
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

راهنمای کاهش احتمال راهنمای کاهش احتمال 

  حمالت تروریستیحمالت تروریستی
  (ها ها و زیرساخت منظور محافظت از ساختمان به )

 

 

 پور مهندس عبداله نقی

 مهندس صادق شهریار

 
 

 

 

 
 

 

 دانشگاه جامع امام حسين)ع(

 مؤسسه چاپ و انتشارات

است. شدهتاليف   اين كتاب با حمايت مالي سازمان پدافند غيرعامل كشور  



 

 

 و انتشارات  چاپ  مؤسسه                                                                                             
 ( )ع حسين  امام جامع  دانشگاه  

  *** 
 ***ـ  سري پدافند غيرعامل  
 

 (ها رساختیها و ز منظور محافظت از ساختمان به) یستیکاهش احتمال حمالت ترور يراهنما : عنوان 
 پور، مهندس صادق شهریار مهندس عبداله نقی :تأليف 

  سیدرسول میرمطهریمهندس   :ناظر اجرایی 
  محمدعلی خسروی  :ویراستار ادبی 
  فرهاد خندانی مقدم  :طراح جلد 
  (7931)  اول  : چاپ  نوبت 
  نسخه 7111  : شمارگان  
 پـووه،،   معاونـت (،  )ع حســی    امـام   جامع دانشگاهبعد از پل لشكرك، ،  شهیـد بابایی  ، بزرگـراه تهـران : نشانی 

 11710107دورنگار:  11710119 : تلف  ، مؤسسه چاپ و انتشارات             
 جـامع  دانشـگاه ، و انتشـارات   چـاپ   مؤسسه 7  شماره  و نمایشگاه  ، فروشگاه فردوسی  ، میدان تهران : مرکز پخش  

 13777811171همراه:  88893738دورنگار:  88893731:  (، تلف  )ع حسی   امام
 
 

 است  ( محفوظ )ع حسين  امامجامع   دانشگاه  براي  و اقتباس  ، ترجمه برداري و تكثير، نسخه  از چاپ  اعم  حقوق  کليه . 
 

 

 
 

 
 .7939، پور عبداله نقی:  سرشناسه

 .صادق شهریار پور، عبداله نقی/ یستیکاه، احتمال حمالت ترور یراهنما:  عنوان و پدیدآور
 .7931تهران: دانشگاه جامع امام حسی )ع(، مؤسسه چاپ و انتشارات،  : مشخصات نشر

 ص.: مصور )سیاه و سفید(، جدول، نمودار. 778:  مشخصات ظاهري
 .چاپ و انتشارات ، مدیریترعاملیدانشگاه جامع امام حسی )ع(، دانشكده و پووهشكده پدافند غ:  فروست

 ***:  شابك
 : فیپا نویسی فهرست وضعيت

 *** ریال:  قيمت
 : پدافند غیرعامل )فنی و مهندسی( موضوع

  سازمان پدافند غیرعامل کشور.:  شناسه افزوده
 .رعاملی: دانشكده و پووهشكده پدافند غ شناسه افزوده

 ***:  بندي کنگره رده
 ***:  بندي دیویی رده

 *** : شماره کتابخانه ملی
 

 مؤسسه چاپ و انتشارات



 

 

  

 

 

 

 سخن ناشر
 

 

الرحيمالرحمناهللبسم
 

 « درجات  العلم اوتوا  والذین  امنوا منكم  الذین  اللّه  یرفع»

 گرداند. می  ( رفیع را )در دو جهان  عالم  انشمندانو د  ایمان  اهل  خداوند مقام
 (77  ـ آیه  مجادله  مبارکه  )سوره

 

اندوزی در اسالم تا آن پایه است که خداونـد کـریم در    ارزش و جایگاه علم و دان،

 قرآن مجید، ابالغ رسالت رسول خود را برای هدایت بشریت، به اقرأ آغاز نمود.

و تقرب به ذات اقدس الهی در گـرو کسـم معرفـت و    هدایت بشر، تكامل، سعادت، 

تحصیل علم و دان، است، علمی که به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل اسـت و  

 یابد. انسان خداجوی، معبود خود را در آن می

های مهم هر دانشگاه در کنار تعلیم و تربیـت، نشـر کتـم و آ ـار      یكی از مسئولیت

السـالم( نیـز بـه     فناوری دانشگاه جامع امام حسـی )علیه علمی است. معاونت پووه، و 

منظور مشارکت فعال در بالندگی و رشد فرهنگی و علمی جامعه، دستیابی به مرجعیـت  

های مأموریتی و ایفـای رسـالت خطیـر خـود در تولیـد دانـ، و انتشـار         علمی در حوزه

هت تشویق پووهشگران و های علمی، افتخار و تالش دارد تا زمینه و بستر الزم را ج یافته

  اساتید محترم در عرصه تولید علم، فراهم و تسهیل نماید.



 

 

ی انتشاراتی مؤسسـه  ها در سایه الطاف بیكران الهی و با گسترش فعالیت  امید است

 السالم(، ای  رسالت خطیر تحقق یابد. چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسی )علیه

احل)ره( و شهدای گرانقـدر انقـالب اسـالمی و دفـاع     در پایان بر روح تابناك امام ر

فرسـتیم و بـا آرزوی توفیقـات هرچـه بیشـتر مقـام معظـم رهبـری و          مقدس درود مـی 

با ارائه  ،خدمتگذاران اسالم و کشور، از اساتید، فرهیختگان و اهل نقد و نظر تقاضا داریم

 ما را یاری فرمایند. ،نظرات و پیشنهادات خود

 

 و عليه التكالن  التوفيق  اهلل  و من

 و فناوري پژوهش  معاونت

 ( السالم لیه)عامام حسين  جامع دانشگاه

 



 

 

 

 

 :هبرىر معظم مقام

 دفاع خود از نتواند كه ملتى است، هر زنده ملت يك هويت از جزئى دفاع،

 نكند، آماده را خود و خود نباشد از دفاع فكر به كه هم ملتى هر زنده نيست، بكند

 زنده معنا يك به نكند را درك دفاع اهميت كه هم ملتى هر زنده نيست، واقع در

 .نيست



 

 

 



 

 

 پيشگفتار

مـداران و امـاک     ها پی، بر علیه مـردم، سیاسـت   تی از سالاگرچه حمالت تروریس

عنـوان ابـزاری اسـتراتوی  و     های اخیـر بـه   گرفته، اما در دهه مهم مورد استفاده قرار می

کـار رفتـه اسـت. نمونـه بسـیار معـروف و        المللی بـه  ای و بی  طقها رگذار در منازعات من

هـای دوقلـوی    )ظـاهرا(( بـه بـر     شناخته شده از ای  ا رگذاری حمالت گروه  طالبـان 

ری  تـ  تری  و پردامنـه  شروع یكی از مهم ها بوده که منجر به تجارت جهانی و تخریم آن

کـه ادبیـات مربـوه بـه      بـر ایـ    . ای  حمله تروریسـتی عـالوه  منازعات خاورمیانه گردید

هـای جدیـدی درخصـوص     قرار داد، باعث گشوده شـدن سرفصـل   تأ یر تروریسم را تحت

سـازی نیـروی انسـانی و     هـای جدیـد مصـون    ا تروریسم شـد. روش نّی مرتبط بمباحث ف

مقولـه بـدی    واقـع ایـ     ها تنظیم شـد و در  ها پیرو گشوده شدن ای  سرفصل ساختمان

 ای قرار گرفت. ترتیم مورد توجه ویوه

از ابزارهـای انفجـاری متعـارف بهـره جسـته        اگرچه در حمالت تروریستی معموال(

ای با آنچه در حمـالت نظـامی دیگـر     های عمده تار ای  حمالت تفاوتشود، ولی ساخ می

هـا   ود، دارد. از جملـه ایـ  تفـاوت   ش دیده می (باران های هوایی و یا موش  مانند یورش)

 توان به موارد زیر اشاره نمود: می

 نوع سالح مشخص نیست؛ در حمالت تروریستی هدف و -

 ؛جم در حمالت تروریستی ناشناس استنیروی مها -

 نامعلوم است. معموال(حمله زمان و مكان  -

هـای   هـا )معمـوال( بمـم    سـالح  گونـه  ای  از اماک  باید درمقابل بسیاریترتیم  بدی 

 هوایی و موش ( مقاوم گردند.

بعد حائز اهمیت است؛ اول به ای  دلیل که  ها از دو سازی ساختمان توجه به مصون

انـد کـه حفاظـت از     ی را در خود جای دادها اداری و مسكونی( سكنهها ) عموما( ساختمان

هرگونـه آسـیم وارده بـه سـاختمان بـدون       و ها در گرو سالمت ساختمان است جان آن

رد دوّم مسـأله حفـ    هـا ا رگـذار اسـت. مـو     تردید بر روی ساکنان و کیفیت زنـدگی آن 



 

 

ر هـای مهـم د   صادی است. ساختمان یكی از سرمایههای اقت عنوان سرمایه ها به ساختمان

هـاي   مـدیریت دارایـی  »ن در مقولـه  آ بنـابرای  حفاظـت از   ،شـود  جوامع محسوب می

سازی در برابر حمالت تروریستی  گنجد که البته در مقوله مربوه به مصون می «فيزیكی

ایـ    بـر  نام بـرد.  «های فیزیكی با رویكرد دفاعی ییمدیریت دارا»توان از آن با عنوان  می

ها در برابر انواع حمالت تروریستی  حفاظت از ساختمان کهماند  اساس تردیدی باقی نمی

 اندرکاران امور نظامی است. های دست تری  مسائل و چال، یكی از مهم

هـا   البته مقوله محافظت از ساختمان ؛کتاب حاضر با ای  رویكرد تنظیم شده است 

گیـرد.   رمـی مباحث فنی زیادی را در ب واست   ار گستردهدر برابر حمالت تروریستی بسی

های خاصی مـورد اسـتفاده قـرار     هایی وجود داشته باشد که در ساختمان بسا تكنی  چه

بنابرای  باید گفت هدف ای  کتاب در واقـع ارائـه    ها اشاره نشده است؛ گیرند و به آن می

 برای استفاده متخصصان است.  ی  نقشه راه و الگو

ایمنـی   باباحث کلی مرتبط بخ، اول به م کهشده  بخ، کلی تنظیم کتاب در دو

ها  و در پی معرفی مجموعه تجهیزات و امكاناتی است که با وجود آن پردازد ساختمان می

بـر ایـ     آیـد) فصـل دوم(. عـالوه    وجـود مـی   حداقل تأمی  در برابر حمالت تروریستی به

ساختمان باید از نظر معماری و سازه نیز دارای مالحظات سودمندی باشد تـا   ،ها حداقل

بتواند در مقابل حمالت احتمالی قدرت بقاء داشته و یا کارایی خـود را از دسـت ندهـد.    

 ای  مطالم در بخ، دوم )فصل سوم و چهارم( کتاب آمده است.

 ،شـود  تلقی نمی 7نامه طور کامل ی  دست اگرچه ای  کتاب به ،در نهایت باید گفت

ز ااجرا که هر مهندسـی بتوانـد   های قابل  اما تالش شده در آن ضم  ارائه مبانی، حداقل

 ارائه شود.  ،نمایدبرداری  بهره  آن

نكته قابل ذکر آخر اینكـه بـا رعایـت همـه نكـات هنـوز مـواردی چـون آمـوزش،          

هـا تـأمی  شـود کـه      ریزی و مدیریت الزم است تا حداقل ایمنی درمورد ساختمان برنامه

 ها پرداخته نشده است. البته در ای  ا ر به آن
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     3 اول  فصل    

 

 مفاهيم حفاظت و ایمنی در برابر حمالت تروریستی  -1-1

 هـا  ، کنترل دسترسی به اماک  و سـاختمان فیزیكی هدف اصلی برنامه حفاظت

کـه سـطا ایمنـی     شـوند  مـی هایی در نظـر گرفتـه    است. در ای  زمینه، موانع در الیه

ی  منطقه حفاظتی بـه مرکـز   تدریج از ی  الیه به الیه باالتر افزای، یابد و در باالتر به

ی  حمله  تواند احتمال لف میهای مخت با وضعیت 7شود. حفاظت از ی  دارایی نزدی 

را کاه، دهد؛ اگر ی  الیه دفاعی با شكست مواجه شود، الیه دیگـر  تروریستی  موفق

هـای   مهـاجم دسـتگاه   نیـاز اسـت کـه    در ای  طراحی،، از حمله جلوگیری خواهد کرد

 دفاعی متعدد را دور بزند که به هدف دسترسی یابد. 

ایمنـی را   دفاعی عمیق نیاز به ای  دارد که متخصـص امنیـت، هـدف    ی  الیه

بنــدی شــود: در  اساســی طبقــه دســتهتوانــد بــه ســه  درك کنــد. اساســا(، ایمنــی مــی

کـاربران مجـازی    ، یعنیپارچگی و محرمانه بودن. در دسترس بودن بودن، ی  دسترس

توان  بودن را می محرمانه رس باشند.که به منابع نیاز دارند، باید با توجه به نیاز در دست

 باشندها و اطالعات تنها در دسترس افرادی  شود داده تضمی  گونه تعریف کرد که  ای 

 که دسترسی مشروع به آن را دارند. 

را در نظـر بگیریـد کـه بسـیاری از      یوسـط  قرونهای ی  قلعه  برای مثال، الیه

شهروندان و  بتواند از تاکار گرفته است  را به شده منسوخهای از کار برکنار شده و  روش

را در برابر دشـمنان   شهرها برای ای  ساخته شدند که  د. قلعهکن محافظت ها آن روت 

هـا   ای ایجاد شود، پل متحرك و دروازه حمله ،رود انتظار می که یهنگاممحافظت کنند. 

 شدند. ها مستقر می در بر  کماندارانبسته و 

ای برای برخـی افـراد    عامل بازدارنده ،و شهرت حفاظتی هر قلعهمانند نمای دژ 

کنند منطقه را محاصره و کنترل کنند. خط اول دفاعی، خندق قلعه  ه سعی میاست ک

گیـرد.   قـرار مـی   مورداستفادهاست که برای اهداف دفاعی و جلوگیری از تضعیف قلعه 

که به مـانعی سـخت بـرای مـردان و      اند پرشدههای چوب  ها یا با آب و یا با تكه خندق
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4        راهنماي کاهش احتمال حمالت تروریستی 

 

تمهیدی بیندیشند که به خندق حمله کرده اسبان تبدیل شوند. اگر مهاجمی  بتوانند 

 وارد شوند. آن از بی  ببرند، ی  دیوار بلند وجود داشته که باید از طریق  آن را

 هـا  آنکنند.  عه، سنگر و دژ خود را از طریق وسایل مختلف حف  میلمدافعان ق

صـره  محا توجـه  قابـل اند و منتظرند که ارت، را در ی  فاصله  در باالی دیوارها نشسته

هـا، نفـت و آب    ها، پیكـان  ها، مشعل وسایل دفاعی  ابت از سنگ با طور مداوم کنند. به

در سراسـر بـر  و بـارو     کمانـداران . نماینـد  ایجـاد سـد مـی   جوش در برابر مهاجمـان  

 توانند کـاری کننـد کـه    روند کم  کنند. با حف  ای  موانع، میاند که به ای   ایستاده

 . مهاجمان از حمله خسته شوند

شـدند، معمـوال( بـا دیـوار      اگر مهاجمی  موفق به شكست  دیوارهـای قلعـه مـی   

شـدند کـه بـاالتر از دیـوار محیطـی بـود. درواقـع هرگـاه چیـزی را           داخلی روبرو مـی 

 تـری   شـده  عنوان محافظـت  رسیدند که به شده قلعه می شكستند، به بخ، حفاظت می

 شد. قلعه در نظر گرفته می بخ،

هـا و تجهیـزات بـرای یـ       فاع از دارایی ادغـام افـراد، روش  کلید اصلی برای د

خوبی  کند. ی  مجموعه اگر به سیستم است که از هدف در برابر تهدیدها محافظت می

رساند، حفاظـت   عواقم ناشی از شكست را به حداقل می که یدرحالباشد،  شده یطراح

 آورد و درواقع حفاظت متعادل دارد. می الزم را فراهم

توانیـد   دهیـد، سـپم مـی    تحلیل خطر از مجموعـه خـود انجـام مـی    شما ی  

و درنهایـت، سـازگاری    ها باشد ای را طراحی کنید که شامل تجهیزات و روش مجموعه

کنید. معموال( سیستم دارای تعداد زیادی از عناصر است که مشخصه  آن را آزمای، می

 .گیرند قرار می امنیتدر قلم  و مشابه است ها آنذاتی همگی 
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 ادینبورگ، اسكاتلند. قلعه :1-1شكل 

. حلقـه  شـوند  مـی های امنیتی با استفاده از چندی  مانع طراحـی   اغلم سیستم

بنـدی شـده دارای    های موانع الیه . طرحگیرد دربر میرا  شده محافظتدارایی ، حفاظتی

ها  حهایی هستند و به افزای، دان،، مهارت و استعداد نیاز است تا بتوان ای  طر مزیت

 را دور زد. 

هـای حفـاظتی متـوالی     ، سیستمی است که دارای دستگاهشده حفاظتسیستم 

تنهـا مرکـز بایـد از شكسـت یـ  سیسـتم        باشد. ای  ی  مزیت بزرگ است، زیـرا نـه  

های چندگانه را به کـار گیـرد. ایـ      جلوگیری کند و یا از آن دفاع کند، بلكه باید دفاع

هـا لزومـا( برابـر نیسـتند و      نفوذ به هریـ  از ایـ  الیـه    اقدامات و زمان مورد نیاز برای

به عمل جداگانـه دشـم     هرکداما ربخشی هری  ممك  است کامال( متفاوت باشد که 

 کند.  نیاز دارد که در طول مسیر حرکت می

توسط مجموعه روی دشـم ، حفاظـت عمیقـی در یـ  سـطا       دشدهیتولا ر  

دهـد، و بـه    مـورد مجموعـه افـزای، مـی     کنـد کـه امنیـت را در    بسیار ام  فراهم می

های گسترده قبل از حمله به مجموعه نیاز خواهد داشـت و در زمـانی کـه     سازی آماده

دشم  با شكست مواجه شود و یا مأموریت را متوقف کند، مجموعه مراحـل اضـافی را   

 خواهد گرفت.  به کار
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 هاي حفاظتی برنامه -1-2

هـای حفاظـت    و طراحـی سیسـتم  ریزی دقیـق   ساختمان به برنامه مؤ رایمنی 

اساس تمام اقدامات ایمنی در  ها و تجهیزات، پایه و ادغام افراد، روش از دارد.فیزیكی نی

مـرتبط بـه آن   هـای   است. حفاظت از ی  ساختمان، ساکنان آن و دارایی ها ساختمان

هیچ روند دفاعی  شود. درواقع باید گفت محسوبده یی  مشكل پیچ عنوان تواند به می

سـازی ایمنـی سـاختمان بـا توجـه بـه        اسبی برای همه تهدیدات وجود ندارد. بهینهمن

ردن افـراد،  وری درنهایت به مصالحه و تعادل در برنامه و لحاظ ک عملكرد، هزینه و بهره

بـر   حفاظـت سـاختمان  های اساسـی عملیـات    . جنبهها و تجهیزات نیازمند است روش

روش و فناوری. ترکیم ایـ  سـه عنصـر بـه      : افراد،اند جادشدهیااساس سه جزء اصلی 

و پاسـ    مـؤ ر سـازی ایمنـی    هایی را برای آماده انجامد و پایه ایمنی کلی ساختمان می

 آورد.  فراهم می

تری  الزام هرگونه طرح امنیتی هستند. هیچ راهی وجـود نـدارد کـه     مهم ،افراد

جدید  کارکنانتوانند با  میافراد  ای مصرفی در نظر گرفته شوند.ه عنوان دارایی افراد به

هایی هسـتند کـه بـه موفقیـت کلـی سیسـتم کمـ          دارایی ها آنشوند، اما   یگزیجا

  قرار گیرند. موردحفاظتکنند و باید در باالتری  درجه  ممك   می

واقـع   مـؤ ر ها است؛ امنیت ی  فرآیند پویاست و بـرای اینكـه    عنصر دوم روش

های اضـطراری و   باشد. برای مثال، واکن،  رویه صورت ی  به طور طبیعی شود، باید به

خوبی پی، از ی  حاد ه مهـم توسـعه داده    های جاری باید به های تداوم فعالیت برنامه

رویكردها  منطقی و منظم طراحی شوند. توسعه ای عملی، به شیوه باید مراحلی  شوند.

ها در پاسـ  بـه    بی آنریزی عملیاتی مانند تخلیه، واکن، اضطراری و بازیا شامل برنامه

  شود. بالیای طبیعی می سوزی، آت،

شوند کـه بـه پاسـ  مناسـم و      یافته محسوب می هایی توسعه ها و رویه سیاست

هـا و   اقدامات بازسازی در وقوع ی  رخداد کم  کنند. الزم به ذکر است که سیاسـت 
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شـدید  تبایـد  و ن شوند میدر شرایط اضطراری عملی هایی هستند که  ها، راهنمایی رویه

  شوند.  

افزار، لوازم الكترونی  و دیگر تجهیزاتی  عنصر سوم عملیات ایمنی شامل سخت

هـای ایمنـی سـاختمان،     شوند. در طراحی که در مأموریت امنیتی استفاده میشود  می

را در ساختارهای موجود تقویت کـرد کـه    ها آنتوان ایجاد کرد و یا  هایی را می فناوری

، تشخیص نفـوذ  کارکنان یوجو جستعملیات مانند کنترل دسترسی،  انواع مختلفی از

سازی را برای ای  منظور انجـام داد. همچنـی  فنـاوری دارای هـوش رقـابتی و       و غنی

و نظـارت بـا وضـوح بـاال،      7یاب جهانی های  موقعیت جاسوسی پیشرفته است. دستگاه

حاضر اگر ی  جـزء از  اند که امنیت در سطوح جدیدی ایجاد شود. در حال  باعث شده

تواند مورد ردیابی قرار گیرد کـه بـرای ایـ  منظـور بایـد از       ی  مرکز گرفته شود، می

ایـ    گر کوچ  متصل به آن استفاده کرد. یاب جهانی با ی  حم های موقعیت دستگاه

زیـرا بـرای    ،افراد و رویكردها و فناوری دارای وابستگی درونی هسـتند  با عناصر ایمنی

رفتـار و نیازهـای افـراد     کنند. برای مثال، شوند روی یكدیگر تكیه میواقع  مؤ راینكه 

رویكردهـا بـرای    یكردهایی باید استقرار داده شوند.کند که چه روش و یا رو دیكته می

کنند و الزامات به رویكردهای خاص کـه در   روی افراد تكیه می ،واقع شوند مؤ ر که ی ا

بـه تعـادل    و جامع صرفه به مقرونکنند. ی  طرح  یتكیه م ،شرایط بحرانی وجود دارند

امنیتـی فشـرده    کارکنـان ها ممك  است  در یكی از ای  برنامه ای  سه عنصر نیاز دارد.

 که ممك  است دیگری تجهیزات فشرده باشد. باشد، درحالی

 گيري از جرم نقش طراحی محيط در پيش  -1-3

یـت سـازه بـدون    ر امناطراف آن ب  بحث پیرامون نق، محیط ساختمان و منظره

نـاقص   7(CPTED«)طراحی محیط بر کاه، میزان جـرائم  ریتأ »مطرح نمودن موضوع 

جـای   باحث مربـوه بـه امنیـت و ایمنـی سـاختمان     تازگی در م است. ای  موضوع که به

                                                 
1. GPS: Global Positional System 

2 .Crime Prevention Through Environmental Design 



1        راهنماي کاهش احتمال حمالت تروریستی 

 

ی استوار است. با توجه بـه نزدیكـی مباحـث    شناخت روانبر مبنا و اساس مسائل  بازکرده

هـایی نظیـر    نامـه  آیـی   ،مباحث امنیـت و ایمنـی سـاختمان    با در ای  نظریه شده مطرح

 ی به ای  مقوله نموده است.ا وهیوتوجه  FEMA426نامه  آیی 

 CPTEDتعریف نظریه  -1-3-1

بـا طراحـی مناسـم محـل      تـوان  یبر ای  ادعا استوار است که م CPTEDنظریه 

کرد. ای  نظریه، گیری  جرائم ارتكابی در محیط پی،انواع سكونت، کار و زندگی افراد از 

 .، جـرم معلـول فرصـت اسـت    کنـد  یبر ای  باور است که مجرم ارتكاب جرم را انتخاب م

است و جرم انتخابی عقالنی است و تأ یر گذاشت  بـر عوامـل وضـعی     قلافردی ع مجرم

 ،جـه یدرنتبشری و اصالح شخصیت افـراد اسـت.    یها تر از تغییر و مبارزه با ضعف راحت

 .داند یمجرمانه م یها کردن فرصت مناسم را کم حل راه

از  مؤ رگونه تعریف کرد: طراحی مناسم و کاربری  ای  توان یرا م CPTEDنظریه 

 .شود یو ترس ناشی از جرم م عملیات تروریستیمحیط و ساختمان که منجر به کاه، 

 گیری از عالوه بر پی، تواند یدرست از محیط م  طراحی مناسم و استفاده گرید عبارت به

 بخشد.کیفیت زندگی را بهبود  و وقوع جرم

 CPTEDتاریخچه نظریه  -1-3-2

ای طوالنی دارد.  رهیافتی جدید است که سابقه CPTEDگفت که نظریه  توان یم

گـاه بـه ایـ      چیمیالدی در آمریكا است. شاید قبل از ای ، ه 31  ای  نظریه محصول دهه

دهـه در ا ـر     یبعـدازا بـود.   بـر جـرم پرداختـه نشـده     شده ساختهاندازه به تأ یر محیط 

، «حیات و مرگ شهرهای بزرگ آمریكا»با کتاب  7افرادی چون جی  جاکوبز یها تیفعال

بـا   9، الیزابـت وود «گیری از جرم از طریق طراحی شهری پی،»با کتاب  7اسچلمو آنجل

ایـ  نظریـه و روابـط میـان     ، «سازی در توسـعه شـهری   های اجتماعی خانه جنبه»کتاب 

                                                 
1 . Jacobs ,1961 

2 .Angel,1968 

3 .Wood,1976 
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در ای  آ ار نوعی انتقاد از وضع موجود معماری آن دوره  رم بیشتر آشكار شد.محیط و ج

 وجود دارد.

 CPTEDارکان و عناصر نظریه  -1-3-3

ای است کـه   مبحث گسترده« ی از جرمریگ ی،پنق، طراحی محیط در »نظریه 

کـه تنهـا    ردیـ گ یبرمگیری از جرم را در  طیف وسیعی از مسائل و عناصر مربوه به پی،

 به پدافند غیرعامل است. مربوهمسائل مربوه به نق، ای  نظریه در مباحث برخی از 

 همنظور ارائه دید کاملی نسبت به ای  نظریه، سـعی بـر آن شـد    در ای  مطالعه به

 اشاره شود. اختصار بهبه تمامی مباحث و عناصر دخیل در ای  نظریه که 

كاب جرم در معـر   اگر مجرم تصور کند که در صورت ارت: نظارت یا مراقبت -1

گونه نباشد، احتمـال ارتكـاب    نیز ای  واقع به اگرچههد گرفت، نظارت و مشاهده قرار خوا

و افكار مجرمان  ها ،یای که در رابطه با گرا تر خواهد شد. در مطالعه جرم توسط وی کم

تلقـی شـده اسـت: اول،     مـؤ ر است، دو عامل در متوقف کردن مجرمان بسیار  شده انجام

 ها و عالئم تصرف و دیگری، نظارت.  نشانه

 سه گونه است: نظارت

ای  گونـه  بـه  ی  ساختمانکه  شود یوقتی محقق م :یررسمیغنظارت طبیعی و  .7

راحتــی بــر فضــاهای خصوصــی،  طراحــی شــود کــه ســاکنان داخلــی بتواننــد بــه 

خصوصی و عمومی کامال( نظارت داشته باشند. ایـ  نظـارت معمـوال( از طریـق      نیمه

معنا است که  که نظارت طبیعی بدی  دارد یبیان م جاکوبز .شود یها ممك  م پنجره

ساکنی  منازل باید قادر باشند حیـاه، گـاراژ یـا پارکینـگ و خیابـان را مشـاهده       

 نمایند. 

 ،شـوند  یتوسط افرادی که به ای  کار گمـارده مـ  : یافته نظارت رسمی یا سازمان .7

 . شود ینجام ممانند نگهبانان یا محافظان امنیتی ا
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 مداربسته قابل اجراست. یها  یبا بهبود روشنایی و نصم دورب: نظارت مكانیكی .9

پدافند  امنیتی و تواند در مباحث با توجه به نق، و کاربردی که ای  نوع نظارت می

  .غیرعامل داشته باشد

 دوربی  مداربسته 

نـاوری جدیـد   یكی از اقسام نظارت مكـانیكی، دوربـی  مداربسـته اسـت. ایـ  ف      

باشـد و بـا مداخلـه     شـده  نصـم با مطالعه قبلی و توجیـه منطقـی    که یدرصورتتواند  می

آمیز داشته باشـد. دوربـی  مداربسـته     هنگام همراه باشد، عملكردی موفقیت شایسته و به

ی از جرم شود. مجرمـان در  ریگ ،یپتواند با افزای، خطر دستگیری مجرمان موجم  می

کننـد و چـون    خطر دستگیری بیشتر از شدت مجـازات فكـر مـی    هنگام ارتكاب جرم به

ی از جـرم  ریگ ،یپتواند در  دهد، نصم آن می ای  خطر را افزای، می مداربستهدوربی  

اسـت و در مـورد    یحسـابگر که مجـرم در آن فاقـد عقالنیـت و     یجرائمباشد. در  مؤ ر

عقالنـی هسـتند،   که فاقـد سـنج،    مصمممجرمان  ایو المشاعر، کودك  مجرمان مختل

نصم دوربی  مداربسته کارایی باالیی نخواهد داشت. در مورد حمالت تروریسـتی نقـ،   

منظـور مراقبـت از محـیط دارای اهمیـت      دوربی  مداربسته  قبل از ارتكـاب جـرم و بـه   

 بیشتری است.

 روشنایی 

گیری از جرم دارد. روشنایی دو کار انجـام   در پی، یانكار رقابلیغ ریتأ روشنایی 

کند که بهتر ببینند و  کم  می ،دهد: نخست به کسانی که ناظر ی  وضعیت هستند می

. در مباحـث  کنـد  یمـ دیده شوند. دوم اینكه مردم را تشویق به حضور بیشتر در محـیط  

منظـور   اسـتفاده از روشـنایی بـه    ،یسـت یترورمنظـور جلـوگیری از حمـالت     و به امنیتی

 است. موردتوجهگیری از هدف اول بیشتر  بهره

سبم القاء حم امنیت  تواند یمعالوه استفاده از روشنایی کافی در ی  محیط  هب

 بیشتر به ساکنی  و شاغلی  آن مكان گردد. 

است که بر  CPTEDیكی از مفاهیم اصلی نظریه : کنترل دسترسی یا ورودي -2
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 مجرمانه متمرکز است. ای  کاه، از طریق جلوگیری از دسترسی به یها کاه، فرصت

جرم محقق م دستگیری بالقوه، باال بردن خطر دستگیری و افزای، تالش برای یها آما 

نامنظم و  یها یو دسترس ها یمناطقی که دارای ورود ،دهند ی. تحقیقات نشان مشود یم

هستند، نسبت به منـاطق بـا ورودی و دسترسـی محـدود، جـرائم بیشـتری را        قاعده یب

منظور محدود نمودن دسترسی به ساختمان، قرار دادن  بهها،  راه ازجمله . کنند یتجربه م

 كی وسایل نقلیه به ساختمان است.موانع   ابت یا متحرك برای جلوگیری از نزدی

 
 موانع  ثابت یا متحرک براي جلوگيري از نزدیكی وسایل نقليه به ساختمان :2-1شكل 

جـرم و  گیـری از   روش پـی،   یتـر  یای  روش سنت: سخت کردن آماج جرم -3

 توان یاست. ای  روش بر ای  فر  است که م CPTEDیكی از اجزای نظریه  حال  یدرع

 آورند یکه فرصت ارتكاب جرم را فراهم م ییها پذیری آما  از طریق کاه، درجه آسیم

  .از وقوع جرم جلوگیری کرد

و اشیایی که معموال( مورد تخریم یـا سـرقت       نظریه به ای  معناست که آما ای

طراحی شوند که در برابر جرم مقاوم بوده و از تخریم یا سرقت  یبه نحو ،شوند یقع موا

معنای بهبود استانداردهای امنیتـی   کردن آما  جرم در ساختمان به سختمصون بمانند. 

 گردد. مجرمان از ساختمان می داشت  نگهدر ساختمان است که موجم دور 

ر ایـ  نكتـه اشـاره دارد کـه امنیـت و      ای  نظریه ب: تصویر و نگهداري از فضا -4

هـای   تصـویری دارد کـه سـاکنی  و محلـه     قابلیت زندگی در ی  فضا بستگی به درك و

بخشی از هویت فـردی اسـت. پروشانسـكی بـرای      ،مجاور از آن فضا دارند. هویت مكانی
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رابطه شهر و شخصیت پرداخـت. وی هویـت    مسئلهبه طرح  7318نخستی  بار در سال 

هویـت فـردی    یهـا  رساختیزهویت مكانی، بخشی از  :کند یگونه تعریف م ای مكانی را 

بـاره جهـان فیزیكـی اسـت کـه انسـان در آن       عمومی او در یها انسان و حاصل شناخت

نگهداری بهتر از محیط عالوه بر افزای، قلمروگرایی در میـان سـاکنی ،    .کند یزندگی م

خواهد کرد کـه ایـ  محلـه دارای     ءا القاداده و ای  حم ر ءاحساس تعلق به فضا را ارتقا

خواهد  رو روبهتری  انحراف و خطایی در ای  محیط با واکن،  فضای امنی است و کوچ 

کم نگران نیسـت   ای از ای  است که هیچ نشانه  ،شد. ی  پنجره شكسته و تعمیر نشده

 ت.ای نخواهد داش های بیشتر هیچ هزینه و بنابرای  شكست  پنجره

منظـور تشـویق سـاکنی  در     شامل استفاده از طراحی بـه : پشتيبانیفعاليت  -5

 ءبـا دیگـر اجـزا    CPTEDاز نظریه  ءجهت استفاده و حضور بیشتر در فضا است. ای  جز

 شود. شوند تا چشمان ناظر در مكان افزای، یابند و ای  مانع از ارتكاب جرم می سبم می

دن امنیت و کاه، خسارات ناشی منظور باال بر خالصه تمهیداتی که به ،در ادامه

 آورده شده است. ،توان انجام داد از حمالت تروریستی، در محوطه ساختمان می

     آوری  ایجاد حداکثر فاصله ممك  بـی  مكـان جمـع

 ؛زباله و ساختمان

   حــذف پوشــ، گیــاهی متــراکم کــه امكــان انجــام

 وجود دارد؛ ها آنهای پنهانی در  یتفعال

   منظـور ایجـاد موانـع     ر بـه استفاده از گیاهـان خـاردا

 ؛طبیعی

      ایجاد حصار و موانـع مناسـم در اطـراف سـاختمان

 ؛جهت محدود نمودن دسترسی به منطقه

   شناســایی نقــاه مهــم در اطــراف محــل قرارگیــری

نشانی، پلیم، بیمارستان و  های آت، )ایستگاه ساختمان

 ؛غیره(
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        هـای   هشناسایی نقـاه حسـاس در اطـراف محـل قرارگیـری سـاختمان) نیروگـا

 ؛های شیمیایی و غیره( ای و حرارتی، آزمایشگاه هسته

 ؛استفاده از موانع جهت جلوگیری از نزدیكی وسایل نقلیه به ساختمان 

 ؛های محل قرارگیری ساختمان کنترل ورودی 

 ؛های حساس در وسط پالن سازه قرار دادن اماک  و اتاق 

     ختمان نظیـر  اطـراف سـا   یرزمینـی زهـای   ایجاد محـدودیت دسترسـی بـه سـازه

 ؛آوری فاضالب های جمع های زیرزمینی، خطوه زیرزمینی انتقال نیرو و شبكه تونل

  91)حـداقل   ایجاد حداکثر فاصله ممك  بی  مخازن ذخیره سوخت و سـاختمان 

 ؛متر(

  انتخاب محل مناسم  باکاه، و مسدود نمودن خط دید اطراف ساختمان بر آن

 ؛سازی و محوطه

 هـای   منظور کاه، خطر بمـم  م در اطراف ساختمان بهایجاد فاصله توقف مناس

 ؛درون خودرویی

 و  مداربسـته های منطقه با نصم دوربـی    ترل و نظارت کامل بر تمامی قسمتنک

 ؛موران گشتأم قرار دادن

 ؛در نظر گرفت  محل مناسم جهت پارك خودرو 

 ها ل کافی بر ساختمانکنتر. 





 

 

 

 

 

 دومفصل 

 

 

 گيري از تهاجم پيش
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 قدمهم -2-1

 (مالحظات کلی) 1گيري از تهاجم از طریق طراحی محيطی پيش

کاه، جـرم و   برای گیری از تهاجم از طریق طراحی محیطی ی  روش پی،

برای تحلیـل   اجرا قابلاست که دارای چند عنصر کلیدی  و تهاجم تروریستی جنایت

توسـط  عملكرد ساختمان و طراحی سایت در برابر حمله فیزیكی است. ای  رویكـرد  

سـازان، طراحـان داخلـی و متخصصـان ایمنـی       ریزان شهری، محوطه معماران، برنامه

ایجاد ی  فضای ایم  در جامعـه از طریـق طراحـی     ها آنپذیرد که هدف  صورت می

 گذارد.  ی  محیط فیزیكی است که تأ یر مثبتی بر رفتار انسان می

ای  گسـترده  در طیـف  طراحی محیطی، گیری از تهاجم از طریق مفاهیم پی،

هـا و   های دولتی، خانـه  ها و ساختمان ها، موزه ها، پارك از اجزای شهری مانند خیابان

گیـری از تهـاجم از طریـق طراحـی      شود. فرآیند پی، های تجاری اعمال می مجتمع

کنـد کـه    های جرم و جنایت فـراهم مـی   گیری برای حل چال، جهتنوعی  ،محیطی

( و یفنّـاور و  افـزار  سـخت ی سازمانی، مكانیكی )های  طراح برای ای  منظور از روش

 شود.  طبیعی استفاده می

گیری از تهاجم از طریق طراحی محیطی، طراحی سـاختمان و یـا    روش پی،

طراحـی امنیتـی بـه دو حـوزه طراحـی و       شناسـد.  را به رسمیت مـی کاربرد طراحی 

ی اسـت.  سـازی سـنت   متفـاوت از مصـون   شود. ایـ  روش  ان مربوه میاستفاده از مك

سازی سنتی عمدتا( بر ای  موضوع تمرکـز دارد کـه از دسترسـی بـه هـدف از       مصون

هایی مانند اسـتفاده   های مانع فیزیكی یا مصنوعی، جلوگیری کند. روش طریق روش

ایـ    ازجملـه هـای ورودی و خروجـی    هـا و دروازه  های هشـدار، نـرده   ها، زنگ از قفل

 های سنتی هستند. روش

                                                 
1 .CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design 
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 ی مبتنی بر سه تابع زیر است:طراحی امنیت محیط

 :از فضا چیست؟ شده گرفتههدف و یا کاربرد در نظر  تعيين 

 :چگونه است؟ آیا آن ی  فضای کـاری، یـ     شده یفتعرفضای  تعریف

 اتاق جلسه و یا ی  فضای انبار و یا غیره است؟

 :و یا در نظـر   یزشدهتجواست که رفتارهای  شده یفتعرآیا فضا  طراحی

 پشتیبانی کند؟ را شده گرفته

هـای   توانـد در برنامـه   مـی  «گیری از تهاجم از طریق طراحی محیطـی  پی،»

ریـزی بـرای    ههـای موجـود و همچنـی  برنامـ     گسترش و یا بازسازی برای ساختمان

از  تهـاجم  گیـری از  شود. استفاده از مفـاهیم پـی،    کار گرفته های جدید به ساختمان

 جهیدرنترای حداقل تأ یر روی هزینه بوده و طریق طراحی محیطی از آغاز معموال( دا

 کند. میتر ایجاد  ی  مرکز ام 

بـدون اینكـه   فاظـت  از ح مـوردنظر باید برای ایجاد سطا  های طرح مشخصه

هـای   کار رود. عناصری مانند اشكال اراضی، ویوگـی  به، ای تبدیل کند مرکز را به قلعه

را ایجـاد   فضـای جـذاب  انی، یـ   هـای سـاختم   آب و پوش، گیاهی در میان بلوك

د. در قدرتمندی برای افـزای، ایمنـی باشـ    ند ابزارهایتوا می حال  یدرعکند که  می

ها را در نظر گرفته  تواند مفید باشد که ای  روش ریزی سایت، ای  امر می نامهطول بر

 اندازی شوند.  ها راه جویی در هزینه و از ی  روش صرفه

طور کل جـایگزی    اقدامات متشابه به ریزهای طبیعی و مواضع درختان، خاك

، پوشـ،  حـال   یبـاا  کننـد.  را اجـرا  توانند حفاظت تكمیلـی  اما میشوند،  موانع نمی

هـای   ممكـ  اسـت سـبم بـروز فعالیـت      ،گیاهی متراکم در مجاورت ی  سـاختمان 

غیرقانونی شود که باید از ای  امر اجتناب شود. عالوه بر ای ، پوش، زمینی ضخیم و 

امنیتـی باشـد.    ضـعف  نقطـه تواند یـ    اینچ ارتفاع می 7گیاهی با بی، از یا پوش، 

سـطل زبالـه بایـد     کاه، دید ماننـد   یها مؤلفهش، طور مشابه، اقداماتی برای پو به
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افـراد و سـالح را بـه حـداقل      سازی بـرای  های پنهان طوری طراحی شوند که فرصت

 برسانند. 

