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  چكيده
هاي ساحلي از جمله شهرهايي هستند كه به علت موقعيت اقتصادي، ترانزيتي و گردشگري همواره در معرض شهر

شود؛ از اين رو بيشتر در مركز توجه  حمالت دشمن قرار دارند. از طرفي بندر قلب تپنده اين شهرها محسوب مي
توان از طريق آن مسئله  ي است كه ميغيرعامل از جمله رويكردهاي پدافند   گيرد.  حمالت و تهديدها قرار مي

 بنادرريزي و طراحي  ه راهكارهايي براي برنامهيرا كاهش داد. از اين رو، هدف پژوهش حاضر ارا بنادرتهديدپذيري 
تحليلي به تبيين يك چارچوب طراحي و  - غيرعامل است. در اين پژوهش با روش توصيفي پدافند   با رويكرد 

نظر شامل چند مقياس و زيرمجموعه است. مقياس خرد و  شود. چارچوب مورد پرداخته مي بنادرريزي براي  برنامه
هاي  يابي، طراحي مجموعه ساختماني و محوطه و طراحي ساختمان از جمله بخش كالن و مجموعه راهكارهاي مكان

 شده در چارچوب پيشنهادي است. ارائه

  ريزي. برنامه ،پدافندغيرعامل، چارچوب طراحيشهرهاي ساحلي، نبرد دريايي،-بندر كلمات كليدي:
  

  
  مقدمه. 1

به علت تمركز فعاليتي و پويايي  ديربازشهرهاي ساحلي از 
مهم كشورهاي مجاور دريا  هاي گاهسكونتاقتصادي يكي از 

در اغلب موارد جمعيتي زياد و با تراكمي باال  كه طوري به؛ اند بوده
اخير نيز با روند  هاي دههر . داند داشتهدر اين شهرها حضور 

و  بنادرافزايشي جمعيت شهرنشين در كل جهان، بر اهميت 
افزوده شده است. اما در مقابل  درياكنارظرفيت جمعيتي شهرهاي 

؛ اند بودههمين شهرها از گذشته مورد طمع و تهديد دشمنان 
الجيشي بك بندر هرچه موقعيت اقتصادي و سوق كه طوري به

آن از سوي دشمنان نيز بيشتر بوده است. اين  بيشتر، تهديدات
تهديدات گاهي به صورت حمله هوايي، گاهي محاصره بندر و 

با آگاهي از  .دهد ميو عمليات انتحاري روي  گذاري بمببا  اخيراً
 منظور بهه راهكارهايي ياين مطلب، هدف پژوهش حاضر ارا

ليت فعا كاهش خطرات و خسارات ناشي از تهديدات انساني، بر
  .باشد مي بنادرو كالبد 

عامل و تمركز بر غير پدافند   بنابراين با پيش كشيدن موضوع 
كالبدي در قالب روش  ريزي برنامهراهكارهاي طراحي و 

. اين شود ميارائه  بخشي  سهتحليلي چارچوبي  -توصيفي
در بعد  ريزي برنامهطراحي و  راهكارهايچارچوب شامل 
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وطه داخلي مجموعه بندر و طراحي بندر، طراحي مح يابي مكان
  .استكليدي آن  هاي ساختمان

  . پيشينه پژوهش2

 پدافند«پژوهش حاضر با دو موضوع اصلي در ارتباط است: 
درباره اين دو موضوع تحقيقات ». بنادرطراحي «و » غيرعامل

متعددي صورت گرفته است. اما مشكل اصلي عدم پرداختن 
غيرعامل  است. مطالعات پدافند شده يكپارچه به دو موضوع اشاره 

هوايي  ياهدر ايران در بعد كالبدي بيشتر در زمينه مقابله با تهاجم
. اما در منابع خارجي اين حوزه تا اتخاذ تدابير 1مطرح بوده است

غيرمستقيم مانند ترور،  ياهكالبدي برابر مقابله با تهاجم
سويي  . از2هاي امنيتي پيش رفته است گذاري و ناآرامي بمب

در ايران بيشتر  بنادرتحقيقات معدود صورت گرفته درباره طراحي 
يابي، طراحي تأسيسات، چيدمان كاال و... بوده و  در زمينه مكان    

