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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 
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spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
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بررسی رویکردهای حاکمیت قانون برای اعمال فیلترینگ 
در فضای مجازی با بحران ها و تهدیدهای اجتماعی
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چکیده
حاکمیت قانون از جمله مفاهیم مهم حقوق عمومی است که در دهه های اخیر در محافل حقوقی، سیاسی و حتی اجتماعی مورد 
استقبال زیادی قرار گرفته است. حاکمیت در فضای واقعی قابلیت تحقق و شناسایی آسان تری دارد؛ در حالی که در فضای مجازی به 
دلیل ویژگی هایی چون غیرملموس، الکترونیکی بودن و همچنین بی مفهوم بودن عنصر زمان و مکان تحقق حاکمیت به شکل مرسوم 
آن ممکن نیست. به طور کلی 3 رویکرد حاکمیت قانون در فضای مجازی وجود دارد و نحوه اعمال و تحقق آن به دلیل ویژگی های 
وجودی و ماهیتی فضای مجازی در جوامع مختلف متفاوت و با چالش مواجه است. ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده و نحوه اعمال 

حاکمیت قانون باعث به وجود  آمدن تنش ها و بحران های اجتماعی شده است.  
پژوهش  حاضر به لحاظ هدف کاربردی از منظر ماهیت داده ها کّمی و به لحاظ روش پیمایشی است. اگرچه مسئله مورد بررسی پژوهش 
محدود به عرصه مکانی مشخصی نیست و مرتبط با ساختار های مدیریتی کالن کشور است، اما جامعه آماری آن نخبگان، خبرگان و 
کارشناسان سازمان های حقوقی مرتبط با موضوع پژوهش در استان همدان است. ابزار تحقیق عالوه بر منابع کتابخانه ای پرسش نامه 
محقق ساخته بود که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. یافته ها نشان داد 
که بین رویکردهای سنتی)حقوقی(، جدید یا غیرحقوقی و حقوقی بر مبنای فیلترینگ و اصالح ساختار فنی اینترنت با کاهش بحران و 
تهدیدهای اجتماعی رابطه وجود دارد. به بیان دیگر، رویکردهای حقوقی و اعمال حاکمیت قانون در فضای مجازی چه از بعد زمانی و 

چه رویه ای سبب کاهش تنش و بحران های اجتماعی می شوند. 
واژگان کلیدی: حاکمیت قانون، بحران، تهدید اجتماعی، فیلترینگ، فضای سایبری.

Examining the rule of law approaches to 
filtering in cyberspace with crises and social 
threats
Hamid Mirzaei1, Mehdi Shabannia Mansour*2, Ali Akbar Gorji Azandariani3

Abstract
The rule of law is one of the most important concepts of public law that has been widely welcomed in recent 
decades in legal, political and even social circles. Sovereignty in real space is easier to realize and identify, while 
in cyberspace, due to features such as intangible and electronic, as well as the incomprehensibility of the element 
of time and place, the realization of sovereignty in its conventional form is not possible. In general, there are three 
approaches to the rule of law in cyberspace, and how to apply and realize it is different and challenging due to the 
existential and nature characteristics of cyberspace in different societies. Iran is no exception to this rule, and the 
rule of law has led to social tensions and crises.
The present study is quantitative in terms of applied purpose, quantitative in terms of data nature and survey 
in terms of method. Although the research issue is not limited to a specific spatial field and is related to the 
macro-management structures of the country, but its statistical population is the elites, experts and experts of 
legal organizations related to the research topic in Hamadan province. The research tool, in addition to library 
resources, was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were assessed and confirmed using 
Cronbach›s alpha test. The findings showed that there is a relationship between traditional (legal), new or non-
legal and legal approaches based on filtering and reforming the technical structure of the Internet to reduce crises 
and social threats. In other words, legal approaches and the rule of law in cyberspace reduce sociall tensions and 
crises, both in terms of time and procedure.

Keywords: rule of law, crisis, social threat, filtering, cyberspace
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
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مقدمه
حفاظت  سامانه های  طــراحــی  در  وظــایــف  مهم ترین  از  یکی 
ــه خــصــوص بـــرای  ع ب آتــش نــشــانــی، تــخــلــیــه اســــت. ایـــن مـــوضـــو
ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان ها با تعداد باالی سکنه، 
اهمیت  بیشتر  خوابگاه ها  و  هتل ها  بیمارستان ها،  مــدارس،  مانند 
دارد ]1[. در این میان خوابگاه های دانشجویی هم محل استراحت 
توجه  با  معمواًل  و  می رود  شمار  به  دانشجویان  زندگی  محل  هم  و 
کم  ترا کوچک قابل استفاده، دارای  افراد و فضاهای  زیاد  تعداد  به 
بروز  هنگام  زیــاد،  کم  ترا این   .]2[ هستند  استفاده کنندگان  باالی 
ایجاد  را  فراوانی  مشکالت   ... و  زلزله  آتش سوزی،  مانند  حوادثی 
مهم ترین  از  یکی  حادثه دیده  ساختمان  از  افــراد  تخلیه  که  نموده 
ایمن  بــه تخلیه   مــتــعــددی  پــژوهــش هــای  ــن رو  ــ ازایـ ــت.  اسـ ــا  آن هـ
به همین   .]3،2[ از محیط خوابگاهی متمرکزشده اند  دانشجویان 
طبیعی  مخاطرات  گوار  نا آثار  محدود سازی  برای  اقداماتی  جهت 
که  می شود  انجام  آن  از  ناشی  آسیب های  کاهش  و  غیر طبیعی  یا 
پژوهش های  می شود.  تقسیم  سازه ای  غیر  و  سازه ای  اقدامات  به 
محیط  در  آسیب  کاهش  جهت  ســازه ای  غیر  اقدامات  با  متعددی 
خوابگاه انجام  شده است ]4[. لذا در این پژوهش ابتدا ساختمان 
خوابگاه بلوک 1 خواهران در دانشگاه شهید بهشتی با اقدامات غیر 
سازه ای جهت تخلیه اضطراری ایمن شده و سپس مدت زمان الزم 
نتایج در هر دو  و  به دست آمده  نرم افزار پث فایندر  جهت تخلیه در 
گام بعد، با انجام مداخالت سازه ای  حالت مقایسه شده است. در 
)احداث پله اضطراری و درب خروجی دیگر( مدت زمان تخلیه در 
کاهش  با  آمد. همچنین در روشی جدید،  نیز به دست  این حالت 
مدت زمان  فوقانی،  طبقات  در  به ویژه  استفاده کنندگان  جمعیت 
با سایر نتایج مقایسه  شده  تخلیه در این حالت نیز حاصل آمده و 
خوابگاه  ساختمان  نمودن  کــارا  جهت  روشــی  نیز  پایان  در  اســت. 
پژوهش  این  به طورکلی  است.  ارائــه  شده  اضطراری  تخلیه  جهت 
که اقدامات سازه ای و غیر  درصدد پاسخگویی به این سؤال است 
سازه ای با توجه به پیکربندی فضای ساختمان ها تا چه میزان در 
کاهش مدت زمان تخلیه  اضطراری مؤثر بوده و مفیدترین راهکارها 

کدم اند؟ جهت تخلیه ایمن خوابگاه هنگام حریق 

1 - مبانی نظری

تخلیه اضطراری
از  ــراد  ــ اف بــه حــرکــت شــتــابــان و اضـــطـــراری  تخلیه اضـــطـــراری 
حادثه  یــک  ع  وقـــو یــا  و  تهدید  علت  بــه  کــه  ک  خطرنا محل های 
زلزله، بمباران و ... صورت پذیرفته  فاجعه آمیز مانند آتش سوزی، 
است ]5[. برخی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی شرایطی را به وجود 
اجتناب ناپذیر  را  منطقه  یک  اضطراری  تخلیه  بعضًا  که  می آورند 
اولین  امــن  محل  به  سریع  رسیدن  درهــرصــورت،   .]6[ می سازند 

اولویت در مسئله  تخلیه اضطراری است ]7[.
شبیه سازی تخلیه ایمن کاربران در نرم افزار پث فایندر:

نرم افزار  فناوری1  و  استاندارد  ملی  مؤسسه  آن کــه  به  توجه  با 
شبیه سازی  کرد،  منتشر   2000 فوریه  در  را  آتش2  پویایی  شبیه ساز 
عددی کامپیوتری تبدیل به روش اصلی جهت استفاده محققان در 

انواع فرایندهای آتش سوزی و تخلیه اضطراری در فضای  مطالعه 
ازایــن رو،   .]10،8،9،2[ است  شده  ساختمان ها  خارجی  و  داخلی 
کارکنان  ح های تخلیه ایمن  چی3 )2014( خطرات آتش سوزی و طر
 )2013( همکاران4  گــالزاو  و   ]11[ نمود  بررسی  تایپه  در  هتلی  در  را 
که  نیز به مدل سازی آتش سوزی در سینما پرداخته و نشان دادند 
چپ  سمت  و  اول  قسمت  در  سینما  درسالن  مکان  ک ترین  خطرنا
برای  منحنی  سقف  و  بوده  آتش سوزی(  ابتدایی  دقایق  طول  )در 
تخلیه  روی  بر  مطالعه  بــرای   .]12[ است  ک تر  خطرنا گران  تماشا
ملی  موسسه  نیز،  حادثه  و  آتش سوزی  هنگام  در  افــراد  اضطراری 
استاندارد و فناوری یک نرم افزار شبیه ساز را به نام پث فایندر برای 
در  مهم  نتایج  از  بسیاری  داد.  توسعه  کارکنان  حرکت  شبیه سازی 
به دست آمده  نــرم افــزار  ایــن  شبیه سازی  از  استفاده  با  پژوهش ها 
در  ایمن  تخلیه  بــررســی  بــه    )2011(  Bao راســتــا  همین  در  اســت. 
کونستانتینو5  سالن های مهمانی بزرگ زیرزمینی پرداخت ]13[. پاپا
در فضاهای بزرگ معماری شهری نیز با استفاده از این نرم افزار به 
بررسی تخلیه افراد در مترو پرداخت ]14[. َفنگ و همکاران6 )2013( 
پــروژه هــای  طراحی  در  ــراد  اف تخلیه  بر  را  پله ها  طراحی  ــرات  اث نیز 
معماری با استفاده از شبیه سازی عددی Pathfinder ارائه نمودند 
ایمن  تخلیه  شبیه سازی  مورد  در  تحقیق  به  سانگ7  و  ژاوو   .]15[
 Pathfinder ساختمان های خوابگاه دانشجویی بر اساس نرم افزار
که زمان تخلیه با تعداد خروجی های تخلیه  پرداخته و نشان دادند 

در یک رابطه خطی مطابقت دارند ]16[.
النگ8 و همکاران نیز )2017( با شبیه سازی خوابگاه دانشجویی 
که بهترین مدت زمان جهت  در نرم افزار Pathfinder نشان دادند 
تخلیه تمام افراد از ساختمان 164/8 ثانیه است. همچنین برای 
ایجاد امنیت جهت تخلیه دانشجویان، عرض درب خروجی نباید 
کمتر از 1/75 متر باشد ]3[. شکل  کمتر از 3 متر و عرض پله نباید 
را  اســت  شبیه سازی شده  نــرم افــزار  در  که  موردمطالعه  خوابگاه   1
نشان می دهد. بشیری و خواجه ای نقشه های تخلیه ی اضطراری 
غیر  اجــزای  آسیب پذیری  کاهش  جهت  را  پیشگیرانه  اقــدامــات  و 
کننده های  جدا و  اثاثیه  اسباب،  داخلی،  مبلمان  )مانند  ســازه ای 
]4[. فالحی  ارائه نمودند  الحاقات نما(  داخلی و سطوح خارجی و 
که چیدمان  نیز با اقدامات غیر سازه ای، در پژوهش خود نشان داد 
مبلمان  در مسیرهای حرکتی دانشجویان9، موجب تغییر در عرض 
نموده  مختل  خروج  هنگام  را  دانشجویان  حرکت  و  شده  راهروها 
است. این امر منجر به افزایش تلفات دانشجویان خوابگاه هنگام 
شده  ذکر  پژوهش های  در  آن که  به  توجه  با   .]17[ می شود  حادثه 
بهینه سازی  جنبه های  و  پرداخته  کالبدی  محیط  ارزیابی  به  تنها 
گرفته  قــرار  توجه  مــورد  کمتر  ایمن سازی  اقدامات  انــواع  با  محیط 
اقدامات سازه ای و  انواع  از  استفاده  با  این پژوهش  ازاین رو  است، 
کاربران در هنگام  کاهش زمان خروج  غیر سازه ای سعی بر بررسی 

حادثه نموده است.
شبیه سازی حرکت افراد و پیکربندی فضایی

دسته  سه  در  می توان  را  پیاده  حرکت  شبیه سازی  روش هــای 
نیروی  سلولی،  اتــومــاتــای10  از:  عبارت اند  که  نمود  تقسیم بندی 
]18[. در اتوماتای سلولی فضای  اجتماعی و مدل های عامل مبنا 

بحــران اجتماعــی ســطوحی دارد و شــامل آشــفتگی اجتماعی، 
بی ســازمانی و انقــالب اجتماعــی اســت. تغییــر دــر ســاختارها 
ــود و  ــل می ش ــط متقاب ــار و رواب ــدن رفت ــته ش ــث گسس باع
ــده  ــر ش ــل و غیرمؤث ــری مخت ــد جامعه پذی ــه فرآین ــر نتیج د
و دــر قالــب بحــران اجتماعــی ظاهــر می شــود. همچنیــن دــر 
ــد،  ــش یاب ــه کاه ــازمان های جامع ــازگاری س ــه س ــی ک صورت
ــود؛  ــی می ش ــفتگی اجتماع ــران و آش ــتخوش بح ــه دس جامع
ــه  ــه شــدت رو ب ــه ب ــر ســازگاری ســازمان های جامع ــی اگ ول
زوال رود، دــر ایــن صــورت نظــم اجتماعــی جــای خــود را بــه 
ــران  ــر بح ــد. اگ ــازمانی رخ می ده ــد و بی س ــی می ده بی نظم
دــر ســطح مؤسســه ها بــه انهدــام ســاختار نهادهــا منجر شــود، 

ــود.]2[ ــد ب ــر خواه ــی اجتناب ناپذی ــای اجتماع انقالب ه
بحــران اجتماعــی گاهــی اوقــات فقــط جزئــی از جامعــه 
ــی مرتبــط  ــی خاص ــائل اجتماع ــرد و بــا مس ــرا می گی را ف
ــه  ــتمزدها( ک ــی دس ــی از کم ــامانی ناش ــود)مانند نابس می ش
دــر ایــن صــورت بحــران اجتماعــی جزئــی خواندــه می شــود 
ــب  ــی غال ــروی اجتماع ــط نی ــت آن توس ــرل و هدای ــه کنت ک
ــی  ــران اجتماع ــات بح ــی اوق ــا گاه ــود. ام ــد ب ــان خواه آس
ــر مجمــوع ســاخت ها  عمومــی اســت کــه دــر ایــن صــورت ب
ــق  ــم تطاب ــر و عد ــت تأخی ــه جه ــه ب ــک جامع ــای ی و نهاده
ــاب پیشــروی یــک جامعــه  ــا انتظــارات موجــود دــر ب ــان ب آن
جدیــد و مترّقــی اثــر می گــذارد؛ ماننــد دسترســی آزاد عمــوم 
ــک  ــوان ی ــه به عن ــازی ک ــای مج ــت و فض ــه اینترن ــم ب مرد
نیــاز عمومــی تعریــف شــده و دــر صــورت عدــم تأمیــن ایــن 
نیــاز بــه خاطــر عامیــت آن دیگــر بحــران جزئــی نیســت کــه 
ــه  ــود؛ بلک ــف ش ــه تعری ــک جامع ــاز ی ــی از نی ــوان جزئ به عن

ــت.]3[ ــی اس ــران عموم بح
ــه  ــه جامع ــت ک ــی از آن اس ــی ناش ــی عموم ــران اجتماع بح
توانایــی ســازماندهی حفــظ نظــم اجتماعــی را نداشــته و 
ــور  ــا تط ــط ب ــائل مرتب ــل مس ــرای ح ــی ب ــروی درون از نی
ــود  ــر، خ ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــار نیس ــعه اش برخورد و توس
ــرح  ــه مط ــی ک ــائل اجتماع ــت و مس ــه اس ــاخت بحران زد س
ــود  ــی موج ــم اجتماع ــه نظ ــترده اند ک ــان گس ــوند، چن می ش
را بــه مخاطــره می افکننــد. اگــر یــک نیــروی اجتماعــی 
غالــب و موافــق دگرگونی هــا وجــود داشــته باشــد و از طرفــی 
اصالحــات اجتماعــی ضــروری و الزم به موقــع صــورت بگیرنــد، 
ــم  ــی را ه ــترده و عموم ــی گس ــای اجتماع ــن بحران ه چنی

می تــوان کنتــرل و هدایــت کــرد ]4[.
ــی  ــای اجتماع ــت بحران ه ــرل و هدای ــای کنت ــی از راه ه یک
گســترده و عمومــی حاکمیــت قانــون اســت. حاکمیــت قانــون 
ــه  ــه ریش ــت ک ــی اس ــوق عموم ــم حق ــم مه ــه مفاهی از جمل
تاریخــی دــر اعصــار گذشــته دــارد و دــر دهه هــای اخیــر دــر 
ــال  ــورد اقب ــی م ــی اجتماع ــی و حت ــی، سیاس ــل حقوق محاف
ــوم  ــه مفه ــون ب ــت قان ــت. حاکمی ــده اس ــع ش ــتری واق بیش
ــوق  ــظ حق ــور حف ــت به منظ ــرانه دول ــرت خودس ــد قد تحدی
ــی  ــی دموکراس ــی از ارکان اساس ــن فرد ــای بنیادی و آزادی ه
ــت  ــل حاکمی ــه بین المل ــر عرص ــر د ــوی دیگ اســت]5[. از س
قانــون ابــزاری دــر جهــت حفــظ صلــح و امنیــت بین الملــل و 
ترویــج و اعتــالی حقــوق بشــر و پایبندــی ارکان تصمیم گیــری 
ــه ســاختار و ــا توجــه ب ــه مقــررات پذیرفتــه شــده اســت. ب ب

مقدمه
ــای  ــالک  ه ــق م ــی از طری ــر حکومت ــروعیت ه ــرت و مش قد
ــن  ــه مهمتری ــرد ک ــرار می گی ــایی ق ــورد شناس ــی م متعدد
ــت  ــی قابلی ــای واقع ــر فض ــت د ــت. حاکمی ــت اس آن حاکمی
تحقــق و شناســایی آســان تری دــارد؛ دــر حالــی که دــر فضای 
مجــازی بــه جهــت غیرملمــوس و الکترونیکــی بودــن فضــا و 
ــت  ــق حاکمی ــکان تحق ــان و م ــر زم ــن عنص ــوم بود بی مفه
بــه شــکل مرســوم آن ممکــن نیســت و ایــن فضــا اقتضائــات 
ــل  ــاً اص ــه اساس ــارد ک ــی د ــی و ماهیت ــی وجود و ویژگی های
ــه رســمیت شــناختن آن  ــت و ب ــق حاکمی ــرای تحق ــالش ب ت
ــتیابی  ــناخت و دس ــت. ش ــه اس ــه رو کرد ــش روب ــا چال را ب
ــه مناســب ترین نحــوه اعمــال حاکمیــت قانــون دــر فضــای  ب
ــت. آن  ــن روزهاس ــی ای ــای اساس ــور از دغدغه ه ــازی کش مج
هــم اعمــال حاکمیــت قانــون بــه  گونــه ای کــه باعــث تهدیــد 
احســاس آزادــی مردــم و از جانــب دیگــر تهدیــد امنیــت ملــی 

