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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 
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تحلیل کیفی نقش فساد اداری در ایجاد بحران های 
اجتماعی

)مطالعه موردی: اعتراضات دی ماه 96 در شهرستان شهرکرد(
 احمد رضا قربانی مرغملکی: دانشجوی دکترای مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر رضا حسنوی*: استاد تمام، مهندسی صنایع - سیستم و بهروری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر   
دکترمحمد اسکندری: استادیار، مرکز مدیریت بحران، مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تاریخ دریافت: 1400/01/14
تاریخ پذیرش: 1400/09/30

چکیده
بحران های اجتماعی مبین گونه ای از بحران ناشی از گسست نظم موجود و ناتوانی نظام اجتماعی در برقراری تعادل دوباره هستند. 
اجتماعی  با منشأ  بحرانی  نمایانگر وقوع  اعتراضات  این  اشاره کرد.  اجتماعی دی ماه 96  اعتراضات  به  بحران ها می توان  این  از جمله 
فراگیر، وسیع، عمیق و متفاوت با سایر بحران های جدایی طلبانه، مذهبی و جنبش های دانشجویی دهه های گذشته بود که توانست در 
کوتاه ترین زمان 100 شهر را نابسامان کند. اینکه نظام اداری به عنوان مهمترین خرده نظام سیاسی چگونه می تواند در ایجاد نارضایتی 

و تولید بحران اجتماعی نقش خورنده ای را دربراندازی حاکمیت ایفا کند، پرسش و هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. 
هدف این مقاله ارائه تحلیلی کیفی از چگونگی نقش فساد اداری در ایجاد بحران های اجتماعی است. داده ها از طریق انجام مصاحبه های 
عمیق و با روش نمونه گیری هدفمند با 23 نفر از افراد خبره و مطلع از چگونگی وقوع اعتراضات دی ماه 96 در شهرستان شهرکرد مرکز 

استان چهارمحال و بختیاری با بافت چند قومی و گویشی متنوع گردآوری شده است.
مصاحبه های ضبط شده پس از پیاده سازی و چندین بار مرور با استفاده از روش تحلیل مضمون )تحلیل تماتیک( که یکی از فنون تحلیل 
متون و مصاحبه ها در روش کیفی است، بررسی و طبقه بندی شد. یافته های تحقیق شامل 8 مضمون فراگیر و 26 مضمون سازنده از 
نقش فساد اداری بر ایجاد بحران های اجتماعی است. از طرح بخشی از 460 مضمون پایه به دست آمده، به علت مشابهت و تکراری بودن 

امتناع و لزوماً به اهم آن ها در بخش یافته ها اشاره شده است. 

واژگان کلیدی: فساد اداری، بحران، بحران اجتماعی

Qualitative analysis of the role of corruption 
in creating social crises A case study of the 
December 2017 protests in Shahrekord
 A case study of the December 2017 protests in Shahrekord
Ahmad Reza Ghorbani Marghmaleki1, Reza Hosnavi *2, Mohammad Eskandari3

Abstarct
Social crises are manifested by the disruption of existing order in a situation in which the ability of the social 
system to rebalance declines. One of these crises is the social protests of December 2017. These protests showed 
the occurrence of a crisis of pervasive, wide-ranging, deep and different social origin from other crises (separatist, 
religious, and student movements) of the past decades that could disrupt a hundred cities in the shortest possible 
time. As the most important political subsystem, how it can play a corrosive role in overthrowing the government 
in creating dissatisfaction and social crisis, is the main question and purpose of this research.
The purpose of this article is to provide a qualitative analysis of how the role of corruption in creating social 
crises. Data were collected through in-depth interviews and purposive sampling with 23 experts on how the 
December 2017 protests took place in Shahrekord, with a multi-ethnic context and diverse dialect. The recorded 
interviews were implemented and after several reviews using the method of thematic analysis, which is one of the 
techniques of text analysis and interviews in qualitative method, were classified and the topics were extracted from 
it. Findings of the research include 8 comprehensive themes and 26 constructive themes of the role of corruption 
in creating social crises. Some of the 460 basic themes have been omitted due to similarity and duplication, and 
the most important ones are necessarily mentioned in the research findings section.

Keywords: Corruption, Crisis, Social crisis
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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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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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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 
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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 
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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 و بیان مسئله:

ــا  ــر ب ــه اخی ــش از 4 ده ــر بی ــران د ــالمی ای ــوری اس جمه
ــی  ــه خارج ــی و چ ــأ داخل ــا منش ــه ب ــی چ ــای متعد بحران ه
ــوان  ــا می ت ــن بحران ه ــه ای ــه از جمل ــت ک ــه اس ــه بود مواج
ــرد.  ــاره ک ــه آن اش ــد فزایند ــی و رون ــای اجتماع ــه بحران ه ب
تعادــل،  ســازمان ها،  حیــات  قادرنــد  کــه  بحران هایــی 
ــه  ــه و ب ــه کرد ــا خطــر مواجه ــه را ب ــت و ســالمت جامع امنی
ــورش ها  ــی، ش ــه سیاس ــارهای برهم زنند ــی، فش ــورت ناآرام ص
و اعتصاب هــای بی مهــار بــرای درخواســت های اقتصادــی 
ــات  ــر« اقدام ــه »گ ــه گفت ــوند و ب ــر ش ــا ظاه ــد آنه و همانن
ــرای برانداختــن حکومت هــا از ســال 1945  ــونت آمیز ب خش

ــت ]1[.  ــه اس ــی بود ــات مل ــایع تر از انتخاب ش
کاهــش فاصلــه زمانــی بحران هــای اجتماعــی دــر دهــه اخیــر 
حضــور  بــا   98 و   97  ،96 ســال های  اعتراضــات  به ویــژه 
کارگــران معتــرض نیشــکر هفت تپه دــر ســال هال 96، کارگران 
ــات  ــان، تجمع ــاران، بازاری ــواز، کامیون د ــوالد اه ــی ف ــروه مل گ
مختلــف  مســتمری بگیران)منابع  بازنشســتگان،  معلمــان، 
خبــری درســال 97( گــواه آن اســت کــه مطالبــات و اعتراضات 
ــی و  ــازی های غیراصول ــر خصوصی س ــه د ــه ریش ــور عمد به ط
ــن  ــات چندی ــر، معوقع ــی کم اث ــت های اقتصاد ــی، سیاس رانت
ــرخ  ــان ن ــازار، نوس ــود ب ــورم، رک ــوق، ت ــتمزد و حق ــه دس ماه
ارز، افزایــش قیمــت لــوازم یدکــی کامیــون و ... داشــته اســت.

طبــق نظرســنجی آبــان 98 دربــاره مســائل روز جامعــه از مردم 
ــای  ــه اعتراض ه ــخگویان ریش ــد پاس ــود 83 درص ــتان حد اس
ــان را مشــکالت اقتصادــی و حدــود 80 درصــد)35 درصــد  آب
ــق  ــا را ح ــاد( اعتراض ه ــد خیلی زی ــاد و 45 درص ــد زی ــر ح د
قانونــی مردــم دانســته اند. دــر طــرح ســنجش فرهنــگ 
سیاســی ایرانیــان هــم کــه دــر دی مــاه 97 دــر اســتان صــورت 
گرفــت، حدــود 59 درصــد برقــراری عدالــت و رفــع نابرابــری را 
از دولــت انتظــار داشــته اند. تأمیــن امنیــت، توســعه، آبادانــی 
ــر  ــد د ــا 16، 9 و 8 درص ــب ب ــه ترتی ــات ب ــی و انتخاب و آزاد
ــته  ــرار داش ــت ق ــم از دول ــارات مرد ــی انتظ ــای بعد اولویت ه
ــاری( ــال و بختی ــیمای چهارمح اســت.)واحد پژوهــش صداوس

تحــوالت  از  دیگــر  گونــه ای   96 دی مــاه  اعتراضــات  امــا 
ــت های  ــی سیاس ــر از ناکارآمد ــر را متأث ــه اخی ــی ده اجتماع
وزیرکشــور  به زعــم  و  ســاخت  پدیدــار  دولــت  اقتصادــی 
ــه 100 شــهر رســیده و دــر 42 شــهر هــم  »ظــرف 2 شــب ب
ــاًل  ــال 1388را کام ــان س ــد. او جری ــر ش ــری« منج ــه درگی ب
سیاســی- جناحــی و ســازوکار اعتراضــات دی مــاه 1396را 
ــوان  ــوز، 97/1/1( عن ــون » لیدر«)اقتصــاد نی غیرسیاســی و بد
ــات  ــن اعتراض ــم ای ــاک ه ــری تابن ــایت خب ــت. س ــه اس کرد
ــه  ــان کرد ــاد بی ــی و فس ــی، گران ــائل اقتصاد ــی از مس را ناش
ــتراتژیک  ــای اس ــی ه ــز بررس ــت.)تابناک، 96/10/13( مرک اس
ریاســت جمهــوری هــم بــا اســتناد بــه یــک نظرســنجی بیــان 
کــرد کــه 40 درصــد پاســخگویان مخاطــب شــعارهای مردــم 
ــت و  ــد روحانی ــام، 2/9 درص ــد کل نظ ــت، 34/7 درص را دول
همچنیــن 69 درصــد خواســتار بهبــود وضــع اقتصادــی شــده، 
ــد  ــته، 20/6 درص ــی داش ــاد مال ــه فس ــراض ب ــد اعت 30 درص
ــت  ــه، 13/5 درصــد قطــع حمای ــرض بود ــی معت ــه بی عدالت ب
ازســوریه و فلســطین، 9/7 درصــد آزادــی بیــان و2/3 درصــد 

رفــع حصر)ایســنا، 97/5/11( را خواســتار شــده اند.
رانــت  غیراصولــی،  خصوصی ســازی  چــون  کلیدواژه هایــی 
ــاری از  ــاد اد ــد. فس ــاد اداری ان ــازه های فس ــی از س و بی عدالت
جملــه پدیده هــای اجتماعــی بی ثبات ســاز و یکــی ازعلــل 
ــای سیاســی اســت  ــا نظام ه ــا ]2[ ی ــی دولت ه ــم ناکارآمد مه
کــه بــه دالیــل مختلفــی از جملــه ســاختاری، مدیریتــی 
و فرهنگــی روی می دهــد کــه اگــر به موقــع و به درســتی 
ــه  مدیریــت نشــود، دــر بســتر زمــان قابلیــت تبدیــل شــدن ب
یــک آســیب و دــر نهایــت تهدیــد و امنیتی شــدن را دــارد ]3[.

بــا توجــه بــه اینکــه بحــران اجتماعــی دی مــاه 96 دــارای نکات 
متمایزکنندــه ای از گونه هــای اعتراضــی پیشــین اســت و تمرکز 
ایــن مقالــه دــر گردــآوری داده هــا بــر آن اســت؛ امــا تحقیقات 
محدودــی دربــاره آن صــورت گرفتــه کــه دــر نتایــج آن هــا بــه 
دالیلــی چــون چهــره اقتصادــی و رشــد ســرمایه داری، ذهنیــت 
ــش  ــی، افزای ــام سیاس ــی نظ ــت، ناتوان ــاس محرومی ــام احس ع
ــدن  ــار ش ــور، به هنج ــر کش ــر د ــوان و مطالبه گ ــت ج جمعی
فســاد اقتصادــی و نادیدــه انگاشــتن واقعیت هــای جامعــه دــر 

گفتمــان رســمی حاکمیــت اشــاره شــده اســت ]4[.
ــای  ــا بحران ه ــاری ب ــاد اد ــه فس ــتندی از رابط ــق مس مصادی
اجتماعــی و فروپاشــی دولــت هــا وجــود دــارد کــه مــی تــوان 
بــه ســقوط پهلــوی ]5[ وتحــوالت خشــن منطقــه ای دریمــن 
ــفافیت  ــازمان ش ــرد. س ــاره ک ــی ]6[ اش ــس و لیب ــر، تون ، مص
بیــن الملــل)2015( بــا بررســی کشــورهای عــراق، افغانســتان 
ــل داعــش،  ــت ناکامــی ارتــش هــای عــراق مقاب ــه عل و نیجری
نیجریــه مقابــل بوکوحــرام و افغانســتان دــر مقابــل تروریســم را 

متأثــر از فســاد ادــاری بیــان کردــه اســت ]7[.
بررســی هــای پژوهشــگران آفریقایــی هــم بیــان می کنــد کــه 
ــای  ــی دولت ه ــال 2004 میالد ــا س ــال 1963 ت ــن س از ژوئ
ــق،  ــای ناموف ــق، 43 کودت ــای موف ــی 44 کودت ــی غرب آفریقای
82 گــزارش توطئــه  کودتــا و حدــود 7 جنــگ داخلــی را 
ــات  ــاد مقام ــت و فس ــوء مدیری ــی« س ــد. »اتوب ــه کرده ان تجرب
دولتــی نســبت بــه منابــع عمومــی را از بیشــترین توجیه هــای 
گفته شــده بــرای فعالیت هــای شورشــی دــر ســیرالئون و 
لیبریــا ]8[ و بامیدــل هــم بــر تأثیــر فســاد بــر شکســت دولــت 
ــد  ــع تأکی ــب مناب ــرای کس ــی ب ــای داخل ــگ  ه ــوران جن و ف

.]9[ کرده انــد 
ــای  ــه آماره ــوان ب ــده می ت ــی یادش ــواهد میدان ــر ش ــالوه ب ع
ــم  ــاله ه ــد 17 س ــک رون ــل دری ــن المل ــفافیت بی ــازمان ش س
ــال  ــن س ــال 2003)اولی ــر س ــه د ــوری ک ــرد. به ط ــاره ک اش
ــران دــر میــان 133 کشــور رتبــه 78 را داشــته؛  عضویــت( ای
ــه ترتیــب  امــا دــر ســال های 2017، 2018، 2019 و 2020 ب
ــور  ــان180 کش ــر می ــای 130، 138، 146 و 149 را د رتبه ه
را بــه خــود اختصــاص دادــه کــه عالئــم هشــدار دهندــه ای را 
ــال های 2003  ــزارش از س ــی ، گ ــزد می کند)ترنس پرنس گوش