محيطي و اقتصادي شهرهاي  بيشتر مطالعات درباره مسائل زيست
. در هر دو زمينه كمتر به طور مستقيم 3ساحلي متمركز بوده است

غيرعامل مدنظر بوده است. بر اساس  پدافند اي به نام دغدغه
هاي نگارندگان در تحقيقات خارجي نيز طراحي بندر بيشتر در  يافته
شده براي شهرهاي ساحلي و اقدامات دفاعي  هاي جامع تهيه طرح

. اما بايد ناگفته نماند 4هاي دريايي موردتوجه بوده است در پايگاه
توجه به پدافندغيرعامل نظر در زمينه  كه يكي از كشورهاي صاحب

آمريكا است كه با  متحده االتيا، بنادرريزي  در طراحي و برنامه
) بدين امر پرداخته است. اين 5متفاوتي(امنيت بندر نسبتاًعنوان 

، توجه روزافزوني 2001سپتامبر  11كشور بعد از حمله تروريستي 
تي هاي كشوري در برابر اقدامات تروريس به تامين امنيت زيرساخت

  ). Haveman and Shatz, 2006نمود (
 خألبا توجه به موارد باال، پژوهش حاضر به دنبال پر كردن 

. لذا رويكرد استآمريكا  متحده اياالتبر تجارب  تأكيدمذكور با 
در  بنادر ريزي برنامهپژوهش ارائه راهبردهاي طراحي و 

——— 
)، جدي 1387)، نيازي تبار (1388)، نباتي (1389)، نوبخت (1386نيا (نند تاليفات موحديما 1
  ) و...1390)، برنافر (1390)، هاشمي فشاركي و شكيبامنش (1386)، پريزادي (1386(
 ).FEMA) و آژانس مديريت اضطراري آمريكا (DODهاي وزارت دفاع (  همچون آيين نامه 2
) و سند گل 1390) ديوساالر (1385( ن مديريت و برنامه ريزي كشورمانند مطالعات سازما 3

  ).1389نظامي (
 United( ) و نيروي درياييDOA)، دپارتمان ارتش (DODمانند تحقيقات وزارت دفاع ( 4

States Marine Corps.آمريكا (  
5 Port Security 

در  هاتن نهعامل پدافندغير   مختلف با توجه به اصول  هاي مقياس
حوزه تهاجم هوايي دشمن؛ بلكه در حوزه تهاجم غيرمستقيم يا 

  .مطرح استو عمليات انتحاري نيز  گذاري بمب

  مباني نظري پژوهش. 3

 . شهرهاي ساحلي3-1

عموماً در تعريفي كه از شهرهاي ساحلي وجود دارد، به 
شود. يان و هان در تعريف  اي مي موقعيت اين شهرها توجه ويژه

شود  معموالً به همه شهرهايي گفته مي"گويند:  حلي ميشهرهاي سا
اند يا به  هاي ساحلي قرارگرفته كه در منطقه ساحل يا در استان

 "شود كه تنها در امتداد ساحل قرار دارند شهرهاي بندري اطالق مي
). شهرهاي ساحلي اعم از شهرهايي 1384(پرهيزگار و ديوساالر، 
يي صرفاً ساحلي (غير بندري)، شوند و شهرها كه بندر محسوب مي

اند.  هاي خاصي دارند كه شهرهاي داخلي كشور فاقد آن ويژگي
هاي صيد و صيادي، تجارت  گيري فعاليت ترين آنها شكل مهم

  ).1385هاي گردشگري است (آنامرادنژاد،  دريايي و فعاليت

  اهميت بنادر. 3-2

ادر نيز شدن، عملكرد بن و ظهور فرآيند جهاني 1980بعد از دهه 
سنتي كه  بنادررغم  امروزي علي بنادركه  طوري متحول شده است. به

شد، محل جابجايي  هاي خشك و خرد جابجا مي محموله
آوري/دانش و انجام هاي استاندارد و كانتينري، تبادل فن محموله
توان از  را مي بنادر). Evertse, 2008( اند هاي لجستيكي شده فعاليت

طبيعي و بنادر مصنوعي (حاصل  بنادردسته لحاظ جايگاه در دو
توان بنادر را شامل  حفاري) تقسيم نمود. از لحاظ عملكردي نيز مي

