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

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

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

Abstract

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

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

روندهای مؤثر بر مأموریت ودجا

سیروس وثوقی*: دانشجوی دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.   
آرمین رجب پور: دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران. 
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چکیده
با توجه به تعریف مجدد و نوین بحران های ناگهانی3 و بحران های تدریجی4 باید نگرش مدیریت بحران هم به روزرسانی شود. رشد سریع 
فناوری ها و پیشرفت های قابل توجه در کلیه ابعاد زندگی بشر مؤید این نکته مهم و واقعیت کلیدی است که آینده در اکثر موارد دیگر 
شبیه گذشته نیست. در سطح کالن برای فهم بهتر این شرایط بررسی و تحلیل روندهای حاکم از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. 
از جمله حوزه های مهم که می بایست همیشه اشراف کامل و تحلیلی به تغییرات روندها و تأثیرات آن بر مأموریت خود داشته باشد، 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است. مسئولیت خطیر پشتیبانی از نیروهای مسلح کشور بر اساس قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران بر عهده این وزارت خانه است، از این رو می بایست به صورت منظم و مؤثر اشراف کاملی از محیط آینده 
و تصویرسازی مطلوب برای آینده حوزه مأموریتی در دستور کار قرار داشته باشد. در این راستا با بهره گیری از چند منبع مناسب و از 
طریق پرسش نامه از خبرگان ودجا سؤال شد که از بین روندهای کلیدی موجود کدامیک می توانند بیشترین تأثیر را بر مأموریت ودجا 
داشته باشند. مقاله با تحلیل نتایج به دست آمده ضمن ارائه تصویری از محیط امنیتی جهان در آینده و توضیحاتی در ارتباط با شرایط 

کشورهای در حال توسعه و درگیری های درون کشوری روندهای مؤثر بر مأموریت ودجا در افق 1410 را تشریح می کند.

واژگان کلیدی: روند، پیشران، رویداد، پیامد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح )ودجا(.

Effective Trends On Mission Of Vedja
Serous Vosoughi*1; Armin Rajabpoor2.
Abstarct
Given the redefinition of Abrupt Crisis and Cumulative Crisis, the attitude of crisis management should also 
be updated.The rapid growth of technologies and significant advances in all aspects of human life confirm this 
important point and the key fact that the future in most cases is not like the past. At the macro level, in order 
to better understand these conditions, it is increasingly important to study and analyze the prevailing trends. 
One of the important areas that should always have full and analytical oversight of changes in trends and its 
effects on its mission is the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics of the Islamic Republic of Iran. 
According to the Constitution of the Islamic Republic of Iran, this ministry has a serious responsibility to support 
the country›s armed forces, so it must regularly and effectively have full knowledge of the future environment 
and the desired image for the future of the mission sphere. In this regard, using several appropriate sources and 
through a questionnaire, Vedja experts were asked which of the key trends available, can have the greatest impact 
on Vedja mission. By analyzing the obtained results, the article presents a picture of the future world security 
environment and explanations about the conditions of developing countries and internal conflicts, and describes 
the effective trends on mission of Vedja on the horizon of 1410.

Keywords: trend - deriver - event - outcome - Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (VEDJA).

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

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

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

Abstract

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

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

مقدمه
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــت بحــران ب ــه مدیری نگــرش ســنتی ب
مدیریــت بحــران یعنــی فــرو نشــاندن آتــش؛ بــه ایــن معنی که 
ــور می نشــینند  ــر انتظــار خــراب شــدن ام ــران بحــران د مدی
ــی از  ــرر ناش ــا ض ــد ت ــالش می کنن ــی ت ــروز ویران ــس از ب و پ
ــه  ــرش ب ــی نگ ــه تازگ ــی ب ــازند. ول ــود س ــا را محد خرابی ه
ایــن واژه عــوض شــده اســت. برأســاس معنــای اخیــر همــواره 
بایــد مجموعــه ای از طرح هــا و برنامه هــای عملــی بــرای 
ــا تحــوالت احتمالــی آیندــه دــر داخــل ســازمان ها  مواجهــه ب
تنظیــم شــود و مدیــران بایــد دربــاره اتفاقــات احتمالــی آیندــه 
ــده  ــع پیش بینی نش ــا وقای ــی ب ــی رویاروی ــند و آمادگ بیندیش
را کســب کننــد؛ بنابرایــن مدیریــت بحــران بــر ضــرورت 
پیش بینــی منظــم و کســب آمادگــی بــرای رویارویــی بــا 
ــه  ــارد ک ــد د ــی تأکی ــی و خارج ــائل داخل ــته از مس آن دس
ــازمان را  ــات س ــا حی ــودآوری و ی ــهرت، س ــی ش ــور جد به ط
تهدیــد می کننــد. بایــد توجــه داشــت کــه مدیریــت بحــران بــا 
مدیریــت روابــط عمومــی متفــاوت اســت. مدیــر روابــط عمومی 
ــر  ــد؛ د ــالش می کن ــازمان ت ــن س ــوه داد ــوب جل ــرای خ ب
حالــی کــه مدیــر بحــران تــالش دــارد تــا دــر شــرایط دشــوار 
ســازمان را دــر موقعیــت خــوب نگــه دــارد. مدیریــت بحــران 
بــه منزلــه رشــته  ای علمــی به طــور کلــی دــر حــوزه مدیریــت 
اســتراتژیک قــرار می گیــرد و به طــور خــاص بــه مباحــث 
ــا  ــی از بحران ه ــود. بعض ــط می ش ــتراتژیک مرتب ــرل اس کنت
ــرات  ــد و اث ــود می آین ــه وج ــه ب ــی و یک دفع به صــورت ناگهان
ــد  ــازمان می گذارن ــی س ــی و بیرون ــط درون ــر محی ــی ب ناگهان
 Abrupt( کــه بــه ایــن بحران هــا، بحــران هــای ناگهانــی
بحــران  بحران هــا،  ایــن  مقابــل  دــر  می گوینــد.   )Crisis
ــه از  ــد ک ــود دارن ــی )Cumulative Crisis( وج ــای تدریج ه
ــول  ــر ط ــوند و د ــروع می ش ــز ش ــائل بحران خی یک ســری مس
ــه و ســپس  ــتانه ای ادام ــا ســطح آس ــت شــده و ت ــان تقوی زم

ــد. ]1[ ــا می کنن ــروز پید ب
عوامــل متعددــی اعــم از داخلــی و بیرونــی دــارای تــوان علّــی 
قابــل توجــه بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادــن مأموریــت و شــرح 
وظایــف وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح جمهــوری 
اســالمی ایــران را باعــث می شــوند. ایــن وزارت خانــه دــر ســطح 
کشــور مســئولیت خطیــر پشــتیانی و تأمیــن نیازهــا و انتظارات 
نیروهــای مســلح کشــور را بــر عهدــه دــارد و به عنــوان معاونــت 
پشــتیبانی فرماندهــی معظــم کل قــوا محســوب می شــود. 
ــد  ــی همانن ــد ملّ ــف متعد ــن وظای ــن بی ــر ای ــه د ــن اینک ضم
یــاری کشــور دــر مشــکالت و بحران هــای موجــود را هــم بــر 

عهدــه دــارد.
بــا توجــه بــه دامنــه وســیع مأموریــت ودجــا اعــم از پشــتیبانی 
زمینــی،  رزم  عملیــات  دــر حوزه هــای  مســلح  نیروهــای 
صنایــع هوایــی، صنایــع دریایــی، هوافضــا و ... و وســعت ایــن 
ــر  ــد ب ــی می توانن ــی متعدد ــل محیط ــلماً عوام ــت مس مأموری
ایــن وظایــف تأثیرگــذار باشــند. به عنــوان نمونــه طــی دــوران 
ــراق و  ــوریه و ع ــورهای س ــر کش ــی د ــای داخل ــروز جنگ ه ب
ظهــور پدیدــه شــوم داعــش، ایــن تحــول محیطــی کامــاًل بــر 
مأموریــت و فرآیندهــای داخلــی ودجــا تأثیــر گذاشــته بــود. از 

ــران ارشــد  ــن موضــوع بســیار مهــم اســت کــه مدی ــن رو ای ای
ــر  ــی د ــرات محیط ــی و تغیی ــرایط محیط ــاًل از ش ــا کام ودج
ــه و  ــع بود ــه مطل ــژه منطق ــل و به وی ــی و بین المل ــطح مل س
ــزی  ــرات الزم را برنامه ری ــر الزم و تغیی ــا تدابی ــاس آنه ــر اس ب
ــذاری  ــف تأثیرگ ــاط شــدت و ضع ــن ارتب ــر ای ــه د ــد. البت کنن
عوامــل هــم حائــز اهمیــت اســت. دــر بررســی عوامــل محیطــی 
مؤثــر بــر مأموریــت ودجــا مواردــی چــون روندهــای سیاســی، 
ــد  ــی، رون ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــی، رونده ــای اقتصاد رونده
علــم و فنــاوری، روندهــای مرتبــط بــا محیــط زیســت و 
ــی و  ــه کســب وکار و دفاع ــوط ب ــی، مباحــث مرب ــع طبیع مناب
امنیتــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد؛ ولــی دــر ایــن میــان 
رشــد شــتابان فناوری هــا و ســامانه های دفاعــی تأثیــرات 

ــارد.  ــراه د ــه هم ــری را ب جدی ت
ــه توضیحــات گفته شــده مســلماً یکــی از وظایــف  ــا توجــه ب ب
ــرای مقابلــه  ودجــا توجــه بــه آیندــه و کســب آمادگــی الزم ب
بــا چالش هــای پیــش روســت. بــه ایــن معنــا کــه همــواره بــا 
ــی  ــود را بررس ــای موج ــه احتمال ه ــای آیند ــه مؤلفه ه مطالع
ــد  ــه کن ــه آماد ــا آیند ــی ب ــرای رویاروی ــود را ب ــه و خ کرد
ــای  ــه گروه ه ــی آیند ــاختارهای دفاع ــر س ــال د ــوان مث به عن
فردــی  تــالش  و  می یابنــد  اصالــت  خودســازمان دهنده 
جایــی نخواهــد داشــت ]2[. روندهــا را می تــوان به عنــوان 
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ــر آن هــا  ــوان عوامــل تأثیرگــذار ب تحلیــل دقیــق روندهــا می ت

ــرد. ــایی ک ــم شناس را ه
ــا  ــت ودج ــر مأموری ــه ب ــی ک ــی عوامل ــر بررس ــت د گام نخس
ــر  ــذار اســت. د ــای تأثیرگ ــذار هســتند، شناســایی رونده اثرگ
ایــن بیــن ضــرورت دــارد، قبــل از ورود بــه بخــش شناســایی و 
بررســی فرآیندهــای یادشــده 3 بخــش کلیدــی دــر ایــن بحــث 
ــر  ــه د ــی ک ــت بوم فرآیندهای ــرا زیس ــود؛ زی ــریح ش ــاًل تش کام
ــه  ــت، ب ــا بحــث و بررســی انجــام خواهــد گرف ــا آنه ــاط ب ارتب

ــارد. ــتگی د ــا بس ــن بخش ه ــه ای ــدت ب ش
الف: شناخت محیط امنیت بین الملل

ب: جنگ های مربوط به کشورهای در حال توسعه
ج: حاکمیت درگیری های درون کشوری

ــوان  ــل می ت ــت بین المل ــط امنی ــناخت محی ــوع ش ــر موض د
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ــد  ــر خواهن ــی ظاه ــای جدید ــد. خطره ــی می مان ــات باق بی ثب
شــد و می تــوان منتظــر خطرهــای بیشــتری هــم بــود. 
ــور  ــه به ط ــا ک ــن خطره ــوع ای ــکان وق ــان و م ــی زم پیش بین
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ــا  ــر ابتد ــود د ــالش می ش ــود ]4[. ت ــد ب ــی خواه و غیرقطع
بــرای ودجــا تصویــری کالن از شــرایط امنیــت بین الملــل 

ــر شــود. تصوی
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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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تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

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

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

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

are considered as a serious threat. In this regard several measures have been taken to limit and reduce injury in dormi�
tories in the event of an accident involving both structural and non-structural measures. These measures first provide 
safety and then enhance the environmental potential for rapid evacuation )i+n the event of an accident(. Therefore, 
several studies have focused on reducing evacuation duration by simulating emergency evacuation. For this pur�
pose, this paper simulates the human evacuation in the student dormitory of Block 1 of Shahid Beheshti University 
)with 178 students simulated( during the accident in Pathfinder software. In addition, physical depth and visual depth 
were analyzed by input-based Depth map software to reduce spatial hierarchy and faster access. The simulation re�
sults showed that preliminary optimization of the dormitory with furniture and equipment )non-structural measures( 
was a prerequisite for dormitory immunization to be evacuated, but due to its negligible effect on evacuation time 
)from 223.7 seconds to 219.8 seconds( it is not enough. Therefore, after optimization with furniture and equipment, 
the dormitory was evaluated with two methods of structural intervention )construction of emergency stairs with two 
exit doors( and reduction of the population of users. In the first method, with the structural intervention, the evacua�
tion time was reduced from 219.8 seconds to 150.5 seconds, and in the second method by reducing the population of 
users in the end of second and third floors from 4 to 3 persons, evacuation time decreased from 219.8 seconds to 178.8 
seconds which was suggested as a less expensive method. In the end, a method was proposed to make the dormitory 
work efficient with respect to the spatial configuration for emergency evacuation.
Keywords: Spatial configuration, safe evacuation, accident in building, fire, student dormitory
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ــعه  ــال توس ــر ح ــورهای د ــای کش ــه جنگ ه ــوم ب ــوع د موض
بایــد بــه جهــت  ایــران  می پردــازد. بــرای وزارت دفــاع 
ژئوپولیتیکــی وضعیــت کشــورهای پیرامــون و بعــد راهبردــی 
ــت  ــایه اهمی ــورهای همس ــا کش ــل ب ــاره و تعام ــر اد ــا د آنه
ــال  ــر ح ــورهای د ــی کش ــگاه برخ ــد. از ن ــته باش ــاص داش خ
ــی  ــع مل ــه مناف ــت یابی ب ــرای دس ــی ب ــگ روش ــعه جن توس
ــی چــون  ــال اهداف ــه دنب ــه ای اســت، ب ــع حرب اســت؛ دــر واق
اصــالح خطــوط مــرزی )ماننــد جنــگ عــراق بــا ایــران(، کســب 
ــی  ــی بســیاری از مداخــالت آفریقای ــای پنهان ــروت )انگیزه ه ث
دــر کنگــو( و یــا دالیــل ســنتی از قبیــل انحــراف توجــه افــکار 