ــا 2021(. ت
اینکــه فســاد ادــاری ریشــه ای تاریخــی دــارد و مختــص یــک 
ســرزمین نیســت، امــری بدیهــی و روشــن اســت. امــا غفلــت از 
تأثیــر آن دــر ایجــاد نارضایتــی و تولیــد بحران هــای اجتماعــی 
مختل ســاز عاملــی مهــم دــر ایجاد شــکاف میــان دولــت و ملت 
و متغیــری اثرگــذار دــر شــکنندگی و واژگونــی دولت هاســت.
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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 

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 

بدیــن وصــف ایــن مطالعــه دراســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــر  ــی-زبانی د ــی و گویش ــد قوم ــت چن ــاری از باف ــا برخورد ب
ــاالی  ــزان ب ــه ضمــن داشــتن می شــرایطی انجــام می شــود ک
بیــکاری)2 اســتان آخردــر کشــور( همــواره دــر مناســبت های 
ــتان ها  ــن اس ــره باالتری ــر زم ــات د ــه انتخاب ــی از جمل سیاس
قلمدــاد شــده اســت. بــا ایــن وجــود دــر ســومین روز از آغــاز 
ــا  ــتان ب ــز اس ــر مرک ــای آن د ــاه 96 زمینه ه ــات دی م اعتراض
ــی مشــاهده  ــوران انتظام ــا مام ــی ب ــود خیابان ــی محد صف آرای
شــده اســت. به رغــم شــواهد بیان شــده از نقــش فســاد ادــاری 
دــر بــروز بحران هــای اجتماعــی مطالعــات مبســوطی در کشــور 
ــه  ــاد ک ــارد. بررســی ها نشــان د ــاره وجــود ند ــن ب ــر ای ــا د م
تحقیــق مشــابهی با ایــن موضــوع و روش در اســتان چهارمحال  
و بختیــاری و دــر ســطح ملــی انجام نشــده و چنانچه از بررســی 
محقــق مغفــول ماندــه باشــد هــم از حــد انگشــتان دســت فراتر 
نمــی رود. بنابرایــن ضــرورت دارد تــا تحقیقاتی برای تشــخیص 
چرایــی و چگونگــی آن بــا هدــف پیشــگیری و تقویــت رابطــه 
ــر  ــژه د ــل از فروپاشــی و اضمحــالل( به وی ــت )قب ــت و مل دول
ــش  ــاس، پژوه ــن اس ــر ای ــرد. ب ــورت پذی ــی ص ــق قوم مناط
حاضــر بــا هدــف آسیب شناســی و بــا روش کیفــی و اکتشــافی 
بــه طــرح ایــن ســؤال کلــی کــه فســاد ادــاری )به عنــوان بســتر 
ــک  ــات ی ــه موجب ــی( چگون ــی و سیاس ــی، اقتصاد ــاد مال فس

ــازد.  ــی آورد؟ می پرد ــم م ــی را فراه ــران اجتماع بح
ادبیات پژوهش: 

فساد اداری:
ــه تعریــف واحدــی ازفســاد ادــاری بــه دلیــل برخوردــاری  ارائ
از یــک مجموعــه عوامــل پیچیدــه و به هم تنیدــه تاکنــون 
ــف از  ــر تعاری ــا اکث ــت؛ ام ــیده اس ــی نرس ــرانجام واحد ــه س ب
فســاد بــر مبنــای »کاربــرد ســوء قدــرت و یــا ســوء اســتفاده از 
مفاهیــم اساســی اخــالق، عدالــت و یــا بــه اســتفاده غیرقانونــی 
از اختیــارات اداری-دولتــی بــرای نفــع شــخصی توســط 

ــد ]10[.   ــورت گرفته ان ــوری« ص ــتخدمان کش مس
بــه  می تــوان  ادــاری  فســاد  مختلــف  گونه بندی هــای  از 
دســته بندی جیــن)2001( بــر مبنــای عامــالن آن بــه 3 گونــه 
ــگان سیاســی  ــی نخب ــتفاده های اقتصاد ــوء اس ــاد کالن)س فس
ــاد آمیز  ــات فس ــه اقدام ــاد بوروکراتیک)ب ــود(، فس ــرت خ از قد
دیوان ســاالران دــر ارتبــاط بــا مقامــات باالدســتی و هــم چنین 
ــریع  ــا تس ــه و ی ــه ازای ارائ ــوه ب ــت رش ــد پرداخ ــم مانن مرد
درخدمــات، نادیدــه گرفتــن وظایــف و مقــررات و ...( و فســاد 
قانون گذاران)بــه امــکان تبانــی درتصویــب قوانیــن و تأثیــر دــر 

ــرد. ــاره ک ــگان( ]11[ ش ــار رأی دهند ــات و رفت نظــام انتخاب
اولریــش فون آلمــان )2004( دــر پژوهشــی 5 بعــد از مفهــوم 
فســاد ادــاری را به عنــوان انحطاطــی اجتماعــی، رفتــاری 
ــل  ــراکات قاب ــی از اد ــه، نظام ــق مبادل ــی منط ــرف، نوع منح
ــت.  ــه اس ــی کرد ــایه ای بررس ــت های س ــری و سیاس اندازه گی
ــک  ــق کم ــه محق ــاد ب ــن ابع ــام ای ــه تم ــت ک ــد اس او معتق
ــی  ــترهای واقع ــرون بس ــر د ــاری را د ــاد اد ــه فس ــد ک می کن

ــد]12[. ــل کن ــی تحلی اجتماع
ــون  ــی چ ــای مختلف ــاری را از زوای ــاد اد ــوع فس ــی وق چگونگ
ــی  ــی، سیاس ــی، اقتصاد ــی، جامعه شناس ــی، حقوق روان شناس

ــد.  ــی کرده ان ــی بررس ــاختاری و محتوای ــاظ س ــه لح ــا ب و ی
ــاری  ــاد اد ــوع فس ــت وق ــی-نهادی عل ــتم سیاس ــه سیس نظری
را احــزاب سیاســی، قوانیــن و نهادهــای دولتــی می دانــد. 
ــی  ــا زمان ــد ت ــا می کنن ــه ادع ــن نظری ــان ای ــاران و حامی طرفد
کــه تمــام مســیرهای دسترســی بــه خدمــات و منابــع دولتــی 
به طورعمدــی و کنترل شــده بــرای فســاد طراحــی شــده 
ــل  ــاد متوس ــه فس ــع ب ــای ذی نف ــهروندان و گروهه ــند، ش باش
ــم از  ــف ه ــرکت های مختل ــر ش ــاد د ــطوح فس ــوند. س می ش
ــد کــه تصمیــم  ــه پیــروی کردــه]و صاحبــان اختیارن ایــن روی
ــه  ــم ب ــفاف مرد ــی آزاد و ش ــا از دسترس ــه آی ــد[ ک می گیرن
منابــع قدــرت یــا خدمــات جلوگیــری کردــه و یــا آن را مجــاز 

ــد ]13[.  ــی کنن ارزیاب
پیامدهای فساد اداری                 

ــر  ــی ب ــد وجه ــتقیم و چن ــتقیم، غیرمس ــرات مس ــاد تأثی فس
نگــرش مردــم)از رضایــت تــا نارضایتــی( نســبت بــه حاکمیــت 
و کیفیــت اداره)حکمرانــی( ایجــاد می کنــد. آموندســن)1997( 
معتقــد اســت نگــرش مردــم بیشــتر از عملکــرد دولــت، تــوان 
راضــی نگــه داشــتن، خیراندیشــی، ارائــه خدمــات مطلــوب بــه 
ــا  ــرد پید ــات سیاســی کارک ــای مقام ــم وکاریزم تقاضــای مرد

.]14[ می کنــد 
فســاد ادــاری می توانــد بــا تأثیــر بــر ترکیــب مخــارج دولــت، 
ــرف  ــخصی ]2[ منح ــع ش ــب مناف ــه کس ــی را ب ــع عموم مناف
ــی،  ــروت مل ــش ث ــه کاه ــک)2016( ب ــم پاتری ــد و به زع کن
افزایــش هزینــه و قیمــت تمام شــده کاالهــای مــورد نیاز)ماننــد 
ــا عرضــه آب آشــامیدنی(،  ــا و ی ــارس، بیمارســتان، جاده ه مد
ــف و  ــالق کاری ضعی ــورم، اخ ــع، ت ــب مناب ــص نامناس تخصی
غیرحرفــه ای و فقیــر شــدن کل جمعیــت ]15[ کــه از عوامــل 
اقتصادــی مهــم دــر نارضایتــی اجتماعــی اســت، منتهــی شــود.

ــی  ــه بی اعتماد ــد ب ــاری می توان گســتردگی و عمــق فســاد اد
ــک  ــول دموکراتی ــف اص ــی ]16[، تضعی ــای سیاس ــه نهاده ب
]17[، افــول مشــارکت دــر قالــب انجمن هــا و نهادهــای 
اجتماعــی ]18[ و بــه ناامیدــی، نگرانــی و نارضایتــی از دولــت 
]17[ کشــانده شــود. مایــکل سلیگســون بــا بررســی نظام هــای 
سیاســی دــر4 کشــور آمریــکای التیــن نشــان داد که گســترش 
ــط  ــل رواب ــا و تقلی ــش مشــروعیت دولت ه ــاد، ســبب کاه فس
ــی  ــاد انتخابات ــه فس ــود ]19[. البت ــا می ش ــا دولت ه ــم ب مرد
ــش  ــت افزای ــه ظرفی ــه ای از فســاد سیاســی اســت ک ــم گون ه

بــروز مناقشــه و ناآرامــی داخلــی را دــارد ]20[.
بحران اجتماعی و علل آن

بحران هــا اغلــب دــر سلســه مراتبــی پلکانــی کــه از بحران هــای 
ــم  ــی خت ــی و امنیت ــای سیاس ــه بحران ه ــاز و ب ــی آغ اجتماع
ــه  ــن مقال ــر ای ــا د ــتند ]3[؛ ام ــش هس ــل چین ــوند، قاب می ش
کــه  کلیتــی  به عنــوان  اجتماعــی  جنبه هــای  از  بحــران 
خرده نظام هــای سیاســی، اقتصادــی، ادــاری و فرهنگــی را 
دربرمی گیــرد، بررســی می شــود. دــر ایــن جــا نظــام اجتماعــی 
مفهومــی انتزاعــی و تحلیلــی اســت کــه می توانــد بــرای تحلیــل 
اجتماعــات، نهادهــا و جنبش هــای اجتماعــی دــر مقیاس هــای 

ــه کار گرفتــه شــود.   مرتبطــی ب
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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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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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منظـور از بحران هـای اجتماعـی آن دسـته از بحران هایی اسـت 
کـه دـر گروه های بـا ماهیت اجتماعی گسـترش یافتـه و موجب 
بـه خطـر افتادـن و به  هـم خوردـن تعادـل عمومـی، امنیـت، 
بحـران  یـک  زمانـی  می شـوند.  اجتماعـی  زندگـی  و  سـالمت 
اجتماعـی از نظـر کمـی و کیفـی آشـکار می شـود کـه نظـام 
اجتماعـی توانایـی حـل مسـائلی کـه پیـش از ایـن تـوان حـل 
آن هـا را داشـته، از دسـت می دهـد و دیگر توان مهـار و واپایش 
حوادـث غیردلخـواه را ندـارد. دراین وضعیت نابسـامانی عمومی 
و نبـود تعادـل فراگیـر دـر جامعه بـروز کردـه ]21[ و به  صورت 
تعارض هـای اجتماعـی، ناآرامی، فشـارهای برهم زننده سیاسـی، 
درخواسـت های  بـرای  بی مهـار  اعتصاب هـای  و  شـورش ها 
بحران هـای  می شـوند.  ظاهـر  آن هـا  هماننـد  و  اقتصادـی 
اجتماعـی به طـور معمـول پیامـد زنجیره هایـی از علـل متنـوع 
هسـتند کـه ایـن تنـوع و تعدـد شناسـایی علـل واقعـی آن ها را 
بسـیار مشـکل می سـازد. بـا توجـه بـه پیشـرفت جوامع بشـری 
و بـاال رفتـن آگاهی هـای اجتماعـی، مطالبـات و خواسـته های 
مردـم و گروه هـای اجتماعـی هـم افزایش یافته و بـه بروز تنش  
و اختـالف منافـع میـان مدیـران، کارفرمایـان و تصمیم گیران با 

مطالبه گـران منجـر شـده اسـت ]22[.
از  از دیدگاه هـای متفـاوت  علـل وقـوع بحران هـای اجتماعـی 
جملـه توسـعه و شـکنندگی دولت ها بررسـی شـده اند. لوسـین 
پـای )1967( شـرط رسـیدن بـه توسـعه را گـذار از بحران های 
هویـت، مشـروعیت، نفـوذ، مشـارکت و توزیـع؛ »بایندـر« تولید 
بحران هـای اجتماعـی را نتیجـه بـروز تناقـض بیـن نشـانگان 
سـه گانه توسـعه یعنـی برابـری فرهنگـی، ظرفیـت اقتصادـی و 
انفـکاک اجتماعـی ]23[ و بنیـاد کارنگی همدر دـر تعریف خود 
از سیسـتم اجتماعـی بـر پایـه برهم  کنـش 3 عامـل حکومـت، 

توسـعه و تعـارض تأکیـد کرده اسـت ]24[ .
وتشـکیالتی  ادـاری  وهمکارانـش)1394( سـاختارهای  بـروک 
دولت هـای شـکننده را سـاختارهای ناکارآمـد و فاسـدی مـی 
داننـد کـه حکمرانـی دـر آنها بـر مبنای اجبـار و نه مشـروعیت 
و حاکمیـت قانون صـورت می گیـرد. فقدان پاسـخگویی، فقدان 
تـوان الزم دربرنامـه ریزی و اجرای سیاسـت ها و فقدـان اقتصاد 
ملی مسـنجم برای ایجاد رفاه نسـبی شـهروندان از ویژگی های 
ایـن دولت هـا قلمدـاد کرده انـد. به زعـم آنهـا دولتـی شـکننده 
اسـت کـه سـاختار آن فاقـد ارادـه سیاسـی دـر کاهـش فقـر، 
پیشـبرد توسـعه، تأمین حقوق بشـر و امنیت مردم اسـت ]25[. 
بسـیاری از دانشـمندان معتقدنـد هرپدیدـه اجتماعـی ماننـد 
بی ثباتـی سیاسـی دـارای علـل سـاختاری و علـل فوری اسـت. 
علـل سـاختاری معطـوف بـه ریشـه ها و زمینه هایـی اسـت کـه 
بـه  امـا علـل فـوری  بسـتر وقـوع پدیدـه اجتماعـی هسـتند، 
اقدامـات کارگـزاران یـا وقـوع رویدـاد بـاز می شـود ]24[ و » 
»مقامـات  را  درجوامـع  بحـران  منشـأ  هـم  ایسـتون«  دیویـد 