بنادر شهري (تركيبي براي تخليه كاال و مسافر) و بنادر تخصصي 
 ,U.S. Army(شامل بنادر نظامي، ماهيگيري و تفريحي) دانست (

هاي مهم  جمله بخش ). اما با هر جايگاه و عملكردي، بنادر از2012
شوند و نقش مهمي در جابجايي كاال  شهرهاي ساحلي محسوب مي

اي از اقتصاد اين شهرها را بر عهده دارند.  و افراد و سهم عمده
مشي اصولي براي مقابله با تهديداتي كه در كمين بندر است،  خط
ريزي آن  غيرعامل در طراحي و برنامه كارگيري اصول پدافندبه

كيلومتر نوار  5800به ذكر است كه ايران با دارا بودن  است. الزم
ساحلي در شمال و جنوب كشور (با احتساب محيط پيرامون جزاير 
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درصد از 40فارس و درياي عمان) كه در حدود  ايران در خليج
كشور مستقل و  182دهد، در بين  مرزهاي كشور را تشكيل مي

را داراست (مدني،  مشرف به دريا و اقيانوس در دنيا، رتبه چهلم
). از سويي به طور متوسط كشورهايي كه از طول خطوط 1391

با سهم مشاركت  1ي برخوردارند، اقتصاد اقيانوسباالترساحلي 
باالتري هم در اقتصاد ملي دارند (همان). بنابراين حفظ و ارتقاي 

تواند عاملي در توجه به طراحي ايمن  هاي اقتصادي نيز مي شاخص
  پدافندغيرعامل باشد.   ادر بر مبناي استفاده از اصول و پايدار بن

  غيرعامل پدافند   . 3-3

غيرعامل  پدافند   طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
مجموعه اقدامات غيرمسلحانه كه موجب افزايش "عبارت است از: 

هاي ضروري، ارتقا پذيري، تداوم فعاليتبازدارندگي، كاهش آسيب
سهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و پايداري ملي و ت

). در يك 1390(فرزاد و آقابابايي ، "گردداقدامات نظامي دشمن مي
توان به  هاي مختلف را از نگاه دفاع غيرعامل مي نگاه كلي كاربري

هاي حياتي، حساس، مهم و غير  چهار گروه عمده شامل كاربري
). بنادر 1390ش ،بندي نمود (هاشمي فشاركي و شكيبامن مهم تقسيم

  هاي حساس قرار داد. توان در طيف كاربري را مي
شده، پژوهش حاضر تالش دارد  هاي ارائه با توجه به بخش

غيرعامل پيشنهاد  پدافند   در ادامه راهكارهايي را با رويكرد 
در شهرهاي ساحلي  بنادرپذيري  نمايد؛ تا از اين راه سطح آسيب

يابد. راهكارهاي مدنظر در در برابر تهديدات نظامي كاهش 
هاي مختلف ارائه  مقياس كالن و خرد و در قالب زيرمجموعه

  ).1گردد (جدول  مي

  راهكارهاي مقياس كالن. 4

  يابي مكان. 4-1

يابي بنادر را با  توان مكان غيرعامل مي بر مبناي اصول پدافند
توجه به مواردي مختلفي انجام داد. سندگل نظامي به چندين 

  ):1389كند (سندگل نظامي،  ره ميمورد اشا
——— 

هاي بزرگ به   انوس يا درياچههاي اقتصادي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از اقي  فعاليت 1
كنند و به اقيانوس متكي هستند و يا از نظر جغرافيايي در  عنوان داده و يا مواد اوليه استفاده مي

 ).1391سطح و يا زير اقيانوس قرار دارند (مدني، 

 در در پهنه سرزمينياتوزيع بن  
 فاصله از صنايع خطرساز 

 فاصله از مراكز نظامي  
  جايگزين بنادردسترسي به  
  فراهم بودن محوطه وسيع و گسترده براي احداث بندر 

 ارتباطي و  هاي شريانبا توجه به موقعيت  بنادر يابي مكان
  دسترسي آسان و سريع به آنها 

هاي دريايي ايران نيز موارد زير  و سازه بنادرنامه طراحي  در آيين
  ):1385ريزي كشور،  مشاهده است (سازمان مديريت و برنامه قابل
  ها كشتيفراهم بودن عرصه آبي كافي براي جابجايي راحت  
 مسكوني مناطق و بندر ميان حريم رعايت 