 
 برو نظارت  است که خطوط دید سياري بها از با شيشهاین ساختمان داراي یك ورودي ب :1-2شكل 

شاخ و برگ درختان، هيچ فضاي  یا پارکينگهاي امنيتی مانند  الیهکند.  میتر  ورودي را واضح بدر

 وجود نياورده است. به افراد امنيت پنهانی را براي

استفاده از عناصری که تصویر ضعیف و یـا ظـاهری قلعـه ماننـد را ایجـاد       در

ند، باید پرهیز کرد. باید هر مشخصه  ایمنی الزم بـا سـاختمان و یـا فضـاهای     کن می

های بصری  درونی، نامحسوس و با ویوگی ها آنعمومی ادغام شود و برای ای  منظور 

 از: اند عبارتهای طراحی احتمالی  مثبت طراحی شوند. روش

 وان هنر عمومی در نظر گرفته شوند؛عن ها به و دروازه ها دریچه 

 قرار گیرند کـه عـالوه بـر اینكـه جالـم       مورداستفادههای پیرامونی  ردهن

نقـوش سـاده طراحـی و یـا      ازجملهدهند.  آیند، اجازه دید هم می نظر می به

توانـد بـرای اقـدام     های خاردار کـه مـی   چینی از درختچهبا پر ها آنترکیم 

 به کار گرفته شود؛« سخت کردن هدف»مرزی 
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 جای پرده و پوشـ،   ی بهادلی و یا کرکره داخلهای تب استفاده از طراحی

 کامل پنجره؛

 عنـوان   های چندالیه و یـا متفـاوت بـه    استفاده از درجات مختلف شیشه

 .های تبادلی جایگزی  طراحی برای انواع مختلف طرح

عنوان  های جلوگیری از تهاجمات از طریق طراحی محیطی به بسیاری از روش

 وند. ش های عام در نظر گرفته می روش

دیگر مفاهیم پیشگیری از تهاجم از طریق طراحی محیطی شـامل ایـ  ایـده    

بسـیار   هـا  نـگ یپارکهای مشـرف و ورودی   شود که ی  جبهه استاندارد با پنجره می

های عمـومی   است. بخ، خاردار میستر از محاصره مرکز با تعداد زیادی نرده و  جالم

بیشتری هستند. درختان نیـز بـه ایـ      بازدارنده یتهای راحت، دارای عامل با صندلی

شوند مناطق اشتراکی دارای ایمنی بیشـتری شـوند.    کنند که باعث می امر کم  می

مسائل دسترسی هم باید در نظر گرفته شوند؛ فضاهای قابل دفـاع بایـد دارای نقـاه    

 که مهاجمان بالقوه از به دام افتادن بترسند.  طوری منفرد خروجی باشند، به

 محيطی گيري از جرم از طریق طراحی مفاهيم پيش حفاظت با -2-2

 اوکالهامـا گـذاری شـهرهای پنتـاگون و     حمله به مرکز تجارت جهانی، بمـم 

کنند. تروریسم  های تروریسم در حافظه عمومی  نمود پیدا می عنوان نشانه همیشه به

خـوش   دهنده ی  تهدید واقعی برای جامعه و صلا است. چهره تروریسم دست نشان

رات ساختاری شده است، مانند اینكه سطا پیچیدگی تروریستی با در دسـترس  تغیی

شـود ایـ  اقـدامات بـه عملیـات       یابـد و باعـث مـی    بودن دان، و مواد، افـزای، مـی  

پی، رفتـه اسـت    ییآنجاآمیزی تبدیل شوند. دان، در مورد بمم و ترور تا  خشونت

ـ  ازیموردنتواند اطالعات  که تقریبا( هر تروریستی می رای سـاخت هـر نـوع دسـتگاه     ب

 دست آورد. ای را به منفجره
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ــود کــه ســاختمان فــدرال را منفجــر کــرد و در   تیمــوتی مــ  وی کســی ب

و به خاص بودن ساختمان ا ،دای که اندکی پم از دستگیری با او انجام دادن مصاحبه

آیـا  « پذیر بود. ای  ساختمان بیشتر از نظر معماری، آسیم»اشاره داشت و بیان کرد 

در ای  رابطه فكر کـرده اسـت کـه یـ  کـامیون اجـاره حمـل کـود          حال تابهکسی 

بار باشد؟ برای کاه، تهدیدات و یا تلفـات و   تواند بسیار مهل  و مرگ کشاورزی می

تـوان فرصـت و    توان کرد؟ چگونه مـی  زیان به افراد، اطالعات و یا مل  چه کاری می

گیری از جرم از طریق طراحـی   پی، ترس از تروریسم را در ی  محیط ایجاد شده با

 محیطی کاه، داد؟ 

بندی  پنج سطا ایمنی رتبه درهای امنیتی)آمریكا( هر ساختمان  نامه در آیی 

انـدازه مرکـز، جمعیـت مرکـز و سـطا        از: انـد  عبـارت معیارها   ازجمله ) .شده است

سطا ی  در حداقل حوزه امنیت سـاختمان قـرار دارد و سـطا     (دسترسی عمومی.

ا یـ های دولتی  ای است. بیشتر ساختمان پنج ی  نیروگاه دفاعی و یا تأسیسات هسته

هـای مقـاوم    شوند و به شیشه ای، در نظر گرفته می های چندگانه چندطبقه ساختمان

و نظـارت و   شـده  کنتـرل هـای   نیاز دارند و همچنی  به پارکینگ خرد شدندر برابر 

هـای   هـا و سیسـتم   م و جسـتجوی بسـته  ساعته و ابزار اشعه ایك 77ضبط ویدیویی 

 شناسایی تصاویر نیاز است. 

گیـری از جـرم را ایجـاد     رونـد پـی،   ،7خدمات عمومیِ استانداردهای امنیتی

روشـنی عبـور و مـرور     کنند و به از طراحی محیطی استفاده می ها در آن کنند که می

خصوصی تعریف ه ببندی فضاهای عمومی  طریق الیه افراد در میان وسایل نقلیه را از

وضوح الگوهای گـردش مـورد نظـر را تعریـف      ها و مرزهای مل  باید به کنند. لبه می

های پوی،، تالشی است که برای مشخص کـردن   کنند.  بررسی افراد از طریق روش

                                                 
1. GSA: General Services Administration 
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دنبال  گیرد که ای  کاربران به کاربران قانونی ساختمان از کاربران غیرقانونی انجام می

 جرم، خشونت در محل و یا اقدامات تروریستی هستند.  فرصتی برای ارتكاب

سـازی   ظـر جـداره  مـد ن استانداردهای امنیتی به الزامـات عملیـاتی و کـاربرد    

های  سازی و طرح های مقاوم، محوطه امنیتی، طراحی مقاوم در برابر بمم و ساختمان

هــای نظــارت مكــانیكی و طبیعــی در محــل  کاشــت، روشــنایی مجموعــه و فرصــت

درسـتی   هـا بـه   پنجره شود. ها هیچ نقطه کوری دیده نمی ،دازند که در ای  بخپر می

اند و کاربرد مناسم دوربی  مداربسـته در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـ         قرار گرفته

بایـد بـرای سـطوح     هـا  آناند که آیا  بندی شده ها طبق الزامات مربوطه تقسیم توصیه

 ممكـ  اسـت بـه    7، ی  مرکز سطا ثالبندی شوند؟ ) برای م ایمنی مختلف تقسیم

بـه کنتـرل    7ی  مرکـز سـطا    که یدرحالسیستم کنترل ورودی نیاز نداشته باشد، 

 های مداربسته نیاز دارد(. های دوربی  الكترونیكی و ارزیابی

پـردازد کـه بـرای اکثـر      های کلیـدی زیـر مـی    استانداردهای امنیتی به حوزه

 د:پذیر، کاربردی هستن های مقایسه ساختمان

 :امنیت محیطی و خارجی .7

 .الف. منطقه پارکینگ و کنترل پارکینگ

 .بستهب. نظارت دوربی  مدار

 شود. می  . روشنایی که برای در نظر گرفت  نسخه پشتیبان اضطراری

 .د. موانع فیزیكی

 :امنیت ورودی .7

 .های تشخیص نفوذ الف. سیستم

 .های ایمنی زندگی فعلی ارتقاء به سیستم ب.

 .نمای، ایمیل شخصی های  . بسته

 .د.کنترل ورودی دوربی  مداربسته
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 .. قفل با ایمنی باال.ه

 :امنیت داخلی .9

 .الف.کنترل کلمه عبور بازدیدکننده

 .ب.کنترل دسترسی به امكانات

 .های بحرانی  .ارائه برق اضطراری برای سیستم

 .د.ارزیابی موقعیت برای مراکز مراقبتی روزانه

 :ریزی امنیت برنامه .7

 های استیجاری و  های مستأجر و ساختمان ارزیابی موقعیت سازمان الف.

 ها. ارزیابی نیازهای ایمنی و خطرپذیری

 های بیرونی. های ایمنی در پنجره ب. نصم فیلم

 های مربوه در   . بررسی استانداردهای انفجار ایجادشده برای پروژه

 های جدید. ساختمان

 برابر انفجار و موانع خیابان برای های مقاوم در  د. در نظر گرفت  طراحی

 های با خطرپذیری باال. ساختارهای جدید در ساختمان

روش جامعی از طریق طراحی محیطی،  تروریستی گیری از تهاجم روند پی،

گویـد:   های تهاجم تروریسـتی بـا سـه روش پاسـ  مـی      دهد که به چال، را ارائه می

هـاي   روشگهبانـان دارای قابلیـت(،   )افراد: کارکنان امنیت و ن هاي سازمانی روش

 طراحی طبيعـی هـای   کردن( و روش افزار، موانع و سخت : سختیفنّاور) مكانيكی

 . 7)معماری، طراحی و جریان گردش و جنبشی(

خواهنـد   هـایی مـی   ها باید تعیـی  کننـد کـه از چـه دارایـی      مدیران مجموعه

بیـان کننـد و   انـد را   همچنی  سـطا خطرپـذیری کـه فـر  کـرده      .محافظت کنند

                                                 
های مكانیكی و طراحی طبیعی  ا حدود زیادی به روشالزم به توضیا است که درای  کتاب تالش شده ت - 1

  های سازمانی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخته شود و روش
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ای را دارند که صرف حفاظـت از   استطاعت چه میزان هزینه ،همچنی  مشخص کنند

ایمنـی  جـامع  ها، مراکز، کارکنان و دیگر ساکنی  ساختمان کنند. یـ  طـرح    سایت

از  هرکـدام  .و عملیـات  یفنّـاور کند: طراحی،  ساختمان، سه عنصر را با هم ادغام می

مـورد   بـاهم  کـه  یهنگـام ی هسـتند. ایـ  عناصـر    های ها و روش ها شامل سیاست ای 

هـا در   از ساختمان فظتشوند و برای محا واقع می مؤ ربسیار  ،گیرند استفاده قرار می

مناسـم   ،برابر بالیای طبیعی، تروریسـم، جـرم و جنایـت و خشـونت در محـل کـار      

 هستند.

 طریقاز  ، تهدید ی  ساختمان دولتیها لیوتحل هیتجزیكی از  برای مثال، اگر

 شـود،  داشـته  نگه گذاری باشد و هدف ای  باشد که بمم از نمای ساختمان دور بمم

گیری از جرم از طریق طراحی محیطـی، مالحظـات دقیـق     روش پی،صورت  در ای 

 زیر را پیشنهاد خواهد کرد.

 پارکینگ کجاست؟ 

 گیرند؟ چگونه روند تحویل خدمات مورد بازیابی و کنترل قرار می 

 راد پیاده به داخل ساختمان چگونه است؟جریان حرکت اف 

 چند ورودی برای مردم، کارکنان و خدمات وجود دارند؟ 

 مردم وجود دارد؟ آیا ی  ورودی اصلی برای عموم 

 رو  به داخل ساختمان چقدر است؟ فاصله مسیر بیرونی از خیابان، پیاده 

 آیا هر چهار نما دارای موانعی از خیابان هستند؟ 

 م موانع و یا سیستم مانع خودرو، کدام سیستم است؟تری  سیست مناسم 

  خانمـان و جنایتكـاران    آیا موانع و نقاه کور، نقاه خواب را برای افراد بـی

 کنند؟ خیابان ایجاد می

  آیا تهدید پرتاب بمم توسط موتورسیكلت و یا دوچرخه وجود دارد که به

 تر نیاز داشته باشد؟ ی  شبكه مانع کوچ 
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 ماند؟ تمان به خیابان بدون مانع باقی میآیا نظارت از ساخ 

 شود؟ می ها آنسازی و کاشت گیاهان مانع از نمای،  آیا محوطه 

    آیـا موانــع از ورود افــراد معلــول و یـا دارای نــاتوانی جســمی، جلــوگیری

 د؟نکن می

 نیروهای امنیتی خصوصی و یا گشت عمومی در کجا مستقر هستند؟ 

 را  مسـئله های نواحی بافر نیست که  آیا ساختمان، هدف جالبی برای الیه

 ، برسد؟شده گرفتهکند که به هدف در نظر  تر می برای مزاحم سخت

  آیا ساختمان در خطرپذیری باالی تهدیدات بمم قرار دارد و دارای اجزای

 ساختاری است که امكان ا رات فشار منفی ی  انفجار را دارد؟

 کند کـه در برابـر    راهم میآیا روشنایی در اطراف، سطا یكنواخت نور را ف

 های مخفی مقاومت کند؟ سایه و مكان

  های بسیار باال وجـود دارد کـه    های فعالیت در مكان دوربی  مداربستهآیا

برای تشخیص رفتار مشكوك و ضـبط و نظـارت بـر فعالیـت در نظـر گرفتـه       

 شود؟ می

        آیا ساختمان دارای ی  برنامـه بررسـی جـامع و سـازگار بـرای کـاربران

 ها است؟ ها و پست تمان، کارکنان و بستهساخ

 بندی ایمنی برای ایجاد ی  حم مراقم بودن از اموال،  توان از الیه آیا می

 ساختمان و یا نقاه خاص در داخل ساختمان استفاده کرد؟

 ها از عملیات ایمنی، اسـتفاده   های نگهداری و مدیریت و سیاست آیا شیوه

جوی سالح برای و ها، رویكردهای جست اهاز کارکنان امنیتی، نظارت بر دستگ

های تعمیـر و نگهـداری فرضـی     افراد و اموال، بررسی سوابق کارکنان و هزینه

 کند؟ استفاده می
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بدیهی است که برای ایجاد ی  ساختمان ایم ، هزینه و انرژی زیادی صـرف  

ر دهنـد و  ها را تغیی توانند طبیعت انسان ، معمار و مدیر امنیت نمیحال  یبااشود.  می

وجود خواهند  ریزی شده، به های پی رغم بهتری  طرح به ،و تروریستی اعمال مجرمانه

ای مورد حفاظـت قـرار داد. هـیچ     توان محیط فیزیكی را از هر تهدید بالقوه آمد. نمی

ــدامات تروریســتی نتوانســتهسیســتم امنیتــی  ــا 7117ســپتامبر  77اســت از اق و ی

دادگسـتری جلـوگیری کنـد. امـا مراحـل فعالیـت       خانه و یا کاخ  گذاری سفارت بمم

بسیاری وجود دارد که باید برای کاه، فرصت و ترس مجرمان در نظر گرفته شـود  

 که آگاهی ما از تهدیدات را افزای، دهد. 

هـا،   از موانـع، نـرده   انـد  عبارتنی محیطی منظور افزای، ایم دیگر اقدامات به

 ها، دیوارها  و روشنایی. دروازه

 ها مربوط به اجزاي اصلی محوطه ساختمان مالحظات -2-3

 روها طراحی سواره -2-3-1

هیچ مرکزی وجود ندارد که ترافی  وسـایل نقلیـه نداشـته باشـد. کارکنـان،      

باید وسایل نقلیه خـود را نزدیـ  مرکـز بیاورنـد.      دهندگان لیتحوو  انگدکنندیبازد

هـای   دسترسـی عنوان راهی بـرای جلـوگیری از    ها به ها و جاده مفهوم طراحی خیابان

عنوان  کاری و آسیم ساختاری به تأسیسات هرگز به غیرمجاز و یا جلوگیری از خراب

اند کـه   ها طراحی شده خیابان یطورکل بهاولی  خط دفاعی در نظر گرفته نشده است. 

زمان سفر را به حداقل رسانده و ایمنی را حداکثر کنند. اگرچه ممك  است ی  خط 

ای را در نظر بگیرند  طراحان امنیتی باید ی  سیستم جادهراست، کارآمدتری  باشد، 

عنـوان یـ     که سرعت وسیله نقلیه را به حداقل برسانند و بنابرای  از ی  جـاده بـه  

کارهای مختلف انجام  کنند. ای  روند از طریق استفاده از راه معیار محاف  استفاده می

 شود: کار مهم در زیر ارائه می شود. چند راه می
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 اتاقك حفاظت: 2-2ل شك

 بـه ها استفاده کـرد، زیـرا    نباید از راهروی مستقیم یا عمودی در ساختمان 

بـرای نفـوذ بـه    دهـد کـه سـرعت الزم را     نقلیه ایـ  فرصـت را مـی    لهیوس 

  ساختمان پیدا کند. 

  ی ایجاد شده و یا دیگر موانع  از یها ریز طبیعی، محدودیت باید توسط خاك

 خیابان جلوگیری شود. خرو  وسایل نقلیه از 

 مجهـز کـرد تـا     انع و سایر امكانـات گیرها، مو توان با سرعت ها را می خیابان

ی کـاه،  رابـ شوند، نیرویـی   به مرکز نزدی  می محض اینكه مهاجمی  به

 د.سرعت وسایل نقلیه اعمال شو

  تواند با تیرهای عمودی تزئینی مجهز شـود کـه    بخ، مقابل ساختمان می

د. )در مناطق با امنیت باال، وسایل نقلیه به داخل محوطه باشندن مانع از را

بــرای کنتــرل ترافیــ  وســایل نقلیــه مــورد اســتفاده قــرار « موانـع دلتــا »

 گیرند( می
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 )الف(

 
 )ب(

صورت  ی بههاي مختلف و طرح  ، اندازه توانند در شكل )الف و ب(: تيرهاي عمودي می 3-2شكل 

 .نمایندمحافظت  (خودرویی)در برابر تهدیدات مان را ساختاستفاده شوند و  متحدالمرکز

 ها پارکينگ  -2-3-2

از ی  مرکـز  ه تواند کم  کنند تا تهدیدات بالقو های پارکینگ می محدودیت

اسـت کـه    ازیموردنهای مرکز شهر، پارکینگ زیرزمینی اغلم  دور شود. در ساختمان
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بـه معیارهـای    ها دشوار است. کاه، خطرات مـرتبط بـه پارکینـگ    البته کنترل آن

شدن سـاختار   های پارکینگ، محیط، موانع، سخت محدودیت ازجملهطراحی خالقانه 

 های مهندسی و معماری نیاز دارد. حل و دیگر راه

 
 د.نشو می موانع دلتا براي اقدامات با ایمنی باال استفاده: 4-2شكل

 یـا  تواند در مقابل ی  مرکـز بـا کنتـرل میـز پـذیرش      پارکینگ مراجعان می

ــان و    نگهبــانی قــرار گیــرد. بایــد دسترســی بــه فضــای محــدود شــده بــرای مهمان

دارای امكانات برگـزاری جلسـات    ز،بازدیدکنندگان وجود داشته باشد. برخی از مراک

خصوص برای وقایع در نظـر  شده باید ب شرایط، مناطق تعیی  بزرگ هستند و در ای 

ی  باید دارای ی  منطقه روش  گرفته شده، مورد محافظت قرار گیرند. مراکز همچن

ی  خط پیوسته ایمنی باید در امتداد محیطی نصم شود که آن را از . و واضا باشند

که ممك  کند و همه وسایل نقلیه را تا آنجا  وسیله نقلیه محافظت شده، حفاظت می

 دارد.  از مرکز دور نگاه می ،است
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 هاي آشكار منطقه با بخش: 5-2شكل 

مهـم سـاختمان بایـد از     یهـا  مؤلفـه م مدیریت اضـطراری،  طبق تعریف آژان

دور نگاه  و مناطق تعمیر و نگهداری نگیپارکورودی اصلی، وسایل نقلیه در حرکت، 

 شود:  ها اشاره می داشته شوند که در ذیل به آن

 ؛های سوخت، مخزن روزانه و  تأمی  آب مولد برق اضطراری سیستم 

 ؛سازی عادی سوخت ذخیره 

 ؛لی و توزیع تلف تابلوی اص 

 ؛ینشان آت،های  پمپ 

 ؛مراکز کنترل ساختمان 

 ؛7های برق ایمنی سیستم 

 ؛ای های اصلی سردخانه سیستم 

                                                 
1-UPS: Unintrrupled Power Supply 
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  ؛ها آالت آسانسور و کنترل ماشی 

 ؛، آسانسور و آب و برق ها برای پله ستون 

 های توزیع بحرانی برای برق اضطراری کننده تغذیه. 

 يت پارکينگ و برخی الزامات.تجهيزات مورد استفاده در تأمين امن

توانـد بـا    کنیم. ای  روند می با کنترل دسترسی به منطقه پارکینگ شروع می

خوان، فعال خواهـد   های کنترل خودکار انجام شود که با استفاده از ی  کارت دروازه

تواند در سیستم کنترل دسترسـی کلی،گنجانـده شـود و همـان      خوان می شد. کارت

  .شود ی ورود به پارکینگ هم استفاده میبرا ،استفاده خواهد شدکارتی که در مرکز 

طـور   های دسترسی سریع منجر شـده اسـت کـه بـه     پیشرفت صنعت به توسعه درب

دهـد. بـا اسـتفاده از ایـ       هـا را کـاه، مـی    گیری زمان باز و بسته شدن درب چشم

و سـپم  شود   انیه باز می 1سیستم، ی  کارت دسترسی وارد شده و درب در طول 

های دسترسی سریع  شود. ای  سیستم ی  پیشرفت عظیم در درب بالفاصله بسته می

 به طول انیه  70تا  71از  ها آنباز و بسته کردن بار سنتی حاصل کرده است که هر 

دنبال  کرد که با پای پیاده به انجامید و ای  امكان را برای افراد غیرمجاز فراهم می می

 شود، حرکت کنند.  می ساختمانهایی که وارد  اتومبیل

های خروجـی   تواند وسایل نقلیه و افراد پیاده را به درب استفاده از عالمت می

ها باید تنها برای وسایل نقلیه باشند. در داخـل   و یا ورودی مرکز هدایت کند. ورودی

ها باید برای همه قابل شناسایی باشند که افراد پیاده را بـه سـمت    پارکینگ، عالمت

 ها هدایت کنند.  انسورها و یا پلهآس

های مداربسته باید بـرای رویـدادهای نظـارتی اسـتفاده شـود و ابـزار        دوربی 

طبقـه   کـه  یهنگـام ، یطـورکل  بهکار رود.  تماس اضطراری باید در سراسر پارکینگ به

فوت طول است، تنها ی  دوربی  بایـد در انتهـای هـر     701تا  711پارکینگ دارای 

فـوت طـول، یـ  دوربـی  دوم را      711تـا   701ه شود. بـرای طبقـات   راهرو استفاد
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هـا را الزم نیسـت بـرای     بنابرای  دوربی  در پایی  راهرو قرار داد. راه مهینتوان در  می

هـا بایـد طـوری در مسـیرها قـرار داده شـوند کـه         کاری کـرد. دوربـی    تنظیم دست

 ط کنند.  بت و ضب ها پله راهها را در اطراف آسانسور و  فعالیت

 
 یك مرکز پارکينگ زیرزمينی معمولی: 6-2شكل 

 
 وازه با بازوي خودکار کنترلیك در: 7-2شكل

هم حمالت  بازدارنده هم در مقابل مؤ رعوامل روش  یكی از  ،های نصم چراغ

چــراغ در بــاالی  77تــا  71حــوادا اســت. ســطوح روشــنایی از حــداقل در مقابــل 

رو و راهـروی راننـدگی،    چـراغ در بخـ، پیـاده    71تا  70های پارك شده و  اتومبیل

 شوند.  توصیه می
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شود که سطوح باالی روشـنایی نصـم شـود کـه بخـ،       همچنی  توصیه می

خصـوص در منـاطقی کـه تجربـه بـاالیی از       بیرونی مرکز پارکینگ را روش  کند، بـه 

 77ودا( های بیرونی بایـد حـد   عنوان ی  قاعده، چراغ ترافی  عابر پیاده وجود دارد. به

باید به سمت پایی  باشند که  ها آنفوت باالتر از سطا زمی  قرار داده شوند و جهت 

ای در امتداد زمی  را روش  کنند. روش دیگری برای افـزای، دیـد،    مناطق گسترده

دهد. وسایل  رنگ کردن دیوارها به رنگ سفید است. زیرا ای  رنگ، نور را انعكاس می

واند دیوارها را روشـ  کنـد و   بردی قرار داده شوند که نور بتطور راه روشنایی باید به

پنهـان   ها، مهاجمـان  اه، دهد که ممك  است در ای  گوشههای خاموش را ک گوشه

 شوند.  

شده باشـند.   کنترل روها باید های زیر مرکز، آسانسورها و یا پیاده پارکینگ رد

کننـد،   شده عبـور مـی   رلذیرش کنتهمه کارکنان و مراجعینی که از نواحی پ باوجود

پارچگی مرکز را حف  خواهند کـرد. در ایـ  روش، آسانسـورها در هسـته اصـلی      یك

ساختمان قرار دارند کـه از سـال  ورودی سـاختمان در دسـترس خواهنـد بـود و از       

 سطوح مختلف پارکینگ در دسترس نیستند. 

تلف ، فون،  های ارتباه اضطراری نصم شود )آی همواره بهتر است که سیستم

 یآسـان  بـه غیره(. در نواحی که با نور واضـا و نظـارت شـدید بـا دوربـی  مداربسـته       

 کند.  امنیتی را ایجاد می کارکنانشناسایی شوند. ای  کار اجازه تماس مستقیم با 

 پارکينگ مناطق باز  -2-3-3

های باز بسیار رایج هستند. ی   در ی  منطقه شهری و یا روستایی، پارکینگ

امنیت، کنترل دسترسی پارکینگ است. تنها بـرای کارکنـان ایـ     روش برای تأمی  

خاص دسترسی پیدا کنـد. دوبـاره،    جداشدهدهد که به نواحی پارکینگ  امكان را می

توانند با استفاده  های خودکار انجام شود که می تواند با استفاده از دروازه ای  روند می

ان دسترسی به منطقه پارکینـگ را  ها امك خوان، فعال شوند. ای  دستگاه از ی  کارت
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طرفه  ورودی/خروجی است، که ی  گردش ی  دارند. بهتری  راه داشت  ی  طراحی

حرکـت  شـود رونـد نظـارت بـر      را در داخل پارکینگ حف  خواهد کرد و باعـث مـی  

برای داشت  یـ  منطقـه پارکینـگ امـ ،     بهتری  راه متجاوزان بالقوه تسهیل شود. 

پـارك  از  که یدرحال ،های اشغال شده است مجاورت ساختمانقراردادن پارکینگ در 

توانـد از   مـی  نـگ یپارکبست جلوگیری شـود. همچنـی     کردن ماشی  در مناطق ب 

 امكانات کنترلی تنها برای وسایل نقلیه افراد خاص استفاده کند. 

 
هاي روباز در نظر  که براي پارکينگ ییها آني امنيتی مشابه ها عالوه بر ایمنی و نگرانی: 1-2شكل 

 نياز دارند. فرد منحصربهبودند، نواحی خروجی پارکينگ نيز به دیگر مالحظات ایمنی  شده گرفته

 هاي بارگيري محل  -2-3-4

هـای بـارگیری و تحویـل نیـاز دارنـد و نـواحی        همه مراکز و امكانات به محل

همـه  ی و دور از دیـد  دسترسی به خدمات معموال( باید تا آنجا که ممك  است نـامرئ 

همی  دلیل، باید بـه ایـ  منـاطق توجـه ویـوه اختصـاص یابـد تـا از          حف  شوند. به

. چه کسی رونـد تحویـل   ناطق دسترسی، جلوگیری شوددسترسی مزاحمان به ای  م

اطمینـان حاصـل    مسـئله کند؟ آیا ی  نگهبان امنیتی از ایـ    به مرکز را کنترل می

ر امنیتی در رابطه با اتـاق انبـار، اتـاق    اند؟ آیا کا ها  بت شده کند که تمام تحویل می
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کنترل شـود.   های بارگیری های بازشو به محل ا حمل نقل است؟ باید دربایمیل و ی

شـود.   روند، نیاز به وجود ی  امنیت فیزیكی احسـاس مـی   ها باال می درب که یهنگام

د. توانند فرصتی برای وارد شدن باشـن  مهاجم )تروریست( ای  لحظات می نظر ازنقطه

هـا را   کاران، کـاال  شود و کارگران و پیمان تحویل اجناس باید در تمام طول روز انجام 

 كنند.باز مرکز خار  کرده و یا به آن وارد 

ا بـا کنتـرل درب ورودی   های بارگیری خـود ر  ها، محل در برخی از ساختمان

ان خـو  هـای بـارگیری بـا یـ  کـارت      های محل د. در ای  برنامه، دربکنن طراحی می

 دهند افراد مجاز عبور کنند.  کنترل شده است که تنها اجازه می

 
 ، مانند انتقال کاالها و خدماتدارند يفرد منحصربهمسائل ایمنی ي بارگيري ها محل :1-2شكل 

 در پارکينگ هاي ضروري عالمت

رونـد.   شـمار مـی   عنوان عنصر مهمی در هر طرح سـاختمانی بـه   ها به عالمت 

و کارکنـان بـرای    دهنـدگان  لیتحو، دکنندگانیبازدبرای هدایت  های ضروری عالمت

مناطق پارکینگ بسیار مهم و ضروری هسـتند. عالئـم بـه ایـ  معنـی هسـتند کـه        

رسانی را انجـام دهـیم کـه     مزاحمان را خار  از مناطق محدود قرار داده و ای  اطالع

 هیچ مزاحمی حق ورود ندارد. 
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 قرار داده شوند و باید  شده حفاظته مرکز ها باید در ورودی خیابان ب عالمت

 ها توضیا دهند. مراحل ورود را برای رانندگان و پیاده

  ها باید جزئیات قانونی ترافی  و تنظیماتی را ارائه دهند که جریـان   عالمت

ترافی  را کنترل کرده و وسایل نقلیه را به نقاه مناسم مخصوص هدایت 

 کنند.

 های رایج دیگری هم برای صحبت  اصلی، زبان در مناطقی که عالوه بر زبان

جز زبـان اصـلی دارای یـ      رند، باید ای  تابلوهای عالمت بهکردن وجود دا

 زبان رایج دیگری نیز باشند. 

  متر با هـم فاصـله    71عالئم باید در فواصلی نصم شوند که بیشتر از حدود

غ بـرق نصـم   ها و یا تیرهـای چـرا   ها، پست نداشته باشند و نباید روی نرده

 شوند.  

 
داران و کارکنان الزم است و  گان، تحویل هاي واضح براي هدایت بازدیدکنند عالمت: 12-2شكل 

 ورود به افراد غيرمجازمنع همچنين براي 
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 موانع  -2-3-5

توانند عناصر طبیعی و یا ساخته شده بـا دسـت بشـر باشـند. ایـده       موانع می

گذاری و یا جلـوگیری از دسترسـی    نعای است که برای ما تعریف ناحیه درواقعاصلی 

تواند ی  رودخانه، درختان متراکم و یا یـ    طراحی شده است. ی  مانع طبیعی می

ها و  توانند ی  دیوار، نرده، درب ساز انسان می گودال باشد. موانع ساختاری و یا دست

برای مرکز عنوان خط اول دفاع  ها به ها و دروازه یا خود ساختمان باشند. دیوارها، نرده

نیـز همـی  هـدف را دنبـال      ها آناند. موانع بسیاری وجود دارد و  در نظر گرفته شده

را به تأخیر بیندازنـد و   ها آنکنند که مهاجمان را از منطقه دور کنند، روند کاری  می

، با در اختیار داشـت  زمـان کـافی و    حال ی باارا در ی  فاصله ام  قرار دهند.  ها آن

تـوان حـذف کـرد. بنـابرای ، هـدف اصـلی بـه تـأخیر            مانع را میتالش مناسم، ی

امنیتی بتواند  گروه کاری مهاجمان تا اجرای قانون و یا زمانی است که انداخت  روند

 گو باشد.  پاس 

 حصارها -2-3-5-1

انـد کـه    های محیط هستند که طراحی و نصم شـده  عنوان شناسه حصارها به

ها دوست ندارند  ، بسیاری از سازمانحال ی باامرکز را از دست مهاجمان حف  کنند. 

های دیگر برای ایمـ  کـردن    دنبال روش که در ی  ترکیم حصار کشیده باشند و به

تواند شامل  اموال خود باشند. بسته به نوع سازمان، مكان و بودجه آن، ی  حصار می

 ها و سطوح حمایت و پشتیبانی باشد.  بسیاری از گونه

ه اسـت کـه   گیرد، حصار پیوند زنجیر تفاده قرار میحصاری که بسیار مورد اس

فـوت و تـور بـا     3. اسـتاندارد یـ  حصـار بـا ارتفـاع      باشـد  مـی  صرفه به مقرونبسیار 

 اینچی است. 7های مربع  سوراخ

شـود کـه    توصیه میباشد.  ز وینیل و یا فلز گالوانیزهباید ادهنده حصار  لتشكیماده  

درجـه و دور از   70دار از باالی حصار در زاویه  یهای و زاو صورت رشته به  خاردار یمس
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د که ی  شو د. ای  عمل باعث میده با سه رشته در باال آویزان شومنطقه حفاظت ش

 د.فوتی را ایجاد شو 1حصار 

 V خـاردار  یمسبا استفاده از « های برتر محافظت»انواع مختلفی از استفاده از 

 یگزینیجان ی  روند ارتقاء وجود دارد که به عنوا به خاردار یمسل و یا استفاده از شك

 ای تبدیل شده است.  رشته سه خاردار یمس« های برتر محافظت»برای 

 
 دار و سيم تيغ خاردار يمسصاربندي با ح: 11-2شكل 

 3را در فاصـله    هـا  آنحصارها باید مجموعه شیارهای فلزی را محكم کنند و 

های دروازه قرار دهند. بخ، پایینی ایـ    راخها و سو فوت با الحاقات اضافی در گوشه

بایـد الحاقـات    ان خزنده مورد حمایت قرار گیرد. بنـابرای  حصار باید در برابر مزاحم

های انتهایی حصار قرار گیرد تا آن را کامال( پوشـیده نگـاه دارد. اگـر     اضافی در بخ،

 د. خاك شنی است، لبه  پایینی حصار باید زیر سطا زمی  نصم شده باشن
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 : حصار سيمی توري در یك مدرسه12-2شكل 

برای ی  طراحی ایم  با حـداکثر کـاربرد، اسـتفاده از حصـارهای دوبـل بـا       

و  ی تـر  صـرفه  بـه گیـرد، مقـرون    گرد شده که بـی  دو حصـار قـرار مـی     خاردار یمس

گذاری است. باید شرایطی ایجـاد شـود کـه     های مانع روش ی مؤ رترتری  و  بازدارنده

ها و تجهیزات برای رخنه به  از تعداد زیادی از نردبان یا تروریست مجبور باشد مهاجم

 حصارها استفاده کند. 

جای اینكه واقعا( ی  مانع باشند، ی  عامـل بازدارنـده و    ها به اکثر حصاربندی

تواننـد   گر محدوده هستند. زیرا در اکثر حاالت، چنی  حصـارهایی مـی   روانی و نشان

مگر اینكه اقدامات ایمنی اضافه برای افزای، ایمنـی   ،وذ قرار گیرندراحتی تحت نف به

تواننـد بـه حصـار متصـل شـوند و نظـارت        گرهـا مـی   حصار به کار گرفته شود. حم

 شدن حصار را ارائه دهند.  پوسته پوستهالكترونیكی از برش و یا 

 دیوارها -2-3-5-2

ساز  موانع دستدیوارها،  درواقعدهند.  دیوارها همان عمل حصارها را انجام می

ها و حصارها اسـت. انـواع    تر از نرده پرهزینه یطورکل به ها آنانسان هستند، اما نصم 

نظـر از   تراشی شده، آجری، سـنگی. صـرف   از بلوکی، سنگ اند عبارتمتداول دیوارها 
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عنوان ی  مانع دقیقـا( همـان    گیرد، هدف آن به نوع دیواری که مورد استفاده قرار می

فـوتی   1واقع شوند، بایـد دارای ارتفـاع    مؤ رتربرای اینكه دیوارها  هدف حصار است.

 پوسـته  پوستهای  امر از  در باالی صفحه باشند. خاردار یمسبوده و سه یا چهار رشته 

ند کـه  هسـت  یضـعف  نقطـه  کند. دیوارها همچنـی  دارای  ها جلوگیری می شدن سیم

متـر، امكـان دسترسـی     7/7شـوند. حصـاربندی سـیمی    مانعی برای دید به مرکز می

 آورد.  بصری از هر دو طرف را فراهم می

 ها دروازه  -2-3-5-3

هـا   ها برای تسهیل و کنترل دسترسی وجود دارند. نیاز است که دروازه دروازه

کننـد.   کنترل شوند که تضمی  کنند تنها افراد و وسایل نقلیه مجاز از آن عبـور مـی  

ها  شود. بهتر است که تعداد دروازه یهای کنترلی نیز استفاده م انواع مختلفی از روش

پذیر بالقوه  زیرا هر ورودی همیشه ی  آسیم ،و نقاه دسترسی را به حداقل برسانیم

توانـد منـابع کنتـرل     ای به نگهبان نیاز است که ای  نگهبان می برای هر دروازه است.

