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 مبلمان فضای قابل انعطاف 73-6تصوير 
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ج( حد امکان لبه های تيز و گوشه دار از فرم کليه عناصر حذف شده و از فرم های نرم و گرد گوشه 

اختمان، جوی آب، آبنما، سکو، گلدان، حفاظ ميله ای استفاده شود. بدين منظور زاويه لبه ها )توده س

 يا عناصر و تجهيزات نوک تيز( تا حدود ارتفاع سه متر از کف محل استقرار، راست گوشه نباشد.

 نمونه مبلمان نامناسب سمت چپ و مبلمان مناسب سمت راست 77-6تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبزمبلمان متنوع سايت و ترکيب آن با فضای  72-6تصوير 
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 استفاده از مبلمان مناسب و به کارگيری آن در محل صحيح با عملکرد چندگانه 70-6تصوير 

د( درحد امکان محل مناسبی جهت فرود بالگرد در شرايط اضطراری با کنترل تراکم پوشش گياهی و 

در  حذف کابل های هوايی برق در محدوده فضای سبز مجموعه، ضمن کاهش آسيب پذيری محيط

 برابر آتش سوزی، پيش بينی شود.

ه( جهت امدادرسانی به مجروحان احتمالی، توصيه می شود مکان هايی در فضای باز پيشبينی شود 

 که حتی المقدور دارای ويژگی های زير می باشد:

 به طور يکنواخت در سطح مجموعه مسکونی پراکنده شده باشد 

 .کامالً خارج از محدوده ريزش آوار باشد 

 اثر عوامل نامساعد اقليمی مصون باشد. از 

 .کفسازی هموار و محکمی داشته باشد 

  درصد که برای تخليه آب های سطحی الزم است نباشد. 2شيب آنها بيش از 

 .دارای قابليت های استقرار سريع سايبان های سبک باشد 
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 ورودی مجموعه -6-9-4-4-9

ل دارای دو ورودی و خروجی باشد که در شرايط الف(  هر مجموعه زيستی متوسط به باال بايد حداق

عادی يکی از آنها فعال باشد و در مواقع بحرانی استفاده از ورودی های اضطراری به سرعت و آسانی 

 امکان پذير باشد.

ب( ابعاد ورودی های اضطراری بايد متناسب با حجم تردد سواره و پياده در زمان بحران پيش بينی 

بع عرض، تعداد، جهت حرکت، نوع وسايل نقليه امدادی عبور کننده از اين جزء شود. ابعاد مذکور تا

فضا و نيز وسعت مجموعه، ميزان خسارات و ميزان خودکفايی موردنظر مجموعه از لحاظ امکانات 

 امدادی خواهد بود

ج( طرح ورودی های مجموعه بايد به گونه ای باشد که در صورت تخريب کامل، موجب انسداد 

ی سواره نشود و به سرعت قابل ترميم باشد. از اين رو، ترکيبی از ديواره های کوتاه )به ارتفاع دسترس

 متر از سطح کف( می تواند مناسب باشد. 0حداکثر يک متر( و حفاظ های ميله ای )تا ارتفاع حداکثر 

 

 ورودی متحرک و مسدود کننده 79-6تصوير 

متمايز و مکمل ورودی اصلی مجموعه باشد تا بيشترين د( ورودی های  بايد در محل های مختلف و 

 امکان دسترسی به آن فراهم گردد  

ه( محوطه ورودی هر مجموعه بهتر است دارای وسعت و امکانات فضايی کافی برای شرايط اضطراری 

 مانند انجام فوريت های پزشکی، ايجاد فضا برای جمع آوری کشته شدگان و استقرار مجروحان باشد.
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 نمونه فضای ورودی ها 75-6صوير ت

 

 حداقل مساحت پيشنهادی ورودی های مجتمع مسکونی قابل تعميم برای فضا های آموزشی 2-6جدول 

 مسیرهای دسترسی 6-9-4-4-1

الف( حرکت افراد و وسايل نقليه در محوطه، با طراحی دسترسی ها و پارکينگ ها تعيين می شود 

احی شوند که عالوه بر به حداقل رساندن تداخل ميان حرکت مسيرهای دسترسی بايد به نحوی طر

  عابرين پياده و وسايل نقليه، کارايی را به حداکثر برساند.
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ب(   طراحی لبه ها و عناصر درون محوطه بايد به گونه ای باشد که مسيريابی هنگام حرکت 

 اضطراری افراد تسهيل شود.

ر بلوک های ساختمانی قرار داشته باشند، جهت ج( اگر مسيرهای دسترسی و فضاهای تجمع مجاو

امتداد آنها بهتر است عمود بر رديف ساختمان ها باشد تا ضمن کاهش خطر فروپاشی شيشه ها به 

 ر نيز ايمنی بيشتری داشته باشند.درون اين فضاها، در برابر ريزش آوا

سی شود اين محدوده د( تحت هيچ شرايطی ريزش آوار نبايد موجب انسداد کامل مسيرهای دستر

تابع نسبت ارتفاع توده به فضای باز بين آن است به همين علت بايد در طراحی محوطه، دسترسی 

 های متعددی پيش بينی شود.

 

 

 

 

 

 دسترسی های متعدد به سايت 76-6تصوير 

ه( توصيه می شود در امتداد مسير های سواره و پياده يک رديف فضای سبز به عنوان جانپناه و 

 زايش قابليت جذب ترکش های )اوليه و ثانويه( ايجاد شوداف

 

 

 

 

 

 فضای سبز حايل بين مسير پياده و سواره رو 71-6تصوير 
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و( کف معابر نبايد ناهموار و مملو از برآمدگی باشد تا در موقع بحران، حرکت سريع دويدن و فرار 

 امکان پذير باشد.

 جانپناه ها و دیوارهای محافظ -6-9-4-4-5

لف( در فضاهای باز وجود سطوح هموار و وسيع به هيچ وجه مناسب نيست. لذا بهتر است با استفاده ا

از عوارض سطحی سادهای ماننده تپه ها و فرورفتگی های کوچک و نسبتاً متعدد، ضمن غنی سازی 

به های فضا برای تأمين فعاليت های مورد انتظار در شرايط عادی )مانند بازی و نشستن(، به ايجاد ل

 متعدد برای شکل گيری جانپناه های آنی کمک نمود.

 

 نمونه موانع محيطی با کاکرد چندگانه 71-6تصوير

ب( وجود جانپناه هايی با ظرفيت کم ولی با پراکندگی زياد به مراتب بهتر از وجود جانپناه هايی با 

 ظرفيت زياد ولی با تمرکز باالست.

رابر نيروهای انفجار حالت خوابيده است، بهتر است در فضای باز ج( آنجا که بهترين وضعيت بدن در ب

مجموعه، جانپناه ها منطبق با حالت درازکش طراحی شوند . بهترين سطوحی که امکان پناه گرفتن 

فرد در حالت خوابيده )درازکش( در فضای باز را فراهم می کنند، گلدان ها و باغچه های طولی، 

جوی های آب است. بنابراين، اين گونه جانپناه ها بهتر است در امتداد زمينهای بازی، سطوح سبز و 

مسير تمام دسترسی های داخلی مجموعه ايجاد شوند. لبه فوقانی اين جانپناه ها بايد برآمده ولی 

 دارای فرم عادی باشد.
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سپر حتی االمکان فرم جان پناه ها منحنی باشد. چنين فرمی می تواند جان پناه را همچون يک )د

 محکم و مقاوم حتی در فواصل کم از نقطه وقوع انفجار حفظ نمايد.

ه( حداکثر شعاع فاصله تا جان پناه در فضای باز بر اساس سرعت متوسط دويدن )حدود سه متر بر 

 متر پيشنهاد می شود. 03ثانيه معادل  73ثانيه( در مدت حداکثر 

 

 تعيين دقيق و هندسی فواصل در سايت 74-6تصوير 

( طول لبه جان پناه ها يا هرگونه موانع سخت بهتر است تا حد امکان کم و همراه با بريدگی هايی و

 در فواصل مناسب باشد تا به تخليه سريع امواج انفجار کمک نمايد

ز( ارتفاع  لبه ها يا عمق جان پناه ها نبايد به طور غيرضروری افزايش يابد. نسبت دو به يک بين عمق 

 -ای آب توصيه می شود.و پهنای جوی ه

 طراحی پله و رمپ در محوطه   6-9-4-4-6

الف(  از آنجا که سهولت حرکت به ويژه در مواقع بحرانی، از عوامل مهم و حياتی در تأمين حفاظت يا 

دسترسی سريع و آسان به نقاط امن است، لذا هر آنچه سرعت گريز از خطر را محدود نمايد، 

 يا مهار گردد.بهتراست از طرح محوطه حذف 
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 ب( پله در فضای باز برای حفظ ايمنی و راحتی بايد به صورت زير باشد

  متر باشد 705عرض پله حداقل 

  سانتی متر مناسب تر است 72تا  1سانتی متر باشد ولی ارتفاع  75ارتفاع پله حداکثر 

  سانتی متر باشد 03حداقل کف مفيد پله 

رعت حرکت در شرايط اضطراری را کاهش نمی دهد شيب ج( استفاده از رمپ بهتر از پله است و س

متر  701درصد باشد. عرض رمپ برای خروج سريع و همزمان دو نفر کمتر از   5رمپ نبايد بيش از 

 نباشد

 

 افراد در شرايط بحرانی می افزايدوجود پله های غير ضروری بر اسيب پذيری  23-6تصوير 

 مصالح سطوح کف معابر 6-9-4-4-7

مصالح کف در محل های تجمع افراد در فضای باز می تواند از نوع سخت باشد ليکن ترجيح  الف(  

دارد که از مصالح نرم مانند خاک، گياه و مانند آن انتخاب شود. ايجاد سطوحی که حرکت بر روی 

آنها دشوار است )مانند سطوح شن و ماسه خشک و نرم يا سطوح گلی و چسبنده( فقط در مقياس 

 از استکوچک مج

ب(  جنس مصالح کف و جداره جان پناه ها بهتر است سخت و مقاوم باشد تا بتواند بارهای ناشی از 

انفجار را تحمل نمايد. لبه های قائم بتنی حتی با ارتفاع کم که فقط امکان درازکش را فراهم می 

 کنند از اين جمله اند
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ده و شد. نصب هرگونه سنگ )با ابعاد و ج(  سطوح کف فضاهای سبز تا حد امکان بايد از چمن پوشي

مقاومت کم در برابر نيروهای انفجاری( با مقاصد تزئينی در اين گونه سطوح نامناسب است. اما نصب 

قطعه سنگ های بزرگی که ضمن تأمين مقاصد تزئين محيط، قادر به ايجاد نوعی جان پناه مقاوم 

 ست.باشند، در صورت نداشتن گوشه های تيز قابل قبول ا

 

 موانع ضمن زيبايی بصری قادر به تاميين توعی جان پناه نيز می باشند. 27-6تصوير 

د( مصالح کف رمپ ها بايد از جنس زبر، سخت و آجدار باشد. اين امر در حفظ تعادل حرکتی افراد 

ها، حايز اهميت است. اما سطوح سخت و ناهموار مانند کف -در حال حرکت سريع به سمت جان پناه 

ای سنگی و تزئينی، به دليل احتمال ايجاد آسيب ديدگی های مضاعف، در طرح کف سازی محوطه ه

 توصيه نمی شود.