هاي  ها و زيرمجموعه مقياسچارچوب راهكارهاي پيشنهادي پژوهش در قالب  :1 جدول
  ).مطالعه حاضرمختلف (

  مقياس كالن  مقياس خرد
 طراحي محوطه داخلي بندر طراحي ساختمان

  يابي مكان
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  هاي مختلف بيني بخش پيش
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  راهكارهاي مقياس خرد. 5

  طراحي محوطه داخلي بندر. 5-1

  هاي مختلف بيني بخش پيش. 1- 5-1

براي ادامه عملكرد بندر در شرايط اضطراري و بحراني الزم 
  .رت زير در آن تعبيه نمودي را به صوهاي بخشاست 

 2سايت پرواز بالگرد. 1- 1- 5-1
در موارد اضطراري  امدادرسانيدر محوطه بندر، براي  توان مي

نمود. سايت پرواز  فرود بالگردها تعبيه منظور بهرا  اي ويژهسطوح 
. با محاسبه شود ميقسمت متحدالمركز تقسيم  3به  3بالگرد يا پد

متر)، حلقه  12,5( متر) و طول آن 10( حداقل قطر پره بالگرد

——— 
2 Helicopter Landing Zones (HLZ) 
3 -Pad 
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با حداقل قطر  اي دايره، بايد شود مياولي كه بالگرد در آن مستقر 
  ).1380ريزي كشور،  ديريت و برنامه(سازمان م متر باشد11
  پناهگاه. 2- 1- 5-1

موقت اسكان و الزامي كردن هاي   و طراحي ايستگاه يابي مكان
د از جمله توان مير كوچك در پيرامون بندهاي   ساخت پناهگاه

تدابير امنيتي براي حفاظت كاركنان در مواقع اضطراري باشد. 
به آب، برق، غذا، تجهيزات درماني براي مجروحان، پتو  دسترسي

ها  گاهندگي از جمله الزامات معمول پناهزهاي   و ساير حداقل
با توجه  دتوان ها مي ام و امكانات اين پناهگاهكاست. وسعت، استح

به موقعيت و اهميت بندر، تعداد كاركنان و كاربران آن، متفاوت 
تا اي      بوده و براي استفاده در شرايط حمالت شيميايي و هسته

 .حمالت معمولي طراحي گردد

  هاي امدادي بخش. 3- 1- 5-1
آتش نشاني، درمانگاه و نگهباني نيز از جمله اقداماتي  بيني پيش

د توان ميرايط عادي بلكه در مواقع بحراني در ش تنها نهاست كه 
 بازدهي بااليي داشته باشد.  امدادرسانيبا تسهيل امر 

 پاركينگ. 4- 1- 5-1
 رعايت اصول امنيتي و جلوگيري از انفجار منظور به

هاي  گذاري شده خصوصا در مجاورت ساختمان خودروهاي بمب
خودروها با فاصله مناسب و چينش  گمهم الزم است پاركين

ها طراحي گردند. از سويي  خاص در پشت يا كنار ساختمان
هاي مهم، نبايد در درون، زير و يا كنار  ها در ساختمان پاركنيگ

هاي طبقاتي به   ساختمان واقع گردند. همچنين استفاده از پاركينگ
هاي زيرزميني در   باال، باال بودن سطح آباي      دليل هزينه سازه

آسان و همه وقت و خطر گسترش  نزديكي بندر، عدم دسترسي
  شود.  حادثه و آتش در پاركينگ، توصيه نمي

  ترمينال بار و محوطه انبارداري (به صورت پوشيده يا باز). 5- 1- 1- 5
رد اصلي در چند مو توان مييك بندر را هاي   انواع ترمينال

هاي بارهاي   ، ترمينال1باري عموميهاي   خالصه نمود: ترمينال
 غلتكيهاي   ، ترمينال3چندمنظورههاي   ، ترمينال2بندي شده بسته
). با Memos, 2003( 5اي بارهاي فلههاي   و ترمينال 4رو) -(رو
ترمينال چندمنظوره و تامين فضاي كافي براي انبارداري  بيني پيش

——— 
1 General cargo terminals 
2 Container terminals 
3 Multipurpose terminals 
4 Roll on-Roll off terminals 
5 Bulk cargo terminals 