تـر   تعـداد نقـاه ورودی کـم   دسترسی الكترونیكی و یا نگهبان انسانی باشد. هرچقدر 

 توان مرکز را بهتر کنترل کرد.  باشد، می

 

 
 روي دیوار بتنی سنتی.  شده نصب خاردار يمس و حصار به شكل آهن تزئينی: 13-2شكل 
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 ها درب -2-3-5-4

آن به ساختمان  کننده هیتههای آن، و نقاه  ها شامل درب، قاب مجموعه درب

ی بایـد طـوری   های بیرون روش طراحی متعادل، درب از ی  عنوان بخشی شود. به می

باشند که به قاب درب چسبیده باشند و از ایجاد درز و شكاف جلوگیری  شده یطراح

 شود.  رسی غیرقانونی میشوند که باعث دست هایی که مانع از بسیاری از فعالیت کنند

های پوشیده  های فوالدی توخالی و یا درب های محیطی باید شامل درب درب

 دی باشند. های فوال شده با فلز و یا قاب

های محیط از شیشه ساخته شده باشند، باید مطمئ  شد که مواد از  اگر درب

هـایی کـه در    تر از آن سـاخته شـده باشـند. همـه درب     المینت و یا موادی مستحكم

های شبكه و یـا هـر مكـان     های تلف ، اتاق شوند، مانند باجه نواحی حساس نصم می

ه ی  درب نیـاز خواهـد داشـت کـه یـ       دیگری که به کنترل دسترسی نیاز دارد ب

 دستگاه بسته شدن خودکار درب داشته باشد. 

تجهيزات کاربردي داخلی و خارجی براي تأمين امنيت در برابر  -2-4

 تهاجمات تروریستی

 ها و ایمنی کليدها، قفل -2-4-1

عنوان دستگاهی تعریف شده است کـه دارای یـ  پـیچ، میلـه      عموما( قفل به

ی ایمنی ی  شیء مانند درب، کشو و یا ماشی  اسـت کـه   سربی، پابند و یا کلید برا

دهد کـه   بتواند ی  مكان را ببندد، باز کند، قفل کند که وسیله محدودی را ارائه می

 کند. شیء را از آن موقعیت، آزاد می

تـری  اشـكال امنیتـی اسـت و هنـوز هـم در        استفاده از قفل یكی از قـدیمی 

ها وجود دارد: آن  رود. دو دسته کلی قفل ر میهای امروزه به کا ساختمان وساز ساخت

که از برق بـرای   ییها آنهای مكانیكی کاربرد دارند و  هایی که در زمینه دسته از قفل
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کننـد. عـالوه بـر جلـوگیری از      عملیات اجزای مكانیكی سیسـتم قفـل اسـتفاده مـی    

نـاطق  تواننـد از دسترسـی بـه م    ها همچنی  می های امنیتی، قفل دسترسی و نگرانی

برای مسائل مربوه بـه ایمنـی جلـوگیری کننـد. ایـ  مسـائل ممكـ  اسـت شـامل          

سـازی مـواد خطرنـاك، اتـاق بـرق و تجهیـزات بـرق و کلیـدهای          های ذخیره محیط

 روش /خاموش باشند. 

هـا،   هـای اصـلی در حفاظـت از سـاختمان     های کلیدی یكـی از ضـمانت   قفل

شـوند کـه امنیـت درب و     استفاده می ها ای  قفل یطورکل بهو اموال است و  کارکنان

های درب و سیلندرهای قفل  ، قفل 7پنجره را فراهم کنند. طبق الزامات آزمایشگاهی

هـای آزمـای،    باید در برابر حمله مقاومت کننـد و بـرای ایـ  منظـور بایـد از روش     

طور مخفیانه باز شده اسـت اگـر در نظـر     استفاده کنند؛ آزمون برداشت، )ی  قفل به

یم که کلید دارای برخی مواد نرم و قابل انعطاف مانند مـوم و پالسـتی  داخـل    بگیر

سوراخ کلید بوده و سپم به قفل وصل شده است( و آزمون خوردگی اسـپری نمـ    

گیرند.  که برای محصوالتی در نظر گرفته شده که در فضای باز مورد استفاده قرار می

ایشگاهی مورد نیـاز هسـتند کـه در    های درب و مخازن قفل برای استاندارد آزم قفل

 کنند. دقیقه مقاومت می 71مدت  برابر بازشدن به

 ها قفل -2-4-1-1

ی  قفل مكـانیكی از قطعـات متحـرك فیزیكـی و موانـع      : قفل مكانیكی -7

 شامل موارد زیر است: کهاز باز شدن قفل جلوگیری کند  تاکند  استفاده می

 .چفت کردن و یا پیچ دادن درب یا پنجره به ی  قاب -

 اید بررسی شود ضربه به کدام قفل وارد شده است.ب -

 مانع باید با استفاده از ی  کلید، عمل چفت کردن انجام شود. -

                                                 
1.UL: Underwriters Laboratories 
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 قفل رفته و عمل پیچ و مهره را انجام دهد.  ی محفظهکلید باید داخل  -

داده شـده و   ی  قفل عمومی، قفلی است که در شكل نشان: قفل عمومی -7

ها  ا ی  درب نصم شده است. ای  قفلقفل و یا چفتی است که در روی سط

 اغلم همراه با ی  پیچ است.

قفل و یا چفت است که احتمـاال(  ی  قفل نر و ماده  نوعی : قفل نر و ماده -9

شـود. ایـ     بـه لبـه درب نصـم مـی     ،جای اینكه به سطا درب نصم شـود  به

بندی  پیكربندی دارای ی  دسته و دستگاه قفل است که همگی در ی  بسته

 ارند.قرار د

محفظه استوانه مانند پی  ی  سیلندر قفل است کـه  : استوانه قفل کردن -7

ای متناسـم در دو بخـ،    از میله کلنگی دایره به همراه تطبیق سوراخ دایـره 

توابع استوانه قفل، میله کلنگـی اسـت   در اصل اصلی قفل تشكیل شده است. 

 رار گیرد. طور کامل در دوشاخه ق که باید در موقعیتی قرار گیرد تا به

 
 شود. یك قفل عمومی، قفل و یا چفتی است که معموالً در سطح درب نصب می: 14-2شكل 

کلیـد   ،الرأس خط ،است و برای هر تغییر اندازه یهر میله دارای ارتفاع متفاوت

گیرنـد، رونـد ورود    درستی در تـراز وسـط قـرار     ها به میله که آید. زمانی حساب می به

 ن پیچ و مهره تبدیل گردد. تواند به بازکرد می
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 .شود می، داخل بدنه نصب روي سطح دربنصب جاي  قفل یا چفت نرو ماده که به: 15-2شكل 

اغلم  که شود میتوسط ی  الیه مكانیكی کنترل  دارقفل رمز: دارقفل رمز -0

ای  است کـه اگـر کسـی از     رمزدار اشكال قفل ی است.رقمپنج  یرمز دارای

، نمونـه  حـال   یبـاا تواند ترکیم را ببینـد.   نگاه کند می باالی شانه شما به آن

طور خودکار اعداد بـه اطـراف    الكتریكی ای  قفل، محصولی است که در آن به

کنند، بنابرای  اگر کسی سـعی داشـته باشـد کـه جنـب، را روی       حرکت می

کنیـد را   صفحه نمای، شما ببیند، او قادر نخواهد بود عددی که شما وارد می

 هد مگر اینكه او دقیقا( پشت سر شما ایستاده باشد.تشخیص د

 
اي تشكيل شده و در دو بخش  اي است که از فضاهاي دایره استوانه ،ورودي کليد :16-2شكل 

 شود. داخلی تنظيم می
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با دریافت رمز صحيح که  شود میتوسط یك صفحه کليد مكانيكی کنترل  دارقفل رمز: 17-2شكل 

 دهد. اجازه ورود می

شـوند   به دیوار و یا دربی که روی آن نصم می های قفل اسم بودن دستگاهمن

قفـل    بعـدازآن سـادگی تخریـم شـوند،     بستگی دارند. اگر قـاب و یـا خـود درب بـه    

شكسته خواهد شد و هـدف اصـلی ایـ      تیدرنهاواقع شود. ی  قفل  مؤ رتواند  نمی

 است که مهاجم در ورود به مرکز، تأخیر داشته باشد. 

 ها د قفلتعدا

های بیرونی و داخلـی   شود که در مرکز روی درب ها می شامل تعداد کل قفل 

 اند. نصم شده

 هاي قفل بندي سيستم دسته

هـای بیرونـی ورود بـه     های ی  سیسـتم قفـل بایـد شـامل درب     بندی دسته 

های ترکیبی برای  های داخلی و مناطق با امنیت باال، قفل ها، درب ساختمان و دارایی

 های امنیت و میز کامپیوتر و قفل کمد اطالعات باشد. قسمت

 اهداف امنيتی

 مسـئله تری   امنیت ی  مرکز با استفاده از قفل تأمی  شود، مهم که یهنگام 

هـای   ای  است که تعیی  کنیم اهداف ایمنی نواحی مرکز کامال( بـرآورده شـود. درب  
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ـ انند دفـاتر  ها به مناطق پرخطر و با ارزش باال م محیطی و سایر درب ، جمهـور  میرئ

دفاتر امنیتی، دفتر نقد، اتاق کامپیوتر باید در مناطق با امنیـت بـاال بـه کـار گرفتـه      

شـوند کـه بـرای محـدودکردن      هـایی در مرکـز مـی    شوند. مناطق  انویه شامل مكان

بسـیار   تهدید و یا خطر خیلی بـاال نیسـت.   ها آندسترسی بسیار اهمیت دارد، اما در 

یشـتری در سیسـتم   یكپارچگی سیستم قفل را حف  کنیم. اگر افراد بمهم است که 

های قفل در معر  خطر  و دستگاه رفته ازدستکلیدهای  که  یاوجود دارند، احتمال 

 . باشند، بیشتر است

هـای   های کنترل کلید از کلیدهای  بت اختراع شده و یا استوانه اکثر سیستم

های قفل بسیار دقیقی را به کار  ی قفل، سیستمها کنند. ای  استوانه کلید استفاده می

هـا عمـل خواهنـدکرد.     در ایـ  سیسـتم   فـرد  منحصـربه گیرند که تنها کلیـدهای   می

برداری کلید تنها  اند، نسخه های قفل و یا کلیدها  بت اختراع شده استوانه که ییازآنجا

 ای کارخانه مجاز انجام گیرد. تواند از طریق کلیدسازی حرفه می

هـای خـالی داخـل اسـتوانه کلیـد و خـود اسـتوانه قفـل در دسـترس           بخ،

های موجود در محل ممك  اسـت   ای است. روش های مجاز کلیدسازی حرفه کارخانه

به شما ای  امكان را بدهد که با دیگر متخصصان ایمنی ارتباه برقرار کنید و یا شاید 

کنترل کلید با امنیت باال به های  نیاز به ارتباه با دیگران را فراهم آورد. همه سیستم

هـا   مجوز خاصی نیاز دارند که کلیدهای اصلی و یا کپی شده داشته باشند. ای  روش

دهند که او همیشه خواهد دانسـت کـه    به مدیر و یا صاحم مل  ای  اطمینان را می

چندتاست. اگر کارمند، سـازمان را تـرك    ها آنچه کسی کلیدهای او را دارد و تعداد 

توانید مطمئ  باشید که هیچ کلید دومـی   ما کلیدهای، را پم بگیرید، میکند و ش

 از کلیدهای شما در مرکز وجود ندارد. 

افزارهـای   تواننـد سـخت   هـایی هسـتند کـه مـی     ها دارای استوانه اکثر سیستم

ها،  تری را موجم شوند. برخی از سیستم های کم سازی کرده و هزینه موجود را مقاوم
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گیرنـد و هنـوز هـم یـ       کـار مـی   امنیت داخل ی  سیستم را به سطوح مختلفی از

العاده باال نیاز نخواهـد داشـت.    شوند، اما به امنیت فوق کنترل انحصاری را موجم می

 شوند. ای  اقدامات به هدف کنترل هزینه انجام می

ای و اصلی کلیدگذاری شوند؛ برخی از  صورت پایه توانند به ها می اکثر سیستم

هـای در   های کلیـد اصـلی موجـود هماهنـگ خواهـد شـد. سیسـتم        سیستم با ها آن

های مرکـزی، قابـل    آورد که استوانه وجود می دسترس وجود دارد که ای  امكان را به

تر خواهد کرد.  مستحكم ای قابل تعویض موجود را های هسته تعویض باشند و سیستم

به ی  اندازه  ها آنتند و همه هم پیوسته هس ها به ها و ساختمان ها، کلیدها، درب قفل

 هستند. اگر هری  از پیوندها ضعیف باشد، سیستم شكسته خواهد شد.  مؤ ر

 در زیر راهنمایی مدیریت توسعه و کنترل کلید آمده است:

ای  مرکز بایـد از یـ  سیسـتم کنتـرل کلیـد اسـتفاده کنـد و         .7

یریت هـای مـد   د که اعمـال روش های اداری و مدیریتی را اتخاذ کن سیاست

 کند. تر می کلید را آسان

ویـوه   تری  عناصر کنترل کلید که بـه  مهمتری  و  در ادامه اساسی .7

 اند: در مشخصات کنترل کلید باید در نظر گرفته شوند، آورده شده

سازمان باید ی  مقام کنترل کلید و یا مدیر کنتـرل کلیـد را منصـوب     .7-7

 سازی و اجرا کند. یادهها و رویكردها کنترل کلید را پ کند که سیاست

آوری همه کلیدها بایـد اجـرا    ی  سیاست و یا روش برای صدور و جمع. 7-7

 شود.

ای در یـ    و یـا محفظـه   شـده  قفلباید در کابینت  دهایجا کلکلیدها و  .7-9

 منطقه ایم ، ذخیره شوند.

یــ  برنامــه مــدیریت کنتــرل کلیــد بایــد اســتفاده شــود. یــ  برنامــه  .7-7

 شود. یوتری ترجیا داده  میاختصاصی کامپ
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 همه کلیدها باید در بخ، صدور مجوز مرکز باقی بمانند.. 7-0

شود که نیـاز قـانونی و رسـمی بـه      ی  کلید تنها برای افرادی صادر می. 7-3

 کلید دارند.

تواند توسط لوازم دیگر انجـام شـود    دسترسی به مرکز می که یهنگام. 7-3-7

واست برای ورود، آیفون، تایمر و غیره(، شـرایط الزم  نشده، درخ های قفل )مانند درب

 شود. به دسترسی، حق خودکار دسترسی به کلید را شامل نمی

 اختصاص داده شوند.مجدد همه کلیدها باید بازگردانده شده و  .7-1

کنند که از کلیدها، محافظـت کـافی بـه     کارمندان باید اطمینان حاصل .7-8

 شوند. ده میدرستی استفا آید و به عمل می

 هاي پيشرفته ی با فناوريیکليدها -2-4-1-2

مواد ترکیبی استاندارد  از های قفل و کلید توجه داشته باشید که همه سیستم

کـه کنتـرل دسترسـی قابـل      داردهای کلید وجود  فلزی هستند. تحوالتی در فناوری

 کند. ارائه می یمناسب و اطمینان

اسـت؛   رفتـه کـار   زنده بهکلیدی است که در آن ی  ریزپردا :کليد هوشمند

طـور خـاص شناسـایی     ای  کلید تنها منحصر به دارنده آن است و صاحم کلید را به

و باعـث   کـرده اطالعـات را تبـادل    امل ی  مینی کامپیوتر است،ش همکند. قفل  می

برای   شده، تصمیمات دسترسی معتبر را مبتنی بر پارامترهای در نظر گرفته ،شود می

 بعـد از خواهـد دانسـت کـه     هوشـمند کلیـد   ،عنوان مثال م دهد. بهدارنده کلید انجا

و اگر در ایـ    دنرا داشته باشاجازه دسترسی به مرکز  انکارمندساعات اداری عادی 

همچنی  ای  کلید ردیـابی خواهـد کـرد کـه      ضعیت نباشد، کلید کار نخواهد کرد؛و

رار گرفته اسـت  ق های قفل شده مورد استفاده کلید چه کسی برای دسترسی به درب

ارمنـدی  که ک در حال وقوع بوده است. هنگامی برای گشای، قفل  و چه زمانی تالش

 شود.  د، کلید مربوطه غیرفعال میشو از ی  سازمان جدا می
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هـای امنیتـی محـاف ، انگلـوود،      تولیـد شـده توسـط سیسـتم    ) :کليد فوري

و به صـاحم   کردهاهم نیوجرسی، کلرادو( ی  راه سریع برای غیرفعال کردن کلید فر

کـه   توانـد در زمـانی   دهد که قفل را عو  کند. روش تغییر کلید مـی  کلید امكان می

جویی کند. ی  ساختمان  صرفه ، در وقت و هزینهکلید کارشناس از دست رفته است

ســاعت دوبــاره  3توانــد توســط دو نگهبــان امنیــت در عــر   طبقــه مــی 01بانــ  

 71دارای  ،که دوباره کدگذاری شود ی قبل از ای کلیدگذاری شود. سیستم کلید فور

 شود.  تغییر می 70تا 

تر، عدم وجود کنترل کلید یكـی   طور دقیق کنترل کلید و یا به: کنترل کليد

هـای   رو هسـتند. قفـل   هتری  خطرهایی است که مدیران ساختمان با آن روب از بزرگ

 م قفل با امنیت باال هستند.ی  سیست یتر دو مورد از نیازها قوی و کنترل کلید قوی

ــر    ــرای اکث ــدهای کارشناســان و کارشناســان ارشــد ب ــوارد، کلی ــم م در اغل

نگهداری و سـرایداری   کارکنانکه  طوری به ،های ساختمان مورد نیاز هستند سیستم

بنابرای ،  ؛دسترسی یابند ی  کلیدها به نقاه مختلف ساختمانممك  است از طریق ا

کلید تبدیل شده است. همه  و م قفلعنصر مهم از سیست کنترل همه کلیدها به ی 

از درسـتی   مسـئول کنتـرل شـوند تـا     کارکنـان توسط  کلیدها باید در روز خریداری

توان مطمئ  بود  . بدون سیستم کنترل کلید نمیها اطمینان حاصل شود عملكرد آن

اهد داشـت.  که چه کسی کلید دارد و فرد دیگر، چه تعداد از کلیدها را در اختیار خو

و دسترسی غیرمجاز به  شود نداشت  سیستم کنترل کلید منجر به تقلید غیرمجاز می

 .داشتخواهد را در بر زمان ااموال س

ای طراحـی   گونه سیستم قفل اصلی باید به دک: توسعه سيستم قفل اصلی 

 ریزی، سیستم شود که تمام نیازهای امنیتی ی  سازمان را برآورده کند. بدون برنامه

کنـد،   قفل به سیستمی تنزل پیدا خواهد کرد که تنها حریم خصوصی را مشخص می
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 ،و کاربرپسند است مؤ رنیست. هدف، ایجاد ی  سیستم قفل  مؤ راما از نظر ایمنی، 

 تواند آزادانه ادامه یابد. بکه عملكرد ای  سازمان  طوری به

 گاوصندوق -2-4-2

هسـتند.   ضـروری نیتـی،  پوش، ام های درون گاهدر خلوتهای ام   اتاق وجود

کـه در   نیاز اسـت  ییها و محفظه  برد امنیت اطالعات به گاوصندوق، خزانه برای پی،

ها بـه میـزان امنیـت مـورد نیـاز       صندوقبندی گاو دسته. شكل نشان داده شده است

 بستگی دارد. 

 
اق گاوصندوق یك آهن و یا فوالد نسوز و ضدسرقت است که براي ذخيره پول، اور :11-2شكل 

 شود. بهادار قابل معامله و اشيا باارزش مشابه استفاده می

 :اند های ایمنی را فهرست کرده بندی برخی از طبقه ،7های پذیرنده آزمایشگاه

های مقاوم در برابر ابزار تخریبی: ایـ  نـوع قفـل ایمنـی      صندوقدستگیره گاو

  الزامات زیر را برآورده سازد؛ ای طراحی شده که گونه ترکیبی به

                                                 
1. Underwriters 



     51 دوم فصل 

 

و یا ایجـاد   نسبت به باز شدنها باید نسبت به ورود مقاوم باشند ) ای  دستگاه

از ابزارهای  ای از ترکیبی دقیقه 70دست( و در ی  زمان خالص به اندازه ی  سوراخ 

جایی که دارای  های دستی الكتریكی و مكانیكی قابل جابه دریل شود؛ زیر استفاده می

هـای کاربیـد )بـه اسـتثنای      زنی، دریل نقاه سنگ اینچ نیستند، 7/7سایزی بی، از 

فشار، چرخ ساینده و اره گردبر(  های اعمال های پرس مغناطیسی و دیگر روش دریل

گوشـتی، انبردسـت، چكـ،     آچـار، پـیچ   و ابزارهای دستی معمول مانند قلم تـراش، 

ز طول پوند نیستند، اهرم بلند و ابزار تبدیل که ا 8بی، از  یآهنگری که دارای سایز

کنند و ابزارهای چیدن که برای استفاده خـاص ایمنـی طراحـی     پنج متر تجاوز نمی

 نشده است. ی  گاوصندوق باید:

هایی برای نقاه مهـار   که با دستورالعمل باشدپوند  101حداقل وزن دارای  -

نصـم  های بتنی و یـا زمـی     در بلوك و باشدتر مجهز شده  های بزرگ در گاوصندوق

 شود.  

بازکوره شده با  فوالدگری جامد یا  ماده ریخته ای ساخته شده از بدنهرای دا -

قـدرت   ،7پونـد بـر ایـنچ مربـع     01111قدرت کششی ) باشداینچ ضخامت  7حداقل 

 (.پوند بر اینچ مربع 01111استحكام کششی نهایی  واینچ  7/7جوش نفوذی 

 باشد( گاوصندوق تباال، کنار، پایی  و یا پش) درون بدنه هایی دارای سوراخ -

 7/7هـا بیشـتر از    قطـر آن )های هشـداری   دی الكتریكی و دستگاهها ورود امكان  که

 . نباشند تیرؤ قابلمستقیما(  تا فراهم سازدرا  (اینچ نیست

ــ  - د کــه دارای الزامــات اســتاندارد بــا یــ  قفــل ترکیبــی مجهــز شــده باش

 د.باش (7 و 7های  برای گروه قفل 138شماره )آزمایشگاهی 

 ،قفـل ترکیبـی   در صورت وجودبا دستگاه قفل مجدد، مجهز شده باشد که  -

 قفل کند.  یمؤ رطور  درب را به

                                                 
1. PSI 
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بنـدی اسـتاندارد آزمایشـگاهی بـه ایـ  معنـی اسـت کـه یـ  کـالس            طبقه

دقیقه زمان نیاز دارد کـه قفـل    91گاوصندوق مقاوم در برابر ابزار تخریبی در حدود 

 مقاومهایی  یابد که به گاوصندوق ادامه می یطور ها  دیبن آن شكسته شود. ای  دسته

 . برسددر برابر ابزار، مشعل و مواد منفجره 

 خزانه  -2-4-3

سـازی و   شود کـه بـرای ذخیـره    ای تعریف می عنوان اتاق و یا محفظه خزانه به

ارزش تعریف شده است و دارای سایز و شـكلی اسـت کـه امكـان      حفاظت از اشیاء با

ها بـه ایـ     خزانه یطورکل بهآورد.  ی  و یا چند نفر را فراهم میورود و حرکت توسط 

های انسان و طبیعت بـرای نفـوذ    تری  تالش ه در برابر قویشوند ک منظور ساخته می

های خزانه و دیوارهای خزانـه   مقاومت کنند. استانداردهایی برای درب ها آنبه داخل 

هـای زمینـی، دیـواری و سـقفی،      های با خزانه توسعه داده شده است تا در ساختمان

اند تا ی  امتیاز مقاومت  مورد استفاده قرار بگیرد. ای  استانداردها در نظر گرفته شده

مـدت   های خزانه و دیوارهای خزانه را ایجاد کنند که بیشتر به در برابر سرقت از درب

قـی،  از طریق ابزارهای مشـترك مكـانیكی، ابزارهـای بر    ها آنزمانی بستگی دارد که 

کننـد. امتیازبنـدی    در برابر حمله مقاومت می ها  یادستگاه برش و یا هر ترکیبی از 

 بر اساس زمان کار شبكه برای ورود به شرح زیر است:

 ؛ساعت 7/7 = کالس ام 

  ؛ساعت 7/7: 7کالس 

  ؛ساعت7: 7کالس 

  ساعت. 7: 9کالس 

 ها محفظه -2-4-4

ـ  ی  محفظه، کابینت پرشده دارای حفاظت است که مـی  ذخیـره  د بـرای  توان

هـا   کار برده شود. اسـتانداردهای مخصـوص محفظـه    اطالعات اختصاصی و حساس به
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سازی  ای لیست شود تا برای ذخیره گونه به 3کند که ی  محفظه کالس  مشخص می

 91الزامات حفاظتی  سری، سری مناسم باشد. محفظه بایداطالعات محرمانه، بسیار 

در برابر ورود پنهانی افـراد و یـا هـر ورودی    اعتی س 71انی و ای برای ورود پنه دقیقه

 اجباری دیگر را برآورده سازد. 

 ها پنجره -2-4-5

بـه سـهولت    هـا  آنهـای   ها و یا شكست  شیشه از آنجایی وارد شدن به پنجره

عنوان ی   ها باید به ند. بنابرای  پنجرهقرار دار ها گیرد، اکثرا( هدف تروریست نجام میا

در رونـد دفـاع از مرکـز در نظـر گرفتـه شـوند. یـ  پنجـره         پذیر بـالقوه   جزء آسیم

ای بـه آن وارد شـود    ضـربه  کـه  یهنگـام در ی  خانه استاندارد،  شده نصمای  شیشه

های پنجره وجـود دارد،   تنها امكان شكسته شدن شیشه شود. نه راحتی شكسته می به

 شدید شود. تواند باعث پارگی  کند که می ایجاد می شهیش خردهبلكه میزان زیادی 

شـدن روی   گاه برای نصـم  های پنجره مانند شیشه، قاب و نقاه تكیه سیستم

ا رات  دیوارهای نمای خارجی ی  ساختمان باید مورد استفاده قرار گیرند که بتوانند

هـا در طـول وقـوع یـ  انفجـار را کـاه، دهنـد.         شیشـه  خطرناك پخ، شدن تكه

هـای   ای ساختمان، بایـد مشخصـه  متخصصان ایمنی در تالش برای محافظت از اعض

گاه قاب به ساختار ساختمان را بـا هـم ادغـام     ها به قاب و تكیه شه، اتصال شیشهشی

 کنند تا به ابزار مناسم و ایمنی دست یابند. 

ها قرار داده شوند، زیرا اگر  ها نباید در مجاورت درب شود که پنجره توصیه می

یده و باز شود. در نظر بگیرید کـه در  ای شكسته شود، ممك  است به درب رس پنجره

ها، صفحه نمای، و یـا   های چندالیه استفاده شده است، مانند دریچه مكانی از شیشه

شـوند.   های سرتاسری در برابر ورودی پنهان محافظـت مـی   های کاری و پنجره شبكه

یـد  اشته باشـند و با ها در سطا زمی  نباید دارای قابلیت باز و بسته کردن را د پنجره

های هشدار و میله محافظت شوند. هشدارهایی که بـرای درب وجـود    سیستمتوسط 
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رباهـا از هـم جـدا     شامل کلیدهای مغناطیسـی هسـتند. در  زمـانی کـه آهـ       ،دارند

شوند زنگ هشدار بـه صـدا    باعث می ،شود( شوند )همانند زمانی که پنجره باز می می

م، ایـ  دسـتگاه حفـاظتی     طبقه چهار های تا شود که برای پنجره دربیاید. توصیه می

ها محكـم   های فلزی که به شیشه . همچنی ، باید استفاده از پنجره با قابنصم شود

 کاری شده را نیز لحاظ کنیم.  مانی که به ساختار اطراف آن مالتشده و یا سی

  انواع شيشه

جلوی اتومبیل  ستند که در قسمتهایی ه مشابه شیشه: های سكوریت شیشه

هـا مقـاوم هسـتند و درصـورت      هـا در برابـر شكسـت    شوند. ای  نوع شیشه مینصم 

هـای تیـز    شوند که دارای لبه می مبدلهای ریز مكعبی  شدن هم به کریستال شكسته

 شوند.  های ورودی و صفحات مجاور استفاده می های سكوریت در درب نیستند. شیشه

کننـد. مـ، سـیمی     می افذ، مقاومتدر برابر تأ یر اشیاء ن: های سیمی شیشه

 . کند میدر داخل شیشه حفاظتی محدود را ایجاد تعبیه شده 

ها و دیگـر   های سطا خیابان، درگاه برای نصم در پنجره: های چندالیه شیشه

ها از دو ورق شیشه معمولی با یـ  الیـه    اند. ای  شیشه مناطق دسترسی توصیه شده

هـا   که بـه ایـ  شیشـه    اند. هنگامی پذیر ساخته شده میانی از جنم پالستی  انعطاف

امـا بـا چسـم بـه مـاده داخلـی خـود         ،شود، ممك  است ترك بردارند ضربه زده می

 اند.  چسبانده شده

ها و منـاطق بـا احتمـال     معموال( در بان ها  ای  شیشه: 7های ضد گلوله شیشه

اینچـی،   7/7های مختلف شیشه ضـدگلوله بـا ضـخامت     الیه.وندش خطر باال نصم می

 کنند.  متری را مهیا می میلی 3/1تاندارد هستند که حفاظت حوزه اس

                                                 
1 .BR: bullet- resistans 
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 درتشـخیص نفـوذ    جهـت شكسـت شیشـه    حسـگر : شكسـت شیشـه   حسگر

ای بسـیاری   و صفحات شیشـه  ای و درب که دارای پنجره شیشه هایی است ساختمان

 هستند. 

به صـدای   که حسگرهای صوتی اند از: عبارتشكست شیشه  هایع حسگرانوا

 هآیا با فرکانم شیشـه شكسـت   دهند که حساس هستند و تشخیص می شكستمو  

کـه شیشـه    حسگرهای شوك، مـو  شـوك را هنگـامی    و شده، مطابقت دارد یا خیر

 . کنند شكسته شده باشد، حم می

 
 .سازندرا متوقف  44/2گلوله کاليبر  توانند یك میگلوله که ضدهاي  شيشه: 11-2شكل 

 هاي انسانی تله -2-4-6

مشــترك و ناامیدکننــده در سیســتم کنتــرل دسترســی امــ  یــ  راه گریــز 

عنوان توانایی برای افراد غیرمجاز باشد که بتوانند در پشت ی  فرد مجـاز   تواند به می

نامیـده  « پشـت هـم حرکـت کـردن    »در ایست بازرسی از آن عبور کنند. ای  رونـد  

 شود.  می

تلـه  »کـه  ی  راه حل سنتی برای ای  منظور، تنظیمات شیوه  سد هواسـت  

ماند که قبل  کند و منتظر می شود که در آن ی  فرد، در را باز می نامیده می« انسانی

تـوان   از اینكه در بعدی باز شود، ای  در بسته شود. بخ، تشخیص ردپـا را نیـز مـی   
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اضافه کرد که تأیید کنیم تنها یـ  فـرد از آن عبـور کـرده اسـت. یـ  دام انسـانیِ        

دهد،  زنی، امكان تشخیص افراد پشت سر هم را می گشتدرستی طراحی شده و یا  به

های بزرگ بدون  ها و دیگر بسته دار، کیف های چرخ دهد چمدان که اجازه می در حالی

کننـد در کنـار هـم وارد     ایجاد اخطار مزاحم عبور داده شوند. مردمی که تـالش مـی  

ننـده دام  ک شـوند. کنتـرل   شوند با ی  روند سنج، سربار اختیـاری، شناسـایی مـی   

از ورود بـه   ،انسانی اگر مشخص شود که دسترسـی غیرمجـاز در حـال انجـام اسـت     

 کند. مناطق ام  جلوگیری می

 
 دام انسانی: 22-2شكل 

عنـوان کنتـرل    توانـد بـه   سیستم دیگری که در پایه گردان موجود است و می

 دسترسـی بـه   کـه  یدرحـال مكمل برای کم  به نگهبان و یا منشی اسـتفاده شـود،   

شود  کند. هرکسی که به ی  بخ، ورزشی وارد می منطقه حفاظت شده را حف  می

کند. در ای  روش، برای کنترل هر فرد، نشان بازو استفاده  از ای  پایه گردان عبور می

 کند. جازه دسترسی به مرکز را پیدا میاترتیم  به ای شود و  می

اشد که طراحی شده تا کنتـرل  نوری ب از نوعتواند  پایه گردان با ارتفاع باال می

عنـوان   دسترسی ایمنی را در ورودی یـ  سـاختمان فـراهم آورد. ایـ  سیسـتم بـه      
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های موازی از خطوه طراحی شـده اسـت کـه ورود و خـرو  را      ای از ستون مجموعه

سازد. هر مانع با پرتوهای فوتوالكتری ، تسلیحات نگهبـان و مجهـز شـده     ممك  می

مجاز از کارت دسترسـی خـود در   ل ساختمان، ی  فرد است. برای دسترسی به داخ

شـد،  محض اینكـه کـارت دسترسـی تأییـد      کند. به های نوری استفاده می گردان پایه

شود  طور موقت خاموش می پرتوی فوتوالكتریكی به یابد. تسلیحات نگهبان کاه، می

  کند. کارت بدون اینكه زنگ هشداری را ایجاد کند از آن عبور میو دارنده 

 
 عنوان کنترل مكمل براي محافظت  پایه گردان به استفاده از :21-2شكل 

 
عنوان یك کنترل مكمل نورد استفاده قرار گيرد که به  تواند به یك پایه گردان می :22-2شكل 

 کند. به یك منطقه تحت حفاظت دسترسی دارد، کمك می که یدرحالنگهبان و یا منشی 
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جاد ی  محیط امـ  تنهـا در داخـل سـاختمان     ها، ای مفهوم پشت ای  گزینه

شـوند و   تنهـا افـراد مجـاز داخـل سـاختمان مـی      است که اطمینان حاصل شود کـه  

 کنند.  نتیجه ی  محیط کاری ایم  را ایجاد میدر

 
  شده حفاظتدسترسی به یك منطقه کنترل  :23-2شكل 

 روشنایی  -2-4-7

اه محیط ارائه شـود  تواند برای روشنایی کلی مرکز به همر روشنایی ایمنی می

دهد که ارزیابی بصری را در زمان تاریكی انجام  امنیتی ای  امكان را می کارکنانو به 

دهد. ای  روند همچنی  ممكـ  اسـت عامـل بازدارنـده واقعـی و روانـی را در برابـر        

ای بـرای ورود بـه    عنـوان وسـیله   کنند تاریكی را به مزاحمان فراهم آورد که سعی می

آن قرار دهند. نورپردازی و روشـنایی بایـد    مورداستفادهگ و یا مجتمع مرکز، پارکین

متـری و یـا    70که متوجه حضور افـراد در شـم در فاصـله     توان را به پرسنل بدهد

هـا   متـری شناسـایی کننـد. ایـ      71بیشتر بشوند و بتوانند چهره انسان را در فاصله 

واهنـد داد کـه از ورود افـراد    امنیتی ایـ  اجـازه را خ   کارکنانفواصلی هستند که به 

ی قـرار  امنیتـ شـرایط  ای که هنوز تحت  جلوگیری کنند و یا اقدام دفاعی را در فاصله

 ، به انجام رسانند. دارند
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روشناییِ امنیتی، ا ربخشی نیروهای حفاظتی و نظارت دوربـی  مداربسـته را   

های مداربسـته   دهد، به ای  صورت که محدوده دید نگهبانان و یا دوربی  افزای، می

دهد. ای  روند همچنی  باعث افـزای، نـور یـ      را در طول دوره تاریكی افزای، می

رسد و یا کـافی نیسـت. نـورپردازی     شود که نور طبیعی به ای  مناطق نمی ناحیه می

افـراد   کـه  یهنگـام خصـوص   عنوان ی  عامل بازدارنده ارزشمند است، به همچنی  به

، روشـناییِ  طورمعمـول  بـه دن جرم و جنایت هستند. دنبال فرصتی برای مرتكم ش به

در  ،سـتثناء تری از مناطق کاری نیـاز دارد. یـ  ا   شدت درجه روشنایی کم امنیتی به

 ها نیاز است که روشنایی افزای، یابد.  ها است که در آن درگاه

هزینـه اسـت و ممكـ  اسـت نیـاز بـه        حف  و نگهداری نورپردازی نسبتا( کـم 

که حفاظت شخصی را افزای، داده و فرصت  ا کاه، دهد، درحالیامنیتی ر کارکنان

طورکلی، نـورپردازی کـافی در    دهد. به شدن مهاجمان بالقوه را کاه، می برای پنهان

خـوبی شناسـایی    را به کارکنانتوان  نقاه کنترل ورودی مورد نیاز خواهد بود که می

ید تا آنجا که ممكـ  اسـت   های نورپردازی با کرد. همچنی ، اگر عملی باشد، دستگاه

های  تری شوند. ای  امر به روشنایی تر و طبیعی باال باشند که باعث توزیع نور گسترده

 تری نیاز دارد و بسیار زیباتر و خوشایندتر از نور استاندارد است.  کم

 هاي روشنایی انواع سيستم

ـ    وع نوع سیستم روشنایی محیط به الزامات امنیت کلی بسـتگی دارد. چهـار ن

 شوند:  های روشنایی امنیتی استفاده می نورپردازی برای سیستم

 تری  نوع سیستم روشنایی امنیتی است. شامل ی   نورپردازی پیوسته، رایج

طـور   انـد و بـه   های  ابت است که به یـ  ناحیـه داده شـده    مجموعه از چراغ

 گیرند. پیوسته در طول تاریكی مورد استفاده قرار می
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ها براي ایمنی بسيار مهم است و همچنين  ها و ورودي پردازي مناسب اطراف دربنور :24-2شكل 

 براي امنيت و حفاظت از مسئوليت، اهميت بسيار زیادي دارد.