 طراحی معماری  6-9-4-2

 طراحی حجم ساختمان    -6-9-4-2-4

الف(  زاويه های بادگير و عناصر پيرامونی ساختمان می تواند موج شوک را به دام انداخته و اثر انفجار 

نمايد. زاويه های باز يا تدريجی نسبت به زاويه های بادگير يا تند تأثير کمتری دارند. هنگام را تشديد 

استفاده از سطوح منحنی، فرمهای محدب به فرم های مقعر برتری دارند شدت فشار منعکس شده در 

 ساختمان محدب و مدور نيز کمتر از ساختمان مسطح است.
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 پالن و نمانمونه فرم های مناسب  22-6تصوير 

ب(  پيلوت های از دو طرف باز به تخليه سريع نيروهای انفجاری از زير ساختمان کمک نموده و آثار 

 تخريبی نيروهای انفجاری بر حجم توده و در فضای باز را به ميزان زيادی مهار می نمايند.

 

 نقش پيلوتی در تخليه موج ناشی از انفجار 20-6تصوير 

رم مورب يا پلکانی و تغييرات ارتفاع در حجم ساختمان )با حفظ تقارن نسبی( ج( توصيه می شود از ف

 به منظور کنترل خطر ريزش آوار به فضای باز استفاده شود.
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 فرم های مناسب پلکانی 29-6تصوير 

د( عناصر الحاقی سست بايد از نمای ساختمان ها حذف شوند و در ساختمان های با اهميت کمتر نيز 

 ا رعايت شرايط خاص )اتصال محکم( مجاز است.ب

ه( در صورت بکارگيری تزئينات در نما به خصوص در ترازهای باالتر بهتر است از مصالح سبک مانند 

 چوب، پالستيک، آلومينويم يا پليمر و کامپوزيت استفاده شود.

تمان در بيرون و( الزم است در ساختمان های با درجه اهميت باال اعضای سازه ای کليدی ساخ

ساختمان قرار نگيرند. اصل تقسيم نيرو های اعضای باربر و سازه در سراسر حجم ساختمان و در نظر 

گرفتن کل حجم به صورت يه بلوک سازه ای احتمال فروريزش ساختمان را در زمان حادثه به شدت 

 کاهش می دهد.
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 ساختمان و تا حد امکان سازه ای کردن ديوار ها تعبيه عناصر سازه ای در تمامی قسمت های 25-6تصوير 

 نماهای جانبی و جداره خارجی ساختمان 6-9-4-2-2

الف( بکارگيری عناصر سست و شکننده وسيع و نيز پنجره ها در محيط بيرونی و در سطح نمای 

ساختمان، بام و تجهيزات و مبلمان نصب شده در فضای باز مجموعه در ساختمان های با درجه 

  ميت باال نامناسب و در ساير ساختمان ها بايد به حداقل ممکن کاهش يابند.اه

به منظور مهار خطرهای ناشی از پرتاب اشيای برنده به  2و 7ب( درساختمان های بادرجه اهميت 

اطراف، حتی المقدور ازنمای تمام شيشه استفاده نشود. درصورت لزوم بايد شيشه ها الياف دار ودارای 

م کننده باشد. همچنين نماهای شيشه ای ساختمان بايد تثبيت شوند و از فيلم در روی اليه منسج

 شيشه استفاده شود.

ج( توصيه می شود به منظور کاهش آسيب پذيری ساختمان های با اهميت در برابر تهديدات استفاده 

می انجامد، از جنس مناسب مصالح نما که به کاهش تشعشع حرارتی ساختمان و نمای قابل ديد آن 

استفاده شود به کار بردن بام همرنگ با محيط نيز عامل موثری در کاهش خطر حمالت هوايی می 

 باشد.

 د(  اتصال ديوارهای خارجی به سازه بايد کامالً بطور مطمئن انجام شود.

 

 

 

 

 خطرات ريزش نماهای الحاقی سست به روی عابرين26-6 ويرتص
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 ایر فضاهای ساختمانروابط فضاهای امن و س 6-9-4-2-9

عملکردی بايد فضاهای امن ساختمان از ساير فضاها مجزا شوند.  -الف(  در طرح کلی برنامه فضايی 

در حالت ايده آل بايد فضاهای امن در درون حجم ساختمان و فضاها ی ديگر در خارج از ساختمان 

 اصلی يا در نواحی پيرامون ساختمان قرار گيرند.

 

 

 

 

 

 

 قرار گيری فضای امن در داخل ساختمان 21-6تصوير 

ب( فضاهای امن در هر طبقه بايد حتی االمکان در قسمت داخلی پالن قرار گيرند. توصيه می شود در 

 صورت امکان فضای امن برای هر واحد مستقل تامين شود.

من ج( طرح کلی ساختمان بهتر است به نحوی باشد که بخش های پيرامونی، حريمی برای فضاهای ا

 داخلی ايجاد کنند. ليکن بايد ارتباط فضاهای امن با ساير فضاها به راحتی ميسر باشد.

 مسیرهای حرکت داخلی  6-9-4-2-1

الف(  در ساختمان های با درجه اهميت باال از طراحی فضاهای دارای طرح خطی مانند راهروهای 

کش در محيط و پرتاب افراد و اشياء به طوالنی و مستقيم به دليل تشديد  تاثير موج انفجار و ايجاد م

اطراف، بايد پرهيز شود. به منظور کاهش اثر نامطلوب آنها بايداز استقرار موانع يا تغيير جهت در طول 

 مسير استفاده شود.

 

 

 شکستن موج انفجار با ايجاد مانع 21-6تصوير 
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نيز درهای متوالی داخلی و ب( در ساختمان های با درجه اهميت باال بايد ديوارهای هال ورودی و 

 خارجی به صورت غير متقابل اجرا شوند.

ج(  در طراحی فضاهای امن بايد در مسيرهای ورودی، با رعايت ساير ملزومات معماری، انحراف و 

 مانع ايجاد گردد. اين اصل به ويژه برای کالس های درس و پناهگاه ها الزم االجراست

 ره هابازشوهای خارجی و پنج -6-9-4-2-5

الف( با وجود اهميت نقش پنجره و شيشه در معماری، بايد همواره به اين نکته توجه نمود که شکست 

شيشه ها در هنگام انفجار از خطرات مهم محسوب می شود. لذا بايد عالوه بر در نظر گرفتن معيار 

انفجار، معيار هايی از های کارايی انرژی و روشنايی ساختمان، به منظور اتخاذ تمهيداتی در برابر خطر 

قبيل عقب نشينی پنجره ها، ابعاد بهينه آنها، نوع مواد شيشه، قاب و اتصاالت را مورد مالحظه قرار 

 گيرد.

ب( به طور کلی، استفاده از پنجره های کمتر يا کوچکتر موجب می گردد تا موج انفجار کمتری وارد 

 ساختمان شود. 

شيشه ها به فضاهای بيرونی می توان از تعبيه بالکن و افزايش  ج( به منظور جلوگيری از پرتاب خرده

 فاصله پنجره ها از نما به درون استفاده کرد.

 

 

 

 

 تعبيه بالکن در نما 24-6تصوير 

د( در ساختمان های با درجه اهميت باال حفاظت پنجره ها بايد به دقت ارزيابی گردد تا گزينه های 

کند، استفاده شود . در شکل برخی از گزينه های طراحی سيستم که اهداف مورد نظر را تأمين می 

 پنجره جهت کاهش مصدوميت ساکنان ساختمان آمده است.  
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 سيستم پنجره جهت کاهش خطرات انفجار 03-6تصوير 

 ه( نمونه های خاصی از معيار های مورد اشاره در فوق برای طراحی ساختمان عبارتند از

اهميت باال بايد از شيشه های باز پخت شده يا گرما سخت و حداقل   برای ساختمان های با درجه

 سکوريت چنداليه استفاده کرد.

 استفاده از پنجره های بام که نزديک سقف باالی سر ساکنان قراردارند 

 استفاده از شيشه های مقاوم در نمای ساختمان ها 

 ت کافی پر و تثبيت شونددور قطعات شيشه های با استفاده از مواد پرکننده نرم با ضخام 

و( برای فضاهای امن و سقف نورگير استفاده از صفحات نورگذر نشکن توصيه می شود. بعالوه در 

 حتی المقدور از اين نوع مصالح استفاده شود. 2و  7ساختمان های با درجه اهميت 

 يم شود.ز( قطعات بزرگ و يکپارچه شيشه بايد توسط قاب های پنجره، به اجزای کوچک تر تقس

ح( طرحی که در آن ها پنجره حول يک مفصل افقی در باال يا پائين آن می چرخد و به بيرون باز می 

شود، می تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. در اين طرح ، پنجره هنگام وقوع انفجار بسته می شود و 

 معيار حاکم بر طراحی ظرفيت مفاصل است.

 در و بازشو های دیگر  6-9-4-2-6

الف( در ساختمان های با درجه اهميت باال درها، کرکره ها و ديگر بازشوها ی جداره خارجی بايد 

طوری طراحی شوند که مهاربندی آنها به سازه تکيه گاهی، ظرفيت باربری جانبی بيشتری نسبت به 

 خود عضو بازشو داشته باشد.
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ساختمان بايد به سمت خارج ب( در ساختمان های با اهميت درهای نصب شده در پوسته خارجی 

باز شوند و چارچوب درها نيز بايد به هنگام انفجار فشار ناشی از آن را تحمل نمايند. نصب محافط در 

 های شيشه ای )کرتين وال ( نيز می تواند مثمر ثمر باشد.

 ج( جهت افزايش مقاومت بهتر است چارچوب درها با بتن پر شود.

ی با د ی موج گيری ايجاد شود تا از برخورد مستقيم موج با کرکره د( در جلوی کرکره های تاسيسات

 جلوگيری شود.

 آسانسور 6-9-4-2-7

الف(  در مورد آسانسور بايد تمهيداتی در نظر گرفته شود تا از انتقال موج انفجار، دود و آتش از طر 

 يق چاه آسانسور و آسيب رسانی به پلکان و راهروها جلوگيری شود.

 انسور بايد از راه پله مجزا شود تا در صورت نفوذ موج انفجار به آسانسور، راه پله محفوظ باشد.چاه آسب(  

ج( در ساختمان های بلند مرتبه بايد آسانسور در يک محور به چند آسانسور با محورهای متفاوت 

های با  تبديل شود تا چاه آسانسور شکسته شده و مانند دودکش عمل نکند . اين بند برای ساختمان

 اهميت باال است . همچنين اتاقک آسانسور در بام بايد دارای مقاومت کافی باشد.

 فضاهای امن  6-9-4-9

فضای امن به فضائی اطالق ميگردد که در مقابل اثرات بارهای ناشی از انفجار کمتر در معرض خطر 

منی و مقاومت بيشتری قرار گرفته و نسبت به ساير  فضاهای ساختمان معمولی يا فضای باز از اي

 برخوردار باشد. فضای امن معموالً دو يا چندمنظوره مورد بهره برداری قرار می گيرد.

الف( فضای امن تمام يا بخشی از فضاهای يک ساختمان با عملکرد های مختلف در زمان صلح است 

و بايد  قابليت های  که با تمهيداتی، ايمنی و حفاظت جانی افراد را در مقابل تهديدات تامين می کند

 زير را دارا باشد 

 جلوگيری از فروريزی عناصر سازه ای 

 کاهش انتقال موج و آسيب های ناشی از آن 

 کاهش ميزان ترکش های ثانويه 

 کاهش نفوذ دود و غبار 
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ب( در ساختمان های بزرگ، فضای امن می تواند قسمتی از فضاهای عمومی مانند کتابخانه، فروشگاه 

و در ساختمان های کوچک نظير واحدهای مسکونی، بخش کوچکی از آن مثال يک  و مسجد باشد

اتاق اندرونی و يا قسمتی از نشيمن بدون مجاورت به خارج و بدون اشراف مستقيم به پنجره های 

 خارجی می تواند به عنوان فضای امن در نظر گرفته شود.