کشــور نباشــد. 
بیان مسئله

فضـای مجـازی عرصـه ای را فراهـم کرده که انسـان ها فـارغ از 
محدودیت هـای زمانـی و مکانـی می تواننـد دـر آن بـا یکدیگـر 
ارتباط داشـته باشـند. به دلیل ضعف یا حتـی نبود کنترل های 
رسـمی و غیررسـمی این فضا پتانسـیل باالیی برای دامن زدن 
بـه بی ثباتـی و ایجـاد بی نظمـی در اداره کشـورها دـارد که در 
چنیـن شـرایطی اعمـال حاکمیـت قانـون دـر فضـای مجـازی 
نقـش اساسـی ایفـا می کنـد. نظـام حقوقـی جهانـی دـر حـال 
شـکل گیری بـا رویکـرد دخالت حداقلـی از نوع سـلبی دولت ها 
دـر فضـای مجازی اسـت. دـر حالی که در کشـور مـا به جهت 
وجـود دیدـگاه ایدئولوژیـک و گزاره هـای دینـی دـر حاکمیت، 
دولـت مطابـق قانـون وظیفـه دخالـت دـر فضـای مجـازی را 
دـارد و ایـن تکلیـف بـه 2 شـکل ایجابـی؛ بـا تولیـد محتـوای 
مفیـد و شـکل سـلبی)فیلترینگ(؛ بـا اعمال نظـارت، برقراری و 
حـذف محتویـات مضر تبلـور پیدا می کنـد]1[. ترسـیم وظایف 
قانونـی سـلبی بـرای دولـت مغایـر رویکـرد حقوقـی جهانـی 
درحـال شـکل گیری در مـورد این فضاسـت و بـرای هماهنگی 
بـا ایـن رویکـرد جهانـی شایسـته اسـت کـه از وظایـف قانونـی 
سـلبی دولـت کاسـته و بـه وظایـف ایجابـی آن بـرای مدیریت 
هـر چـه بهتـر فضای مجـازی افزوده شـود. ایـن امر به واسـطۀ 
ایجـاد حاکمیـت قانـون دـر فضای مجـازی که از یک سـو باعث 
آشـنایی کاربـران بـا حقوق خود و از سـوی دیگر بـا قانونمند و 

ضابطه منـد شـدن رفتـار دولت هـا محقـق می شـود. 
اصطـالح بحـران1 کـه از یـک واژه طبـی یونانـی گرفتـه شـده، 
بـه شـرایط، اوضـاع و یـا دـوران خطرنـاک و فاقـد اطمینانـی 
اطـالق می شـود کـه بـا آن تعادـل ناپدیـد می شـود و از ظهـور 
می دهـد]2[.  اوضاعـی جدیـد خبـر  و  شـرایط  اجتناب ناپذیـر 
بحـران اجتماعـی عبـارت اسـت از به مخاطـره افتادـن و به هم 
خوردـن تبادـل عمومی و زندگـی اجتماعی بر اثـر اختالالت یا 
مقتضیـات پدیدآمدـه دـر جزء یا اجزایـی از جامعه کـه یا بر اثر 
ناسـازگاری سـازمان های اجتماعـی بـا یکدیگـر و یـا بـه خاطر 
ناتوانـی مؤسسـه های اجتماعـی دـر تحقـق اهداف سـاخت ها و 

نهادهـای اجتماعـی بـه وجـود می آیـد ]2[.

1 Crisis
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
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زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
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Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
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پیشینه تحقیق
محمــد هاشــمی دــر کتــاب حقــوق بشــر و آزادی هــای 
ــوی  ــر تکاپ ــاب د ــر کت ــی د ــر گرج ــی اکب ــی]5[ و عل اساس
حقــوق اساســی بــه هنجارهــا، آزادی هــای اساســی، نهادهــای 
سیاســی کشــور و شــیوه های مختلــف اعمــال حاکمیــت قانــون 
ــب  ــن مطال ــی همی ــاالت متعدد ــر مق ــد و د ــه ان ــاره کرد اش
بــه شــکل دیگــری بازنگــری و مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 
گرفتــه اســت. ضیایــی و شــکیب نژاد دــر پژوهــش خــود کــه 
دــر ســال 1396 بــا عنــوان قانون گــذاری دــر فضــای ســایبر: 
ــه  ــران انجــام شــد، ب ــوق ای ــل و حق ــوق بین المل ــرد حق رویک
ــک از  ــر ی ــه ه ــر چــه توســل ب ــه گ ــن نتیجــه رســیدند ک ای
روش هــای قانون گــذاری بــا اشــکاالتی دــر عرصــه اجــرا 
ــن را  ــی بینابی ــوان رویکرد ــان می ت ــن می ــر ای روبه روســت، د
برگزیــد تــا ضمــن رفــع نواقــص دیگــر روش هــا زمینــه را برای 
نیــل بــه تفاهــم میــان کشــورها و گروه هــای فعــال دــر فضــای 
ســایبر فعــال ســاخت. نگــرش دولــت جمهــوری اســالمی ایران 
ــا ایــن  ــر شــیوه قانون گــذاری ملــی اســت. ب اساســاً مبتنــی ب
ــر  ــژه د ــی و به وی ــطح بین الملل ــر س ــران د ــرد ای ــال عملک ح
پذیــرش روش  از  مخابــرات حاکــی  بین المللــی  اتحادیــه 

ــایبر اســت]6[. ــر فضــای س ــذاری د ــر قانون گ ــط د مختل
ــوان  ــا عن عباســیان و همــکاران دــر ســال 1398 پژوهشــی ب
چالش هــای مرتبــط بــا نقــش دولــت دــر فضــای مجــازی بــا 
روش کیفــی و نظریــه زمینــه ای انجــام دادنــد. آنها بــه اهمیت 
نظــارت، نقــش دولــت و حکومــت دــر شــبکه های اجتماعــی 
مجــازی بــرای حفــظ امنیــت پرداختنــد. نتیجــه پیاده ســازی 
ــاد 20  ــا تعد ــتخرج از مصاحبه ه ــای مس ــذاری گزاره ه و کدگ
ــه  ــک مقول ــته و ی ــه هس ــی، 9 مقول ــه اصل ــوم، 13 مقول مفه
هســته نهایــی بــا عنــوان پروبلماتیــک نقــش دولــت دــر فضای 
مجــازی بودــه اســت]7[. رئیســی و همــکاران دــر ســال 1398 
بــه بررســی »آسیب شناســی بحران هــای اجتماعــی و الزامــات 
سیاســت گذاری امنیتــی دــر پیشــگیری از آن« پرداختنــد]8[. 
دــر پژوهــش دیگــری ملک زادــه و حمانــی)1399( بــا عنــوان 
»بررســی علــل بحران هــای اجتماعــی ایــران دــر جنــگ 
جهانــی اول بــا نــگاه بــه مطبوعــات« بــه نقــش و اثــر 
مطبوعــات به عنــوان ابــزار اطالع رســانی آن زمــان دــر کاهــش 
ــد ]9[.  ــی کنن ــاره م ــی اش ــای اجتماع ــش بحران ه ــا افزای ی
ــگ  ــه فیلترین ــوط ب ــه مرب ــق ک ــر تحقی ــاره موضــوع دیگ درب
ــت  ــا مد ــاً ب ــش تقریب ــگ و پاالی ــت: فیلترین ــد گف ــت، بای اس
ــه  ــک دغدغ ــوان ی ــت به عن ــش اینترن ــس از پیدای ــی پ کوتاه
ــه و  ــر رفت ــود فرات ــد خ ــه از ح ــی ک ــل اجتماع ــاً معض و بعض
ــا حقــوق اساســی مردــم دــر تعــارض اســت، مــورد بحــث،  ب
بررســی و منازعــه قــرار گرفتــه اســت. اولیــن فردــی کــه بــه 
ــاب  ــنده کت ــر نویس ــت کانت ــرد، روزاب ــه ک ــئله توج ــن مس ای
ــه انقــالب  ــی فرداســت کــه ب پیــروزی دــر فرهنــگ دیجیتال
ــه اســت]10[ و  ــی و تســلط فضــای مجــازی پرداخت دیجیتال
مانوئــل کاســتلز نویســنده چندیــن جلــد کتــاب تحــت عنــوان 
ــات و  ــر ارتباط ــن عص ــات]11[ و همچنی ــر اطالع ــای عص  ه
پایــان هــزاره]12[ اســت کــه بــه نقــش اینترنــت دــر توســعه 
ــی و از  ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــی، اقتصاد ــه سیاس ــه جانب هم
جملــه حقــوق و آزادی هــای مردــم اشــاره می کنــد و دــر کنــار

 واقعیت هـــای حاکـــم بـــر جامعـــه بین الملـــل مفهـــوم 
حاکمیـــت قانـــون دـــر عرصـــه بین الملـــل به صـــورت 
ــر  ــد. بـ ــد شـ ــال خواهـ ــی اعمـ ــوق داخلـ ــی از حقـ متفاوتـ
ایـــن اســـاس عناصـــر حاکمیـــت قانـــون از قبیـــل قطعیـــت 
ـــل  ـــر مقاب ـــاوی د ـــفافیت، تس ـــن، ش ـــت قوانی ـــی، عمومی حقوق
قانـــون و ... شایســـته اســـت، مطابـــق واقعیـــت و ســـاختار 

ــوند. ــن شـ ــل تبییـ ــام بین الملـ ــاوت نظـ متفـ
ـــت.  ـــوق اس ـــه حق ـــر زمین ـــی د ـــه نوپای ـــازی عرص ـــای مج فض
بنابرایـــن هـــرج و مـــرج، بحـــران و تهدیدهـــای اجتماعـــی 
ـــر آن  ـــوح د ـــه وض ـــت را ب ـــوق اس ـــان حق ـــی از فقد ـــه ناش ک
ـــی،  ـــای اجتماع ـــن تهدیده ـــش ای ـــرای کاه ـــد. ب ـــوان دی می ت
ــازی  ــای مجـ ــر فضـ ــون دـ ــکان حاکمیـــت قانـ ــاره امـ دربـ
گروهـــی اعتقـــاد دارنـــد کـــه بـــا احـــکام ســـنتی می تـــوان 
ـــد  ـــم معتقدن ـــر ه ـــروه دیگ ـــرد و گ ـــت ک ـــا را هدای ناهنجاری ه
ــت  ــل اسـ ــوق بین الملـ ــازوکارهای حقـ ــا سـ ــط بـ ــه فقـ کـ
ـــای  ـــت و فض ـــت یاف ـــی دس ـــن هدف ـــه چنی ـــوان ب ـــه می ت ک
ــا  ــد؛ امـ ــا کنـ ــاختار خودتنظیمـــی پیدـ ــازی بایـــد سـ مجـ
ـــد  ـــی ندارن ـــاختار خودتنظیم ـــه س ـــی ب ـــوم اعتقاد ـــته س دس
ـــارت  ـــاد نظ ـــان ایج ـــوع خواه ـــن موض ـــه ای ـــراد ب ـــن ای و ضم
ـــر مبنـــای ســـاختار فنـــی اینترنـــت دـــر فضـــای  ســـاختاریافته ب
ـــه  ـــوان ب ـــت را می ت ـــن دس ـــی از ای ـــتند. ایرادهای ـــازی هس مج
ـــه  ـــام ب ـــر کد ـــه ه ـــن اینک ـــه ضم ـــرد ک ـــا وارد ک ـــن رویکرده ای
دنبـــال راهـــی بـــرای حـــل مشـــکالت هســـتند، دـــر عیـــن حـــال 
ـــل از  ـــوران قب ـــبیه د ـــازی را ش ـــای مج ـــد فض ـــم می توانن ه
مدنّیـــت کننـــد و انســـان هـــا بـــا اقدامـــات شـــخصی بـــه 
حـــق خـــود نائـــل آینـــد. اهمیـــت ایـــن فضـــا و ضـــرورت 
ـــرت  ـــان قد ـــرای صاحب ـــازه ای ب ـــه اند ـــر آن ب ـــرت ب ـــال قد اعم
ـــر  ـــت اندازی ب ـــی دس ـــر پ ـــی د ـــر دولت ـــه ه ـــت ک ـــن اس روش
آن اســـت. دولت هـــا بـــرای اینکـــه افـــراد بیشـــتری را بـــه 
انقیـــاد خویـــش دـــر آورنـــد، به منظـــور مبادلـــه عقایـــد و 
ـــی  ـــبکه های اجتماع ـــت ش ـــاد و هدای ـــه ایج ـــام ب ـــات اقد اطالع
ـــش  ـــاد ارت ـــه ایج ـــا آن ب ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــد و برخ می کنن
ـــه  ـــای ورود ب ـــدید( درگاه ه ـــا انســـداد)فیلترینگ ش ـــایبری ی س
ـــات  ـــا اقدام ـــد ب ـــه بتوانن ـــا بلک ـــد ت ـــت می زنن ـــا دس ـــن فض ای
ـــد.  ـــا کنن ـــس آزاد ایف ـــای ب ـــن دنی ـــر ای ـــی را د ـــل نقش متقاب
اقتصـــاد، فرهنـــگ و مذهـــب هـــم بـــه تناســـب هـــر یـــک 
نقشـــی را دـــر ایـــن فضـــا برعهدـــه دارنـــد کـــه دـــر ایـــن صـــورت 
ـــش  ـــت و افزای ـــم، حاکمی ـــن مرد ـــل بی ـــرای تقاب ـــه را ب زمین
ـــر  ـــد. ب ـــی کنن ـــم م ـــه فراه ـــر جامع ـــی د ـــای اجتماع تنش ه
اســـاس آنچـــه گفتـــه شـــد، محقـــق درصدـــد پاســـخ گویی 
بـــه ایـــن پرســـش اســـت کـــه رویکردهـــای حقوقـــی 
ـــازی  ـــای مج ـــگ فض ـــال فیلترین ـــرای اعم ـــون ب ـــت قان حاکمی
ـــای  ـــا و تهدیده ـــش بحران ه ـــر کاه ـــری د ـــه و تأثی ـــه رابط چ
اجتماعـــی دـــارد؟ آیـــا بیـــن رویکردهـــای اعمال شـــده بـــر 
ـــه  ـــی رابط ـــای اجتماع ـــا و تهدیده ـــازی، بحران ه ـــای مج فض

معنادـــاری وجـــود دـــارد؟

ویژه نامه دّوم
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کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
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مقدمه
حفاظت  سامانه های  طــراحــی  در  وظــایــف  مهم ترین  از  یکی 
ــه خــصــوص بـــرای  ع ب آتــش نــشــانــی، تــخــلــیــه اســــت. ایـــن مـــوضـــو
ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان ها با تعداد باالی سکنه، 
اهمیت  بیشتر  خوابگاه ها  و  هتل ها  بیمارستان ها،  مــدارس،  مانند 
دارد ]1[. در این میان خوابگاه های دانشجویی هم محل استراحت 
توجه  با  معمواًل  و  می رود  شمار  به  دانشجویان  زندگی  محل  هم  و 
کم  ترا کوچک قابل استفاده، دارای  افراد و فضاهای  زیاد  تعداد  به 
بروز  هنگام  زیــاد،  کم  ترا این   .]2[ هستند  استفاده کنندگان  باالی 
ایجاد  را  فراوانی  مشکالت   ... و  زلزله  آتش سوزی،  مانند  حوادثی 
مهم ترین  از  یکی  حادثه دیده  ساختمان  از  افــراد  تخلیه  که  نموده 
ایمن  بــه تخلیه   مــتــعــددی  پــژوهــش هــای  ــن رو  ــ ازایـ ــت.  اسـ ــا  آن هـ
به همین   .]3،2[ از محیط خوابگاهی متمرکزشده اند  دانشجویان 
طبیعی  مخاطرات  گوار  نا آثار  محدود سازی  برای  اقداماتی  جهت 
که  می شود  انجام  آن  از  ناشی  آسیب های  کاهش  و  غیر طبیعی  یا 
پژوهش های  می شود.  تقسیم  سازه ای  غیر  و  سازه ای  اقدامات  به 
محیط  در  آسیب  کاهش  جهت  ســازه ای  غیر  اقدامات  با  متعددی 
خوابگاه انجام  شده است ]4[. لذا در این پژوهش ابتدا ساختمان 
خوابگاه بلوک 1 خواهران در دانشگاه شهید بهشتی با اقدامات غیر 
سازه ای جهت تخلیه اضطراری ایمن شده و سپس مدت زمان الزم 
نتایج در هر دو  و  به دست آمده  نرم افزار پث فایندر  جهت تخلیه در 
گام بعد، با انجام مداخالت سازه ای  حالت مقایسه شده است. در 
)احداث پله اضطراری و درب خروجی دیگر( مدت زمان تخلیه در 
کاهش  با  آمد. همچنین در روشی جدید،  نیز به دست  این حالت 
مدت زمان  فوقانی،  طبقات  در  به ویژه  استفاده کنندگان  جمعیت 
با سایر نتایج مقایسه  شده  تخلیه در این حالت نیز حاصل آمده و 
خوابگاه  ساختمان  نمودن  کــارا  جهت  روشــی  نیز  پایان  در  اســت. 
پژوهش  این  به طورکلی  است.  ارائــه  شده  اضطراری  تخلیه  جهت 
که اقدامات سازه ای و غیر  درصدد پاسخگویی به این سؤال است 
سازه ای با توجه به پیکربندی فضای ساختمان ها تا چه میزان در 
کاهش مدت زمان تخلیه  اضطراری مؤثر بوده و مفیدترین راهکارها 

کدم اند؟ جهت تخلیه ایمن خوابگاه هنگام حریق 

1 - مبانی نظری

تخلیه اضطراری
از  ــراد  ــ اف بــه حــرکــت شــتــابــان و اضـــطـــراری  تخلیه اضـــطـــراری 
حادثه  یــک  ع  وقـــو یــا  و  تهدید  علت  بــه  کــه  ک  خطرنا محل های 
زلزله، بمباران و ... صورت پذیرفته  فاجعه آمیز مانند آتش سوزی، 
است ]5[. برخی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی شرایطی را به وجود 
اجتناب ناپذیر  را  منطقه  یک  اضطراری  تخلیه  بعضًا  که  می آورند 
اولین  امــن  محل  به  سریع  رسیدن  درهــرصــورت،   .]6[ می سازند 

اولویت در مسئله  تخلیه اضطراری است ]7[.
شبیه سازی تخلیه ایمن کاربران در نرم افزار پث فایندر:

نرم افزار  فناوری1  و  استاندارد  ملی  مؤسسه  آن کــه  به  توجه  با 
شبیه سازی  کرد،  منتشر   2000 فوریه  در  را  آتش2  پویایی  شبیه ساز 
عددی کامپیوتری تبدیل به روش اصلی جهت استفاده محققان در 