    طرحـی مشـابه نـورپردازی پیوسـته اسـت،      ، کـار  بـه  آمـاده طرح روشـنایی

ی طور خودکار و یـا دسـت   طور مداوم روش  نیستند، اما به ها به چراغ حال ی باا

های مشـكوك، تشـخیص داده    فعالیت که یهنگامخصوص  شوند، به روش  می

مشـكوك   هـا  آنهـای هشـدار بـه     امنیتی و یا سیسـتم  کارکنانشوند و یا  می

 شوند.   می

 های جسـتجوی   جایی شامل عملیات دستی، چراغ های قابل جابه نورپردازی

مـانی کـه   شوند و ممك  است تنها در ساعات تـاریكی و یـا ز   قابل حرکت می

طور معمول برای روشنایی آمـاده بـه    مورد نیاز است، روش  شوند. سیستم به

 شود. کار، و یا نورپردازی مداوم تكمیلی به کار گرفته می

 گیـری از نـور اسـت کـه      ی  سیستم قـدرت پشـتیبان   ،روشنایی اضطراری

محـدود بـه    ی قبلی را تكثیر کند. اسـتفاده از آن ها ممك  است همه سیستم

ضـطراری نشـان دهنـد کـه     ی است که شكست قدرت و یا دیگر شرایط ازمان

 ،و ای  بستگی به منبع قـدرت جـایگزی  دارد   باطل شده است سیستم نرمال
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. قـدرت اضـطراری و   حمل قابلهای نصم شده  مانند مولدهای برق و یا باتری

پشتیبانی را برای روشناییِ امنیتی در نظر بگیرید کـه ا بـات شـده، مناسـم     

 . است

کـردن محـیط مرکـز     بسته به ماهیت مرکز، نورپردازی محـاف  بـرای روشـ    

کار گرفته خواهـد شـد. ایـ  وسـیله همچنـی  بـرای        همراه رویكردهای خارجی به به

 نظر ازنقطهاما ؛ تمرکز بر منطقه درونی و ساختمان داخل محوطه استفاده خواهد شد

د یـ  فـوت روشـنایی چقـدر     ی  کنتواند دقیقا( تعی ایمنی که می ،ی  فرد متخصص

ایده اصلی برای نورپردازی محیطی برابر خواهد بود با اسـتفاده از یـ  المـپ     است؟

کـافی را بـرای دیـدن فـراهم     . ایـ  میـزان وات، نـور    0/9×0/9واتی در ی  اتاق  71

 کند.  کل اتاق را روش  نمی گ درخشان کهربایی نرم است، اماکه ی  رن آورد می

 ها انواع چراغ

شده  توانند در ی  منطقه حفاظت که می ها وجود دارند اع مختلفی از چراغانو

ها شامل فلورسنت، بخار جیوه، بخار سـدیم و المـپ    مورد استفاده قرار گیرند.  چراغ

صـرفه هسـتند.    هـای فلوئورسـنت بسـیار کارآمـد و مقـرون بـه       کوارتز هستند. المپ

نورپردازی خارجی در نظر گرفتـه  های  ، به دما حساس هستند و در سیستمحال ی باا

 شوند. ای  نور برای داخل ساختمان و مرکز بسیار مناسم است.  نمی

شوند و  ها و نور ایمنی ترجیا داده می عنوان روشنایی های بخار جیوه: به چراغ

عمر یـ  المـپ را    ها طول کنند. ای  چراغ ی  رنگ سفید مایل به آبی را پخ، می

کنـیم، نسـبتا( زمـانی طـول      را روش  می ها آن  حال، زمانی که با ای اند. افزای، داده

هایی که در ی  استادیوم و یـا در   کشد که کامال( فعال و روش  شوند. مانند چراغ می

 خیابان هستند.
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هـای   کنند و از چراغ رنگ را ایجاد می های بخار سدیم: ی  رنگ زرد کم اغچر

گیـرد کـه مـه     احی مورد استفاده قرار میبخار جیوه، کارآمدتر هستند. ای  نور در نو

 تواند باعث وجود مشكل شود. می

کننـد و بالفاصـله    های کوارتز: نور سفید بسیار درخشانی را منتشـر مـی   المپ

وات هسـتند   7111تـا   7011ها معموال( دارای وات باال، از  شود. ای  المپ پدیدار می

های دیـد بـاال و بـا     ن به صحنهتوانند در نواحی محیطی و دردسرساز که در آ که می

 میزان نور روز نیاز است، مورد استفاده قرار گیرند. 

 
در این تصویر استفاده از این روشنایی  -کنند هاي سدیم به دید در مه کمك می المپ :25-2شكل 

 سازي نشان داده شده است. آسا در کشتی در جرثقيل غول

نایی داخلــی بــرای ســطا روشــ 0طبــق ضــوابط موسســه معمــاری آمریكــا، 

الزامـات روشـنایی و    متـری وجـود دارد.   9تا  0/7ای بی  هپل ها و راه آسانسورها، البی

های مختلف، متفاوت است. سـطوح معمـول روشـنایی     نورپردازی خارجی برای مكان

 شامل موارد زیر هستند:

 m.C.0 /70 ورودی ساختمان 



     63 دوم فصل 

 

 .m.C 5/ها  گردشگاه

 .m.C 5/ها  گاراژها و پارکینگ

 .m.C 0/5اندازهای مجموعه  چشم

 .m.C  0/3نواحی اطراف ساختمان 

 .m.C 0/3ها  جاده

عنـوان   های نظارت بسیار مهم است. عالوه بر ای ، نور به نورکافی برای فعالیت

شـود کـه مـانع از ورود افـراد      ی  عامل بازدارنده جرم و جنایت در نظر گرفتـه مـی  

شـود. نورهـایی کـه بـرای نظـارت دوربـی         ناخواسته با حسی از امنیت و ایمنی مـی 

   0/5تـا    0/3حـداقل بـه    یطـورکل  بـه گیرنـد،   مداربسته مـورد اسـتفاده قـرار مـی    

m.C. ،نورپردازی که برای مالحظات ایمنی در مناطق  که یدرحالنورپردازی نیاز دارند

 بیشتر است. یا مالحظه قابلطور  بیرونی مانند پارکینگ مورد نیاز است، به

 
 روشنایی پارکينگ نياز نيست. ،ساختمان و مجاورت آن در صورت روشنایی :26-2 شكل

 گرهای مادون قرمز روش 

هـای   توانـد نـور مـادون قرمـز را ببینـد. امـا اکثـر دوربـی          چشم انسان نمی 

توانند ای  نـور را ببیننـد. بنـابرای ، نـور نـامرئی       رنگ )سیاه/سفید( می مداربسته ت 
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د برای روش  کردن ی  صحنه مورد استفاده قرار گیرد و امكان توان می 7مادون قرمز

هـای پرتـوی    آورد. شـكل یاز به نور اضافی مصـنوعی پدیـد   نظارت در شم را بدون ن

توانند طوری طراحی شوند که عملكـرد دوربـی  مداربسـته را بهینـه      مادون قرمز می

ای بـرای   ابـل مشـاهده  توانند عملیاتی مخفیانه را ارائه دهند و هیچ نـور ق  کنند و می

خصـوص در منـاطق    هشداردادن و یا آزار به همسایه وجود نداشته باشد. ای  روند به

نـد تـا در تـاریكی    نگهبـان نظـارتی کمـ  ک   بـه  توانـد   است و می مؤ رنور بسیار  کم

نور وجـود نـدارد، توانـایی ضـبط تصـاویر توسـط دوربـی          که یهنگام مشاهده کند.

 گردد.  فراهم می ی طور جایگز به قرمز مادون

 
 قرمز مادون(  دوربين 27-2شكل

 تشخيص نفوذ داخلی و هاي حفاظت فيزیكی سيستم -2-5

ی  سیستم تشخیص نفوذ، طراحی شده است که ورود افراد را به ی  منطقه 

رسـانی را بـه    شده از طریق ی  سیستم از حسگرها اطالع دهد و ای  اطـالع  حفاظت

کنـد.   یا به دستگاه تولیدکننده محلی صدا، ارسال میایستگاه نظارت کامپیوتر پایه و 

توانـد مخـتص یـ  ایسـتگاه مرکـزی باشـد کـه توسـط          سیستم تشخیص نفوذ مـی 

گیرد و یا برای ای  منظور از ایستگاه  های ایمنی سازمان، تحت نظارت قرار می بخ،

                                                 
1 .IR: Invisible Radiant 
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اردادی کند. ایستگاه مرکز قرارداد، خدمات نظارت امنیت قر مرکز قرارداد استفاده می

 است که در مرکزی که قرار است محافظت شود، قرار داده نشده است. 

در داخل مرکز، هنوز هم نیاز است که سـطوح ایمنـی را حفـ  کـرد. برخـی      

نبات باشد که بدنه  خـارجی آن   شود که ایمنی باید مانند ی  آب یمواقع احساس م

در محیط برقرار است. اما  به ای  معنی که ایمنی .سخت بوده و اما از داخل نرم باشد

کنید، باید بـر مرکـزی کـه در آن داخـل      شما به مرکز دسترسی پیدا می که یهنگام

شود.  اید، مدیریت کنید. ای  روش منجر به سیستم امنیت با حفاظت عمیق نمی شده

جعی  در داخل مرکـز  مرا که یهنگامشده، اقدامات ایمنی اضافی را  بندی رویكرد الیه

هـای   طور خاص، نیاز نیست که همـه کارکنـان بـه مكـان     آورد. به م میفراه هستند،

های تلف  و یـا نیـاز نیسـت بـه مرکـز داده       خاص دسترسی داشته باشند، مانند باجه

صرفه نیست که نگهبانان مسـتقر در   دسترسی داشته باشند. خیلی عملی و مقرون به

سـتم کنتـرل دسترسـی    ، یـ  سی حـال   یباا مرکز داشته باشیم.هر نقطه امنیتی در 

 تواند کنترل امنیتی الزم را در سراسر ساختمان فراهم آورد.  می

تواند دسترسی به ی  اتاق خاص را کنترل کند. ای  اتـاق   خوان می ی  کارت

افزار کنترل دسترسی، کنترل کرد کـه در مرکـز کنتـرل     توان از طریق ی  نرم را می

شد، کارمند، نشـانِ  دسترسی به اتاق با ایمنی حف  خواهد شد. اگر فرد دارای امكان

خــوان قــرار داده و قفــل الكتریكــی را آزاد کــرده و اجــازه ورود پیــدا  او را در کــارت

  کنتـرل دسترسـی در ادامـه مـورد  توجـه قـرار       عناصر الزم دیگر برای ای کنند. می

 اند. گرفته

  1قفل مغناطيسی متعادل

کند کـه   مكانیكی استفاده می ای  وسیله از ی  میدان مغناطیسی و یا تماس

شـده و  ربـا بـه درب متصـل     تعیی  کند آیا سیگنال، مقداردهی شده است. ی  آه 

                                                 
1 .BMS: Balanced Magnetic Switch 
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رود.  شود، میدان از بی  مـی  درب باز می که یهنگام دیگری به قاب متصل شده است.

کنـد و یـ  قفـل     ی  قفل مغناطیسـی متعـادل از وضـعیت مغناطیسـی قفـل مـی      

ربای تراز شده بـا قفـل همـراه آن اسـت. اگـر       دو آه  مغناطیسی متعادل ترکیبی از

ربای خارجی به ناحیه قفل اعمال شود، میـدان مغناطیسـی متعـادل را بـر هـم       آه 

شود. قفل مغناطیسـی اسـتاندارد    زند که از ای  طریق سیگنال هشدار دریافت می می

تمـاس  ربا در نزدیكی قفـل بـا شكسـت مواجـه شـود.       تواند با قرار دادن ی  آه  می

تواند از طریق تماس با موقعیت بسته با ی  تكه فلز و یا نـوار برچسـم    مكانیكی می

هـای مغناطیسـی    های مغناطیسـی متعـادل، مسـتعد میـدان     بسته از بی  برود. قفل

آیـد. ایـ     کاری شوند، زنگ هشدارشان بـه صـدا در مـی    خارجی نیستند و اگر دست

 د. شون استفاده می ها ها در درب و پنجره قفل

 شونده با جنبش هاي فعال دوربين

گـر   عنـوان یـ  حـم    تواند به ی  دوربی   ابت با قابلیت حرکت ویدیویی می

تواند به سمت درب  نقطه نفوذ داخلی استفاده شود. در ای  کاربرد، جهت دوربی  می

شـود، خواهـد    م وارد میدان دید مـی ه ی  سیگنال هشدار را زمانی که مهاجباشد ک

 ی  تصویر ویدیویی از رویداد است دستگاه دارای ی  مزیت اضافی ارائه فرستاد. ای 

تواند زنگ هشداری برای افسـر ایمنـی نـاظر بـر دوربـی  باشـد و بنـابرای  او         که می

 تواند دستوری را صادر کند و ی  نیروی امنیتی را اعزام کند. می
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از آن  ها ها و پنجره ربیك کليد مغناطيسی متعادل، باال سمت راست که در د :21-2شكل 

کننده   شود و تعيين می شود و از ميدان مغناطيسی و یا تماس مكانيكی در ان استفاده استفاده می

 آغاز  سيگنال زنگ هشدار  است.

تواند همراه با چند درب در امتداد ی  راهـرو باشـد.    معموال(، ی  دوربی  می

که دوربی  شروع به ضبط کـردن  شود  به رو باز شود، زنگ هشدار باعث می باگر در

دقیقه قبل از اینكـه هشـدار    7آورد که  دست ظر ی  فیلم ایمنی را بهکند تا افسر نا

ایمنی  گروهقبل از اینكه ی  به صدا درآید، ضبط شده است. ای  تصاویر ضبط شده 

ای  سیستم از فنـاوری اسـتفاده     .دهد به کاربر تمام الزامات ایمنی را می اعزام شوند،

شود و به  کند که مكمل نیروی نگهبان است. ای  دوربی  پم از جنب،، فعال می می

سـازی   کاربر مرکز کنترل ی  فیلم ویدیویی دقیق از حوادا واقعـی در طـول فعـال   

 دهد.  زنگ هشدار را می

 1صوتی حسگرهاي 

کنـد تـا بتوانـد بـر      دادن غیرفعال اسـتفاده مـی   ای  دستگاه از ابزارهای گوش

هـای   اختمان نظارت داشـته باشـد. یكـی از کاربردهـای آن در سـاختمان     فضاهای س

شـود.   اداری است که معموال( در سـاعات روز کـه نورکـافی وجـود دارد، اشـغال مـی      

                                                 
1.ACOUSTIC SENSORS 
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های سنج، صدا به ی  سیستم کنتـرل ورودی سـاختمان بـا رمـز      معموال(، سیستم

سـم بـه   ورود محافظت شده، گره خورده است. وقتـی کـه کسـی بـا رمـز عبـور منا      

سـاختمان   که یهنگامشوند.  گرهای صوتی غیرفعال می شود، حم ساختمان وارد می

شوند. پم از ساعات اداری،  ام  است و خالی شده است، حسگرهای صوتی فعال می

شـوند و   گر صوتی حذف مـی  کنند که از طریق حم مزاحمی  سرو صدایی ایجاد می

 ،لی ی  نرخ هشـدار غلـط اسـت   شود. حرکت نزو ی  سیگنال زنگ هشدار تولید می

کننـده   وند که ای  صداها مربوه به تهویهش مانند زمانی که صداهای اضافی حذف می

ای مستقر شود که هـیچ صـدای    هوا و زنگ تلف  هستند. ای  محصول باید در ناحیه

کننـد و   گرهای صوتی مانند ی  ابزار تشـخیص عمـل مـی    اضافی نداشته باشد. حم

انـد. یـ     د که مزاحمان در پشت ی  مكان پنهان شدهنربرد داربیشتر در مواردی کا

 عنـوان یـ  دسـتگاه نظـارتی اسـت.      ن بهروش برای استفاده از سیستم، استفاده از آ

آید، سیستم دستگاه مخابره داخل ساختمان را  زنگ هشدار به صدا درمی که یهنگام

ر صدای هیچ مزاحمـی  تواند به ناحیه گوش دهد. اگ باز خواهد کرد و افسر نظارت می

 شود.  شنیده نشود، زنگ هشدار لغو می

 هاي پرتوي خطی مادون قرمزحسگر

حسگر پرتوی دستگاهی است که بسیاری از ما آن را در درب پارکینگ خـود  

بینـی شـده اسـت کـه یـ        طـور پـی،   متمرکز ایـ   قرمز مادونداریم. ی  پرتو نور 

کند که در سـمت دیگـر منطقـه     م میآیند و ی  بازتابنده را منعك کننده می ارسال

کننـده   گر پرتو نـوری بـا سـب  بازتـابی در ارسـال      گیرد. ی  حم تشخیص قرار می

از طریق  قرمز مادونکند و پرتوی  هایی را شناسایی می ساخته شده است که موقعیت

، شكسته شده اسـت. اگـر   قرمز مادونعبور ی  فرد و یا حضور شیء در مسیر پرتوی 

شود. ای  دستگاه  ده باشد، درب متوقف خواهد شد و یا نور روش  میپرتو شكسته ش
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تواند برای اطالع ایمنی افراد در راهروها در اواخر شـم بـه کـار گرفتـه      همچنی  می

 یابد. کاه، می یطورکل بهشود که در ای  ساعات، ایمنی 

 1غيرفعال قرمز مادونحسگرهاي 

گرهـای تشـخیص    ری  حـم تـ  از شایع غیرفعال یكی قرمز مادونگر  ی  حم

غیرفعـال و یـا منفعـل     که هیچ پرتوی وجود ندارد، داخلی است. ازآنجایینفوذ حجم 

های حرارتـی را از مزاحمـان    غیرفعال، نشانه قرمز مادونگر  شود. ی  حم نامیده می

دست آمـده   به قرمز مادونبه ای  صورت که اموا   ،(قرمز مادونکند )انتشار  ضبط می

در  قرمـز  مـادون کنـد. اشـعه    زمینه معمولی، مقایسه مـی  پم قرمز دونمارا با سطوح 

تر از نور  شود که طوالنی دیده می یموج طولطیف الكترومغناطیسی وجود دارد و در 

توان آن را تشـخیص داد. اشـیاء و    توان دید، اما می است. ای  نور را نمی مشاهده قابل

ها و حیوانات که  از بدن انسان اند ارتعب ،کنند موجوداتی که گرما و حرارت تولید می

غیرفعال قرار است  قرمز مادونگر  کنند. حم هم تولید می قرمز مادونهمچنی  اشعه 

شـدن دمـا و یـا     تـر  ا گـرم بـ که تغییر در درجه حرارت را تعیی  کند که ای  تغییـر  

کنـد تـا از    ی  شیء را مشخص و شناسـایی مـی   تر شدن آن است. ای  حسگر خن 

درجـه   9هـای مـدنظر    که در آن نصم شده، متفاوت باشد. معمـوال(، تفـاوت  محیطی 

ها در ی  فضـای پایـدار و کنتـرل شـده محیطـی بـه        فارنهایت هستند. ای  دستگاه

 کنند.  بهتری  صورت ممك  کار  می

غیرفعال ی  آشكارساز حرکت اسـت کـه بـرای یـ       قرمز مادونی  حسگر 

گـر   شد، زیرا بسـته الكترونیكـی کـه بـه حـم     فردی که ایستاده است، فعال نخواهد 

دنبال ی  تغییر نسبتا( سریع در میزان انرژی مادون قرمزی است  متصل شده است به

در میـدان   قرمـز  مادونکند، میزان انرژی  روی می فردی پیاده که یهنگامبیند.  که می

                                                 
1 .PIR: Passive Infrared Sensors 
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شـخیص  خواهید ت شود. شما نمی آسانی شناسایی می کند و به میسرعت تغییر  دید به

 رو در شم.  شدن آهسته  پیاده تغییر کند، مانند خن  یآرام بهگر  حم

 
 تشخيص نفوذ حجمی داخلی  جهتمنفعل  قرمز مادونحسگر  :21-2شكل 

هایی وجود دارند که دارای زاویه  گرهای مادون قرمز غیرفعال در دستگاه حم

گـر   . همچنـی  حـم  متـر را بردارنـد   70تا  8توانند اشیاء از  درجه هستند و می 70

شده  توانند در ی  اتاق ایم  ند که میدرجه وجود دار 931های  مادون قرمز غیرفعال

گر مادون قرمز غیرفعـال   ورودی وجود دارد، حم که یهنگاماستفاده شوند. بنابرای  

توانند داخل یـ  صـفحه    های تشخیص حرکت همچنی  می خواهد شد. ای  دستگاه

 کـه  یهنگـام شـده، قرارگیرنـد.    شوند و در فضای محافظـت ریزی  نامهکلید هشدار، بر

ریزی کرد که برای مـدت   توان ای  دستگاه را طوری برنامه حرکت شناسایی شود، می

فرد در حال اذیت کردن است و یا اطالعـات رمـز    که یدرحالزمان مقرری صبر کند، 

گر  باشد، حم آمیز موفقیت کند. اگر روند شناسایی د وارد میورودی را به صفحه کلی

 فرستد.  اطالعات مزاحم را به ایستگاه مرکزی نمی مادون قرمز غیر فعال

تنها حسگرهای مادون قرمز غیرفعال ی  برنامه امنیتی نیستند، بلكه اغلم  نه

های قفـل شـده مغناطیسـی اسـتفاده      عنوان ی  دستگاه خودکار خرو  برای درب به

کند تا  گر خودکار عمل می عنوان ی  حم شوند. در ای  کاربرد، دستگاه خرو  به می
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شـود را شناسـایی کنـد کـه ایـ        بتواند فردی که در جهت خرو  درب نزدیـ  مـی  

 کنند.  و زنگ هشدار را غیرفعال می اند شدهطور مغناطیسی قفل  ها به درب

 با فناوري دوگانه گرهاي حس

ارائه  گرها ی  روش عام را برای کاه، میزان زنگ هشدار نادرست، ای  حم

گـر   کوتاه و مـدارهای حـم   مو  طولدهند. برای مثال، ای  فناوری از ترکیبی از  می

کند. شرایط زنگ هشـدار تنهـا زمـانی     فعال در ی  خانه استفاده میمادون قرمز غیر

گـر مـادون قرمـز یـ  مـزاحم را       شود که هردوی طول مو  کوتاه و حـم  ایجاد می

مستقل تشخیص در ایـ  رونـد درگیـر هسـتند،     دو ابزار  که ییازآنجاشناسایی کنند. 

زمانی که ای  پیكربندی در نظر گرفته شده است نرخ زنگ هشدارهای کاذب کاه، 

یكپارچه ممك  اسـت در همـان زمـان بـه      های از کار برکنار شده و یابد. دستگاه می

های بیشتر و بیشتری با فناوری دوگانه بـه   زنگ هشدار، واکن، نشان دهند. دستگاه

طـور   های متعدد را کاه، خواهند داد و همچنی  بـه  اند که نیاز به دستگاه زار آمدهبا

 دهند.  قابل توجهی نرخ زنگ هشدارهای نادرست را کاه، می

های حفاظتی شامل تشخیص نفوذ و ایمنی  توان گفت تقریبا( تمام سیستم می

اظـت در  انـد. سیسـتم حف   از حریق هستند و در ی  سیستم یكپارچه گنجانده شـده 

طور دستی با استفاده از ی  ایسـتگاه کشـ، فعـال شـود کـه        تواند به برابر آت، می

 تواند بو و یا دود آت، را ببیند و حم کند.  می

های آت، دیداری و شنیداری را فعـال خواهـد کـرد و     ایستگاه کش،، نشانه

مرکزی کند و ایستگاه  همچنی  روند حفاظت در برابر آت، را در ساختمان فعال می

نشانی را ارسال کنند. عالوه بر ایستگاه مهار  کند که آت، ها را آگاه می و بخ، فوریت

تواند در مرکز حفاظت قرار داده شود که یـ    گر حفاظت از آت، می آت،، ی  حم

فرسـتند و   نشانی می سیگنال خودکار را به ایستگاه مرکزی و یا بخ، اضطراری آت،

کننـد کـه بتواننـد فرآینـد      ری و شنیداری را فعال میهای دیدا ی  مجموعه از نشانه
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نشـانی زیـر مـورد     گرهـای آتـ،   خوبی به انجام برسانند. حـم  حفاظت از آت، را به

 استفاده قرار خواهند گرفت:

 ای دود شناساگر دو محفظه -الف

در درجـه اول بـرای حفـ      دهد. ، تشخیص اولیه دود را انجام میای  حسگر 

توانـد سـاختمان را از    سوزی می ، اما تشخیص زودهنگام آت،شود حیات استفاده می

 شدن، نجات دهد.  سوخته

 سنج میزان افزای، دما  حرارت -ب

توانـد   شود که یـ  آشكارسـاز دود نمـی    ای استفاده می گر در ناحیه ای  حم

مورد استفاده قرار گیرد، زیرا فعالیت طبیعـی در نـواحی، آشكارسـاز دود را بـا خلـل      

هـا.   کند. برای مثال در نـواحی ماننـد حمـام، نـواحی آشـپزخانه و کارگـاه       مواجه می

سنج میزان افزای، دما ی  افزای، سریع دما در ی  ناحیه را حـم خواهـد    حرارت

علت آت، باشد و سپم سیستم زنگ خطـر   کرد که ممك  است ای  افزای، گرما به

 را فعال خواهد کرد. 

 هاي تشخيص نفوذ محيطی سيستم

گـر   میزان امنیتی که شما برای حفاظت از تأسیسات نیاز دارید، حم بسته به

کنـد از   سازد که سعی مـی  محیطی و یا بیرونی، شما را در مورد هر مزاحمی آگاه می

گـذاری   کند که ی  خط نرده طریق فضای باز به منطقه دسترسی یابد و یا تالش می

گیری  یتی کافی برای ارزیابی و رهشده را از بی  ببرد. ای  ابزار باعث ایجاد فرصت امن

طور کلی، حسگرهای مناطق بـاز در نـواحی پـاك شـده و      شود. به هرگونه تهدید می

شـدت نـامنظم بـرای     کننـد. نـواحی منحنـی شـكل بـه      تخت بسیار خوب عمل مـی 

گرهــای زمــی  بــاز شــامل  هــای ســنج، زمینــی، مســاعد نیســتند. حــم دســتگاه

گرهـای   فناوری دوگانـه(، حـم  وتاه و ترکیبی )قرمز، طول مو  ک های مادون دستگاه
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های تحلیـل مسـیر    تازگی پدیدار شده و سیستم لرزش و تحلیل محتوای ویدیویی به

 حرکت ) برای مثال دوربی  مداربسته(.

 مادون قرمز گرهاي حس

انـد،   گرهای مادون قرمز غیرفعال برای تشخیص بدن انسان طراحی شده حم

شـود، بسـیار    رای تشخیص زمانی که فردی نزدیـ  مـی  گرها ب بنابرای  ای  نوع حم

 مناسم هستند. 

گرهای مادون قرمز غیرفعال، حرارتی که از اشكال دارای تحرك سـاطع   حم

کـه همـه موجـودات زنـده، گرمـا و       کنند. از آنجایی شود را کشف و شناسایی می می

ناحیـه  گیـری در یـ     کنند، ی  سیستم ضبط تغییر قابـل انـدازه   حرارت منتشر می

کنـد. هنگـامی کـه     خاص ی  ابزاری را برای تشـخیص نفـوذ غیرمجـاز فـراهم مـی     

کننـد، ایـ  دسـتگاه روی     های  بت شده در دمای ناحیه تشخیص، تغییـر مـی   نشانه

کند کـه تغییـرات را طبـق پارامترهـای تشـخیص،       اطالعات ی  پردازنده تمرکز می

شخصـات باشـد، پردازنـده یـ      کند. اگر تغییرات مربوه بـه حـوزه م   گیری می اندازه

 کند.  سیگنال را به زنگ هشدار واحد ارسال می

گرهای مادون قرمز فعال ی  سیگنال مادون قرمز را از طریق فرسـتنده   حم

دهـد کـه    کنند. قطع سیگنال مادون قرمز نرمال نشـان مـی   به ی  گیرنده ارسال می

توانـد بسـیار باریـ      مزاحم و یا ی  شیء، مسیر را مسدود کرده است. ی  پرتو می

 باشد، اما باید از ی  مسیر پاك شده عبور داده شود. 

  1ریز موج هاي  سيستم

دو سـاختاربندی اسـت: اجسـام سـاک  دوگانـه،       ریزمو   دارای های سیستم

گرها از طریق تاب، یـ  الگـوی کنتـرل شـده      اجسام ساک  منفرد. هر دو نوع حم

کنند. سـیگنال   شده، عمل خود را آغاز می انرژی طول مو  کوتاه به منطقه محافظت

                                                 
1.Microwave Systems 
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ایجاد « بدون نفوذ»ریزمو  منتقل شده، دریافت شده است و ی  سطا پایه سیگنال 

شـود سـیگنال    باعـث مـی   ،شده است. جنبشی که توسط مهاجم ایجـاد شـده اسـت   

های ریزمو  از بـت  و   دریافتی، تغییر یابد و ی  زنگ هشدار را تنظیم کند. سیگنال

خصوص اگر  به ه و دقت مورد استفاده قرار گیرند.کنند و باید با احتیا ور میفوالد عب

 ها در مجاورت و نزدیكی منطقه پوش، باشند.  ها و ساختمان جاده

علت الگوهـای   های مزاحم هم به در غیر ای  صورت، ممك  است هشدار زنگ

 گـر اجسـام سـاک  یـ  میـدان      طول مو  کوتاه منعكم شده، رخ دهند. ی  حـم 

کنـد.   فرستد و فضای بی  گیرنده و فرستنده را پر می تشخیص حجمی نامرئی را می

کننـد کـه    حسگرهای اجسام ساک  دوگانه از ی  واحد سنج، تكـی اسـتفاده مـی   

ای را از فرسـتنده و گیرنـده تولیـد     ها اشـعه  شود. آن شامل توابع انتقال و دریافت می

خوبی کنترل شـده بـا محـدوده     بهبعدی و  کنند تا ی  الگوی حجم تشخیص سه می

گرهای اجسام سـاک  دوگانـه دارای قابلیـت     قابل تنظیم ایجاد کند. بسیاری از حم

دهد که طوری تنظیم شود که  گر ای  امكان را می مدار قطع هستند که به ی  حم

تنها ناحیه داخل ی  منطقه انتخاب شده را پوش، دهد. ای  روند به کـاه، زنـگ   

 کند.  و نادرست، کم  شایانی میهشدارهای مزاحم 

 محور حساس به تنش کابل هم

کنند که ی  میدان الكتریكی  محور استفاده می ها از ی  کابل هم ای  سیستم

محض اینكه کابل  کند. به دهد و از تار و پود حصارهای حفاظتی عبور می را انتقال می

ا بـرش حصـار ایـ     علت بـاالرفت  و یـ   کند که به علت تن، روی حصار حرکت می به

شوند و ی   آید، تغییرات در میدان الكتریكی در کابل شناسایی می وجود می تن، به

 شود. زنگ هشدار زده می

پذیر هسـتند   های سنج، تن، موازی به آسانی در دسترس و تنظیم سیستم

هـای   و مشخصـه  وهـوا  آبرا بـرای شـرایط محیطـی بـا توجـه بـه        ها آنتوان  که می
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ــل هــم م کــرد. برخــی از سیســتمهواشناســی، تنظــی ــداخل  هــای کاب ــه ت محــور  ب

 پذیر هستند.  الكترومغناطیسی و تداخل اموا  رادیویی آسیم

  1هاي انعكاس دامنه زمانی سيستم

های القایی را به سمت پایی  یـ    های انعكاس دامنه زمانی، سیگنال سیستم

ه از حصـار بـاال   فرستند که به بافت حصار متصل شده اسـت. مهاجمـانی کـ    کابل می

کنند که درنهایت  کنند، ی  نقص مسیر سیگنال تولید می روند و یا آن را خم می می

هـای رسـانا،    کابـل  کـه  یهنگـام تواند به ی  سیگنال زنگ هشـدار تبـدیل شـود.     می

گردد. ایـ    یابند، بخشی از سیگنال به نقطه منبع باز می و یا تغییر شكل می شده خم

تواند به ی  نقطه نفوذ تبدیل شود و برای ای  منظور زمانی  شده می سیگنال منعكم

شـود.   کشد که ی  سیگنال به نقطه نفوذ برسد و بازگردد محاسـبه مـی   که طول می

پیچ نیاز دارند کـه بتـوان خـود     توانند دارای روک، باشند که به ی  سیم ها می کابل

خـود نیـاز دارنـد و    ها به واحد پردازنـده مخـتص بـه     سیم را قطع کرد. ای  مجموعه

که اگر سیم قطع شـود، از   طوری توانند در ی  ساختار حلقه بسته ایجاد شوند، به می

 شود.  طریق ی  مسیر بازگشت دیگر تشخیص داده شده و شناسایی می

 دوربين مداربسته و ویدیویی -2-6

 راهنماي ضروري براي نظارت تصویري )ویدیویی( -2-6-1

، مذاکرات نتشارات، جلسات آموزش ه  اتعداد کمی از موضوعات وجود دارد ک

دهنـد. نظـارت تصـویری، تـأ یر      و نظارت تصویری در امنیت فیزیكی را پوشـ، مـی  

عنـوان یـ  الـزام     ای روی بسیاری از صنایع گذاشته است و همچنی  اغلم بـه  عمده

عنـوان   بـه  7 شـود. انطبـاق اظهارنامـه بازرسـی اسـتاندارد      انطباقی در نظر گرفته مـی 

                                                 
1.TDR: Time Domain Reflectometry 

2 .SAS70: Statementon Auditing Standards no.70 
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در مراکز داده در نظر گرفته  7شخص کردن و استقرار نظارت تصویریمحرکی برای م

شود و یا ممك  است استفاده از  کارت اعتباری توسط مشتری هم تحت پوشـ،   می

مستقیما(  7نظارت تصویری قرار بگیرد. الزامات عملیات برداشت و انتقال بیمه درمانی

یـ  اتـاق پرونـده بیمـاران     برای حفاظت به نظارت تصویری نیاز ندارد، بـرای مثـال   

هـای   طور مستقیم به نظارت تصـویری نیـاز نـدارد، امـا سیسـتم      ای است که به نمونه

 گیرند.  ها بسیار مورد استفاده قرار می ویدیویی  بت شده در ای  محیط

های نظارت تصویری، سیستم نظارت تصویر آنالوگ و یا نظـارت   غالبا(، سیستم

ر واقع ای  عبارات، کاربرد اتصال مبتنی بر شبكه را در شوند که د ویدیویی نامیده می

نظـارت تصـویری   « نظارت تصـویری »تر  دهد. عبارت قدیمی ها نشان می ای  سیستم

گیرد تا اشاره بـه انـواع    طور کلی مورد استفاده قرار می دهد، اما به آنالوگ را نشان می

سـبات  توسـط محا  جـز آن نـوع از تصـاویری کـه     تصاویر ویدیویی داشـته باشـد. بـه   

افـزار   های ویدیوی پشتیبانی شده توسط ی  نرم سیستم ویوه شوند و به پشتیبانی می

 . 9شود  که ی  روند استقرار خدمات نامیده می

طراحی و انتخاب ی  سیسـتم نظـارت تصـویری در نظـر گرفتـه       که یهنگام

راد و همچنـی   شود، طراح امنیت فیزیكی، کاربر و یا ایجادکننده باید نیازهای افـ  می

 کند را در نظر بگیرند.  بازاری که فرد با آن کار می

 موارد استفاده از نظارت تصویري -2-6-2

تری  موارد اسـتفاده از ایـ  رویكـرد،     تری  و محبوب ای از رایج در زیر خالصه

 اند: فهرست شده

 ای و داخل اتومبیل نظارت تصویری جاده 

                                                 
1 .PCI: Percutaneous Coronary Intervention 

2 .HIPPA: Health Insurance Portability and Accountability act 

3 .SAAS: Saftware As a Service 
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شناسـایی، فـراهم    طیف وسیعی از محصوالت نظارت تصویری را بـرای  -

 کند. می

سازی ویـدیویی ارائـه    و کارا برای ذخیره حمل قابلهای دیجیتال  رسانه -

 دهد. می

 گیـری از دسـت رفـت  رویـدادها      بندی شده که باعث پـی،  تصاویر تقسیم

 شوند. می

بـا تصـاویر ویـدیویی     7لهای تـراکن، دسـتگاه دریافـت پـو      بت داده -

زمان و ا بات وقـایع بـه کـار     هم دیجیتال از رویدادها که برای مشاهده

 رود. می

پرداخـت  های  یا ماشی  ورودی از ی  و یا چند دستگاه دریافت پول و -

 دهد. را از طریق واسط مورد استفاده قرار می وجه

های چندگانـه   های مرتبط با زمان و دوربی  زمان از تراکن، نمای، هم -

 کند. ویدیویی فراهم می

 ویر بعدی و یا قبلی.جستجوی تراکن، و رفت  به تص -

هایی از رویدادهای ریز که با تصـاویر ویـدیویی پیوسـته، چـاپ      گزارش -

 شود. می

 محیط انرژی 

دهد که ممك  است در ابتدا بسیار گران باشـند،   محصوالتی را ارائه می -

 تر هستند و هزینه  نگهداری پایینی دارند. اما دارای عمر طوالنی

 

                                                 
1. POS: Point Of Sale 
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  ها ها و خرده فروشی تداری شرک بان 

پذیری، هزینه کم و توانایی بـرای   های انعطاف ای  کاربرد دارای ویوگی -

 تولید تصاویر عالی برای اهداف پزشكی قانونی است.

 نظارت شهری 

های نظارت تصـویری عمـومی    ی  قابلیت نور کم را برای تمام دستگاه -

 دهد. خار  از فضای بسته، ارائه می

ت تولید تصاویر ویدیویی با وضوح دهد که قابلی هایی را ارائه می دوربی  -

های تحلیل ویدیویی را اگر نیـاز   باال را دارند و عالوه بر ای  زیر سیستم

 دهد.  باشد، ارائه می

سـیم را فـراهم    بـی  ونقل حملهای  سازگاری با فیبر نوری و یا سیستم -

 کند. می

 های عمومی حوزه 

ویـدیویی بـا    کـه توانـایی تولیـد تصـاویر     گیرد هایی را در برمی دوربی  -

هـای تحلیـل ویـدیویی را     وضوح باال را دارند و عالوه بر ای  زیرسیستم

 دهد.  اگر نیاز باشد، در محل موردنیاز ارائه می

و یـاکم نـور    مادون قرمـز های سازگار با  هرجایی که نیاز باشد، دوربی  -

 کند. فراهم می

را ارائه جایی  های کنترل با حداقل کنترل دوربی  و تأخیر جابه سیستم -

 دهد. می

 آورد. سهولت نظارت تخصصی بازدید مقامات را فراهم می -
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 مسكونی 

جـای وظـایف    ای بـه  دوسـتانه و دوره  7سـیم  های بـی  هزینه کم، شبكه -

 وقفه از الزامات ای  گروه است. پیوسته و بی

 بازی 

 وظیفه پیوسته -

 ویوه در نواحی سقف وضوح باال به -

 بازتولید دقیق رنگ -

 دهد. جایی ارائه می اقل کنترل دوربی  و تأخیر جابهسیستم را با حد -

های مدیریت ویدیو و یا ضبط ویدیو بـا قابلیـت پخـ، سـریع      سیستم -

 دهد. های متعدد ارائه می برای کاربرهای مختلف و دوربی 

خصـوص   نیاز تجهیزات بـه  های مورد رفع اشكال همه عملیات و قابلیت -

 بسیار باالست.  ها آندر نواحی که احتمال خطرپذیری در 

 نظارت تصویري بر صنایع دیگر -2-6-3

های کاری برای کاه، بخ، بخـ، شـدن و یـا از دسـت رفـت        در محیط 

کنند. اغلم در ی  زیرمجموعـه تخصصـی از    عملیات، از نظارت تصویری استفاده می

در مقایسـه بـا   « عكـم فـوری  »فناوری نظارت تصویری، تحلیل ویدیویی و تحلیـل  

گیرنـد کـه داده ویـدیویی را از طریـق      ی ویـدیویی قـرار مـی   تجزیه و تحلیل محتـوا 

کند و سپم ی  نتیجـه جسـتجو را ارائـه     معیارهای منفرد و یا چندگانه، تحلیل می

دهد.  ای  وسیله را نباید با ی  فناوری جدیدتری که خالصه فـیلم و یـا خالصـه     می

                                                 
1 .WAN: Wireless Area Network 
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یوی یـ  روزه را در  ای، ویـد  طور ماهرانه شود، اشتباه گرفت که به داستان نامیده می

 رود! شمار می کند و ابزار بسیار مفیدی به عر  چند دقیقه فشرده می

نظارت تصویری وسایل نقلیه ی  هشدار زودهنگام از حوادا ترافیكی را ارائه 

شـود کـه جریـان     دهد که در ای  حوادا، افراد نیاز به کم  دارنـد و باعـث مـی    می

 تر شود.  ترافی  در شهرهای بزرگ آسان

یابنـد و   در زمان بحران اقتصادی، مسافران وسایل نقلیه عمومی افـزای، مـی  

گـردد. نظـارت تصـویری، یـ       فضای جدیدی برای بروز رفتارهای مخرّب فراهم می

کنـد. عـامالن    گیـری مـی   فـراهم کـرده از حـوادا نـامطلوب پـی،     « منطقه  امـ  »

 ونقل حملتا وسایل کنند  عمومی همچنی  از نظارت ویدیویی استفاده می ونقل حمل

های ویدیویی داخل اتومبیل، فرصـتی را   در تونل را شناسایی کنند. درنهایت، نظارت

کنـد و عـالوه بـر     برای پخ، ویدیو از قبل از وقوع رخـداد و پـم از آن فـراهم مـی    

دنبـال سیسـتمی هسـتند کـه تعـداد       موقع، عامالن نظارت بـه  مشاهدات ویدیویی به

امنیتی در همان مرکز وجود داشته باشد. هدف سیستم بیشتری دوربی  در سیستم 

در درجه اول مشاهده اتفاقات در زمان واقعی است، اما تصویرهای بـا وضـوح بـاال را    

 توان در هر زمانی به عقم بازگرداند.  می

های زنده ویدیویی از  دهندگان اولیه از فیلم متخصصان امنیت عمومی و پاس 

کنند که به رویداد در حال پیشـرفت، دسترسـی    اده میاستف7های وضوح باال  دوربی 

مورهـای اورژانـم پزشـكی از    أپیدا کنند و پاس  نیـروی انسـانی را تعیـی  کننـد. م    

شخیصِ متخصص بهداشـتی را  کنند که ت ویدیوی از راه دور انتقال یافته استفاده می

بـرای  هـای وضـوح بـاال، عملیـات در حـال وقـوع و پیشـرفت را         دوربـی   تأیید کند.