ــت. ــای دول ــی از ناکامی ه عموم
نکتــه مهــم دیگــری دــر تحلیــل روندهــای مؤثــر بــر مأموریــت 
ودجــا وجــود دــارد و آن بحــث حاکمیــت درگیری هــای 
درون کشــوری اســت. بــه نظــر می رســد کــه دــر آیندــه رونــد 
دیگــری کــه به ویــژه دــر کشــورهای فقیرتــر دــر حــال قدــرت 
گرفتــن اســت، کاهــش نســبی حضــور کشــورهای توســعه یافته 
ــی  ــکل اصل ــه ش ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــت. می ت ــر آنهاس د
ــترش  ــود. گس ــد ب ــوری خواه ــه درون کش ــای آیند درگیری ه
و شــیوع ســهوی یــا عمدــی ایــن درگیری هــا بــه همســایگان 
بی ثبــات مجــاور غالبــاً آســان و گهــگاه اجتناب ناپذیــر خواهــد 

بــود.
ادامــه و اصــل تمرکــز ایــن نوشــتار شناســایی و بررســی کالن 
روندهــای جهانــی اســت. روندهایــی کــه ودجــا و صنایــع دفاعی 
مربوطــه را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد دــاد. نوشــتار ایــن کالن 
روندهــای تأثیرگــذار را معرفــی می کنــد .ایــن روندهــا از دیــد 
ــل  ــای غیرقاب ــه پیامده ــن عرص ــران ای ــرگان و صاحب نظ خب
ــد و  ــلح دارن ــای مس ــا و نیروه ــت ودج ــر مأموری ــکاری ب ان
ــر  ــه د ــازمان های آیند ــی س ــرای طراح ــا ب ــا آن ه ــنایی ب آش
بخــش دفاعــی کشــور بســیار کارســاز و راهگشاســت. متولیــان 
امــر بــرای شناســایی و تحلیــل روندهــا از طریــق رویکردهــای 
متفــاوت و الگوهــای متعدــد دســته بندی های خاصــی را بــرای 
ــات  ــه و مطالع ــق تجرب ــد. طب ــه کرده ان ــر ارائ ــای مؤث رونده
صورت گرفتــه روندهــای ذیــل به عنــوان اصلی تریــن مــوارد 
ــی 2-  ــای سیاس ــده اند: 1-رونده ــاب ش ــه انتخ ــورد مطالع م
روندهــای اقتصادــی 3- روندهــای اجتماعــی 4- علــم و فنــاوری 
5- محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 6- روندهــای کســب وکار 

7- روندهــای دفاعــی و امنیتــی.
ــه و  ــر، مطالع ــای مؤث ــام رونده ــآوری تم ــکان گرد ــاً ام قطع
بررســی تمــام آنهــا فعالیتــی ســخت و شــاید غیرممکــن باشــد؛ 
ــتاب  ــا ش ــی رویداده ــی برخ ــر پ ــا د ــیاری از رونده ــرا بس زی
می گیرنــد و رونــد تــازه ای را شــکل می دهــد، همان گونــه کــه 
ــد  ــن می رون ــژه ای از بی ــاد وی ــی روید ــر پ ــا د برخــی از رونده
]2[. دــر ایــن گــزارش برخــی از روندهــای تأثیرگــذار و مهــم 
توصیــف شــده اند. مطالــب و محتــوی تهیه شــده از منابــع 

ــده اند. ــاس ش ــا اقتب ــن حوزه ه ــر ای ــود د موج
ــری  ــالش شــده تصوی ــاال ت ــای ب ــه و شــرح رونده ــس از ارائ پ
کالن از آیندــه غــرب آســیا هــم ارائــه شــود. هــر چنــد 
مأموریــت اصلــی ودجــا پشــتیبانی از نیروهــای مســلح کشــور 
ــت،  ــالمی اس ــالب اس ــن و انق ــت از میه ــتای صیان ــر رأس د
ــه  ــه منطق ــان می بایســت ب ــن می ــر ای ــی د ــز اصل ــی تمرک ول
جغرافیایــی غــرب آســیا معطــوف باشــد ]5[. گــزارش مربــوط 
بــه بخــش غــرب آســیا تحلیلــی دفاعــی و امنیتــی دــر ارتبــاط 

ــار  ــر کن ــات آن د ــا از کلی ــارد ودج ــرورت د ــه ض ــت ک اس
ــد.  ــع باش ــای کالن مطل ــایر رونده ــرات س تأثی

روش تحقیق و ابزارها
ــذاری  ــزان اثرگ ــت و می ــن اهمی ــی یافت ــر پ ــه د ــن مقال ای
روندهــای آیندــه بــر مأموریــت ودجــا دــر افــق 1410 اســت و 
ــق  ــاز از طری ــورد نی ــات و داده هــای م ــن مســیر اطالع دــر ای
و  میدانــی  مطالعــات  کتابخانــه ای،  اســنادی،  بررســی های 
همچنیــن تهیــه پرســش نامه ای جامــع بــرای نظرســنجی 
ــاختار  ــه س ــت ک ــده اس ــه ش ــا تهی ــد ودج ــران ارش از مدی
ــد.  ــد ش ــه خواه ــی ارائ ــای بعد ــر بخش ه ــای آن د متغیره
ــای  ــن رونده ــس از شناســایی، دســته بندی و مشــخص کرد پ
ــد و  ــم ش ــش نامه ای تنظی ــا پرس ــت ودج ــا مأموری ــط ب مرتب
ــاد  ــه تعد ــاال( ب ــه ب ــگاه 195 ب ــا )جای ــد ودج ــران ارش از مدی
75 نفــر نظرخواهــی شــد. پژوهــش جــاری از رویکــرد کیفــی 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــش نامه ب ــن پرس ــر ای ــد. د ــتیبانی می کن پش
منابــع از پیــش شناسایی شــده بــه دســته بندی 7 رونــد 
ــن  ــه و همچنی ــر آیند ــا د ــت ودج ــر مأموری ــر ب ــی مؤث اصل
ــی و  ــش مل ــر بخ ــته د ــل آن 7 دس ــی ذی ــای فرع 68 رونده
بین المللــی پرداختــه و تــالش شــده، اهمیــت و میــزان 
تأثیرگــذاری آن هــا بــر مأموریــت ودجــا از نظــر جامعــه 
آمــاری منتخــب پرســیده شــود. نمونــه انتخابــی بــرای حجــم 
ــا از  ــرات آن ه ــه نظ ــد ک ــاب ش ــر انتخ ــاری 70 نف ــه آم جامع
پرســش نامه اســتخراج شــد. ســپس نتایــج احصاشــده توســط 
ــل  ــزار SPSS تجزیه وتحلی ــک نرم اف ــه کم ــن ب ــون فریدم آزم
شــده تــا تأثیرگذارتریــن رونــد بــر مأموریــت ودجــا مشــخص 
آزمــون  یــک   )Friedman Test( فریدمــن  آزمــون  شــود. 
ناپارامتــری آمــاری )Non-Parametric Statistical Test( اســت 
کــه جهــت مقایســه شــاخص های مرکــزی چندیــن جامعــه بــه 
کار مــی رود. ایــن آزمــون مشــابه تحلیــل واریانــس یک طرفــه 
)One-way ANOVA( اســت کــه دــر محیــط ناپارامتــری اجرا 
ــون جهــت رتبه بندــی اهمیــت متغیرهــای  ــن آزم می شــود. ای

ــت]6[. ــده اس ــتفاده ش ــش اس پژوه
تئوری و محاسبات

ــا  ــع ب ــی از مناب ــر بهره مند ــم و هن ــوان عل ــت را می ت مدیری
ــن  ــوان کــرد ]7[. مهمتری هدــف تحقــق اهدــاف مشــخص عن
قابلیــت یــک مدیــر مهارت هایــی اســت کــه او از طریــق 
ــران  ــت. صاحب نظ ــه اس ــب کرد ــه کس ــا تجرب ــوزش و ی آم
ــه  ــر گون ــرای ه ــی ب ــل کلید ــوارد عام ــب م ــر اغل برجســته د
عملکــرد ســازمانی موفــق اعــم از کســب رضایــت مشــتریان و 
ــاخص های  ــایر ش ــوآوری و س ــاوری و ن ــعه فن ــان، توس ذی نفع
عملکردــی را مدیریــت و رهبــری مناســب و موفــق می داننــد 
]8[. دــر صــورت فقدــان و یــا ضعــف دــر هــر کدــام از 
ــم  ــال عد ــران اســت، احتم ــاز مدی ــورد نی ــه م ــی ک مهارت های
تحقــق اهدــاف و مأموریت هــای محولــه دــور از انتظــار نیســت. 
ــل توجهــی اعــم از کاهــش  ــرات جانبــی قاب ضمــن آنکــه تأثی
ــت  ــوآوری و خالقی ــرخ ن ــی شــدن ن ــان، نزول مشــارکت کارکن

ســازمانی و ... ظاهــر می شــود ]9[.
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ــوب  ــرد خ ــا عملک ــازمان هایی ب ــن س ــاری بی ــی و معناد علّ
و دــر اختیــار داشــتن مدیــران توانمنــد بــا مهارت هــای 

ــارد ]10[.  ــود د ــب وج متناس
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

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

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

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

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

به عنــوان  نیــاز دــر مدیــران  مــورد  قابلیت هــای  فقدــان 
برنامه هــا و بــروز  عامــل اصلــی عدــم تحقــق اهدــاف و 
ــی  ــود. بخش ــوب می ش ــم محس ــی ه ــه دار آت ــکالت ریش مش
و  دانــش  از طریــق  مدیــران  نیــاز  مــورد  مهارت هــای  از 
ــه وســیله تجــارب کسب شــده دــر دوره هــای  بخــش دیگــر ب
ــاز  ــورد نی ــای م ــی مهارت ه ــد؛ ول ــت می آی ــی به دس مدیریت
ــه  ــل گوناگــون دــر حــال تغییــر هســتند. ب ــه دالی پیوســته ب
بیــان بهتــر مدیــران هــم بایــد متناســب بــا تغییــرات محیطــی 
مهارت هــای مــورد نیــاز خــود را ارتقــا دهنــد. روندهــا و 
ــر مهارت هــای مدیــران  تغییــرات آیندــه به صــورت مســتقیم ب
ــد.  ــا می کن ــه آنه ــه ب ــه توج ــزم ب ــا را مل ــذارد و آنه ــر می گ اث
روندهــای گوناگونــی دــر طــول زمــان و حیــات ســازمانی  دــر 
ســطح محیــط کســب وکار و حــوزه مأموریتــی پتانســیل تحــت 
تأثیــر قراردادــن مهارت هــای مدیــران را دارنــد. به عنــوان 
ــر،  ــال 5G، اب ــای دیجیت ــی، فناوری ه ــوش مصنوع ــال ه مث
ــی  ــر تمام ــوذ د ــر حــال نف ــت اشــیا و ... د ــن، اینترن بالک چی
ــای  ــه رویکرده ــن اینک ــتند ]11[. ضم ــای کاری هس حوزه ه
ــت  ــم از مدیری ــازمان ها اع ــری س ــت و راهب ــرای هدای ــازه ب ت
2 و صنعــت 5 دــر حــال شــکل گیری اســت کــه نحــوه 
ــر  ــد. د ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــب وکارها را تح ــت کس مدیری
ــرای  ــرات الزم را ب ــران می بایســت تغیی ــرایطی مدی ــن ش چنی
ــف  ــا هد ــای الزم را ب ــرک و توانمندی ه ــوب د ــت مطل مدیری
ــا و  ــر ســاختار، فرآینده ــا د ــه آنه ــوط ب ــای مرب ــع چالش ه رف
ــد.  ــال کنن ــای مربوطــه اعم ــه ســایر بخش ه ــوط ب ــوارد مرب م
ــب  ــعه و کس ــه توس ــتمر ب ــاز مس ــی نی ــرات محیط ــن تغیی ای
ــت ]12[.  ــه اس ــروری کرد ــی را ض ــازه مدیریت ــای ت مهارت ه
ــه  ــر ب ــازمان ها منج ــط س ــدن محی ــر ش ــه پویات ــن آنک ضم
کوتــاه شــدن چرخــه حیــات مهارت هــای مدیــران و کارکنــان 

ــت ]13[. ــده اس ش
ــاال(  ــه ب ــاغل 194 ب ــد )مش ــران ارش ــرای مدی ــرایط ب ــن ش ای
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح جمهــوری اســالمی 
ــار  ــری برخورد ــر و حیاتی ت ــت باالت ــب از اهمی ــران به مرات ای
ــی  ــت عموم ــر مدیری ــالوه ب ــئوالن ع ــن مس ــرا ای ــت؛ زی اس
حــوزه مربوطــه متولــی پشــتیبانی راهبردــی از نیروهــای 
مســلح کشــور هــم هســتند. دــر واقــع دــرک عمیــق تحــوالت 
ــه آنهــا دــر تحقــق  محیطــی و توســعه مهارت هــای مرتبــط ب
ــدت  ــه ش ــی ب ــر حاکمیت ــه از منظ ــود ک ــی خ ــوزه مأموریت ح
ــز  ــارد، حائ ــاط د ــت و پیشــرفت کشــور ارتب ــا موضــوع امنی ب

ــت اســت. اهمی
هــر چنــد شــرایط کنونــی از منظــر ســطح و عمــق مهارت هــای 
مدیــران ارشــد دــر ودجــا هــم قابلیــت بهبــود و ارتقــا دــارد، 
ــرات  ــت. تغیی ــش روس ــه پی ــارد آیند ــت د ــه اهمی ــی آنچ ول
آیندــه قطعــاً الزاماتــی را بــه همــراه دــارد کــه بایــد بــر اســاس 
ــا  ــاف و برنامه ه ــق اهد ــرای تحق ــای الزم ب ــا برنامه ریزی ه آنه
ــی  ــور پدیده های ــر ظه ــال های اخی ــی س ــرد. ط ــورت پذی ص
چــون داعــش، رشــد بــازار ســرمایه، تغییــرات نــرخ ارز، 
ــد  ــازمانی، رش ــبندگی  س ــش چس ــه ای، کاه ــای منطق جنگ ه
کرونــا  پاندمــی  اقتصادــی،  تحریم هــای  فنــاوری،  ســریع 
... از جملــه عواملــی به شــمار می رونــد کــه هــر چــه  و 
مهارت هایــی هماننــد مدیریــت ریســک، شــم تجــاری، تحلیــل 

ــتر  ــا بیش ــران ودج ــزد مدی ــتعدادها و ... ن ــت اس ــازار، مدیری ب
ــش رو  ــای پی ــتفاده از فرصت ه ــال اس ــود، احتم ــر ب و عمیق ت
ــن  ــت. ضم ــش می یاف ــه افزای ــات بروزکرد ــت تهدید و مدیری
ــه  ــی ک ــه مهارت های ــاز ب ــال نی ــال احتم ــن مج ــر ای ــه د اینک
تاکنــون شــناخته شــده نبودــه و به عنــوان مهارت هــای نویــن 