انواع فرایندهای آتش سوزی و تخلیه اضطراری در فضای  مطالعه 
ازایــن رو،   .]10،8،9،2[ است  شده  ساختمان ها  خارجی  و  داخلی 
کارکنان  ح های تخلیه ایمن  چی3 )2014( خطرات آتش سوزی و طر
 )2013( همکاران4  گــالزاو  و   ]11[ نمود  بررسی  تایپه  در  هتلی  در  را 
که  نیز به مدل سازی آتش سوزی در سینما پرداخته و نشان دادند 
چپ  سمت  و  اول  قسمت  در  سینما  درسالن  مکان  ک ترین  خطرنا
برای  منحنی  سقف  و  بوده  آتش سوزی(  ابتدایی  دقایق  طول  )در 
تخلیه  روی  بر  مطالعه  بــرای   .]12[ است  ک تر  خطرنا گران  تماشا
ملی  موسسه  نیز،  حادثه  و  آتش سوزی  هنگام  در  افــراد  اضطراری 
استاندارد و فناوری یک نرم افزار شبیه ساز را به نام پث فایندر برای 
در  مهم  نتایج  از  بسیاری  داد.  توسعه  کارکنان  حرکت  شبیه سازی 
به دست آمده  نــرم افــزار  ایــن  شبیه سازی  از  استفاده  با  پژوهش ها 
در  ایمن  تخلیه  بــررســی  بــه    )2011(  Bao راســتــا  همین  در  اســت. 
کونستانتینو5  سالن های مهمانی بزرگ زیرزمینی پرداخت ]13[. پاپا
در فضاهای بزرگ معماری شهری نیز با استفاده از این نرم افزار به 
بررسی تخلیه افراد در مترو پرداخت ]14[. َفنگ و همکاران6 )2013( 
پــروژه هــای  طراحی  در  ــراد  اف تخلیه  بر  را  پله ها  طراحی  ــرات  اث نیز 
معماری با استفاده از شبیه سازی عددی Pathfinder ارائه نمودند 
ایمن  تخلیه  شبیه سازی  مورد  در  تحقیق  به  سانگ7  و  ژاوو   .]15[
 Pathfinder ساختمان های خوابگاه دانشجویی بر اساس نرم افزار
که زمان تخلیه با تعداد خروجی های تخلیه  پرداخته و نشان دادند 

در یک رابطه خطی مطابقت دارند ]16[.
النگ8 و همکاران نیز )2017( با شبیه سازی خوابگاه دانشجویی 
که بهترین مدت زمان جهت  در نرم افزار Pathfinder نشان دادند 
تخلیه تمام افراد از ساختمان 164/8 ثانیه است. همچنین برای 
ایجاد امنیت جهت تخلیه دانشجویان، عرض درب خروجی نباید 
کمتر از 1/75 متر باشد ]3[. شکل  کمتر از 3 متر و عرض پله نباید 
را  اســت  شبیه سازی شده  نــرم افــزار  در  که  موردمطالعه  خوابگاه   1
نشان می دهد. بشیری و خواجه ای نقشه های تخلیه ی اضطراری 
غیر  اجــزای  آسیب پذیری  کاهش  جهت  را  پیشگیرانه  اقــدامــات  و 
کننده های  جدا و  اثاثیه  اسباب،  داخلی،  مبلمان  )مانند  ســازه ای 
]4[. فالحی  ارائه نمودند  الحاقات نما(  داخلی و سطوح خارجی و 
که چیدمان  نیز با اقدامات غیر سازه ای، در پژوهش خود نشان داد 
مبلمان  در مسیرهای حرکتی دانشجویان9، موجب تغییر در عرض 
نموده  مختل  خروج  هنگام  را  دانشجویان  حرکت  و  شده  راهروها 
است. این امر منجر به افزایش تلفات دانشجویان خوابگاه هنگام 
شده  ذکر  پژوهش های  در  آن که  به  توجه  با   .]17[ می شود  حادثه 
بهینه سازی  جنبه های  و  پرداخته  کالبدی  محیط  ارزیابی  به  تنها 
گرفته  قــرار  توجه  مــورد  کمتر  ایمن سازی  اقدامات  انــواع  با  محیط 
اقدامات سازه ای و  انواع  از  استفاده  با  این پژوهش  ازاین رو  است، 
کاربران در هنگام  کاهش زمان خروج  غیر سازه ای سعی بر بررسی 

حادثه نموده است.
شبیه سازی حرکت افراد و پیکربندی فضایی

دسته  سه  در  می توان  را  پیاده  حرکت  شبیه سازی  روش هــای 
نیروی  سلولی،  اتــومــاتــای10  از:  عبارت اند  که  نمود  تقسیم بندی 
]18[. در اتوماتای سلولی فضای  اجتماعی و مدل های عامل مبنا 

ــث  ــه باع ــت ک ــه اس ــطح جامع ــر س ــترده د ــگ گس  فیلترین
ــات و  ــد، اطالع ــای متعد ــان ه ــک و گم ــن ش ــود  آمد به وج
اخبــار نادرســت و چــه بســا تحریف شــده از ســوی دشــمنان 
ــه  ــش بی اعتمادــی ب نظــام مقدــس جمهــوری اســالمی، افزای
ــه  ــاره پاســخ ب دســتگاه های حاکمیتــی و ... شــده اســت. درب
ــد  ــی بای ــون مدون ــت و قان ــه سیاس ــا چ ــه ب ــش ک ــن پرس ای
ــر  ــه پاالیــش و فیلترینــگ کــرد و حاکمیــت قانــون ب اقدــام ب
ــد باعــث کاهــش بحــران و  ــی می توان ــای چــه رویکردهای مبن
ــام نشــده اســت. ــود، پژوهشــی انج ــی ش ــای اجتماع تهدیده

بحران 
تنــوع دــر پدیده هایــی کــه بحــران خواندــه می شــوند، هنــوز 
کمتــر از تنــوع دــر تعریف هایــی اســت کــه از ایــن واژه ارائــه 
شــده اســت. دانــش پزشــکی بحــران را »نقطــه عطفی در ســیر 
ــات  ــار نج ــود بیم ــوم می ش ــه معل ــی ک ــی وقت ــاری یعن بیم
خواهــد یافــت یــا خواهــد مــرد« تعریــف می کنــد]13[. 
ــد  ــی مانن ــه حوادث ــت ب ــا عنای ــل ب ــط بین المل ــش رواب دان
ــه  ــگ و ن ــین جن ــا را جانش ــا بحران ه ــکی کوب ــران موش بح
ــی  ــد، تلق ــه جنگ ان ــه مقدم ــی ک ــای خطرناک ــاً ماجراه صرف
ــن  ــا ای ــتمی بحران ه ــرد سیس ــر کارک ــن نظ ــد؛ از ای می کن
اســت کــه منازعــات بســیار حادــی را کــه قابــل حــل از طریــق 
دیپلماســی معمولــی نبودــه و دــر زمان هــای قدیمی تــر از راه 
جنــگ حــل می شــدند، بدــون خشــونت یــا صرفــاً بــا حداقــل 

ــد]14[. ــه می  دهن ــن فیصل ــونت ممک خش
تهدید

تهدیــد نقطــه مقابــل امنیــت اســت و رابطــه معکــوس بــا آن 
دــارد؛ یعنــی در صــورت شــکل گیری و توســعه تهدیدها ضریب 
ــق  ــه ح ــاوز ب ــه تج ــد. هرگون ــش می یاب ــی کاه ــت مل امنی
حاکمیــت دولت هــا دــر ادــاره امــور داخلــی و خارجــی آنهــا 
تهدیــد دــر برابــر امنیــت ملی آن کشــورها محســوب می شــود. 
بــه عبارتــی تهدیــد امنیــت را بــه چالــش کشــیده و آن را نفــی 
می کنــد. دــر واقــع امنیــت تابــع نــوع، میــزان و شــدت تهدیــد 
ــک  ــوی ی ــوان 2 س ــی را می ت ــت و ناامن ــاً امنی ــت. ضمن اس
پیوســتار دــر نظــر گرفــت. به عنــوان مثــال هــر کشــور دــر هــر 
زمــان، بــر حســب اینکــه دــر چــه نقطــه ای از پیوســتار قــرار 
ــورت  ــد( به ص ــت و ناامنی)تهدی ــه ای از امنی ــه، از درج گرفت
توأمــان برخوردــار اســت. تهدیــد حالــت و یــا وضعیتــی اســت 
کــه ملــت و دولــت کشــوری نگــران از دســت دادــن تمــام یــا 
بخشــی از جمعیــت، خــاک و دارایــی خــود هســتند؛ تهدیدهــا 
ــرای  ــم ب ــم و مرد ــام حاک ــی نظ ــلب آزاد ــی س ــل اساس عوام
ــف  ــل تضعی ــا عوام ــتند؛ تهدیده ــی هس ــاف مل ــب اهد تعقی
ــیب پذیری  های  ــر آس ــر براب ــوری د ــی کش ــوان مل ــرت و ت قد
داخلــی و خارجــی هســتند و تهدیــد امنیــت ملــی بــه معنــای 
ــری از  ــظ و بهره گی ــرای حف ــوری ب ــوان کش ــن ت ــل برد تحلی

ــع مشــروع آن اســت. ــا و مناف فرهنــگ، ارزش ه
ــای  ــش از معن ــه بی ــد ک ــر می آی ــه ب ــن گون ــا ای از تعریف ه
کلمــه ای آن)اخــالل دــر امنیــت، ایجــاد خطــر، بیــم دادــن، 
ایجــاد تــرس و وحشــت(، موضوعــات شــرایط عینــی و 
ــرات آن  ــد و تأثی ــد، مقاص ــد تهدی ــا، فرآین ــی، کارکرده ذهن
ــد  ــه تهدی ــت ک ــوان گف ــن رابطــه می ت ــر ای مطــرح اســت. د
بــا مفاهیمــی از قبیــل قدــرت ملــی، جــان مردــم، اســتقالل،

ــی  ــوارد م ــن م ــض همی ــرای نق ــی ب ــزار را تهدید ــن اب  آن ای
دانــد. همچنیــن فرانســس کارنکراس دــر کتــاب زوال فاصله ها 
ــه چگونگــی انقــالب اطالعاتــی مــی پردــازد و خواســتار آن  ب
ــا فضــای مجــازی تلفیــق  ــد ب اســت کــه شــرایط موجــود بای
دادــه شــود و دــر کنــار آن بایــد افزایــش آگاهی، ســواد رســانه 
ــی  ــور کل ــاد]3[. به ط ــش د ــم افزای ــم را ه ــال مرد و دیجیت
ــگ  ــه فیلترین ــل ب ــا قائ ــازان دنی ــان و نظریه پرد ــر محقق اکث
حداقلــی و محدــود هســتند و مخالــف بــا ســردمداری اینترنت 
دــر دنیــا هســتند. آنهــا اینترنــت را تهدیدــی بــرای مرزهــای 
ــرازی و  ــون دــر کشــورها می داننــد. ت واقعــی و حاکمیــت قان
رجبــی دــر ســال 1396 بــا عنــوان بررســی انتقادــی حاکمیــت 
ــه  ــازی ب ــای مج ــر فض ــت ب ــی اینترن ــاختار فن ــی س حقوق
حاکمیــت حقوقــی ســاختار فنــی اینترنــت اشــاره کردــه و آن 
را مــورد نقــد و بررســی قــرار داده انــد. عاملــی)1390( هــم در 
مقالــه ای بــا عنــوان قاعده هــای اخالقــی دــر فضــای مجــازی و 
دووجهی نگــری: دوفضایــی شــدن مســائل اجتماعــی و کدهــای 
ــه اختصــار ظرفیت هــای مجــازی، ســپس رویکــرد  ــی ب اخالق
دوفضایــی و تبییــن پارادایمــی روش نــگاه به مســائل اجتماعی 
ــای  ــا و ویژگی ه ــه ظرفیت ه ــه و ب ــرار داد ــث ق ــورد بح را م
فضــای مجــازی و اخــالق پرداختــه  و دــر بخش پایانــی کدهای 
ــه  ــرای فضــا تبییــن و دــر بخــش نتیجــه گیــری ب اخالقــی ب
ابعــاد واقعــی و غیرواقعــی جــرم و کدهــای اخالقــی پرداختــه 
اســت. دربــاره مباحــث اصلــی مطرح شــده از جملــه حاکمیــت 
هرکدــام  فیلترینــگ  و  اجتماعــی  بحران هــای  قانــون، 
ــی  ــمندان زیاد ــان و اندیش ــط محقق ــتقل توس ــورت مس به ص
دــر قالــب کتــاب و مقالــه مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفته؛ 
ولــی جنبــه نــوآوری پژوهــش حاضــر از آن جهــت اســت کــه 
به صــورت مســتقل و یکپارچــه بــه بررســی رابطــه رویکردهــای 
حقوقــی حاکمیــت قانــون بــرای اعمــال فیلترینــگ دــر کاهش 

ــازد. ــی می پرد ــای اجتماع ــا و تهدیده بحران ه
مبانی نظری تحقیق

سیاســت ها و اقدامــات فیلترینــگ دولت هــا اغلــب بــر اســاس 
ــی  ــن خاص ــت و قوانی ــلیقه ای اس ــه و س ــات عجوالن تصمیم
بــرای ایــن سیاســت ها تدویــن نشــده و یــا اگــر قانونــی وجــود 
دــارد، از اســتحکام و قدــرت ســایر قوانین برخوردار نیســت. در 
اکثــر کشــورهای توســعه یافتــه کاربــران شــبکه های اجتماعــی 
ــازی احســاس  ــر فضــای مج ــود د ــای خ ــر فعالیت ه ــر براب د
ــری ناپســند و  ــم ام ــی ه مســؤلیت داشــته و از نظــر اجتماع
ــای  ــام فعالیت ه ــورت انج ــر ص ــن د ــت و همچنی ــوم اس مذم
غیرقانونــی و تعدــی بــه حقــوق دیگــران مــورد مؤاخــذه 
قــرار می گیرنــد. امــا دــر ایــران احســاس مســئولیت اجتماعــی 
هماننــد کشــورهای توســعه یافتــه وجود ندــارد و کار پژوهشــی 
مناســبی هــم صــورت نگرفتــه اســت؛ از ایــن رو دولت هــا دــر 
ــن  ــای فضــای ســایبری اولی ــا و آســیب ه ــا تهدیده ــه ب مقابل
اقدامــی کــه انجــام مــی دهنــد، فیلترینــگ اســت کــه هرچــه 
اعمــال فیلترینــگ بیشــتر مــی شــود، بحران هــای اجتماعــی 

ــود. ــی ش ــتر م ــم بیش ــا ه و نارضایتی ه
یکــی از عوامــل اساســی تنش هــا و بحران هــای اجتماعــی دــر 
بیــن مردــم و جامعــه عدــم دسترســی بــه اطالعــات درســت 
ــال ــذار آن اعم ــارز و اثرگ ــق ب ــه مصادی ــت ک ــع اس و به موق

ویژه نامه دّوم
5

در 
ن 

ما
خت

سا
ن 

یم
ه  ا

خلی
د ت

کر
روی

 با 
ارا

ی ک
ها

ضا
ی ف

ند
کرب

 پی
سی

برر
ور

ظرپ
ی ن

دتق
حم

/ م
ثه

اد
 ح

ام
نگ

ه
دوفصلنامه

 علمی و پژوهشی

 شمـاره بیستم
پاییز و زمستان

 1400

کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه

)مطالعه موردی: خوابگاه دانشجویی(
Email: iran-m_nazarpour@sbu.ac.ir ،محمدتقی نظرپور*: استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

کی: استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی، تهران، ایران علی خا
پیمان بهرامی دوست: کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید رجایی، تهران

احمد حیدری: کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
تاریخ دریافت: 98/03/23
تاریخ پذیرش: 99/06/29

چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 
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کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran

18
)پدافند غیر عامل(

ی 
ضا

ر ف
گ د

رین
فیلت

ال 
عم

ی ا
برا

ون 
 قان

ت
کمی

حا
ی 

دها
کر

روی
ی 

رس
بر

ور
نص

ا م
ن نی

عبا
ی ش

هد
- م

ی 
ماع

جت
ی ا

دها
هدی

و ت
ها 

ران 
بح

 با 
زی

جا
م



5

در 
ن 

ما
خت

سا
ن 

یم
ه  ا

خلی
د ت

کر
روی

 با 
ارا

ی ک
ها

ضا
ی ف

ند
کرب

 پی
سی

برر
ور

ظرپ
ی ن

دتق
حم

/ م
ثه

اد
 ح

ام
نگ

ه

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره بیستم
پاییز و زمستان

 1400

کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه

)مطالعه موردی: خوابگاه دانشجویی(
Email: iran-m_nazarpour@sbu.ac.ir ،محمدتقی نظرپور*: استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

کی: استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی، تهران، ایران علی خا
پیمان بهرامی دوست: کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید رجایی، تهران

احمد حیدری: کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
تاریخ دریافت: 98/03/23
تاریخ پذیرش: 99/06/29

چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran

 محــل را بیابیــم و اینترنــت را بــا ســرزمین خــاص یــا حاکمیت 
آن مرتبــط کنیــم؛ امــا دــر فضــای مجــازی اقدامــات مبدأیــی 
دــارد کــه منشــأ عمــل اســت و مقصدــی دــارد کــه تأثیرگــذار 
اســت. بــرای نمونــه هــرگاه کســی بــه دیگــری توهیــن کنــد 
یــا پیــام ناخواســته بفرســتد، یعنــی اینکــه از جایــی دسترســی 
بــه اینترنــت دــارد. دــر حقیقت بــا رویکرد ســنتی بایــد دادگاه 
و قانــون آن مــکان را)کشــور مبدــأء ( صالــح بدانیــم. دــر جایی 
دیگــر هــم ممکــن اســت قانــون یــا دادــگاه مــکان متأثــر از 
ــر  ــم. د ــیدگی بدانی ــه رس ــح ب ــد ( صال ــور مقص ــل را)کش عم
ــی و  ــت قضای ــا صالحی ــت ب ــرد اینترن ــه کارک ــت ک اینجاس
ــن از آنجــا  ــارض اســت. بنابرای ــر تع ســرزمینی هــر کشــور د
ــاً اثــر جهانــی دــارد  ــه اینترنــت ذات ــی ب کــه دسترســی جهان
ــا  و هــر کشــوری دــارای صالحیــت ســرزمینی اســت، پــس ب
ایــن شــیوه و رویکــرد نمی تــوان کلیــت آثــار و تبعــات فضــای 
مجــازی را پوشــش دــاد. دــر عیــن حــال اگــر هــم صالحیــت 
ــرزمینی را بخواهیــم دربــاره فضــای مجــازی بپذیریــم،  س
پذیــرش صالحیــت قانونــی و قضایــی کشــورهای مبدــأ و 
ــود.  ــون می ش ــه قان ــبت ب ــب نس ــبب تقل ــی س ــد گاه مقص
ــار  ــن از آث ــوظ ماند ــرای محف ــخاص ب ــه اش ــی ک ــن معن بدی
قانونــی اقدامــات خویــش کشــورهایی را بــرای اقدــام انتخــاب 
می کننــد کــه دادگاه هــا یــا قوانیــن آن کشــور عمــل یادشــده 
ــاره آن ندارد.)به عنــوان  را نامشــروع نمی دانــد یــا حکمــی درب
مثــال کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد دــر بــاره اســتفاده از 
ارتباطــات الکترونیکــی دــر قراردادهــای بین المللــی دــر بند 3 
مادــه 10 خــود اصــل محــل اقامــت تجارتــی را پذیرفته اســت.