ه كانتينرها، زمينه براي پراكندگي و عدم تمركز در و ساماندهي ب
 شود. ميبندر بيشتر فراهم 

  طراحي شبكه دسترسي. 2- 5-1
مجموعه بندر را  6شبكه دسترسي بايد گردش بيروني و دروني

به خوبي تامين نمايد. منظور از گردش بيروني اين است كه شبكه 
در مقياس بيرون سايت و ارتباطش با ساير مناطق  دسترسي

كل  كه طوري بهشهري، يكپارچه، سلسله مراتبي و روان باشد. 
هماهنگ به بافت شهري پيوند دهد. اي      مجموعه را مانند وصله

 هاي بخشمنظور از گردش دروني نيز ارتباط مطلوب و كافي 
. از بين استحوله مهاي   انجام ماموريت منظور بهمختلف بندر 

بردن و مسدود نمودن مسيرهاي اصلي ارتباطي شهر و بندر و يا 
سبب   مختلف يك بندر به وسيله حمله و بمباران،هاي   قسمت

قطع شريان حياتي شهر گرديده و كليه مواصالت بندر را با 
  .ديگر شهر قطع مي نمايد هاي بخش

  ي ساختماني در بندرها  ها و مجموعه ها، فعاليتچيدمان توده. 3- 1- 5
ترين راهكارها براي كاهش خطرپذيري يكي از مهم

 در مجموعه ياها  حساس بندر، پراكنش مناسب تودههاي   مجموعه
. چرا كه عمدتا باشد ميمختلف موجود در آن هاي   قطعه زمين
هدف حمالت آفندي هوايي و موشكي دشمن قرار ها  ابنيه و توده

تر باشند، احتمال در فضا پراكندهها  گيرند و هرچه اين تودهمي
شود (ابراهيمي و مبين رهني، مي بروز و گسترش خطر كمتر

اي باشد كه ضمن داشتن ). اين پراكنش بايد به گونه1389
از  هاي مختلف با يكديگر ارتباطات عملكردي، فعاليت قسمت

حداكثر فاصله و چينش پراكنده در سطح سايت برخوردار گردند؛ 
د به صورت منظم يا توان مينيز   ساختماني هاي تودهكنش اما پرا

هاي   نامنظم انجام شود. در مواردي كه مشكل خاصي از جنبه
پراكنش نامنظم اما با قاعده را بر پراكنش  توان ميديگر پيش نيايد، 

زيرا  .منظم اما جلب كننده توجه نيروهاي دشمن، اولويت داد
از الگوهاي معماري فركتال و بي نظم جهت چيدمان  استفاده

تر از الگوهاي د مطلوبتوان ميقطعات در كنار يكديگر به مراتب 
بيني عمل نمايد (هاشمي فشاركي و هندسي قابل پيش

  ).1390شكيبامنش،

  تأسيسات مجموعه. 4- 5-1
——— 
6 Exterior & Interior Circulation 
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بيني  يكي از تمهيدات حفاظتي در بخش تأسيسات بندر، پيش
منظور نصب  ها عموماً به سات است. اين نوع تونلتونل مشترك تاسي

شوند و در  و جايگزيني تاسيسات زيربنايي و زيرزميني احداث مي
نسبت به نصب  توان  حين ساخت ساختمان يا پس از تكميل آن، مي

لوازم و تجهيزات مربوط به تاسيسات زيربنايي شامل لوله هاي 
هاي تلفن و ژي، كابلكابل هاي برق با رديف هاي مختلف ولتا آب، 

). همچنين 1389 اقدام نمود (رباطي و عتابي، بسياري موارد ديگر 
توان سيستم داخلي آبرساني و گاز رساني بندر را يه صورت  مي

حلقوي تعبيه نمود تا در صورت آسيب ديدن يك نقطه، امكان 
). استفاده از 1(شكل  خدمات رساني به ساير نقاط وجود داشته باشد

اي زميني به جاي مخازن هوايي و ايجاد چند جعبه توزيع برق ه  پمپ
هاي مختلف بندر به جاي تمركز آن در يك نقطه، نيز از  در بخش

  جمله راهكاراي ديگر براي در امان ماندن تاسيسات بندر است.