موج انفجار فاصله داشته باشد. لذا بهتر است ج(  فضای امن با يد حتی االمکان از برخورد مستقيم يا 

در بين ساير فضاها و در مرکز ثقل ساختمان قرار گيرد که تا جداره خارجی حداقل يک رديف ديوار 

داخلی به عنوان مانع وجود داشته باشد. در هر ساختمان راهروهای داخلی اتاق ها و انبارها و ساير 

 د داشته باشند.فضاهای مشابه اين عملکرد را می توانن

 

 نمونه محل قرارگيری فضای امن در منزل مسکونی 07-6تصوير 

 د( در طراحی فضای امن بايد از جداره محافظ در برابر انفجار در اطراف آن استفاده گردد.

ه(  مکان يابی فضای امن بايد به گونه ای باشد که دسترسی به راه خروج به راحتی و در امنيت 

 حاصل شود.

طراحی فضای امن بايد  جهت جلوگيری از انتشار موج انفجار، از فضاهای به صورت داالن شکل و( در 

 طوالنی و مانند آن اجتناب گردد.
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ز( هرچه دهانه ورودی فضاهای منتهی به فضای امن کوچکتر باشد مقاومت آنها در مقابل نيروهای 

 ا توجه به اين مسئله انتخاب کرد.وارده بيشتر خواهد بود و می توان فضای امن هر ساختمان را ب

 مالحظات طراحی پناهگاه   6-9-4-1

پناهگاه به مکان اسکان موقتی اطالق می گردد که بخاطر طراحی تخصصی و کاربری خاص در مقابل 

انواع تهديدات، نسبت به ساختمان های متعارف از درجه حفاظت به مراتب باالتری برخوردار باشد و 

 بيشتری را برای افراد فراهم نمايد. امنيت جانی و روانی

 درجه حفاظت پناهگاه 6-9-4-1-4

 با توجه به عوامل زير تعيين می گردد

 درجه حفاظت مورد نظر 

 شناخت تهديدات 

 اهميت عملکردی پناهگاه از نظر نيازهای کشور و حساسيت آن 

 موقعيت مکانی پناهگاه با توجه به ميزان آسيب پذيری آن 

 ی، مصالح، ماشين آالت و نيروی انسانی موجود در دسترسميزان امکانات مال 

 انواع پناهگاه   6-9-4-1-2

الف(    پناهگاه ها با توجه به درجه حفاظت، نحوه عملکرد، مکان استقرار و مدت اقامت به انواع 

 مختلف طبقه بندی می شوند 

رکش سالح های متعارف ، پناهگاه های درجه يک : در مقابل اثرات مختلف سالح ها، اصابت موج و ت

حرارت و تشعشع سالح های اتمی با توجه به قدرت سالح و فاصله نقطه انفجار مقاومت کافی داشته و 

 هوابندی شده و در برابر نفوذ گازهای سمی و شيميائی نيز مقاومت می نمايد

بل اثرات پناهگاه درجه دو : در مقابل اثرات مختلف سالح های متعارف مقاوم بوده ولی در مقا

 سالحهای اتمی و شيميائی مقاوم نمی باشند .

پناهگاه های درجه سه : فقط در مقابل موج و ترکش سالحهای متعارف قابليت مقاومت دارند ) مورد 

 استفاده در طراحی مجتمع آموزشی مورد نظر (
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 گروه بندی پناهگاه ها از نظر نوع عملکرد   6-9-4-1-9

ه نوع عملکرد در زمان صلح می توانند به صورت فضاهای تک منظوره با انواع پناهگاه ها با توجه ب

عملکرد خاص پناهگاه يا فضاهای چند منظوره که در زمان صلح عملکردهای ديگری دارند، باشند. 

توصيه می شود حتی االمکان فضاهای پناهگاهی به صورت چند منظوره در نظر گرفته شوند. با اين 

درجه اهميت باال جهت حفاظت بيشتر در مقابل تهديدات مختلف، بايد حال در ساختمان های با 

عالوه بر فضاهای پناهگاهی چند منظوره، فضاهای خاص پناهگاهی با درجه مقاومت باالتر نيز احداث 

 .شوند.

 گروه بندی پناهگاه ها از نظر مکان استقرار  6-9-4-1-1

می تواند داخل ساختمان مشخص يا مستقل فضای پناهگاه مورد نظر برای هر کاربری جهت حفاظت 

 .از آن طراحی شود

 گروه بندی پناهگاه ها از نظر مدت زمان اقامت  6-9-4-1-5

مدت زمان اقامت، طول مدتی است که افراد داخل پناهگاه با درهای بسته و در محيط حفاظت شده 

اتفاقی صنعتی خارج از  اقامت دارند که بين چند ساعت تا چند روز متفاوت است. در مورد حوادث

ساعت است و بدين  29ساعت و در زمان جنگ معموالً بيش از  29ساختمان اين مدت کمتر از 

ترتيب می توان هدف از ايجاد پناهگاه را به صورت اقامت کوتاه مدت و بلندمدت تقسيم نمود که در 

با اين حال توصيه می شود پناهگاه های بلند مدت الزامات سطوح فضاها و لوازم راحتی بيشتر است. 

که برنامه ريزی و طراحی پناهگاه ها به نحوی باشد که قابليت عملکرد در زمان تهديدهای طوالنی تر 

 را داشته باشند.

 پناهگاه های اختصاصی و عمومی     6-9-4-1-6

پناهگاه های اختصاصی به ساکنان و افراد حاضر در ساختمان مشخص و کاربری خاص آن اختصاص 

ارد و ظرفيت آن با توجه به جمعيت آنها و ميزان حفاظت آن براساس ميزان اهميت آن کاربری در د

 نظر گرفته می شود.

پناهگاه عمومی در سطح شهر جهت حفاظت و استفاده عموم مردم در برابر تهديدات مختلف در نظر 

حفاظت باالتر  گرفته می شود که عمدتا از ظرفيت بيشتر متناسب با مکان احداث آن و درجه

 برخوردار است.
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 تعیین محل پناهگاه ها  6-9-4-1-7

يکی از مهمترين مسائل برنامه ريزی و طراحی فضاهای امن، انتخاب بهترين مکان و موقعيت جهت 

دسترسی به آن است. در تعيين مکان پناهگاه عمومی در ساختمان بايد موارد ايمنی و فنی زير مورد 

 توجه قرار گيرند :

 يت پناهگاه بايد در نزديکترين فاصله ممکن به بخش های مختلف ساختمان قرار داشته موقع

 باشد.

  مسير دسترسی به پناهگاه ضمن دارا بودن کوتاه ترين فاصله ممکن )با توجه به شرايط( بايد

 مسيری امن بوده

  شود.در صورت امکان، محل پناهگاه بهتر است در زير زمين و به شکل مدفون در نظر گرفته 

  در صورت وجود آب های تحت االرضی و عدم امکان دفن سازه، احداث به صورت نيمه

 مدفون و يا سطحی صورت خواهد گرفت.

  پناهگاه همواره بايد در تحتانی ترين طبقه و مستقيماً بر روی خاک ساخته شود طبقه يا

 فضای خالی در زير آن مجاز نمی باشد.

 

 گاهمحل قرار گيری پناه 02-6تصوير 
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 ظرفیت پناهگاه  6-9-4-1-8

ظرفيت پناهگاه های عمومی که به لحاظ عدم امکان احداث پناهگاه در همه اماکن و به خصوص 

بناهای مسکونی احداث می شوند، بايد بر اساس بررسی محدوده و شعاع حوزه پناهگاه فاصله 

 ردنظر تعيين گردد.دسترسی افراد به آن و حداکثر ظرفيت مجاز پناهگاه و جمعيت محدوده مو

ظرفيت پناهگاه در ساختمان های مذکور، بايد متناسب با تعداد افراد ساکن يا مراجعان به آن در نظر 

 گرفته شود.

 

 ظرفيت مورد نياز پناهگاه ها بر اساس کاربری 0-6جدول 

 ابعاد پناهگاه  6-9-4-1-3

لکردی اقامت بلند مدت و انجام اندازه پناهگاه بايد در صورت تداوم خطر، جوابگوی نيازهای عم

 فعاليتهای روزمره و برنامهريزی شده افراد در حداقل فضا و با کارايی قابل قبول باشد

   متر باشد 205متر و در بخشهای اقامتی   200حداقل ارتفاع مفيد پناهگاه بايد در راهروها 

  متر مربع در نظر گرفته شود. 7حداقل مساحت مورد نياز برای هر نفر 

  متر است. 2متر و راهروهای ارتباطی  0حداقل عرض مفيد در قسمت های سلولی 
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  مجموع فضاهای پناهگاه شامل اتاق های تأسيسات )برای هوادهی( ، سرويس ها و هوابندها

 برای فيلتر و وردی به پناهگاه و... به عنوان حجم کلی تلقی می گردد

  مترمربع  73مترمربع و بيش از آن تا  0ری نف 25سطح الزم برای تأسيسات تهويه در پناهگاه

 نيز می رسد .

  دريچه زرهی برای محافظت و بستن محل ورودی راه های فرار و خروجی های اضطراری نيز

 بايد تعبيه گردد.

 مالحظات سازه ای  -6-9-2

 در اين بخش به بررسی مالحظات سازه ای می پردازيم

 انفجار  6-9-2-4

آن نرخ سوختن مواد با سرعتی به مراتب بيشتر از سرعت صوت انجام می  انفجار واکنشی است که در

شود که در نتيجه دما و فشار بسيار بااليی ايجاد و موج انفجار بالفاصله توليد و با سرعت بسيار زيادی 

 منتشر می شود.

 موج ضربه  6-9-2-4-4

های شکل گرفته از انفجار، با موج ضربه ناشی از انفجار مواد منفجره جامد بوده و در آن فشار گاز

انتشار افزايش و سپس تا فشار محيطی کاهش می يابد که به اين از چشمۀ انفجار، گسترش و تا فشار 

مبنای  مرحله فاز مثبت می گويند در نتيجه انتشار موج، گازهای حاصل از انفجار سرد شده و فشار 

ه علت اين اختالف فشار جهت جريان معکوس آنها به مقدار ناچيزی کمتر از فشار اتمسفر می رسد. ب

شده و به سمت مرکز انفجار باز می گردد نتيجه اين عمل کاهش فشار يا مکش خواهد بود که به آن 

فاز منفی می گويند فشار فاز منفی نسبتاً کوچک و تدريجی بوده به طوری که در طراحی سازه های 

صرف نظر می گردد ولی در مورد ملحقات ساختمان می مقاوم در برابر انفجار در اکثر مواقع از آنها 

تواند باعث پيامد های جدی شود اثر فاز منفی در هنگام ورود جبهه موج به محيط داخل ساختمان 

 نيز قابل توجه است.