 کنند.  مشاهدات و آموزش آینده و یادگیری پزشكی از راه دور، ضبط می

                                                 
1 .HDTV: High Defenition Television 
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شـوند، عكـم    هـا واقـع مـی    هـای نظـارت تصـویری کـه در فرودگـاه      دوربی 

کننـد و نیـروی اجـرای قـانون      دارند و دستگاه نقلیه بدون مراقبت را تحلیل می برمی

هـا قابـل مشـاهده نیسـتند،      کنند. اگرچه ای  دوربی  فرودگاه را از ای  امر مطلع می

تحلیل تصاویر ویدیویی داخل دوربی  در ی  سیستم مدیریت ویدیویی ی  هشـدار  

 دهد.  رسانی از ی  تهدید واقعی را ارائه می و اطالع

 هاي نظارت تصویري بندي سيستم طبقه  -2-6-4

، موقعیتی را ها آنهای نظارت تصویری با توجه به عملكرد  بندی سیستم طبقه

هـای   ایـ  سیسـتم   . به سود و سپم به فنـاوری فكـر کنـیم   رد که ابتدا آو فراهم می

دارای  حـل  راهاگرچـه ایـ     ای برای استفاده هسـتند.  رهای سادهنظارت تصویری، ابزا

طـور   طـراح بـه   ی مورد استفاده واقعی، مفیـد نیسـت.  های جالم است، اما برا ویوگی

 ت. مناسبی نیازهای کاربر نظارت تصویری را مشخص نكرده اس

از مشاهده، بررسی و  اند عبارتهای نظارت تصویری  سیستم سه قسمت اصلی

های مشاهده دارای تنظیمات وضـوح تصـویر بـاال بـرای تشـخیص       تشخیص. سیستم

هـا، بـرای    ر نیاز دارند. در درجه اول سیسـتم نیستند، اما به تغییرات در کیفیت تصوی

گیرنـد و بایـد دارای    ه قـرار مـی  بررسی رخداد ی  حاد ه و پم از وقوع مورد استفاد

( 73:3پوش، عالی و نرخ فریم باال باشند که یـ  رویـداد را ضـبط کننـد. نسـبت )     

ها بـه   عنوان راه حل عالی برای سه نوع از سیستم گسترده دوربی  وضوح باال اغلم به

دهـد.   دسـت مـی   ری  فرصت را برای ارائه شواهد بهشود و به کاربر بهت کار گرفته می

کننـد و یـ     های مبتنی بر تشخیص که ویـدیو را تحلیـل مـی    ها و یا سیستم لح راه

کننـد، بـه بـاالتری  میـزان      نتیجه مانند ضبط پالك و یا تشخیص پالك را تولید می

وضوح تصویر نیاز دارند که تصویر خوب و دقیقی از هدف ارائه دهد. ی  روش خوب 

ی باند، استفاده از ی  ماشه است سازی و پهنا های ام ، ذخیره برای استقرار سیستم

که رویكرد ضبط مبتنی بر تشخیص را فعال کند. ی  آشكارساز وسیله نقلیه را نصم 
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کرده و دوربی  را فعال کنید که ای  سیستم روند تشخیص مجوز پالك را بـه انجـام   

 رساند.  می

 هاي ویدیویی  بررسی اجمالی سيستم -2-6-5

و یـا نظـارت مـورد اسـتفاده قـرار      در درجه اول، اگر سیستمی برای مشاهده 

گیرد، تأکید طراحی روی بررسی نرخ بازیابی ی  نقطه قوت عمده را فـراهم خواهـد   

آورد. به حداقل رساندن زمان تأخیر کنترل، بسیار مهم است )هر دوی تأخیر کنترل 

دهـد. اکثـر    جایی( و مزیتی است که سیستم آنـالوگ ارائـه مـی    دوربی  و تأخیر جابه

هــای  تواننــد کنتــرل همــوار و بــدون تــأخیر از دوربــی  ی ویــدیویی مــیهــا سیســتم

هـای   فراهم کنند. اما ای  روند کنترلی باید تحت انواع مختلفی از طرح 7یاب موقعیت

 . ده از شبكه، تأیید شونداستفا

برانگیزتری  مسائل برای ناظر، تالش بـرای دنبـال کـردن یـ       یكی از چال،

یاب در ی  سیستم ویـدیویی مبتنـی بـر شـبكه      موقعیت سوژه با استفاده از دوربی 

است که با ی  پاس  کنترل سریع در ذه  طراحـی شـده اسـت. در برخـی مـوارد،      

از زیرسـاختار   هـا  آنهای مبتنی بر آنالوگ، بسیار پرهزینه است، زیرا  استقرار سیستم

ی کـاه،  محور(. اما روشـی را بـرا   )مانند کابل هم کنند کابل اختصاصی استفاده می

پذیر برای  حتی اگر ی  سیستم مبتنی بر شبكه  مقایسه .دهند کنترل تأخیر ارائه می

استفاده شود و یا از ارتباطات اختصاص یافته بـرای ایـ  منظـور اسـتفاده      ونقل حمل

 شود.

                                                 
1 .PTZ: Pan Tilt  Zoom 
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 یاب و یك دوربين گنبدي شكل در فضاي باز. هاي موقعيت دوربين :32-2شكل                    

 هاي ویدیویی اجمالی سيستمبررسی  -2-6-6

عنـوان اسـتقرار اطالعـات     ویدیو روی شبكه چیست؟ ویدیو با تعریف بهتر بـه 

کند. ایـ    عمل می 7ویدیویی در ی  شبكه استقرار یافته است که مطابق با مدل الیه

کننده با اسـتفاده   کننده  ارسال افزارهای تبدیل مدل شامل پشتیبانی از دوربی  و نرم

و استاندارد نمودار اطالعـات   7دهای مختلف مانند استاندارد کنترل ارسالاز استاندار

همه بار شبكه که از طریـق کابـل   است. مشابه ایمیل، جریان ویدیویی، داده و  9کاربر

هـای   تواننـد از سیسـتم   های ویـدیویی مـی   شوند، اطالعات و داده محور منتقل می هم

ها و تجهیزات الكترونی  امنیت  گاههای کنترل دسترسی و دیگر دست نظارت، سیستم

 فیزیكی، عبور کنند. 

های داده ویدیویی  دهند، بسته ها قرار می هایی که ویدیو را روی شبكه دستگاه

کننـد. یـ     های مختلف با مقاصدهای مختلف، منتقل مـی  مكان یاو را به ی  مكان 

توانـد   اناله مـی دستگاه مانند دوربی  ویدیوی شبكه و یا رمزگذارهای ویدیویی چندک

                                                 
1 .OSI: Open Systems Interconnection 

2.TCP: Transmission Control Protocol 

3 .UDP: User Datagram Protocol 
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کننـده واحـد ویـدیویی شـبكه و یـا موقعیـت        ی  جریان ویدیویی را به یـ  ضـبط  

هـای   تواند ای  جریـان ویـدیویی را بـه مكـان     رمزگشاهای ویدیویی بفرستند و یا می

 مختلف با تجهیزات مشابه بفرستند. 

 انتخاب شود؟ در بسیاری از موارد، هزینه مالكیـت  دیوی اینترنتیچرا باید وی

تری برای چرخه حیات سیستم وجود دارد. بـا توجـه بـه زیرسـاختارهای شـبكه،       کم

کننـد،  هزینـه نصـم     های قدرتمند از شبكه داخلی استفاده مـی  دستگاه که یهنگام

دهد. کاربر  های محلی را کاه، می پذیری به منبع برق یابد و نیاز و آسیم کاه، می

های ویدیویی  فته، استفاده کند، زیرا دستگاهیا تواند از سربار عملیاتی کاه، نهایی می

های سیستم ویدیویی  ای در هر موقعیتی از شبكه، در دسترس هستند. دستگاه شبكه

تری نیاز دارند؛ با ای  حال،  ای اغلم به نگهداری و نظارت بر خرابی سیستم کم شبكه

ای اشـتراکی،  باید به طراح هشدار داد که از پشتیبانی ای  دستگاه برای زیرسـاختاره 

های ضبط که در محل هسـتند.   اطمینان حاصل کند. مانند کنترل شبكه و پشتیبان

هـای   در غیر ای  صورت، سیستم ویدیویی بـرای حفـ  و انجـام عملیـات بـه هزینـه      

 بیشتری نیاز دارد.

 
ل هاي سنتی انتقا و کابل سيم در فيبرهاي نوري طور بی د بهنتوان تصاویر ویدیویی می :31-2شكل 

 یابند.
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سـرعت گسـترش یافتـه و     یابد و بـه  سیستم ویدیوی شبكه نمونه، استقرار می

هـای آینـده بـه     زیرساختاری نصم شده و دسـتگاه گذاری اولیه  عنوان ی  سرمایه به

اند که به موقعیت دسترسی دارد و معموال(  تری  شبكه در دسترس متصل شده نزدی 

شـما ایـ  رونـد را بـا نصـم و       کـه  یهنگـام د. شو اتاق ارتباطات از راه دور نامیده می

کنید و از مرکـز مـورد نظـر، کـه      اندازی زیرساختارهای نقطه به نقطه مقایسه می راه

دارای الزامات متغیر باشد، استقرار و نصـم یـ  سیسـتم ویـدیویی شـبكه بـه یـ         

 شود.  ضرورت تبدیل می

تـوان   انی مـی ای و در هـر زمـ   ویدیوهای زنده و یا ضبط شده را در هـر نقطـه  

تـوان   ری سیسـتم ویـدیویی را مـی   گـذا  مشاهده کرد و امكان استفاده بهتر از سرمایه

هـای نظـارت    هـای مهـم سیسـتم    های ویدیویی شبكه از بخ، . سیستموجود آورد به

عمومی مانند امنیت مرکز شهر و حمل و نقل عمومی هستند. همچنی  ممك  است 

 زمان ی  دوربی  را مشاهده کنند.  هم طور نیاز باشد که ی  و یا چند فرد به

ــاختارهای  ــاز»زیرس ــتگاه « ب ــام دس ــان ادغ ــویری از   امك ــارت تص ــای نظ ه

،  طـراح آگـاه اسـت، زمـانی کـه      حال ی بااآورند؛  مختلف را فراهم می یدکنندگانتول

هایی مشابه سیستم ویـدیوی آنـالوگ وجـود     قابلیت همكاری مورد نیاز است، چال،

انتقال با ویدیوی شبكه استانداردسازی شده است، هر تولیدکننده دارند. هرچند روند 

کنـد کـه    سازی ویدیو در منبـع ویـدیو اسـتفاده مـی     از ی  نسخه ویوه موتور فشرده

 ممك  است از طریق سیستم کنترل و ضبط، رمزگشایی شود. 

و رابـط   7افـزاری  هـای توسـعه نـرم    ی  روش مقبـول از تبـادل چنـی  بسـته    

 یدکننـدگان تولافـزار بـی     نویسـی نـرم   و اطالعات رابط برنامه 7افزار  رمنویسی ن برنامه

فـرد،   افـزار منحصـربه   نویسـی نـرم   روی ی  رابـط برنامـه   ها آنوجود دارد و برخی از 

تـر کننـد. انتخـاب یـ       دهنـده را سـاده   اند که روند کار توسـعه  استانداردسازی شده

                                                 
1 .SDK: Software Development Kit 

2. API: Application Pogramming Interface 
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گـذاری در   وی است، مشابه سـرمایه دوربی  توسط تولیدکننده که دارای ی  برنامه ق

هـای خالقانـه و    حـل  بسیاری وجود دارند کـه راه  دهندگان توسعهافزار است.  ی  نرم

ری  وجـه بـه نیازهـای    توانند به بهت می ها حل راهاند که ای   فرد تولید کرده منحصربه

پاس  بگویند. خرید ی  دوربی  از ی  تولیدکننده ناشـناس تـا حـد زیـادی      موجود

 ضبط و نظارتی که ممك  است استفاده شده باشد را محدود خواهد کرد.  یها حل راه

استانداردهای قابلیت همكاری به فرآیند تصمیم ی  انتخاب دوربـی  شـبكه   

کند، اما طراح باید آمادگی داشته باشد تا انطباق مدنظر بـا اسـتانداردهای    کم  می

د داشته باشید که هیچ انطبـاق جزئـی   نیاز قابلیت همكاری را فراهم آورد. به یا مورد

 یابد! یابد یا اصال( انطباق نمی یا کامال( انطباق می حل راهوجود ندارد؛ ی  

هـای مـرتبط از جملـه کنتـرل دسترسـی، نفـوذ،        سـازی سیسـتم   ادغام و یكپارچـه  

 توانند قابلیت همكاری مفیدی را فراهم آورند.  سوزی، ایمنی و ارتباطات می آت،

های پیشـرفته   کننده ی بسیار دقیق با چندی  مگاپیكسل و بررسیتصویربردار

تایـان   ای در میـان هـم   در سیستم ویدیویی در دسترس هستند و دارای مزیت عمده

هـای   تنظیم دستی خود است. باید ای  نكته را در ذه  داشت که بسیاری از فناوری

بایـد بـه ویـدیوی    ماننـد و   تصویربرداری تخصصی هنوز هم با تنظیم دستی باقی می

هـای رمزگـذار تبـدیل     های ویدیویی و یا دسـتگاه  شبكه از طریق استفاده از پشتیبان

د کـه ایـ    کن یاء و افراد را بسیار آسان میشوند. تصویربرداری پیشرفته، شناسایی اش

ـ     ها در مقایسه با هم دستگاه د ضـبط، دارای  تایان تنظیم دسـتی معـادل خـود در رون

  . عملكرد بهتری هستند

توان در هر مكـان قابـل دسترسـی در شـبكه      ها را می جایی ای  دستگاه از آن

سـازی مسـتقیما( متصـل شـده و ناحیـه       های ذخیـره  قرار داده و مدیریت کرد، شبكه

پذیر هستند و رشد آینده را بـرای بسـترهای ویـدیویی     راحتی مقیاس سازی به ذخیره

بكه، نیـاز اسـت کـه خطرپـذیری     کنند. در اسـتفاده از ویـدیوی شـ    شبكه فراهم می
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ها برای طراحی امنیت شبكه معموال(  زیرساختاری مرکز کاه، یابد، اما بهتری  شیوه

در  یطـورکل  بهدهند که  های امنیت شرکتی را استقرار می هایی مانند سیستم دستگاه

 دسترس نیست. 

ـ  باید دستگاه  طـور عمـومی در دسـترس قـرار گیرنـد.      ههای ویدیویی شبكه ب

اتی که وجود دارند فراتر از محرومیت از خدمات هستند و بایـد بیـان کـرد کـه     خطر

های ویـدیویی شـبكه تنهـا از تعـداد محـدودی کـاربر، مسـتقیما( پشـتیبانی          دوربی 

کنند. همچنی  ای  خطر احتمال دارد که کنترل دستگاه به دست گرفته شـود و   می

الوه بـر ایـ ، ممكـ  اسـت بـه      د، عهای ویدیویی هدایت شون در مكانی دیگر، جریان

 گونه داده ویدیویی ذخیره شده در دوربی ، امكان دسترسی وجود داشته باشد. هر

نامـه   از موافقـت  یدکننـدگان تولبه ای  خاطر است که بسـیاری از   مسئلهای  

ط های ضب اند تا بتوانند جریان داده  و دسترسی به دستگاه احراز هویت استفاده کرده

ها وجود دارد.  بكه  شرکتای  دستگاه مستقیما( در ش ر مدیریت کنند.و نظارت را بهت

هـایی کـه از قراردادهـای احـراز      ، باید به طراح هشدار داد که همه سیستمحال ی باا

سازی کند تا از سطا عملكردی که کـاربر نیـاز دارد،    کنند را مدل هویت استفاده می

 اطمینان حاصل کنند. 

 ها دوربينمنابع ویدیویی ضبط تصویر -2-6-7

گیرید، چندی   شما فناوری، قابلیت و کاربرد دوربی  را در نظر می که یهنگام

هـای تمرکـز  ابـت،     های  ابت، دوربی  دوربی  ازجملهبندی اصلی وجود دارند.  طبقه

هـای بـرد و    هـای واحـد گنبـدی شـكل، دوربـی       یاب و دوربی  های موقعیت دوربی 

 های مینیاتوری. دوربی 
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 ویدیویی آنالوگهاي  دوربين

شـوند،   نـوعی دیجیتـال محسـوب مـی     های آنالوگ نیز امروزه به البته دوربی 

 هسـتند. ایـ  امكـان     7ها حاوی ی  پردازنده  سـیگنال دیجیتـال   چراکه ای  دوربی 

کـار گرفتـه شـوند. پـردازش      های مختلف پردازش تصویر به آید که فناوری فراهم می

آورد تا از طریق لنـزی کـه روی    یری را فراهم میسیگنال دیجیتال امكان ایجاد تصاو

 تنظـیم شـود و   یكسـل پام شود کـه  ای  روند انج ،متصل شده 7دستگاه شارژ همراه 

بهتری  تصاویر ممك  تهیه شود. برای مثال در پردازش ویدیویی آنالوگ، باید مقـدار  

 متوسط را برای روشنایی یا رنگ تنظیم کرد. 

تـری  رسـانه    خل دوربی ، دیجیتال است، شایعاگرچه پردازش سیگنال در دا

هـای   خروجـی  که یهنگامانتقال، ی  رسانه غیردیجیتال از طریق کابل موازی است. 

 یابـد  دیجیتال فراهم شدند، اغلم توسط ی  نوع رسانه انتقالی سـیگنال انتقـال مـی   

 9عنوان مثال، فیبر نوری(. ) به

 هاي ویدیویی شبكه  دوربين

ویر ویدیویی را تولید و آن را برای جریان یـافت  در یـ    ای  دستگاه ی  تص

کند. ای  دستگاه ترکیبـی از یـ  لنـز، تصویرسـاز و پردازنـده       شبكه، رمزگذاری می

سیگنال دیجیتال و مبدل دیجیتال به آنالوگ در ی  بسته اسـت. حـداقل، دوربـی     

از فاصله دور،  ویدیویی شبكه شامل اتصال برای شبكه است. اگر ای  دوربی  را بتوان

شـود(،   یـاب اسـتفاده مـی    بندی کرد )برای ای  منظور از قابلیت لنز موقعیت موقعیت

ارسالی توسط کامپیوتر کاربر و یا مرکـز   پم موقعیت دوربی  از طریق دستورهایس

شود و مستقیما( به دوربی  روی شـبكه ارسـال    فرمان کنترل/ضبط شبكه، کنترل می

                                                 
1.DSP:DIgital Signal Processor 

2 .CCD: Charged Coupled Device 

 های آنالوگ مرسوم نیستند. امروزه دوربی  -9
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دهنـده   یاب ممكـ  اسـت دارای اتصـال    ربی  شبكه موقعیتشود. عالوه بر ای ، دو می

 شود.  ورودی/خروجی باشد که بیشتر برای ابزارهای کنترل موقعیت به کار گرفته می

بـرق   کـه  یهنگـام اگر دستگاه برقی مانند دوربی  ی  دستگاه سازگار باشـد،  

نباشد،  شود. اگر ای  دستگاه سازگار درخواست شود، به کابل شبكه داخلی ارسال می

ولـت و یـا   77 ولت و یا  77شوند  )معموال(  اتصاالت ولتاژ کوتاه برای برق استفاده می

 ولتاژ دوگانه(. 

 یاب هاي شبكه ویدیوي موقعيت دوربين

های دوربی  در فضای باز را بـرای   حل متخصصان و طراحان ایمنی معموال( راه

انی کافی در اختیار ندارند تا کاربردهای مختلف پیشنهاد کنند و زمان و یا نیروی انس

قابلیت، وضوح، عملكرد و نسبت هزینه به عملكـرد، امنیـت شـبكه و انطبـاق آن بـا      

شبكه شرکت خود را بررسی و آزمای، کنند. عالوه بر ای ، از بخ، امنیت فیزیكـی  

های خود را توجیه کند و برای  شود که مصارف و هزینه طور مستمر درخواست می به

هـای داخـل سـازمان، مفیـد      بخـ،  گذاری را برای دیگر اید روند سرمایهای  منظور ب

 سازد. 

یاب را با باالتری   مفید ای  است که ی  دوربی  پیشرفته موقعیت حل راهی  

سطا انطباق با استانداردهای شبكه، برگـزینیم. عـالوه بـر ایـ ، اسـتفاده از نظـارت       

هـای خـاص را بـه     ود کـه دوربـی   ش دوربی  با وضوح تصویر استاندارد شده باعث می

یاب در فضای باز در بازار امروز، تبدیل کند. مدیر  های موقعیت تری  دستگاه پیشرفته

 تواند با اعتماد به نفم در ای  بازار به خرید و فروش بپردازد. امنیت می

ها، ای  است که تأیید کنیم سیستم عامل دوربی   یكی دیگر از بهتری  تمری 

گـذاری   ها ی  سرمایه شده است. ای  سیستم عامل  بانی از برنامه تعبیهقادر به پشتی

تحلیــل ویــدیویی و  فروشــندگانآورد و بــه  را فــراهم مــی« تــأمی  امنیــت آینــده»

هـای شـمارش مـردم، ردیـابی      دهد که برنامـه  ، ای  امكان را میحل راه دهندگان ارائه
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در دوربـی  و بـدون    هـای تشـخیص رفتـار غیرطبیعـی را     شیء و تشخیص و برنامـه 

گونه تجهیزات خارجی انجام دهند. همچنی  داشت  قابلیـت ضـبط در دوربـی      هیچ

خصـوص زمـانی    بسیار مفید است. به 7صورت کارت حافظه شمارنده با ظرفیت باال  به

 که شبكه قطع شده است و یا برای ایجاد ی  سیستم ضبط فروش، کاربرد دارد.

یـاب و یـا    منظور تأیید با ی  شـبكه موقعیـت   هها ب ای از ویوگی فهرست نمونه

 طور معمول عبارت است از: دوربی  شبكه به

 تصویرساز با وضوح باال برای استفاده در شم یا روز. 

 نمایی محدوده طیف فاصله کانونی گسترده برای حداکثر بزرگ. 

 .بهتری  میزان نورپردازی برای هر دو تصاویر رنگی و یا سیاه سفید 

 آورد. وجود می پذیری را به کز گسترده، حداکثر انعطافمحدوده تمر 

 یاب، مطابقت دارد. با استانداردهای وضوح باال در دوربی  موقعیت 

        با استانداردهای امنیـت شـبكه مطابقـت دارد، سـهولت اسـتفاده توسـط

 ارتباطات و سازگاری با الزامات. یفنّاورهای  بخ،

 یابد. با قوانی  شبكه انطباق می 

 شـوند و هـیچ    در کابل شبكه داخلی  دارای برق   می« سبز»های  دستگاه

 نیازی به منابع تغذیه خارجی وجود ندارد.

 ممك   ضبط حافظه داخلی برای کاربردهای پنهان در صورت قطع تصاویر

 است.

 رد.وجود دا دما تری  دامنه تحمل گسترده 

« ال یـده ا»ی  مدیر امنیت فیزیكی و یا طراح، تالش خواهد کرد که دوربـی   

را شناسایی کند؛ در گذشته، ممك  بوده که مشكالتی با چندی  دوربی  شبكه وچود 

هـا را ارضـاء    هـا، بخـ، جزئـی از ویوگـی     داشته باشد که هـر کـدام از ایـ  دوربـی     

                                                 
1. SD: Secure Digital 
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ارتباطات و  یفنّاورها را با هم در باالتری  سطا  کردند. امروزه، همه ای  مشخصه می

های ویـدیویی شـبكه    توان یافت. برخی از دوربی  تی میانطباق قابلیت همكاری صنع

تواننـد   های تشـخیص شـه هسـتند و مـی     های پیشرفته مانند الگوریتم شامل ویوگی

هـای ویـدیویی    های بعدی از طریق ضبط ها را در منابع ویدیویی برای پردازش ابرداده

ــترده       ــف گس ــد. طی ــردازش کنن ــویر، پ ــردازش تص ــتم پ ــا سیس ــبكه و ی ای از  ش

دهنـد،   یی را بـرای اسـتفاده در ایـ  دوربـی  ارائـه مـی      هـا  ، الگوریتمدهندگان سعهتو

، استانداردهای نوظهوری بـرای معیارهـای قابلیـت همكـاری و مقیدسـازی      حال ی باا

 وجود دارد. 

 رمزگذارهای ویدیویی شبكه

کاناله و  عنوان رمزگذارهای ویدیویی چندکاناله و یا ت  ها اغلم به ای  دستگاه

سـادگی، ویـدیوها    ها به گیرند. ای  دستگاه های ویدیویی، مورد اشاره قرار می   یبانپشت

کنند کـه ممكـ     های آنالوگ به چندی  جریان داده ویدیویی تبدیل می را از دوربی 

کننده ویدیویی شبكه و یا مرکز کنترل دستور، مورد پذیرش قـرار   است توسط ضبط

و یا ش، کاناله است که ممك  است در نزدیكی گیرد. معموال( ای  ی  دستگاه چهار 

ای که بتواند خود را بـا اتـاق ارتباطـات از راه     دوربی  آنالوگ قرار گیرد و یا در فاصله

 دور تطبیق دهد. 

 
 کننده شبكه ویدیویی ضبط :32-2شكل 



12        راهنماي کاهش احتمال حمالت تروریستی 

 

هـای کوچـ     حـل  کاناله وجود دارند کـه بـرای راه   همچنی  رمزگذارهای ت 

را بـه ویـدیوهای شـبكه ارتقـاء داد.      ها آنتوان   هستند که می ویدیویی آنالوگ مفید

دار نصم شده و یا ی  نوع  بندی ممك  است ی  نمونه مستقل، دستگاه دندانه بسته

قرار تر  دار بزرگ سازی دندانه در داخل ی  دستگاه ذخیره« تیغه»کارت باشد که ی  

یبانی یـاب پشـت   وربی  موقعیتیا چند نوع قانون کنترل د دارد. ای  رمزگذارها از ی 

یـاب را پشـتیبانی    هـای موقعیـت   های دوربی  سیگنال کنند. ممك  است رمزگذار می

اند و یا از طریق ی  کابـل سـریال بـه هـم      کند که در ی  کابل موازی تسهیم شده

 متصل شده هستند. 

 سازي اجمالی فناوري فشرده بررسی

های ویدیویی  ، دوربی گرفت نمی ویی مورد استفاده قرارسازی ویدی اگر فشرده

داشـتند،   تر از آن چیزی که امروز دارند، مـی  شبكه و رمزگذارها، محبوبیت بسیار کم

هـای ورودی تـا همـی      زیرا زیرساختارهایی برای حمایت از انتقال ایـ  جریـان داده  

 اواخر آماده نبوده است. 

، یطـورکل  بـه و استقرار ویدیوی شبكه ای  روزها به امری عادی تبـدیل شـده   

های نظارت تصـویری در مقیـاس بـزرگ و متوسـط را ارائـه       حل شرایط الزم برای راه

های نظارت تصویری کوچـ  بودنـد کـه در درجـه  اول بـرای       دهد. تنها سیستم می

های ویدیوی  حل عنوان تأ یر مثبت راه ویدیوی آنالوگ استقرار یافتند، اما ای  روند به

و باعث شده که استقرار ویدیوی شـبكه در جهـان مقـرون    میزبان، تغییر کرده است 

 ونقل حملهای  ای از فناوری حل ویدیوی شبكه، نتیجه های راه تر شود. محرك صرفه به

هـای   سازی دوربـی   وری افزای، رویكردهای فشرده کارآمد، قدرت در اینترنت و بهره

وزه بـا اسـتفاده از   های ویـدیوی امـر   سازی ویدیویی در دوربی  فشرده امروزه هستند.

هـا بـوده و    کاربردی برای اکثر دوربـی   یفنّاورتری   شوند. فیلم رایج انجام می  7فیلم

                                                 
1 .MJPEG: Motion Joint Photographic Expens Group 
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ها برای دیـدن اسـتفاده شـده کـه      هنوز هم امری عادی است. دقیقا( از همان دوربی 

 هـا  آنکند و  برداری می قابلیت جریان ویدیویی را دارند. با وجود فیلم، دوربی  عكم

تواند تصاویر بسیار زیادی را  کند. ی  دوربی  می سازی می فشرده 7رمت عكمرا در ف

فریم در  انیـه اسـت. ایـ  تصـاویر      91تصویر( که مشابه  91 انیه بگیرد. )مثال(  7در 

طور متـوالی نگـاه کنـیم درسـت      را به ها آنشوند و اگر  سپم روی شبكه منتقل می

 آیند.  مانند ی  فیلم به نظر می

را مشاهده کنیم، الزم است کـه آن را   شده فشردهكه بتوانیم ویدیوی برای این

 طورمعمـول  بـه های تلف  همراه امروزه  رمزگشایی کنیم. بسیار رایج است که دستگاه

هـای بسـیار    عنـوان دسـتگاه   کنند که قـبال( بـه   های ویدیویی را رمزگشایی می جریان

واقع، رمزگشایی رایـج اسـت کـه    شدند. در پیچیده و ویوه پردازنده در نظر گرفته می

افـزاری و یـا    دهد شـما یـ  انتخـاب خـوب از اسـتفاده رمزگشـاهای نـرم        نشان می

دهد کـه نظـارت تصـویری را تقریبـا( در      اید، که به شما اجازه می افزاری داشته سخت

ای و یا اینترنتـی وجـود    ها باید اتصال شبكه اجرا کنید که در همه ای  مكان ییهرجا

 . داشته باشد

 2ضبط پالک خودرو هاي دوربين

طـور ویـوه بـرای تصـویربرداری از      های تخصصی هسـتند و بـه   ها، دوربی  ای 

،  9اند که از طریق سیستم تشخیص پالك خوردو اطالعات پالك خودرو، طراحی شده

ها دارای اجزای مشابه دوربی  نظـارت مـادون    کند. ای  دوربی  تصویر را پردازش می

که به نور کننده هستند  های خودروها دارای ی  پوش، منعكم كقرمز هستند. پال

ام کنتـرل  بنـابرای  یـ  فرصـت بسـیار عـالی بـرای انجـ       مادون قرمز حساس است، 

 آید.  ای غیرفعال، فراهم می کننده به شیوهدسترسی و ردیابی بازدید

                                                 
1. JPEG:  Joint Photographic Expens Group 

2 .LPC: License Plute Cupture Cameras 

3 .LPR: License Plute Recognition 



14        راهنماي کاهش احتمال حمالت تروریستی 

 

 روز/شب« واقعی»با قابليت  ها دوربين

اند  رنگی شناخته شدهوسفید یا  یاهسای ه عنوان دوربی  ها اغلم به ای  دوربی 

معمـوال( در محـدوده    هسـتند و  که دارای قابلیت مشاهده نور نزدی  به مادون قرمـز 

تنهایی و یا با هم با یـ    ها به باشند. ممك  است ای  دوربی  نانومتر می 881تا  801

ه کننده مادون قرمز خارجی مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد کـه بـه ایـ  محـدود        روش 

علت گرمـا و اشـعه    ای، به های رشته حساس هستند. نورهای مادون قرمز با پایه المپ

ویوه هنگامی که در ارتفاع کم نصـم شـده باشـند.     مادون قرمز، خطرناك هستند. به

تـری    دی( ایـ  مشـكل را ندارنـد. یكـی از چنـدمنظوره      ای روشنگرهای با پایـه )ال 

یاب امروزه، ویوگی شم/روز است.  و موقعیتهای  ابت  های بسیاری از دوربی  ویوگی

رنگـی دسـتی و خودکـار اسـت، ابتـدا یـ        -دوربینی که دارای قابلیت سیاه و سفید

توانـد بـا یـ  وضـعیت سـیاه و سـفید بهتـر         کند که می وضعیت نور کم را حم می

طور اتوماتیـ  فیلتـر قطـع مـادون قرمـز آن را       جایگزی  شود. ای  دوربی  سپم به

بخشد. سپم ای   و حساسیت آن به نور در طیف موردنظر را بهبود می کند حذف می

طور خودکار ی  چراغ مادون قرمز را روشـ  کنـد و در تـاریكی،     تواند به دوربی  می

 همه چیز را ببیند. 

 
 ي ضبط تصویر پالک خودروها دوربين :33-2شكل 
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 یهاي حرارت دوربين

کنند، اما  رت ی  صحنه را  بت میها، مقادیر گرما و یا درجه حرا ای  دوربی 

نظر از اینكه نور و روشنایی صحنه به چشـم   کنند. صرف مقادیر روشنایی را  بت نمی

های حرارتی  رسد. هرچند شناسایی رنگ و جزئیات با دوربی  نظر می انسان چگونه به

خصـوص در   هـا بـه   کنند(، ایـ  دوربـی    غیرممك  است )زیرا تنها دما را مشاهده می

هایی که دارای ا ـر گرمـایی هسـتند، مفیـد      های تاری  برای فعالیت هده صحنهمشا

هـای در   هـای دوربـی    حل طور معمول راه است. متخصصان و طراحان امنیتی باید به

منظور  فضای باز را برای کاربردهای مختلف مشخص کنند و باید مشخص کنند که به

هایی بـه دوربـی  نیـاز اسـت.      تكمیل تسهیالت گشت بصری و فیزیكی، در چه مكان

های تصویرساز حرارتی در گذشته بسیار پرهزینه بودند، اما امروزه محصوالتی  دوربی 

کننـد ممكـ  اسـت دارای     که از تصویرسازهای حرارتی غیرخن  شده اسـتفاده مـی  

% هزینه همتایان 70فوت(، اما قیمت آنها در حدود  7011تری باشند ) محدوده کوتاه

تواند شامل قابلیت شبكه،  آنهاست. ای  دوربی  پیشرفته اینترنتی می تصویرساز سرد

هـای رنگـی متفـاوت باشـد تـا مزاحمـان را در طیـف         قدرت اینترنت و جریان طیف

سازی شناسایی کنـد. همچنـی  بـرای طـراح      ای از شرایط و وضعیت فشرده گسترده

د کـه بـه   هم آورری حرارتـی را در بسـتری فـرا   هایی وجود دارد که تصویربردا فرصت

هـای   دهد کـه برنامـه   دهندگان راه حل، مجوز می فروشندگان تحلیل ویدیویی و ارائه

شمارش مردم، ردیابی شیء و تشـخیص و برنامـه شـناخت رفتـار غیرطبیعـی را در      

ر گونه تجهیزات خارجی توسعه دهند. اگر کسی سعی کنـد کـه د   دوربی  بدون هیچ

کردن آن  دایت و یا پنهانای  مداخله یا از طریق ه) روند کاری دوربی  مداخله کند 

شـرطی   صورت محلی  بت شـده دارایـی پـی،    ی  هشدار منتقل شده و یا به است(،

دهد چه کسی ای  کار را انجام داده است. مشابه دوربی  پیشرفته   است که نشان می

ه یاب اینترنتی، قابلیت ضـبط در دوربـی  وجـود دارد کـه در کـارت حافظـ       موقعیت
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عنوان ی  راهنمـایی، در اینجـا یـ  مجموعـه مشخصـه       شود. به دیجیتال ضبط می

رفتـه را مشـخص    صرفه و پی، دوربی  حرارتی اینترنتی مقرون بهوجود دارد که ی  

 کند: می

 های مختلف رنگی بوده و بنـابرای    های متعدد و مستقل که جریان جریان

 دارد. وجود« نامرئی»شما بهتری  شانم در دیدن مزاحم 

 .تشخیص حرکت ویدیو، زنگ هشدار فعال، تشخیص صوتی 

    هـای تعبیـه    پشتیبانی از بسترهای الگوریتم تحلیل ویـدیویی کـه برنامـه

 کند. ای مانند سیم انتقال را فعال می شده

    تأیید انطباق با استانداردهای امنیت شبكه سهولت دسـتیابی بـه الزامـات 

 .تكنولوژی اطالعات و بخ، 7عدالت اداری

  .تأیید انطباق با قراردادهای شبكه 

 دهـد   دار شده روی کابل شبكه داخلی نشـان مـی   های برق نورسبز دستگاه

 که به منابع تغذیه خارجی نیازی نیست.

 .ضبط حافظه داخلی برای کاربردهای پنهان و در وضعیت قطع برنامه 

 تری  دامنه دمایی. تحمل وسیع 

آل بـه یـ  دسـتگاه نظـارت محیطـی       های تصویربرداری حرارتی ایده دوربی 

انـد، ماننـد مرزهـا و     هـای کـاربردی بـا خطرپـذیریی بـاال تبـدیل شـده        برای برنامـه 

هـای شـم/روز وضـوح بـاال ترکیـم       ها اغلـم بـا دوربـی     ها و ای  دوربی  سفارتخانه

 شوند.   می

                                                 
1. ADJ: Administration of Justics 
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  1کننده پيشرفته  شارژ همراه  بررسی -2-6-1

اســت و روی بســیاری از ایــ  دســتگاه، قدرتمنــدتری  دســتگاه تصویرســاز  

کننده پیشرفته شارژ همـراه   های ویدیویی اینترنتی در دسترس است. بررسی دوربی 

های انتقال عمودی مانند دو بررسـی پیشـرفته شـارژ همـراه      با تعداد زیادی از سلول

مجهز شده است. ای  به معنی ی  سلول انتقـال عمـودی بـرای هـر پیكسـل دیـود       

شوند که نتیجه آن یـ     انیه منتقل می 31/7ها در كسلحساس به نور است. همه پی

 تر هستند.  شفافیت کامل با تاری حرکت کم

 لنزها  -2-6-1

توان  مزایای بسیاری کسم کرد؛ مانند  با در اختیار داشت  لنزهای خوب، می

لنزهـا یـ  جزئـی     م تصـویربرداری انجـام داد.  آوری کـرده و سـپ   اینكه نور را جمع

وت بزرگی در بهبود کیفیت صحنه تصویر کلی و حساسـیت  توانند تفا هستند که می

 آن ایجاد کنند. 