 .  ]26[ می دانـد  جامعه سیاسـی«  یـا  و  رژیـم  سیاسـی، 
دـر تبییـن علـل وقـوع بحران هـای اجتماعـی برخی بـه 3 علت 
اختـالف طبقاتـی، تعارضـات سیاسـی، و تعارضـات اجتماعـی-

نظام هـای  ازسـازکارهای  منتـج  عوامـل  به عنـوان  فرهنگـی 
بحـران زا درجوامـع ]27[ پرداخته انـد و برخـی بـا تمرکـز بـر 
چگونگـی آغـاز و جرقـه بحـران بـه عواملـی چـون یـک متغیـر 
روان شـناختی، یـک حملـه ناگهانـی، تنـش دیپلماتیک، شـروع 

جنـگ، کودتـا، فروپاشـی دولت هـا، بـروز ناآرامـی و شـورش، 
تظاهـرات خشـونت آمیز، برخوردهـای قومی-نژادی، جنبش های 
دانشـجویی، چالش هـای غیـره قاعده منـد جناح هـای سیاسـی 

و... ]28[ اشـاره کرده انـد.
نظریه های جامعه شناسی بحران

از اندیشـمندانی که از منظر جامعه شناسـی به توصیف و تحلیل 
انقالب هـا  و  اجتماعـی  تعارضـات، جنبش هـا و دگرگونی هـای 
تاریـخ  از  تبیینـی  مارکس)برپایـه  بـه  می تـوان  پرداخته انـد،  
بشـری و تکامـل جوامـع بـر اسـاس تضادهـای طبقاتـی( ]29[، 
تدگـر )محرومیـت نسـبی را عامل اصلـی در وقـوع اعتراض های 
اجتماعـی و خشـونت جمعـی علیـه شـرایط حاکـم می دانـد.( 
]1[، آلمونـد )نهفتـه بودن منشـأ بحران درذات نظام سیاسـی و 
یـا درعوامـل محیطـی( ]30[، نیـل اسملسـر ) اهمیت 6 شـرط 
زمینه هـای سـاختاری ، فشـار سـاختاری ، باورهـای تعمیم  یافته 
، عوامـل شـتاب دهنده ، گروهـی هماهنـگ و عملکـرد کنتـرل 
 ،]29[ اجتماعـی(  جنبـش  هـر  حضـور  بـرای  را  اجتماعـی 
بوزان)مفهـوم ارگانیکـی امنیـت اجتماعـی را هویـت دانسـته و 
امنیـت اجتماعـی را مترادـف امنیـت هویـت تلقـی می کنـد( 
]30[، ملویـن بسـترد ) چگونگی بـروز بحران هـای اجتماعی در 
اثـر نبـود ثبات و عدـم  تعادل در جوامع بین نیاز و داشـته( ]3[ 
و چارلـز جانسـون)منبع اصلـی عدـم  تعادل در جوامـع به عنوان 
شـرط الزم وقوع انقـالب از ناهمخوانی بیـن ارزش های فرهنگی 
عمدـه جامعـه و نظام تولیـد اقتصادـی(. ]29[، چارلـز تیلی)در 
نظریـه اعتـراض پدید آمدـن جنبش هـای اجتماعـی را به عنوان 
وسـیله بسـیج منابع گروهـی موقعی که مردم هیچ گونه وسـایل 
یـا  و  ندارنـد  خـود  خواسـته های  بیـان  بـرای  نهادی شـده ای 
نیازهایشـان مسـتقیماً توسـط مقامات دولتی سـرکوب می شود، 
می دانـد. تیلـی از سـازمان گـروه یـا گروه هـای درگیـر، بسـیج، 
منافـع مشـترک و فرصت بـرای تعقیب منافع مشـترک به عنوان 
4 جـزء اصلـی عمـل جمعـی در اعتـراض بـه نظـم اجتماعی یا 
کوشـش بـرای سـرنگونی آن نـام برده اسـت.(]29[ اشـاره کرد. 

فرآیند شکل گیری بحران های اجتماعی 
دـر ارتبـاط بـا تعییـن عوامـل مؤثـر بـر خشـونت و بی ثباتـی 
سیاسـی دـر نظام هـای اجتماعـی می توان بـه 3 رویکـرد نظری 
محرومیت نسـبی، بسـیج منابع و وابسـتگی نظام جهانی اشـاره 
کـرد. فـرض اساسـی تمـام نظریه هـای معطـوف بـه نارضایتـی 
ایـن اسـت کـه برخـی از اشـکال نارضایتـی کـه توسـط انـواع 
ایجـاد  جامعـه  دـر  کارکردـی  و  سـاختاری  بی تعادلی هـای 
می شـوند، خـود را بـه صورت خشـونت سیاسـی بـروز می دهند. 
نظریـه بسـیج منابـع عنصـر اصلـی و تعیین کنندـه اعتراضـات 
بـه منابـع  را  نارضایتـی نمی دانـد و علـت  را  سیاسـی خشـن 
سیاسـی، سـاختار فرصت هـا، دامنـه و شـدت تضـاد سیاسـی 
نظـری  سـنت  می دهـد.  نسـبت  درون کشـوری  خشـونت بار 
وابسـتگی جهانـی بـر خـالف 2 رویکـرد قبلـی تأکیدـش را دـر 
تبیین خشـونت روی عوامل خارجی گذاشـته اسـت. پیش فرض 
اساسـی دیدـگاه نظـام جهانـی ایـن اسـت کـه جهـان جدید از 
یـک اقتصـاد جهانی سـرمایه داری تشـکیل شـده که بـرای فهم 
تعارضـات طبقاتـی داخل و نزاع های سیاسـی دولـت خاص باید 

اقتصـاد جهانـی شـناخته شـود ]31[.

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 

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 

انباشــت نارضایتی)چــه بــه دالیــل ســاختاری، کارکردــی 
ــه خشــم و نفــرت عمومــی  ــان ب ــا ماهیتــی( دــر گــذر زم و ی
ــی  ــوان یک ــی به عن ــونت سیاس ــود. خش ــل می ش ــل مبد تبدی
از جلوه هــای کنــش اجتماعــی دــر یــک توالــی علــی عمدــه در 
بحران هــا ابتدــا بــا بــروز نارضایتــی آغــاز می شــود. دــر مرحلــه 
ــرد و  ــود می گی ــه خ ــی ب ــکل سیاس ــی ش ــن نارضایت ــوم ای د
ــات و بازیگــران  ــه موضوع ــه تحقــق عمــل خشــونت آمیز علی ب
سیاســی می انجامــد. نارضایتــی حاصــل از ادــراک محرومیــت 
مشــارکت کنندگان  انگیزانندــه  اساســی  شــرط  نســبی 

ــت ]1[. ــی اس ــونت جمع درخش
بــر اســاس نظریــه محرومیــت نســبی بســیج گروه هــای 
ــه  ــر از آن  چ ــه کمت ــت ک ــاس اس ــن احس ــر ای ــی د اجتماع
ــای  ــر از واقعیت ه ــد. مهم ت ــت کرده ان ــت، دریاف ــان اس حقش
عینــی، وجــود احســاس روانــی و ذهنــی دــر ایــن زمینه اســت. 
ــه  ــن طبق ــه بی ــا بیشــتر ناشــی از مقایســه فاصل ــن ناامنی ه ای
ــراض  ــه اعت ــت را ب ــه فرودس ــه تود ــت ک ــی اس ــر و غن فقی
می کشــاند ]30[. بدیــن ترتیــب ســرخوردگی حاصــل از شــدت 
محرومیــت بــر میزان مشــارکت در دــرون واحد سیاســی)دامنه 
(، میــزان ویرانگــری اقدام)شــدت ( و مدــت زمانــی که خشــونت 

دــوام می آورد)دــوام ( ]1[ تأثیرگــذار اســت.
نبــود  به ویــژه  انتظــارات  مســالمت آمیز  از حــل  ناامیدــی 
ــم  ــای مرد ــنیدن صد ــی ش ــکان قانون ــن ام ــوری بود ــا ص و ی
ــی را فراهــم  ــور کنش هــای اجتماع ــروز و ظه زمینه هــای ب
مــی آورد. هنگامــی کــه بی ثباتــی و ناپایدــاری ذاتــی جامعــه ای 
به طــور مصنوعــی ســرکوب شــود و فرصتــی بــرای بیــان 
اعتراضــات و شــنیدن صدــای مردــم دادــه نشــود، پیامــد آن 
بــه انباشــت نارضایتــی و تجمیــع خطــر دــر الیه هــای زیریــن 
ــی  ــا منته ــه خیابان ه ــدن آن ب ــانده ش ــا کش ــه ]6[ و ی جامع
ــی  ــی سیاس ــه بی تفاوت ــراد را ب ــی اف ــد برخ ــود و می توان می ش

ــد ]3[. ــوق ده ــی س ــت سیاس ــه مخالف ــی را ب و برخ
شــواهدی وجــود دــارد کــه نشــان می دهــد شــکنندگی 
دولت هــا بــا گســترش خشــونت جمعــی دــر اثــر نادیده انــگاری 
برخــی از دولت هــای پسااســتعماری همــراه بودــه اســت. 
ــت ناکارآمــد، شــکاف  علــت خشــونت ها دــور فاســد بیــن دول
ــر  ــه اســت ]25[. اگ ــی بود ــم توســعه اقتصاد ــی و عد اجتماع
چــه رئیس دانــا)1384( مدعــی اســت کــه هــر تهدیدــی 
ــه بحــران )عدــم تعادــل و ناامنــی( منجــر نمی شــود،  ــاً ب الزام
ــرار  ــر فشــار ق ــم زی ــی را ه ــل ناامن ــد خــود عام ــه می توان بلک
دادــه و تهدیدــی علیــه مناســبات، ســاخت فاســد و ســدبندی 

ــد ]27[ . ــعه باش ضدتوس
بــا توجــه بــه ویژگــی جامعــه مــورد مطالعــه می تــوان 
ــه علــت وجــود مشــوق های مشــترک دــر میــان  گفــت کــه ب
گروه هــای هویتــی و قومی-فرهنگــی احتمــال حمایــت و 
مشــارکت آن هــا دــر کنش هــای اشــتراکی بیشــتر اســت. 3 نوع 
ــای  ــرس از زیان ه ــته، ت ــای گذش ــی از زیان ه ــوق آزردگ مش
آیندــه و امیــد بــه دســتاوردهای نســبی باعــث کنــش سیاســی 
ــر 4  ــر آن ب ــالوه ب ــود. ع ــی می ش ــای هویت ــوی گروه ه از س
ــا و  ــی، پیشــینه، شــکل گیری ائتالف ه عامــل تمرکــز جغرافیای
اعتبــار رهبــران به عنــوان ظرفیــت کنــش جمعــی هــم اشــاره 

شــده اســت ]1[.

حوزه هــای کنــش اجتماعــی گاهــی می تواننــد بــا هدــف 
تأثیــر بــر سیاســت گذاران از فعالیت هــای مدرنــی ماننــد 
و  پیادــه روی  تظاهــرات،  اعتصــاب،  تحصــن،  راهپیمایــی، 
نشســت پیــروی کردــه و گاهــی از جنبش هــای تندــرو یعنــی 
ــام  ــی نظ ــازی و جایگزین ــی، براند ــای انقالب ــورش ها، قیام ه ش
پیــروی  سیاست ســتیز(  نهایــی  شــکل  سیاســی)به عنوان 
ــر  ــر براب ــگان سیاســی د ــی کــه نخب ــن موضــوع زمان ــد. ای کن
ــدن  ــخت تر ش ــه س ــند، ب ــخ نباش ــی پاس ــای اصالح تالش ه

ــد ]32[. ــد ش ــر خواه ــه منج ــرف مناقش ــر 2 ط ــع ه مواض
ــاختاری)نابرابری،  ــل س ــه دالی ــان اینک ــم محقق ــه به زع اگرچ
ــات  ــه اعتراض ــد ب ــی بتوان ــض و ...( به تنهای ــت، تبعی محرومی
جمعــی منتهــی شــود، اتفــاق نظــر قطعــی وجــود ندــارد؛ امــا 
بــه وجــود عوامــل ســاختاری در کنــار عوامــل واسطه ای)بســیج 
ــی  ــای اجتماع ــانه ها و جنبش ه ــی، رس ــه مدن ــا، جامع توده ه
و ...( تأکیدهــای بیشــتری وجــود دــارد. شــنیدر  و تیلــی  
نتوانســتند محرومیــت نســبی را بــه انــواع گســترده اعتراضــات 
جمعــی  نســبت دهنــد. مقیــد بودــن بــه تحلیــل شــکل گیری 
ــا  ــورش ی ــازمان ش ــن س ــل برآمد ــوان عام ــا به عن نارضایتی ه
میــزان مشــارکت بدنــه اجتماعــی مــورد تردیــد اســت. چیــزی 
کــه بــه شــورش دامــن می زنــد، میــزان منابــع اجتماعــی دــر 
دســترس بــرای گروه هــای بی ســازمان امــا تحــت ســتم اســت 
ــر  ــرای تغیی ــات ســازمان یافته ب ــه ســوی مطالب ــان را ب ــه آن ک

ــد ]33[. ــت می کن هدای
ــن و ژوئیــه  ــان و دانشــجویان برزیلــی دــر ژوئ تظاهــرات جوان
2013 نمونــه ای از یــک نارضایتــی بــه ظاهــر کم اهمیــت 
از افزایــش هزینه هــای حمل ونقــل بــود کــه توانســتند آن 
ــای  ــالگ، تلفن ه ــر، وب ــای مجازی)توئیت ــتفاده از فض ــا اس را ب
موضوعــات  بــه  به ســرعت   )... و  فیســبوک  هوشــمند، 
گســترده تری ماننــد فســاد ادــاری، غیرپاســخگو بودــن، ناتوانی 
ــرعت  ــد و به س ــری دهن ــه تس ــای بودج ــت و اولویت ه حکوم
مردــم را دــر 100 شــهر برزیل بســیج کردــه و دــر ریودوژانیرو 
100 هــزار نفــر و دــر ســائوپائولو 65 هــزار نفــر را بــه خیابــان 