  موج فشار  6-9-2-4-2

جی تا موج فشار ناشی از انفجار مواد منفجره گازی و مايع بوده و در آن ميزان فشار به صورت تدري

فشار مبنای انفجار افزايش و سپس تا مقدار فشار محيطی کاهش می يابد از اين جهت فاز منفی 

 ندارد مانند انفجار های صنعتی و غير نظامی می باشد .
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   طبقه بندی بارهای انفجاری  6-9-2-2

 خل انفجارها از نظر موقعيت به دو دسته انفجار خارجی )خارج از سازه(، انفجار داخلی )دا

 سازه( تقسيم می شوند

  انفجار خارجی به سه دسته انفجار در هوا، انفجار در سطح زمين و انفجار در داخل زمين

 تقسيم می گردد

  در انفجار هوايی، امواج انفجار مستقيماً به سازه برخورد کرده و نحوه انتشار امواج در هوا به

 صورت کروی است

 تشار امواج ناشی از انفجار بصورت نيم کره می باشد و اگر انفجار در سطح زمين واقع گردد، ان

عالوه بر انتشار امواج در هوا، انتشار امواج در زمين )مثل زمين لرزه( يعنی شوک زمين نيز 

 رخ خواهد داد، ليکن اثر آن قابل توجه نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزان وسعت و فاصله از انفجار بر نوع فشار به ساختمان 00-6تصوير 
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نفجار در داخل زمين، انرژی انفجار به صورت موج فشاری و برشی در زمين منتقل شده و به علت در ا

انتشار امواج در زمين، شوک های شديد در زمين را ايجاد می نمايد که می تواند اثرات تخريبی 

 شديدی بر روی سازه های زير زمينی داشته باشد.

های ناشی از انفجار نيز بعضاً در نظر گرفته می شود عالوه بر بارهای ناشی از انفجار، اثر ترکش 

انفجارهای داخلی، بسته به شرايط ساختمان و نحوه تهويه آن به دو دسته محبوس و نيمه محبوس 

 تقسيم می گردد.

 

 تقسيم بندی بارهای انفجار بسته يه محل انفجار 9-6جدول 

 دسته بندی انفجار بسته به محل وقوع آن   6-9-2-9

 انفجار در هوا 6-9-2-9-4

موج انفجار پس از برخورد با مانعی زتاب )انعكاس( موج انفجار و فشارهای ناشی از آن  با الف ( 

صلب و يا با ماده ای که به طور متوسط چگالی بيشتری نسبت به محيط انتقال دهنده موج داشته 

  اندازه مانع بستگی دارد. باشد منعکس می گردد. بازتابش موج در اطراف مانع به مشخصات هندسی و
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 ب( بارگذاری خارجی سازه در اثر انفجار

برای طراحی سازه مقاوم در برابر انفجار، بايد مقدار بارهای ناشی از انفجار وارد بر اجزاء ساختمان 

مانند ديوار، سقف، قاب و ... محاسبه شوند. برای تعيين اين بارها، بايد اندرکنش امواج با سازه را 

به نمود. هنگامی که موج انفجار به ساختمان برخورد می نمايد، ساختمان بوسيله اضافه فشار و محاس

 نيروهای پسا مکش ناشی از انفجار بارگذاری می گردد.

، طول ساختمان در جهت  B عرض ساختمان )موازی جبهه موج( و H ارتفاع متوسط آن است.

 L انتشار موج

ال فشار از چپ به راست، نيروهای فشاری و مکشی ناشی از با فرض انفجار در سطح زمين و اعم

 انفجار نشان داده شده اند

ديوارهای جانبی و سقف اضافه فشار     Pa   و سطوح پشتی اضافه فشار منفی را تحمل خواهند کرد

،Pr  در اين وضعيت ديوار 

 

 بارگذاری عمومی انفجار برای يک ساختمان ساده 09-6تصوير 

 نفجارهای سطحی ا  6-9-2-9-2

انفجار سطحی حالتی است، که در آن خرج انفجار در سطح زمين و يا خيلی نزديک به آن و يا در 

هنگام برخورد با زمين منفجر می شود. موج بازتابی در اثر بازتابش و تقويت موج اوليه به وسيله سطح 
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ار در همان نقطه انفجار با زمين توليد می شود. بر خالف انفجار هوايی در انفجار سطحی موج انفج

موج بازتاب ترکيب شده و موج واحدی را به وجود می آورند که مشابه موج تابشی انفجار هوايی است 

 که به شکل نيم کره منتشر می شود.

 

 انفجار در ماشين بمب گذاری شده و تاثير متقابل آن بر روی ساختمان همانند انفجار های سطحی 95-6تصویر 

 انفجار در داخل زمین  6-9-2-9-9

به انفجار هايی که داخل زمين رخ دهد به گونه ای که امواج بيشتر در داخل زمين منتشر شوند تا 

 سطح انفجار داخل زمين می گويند.

سازه های موجود در داخل خاک، به علت انتشار امواج ناشی از انفجار در داخل زمين می توانند 

نيکی و تجهيزات حساس نصب شده در سازه های سطحی يا آسيب ببينند تأسيسات برقی و مکا

 تاسيسات دفن شده در داخل خاک نيز ممکن است متحمل خرابی ناشی از شوک عبوری زمين گردند

 میزان نفوذ بمب در داخل زمین  6-9-2-9-9-4

ميزان نفوذ بمب ها در داخل زمين به سرعت برخورد، جرم و سختی سر بمب و سختی زمين بستگی 

رد. در نفوذهای کم عمق، آثار انفجار مشابه انفجار سطحی است، اما در نفوذهای عميق، شوک دا

متر در درون  03انفجار بزرگی در زير زمين بوجود می آيد. بمب های مدرن قدرت نفوذی در حدود 

 متر را دارا می باشند. در طراحی سازه های 6خاک و قدرت عبور از اليه های بتن مسلح به ضخامت 
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پناهگاهی و ديگر سازه های زيرزمينی خاص بايد ميزان نفوذ بمب با فرضيات منطقی و بر اساس 

 اطالعات دقيق بدست آمده از قدرت نفوذ اين نوع بمب ها مورد مطالعه قرار گيرد.

 شوک زمین  6-9-2-9-9-2

جاری قوی مانند به آثار ناشی از انتشار امواج در سطح يا داخل زمين، شوک زمين می گويند اگر انف

انفجار اتمی در باالی سطح زمين رخ دهد می تواند شوک زمين قابل توجهی ايجاد نمايد. انفجارات 

هوايی ضعيف سطوح ضعيفی از شوک زمين را که به سرعت ميرا می گردند ايجاد می نمايند انفجار 

هی ايجاد نمايد. در سطح يا درون زمين بر حسب درجه اتصال می تواند شوک های زمين قابل توج

قويترين شوک زمين از انفجار در داخل زمين ناشی می شود که اثر آن هنگامی که هيچگونه حفرۀ 

هوا در اطراف ماده منفجره موجود نبوده و اتصال خوبی برقرار باشد، قابل مالحظه خواهد بود. مشابه 

امل، امواج حجمی و امواج پديدۀ زمين لرزه، امواج ناشی از انفجارهای سطح زمين و يا زير آن ش

 سطحی می باشند.

 وسعت و برد انفجار  6-9-2-1

ميزان خرابی و برد انفجار را وسعت انفجار می گويند که بسته به اندازه چاشنی انفجاری و مواد 

انفجاری دارد . سازمان امنيت دولت فدرال آمريکا بر اساس وسعت بمب های تروريستی تقسيم بندی 

 ه به شرح ذيل می باشد .را انجام داده ک

  جی محدوده انفجار پیرامون سایتبمب خار 6-9-2-1-4

محدوده دايره قرمز : آسيب به سازه ساختمان محدوده دايره نارنجی : احتمال جراحات منجر به مرگ  

 محدوده دايره زرد : اسيب ديدگی به علت شکستن پنجره ها
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 نبمب کار گذاری شده در ابعاد ماشي 06-6تصوير 

 

 بمب کار گذاری شده در ابعاد ماشين کاميونت و کاميون 01-6تصوير 

 بمب داخل ساختمان :  6-9-2-1-2

 به حجم بمب و مواد منفجره می توان خرابی داخلی را به سه قسمت دسته بندی کرد باتوجه

 الف ( اسيب به کف طبقه و انفجار در محدوده محيط پيرامونی بمب

 ارج شدن از فرم آنها به عالوه پنجره های محل انفجارب ( اسيب کف و سقف و وخ

ج( اسيب کلی به تمامی طبقات باال و پايين محل انفجار در ساختمان و انتقال موج انفجار به بيرون 

 ساختمان 
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 تاثيرات انفجار داخل ساختمان 01-6تصوير 

 تروریستی زمان مورد نیاز برای جلوگیری از انفجار در حمالت 6-9-2-5

بر اساس تحقيقات سازمان امنيت مرکزی دولت فدرال آمريکا ميزان زمان گريز برای ايجاد عمليات 

تروريستی تا هنگام انفجار بمب زمانيست حياتی که اگر بتوان اين زمان را بيشتر کرده و يا انفجار با 

يابد.بر اين اساس تقسيم فاصله از محل اتفاق بيافتد تا ميزان زيادی از خسارات وارده کاهش می 

بندی بر اساس يک بمب دستی قابل حمل توسط فرد و بمب کارسازی شده در ماشين انجام گرفته 

 است
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 بمب دستی ) هدف فرضی تاسيسات تهويه از طريق مواد شيميايی ( 04-6 تصوير

 کاميون با مواد منفجره 93-6تصوير 

 سیستم سازه ای پیشنهادی  -6-9-2-6

مطالب فوق الذکر و بررسی های انجام شده بهترين نوع سازه از نوع ترکيبی می باشد به با توجه به 

اين گونه که ديواره های خارجی که در معرض بيشترين نوع اسيب بوده از سازه های بتونی و ديوار 

ه های برشی يکپارچه استفاده گردد  که مقاومت بااليی در برابر انفجار دارند همچنين به علت گسترد

بودن و عدم تجمع سيستم در يک نقطه به عنوان ستون احتمال تخريب و فروريزش به مرتب کمتر 

است و در قسمت های داخلی تر ستون های فلزی با غالف بتونی به منظور جلوگيری از تاثير گذاری 

 حرارت و آتش سوزی بر روی فوالد مورد استفاده گردد.
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 نیكیمالحظات تأسیسات برقی و مكا  -6-9-9

 .اصول اصلی مالحظات پدافند غير عامل در تأسيسات مکانيکی برقی به شرح زير می باشد

 موازی سازی: تعدد و چندگانه سازی در تجهيزات تأسيساتی. 

 مکان يابی: نصب تجهيزات تاسيساتی در مکان های مناسب و امن. 

 ی دور از يکديگرپراکندگی: قراردادن تاسيسات مختلف و يا موازی سازی شده در مکانهاي. 

 استفاده از تجهيزات مستحکم و تا حدودی مقاوم نسبت به موج انفجار. 

 نصب محکم و صحيح تجهيزات در مکان های مشخص شده. 

 تعمير پذيری و استمرار فعاليت. 

 مالحظات تأسیسات برقی  6-9-9-4

برای حفظ جان مهمترين وظيفه سيستم های برقی عبارت از نگهداری و حفظ انرژی، خدمت رسانی 

افراد، تخليه انسان ها از ساختمان، ايجاد روشنايی و فراهم نمودن سيستم های ارتباطی اضطراری می 

باشد. دور نگه داشتن دستگاه های الکتريکی اصلی از مناطق پر خطر، امکان وقوع حادثه را کاهش 

ظر سازه ای، ديوارها و کف می دهد. بدين منظور جداسازی می تواند با ارزش ترين گزينه باشد. از ن

هايی که در مجاورت تجهيزات قرار دارند بايد از عناصر سازه ای مقاوم و مناسب ساخته شده باشند. 