ای  لنز برای نصـم بسـیار مناسـم اسـت، زیـرا فاصـله       : لنزهاي چندکانونی

در  گستره  فاصله کانونی با هم فـرق   2Xکانونی آن متغیر است. لنزهای چندکانونی

ـ     8Xدارند و ی  لنز چندکانونی  رخالف عدسـی  از طیف به فكـم متفـاوت اسـت. ب

کند، نقطه کانون عدسـی بایـد تنظـیم     نما، هنگامی که فاصله کانونی تغییر می بزرگ

 توان از راه دور کنترل کرد.  شود. ای  لنز را نمی

 سيستم نظارت تصویري روشنایی -2-6-12

های  الزامات روشنایی برای ی  سیستم نظارت تصویری به حساسیت دستگاه

های نظارت ویدیویی و وجـود نـور در مرکـز،     متصویری و استفاده کاربردی از سیست

ــنعكم  ــور م ــرای توصــیف ن ــور   بســتگی دارد. ب شــده از ســطوح تخــت از شــدت ن

                                                 
1. CCD: Charge-Coupled Device 
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ــی   ــتفاده م ــندگی( اس ــدازه    )درخش ــورت ان ــ  ص ــه ای ــیم ب ــی  کن ــری م ــود  گی ش

گیری حساسیت ی  دستگاه تصویرسـاز   )پروژکتور/مترمربع( و ای  روشی برای اندازه

های نظارت تصویری به نور منعكم شده  که دستگاه یینظارت تصویری است. از آنجا

بستگی دارند، سطوحی که دارای قابلیت بازتاب بیشـتری هسـتند بـه دسـتگاه ایـ       

د که تصاویر بهتری را تكثیر کنـد. بـرای مثـال، هنگـامی کـه یـ        نده امكان را می

های بازتاب  شود، مشخصه سیستم نظارت تصویری برای منطقه پارکینگ طراحی می

تری نسبت بـه   نسبی آسفالت و بت  باید در نظر گرفته شود )بت  دارای سطا روش 

های نظارت تصـویری و نـورپردازی بایـد چـه کـاری انجـام        آسفالت است(. با دوربی 

دهیم؟ برای بررسی سطوحی مانند آسفالت بـه نـور بیشـتری نیـاز اسـت کـه دارای       

در  ها یر هستند که دیگر دوربی تصاو کننده پایینی برای تولید همان کیفیت منعكم

 کنند. سطوح نزدی  بتنی تولید می

در زمان انتخاب نور، درجه حرارت رنگ ی  الزام بسـیار  : درجه حرارت رنگ

شود. درجـه حـرارت رنـگ     بیان می  7مهم است. درجه حرارت رنگ در واحد کلوی  

بنده جسم سـیاه  ی  منبع نور در واقع درجه حرارتی است که در آن، رنگ بدنه بازتا

ویـوه آنهـایی    آل هستند. به درخشد. برخی از منابع نور برای بازتولید جزئیات ایده می

کنند. مزایایی بـرای منـابع نـور وجـود دارد کـه       کلوی  تولید می  9111که بی، از 

تری نسبت به ای  درجه حرارت رنگ هستند، امـا ایـ     دارای درجه حرارت رنگ کم

ای نیست که منبع نور با درجه حرارت  به جزئیات بهبود یافتهها مربوه  درجه حرارت

 کنند.  رنگ باالتر تولید می

 

                                                 
1. kelvin 
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سـازی مـادون قرمـز یـ  ابـزار عـالی بـرای         روش : سازي مادون قرمز روشن

هـای شـم/    کردن روشنایی جهتی و شدید به نواحی کلیدی است. اکثر دوربی  اضافه

ور مـادون قرمـز نزدیـ  قابـل مشـاهده      روز در وضعیت سیاه و سفید خودکامال( به ن

سازهای مـادون   نانومتر( حساس هستند که اکثر روش 301نانومتر( و نامرئی ) 801)

کنند و ایجـاد نـور مـادون قرمـر را بـه یـ  راه        ها را تولید می قرمز امروزه، ای  رنگ

طـور کـه قـبال( گفتـه      کنند. همان هزینه برای تأمی  نور اضافی در شم تبدیل می کم

ساز مادون قرمز باید با دستگاه تصویرسازی انطبـاق یابـد تـا از سـازگاری      شد، روش 

ها وجود دارند کـه   شود، برخی از دوربی  طور که گفته می اطمینان کسم کند. همان

 به هر دو طول مو  حساس هستند. 

 ها، سایز تصویرسازها و حساسیت: پیكسل

امروزه افزای، یافته اسـت،   جایی که کیفیت تصویرسازهای مگاپیكسلی از آن

 توانایی بازتولید و تكثیر تصاویر با کیفیت باال افزای، یافته است.

 دوربين وضوح باال 

العاده است که تأ یر مثبتی روی صنعت  دوربی  وضوح باال ی  استاندارد فوق 

گذارد و بنابرای  فیلم با کیفیت، نـرخ فـریم و وضـوح و کیفیـت      نظارت تصویری می

هــای  تــر از تصــویربرداری کنــد. دوربــی  وضــوح بــاال پیچیــده تضــمی  مــی رنــگ را

کند،  تر و بهتری را فراهم می صرفه حل مقرون به چندمگاپیكسلی نیست و در واقع راه

زیرا نظارت تصـویری بـرای مشـاهدات، بررسـی پزشـكی قـانونی و شناسـایی دارای        

دا کند. وضـوح بـاال دارای دو   آمیز استقرار پی طور موفقیت ت که بهاساحتمال باالتری 

 است. 7میلیون پیكسل در هر فریم است که تقریبا( پنج برابر حدود استاندارد 

                                                 
1. SD: Standard Definition 
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 دوربين مدار بسته وضوح باال -2-6-11

اند کـه   های مداربسته با کیفیت باال بر اساس تكنولوژی ساخته شده تلویزیون

فنـاوری  »وی عنـوان ویـدی   گام است. اخیرا( ای  فنـاوری بـه   در پخ، تلویزیون، پی،

شـناخته شـده اسـت کـه در ایـ  فنـاوری، ویـدیو در حالـت         « مگاپیكسلی آنـالوگ 

یابد. نتیجه ی  سیستمی است که دوربینی به دستگاه گیرنـده    غیرفشرده انتقال می

توانـد نمـای، داده شـود.     آن متصل است و بدون تأخیر و ساختاربندی حداقل، مـی 

تصویر صفحه نمای، به عـواملی بسـتگی    ضبط دوربی  مداربسته وضوح باال و وضوح

گـذارد. دوربـی  مـدار     دارد و تأ یر منفی روی کیفیت تصویر دوربی  وضوح باال نمـی 

هـای اینترنتـی    دهد که تمـام مزایـایی کـه دوربـی      بسته وضوح باال ای  امكان را می

انـد و تجهیـزات نظـارت تصـویری      مگاپیكسلی را به بازار نظارت تصـویری ارائـه داده  

انـد. دوربـی  مداربسـته وضـوح بـاال یـ  سیسـتم         نالوگ مناسـبی را تحویـل داده  آ

گونه زیرسـاختار اضـافی را    کند که نیاز ندارد که هیچ نقطه است و تضمی  می به نقطه

 استقرار دهد. 

 هاي ضبط سيستم -2-6-12

 ویدیویی دیجیتال کننده ضبط

شـده و   طـور دیجیتـال ضـبط    کننده هر فیلم و یا ویدیویی که به برای مصرف

کننده ویدیویی دیجیتـال در نظـر    عنوان ی  ضبط ممك  است به ،ذخیره شده است

کننـده ویـدیویی دیجیتـال یـ  دسـتگاه       گرفته شود. در صنعت امنیت، یـ  ضـبط  

کنـد و آن را در   ورودی آنالوگ چندکاناله است که ویدیوهای ترکیبـی را ضـبط مـی   

، پخ، و تحلیل ویدیویی را برای کند و امكان جستجو های دیجیتال ذخیره می رسانه

هـای   هـای ضـبط چندگانـه و یـا کـارت      کننـد. کـارت   ی  یا چند کاربر فـراهم مـی  

افـزار   افزار مدیریت ویدیویی دیجیتال و نـرم  کننده ویدیویی دیجیتال با ی  نرم ضبط
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توانـد یـ     دهد، در مجموع مـی  مدیریت ویدیویی دیجیتال که عمل باال را انجام می

 ویدیویی دیجیتال باشد. کننده  ضبط

های چندکانالـه بـا یـ  سیسـتم      های ویدیویی دیجیتال، دستگاه کننده ضبط

عامل بالدرنگ، ساخته شده، تعبیه شده و اختصاصی هستند که تصاویر ویـدیویی را  

هـای مشـابه را در    کند و داده شده  و نرخ ضبط، دریافت می ریزی برنامه در قالم پی،

 کند.  نویسد و ذخیره  می قابل حذف،  میفشرده غیر قالم اختصاصی روی لوح

 هاي ویدیویی شبكه کننده ضبط

های ویدیویی شبكه ی  بخ، محصول در حـال رشـد و مهـم را     کننده ضبط

دهد.  های اختصاصی به اشتراك گذاشته شده، نشان می برای استقرار ویدیو در شبكه

های ویدیوی  شوند؛ ضبط یده میها در زندگی روزمره د کننده هایی از ای  ضبط نسخه

هایی را برای اتحاد انتخاب منبع و روند ضبط برنامـه، فـراهم    دیجیتال خانگی، روش

 کنند.  می

 هاي مدیریت ویدیو سيستم -2-6-13

افـزاری ایـ     هـای نـرم   هـا معمـوال( چنـدکاربره هسـتند و هزینـه      ای  سیستم

و ذخیره ویـدیوها   ها مبتنی بر صدور مجوز دوربی ، مدیریت جریان ویدیویی سیستم

در پشتیبان اختصاصی و یا به اشتراك گذاشته شـده هسـتند و بـه کـاربران متعـدد      

کنند که ویدیوهای از پـی، ضـبط شـده و زنـده را      مجوز داده و آنها را مدیریت می

عنـوان یـ  داده مـدیریت     ، ویـدیو را بـه  7های مدیریت ویـدیو  بررسی کنند. سیستم

ی را مبنی بـر معیارهـای زمـانی مختلـف، موقعیـت و      کنند و بنابرای  جستجوهای می

توانـد   های مدیریت ویـدیویی مـی   افزار سیستم دهند. نرم رویدادهای مربوه انجام می

هـای   خـدمت کنـد و معمـوال( داده   « ابـری »صورت  صورت محلی انجام شود و یا به به

ند و های جستجو انجـام شـو   شود درخواست کند که باعث می ویدیویی را مدیریت می

                                                 
1 .VMS: Video Manage Systems 
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ســازی داده ویــدیویی مختلــف را پوشــ، دهنــد.  هــای ذخیــره توانــد موقعیــت مــی

باید دارای ابعـادی باشـند    ،کنند افزار مدیریت ویدیو را اجرا می هایی که نرم پشتیبان

زمان، قدرت پـردازش مـورد نیـاز     های ویدیویی، تعداد کاربران هم که با تعداد جریان

هـای ورودی و کنتـرل    سـازی  زمـان و فعـال   مهای جستجوی ه برای انجام درخواست

 سیستم خارجی، انطباق یابد. 

 نظارت تصویري و پردازش ابري

های میزبـانی شـده    منظور درك حرکت تكاملی نظارت تصویری به محیط به 

سـازی را در   برای موارد استفاده خاص، نیاز است که مفهوم محاسبات ابری و مجازی

کـردن دسترسـی شـبكه     ی، مدلی است که برای فعـال ابتدا تعریف کنیم. پردازش ابر

کـار گرفتـه    مورد تقاضا، مناسم موقعیت مشترکی از منابع محاسباتی قابل تنظیم به

های کاربردی و خدمات(  سازی، برنامه ها، پشتیبان، ذخیره شود. )برای مثال، شبكه می

ـ   که با حداقل تالش مدیریتی و یا تعامل ارائه  خدمات،  می ه سـرعت مقـرر   تواننـد ب

 شده و منتشر شوند. 

ـ   های تحویل نرم بندی روش سه روش اصلی برای طبقه ری و خـدمات  افـزار اب

تحویل ابری عمومی، شرکتی و خصوصی. بنابرای  در حـال   زیرساختاری وجود دارد؛

تـری    حاضر ما مفهوم تحویل را درك کردیم، حال اجازه دهید که سه تـا از محبـوب  

عنـوان خـدمات و    عنـوان خـدمات، زیرسـاختار بـه     افزار بـه  م؛ نرمخدمات را ارائه دهی

 عنوان خدمات. سیستم عامل به

عنوان خدمات بازرسی استاندارد دارای بیشتری  نظـارت تصـویری    افزار به نرم

افـزار را بـه یـ  ورودی ویـدیویی مـدیریت شـده و مـورد         مثبت نهفته است که نرم

گان خدمات میزبانی  دهنده خدمات توسط ارائه دهد. ای  میزبانی قرار گرفته، سوق می

 های نظارت ویدیویی هستند.  ویدیو، تحویل داده شده و دارای مزایایی برای برنامه
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ساختمان جهت کاهش بررسی مالحظات معماري در محوطه سازي  -3-1

 خسارات ناشی از انفجار

 پذیري و ارزیابی ریسك بررسی اجمالی تهدید، آسيب -3-1-1

د که حف  امنیت و ایمنی یـ  سـاختمان در   رس نظر می به گونه  یادر  نگاه اول 

هـایی کـه    هـا و روش  برابر تهدیدات و حمالت تروریستی جز با از بی  بـردن تمـامی راه  

تنها  یابی به ای  هدف نه . دستگردد ینمحاصل  ،اندازد یمره امنیت ساختمان را به مخاط

 .باشد ینمپذیر هم  صرفه نیست، بلكه در بسیاری از موارد امكان مقرون به

ا توجه به ای  نكته ضروری ه ذیری و ارزیابی خطر در ساختمانپ در بررسی آسیم

یسـتند. هـر   ها و مناطق به یـ  سـطا از حفاظـت نیازمنـد ن     است که تمامی ساختمان

است که سطا امنیت و  ها فردی از ویوگی ساختمان  و منطقه دارای مجموعه منحصر به

ردد. مسـائل و  گـ  هـا تعیـی  مـی    حفاظت مورد نیاز آن بخ، بـا توجـه بـه ایـ  ویوگـی     

ای داخل ساختمان، نوع کاربری سازه، تعـداد  ه هایی نظیر ارزش مدارك و سرمایه ویوگی

طـور   بنا و تعـداد طبقـات سـاختمان و همـی     مساحت زیر نی  و شاغلی  ساختمان،ساک

پذیری ساختمان در برابر تهدیدات و خطرات احتمالی از عوامل ا رگـذار در   میزان آسیم

بنـدی   ها، امكان دسته توجه به ای  ویوگی ارزیابی و تعیی  سطا امنیت ساختمان است.

ای و  ه طـرح سـازه  ئـ در اراکـه  دکن میفراهم را ی اهمیتی مختلف ها در گروه ها ساختمان

 معماری ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد.

 هدف از طراحی ایمن -3-1-2

هدف اصلی در رویكرد امنیتی در طراحی سازه به حداقل رساندن تلفات جـانی و  

راه برای   یمؤ رترمالی ساکنان ساختمان در مقابل تهدیدات و حمالت تروریستی است. 

هـای   هـا و زمینـه   دی جـامع و هماهنـگ بـی  رشـته    رسیدن به ای  هدف داشت  رویكر

سـازی، مهندسـی عمـران و...(     ی  ساختمان )طراحی معماری، محوطـه مختلف طراحی 

 است. 
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 جانمایی و ترکيب ساختمان کنار یكدیگر -3-1-3

عنـوان اهـداف حمـالت     هایی که با توجـه بـه کـاربری آنهـا بیشـتر بـه       ساختمان

 ؛بندی کرد صورت زیر دسته توان به گیرند را می تروریستی مورد توجه قرار می

 ها ها و سفارتخانه خانه های دولتی نظیر وزارت ساختمان. 

 ها و مراکز فرماندهی  ها با اهمیت زیاد و ویوه نظیر بیمارستان ساختمان 

 .های مسلا نیرو

 ها ها و دانشگاه های علمی آموزشی نظیر پووهشكده ساختمان. 

منظـور   سبم گردیده اسـت بـه   ،ها ی  ساختمانها و دفاتر  متعدد در ا وجود اتاق

صـورت   هـا عمومـا( بـه    های مختلف ای  ساختمان تر بی  قسمت دسترسی و ارتباه سریع

جا طراحی و ساخته شوند. ای  مسأله سـبم افـزای، حجـم و     ای( و ی  مجتمع )خوشه

تواند هدف مناسـبی بـرای حمـالت تروریسـتی      گردد که می تعداد طبقات ساختمان می

نامـه تایلنـد    هـا نظیـر آیـی     نامـه  های ارائه شده در برخی آیـی   مداد گردد. از راه حلقل

ها در کنـار یكـدیگر اسـت. در     استفاده از طرح گسترده و پراکنده در جانمایی ساختمان

منظـور کـاه، خسـارات وارد بـه سـاختمان در ا ـر        گردد به پیشنهاد می ،طرح پراکنده

تر  های کوچ  ساختمان ا زیربنای وسیع و چندطبقه باها ب حمالت تروریستی، ساختمان

 ند.جایگزی  شو

هـا   هـای نظـامی و فرودگـاه    منظـور سـاخت مكـان    ر ارت، آمریكا بـه ای  طرح د

 .گیرد طورگسترده مورد استفاده قرار می به

توان بـه   ها می از معایم استفاده از طرح پراکنده در جانمایی و چیدمان ساختمان

 نمود. موارد زیر اشاره

تری نسبت  طرح پراکنده)گسترده( نیازمند محیط و فضای گسترده .7

ایـ  مسـأله سـبم     هـا اسـت.   در ساخت و طراحی ساختمان به طرح مجتمع

و نیازمنـد یـ     گـردد  یمـ های حفاظتی و امنیتـی سـاختمان    افزای، هزینه

 تری نسبت به طرح مجتمع است. تر و پیچیده سیستم امنیتی گسترده
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ارتبـاه و   ،اصل موجود بی  دفتر در طـرح  پراکنـده  با توجه به فو .7

 دسترسی افراد به اماک  مختلف با دشواری روبرو است.

های پراکنده و مجتمع دارای مزایا و معایبی است کـه در سـاخت    هر ی  از طرح

منظور انتخاب طرح مناسم باید مد نظر قرار گیرند. از دیگر عوامل  های بزرگ به مجموعه

ای( در جانمـایی   ر انتخـاب طـرح گسـترده )پراکنـده( و مجتمع)خوشـه     کننـده د  تعیی 

 توان به موارد زیر اشاره نمود. ساختمان می

 :کننـده در چیـدمان    کـاربری سـاختمان از مسـائل تعیـی      کاربري ساختمان

منظور همـاهنگی   در بیمارستان به ،عنوان نمونه به های مختلف در ی  سازه است. خ،ب

های مختلف، استفاده از طرح مجتمع بر طـرح پراکنـده    بی  بخ،کامل و ارتباه سریع 

 ارجحیت دارد.

 :استفاده از طرح پراکنده در چیـدمان سـاختمان در    محدودیت فضا و زمين

 مراکز شهری با توجه به کمبود فضا و زمی  با محدودیت روبرو است.

شود طرح مجتمع خـود بـه    مشاهده می  7-9که در سمت چپ شكل  طور همان

 و صورت افقی و عمودی قابل طراحی و اجرا است. د

 1بيرون سازه، اما نه بيرون ذهن -3-1-4

محیط اطراف ساختمان در میزان امنیت و ایمنی سازه نق، حائز اهمیتـی دارد.  

گام در بـاال بـردن امنیـت یـ  سـازه انتخـاب مكـان مناسـم جهـت            یتر مهماولی  و 

 قرارگیری آن است.

و جنم زمی ، میزان پوش، گیاهی منطقـه و   نوع ی جغرافیایی مكان، ها یوگیو

باال بردن  در تواند یمی در حال انجام در مجاورت محل از عواملی است که ها نوع فعالیت

 حمـل و نقـل  نزدیكی بـه مسـیرهای    مثبت یا منفی داشته باشد. ریساختمان تأ امنیت 

از نكات منفـی در   ها راه بها و آ با رودخانه یجوار همها همچنی   راه آه  و بزرگ نظیر راه

                                                 
  www.wbdg.com(WHOLE BUILDING DESIGN GUIDE)در سایت عنوان ترجمه عنوان ذکر شده ای   . 7

  برای مبحث تعیی  مكان ساختمان است.

http://www.wbdg.com/
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هـا و مسـیرهای زیرزمینـی نظیـر      آید.  وجود سـازه  حساب می انتخاب محل ساختمان به

های مترو، خطوه زیرزمینی انتقال آب بـرق و گـاز، مسـیرهای زیرزمینـی کنتـرل       تونل

آوری و انتقال فاضـالب در انتخـاب محـل قرارگیـری سـاختمان از       سیالب و شبكه جمع

 ه باید مورد توجه خاص قرار گیرند.نكاتی هستند ک

های جغرافیایی و توپوگرافی زمی  اطراف ساختمان از جمله مسائلی است  ویوگی

تواند پیامدهای مثبت و منفی در باال بردن خطرپذیری سازه داشته باشـد. وجـود    که می

ها، جنم زمی  و جهت غالم وزش بـاد از عـواملی اسـت کـه      پوش، گیاهی، ناهمواری

 جهـت عنوان نمونه  باشد. به رگذاریتأ های شیمیایی و بیولوژی  ند بر عملكرد سالحتوا می

با انتخاب مكـان    ابت است. عمدتا(غالم وزش باد در ی  منطقه در فصول مختلف سال 

توان از ای  موضوع جهت کاه، خطرات حمالت تروریسـتی   مناسم قرارگیری سازه می

  سود برد.

هـا و پوشـ، گیـاهی منطقـه از جملـه       نـاهمواری  که اشاره شد، وجودطور همان

توانـد عملكـردی دوگانـه     پذیری ساختمان است که می گذار در میزان آسیمریعوامل تأ 

از موانـع طبیعـی و    توان داشته باشد. با انتخاب مكانی مناسم برای احداا ساختمان می

در  منظور کاه، و مسدود نمودن خـط دیـد دشـم  بـر سـاختمان و      پوش، گیاهی به

نتیجه کاه، میزان خطرپذیری سازه استفاده نمود. در صورت انتخاب مكان نامناسم و 

ها خود عاملی  پوش، گیاهی و ناهمواری ،بدون مطالعات کافی برای قرارگیری ساختمان

 به منطقه گردد.  سبم سهولت نفوذ و افزای، دید مهاجمانتواند  است که می

 
 ط بر ساختمان با قرارگيري مناسب در محل: مسدود نمودن خط دید محي1-3شكل 
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 : عدم استفاده مناسب از فضاي سبز به منظور کاهش دید محيط بر ساختمان2-3شكل

 معابر و مسيرهاي دسترسی -3-1-5

پـذیری   ای بر آسیم أ یر عمدهتواند ت گیری ساختمان بر روی سایت میمحل قرار

ی ساختمان از خطوه و معـابر  است مكان ساخت و قرارگیرای  آل  داشته باشد. ایده آن 

هـایی کـه اطـالع درسـت و      عبور مرور فاصله داشته باشد. ای  فاصله در مورد سـاختمان 

بـرای   روش معمـول رسـد.   نظـر مـی   دقیقی از سكنه آن در دست نیست نیز ضروری بـه 

 یابی به ای  هدف در نظر گرفت  میدان دیدی وسیع در مقابل ساختمان است. دست

تمان سـاخ   و نظارت بهتر بـر وسـایل نقلیـه ورودی بـه محوطـه     منظور کنترل  به

 اختصاصی برای دسترسی به ساختمان استفاده شود.  د از جادهشو پیشنهاد می

 
 کاهش دسترسی به ساختمان با احداث جاده اختصاصی :3-3شكل

منظور حفاظت و کنترل بیشتر بر  ها با اهمیت زیاد، ممك  است به برای ساختمان
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به فضایی  اصطالحا(منطقه روش  الزم باشد.  7تمان  ایجاد ی  منطقه روش اطراف ساخ

ها و پوش، گیاهی اضافی که سبم اخالل در کنترل  پیرامون ساختمان، بدون ناهمواری

 د.شو می اطالق ،بانی محیط بیرونی سازه گردد بصری و دیده

 
 : فاصله توقف و منطقه روشن اطراف ساختمان4-3شكل 

 توقف در کنار ساختمان ایجاد فاصله -3-1-6

گـذاری وسـائل نقلیـه     بسیاری از حمالت تروریستی در امكان شهری توسط بمم

منظور جلوگیری از نزدیكی وسائل نقلیـه بـه سـاختمان     پذیرد. اتخاذ ترتیبی به انجام می

 تواند در کاه، خسارات وارد به سازه حائز اهمیت باشد. می

یابد  گیری کاه، می نحو چشم ز انفجار بها رات مخرب انفجار با دور شدن از مرک

ا بـه  تواند دیوار ر عنوان نمونه رخ داد انفجار در نزدیكی دیوار می به . )با توان سوم فاصله(

نامـه   د. از ای  رو بسیاری از منابع و مراجـع نظیـر آیـی    های خطرناکی تبدیل کن ترک،

FEMA 426  تـری    صـرفه  تـری  و بـه   دهایجاد فاصله بی  منبع انفجار تا ساختمان را سـا

 دانند. روش برای کاه، ا رات ناشی از انفجار می

تـری  فاصـله بـی  سـاختمان تـا       عنـوان کـم   بـه  7توقف  ها فاصله نامه در ای  آیی 

نظر طراح  بر اساسد. ای  فاصله شو ل جهت ممك  قرارگیری تعریف میتری  مح نزدی 

                                                 
1 .Clear Zone 

2 - Stand-Off distance 
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مـالی، نـوع سـازه و میـزان اهمیـت      و با در نظر گرفت  مسـائلی نظیـر نـوع تهدیـد احت    

خطـرات و حمـالت    داشـت   نگهگردد. طرح اولیه باید بر مبنای دور  ساختمان تعیی  می

 د. ریزی شو ی از ساکنان ساختمان طرحتروریست

 
 فاصله توقف :5-3شكل

واند بـا جلـوگیری از ورود وسـایل نقلیـه موتـوری بـه       ت یی که میها روشیكی از 

توقف بی  ساختمان و معابر عمومی کم  کنـد،   فاصلهه حف  محیط اطراف ساختمان ب

 استفاده از موانع فلزی یا بتنی در اطراف ساختمان است.

خوانی مناسبی از لحاظ ظـاهری بـی  ایـ  عناصـر و سـاختمان       که هم درصورتی

 توانند به زیبایی محیط کم  نمایند. ای  موانع می ،برقرار گردد

 
 فوالدي و بتنی ي از موانعا : نمونه6-3شكل
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منظور مقاومت موانع در برابر ضربه ناشی از برخورد با خودرو، ای  عناصر بایـد   به

ای باشند که باالتر از  گونه ارتفاع ای  موانع باید به مناسم مهار گردند. ونیفونداسدر ی  

متر(. فاصـله و محـل نصـم ایـ  موانـع بایـد        سانتی 711تا  11سپر خودرو قرار بگیرند)

ای اجرا گردد که در مسیر عبور و مرور عابران پیاده ایجـاد مزاحمـت ننمایـد، در     ونهگ به

دار نیز مورد توجه قرار گیرنـد، ایـ     انتخاب فواصل ای  موانع باید عابران با صندلی چرخ

  تر از حداقل عر  ی  وسیله نقلیه باشد. فاصله باید کم

ه توقف بی  سـاختمان و معـابر   ا با درجه اهمیت باال که فاصله در مورد ساختمان

وان در کاه، شـدت  ت عنوان موانع می های کوتاه به عمومی ناچیز است، استفاده از دیواره

 انفجار مو ر باشد. 

 
 : مهار مناسب موانع در فنداسيون7-3شكل

 
 : استفاده از دیواره جهت کاهش شدت انفجار1-3شكل 
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 الزم بر محوطه ساختمان: حداقل فواصل توقف و ميزان کنترل 1-3شكل 

 ها حداقل فاصله توقف پیشنهادی برای ساختمان

خسـارات وارد بـه    حد مجازها  نامه بر اساس نوع کاربری و اهمیت ساختمان آیی 

هستند با در نظر گـرفت  میـزان     اند. مهندسان طراح موظف ساختمان را مشخص نموده

ت خاص میزان خسارات وارد بـه  اهمیت ساختمان و درخواست کارفرما با رعایت تمهیدا

 ساختمان را به سطوح عملكرد مورد انتظار محدود نمایند.

ها برای کـاه،   تری  روش صرفه و به  یمؤ رتراز  ،اشاره شد تر ،یپکه  طور همان

خسارات وارد به ساختمان در نظر گرفت  فاصله توقف مناسـم بـرای سـاختمان اسـت.     

هـای الزم جهـت    تواند سبم کـاه، هزینـه   می رعایت حداقل فاصله توقف در ساختمان

 باالبردن امنیت و ایمنی در ساختمان گردد. 
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 ها و فاصله توقف رابطه بين هزینه :12-3شكل 

در نظر گرفت  سطوح عملكرد مورد انتظـار   ،های تخمی  فاصله توقف از جمله راه

مجـاز خرابـی    سطوح عملكرد مختلف در پدافند غیر عامل بیانگر حد ز ساختمان است.ا

 در ساختمان بعد از رخ داد انفجار است.

با توجه به ای  مطلم که با افزای، فاصله از مرکز انفجـار میـزان فشـار وارده بـه     

تـوان   یابـد، مـی   ها کـاه، مـی   تبع خسارات وارد به آن ای و به ای و غیرسازه اجزای سازه

سـطوح عملكـرد مـورد     ری وحداقل فاصله توقف در ساختمان را بر اساس اهمیت، کـارب 

 صورت تقریبی تعیی  نمود. انتظار به

عنوان نمونه برای ساختمان بـا درجـه اهمیـت حیاتی)درجـه اول( کـه انتظـار        به

رود، و مسـیر دسترسـی بـه     وقفه)سـطا اول( از آن مـی   ارضای سطا عملكرد قابلیت بی

ـ  نحوی است که حداکثر مـاده منفجـره توسـط خـودروی ون مـی      ساختمان به د  بـه  توان

 ساختمان نزدی  گردد.
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 : خسارات تقریبی وارد به ساختمان1-3جدول

 

 
 TNT: فشار ناشی از مقادیر مختلف 11-3شكل

متـر در نظـر گرفتـه     711تـا   701حداکثر فاصله توقف برای ساختمان بایـد بـی    

کیلوگرم بر متر مربـع خواهـد    101تر از  شود.) در ای  فاصله فشار وارد به ساختمان کم

 ود.(ب
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 پارکينگ

رود کـه بسـیاری از حمـالت     شـمار مـی   پارکینگ از نقاه حساس در ساختمان بـه 

همی   ریزی و اجرا شده است. ی  نقاه طرحپذیری ا تروریستی در گذشته براساس آسیم

ــا طراحــی پارکینــگمســأله ســبم گردیــده اســت نكــات مختلفــی در را  هــا در  بطــه ب

 گردد. اشاره می ها آندر ادامه به برخی از های مختلف تذکر داده شود که  نامه آیی 

گیری پارکینـگ، اختصـاص فضـای آزاد و روبـاز بـا فاصـله       بهتری  مكان برای قرار

ها در سایت است. درصورت عدم امكان در نظر گرفت  ای  فضا، کنار  مناسم از ساختمان

از جمله های مجاور(  دسترسی سواره )با رعایت فاصله توقف کافی از ساختمانمسیرهای 

های مناسم جهت پارك وسایل نقلیه است. درصورتی که فضاهای دسترسی مجاور  مكان

 باشد ها ساختمان ردیف بر عمود است بهتر ها آن امتداد جهت ،باشندهای ساختمان  بلوك

 ایمنی نیز آوار ریزش برابر در فضاها، ای  به درون ها شهیش فروپاشی خطر کاه، ضم  تا

 .دباشن داشته بیشتری

منظور کاه، سـریع شـدت امـوا      در نظر گرفت  فضاهای باز اشاره شده در باال به

رون ساختمانی )نظیـر  های د انفجار حائز اهمیت است. درصورتی که استفاده از پارکینگ

ر در مورد عنوان پارکینگ ( ناگزیر باشد، باید موارد زی استفاده از طبقه زری  ساختمان به

 ای  امكان اجرایی گردد:

هـای   های بتنی استفاده از ستون گرد و در مـورد سـاختمان   در مورد ساختمان .7

 امی است.ها الز های عایق حرارت مدور در اطراف ستون فوالدی استفاده از پوش،

تـر فشـار ناشـی از انفجـار و      منظور کاه، سـریع  هایی به وجود بازشو و دریچه .7

 شود. جلوگیری از به دام افتادن اموا  انفجار توصیه می

هــای درون ســاختمانی بایــد از ســطا روشــنایی مناســبی  محوطــه پارکینــگ .9

تی کافی بـر  های مداربسته در نقاه مناسم، کنترل امنی برخوردار باشد و با نصم دوربی 

 روی ای  اماک  وجود داشته باشد.
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 پارکينگ درون ساختمانی  : نمونه12-3شكل

 مالحظات معماري در ساختمان جهت کاهش خسارات ناشی از انفجار -3-2

 شكل و پيكربندي ساختمان  -3-2-1

 پالن معماري  -3-2-1-1

 .دارد بسـزایی  تـأ یر  سـاختمان  کلـی  خسـارات  میزان بر ساختمان پالن معماری

 را انفجار ا ر و انداخته دام به را شوك مو  تواند یمپیرامونی  های المان و گیرباد های زاویه

 دلیـل  ایـ   به .ندینما یم تشدید را انفجار ا ر Lیا   Uفرم  با های ساختمان .نماید تشدید

 گردد. پرهیز بادگیر های شود از گوشه می توصیه

 
 موج انفجار : افزایش خسارات وارد به ساختمان در اثر تشدید13-3شكل
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فشار منعكم شده بر روی ی  سطا مدور با سرعت بیشتری نسبت به  فروپاشی

 یـ   سـطا  بر شده منعكم فشار عبارت دیگر شدت پذیرد. به ی  سطا تخت انجام می

استفاده  شود یمهمی  مسئله سبم  .است مسطا ساختمان ی  از تر کم مدور ساختمان

 .ارجحیت داشته باشد از فرم در پالن ساختمان بر دیگر اشكال

 پـذیری  آسـیم  کـاه،  و هـا  ساختمان بی  فضای از انفجار انرژی تخلیه منظور به

 01تـر از   ردیـف کـم   هـم  سـاختمانی  یهـا  بلوك دیوار دو بی  انفصال درز عر  محیط،

های ساختمانی سبم کاه،  مجتمع ها در بلوكمتر نباشد. وجود فاصله کافی بی   سانتی

 گردد.  های مجاور می ی ساختماندگید میآس

 
 :پالن و نماهاي موثر در کاهش شدت موج انفجار بر ساختمان14-3شكل

ی از وارد آمدن خسارات کلـی بـه سـازه    ریدر جلوگ تواند یمشكل ساختمان نیز 

سبم به دام افتادن مو   توان یمرو   های فرو رفته و درون د. ساختمان با  گوشهمو ر باش

خـرب مـو  گـردد. در مـواقعی کـه ایجـاد زوایـای دورن رو در        انفجار و افزای، ا رات م

باید ترتیبی اتخاذ گردد که ای  زوایا با انحناهـای مقعـر یـا     ،ساختمان گریز ناپذیر باشد

 گردند.  یگزیجامحدب 
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 استفاده از منحنی به جاي  ایجاد زوایاي تيز در ساختمان :15-3شكل

ا ـرات   تـر  بـزرگ  ءوشه با شعاع انحناتوجه به ای  نكته ضروری است استفاده از گ

. در حالـت کلـی اسـتفاده از اشـكال محـدب در شـكل       ردیپذ یمکمتری از اموا  انفجار 

 .شود یمساختمان و نما بر اشكال مقعر ترجیا داده 

 
 : کاهش اثرات انفجار با ایجاد شكل محدب در ساختمان16-3شكل

 پيكربندي ساختمان -3-2-1-2

بـه دو صـورت زیـر     هـا  ساختمانان قرار گیری امك ها ساختماندر طرح مجتمع  

 وجود دارد:

 ی بلند مرتبه ها ساختمانالف(  

 ها با ارتفاع کوتاه و وسعت زیاد  ب( ساختمان 
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 : دو نمونه از طرح مجتمع براي ساختمان17-3شكل

بنای وسـیع و  های بزرگ، ساختمان با زیر مجتمع منظور طراحی در حالت کلی به

مرتبه با توجه به موارد ذیل دارای ارجحیت است، های بلند ساختمان هارتفاع کم نسبت ب

گیـری نهـایی در مـورد انتخـاب طـرح مناسـم بـا توجـه بـه شـرایط و            هرچند تصـمیم 

 .گیری بر عهده تیم طراحی استهای محل قرار ویوگی

 ها در  و فعالیت ها بنای ساختمان سبم کاه، تراکم افراد، سرمایهافزای، زیر -7

 گردد. دود میی  محیط مح

 صورت رخ داد حمالت تروریستی وسیع و ارتفاع کوتاه ساختمان در بنایزیر -7

کلـی سـاختمان    زشیـ رفروتواند سبم کاه، صدمات وارده به کل ساختمان و عدم  می

 گردد.

استفاده از ساختمان با زیربنـای وسـیع امكـان حفاظـت بیشـتر از فضـاهای        -9

 نماید. داخلی ساختمان را فراهم می

 استفاده بهتر از پوش، گیاهی و محوطه سازی ساختمان جهت کاه،  امكان -7

 دید محیط بر ساختمان در ای  نوع طرح انجام پذیر است.

 ها در ساختمان بازشو و دریچه  -3-2-2

هـوا در  هـای تهویـه    هـا و دریچـه   ، پنجـره های ورود و خـرو   ازشوها نظیر دربب

در طراحـی   کـه  باشـند  یمیستی پذیر در برابر حمالت ترور های آسیم ساختمان از مكان
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 آنها باید نكات و تمهیدات خاصی مورد توجه قرار بگیرد.

 هاي ورود و خروج درب -3-2-2-1

های بیرونی ساختمان باید با مقاومت بـاال در   با اهمیت زیاد درب ها در ساختمان

تواند  های ورودی و خروجی می برابر فشارهای دینامیكی طراحی و اجرا شوند. اندازه درب

بزرگ در  های های وارده به ساختمان مو ر باشد، استفاده از درب اه، میزان آسیمدر ک

ها باید با توجه به تعـداد افـراد    گردند، درب پذیری سازه میساختمان سبم افزای، خطر

 ساک  در ساختمان به دقت طراحی شوند.

در و جلوگیری از ازدحام در هنگام رخ داد وضعیت ویـوه   تر راحتمنظور خرو   به

های ورودی و خروجی به سـمت خـار  بـاز شـوند، ایـ        شود درب ساختمان، توصیه می

های خـارجی سـاختمان در هنگـام انفجـار نیـز       مسئله سبم جلوگیری از باز شدن درب

 گردد.  می

ز یـ  درب  ای در نمای ساختمان استفاده ا های شیشه در صورت استفاده از درب

 .ناپذیر است محاف  بعد از آن اجتناب

 پنجره -3-2-2-2

 کـاه،  در توانـد  مـی  انفجـار  ا ـرات  برابـر  در حفاظـت  هـدف  با ها پنجره طراحی

 مـؤ ر  باشند، نمی انفجار برابر در مستقیما( شیشه در فضاهایی که بریدگی های مصدومیت

های باری  همراه با  پذیری ساختمان، استفاده از پنجره منظور کاه، آسیم به .شود واقع

 شود. توصیه می ،ایی  آنها شیم مالیمی تعبیه شده استتورفتگی در نما که در پ

 قرار گیرد: نظرتمهیدات زیر در طراحی پنجره باید مد 

 درصـد سـطا نمـا از     70در نمـا )حـداکثر    هـا  پنجرهکردن تعداد و اندازه  کم

 شیشه استفاده شود(.
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 پنجره باریك با تورفتگی در نماي ساختمان :11-3شكل

 
سطح منحنی با حداقل پنجره ممكن در نماي ساختمان موزه تاریخ آمریكا در  : استفاده از11-3شكل

 واشنگتن

  ی ایمنی)شیشه با ی  ورق نازك پالستیكی در وسط( در ها شهیشاستفاده از

 ای نمای خارجی ساختمان.ه پنجره

 های فلزی، پرده و تقسیم قـاب پنجـره بـه قطعـات کوچـ        حفاظ قرار دادن

 زا به داخل ساختمان مو ر باشد. ورود وسایل آت، در جلوگیری از تواند یم

 ز دیـوار  ا اسـتفاده در سـاختمان  ای  صورت استفاده از نمـای تمـام شیشـه   در
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 پذیر است.نا محاف  در پشت نما اجتناب

  هـای   در تعیی  محل قرارگیری ساختمان باید به موقعیت نما نسبت به جـاده

معـابر  مان در جهـت عمـود بـر    ود نمای اصـلی سـاخت  ش توصیه می دسترسی توجه کرد.