بکشــاند ]32[.
از دیگــر مصادیــق ناتوانــی دولت هــا دــر فراهــم کردــن 
تحصیل کردــگان  جمعیــت  افزایــش  اجتماعــی  امکانــات 
دانشــگاهی مصری)مواجهــه بودــن حدــود 45 میلیــون جــوان 
ــر ســال  ــت د ــل از ســقوط دول ــا قب ــر 35 ســال ت مصــری زی
ــه  ــت ک ــترده( اس ــر گس ــکاری و فق ــای بی ــا چالش ه 2011 ب
ــرخ  ــه ن ــرای بیــان اعتــراض ب پتانســیل سیاســی عظیمــی را ب
ــس و  ــت پلی ــن، آزار و اذی ــکاری، دســتمزدهای پایی ــاالی بی ب
ــی و  ــران ناکارآمد ــم بح ــرد ]5[. تراک ــاد ک ــت ایج ــاد دول فس
مشــروعیت دــر مصــر ]علــل ســاختاری[ بــا مــرگ خالد ســعید 
جــوان 28 ســاله دــر اثــر ضــرب و شــتم پلیــس ]علــل فــوری[ 
جرقــه ای را بــرای شــکل گیری اعتراضــات انقالبــی تــا ســقوط 

ــرد. ــارک مشــتعل ک ــت مب دول
چارچوب نظری تحقیق

مطابــق بــا مــرور نظــری پیش گفتــه بــرای پاســخ بــه پرســش 
ــاد  ــر ایج ــاری د ــاد اد ــش فس ــی نق ــی چگونگ ــق یعن تحقی
ــاری  ــاد اد ــود فس ــت: وج ــوان گف ــی می ت ــای اجتماع بحران 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
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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
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ــا  ــود ت ــب می ش ــت موج ــای حاکمی ــازمان ها و نهاده ــر س د
ــه  ــی نهفت ــذاری عموم ــای خدمت گ ــی و فرصت ه ــع مال مناب
دــر ســازمان ها و نهادهــا از مســیر توســعه و بــه ســوی منافــع 
ــر،  ــری رواج فق ــن ام ــات چنی ــود. تبع ــرف ش ــخصی منح ش
محرومیــت، شــکاف طبقاتــی و بیــکاری اســت کــه بــه نارضایتی 
و دــر نهایــت بــه اعتراضــات اجتماعــی منتهــی می شــود. طبــق 
اظهــارات صریــح مقامــات ارشــد ماننــد وزیــر کشــور اعتراضــات 
دی مــاه 96 غیرسیاســی، بدــون لیدــر و دــارای منشــأ اقتصادــی 
ــزد  ــع ســپرده های مردــم ن ــر از عدــم بازپس دهــی به موق متأث
مؤسســات مالــی بودــه اســت. امــا ایــن اســتثناء وجود دــارد که 
ایــن اعتــراض فراگیــر برخــالف ادبیــات تحقیــق کــه کنش هــا 
و جنبش هــای اجتماعــی بــه رهبــر، ســازماندهی، بســیج 
منابــع و فرصــت نیازمنــد بوده انــد، فاقــد رهبــر، بســیج منابــع 
و ســازماندهی بودــه اســت و دــر ســوابق کنش هــای اعتراضــی 
کشــور به عنــوان یــک نقطــه عطــف و چالــش محســوب 
ــض  ــتثنا و غام ــن اس ــود ای ــم وج ــت به رغ ــود. بدین جه می ش
ــه برجســته بودــن منشــأ  ــا توجــه ب شــدن فرآینــد تحلیــل، ب
اقتصادــی آن از مبانــی نظــری مارکس)مبــارزات طبقاتــی 
ناشــی از نظــام ســرمایه داری و شــکاف طبقاتــی اقلیتــی 
ثروتمنــد بــا اکثریــت فقیــر(، نظریــه تدگار)محرومیــت نســبی(، 
ــه دولت هــای شــکننده)ناکارآمدی ســاختارهای ادــاری و  نظری
ــق  ــد تحقی ــا رون ــاق بیشــتری ب ــه انطب ــت( ک تشــکیالتی دول
دــارد، اســتفاده می شــود. البتــه گفتنــی اســت کــه بــا توجــه 
بــه ماهیــت کیفــی و اکتشــافی ایــن تحقیــق دــر ایــن مرحلــه 
نیــازی بــه جمع بندــی نظــری نیســت؛ امــا بــه منظــور غنــای 

ــرار گرفتــه اســت. تحقیــق ایــن مطلــب مــورد تأمــل ق
پرسش پژوهش

بــا توجــه بــه ماهیــت کیفــی و اکتشــافی ایــن مقالــه پرســش 
کلــی: تحلیــل چگونگــی نقــش فســاد ادــاری بــر ایجــاد 
ــاس  ــا براس ــه داده ه ــه البت ــت ک ــی اس ــای اجتماع بحران ه
اعتراضــات شــکل گرفته )محدود( دــر دی مــاه 96  در شهرســتان 

ــت. ــده اس ــآوری ش ــهرکرد گرد ش
روش شناسی پژوهشی

ایــن مقالــه بــا روش کیفــی انجــام شــده اســت. روش گردآوری 
داده هــا از طریــق انجــام مصاحبه هــای عمیــق و روش تحلیــل 
ــن روش  ــت. ای ــک( اس ــل مضمون)تماتی ــا روش تحلی داده ه
بــرای تحلیــل داده هــای کیفــی مختلــف از جملــه مصاحبه هــا، 
دینــی  متــون  بــاز،  پرســش نامه های  کانونــی،  گروه هــای 
ــا  ــری ی ــگاه نظ ــود ]34[ و از جای ــتفاده می ش ــی اس و تاریخ
ــی  ــای کم ــه معیاره ــتقل )ص 156( و ب ــی مس معرفت شناس
بســتگی ندــارد)ص 161(. بویاتزیــس)1998( آن را الگویــی 
ــف و  ــه توصی ــود و ب ــت می ش ــا یاف ــر داده ه ــه د ــد ک می دان
ــی از  ــیر جنبه های ــه تفس ــر ب ــاهدات و حداکث ــازماندهی مش س
پدیدــه می پردــازد. به طــور کلــی مضمــون ویژگــی تکــراری و 
متمایــزی دــر متــن اســت کــه به زعــم پژوهشــگر نشــان دهنده 
دــرک و تجربــه خــاص دــر رابطــه بــا پرسش هاســت)ص156(.

ــده را  ــق ضبط ش ــای عمی ــق مصاحبه ه ــا محق ــن مبن ــر ای ب
می تــوان پــس از پیاده ســازی و چندین بــار مــرور دــر 3 مرحلــه 
خــرد کردــن متــون مصاحبه ها)تجزیــه متــن بــه پاره گفتارهــا، 

شــناخت مضامیــن، ســاختن شــبکه مضمونــی، نظــم بخشــی، 
بازآرایــی و اســتخراج مضامیــن(، کاوش متن)توصیــف و کشــف 
شــبکه مضمونــی، توصیــف ظاهــر و کشــف روابــط شــبکه( و در 
ــا(  ــافی)توصیف الگوه ــای اکتش ــازی یافته ه ــت یکپارچه س نهای

ــرد. ــی ک ــا بررس ــت آمده از مصاحبه ه به دس
دــر مرحلــه نهایــی پژوهشــگر یافته هــای به دســت آمده را 
بــر اســاس شــبکه مضامین)مدــل بسط داده شــده آترایــد 
و اســترلینگ دــر ســال 2001( دــر 3 محــور مضامیــن 
ــای پدیدــه از متــون(،  ــن ســطح قضای پایه )اســتخراج پایین تری
و  پایــه ای  مضامیــن  سازمان دهنده )دســته بندی  مضامیــن 
ــه اصــول مجردتــر و انتزاعی تــر( و مضامیــن  تلخیــص آن هــا ب
فراگیــر )مضامیــن عالــی و دربرگیرندــه اصــول حاکــم بــر متــن 
بــه مثابــه کل( دــر قالــب شــبکه تارنمــا رســم و ارائــه کردــه 

اســت.
جامعـه آمـاری

ایــن تحقیــق در شهرســتان شــهرکرد مرکــز اســتان چهارمحال 
و بختیــاری بــا بافــت چنــد قومــی وگویشــی انجام شــده اســت. 
روش نمونه گیــری دــر ایــن تحقیــق نمونه گیــری هدفمنــد بــا 
ــق  ــن روش محق ــر ای ــی اســت. د ــا ناهمگون ــوع ی ــر تن حداکث
ــپس  ــاز و س ــه را آغ ــوع مطالع ــان از موض ــایی مطلع ــا شناس ب
طیفــی از افــراد را به طــور هدفمنــد دــر امتدــاد یــا بــر حســب 
ابعــاد مســئله انتخــاب کردــه تــا مــورد انتقــاد تک بعدنگــری و 
ــرار نگیــرد. بدین جهــت  غفلــت از جنبه هــای مــورد بررســی ق
نمونــه آمــاری ایــن پژوهــش را 23 نفــر از افرادــی کــه بعــد از 
اعتــراض هــای دی مــاه 96 بــه لحــاظ تخصصــی و شــغلی دــر 
ســازمان های مختلــف دــر جریــان مســتقیم و غیرمســتقیم بــا 
آن رویدــاد قــرار داشــتند، تشــکیل می دهــد. مصاحبه هــا دــر 
ــا  ــه ب ــید ک ــی رس ــباع اطالعات ــه اش ــو ب ــت ویکمین گفتگ بیس
انجــام 2 مصاحبــه دیگــر و اطمینــان از اضافــه نشــدن اطالعات 
جدیــد خاتمــه دادــه شــد. شــرکت کنندگان دــر مصاحبه هــا را 
ــای  ــته ه ــا دررش ــگاه ه ــت علمی دانش ــای هیئ ــر از اعض 4 نف
ــه  ــم از مجموع ــر ه ــی، 3 نف ــه شناس ــی و جامع ــوم سیاس عل
هــای اســتانداری، 2 نفــر نیــروی انتظامــی و2 نفر دادگســتری، 
4 نفــر از مجموعــه خبــری، 4 نفــر از مجموعــه تلویزیــون و 4 

نفــر از مجموعــه رادیــو تشــکیل دادنــد.
بــه لحــاظ مدــرک تحصیلــی 5 نفــر دکتــرا، 4 نفــر دانشــجوی 
ــوم  ــای عل ــته ه ــد دررش ــی ارش ــر کارشناس ــرا، 14 نف دکت
سیاســی، جامعــه شناســی، حقــوق، علــوم انتظامــی، مدیریــت 
از120  و رســانه هســتند. مصاحبه هــا  ارتباطــات  دولتــی، 
ــه طــول انجامیــد کــه دــر بعضــی از مــوارد  ــا180 دقیقــه ب ت
انجــام مصاحبــه بــه لحــاظ محدودیت هــای شــغلی بــه ســختی 

ــت. صــورت گرف
قلمـرو پـژوهـش

ــرو  ــش  3 قلم ــن پژوه ــه ای ــیدن ب ــار بخش ــور اعتب ــه منظ ب
ــاری(،  ــر از فســاد اد ــت بحــران اجتماعــی متأث موضوعی)ماهی
قلمــرو  و  بختیــاری(  و  چهارمحــال  مکانی)اســتان  قلمــرو 
زمانی)بــا تأکیــد بــر وقــوع اعتراضــات گســترده دی مــاه 1396( 

دــر نظــر گرفتــه شــد.

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
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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 

یافته های تحقیق
جدول شماره 2 و1 حاوی خالصه ای ازمفاهیم شناسایی شده از 
متون و پیاده سازی آن بعد از ضبط است که به دلیل حجم باال 
از درج کامل آن صرف نظر شد. همان طور که گفته شد، پس از 
چندین بار مرور متون مصاحبه شده ابتدا به تجزیه متن)احصای 
شبکه های  کشف  مضامین(،  شناخت  و  کدگذاری  پاره گفتارها، 
الگوها  توصیف  و  مضامین  یکپارچه سازی  به  سپس  مضمونی، 
پرداخته شد. پس از بررسی ها 8 مضمون فراگیر)مضامین عالی 
و دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل( و 26 مضمون 
اصول  به  آن ها  تلخیص  و  پایه ای  مضامین  سازنده)دسته بندی 

مجردتر و انتزاعی تر( که در ایجاد بحران اجتماعی نقش دارند، 
پایین ترین  پایه)استخراج  مضمون  عنوان   460 از  آمد.  به دست 
سطح قضایای پدیده از متون( به دست آمده بخشی از آن به دلیل 
و  بحث  در  آن ها  اهم  به  لزوماً  و  بودن حذف  مشابه  و  تکراری 
از  به دست آمده  فراگیر  مضامین  است.  شده  اشاره  نتیجه گیری 
نقش فساد اداری در ایجاد بحران های اجتماعی عبارتند از: 1- 
از عملکرد دولت 2- کاهش تاب آوری اجتماعی  تلقی مجرمانه 
3-  فضای بسته سیاسی 4-  نهادینه شدن فساد 5-  ناکارآمدی 
 -7 اجتماعی  انسجام  کاهش    -6 قوانین  و  نظارتی  نهادهای 
ازهم گسیختگی اقتصاد 8-  ترجیح قوم ساالری بر شایسته گزینی 

در سازمان های استانی. 