ــی شــوند هــم وجــود دــارد. آیندــه شــاید معرف
اینکــه دــر بیشــتر مــوارد پــس از پیامدهــای محیطــی و بدــون 
ــا آنهــا عمــل می شــود و  ــه مواجــه شــدن ب آمادگــی نســبت ب
مدیــران بــر اســاس یــک فرآینــد ســنتی بــا پدیده هــا روبــه رو 
ــران  ــای مدی ــای مهارت ه ــزام ارتق ــن ال ــود مبّی ــوند، خ می ش
ــد  ــا ح ــرک ت ــاس د ــر اس ــد ب ــه بای ــی ک ــت. مهارت های اس
ــرایط  ــه ش ــتمر ب ــه مس ــه توج ــه و البت ــل از آیند ــن کام ممک

ــد. ــا یاب ــی ارتق کنون
1. محیط امنیت بین المللی

امــا غیرقابــل پیش بینــی  بــروز برخــی تحــوالت عمدــه  
ــاختن  ــرف س ــم و منح ــت های مه ــه گسس ــر ب ــد منج می توان
 11 حادثــه  باشــد.  کنونــی  مســیرهای  از  تاریــخ  مســیر 
ــه  ــت ک ــی دانس ــان تحوالت ــی از هم ــوان یک ــپتامبر را می ت س
ــان  ــی جه ــی و امنیت ــه  سیاس ــر عرص ــر د ــال های اخی ــر س د
ــی  ــن دگرگون ــه ای ــا پرســش آن اســت ک ــه اســت؛ ام رخ داد
بــه چــه سمت وســویی بودــه اســت؟ اگرچــه چنیــن ایده هایــی 
دــر نــگاه اول جالــب بــه نظــر می رســند، امــا شــاید بــا لحــاظ 
کردــن تغییــرات و عوامــل پیشــران و کلیدــی دــر حــال جریان، 
ــه  ــی عجوالن ــی کم ــن نظریات ــتن چنی ــوط دانس ــرح و مرب ط
ــت  ــوان گف ــه می ت ــر آن چ ــال حاض ــر ح ــد. د ــر برس ــه نظ ب
آن اســت کــه واقعــه  11 ســپتامبر و یــا هــر رخدــاد غیرقابــل 
پیش بینــی ماننــد آن پــس از آشــکار شــدن شــرایط مغشــوش 
ــنجش  ــی و س ــد ارزیاب ــوازن، نیازمن ــرآورد مت ــک ب ــه  ی و ارائ

ــود. ]4[. ــد ب ــاره خواه دوب
دــر  بین المللــی  محیــط  کــه  داشــت  انتظــار  می تــوان 
می مانــد.  باقــی  بی ثبــات  همچنــان  رو  پیــش  دهه هــای 
ــازه ظاهــر شــده اند و می تــوان منتظــر خطرهــای  خطرهــای ت
ــن  ــوع ای ــکان وق ــان و م ــی زم ــود. پیش بین ــم ب ــتری ه بیش
ــر  ــه ظاه ــای آیند ــر جنگ ه ــی د ــور ناگهان ــه به ط ــا ک خطره
ــط  ــه محی ــت ک ــکار اس ــا آش ــت؛ ام ــن اس ــوند، غیرممک می ش
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ــرد. ]14[. ــدید ک ــارف را تش غیرمتع
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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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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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بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان نظامــی و استراتژیســت ها، 
دــر بُعــد جهانــی یک جانبه گرایــی ایــاالت متحدــه دــر جهــان 
ــه  ــن زد ــی دام ــه  بین الملل ــری درعرص ــدید نظامی گ ــه تش ب
ــروج  ــد خ ــی مانن ــام اقدامات ــا انج ــه ب ــاالت متحد ــت. ای اس
نســل  تولیــد  ســالح،  خلــع  توافقنامه هــای  از  یک جانبــه 
ــرای  ــن اج ــی و همچنی ــتار جمع ــالح های کش ــی از س جدید
ــروج از  ــام، خ ــروج از برج ــکی، خ ــپر موش ــتقرار س ــرح اس ط
ــان و  ــر جه ــا د ــطح تهدیده ــش س ــه افزای ــس ب ــه پاری معاهد
درنتیجــه نظامی گــری دامــن زدــه اســت. دــر همیــن زمینــه 
کارشناســان معتقدنــد: دکتریــن امنیــت ملــی ایــاالت متحدــه  
ــچ کشــوری اجــازه نخواهــد  ــه هی ــر اینکــه ب ــی ب ــکا مبن آمری
ــب  ــد، موج ــته باش ــا آن داش ــر ب ــا براب ــر ی ــی برت ــاد، قدرت د
تحریــک ســایر قدرت هــای رقیــب بــه نظامی گــری شــده 
اســت. عــالوه بــر ایــن جنــگ افغانســتان و عــراق موجــب شــد 
تــا ایــاالت متحدــه دــر رأس کشــورهایی باشــد کــه بیشــترین 
ــه خــود اختصــاص می دهنــد.  هزینــه نظامــی را دــر جهــان ب
گفتنــی اســت کــه میــزان هزینه هــای نظامــی ایــاالت متحدــه 
پــس از حمــالت 11 ســپتامبر 2001 میالدــی 59 برابــر شــده 

اســت. 
ــه افزایــش نظامی گــری دــر جهــان اکنــون بیــش  ــا توجــه ب ب
ــی و  ــر ناامن ــا خط ــی ب ــه بین الملل ــر جامع ــان دیگ ــر زم از ه
از  بین الملــل  ایــن رو جامعــه   از  درگیــری مواجــه اســت. 
ــل و کشــورهای  ــازمان مل ــژه س ــی به وی ــازمان های بین الملل س
صلح طلــب انتظــار دــارد بــا اجــرای طــرح خلــع ســالح عمومــی 
ــو و  ــوند و گفتگ ــان ش ــر جه ــری د ــترش نظامی گ ــع گس مان
صلــح را جایگزیــن ناامنــی کننــد. بدیهــی اســت بــرای پایــان 
دادــن بــه رقابــت تســلیحاتی و بــه دنبــال آن ایجــاد جامعــه ای 
امــن و توســعه یافته دــر جهــان دــر وهلــه ی اول خلــع ســالح 

ــت]15[. ــروری اس ــی ض ــزرگ نظام ــای ب قدرت ه
ــزرگ  ــای ب ــا قدرت ه ــت ب ــرای رقاب مســلماً برخــی کشــورها ب
راهبردهایــی ویــژه را دــر پیــش خواهنــد گرفــت. ایــن مخالفان 
بالقــوه بــه قصــد انــکار برتــری ایــاالت متحدــه )کــه بــه علــت 
ــتم های  ــر سیس ــت( د ــار اس ــاوری از آن برخورد ــری فن برت
ــه و ســالح های کشــتار  ــرمایه گذاری کرد ــه س نســبتاً کم هزین
جمعــی را دــر خدمــت ایــن هدــف قــرار می دهنــد]16[. عــالوه 
بــر آن دولت هــای بســیار زیادــی هــم وجــود خواهنــد داشــت 
ــا هیچ یــک  ــل توجهــی ب کــه هیــچ وابســتگی و پیوســتگی قاب

ــد ]4[. ــزرگ ندارن ــای ب از قدرت ه
ــات  ــه منازع ــر آیند ــی د ــای ائتالف ــور قدرت ه ــود و حض وج
ــی را  ــی ائتالف ــه وجــود و حضــور نیروهای ــاز ب ــان نی ــی جه آت
ــه  ــی ک ــای ائتالف ــن نیروه ــی از ای ــد. یک ــوت می بخش ــم ق ه
پــای ثابــت منازعــات و درگیری هــای چنــد دهــه اخیــر 
ــو اســت؛ ائتالفــی از چنــد قدــرت  بودــه، نیروهــای مســلح نات
نظامــی کــه بــا ســابقه  طوالنــی نــه فقــط تحــت لــوای ناتــو کــه 
ــلحه   ــا اس ــر ب ــار یکدیگ ــر کن ــم د ــی ه ــای جهان ــر عرصه ه د
ــی خــود  ــه ای و جهان ــای منطق ــه گســترش راهبرد ه ســلطه ب
ــا ابرقدــرت دیگــری  ــا توجــه بــه نبــود تقابــل ب پرداخته انــد. ب
دــر آیندــه نزدیــک )دــر افــق 20 ســاله جهــان چیــن به عنــوان 
ــای  ــل ابرقدرت ه ــر مقاب ــا د ــام عرصه ه ــر تم ــی د ــی آت مدع
ــی  ــای فعل ــرو و فض ــود(، قلم ــه می ش ــر گرفت ــر نظ ــی د فعل
عملیــات ناتــو همچنــان دــر همــان خطــوط حرکــت خواهنــد 
ــد  ــش هــم خواه ــی افزای ــل پیش بین ــه قاب ــر آیند ــا د ــرد، ی ک

یافــت.
ــوان  ــگ به عن ــی جن ــای آت ــر دهه ه ــه د ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
یــک ابــزار سیاســی از ســوی دولت هــای مختلــف مــورد 
ــد موجــب  ــا می توان ــه جنگ ه ــرا ک ــرد؛ چ ــرار نگی ــتفاده ق اس
ــود.  ــان ش ــر جه ــی د ــای مال ــارت و بازاره ــر تج ــالل د اخت
ــائل  ــه مس ــم ب ــگ ه ــی جن ــل اجتماع ــن، عوام ــر ای ــالوه ب ع
یادشــده دامــن می زننــد. بــا وجــود تمــام فناوری هــای مدــرن 
ــرای پیشــبرد  ــی ب نظامــی دیگــر قدرت هــای توســعه یافته  توان
ــربازها  ــته س ــای گذش ــد. درجنگ ه ــزرگ ندارن ــای ب جنگ ه
ــان  ــن ج ــت داد ــا از دس ــه ب ــد ک ــوختی بودن ــم س ــر حک د
ــتند.  ــگاه می داش ــن ن ــگ را روش ــور جن ــان موت ــود همچن خ
ــاه دــر جوامــع، فناوری هــا  امــا امــروزه دــر غــرب افزایــش رف
ــی  ــا آمادگ ــد ت ــم آمیخته ان ــر ه ــف د ــرفت های مختل و پیش
ــرای از دســت دادــن زندگــی راحــت و رویارویــی آن  الزم را ب
هــم بــا ســختی و خطــر نداشــته باشــند. قدرت هــای غربــی بــا 
ــرای جان فشــانی  ــه راحتــی ب اطــالع از اینکــه مردــم دیگــر ب
ــرد.  ــد ک ــاط عمــل خواهن ــوند، بســیار محت ــه نمی ش برانگیخت
ایــن قدرت هــا بــرای دســت یابی بــه هدف هــای محدــود 
ــک  ــات اند ــا تلف ــود ب ــای محد ــد و از روش ه ــد جنگی خواهن
ــتفاده  ــژه اس ــروی وی ــی و نی ــروی هوای ــری نی ــد به کارگی مانن

ــد کــرد. خواهن
2. جنگ در کشورهای در حال توسعه 

ــرای  ــی ب ــگ روش ــعه جن ــال توس ــر ح ــورهای د ــگاه کش از ن
دســت یابی بــه منافــع ملــی اســت؛ دــر واقــع حربــه ای اســت 
ــد  ــرزی )مانن ــوط م ــالح خط ــون اص ــی چ ــال اهداف ــه دنب ب
جنــگ اریتــره بــا اتیوپــی(، کســب ثــروت )انگیزه هــای پنهانــی 
بســیاری از مداخــالت آفریقایــی دــر کنگــو( و یــا دالیل ســنتی 
از قبیــل انحــراف توجــه افــکار عمومــی از ناکامی هــای دولــت. 
البتــه کشــورهای دــر حــال توســعه عمومــاً بــا توجــه بــه رشــد 
جمعیــت همــواره دــارای تعدــاد زیادــی جــوان آمادــه  خدمــت 
هســتند. دــر هــر حــال آنــان دــر جنــگ ســنتی بــا غــرب فاقــد 
ــای  ــود. دولت ه ــد ب ــه خواهن ــای فناوران ــا و توانایی ه مهارت ه
فقیرتــری کــه بــه لحــاظ نظامــی کمتــر توســعه یافته اند، 
ممکــن اســت بــه جــز دــر مــورد بقــای ملــی از رویارویــی بــا 
غــرب دــر مــورد ســایر مســائلی کــه آثــار و پیامدهــای جبــران 
ــا از  ــد. آن ه ــد داشــت، حــذر کنن ــال خواه ــه دنب ــری ب ناپذی
تجربــه  عــراق دــر کویــت و تــالش »میلوشــویچ« دــر ســرپیچی 
ــری  ــه برت ــد ک ــاد گرفته ان ــی ی ــه خوب ــل ب ــه  بین المل از جامع
ــود.  ــش ش ــرت آت ــر قد ــری د ــب برت ــد موج ــرات نمی توان نف
ــر  ــک کمت ــه نزدی ــر آیند ــت د ــن اس ــه ممک ــن اگرچ بنابرای
شــاهد جنگ هــای بیــن کشــوری نظیــر جنــگ خلیــج فــارس 
ــی هــم  ــوع چنیــن جنگ های ــوان گفــت: وق ــا نمی ت باشــیم، ام

غیرممکــن خواهــد بــود.
در  درون کشــوری  درگیری هــای  حاکمیــت   .3

آینــده جنگ هــای 
بــه نظــر می رســد کــه دــر افــق2030 میالدــی شــاهد 
ــالوه  ــود. ع ــم ب ــان کشــورهای توســعه یافته نخواهی ــگ می جن
ــر  ــژه دــر کشــورهای فقیرت ــد دیگــری کــه به وی ــن، رون ــر ای ب
ــور  ــبی حض ــش نس ــت، کاه ــن اس ــرت گرفت ــال قد ــر ح د
ــی  ــوان پیش بین ــت. می ت ــر آنهاس ــعه یافته د ــورهای توس کش
ــای  ــه، درگیری ه ــای آیند ــی درگیری ه ــکل اصل ــه ش ــرد ک ک

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

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

ــرح  ــه ش ــای ب ــوری ویژگی ه ــای درون کش ــرای درگیری ه ب
ــل شناســایی اســت: ــر قاب زی

تقســیم بندی های  بــا  می توانــد  درگیری هــا  جرقــه ی     *
افراطــی اجتماعــی- اقتصادــی یــا قبیلــه ای- نژادــی دــر داخــل 
ــق اعمــال خشــونت  یــک کشــور زدــه شــده و ســپس از طری
نســبت بــه شــهروندان تشــدید شــود. یوگســالوی ســابق 