]21[ از ایــن رو ایــن موضــوع باعــث ســردرگمی دــر محاکــم و 
برخــورد ســلیقه ای بــا کاربــران فضــای مجــازی مــی شــود و 
ــم  ــی فراه ــای اجتماع ــکل گیری بحران ه ــرای ش ــه را ب زمین
مــی کنــد. اســاس فضــای مجــازی و توســعه روزافــزون اینترنت 
ــی و حــذف مرزهــای ســرزمینی و  ــی، مکان کاهــش بعــد زمان
دــر نتیجــه از بیــن بردــن قوانیــن داخلــی کشورهاســت. بدین 
ترتیــب نــگاه صــرف ســرزمینی و ســنتی بــه فضــای مجــازی 
ــد ضامــن ســاختارهای حکومتــی  شــاید دــر کوتاه مدــت بتوان
و هنجارهــای جامعــه باشــد؛ امــا دــر بلندمدــت بــا توجــه بــه 
رشــد فزایندــه اینترنــت و افزایــش کاربــران پاســخگو نبودــه و 
ــا ایــن فضــا می انجامــد کــه ایــن موضــوع باعــث  بــه تقابــل ب

ــود. ــی ش ــی م ــای اجتماع ــران و ناهنجاری ه ــروز بح ب
ــایبری  ــای س ــه فض ــی ب ــا غیرحقوق ــد ی ــرد جدی 2- رویک

ــرزمینی( ــت س ــون و صالحی ــت قان ــد حاکمی )در نق
ــوچ  ــی ک ــه دنیای ــانی ب ــط انس ــی از رواب ــروزه  بخــش بزرگ ام
ــرد  ــاس رویک ــر اس ــم. ب ــت می نامی ــه آن را اینترن ــه ک کرد
جدیــد یــا غیرحقوقــی قواعــد موجــود حقوقــی کشــورها کــه 
دــر دنیــای واقعــی کشــف یــا نهادــه شــده، پاســخ نیــاز ایــن 
ــارد.  ــط آن را ند ــم رواب ــوان تنظی ــو را نمی دهــد و ت ــای ن دنی
رویکردهــای تــازه عمدتــاً بــا دســت گذاشــتن بــه ایــن ویژگــی 
ــای  ــر فض ــی ب ــون داخل ــت قان ــد حاکمی ــازی ناق ــای مج فض

مجــازی هســتند.
ــرو  ــان 2 نی ــت دــر می ــم، اینترن ــن دیدی چنانچــه پیــش از ای
دــر کشــاکش اســت؛ نیروهــای قدیمــی و ســنتی ســرزمینی 
بودــن کــه دغدغــه نظــم عمومــی جامعــه را دــارد و نیروهــای

 تمامیــت ارضــی، ارزش هــای معنــوی، منافــع و اســتراتژی  های 
ــک  ــد را ی ــا تهدی ــارد.]15[. حافظ نی ــروکار د ــور س ــک کش ی
ــر  ــل عناص ــه تعام ــه نتیج ــد ک ــی می دان ــه ژئوپولیتیک مقول
بنیادیــن جغرافیــا، سیاســت و قدــرت اســت. بــه اعتقــاد 
ــر  ــی نظی ــرایط مختلف ــل و ش ــر عوام ــت تأثی ــد تح وی تهدی
ــف،  ــیدن حری ــش کش ــه چال ــی ب ــری و توانای ــاس برت احس
میــزان اهمیــت بازیگــر تهدیدشــده یــا ارزش هــای مــورد نظــر 
ــی واکنــش  ــا و توانای ــی قابلیت ه ــرای تهدیدکنندــه، ارزیاب او ب
ــی  ــت ژئوپولیتیک ــه، موقعی ــر تهدیدکنند ــر براب ــده د تهدیدش
تهدیدشــده دــر سیســتم منطقــه ای و جهانــی، کیفیــت شــبکه 
ــی  ــت جغرافیای ــتم، موقعی ــر سیس ــایر عناص ــا س ــاط او ب ارتب
تهدیــد،  بازتاب هــای  فضایــی  انعــکاس  و  تهدیدشــده 
ــزان  ــر، می ــه همدیگ ــبت ب ــن نس ــای طرفی ــیت ملت ه حساس
ثبــات و اســتحکام سیاســی تهدیدشــده و تهدیدگــر دــر داخــل 
کشــور خــود، ســاختار سیاســی دولــت تهدیدشــده و نظایــر آن 
شــکل می گیــرد.]16[ رویکردهــا و شــیوه های مطرح شــده 
ــر فضــای ســایبری، بحران هــا و تهدیدهــای ســوء آن  دــر براب

ــر اســت: ــه شــرح زی ب
1- رویکرد سنتی)حقوقی( حاکمیت قانون در فضای سایبری 

ــی شــبیه ماقبــل بشــر متمدــن اســت  فضــای مجــازی دنیای
ــی  ــان های ــور انس ــت حض ــل از مدنی ــم قب ــا عال ــرق آن ب و ف
اســت کــه همچنــان دــر جامعــه مدنــی و مادــی خــود زندگــی 
می کننــد و بــا ایــن جامعــه هــم ارتبــاط دارنــد. پــس عاقالنــه 
ــه  ــد و ب ــق کنن ــه منطب ــا آن جامع ــه رفتارشــان را ب اســت ک
تبــع آن قانــون داخلــی کشــورها هــم بــر فضــا حاکــم باشــد. 
وظیفــه اساســی دولــت و بخشــی از قراردــاد اجتماعــی حمایت 
از ارزش هــای محلــی اســت. بــه قــول هــگل دولــت بایــد روح 
ــد  ــاع کن ــی ایشــان دف ــه جمع ــرد و از اراد ــه را دربرگی جامع
ــه فضــای مجــازی  ــد اســالم هــم احــکام ناظــر ب ]17[. از دی
متمایــز از احــکام فضــای مادــی نیســت.]18[ شــاید به همیــن 
دلیــل اســت کــه برخــی صالحیــت ســرزمینی را دــر فضــای 
مجــازی حاکــم می داننــد ]19[. صالحیــت ســرزمینی شــامل 

شــاخص هــای ذیــل اســت: 
قواعد و قوانین داخلی 	 
سنن، آداب و رسوم محلی 	 
فرهنگ و هنجارهای قومیتی	 
مذهب و رعایت موازین فقهی و شرعی  	 
روابط اجتماعی و پیشینه تاریخی جامعه	 
استثنا بودن ارتباطات فراسرزمینی 	 
 دــر نظــر گرفتــن همه ســاختار هــای سیاســی و حکومتی 	 

کــه دــر یک ســرزمین حاکم اســت. 
و مواردــی از ایــن دســت کــه بایــد دــر فضــای مجــازی هــم 
تصدیــق داشــته باشــد و از ایــن حیــث بایــد محدودیــت هایــی 

را دــر اندــازه و قــواره کشــورهای مختلــف پذیرفــت.
ــه قضایــی هــم به همیــن صــورت اســت؛ دــر بیشــتر  دــر روی
خصوصــی  بین الملــل  حقــوق  به ویــژه  حقوقــی  مســائل 
ســرزمین نقطــه ثقــل اســت و محــل عمــل یــا واقعــه حقوقــی 
بــرای حــل مســئله اهمیــت بســیار دــارد.]20[ یعنــی هــرگاه 
ــد ــم، بای ــه شــکل ســنتی حــل کنی ــم مســئله ای را ب بخواهی

ویژه نامه دّوم
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کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
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مقدمه
حفاظت  سامانه های  طــراحــی  در  وظــایــف  مهم ترین  از  یکی 
ــه خــصــوص بـــرای  ع ب آتــش نــشــانــی، تــخــلــیــه اســــت. ایـــن مـــوضـــو
ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان ها با تعداد باالی سکنه، 
اهمیت  بیشتر  خوابگاه ها  و  هتل ها  بیمارستان ها،  مــدارس،  مانند 
دارد ]1[. در این میان خوابگاه های دانشجویی هم محل استراحت 
توجه  با  معمواًل  و  می رود  شمار  به  دانشجویان  زندگی  محل  هم  و 
کم  ترا کوچک قابل استفاده، دارای  افراد و فضاهای  زیاد  تعداد  به 
بروز  هنگام  زیــاد،  کم  ترا این   .]2[ هستند  استفاده کنندگان  باالی 
ایجاد  را  فراوانی  مشکالت   ... و  زلزله  آتش سوزی،  مانند  حوادثی 
مهم ترین  از  یکی  حادثه دیده  ساختمان  از  افــراد  تخلیه  که  نموده 
ایمن  بــه تخلیه   مــتــعــددی  پــژوهــش هــای  ــن رو  ــ ازایـ ــت.  اسـ ــا  آن هـ
به همین   .]3،2[ از محیط خوابگاهی متمرکزشده اند  دانشجویان 
طبیعی  مخاطرات  گوار  نا آثار  محدود سازی  برای  اقداماتی  جهت 
که  می شود  انجام  آن  از  ناشی  آسیب های  کاهش  و  غیر طبیعی  یا 
پژوهش های  می شود.  تقسیم  سازه ای  غیر  و  سازه ای  اقدامات  به 
محیط  در  آسیب  کاهش  جهت  ســازه ای  غیر  اقدامات  با  متعددی 
خوابگاه انجام  شده است ]4[. لذا در این پژوهش ابتدا ساختمان 
خوابگاه بلوک 1 خواهران در دانشگاه شهید بهشتی با اقدامات غیر 
سازه ای جهت تخلیه اضطراری ایمن شده و سپس مدت زمان الزم 
نتایج در هر دو  و  به دست آمده  نرم افزار پث فایندر  جهت تخلیه در 
گام بعد، با انجام مداخالت سازه ای  حالت مقایسه شده است. در 
)احداث پله اضطراری و درب خروجی دیگر( مدت زمان تخلیه در 
کاهش  با  آمد. همچنین در روشی جدید،  نیز به دست  این حالت 
مدت زمان  فوقانی،  طبقات  در  به ویژه  استفاده کنندگان  جمعیت 
با سایر نتایج مقایسه  شده  تخلیه در این حالت نیز حاصل آمده و 
خوابگاه  ساختمان  نمودن  کــارا  جهت  روشــی  نیز  پایان  در  اســت. 
پژوهش  این  به طورکلی  است.  ارائــه  شده  اضطراری  تخلیه  جهت 
که اقدامات سازه ای و غیر  درصدد پاسخگویی به این سؤال است 
سازه ای با توجه به پیکربندی فضای ساختمان ها تا چه میزان در 
کاهش مدت زمان تخلیه  اضطراری مؤثر بوده و مفیدترین راهکارها 

کدم اند؟ جهت تخلیه ایمن خوابگاه هنگام حریق 

1 - مبانی نظری

تخلیه اضطراری
از  ــراد  ــ اف بــه حــرکــت شــتــابــان و اضـــطـــراری  تخلیه اضـــطـــراری 
حادثه  یــک  ع  وقـــو یــا  و  تهدید  علت  بــه  کــه  ک  خطرنا محل های 
زلزله، بمباران و ... صورت پذیرفته  فاجعه آمیز مانند آتش سوزی، 
است ]5[. برخی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی شرایطی را به وجود 
اجتناب ناپذیر  را  منطقه  یک  اضطراری  تخلیه  بعضًا  که  می آورند 
اولین  امــن  محل  به  سریع  رسیدن  درهــرصــورت،   .]6[ می سازند 

اولویت در مسئله  تخلیه اضطراری است ]7[.
شبیه سازی تخلیه ایمن کاربران در نرم افزار پث فایندر:

نرم افزار  فناوری1  و  استاندارد  ملی  مؤسسه  آن کــه  به  توجه  با 
شبیه سازی  کرد،  منتشر   2000 فوریه  در  را  آتش2  پویایی  شبیه ساز 
عددی کامپیوتری تبدیل به روش اصلی جهت استفاده محققان در 

انواع فرایندهای آتش سوزی و تخلیه اضطراری در فضای  مطالعه 
ازایــن رو،   .]10،8،9،2[ است  شده  ساختمان ها  خارجی  و  داخلی 
کارکنان  ح های تخلیه ایمن  چی3 )2014( خطرات آتش سوزی و طر
 )2013( همکاران4  گــالزاو  و   ]11[ نمود  بررسی  تایپه  در  هتلی  در  را 
که  نیز به مدل سازی آتش سوزی در سینما پرداخته و نشان دادند 
چپ  سمت  و  اول  قسمت  در  سینما  درسالن  مکان  ک ترین  خطرنا
برای  منحنی  سقف  و  بوده  آتش سوزی(  ابتدایی  دقایق  طول  )در 
تخلیه  روی  بر  مطالعه  بــرای   .]12[ است  ک تر  خطرنا گران  تماشا
ملی  موسسه  نیز،  حادثه  و  آتش سوزی  هنگام  در  افــراد  اضطراری 
استاندارد و فناوری یک نرم افزار شبیه ساز را به نام پث فایندر برای 
در  مهم  نتایج  از  بسیاری  داد.  توسعه  کارکنان  حرکت  شبیه سازی 
به دست آمده  نــرم افــزار  ایــن  شبیه سازی  از  استفاده  با  پژوهش ها 
در  ایمن  تخلیه  بــررســی  بــه    )2011(  Bao راســتــا  همین  در  اســت. 
کونستانتینو5  سالن های مهمانی بزرگ زیرزمینی پرداخت ]13[. پاپا
در فضاهای بزرگ معماری شهری نیز با استفاده از این نرم افزار به 
بررسی تخلیه افراد در مترو پرداخت ]14[. َفنگ و همکاران6 )2013( 
پــروژه هــای  طراحی  در  ــراد  اف تخلیه  بر  را  پله ها  طراحی  ــرات  اث نیز 
معماری با استفاده از شبیه سازی عددی Pathfinder ارائه نمودند 
ایمن  تخلیه  شبیه سازی  مورد  در  تحقیق  به  سانگ7  و  ژاوو   .]15[
 Pathfinder ساختمان های خوابگاه دانشجویی بر اساس نرم افزار
که زمان تخلیه با تعداد خروجی های تخلیه  پرداخته و نشان دادند 

در یک رابطه خطی مطابقت دارند ]16[.
النگ8 و همکاران نیز )2017( با شبیه سازی خوابگاه دانشجویی 
که بهترین مدت زمان جهت  در نرم افزار Pathfinder نشان دادند 
تخلیه تمام افراد از ساختمان 164/8 ثانیه است. همچنین برای 
ایجاد امنیت جهت تخلیه دانشجویان، عرض درب خروجی نباید 
کمتر از 1/75 متر باشد ]3[. شکل  کمتر از 3 متر و عرض پله نباید 
را  اســت  شبیه سازی شده  نــرم افــزار  در  که  موردمطالعه  خوابگاه   1
نشان می دهد. بشیری و خواجه ای نقشه های تخلیه ی اضطراری 
غیر  اجــزای  آسیب پذیری  کاهش  جهت  را  پیشگیرانه  اقــدامــات  و 
کننده های  جدا و  اثاثیه  اسباب،  داخلی،  مبلمان  )مانند  ســازه ای 
]4[. فالحی  ارائه نمودند  الحاقات نما(  داخلی و سطوح خارجی و 
که چیدمان  نیز با اقدامات غیر سازه ای، در پژوهش خود نشان داد 
مبلمان  در مسیرهای حرکتی دانشجویان9، موجب تغییر در عرض 
نموده  مختل  خروج  هنگام  را  دانشجویان  حرکت  و  شده  راهروها 
است. این امر منجر به افزایش تلفات دانشجویان خوابگاه هنگام 
شده  ذکر  پژوهش های  در  آن که  به  توجه  با   .]17[ می شود  حادثه 
بهینه سازی  جنبه های  و  پرداخته  کالبدی  محیط  ارزیابی  به  تنها 
گرفته  قــرار  توجه  مــورد  کمتر  ایمن سازی  اقدامات  انــواع  با  محیط 
اقدامات سازه ای و  انواع  از  استفاده  با  این پژوهش  ازاین رو  است، 
کاربران در هنگام  کاهش زمان خروج  غیر سازه ای سعی بر بررسی 

حادثه نموده است.
شبیه سازی حرکت افراد و پیکربندی فضایی

دسته  سه  در  می توان  را  پیاده  حرکت  شبیه سازی  روش هــای 
نیروی  سلولی،  اتــومــاتــای10  از:  عبارت اند  که  نمود  تقسیم بندی 
]18[. در اتوماتای سلولی فضای  اجتماعی و مدل های عامل مبنا 

ــه و از  ــش نداد ــازی را پوش ــای مج ــر فض ــود د ــوارد موج  م
ســوی دیگــر در ســطح کشــورها تعارضــات فرهنگی، سیاســی، 
اقتصادــی وجــود دــارد و حتــی دــر بعضــی مــوارد عمــل بــه 
آنهــا از نظــر حقوقــی امکان پذیــر نیســت؛ از ایــن رو همچنــان 

چالــش هایــی دــر کشــورها جریــان دارد.
بــا همــۀ ایــن تفاســیر بســیاری از حقوقدانــان و فعــاالن 
ــوع  ــن موض ــه ای ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــی دیدگاه ه اینترنت
دارنــد. برخــی مخالــف حضــور قدرتمنــد و فرمــان دــر اینترنت 
ــر ذات  ــه د هســتند و آن را فضــای دســتوری)یعنی آنچــه ک
ــران بســیاری  ــه نظــر آنهــا کارب حقــوق اســت( نمی داننــد و ب
دــر ایــن فضــا وجــود دــارد کــه هریــک دــارای برنامــه، اثــر و 
تأثیــرات خاصــی هســتند و عــرف هــا و رویه هــای آن از 
ــه فرمــان او.]23[  فعــل و انفعــال انســانی حاصــل می شــود، ن
ــازی  ــای مج ــی، فض ــازان حقوق ــی نظریه پرد ــاد برخ ــه اعتق ب
فضایــی بــا ویژگی هــای خــاص اســت کــه دــر جامعــه واقعــی 
امــکان بــروز ندــارد کــه دــر ایــن فضــا آزادــی بدــون هــرج و 
مــرج و نظــم بدــون دولــت و اجمــاع بدــون قدــرت اســت.]24[ 
دــر کنــار اینکــه دخالــت خارجــی دــر فضــای مجــازی مانــع 
جریــان آزاد اطالعــات بیــن میلیــون  هــا انســان اســت، اصــوالً 
ــم  ــذاری ه ــس قانون گ ــارد؛ پ ــت آن را ند ــوان هدای ــت ت دول
ــن اســاس عرصــه  ــر ای ــای واقعــی اثرگــذار نیســت. ب ــه معن ب
ــا حقــوق غیررســمی اســت؛  ــرم  ی ــوق ن ــت عرصــه حق اینترن
ــی  ــا افراد ــا ی ــرش گروه ه ــل پذی ــه دلی ــوان ب ــن رو می ت از ای
کــه فاقــد قدــرت حاکمیتــی هســتند، نــام قواعــد خودتنظیــم 
ــران و نتیجــه  ــب، بازیگ ــر تصوی ــه از 3 منظ ــاد ک ــه آن د را ب
ــن  ــع شــهروندان ای ــر واق ــد.]25[ د غیررســمی و غیرالزام آورن
دهکدــه جهانــی خواســته اند کــه دیوارهــای آن را بــر اســاس 
ــد. دــر کنــار  ــه رنــگ دلخــواه خــود درآورن میــل و ســلیقه ب
آن گــروه دیگــر اعتقــاد دارنــد کــه ایــن نظــم خودجــوش دــر 
فرهنــگ بشــر ســابقه دــارد؛ همچنــان کــه زبــان انســانی بدون 
ــط بشــری، هــوش تدریجــی اجتمــاع و  ــه دــر رواب طــرح اولی
نتایــج رفتــاری شــکل گرفتــه اســت. حقــوق فضــای مجــازی 
هــم خــود می توانــد چنیــن باشــد. آنــان فضــای مجــازی را بــا 
غــرب وحشــی مقایســه می کننــد و اینترنــت را محصــول نظــم 