استخراج تممفاهیم پایه

فضای بسته سیاسینبود رسانه های آزاد
حمایت از دستگاه های دولتی بحران ساز)بانک ها و مؤسسات مالی( به 

جای محاکمه مدیران مفسد. مردمی که مالباخته بودند، سرکوب شدند.
عدم پشتیبانی دولت ازمردم در تأمین خسارت و در 

عوض حمایت دولت از مؤسسات بانکی
عدم توجه به عالئم اولیه بحران هاتکرار اشتباهات و درس نگرفتن از اعتراض ها و عمل تسکینی

احتمال آشوب و شورش های کارگرینارضایتی کارگری و صنفی گسترده
قوم و خویش گراییبی توجهی به سایر اقوام در عوض توجه به اقوام مقامات و مناطق ان ها
غیر قابل پیش بینی بودن جرقه بحرانتجمیع نارضایتی مثل فنر رها می شود و نتیجه قابل پیش بینی نیست.

نشنیدن صدای مردمانتظارات و مطالبات اجتماعی برای دولت اهمیت ندارد.
در شرایطی که تحریم هستیم و بیکاری زیاد است، چرا شرکت ها تعدیل 

سیاست گذاری های بدون مالحظات اجتماعینیرو و کوچک سازی می کنند؟

وقتی فردی بیکار است، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و اعتراض 
رابطه افزایش بیکاری با احتمال اعتراضات اجتماعیحداقل کاری است که می تواند بکند.

جدول 1- بخش خالصه شده ازمفاهیم شناسایی شده

جدول 2-  بخش خالصه شده از مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر

مضامین مضامین پایه
سازمان دهنده

مضامین 
فراگیر

فساد موجب ناامنی است/ اعتراضات دی ماه 96 )عالوه  بر ریشه مال باختگی،  اخراج و تعدیل 
نیرو، بیکاران و بازنشستگان، کم درآمدها و...( ریشه در فساد دارد/ اعتراضات)دی ماه 96( از اولین 
نشانه های خشن علیه حاکمیت است/ دلیل اینکه با وجود فساد گسترده شورش ها هم گسترده 

نمی شود، حفظ امنیت و اقتدار کشور در مقابل دشمن است، نه چیز دیگر / ........

نارضایتی، 
اعتراض و آشوب

کاهش 
تاب آوری 
اجتماعی

انتصابات قومی موجب می شود اقوامی که سهم کمتر یا اصال سهمی ندارند را نسبت به 
دستگاه های دولتی بی اعتماد و حتی بشورانند/ ملموس بودن انتصابات قومی دراستان/ یکی از 

علل فشارهای سیاسی به استاندار اسبق انتصابات قومی بود/.........

فقدان 
شایستگی و 

خویشاوندگرایی 
در انتصابات

    
قوم ساالری

فساد اداری)ارتشاء، اختالس، رانت و ...( مبین عدم صداقت مدیران است/ تصمیماتی که برای 
رانت است نه توسعه/ مدیران ارزشی نما غالباً مفسدان اقتصادی اند/ مدیری که دعوت به نماز اول 
وقت می کند، اما خودش به فساد اداری و اخالقی اشتهار دارد/ رواج دورویی درغالب مدیران/ 

بعضی مدیران گاهی تظاهر به چپ و اصالح طلب و گاهی به اصول گرایی دارند/........

رواج نفاق 
تلقی سیاسی

مجرمانه 
از عملکرد 

دولت
فساد خواص و عالی رتبه گان دولت و بستگان نزدیک به آنها بی ثبات ساز است/ رشد فزاینده 

تورم در 2 و 3 اخیر در بازار سکه، طال، وارز قبل از اعمال تحریم های جدید ترامپ نشان دهنده 
فساد مقامات فرصت طلب است)اخبار خرید بیش از 50 درصد سکه کشور توسط چندنفر، خبر 

ممنوع الخروج شدن رئیس سابق بانک مرکزی وقت/ .....

فساد مقامات 
ارشد و نخبگان
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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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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
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1( کاهش تاب آوری اجتماعی
کاهش آستانه تحمل از جمله نکاتی است که به انحاء مختلف 
به  بود.  درک  قابل  مصاحبه شوندگان  های  پیام  و  مفاهیم  در 
نظر فریدلند  تاب آوری را توانایی سازگاری جامعه ای در تحمل 
آسیب  بدون  گوناگون  های  حوزه  در  ها  بحران  و  نامالیمات 
نهادها می داند ]35[.  و  ارزش های محوری جامعه  به  رساندن 
یافته ها گواه آن است که فساد اداری بیشترین نقش را در تخریب 
ارزش های معنوی و مادی جامعه ای بر جای می گذارد. دیگر 
اینکه اگر تلقی جامعه بر تأثیر گسترده فساد بر کیفیت زندگی 
را به سوی وقوع بحران های  باشد، آستانه تحمل عمومی  آن ها 

اجتماعی آسیب پذیر خواهد ساخت.
1-1( نارضایتی، اعتراض و آشوب

بانکی  نظام  در  فساد  که  داد  نشان   96 اعتراضات دی ماه سال 
اولیه  اجتماع  با  دارد.  را  اعتراضی  های  کنش  ایجاد  ظرفیت 
مال باختگان وسپس با حضور سایر معترضان چون بیکاران)اعم 
و  خصوصی سازی  از  ناشی  شدگان  اخراج  فارغ  التحصیالن،  از 
سیاست های تعدیل، بیکاران صنایع تعطیل شده در اثر تحریم ها(، 
بازنشستگان، کارگران با حقوق های معوق شده به سرعت هسته 
های اولیه اعتراضات تشکیل شد . در یکی از مصاحبه ها به این 
نشانه های خشن  اولین  اشاره شد که »اعتراضات دی ماه  نکته 
علیه حاکمیت« بود که با اظهارات وزیر کشور مبنی  بر انتقال 
در46  نزاع  وقوع  و  شهر   100 به  اعتراضات  سریع  گسترش  و 
شهر]36[ همخوانی دارد. شواهد مبین آن است که فساد اداری، 
نافرمانی مدنی و اعتراض علیه حاکمیت به ویژه در لحظه جرقه 
بحران بدون برخورداری از رهبر و سازمان جنبشی به طور مؤثری 

موجه می سازد.
2-1( کاهش انگیزه حمایت گرایانه مردم از دولت به ویژه درزمان 

وقوع بحران ها 
به  نسبت  ناامیدی  مردم،  زندگی  بر  فساد  تأثیر  شدن  طوالنی 
اصالح امور در آینده، طوالنی شدن دوران اضطراب ناشی احتمال 

نکات  جمله  از  فساد  وجود  با  توأم  اقتصادی  نگرانی  و  جنگ 
شهروندان  رضایت  بر  می تواند  دربلندمدت  که  است  فرسایشی 
حتی  اداری  فساد  که  است  آن  مبین  یافته ها  باشد.  تأثیرگذار 
از  حمایت  عدم  احتمال  نشود،  منجر  شورش  به  مستقیماً  اگر 
حاکمیت را در زمان وقوع بحران به ویژه جنگ افزایش می دهد.

3-1( بی تفاوتی، فرار یا واکنش نخبگان
چنانچه نخبگان ادراک فاسدی از نظام اداری داشته باشند، در 
4 وضعیت پیوستن به چرخه فساد و همزیستی )بغرنج تر شدن 
و  مهاجرت  فرار،  زدن،  خاموشی  به  را  خود  اجتماعی(،  مسئله 
روشن  قرارمی گیرند.  موجود  وضع  ضد  واکنشی  اقدامات  انجام 
است که فقدان حضور نخبگان باعث افزایش هزینه های اداره 
شرایط  تحمیل  با  ها  هزینه  این  که  شده  سازمان ها(  کشور)یا 
فزونتر  را  نارضایتی  بار  مالی  کاستی های  برای جبران  مردم  بر 

می سازد. 
2( نهادینه شدن فساد

فرهنگ  غیرمستقیم  و  میانجی  علت   2 مضمونی  های  تحلیل 
متعارض و کاهش پایبندی به ارزش های فرهنگی را در تولید 

نارضایتی عمومی و کنش های اعتراضی شناسایی کرده است. 
1-2( فرهنگ متعارض

تحلیل مضامین بر تعارض فرهنگی ما اشاره دارد. اینکه شعارها 
بر جمع گرایی اما خروجی رفتارها بر اصالت بخشیدن به منافع 
فردی حکایت دارد، از نکات کلیدی در رواج فساد اداری است. 
یافته ها مبین 2 نکته است؛ اول تا زمانی که فساد اداری منافع 
فردی شهروندان را متأثر نسازد، واکنش های اجتماعی)به دلیل 
تأخیر خواهد  با  یا  و  بی تفاوتی  به طور عمده  فردگرایی جامعه( 
بود. اما در صورتی که شهروندان به طور مستقیم منافع خود را در 
خطر ارزیابی کنند، کنش های اجتماعی تسریع خواهد شد. دوم 
اینکه مفسد اقتصادی تا زمانی که در قدرت باشد، مورد احترام 
عمومی است و فرهنگ تهدیدی برای پایگاه اجتماعی مفسدان 
تلقی نمی شود.)قدرتمند بودن بر فساد افراد دریک توافق نانوشته 

ارجحیت دارد.(

نمـایـه 1: علل مؤثربر ایجاد بحران های اجتماعی ناشی از فسـاد اداری، استخراج شده از مضامین
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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
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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 

2-2( افول پایبندی به ارزش های فرهنگی
یافته هـای مضمونـی گـواه بـر آن اسـت کـه اسـتمرار فسـاد بـه 
لحاظ فرهنگی موجب کاهش حساسـیت هـای فرهنگی، کاهش 
تأثیـر پیام-های دینی بر رفتار شـهروندان و عادی سـازی فسـاد 
خواهـد شـد و ایـن یافتـه بـا بحـث آنومـی دورکیـم مبنـی بـر 
»الـزام آور نبودـن قواعـد اجتماعی و ضعف مطلوبیـت در پیروی 

از آن هـا« قرابت دارد.
3( تلقی مجرمانه ازعملکرد دولت

پـس از تجزیه وتحلیـل و کشـف ارتبـاط معنایی متـون مضامین 
سـازنده زیـر به عنـوان مصادیقـی از تلقـی مجرمانه بودـن رفتار 

دولـت از دیدگاه مصاحبه شـوندگان اسـتخراج شـد:
1-3( رواج نفاق سیاسی

مصاحبه شـوندگان بـر دورویـی سیاسـی، بروز رفتارهـای دوگانه 
و ارزشـی نمایـی به عنـوان ویژگـی هـای رفتـاری مدیـران بـا 
هدـف گمـراه کردـن کارکنـان و جامعـه از ماهیـت اقدامـات 
نامشـروع تأکیـد دارنـد. ایـن بخـش با یافته هـای دانایـی فرد و 
همکارانـش)1394( بـا عنـوان »نفاق بوروکراتیـک« در تحقیقی 
بـا عنـوان واکاوی و تحلیـل تبعات سیاسـت زدگی بوروکراسـی 

دـر نظـام هـای سیاسـی ]37[ وجوه مشـترکی دارد.
2-3( فریب افکار عمومی

یافته هـای ایـن بخـش پژوهـش به زعـم افـراد مـورد مصاحبه بر 
فریـب برنامه ریزی شـده افـکار عمومـی توسـط مقامـات فاسـد 
حکایـت دـارد. فریـب بـه معنـی مدیریـت عامدانـه پیـام هـای 
کالمـی و غیرکالمـی اسـت؛ بـه گونه ای کـه گیرنده پیـام را باور 
کردـه، امـا فرسـتنده پیـام از کیفیـت نادرسـت آن آگاه اسـت. 
ارائـه اطالعـات غلط، سـوخته، کوچـک نمایی یا سانسـور اخبار 
فسـاد به عنـوان اقدامـات هدفمنـد بـرای فریـب افـکار عمومـی 
از مضامیـن پایـه ایـن بخـش اسـت. از دیدـگاه سـوژه هـا ایـن 
رویـه به عنـوان مشـی غالـب صداوسـیما دـر مقایسـه بـا سـایر 
رسـانه های برجسـته تـر ارزیابـی شـده اسـت. ایـن یافتـه بـا 
یافته هـای بهشـتی و خـان محمدـی)1399( مبنـی بـر اینکـه 
رسـانه های دولتـی کمتر نسـبت به پوشـش اخبار فسـاد اداری 
فعالیـت دارند ]38[ قرابت دارد. روشـن اسـت که اسـتمرار این 
بـاور بـه افـول اعتمـاد عمومـی نسـبت بـه رسـانه ملـی، کاهش 
تـوان مرجعیـت و دـر نهایـت بـه کاهـش تـوان رسـانه  ملـی 

درمدیریـت بحران هـای اجتماعـی منجـر خواهـد شـد.
3-3( فساد سیاسی)باال به پایین(

وجـود فسـاد سیاسـی درسـطح مقامـات ارشـد دولـت بـه 3 
علـت از مصادیـق مجرمانـه تلقی شـده اسـت. الـف- ممانعت و 
بهانـه تراشـی بـرای فعالیـت منتقدانه احـزاب، ب- اعمال فشـار 
سیاسـیون بـر نظـام دیوانـی بـا هدف رانـت جویی و ج- سـبک 
تأثیـر  اشـرافی خـواص سیاسـی درجامعـه تحریمـی.  زندگـی 
ایـن 3 عامـل بـه گونـه ای کـه مقامـات ارشـد بـه آسـانی قادـر 
بـه شـنیدن صدـای نارضایتـی مردـم به عنـوان عالئـم ابتدایـی 
بحـران نیسـتند. فسـاد سیاسـی)باال به پاییـن( بیشـترین تأثیر 
گسـتاخانه را در رواج فسـاد اداری در ذهن افراد مورد مصاحبه 

بـر جای گذاشـته اسـت. 
4-3( فساد بوروکراتیک

رابطـه فسـاد اداری )پاییـن بـه بـاال( و فسـاد سیاسـی )باال بـه 
پاییـن( از یـک وضـوح خاصـی برخوردـار اسـت؛ اما آنچـه قابل 

توجـه اسـت، اینکـه مصاحبه شـوندگان قبـل از آنکـه بـر چرایی 
علـل وقـوع، رابطـه حمایتی-سلسـله مراتبـی و تعاملـی ایـن 2 
دـر وقـوع فسـاد ادـاری تأکیـد داشـته باشـند، بـر ویژگی هـای 
انتسـابی و کجـروی فردـی ایـن 2 دسـته به عنـوان مصادیـق 
مجرمانـه رفتـار دولت مردان)سیاسـیون و بوروکرات هـا( صحـه 
گذاشـته اند. زیـرا نه سیاسـیون نقـش نظارتی بـر بوروکرات ها را 
به درسـتی اعمـال و نه بوروکرات هـا با ابزارهـای قانونی از وقوع 