ــت.  ــت کشورهاس ــن دس ــه ای از ای نمون
ــل  ــر نتیجــه فروپاشــی کام ــد د ــا می توان ــن درگیری ه *    ای
ــان دــر دهــه 1970، ســومالی  ــد لبن ــت باشــد، مانن ــک دول ی
ــر  ــه د ــه ای ک ــر جامع ــی. د ــوی کنون ــه 1990 و ُکنگ ــر ده د
آن قانــون و نظــم حکم فرمــا نباشــد، زور تنهــا قانون گــذار 
ــا زور و ارعــاب بــر  خواهــد بــود. دــر چنیــن جوامعــی افــراد ب
صدــر می نشــینند. بــرای چنیــن افرادــی هرج ومــرج خــود بــه 
آرمانــی تبدیــل می شــود و از ایــن رو نظــم و صلــح مهمتریــن 
ــوب  ــا محس ــان آن ه ــی ج ــاه و حت ــرت، رف ــرای قد ــد ب تهدی
ــرای  ــه  خارجــی ب ــه مداخل ــه همیــن دلیــل هرگون می شــود؛ ب
ــده و  ــوب ش ــت محس ــرت و حکوم ــه قد ــی علی ــا تهدید آن ه
ــا آن مقابلــه خواهنــد کــرد. ــه ســختی ب بدیهــی اســت کــه ب

و  بودــه  طوالنی مدــت  عمومــاً  داخلــی  جنگ هــای 
ــر  ــت تأثی ــه ای را تح ــات منطق ــی و ثب ــای داخل هرج ومرج ه

می دهنــد]4[. قــرار 
4. روندهای آینده

دــر ایــن بخــش از مقالــه بــر ضــرورت دــرک گســترده  محیــط 
ــای  ــد شــده اســت. رونده ــه تأکی ــه  آیند اســتراتژیک و پیچید
اســتراتژیک نوعــی ارزیابــی همــراه بــا عدــم قطعیــت از 
حوزه هــای پیش بینی پذیــر امــا تــوأم بــا ریســک، ابهــام و 
ــن بخــش از  ــه ای ــد توجــه داشــت ک ــه بای ــر اســت. البت تغیی
ــا و روندهــای  ــر از شناســایی تهدیده ــزی فرات ــه چی گــزارش ب
ــه  ــاص متوج ــور خ ــازد و به ط ــه می پرد ــی آیند ــوه  نظام بالق
تحــوالت حوزه هــای شــکل دهنده بــه محیــط گســترده و 
ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــه وزارت دف ــت ک ــتراتژیکی اس اس
ــا آن محیــط تعامــل  مســلح جمهــوری اســالمی ایــران بایــد ب
ــه  ــه ب ــش و مطالع ــن پژوه ــه، ای ــرای نمون ــد. ب ــته باش داش
موضوعاتــی همچــون دسترســی بــه منابــع، کســب وکار، 
ــه  ــا توجــه ب تحــوالت اجتماعــی و سیاســی هــم می پردــازد. ب
ــی  ــه بررس ــه ب ــورت جداگان ــه به ص ــر ادام ــات د ــن توضیح ای
روندهــای آیندــه دــر حوزه هــای سیاســی، اقتصادــی، اجتماعــی 
محیط زیســت، کســب وکار،  فنــاوری،  و  علــم  فرهنگــی،  و 
ــی  ــی و امنیت ــای دفاع ــن رونده ــات و همچنی ــون، اخالقی قان

ــد. ــد ش ــه خواه پرداخت
4-1. روندهای سیاسی

3 ویژگــی عمدــه ی غالــب بــر امــور سیاســی بین الملــل 
ــت« و  ــف( »مل ــد از )ال ــارت بودن ــرن بیســتم عب ــان ق ــر پای د
ــود  ــود؛ )ب( وج ــت« ب ــی »حاکمی ــکل اصل ــه ش ــت« ک »دول
طریــق  از  کــه  بین المللــی  موافقت نامه هــای  و  ســازمان ها 
ــری  ــد و )ج( برت ــم می ش ــورها تنظی ــن کش ــط بی ــا رواب آن ه
آمریــکا از ســال 1945 میالدــی تاکنــون به عنــوان تنهــا 

ــم. ــتم حاک ــن و سیس ــن قوانی ــرت، ضام ابرقد
ــاد  ــطه  اقتص ــه واس ــا ب ــا و دولت ه ــتگی ملت ه ــش وابس افزای

ــاوم  ــترک و تد ــده  مش ــن پذیرفته ش ــام قوانی ــده، نظ جهانی ش
ســرمایه گذاری  شــکل  بــه  چندجانبــه  نهادهــای  وجــود 
کار  نیــروی  و همچنیــن  کاال  آزاد  بازارهــای  و  بین المللــی 
و خدمــات تقویــت خواهــد شــد. کشــورهایی کــه گمــان 
ــود،  ــد ب ــه خواهن ــدن بازند ــی ش ــوران جهان ــر د ــد د می کنن
ــا  ــع و تعرفه ه ــا ایجــاد موان ــد ب ــن رون ــل ای ــر مقاب ــاالً د احتم
ــر  مقاومــت خواهنــد کــرد. دــر ایــن فضــا یکــی از حــاالت زی
ــود: )1(  ــد ب ــل خواه ــه محتم ــر آیند ــی د ــه  جهان ــر عرص د
تدــاوم وضعیــت رهبــری اقتصادــی، فرهنگــی و نظامــی آمریــکا 
ــری  ــل برت ــتر؛ )2( تعدی ــا بیش ــه ی ــک ده ــرای ی ــل ب حداق
آمریــکا بــا ظهــور قدــرت سیاســی، فرهنگــی و نظامــی آمریــکا 
ــکا  ــری آمری ــف برت ــتر و )3( تضعی ــا بیش ــه ی ــک ده ــرای ی ب
ــه  ــذار ب ــی و گ ــی و فرهنگ ــازه سیاس ــای ت ــور قدرت ه ــا ظه ب

ــر.  ــد قطبی ت ــی چن جهان
ــای  ــر مبن ــی ب ــزرگ اقتصاد ــرت ب ــوان قد ــل به عن ــور برزی ظه
فعالیــت نهادهــای دموکراتیــک پایدــار، تنــوع اقتصادــی و توان 
بالقــوه  صادــرات غــذا و ســوخت  زیســتی موجــب تغییــر تــوازن 
نیــرو دــر قــاره  آمریــکا خواهــد شــد. ایــن تغییــر تــوازن تــوأم 
بــا تغییــر تدریجــی وابســتگی کشــورهای آمریــکای جنوبــی بــه 
ایــاالت متحدــه آمریــکا خواهــد بــود. توســعه  اقتصادــی برزیــل 
احتمــاالً کاتالیــزوری بــرای پیشــرفت مشــابه دیگــر کشــورهای 
ــن  ــت. چنی ــیلی اس ــن و ش ــژه آرژانتی ــی به وی ــکای جنوب آمری
ــا احیــای پوپولیســم  ــی دــر کل منطقــه ممکــن اســت ب تحول
ایجــاد شــود؛ چــرا کــه 25 درصــد جمعیــت آمریــکای التیــن 

ــا درآمدــی کمتــر از 2 دــالر دــر روز زندگــی می کننــد.  ب
ــت  ــن اس ــی ممک ــه 1990 میالد ــک ده ــات دموکراتی اصالح
ــابق و  ــوروی س ــر ش ــاد جماهی ــورهای اتح ــار کش ــت فش تح
ــه  ــی اســت ک ــر صورت ــن د ــد و ای ــرار گیرن ــرقی ق ــای ش اروپ
نهادهــای دموکراتیــک دــر بــه ارمغــان آوردــن رفــاه و ثبــات 
بــا ناکامــی مواجــه شــوند. دــر ایــن شــرایط وسوســه  بازگشــت 
ــود  ــد ب ــوی خواه ــاالً ق ــنتی تر احتم ــرای س ــم اقتدارگ ــه رژی ب
ــر  ــت د ــه عضوی ــل ب ــا می ــل ب ــر تقاب ــت د ــن بازگش ــه ای ک
ــرار خواهــد داشــت. اهمیــت روســیه  ــو ق ــا و نات اتحادیــه  اروپ
ــا احتمــاالً افزایــش خواهــد داشــت. ایــن  و نفــوذ آن دــر اروپ
امــر ناشــی از منابــع گســترده  طبیعــی آن به ویــژه نفــت 
ــا فشــار  ــری ی ــر اعمــال رهب ــی آن د ــی توانای و گاز اســت؛ ول
مســتقیم بــه دلیــل تنش هــای داخلــی و بحــران شــدید 
جمعیت شــناختی آن، تهدیدهــای اســالم رادیــکال نســبت بــه 
ــی  ــه ای دــر حاشــیه  جنوب ــی شــدید منطق ــات آن و بی ثبات ثب
آن محدــود خواهــد شــد. ناکامــی روســیه دــر تنوع بخشــی بــه 
اقتصــاد تک محصولــی خــود، از یــک اقتصــاد متکــی بــه انــرژی 
به عنــوان »عربســتان ســعودی شــمال«  ممکــن اســت منجــر 
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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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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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ــزرگ جهــان موضــع خــود  چیــن به عنــوان دومیــن اقتصــاد ب
ــه رشــد اقتصادــی  ــکا ب ــا ات ــزرگ ب ــک قدــرت ب ــوان ی را به عن
ــر اقتصــاد  ــر آن ب ــرد. وابســتگی و اث ــد ک ــت خواه خــود تقوی
ــود،  ــه می ش ــه ای یکپارچ ــل مالحظ ــور قاب ــه به ط ــی ک جهان
احتمــاالً دــر رویکــرد عمل گرایــی شــدید ایــن کشــور نســبت 
بــه مســائل خارجــی منعکــس خواهــد شــد. به هرحــال چیــن 
ــی  ــی داخل ــط اجتماع ــی، محی ــم سیاس ــای مه ــا چالش ه ب
از جملــه کمبودهــای جمعیت شــناختی، عدــم توازن هــای 
انتخــاب  و  »تک فرزندــی«  سیاســت  از  جمعیتی-ناشــی 
جنســیت نوزاد-جمعیــت ســالخورده  ثابــت و فقــرای موجــود و 
همچنیــن مشــکل بیمــاری ایدــز روبــه رو خواهــد شــد. از ایــن 
گذشــته تداوم هــای مدــاوم دــر برخوردــاری از ثــروت و قدــرت، 
ــود آب  ــت محیطی، کمب ــت زیس ــطح وضعی ــدید س ــش ش کاه
و زمیــن کشــاورزی، نیــاز شــدید بــه اصالحــات مالــی و فشــار 
فراگیــر دــر تمــام ســطوح جامعــه احتمــاالً منجــر بــه درگیــری 
ــن  ــای سیاســی خواهــد شــد. رشــد چی ــی و ناآرامی ه اجتماع
ــه  ــارد ک ــی د ــای رقابت ــا قیمت ه ــام ب ــواد خ ــه م ــتگی ب بس
خواســته  مدــاوم جهــان توســعه یافته و دــر حــال توســعه بــرای 
صادــرات و امنیــت نظــام بین الملــل اســت. دــر آیندــه  ممکــن 
ــرای  ــود ب ــی خ ــرت اقتصاد ــش قد ــال افزای ــن دنب ــت چی اس
حفاظــت از رشــد و ثبــات داخلــی باشــد. هرگونــه تغییــر بدــون 
ــه بی ثبــات شــدن  توافــق دــر مــورد تایــوان احتمــاالً منجــر ب
ــاالت  ــژه ای ــل به وی ــه  بین المل ــا جامع ــن ب ــط چی ــریع رواب س
ــد  ــت رش ــن اس ــن ممک ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــد ش ــه خواه متحد
اقتصادــی مدــام موجــب خلــق رقابــت منطقــه ای و رقابــت بــا 
هنــِد مطمئــن و قــوی شــود. چیــن پــس از تثبیــت جایگاهــش 
ــل2030  ــر اوای ــاالً د ــی احتم ــزرگ جهان ــرت ب ــوان قد به عن
ــر  ــری د ــت کمت ــاس محدودی ــت احس ــن اس ــی ممک میالد
رفتــار خــود داشــته و شــروع بــه ایجــاد چالش هــای بزرگ تــر 

ــد.  ــی کن ــام بین الملل ــرای نظ ب
دــر افــق یادشــده بــه نظــر می رســد کــه هندوســتان بــر جنوب 
آســیا ســلطه خواهــد یافــت. ایــن کشــور بــا چالش هــای خــاص 
خــود از جملــه زیرســاخت های آشــوبناک، فقــر گســترده دــر 
روســتاها، شــیوع گســترده  بیمــاری ایدــز، مشــکالت روابــط آن 
بــا کشــور فقیــر و اتمــی پاکســتان و همچنیــن ایــران دــر حــال 

رشــد روبــه رو خواهد شــد.
بی ثباتــی دــر خاورمیانــه و شــمال آفریقــا باقــی خواهــد مانــد. 
روندهــا حاکــی از آن اســت کــه بی ثباتی هــا دــر ایــن منطقــه 
ــا ســال2030 بیــش از 50 درصــد افزایــش خواهــد داشــت  ت
ــکاری،  ــود. بی ــاد می ش ــتغال ایج ــر اش ــدیدی د ــود ش و کمب
فقــر و رکــود اقتصادــی کــه رفــع آن غیرمحتمــل اســت، دــر 
کنــار حاکمیــت رژیم هــای غیردموکراتیــک تــوأم بــا مطالبــات 
ــت،  ــش اس ــه افزای ــا رو ب ــمار آن ه ــه ش ــی ک ــد جوانان روبه رش
ــا  ــات و مخالفت ه ــی از اعتراض ــکال مختلف ــروز اَش ــب ب موج

خواهــد شــد.
از ایــن رو بــا تفاســیر یادشــده می تــوان روندهــای فرعــی 
ــی سیاســی  ــه 4 دســته بی ثبات ــی را ب ــوزه سیاســی و قانون ح
ــن و  ــرفت چی ــتی، پیش ــرو تروریس ــای تند ــه، گروه ه خاورمیان
تحریم هــای سیاســی دــر ابعــاد بین المللــی و 3 دســته قوانیــن 
و مقــررات ملــی، قوانیــن و مقــررات دــر ســطح نیروهای مســلح 

ــی تقســیم کــرد. ــاد مل ــی سیاســی کشــور دــر ابع و بی ثبات
4-2. روندهای اقتصادی

بــه دلیــل اهمیــت دغدغه هــای امنیتــی معمــوالً عوامــل 

ــد مــورد توجــه  اقتصادــی دــر بخــش دفاعــی آنطــور کــه بای
ــکل  ــه ش ــاد ب ــم اقتص ــه از عل ــرک بهین ــد. د ــرار نگرفته ان ق
ــا  ــا خــود را ب ــر می ســازد ت ــا را قاد ــل مالحظــه ای دولت ه قاب
ــم  ــد. علی رغ ــق دهن ــی کالن وف ــول اقتصاد سیاســت های معق
ــی و رشــد  ــی، پویای ــی می شــود اقتصــاد جهان ــه پیش بین اینک
ــم  ــی گاه ه ــای گاه و ب ــا رکوده ــد، ام ــته باش ــری داش فراگی

ــت.  ــور نیس ــارج از تص خ
عوامــل پیشــران اقتصادــی تقاضــا را بــرای غــذا، انــرژی، 
ــه  ــر چ ــاد. ه ــد د ــش خواه ــی افزای ــع طبیع ــایر مناب آب و س
جنگ هــای آیندــه دــر مقیاســی بزرگ تــر اتفــاق بیافتــد، 
ــر عرضــه و  ــوازن د ــم ت ــر عد ــر بیشــتری ب ــئله تأثی ــن مس ای
ــازه  ــای ت ــور فناوری ه ــت. ظه ــد داش ــا خواه ــای نیازه تقاض
ــای  ــه قابلیت ه ــت یابی ب ــک دس ــه  اند ــاال و هزین ــطِح ب و س
ــتفاده از  ــه اس ــل ب ــا، تمای ــل پهپاده ــی مث ــاز نظام توانمندس
ــر  ــورهای ضعیف ت ــه  کش ــر علی ــذار را ب ــای اثرگ ــن توانایی ه ای
تشــدید می کنــد. اگرچــه احتمــال وقــوع جنــگ  داخلــی 
ــا احتمــال جنــگ  ــد اندــک اســت، ام ــر کشــورهای قدرتمن د
ــا  ــایر ملت ه ــا س ــد( ب ــورهای قدرتمن ــن کشورها)کش ــان ای می
ــل  ــن قبی ــرات ای ــه اث ــت ک ــد داش ــود خواه ــان وج همچن
ــود]17[.  ــد ب ــوس خواه ــم و محس ــیار عظی ــا بس درگیری ه
ــا ســامانه های  ــه ســازگاری ب ــزم ب مشــتریان ممکــن اســت مل
ــفارش های  ــا س ــوند ی ــده، ش ــل خریداری ش ــلیحاتی از قب تس
بعدــی خــود را هــم بــه همــان پیمانــکاران قبلــی بدهنــد]18[.