ــد. ــی می دانن اتفاق
ــد،  ــاد دارن ــراد اعتق ــن اف ــتر ای ــیر بیش ــن تفاس ــۀ ای ــا هم ب
نبایــد انــکار کــرد کــه حتــی بــا پذیــرش اســتدالل های 
گفته شــده ایــن فضــا دســت کــم دــر مراحــل اولیــه پیدایــش 
دچــار بی نظمــی اســت. بنابرایــن برخــی بــرای نظــم دادــن بــه 
ــر اســاس  ــوان ب ــه می ت ــد ک ــاور دارن ــن بی ســرو ســامانی ب ای
هنجارهــای اجتماعــی و تــالش هــای گروه هــای خــاص 
اقدــام کــرد؛ یعنــی دــر مراحــل اولیــه شــکل گیری اینترنــت 
ــی  ــای اجتماع ــه ای از هنجاره ــا مجموع ــط آن ب ــم رواب تنظی
بــا نــام قواعــد ارتباطــات اینترنتــی تحقــق می یابــد کــه خــود 
ــد.]26[  ــرا می کن ــا اج ــار اعض ــر فش ــه آن را تحــت تأثی جامع
ــد  ــاد دارن ــد و اســتدالل ها برخــی اعتق ــن عقای ــل ای ــر مقاب د
ــرد  ــا ک ــه حــال خــود ره ــوان فضــای مجــازی را ب ــه نمی ت ک
ــای  ــود تهدیده ــا و وج ــن فض ــتردگی ای ــه گس ــه ب ــا توج و ب
ــر  ــه آن را دــر ســال های اخی ــه نمون ــر ک ــران ناپذی بعضــاً جب
ــروس ــایبری وی ــه س ــه حمل ــوان دید)ازجمل ــور می ت ــه وف ب

 جدیــد اقتصــاد جهانــی کــه دــر پــی کارایــی اقتصادــی اســت.
ــدن  ــی ش ــم دوفضای ــم پارادای ــاس ناچاری ــن اس ــر ای ]17[ ب
ــوان  ــون آن نمی ت ــرا بد ــیم؛ زی ــه رســمیت بشناس ــان را ب جه
ــون  ــازی را بد ــان مج ــی جه ــی و اجتماع ــای فرد واقعیت ه
ــت  ــتی دریاف ــه درس ــی ب ــان واقع ــای جه ــه متغیره ــه ب توج
]18[. از ایــن رو و بــه دلیــل ایرادــات فــراوان نمی تــوان فقــط 
بــه فکــر اعمــال حقــوق داخلــی دــر ایــن فضــا بــود. به همیــن 
دلیــل برخــی حقوقدانــان اعالمیــه اســتقالل فضــای ســایبری 
را تهیــه کرده انــد.]19[ ایــن اعالمیــه اصــرار بــر ایــن دــارد که 
ــوان مدیریــت اینترنــت را ندــارد و دخالــت  حقــوق داخلــی ت
او ســبب پیچیدــه شــدن و محدودیــت افــراد بــرای دسترســی 
ــت  ــا سرشــت اینترن ــن موضــوع ب ــه ای ــت اســت ک ــه اینترن ب
ســازگار نیســت. شــاخص های مــد نظــر ایــن رویکــرد به طــور 

کلــی دــر مــوارد ذیــل خالصــه می شــوند: 
نگاه غیرحقوقی و استقالل فضای مجازی	 
بی زمانی، بی مکانی و نداشتن مرزهای سرزمینی	 
عدم توجه به ساختارهای سرزمینی و حاکمیتی	 
تفاوت فرهنگی، پویایی و سیالیت فضای مجازی	 
حاکمیــت قواعــد و قوانیــن بین المللــی و صالحیــت 	 

ــی ــای بین الملل ــر دادگاه ه ــی د قضای
اصل بودن ارتباطات فراسرزمینی	 
تساوی همه افراد جامعه در برابر ساختار اینترنت	 
پذیرفتــن پارادایــم دوفضایــی شــدن جهــان بــا اصــول و 	 

قواعــد متفــاوت
دــر 	  حکومــت  فرمــان  و  قدــرت  حضــور  مخالــف 

مجــازی( فضــای  بودــن  دســتوری  اینترنت )عدــم 
نگاه غیرحقوقی و استقالل فضای مجازی	 
بی زمانی، بی مکانی و نداشتن مرزهای سرزمینی	 
عدم توجه به ساختارهای سرزمینی و حاکمیتی	 
تفاوت فرهنگی، پویایی و سیالیت فضای مجازی	 
حاکمیــت قواعــد و قوانیــن بین المللــی و صالحیــت 	 

ــی ــای بین الملل ــر دادگاه ه ــی د قضای
اصل بودن ارتباطات فراسرزمینی	 
تساوی همه افراد جامعه در برابر ساختار اینترنت	 
پذیرفتــن پارادایــم دوفضایــی شــدن جهــان بــا اصــول و 	 

قواعــد متفــاوت
دــر 	  حکومــت  فرمــان  و  قدــرت  حضــور  مخالــف 

مجــازی( فضــای  بودــن  دســتوری  اینترنت )عدــم 
از ایــن رو بــر اســاس ایــن دیدــگاه بایــد دیــد کــه آیــا حقــوق 
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گســترده ای داشــته باشــد]22[. بــا ایــن حــال اقدامــات 
ــه ــع هم ــل و جام ــور کام ــی به ط ــیون های بین الملل کنوانس

ویژه نامه دّوم
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
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Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
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 قانــون، رعایــت اصــول اساســی حقــوق عمومــی و حقوق بشــر 
صــورت پذیــرد]29[. بــرای ایــن کار ضــرورت قانون گــذاری و 
تدویــن قوانیــن مناســب بســیار محســوس اســت کــه دــر تهیه 
ــب  ــراد صاح ــان و اف ــگان، کارشناس ــور نخب ــد حض آن نیازمن
نظــر و متخصــص دــر زمینه هــای مختلف)جامعه شناســی، 
ادبیــات،  فقــه،  حقــوق،  سیاســی،  علــوم  روان شناســی، 
ــی  ــته های امنیت ــر و IT، رش ــا کامپیوت ــط ب ــای مرتب حوزه ه
ــه  ــا ب و انتظامــی، اقتصادــی و ســایر تخصص هــای مرتبــط بن
ضــرورت( اســت. دــر غیــر ایــن صــورت ایجــاد ســاختار بدــون 
ــران  ــار کارب ــدن رفت ــری ش ــث جب ــب باع ــذاری مناس قانون گ
ــای  ــا و ناهنجاری ه ــه بحران ه ــن ب ــن زد ــه دام ــر نتیج و د
اجتماعــی مــی شــود. قانــون می توانــد بــرای حاکمــان و 
ــف  ــخص و تعری ــگ را مش ــه فیلترین ــت گذاران محدود سیاس
کنــد و بــرای کاربــران هــم مســئولیت اجتماعــی و پذیرفتــن 
ــی را  ــاختارهای قانون ــا و س ــالف هنجاره ــات خ ــات اقدام تبع
ــر  ــگ ب ــر حــوزه فیلترین ــذاری د ــرای قانون گ ــد. ب ــن کن تبیی
مبنــای اصــالح ســاختار فنــی اینترنــت نیازمنــد رعایــت 

ــر اســت: اصــول زی
اصل حمایت از حریم خصوصی و ارتقای امنیت 	 
اصل دسترسی همگانی 	 
اصل آزادی اطالعات  	 
اصل عدم مداخله حداکثری دولت	 
اصل آزادی اینترنت 	 

ــت و  ــی اینترن ــاختار فن ــالح س ــرای اص ــن، ب ــر ای ــالوه ب ع
فیلترینــگ هوشــمند نیازمنــد یــک نهــاد سیاســت گذار و 
ــراد  ــکل از اف ــه متش ــون ک ــه از قان ــأت گرفت ــر نش تصمیم گی
متخصــص دــر همــه رشــته های مرتبــط اســت، هســتیم]30[؛ 
تــا بــه ایــن وســیله هــم حضــور دولــت و نهادهــای وابســته بــه 
ــگ شــود و هــم نقــش نهادهــای مردمــی و صنفــی  آن کمرن
ــه تصمیم گیــری و سیاســت گذاری و چــه دــر  چــه دــر مرحل
مرحلــه اجــرا و محدودســازی فیلترینــگ بیشــتر نمایــان شــود 
تــا پذیــرش برخــی محدودیــت هــا بــرای عمــوم مردــم ســهل 
ــای  ــی نهاده ــری و اقتدارگرای ــت جب ــود و از حال ــان ش و آس
دولتــی و حکومتــی دــر جامعــه کاســته شــود. بــر ایــن اســاس 
بــا توجــه بــه مواردــی کــه گفتــه شــد، شــاخص هــای رویکــرد 

یادشــده بــه شــرح ذیــل اســت:
ــول و 	  ــای اص ــر مبن ــت ب ــی اینترن ــاختار فن ــالح س اص

ارزش هــای ســرزمینی
حاکمیت قانون در بسط و گسترش اینترنت	 
اعمال قوانین و مقررات داخلی کشور 	 
محدودیت دسترسی به اینترنت	 
ــر اســاس اصــالح 	  ــت فضــای مجــازی ب ــرل و مدیری کنت

ــت ــی اینترن ســاختار فن
نظارت ساختاری بر اینترنت و فضای مجازی	 
پاالیش اینترنت و فیلترینگ هوشمند	 

بــه عقیدــه اغلــب حقوقدانــان اگــر رویکــرد حقوقــی بــر مبنــای 
فیلترینــگ و اصــالح ســاختار فنــی اینترنــت، بــه درســتی و بــر 
اســاس ضوابــط و قوانیــن و مقــررات مدــون، فــارغ از هرگونــه 
برخــورد ســلیقه ای، حزبــی، جناحــی، منفعت طلبــی و ... 
ــت و فضــای مجــازی ــت اینترن ــوی حاکمی ــال شــود، جل اعم

ــف و  ــرل عواط ــته ای، کنت ــات هس ــه تأسیس ــتاکس نت ب  اس
احساســات اجتماعــی دــر اغتشاشــات کــه زمینه ســاز بحــران 
و تهدیدهــا فراوانــی دــر کشــور شــده و مــوارد زیادــی از ایــن 
دســت( بایــد ســاختاری را بــرای آن ایجــاد کــرد و ایــن فضــا را 
مدیریــت کــرد؛ دــر غیــر ایــن صــورت بازیگرانــی دــر ایــن فضا 
ــی و اقتصادــی و  ــه ســاختارهای سیاســی، اجتماع هســتند ک
ــود   ــث به وج ــرور باع ــه م ــه و ب ــرار داد ــف ق ــورد هد .... را م
ــای  ــع آن بحران ه ــه تب ــی و ب ــای اجتماع ــن ناهنجاری ه آمد

اجتماعــی دــر جامعــه می شــوند.
دــر کشــورهایی کــه رویکــرد بــاال را برگزیدــه  انــد، ناهنجاری و 
ــه افزایــش خشــونت،  بحران هــای اجتماعــی متعددــی از جمل
ــاری اجتماعــی، اســتحاله فرهنگــی  ــت، بی بندوب جــرم و جنای

و .... دیدــه شــده اســت]27[.
ــالح  ــگ و اص ــای فیلترین ــر مبن ــی ب ــرد حقوق 3- رویک
ــت  ــرای حاکمی ــتای اج ــت )در راس ــی اینترن ــاختار فن س

ــون( قان
بــه نظــر طرفدــاران ســاختار فنــی اینترنــت الزم اســت کــه بــه 
تفســیر گســترده  تــری از مقــررات پرداخــت و از همــه مهــم تر 
بــه قانون گــذاری توجــه داشــت کــه اخیــراً و بــا ایجــاد فضــای 
مجــازی دــر دنیــای انســانی فعــال شــده اســت]24[. دــر واقع  
ــد  ــت می توان ــر اینترن ــم ب ــی حاک ــق و فن ــای دقی ــاختار ه س
ــاختارها  ــن س ــر ای ــا تغیی ــد و ب ــاره کن ــران را اد ــار کارب رفت
می تــوان جلــوی بســیاری از اعمــال را گرفــت؛ یعنــی مفهــوم 
کــد رایانــه ای به همــان صــورت هدایــت گــر رفتــار اســت کــه 
ــازی  ــای مج ــه فض ــرای نمون ــد. ب ــن می کن ــی چنی ــد قانون ک
بــر فنــاوری تکثیــر همــان اثــر را دــارد کــه قدــرت قانــون بــر 

ــر داشــته باشــد]23[.  ــد اث ــر غیرمجــاز می توان تکثی
بــه نظــر بنیــان  گــذار عقیدــه حاکمیــت ســاختار اینترنــت بــر 
فضــای مجــازی دــر ایــن فضــا نوعــی قانــون اساســی حاکــم 
ــه روش  ــت، بلک ــی نیس ــن حقوق ــون مت ــن قان ــه ای ــت ک اس
ــس،  ــون اساســی انگلی ــد قان ــع همانن ــر واق ــی اســت. د زندگ
ــرای  ــی ب ــی و حقوق ــای اجتماع ــت ه ــاختارها و محدودی س
حمایــت از ارزش هــای اساســی دــر فضــای مجازی اســت]24[. 
ــه تشــکیالت  ــت ب دــر اینجــا بخشــی از ســاختار فنــی اینترن
آن بــاز می شــود. یعنــی ایــن تشــکیالت ادــاره اینترنــت 
ــی  ــا و چگونگ ــایت  ه ــاد س ــر ایج ــه و د ــت گرفت ــر دس را د
تنظیــم آن دســت برتــر را دــارد. برخــی از ایــن شــرکت  هــا 
ــام  هــا و اعدــاد اینترنتــی  وابســته  مثــل شــرکت تخصصــی ن
ــکا هســتند و  ــه آمری ــاالت متحد ــی همچــون ای ــه دولت های ب
برخــی هــم خصوصــی هســتند. بــا ایــن همــه از نظــر لســیگ 
دســتان نامرئــی  فضــای مجــازی ســاختاری را ایجــاد می کنــد 
کــه مخالــف ســاختار اولیــه آن اســت[28]. مشــکلی کــه دــر 
اینجــا وجــود دــارد، افزایــش قدــرت حاکمــان در مقابــل مردم 
ــه  ــت ک ــط دولت هاس ــا توس ــن فض ــرز ای ــرل بی حدوم و کنت
ــاً آن  ــه و بعض ــارض بود ــر متع ــوق بش ــه حق ــول اولی ــا اص ب
ــرای  ــان ب ــه عقیدــه اکثــر حقوقدان را نادیدــه گرفتــه اســت. ب
ــیخته  ــرت افسارگس ــن قد ــن ای ــود  آمد ــری از به وج جلوگی
کــه زمینــه تهدیدهــا و بحران هــای اجتماعــی را فراهــم 
ــوب و  ــگ آن چارچ ــش و فیلترین ــرای پای ــد ب ــد، بای ــی کن م
ــا  ــه آنه ــه عقید ــرد. ب ــخص ک ــی را مش ــون و ثابت ــه مد ضابط
ــت ــای حاکمی ــر مبن ــد ب ــت بای ــاختاریافته اینترن ــرل س کنت
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کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
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مقدمه
حفاظت  سامانه های  طــراحــی  در  وظــایــف  مهم ترین  از  یکی 
ــه خــصــوص بـــرای  ع ب آتــش نــشــانــی، تــخــلــیــه اســــت. ایـــن مـــوضـــو
ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان ها با تعداد باالی سکنه، 
اهمیت  بیشتر  خوابگاه ها  و  هتل ها  بیمارستان ها،  مــدارس،  مانند 
دارد ]1[. در این میان خوابگاه های دانشجویی هم محل استراحت 
توجه  با  معمواًل  و  می رود  شمار  به  دانشجویان  زندگی  محل  هم  و 
کم  ترا کوچک قابل استفاده، دارای  افراد و فضاهای  زیاد  تعداد  به 
بروز  هنگام  زیــاد،  کم  ترا این   .]2[ هستند  استفاده کنندگان  باالی 
ایجاد  را  فراوانی  مشکالت   ... و  زلزله  آتش سوزی،  مانند  حوادثی 
مهم ترین  از  یکی  حادثه دیده  ساختمان  از  افــراد  تخلیه  که  نموده 
ایمن  بــه تخلیه   مــتــعــددی  پــژوهــش هــای  ــن رو  ــ ازایـ ــت.  اسـ ــا  آن هـ
به همین   .]3،2[ از محیط خوابگاهی متمرکزشده اند  دانشجویان 
طبیعی  مخاطرات  گوار  نا آثار  محدود سازی  برای  اقداماتی  جهت 
که  می شود  انجام  آن  از  ناشی  آسیب های  کاهش  و  غیر طبیعی  یا 
پژوهش های  می شود.  تقسیم  سازه ای  غیر  و  سازه ای  اقدامات  به 
محیط  در  آسیب  کاهش  جهت  ســازه ای  غیر  اقدامات  با  متعددی 
خوابگاه انجام  شده است ]4[. لذا در این پژوهش ابتدا ساختمان 
خوابگاه بلوک 1 خواهران در دانشگاه شهید بهشتی با اقدامات غیر 
سازه ای جهت تخلیه اضطراری ایمن شده و سپس مدت زمان الزم 
نتایج در هر دو  و  به دست آمده  نرم افزار پث فایندر  جهت تخلیه در 
گام بعد، با انجام مداخالت سازه ای  حالت مقایسه شده است. در 
)احداث پله اضطراری و درب خروجی دیگر( مدت زمان تخلیه در 
کاهش  با  آمد. همچنین در روشی جدید،  نیز به دست  این حالت 
مدت زمان  فوقانی،  طبقات  در  به ویژه  استفاده کنندگان  جمعیت 
با سایر نتایج مقایسه  شده  تخلیه در این حالت نیز حاصل آمده و 
خوابگاه  ساختمان  نمودن  کــارا  جهت  روشــی  نیز  پایان  در  اســت. 
پژوهش  این  به طورکلی  است.  ارائــه  شده  اضطراری  تخلیه  جهت 
که اقدامات سازه ای و غیر  درصدد پاسخگویی به این سؤال است 
سازه ای با توجه به پیکربندی فضای ساختمان ها تا چه میزان در 
کاهش مدت زمان تخلیه  اضطراری مؤثر بوده و مفیدترین راهکارها 