ممانعـت کرده اند. فسـاد 
5-3( افول اعتماد، مقبولیت و مشروعیت

دـر مضامیـن استخراج شـده مفهـوم ارزیابـی عملکرد، اسـتمرار 
و گسـتردگی فسـاد بـه دفعـات به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
مـورد اشـاره بودـه اسـت. ایـن 3 مؤلفـه می تواننـد دـر تأثیری 
تدریجـی دامنـه بی اعتمادـی را از کارگـزاران نظـام ادـاری)از 
پاییـن بـه بـاال( بـه کل حاکمیت تسـری دهنـد. با شـکل گیری 
بـاور عمومـی بـه فراوانی فسـاد ادـاری و رونـد صعودـی آن در 
سـطح کالن حاکمیـت عناصـری چـون الهـی بودـن، مقبولیـت 
و قانـون مدـاری حاکمـان به شـدت آسـیب پذیـر شـده و اصـل 
»کفایـت حـق حکمرانـی و اطاعـت پذیـری مردـم از فرامیـن 
دولـت« مخدـوش می شـود. ایـن یافته هـا بـا نظرات آموندسـن 
مبنـی بـر چگونگی نگـرش مردم از عملکرد دولـت ]14[ و میلر  
مبنـی  بـر وقوع تعـارض اجتماعی در صورت اسـتمرار نارضایتی 
دـر یـک دوره زمانـی ]39[ همخوانی دـارد. دیگـر اینکه به زعم 
مصاحبه شـوندگان رواج مطالـب طنـز سیاسـی و مدیریتـی دـر 

فضـای مجـازی از ایـن مقولـه ارزیابی شـده اسـت.
6-3( تضعیف کارآمدی نظام سیاسی-اداری

فسـادهایی چـون اختـالس، رانت، ارتشـا، پورسـانت بـا تحمیل 
ارادـه سیاسـیون بـر نظـام ادـاری مهمتریـن عوامـل دـر تحقق 
عدـم  و  اقتصادـی  امنیـت  فقدـان  اقتصادـی،  اهدـاف  نیافتـن 
تحقـق شـعارهای خودکفایـی و مانعـی جدـی دـر کارآیـی و 
اثربخشـی دولـت دـر ادـاره کشـور دانسـته شـده اسـت. یکـی 
شـعار  همـه  »ایـن  می گویـد:  تأمـل  بـا  مصاحبه شـوندگان  از 
خودکفایـی دادیـم، امـا دـر تحریم هـا مشـخص شـد کـه حتی 
خودـروی ملی، مـواد اولیه دسـتمال کاغذی، مـواد اولیه صنایع 
را نداریـم و چقدـر وابسـتگی داریـم«. ایـن مطلب بـا دیدگاه رز 
آکرمـن )1999( مبنـی بر اینکه حمایت مقامات ارشـد فاسـد از 
طـرح هـای پرهزینـه و بیهوده ای که ارزش چندانی در پیشـبرد 

توسـعه اقتصادـی ندارنـد ]40[ همسـویی دـارد .
7-3( کج کارکردی و تعارض در عملکرد نهادهای دولت

آنچـه دـر جرقه بحـران دی ماه 96 نقش کلیدی داشـت، تعارض 
دـر کارکـرد دولـت نسـبت بـه مؤسسـات مالـی و بانک هـای 
خصوصـی بـود. تعـارض زمانی اسـت کـه هدف هـای یک بخش 
هدف هـای طـرف دیگـر را بـه خطـر مـی اندـازد کـه دـر ایـن 
وضعیـت کشـمکش و دشـمنی آشـکار می شـود. دولتی هـا بـه 
ظاهـر بـا هدـف حفـظ منافع مؤسسـات مالـی خصوصی و شـبه  
دولتـی نسـبت به جبـران فـوری خسـارات به حـق مال باختگان 
از سـویی اهمـال کردـه و از سـویی دیگـر به علـت زمانبر بودن 
رسـیدگی بـه قصور مؤسسـه مالی دچار غافلگیـری و محدودیت 
شـده و ناخواسـته زمینه هـای تشـکیل اجتماع)پـس از ناامیدـی 
مال باختـگان از اقدامـات قانونـی( معترضـان را فراهـم کردند. 
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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
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8-3( تضاد درکارکرد اجزای دولت
تضـاد دـر کارکـرد یعنـی امـر وجودـی کـه دـر زمـان و مکانی 
اجتمـاع نمی کنـد و یکـی از اقسـام تقابـل اسـت. اینکـه دولـت 
مدعـی خیر عمومی اسـت، امـا رفتـارش از دیدگاه عمـوم مغایر 
ارزیابی شـود، مـی تواند حساسـیت های اجتماعـی را برانگیزاند. 
یافته هـای حاصـل از مصاحبه هـا گـواه آن اسـت که در شـرایط 
وجـود فسـاد اداری وابسـتگان تیم مدیران ارشـد فاسـد تنها به 
چشم پوشـی از حقایـق بـه جای افشـاگری اکتفا نکردـه، بلکه با 
بـزرگ نمایی عملکـرد مقام مافوق، دسـتکاری آمـاری، محبوب 
نمایـی مافـوق و بـا ترور شـخصیت افـراد مصلح، منتقـد و ذی-

حـق راه را بـرای اسـتمرار فسـادهای کالن دـر بلندمدـت مهیـا 
می سـازند.

انتصـاب  بـه  فرآینـد تیم سـازی دـر شـرایطی کـه دامنـه آن 
مدیران حراسـت و بازرسـی دسـتگاه ها برسـد، در نقطه بحرانی  
تـری قـرار می گیرد. زیـرا این مدیران سـهم مهمـی را درفرآیند 
پنهـان کاری بـه جـای حفاظـت از ثـروت و امـوال عمومـی، بـا 
نمایـش بیشـتری وفادـاری خـود بـه مافـوق از طریق سـرکوب 
و برچسـب زنـی بـه منتقدـان و افشـاگران فسـاد ایفـا می کنند. 
بدیهـی اسـت که مفسـدان بدـون داشـتن آرمـان، ایدئولوژی و 
تعلـق سـرزمینی بـا کـور کردـن آخریـن روزنه هـای اصالحـی 
موجـب افزایـش نارضایتـی درالیـه هـای اجتماعـی را فراهـم 

می آورنـد.
4( فضای بسته  سیاسی

طبـق یافته هـا فسـاد موجـب می شـود تـا ذی نفعـان قدرتمنـد 
بـه عملکـرد سـازمان های دولتـی  از پاسـخگویی  بـرای گریـز 
دـر قبـال مصـرف منابـع عمومـی، فضـای اداری-سیاسـی را به 
تدریـج دچـار انسـداد کننـد و بدین جهـت بسـته بودـن فضـای 
سیاسـی یکـی از عوامـل مهـم دـر تولیـد فسـاد اداری و شـکل 
بـا یافتـه  گیـری نارضایتـی ارزیابـی شـده اسـت. ایـن یافتـه 
سونسـن)2003( دـر اروپـای غربـی و شـرقی مبنـی بـر اینکـه 
تمرکـز قدـرت دـر نظام سیاسـی بـه علـت انحصـار بوروکرات ها 
بـه فسـاد منجـر می شـود ]17[ قرابـت دـارد. دـر ایـن بـاره 3 
مضمـون سـازنده فقدان شـفافیت و پنهان کاری، کنترل  شـدید 
بـر  تمرکـز  و  پاییـن  آگاهی بخشـی  جمعـی،  رسـانه های  بـر 

شـورافزایی سیاسـی احصـا شـد.
1-4( فقدان شفافیت و پنهان کاری

تحلیـل مضامیـن گـواه آن اسـت که فسـاد ادـاری ماهیتـاً مانع 
منابـع  بـه  دسـت اندازی  هرگونـه  زیـرا  اسـت؛  شفاف سـازی 
دولتـی و عمومـی دـر شـمولیت تخلـف و جـرم قـرار می گیـرد 
و از ایـن رو پنهـان کاری و عدـم اطالع رسـانی اقدامـی هدفمنـد 
اسـت. ایـن یافتـه با ادعـای نرگسـیان و همکارانـش)1397( در 
مقالـه ای مبنـی بـر اینکه اثر شـفافیت بر فسـاد معکوس اسـت، 
زیـرا ضمـن کاهش فسـاد، رضایـت شـهروندان افزایـش می یابد 
]17[ همخوانـی دـارد. امـا یافته هـای مضمونی تأکیـد دارد که 
بـرای شفاف سـازی ضـرورت دـارد تـا بـا تفکیک پاسـخ گویی و 
مسـئولیت پذیری، نارضایتی هـا و اعتراض هـای اجتماعـی ناشـی 

از فسـاد را کاهـش دهیـم.
2-4( کنترل شدید بر رسانه های جمعی

یافته هـای ایـن بخـش بـر کنتـرل شـدید، مسـتقل نبودـن و 
اعمـال فشـار 3 قـوه بـر صداوسـیما، محافظـه  کاری رسـانه ها و 
نبود رسـانه های آزاد در انتشـار اخبار فسـاد به عنوان مؤلفه های 
مؤثـر در باور به انسـداد سیاسـی و امن سـازی محیـط اجتماعی 

مفسـدان تأکید دارد.
 3-4( آگاهی بخشی پایین و تمرکز بر شورافزایی سیاسی

نتایـج حاصـل مؤیـد آن اسـت کـه مأموریـت رسـانه ملـی تنها 
اطالع رسـانی محدـود از اخبـار فسـاد ادـاری نیسـت؛ بلکـه بـا 
فرهنـگ سـازی و آمـوزش پیوسـته شـهروندان می توانـد تأثیـر 
مثبتـی درتقویـت نظـارت اجتماعـی شـهروندان و مطالبه گـری 
مدنـی از عملکـرد دولـت و مقابلـه بـا کج روی هـای آن داشـته 
باشـد. ایـن یافتـه بـا نتایـج زارع و همکارانـش)1395( دـر این 
بـاره کـه بـا افزایـش آگاهـی مردـم دربـاره کنتـرل فسـاد و 
سـازکارهای نهادهـا بیشـتر و بهتر به عملکـرد حاکمیت واکنش 

نشـان می دهنـد ]38[ تناسـب دـارد. 
5( ازهم گیسختگی اقتصادی

مضامیـن به دسـت آمده مؤیـد آن اسـت کـه فسـاد ادـاری نقش 
برجسـته ای را دـر ازهم گسـیختگی نظـام اقتصادـی ایفا می کند 
کـه با توجـه به شـمولیت اقتصاد بـه تبع موجـب نارضایتی های 
گسـترده عمومـی را فراهـم خواهـد آورد. یافته هـای این بخش 
بـا تحقیق هـای پاتریـک)2016( کـه مدعی اسـت فسـاد موجب 
انحـراف و تخصیـص نامناسـب منابـع، تبدیـل ثـروت عمومی به 
ثـروت شـخصی، تـورم، توسـعه نامتـوازن، اخـالق غیرحرفـه ای 
کاری و مانعـی جدـی دـر بازارهـای عادالنـه می شـود. ]15[ و 
ادعـای بـروک و همکارانـش)1394( از ایـن بعـد کـه دولتـی 
شـکننده اسـت کـه سـاختار آن فاقـد ارادـه دـر کاهـش فقـر، 

پیشـبرد توسـعه وتأمیـن امنیت باشـد ]25[ همخوانـی دارد.
1-5( تحقیـر اجتماعـی مناطق بی بهره متأثـر از توزیع ناعادالنه 

منابع  و  امکانات 
یافته هـا مبیـن آن اسـت کـه مقامـات ذی نفـوذ محلی)یکـی از 
اسـتانداران اسـبق بومـی( با اعمال فشـار بـر نظام ادـاری منابع 
را بدـون لحاظ شـاخص های توسـعه به مناطق دارای وابسـتگی 
خـود هدایـت می کـرد. بدیهـی اسـت توزیـع ناعادالنـه امکانات 
و اعتبـارات موجـب رواج بیشـتر بی عدالتـی و بـا مشـاهده فقـر 
مناطـق بی بهـره بـه تحقیـر اجتماعـی و نارضایتـی آن مناطقی 
که دارای بافت قومی بوده و فاقد سـهم الزم در قدرت هسـتند، 

منجـر خواهد شـد. 
2-5( کنش هـای کارگـری و عمومـی ناشـی از افزایـش قیمـت 

تمام شـده کاالهـا و خدمـات
فسـاد اداری، مدیران بخش دولتی و خصوصی را وادار می سـازد 
تا برای جبران کاسـتی های ناشـی از فسـاد یا بـه افزایش قیمت 
محصـوالت و خدمـات اقدـام کردـه و یـا بـا اتخاذ سیاسـت های 
انقباضـی )اخراج، قطـع اضافه کار، محدودشـدن امکانات رفاهی 
و ...( روی آوردـه کـه ضمن افزایش بیکاری و نارضایتی با منشـأ 
کارگـری و افزایـش قیمت هـا و تحمیـل آن بـر عمـوم احتمـال 

وقـوع بحران هـای اجتماعی را افزایـش خواهد داد.
3-5( بحران اجتماعی ناشـی از سیاسـت اقتصادی کوچک سازی 

خصوصی سازی و 
مطابـق بـا یافته هـا بـه نظـر مـی رسـد اجـرای سیاسـت های 
کوچک سـازی و خصوصی سـازی دـر مقایـس وسـیع با شـرایط 
فرهنگی-اجتماعی این اسـتان سـازگاری چندانـی ندارد و ضمن 
ایجـاد تردیـد و نگرانی هایی بـرای ثبات شـغلی، رواج بی عدالتی 
و بهره کشـی کارگـری فرصت مناسـبی را برای تولیـد رانت های 
خیابانـی  اعتراضـات  از  شـواهدی  می کنـد.  ایجـاد  فسـادآور 
کارگـران از جملـه نیشـکر هفت تپه، گـروه ملی فوالد اهـواز و ... 

بـا ریشـه خصوصی سـازی رانتی دیده شـده اسـت.