نیــاز بــه تولیــد و رشــد اقتصادــی بیشــتر تمایــل بــه اســتفاده  
ــت.  ــه اس ــدید کرد ــاال را تش ــطح ب ــازه و س ــای ت از فناوری ه
رشــد اقتصادــی کشــورهای کمتــر توســعه یافته از ســال 
ــف  ــت. ضع ــه اس ــد بود ــر300 درص ــغ ب ــون بال 1991 تاکن
دــر مدیریــت اقتصــاد، کمبودهــای اقتصادــی و مجموعــه ای از 
ــر کوتاه مدــت  ــل اقتصادــی د ــا عوام ــای همــراه ب محدودیت ه
ســبب نخبه پــروری دــر جامعــه خواهــد شــد، ولــی دــر 
بلندمدــت بی ثباتــی را بــرای جامعــه بــه ارمغــان خواهــد 

آورد]17[. 
ــر  ــان ه ــعه  جه ــال توس ــر ح ــور د ــر 6 کش ــال حاض ــر ح د
یــک دــارای جمعیتــی بیــش از 100 میلیــون و حداقــل 
100 میلیــارد دــالر تولیــد ناخالــص داخلــی هســتند )چیــن، 
ــه  ــا ده ــه ت ــک( ک ــل و مکزی ــزی، برزی ــد، اندون ــیه، هن روس
ــن و  ــتان، فیلیپی ــه، پاکس ــش، نیجری ــی بنگالد 2030 میالد
ویتنــام هــم بــه ایــن گــروه خواهنــد پیوســت. دــر جهانــی کــه 
ــارد،  ــرار د ــا ق ــای رســانه ای و فیلم ه تحــت پوشــش گزارش ه
ــه  ــل ب ــه ای تبدی ــل مالحظ ــکل قاب ــه ش ــات ب ــش مطالب افزای

ــد]18[. ــد ش ــح خواه ــگ و صل ــت، جن ــران سیاس پیش
یــک عنصــر مرکــزی و اصلــی قدــرت نظامــی جهانــی آمریــکا 
ــر  ــرت ب ــن قد ــت. ای ــور اس ــن کش ــوه ای ــی انب ــرت اقتصاد قد
ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــی ب ــاط جهان ــی و ارتب ــوان مال ــاس ت اس
ــرت  ــزی و محــوری قد ــی مرک ــن ویژگ ــر ای اســتوار اســت. اگ
آمریــکا تضعیــف شــود، بــه احتمــال زیــاد توانمندی هــای 
ــد]18[. ــا کاهــش می یاب ــه ی ــن رفت ــن کشــور از بی ــی ای نظام

ــته  ــه 2 دس ــوزه ب ــن ح ــر ای ــی د ــای فرع ــن رو رونده از ای
ــل و 8  ــاد بین المل ــر ابع ــرات د ــی و صاد ــای اقتصاد تحریم ه
ــی GDP، نیــروی  ــات اقتصادــی، تولیــد ناخــاص مل دســته ثب
کار مفیــد، نــرخ تــورم، اعتبــارات بانکــی، ســطح رفــاه و درآمــد 
جامعــه، ســرمایه گذاری خارجــی و نــرخ برابــری ارز دــر ابعــاد 

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

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

4-3. روندهای اجتماعی و فرهنگی
ــه و  ــی، توســعه  فناوران ــرن پیشــرفت اقتصاد ــک ق ــم ی علی رغ
مادــی و وقــوع جنگ هــای بــزرگ 100 ســال گذشــته شــاهد 

ــم.  ــان بوده ای ــت جه ــر جمعی ــابقه ای د ــد بی س رش
روندهایــی کــه دــر ایــن حــوزه مــورد بررســی قــرار می گیرنــد، 

عبارتنــد از: 
*  جمعیت شناسی و جمعیت؛

*  طبقات اجتماعی، خانواده و جنسیت؛ 
*  فرهنگ، هویت، اخالق و باورها؛

*  قرارداد فردی و اجتماعی، شهروندی و جامعه؛
*  بازیگران غیرقانونی، جنایتکارها و تروریست ها.

تحــوالت دــر حــوزه  اجتماعــی تحــت ســلطه  2 فرآینــد خواهــد 
ــدن  ــی ش ــر جهان ــناختی و اث ــریع جمعیت ش ــر س ــود؛ تغیی ب
ــا  ــاالً ت ــان احتم ــت جه ــاور. جمعی ــت و ب ــگ، هوی ــر فرهن ب
ــد  ــش خواه ــد افزای ــش از 20 درص ــی بی ــال 2035 میالد س
یافــت. بخــش اعظــم ایــن رشــد دــر مناطــق دــر حــال توســعه 
ــوالت  ــا تح ــه ب ــی جامع ــا ویژگ ــر اینج ــاد. د ــد د رخ خواه
درصــد   87 کــرد.  خواهــد  تغییــر  جــوان  جمعیت هــای 
ــعه  ــال توس ــر ح ــورهای د ــر کش ــال د ــر 25 س ــت زی جمعی
زندگــی خواهنــد کــرد کــه از روســتاها بــه مناطــق شــهری بــا 
ــای  ــل، جمعیت ه ــر مقاب ــد. د ــرت می کنن ــریع مهاج ــد س رش
بیش تــر جوامــع ثروتمنــد کاهــش خواهنــد یافــت و ایــن امــر 
ــی  ــانی از مناطق ــروی کار و انس ــرت نی ــب مهاج ــب ترغی موج
بــا ثــروت  کمتــر خواهــد شــد. همچنیــن فشــارهای محیطــی، 
رکــود اقتصادــی و بی ثباتــی سیاســی احتمــاالً موجــب حرکــت 

ــد شــد. ــت از مناطــق تحــت فشــار خواهن جمعی
ــارد  ــش 2 میلی ــا افزای ــده ب ــق یادش ــر اف ــان د ــت جه جمعی
نفــری بــه 8/5 میلیــارد نفــر خواهــد رســید کــه بیشترشــان در 
دنیــای دــر حــال توســعه زندگــی خواهنــد کــرد. میــزان رشــد 
جمعیــت دــر مناطــق مختلــف متفــاوت خواهــد بــود؛ مناطــق 
ــد  ــت را خواهن ــد جمعی ــد 38 درص ــعه یافته رش ــر توس کمت
ــا رشــدی معادــل 81 درصــد  داشــت؛ جنــوب صحــرای آفریق
و کشــورهای خاورمیانــه رشــدی معادــل 132 درصــد خواهنــد 
داشــت. دــر مقابــل، اروپــا بــا کاهــش موالیــد 40 میلیــون نفــر 
از جمعیــت خــود را از دســت خواهــد دــاد. کشــورها و مناطقی 
ــا را  ــت آن ه ــار جمعی ــد آم ــش از 40 درص ــان بی ــه جوان ک
شــکل خواهنــد دــاد، 2 برابــر خواهنــد شــد. ایــن کشــورها دــر 
مقایســه بــا کشــورهایی کــه جمعیــت جــوان کمتــری دارنــد، 
ــا،  ــود. اروپ احتمــاالً شــاهد درگیری هــای بیشــتری خواهنــد ب
ژاپــن و ســرانجام چیــن بــا کاهــش رشــد جمعیــت همــراه بــا 
ــه رو  ــخ روب ــول تاری ــر ط ــت د ــابقه  جمعی ــری بی س ــد پی رون
خواهنــد شــد. بیــکاری، عدــم تــوازن جنســیتی و فقــر موجــب 

ــد شــد.  ــا و فشــارها خواه تشــدید تنش ه
افزایــش توزیــع اخبــار از طــرق غیررســمی و همزمــان رســمی، 
ــایت های  ــا و وب س ــق وبالگ ه ــا از طری ــگار و ی شــهرونِد خبرن
ــگان  ــوذ تهیه کنند ــرعت و نف ــف س ــب تضعی ــی موج موضوع
جریــان اصلــی اخبــار خواهــد شــد. رویدادهــای مهــم به صــورت 
ــی و  ــر، بدــون تحریم هــای قانون ــب بدــون فیلت مســتقیم و اغل
بدــون کنتــرل بــه افــراد منتقــل خواهــد شــد. دــر نتیجــه  ایــن 
ــع واقعیت هــا  ســبک نشــر اخبــار، نقــش ســردبیری دــر توزی
و اخبــار بیشــتر شــده و فشــار داســتان ها، روایت هــا و نظرهــا 

ــود. ــه ضــرر واقعیت هــا خواهــد ب ب
پــس ایــن حــوزه را می تــوان بــه 2 دســته رســانه های 
ــل و 14 دســته  ــاد بین المل ــر ابع ــری د ــی، والیت پذی بین الملل

ــه قوانیــن  ترویــج فرهنــگ غــرب، دیندــاری و مقیــد بودــن ب
اســالمی، احســاس هویــت ملــی، جمعیت شــناختی)کاهش 
ــت  ــه، برداش ــی جامع ــی و مذهب ــت دین ــت و ...(، هوی جمعی
ذهنــی جامعــه از عملکــرد ودجــا، ســطح تحصیــالت و ســواد 
جامعــه، پایبندــی بــه قانــون و مســئولیت های اجتماعــی، 
ــه،  ــکاری جامع ــت بی ــم، وضعی ــی مرد ــیوه، زندگ ــبک و ش س
کاهــش تمایــل بــه مشــاغل قراردــاد ثابــت، تمایــل همــکاری 
ــی و  ــاه اجتماع ــا، رف ــا ودج ــگاهی ب ــگان دانش ــش آموخت دان

ــرد. ــی تقســیم ک ــاد مل ــر ابع ــم د ســبک زندگــی مرد
4-4. علم و فناوری

فنــاوری احتمــاالً بــا ســرعتی بی ســابقه دــر افــق 2035 
ــد  ــکن خواه ــای خط ش ــور رویداده ــه ظه ــر ب ــی منج میالد
شــد. دــر حالــی کــه تحقیقــات مــورد حمایــت دولــت و بخــش 
نظامــی بــه ارائــه  کاربردهــای مهــم تــازه و مناســب به ویــژه دــر 
روســیه، چیــن و ایــاالت متحدــه ادامــه خواهنــد دــاد، فضــای 
ــای  ــت تقاض ــا هدای ــاالً ب ــه احتم ــری فناوران ــی و جهت گی کل
جهانــی و منطــق تجــاری همــراه خواهــد بــود. الگــوی متغیــر 
تحقیــق و توســعه  جهانــی و جا به جایــی نیــروی کار بــه 
نــوآوری و حــذف ســلطه  فناورانــه  کشــورهای پیشــروی غربــی 
ــاوری  ــرد. فن ــد ک ــک خواه ــاع کم ــوزه  دف ــر ح ــه د از جمل
ممکــن اســت موجــب تعدیــل مســائلی شــود کــه دــر بی ثباتــی 
ــکنی  ــت خط ش ــن اس ــی ممک ــد. از طرف ــهم دارن ــی س جهان
ــی و  ــش امنیــت غذای دــر کشــاورزی و پزشــکی موجــب افزای
ــاص  ــکنی های خ ــی خط ش ــود. پیش گوی ــت ش ــای بهداش ارتق
مشــکل خواهــد بــود، امــا تحلیــل روندهــا نشــان می دهــد کــه 
ــای  ــر حوزه ه ــاوری د ــی و فن ــی علم ــوالت اساس ــتر تح بیش
ــت فناوری،  ــات، زیس ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــه فن ــوط ب مرب
ــگر  ــاوری حس ــمند و فن ــواد هوش ــناختی، م ــوم ش ــرژی، عل ان

ــود. شــبکه خواهــد ب
ایــن  از  بســیاری  بــر  تأثیــری  نانــو  پیشــرفته   فنــاوری 
خط شــکنی ها خواهــد گذاشــت. تحــوالت دــر حوزه هــای 
ــه  ــی ک ــا هنگام ــود، ام ــد ب ــی خواه ــاالً تدریج ــده احتم یادش
حوزه هــای مختلــف بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند، 
شــاهد تحــوالت انقالبی تــری خواهیــم بــود. تحــوالت انقالبــی 
منجــر بــه بزرگتریــن فرصت هــا بــرای کاربردهــای تــازه 
ــوآوری و  ــت ن ــدید حرک ــد. تش ــد ش ــه خواه ــا تعیین کنند ی
ــامد  ــال و بس ــش احتم ــب افزای ــی موج ــای احتمال پاداش ه
خط شــکنی ها خواهــد شــد. هــر کدــام از آن هــا ممکــن اســت 
منجــر بــه نتایــج ناخواســته ای بــا آثــار بالقــوه فاجعه بــار شــود. 
ــب  ــی موج ــابه فرهنگ ــاوری و تش ــه فن ــی ب ــش دسترس افزای
ــل مالحظــه ای  خواهــد شــد کــه نســل های آیندــه به طــور قاب
امکانــات  ناخواســته   یــا  و  آگاهانــه  تخریــب  برابــر  دــر 