مسير کابل های ورودی اصلی و نيز خطوط توزيع برق اضطراری و سيستم اعالم حريق )شامل سيم 

اظت شوند. نگهداری نقشه های کشی و تجهيزات اصلی( نيز بهتر است با عناصر سازه ای مناسب حف

 چون ساخت تأسيسات الکتريکی ساختمان در محل امن و قابل دسترس الزاميست.

 آشكارسازی و اعالم دود و آتش  6-9-9-4-4

ترکيبی از حسگرهای دودی با اخطار سريع، سوئيچ های مربوط به کنترل سيستم های آبپاش، 

رهای تصويری باعث عکس العمل سريع نسبت شستی های فشاری دستی، آژيرهای صوتی و نمايشگ

به حادثه خواهد شد. با فعال سازی هر وسيله، ترکيبی از فرآيندهای کنترل دود، روشن شدن 

مسيرهای فرار و فعال شدن خودکار سيستم های مخابراتی شروع خواهد شد که به ساکنين امکان 

 رفتن به فضاهای امن را می دهد.
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 ات مكانیكیمالحظات تاسیس  6-9-9-2

عالوه بر تاثير موج انفجار و حرارت بر تاسيسات مکانيکی، ترکش ها و آوار ناشی از انفجار سبب 

مسدود شدن دهانه های ورودی تاسيسات می گردد، بنابراين تاسيسات ساختمانی بايد در مکان هايی 

اشند و در نهايت تعبيه شوند که در درجه اول آسيب نبينند و در صورت آسيب ديدگی قابل مرمت ب

 نيز بر اثر آسيب ديدگی و تخريب تاسيسات هيچگونه تلفات جانی اضافه ای به وجود نيايد.

 سیستم تخلیه هوا  6-9-9-2-4

وظيفه سيستم تهويه، تهيه هوای تازه مورد نياز جهت تامين اکسيژن مصرفی افراد و تجهيزات مورد 

لودگی های توليد شده در سازه تا حد مجاز می استفاده در سازه و همچنين رقيق نمودن و کاهش آ

 باشد.

 آبپاش ها و لوله های انتظار آتش نشان   -6-9-9-2-2

آبپاش ها بصورت اتوماتيک عمل نموده و در مقابل حرارت حساس می باشند. حسگر ها به سيستم 

نيز بايد آماده اعالم حريق هشدار داده و زنگ آتش را به صدا در می آورد. سيستم لوله های انتظار 

استفاده افراد متخصص آتش نشان باشند. استفاده از هر دو سيستم آبپاش ها و لوله های انتظار بطور 

 همزمان روش بهينه ای برای مبارزه با آتش می باشد.

 سیستم گرمایش و سرمایش  6-9-9-2-9

 که احتمال  در ساختمان ها در صورتيکه سيستم های تبريدی بکار گرفته شوند، بايد زمانی

بروز خطر در آن زياد است، گاز و مواد مبرد داخل سيستم های ياد شده از طريق شيرهای 

 تخليه در نظر گرفته شده در واحد خارجی يا کندانسينگ يونيت هر دستگاه تخليه شود.

  در صورت بکارگيری فن کوئل، بهتر است از کوتاه ترين مسير برای لوله کشی در داخل فضاها

 شود. استفاده

  در صورت استفاده از فن کوئل، اجرای دريچه هوای تازه در ديوارهای خارجی پشت فن کويل

مجاز نمی باشد، لذا طرح شبکه کانال کشی هوای تازه و سيستم هوارسانی با فيلتراسيون 

 مربوطه، الزم خواهد بود.

 د و در برخی موارد بست ها و نگهدارنده های لوله ها و کانال ها نيز نبايد کامالً صلب باشن

 الزم، قابليت تحمل و جابجايی در اثر شوک حرکتی را دارا باشند.
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  استفاده از دو يا چند دستگاه تاسيساتی در موتورخانه ها مانند ديگ، چيلر، پمپ، برج های

خنک کننده و غيره با هم پوشانی کافی و ظرفيت مناسب جهت استمرار فعاليت تجهيزات 

 ی  افزايش قدرت تعمير دستگاه ها توصيه می شود.سالم در زمان اضطرار

 .ورودی هوای تازه به موتورخانه از محلی امن و دور از آوار ناشی از انفجار پيش بينی شود 

  حتماً بايد دوگانه  2و  7مشعل های حرارتی موتورخانه ها در ساختمان های با درجه اهميت

يل )ذخيره شده در مخزن ويژه( را داشته سوز بوده و قابليت استفاده از گاز شهری و گازوئ

 باشند.

 بازارهای قدیم ایران -6-9

  دلیل اهمیت بازار 6-9-4

بازارها در دوره اسالمی و ماقبل آن درايران زمين به عنوان بخش اساسی بافت مرکزی و اصلی شهرها  

و هنر و فرهنگ محسوب می شدند که بامعماری چشم نوازشان به عنوان گنجينه ای گرانبها از ذوق 

محل تأمين مايحتاج روزانه  بازارها عالوه برکاربرد تجاری و .پيشينيان برجای مانده است

مردم،بابرخورداری از خدمات و امکاناتی نظير بارانداز، مسجد، کاروانسرا، آب انبار، سقاخانه و حمام، 

م سياسی و اجتماعی تصميم سازيهای مه مرکز ثقل پاسخگويی به نيازهای روزمره زندگی مردم و

بودند. تطابق معماری بازارهابا شرايط آب و هوايی هرمنطقه و به کارگيری ارائه های هنری در اين 

معماری فصلی از زندگی فرهنگی و روحيات خاص مردمان ايران زمين را فرآروی هر بيننده می 

 20.گذارد

 ریشه لغوی  6-9-4-4

 ها است  ان پهلوی به معنی مکان قيمتای فارسی است و ريشه آن در زب بازار واژه

  قدمت تاریخی  6-9-4-2

از دوران ساسانيان در شهرهايی که رونق بازرگانی داشتند شکل گرفت. بازار به ايران مجموعه بازار در 

 27.رود و روستاهای بزرگ به شمار میبندی شهر  عنوان نهادی اقتصادی اجتماعی استخوان

 

                                                           
 وبالگ معماری شاپ21

محمد مالحسینی – 17/20/1392همشهری آنالین 21
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 محل ایجاد و چگونگی گسترش  6-9-4-9

هسته ابتدايی بيشتر بازارها در حوالی دروازه مهم شهر تشکيل شده و در امتداد مسيرهای اصلی 

 يافت. گسترش و ادامه می

 فضاهای ارتباطی  6-9-2

 راسته اصلی  6-9-2-4

های اطرافش،  ترين مسير با حجره اند و با اهميت رفتهاغلب بازارهای ايران به صورت خطی شکل گ

 .گرفتند شوند و در امتداد راسته اصلی، اصناف و مشاغل معتبر قرار می راسته اصلی بازار قلمداد می

  راسته فرعی  6-9-2-2

های اقتصادی بستگی داشت. اغلب، هر راسته فرعی مختص  های فرعی به رونق فعاليت فراوانی راسته

 .مشخص بوده است يک صنف

  داالن  6-9-2-9

های بازار با يک فضای معماری را داشته  داالن معموالً در بازارهای سنتی عملکرد ارتباطی بين راسته

 است. 

  چهارسوق  6-9-2-1 

راسته مهم بازار است که اين فضا از حيث اقتصادی و اجتماعی  2چهار سو يا چهار سوق محل تقاطع 

 22.ه استبسيار با اهميت بود

 جلوخان   6-9-2-5

فضاى ارتباطى به شکل يک ميدانچه که از چهار يا سه طرف محصور و داراى فضاى ساخته شده است 

 شده است. عنوان يک فضاى ورودى و محل تجمع استفاده مى گويند. جلوخان به را جلوخان مى

 میدان   6-9-2-6

 ن وجود داشته است.در کنار يا امتداد برخى بازارهاى مهم شهرى، يک ميدا

                                                           
محمد مالحسینی – 17/20/1392همشهری آنالین 22



122 
 

 فضاهای معماری بازار   6-9-9

 حجره  6-9-9-4 

 ترين عنصر و فضاى بازار است ترين و کوچک ترين و در عين حال ساده دکان يا حجره مهم

هاى واقع در طبقه ی فوقانى  ها در طبقه همکف نقش مغازه و عرضه ی کاال را داشته و حجره حجره

شده  عنوان کارگاه استفاده مى کار و فضاى ادارى و در برخى مواقع به در بازارهاى دو طبقه، محل دفتر

 است. 

 کاروانسرا  6-9-9-2

هائى در چهار سوى آن در يک يا دو طبقه  گرا با حياط مرکزى بودند که حجره کاروانسرا فضائى درون

اری امروزی های تج ترين فضای معماری بازار کارکردی همانند مجتمع به عنوان شاخص قرار داشت و

  اند. داشته

 تیمچه  6-9-9-9

تيمچه به معنی کاروانسرای کوچک بوده است ولی در دوره معاصر، به سرای کوچک سرپوشيده اطالق 

ها به دليل سرپوشيده بودن براى  فضاى تيمچهشود که با پاساژهای امروزی قابل قياس هستند.  می

 شده است.  عرضه اجناس گران قيمت استفاده مى

 فضاهاى خدماتى  6-9-1

در هر بازار دائمى و اصلى، شمارى فضاى خدماتى مانند آب انبار، اصطبل، انبار و مانند آن وجود 

 داشته است. 

 فضاهاى عمومى  6-9-5

شد، زيرا بازارهاى اصلى شهر  فضاهاى عمومى شهر بيشتر در کنار راسته ی اصلى بازار ساخته مى

گرمابه   از جمله فضاهايی مانند مسجد جامع، .شوند ر محسوب مىترين راه ارتباطى و عمومى شه مهم

 20و آب انبار

 

                                                           
سایت انجمن پوپول23
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 بازار همدان 6-1

 مشخصات بازار همدان 6-1-4

 03/0/7011تاريخ ثبت ملی //  2321ثبتشماره // دوره قاجاراثر ساختدوره   //دوره قاجار ديرينگی

 رونق منطقه ای همدان  6-1-2

های ارتباطی شهرهای غربی و نيز  مسير راهبه علت موقعيت خاص جغرافيايی همدان و قرارگرفتن در  

ند نمود در همدان توقف می عتبات عالياتزائران انبوهی که از ميانه و مناطق دور دست جهت زيارت 

 .است برخوردار بوده صفويهاين شهر از اهميت خاص اقتصادی و جغرافيايی به ويژه از دوران 

  وضعیت کنونی  6-1-9

جدد گرايی سقف آنها را جز نه راستا. بقيه در دو سه دهه قبل به دستور مسؤوالن وقت ازباب ت

برداشته و با گذشت زمان صاحبان اماکن تجاری برای استفاده از زير بنای بيشتر طرفين آنها را نيز 

 .اند ای بازسازی کرده اصالت خودر را ازدست داده اند. که با تير آهن و ديوارهای تيغه خراب کرده

وع مال التجاره يا پيشه ورانی است که اين بازارها در مرکز شهر قرار دارند و هر يک مختص يک ن

دانند برای تهيه نيازمنديها  دارای حرفه مشترکی هستند از اين رو مردم بر حسب احتياجات خود می

در تملک اشخاص ثروتمند بوده که برای کاروانسراهابه کجا مراجعه نمايند. بعضی از بازارها مانند 