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 

4-5( نارضایتی های متأثر از انحصار اقتصادی
اینکـــه عدـــه ای بـــه دلیـــل وجـــود انحصـــار مجـــوز حضـــور 
ـــه  ـــم ب ـــی ه ـــه تعداد ـــد و اینک ـــی را ندارن ـــازار رقابت درعرصـــه ب
ســـهولت کنتـــرل بـــر عرضـــه و تقاضـــای بازارهـــای چـــون دـــارو، 
ـــد،  شـــکر و خودـــرو را خـــارج از ارادـــه دولـــت دـــر دســـت دارن
ـــازار  ـــم ب ـــر تنظی ـــت د ـــر دول ـــی  ت ـــش جد ـــای نق ـــد ایف نیازمن

بـــرای کاهـــش نارضایتی هـــای اجتماعـــی اســـت. 
5-5( کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی

بی نظمـــی  اســـتنباط می شـــود کـــه دـــر  یافته هـــا  از 
اقتصادـــی مفســـدان بـــا شبکه ســـازی و ســـوء اســـتفاده از 
ـــای  ـــرای دریافت ه ـــاری ب ـــی اد ـــه مانع تراش ـــود ب ـــارات خ اختی
ـــه  ـــی از مرحل ـــی و خارج ـــذاران داخل ـــرمایه  گ ـــروع از س نامش
ـــام  ـــرات اقد ـــروش و صاد ـــاری، ف ـــره برد ـــا به ـــوز ت ـــور مج صد
می کننـــد. روشـــن اســـت دـــر ایـــن زنجیـــره فســـاد هـــم 
ـــش  ـــه افزای ـــاره ب ـــه دوب ـــت ک ـــته ای اس ـــات نانوش ـــون مالی چ
قیمـــت تمام شـــده خدمـــات ارائه شـــده بـــه شـــهروندان 

منتهـــی خواهـــد شـــد. 
ــته گزینی در  ــر شایسـ ــاالری بـ ــح قوم سـ 6( ترجیـ

ــی ــازمان های محلـ سـ
ــی  ــورد بررسـ ــتان مـ ــه دراسـ ــت کـ ــواه آن اسـ ــج گـ نتایـ
انتصابـــات بدـــون توجـــه بـــه حداقـــل شایســـتگی ها بـــر 3 
مبنـــای قومیتی)باالتریـــن میـــزان(، منطقه ای)همشـــهری 
و همزبانـــی دـــر میـــزان متوســـط( و سیاســـی-جناحی بـــا 
ـــه  ـــا توج ـــازنده ب ـــن س ـــارد. مضامی ـــرار د ـــزان ق ـــن می کمتری
بـــه بافـــت و فرهنـــگ اســـتانی بـــر 2 مقولـــه زیـــر تأکیـــد دـــارد:

1-6( قوم گزینی و آثار آن در سازمان های محلی
ـــا انتصـــاب یکـــی  ـــه ب ـــارد ک ـــد د ـــه تأکی ـــن نکت ـــر ای ـــا ب یافته ه
از اســـتانداران بومـــی، تعادـــل دـــر چینـــش مناصـــب بـــه ســـوی 
ـــار  ـــای فش ـــی از علت ه ـــن یک ـــرد و ای ـــر ک ـــت تغیی ـــک قومی ی
ـــوذ  ـــزاب ذی نف ـــا و اح ـــروه ه ـــتاندار توســـط گ ـــر اس ـــرای تغیی ب
ـــی،  ـــه بی اعتماد ـــوان ب ـــی ت ـــی آن م ـــای منف ـــود. از پیامده ب
ــره  ــگان بی بهـ ــوام و نخبـ ــایر اقـ ــرخوردگی سـ ــی، سـ بدبینـ
ــخگویی  ــف پاسـ ــروری، تضعیـ ــش حامی پـ ــت، افزایـ از فرصـ
ـــوق،  ـــت ماف ـــایه حمای ـــر س ـــی د ـــکار عموم ـــه اف ـــان ب منصوب
ــرار  ــازمانی، فـ ــتبداد سـ ــی، رواج اسـ ــای انتقادـ ــذف فضـ حـ

نخبـــگان، بی عدالتـــی و رواج قـــوم  اندیشـــی اشـــاره کـــرد.
2-6( جذب افراد بی اراده در سازمان

نتایـــج حاصـــل از تحلیـــل مضامیـــن مؤیـــد آن اســـت کـــه 
ــع محـــض،  ــراز، مطیـ ــرایط احـ ــد شـ ــراد فاقـ ــتخدام افـ اسـ
ـــام  ـــاً نظ ـــن لزوم ـــی پایی ـــب هوش ـــا ضری ـــه ب ـــو و بی اراد ترس
ادـــاری را بـــه بـــی  تحرکـــی و ســـکوت ســـازمانی هدایـــت کردـــه 
ــوت  ــازمان« را قـ ــر سـ ــا دـ ــت نادان هـ ــالح »مدیریـ و اصطـ
می بخشـــند. بدیهـــی اســـت ایـــن کارکنـــان بـــا مشـــاهده 
غـــارت ثـــروت ملـــی و مبـــارزه بـــا آن خـــود را بـــه کـــوری 
ـــع  ـــظ مناف ـــه حف ـــت ب ـــه قیمـــت ســـقوط حکوم ـــی ب ـــه وحت زد

ــد. ــود تـــن می دهنـ شـــخصی خـ
7( ناکارآمدی قوانین و دستگاه های نظارتی 

ــر  ــرف نظـ ــه صـ ــت کـ ــای آن اسـ ــن گویـ ــل مضامیـ تحلیـ

ــم  ــررات حاکـ ــن و مقـ ــی، قوانیـ ــا ناکارآمدـ ــی یـ از کارآمدـ
ـــی  ـــم از حاکمیت ـــای نظارتی)اع ـــرای نهاده ـــزار ب ـــن اب مؤثرتری
فقدـــان  3 مضمـــون ســـازنده  ســـازمان ها( هســـتند.  و 
اثربخشـــی قوانین)فقدـــان غلبـــه مجـــازات بـــر ســـود(، 
قانون گریزی)تفســـیرپذیری و وجـــود راه گریـــز از حدـــود 
ــی و  ــتگاه های نظارتی)حاکمیتـ ــف دسـ ــمول آن(، ضعـ و شـ
ـــی  ـــی اجتماع ـــل ناراضی تراش ـــن دالی ـــازمانی( مهمتری درون س

هســـتند. 
ـــران  ـــات بح ـــی و مقدم ـــجام اجتماع ـــش انس 8( کاه

ـــی اجتماع
ـــت کـــه فســـاد  ـــتنتاج مضامیـــن مؤیـــد آن اس ـــی و اس بررس
ـــول مشـــارکت سیاســـی، کاهـــش  ادـــاری نقـــش مهمـــی دـــر اف
ـــی  ـــامانی اجتماع ـــش نابس ـــی و افزای ـــئولیت پذیری اجتماع مس
ـــی  ـــجام اجتماع ـــش انس ـــازنده درکاه ـــون س ـــوان 3 مضم به عن

ـــد. را دارن
1-8( افول مشارکت سیاسی

مشـــارکت سیاســـی از الزامـــات پایدـــاری هـــر نظـــام سیاســـی دـــر 
ـــت.  ـــی اس ـــات نظام ـــر تهاجم ـــوص د ـــات به خص ـــل تهدید مقاب
ـــا و  ـــر تحریم ه ـــر اث ـــم د ـــی مرد ـــقت زندگ ـــی مش ـــرایط فعل ش
همزمـــان زندگـــی اشـــرافی مقامـــات ارشـــد و وفـــور اخبـــار 
ـــی  ـــی عموم ـــب بی اعتماد ـــانه ها موج ـــر رس ـــاد د ـــی از فس ناش
ـــش  ـــی آن کاه ـــد تدریج ـــه پیام ـــده ک ـــت ش ـــه ارکان حاکمی ب
ــی  ــات و راهپیمایـ ــر انتخابـ ــرکت دـ ــارکت سیاسی)شـ مشـ
ـــم  ـــکاری مرد ـــش هم ـــت( و کاه ـــت از حاکمی ـــی حمای سیاس
ـــورت  ـــر ص ـــژه د ـــا به وی ـــت بحران ه ـــر مدیری ـــت د ـــا حاکمی ب
تهاجـــم نظامـــی خواهـــد بـــود. یکـــی از مصاحبه شـــوندگان 
ـــال های  ـــر س ـــان« د ـــه لبن ـــزه؛ ن ـــه غ ـــعار »ن ـــرح ش ـــت ط عل
ـــه آن  ـــد؛ بلک ـــام نمی دانن ـــی نظ ـــت خارج ـــر سیاس ـــر را د اخی
ـــد  ـــم پیون ـــی مرد ـــدن زندگ ـــخت ش ـــاری و س ـــاد اد ـــه فس را ب

می دهـــد.
2-8( کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها

ـــاد  ـــه فس ـــارد ک ـــد د ـــه تأکی ـــن نکت ـــر ای ـــا ب ـــل یافته ه تحلی
بـــرای کســـب منافـــع شـــخصی بـــا اصـــل پاســـخ گویـــی 
مقام هـــا دـــر قبـــال عملکـــرد و مســـئولیت پذیری اجتماعـــی 

ـــرد. ـــرار می گی ـــاد ق ـــر تض ـــازمان د س
3-8( افزایش نابسامانی اجتماعی

ـــاه 96  ـــات دی م ـــه اعتراض ـــه جرق ـــت ک ـــن آن اس ـــج مبی نتای
واکنشـــی بـــه فســـاد مؤسســـات مالـــی دولتـــی و شـــبه  دولتـــی 
ـــه  ـــف ن ـــا هد ـــان را ب ـــی از معترض ـــرعت طیف ـــه به س ـــود ک ب
ـــت  ـــی دول ـــت های اقتصاد ـــه سیاس ـــراض ب ـــی و اعت ـــه گران ب
ـــر  ـــاد د ـــان د ـــن نش ـــل مضامی ـــرد. تحلی ـــراه ک ـــود هم ـــا خ ب
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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
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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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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 

نتیجه  گیری:
ــا شــدت  ــد کــه ب ــات هــر نظــام اجتماعی ان بحران هــا از ملزوم
ــه  ــاز و برهم زنند ــی مختل س ــاوت گاه تهدید ــای متف و ضعف ه
تعادــل و ثبــات نظــام اجتماعــی و گاه می تواننــد تــا براندــازی 
یــک نظــام سیاســی ایفــای نقــش کننــد. بی تردیــد دولت هایــی 
دــر برابــر بحران هــا دچــار غافلگیــری نخواهند شــد کــه بتوانند 
ــه بحــران  ــم اولی ــی عالئ ــات و ارزیاب ــا رصــد مســتمر تهدید ب
ــی  ــل اجتماع ــراری تعاد ــر برق ــتانه ای را د ــات پیش دس اقدام
ــی دــر  ــرا ناتوان ــد؛ زی ــه عمــل آورن و نهادهــای موجــد نظــم ب
ــی  ــد بیگانگ ــع نیرومن ــی از مناب ــای اجتماع ــت بحران ه مدیری

توده هــا از یــک نظــام سیاســی تلقــی شــده اســت.  
بــا  را  اعتراضــات خیابانــی  از  دی مــاه ســال 96 گونــه ای 
ــی-اجتماعی  ــای سیاس ــران ه ــایر بح ــاوت از س ــی متف ماهیت
ــه  ــوی ک ــه نح ــرد؛ ب ــان ک ــالمی نمای ــالب اس ــات انق درحی
خشــن  نشــانه های  »اولیــن  مصاحبه شــوندگان  به زعــم 
علیــه حاکمیــت« تلقــی شــد. اعتراض هایــی کــه متأثــر 
از ســرخوردگی تودــه ای و بدــون برخوردــاری از رهبــر و 
ســازمان دهنده دــر مدــت زمانــی کوتاهــی بــا شــدت و ســرعت 
توانســت 100 شــهر کشــور را درگیــر و تصمیم ســازان را 
دچــار غافلگیــری کنــد. آغازگــر جرقــه ایــن اعتراض هــا 
نســبت بــه فســاد مؤسســات مالــی و مقامــات دولتــی بانکــی در 
ناراضی تراشــی مســبوق بــه ســابقه ای بــود کــه دــر اثــر شــنیده 
نشــدن صدــای مال باختــگان و اهمــال دــر پرداخــت ســپرده ها 
از پیگیــری  ناامیدــی ســپرده گذاران  بــه وقــوع پیوســت. 
اعتراضــی  کنش هــای  بــه  را  آن هــا  قانونــی  شــیوه های 
خیابانــی هدایــت کــرد؛ بــه  گونــه ای کــه کلیدــواژه فســاد دــر 
ــر  ــد. اگ ــنیده ش ــه وضــوح ش ــعارهای معترضــان ب فحــوای ش
ــن کنــش اجتماعــی خشــن حاشــیه  ــان ای چــه به زعــم محقق
ــی  ــات دولت ــر اصالح ــی ب ــازی سیاس ــش از براند ــن بی ــر مت ب

ــه اســت. ــز بود متمرک
ایــن مقالــه بــا هدــف ارائــه تحلیلــی از چگونگــی نقــش فســاد 
ــی انجــام شــده اســت.  ــای اجتماع ــر ایجــاد بحران ه ــاری ب اد
ــواه  ــن گ ــای حاصــل از اســتخراج و طبقه بندــی مضامی یافته ه
آن اســت کــه پدیدــه فســاد ادــاری امــروز تــوان و قابلیــت آن را 
دــارد کــه بدــون بهــره  گیــری از رهبــری ضــد حاکمیــت جرقــه 
ــوان  ــه و به عن ــه کرد ــن برانگیخت ــه آغازی ــر نقط ــران را د بح
یــک توجیه گــر قــوی اقشــار و طیــف هــای متعدــد اجتماعــی 
پتانســیل  اگرچــه  و منســجم کنــد.  به ســرعت متحــد  را 
کنش هــای اجتماعــی خشــن دــر ایجــاد بحران هــای اجتماعــی 
از حجــم و شــدت نارضایتــی اعضــای جامعــه ای از میــزان قصور 