کدم اند؟ جهت تخلیه ایمن خوابگاه هنگام حریق 

1 - مبانی نظری

تخلیه اضطراری
از  ــراد  ــ اف بــه حــرکــت شــتــابــان و اضـــطـــراری  تخلیه اضـــطـــراری 
حادثه  یــک  ع  وقـــو یــا  و  تهدید  علت  بــه  کــه  ک  خطرنا محل های 
زلزله، بمباران و ... صورت پذیرفته  فاجعه آمیز مانند آتش سوزی، 
است ]5[. برخی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی شرایطی را به وجود 
اجتناب ناپذیر  را  منطقه  یک  اضطراری  تخلیه  بعضًا  که  می آورند 
اولین  امــن  محل  به  سریع  رسیدن  درهــرصــورت،   .]6[ می سازند 

اولویت در مسئله  تخلیه اضطراری است ]7[.
شبیه سازی تخلیه ایمن کاربران در نرم افزار پث فایندر:

نرم افزار  فناوری1  و  استاندارد  ملی  مؤسسه  آن کــه  به  توجه  با 
شبیه سازی  کرد،  منتشر   2000 فوریه  در  را  آتش2  پویایی  شبیه ساز 
عددی کامپیوتری تبدیل به روش اصلی جهت استفاده محققان در 

انواع فرایندهای آتش سوزی و تخلیه اضطراری در فضای  مطالعه 
ازایــن رو،   .]10،8،9،2[ است  شده  ساختمان ها  خارجی  و  داخلی 
کارکنان  ح های تخلیه ایمن  چی3 )2014( خطرات آتش سوزی و طر
 )2013( همکاران4  گــالزاو  و   ]11[ نمود  بررسی  تایپه  در  هتلی  در  را 
که  نیز به مدل سازی آتش سوزی در سینما پرداخته و نشان دادند 
چپ  سمت  و  اول  قسمت  در  سینما  درسالن  مکان  ک ترین  خطرنا
برای  منحنی  سقف  و  بوده  آتش سوزی(  ابتدایی  دقایق  طول  )در 
تخلیه  روی  بر  مطالعه  بــرای   .]12[ است  ک تر  خطرنا گران  تماشا
ملی  موسسه  نیز،  حادثه  و  آتش سوزی  هنگام  در  افــراد  اضطراری 
استاندارد و فناوری یک نرم افزار شبیه ساز را به نام پث فایندر برای 
در  مهم  نتایج  از  بسیاری  داد.  توسعه  کارکنان  حرکت  شبیه سازی 
به دست آمده  نــرم افــزار  ایــن  شبیه سازی  از  استفاده  با  پژوهش ها 
در  ایمن  تخلیه  بــررســی  بــه    )2011(  Bao راســتــا  همین  در  اســت. 
کونستانتینو5  سالن های مهمانی بزرگ زیرزمینی پرداخت ]13[. پاپا
در فضاهای بزرگ معماری شهری نیز با استفاده از این نرم افزار به 
بررسی تخلیه افراد در مترو پرداخت ]14[. َفنگ و همکاران6 )2013( 
پــروژه هــای  طراحی  در  ــراد  اف تخلیه  بر  را  پله ها  طراحی  ــرات  اث نیز 
معماری با استفاده از شبیه سازی عددی Pathfinder ارائه نمودند 
ایمن  تخلیه  شبیه سازی  مورد  در  تحقیق  به  سانگ7  و  ژاوو   .]15[
 Pathfinder ساختمان های خوابگاه دانشجویی بر اساس نرم افزار
که زمان تخلیه با تعداد خروجی های تخلیه  پرداخته و نشان دادند 

در یک رابطه خطی مطابقت دارند ]16[.
النگ8 و همکاران نیز )2017( با شبیه سازی خوابگاه دانشجویی 
که بهترین مدت زمان جهت  در نرم افزار Pathfinder نشان دادند 
تخلیه تمام افراد از ساختمان 164/8 ثانیه است. همچنین برای 
ایجاد امنیت جهت تخلیه دانشجویان، عرض درب خروجی نباید 
کمتر از 1/75 متر باشد ]3[. شکل  کمتر از 3 متر و عرض پله نباید 
را  اســت  شبیه سازی شده  نــرم افــزار  در  که  موردمطالعه  خوابگاه   1
نشان می دهد. بشیری و خواجه ای نقشه های تخلیه ی اضطراری 
غیر  اجــزای  آسیب پذیری  کاهش  جهت  را  پیشگیرانه  اقــدامــات  و 
کننده های  جدا و  اثاثیه  اسباب،  داخلی،  مبلمان  )مانند  ســازه ای 
]4[. فالحی  ارائه نمودند  الحاقات نما(  داخلی و سطوح خارجی و 
که چیدمان  نیز با اقدامات غیر سازه ای، در پژوهش خود نشان داد 
مبلمان  در مسیرهای حرکتی دانشجویان9، موجب تغییر در عرض 
نموده  مختل  خروج  هنگام  را  دانشجویان  حرکت  و  شده  راهروها 
است. این امر منجر به افزایش تلفات دانشجویان خوابگاه هنگام 
شده  ذکر  پژوهش های  در  آن که  به  توجه  با   .]17[ می شود  حادثه 
بهینه سازی  جنبه های  و  پرداخته  کالبدی  محیط  ارزیابی  به  تنها 
گرفته  قــرار  توجه  مــورد  کمتر  ایمن سازی  اقدامات  انــواع  با  محیط 
اقدامات سازه ای و  انواع  از  استفاده  با  این پژوهش  ازاین رو  است، 
کاربران در هنگام  کاهش زمان خروج  غیر سازه ای سعی بر بررسی 

حادثه نموده است.
شبیه سازی حرکت افراد و پیکربندی فضایی

دسته  سه  در  می توان  را  پیاده  حرکت  شبیه سازی  روش هــای 
نیروی  سلولی،  اتــومــاتــای10  از:  عبارت اند  که  نمود  تقسیم بندی 
]18[. در اتوماتای سلولی فضای  اجتماعی و مدل های عامل مبنا 

مــی شــود و بــه تبــع آن باعــث کاهــش بحران هــا و تهدیدهــای 
اجتماعــی هــم دــر جامعه می شــود.

 بــر کشــورها و دولت هــا کــه باعــث به وجــود  آمدــن حکومــت 
دومــی بدــون هیــچ ســاختار و چارچوبــی شــده اســت، گرفتــه

معرفــی کننــد. بنابرایــن نمونه گیــری تحقیــق حاضــر ترکیبــی 
ــق  ــزار تحقی ــود. اب ــی ب ــد و گلوله برف ــری هدفمن ــه گی از نمون
ــاخته  ــق س ــش نامه محق ــه ای پرس ــع کتابخان ــر مناب ــالوه ب ع
ــی  ــی( و پایای ــوری  )محتوای ــه روش ص ــار آن ب ــه اعتب ــود ک ب
آن بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بررســی شــد کــه 
نتایــج آن دــر جدــول زیــر آمدــه اســت. اســتخراج شــاخص ها 
براســاس ادبیــات نظــری پژوهــش شــکل گرفــت. پرســش ها 
بــا توجــه بــه متغیرهــای مقاله دــر طیــف 5 گزینه ای )از بســیار 
ــش  ــی پرس ــن تعداد ــم( و همچنی ــیار مخالف ــا بس ــم ت موافق
ــت آمده  ــات به دس ــت اطالع ــر نهای ــدند. د ــی ش ــاز طراح ب
طبقه بندــی، کدگــذاری و وارد نرم افــزار  SPSS شــدند و از 
آزمون هــای مقتضــی بــرای ارزیابــی فرضیه هــا اســتفاده شــد.

ــاخص  ــرش 15( ش ــه ب ــط )نقط ــد وس ــا ح ــن ب ــن میانگی ای
ــن کاهــش  ــاوت میانگی ــزان تف ــا می ــا مقایســه شــد ت متغیره
ــد  ــا ح ــرد ب ــر رویک ــر ه ــی د ــای اجتماع ــا و تهدیده بحران ه
ــه  ــود. چنانچ ــی ش ــاری بررس ــزان معناد ــاظ می ــط به لح وس
ــر  ــد، بیانگ ــر باش ــروض پایین ت ــل مف ــن از معد ــار میانگی مقد
نقــش کمتــر آن رویکــرد دــر کاهــش بحــران و تهدیدهاســت 
کــه البتــه معنادــار بودــن ایــن اختــالف به لحــاظ آمــاری هــم 

بررســی خواهــد شــد.

روش شناسی تحقیق
پژوهــش  حاضــر به لحــاظ هدــف کاربردــی، از منظــر ماهیــِت 
ــه  ــت. اگرچ ــی اس ــاظ روش پیمایش ــی و به لح ــا کّم داده ه
ــه  ــک عرص ــه ی ــود ب ــش محد ــی پژوه ــورد بررس ــئله م مس
مکانــی مشــخص نیســت و مرتبــط بــا ســاختار های مدیریتــی 
کالن کشــور اســت، امــا جامعــه آمــاری آن نخبــگان، خبرگان و 
کارشناســان ســازمان های حقوقــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهش 
ــه انجــام  ــر مصاحب ــا 50 نف ــه ب ــان اســت ک ــر اســتان همد د
ــاب  ــوه انتخ ــد. نح ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــج م ــد و نتای ش
پاســخگویان هــم بدیــن صــورت بــود کــه بــر اســاس ســوابق 
ــا فعــال مدنــی آن حــوزه بودــن اقدــام  ــی ی ــی، تحصیل اجرای
بــه گزینــش و مصاحبــه شــد و پــس از مصاحبــه درخواســت 
ــم ــن حــوزه می شناســند ه ــر ای ــر متخصصــی د می شــد، اگ

یافته های تحقیق
نتایــج تحلیــل یافته هــا بیانگــر آن اســت کــه نیمــی از 
بوده انــد. دربــاره  نیمــی دیگــر مــرد  پاســخگویان زن و 
ــی، 28  ــرک کارشناس ــد مد ــم 64 درص ــا ه ــالت آنه تحصی
درصــد کارشناســی ارشــد و 8 درصــد دکتــری داشــته اند. دــر 
ــرای ســنجش میــزان تهدیدهــا  ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ادامــه ب
ــن  ــود، میانگی ــتفاده شــده ب ــه اس ــرد از 5 گوی ــر رویک ــر ه د
ــر  ــل و حداکث ــه 25-5 )حداق ــای دامن ــر مبن ــت آمده ب به دس
نمــره طبــق کدگــذاری یــک تــا 5( دــر جدــول آمدــه اســت.

شکل)1- 1(: مدل مفهومی پژوهش بر اساس ادبیات نظری

تعداد متغیرها
گویه ها

ضریب آلفای در آزمون 
نهایی

گویه های رویکرد 
50/81حقوقی

گویه های رویکرد 
50/78سنتی

گویه های 
رویکرد جدید یا 

غیرحقوقی
50/75
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 
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In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
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کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه

)مطالعه موردی: خوابگاه دانشجویی(
Email: iran-m_nazarpour@sbu.ac.ir ،محمدتقی نظرپور*: استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

کی: استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی، تهران، ایران علی خا
پیمان بهرامی دوست: کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید رجایی، تهران

احمد حیدری: کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
تاریخ دریافت: 98/03/23
تاریخ پذیرش: 99/06/29

چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 
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اگرچــه میــل بــه کاهــش مشــاهده می شــود، امــا ایــن تفــاوت 
ــود؛  ــار نب ــم معناد ــاری ه ــاظ آم ــه و به لح ــوس نبود محس
امــا دــر رویکــرد جدیــد یــا غیرحقوقــی، بحــران و تهدیدهــای 

ــد.  ــا می کن ــش پید ــی افزای اجتماع
دربــاره  خبــرگان  دیدگاه هــای  اولویت بنــدی 

بحــران کاهــش  راهبردهــای 
دـر اینجـا بـا توجـه بـه اینکـه دیدگاه های خبـرگان دـر زمینه 
میـزان اثرگـذاری 3 رویکـرد در کاهش بحران سـنجیده شـده، 
بـه اولویت بندـی ایـن 3 رویکـرد از دیـد آنهـا هم اقدام شـد که 

یافته هـای آن دـر جدـول زیر گزارش شـده اسـت.

مدل سازی معادالت ساختاری 
ــزار  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــش ب ــل پژوه ــمت مد ــن قس ــر ای د
ــی  ــه بررســی روای ــا ب ــی ال اس اجــرا شــد. بدین منظــور ابتد پ
همگــرا )دــر ســطح معــرف؛ از طریــق بــار عاملــی و دــر ســطح 
عامــل بــه کمــک شــاخص متوســط واریانــس استخراج شــده( 
و دــر نهایــت هــم بــه کمــک شــاخص ریشــه دــوم میانگیــن 
مربعــات باقیماندــه استانداردشــده، بــه بررســی بــرازش مدــل 

پرداختــه شــده اســت. 

ــاری  ــاوت معناد ــه تف ــد ک ــان می ده ــق نش ــای تحقی یافته ه
دــر میانگیــن میــزان کاهــش بحــران و تهدیدهــا دــر هــر یــک 
ــاهده  ــرش مش ــه ب ــا نقط ــده ب ــه گانه یادش ــای س از رویکرده
میانگیــن  یافته هــا،  براســاس  کــه  به صورتــی  می شــود. 
کاهــش بحــران و تهدیدهــا دــر رویکــرد حقوقــی یــا ســاختاری 
بیشــتر از نقطــه بــرش، دــر رویکــرد ســنتی نزدیــک بــه نقطــه 
بــرش و دــر رویکــرد حقوقــی کمتــر از نقطــه بــرش به دســت 
آمــد. بــه بیــان دیگــر می تــوان گفــت: بــه زعــم کارشناســان و 
خبــرگان مــورد مصاحبــه دــر رویکــرد حقوقــی میــزان بحران و 

تهدیدهــای اجتماعــی کاهــش دــارد. دــر رویکــرد ســنتی

ــر  ــه از نظـ ــارد کـ ــر آن دـ ــت بـ ــق داللـ ــای تحقیـ یافته هـ
ــر  پاســـخگویان رویکـــرد حقوقـــی باالتریـــن اولویـــت را دـ
کاهـــش بحـــران و تهدیدهـــای اجتماعـــی نســـبت بـــه 
ســـایر رویکردهـــا کســـب کردـــه اســـت. دـــر ایـــن رابطـــه 
ــوم و  ــت دـ ــر اولویـ ــنتی دـ ــرد سـ ــت: رویکـ ــوان گفـ می تـ
ــی  ــه نوعـ ــت و بـ ــن اولویـ ــی پایین تریـ ــرد غیرحقوقـ رویکـ
ـــای  ـــران و تهدیده ـــش بح ـــذاری را کاه ـــزان اثرگ ـــن می کمتری

اجتماعـــی داشـــته اســـت.

جدول شماره1: آزمون تفاوت میانگین میزان کاهش بحران و تهدیدها در هر یک از رویکرد حقوقی، سنتی و غیرحقوقی

جدول2: اولویت بندی نقش 3 رویکرد حقوقی، سنتی و غیرحقوقی در کاهش بحران و تهدیدها

.Sigمقدار آزموننقطه برشمیانگین به دست آمدهفرضیه
191512,960,001کاهش بحران و تهدیدهای اجتماعی در رویکرد حقوقی 
14,5156,710,043کاهش بحران و تهدیدهای اجتماعی در رویکرد سنتی 

کاهش بحران و تهدیدهای اجتماعی در رویکرد جدید یا 
11,5159,530,001غیرحقوقی 

میانگین فرضیه
به دست آمده

مقدار آزمون
Chi-Square

Sig

19کاهش بحران و تهدیدهای اجتماعی در رویکرد حقوقی یا ساختاری

16,370,001 14,3کاهش بحران و تهدیدهای اجتماعی در رویکرد سنتی

11,5کاهش بحران و تهدیدهای اجتماعی در رویکرد غیرحقوقی یا جدید
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
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مقدمه
حفاظت  سامانه های  طــراحــی  در  وظــایــف  مهم ترین  از  یکی 
ــه خــصــوص بـــرای  ع ب آتــش نــشــانــی، تــخــلــیــه اســــت. ایـــن مـــوضـــو
ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان ها با تعداد باالی سکنه، 
اهمیت  بیشتر  خوابگاه ها  و  هتل ها  بیمارستان ها،  مــدارس،  مانند 
دارد ]1[. در این میان خوابگاه های دانشجویی هم محل استراحت 
توجه  با  معمواًل  و  می رود  شمار  به  دانشجویان  زندگی  محل  هم  و 
کم  ترا کوچک قابل استفاده، دارای  افراد و فضاهای  زیاد  تعداد  به 
بروز  هنگام  زیــاد،  کم  ترا این   .]2[ هستند  استفاده کنندگان  باالی 
ایجاد  را  فراوانی  مشکالت   ... و  زلزله  آتش سوزی،  مانند  حوادثی 
مهم ترین  از  یکی  حادثه دیده  ساختمان  از  افــراد  تخلیه  که  نموده 
ایمن  بــه تخلیه   مــتــعــددی  پــژوهــش هــای  ــن رو  ــ ازایـ ــت.  اسـ ــا  آن هـ
به همین   .]3،2[ از محیط خوابگاهی متمرکزشده اند  دانشجویان 
طبیعی  مخاطرات  گوار  نا آثار  محدود سازی  برای  اقداماتی  جهت 
که  می شود  انجام  آن  از  ناشی  آسیب های  کاهش  و  غیر طبیعی  یا 
پژوهش های  می شود.  تقسیم  سازه ای  غیر  و  سازه ای  اقدامات  به 
محیط  در  آسیب  کاهش  جهت  ســازه ای  غیر  اقدامات  با  متعددی 
خوابگاه انجام  شده است ]4[. لذا در این پژوهش ابتدا ساختمان 
خوابگاه بلوک 1 خواهران در دانشگاه شهید بهشتی با اقدامات غیر 
سازه ای جهت تخلیه اضطراری ایمن شده و سپس مدت زمان الزم 
نتایج در هر دو  و  به دست آمده  نرم افزار پث فایندر  جهت تخلیه در 
گام بعد، با انجام مداخالت سازه ای  حالت مقایسه شده است. در 
)احداث پله اضطراری و درب خروجی دیگر( مدت زمان تخلیه در 
کاهش  با  آمد. همچنین در روشی جدید،  نیز به دست  این حالت 
مدت زمان  فوقانی،  طبقات  در  به ویژه  استفاده کنندگان  جمعیت 
با سایر نتایج مقایسه  شده  تخلیه در این حالت نیز حاصل آمده و 
خوابگاه  ساختمان  نمودن  کــارا  جهت  روشــی  نیز  پایان  در  اســت. 
پژوهش  این  به طورکلی  است.  ارائــه  شده  اضطراری  تخلیه  جهت 
که اقدامات سازه ای و غیر  درصدد پاسخگویی به این سؤال است 
سازه ای با توجه به پیکربندی فضای ساختمان ها تا چه میزان در 
کاهش مدت زمان تخلیه  اضطراری مؤثر بوده و مفیدترین راهکارها 