باشــند.  آســیب پذیر  فناوری محــور 
4-4-1. جنگ اطالعاتی

و  قابلیت هــا  می کننــد  تــالش  کشــورها  از  بســیاری 
ــعه  ــی را توس ــی و اطالعات ــگ فرهنگ ــر جن ــای برت توانمندی ه
ــال  ــات دیجیت ــری اطالع ــری و انعطاف پذی ــد و از فراگی دهن
ــا سیاســی بهره بردــاری  ــرای کســب برتــری تجــاری ی خــود ب
کننــد. عــالوه بــر ایــن تهدیــد مربــوط بــه هکرهــا و دســتکاری 
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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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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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ــت  ــه دخال ــاز ب ــون نی ــکار )بد ــای خود 1-4-4-2. فناوری ه
ــان( انس

ــش  ــه نویدبخــش کاه ــکار ک ــامانه های خود ــر س پیشــرفت د
بــاالی ریســک های فیزیکــی بــرای انســان ها و جبــران بعضــی 
ــاری گســترده تر  ــازه  اکتشــاف و بهربرد ــا اســت، اج از ضعف ه
ــق  ــون عم ــاک همچ ــا خطرن ــت ی ــور دس ــای د از محیط ه
ــو را  ــارج از ج ــای خ ــه و فض ــق آلود ــن، مناط ــا، زیرزمی دری
ــاری  ــش بهره برد ــازه  افزای ــا اج ــن فناوری ه ــاد. ای ــد د خواه
دفاعــی دــر تمــام محیط هــا تــوأم بــا کاهــش ریســک مرتبــط 
ــرای پرســنل نظامــی و دامنــه ی گســترده ای از قابلیت هــا را  ب

خواهنــد دــاد. 
ــای  ــه  فناوری ه ــر زمین ــات د ــی از تحقیق ــهم بزرگ ــاً س عمدت
تأمیــن  دولــت  دفاعــی  بودجه هــای  از طریــق  پیشــرفته 
ــه؛  ــر یافت ــد تغیی ــن رون ــر ای ــال های اخی ــر س ــوند. د می ش
به طــوری کــه بودجه هــای تحقیــق و توســعه  دفاعــی کاهــش 
ــی  ــرمایه گذاری تحقیقات ــاظ س ــاری از لح ــش تج ــه و بخ یافت
ــی  ــش نظام ــت بخ ــه هدای ــی ب ــای کلید ــعه  فناوری ه و توس
می پردــازد. دــر زمینــه  دفاعــی پیشــرفت های غیرنظامــی 
تأثیــر عمدــه ای بــر سیســتم های فرماندهــی، کنتــرل، ارتباطات 
و اطالعــات آیندــه خواهــد داشــت. همچنیــن ســامانه هایی از 
قبیــل حســگرها و تســلیحات تــازه حائــز اهمیــت خواهــد بــود. 
حــوزه  دیگــری کــه مرتبــط بــه دفــاع اســت، فنــاوری زیســتی 
اســت کــه پیشــرفت های آن اهمیــت گســترده ای دــر زمینــه  
ــی، عملکــرد انســانی و درمان هــای  دفــاع شــیمیایی و میکروب

پزشــکی خواهــد داشــت.
ــرای اهدــاف  دــر حــال حاضــر، توســعه  ســامانه های فضایــی ب
ــایر  ــه و س ــاالت متحد ــوی ای ــل از س ــر اص ــه د ــی ک دفاع
ــه  ــرد، ب ــورت می گی ــن( ص ــیه و چی ــل روس ــورها )از قیب کش
یــک فعالیــت تجــاری تبدیــل شــده کــه قابلیــت عمدــه ای را 
بــرای تعدــاد زیادــی از کشــورها و ســازمان ها فراهــم مــی آورد. 
ــا  ــا، فرصت ه ــری بخــش غیرنظامــی دــر برخــی از زمینه ه برت
و تهدیدهــای بالقــوه ای را ایجــاد خواهــد کــرد. پیشــرفت 
ــرای دشــمنان  ــی ب ــای نظام ــش گزینه ه ــث افزای ــه باع فناوران
ــلیحات و  ــتفاده از تس ــد اس ــه درصد ــد ک ــد ش ــوه خواه بالق
راهبردهــای خــالف عرفــی هســتند کــه بــا اســتفاده از فنــاوری 
قابــل دســترس تهیــه می شــوند. دــر محیــط راهبردــی فعلــی 
و آیندــه تجهیــزات دــارای کاربــرد عملیاتــی بیشــتری نســبت 
بــه دــوران جنــگ ســرد هســتند و دــر شــرایط و موقعیت هــای 
محیطــی وســیع تری بــه کار می رونــد. فناوری هــای تــازه ایــن 
توانایــی را خواهنــد داشــت کــه بــه طــرق مختلــف بــه اهدــاف 
ــرای انجــام دادــن  ــزاری را ب ــاً اب ــد و قطع نظامــی دســت یابن
ــه سیســتم های  ــرای نمون ــازه فراهــم آورد )ب کارهــای کامــاًل ت
بدــون سرنشــین می تواننــد دــر عملیات هایــی کــه بــرای 
ــه  ــا حرکــت ب ــه شــود(. ب ــه کار گرفت انســان پرخطــر اســت، ب
ــد  ــد آم ــود خواه ــه وج ــا ب ــی از زمینه ه ــه برخ ــمت آیند س
ــه  ــه  فناوران ــرفت های عمد ــرای پیش ــی ب ــارای ظرفیت ــه د ک
هســتند. الزامــات دفاعــی زمینه هــای یادشــده بایــد تــا حدــی 
ــه لحــاظ نظــری برخــی از قابلیت هــای  اندیشــه مآبانه باشــد. ب
فناورانــه و الزامــات آن هــا می توانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد: 
ــران( و  ــامانه های محرکه)پیش ــه ای، س ــازش رایان ــرت پرد قد
ــک  ــم ژنتی ــی، عل ــوش مصنوع ــت فناوری، ه ــم زیس ــرو، عل نی

ــو. و فنــاوری نان

5-4. روندهای حوزه  محیط  زیست و منابع طبیعی 
ــد  ــه تشــریح یافته هــای کلیدــی دــر حــوزه رون ــن بخــش ب ای
اســترتژیک محیط زیســت می پردــازد. دــر واقــع، انســان 
ــن و  ــر تأمی ــالش د ــود ت ــخ خ ــی از تاری ــش اعظم ــر بخ د
ایمن ســازی نیازهــای اولیــه و مادــی خــود، دــوری جســتن از 
بیمــاری و ارتقــای اســتانداردهای زندگــی خــود داشــته اســت. 
حــوزه منابــع طبیعــی حــد و گســتره ی تمایــل بــه دســت یابی 
بــه اســتانداردهای روبه رشــد زندگــی یــا حفــظ ســطح موجــود 
ــرای انجــام ایــن کار بایــد  دــر آیندــه را دــر نظــر می گیــرد. ب
ــوند  ــه ش ــر گرفت ــر نظ ــی ای د ــی و محیط ــای فیزیک چالش ه
کــه ایــن امیدهــا و آرزوهــا را مشــروط خواهنــد ســاخت. 
ــای  ــر حوزه ه ــی د ــارای روندهای ــع د ــوزه مناب ــای ح تحلیل ه

ــر اســت: ]19[. زی
* ریسک محیطی؛

* انرژی و مواد خام؛
* سالمت و بیماری؛

* ترکیب محیط؛
* نظام جهانی اقتصاد؛

* رشد و توسعه.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه حســاس ترین حــوزه دــر ایــن 
ــع،  ــر واق ــرژی اســت. د ــع ان ــرای مناب ــت ب بخــش حــوزه رقاب
عصــر طالیــی انــرژی ارزان ســپری شــده اســت. رقابــت بــرای 
ــر چشــم انداز اقتصادــی 30 ســال آیندــه دــر  ــرژی ب عرضــه  ان
جهــان ســایه خواهــد افکنــد و تقاضــا بــرای انــرژی دــر جهــان 

ــد. ــش می یاب ــی 3/1 درصــد افزای ــن 1/5 ال ســاالنه بی
بــه نظــر می رســد کــه دورنمــای رکــود تولیــد نفــت دــر افــق 
زمانــی 2035 میالدــی موجــب تشــدید رقابــت بــر ســر دیگــر 
ــن  ــات ممک ــا و اختالف ــد. نزاع ه ــد ش ــه خواه ــع باقی ماند مناب
اســت بنــا بــر شــماری از دالیــل افزایــش یابــد. پیش نیازهــای 
دسترســی بــه منابــع عرضــه دــر کشــورها یــا مناطــق بی ثبــات 
ــا و  ــت از دارایی ه ــرای حفاظ ــه ب ــه مداخل ــر ب ــد منج می توان
ســرمایه گذاری ها شــود؛ دــر حالــی کــه تالش هــا بــرای 
ــازه دــر اقیانوس هــا و مناطــق قطبــی  ــع ت بهره بردــاری از مناب
می توانــد منجــر بــه تقابــل بــا حاکمیــت و شــرایط توافق هــای 
ــوازن  ــت نامت ــا فعالی ــی ی ــود. فروپاش ــود ش ــی موج بین الملل
ــی  ــه افزایــش بی ثبات ــرژی ممکــن اســت منجــر ب بازارهــای ان
ــی و  ــع نفت ــش مناب ــا کاه ــود. ب ــه ش ــق تولیدکنند ــر مناط د
تدــاوم رشــد اقتصادــی ممکــن اســت توجــه بــه ذخایــز فــراوان 
ــاری  ــه بهره برد ــر ب ــن قاد ــرد. چی ــورت بگی ــنگ ص ذغال  س
ــه  ــود. البت ــد ب ــنگ خواه ــم ذغال س ــر مه ــتراتژیک از ذخای اس

ایــن رونــد موجــب ایجــاد آلودگــی محیطــی خواهــد شــد.
1-5-4. نتایج

ــر  ــع د ــه مناب ــوط ب ــای مرب ــه چالش ه ــال آیند ــر 30 س د
ــه ای  ــا دامن ــم و ب ــون، مه ــی گوناگ ــات جهان ــا ثب ــاط ب ارتب
وســیع خواهنــد بــود. تغییــر آب وهــوا و محیــط افزایــش 
ــژه غــذا، آب و ســوخت های  ــع طبیعــی به وی ــرای مناب تقاضــا ب
ــی  ــرعت جهان ــه س ــه ب ــد ک ــال رش ــر ح ــاد د ــیلی، اقتص فس
می شــود، شهرنشــینی و ظهــور چالش هــای تــازه ســالمت 
ــد  ــی خواهن ــل پیش بین ــم و غیرقاب ــار مه ــارای آث ــی د جملگ
بــود. به طــور قطــع افزایــش عدــم قطعیــت دــر ایــن زمینه هــا 
منجــر بــه خلــق منابــع تــازه ناامنــی، بی ثباتــی و تنــش 

ــد. ــد ش خواه
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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 
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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 

ــا و  ــاد. اگرچــه برخــی الگوه ــد د ــوا رخ خواه ــر آب وه * تغیی
تغییــرات تــازه احتمــاالً دــر میــان ایــن دــوره ظاهــر خواهنــد 
شــد، پیشــگویی تغییــر آب وهــوا دــر ســطح منطقــه ای احتمــاالً 

مشــکل خواهــد بــود.
* برخــی از تحــوالت عمدــه دــر افــق یادشــده شــامل افزایــش 
ــای  ــر الگوه ــوا، تغیی ــدید آب وه ــرات ش بســامد و شــدت تغیی
ــی  ــا و بیابان زدای ــن ســطح دری ــاال آمد ــوا، ب ــه ای آب وه منطق
خواهــد بــود. الگوهــای تولیــد غــذا، کشــت و نگهدــاری 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــر ق ــت تأثی ــات تح حیوان

* تغییــر آب وهــوا موجــب افزایــش فشــار بــر منابــع آب، 
صنایــع مرتبــط و همچنیــن ملت هــا خواهــد شــد. دــر نتیجــه 
شــمار مناطقــی کــه بــا بحــران آب روبــه رو می شــوند، احتمــاالً 
افزایــش خواهــد یافــت. همچنیــن اثــرات انتشــار حجــم زیادــی 
ــد  ــی خواه ــج جد ــان نتای ــدن جه ــرم ش ــر گ ــان ب از گاز مت
ــاب  ــاره کمی ــا درب ــاع کاناد ــه  وزارت دف ــج مطالع داشــت. نتای
ــی  ــال2030 میالد ــر س ــه د ــد ک ــع نشــان می ده شــدن مناب
ــران  ــا بح ــوی ب ــه نح ــک ب ــر ی ــق ه ــی از مناط ــش اعظم بخ

ــرد. ــد ک ــرم خواهن ــت وپنجه ن ــع دس ــود مناب کمب

• ارزیابــی پانــل بین المللــی تغییــر آب وهــوا )IPCC( دــر ســال 
ــط  ــای متوس ــی دم ــش احتمال ــر افزای ــی بیانگ 2001 میالد
ــا ســال  ــا 1/7 درجــه ســانتی گراد ت ــزان 0/8 ت ــه می ــی ب جهان
2050 و 1/4 تــا 5/8 درجــه ســانتی گراد تــا پایــان قــرن 

ــود. خواهــد ب
ــزارش  ــر گ ــی ب ــان 2015 مبتن ــزارش جه ــج بررســی گ • نتای
ــی 2001(  ــت، ِم ــریه ی فیوچریس ــر نش ــده د ــیا )منتشرش س

ــد: ــرح می کن ــر را مط ــرار زی ــه ق ــی ب گزاره های
o 3 میلیــارد نفــر از مردــم جهــان دــر مناطــق دچــار بحــران 

آب زندگــی خواهنــد کــرد.
ــق  ــر مناط ــش د ــدید تن ــب تش ــد موج ــود آب می توان o کمب
ــه، جنــوب صحــرای آفریقــا، آســیای جنــوب شــرقی  خاورمیان

و شــمال چیــن شــود.
o امــکان قحطــی دــر کشــورهای دــارای حکومــت ســرکوب گر 

باالست.
o صنایــع دــر قبــال مســائل زیســت محیطی مســئولیت 

بیشــتری خواهنــد پذیرفــت.
• مطالعــات تازه تــر دــر گــزارش اســترن]21[ نشــان می دهــد 

کــه 2 برابــر شــدن میــزان گاز دی اکســید کربــن احتمــاالً بیــن 
ســال های 2030 تــا 2060 رخ خواهــد دــاد.