ــر می شــود. ــا و نظــام سیاســی متأث ــزاران، نهاده کارگ
ــات  ــاه ســال 96 نشــان دــاد کــه اگرچــه اولیــن اجتماع دی م
ــات  ــپرده گذاران مؤسس ــی س ــال  باختگ ــه م ــراض ب ــر اعت د
ــن  ــرعت ای ــا به س ــت؛ ام ــکل گرف ــی( ش ــش خصوص بانکی)بخ
نارضایتــی ســایر اقشــار چــون بیــکاران، فرهنگیــان، اخراجــی 
ــل،  ــازی و تعدی ــت های خصوصی س ــیب دیدگان سیاس ــا، آس ه
بازنشســتگان و ... کــه بخشــی از ســختی زندگــی خــود را متأثــر 
از فســاد ادــاری دســتگاه ها مــی دانســتند را به عنــوان حامیــان 
بــه ایــن اجتماعــات پیونــد دــاد. احســاس بی عدالتــی، ناامیدــی 
ــه مؤسســات مالــی،  از شــیوه های قانونــی اعتراضــات نســبت ب
ــأس و  ــت، ی ــر کوتاه مد ــئله د ــل مس ــر ح ــت د ــی دول ناتوان

ناامیدــی از ســخت تر شــدن اوضــاع، احســاس محرومیــت 
ــن  ــد ای ــه رون ــر آیند ــن آن د ــی از شــدت یافت بیشــتر و نگران

ــرد. اعتراضــات را تســریع ک
ــگاه مصاحبه شــوندگان حجــم و گســتردگی فســاد ســبب  از ن
شــده تــا بــه تدریــج تلقــی مجرمانــه از عملکــرد مقامــات دــر 
ــون  ــی چ ــود کلیدواژه های ــرد. وج ــکل بگی ــی ش ــان عموم اذه
ــان  ــاد همزم ــی، فس ــکار عموم ــب اف ــی، فری ــاق سیاس رواج نف
ــه  ــن ب ــا)از پایی ــن( و بوروکرات ه ــه پایی ــاال ب ــیون)از ب سیاس
بــاال(، کج کارکردــی و تضــاد دــر عملکــرد دولــت باعــث شــده 
ــی  ــی-اداری و اقتصاد ــام سیاس ــی نظ ــی و اثربخش ــا کارآی ت
تضعیــف و پیامــد آن افــول اعتمــاد و بــه تبــع افــول مقبولیــت 
ــی  ــود. بدیه ــت ش ــروعیت حاکمی ــن مش ــش رفت ــر پرس و زی
اســت کــه افــول مقبولیــت و مشــروعیت بــرای هــر دولتــی از 

ــود. ــی می ش ــوه تلق ــزای بالق ــل تهدید عوام
ــالل  ــاالری موجــب اخت ــی دیوان س ــر ناکارآمد ــاد ب ــش فس نق
ســاختاری و بــه تبــع تأثیــر آن بــر سیســتم اقتصادــی و 
مهمتریــن  از  یکــی  میانجــی  متغیــر  به عنــوان  معیشــتی 
ــر 2  ــق ب ــن تحقی ــای ای ــت. یافته ه ــی اس ــل ناراضی تراش عل
نکتــه کلــی دــر ایجــاد نارضایتــی تأکیــد دــارد. بخــش عمومــی 
ــار  ــده، انحص ــت تمام ش ــش قیم ــر افزای ــاد ب ــش فس ــون نق چ
و  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاری  کاهــش  اقتصادــی، 
تحمیــل مابه التفــاوت درآمــد تولیــد و فســاد ادــاری از جیــب 
ــت  ــر از باف ــه ای خــاص متأث ــه پدید مردــم و بخــش دیگــر ک
اســتان و ویژگــی چندقومــی آن اســت کــه دــر 3 محــور ذکــر 
می شــود. اول اینکــه سیاســت های کوچک ســازی از جملــه 
ــر  ــه د ــایی هایی ک ــاظ نارس ــه لح ــل ب ــازی و تعدی خصوصی س
ــد  ــات کردــن آیندــه  شــغلی می انجام ــه بی ثب ــد، ب اجــرا دارن
کــه بــا شــرایط فرهنگــی اســتان ســازگاری ندــارد. دــوم اینکــه 
ــی،  ــکاف طبقات ــر ش ــژه  ب ــی و وی ــای رانت ــاد فرصت ه ــا ایج ب
درآمدــی و تمایــز قــوم غالــب افزودــه می شــود و ســوم 
اینکــه توزیــع نامتــوازن امکانــات دــر مناطــق صاحــب نفــوذ بــه 
بی عدالتــی، تحقیــر و تحریــک ســایر اقــوام بی بهــره از قدــرت 

ــود.  ــر می ش ــعه منج و توس
ــه  ــت ک ــد گف ــوام بای ــر اق ــاری ب ــاد اد ــی فس ــش منف ــر نق د
ــای  ــروز و رفتاره ــای پی ــی دولت ه ــم شــعارهای حزب ــی  رغ عل
ــات مبیــن آن اســت کــه باالتریــن  سیاســی-اداری دــر انتصاب
قومــی،  روابــط  مبنــای  بــر  به ترتیــب  تصدی هــا  میــزان 
انتصابــات حزبــی  و  بودــه  همزبانــی و همشــهری  گــری 
کمتریــن ســهم را داشــته اســت. بــه دلیــل حداقــل تناســب بــا 
مؤلفه هــای شایســته گزینی به شــدت بــرای نخبــگان اقــوام 

ــره تحقیرکنندــه و حساســیت زا بودــه اســت.  بی به
از دیگــر عــوارض مخــرب قوم گزینــی دــر اســتان آن اســت کــه 
پاســخگویی مقامــات محلــی و مســئولیت پذیری اجتماعــی 
ســازمان ها به شــدت کاهــش یافتــه؛ زیــرا آن دســته از مقامــات 
محلــی کــه دچــار کج کارکردــی هســتند، واقفنــد کــه انتصــاب 
آن هــا گونــه ای از اشــغال مناصــب و به دــور از شایســتگی ها دــر 
سلســله مراتــب ادــاری بودــه اســت. بدین جهــت بــرای حفــظ 
موقعیــت بــا اعــالم وفادــاری بــه حامــی ایلــی خــود بــه مبــارزه 
نانوشــته بــا محیــط پرداختــه و به تدریــج آســیب هایــی 
ــی و  ــی، بی عدالت ــب زن ــازمانی، برچس ــتبداد س ــون رواج اس چ
فــرار نخبــگان دــر اســتان را به عنــوان عاملــی دیگــر دــر رونــد 

افزایشــی نارضایتی هــا بــه ارمغــان آوردــه اســت.
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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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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
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4 Master of Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, ShahidBeheshti University, Tehran

تحلیــل مضامیــن گــواه آن اســت کــه فرهنــگ بیــش از آنکــه 
دــر مبــارزه بــا فســاد ادــاری تأثیــر فعال داشــته باشــد، نقشــی 
منفعــل دــر فضــای مولــد آن داشــته اســت. فرهنــگ برخــالف 
ــر  ــی متأث ــه از فردگرای ــور عمد ــه به ط ــعارهای جمع گرایان ش
شــده و تــا زمانــی که فســاد ادــاری مانــع منافــع فردی نباشــد، 
ــا  ــا بی تفاوتــی یــا ب واکنــش اجتماعــی نســبت بــه فســاد یــا ب
تأخیــر خواهــد بــود وچنانچــه منافــع فردــی دــر تهدیــد قــرار 
ــراه  ــران هم ــوع بح ــا وق ــر ب ــریع و اگ ــا تس ــرد، واکنش ه گی
شــود)با هــر منشــأ( واکنش هــای اجتماعــی تــوأم بــا خشــونت 
ــر  ــب د ــزه غال ــه انگی ــح اینک ــود. توضی ــد ب ــی خواه و تخریب
پیوســتن بــه اجتماعــات را دــر مرتبــه اول حــس نوع دوســتی 
ــه  ــت ک ــی اس ــع فرد ــاع از مناف ــه دف ــد؛ بلک تشــکیل نمی ده
اجتمــاع را بــه یــاری طلــب می کنــد. دیگــر اینکــه بــه لحــاظ 
ــرای مفســدان  تضعیــف قواعــد اجتماعــی فرهنــگ تهدیدــی ب
اقتصادــی ایجــاد نمی کنــد. شــواهد مبیــن آن اســت کــه 
مدیــری مفســد تــا زمانــی کــه دــر مســند قدــرت اســت، نــه 
تنهــا از حمایــت قانونــی بلکــه از حمایــت هــای اجتماعــی هــم 
ــگ  ــر فرهن ــی از منظ ــی قدرتمند ــه عبارت ــت. ب ــار اس برخورد
عمومــی دــارای ارزش و احتــرام اســت، حتــی قدرتمنــد فاســد.

ــکار  ــا اف ــده ت ــث ش ــاری باع ــاد اد ــی از فس ــی ناش کج کارکرد
تأمیــن  کنندــه حقــوق  را  عمومــی  ســازمان های دولتــی 
ایــن  و  ندانند)نشــانه های تضــاد دولت-ملــت(  شــهروندان 
ــر  ــاری ه ــات پاید ــه از الزام ــی ک ــارکت سیاس ــر مش ــر ب ام
ــر  ــی ب ــر منف ــال دشــمنان اســت، تأثی ــر قب نظــام سیاســی د
جــای گــذارد. ســبک زندگــی اشــرافی مدیــران دــر قبــال فقــر 
ــل  ــکاری متقاب ــی و هم ــالت اجتماع ــش تعام ــی برکاه عموم
بــا دولــت و دــر نتیجــه کاهــش ضریــب انســجام اجتماعــی و 
تــاب آوری اجتماعــی دامــن زدــه اســت. بدیهــی اســت کاهــش 
آســتانه تحمــل و تــاب آوری دــر شــرایط گســتردگی و اســتمرار 
ــان را مترصــد  ــه ناراضی ــر جامع ــکاری و فق ــا بی ــوأم ب فســاد ت
فرصــت ســاخته تــا چنانچــه شــیرازه امنیتــی و انتظامی کشــور 
دــر اثــر بحرانــی فراگیــر مــورد وفــاق عمومــی تضعیــف شــود، 
ــر آن شــرایط به ســرعت تعادــل و  ــد. د ــوران کن ــا ف اعتراض ه
نظــم اجتماعــی شــکننده و فشــار و محدودیــت زمانــی دــر اثــر 
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــد ش ــف خواه ــران مضاع ــت تصمیم گی غفل
دــر چنیــن وضعــی مدیریــت بحران هــای اجتماعــی به ســرعت 
وارد الیه هــای سیاســی و امنیتــی شــده و بــر شــیوه های 
خشــونت آمیز معترضــان و مجریــان افزودــه خواهــد شــد. 
ــه تهاجــم  ــد ک ــت را شــرایطی تشــکیل می ده ــن وضعی بدتری
نظامــی و یــا حمایــت گســتاخانه خارجــی همزمان بــا نارضایتی 
فزایندــه، جرقــه بحــران داخلــی را هــم شــعله ور کنــد کــه دــر 
آن صــورت بــه دلیــل فراگیــری فســاد ادــاری احتمــال ضعیفی 
ــه حاکمیــت پیش بینــی می شــود. از حمایــت مردــم نســبت ب
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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 

17- نرگســیان، عبــاس؛ جمالــی، قاســمعلی؛ هراتــی، مســـعود؛ 
آذری، حســـین )1397 (. بررســـی ارتبـــاط فســـاد و اعتمـــاد 
دــر رابطـــه بـــین شــفافیت و رضایــت شــهروندان. فصل نامــه 

ــت دولتــی، دــوره 10، شــماره2 ،صــص. 310-289 مدیری
18- رزم آهنــگ، مهدــی؛ صادقــی شــاهدانی، مهدــی. )1399(. 
واکاوی رابطــه بیــن فســاد عینــی و ادراکــی بــا مؤلفــه اعتمــاد 
اجتماعــی تعمیــم یافتــه. فصل نامــه مجلــس و راهبــرد. ســال 

بیســت وهفتم، شــماره صدوســوم. پاییــز. صــص50-31
19- فاضلــی، محمــد؛ جلیلــی، محدثــه. )1397(. بررســی بیــن 
ــطح  ــاد و س ــزان فس ــت، می ــت حکوم ــه کیفی ــوری رابط کش
ــال  ــی. س ــی کاربرد ــی. جامعه شناس ــی و اجتماع ــاد نهاد اعتم
ــتان  ــوم. تابس ــماره د ــی )70( . ش ــماره پیاپ ــت و نهم. ش بیس

1397. صــص 210-191
20- امیــری، مهدــی )1394(. ریشــه ها، مصادیــق و پیامدهــای 
بیســت و دوم  راهبــرد ســال  و  انتخاباتــی، مجلــس  فســاد 

ــماره 82 ــتان، ش تابس
ــم؛  ــری، کاظ ــام دلی ــرام؛ س ــات، به ــی؛ بی ــامی، عل 21- احتش
بحران هــای  مدیریــت  ناصــر.)1398(.  مرحــوم  شــعبانی، 
اجتماعــی ناشــی از نقــاط بحرانــی دــر کالنشــهرها. فصل نامــه 
ــماره  ــت و یکم. ش ــال بیس ــی. س ــش انتظام ــای دان پژوهش ه

ــز ســوم پایی
نورمحمــد؛  دکتــر  یعقوبــی،  غالم رضــا؛  باغبانــی،   -22
ابراهیم زادــه، دکترعیســی؛ خاشــعی، دکتروحیــد. )1399(. 
ــرد  ــا رویک ــی ب ــای اجتماع ــت بحران ه ــوی مدیری ــن الگ تبیی
امنیتــی، مــورد مطالعــه: اســتان سیســتان و بلوچســتان. 
فصل نامــه ژئوپلیتیــک. ســال شــانزدهم، شــماره دوم. تابســتان. 

صــص 117-88
23- قائدــی، محمدرضــا )تابســتان1382(، مؤلفه هــای نظــری 

بحــران، راهبــرد، شــماره 28.
ــود  ــتان 1391(. بهب ــود )تابس ــرد، عبدالمحم ــی ل 24- محمد
پیــش بینــی دــر تحلیــل اطالعاتــی؛ مطالعــه موردی بــی  ثباتی 
سیاســی خارمیانــه، فصل نامــه مطالعــات راهبردــی، ســال 

یازدهــم، ســتاره دــوم، ص116-91.
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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
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