کدم اند؟ جهت تخلیه ایمن خوابگاه هنگام حریق 

1 - مبانی نظری

تخلیه اضطراری
از  ــراد  ــ اف بــه حــرکــت شــتــابــان و اضـــطـــراری  تخلیه اضـــطـــراری 
حادثه  یــک  ع  وقـــو یــا  و  تهدید  علت  بــه  کــه  ک  خطرنا محل های 
زلزله، بمباران و ... صورت پذیرفته  فاجعه آمیز مانند آتش سوزی، 
است ]5[. برخی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی شرایطی را به وجود 
اجتناب ناپذیر  را  منطقه  یک  اضطراری  تخلیه  بعضًا  که  می آورند 
اولین  امــن  محل  به  سریع  رسیدن  درهــرصــورت،   .]6[ می سازند 

اولویت در مسئله  تخلیه اضطراری است ]7[.
شبیه سازی تخلیه ایمن کاربران در نرم افزار پث فایندر:

نرم افزار  فناوری1  و  استاندارد  ملی  مؤسسه  آن کــه  به  توجه  با 
شبیه سازی  کرد،  منتشر   2000 فوریه  در  را  آتش2  پویایی  شبیه ساز 
عددی کامپیوتری تبدیل به روش اصلی جهت استفاده محققان در 

انواع فرایندهای آتش سوزی و تخلیه اضطراری در فضای  مطالعه 
ازایــن رو،   .]10،8،9،2[ است  شده  ساختمان ها  خارجی  و  داخلی 
کارکنان  ح های تخلیه ایمن  چی3 )2014( خطرات آتش سوزی و طر
 )2013( همکاران4  گــالزاو  و   ]11[ نمود  بررسی  تایپه  در  هتلی  در  را 
که  نیز به مدل سازی آتش سوزی در سینما پرداخته و نشان دادند 
چپ  سمت  و  اول  قسمت  در  سینما  درسالن  مکان  ک ترین  خطرنا
برای  منحنی  سقف  و  بوده  آتش سوزی(  ابتدایی  دقایق  طول  )در 
تخلیه  روی  بر  مطالعه  بــرای   .]12[ است  ک تر  خطرنا گران  تماشا
ملی  موسسه  نیز،  حادثه  و  آتش سوزی  هنگام  در  افــراد  اضطراری 
استاندارد و فناوری یک نرم افزار شبیه ساز را به نام پث فایندر برای 
در  مهم  نتایج  از  بسیاری  داد.  توسعه  کارکنان  حرکت  شبیه سازی 
به دست آمده  نــرم افــزار  ایــن  شبیه سازی  از  استفاده  با  پژوهش ها 
در  ایمن  تخلیه  بــررســی  بــه    )2011(  Bao راســتــا  همین  در  اســت. 
کونستانتینو5  سالن های مهمانی بزرگ زیرزمینی پرداخت ]13[. پاپا
در فضاهای بزرگ معماری شهری نیز با استفاده از این نرم افزار به 
بررسی تخلیه افراد در مترو پرداخت ]14[. َفنگ و همکاران6 )2013( 
پــروژه هــای  طراحی  در  ــراد  اف تخلیه  بر  را  پله ها  طراحی  ــرات  اث نیز 
معماری با استفاده از شبیه سازی عددی Pathfinder ارائه نمودند 
ایمن  تخلیه  شبیه سازی  مورد  در  تحقیق  به  سانگ7  و  ژاوو   .]15[
 Pathfinder ساختمان های خوابگاه دانشجویی بر اساس نرم افزار
که زمان تخلیه با تعداد خروجی های تخلیه  پرداخته و نشان دادند 

در یک رابطه خطی مطابقت دارند ]16[.
النگ8 و همکاران نیز )2017( با شبیه سازی خوابگاه دانشجویی 
که بهترین مدت زمان جهت  در نرم افزار Pathfinder نشان دادند 
تخلیه تمام افراد از ساختمان 164/8 ثانیه است. همچنین برای 
ایجاد امنیت جهت تخلیه دانشجویان، عرض درب خروجی نباید 
کمتر از 1/75 متر باشد ]3[. شکل  کمتر از 3 متر و عرض پله نباید 
را  اســت  شبیه سازی شده  نــرم افــزار  در  که  موردمطالعه  خوابگاه   1
نشان می دهد. بشیری و خواجه ای نقشه های تخلیه ی اضطراری 
غیر  اجــزای  آسیب پذیری  کاهش  جهت  را  پیشگیرانه  اقــدامــات  و 
کننده های  جدا و  اثاثیه  اسباب،  داخلی،  مبلمان  )مانند  ســازه ای 
]4[. فالحی  ارائه نمودند  الحاقات نما(  داخلی و سطوح خارجی و 
که چیدمان  نیز با اقدامات غیر سازه ای، در پژوهش خود نشان داد 
مبلمان  در مسیرهای حرکتی دانشجویان9، موجب تغییر در عرض 
نموده  مختل  خروج  هنگام  را  دانشجویان  حرکت  و  شده  راهروها 
است. این امر منجر به افزایش تلفات دانشجویان خوابگاه هنگام 
شده  ذکر  پژوهش های  در  آن که  به  توجه  با   .]17[ می شود  حادثه 
بهینه سازی  جنبه های  و  پرداخته  کالبدی  محیط  ارزیابی  به  تنها 
گرفته  قــرار  توجه  مــورد  کمتر  ایمن سازی  اقدامات  انــواع  با  محیط 
اقدامات سازه ای و  انواع  از  استفاده  با  این پژوهش  ازاین رو  است، 
کاربران در هنگام  کاهش زمان خروج  غیر سازه ای سعی بر بررسی 

حادثه نموده است.
شبیه سازی حرکت افراد و پیکربندی فضایی

دسته  سه  در  می توان  را  پیاده  حرکت  شبیه سازی  روش هــای 
نیروی  سلولی،  اتــومــاتــای10  از:  عبارت اند  که  نمود  تقسیم بندی 
]18[. در اتوماتای سلولی فضای  اجتماعی و مدل های عامل مبنا 

نتایج حاصل از مدل کاهش بحران ها و تهدیدهای اجتماعی به شرح ذیل است؛

مدل شماره )1(: مدل مؤلفه سلسله مراتبی کاهش بحران و تهدیدهای اجتماعی در 3 رویکرد مختلف

جدول شماره )2( : نتایج حاصل از مدل 
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کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 
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In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
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 عدــم تأمیــن آن باعــث به وجــود  آمدــن تنــش و بحران هــای 
اجتماعــی دــر جامعــه مــی شــود. بــرای دســتیابی به ایــن نیاز 
ابتدــا بایــد ســاختار مناســبی را ایجــاد کــرد و بــر اســاس آن 
ســاختار بــه نیازهــای مردــم پاســخ دــاد. ایجــاد ایــن ســاختار 
مســتلزم تصویــب قوانیــن و مقــررات مدــون دــر ایــن حــوزه 
اســت. وقتــی کــه ســخن از قانــون مــی شــود، یعنــی همه چیــز 
بایــد از اصــول و مبانــی خاصــی پیــروی کنــد و خــارج از آن 
ــه برخــورد قهــری  ــاز ب ــه نی ــی بی نظمــی و ناهنجــاری ک یعن
ــه آن  ــرعت فزایند ــه گســتردگی و س ــا هم ــت ب ــارد. اینترن د
دــر بیــن جوامــع بشــری به خصــوص دــر ایــران فاقــد قانــون 
ــر  ــت گذاری د ــه سیاس ــر گون ــت و ه ــخصی اس ــون و مش مد
ایــن  بــاره به صــورت مقطعــی و گــذرا بدــون ضمانــت اجرایــی 
ــه دنبــال  ــی ب ــه جــای سیاســت های ایجاب بودــه و همیشــه ب
سیاســت های ســلبی دــر ایــران بودیــم. به همیــن منظــور برای 
جلوگیــری از ایــن سیاســت ها کــه دــر ســال هــای اخیــر باعث 
به وجــود  آمدــن بحــران و تنش هــای داخلــی هــم شــده، نیــاز 
ــال  ــن ح ــر عی ــتحکم و د ــون، مس ــی مد ــت قانون ــه حاکمی ب
ــورد  ــت را م ــزون اینترن ــرات روزاف ــه تغیی ــت ک ــی اس منعطف
ــون اســت،  ــرار دهــد. وقتــی ســخن از حاکمیــت قان توجــه ق
شــیوه ها و رویکردهــای اعمالــی آن هــم بایــد دــر نظــر گرفتــه 
ــای  ــاس دیدگاه ه ــر اس ــه ب ــورها ک ــی از کش ــر برخ ــود. د ش
ســنتی عمــل کرده انــد و اینترنــت به صــورت کلــی محدــود و 
بعضــاً دــر بخشــی از جامعــه غیرقابــل دســترس اســت کــه این 
ــی  ــوق عموم ــول حق ــری و اص ــه بش ــوق اولی ــا حق ــف ب مخال
اســت. دــر مقابــل ایــن رویکــرد عدــه ای عقیدــه دارنــد کــه 
ــا توجــه  ــی بودــه و دــر هــر کشــوری ب ــت بدــون متول اینترن
بــه ســاختارهای مردمــی و حکومتــی هــر جامعــه بایــد قائــل 
بــه خودتنظیمــی بودــن ایــن فضــا شــد و بــا گفتــن دالیلــی 
ــات، اســتقالل فضــای مجــازی، تســاوی  ــی اطالع چــون آزاد
ــی و نداشــتن  ــی و بی مکان ــی، بی زمان ــرای دسترســی همگان ب
مرزهــای ســرزمینی خواهــان عدــم اعمــال هــر گونــه مقــررات 
دــر ایــن حــوزه هســتند و از ســویی دیگــر اعمــال هــر گونــه 
مقــررات را رفتــاری مخالــف بــا ذات حقــوق بشــر و همچنیــن 
ــا  ــه دولت ه ــی هســتند ک ــد و مدع ــت می دانن ســاختار اینترن
از تــرس از دســت دادــن جایــگاه، قدــرت، اعتبار و منافعاشــان 
دــر بیــن مردــم بــه دنبــال محدودســازی و دســت اندازی بــه 
ــون حاکــم دــر ایــن  ایــن فضــا هســتند و معتقدنــد تنهــا قان
فضــا قوانیــن بین المللــی اســت. نمونــه ایــن رویکــرد را 
ــوان دــر کشــورهای جهــان یافــت؛ به خصــوص  به ندــرت می ت
ــع  ــا وض ــاً ب ــه عمدت ــی ک ــی و اروپای ــورهای آمریکای ــر کش د
قوانیــن و مقــررات خواهــان کنتــرل ایــن فضــا بوده انــد، ایــن 
نــوع رویکــرد اعمــال نمــی شــود. دــر ادامــه ایــن 2 رویکــرد، 
رویکــرد ســومی هــم وجود دــارد کــه خواهــان کنتــرل محدود 
ایــن فضــا بــر اســاس صرفــاً قوانیــن و مقــررات و بــا توجــه بــه 
ســاختار فنــی اینترنــت بــرای فضــای مجــازی هســتند. آنهــا 
ــرش  ــورد پذی ــای م ــا و ارزش ه ــری هنجاره ــد یک س معتقدن
همــگان وجــود دــارد کــه می تــوان دــر قالــب قانــون مدــون 
از طریــق ســاختار فنــی اینترنــت بــر ایــن فضــا حاکــم کــرد. 
دــر نقــد 2 رویکــرد )ســنتی و جدیــد( بایــد گفــت: دــر رویکرد 
ــی ــه ســاختار فن ــا توجــه ب ــت ســرزمینی ب ســنتی و صالحی

بــر طبــق اطالعات جدــول بــاال نتایج حاصــل از بارهــای عاملی 
دــر متغیرهــای آشــکار و پنهــان مرتبــه اول و دــوم پژوهــش 
ــا  ــی همــۀ گویه ه ــار عامل ــزان ب ــن اســت کــه می حاکــی از ای
بــاالی 0,4 و مطلــوب هســتند. بــا توجــه بــه اینکــه وقتــی کــه 
بــار عاملــی مطلــوب اســت، روایــی همگــرا دــر ســطح معــرف 
تأییــد می شــود، از ایــن رو دــر مجمــوع می تــوان گفــت: 
ــای  ــر ســطح معرف)متغیره ــزار ســنجش د ــرا اب ــی همگ روای
آشــکار( مــورد تأییــد قــرار می گیــرد. همچنیــن دــر پژوهــش 
ــل  ــطح عام ــر س ــرا د ــی همگ ــی روای ــور بررس ــر به منظ حاض
ــس استخراج شــده اســتفاده شــده  از شــاخص متوســط واریان
اســت. ایــن شــاخص دــر واقــع مشــخص می کنــد کــه مجمــوع 
ــزا  ــورت مج ــان به ص ــای پنه ــک از متغیره ــر ی ــای ه معرف ه
چقدــر بــا هــم همبســته هســتند و هــر چقدــر کــه همبســتگی 
بیــن معرف هــای متغیــر پنهانــی بیشــتر باشــد، روایــی همگــرا 
ــور  ــرد. همان ط ــرار می گی ــد ق ــورد تأیی ــتری م ــوت بیش ــا ق ب
ــه  ــرای هم ــاخص AVE ب ــار ش ــود، مقد ــه می ش ــه مالحظ ک
ــت و از  ــاالی 0,5 اس ــر ب ــش حاض ــان پژوه ــای پنه متغیره
ــی تأییــد می شــود کــه مقدــار  ــی همگــرا زمان آنجــا کــه روای
شــاخص متوســط واریانــس استخراج شــده بزرگتــر از 0,5 
ــاال  ــده ب ــل اجراش ــر مد ــت: د ــوان گف ــن رو می ت ــد، از ای باش
ــور  ــرد. به منظ ــرار می گی ــد ق ــورد تأیی ــم م ــرا ه ــی همگ روای
بررســی بــرازش مدــل از شــاخص ریشــه دــوم میانگیــن 
ــده  ــتفاده ش ــده)SRMR( اس ــه استانداردش ــات باقیماند مربع
باشــد کــه دــر  از 0,08  اســت کــه می بایســتی کمتــر 
ــن رو  ــت؛ از ای ــر 0,074 اس ــار براب ــن مقد ــده ای ــل ارائه ش مد
ــای  ــت: داده ه ــوان گف ــرازش می ت ــاخص  ب ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــه خوبــی مدــل مفهومــی را مــورد حمایــت  جمع آوری شــده ب
ــل  ــت: مد ــوان گف ــر می ت ــی دیگ ــه بیان ــد. ب ــرار می دهن ق
ــه  ــر نتیج ــه و د ــار بود ــبی برخورد ــرازش مناس ــق از ب تحقی

ــرد. ــرار می گی ــد ق ــورد تأیی ــا م ــن متغیره ــط بی رواب
نتیجه گیری

نیــاز  فیزیولوژیک)ماننــد  نیازهــای  یک ســری  انســان ها 
نیازهــای  ...( و یک ســری  و  بــه غــذا، مســکن، پوشــاک 
ــد و  ــکار، عقای ــه اف ــوط ب ــای مرب ــد نیازه ــک )مانن ایدئولوژی
ارزش هــا( و به طــور کلــی نیازهــای روحــی و روانــی دارنــد. اگر 
ارضــای عملــی هــر یــک از نیازهــا ارضــای واقعــی و توقع هــای 
ــوان  ــود، می ت ــه ش ــع نامید ــای متوق ــا ارض ــه نیازه ــوط ب مرب
ــاد؛  ــروز بحــران را نشــان د ــی ب ــل مناســبی چگونگ ــا تحلی ب
ــن نیازهــای مادــی و معنوی)ارضــای  ــا تأمی ــه ب ــه ک بدین  گون
متوقــع(، بحــران و تهدیــد اجتماعــی هــم فاصلــه می یابنــد و 
اگــر نیازهــای مادــی و معنــوی)از جملــه دسترســی مردــم بــه 
اینترنــت و فضــای مجــازی کــه امــروزه به عنــوان نیــاز واقعــی 
دــر کنــار ســایر نیازهــا بــا زندگــی روزمره مردــم گــره خورده( 
ــان، بحــران و  ــرور زم ــا م ــه و ب ــاز باقی ماند ــن نشــود، نی تأمی
ــه  تهدیــد اجتماعــی هــم مدت دــار می شــود و هــر چــه فاصل
زمانــی دــر تأمیــن ایــن نیــاز شــدیدتر باشــد، بحــران و تهدیــد 

ــود. اجتماعــی هــم شــدیدتر خواهــد ب
دــر عصــر حاضــر نیــاز بــه اینترنــت بــا توجــه بــه گســتردگی و 
ــا ســایر نیازهــای اساســی مردــم به عنــوان  درهم پیچیدگــی ب
یکــی از نیازهــای مبــرم و اصلــی شــناخته شــده که دــر صورت

ویژه نامه دّوم
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کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran

25
)پدافند غیر عامل(

ی 
ضا

ر ف
گ د

رین
فیلت

ال 
عم

ی ا
برا

ون 
 قان

ت
کمی

حا
ی 

دها
کر

روی
ی 

رس
بر

ور
نص

ا م
ن نی

عبا
ی ش

هد
- م

ی 
ماع

جت
ی ا

دها
هدی

و ت
ها 

ران 
بح

 با 
زی

جا
م



در 
ن 

ما
خت

سا
ن 

یم
ه  ا

خلی
د ت

کر
روی

 با 
ارا

ی ک
ها

ضا
ی ف

ند
کرب

 پی
سی

برر
ور

ظرپ
ی ن

دتق
حم

/ م
ثه

اد
 ح

ام
نگ

ه

6

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره بیستم
پاییز و زمستان

 1400

مقدمه
حفاظت  سامانه های  طــراحــی  در  وظــایــف  مهم ترین  از  یکی 
ــه خــصــوص بـــرای  ع ب آتــش نــشــانــی، تــخــلــیــه اســــت. ایـــن مـــوضـــو
ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان ها با تعداد باالی سکنه، 
اهمیت  بیشتر  خوابگاه ها  و  هتل ها  بیمارستان ها،  مــدارس،  مانند 
دارد ]1[. در این میان خوابگاه های دانشجویی هم محل استراحت 
توجه  با  معمواًل  و  می رود  شمار  به  دانشجویان  زندگی  محل  هم  و 
کم  ترا کوچک قابل استفاده، دارای  افراد و فضاهای  زیاد  تعداد  به 
بروز  هنگام  زیــاد،  کم  ترا این   .]2[ هستند  استفاده کنندگان  باالی 
ایجاد  را  فراوانی  مشکالت   ... و  زلزله  آتش سوزی،  مانند  حوادثی 
مهم ترین  از  یکی  حادثه دیده  ساختمان  از  افــراد  تخلیه  که  نموده 
ایمن  بــه تخلیه   مــتــعــددی  پــژوهــش هــای  ــن رو  ــ ازایـ ــت.  اسـ ــا  آن هـ
به همین   .]3،2[ از محیط خوابگاهی متمرکزشده اند  دانشجویان 
طبیعی  مخاطرات  گوار  نا آثار  محدود سازی  برای  اقداماتی  جهت 
که  می شود  انجام  آن  از  ناشی  آسیب های  کاهش  و  غیر طبیعی  یا 
پژوهش های  می شود.  تقسیم  سازه ای  غیر  و  سازه ای  اقدامات  به 
محیط  در  آسیب  کاهش  جهت  ســازه ای  غیر  اقدامات  با  متعددی 
خوابگاه انجام  شده است ]4[. لذا در این پژوهش ابتدا ساختمان 
خوابگاه بلوک 1 خواهران در دانشگاه شهید بهشتی با اقدامات غیر 
سازه ای جهت تخلیه اضطراری ایمن شده و سپس مدت زمان الزم 
نتایج در هر دو  و  به دست آمده  نرم افزار پث فایندر  جهت تخلیه در 
گام بعد، با انجام مداخالت سازه ای  حالت مقایسه شده است. در 
)احداث پله اضطراری و درب خروجی دیگر( مدت زمان تخلیه در 
کاهش  با  آمد. همچنین در روشی جدید،  نیز به دست  این حالت 
مدت زمان  فوقانی،  طبقات  در  به ویژه  استفاده کنندگان  جمعیت 
با سایر نتایج مقایسه  شده  تخلیه در این حالت نیز حاصل آمده و 
خوابگاه  ساختمان  نمودن  کــارا  جهت  روشــی  نیز  پایان  در  اســت. 
پژوهش  این  به طورکلی  است.  ارائــه  شده  اضطراری  تخلیه  جهت 
که اقدامات سازه ای و غیر  درصدد پاسخگویی به این سؤال است 
سازه ای با توجه به پیکربندی فضای ساختمان ها تا چه میزان در 
کاهش مدت زمان تخلیه  اضطراری مؤثر بوده و مفیدترین راهکارها 