  
 ).1388(بهزادفر،  از يك شبكه آبرساني حلقوياي      نمونه: 1شكل 

تاسيسات در مواقع اضطراري، زايي  براي كاهش سطح آسيب
هاي پمپ بنزين و گاز را طوري   توان مخازن سوخت، ايستگاه مي

متر)  30فيت (حدودا  100در محوطه بندر جانمايي كرد كه حداقل 
  ). Herbert, 2005ها و ورودي آنها فاصله داشته باشند ( از ساختمان

  طراحي ساختمان. 5-2

  اي ساختمانهاي دفاعي بر بيني اليه پيش. 1- 5-2

مختلف دفاعي و امنيتي در پيرامون  هاي اليهدر نظر گرفتن 
د يكي از توان مييك ساختمان مهم يا كاربري خطرپذير در بندر 

در  توان ميدفاعي را  هاي اليهراهكارهاي پدافندي باشد. اين 
 پيرامون ساختمان، مجموعه ساختماني و كل سايت مدنظر قرار

عامل منحصر در پدافندغير   مجددا ذكر اين نكته الزم است كه  .داد
مقابله با هواپيماهاي دشمن نيست بلكه هجوم زميني، شورش و 

- د مدنظر قرار گيرد. از اين رو رويكرد امنيت اليهتوان ميترور نيز 

و   باالخص در برابر حمالت تروريستي 2و دفاع در عمق 1اي
  د مفيد باشد.توان مي گذاري ببم

در وهله اول بايد به موقعيت يك ساختمان  براي مقابله با انفجار
در بندر توجه نمود و با راهكارهاي طراحي محيطي زمينه وقوع 
انفجار را كاهش داد. بدين منظور طراحان فضاهاي امنيتي، 

نمايند. ابعاد  بيني مي ها پيش ساختمان را براي هاي دفاعي  حلقه
و شكل و  ، نوع پوشش گياهي، نورپردازي ها، نوع مبلمانحلقه

ها به دقت  به ساختمان در اين حلقه عرض مسيرهاي دسترسي
گردد. بيروني ترين حلقه كه معموالً بزرگ ترين حلقه  طراحي مي

شود. در اين اليه مسيرها  شد، اولين اليه دفاعي ناميده ميبا نيز مي
و پوشش گياهي خاص و  شود و با طراحي مبلمان كنترل مي

جايي افراد به صورت هاي كنترل، جابه  همچنين كار گذاشتن دوربين
گردد. دومين حلقه كه كوچكتر است  غيرمحسوس كنترل مي

 3دد. اين منطقه اصطالحا منطقه پاكگر پيرامون ساختمان واقع مي
اي كه از وجود هرگونه      شود. منطقه پاك يعني منطقه ناميده مي

براي دشمن را  و تهديد  موقعيت و مصالحي كه امكان اختفا، استتار
فراهم نمايد، پاك است. ابعاد حلقه دوم در جوانب مختلف 

، ورودي مجموعه، ن با توجه به موقعيت معبر، پاركينگساختما
باشد. به ابعاد  پوشش گياهي و ورودي اصلي ساختمان متفاوت مي

حلقه دوم يا به عبارت ديگر فاصله ساختمان تا يك عامل 
 Homelandشود ( گفته مي 4تهديدكننده باشد فاصله حائلي

Security & Federal Emergency Management Agency, 

). حلقه دفاعي سوم هم، در محدوده داخلي ساختمان واقع 2011
اي و      رعايت مسائل سازه  گردد و به جاي اصول محوطه سازي مي

  آيد.  كنترل ورودي اصلي ساختمان در آن به كار مي

 انساختم پالن. 2- 5-2

مهم بايد به طوري باشد كه از  هاي نساختما طراحي پالن
دار، ، گوشه+،U،T،V،X،Y،O،H به شكل هاي ساختمانايجاد 

تورفته، مقعر، مستلزم ايجاد طاق، داراي برآمدگي و پيش آمدگي 
با انباشته سازي ها  و ساير اشكال پيچيده اجتناب گردد. اين پالن

——— 
1 Layered Security 
2 Defense in Depth 
3 Clear Zone 
4 Stand-off Distance 
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 را چند برابر يك نقطه، شدت انفجار آتش و توده صوتي در
كروي، صاف و  با پالن محدب، هاي ساختماندر مقابل . نمايند مي