های فعلی( را ميرزا کاظم  فروشفرشاند چنان که بازار قيصريه)بازار  کسب در آمد بيشتری بنا شده

کاروانسرای ميرزا کاظم( ساخت که اکنون متعلق به چند  (کاروانسرای خودمنشی قاجاريه در پشت 

 ...کفشدوزخانه و .موتابخانه .خانهصحافبر همين قياس است راستا بازارهای  .باشد تن از تجار می

  ارتباط مساجد و سایر فضاهای خدماتی با بازار  6-1-1

ساخته  مسجد جامعبينيم که تمامی بازارهای همدان در حول و محور  با دقت در نقشه همدان می

کنند. جز مساجد چند گرمابه  کردند و می و عصر را در آنجا اقامه مینماز ظهرشده. تجار و پيشه وران 

ر روزها فعال بودند. همچنين در عمومی نيز مخصوص بازاريان و مسافران وجود داشت که فقط د

تقاطع راستاها نانوايی آشپزی و دکانهای بقالی و قهوه خانه و چايی خانه در سراسر روز به کار مشغول 

 29.بودند
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 ی بازار همدانکاروانسراها  6-1-5

اقتصاد پويای همدان سبب گرديد که تعداد قابل توجهی کاروانسرا در آن احداث شود به طوری که 

است که اين  م جکسن( عده کاروانسراهای همدان را بيش از پنجاه ذکر نموده و نوشته)ويليا

گذرند  که از اين شهر می زواریکاروانسراها از جهت اشياء و ادوات مورد لزوم گروه بيشمار بازرگانان و 

 25.نب و جوشند و کارشان سخت پر رونق استدر ج

 سرا کاروان  6-5

 سراها انواع کاروان 6-5-4

 انواع استراحتگاه بین شهری  6-5-4-4

ها برای استراحت چند ساعته وکوتاه مدت و بيشتر برای استراخت در روز  سابات در مسير راه :سابات

 پناهگاه شده و فقط طاق يا ايوانی بوده است بدون در و  ساخته می

 رباطشده است را  کاروانسرايی را که بيشتر برای نگهداری اسب و چهارپايان استفاده می :رباط

 گفتند.  می

که گاروهای سفر مای  کاروانسرا ترکيبی است از کاروان )کاربان( به معنی گروهی مسافر :کاروانسرا

 کنند. و سرای، به معنای خااناه و مکان.

 از لحاظ محل قرارگیری 6-5-4-2

در کاروانسراهای درون شهری بيشتر مبادالت کاالهای بازرگانی صورت : کاروانسراهای درون شهری

ار گيری آنها می گيرد که در اين کاروانسراها عمدتاً بارانداز محل عرضه کاالی کاروانيان بود و محل قر

عمدتا در مجاورت بازارها می باشد در حال حاضر به عنوان سراها از آنها ياد می شود. در اين 

کاروانسراها معموال فضای استراحت چهارپايان وجود نداشت زيرا که مدت ماندگاری کاروانيان محدود 

 بود.

استراحتگاه دارند و نحوه کاروانسراهای برون شهری جنبه توقفگاه و : کاروانسراهای برون شهری

کيلومتر( کاروانيان به آنها می رسند و  03الی  23فرسنگ ) 9قرارگيری آنها به گونه ای است که هر 
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فضايی جهت استراحت کاروانيان و چهارپايان دارند . شب ها درب کاروانسرا را می بندند عده ای 

نی جنبه دفاعی نيز پبدا می کنند به گونه پاسبان مشغول نگهبانی هستند . کاروانسراها در مواقع ناام

 26. ای که سوراخ هايی جهت ريختن سرب داغ از باال بر روی مهاجمان در آنها ايجاد شده بود

 از لحاظ نقشه 6-5-4-9

است. اين  تعداد کمی از کاروانسراهای ايران با نقشه مدور بنياد گرديده :کاروانسراهای مدور

 .و از نظر معماری حايز اهميت فراوان است کاروانسراها بسيار جالب توجه
 

ضلعی( و  1اين گروه از کاروانسراها به شکل چند ضلعی )اغلب  :کاروانسراهای چند ضلعی حياط دار

ای است که در معماری  اند و زمان ساخت آنها دوره همانند کاروانسراهای مدور بسيار زيبا بنا شده

 است.  وجود آمده ای به کاروانسراهای پيشرفت قابل مالحظه
 

تعدادی از کاروانسراهای ايران را به شکل دو ايوانی به فرم مربع يا مستطيل  :کاروانسراهای دو ايوانی

 اند. عموماً ايوانهای اين کاروانسراها يکی در مدخل ورودی و ديگری رو به روی آن قرار دارد.  ساخته
 

اند و از آنها  راهای ايران با تاالر ستون دار بنا گرديده:تعدادی از کاروانس کاروانسراها با تاالر ستون دار

 است.  شده عموماً برای اصظبل استفاده می
 

در ادوار اسالمی از طرح چهار ايوانی برای بنيادهای مذهبی و غير مذهبی :کاروانسراهای چهار ايوانی

شد، بخصوص از دوره  استفاده گرديده و تقريباً اين طرح نقشه ثابتی برای احداث اين گونه بناها

سلجوقی به بعد کاروانسراهای بسياری با طرح چهار ايوانی احداث گرديد که آثار آن در تمامی ايران 

 .است پراکنده
 

اين گروه، کاروانسراهايی هستند که نقشه و معماری آن با آنچه که در  :کاروانسراها با طرح متفرقه

 21 .دارنداجماالً بررسی شد، شباهتی ن 5 - 7های  گروه

 از لحاظ مالكیت  6-5-4-1

کاروانسراهايی بودند که در مسيری که به شهرهای تجاری منتهی می شد ساخته : کاروانسرای شاهی

 . می شدند و کامال در اختيار و انحصار شاهنشاه بودند

                                                           
محمد مالحسینی – 17/20/1392مشهری آنالین ه26
(1388،انتشاراتسمت :چاپاول.تهران .(معماریایران)دورهاسالمی .محمدیوسفکیانی)27

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%85%D8%AA
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به دليل عوايدی که اين نوع کاروانسراها برای صاحبانش داشت به صورت : کاروانسراهای خصوصی

 . وصی اداره می شدندخص

افراد خير اقدام به احداث چنين بناهايی می کردند و جهت اقامت مسافران در : کاروانسراهای خيريه

 21 . اين بناها به هيچ عنوان از آنها پول دريافت نمی شد

 بررسی انواع کاروانسرا طبق اقلیم  6-5-4-5

ی در مورد اين نوع ابنيه نيز گوناگونی گرچه حياط مرکزی شکل غالب کاروانسرا های ايران است، ول

 .های مختلف جهت تطبيق با شرايط اقليمی از لحاظ فرم و نوع مصالح ديده می شود

  کاروانسرا در سواحل جنوبی دریای خزر  6-5-4-5-4

تعداد کاروانسرا ها در سواحل جنوبی دريای خزر در مقايسه با ساير مناطق اقليمی ايران نسبتاً کمتر 

اغلب کاروانسرا ها در اين منطقه در مسير ارتباطی بين فالت مرکزی ايران و شهر های اين  است. و

 .سواحل بوده است

 

 .: پالن کاروانسرای امامزاده هاشم از نوع چهار ايوانی در جنوب رشت مربوط به دوره صفويه97-6تصوير 

                                                           
 محمد مالحسینی – 17/20/1392همشهری آنالین 28
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فرم کلی کاروانسرا ها در  همچنين مشاهده می شود که کاروانسرا ها در اين سواحل به تبعيت از

مناطق گرم و خشک ايران، به صورت بنايی با حياط مرکزی ساخته شده است. در اينجا بايد گفت که 

اگرچه فرم حياط مرکزی با فضای محصور داخل حياط که امکان کوران هوا در داخل اطاق ها و 

ناسب نيست؛ ولی از جهت اصطبل ها را کاهش می دهد، از لحاظ اقليمی برای اين منطقه چندان م

ايمنی و حفاظت از بنا در مقابل راهزنان و مهاجمان، فرم بسته و کامالً محصور کاروانسرا منطقی و 

 .صحيح می باشد

نوع مصالح مورد استفاده نيز بر خالف مصالح بومی که عمدتاً چوبی و الياف گياهی بوده، از مصالح 

وع آبی مانند آهک و ساروج که در مقابل رطوبت و بارندگی پايدار مانند آجر و سنگ و مالت هايی از ن

 24.مقاوم می باشند، بوده است

  کاروانسرا ها در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان  6-5-4-5-2

اگرچه در اين سواحل اکثر امور تجاری از طريق راه های آبی بوده، ولی انتقال کاال از بنادر به داخل 

بالطبع کاروانسرا داشته و کاروانسرا های نسبتاً زيادی بين بنادر خليج فارس و  کشور نياز به جاده و

  .دريای عمان و شهر های مرکزی ايران وجود داشته است

جهت فراهم نمودن شرايط آسايش در اين منطقه، احتياج به کوران هوا و سايه می باشد. لذا در رابطه 

اين کاروانسرا ها عموماً فاقد حياط »اهده می شود که با فرم کالبدی کاروانسرا های اين سواحل مش

مرکزی بوده و شامل بنايی چهارگوش است با اطاق مرکزی صليبی شکل و اطاق های جانبی. يک 

 طريق اين به «.سکوی سنگی دورادور ساختمان ساخته شده و همه اطاق ها به خارج بنا راه دارند

 03 است گرديده می ميسر اکاروانسر داخل فضای در هوا طرفه دو کوران

 
 .: پالن و مقطع کاروانسرای موخ احمد در نزديکی بندرعباس مربوط به دوره صفويه92-6تصوير 

                                                           
موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :ناشر دكتر وحید قبادیان :نویسنده بررسي اقلیمي ابنیه سنتي ایران29
همان31
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 کاروانسرا در نواحی کوهستانی و مرتفع   6-5-4-5-9

کاروانسرا ها در نواحی سرد کوهستانی جهت مقابله با سرمای شديد زمستان، غالباً فاقد حياط مرکزی 

و به جای حياط مرکزی، دارای يک تاالر وسيع جهت اسکان مسافران و در اطراف آن داالن  بوده اند

 های سرتاسری به منظور نگهداری چهارپايان بوده اند 

 

 .: پالن کاروانسرای امامزاده هاشم در جاده آبعلی مربوط به دوره صفويه90-6تصوير 

  کاروانسرا در دشت های فالت  6-5-4-5-1

مجلل ترين، وسيع ترين و بيشترين تعداد کاروانسرا ها در دشت های فالت ساخته شده و زيباترين، 

اکثر قريب به اتفاق آن ها دارای يک حياط مرکزی و دو و يا چهار ايوان بزرگ در جوانب حياط می 

 باشند. 