کدم اند؟ جهت تخلیه ایمن خوابگاه هنگام حریق 

1 - مبانی نظری

تخلیه اضطراری
از  ــراد  ــ اف بــه حــرکــت شــتــابــان و اضـــطـــراری  تخلیه اضـــطـــراری 
حادثه  یــک  ع  وقـــو یــا  و  تهدید  علت  بــه  کــه  ک  خطرنا محل های 
زلزله، بمباران و ... صورت پذیرفته  فاجعه آمیز مانند آتش سوزی، 
است ]5[. برخی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی شرایطی را به وجود 
اجتناب ناپذیر  را  منطقه  یک  اضطراری  تخلیه  بعضًا  که  می آورند 
اولین  امــن  محل  به  سریع  رسیدن  درهــرصــورت،   .]6[ می سازند 

اولویت در مسئله  تخلیه اضطراری است ]7[.
شبیه سازی تخلیه ایمن کاربران در نرم افزار پث فایندر:

نرم افزار  فناوری1  و  استاندارد  ملی  مؤسسه  آن کــه  به  توجه  با 
شبیه سازی  کرد،  منتشر   2000 فوریه  در  را  آتش2  پویایی  شبیه ساز 
عددی کامپیوتری تبدیل به روش اصلی جهت استفاده محققان در 

انواع فرایندهای آتش سوزی و تخلیه اضطراری در فضای  مطالعه 
ازایــن رو،   .]10،8،9،2[ است  شده  ساختمان ها  خارجی  و  داخلی 
کارکنان  ح های تخلیه ایمن  چی3 )2014( خطرات آتش سوزی و طر
 )2013( همکاران4  گــالزاو  و   ]11[ نمود  بررسی  تایپه  در  هتلی  در  را 
که  نیز به مدل سازی آتش سوزی در سینما پرداخته و نشان دادند 
چپ  سمت  و  اول  قسمت  در  سینما  درسالن  مکان  ک ترین  خطرنا
برای  منحنی  سقف  و  بوده  آتش سوزی(  ابتدایی  دقایق  طول  )در 
تخلیه  روی  بر  مطالعه  بــرای   .]12[ است  ک تر  خطرنا گران  تماشا
ملی  موسسه  نیز،  حادثه  و  آتش سوزی  هنگام  در  افــراد  اضطراری 
استاندارد و فناوری یک نرم افزار شبیه ساز را به نام پث فایندر برای 
در  مهم  نتایج  از  بسیاری  داد.  توسعه  کارکنان  حرکت  شبیه سازی 
به دست آمده  نــرم افــزار  ایــن  شبیه سازی  از  استفاده  با  پژوهش ها 
در  ایمن  تخلیه  بــررســی  بــه    )2011(  Bao راســتــا  همین  در  اســت. 
کونستانتینو5  سالن های مهمانی بزرگ زیرزمینی پرداخت ]13[. پاپا
در فضاهای بزرگ معماری شهری نیز با استفاده از این نرم افزار به 
بررسی تخلیه افراد در مترو پرداخت ]14[. َفنگ و همکاران6 )2013( 
پــروژه هــای  طراحی  در  ــراد  اف تخلیه  بر  را  پله ها  طراحی  ــرات  اث نیز 
معماری با استفاده از شبیه سازی عددی Pathfinder ارائه نمودند 
ایمن  تخلیه  شبیه سازی  مورد  در  تحقیق  به  سانگ7  و  ژاوو   .]15[
 Pathfinder ساختمان های خوابگاه دانشجویی بر اساس نرم افزار
که زمان تخلیه با تعداد خروجی های تخلیه  پرداخته و نشان دادند 

در یک رابطه خطی مطابقت دارند ]16[.
النگ8 و همکاران نیز )2017( با شبیه سازی خوابگاه دانشجویی 
که بهترین مدت زمان جهت  در نرم افزار Pathfinder نشان دادند 
تخلیه تمام افراد از ساختمان 164/8 ثانیه است. همچنین برای 
ایجاد امنیت جهت تخلیه دانشجویان، عرض درب خروجی نباید 
کمتر از 1/75 متر باشد ]3[. شکل  کمتر از 3 متر و عرض پله نباید 
را  اســت  شبیه سازی شده  نــرم افــزار  در  که  موردمطالعه  خوابگاه   1
نشان می دهد. بشیری و خواجه ای نقشه های تخلیه ی اضطراری 
غیر  اجــزای  آسیب پذیری  کاهش  جهت  را  پیشگیرانه  اقــدامــات  و 
کننده های  جدا و  اثاثیه  اسباب،  داخلی،  مبلمان  )مانند  ســازه ای 
]4[. فالحی  ارائه نمودند  الحاقات نما(  داخلی و سطوح خارجی و 
که چیدمان  نیز با اقدامات غیر سازه ای، در پژوهش خود نشان داد 
مبلمان  در مسیرهای حرکتی دانشجویان9، موجب تغییر در عرض 
نموده  مختل  خروج  هنگام  را  دانشجویان  حرکت  و  شده  راهروها 
است. این امر منجر به افزایش تلفات دانشجویان خوابگاه هنگام 
شده  ذکر  پژوهش های  در  آن که  به  توجه  با   .]17[ می شود  حادثه 
بهینه سازی  جنبه های  و  پرداخته  کالبدی  محیط  ارزیابی  به  تنها 
گرفته  قــرار  توجه  مــورد  کمتر  ایمن سازی  اقدامات  انــواع  با  محیط 
اقدامات سازه ای و  انواع  از  استفاده  با  این پژوهش  ازاین رو  است، 
کاربران در هنگام  کاهش زمان خروج  غیر سازه ای سعی بر بررسی 

حادثه نموده است.
شبیه سازی حرکت افراد و پیکربندی فضایی

دسته  سه  در  می توان  را  پیاده  حرکت  شبیه سازی  روش هــای 
نیروی  سلولی،  اتــومــاتــای10  از:  عبارت اند  که  نمود  تقسیم بندی 
]18[. در اتوماتای سلولی فضای  اجتماعی و مدل های عامل مبنا 

ــان  ــت آمده نش ــی به دس ــه خروج ــد ک ــام ش ــن انج  میانگی
می دهــد؛ بــه زعــم کارشناســان و خبــرگان مــورد مصاحبــه در 
ــر اصــالح ســاختار فنــی اینترنــت( رویکــرد حقوقی)مبتنــی ب

ــر  ــارد. د ــش د ــی کاه ــای اجتماع ــران و تهدیده ــزان بح رمی
رویکــرد ســنتی اگرچــه میــل بــه کاهــش مشــاهده می شــود، 
ــم  ــاری ه ــاظ آم ــه و به لح ــوس نبود ــاوت محس ــن تف ــا ای ام
معنادــار نبودــه؛ امــا دــر رویکرد جدید یــا غیرحقوقــی بحران و 
تهدیدهــای اجتماعــی افزایــش پیدــا می کنــد. بــر ایــن اســاس 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر 
ــرای  ــون دــر فضــای مجــازی ب روش و رویکــرد حاکمیــت قان
اعمــال فیلترینــگ کــه از کمتریــن تبعــات و تنش هــای 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــرد حقوق ــت، رویک ــار اس ــی برخورد اجتماع
اصــالح ســاختار فنــی اینترنــت دــر فضــای مجــازی اســت کــه 
ــد دــر کاهــش بحران هــا و تهدیدهــای اجتماعــی هــم  می توان

بســیار مؤثــر واقــع شــود.
منابع

»اینترنــت،   ،)1391( محمدعلــی،  امجــد،  موحــد   ]1[
ــه و  ــر فق ــا از منظ ــش ه ــا )Filtering( و چال ــت ه محدودی

حقــوق«، پایــان نامــه کارشناســی ارشــد.
اصطالحــات  فرهنــگ   ،)1381( محّمــد،  آراســته خو،   ]2[

.274-275 ص  چاپخــش،  تهــران،  علمی-اجتماعــی، 
ــه  ــا: چگون ــس، )1384(، زوال فاصله ه ــراس، فرانس ]3[ کارنک
انقــالب اطالعــات زندگــی مــا را تغییــر خواهــد دــاد، ترجمــه 

ــانی. ــی اطالع رس ــورای عال ــارات ش ــران، انتش ــرد، ته جهانگ
ــر  ــی، باق ــوم اجتماع ــگ عل ــن؛ )1366(، فرهن ــرو، آل ]4[ بی

ســاروخانی، تهــران، کیهــان، ص 350-349-73.
]5[ هاشــمی، ســیدمحمد، )1384(، حقــوق بشــر و آزادی  های 

اساســی، تهــران، میزان. 
 ،)1396( احســان،  شــکیب نژاد،  سیدیاســر،  ضیایــی،   ]6[
قانون گــذاری دــر فضــای ســایبر: رویکــرد حقــوق بین الملــل و 
حقــوق ایــران، مجلــه حقوقــی بین المللــی، دــوره 34، شــماره 

57
]7[ عباســیان، کــوروش، افشــانی، علیرضا و اســالمی، حســین، 
ــماره 22،  ــر رزم، ش ــک د ــتار و پزش ــه پرس )1398(، فصل نام

ســال هفتــم
ایزدــی،  حمیــد،  پیشــگاه هادیان،  محمــد،  رئیســی،   ]8[
 ،)1398 )تابســتان  مهدــی،  جاودانی مقدــم،  جهان بخــش، 
الزامــات  و  اجتماعــی  بحران هــای  آسیب شناســی 
سیاســت گذاری امنیتــی دــر پیشــگیری از آن، فصل نامــه 
ــا 102. ــات 75 ت ــماره 32، صفح ــران، ش ــی، ته ــت مل امنی

الهــام، حمانــی، کامــران، )بهــار 1399(،  ]9[ ملک زادــه، 
بررســی علــل بحران هــای اجتماعــی ایــران دــر جنــگ جهانــی 
اول بــا نــگاه بــه مطبوعــات، نشــریه مطالعــات تاریــخ جنــگ، 

ــا 137. ــات 115 ت ــماره 11، صفح اراک، ش
]10[ کانتــر، روزابــت، )1383(، تحــول! پیــروزی دــر فرهنــگ 
دیجیتالــی فردــا، ترجمــه عبدالرضــا رضایی نــژاد، چــاپ دــوم، 

تهــران، انتشــارات ســازمان فرهنگــی فــرا.
ــه  ــات، ترجم ــر اطالع ــل، )1382(، عص ــتلز، مانوئ ]11[ کاس
ــو. گــروه مترجمــان، جلــد اول، چــاپ ســوم، تهــران، طــرح ن
ــان ــات و پای ــر ارتباط ــل، )1382(، عص ــتلز، مانوئ ]12[ کاس

ــش  ــازی و افزای ــای مج ــمگیر فض ــرات چش ــت و تغیی  اینترن
ــای  ــت ه ــال محدودی ــکان اعم ــه ام ــر جامع ــران آن د کارب
ــی  ــت حداقل ــرش محدودی ــه پذی ــد ب ســرزمینی نیســت و بای
راضــی شــد؛ وگرنــه شــاید دــر کوتاه مدــت بتــوان نیــاز مردــم 
ــه  ــخگویی ب ــکان پاس ــت ام ــر بلندمد ــا د ــرد، ام ــن ک را تأمی
ــود  ــیوه وج ــن ش ــا ای ــم ب ــای مرد ــته ها و نیازه ــه خواس  هم
ندــارد و بــه ایــن وســیله زمینــه بــروز بحران هــا و تهدیدهــای 
اجتماعــی آرام آرام شــکل مــی گیــرد. همچنیــن اینترنــت یــک 
ــر  ــد ب ــرون می توانن ــر فراســرزمینی اســت و اشــخاص از بی ام
ایــن فضــا تأثیــر بگذارنــد و دــر داخــل از آن متأثــر می شــوند؛ 
دــر نتیجــه اقدامــات مهندسی شــده از بیــرون از مرزهــا جامعــه 
ــرد  ــاره رویک ــد. درب ــش کن ــران و تن ــار بح ــد دچ را می توان
ــروز  ــن فضــا و ب ــه افسارگســیختگی ای ــا توجــه ب دــوم هــم ب
ــه  ــی ک ــبکه های اجتماع ــق ش ــترده از طری ــای گس تهدیده
منجــر بــه مشــکالت اجتماعــی، روحــی، روانــی و حتــی شــکل 
ــن  ــی بود ــکان اســتقالل و غیرحقوق ــم شــده، ام ــری جرائ گی
ــر  ــه ای از این رویکــرد هــم د ــارد و نمون ــن فضــا وجــود ند ای
ســایر کشــورها دیدــه نمــی شــود. دربــاره رویکــرد ســوم هــم 
ــن  ــرل ای ــرای کنت ــه ب ــل باقی ماند ــا راه ح ــه تنه ــه ب ــا توج ب
ــت از  ــل حمای ــل اص ــه مث ــول اولی ــری اص ــد یک س ــا بای فض
حریــم خصوصــی و ارتقــای امنیــت، اصــل دسترســی همگانی، 
اصــل آزادــی اطالعــات، اصــل عدــم مداخلــه حداکثــری 
دولــت، اصــل آزادــی اینترنــت و ... را دــر اعمــال سیاســت ها 
ــن محقــق نمــی شــود،  ــا لحــاظ کــرد و ای ــری    ه و تصمیم گی
ــص  ــون مخت ــزا و مد ــون مج ــرای قان ــب و اج ــا تصوی ــر ب مگ
حــوزه فضــای مجــازی کــه هــم حدومــرز حاکمــان را مشــخص 
کنــد و هــم مســئولیت و پذیــرش اقدامــات کاربــران را تــا برای 
همــگان از ایــن راه حیطــه وظایــف و اختیــارات چــه در ســطح 
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کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran

26
)پدافند غیر عامل(

ی 
ضا

ر ف
گ د

رین
فیلت

ال 
عم

ی ا
برا

ون 
 قان

ت
کمی

حا
ی 

دها
کر

روی
ی 

رس
بر

ور
نص

ا م
ن نی

عبا
ی ش

هد
- م

ی 
ماع

جت
ی ا

دها
هدی

و ت
ها 

ران 
بح

 با 
زی

جا
م



5

در 
ن 

ما
خت

سا
ن 

یم
ه  ا

خلی
د ت

کر
روی

 با 
ارا

ی ک
ها

ضا
ی ف

ند
کرب

 پی
سی

برر
ور

ظرپ
ی ن

دتق
حم

/ م
ثه

اد
 ح

ام
نگ

ه

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره بیستم
پاییز و زمستان

 1400

کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه

)مطالعه موردی: خوابگاه دانشجویی(
Email: iran-m_nazarpour@sbu.ac.ir ،محمدتقی نظرپور*: استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

کی: استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و حرفه ای انقالب اسالمی، تهران، ایران علی خا
پیمان بهرامی دوست: کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید رجایی، تهران

احمد حیدری: کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
تاریخ دریافت: 98/03/23
تاریخ پذیرش: 99/06/29

چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran

مقــاالت  مجموعــه  ایــران،  دــر  اجتماعــی  جنبش  هــای 
ــران، انتشــارات پژوهشــکده  ــران، ته ــی ای ــای اجتماع چالش  ه
و  فرهنگــی  پژوهش  هــای  گــروه  اســتراتژیک  تحقیقــات 

اجتماعــی، صفحــات 237 تــا 26. 
]28[ رجبــی، عبدالــه، تــرازی، نســرین، )1396(، بررســی 
انتقادــی حاکمیــت حقوقــی ســاختار فنــی اینترنــت بــر فضــای 

ــماره80.  ــی، ش ــات حقوق ــه تحقیق ــازی، فصل نام مج
]29[ اســتیون هیــک، ادــوارد، اف هلپیــن و اریــک هوســکینز، 
)1392(، حقــوق بشــر و اینترنــت، ترجمــه سیدقاســم زمانــی و 

مهنــاز بهراملــو، تهــران، نشــر انتشــارات خرســندی.
بابازادــه مقدــم، حامــد، رضایــی، مهدــی )1393(،   ]30[
ــد  ــا تأکی ــت ب ــرای اینترن ــررات ب ــن و مق ــن قوانی اصــول تدوی
ــش  ــه پژوه ــا، فصل نام ــورای اروپ ــکو و ش ــات یونس ــر مصوب ب

ــوره 15، شــماره42. ــی، د ــوق عموم حق

 هــزاره، جلــد اول، ترجمــه ناصــر موفقیــان، تهــران، انتشــارات 
علمــی و فرهنگــی تهــران.
]13[ فرهنگ لغت وبستر 

 ،)1373( رابــرت،  فالتزگــراف،  و  جیمــز  دوئرتــی،   ]14[
ــس  ــر قوم ــل، نش ــط بین المل ــر رواب ــارض د ــای متع نظریه ه
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

کارا نمودن ساختمان خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی جهت تخلیه اضطراری ارائه شد. گردید. در پایان نیز روشی جهت  پیشنهاد 
کلیدی: پیکربندی فضایی، تخلیه ی ایمن، حادثه در ساختمان، آتش سوزی، خوابگاه دانشجویی واژه های 

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
Mohammad Taghi Nazarpour*1, Ali Khaki2, Peyman BahramiDoost3, Ahmad heidari4

Abstract

In recent years, the expansion of higher education centers and universities has led to a growing number of students 
and student dormitories. Due to the large number of students in the dormitories, fires and accidents in these areas 

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Enghelab-e Eslami Technical College , Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran
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