 عمومی قرار گیرد.

  نظـر ا در هـ  و پنجـره  هـا  در معماری ساختمان باید فاصله مناسبی بـی  درب 

 سبم اخالل در ورود و خرو  نشود. ها شهیشگرفته شود تا شكست  

 بـی   باید به اطراف، ای شیشه سطوح قطعات پرتاب و شكست خطر به توجه با 

 تواند می حایل فضای ای  گردد. ایجاد حایل فضای ی  ونیبیر فضای و ای شیشه نماهای

 اجرا گردد. بالك  صورت انواع به

 
 نماي اصلی ساختمان در جهت عمود بر معابر عمومی :22-3شكل 

 هاي تهویه هوا)هواکش( دریچه -3-2-2-3

ــه ســاختمان و انجــام حمــالت تروریســتی و    از راه هــای مناســم جهــت ورود ب

تـر و   منظور دسترسی کـم  . بهاستی هواک، ها چهیو دروا های تهویه ه کاری کانال خراب

قسمت سـاختمان و در سـطوح     یتر مرتفعها باید تا حد امكان در  محدودتر، ای  دریچه

 .عمودی نصم گردد
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 ي تهویه هوا ها : محل نصب مناسب جهت نصب دریچه21-3شكل 

ر سـطوح  های تهویه هـوا عـالوه بـر قرارگیـری د     آل است محل نصم دریچه ایده

هـا و   های کوتـاه اطـراف، سـایبان    های باالی ساختمان، از درختان، سقف عمودی قسمت

اماکنی از ای  دست که امكان باال رفت  یا پنهان شدن در آنها وجود دارند، فاصله داشته 

 .باشند

ای که با سطا دیـوار   های کرکره های ساختمان با دریچه شود هواک، توصیه می 

بسـته تحـت   هـای مدار  ها باید با دوربی  ریچهدارند پوشانده شوند. ای  ددر ی  تراز قرار 

 نظارت امنیتی کامل قرار گیرند.

ســاختمان در ارتفــاع، عــالوه بــر کــاه، امكــان   هــای تهویــه قرارگیــری دریچــه

ایـ  مسـأله در حفاظـت     .گـردد  شدن فشار دریافتی از انفجـار مـی   دسترسی،  سبم کم

 خار  از ساختمان حائز اهمیت است.ساختمان در برابر تهدیدات 
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 هوا هیتهوهاي  نمونه محل قرار گيري مناسب دریچه :22-3شكل 

هــوا نظیــر اگــزوز حمــام و   هــای تهویــه بــا توجــه بــه اینكــه بســیاری از دریچــه

ی سیسـتم سـرمای، و گرمـای، سـاختمان     هـا  کانالهای بهداشتی، دودک، و  سرویم

شوند، باید دسترسی به بام با اعمال موارد امنیتی  ممك  است در بام ساختمان قرار داده

 خاص محدود گردد.

)سیسـتم تهویـه هـوای     یكیمكـان هـای الكتریكـی و    ها و اطالعات سیسـتم  نقشه

های بـرق( در   حریق و مسیرهای عبور کابل اطفاساختمان،  ،یو سرمامطبوع، گرمای، 

 رد اعتماد قرار گیرد.ها با اهمیت زیاد تنها باید در اختیار افراد مو ساختمان

منظور اسـتمرار فعالیـت پـم از آسـیم سـاختمان الزم اسـت        به ها ساختماندر 

موتورخانه در مكان ام  و دارای استحكام کـافی قـرار گیـرد. امنیـت بـاال و محـدودیت       

 کارانه نیز گردد. های خراب سبم جلوگیری از فعالیت تواند یمدسترسی ای  مكان 

 مانطراحی فضاي داخلی ساخت -3-2-3

ی پر رفت و آمد ساختمان که عمومیت بیشتری ها و قسمت، البی شود یمتوصیه 

بیشتر است  ها آنا دارند و احتمال رخ داد حمالت تروریستی در ه نسبت به سایر قسمت

 ی مهم قرار گیرد. ها در خار  از ساختار اصلی سازه ساختمان
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 ی ساختمان دادگستري شهر سياتل واشنگتنالب :23-3شكل 

ی هـا  و نامـه طور قرارگیری مناطقی نظیر پارکینگ، محـل بایگـانی  بسـته     همی 

و غیره در خار  از ساختمان اصلی  زبالهآوری  های بهداشتی، مكان جمع رسیده، سرویم

داد حمالت تروریستی از ای   تواند در کاه، خسارات وارده به ساختمان درصورت رخ می

 مناطق مو ر باشد.

های متـوالی   از ورود مو  انفجار به داخل ساختمان باید درب منظور جلوگیری به

 داخلی و خارجی ساختمان به صورت غیر متقابل اجرا شوند.
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 ها : اجراي غير متقابل درب24-3شكل

منظور خـرو    هایی به در طراحی معماری داخلی ساختمان تعبیه مسیرها و مكان

توانند  د توجه قرار گیرد، ای  مسیرها میتر مو  و فشار انفجارهای داخلی، باید مور سریع

های مشابه باشند کـه بـه    تر از قسمت هایی ضعیف یا نصم پنجره شامل ساخت دیوارها و

 شوند. های ام  محوطه باز می سمت قسمت

ایـ  مسـیرها بایـد توسـط      سـاختمان صورت استفاده از راهروهای طوالنی در در

 .تقسیم شوندی تر کوچ های  موانع و یا بریدگی به قسمت

 
 تر کوچكهاي  : تقسيم راهروهاي بلند به قسمت25-3شكل
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ی طراحی شود که هـیچ نقطـه کـوری در    ا گونه بهباید ها  فضای داخلی ساختمان

 .عنوان مخفیگاه استفاده کرد به نتوانقسمتی  چیهساختمان وجود نداشته باشد و از 

 بندي جمع  -3-3

در برابـر حمـالت تروریسـتی و    با توجه بـه ضـرورت آمـادگی    هدف از ای  فصل 

احساس شده پیرامون مطالعه تمهیـدات معمـاری در سـاختمان     خألتهدیدات نظامی و 

منظور باال بردن ایمنی و امنیـت سـازه، بررسـی برخـی مسـائل و نكـات معمـاری در         به

تواند نق، بسزایی در کاه، خسارات جانی و مـالی   می ها آنساختمان است که رعایت 

 ار داشته باشد.ناشی از انفج

های گزاف، بـه   تواند بدون اعمال هزینه رعایت موارد عنوان شده در ای  فصل می

میزان زیادی در افزای، امنیت و ایمنـی سـاختمان در برابـر حمـالت تروریسـتی مـو ر       

 باشند.

 
 : عمده عمليات جهت ایمن سازي محوطه ساختمان26-3شكل
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 26-3: توضيحات شكل 2-3جدول 

مكان و نقاه حساس در مت  قرارگیری ا -7

 ساختمان
 عدم قرارگیری پارکینگ در زیر ساختمان -7

 استفاده از ی  ورودی در مواقع عادی -9
ایجاد حداکثر فاصله بی  مكان جمع آوری زباله و  -7

 ساختمان

 ایجاد فاصله مناسم بی  ساختمان و پارکینگ -3 ی مناسم از فضای سبز محوطه سازی و استفاده -0

 در اطراف ساختمان وجود روشنایی کافی -1
ایجا محدودیت در دسترسی وسایل نقلیه  به  -8

 ساختمان 

از بی  بردن پوش، گیاهی متراکم در اطراف  -3

 ساختمان
 وجود دید کافی و کامل بر محیط اطراف ساختمان -71

 های مجاور وجود فاصله مناسم از ساختمان -77 ایجاد مرز مشخص در اطراف ساختمان -77

  ابر عمومیوجود فاصله توقف مناسم از مع -79

 پيشنهادات

های وارده بـه سـاختمان در    گستردگی بحث تمهیدات معماری در کاه، آسیم

طلبـد، در ادامـه بـه برخـی از      تری را در ایـ  زمینـه مـی    های گسترده ا ر انفجار بررسی

تواند موضوع مناسبی جهت مطالعات آینده و مكمل مباحث فوق باشـند،   مباحثی که می

 شود. اشاره می

توقف با در نظر گرفت  نـوع مصـالا مـورد      فاصله و مطالعه پیرامون بررسی -7

 اند زمینه مناسبی جهت مطالعات آینده باشد.تو میاستفاده در ساختمان 

رونده  بررسی تأ یرات معماری در کاه، احتمال رخ داد پدیده خرابی پی، -7

رد توجه قـرار  تواند در مطالعات آتی بیشتر مو می در ساختمان از جمله مباحثی است که

 گیرد.

گیری  معماری و طراحی محیط بر کاه، میزان جرائم و پی، ریتأ مطالعه  -9

توانـد نتـایج    های بیشتر مـی  از جرم از موضوعات نو در پدافند غیر عامل است که بررسی
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 ارزشمندی را در اختیار قرار دهد.

هـای جغرافیـایی، توپـوگرافی     پووه، پیرامون چگونگی استفاده از ویوگـی  -7

منظور کاه، خسارات وارد به آن از موضـوعات   منطقه و فضای سبز اطراف ساختمان به

 طلبد. مهم در پدافند غیر عامل است که مطالعه در ای  زمینه را می

های ایمنی در نمـا و پنجـره سـاختمان از جملـه مباحـث       استفاده از شیشه -0

 دارای اهمیت است که نیازمند مطالعه بیشتر در ای  زمینه است.

منظـور کـاه، ا ـرات     مطالعه پیرامون مصالا نوی  در صنعت ساختمان به -3

 ها زمینه مناسبی جهت مطالعات آینده است. مخرب انفجار در ساختمان



 

 

 

 

 

  فصل چهارم

 
 

 ها و اجزايسازي سيستم مصون

اي در برابر انفجارهاي سازه

 تروریستی
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 مقدمه -4-1

مان در مقابل فروریـزش اسـت.   ای، حفاظت از ساختتری  نق، سیستم سازه مهم

جایی که هدف اصلی حمالت تروریستی انفجاری، انهدام ساختمان است، مهندسان  از آن

رسـانی و جلـوگیری از فروریـزش     منظور حف  سطا خدمت طراح باید مالحظات الزم به

هـای خـود در نظـر بگیرنـد. ایـ  موضـوع       گونه حمـالت را در طراحـی   ساختمان در ای 

 ،افتـد مرگ و میرهای زیادی ناشی از عملیات تروریسـتی اتفـاق مـی    هکبخصوص زمانی 

در انفجار بمم در شهر اکالهامـا در سـال    ،کند. بر اساس مداركاهمیت خاصی پیدا می

ناشی از فروریزش بخشی از ساختمان فدرال  ،% قربانیان در ای  انفجار80، حدود 7330

نفـر در ا ـر    7311مرکز تجارت جهـانی  های  به بر  7117در حمله سال  بوده است و یا

 های معروف در ای  مورد در ذیل آمده است. وار هر دو بر  مردند. نمونهتخریم تسلسل

 رامو رد پیال آلفدرف نتماخسا

 ،در شـهر اوکالهومـا   7333مورا در آپریل سال  یپرال آلفرد دتخریم ساختمان ف

گـذاری در   تـری  حمـالت بمـم    رگی از بـز یكـ  ،تحت تأ یر انفجار ناشی از مواد منفجره

گیلوگرم ماده منفجـره بـا    7811ای  انفجار توسط ی  ماشی  حاوی . بوده است اآمریك

 (،TNTکیلـوگرم   7310ود دمعادل حـ )مونیوم آنی نیترات غرت باال از نوع سوخت رودق

نفـر و   738ن دمنجـر بـه کشـته شـ     ،متری از وجه شـمالی سـاختمان   0تا  9در فاصله 

ار سـتون  هتخریم سه ستون از چ. ه استدمیلیون دالر خسارت مالی ش 0ن دوجود آم به

طبقه  3جلویی و ی  ستون در خط مرکزی که از آ ار انفجار فوق بر روی ای  ساختمان 

ن بـه سـمت شـمال و    آایی دال طبقـه سـوم و واژگـونی    دمنجـر بـه جـ    است،رمه آبت  

ه دد در نیمه شـمالی سـاختمان شـ   هانه موجو  د 71هانه از   د 8همچنی  فروریخت  کلی 

 . تسا
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 لی ساختمان آلفرد بی موراکماي ن: 1-4شكل 

 
 محل انفجار در قسمت شمالی ساختمان و خسارت وارده به آن: 2-4شكل 

 ان تبسرع رج الخبرمان بختسا

ائی در كهای آمری  بر، محل استقرار نیرو، ساختمان بر  الخ7333ژوئ  سال 73در 

گـذاری   العزیز در ظهران عربستان سعودی، مورد ی  حمله بمـم دعب  پایگاه هوایی مل

 ه در قسمت شمالی سـاختمان در کامیون حامل سوخت کدر ای  حمله ی  . گرفت قرار

از  ه ناشـی کدر ا ر ای  انفجار . دیاطراف پوش، حفاظتی آن پارك شده بود، منفجر گرد

 طبقه به 8بود، نمای شمالی ای  ساختمان  TNTگیلوگرم  7701ای معادل  ه  مواد منفجر

ضـای قـائم   عتخریم و در بعضی از سطوح ا امال(کها    فکضای افقی اع. یدگرد منهدملی ک
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هـای قسـمت شـمالی سـاختمان        ها و پنجره ب  در ای  انفجار همه در. دیدننیز خسارت د

در محـل انفجـار بمـم    . ددنـ صـورت سـالم بـاقی مان    های دیوار بـه    لاما پان ،ددنش منهدم

و ایـ  انفجـار    دمق ایجـاد گردیـ  عمتر  0/71 متر عر  و 0/70تقریبی  بعدای به  ه  حفر

ی حدرت انفجار به قددر ای  حمله، . اشتگذشته برجای کاد قابل توجهی مجروح و تعد

  ید.ردگاحساس ن در کشور بحری  نیز آمایلی  71بود که تا فاصله 

 
 ارده به ساختمان برج الخبروخسارت  :3-4شكل

هـا مربـوه بـه کـاه، خطـرات ناشـی از حمـالت        نخستی  استراتوی در بحـث 

تری  و هاست، در حقیقت ای  آسانانفجاری، دور نگهداشت  عناصر انفجاری از ساختمان

سطا حفاظتی قابل قبول است. اما در مـواردی کـه    یابی بهتری  راه برای دستهزینه کم

ای پذیر نیست، سیستم سازه حداکثر فاصله قابل اطمینان برای محافظت ساختمان امكان

منظـور جلـوگیری از تخریـم     حمل نیروهای ناشـی از انفجـار و بـه   ساختمان باید برای ت

 سازی شود.وار مقاومتسلسل

طراحان سـازه حـی  طراحـی سـازه و      در ای  فصل، نكات کلیدی که باید توسط

 گردد.ارائه می ،ارزیابی ان مورد توجه قرار گیرد
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 محل انفجار و حفره ناشی از آن در شمال ساختمان برج الخبر :4-4شكل

در ای  رابطه تیم طراحی باید پارامترهای مناسم را بر اسـاس سـطا حفاظـت و    

ند. در ای  بخ، سعی شده است  موارد اساس طراحی بـه همـراه   منابع موجود تعیی  ک

ها باید مطابق اطالعات فنی اضافی براساس اسناد تخصصی ارائه گردد، البته تمام طراحی

 ها صورت گیرد.نامهبا آیی 

 هاي ناشی از امواج انفجاريپذیري آسيب

ر بـه دانـ، و   ها در دو دهه اخیمطالعه ا رات حمالت انفجاری بر روی ساختمان

ای بـه امـوا  انفجـاری وابسـته اسـت. عملكـرد       های سازه آگاهی نسبت به پاس  سیستم

ای، ضعیف یا قوی ی  ساختمان تحت بارهای انفجاری به عواملی مانند  سیسـتم سـازه  

مصالا مورد استفاده و شیوه طراحی مرتبط است. در ادامه ای  فصل به عوامـل مـو ر در   

 شود.ی از اموا  انفجار پرداخته میایجاد خسارت سازه ناش

 نامعينی سازه و مسيرهاي غير مستقيم بار -4-2

ای مطلوب سیستمی است که ی  مسـیر پیوسـته را بـرای انتقـال     سیستم سازه

بارهای  قلی و جانبی اعمال شده بر سازه فراهم آورده ی  مسیر پیوسته انتقـال بـار، از   
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کند و در ای  حالت باربری الزم استفاده میمنظور تأمی  ظرفیت  ای بهتمام اجزای سازه

 صورت پیوسته باشد. باید مسیر قائم انتقال بار تا فنداسیون به

برای ایجاد ی  حفاظت جامع، ظرفیت باربری هر عضو بایـد بـا ظرفیـت بـاربری     

 سایر اعضاء متعادل شده باشد که در ای  خصوص جزئیات اتصاالت بسیار اهمیت دارد.

محاسبه شده باید بـر دیوارهـای خـارجی و سـطوح سـقف یـ         بارهای انفجاری

ای ساختمان اعمال شوند و بر اساس آن نیروهـای داخلـی بـرای طراحـی اعضـای سـازه      

هـا را   ای پیوسته ای  نیروها را از دیوارهای خارجی و سقفگردد. سیستم سازهتعیی  می

 دهد. عنوان عناصر مقاوم جانبی و  قلی انتقال می به

 
 : مفهوم مسيرهاي انتقال بار پيوسته در ساختمان5-4 شكل

شـود،  عنوان ی  مسیر انتقال بار جایگزی  در سازه در نظر گرفته مـی  نامعینی به

وار در هنگام مواجهه با نیروهای ناشی از انفجار  که باعث کاه، احتمال تخریم تسلسل

عـداد درجـات نـامعینی،    ها بـه ت شود. به بیان دیگر، درصورت وجود نامعینی در سازهمی

مسیرهای انتقال بار جایگزی  وجود خواهد داشت که در ای  صورت انهـدام یـ  مسـیر    

انتقال بار نیروهای ایجاد شده از مسیر جایگزی  به فنداسیون منتقل شوند و از تخریـم  

طور که در شكل نشان داده شده است، در ایـ  سـازه تعـداد     سازه جلوگیری شود. همان
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ها تخریم گردد، نیروی طوری که اگر یكی از ستون انتقال بار وجود دارد، به زیادی مسیر

گردد و سازه پایـدار بـاقی   ع میقابل تحمل توسط ای  ستون، بی  عناصر باربر دیگر توزی

البته در ای  رابطه اعضاء و اتصاالت باید برای ایـ  نیـروی اضـافه توزیـع شـده       ماند. می

 طراحی گردند.

 
 معينی در قاب خمشی: نا6-4 شكل

تواند تخریم شود و باعـث  هایی که میدر حقیقت نامعینی ی  سازه تعداد محل

دهد و احتمال تخریم سازه بـا افـزای، تعـداد درجـات     انهدام سازه گردد را افزای، می

 یابد.نامعینی کاه، می
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 : سازه با سيستم قاب خمشی بدون نامعينی7-4 شكل

هـای موجـود کـار آسـانی     منظور تقویت سازه نی زیاد، بهالبته ایجاد درجات نامعی

ایـ    های تیرهـا اسـت.  ودن ستون در دهانهنیست، زیرا که ای  موضوع نیازمند اضافه نم

نوبه خود در اغلم موارد نسبت به ساختمان جدید مقـاوم در برابـر انفجـار     موضوع نیز به

الحظـات کـاربردی و معمـاری    ها باید مدن ستونصرفه است، ولی در اضافه کر ون بهمقر

 مدنظر قرار گیرد.

بر  مجموعه خبر در عربستان سعودی که در باال مورد توجه قرار گرفت، یكی از 

موارد کاربردی درجات نامعینی در سـازه اسـت.  ایـ  سـاختمان بـر اسـاس اسـتاندارد        

دف  ز حـد  متعـا  همی  دلیل تعداد درجات نـامعینی آن ا  انگلستان طراحی شده بود و به

 وار آن شد. و ای  موضوع مانع تخریم تسلسل بیشتر است

 پذیريفقدان شكل -4-3

بـزرگ پـم از    های شكل رییتحمل تغ تیقابل دیو اتصاالت آنها با ای سازه یاعضا

 .را بدون کاه، مقاومت دارا باشند یانفجار یروهایتحت ا ر ن میتسل
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از مصـالا   یكـ ید . فـوال شود یمصالا شناخته م یوگیو  یعنوان  به یرپذی شكل

در واقع  .را قبل از انهدام تحمل کند یبزرگ های شكل رییتغ تواند یاست که م رپذی شكل

 شكنند ینم یول شوند یخم م که یطور دارند، بهرا  یادیز یجذب انرژ تیمصالا قابل  یا

 دارند.  راوارده  یروهایو همچنان تحمل ن

 
 معينی سازه: اتصاالت در سازه و اثرات آن بر نا1-4 شكل
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 پذیر یك تير فوالدي : رفتار شكل1-4 شكل

همـی  دلیـل اعضـای بتنـی و      ها ذاتـا( تـرد هسـتند، بـه    نشده و بت  مصالا مسلا

پـذیری الزم را  اتصاالت آنها باید توسط عناصر فوالدی تقویـت بشـوند تـا بتواننـد شـكل     

ر اعضاء و ناحیه اتصـال  که البته ای  موضوع باعث تراکم میزان آرماتورها د تأمی  نمایند

 گردد.می

 
 آرمه بتن سازه در ریپذ شكل اتصال اتيجزئ: 12-4 شكل

 نيروهاي باالرانش -4-4

های ساخته شده با دال ایجاد بیشتری  ا ر نیروهای باالران، در ا ر انفجار در کف

های درونی سازه زمانی تحت تأ یر امـوا  انفجـاری خـارجی    شود. در حقیقت قسمتمی
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اند و بخشی از اضافه فشار ناشـی از انفجـار وارد   گیرند که دیوارها فروریخته شدهقرار می

های سازه عمدتا( تحت تأ یر نیروهای بـاالران، ناشـی از انفجـار    ساختمان گردد، اما کف

گیرند. نیروهای باالران، ناشی از انفجار همواره در خالف جهت نیروهای عـادی  قرار می

هـا و اتصـاالت   شوند، در نتیجه ای  میزان نیرو در طراحی دالطراحی بر سازه اعمال می

 ها باید مد نظر قرار گیرد. آن

عنوان مثال بـه   ستند که بهتر همنظور مناسم همچنی  برخی از مصالا برای ای 

گیرند کـه  ، مصالا بنایی مسلا شده و اعضای میهای خمشیمسلا درجا، قاب هایبت 

و بخشی از اضافه فشار ناشی از انفجار وارد ساختمان گردد، اما  انددیوارها فروریخته شده

گیرنـد.  های سازه عمدتا( تحت تـأ یر نیروهـای بـاالران، ناشـی از انفجـار قـرار مـی       کف

نیروهای باالران، ناشی از انفجار همواره در خالف جهت نیروهای عادی طراحی بر سازه 

ها باید مد نظر ها و اتصاالت آنطراحی دالشوند، در نتیجه ای  میزان نیرو در اعمال می

 قرار گیرد. 

تـوان   عنوان مثال می ترند که بهمنظور مناسم همچنی  برخی از مصالا برای ای 

پنل که  3Dهای خمشی، مصالا بنایی مسلا شده و اعضای های مسلا درجا، قاببه بت 

 آورند اشاره نمود.ای را فراهم میمسیر بار پیوسته

 
 : اثرات نيروهاي باالرانش11-4 شكل
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 هاي تخت هاي تخریب دال : مكانيزم12-4 شكل

شـوند و  های سازه عمدتا( برای تحمل نیروهای  قلی رو به پایی  طراحی مـی کف

های به سمت باال را دارا ظرفیت محدودی برای تحمل نیروهای اعمال شده و تغییر شكل

تحت ا ر انهـدام خمشـی یـا انهـدام ناشـی از       هستند و به همی  دلیل در ا ر ای  نیروها

ای ظرفیت بابری در مقابل ایـ   گردند. بنابرای  اگر طراح بخواهد کف سازه برش پانچ می

هـای منفـی را داشـته باشـد، بایـد از آرماتورهـای        نیروهای باالران، و ایجاد تغییر شكل

ها دارای  یه باالیی کفها همچنی  جزئیات اتصاالت استفاده نماید. اگر ناحاضافی در کف

کننـده   ای توسط عناصر تقویتهای سازهآرماتورهای تقویتی نباشد و یا سطا باالیی کف

پوشانده نشده باشد، در ای  صورت تحت ا ر نیروهای باالران، کـف   FRPمانند صفحات 

پذیر خواهند بود و ای  موضوع احتمال فروریـزش کـف را    ای بسیار بحرانی و آسیمسازه



144         راهنماي کاهش احتمال حمالت تروریستی 

 

دهد و بهتری  راه برای مقابله با ای  حالت تقویت ناحیه فوقـانی   ر انفجار افزای، میدر ا

 باشد.ها میدال

 تيرهاي انتقالیشاه -4-5

تیرهای انتقالی عمـدتا( تیرهـای بـا     گردد، شاهطور که در شكل مالحظه می همان

رار های قطع شـده مـورد اسـتفاده قـ    عنوان نشیم  ستون های بزرگ هستند که بهدهانه

تـر   ها کـم  فضای با تعداد ستون ر جاهایی که نیاز به ایجادگیرند. از ای  تیرها اغلم دمی

 شود. های کنفرانم و .... استفاده میها، سال مدنظر باشد، مانند البی

 
 يکنار و یانيم یانتقال يرهايت انواع: 13-4 شكل

ی، از یـ  طبقـه را   های بتیرهای انتقالی که با ستون سازی شاهطراحی و مقاوم

کنند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چرا که انهدام چنی  تیری و یا ستونی تحمل می

وار را افزای، خواهد داد، چرا  کند، پتانسیل وقوع تخریم تسلسلکه ای  تیر را تحمل می

ز های باربر ای  تیرها معموال در پایـداری بخـ، زیـادی ا   تیرهای انتقالی و ستونکه شاه

گـردد کـه مالحظـات زیـر در      های ساختمانی نق، دارند، در ای  رابطه توجیـه مـی  کف

 خصوص ای  تیرها مدنظر قرار گیرد:

 ،بینی گردد.برای ای  تیرها مسیرهای انتقال بار جایگزی  پی 

 .طراحی ای  تیرها و اتصاالت آنها برای بارهای تحمیلی اضافی 
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  کاه، اعمال ا رات انفجار بر ای  تیرها.در نظر گرفت  موانعی برای جلوگیری یا 

     درصورت امكان ای  تیرها و اتصاالت آنها به طریق مناسبی پنهـان گردنـد تـا در

 ها قرار نگیرند. کننده معر  دید حمل

 
 یواقع پروژه در يکنار یانتقال ريت: 14-4 شكل

 هاي باقيماندهضربه -4-6

اسـت قابـل مالحظـه     مانده در انفجارهای خفیف یا متوسـط ممكـ   ضربات باقی

هـای پرتـاب شـده معمـوال( باعـث ایجـاد صـدمات و         عنوان مثال قطعات شیشه نباشد، به

ها نیز باید بـه شـیوه مناسـبی اجـرا     گردد. بنابرای  اعضای الحاقی ساختمانجراحات می

 گردند تا حد امكان صدمات  انویه ناشی از حمالت انفجاری کاه، یابد.
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 یجهان تجارت مرکز يها برج زشیفرور 15 -4 شكل

 رونده( وار و پایداري کلی )خرابی پيش تخریب تسلسل -4-7

ای ای باعث گسـترش و تخریـم اعضـای سـازه     هرگاه انهدام یكی از اعضای سازه

بـه چنـی     ن منهدم شـود. آنحوی که سبم گردد تا کل سازه یا بخشی از  دیگر شود، به

وار یـ  سـازه    یوگی تخریم تسلسلتری  ووار سازه گویند. مهم تخریبی، تخریم تسلسل

آن است که در نهایت میزان تخریم ایجاد شده در مقایسه با تخریم اولیه خیلی بیشـتر  

 است. پایداری جانبی نیز به توانایی سازه برای مقابله با انهدام مرتبط است.

از نمونـه   7117های مرکز تجارت جهانی در حمالت تروریستی سـال  انهدام بر 

طبقـه بـا سیسـتم قـاب      71وار است. ساختمان مـذکور یـ  سـازه     تسلسل بارز تخریم

منظـور تحمـل    خمشی فوالدی برای تحمل بارهای  قلی و هسته مهاربنـدی داخلـی بـه   

 بارهای جانبی است.



     147 چهارم فصل 

 

 
 زشیفرور شرفتيپ نخست فاز  16 -4 شكل

دهد که ضربات قطعات الحاقی که خـود معلـول ریـزش بـر      تحقیقات نشان می

سـوزی در چنـدی    ای و آت،مرکز تجارت جهانی بود باعث بروز خسارت سازه 7شماره 

اند  کنترل گسترش یافته صورت غیرقابل ها در طبقات بهسوزیطبقه شده است، ای  آت،

روی آت، باعث گرم شدن عناصر فوالدی سازه و کاه، سـختی و مقاومـت    و ای  پی،

سبم ریزش بخشی از سقف طبقات  های بحرانی میانی آنها گردیده است. کمان، ستون

 صورت ی  آبشار گردید.  به

ارتباه بی  گسترش فروریزش، رفتار اجزاء و پایداری کلی سازه در شـكل نشـان   

وار  منظور ارزیابی میزان پتانسیل تخریم تسلسـل  داده شده است. قابل توجه است که به

 دهد. طراح باید پایدار محلی و کلی اعضای ساختمان را مدنظر قرار 

وار بسیار دشوار  منظور کاه، احتمال وقوع تخریم تسلسل تعیی  استانداردی به

ها در میزان ها در وقایع مختلف متفاوت است. رفتار نامنظم سازهاست، چراکه رفتار سازه

، بـاد  ایبارهای  قلی، لرزهوار باید همانند مالحظات مهندسی سازه مانند تخریم تسلسل

 گیرد. و ... مد نظر قرار
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 وار تسلسل بیتخر وقوع نيح در سازه یکل و یمحل رفتار :17 -4 شكل

وار وجـود  دو روش بسیار پرکاربرد برای ایجاد مقاومت در مقابل تخریم تسلسـل 

شـود. در  های غیر مسـتقیم یـاد مـی   های مستقیم و روشعنوان روش دارد، که از آنها به

شـود  ای ایجاد مـی اجزای مختلف سازهروش غیرمستقیم، ی  سطا حداقلی اتصال بی  

های اضافی توسط مهنـدس طـراح دارد. در   که ای  سطا توسط نیاز به ی  سری تحلیل

جای محاسبات مربوه به ا رات نیروهای غیرواقعی اضافی در سازه، مهندس طراح  واقع به

فاده از ی  روش صریا استفاده نموده که در آن قابلیت استفاده و حف  ساختمان با است

های مستقیم بر پایه تحلیل شود. در روشاز ترکیم نمودن پارامترهای کلیدی فراهم می

منظور مقابله با ا رات  طور ضمنی قابلیت سازه به سازه استوار است. در ای  روش طراح به

وار با اسـتفاده   کند و تحلیل سازه در مقابل تخریم تسلسلنیروهای اضافی را بررسی می

طـور   شود، ولی بـه های دینامیكی غیرخطی انجام میحلیل خطی تا تحلیلهای تاز روش

 وار در ی  سازه بسیار پیچیده است. کلی فیزی  مسأله وقوع تخریم تسلسل
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 وار یك سازه اي و ارتباط آن با تخریب تسلسلهاي سازههاي سيستم : بررسی ویژگی1-4جدول 
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DOD  وGSA ر حفاظـت در مقابـل تخریـم    منظـو  ای را بههای غیروابستهروش

هـا پـم از   ها کنترل و توقف روند گسترش خرابـی دهند. اهداف ای تسلسل وار ارائه می

 ها است. نقطه وقوع خرابی

GSA100  دارد کـه  هـای عمـومی بیـان مـی    برای تأسیسات استاندارد سـاختمان

الـزام   GSAهـا نیـز    ها باید قادر به تحمل نیروهای دوطبقه باشند. برای پارکینـگ ستون

دارند و اتصاالت کف  تحمل نیروهای ناشی از سه طبقه را توسط کف پارکینگ الزامی می

 باید بر ای  اساس طراحی گردند.

GSA    وDOD          الزامـات مربـوه بـه تحلیـل سـازه و محاسـبات پاسـ  سـازه را

ای را بیـان  منظور حف  عملكرد سازه در صورت حذف تعدادی از اعضای کلیدی سازه به

اگر مسیر انتقال بار مناسم جایگزی  برای توزیع بارهـای تحمـل    ،صورت دارد. درای یم

تـری   ای از بی  رفته وجود داشته باشد، در ساختمان پتانسیل کمشده توسط المان سازه

 وار وجود خواهد داشت. برای وقوع تخریم تسلسل

ر خصـوص  به ساختمان موراه شهر اوکالهوما درسی مهم د 7330در حمله سال 

های طبقـه اول را تخریـم   وار ی  سازه وجود دارد. انفجار یكی از ستون تخریم تسلسل

گـاه  متر از محل ماده انفجاری بـوده و تكیـه   0ای در حدود  کرد که ای  ستون در فاصله

کـرد و تخریـم   متر بود که خود دو ستون دیگر را تحمل مـی  77تیر انتقالی با طول  شاه

تیر و تخریم دو ستون متصل به آن گردید و باعث شد کـه   م شاهای  ستون باعث تخری

 وار تخریم گردد. صورت تسلسل کل قسمت جلوی ساختمان به

رغم فروریزش ای  دو ستون و بخ، جلویی ساختمان، در انتهای سـاختمان   علی

 فرو ریخت و کل ساختمان نیز منهدم شد و از تالفات بیشتر جلوگیری شد.

ای  خریم جلوی خود را تجربه کرد و دلیل آن، سیستم سازهای  ساختمان فقط ت

ای  ساختمان بود. در دو انتهای ساختمان، دو دیوار برشی قوی استفاده شده بود که ای  

 دیوارهای برشی پایداری کلی سازه را حف  کرده و مانع از ریزش کل سازه شده است.
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 آن از یبخش بیتخر و زلزه وقوع از پس اوکالهما شهر در موراه ساختمان :11 -4 شكل

معنای ایـ  اسـت کـه سـازه      وار و تأمی  پایداری کلی بهمقابله با تخریم تسلسل

نحو مـو ری بـا هـم در     طور کامل و به ای بهای طراحی گردد که همه اعضای سازهگونه به

 DODارتباه باشند. در خصوص چگونگی ایجاد ای  ارتبـاه در مراجـع مختلـف ماننـد     

 ات طراحی خاصی مطرح گردیده است.مالحظ

 ها مصالح و سيستم -4-1

ی متـداول  هـا  بت  مسلا و فوالد دو مصالحی هستند کـه در سـاخت سـاختمان   

 عنوان دیوارها و قاب نیز مورد کاربرد دارند.  بسیار کاربرد دارند. بت  مسلا همچنی  به

گردد. اده میها استفای و پوش، در ساختمانعنوان قاب، المان غیرسازه فوالد به

 شود.ای استفاده میفوالد در حالت قاب سازه

ها مقاومت جانبی توسط جرئیات خاص اتصاالت های خمشی، در ای  قابقاب -7

 آید. تیر به ستون فراهم می

هـای مـورب   ها پایداری جانبی توسط المـان قاب مهاربندی شده: در ای  قاب -7

 شود. )مهاربندها( تأمی  می
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هاپایداری و ظرفیت باربری جانبی توسـط   دی: در ای  قابهای ساده فوالقاب -9

بتنـی اسـت(    های باربر مانند اتاق  آسانسور، اتاق پلـه )کـه معمـوال(   هسته

ها نیروهای ناشـی از بارهـای جـانبی     گردد و در اتصاالت ای  قابتأمی  می

 آید.وجود نمی به

 
 ختمانسا پوشش عنوان به مسلح بتن يوارهاید و قاب :11 -4 شكل

 
 يفوالد یخمش قاب :22 -4 شكل
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 ساخت و ساز با بتن مسلح -4-1

های مسلا درجا بـرای سـاخت و سـازهای مقـاوم در برابـر انفجـار بسـیار        از بت 

های معموال( وزن زیادی دارند که باعث بهبود پاس  سـازه در  گردد. ای  سازهاستفاده می

بتوانند بـه آسـانی بارهـا را توزیـع     شود تا اعضای سازه گردد و سبم میمقابل انفجار می

پذیر نشان دهد. بت  مسلا پیوسـتگی مناسـبی بـی  اعضـای     کنند و سازه رفتار انعطاف

های نظامی استفاده صورت تاریخی از بت  مسلا برای ساخت سازه کند. بهسازه ایجاد می

 اند.کرد آن انجام داده ها مطالعات و تحقیقات بسیاری بر روی عملشده و ارت،می

 
 يفوالد يمهابند قاب :21 -4 شكل

 
 یجانب باربر هسته با يفوالد ساده قاب :22 -4 شكل
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هـا در  پذیر بت  ممك  است باعث عملكرد نـامطلوب ایـ  سـازه    طراحی غیرشكل

طور که در تخریم سـاختمان مـوراه شـهر اوکالهمـا مشـاهده       مقابل انفجار گردد. همان

 گردید.

پذیر مقـاوم در برابـر انفجـار بایـد     مسلا با رفتار شكل منظور طراحی سازه بت  به

 مالحظات زیر را در نظر گرفت:

 ها محصور گردد. دیوارهای سازه بت  آرمه باید توسط تیرهای طبقات و ستون -

زیـاد اسـت دور    هایی از اعضا که دارای تن،محل وصله آرماتورها باید از محل -

 انتخاب گردد.

تر از نصف ضخامت دیوار و بیشتر از ضخامت دیوار  کمفاصله بی  آرماتورها باید  -

 اختیار گردد.

 گذاری فشرده در نظر گرفته شود.منظور ایجاد حداکثر ظرفیت عضو خاموت به -

ای وار باید هر دیـوار بـرای نیـروی اضـافه    منظور جلوگیری از تخریم تسلسل به -

 معادل ی  دهانه سقف را تحمل کند.