  .دهند مي نوك تيز اثر تخريبي انفجار را كاهش

 نماي ساختمان. 3- 5-2

بر نماي اصلي  در اغلب موارد فشار اصلي امواج انفجار
. الزم است در وهله اول از مصالح گردد ميساختمان وارد 

چند اليه، مصالح مقاوم و... در نماي اصلي استفاده شود. اي      شيشه
باشد تا در برابر امواج انفجار اي      نماي هر ساختمان بايد به گونه

ديگر، ترد و شكننده  هاي ساختماندر جلوي ساختمان يا در 
استفاده از نماهاي  نباشد. از سويي به علت شناسايي آسان،

كليدي  هاي ساختمانبراي  1به ويژه نماهاي بازتابياي      شيشه
  شود. ميتوصيه ن

  . ايمني ساختمان4- 5-2
الزم براي طراحي و  بيني پيشبايد ها  از بعد ايمني در ساختمان

ساخت حداقل دو ورودي و خروجي استاندارد مطابق تعداد 
راي افزايش سرعت حركت طبقات و تعداد ساكنين در ساختمان ب

و تخليه مجروحان و جمع آوري كشته  و جابجايي، امدادرساني
درب  توان ميمهم نيز  هاي ساختمانشدگان صورت گيرد. براي 
 مسير و ايمن خروج هاي راه وها  پشتي طراحي نمود. محل

 بر عالوه كه شوند تعبيه طوري بايدها  ساختمان در امدادرساني

 صورت در سوزي)، آتش هنگام (در امن مكان به مردم هدايت

 را كنندگاناستفاده و ساكنان به رسانيياري امكان نيز انفجار وقوع

 500بزرگ با سطح همكف بيش از  هاي ساختمان .فراهم نمايند
 متر مربع نيازمند برنامه مقابله با آتش سوزي هستند

)Queensland Government, 2008 .(بزرگ اغلب  هاي ساختمان
هستند و تهيه اين برنامه براي اين گونه تري      داراي طراحي پيچيده

ضروري تر است. در اين طراحي بايد به تعداد و ها  ساختمان
  خروج توجه نمود.هاي   موقعيت درب

يكي ديگر از اقدمات پدافندي در مقياس ساختمان، كاهش 
شناسايي هاي   ساس توسط سامانهح هاي بخشامكان شناسايي 

استتار، مراكز  در زمينهدشمن است. الزم است با اتخاذ تدابيري 
درماني، فرماندهي و يا مخازن سوخت بيشتر محافظت گردند. 

كه رنگ خاص يا منعكس كننده نور نداشته هايي    استفاده از بام
——— 
1 Reflex 

اي ي كه فرم برجسته نداشته باشند، ايجاد فضهاي ساختمانباشند، 
سبز در بام، پنهان نمودن از طريق مدفون يا نيمه مدفون ساختن 

 .. از جمله اين تدابير است..سازه و

  گيرينتيجه. 6

شهرهاي  -ل بندريدر اين پژوهش دريافته شد كه يكي از مسا
از سوي دشمنان و به طور كلي عوامل  بنادرپذيري     ساحلي، تهديد

. در باشد ميتصادي و فعاليتي انساني، به واسطه تمركز جمعيتي، اق
با اتخاذ رويكرد پدافندغيرعامل  توان مياين راستا مشخص شد كه 

، به طور غيرمستقيم با تهديدات بنادر ريزي برنامهدر طراحي و 
سطح و شدت  كه طوري بهانساني به مبارزه برخاست؛ 

را كاهش داد. به عبارتي پژوهش انجام شده  بنادر پذيري آسيب
كه با تعريف يك چارچوب چند مقياسي و چند سطحي نشان داد 

راهكارهايي را بر مبناي پدافندغيرعامل در طراحي و  توان مي
پيشنهاد داد. توجه به اصول مكانيابي صحيح،  بنادر ريزي برنامه
ساختماني  هاي تودهخاصي در بندر، چينش  هاي بخش بيني پيش

ن و نماي حركتي، دقت در طراحي پالهاي   بر مبناي گزينه
دفاعي از جمله راهكارهاي  هاي اليهكليدي و تنظيم  هاي ساختمان

  پيشنهاد شده بود. 
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