ــه  ــن نکت ــر ای ــازی ب ــورت مج ــی به ص ــای آب وهوای • مدل ه
ــرم  ــا گ ــریع تر از اقیانوس ه ــن س ــه زمی ــد ک ــر دارن ــاق نظ اتف
ــای  ــه مدل ه ــا توجــه ب ــه، ب ــر 50 ســال آیند ــد شــد. د خواه
ــه   ــاالً 4 درج ــا احتم ــاالنه  اروپ ــای س ــط دم ــوا متوس آب وه
ســانتی گراد افزایــش خواهــد یافــت. بــر خــالف حــوزه شــمال، 

ــد. ــد ش ــک تر خواه ــاالً خش ــه احتم مدیتران
• زلزله هــای منطقــه ای، وقــوع آتشفشــان های بــزرگ دــر 
به عنــوان  ســونامی ها  و  زمین شــناختی  بی ثبــات  مناطــق 
ــا  ــا ب ــر آنه ــود و اث ــد ب ــرح خواهن ــی مط ــال دائم ــک احتم ی
افزایــش شــدت فعالیــت انســان به ویــژه دــر مناطــق ســاحلی 

افزایــش می یابــد.
• رشــد اقتصادــی منجــر بــه کاهــش فقــر مطلــق دــر بیشــتر 
مناطــق جهــان خواهــد شــد، امــا ایــن رشــد متــوازن نخواهــد 
ــع  ــرای مناب ــا ب ــش تقاض ــب افزای ــی موج ــد اقتصاد ــود. رش ب

ــرژی خواهــد شــد. طبیعــی، معادــن و ان

شکل )1(: بررسی شرایط منابع آب تا سال 2030 ]20[ ویژه نامه دّوم
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

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

Investigating the configuration of efficient 
spaces with the safe evacuation approach of 
the building during the accident
Case Study: Student Dormitory
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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که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 
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ــر  ــژه د ــی به وی ــرژی حرکت ــی ان ــع اصل ــاالً منب ــت احتم • نف
ــن  ــرای ای ــت ب ــش رقاب ــد و افزای ــد مان ــی خواه ــا باق خودروه
ــاالی قیمــت انــرژی  ــه افزایــش ب ــه اتمــام منجــر ب منبــع رو ب
ــرژی از کل  ــف ان ــع مختل ــهم مناب ــزان س ــد. می ــد ش خواه
مصــرف تــا ســال 2030 دــر شــکل زیــر بــه تفکیــک هــر یــک 

ــه شــده اســت. ــع نشــان داد از مناب
ــه  ــن زد ــه تخمی ــاالت متحد ــای ای ــاس پیمایش ه ــر اس • ب
ــر نفــت و  می شــود کــه حدــود 25 درصــد از باقی ماندــه  ذخای

ــارد. ــرار د ــا ق ــر قطب ه ــاالً د گاز احتم
• علی رغــم پیشــرفت های به وجودآمدــه دــر مراقبت هــای 
چالش هــای  بــا  پیشــرفته  کشــورهای  مردــم  بهداشــتی 
بیماری هــای ســالمندی و ثروتمندــی همچــون دیابــت، چاقــی، 
ســرطان و بیمــاری قلبــی روبــه رو خواهند شــد. ســالمند شــدن 
جمعیــت موجــب افزایــش انتظــارات بیمــاران و تقاضــای 
پزشــکی خواهــد شــد و نیــاز بــه نوعــی حفاظــت و مراقبــت هم 

ــد شــد. ــن افرادــی حــس خواه از چنی
6-4. روندهای دفاعی و امنیتی ]20[

ــزرگ  از زمــان جنــگ ســرد تاکنــون احتمــال وقــوع جنــگ ب
بیــن کشــورها کمتــر شــده؛ ولــی بــه نظــر می رســد احتمــال 
درگیری هــای اجتماعــی کــه موجــب تقابــل و بحــران شــوند، 
ــر  ــخصه های مؤث ــی مش ــد نظام ــر بُع ــت. د ــده اس ــتر ش بیش
ــد 30 ســال آیندــه  درگیری هــا و منازعــات شناســایی  ــر رون ب

می شــوند.
پــس از ســال 2030 میالدــی برخــی کشــورها احتمــاالً 
دــاد.  خواهنــد  توســعه  را  دوســطحی  مســلح  نیروهــای 
ــه  ســطح اول از نیروهــای یادشــده شــامل نیروهــای مســلح ب
ــته ای و  ــو، هس ــک، رادیواکتی ــیمیایی، بیولوژی ــالح های ش س
ــرزمین  ــاع س ــرای دف ــی ب ــبتاً ابتدای ــای نس ــن نیروه همچنی
بودــه و ســطح دــوم هــم مشــتمل بــر نیروهــای کوچک تــر بــا 
قابلیــت باالتــر بــرای پشــتیبانی از نیروهــای ســطح اول اســت. 
ــا درآمــد متوســط کــه عضــو اتحــاد  دــر مــورد کشــورهایی ب
ــال  ــاً 10 س ــی حدود ــای نظام ــتند، قابلیت ه ــی نیس ــا ائتالف ی
ــورها  ــن کش ــود. ای ــد ب ــد خواه ــورهای ثروتمن ــر از کش عقب ت
اگــر دــارای مزیــت دموگرافیک)جمعیتــی( بودــه یــا دشــمن 
ســنتی نزدیکــی داشــته باشــند، ممکــن اســت ســطوح بــاالی 
نیــروی مســلح خــود را دــر رأســتای امنیــت داخلــی، اشــتغال 

ــد. ــی حفــظ کنن ــار مل و اعتب
نیروهایــی  از  اســتفاده  بــه  بــا درآمــد کــم  کشــورهایی 
ــارف  ــرای خطــوط متع ــر اصــل ب ــه د ــاد ک ــد د ــه خواهن ادام
ــری  ــباهت نزدیک ت ــاالً ش ــا احتم ــوند؛ ام ــازماندهی می ش س
ــروز  ــگام ب ــر هن ــد. د ــی دارن ــلحانه چریک ــای مس ــه گروه  ه ب
تنــش شــدید کشــورهایی بــا درآمــد متوســط و پاییــن احتمــاالً 
وابســته بــه بســیج گســترده  نیــروی ذخیــره  بــزرگ خــود یــا 
نیروهــای نامنظــم خواهنــد بــود؛ دــر حالــی کــه معمــوالً ارزش 
نظامــی چنیــن نیروهایــی محــل تردیــد اســت و ایــن امــر تــا 

ــزود. ــد اف ــی خواه ــه پیچیدگــی عملیات ــازه  زیادــی ب اند
ــی و  ــای حــوزه نظام ــه رونده ــت ک ــوان گف ــر مجمــوع می ت د

ــازد: ــر می پرد ــائل زی ــه مس ــژه ب ــور وی ــی به ط امنیت
• درگیری و تقابل؛

• محیط های درگیری؛
• سازمان دهی و منابع؛

• بازیگرهای درگیر و آثار انسانی؛

• رفتارها، قوانین و معیارهای جنگ.
1-6-4. نتایج

ــزرگ بیــن کشــورها  ــوع جنــگ ب دــر افــق2030 میالدــی وق
ــی  ــتگی اقتصاد ــی از وابس ــر ناش ــن ام ــت. ای ــل اس غیرمحتم
ــه  ــا ب ــاز آنه ــی و نی ــاد جهان ــر اقتص ــورها د ــد کش روبه رش
ــه  ــت ک ــی اس ــائل فرامل ــز مس ــم چالش برانگی ــا عالئ ــه ب مقابل
ــه  ــات همیاران ــت و اقدام ــه حاکمی ــاز ب ــش نی ــب افزای موج
ــورهای  ــمار کش ــوه  ش ــش بالق ــن افزای ــد. همچنی ــد ش خواه
مســلح بــه ســالح های اتمــی ممکــن اســت یــک عامــل 
محدودســاز باشــد. به هرحــال ریســک های وقــوع جنــگ بیــن 
کشــورها ممکــن اســت بعــد از ســال 2030 میالدــی افزایــش 
یابــد؛ یعنــی هنگامــی کــه شــاهد تشــدید رقابــت بــرای منابــع 
ــد  ــاوم رش ــود و تد ــم ب ــذا خواهی ــاالً غ ــرژی و احتم ــژه ان به وی
ــه  ــور خالص ــود. به ط ــش می ش ــش تن ــب افزای ــت موج جمعی
ــی و  ــوزه دفاع ــر ح ــرح د ــج مط ــن نتای ــماری از مهمتری ش

ــی اســت: ــل معرف ــر قاب ــرار زی ــه ق ــی ب امنیت
ــور  ــی به ط ــوع و ویژگ ــان وق ــر زم ــران از نظ ــری و بح • درگی
فزایندــه ای پیچیدــه و غیرقابــل پیش گویــی خواهــد شــد و دــر 
طــی دــوره  زمانــی تــا ســال 2035 رقابــت جدــی بین کشــورها 
احتمــاالً از طریــق اقدامــات نیابتــی توســط گروه هــای دشــمن 
ــری ممکــن اســت  ــروز درگی ــل ب ــت. عل ــد گرف صــورت خواه
تضادهــا و اختالفــات ایــن گروه هــا باشــد، یــا اینکــه صرفــاً بــه 

نیابــت از دیگــران بجنگنــد.
ــی  ــال 2030 میالد ــا س ــل ت ــم حداق ــای نامنظ • درگیری ه
موضــوع برجســته و غالــب خواهــد بود کــه مبتنی بــر نارضایتی، 
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ــود. ــد ب ــود خواهن خ
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کارا بـــا رویکـــرد تخلیـــه  ایمـــن  بررســـی پیکربنـــدی فضاهـــای 
ســـاختمان در هنـــگام حادثـــه
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پیمان بهرامی دوست: کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه شهید رجایی، تهران
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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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دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره بیستم
پاییز و زمستان

 1400

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

کدم اند؟ جهت تخلیه ایمن خوابگاه هنگام حریق 

1 - مبانی نظری

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

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

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

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

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

حادثه نموده است.
شبیه سازی حرکت افراد و پیکربندی فضایی

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

و  اجتماعــی  فناورانــه،  قانونــی،  بافتارهــای  و  محیــط   •
ــا و  ــر پیچیدگی ه ــی د ــهم مهم ــد س ــت محیطی می توانن زیس
خلــق چالش هــای عمدــه بــرای افــراد درگیــر دــر برنامه ریــزی 

ــد. ــد آورن ــا پدی ــت عملیات ه و هدای
• هنگامــی کــه درگیــری رخ دهــد، کشــورهای ثروتمنــد 
ــه   ــی و فناوران ــت اقتصاد ــاندن مزی ــر رس ــه حداکث ــال ب به دنب

ــود. ــد ب ــود خواهن خ
ــه خودــِی خــود دــر محیط هــای جدیدــی رخ  • درگیری هــا ب
ــارات  ــر مد ــع د ــای واق ــایبر، دریاه ــای س ــاد: فض ــد د خواهن
جغرافیایــی بــاال، محدودــه ی نزدیــک فضــا و به طــور فزایندــه 

دــر شــهرهای رو بــه گســترش و مناطــق شــهری وســیع کــه به 
ســرعت بنــا شــده اند. به طــور خــاص دنیــای دــر حــال توســعه 
ــا نظــم شــهری مناطــق امنــی  ــه ی و فاقــد زیرســاخت های پای
ــم  ــیان فراه ــم شورش ــت کاران و ه ــت ها و جنای ــرای تروریس ب
خواهنــد ســاخت کــه دــر آنهــا پنــاه گرفتــه و بــه ســازمان دهی 

ــد. ــود بپردازن ــای خ ــروع فعالیت ه و ش
بــا بررســی اجمالــی شــکل موجــود می تــوان ایــن نکتــه 
ــول  ــر ط ــری د ــوع درگی ــر از ن ــرف نظ ــه ص ــت ک را دریاف
تعدــاد  مجمــوع  دــر  کاهشــی  روندــی  اخیــر  ســال های 

اســت. داشــته  وجــود  تنازعــات  و  درگیری هــا 

بیــن  مبهــم  رابطــه   افزایــش  پیچیده تــر  عامــل  یــک   •
درگیری هاســت.  غیرنظامــی  و  نظامــی  جنبه هــای 
ــون  ــه تاکن ــی را ک ــیعی از فعالیت های ــه  وس ــان دامن غیرنظامی
پرســنل نظامــی انجــام می دادنــد، بــر اســاس طــرح و اقتبــاس 
رویکردهــای جامع تــر انجــام خواهنــد دــاد. تمایــز واضــح بیــن 
جنگجویــان و غیرجنگجویــان به طــور فزایندــه ای دشــوار 
خواهــد شــد. همچنیــن پرســنل نظامــی خــود را بیشــتر دــر 
ــه ناشــی از آمادگــی،  ــد ک ــد دی ــی خواهن ــای غیرنظام نقش ه
ــده و  ــازمان دهی ش ــام س ــرای اقد ــا ب ــت آنه ــوزش و ظرفی آم
اغلــب دــر پاســخ بــه فجایــع طبیعــی، رویدادهــای غیرمنتظــره  
اضطــراری و دیگــر حوادــث جدــِی غیرنظامــی اســت. ممکــن 
ــه  ــوند ک ــه ش ــه کار گرفت ــرایطی ب ــر ش ــراد د ــن اف ــت ای اس
نیروهــای معمــول پلیــس قادــر بــه تحمــل آن شــرایط نباشــند.

ــی  ــه مناطق ــه ای ب ــور فزایند ــی به ط ــم نظام ــای منظ • نیروه
ــوان  ــم، به عن ــلح نامنظ ــای مس ــه نیروه ــوند ک ــزام می ش اع
مثــال هوادــاران مســلح، گروه هــا و باندهــای جنایــت کار، 
ــی،  ــی نظام ــرکت های خصوص ــمی، ش ــبه نظامیان نیمه رس ش
ــی  ــمن و گاه ــوان دش ــب به عن ــیان اغل ــت ها و شورش تروریس
خنثــی یــا حتــی به صــورت مشــترک مشــغول فعالیــت 

ــتند. هس

ــی،  ــت نظام ــطوح فعالی ــن س ــان بی ــا و زم ــازی فض • جداس
ــر آن  ــه د ــی ک ــی و محیط های ــی، تاکتیک ــتراتژیک، عملیات اس
ــی و  ــای فیزیک ــرز دنی ــده و م ــر ش ــاد مبهم ت ــد د رخ خواهن
ــه  ــد شــد؛ چــرا ک ــر خواه ــه ای مبهم ت مجــازی به طــور فزایند
ــی مشــترک  اســتفاده  بیشــتری از شــبکه ها و آگاهــی موقعیت

ــت. صــورت خواهــد گرف
بــا توجــه بــه محیطــی کــه دــر متــون بــاال بــه تصویــر کشــیده 
ــش  ــر بخ ــه د ــت ک ــور اس ــل تص ــم قاب ــک هایی ه ــد، ریس ش
بعــد بــه آنهــا اشــاره می شــود. البتــه پیــش از آن بهتــر اســت 
نگاهــی بــه گــزارش بنیــاد صلــح دربــاره ســطح تشــنج اوضــاع 
داخلــی کشــورها]23[ هــم بیندازیــم. برنامــه  شــاخص ســطح 
تشــنج رتبه بندــی معنادــاری از 178 کشــور بــر اســاس ســطح 
ثبــات و فشــارهایی اســت کــه کشــورها دــر عرصــه ی داخلــی و 
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شکل )2(: بررسی روندهای جهانی در درگیری های مسلحانه ]22[
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

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

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

Abstract

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

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

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

7-4. روندهای کسب وکار ]24[
برخــی از روندهــای کســب وکاری کــه می تواننــد تأثیــرات 
ــر حــوزه  دفــاع و صنایــع دفاعــی  مســتقیم و غیرمســتقیمی ب

ــد از: ــند، عبارتن ــته باش داش
• شرکت های بزرگ در آینده به وجود خواهند آمد.