می شده بهترين و بزرگترين اطاق ها يا در پشت ايوان اصلی و يا در چهار زاويه کاروانسرا احداث 

ايوان رويروی در ورودی با اطاق مجلل پشت آن غالباً شاه نشين و بهترين اطاق کاروانسرا بوده  .است

 است. 
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 شرق ساوه مربوط به دوره قاجاريه کيلومتری 73پالن چهار ايوانی کاروانسرای باغ شيخ در   99-6تصوير 

 

 .شيخ. ورودی اصطبل در سمت چپ عکس ديده می شود : نمای حياط مرکزی و اطاق های کاروانسرا باغ95-6تصوير 

کاروانسرا های واقع در دشت های فالت نيز مانند ساير کاروانسرا ها جهت ايمنی همانند يک قلعه 

ساخته می شدند و غالباً دارای ديوار های بلند و چهار برج در چهار گوشه بنا و يک دروازه حفاظت 

 در کاروانسرا بسته می شده است شده در قسمت ورودی بوده اند. شب ها
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مشهد مربوط به دوره سلجوقی. در اين کاروانسرا حياط شمالی  -پالن کاروانسرای شرف در جاده سرخس   96-6تصوير 

 .مجلل تر از حياط جنوبی ساخته شده است

و  اين شکل درون گرا و کامالً محصور کاروانسرا در اقليم گرم و خشک ايران يک مزيت اقليمی است

پوسته خارجی بنا که به جز بازشو ورودی، کامالً بسته می باشد، فضا های داخل ساختمان را در 

در داخل حياط اين کاروانسرا ها  .مقابل باد های کويری و شرايط نامساعد اقليمی محافظت می کند

ديل که با مصالح بنايی مانند خشت، آجر و سنگ ساخته می شده، مانند يک خازن حرارتی در تع

 07.دمای ساختمان در طی شبانه روز بسار موثر بوده است

 سرا  6-6

 تعاریف و انواع  6-6-4

واژه کاروانسرا به صورت همزمان برای کاروانسراهای بيابانی و کاروانسراهای شهری مورد استفاده قرار 

بسياری از  می گرفت . در دوره اخير به کاروانسراهای شهری غالبا سرا گفته می شود و اکنون نيز

سراهای شهری به افراد تعلق داشتند و به طور معمول . کاروانسراهای درون بازارها را سرا می نامند

 02برای اهداف اقتصادی ساخته می شدند . 

                                                           
 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :ناشر دکتر وحيد قباديان :نويسنده بررسی اقليمی ابنيه سنتی ايران 07
 . 0(ص 7010مد يوسف کيانی و ولفرام کاليس ، کاروانسراهای ايران ) تهران : سازمان ميراث فرهنگی ايران ، مح     02



131 
 

 

: فضای محصور و اقليم معتدل حياط کاروانسرای مادرشاه هنوز پس از چهارصد سال، مسافران شهر 91-6تصوير 

 .ل پذيرا می باشداصفهان را در طول سا

 تفاوتهای کاروانسراهای دورن شهری و برون شهری   6-6-2

به سبب آنکه امنيت افراد و مال التجاره، در خارج از شهر بيشتر از داخل شهر در خطر بوده و امکان  -

حمله راهزنان وجود داشته، کاروانسرا های بين راهی به صورت يک مجموعه مستقل و قلعه مانند 

شده؛ در صورتی که در داخل شهر، کالبد فيزيکی و پوسته خارجی کاروانسرا با بافت شهر  احداث می

 .تلفيق شده و جزيی از آن می باشد

از آنجا که قيمت زمين در خارج از شهر ارزان بوده، کاروانسرا های خارج شهر اکثراً يک طبقه، و   -

که در داخل شهر، خصوصاً در اطراف بازار،  مساحت حياط و زيربنای آنها نسبتاً زياد بوده؛ در صورتی

قيمت زمين بسيار زياد و در نتيجه ساختمان به صورت دو طبقه و گاهی دو طبقه به عالوه يک 

 .زيرزمين بوده است

اصطبل در کاروانسرا های خارج شهر بخش عمده ای از زيربنای کاروانسرا را شامل می شده و در  - 

کل اطاق های مسافران بوده، در صورتی که کاروانسرا های داخل شهر  اکثر موارد وسيع تر از مساحت

 در پشت اطاق ها داشته اند فاقد اصطبل بوده و يا يک اصطبل نسبتاً کوچک 
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کاروانسرا و مدرسه مادرشاه و همچنين بازارچه بلند مربوط به دوره صفويه به صورت يک مجموعه به هم   91-6تصوير 

 شخص هستندپيوسته در اين نقشه م

 موقعیت کاروانسراها در داخل شهر  6-6-9

به طور معمول عموم کاروانسراهای شهری به سبب کارکرد تجاری و عمومی در امتداد راسته اصلی و 

راسته های فرعی بازار دائمی و در مواردی در نزديکی دروازه شهر قرار داشتند . شمار کاروانسراهای 

 ليت های اقتصادی و تجاری آن شهر بستگی داشت . هر شهر به صورتی مستقيم به فعا

 -موقعيت هر کاروانسرا در شهر با نوع فعاليت و جايگاه اقتصادی آن کاروانسرا و ارزش اقتصادی 

به اين ترتيب کاروانسراهايی که کاالهای گرانبها  . اجتماعی زمين در نقاط مختلف شهر متناسب بود

در نزديکی فضاهايی مانند مسجد جامع و ميدان مهم شهر قرار در آنها عرضه می شد در مرکز شهر و 

داشتند ، در حاليکه کاروانسراهايی که کاالهای ارزان قيمت در آنها عرضه می شد ، در نزديکی دروازه 

 ها و مناطق حاشيه ای شهر قرار داشتند . 

 طرح و ترکیب حجمی  6-6-1

وده است ، در مواردی از طرح دو ايوانی نيز طرح معدودی از کاروانسراهای شهری چهار ايوانی ب

استفاده می شد ، اما بسياری از کاروانسراهای شهری به سبب جنبه های کارکردی و اقتصادی فاقد 

ايوان های عميق و شکوهمند بودند ، بلکه در مواردی مشاهده شده که از اهميت دادن به حجم حجره 

 . دو يا چهار ايوانی استفاده می شد های واقع روی محورهای اصلی برای القای طرح
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شمار طبقات سراها متناسب با موقعيت شهری ، نوع فعاليت های جاری در آنها و اهداف و برنامه 

ريزی مالک و کارفرما داشت . برخی از سراها يک طبقه ، شمار بسياری از آنها به صورت دو طبقه و 

است . در شماری از سراها به ويژه سراهايی شمار اندکی به شکل سه طبقه طراحی و ساخت می شده 

که محل توزيع يا ارائه برخی از کاالها بودند ، يک طبقه به شکل زير زمين که سطح کف آن مقداری 

 . پايين تر از کف حياط بود ساخته می شد

در حياط بيش تر سراها به ويژه سراهای بزرگ يک حوض و چند باغچه طراحی و ساخته می شد . 

ول طراحی در سراهای بزرگ به اين ترتيب بود که در وسط حياط يک حوض و در چهار روش معم

البته در برخی از سراهای کوچک از سطح  . طرف آن چهار باغچه به صورتی متقارن قرار داده می شد

 حياط برای نگهداری کاالها استفاده می کردند و باغچه ای در آن نمی ساختند . 

طور معمول طبقه فوقانی را کمی کم عمق تر از طبقه همکف می ساختند تا در بسياری از سراها به 

 . در فضای جلوی آن مهتابی يا رواقی را شکل دهند که مسير دسترسی به حجره های آن طبقه بود

 فضاهای ارتباطی  6-6-5

درونی فضاهای ارتباطی سراها را می توان به دو گونه : فضاهای ارتباطی بيرونی و فضاهای ارتباطی 

 . طبقه بندی کرد

 فضاهای ارتباطی بیرونی  6-6-5-4

در سراهای درون شهری به سبب محدوديت هايی که در بيش تر موارد به علت وجود يک بافت 

فشرده پديد می آمد ممکن بود در مواردی مسير و فضاهای ورودی در امتداد محورهای اصلی 

ردند محل اتصال مسير ورودی به فضای داخل سرا ساختمان قرار نگيرد ، اما به هر صورت سعی می ک

 . در محلی تعريف شده و کمابيش معين مانند گوشه ها يا در وسط حياط قرار گيرد

در سراها تالش می کردند که شمار ورودی ها بيش از يکی باشد ، زيرا رفت و آمد افراد از درون سرا 

ودی از سراهای بزرگ و مهم ، حتی چهار می توانست به رونق آن بيفزايد . به همين سبب در معد

ورودی در امتداد محورهای تقارن بنا يا در چهار گوشه ساختمان قرار می دادند . نکته قابل توجه در 

اين مورد اين است که در بعضی از اين گونه نمونه ها ، فضاهای ورودی در امتداد محورهای اصلی بنا 

رفت شد و اين موضوع حاکی از اهميت سهولت دسترسی و  يعنی در بهترين نقطه حياط قرار داده می

 و آمد در سراهای شهری است . 
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چگونگی اتصال ورودی سرا به راسته بازار يا به صورت بی واسطه و با فاصله اندکی از آن بود يا در 

سوی آن برخی از موارد از طريق يک راسته کوتاه يا بلند بود که آنرا غالبا داالن می ناميدند و در دو 

 00. تعدادی حجره و دکان می ساختند

 فضاهای ارتباطی درونی  6-6-5-2

فضاهای ارتباطی درونی ضمن آنکه تامين نور ،منظر و تهويه حجره ها از طريق حياط به عنوان يک 

فضای باز مرکزی صورت می گرفت ، ارتباطات داخلی نيز از طريق آن انجام می شد . در بعضی از 

ا ی بزرگ در ميان مسير ارتباطی مهمی در امتداد راسته های بازار قرار می گرفت مواردی که يک سر

 . ، ممکن بود که حياط سرا به شکلی محدود به عنوان معبر عمومی نيز مورد استفاده قرار می گيرد

در سراهای دو طبقه بطور معمول دسترسی به حجره های طبقه فوقانی از طريق رواق يا مهتابی واقع 

وی حجره ها صورت می گرفت . اين دسترسی در بعضی از سراها ممکن بود که دسترسی به در جل

حجره های فوقانی از داالن واقع در پشت حجره ها يا از داالن های واقع در بين حجره ها نيز صورت 

گيرد . محل قرار گيری پله ها برای دسترسی به طبقه يا طبقات فوقانی به طور معمول در گوشه ها 

در کنار کنج های سرا يا در دو سوی فضای واقع در امتداد محورهای اصلی بنا می باشد . دسترسی  يا

ورودی پله دار منتهی به به حجره های زيرزمين در سراهايی که زير زمين دارند ، غالبا از طريق 

 حياط است

 پاساژ  6-7

 معنی و ریشه لغوی  6-7-4

معنی محل عبور وگذر و فضای دسترسی از يک ساختمان در زبان انگليسی به  (passage) پاساژ 

به ساختمان ديگر است . در انگليسی به ويژه در فرانسه به بعضی از مسيرهای حرکتی که در دو سوی 

آنها شماری فضای تجاری قرار داشت نيز پاساژ گفته می شد . در ايران فضاهايی با تعريف اخير از 

ت و در اصطالح عمومی پاساژ به مفهوم يک فضای تجاری اوايل قرن حاضر به تدريج شکل گرف

 پيرامون يک معبر محدود يا يا يک فضای باز يا فضای مرکزی سرپوشيده دانسته شده است . 
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 تاریخچه   6-7-2

از اواخر دوره قاجار به تدريج خيابان به معنای معبری مستقيم که برای عبورکالسکه مناسب بود در 

طراحی و ساخت  . کم فضاهای تجاری و عمومی در دو سوی آن ساخته شد تهران شکل گرفت و کم

پاساژ در بسياری از موارد در ايران در خيابان ها و کنار راه های پر تردد و پر رونق تجاری شکل می 

 گرفت به گونه ای که داليل شکل گيری آن کم و بيش مانند سراهای درون بازار بود 

 

 سازمان کالبدی   6-7-9

ماندهی کالبدی بيش تر پاساژها با وجود تنوع در نمونه های مختلف دارای برخی وجوه مشترک و ساز

 عمومی به اين شرح است:

يک دهانه ورودی در امتداد محور اصلی يا محور تقارن پاساژ که ارتباط آن را با محور اصلی خيابان و 

 . گذر کنار آن برقرار می نمايد

اطی که دسترسی به دکان ها ، محورهای فرعی ، پلکانها و مانند آنرا با وجود يک فضای مرکزی ارتب

سازماندهی دکانها و دفاتر پيرامون فضای مرکزی متناسب با شکل آن به صورت  .برقرار می کند

 . خطی يا متمرکز درون گرا

شکل فضای مرکزی و برخی خصوصيات کالبدی آن به صورت هايی متنوع بوده است . در برخی از 

اژها کمابيش همانند سراها يک فضای باز با حياط در وسط پاساژ طراحی و ساخته می شد و پاس

دکان ها و دفاتر در پيرامون آن در چند طبقه ساخته می شد . در مواردی شکل اين حياط مربع يا 

 مستطيل بود ، در حاليکه اين فضا در بسياری از کاروانسراها به شکل مستطيل کشيده و طويل بود . 