• دــر 25 ســال آیندــه زیســت فناوری، فنــاوری چندرســانه ای، 
نانوفنــاوری، رایانــه و لیــزر صنایــع اصلــی و روبه رشــد خواهنــد 

. د بو
ــه اســتانداردهای اخالقــی  • افزایــش توجــه مصرف کنندــگان ب
ــد  ــرار خواه ــازمان ها ق ــراروی س ــی ف ــت محیطی چالش و زیس

دــاد کــه چگونــه و بــا چــه کســی دادوســتد کننــد.
ــار  ــه اضافه ب ــر ب ــد منج ــی می توان ــع اطالعات ــش مناب • افزای

ــود. ــل ش ــف تحلی ــی و ضع اطالعات
• متناسب ســازی، تخصص گرایــی و ســرعت همچنــان افزایــش 
خواهــد یافــت؛ دــر حالــی کــه هزینــه و پیچیدگــی تراکنــش رو 

بــه کاهــش خواهــد رفت.
• قوانیــن حکومتــی همچنــان موانعــی بــر ســر راه فرصت هــای 
ــر  ــی د ــای زیاد ــد تالش ه ــر چن ــود؛ ه ــد ب ــی خواهن مدیریت
ــن  ــرد. ای ــورت می گی ــد ص ــن رون ــازی ای ــت معکوس س جه
موضــوع به ویــژه دــر اروپــا صادــق خواهــد بــود؛ چــرا کــه دــر 
ــا قوانیــن  ــا قوانیــن حکومتــی و هــم ب ــا شــرکت ها هــم ب اروپ
اتحادیه هــای مختلــف )مثــل اتحادیــه  اروپــا( مواجــه خواهنــد 

بــود.
ــه  ــزرگ ب ــا ب ــط ت ــی متوس ــاخت های عموم ــعه ی زیرس • توس
ــام  ــی انج ــیله  پیمانکاران ــه وس ــان ب ــه ای همچن ــکل فزایند ش
ــا  ــاخت آنه ــاد و س ــات ایج ــن عملی ــش از ای ــه پی ــود ک می ش

ــته اند. ــه داش ــه عهد را ب
ــریع و  ــرات س ــن تعمی ــتمر جایگزی ــود مس ــکاری و بهب • هم

ــد. ــد ش ــود خواه ــع موج ــظ وض حف

ــرات  ــرای تغیی ــود ب ــی خ ــعه  توانای ــد توس ــازمان ها نیازمن • س
مدــاوم خواهنــد شــد. به طــور مثــال هدــف از تغییــرات 
کوتاه مدــت رســیدن بــه موقعیتــی منعطــف اســت، نــه 

ــازه. ــات ت ــت باثب ــک موقعی ــه ی ــیدن ب رس
• بیــش از هــر زمــان دــر طــی 50 ســال گذشــته ابهــام دربــاره 
بهتریــن مدــل کســب وکار، ســاختار ســازمانی و رویکــرد 
ــه  ــر ده ــاوم رشــد کســب وکار د ــرای تد ــی مقتضــی ب مدیریت

ــد داشــت. ــه وجــود خواه آیند
5. تهیه و تدوین پرسش نامه

بــر اســاس شناســایی و اســتخراج روندهــای معرفی شــده 
تاکنــون دــر 3 ســطح پرســش نامه ای تدویــن و دــر گام 
محاســبه  ســپس  دلفــی،  روش  از  اســتفاده  بــا  نخســت 
ــؤاالت  ــر روی س ــات الزم ب ــال اصالح ــاخ و اعم ــای کرونب آلف
ــی آن  ــی و پایای ــاره روای ــنجی الزم درب ــده اعتبارس تدوین ش
انجــام شــد و دــر نهایــت ایــن پژوهــش بــه 70 ســؤال دــر 3 
ســطح روندهــای اصلــی، دامنــه و روندهــای فرعی دســت یافت. 
 ،)P(ــی ــی و قانون ــته سیاس ــه 7 دس ــود ب ــی خ ــای اصل رونده
 ،)B(محیــط کســب وکار ،)S(علــم و فنــاوری ،)E(اقتصادــی
دفاعــی و امنیتــی)D(، محیــط زیســت و انــرژی)E(، اجتماعــی 
و فرهنگــی)SC( و شــوک های غیرمنتظــره)UnEx( تقســیم 
ــی  ــای اصل ــن رونده ــک از ای ــر ی ــل ه ــپس ذی ــوند. س می ش
ــی  ــای فرع ــی رونده ــی تعداد ــی و مل ــه  بین الملل ــر 2 دامن د
ــک از  ــاره اهمیــت هــر ی ــر درب ــرگان ام مطــرح شــده و از خب
ــذاری  ــه  تأثیرگ ــا 100( و درج ــی از 0 ت ــورت عدد ــا )به ص آنه
آنهــا بــر مأموریــت و اهدــاف ودجــا )به صــورت طیــف لیکــرت( 
ــش نامه   ــورت پرس ــی به ص ــه  نهای ــت. نتیج ــده اس ــؤال ش س
زیــر دــر اختیــار خبــرگان امــر دــر ســطح ســتاد وزارت جهــت 

ــت. ــرار گرف ــخ گویی ق پاس

شکل )4(: نمایی از پرسش نامه طراحی و تدوین شده درباره روندهای مؤثر بر مأموریت ودجا 1410
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

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

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

ــد از: عبارتن
بــا توجــه بــه پرســش نامه تهیه شــده بــر مبنــای مطالعــه  منابــع 
]2[، ]5[ و ]26-28[، تعدــاد 7 رونــد اصلــی توضیح داده شــده 
ــرگان را  ــه خب ــخ جامع ــیم و پاس ــی تقس ــد فرع ــه 68 رون ب
دربــاره مؤثرتریــن رونــد بــر آیندــه مأموریــت ودجــا اســتخراج 

و بــه منظــور رتبه بندــی پاســخ های ارائه شــده از آزمــون 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــن اس ــی فریدم رتبه بند
مقایســه مقدــار احتمــال آزمــون)P-Value( بــا ســطح اطمینان 
ــل  ــون قاب ــی آزم ــازات خروج ــق امتی ــخ ها طب ــد پاس 5 درص
ــای  ــه خروجی ه ــوان ب ــن رو می ت ــود. از ای ــد ب رتبه بندــی خواه

ــرد. ــتناد ک ــزار اس نرم اف

ــزار  ــط نرم اف ــر محی ــده د ــن انجام ش ــون فریدم ــق آزم  طب
ــد  ــا »رون ــت ودج ــر مأموری ــی ب ــد اصل ــن رون SPSS مؤثرتری
اقتصادــی« محاســبه شــده اســت. اهمیــت هــر یــک از 
روندهــای فرعــی برابــر بــا میانگیــن پاســخ افــراد بــه هــر یک از 
روندهاســت. ایــن اعدــاد دــر ســتون اهمیــت خالصــه شــده اند 
و بــا محاســبه ضرب-جمــع مــوزون اهمیــت و امتیــاز روندهــای 
زیرمجموعــه هــر یــک از روندهــای اصلــی جدــول زیــر امتیــاز 
هــر یــک از روندهــای فرعــی )ســمت چــپ جدــول( محاســبه 
ــر  ــاز ه ــی امتی ــای فرع ــن رونده ــی ای ــا جمع بند ــود و ب می ش
یــک از روندهــای هفت گانــه محاســبه می شــود، دــر مجمــوع، 
ــد  ــت را از دی ــی اقتصادــی بیشــترین اهمی ــای بین الملل رونده

پاســخ دهندگان بــر مأموریــت آیندــه ودجــا دــارد و پــس از آن 
روندهــای علــم، فنــاوری و دفاعــی قــرار می گیرنــد. همچنیــن 
طبــق بخــش میانــی جدــول)1( روندهــای اقتصــاد بین الملــل، 
ــر  ــترین تأثی ــی بیش ــی بین الملل ــی و دفاع ــاوری مل ــم و فن عل
را بــر مأموریــت ودجــا دــر افــق 1410 بــر جــای می گذارنــد. 
ــی حاصــل  ــه رتبه بند ــه ب ــا توج ــر ب ــاس ریزت ــر مقی ــاً د ضمن
ــی  ــد فرع ــی، رون ــای فرع ــاز رونده ــر امتی ــت د ــرب اهمی ض
ــی  ــوزه بین الملل ــر ح ــه« د ــای آیند ــت جنگ ه ــر ماهی »تغیی
رونــد اصلــی دفاعــی و امنیتــی بــه تنهایــی بیشــترین تأثیــر را 

دــر مأموریــت آیندــه ودجــا دــارد.

جدول )1(: خروجی رتبه بندی شده روندها بر اساس تأثیرگذاری بیشتر بر آینده مأموریت ودجا

شکل )5(: نقشه  معیار سنجش تشنج )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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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 

ــزارSPSS مشــاهده  همانطــور کــه دــر جدــول خروجــی نرم اف
ــوب  ــر چهارچ ــوک ب ــوع ش ــال وق ــن احتم ــود، میانگی می ش
ــر  ــد و د ــی 68 درص ــوزه بین الملل ــر ح ــا د ــت ودج مأموری
حــوزه ملــی 63 درصــد محاســبه شــده و میــزان اتفــاق قــول 

ــر  ــار زی ــاس 2 کرد ــر اس ــؤال ب ــن 2 س ــه ای پاســخ دهندگان ب
قابــل اســتخراج اســت. بــر ایــن مبنــا اتفــاق قــول دربــاره بــاال 
بودــن احتمــال وقــوع یــک شــوک بین المللــی بیــش از شــوک 
ــه میان چارکــی پاســخ ها(. ــه فاصل ــا توجــه ب ــی اســت )ب داخل

7. منابع
بحــران  مدیریــت  جمال الدیــن،1394،  احدبگلــو،   .]1[
ــت و  ــی تکنیک هــای مدیری ــس مل ســازمانی، پنجمیــن کنفران

ــیراز. ــار، ش ــاد پاید اقتص
ــرا ن ها  ــم. 1388. پیش ــرام، عبدالرحی ــم. پد ــی، قاس ]2[. فوالد
و روندهــای تأثیرگــذار بــر ســازمان های نظامــی. مؤسســه 

ــی. ــع دفاع ــی صنای ــی و تحقیقات آموزش
ــلمان.  ــی, س ــم, زال ــرام, عبدالرحی ــی, پد ــان, مهد ]3[. احمدی
ــع  ــر صنای ــا د ــذاری پابرج ــوی اولویت گ )1394(. طراحــی الگ

ــت. ــود مدیری راهبردــی. بهب

 C. J., Dick, The Future Of Conflict: Looking .]4[ 
 Conflict Studies Research ,)2003( ,2020 Out To

.Center
و  مفاهیــم  توســعه  مرکــز  انگلیــس،  دفــاع  وزارت   .]5[
دکتریــن، روندهــای راهبردــی جهانــی تــا ســال 2045، 1396. 
مترجمــان: زارعــی، وحیــد. فوالدــی، قاســم. مؤسســه آموزشــی 

ــی. ــع دفاع ــی صنای و تحقیقات
]6[. امیــری تهرانــی، محمدرضا و مهدیــان، مهدی،1399،تحلیل 

ویژگی هــای روش شناســی فریدمن.

جدول )2(: خروجی میزان احتمال وقوع شوک های غیر منتظره در حوزه های ملی و بین المللی بر آینده مأموریت ودجا

شکل )6(: کردار میان چارکی پاسخ به سؤاالت احتمال وقوع شوک ملی )رأست( و بین المللی )چپ(
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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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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 
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چکیده
کز آموزش عالی و دانشگاه ها، رشد روزافزون تعداد دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی را به دنبال داشته است. با توجه به تعداد  گسترش مرا در سال های اخیر 
زیاد دانشجویان در خوابگاه آتش سوزی و حادثه در این محیط ها به عنوان یک تهدید جدی به شمار می رود. در همین راستا اقدامات متعددی جهت محدودسازی 
که اقدامات سازه ای و غیر سازه ای را شامل می گردد. این اقدامات در ابتدا ایمنی را فراهم نموده و  کاهش آسیب در محیط های خوابگاهی هنگام حادثه انجام شده  و 
کاهش مدت زمان  سپس پتانسیل محیطی را جهت تخلیه ی سریع )روز هنگام حادثه( ارتقا می دهد. لذا پژوهش های متعددی با شبیه سازی تخلیه ی اضطراری بر 
تخلیه متمرکزشده اند.  بدین منظور در این مقاله شبیه سازی تخلیه انسانی در خوابگاه دانشجویی بلوک 1 دختران دانشگاه شهید بهشتی )با شبیه سازی 178 دانشجو( 
هنگام حادثه در نرم افزار Pathfinder صورت پذیرفت. همچنین تحلیل عمق فیزیکی و عمق بصری با مبنا قرار دادن ورودی با نرم افزار Depth map جهت کاهش 
که بهینه سازی مقدماتی خوابگاه با مبلمان و تجهیزات )اقدامات  سلسه مراتب فضایی و دسترسی سریع تر، مورد سنجش قرار داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داد 
کافی نیست.  غیر سازه ای( شرط الزم برای ایمن سازی خوابگاه جهت تخلیه بوده، اما با توجه به تأثیر ناچیز آن در مدت زمان تخلیه )از 223.7 ثانیه به 219.8 ثانیه(، 
کاهش جمعیت  ازاین رو بعد از بهینه سازی با مبلمان و تجهیزات، خوابگاه با دو روش بهینه سازی با مداخله ی سازه ای )احداث پله ی اضطراری با دو درب خروج( و 
کاهش یافت و در روش دوم نیز با  گرفت. درروش اول با مداخله ی سازه ای، مدت زمان تخلیه از 219.8 ثانیه به 150.5 ثانیه  استفاده کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار 
کم هزینه تر  که به عنوان روشی  کاسته شد  ثانیه-  ثانیه به 178.8  از 219.8  از 4 نفر به 3 نفر، زمان تخلیه  کاهش جمعیت استفاده کنندگان در طبقات دوم و سوم 

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

Abstract

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

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

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

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

141
)پدافند غیر عامل(

قی
وثو

س 
رو

 سی
ا -

دج
ت و

وری
مأم

بر 
ثر 

مؤ
ی 

دها
رون


	Untitled-4
	Untitled-4p2