به اين ترتيب می توان پاساژها ، به ويژه نسل نخست آنها را از بسياری جنبه ها همانند سراهای واقع 

در فضاهای قديمی دانست که از لحاظ جنبه های کارکردی و کالبدی جايگزينی برای آنها به شمار 

 09می آمدند . 
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 عوامل موثر بر روند طراحی  7-4

ترکيب کاربری های متنوع و چند   رد ها،ژگی ها و شاخص های محيطی پروژه. همجواری ها و عملکوي

و کاارکرد ماديريت    استقرار سايت پروژه در بافت ثبت آثار ملای ، وسعت پروژه، عملکردی بودن پروژه

هنماای  گانه . عاملی است کاه را 27آئين نامه ها و ضوابط مندرج در مباحث بحران پروژه و در نهايت 

توجه به ايجابات اين اصلی ساماندهی فرآيند طراحی از کلی ترين نکات تا جزئی ترين بخش ها ست. 

  است.  ضامن اجرايی بودن پروژهآئين نامه ای پای بندی به ضوابط عوامل و 

 

 روند طراحی  7-2

ناسب برای بنايی عملکردی در دست طراحی قرار گرفته است.  طراحی روند محور می تواند پاسخی م

پروژه ای عملکردی آماده کند و همچنين می تواند ضامن مطلوب بودن نتيجه طراحی باشد . طراحی 

و از وارد کردن سااليق شخصای خاود داری    طبق يک روند مشخص و آزموده شده انجام گرفته است 

 شده است. سعی شده است هر آنچاه نشاانه ای از رای و نظار شخصای اسات زماانی وارد شاده و در       

 طراحی دخالت داده شود که به بهبود کيفيت کمک کرده و مانعی بر شکل گيری طرحی کامل نباشد. 

مطالعه شرايط بافت. انتخاب مناسب ترين سايت ممکن با توجه به اهاداف بافات. بررسای همجاواری     

زيناه.  نيروهای قالب ، و ضروريات مورد نياز برای حفظ نقاط قوت بافت و انتخاب کاربردی تارين گ  ها،

پکر بندی سايت پروژه. رعايت اصول پاسخدهی در طراحی. مد نظر قرار دادن اهاداف اصالی پاروژه و    

الزامات کاربردی بودن همجاواری هاا. تادوين اساتقرار نهاايی. طراحای       تعيين زونبندی اوليه. رعايت 

عملکردی. اضافه عملکردی. رعايت آئين نامه های الزم. پياده سازی دياگرام ها در طراحی پالن. پالن 

 کردن آرايه های فرمی. تحليل پاسخدهی. تدوين و تکميل طراحی. 

معماری و تاسيسات بخش پار رنگای از    همخوانی و سازگاری سازه،  در کل مسيری که طی شده است،

 کوشش های حين فرآيند طراحی و راهنمايی قوی به هنگام انجام انتخاب ها بوده است.  
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 روند طراحی -1-4

 مصالح و نحوه کاربرد  7-9

اسات.جدا باودن تزئيناات     بسار مهم يکپارچگی سازه و معماری طراحی و اجرای کاربری های دفاعی

از سازه عاملی به شدت خطر آفرين است. چرا که قطعات الحاقی می توانند  و الحاقات ظروری معماری

سد معبر بکنناد و در فرآيناد اماداد     همچنين ايجاد نخاله و خطر آفرين و تحديد کننده باشند.بسيار 

 برای دوری از اين مشکالت دو راه حل وجود دارد.  بشوند. مشکل آفرينمشکالت رسانی 

 اول. انتخاب مصالح خاص و مناسب برای اجرای تزئينات. 

 دوم. حذف تزئينات.

با توجه به آنچه در باال اشاره شد. اتخاذ رويکردی بينابين که هم در راستای حذف مخاطرات باشاد و  

ا فراهم کند بهتر است و در عين حال قدمی باه سامت   ايمنی باالتری و امکان امداد رسانی بيشتری ر

بازيابی شيوه های معماری ايرانی است که در برخی ازدوران ها آثار فاخری را باه وجاود آورده اسات.    

بناهايی که حد اقل تزئينات الحاقی را دارا هستند و هرچه در ساخت آمده است هام زيباسات و هام    

 باعث ايستادگی و بقای بنا است.
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 رنگ و ترکیب بندی  7-1

با توجه به بافت سنتی ميدان مرکزی و رنگ آجری روشنی که دارد بهتر است رنگ قالب بنا از طيف  

تا به اين ترتيب حداقل تقابل بين بنا و بافت ايجاد شود. همچنين برای   خاکستری گرم باشد،  آجری،

ت جداره های بيرونی بنا فرم ساده و اجتناب از خود نمايی بنا و جلوگيری از اغتشاش بصری بهتر اس

يکپارچه ای داشته باشند. به اين ترتيب بنا در عين سادگی و هاهنگی با بافت به عنوان نشان شهری 

 می کند.عمل 

 سیستم سازه و ایستایی  7-5

سازه بتنی به دليل يکپارچگی بيشتر با ساختار زمين و پی و ميزان ميرايای بيشاتر نسابت باه ساازه      

گزينه مطلوب تری است. سازه بتنی با ترکيبی از ساختار قاب خمشی و ديوار برشی يا تکيااه  فوالدی 

 گيردار به دليل انعطاف و سازگاری بيشتری که با معماری دارد گزينه مطلوب تر است.  

 سیستم تاسیساتی و گرمایش و سرمایش  7-6

قرار می گيرد. تراز ميانی که  -7سيستم تاسيساتی مطلوب اين بنا سيستم مرکزی است که در طبقه 

باالتر از دو طبقه پناهگاهی واقع می شود و تسلط بيشتری بر ايان طبقاات دارد و کاارکرد بهتاری را     

گرمايش ارائه می کند. همچنين به دليل قرار گرفتن درون زمين در برابر صدمات ايمن تر خواهد بود. 

که مناسب فضاهای بزرگ با تباادل حرارتای   و سرمايش از سيستم چيلرهای جذبی تامين خواهد شد 

تاسيساتی ذخياره و پشاتيبانی بارای تاامين     می باشد. همچنين سيستم  زياد و دوره خدمات متنوع 

 حداقل نيازهای حياتی در مدت هفت روز پيش بينی می شود.

 سیستم الكترونیک و برق  7-7

گانه و حفاظت شده ای از ساير سيستم تاسيسات برق مرکزی بنا در تراز تاسيسات و در بخش جدا

جلوگيری حادثه ضروری بخش تاسيسات قرار می گيرد. چرا که حفاظت از سيستم الکتريک بنا برای 

با ظرفيت تامين روشنايی يو.پی.اس مرکزی همچنين سيستم اضطراری بنا ترکيبی از ژنراتور و است. 

برای مدت هفت روز پيش  تی بناو ساختارهای ضروری و حيا و فعال نگاه داشتن سيستم تاسيسات

 بينی می شود. 
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 فهرست منابع 
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، پدافند غيرعامل در آلمان، وزارت مسکن و شهرسازی ، 7061 شفيعی اردستانی، احمدرضا، .77

 امور جنگ، دفتر سازه های امن معاونت فنی و اجرايی و

و شهرسازی ، کشور جهان، وزارت مسکن  07پدافند غيرعامل در  ،7061، طياری، حميد .72

 معاونت فنی و اجرايی و امور جنگ، دفتر سازه های امن
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برنامه ريزی کاربری زمين در مناطق زلزله زده، تهران، مرکز  ،7015، بحرينی،سيد حسن .70

 مقابله با سوانح طبيعی..

، فرم، فضا، نظم، ترجمه زهره قراگزلو، انتشارات دانشگاه 7016دی.کی.چينگ، فرانسيس،  .79

 تهران

، لغت نامه دهخدا، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، جلد 7057علی اکبر، دهخدا،  .75

 چهارم 

، برنامه ريزی شهرهای جديد ، تهران، سازمان مطالعه و تدوين 7011زياری، کرامت اهلل،  .76

 کتب علوم انسانی دانشگاهها)سمت(

ی و تجهيز فضای اصول و رهنمودهای طراح ،7015 داعی نژاد، فرامرز و امين زاده و حسينی، .71

و باز مجموعه های مسکونی به منظور پدافند غيرعامل، تهران ، مرکز تحقيقات ساختمان 

 مسکن

  چاپ اول، انتشارات سمت، تهران(، معماری ايران )دوره اسالمی ،7011، محمديوسف ،کيانی .71

 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،بررسی اقليمی ابنيه سنتی ايران ،وحيد، قباديان .74

سازمان ميراث ، تهران ،کاروانسراهای ايران ،7010 ،ولفرام، کاليس ؛محمد يوسف ، کيانی  .23

 فرهنگی ايران

سازمان ملی حفاظت آثار  ،تهران، ی ايران ، ترجمه عيسی بهنامراها، کاروانسماکسيم، سيروو  .27
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Abstract 

Passive defense is a series of measures that take place to deal with natural and man-

made threats before happening, to minimize incident losses. Passive defense in the field 

of architecture is being studied in planning, design and construction, which are the 

cornerstones of architectural protection and Advice is provided on details, form, 

volume, site and structural elements. The arrangement of building spaces and their 

relationship with the surrounding area can provide special facilities to save lives and 

improve performance and reduce vulnerability. Secure spatial prediction is the 

architect's responsibility as a multi-functional space for each building during peacetime 

and warfare. Also, recognizing the necessity of the concept of passive defense and 

proper understanding of it, requires careful attention to the functional results of passive 

defense in the building industry. Ensuring human survival, increasing mental security, 

protecting facilities, ensuring the continued fulfillment of critical needs of people in 

critical situations, the possibility of continuing critical and sensitive centers and the cost 

of inactive defense against operational defenses and invasions are all the results of the 

index of inertial defense. And it raises the question of how can commercial centers be 

secured using a passive defense approach and relationships and spatial organization? 

The design has been undertaken with the aim of deepening the concepts of inactive 

defense and incorporating effective measures in passive defense, based on a 

quantitative research approach based on theoretical concepts. The non-operational 

defense approach as a standard is closely linked to other standards and principles of 

urbanization and architecture, and, with its principles, all other criteria are also taken 

into account. The design of a business center with a nonprofit defense approach brings 

to the existence of a multi-functional space that is both resistant to threats and the 

ability to provide service and support to users of their circle of influence. 

 

Keywords: Passive Defense, Defense Architecture, Commercial Centers, Multi-

functional Complex, Bazzar 
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