طراحی اعضای بت  آرمه مجاز است تـا ایـ  اعضـا    پذیری در اعمال ضوابط شكل

 های بزرگ را تحمل کنند.بتوانند تغییر شكل

 ها و دیوارهاي بتن درجاقاب -4-12

های شوند و قابهای فوالدی یا چوبی ریخته میهای درجا در کارگاه در قالمبت 

 ند.کای و یا دیوارها را ایجاد میسازه

  درجا مقاوم در برابر زلزلـه و انفجـار بایـد    های بت  آرمه با بتبرای طراحی سازه

 مالحظات زیر رعایت گردد:

 هر دو وجه اعضا دارای آرماتورهای یكسان و تقارن داشته باشد. -

 محل وصله آرماتورها باید دور از نقاه با تن، بحرانی انتخاب گردد. -

 اندازه و فاصله آرماتورها باید بر اساس نیاز طراحی تعیی  گردد. -

 بر ویوه طرح گردد. های لرزهجرایی اتصاالت باید بر اساس ضوابط قابجزئیات ا -
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 تنيده ساخته و پيش هاي بتن پيشسيستم -4-11

طـور معمـول در سـاخت و سـازهای      تنیده به ساخته و پی، های بت  پی،از قاب

تواننـد اجـازه ایجـاد تغییـر     مـی سـاخته   هـای بـت  پـی،   گردد. پانلشهری استفاده می

سـم ایـ  سیسـتم در مقابـل انفجـار      بدهند کـه باعـث عملكـرد منا   های بزرگ را  شكل

طور که در شكل مالحظه شد، ساختمان خبار در عربسـتان صـعودی در    گردد. همان می

 عملكرد مناسبی از خود نشان داد. 7333انفجار سال 

هـای   ساخته با اتصاالت پیچی بود. پانل ای  ساختمان دارای سازه بت  آرمه پی،

هـا از نـوع    مان توسط اتصاالت معمولی اجرا شـده بودنـد و اتصـاالت آن   سقف ای  ساخت

پیچی نبوده است و به همی  دلیل ناشی از انفجار در ساختمان مذکور خسـاراتی ایجـاد   

ها باید اتصاالت با توجه بیشتری مد نظر قرار گیرند تا گونه ساختمان شد. بنابرای  در ای 

 نفجار دارا باشند.ها مقاومت الزم را در برابر ا سازه

های سازه با در نظر گرفت   ساخته باید تمام تحلیل های با دیوارهای پی، در سازه

متـر انتخـاب    سـانتی  0/77ها بایـد  ضخامت حداقل ای  پانل بارهای انفجاری انجام شود.

هـای آرمـاتور در هـر دو وجـه خـود باشـند. البتـه        گردد. ای  دیوارها باید دارای شـبكه 

متر نیز اجرا شوند. اتصاالت  سانتی 0/1توانند با ضخامت حداقل دویچی میاندیوارهای س

ها با سازه باید طوری باشد که ی  مسـیر مسـتقیم انتقـال بـار را فـراهم آورد،      ای  پانل

ای باشند که تا حد امكان در ای  نیروهـای انتقـال   گونه همچنی  طراحی ای  اتصاالت به

د و در طراحی آنها مالحظات مربوه به خمـ، پانـل، و   داده شده به اتصاالت کاه، یاب

 توانایی اتصال در مقابل نیروهای باالران، مدنظر قرار گیرد.

گاهی معموال( مقاومـت   تنیده و پستنیده و اتصاالت نشیم  های بت  پی،سیستم

دهنـد.  وی غیر عادی از خود نشان مـی کمی را در مقابل نیروهای رو به باال و مقادیر نیر

های کـابلی ممكـ  اسـت ظرفیـت ایـ  اعضـا را در مقابلـه بـه         چند که طراحی سازههر

نیروهای غیرعادی بهبود بخشد و همچنی  برای ایجاد عناصر مقـاوم در برابـر انفجـار از    

 آرماتورهای اضافی بهره جست.
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 بنایی مسلح -مصالح بتنی  -4-12

تفاده قـرار  عنـوان دیوارهـای بـاربر مـورد اسـ      بنایی مسلا اغلم بـه  -اجزای بتنی

صورت کامل مسـلا شـده باشـند، رفتـار مـو ری در       گیرند. ای  اجزا درصورتی که به می

 دهند.مقابل ا رات ناشی از انفجار از خود نشان می

شده آرماتورهای فوالدی قائم  تحقیقات نشان داده است که دیوارهای بنایی مسلا

دهنـد،  ز انفجار از خود بروز مـی و افقی پایداری بسیار مناسبی در مقابل نیروهای ناشی ا

منظـور انتقـال نیروهـای ایجـاد شـده بـه        البته جزئیات اجرایی و اتصاالت ای  دیوارها به

صـورت مـو ری در    گاه بهای بسیار اهمیت دارد که باید جزئیات تیر و تكیههای سازه کف

 نظر گرفت شود.

دهنـد، امـا بـا     یهای سنگی اغلم مقاومـت را افـزای، نمـ   در ای  دیوارها، روک،

گـردد. پرکـردن فضـاهای    افزای، جرم و اینرسی دیوار باعث ایجاد پایداری بهتـری مـی  

گـردد و مقاومـت در مقابـل    خالی با مواد عایق نیز باعـث عملكـرد متقابـل دو الیـه مـی     

 دهد.فشارهای انفجاری را افزای، می

شی از ریزش آوار در طور کلی دیوارهای بنایی ترد هستند و باید ا رات  انویه نا به

 مقابل ا رات انفجار را نیز در نظر گرفت.

 مصالح بنایی غيرمسلح -4-13

های علت رفتار نامناسم عناصر بنایی غیرمسلا، استفاده از ای  مصالا در سازه به

مقاوم در مقابل انفجار ممنوع است. ای  مصالا بسیار ترد بوده و در مقابل انفجار تخریم 

ارهای انفجار باعث فروریزش قطعـات مصـالا بنـایی بـه داخـل      گردند و تحت ا ر فشمی

 گردد.ساختمان و صدمات بسیار می

های قدیمی مورد استفاده قرار دیوارهای باربر بنایی غیرمسلا اغلم در ساختمان

هـای داخلـی و از   هـای فلـزی در قسـمت   هـا از سـتون   اند که در ای  ساختمانگرفتهمی

بیرونی استفاده شده است. در اواخر قرن نوزدهم، بیشـتر   های دیوارهای بنایی در قسمت
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عنـوان   شده است و از دیوارهای بنـایی بیشـتر بـه    صورت اسكلت فلزی اجرا می ها بهسازه

هـای  دلیـل اینكـه سـتون    به 7371شده است. تا حدود سال ها استفاده می پرکننده قاب

عنـوان پوشـ، سـازه     ری بـه فلزی در معر  دید قرار نگیرند، از دیوارهـا و مصـالا آجـ   

  .شده استاستفاده می

های بهبود عملكرد دیوارهای بنایی غیرمسلا، استفاده از شـاتكریت  یكی از روش

هـای فـوالدی   ای از مـ، صورت مایع بر روی سطوح دیوار با الیـه  است که در آن بت  به

ر کشـ،  گردد که به ای  صورت ظرفیت بـاربری دیـوار د  پوشانده شده است، اسپری می

 کند.یابد و از پرتاب عناصر دیوار جلوگیری میافزای، می

 
 ي فلزي با استفاده از دیوارهاي آجريها پوشش ستون :23 -4 شكل

سازی کرد که  توان مقاوم ای  دیوارها را همچنی  با پاشیدن الیاف پلیمری نیز می

توانـد تغییـر    ار مـی به ای  ترتیم با کم  گرفت  از قابلیت جذب انرژی ای  پلیمرها دیو

ی ناشی از انفجار را جذب و مستهل  کند و از پرتاب قطعـات بنـایی دیـوار نیـز     ها مكان

 کند.جلوگیری می
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در ها است که جزئیات آن  سازی ای  دیوارها استفاده ژئوتكستال روش دیگر مقاوم

 داده شده است. شكل نشان

 
 ها : مقاوم سازي دیوارها استفاده ژئوتكستال24 -4 شكل

در ای  حالت صفحات ژئوتكستایل مانع از پرتـاب قطعـات دیـوار در ا ـر انفجـار      

 گردد. می

کننـده   طور کلی دیوارهای مصالا بنایی غیرمسلا نیـاز بـه یـ  عامـل مقـاوم      به

وار دارند. بنابرای  جلوگیری از پرتاب قطعـات   منظور جلوگیری از وقوع تخریم تسلسل به

شوند تـا  گردد که باعث میف پلیمری و امثال آن ایجاد میای  دیوارها توسط پاش، الیا

 ظرفیت باربری جانبی ای  دیوارها بهبود پیدا کند.
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 اي فوالديهاي سازه سيستم -4-14

ویـوه بـرای    هـا بـه   های فوالدی برای ساخت طیـف وسـیعی از سـاختمان   از سازه

پـذیری زیـاد و   های مصالا فوالدی، شكل گردد. از ویوگیهای بلند استفاده می ساختمان

ای طراحـی   گونه ای فوالدی باید به های سازههای بزرگ است. سیستمتحمل تغییر شكل

هـا  پذیری فوالد حداکثر استفاده گردد و اتصاالت در ای  سـازه گردند که از مزایای شكل

 ای طرح و اجرا گردد که ارتباه بی  اعضا را به نحو مناسبی ایجاد نماید. گونه نیز باید به

هـای فـوالدی اسـتفاده    ل در سـازه طـور متـداو   تفاده از مقاطع جدار نازك بـه اس

های محلی قرار گیرند بسیار های فوالدی در شرایطی که در معر  خرابیگردد، سازه می

 کنند.پذیر می آسیم

ترکیبات پیچیده و تمرکز تن، در اعضای فوالدی مـانع از اسـتفاده از مقطـع بـا     

منظور مقابله به چنی  شرایطی و بهبود رفتار عناصر  گردد، بهحداکثر ظرفیت باربری می

گردد که عـالوه بـر آن مقاومـت ایـ  اعضـای      های بتنی استفاده میجدارنازك از روک،

یابـد. ایـ  پوشـ، بتنـی بایـد حـداقل دارای       فوالدی در مقابل حریق نیز افـزای، مـی  

 سانتیمتر باشد. 71ضخامتی معادل 

های فـوالدی تحـت ا ـرات انفجـار ممكـ       اد فوالد، سازهپذیری زی علت انعطاف به

هـای  های رفت و برگشتی بزرگی را تجربه کنند. بر ایـ  اسـاس، سـازه    است تغییر شكل

 فوالدی باید با در نظر گرفت  مقادیر بزرگ نیروهای برگشتی طراحی شوند.

هـای فـوالدی اجـرا     نی بـر روی کـف  های بتصورت دال ای اغلم بههای سازه کف

ویوه در مقابل انفجارهایی که به  های فوالدی مقاومت مضاعفی را به شوند که ای  کف می

 کنند.دهد، ایجاد میها رخ میفاصله نزدی  از کف

دهد، باعث اعمال نیروی زیادی رو به بـاال  البته انفجارهایی که در طبقات رخ می

ای کـافی را بـرای انتقـال    هـ گاهها خواهد شد که در ای  صورت تیرها باید تكیهبه سقف

 ها را به سازه اصلی تأمی  نماید. های اضافی کفالعملعكم
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طور مناسبی با اعضای سازه اصلی متصـل باشـند، در ایـ      ها بهکه کف درصورتی

گیرنـد کـه در   صورت تیرها تحت ا ر نیروهای زیاد خالف جهت نیروهای  قلی قرار مـی 

گردد و در  های محلی میهانه باعث وقوع کمان،ویوه در نواحی وسط د بعضی از نقاه به

 ای  خصوص باید مهارهای جانبی کافی در نظر گرفته شود.

وجـود   ای بـرای تیرهـا بـه   اضـافه  پوش، بتنی تیرهای فوالدی مقاومت پیچشـی 

توان مهار جـانبی تیرهـا را بـه حالـت متوسـط      آورند که با استفاده از ای  تكنی  می می

نحو مناسبی برقـرار گـردد.    ها و تیرها به رایط باید گیرداری بی  کفتقلیل داد. در ای  ش

هـای  منظور استفاده کامل از قابلیت جذب انرژی در حالت رفتار غیرخطـی در سـتون   به

های خمشی کامل استفاده گردد. همچنی  اتصال تیر ها از وصلهفلزی، باید در ای  ستون

ت خمشـی در حالـت غیـر ارتجـاعی اعضـای      های فوالدی باید با ظرفیبه ستون در سازه

ای گونـه  ای بایـد بـه  فوالدی سازگار باشد. همانند جزئیات اتصاالت تحت ا ر بارهای لرزه

انتخاب گردد که ظرفیت باربری الزم برای تحمل نیروهـای برشـی و خمشـی را فـراهم     

  آورد.

 سازي مقاوم -4-15

ای ت کـه اعضـای سـازه   ها ای  اسسازی و بهبود مقاومت در سازهمنظور از مقاوم

ای طراحی شوند که تحمل نیروهای اضافی ناشـی از فشـارهای انفجـار را داشـته     گونه به

  یـا تعـدادی از   عنوان مثال اگر در ارزیابی رفتـار سـازه تحـت ا ـر انفجـار یـ       باشند. به

ها باید برای بارهای احتمالی طراحی پذیر تشخیص داده شوند، آن ستون ها آسیم ستون

  .گردند
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 : نحوه اعمال نيروهاي وارد بر سازه ناشی از زلزله و انفجار25 -4 شكل

های موجـود کـاربرد   سازی و بهبود رفتار محلی ساختمان بیشتر برای سازه مقاوم

مهـم   7339دارد. بحث مربوه به مقـاوم سـازی محلـی در مقابـل انفجـار بعـد از سـال        

کیلـوگرمی در یـ  پارکینـگ     381 شناخته شد، در شرایطی که در ا ر انفجار ی  بمم

هـای دیگـر   های در مجاورت بمم تخریم گـردد و سـتون  ها و ستون سبم شد فقط کف

های پارکینگ برای بارهـای  علت ای  موضوع آن بود که ستون خسارت چندانی ندیدند و

سنگی  ناشی از خودروها طراحی شده بودند که توانستند نیروهای اضافه فشار انفجار را 

وار در سـازه   ها مـانع از وقـوع تخریـم تسلسـل    کنند و ای  مقاومت محلی ستونتحمل 

 گردید. 

ها تحت ا ر نیروهای ناشی از انفجـار بـه مقـدار خـر      پذیری ستون میزان آسیم

کنـد وابسـته اسـت، پـارامتر     انفجاری و تعداد طبقاتی که آن ستون بار آنها را تحمل می

طـور کلـی    هاسـت بـه  ر است میزان الغـری سـتون  ها مو دیگری که بر روی رفتار ستون

های چاق محسـوب  های بت  آرمه ستونهای الغر و ستونهای فلزی از نوع ستونستون

 شوند.می
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 هاي نيازمند به مقاوم سازي در برابر انفجار : ستون26  -4 شكل

ها هندسه مقطع ستون بر روی میزان ا رگذاری نیروهای ناشی از انفجار بر ستون

هـای  ای رفتـار بهتـری در مقایسـه بـا سـتون      هـای دایـره   که سـتون  طوری و ر است، بهم

دهند. همچنی  فاصله محل وقوع انفجـار از  چهارگوش تحت ا ر انفجار از خود نشان می

ها باعث وقوع تغییر  ستون نیز بسیار مهم است و فواصل کم محل خر  انفجاری از ستون

منظور  ای بهشود. از عناصر غیرسازهو انهدام آنها می ها های پالستی  زیاد در ستونشكل

شـود کـه حـداقل ضـخامت     شود. پیشنهاد می ها استفاده می ایجاد ی  حصار دور ستون

منظـور عملكـرد بهتـر در مقابـل بارهـای انفجـاری        ها بهای اطراف ستونعناصر غیرسازه

 سانتیمتر در نظر گرفته شود. 70حدود 

هـای  توان از پوشـ، منظور افزای، محصورشدگی می به های بت  آرمه،در ستون

های با الیاف پلیمری استفاده نمود که بـه ایـ  ترتیـم ظرفیـت بـاربری      فلزی یا پوش،

 توان افزای، داد.ها را میمحوری و برشی ستون
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 : عدم تخریب تسلسل وار به علت سختی زیاد ستون27 -4 شكل

 
 ها سازه در مختلف يها ستون: 21 -4 شكل
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 اي در برابر انفجار کارهاي عملی محافظت اجزاي سازه راه -4-16

 اي هرجينگسيختگی ز

ست از، از بی  رفت  ظرفیت بـاربری یـ  قسـمت    ا ای عبارت گسیختگی زنجیره

ظـم  ععلت بار غیرمعمول وارده که منجر به گسـیختگی بخـ، ا   از سازه به چ نسبتآ کو

مـورا   رال آلفرد پیدانی از قبیل ساختمان فهای فراو   طور مثال ساختمان به. شود سازه می

بـه   7117هـانی در سـال   جهای مرکز تجـارت     و ساختمان، 7330 اوکالهوما در سال در

 .دان ری فروریختهگذا همی  علت در ا ر بمم

 
 انفجار پاسخ نهایی ساختمان مورا به بار: 21-4ل شك

ای به رفتار  توجه ویوه یداست باعث گرد گرفته شده یدادهاورهایی که از ای     درس

در . ول شـود مبذها   آنپذیری  افزای، درجه نامعینی و شكل رای به منظو های سازه   المان

فـت   رها باعث از بـی      سازه ی از موارد، ا ر انفجار ناشی از بمم موجود در اطراحیربسیا

تون باری شود و پم از برداشته شدن ای  س ی  ستون بحرانی در پیرامون ساختمان می

های دیگر بازپخ، گـردد و همـی  امـر       تواند بی  ستون نمی دش می حملکه توسط آن 

 .گردد موجم فروپاشی سازه یا بخشی از آن می
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 قاب ساختمان مورا قبل و بعد از انفجار :32-4شكل 

ها و جلوگیری از  های اخیر تحقیقات فراوانی برای مقاوم سازی ساختمان   در سال

. انجام گردیـده اسـت   اطرافشانها در هنگام انفجار بمم در   نآای در  نجیرهگسیختگی ز

هایی است که عـالوه    رهكاها و را   گسترش سیستم و نردکسختی کار ای  تحقیقات پیدا 

نداشته  مداخله ای نو مسائل معماری و زیبایی آ ن، با عملكرد ساختمانبر اقتصادی بود

 .دنباش

  نگهدارندههاي    ه از کابلداستفا 

هـای     کابـل  نگهدارنـده سازی ی  ساختمان بـا اسـتفاده از عملكـرد     مفهوم مقاوم

هـا     های طبقات در هنگام ساخت  ایـ  دال    ها در داخل دال   قراردادن کابل فوالدی شامل

ای   ععنوان ابزاری برای بهترکردن وض های موجود به   ها در زیر سازه   یا اضافه کردن کابل

ای کـف   هـا جلـوگیری از گسـیختگی زنجیـره       نق، اساسی ای  کابل. باشد ها می   قسمت

هـا     کابـل  ایـ   اسـتفاده از . باشـد  هـا مـی     طبقات در هنگام از دست دادن یكی از سـتون 

از دانشـگاه برکلـی پـم ازفروپاشـی      7توسط جوزف پنـزی   7333نخستی  بار در سال 

 گردید. ساختمان مورا پیشنهاد 

شـود و کـف طبقـه شـروع بـه فـروریخت         ی  ستون برداشـته مـی  هنگامی که 

های    کابل از گسیختگی جلوگیری کرده و بارکف را به ستون نگهدارندهعملكرد  ید،نما می

                                                 
1 .Dr. Joseph Penzien 
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هـا در همـه      کارگیری ای  کابـل  با به. کند های ساختمان منتقل می   مجاور و بقیه قسمت

. ودشـ  های مجاور منتقل مـی    تونسبه  های طبقات باالی ستون برداشته شده  طبقات، بار

متـر   انتیسـ  31تـا   71ود حـد بزرگـی در   هـای نسـبتا(     ها تغییرشكل   ه کفچرگدرنتیجه ا

 .دآی لوگیری به عمل میجها   نآی کامل شای و فروپا گسیختگی زنجیره دهند، از می

 
 نیبرداشتن ستون ميا از ده قبل وبعدرنهدانگ کابل ف عادي باک : یك31- 4شكل

برروی ی  نمونه  زمایشی که در دانشگاه برکلیآها را در    عمكرد ای  کابل ها   شكل

ساختمان ی  طبقه انجام گرفته و ی  ستون آن پم از ساخت  برداشـته شـده بـود را    

ها در    گیری ای  کابلرکا د بهرهایی نتایج زیر در مو   زمای،آ چنی با انجام . دهند نشان می

 :اا به دست آمده استحدهای تازه ا   وجود و در ساختمانهای م   ساختمان

هـای فلـزی، از      هـای کـف سـازه      هـای فـوالدی در دال     با به کـارگیری کابـل   - 7

لـوگیری  جصـورت اقتصـادی    و بـه  حتـی هـای فـوالدی بـه را      ای سازه گسیختگی زنجیره

 .شود می

انیسـم در هنگـام   كم چنی های موجود نیز با به کارگیری    وضعیت ساختمان - 7

انیسـم در  كای  م. یابد ها بهبود می   ای ناشی از برداشت  یكی از ستون گسیختگی زنجیره

کـه   اسـت  هـای فـوالدی    های قـرار داده شـده در تیـر      های موجود شامل کابل   ساختمان

هـا در هنگـام برداشـت  یكـی از        ای کـف  تواند از گسیختگی زنجیـره  صورت مو ری می به

 .یدلوگیری نماجها    ستون
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 تحليل  از هبينی شد شهاي پي   نمكامقادیر تغيير: 32 -4شكل

 
 ابله کدرننيروي نگهدا شسترگ ن طبقه ودافتا :33-4شكل 

 ی باالرپذی با شكل خمشیهای    ه از قابداستفا

باشد،  پذیری باالیی می عموما( ی  ساختمان با قامم خمشی ویوه که دارای شكل

های انفجاری سـطحی شـدید،     حف  عملكرد قابی خود در برابر بسیاری از بار تواند با می

ها در چنـی      آنچه عموما( موجم فروپاشی ساختمان .مقاومت مناسبی از خود نشان دهد

هـای محلـی      های انتقال نیرو پم از گسیختگی و خرابی هگردد کمبود را هایی می  دداروی

 .باشد می

 هـای طراحـی بـرای     اقل بـار ددر بخـ، حـ   ANSI7ارد به همی  دلیل در استاند

ای مطـرح   هـای سـازه     جایگزی  در اطراف المان ها، روش مسیر   ها و دیگر سازه  ساختمان

 .ه استدگردی

                                                 
1 .The American National Standards Institute 
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های    ها و دال  ها، تیر   ناشی از انفجار مستقیم برروی ستون ا ر فشاربعد، های    شكل

هـای کـف در      قسـمتی از دال . دهنـد  ن مـی های پیرامونی سـاختمان را نشـا     کف قسمت

 .گیرند شی محل انفجار به طور مستقیم تحت اضافه فشار ناشی از انفجار قرار میحوا

ای مقاومت ناچیزی در برابر مو  انفجـار از   یشهشهای    قاب عموما( هكنباتوجه به ای

ازه را در هانـه سـ    ای، انفجـار، د  یشـه شاز گسـیختگی قـاب    پمد، لذا نده می خود نشان

جـائی کـه فشـار در     دهـد و از آن  یر قـرار مـی   تحت تـا  کفائی  دال پهای باال و    قسمت

باال بـر هـر دال    بار خالص روبه ی از فشار باالی دال است لذا  بیشترائی  دال پقسمت 

 . شود وارد می

 
 بارگذاري مستقيم ناشی از انفجار بر روي ستون  :34-4شكل

 
 هاي کف )ناشی از انفجار(  رنده دال: فشار باالب35-4شكل
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ها   های پیرامونی، تیر   تحلیل انفجاری برروی ستون ددیابی خرابی محلی بایربرای 

 بـا انجـام  . برمبنای فشارهای واقعی انفجار برروی هر المـان انجـام شـود    کفهای    و دال

که به طور ویـوه   هایی   شود که ستون میئید های ای  چنینی عموما( ای  موضوع تا   تحلیل

، مقاومت برشی اند شده طراحی 77بخ،  ACI-318نامه  ی ئآنند مشی ماخهای    در قاب

دهـد کـه ایـ  امـر موجـم بهبـود        بهتری از خود نشان مـی  ری بسیاپذیر و قابلیت شكل

 .گردد مقاومت عضو در برابر انفجار و ضربه می

ن در برابـر بـار ناشـی از    توان بیان کرد که عملكرد کلی ی  سـاختما  بنابرای  می

تحـت   غیـر ارتجـاعی  انفجار عموما( به قابلیت اعضاء، سازه ای آن برای تغییرشـكل دادن  

د تا از ای  طریـق قبـل از گسـیختگی،    ردی بستگی دایداور های ناشی از چنی   اضافه بار

 .ل گرددئمقادیر زیادی از انرژی زا

هـا و    جلـوگیری کـرد کـه تیـر    ای  توان ازگسیختگی زنجیـره  الوه، هنگامی میع به

یلـی  خظرفیت انحنای  نندهای گسیخته شده بتوا   های نزدی  و موجود در قسمت   ستون

 .هندهای اضافی از خود نشان د  باالیی باتوجه به بار

 از دیوارهای برشی کامپوزیته داستفا

مقـاوم  ها در سیسـتم     ها، کاربری آن   ای در ساختمان های سازه  عمكرد اصلی دیوار

های برشی مقـاوم در    دیوار 7311تا سال . باشد در برابر بار جانبی و برش افقی طبقه می

هـای برشـی     دیـوار  جریدت به 7311اما از سال . دبودن مسلا برابر بار جانبی به صورت بت 

. ا مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد   كهای مهم در ژاپ ، کانادا و آمری   فوالدی نیز در ساختمان

، دیواربرشی کامپوزیت بوده کـه  دان شته استفاده شدهگذهای برشی که در   وم دیوارنوع س

 . باشد های برشی می  های فوالدی در دیوار  قو ور مسلا ترکیبی از بت 
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 (16: اجزاي دیوار برشی کامپوزیت و عملكرد آن در برابر انفجار )36 -4شكل

لـت کامپوزیـت بـا هـم عمـل      حادر یـ    ننـد فوالدی و بت  بتوا قبرای اینكه ور

 باشـد کـه عمـل اتصـال را معمـوال(      ها بـه هـم مـورد نیـاز مـی       نآ، متصل نمودن یندنما

هـای    های در حال احـداا و دیـوار   های جوش داده شده فوالدی برای ساختمان  گیر برش

هـای از پـی، سـاخته      های موجود و دیوار تها برای ساختمان اجرا شده در محل و یا بول

 . دهد جام میشده ان

 
 بتنی  فوالدي به دیوار قميخ و بولت براي اتصال ور : گل37-4شكل 

رت حـداقل  وهـا در دیـوار بـه صـ      تفاده از آرمـاتور سته الزم است که انكذکر ای  

 .گرفت های مربوه به انقبا  و خزش بت  را   بتوان جلوی ترك هكنباشد تا ای می
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 هاي فوالدي بررسی اثر آتش بر سازه -4-17

ررسی ا ر آت، بر سازه فوالدی تقریبا( از زمان تخریم مرکز تجاری در یـازدهم  ب 

سپتامبر شدت یافت و تا به امروز ای  تحقیقات ادامه دارد. بیشـتر ایـ  تحقیقـات بـرای     

افزار و نتایج  آزمایشگاهی است. هدف ای  مطالعـات بررسـی    مقایسه نتایج حاصل از نرم

ی  قاب فوالدی چنـد طبقـه    7338باشد در سال رت میرفتار قاب فوالدی در برابر حرا

بدون پوش، ضدحریق را در مقابل حرارت قرار داده تا راهكاری برای طراحـی بهتـر آن   

های معتبر طرح شده و در کوره آت، قرار گرفته شده نامه پیدا کنند. ای  قاب طبق آیی 

حـدود بـا انـدازه واقعـی     افزارهـای المـان م   های در نرمسازی در همی  سال  مدل  است.

ساخته شده و با نتایج آزمایشی کـه انجـام شـده بـود مقایسـه شـده اسـت. نتـایج ایـ           

افـزار بـا تسـت آزمایشـگاهی بـدون پوشـ،        دهد کـه مقایسـه نـرم   ها نشان میآزمای،

های همراه با پوش، متفاوت اسـت کـه   افزار با تست خوانی دارد درحالی که نتایج نرم هم

هـای ضـدحریق در سـازه تـا حـدودی از تخریـم آن       تفاده ازپوشـ، دهـد اسـ  نشان می

جلوگیری کرده و همچنی  مود تخریم حالت بـدون پوشـ، و بـا پوشـ، بـا یكـدیگر       

-دست آمده ی  سـری روابـط و فرمـول    متفاوت است. عالوه بر ای   با توجه به نتایج به

ارائه شده است. البته  بینی رفتار قاب فوالدی و اجزای آن در برابر حریق هایی برای پی،

هـای فـوالدی را   توانـد تمـام سـازه   طـوری کلـی نمـی    ذکر است که ای  نتایج بـه  الزم به

 باشد. اند مناسم میبینی کند، اما برای همان چند تست آزمایشگاهی که انجام داده پی،

در تحقیقات نشان داده شد که ظرفیت باربری فوالد و مقاومت آن با افزای، دما 

تـوان  ابـت فـر     یابد اما در کل، مشخصات حرارتی فوالد را تا حدودی مـی یکاه، م

کرد. مشخصات اصلی و مورد استفاده فوالد شـامل تـن، تسـلیم، تـن، نهـایی، مـدول       

االستیسیته، ضریم انتقال حرارت، چگالی، گرمای ویوه و رسانایی حرارت اسـت، کـه در   

د. ای  مشخصات بـا افـزای، دمـا تغییـر     باشنزمینه طراحی مقاوم در برابر آت، نیاز می

غیر  های آزمایشگاهی صورت گیرد، بهیابند و برای تعیی  آنها در هر دمایی باید تستمی
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یابند، در کشور ما از چگالی بقیه مشخصات فوالد تحت تغییرات دما تا حدودی تغییر می

 بیشتری  کاربرد در سازه را دارا است. ST37فوالد 

ای بسیار مختصـر و مفیـد درخصـوص ا ـرات حـرارات روی       صهاگر بخواهیم خال

 توان گفت: می ی فوالدی ارائه دهیم،ها سازه

هـای کـامپیوتری اکثـر    سـازی  های انجام شـده و مـدل  با توجه به نتایج تست .1

کننـد. میـزان رسـانایی حرارتـی فـوالد بـا       فوالد با تغییر دما تغییر پیدا مـی پارامترهای 

مانـد  یابد و از ای  دما به باال ای  پارامتر  ابت میکاه، می 900oCافزای، دما تا حدود 

تر از ایـ  مقـدار پایـدار اسـت،      دلیل اینكه سازه تا دمایی کم به ها سوزی اما در اکثر آت،

دهد که کاه، ای  پارامتر، سرعت انتقال حرارت بـه اعضـای دیگـر را کـاه،     نشان می

تـری  پارامترهـا تـن، تسـلیم      ندازد. یكی از مهمادهد و تخریم سازه را به تأخیر میمی

طـوری کـه در دمـای     یابـد، بـه  فوالد است که با افزای، دما به میزان زیادی کاه، مـی 

600oC  باشد. دیگر یابد که نقطه ضعف فوالد در آت، میکاه، می ٪60 تا  ٪52حدود

افـزای، دمـا کـاه،     باشد که ای  پارامتر نیز باپارامتر مهم فوالد مدول االستیسیته می

یابد که کاه، ای  کاه، می ٪71تا  ٪58حدو    600oCطوری که در دمای  یابد، بهمی

دهد. کرن، نهایی فوالد نیز با افزای، دما به مقدار پارامتر سختی فوالد را نیز کاه، می

کرن، نهایی حدود سـه برابـر ایـ      600oCطوری که در دمای  یابد، بهزیادی افزای، می

 کند.های نامعی  تن، زیادی تولید میباشد که ای  امر در سازهمتر در دمای اتاق میپارا

تـوان  حداکثر دمایی که سـازه فـوالدی را مـی    ASTMبا توجه به تحقیقات    .2

باشد که ی  سازه فوالدی درسـت طـرح   می750oC تا  538oCبرای آن طرح شود حدود 

اعت در برابر ای  دما مقاومت کند که ایـ   شده در برابر حریق باید در حدود دو تا سه س

 دما معادل دمای بحرانی تعیی  شده است.

، بـا توجـه بـه نتـایج     گیرندسوزی قرار می های خمشی که تحت آت،در قاب .3

تـری  دهانـه   و انتهـایی بحرانـی   هـای ابتـدایی  توان نتیجه گرفت  که دهانهتحقیقات می

تری از خود را به دیگر اعضـا   انجام داده و بار کمباشند، زیرا عملكرد بازتوزیع را ناقص  می
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تر طرح شـوند. در  های انتهایی باید قویهای دهانهدهند. به همی  دلیل ستونانتقال می

تری که طرح شده استفاده  ها با توجه به مود گسیختگیشان باید از تیرهای قویای  قاب

متصـل بـه سـتون توانـایی      شود. تا هنگامی که ستون نزدی  آت، کمان، کرد تیرهای

هـا دیگـر   تحمل بارشان را بدون در نظر گرفت  آن ستون داشته باشند و بار را به سـتون 

درستی اجرا کنند، بـدون آنكـه در    عبارت دیگر بتوانند عملكرد طره را به انتقال دهند. به

 آنها مفصل پالستی  رخ دهد. 

مقـاطع تیـر کـاه،     نزدیكـی اتصـال   های فوالدی درای قابدر طراحی لرزه .4

یابد، از آنجایی کـه درصـد زیـادی از مـد گسـیختگی تحـت آتـ، ناشـی از مفصـل           می

شـود.  باشد، ای  امر باعث تسریع در تشكیل مفصل پالستی  در تیرها مـی پالستی  می

نكته قابل توجه ای  است که مكان کاه، مقطع  بسیار نزدی  به مكان تشكیل مفصـل  

ای در کاه، مقطـع تیـر تجدیـد    حتما( باید در مباحث لرزهپالستی  در تیرها است که 

های آتی نباید مقطع تیر را کاه، داد. عملكرد قاب فوالدی نشان نظر کرد و در طراحی

دهد که در قاب فوالدی تا آنجا که ممك  است از اتصال مفصلی اسـتفاده کـرد زیـرا    می

ود و مفصل در اتصال متمرکز شود که در تیر مفصل پالستی  ایجاد نشای  کار باعث می

 آورد. عمل می شود و همچنی  از کمان، زودهنگام ستون نیز جلوگیری بهمی

ا ر آت، در سازه فوالدی از طریق ایجاد مفصل پالستی  باعث تخریم سازه  .5

شـود یـ  درجـه از    شود. الزم به ذکر است که هر مفصل پالسـتی  کـه ایجـاد مـی    می

ر سازه معی  باشد و تحت حرارت قـرار گیـرد بـا تشـكیل     کاهد پم اگنامعینی سازه می

نجا که امكان دارد آشود به همی  دلیل بهتر است تا اولی  مفصل پالستی  گسیخته می

 سازه با درجه نامعینی بیشتری طرح شود. 

های فوالدی برای به تـأخیر انـداخت  تخریـم سـازه     با توجه به عملكرد قاب  .6

طبقات مختلف اسـتفاده کـرد و همچنـی  بـا توجـه بـه        توان از خرپاهای هشتی درمی

ها خرپاهای هشتی قرار های ابتدایی و انتهایی حتما( باید در ای  دهانهبحرانی بودن دهانه

هـا منتقـل   دارد ای  اعضا نیروهای ستونی که در معر  آت، قرار دارد را به دیگر ستون
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ی  از لحـاظ معمـاری نیـز    جلـوگیری کـرده و همچنـ    کند و از کمان، سریع سـتون می

های هشتی نیز همانند خرپاهای هشتی عمـل کـرده   کنند. مهاربندیمشكلی ایجاد نمی

ولی چون در مواردی احتمال دارد با معماری تـداخل پیـدا کننـد نسـبت بـه خرپاهـای       

هشتی در اولویت بعدی هستند ولی اگر از لحاظ معماری مشكلی ایجاد نكردنـد نسـبت   

باشند و در اینجا نیز باید به ای  نكته توجه داشت که حتما( مقدم میبه خرپاهای هشتی 

باشـد کـه   های ابتدایی و انتهایی مهاربند تعبیه شـود. البتـه الزم بـه ذکـر مـی     در دهانه

سـازند و  تـری بـا سـتون مـی     خرپاهای هشتی واگرا عملكرد بهتری دارند، زیرا زاویه کـم 

چنی  ای  اعضای مورب کـه از یـ  طـرف بـه     گیرند. همنیروی بیشتری از ستون را می

کنند و تا حـدودی بـار   گاه برای تیر ایفا میتكیهشوند نق، تیرها متصل می وسط دهانه

 اندازند. قلی وارد به تیر را خنثی کرده و تشكیل مفصل پالستی  را به تأخیر می

بـت   شود که دمای بال باالیی تیر به دلیل وجود در بررسی تیرها مشاهده می .7

دمای جان تیر و بـال پـایینی تیـر     ٪70تر است و حدود  از جان تیر و بال پایینی تیر کم

دهد که اگر در طراحی، امكان افزای، مقاطع تیر نباشـد،  باشد که ای  نكته نشان میمی

باشـد  الزم به ذکر می توان به بال پایینی تیر ورق تقویتی جوش داد. البتهجای آن می به

 ر برای جلوگیری ءباشد و ی  را بسیار موپالستی  نزدی  به اتصال میکه محل مفصل 

باشد در ای  صورت تشكیل های عرضی تمام قد میکننده از ای  پدیده استفاده از سخت

 افتد. مفصل پالستی  به تأخیر می

کردن ستون در  ای برای مقاومدهد تنها راهكار سازهها نشان میبررسی ستون .8

زای، مقطع ستون است. ولی ای  راه حل در اکثر موارد مناسم نیست، پم برابر آت، اف

های حرارتی اجباری اسـت و یـا   ها استفاده از عایقتوان نتیجه گرفت که برای ستونمی

 های ترکیبی فوالد و بت  استفاده کرد. توان از ستونمی

نشان اند های دوبل که با بست افقی و مورب به هم متصل شدهبررسی ستون .9

شوند به همی  دلیل در تحت ا ر حرارت دچار کمان، پیچشی میدهد که ای  ستونمی

 حتما( باید از عایق استفاده شود. صورت استفاده از ای  ستون
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سوزی در تمام اتصاالت دما نسبت به دیگر اعضـای فـوالدی    در هنگام آت، .11

سـتون در طراحـی در    دهد اتصاالت نسبت بـه تیـر و  تر است که همی  امر نشان می کم

 باشد.تری برخوردار می برابر آت، از اهمیت کم

در اتصال گیرداری که دقیق اجرا شده باشـد در اکثـر مـوارد درون تیـر در      .11

آید و خـود اتصـال دچـار گسـیختگی     وجود می نزدیكی ناحیه اتصال مفصل پالستی  به

دادن ورق بـه بـال    شود و راهكار مناسم برای به تأخیر انداخت  گسیختگی، جـوش نمی

های عرضی تمام قـد  کننده پایینی تیر است )و یا در محل ایجاد مفصل پالستی  سخت

تر از بال پایینی است. همچنی  در اتصاالت گیردار  تعبیه شود(  زیرا دمای بال باالیی کم

 از کاه، مقطع تیر در نواحی اتصاالت باید دوری کرد. 

ل اینكه ورق اتصال نزدی  به بال بـاالیی  دلی به 7 «صفحه در باال»در اتصال  .12

ای باال نرفته و در آن گسیختگی ایجاد طور قابل مالحظه ستون قرار دارد، لذا دمای آن به

 کند.نمی

در اتصال مفصلی ت  ورق باید جوش ورق به بال سـتون در کارخانـه اجـرا     .13

ال بـه جـان تیـر    شود و تحت بازرسی قرار گیرد برای تقویت جان تیر باید در ناحیه اتص

 ورق جوش داده شود.

گسیختگی از ناحیه جـان تیـر اسـت کـه      7«صفحه تاشونبشی »  در اتصال .14

تر در نظر گرفت و یا اینكه به جان تیر در ناحیه اتصال ورق  توان پروفیل تیر را بزرگمی

 تقویتی جوش داده شود.

کـه   گسیختگی در اتصال ورق به بال ستون اسـت    9«نبشی تراز» در اتصال .15

هایی با مقاومت بیشتر استفاده شود و دورتـادور ورق اتصـال بـه بـال سـتون      باید از پیچ

 جوش داده شود.

                                                 
1 - Header plate 

2 - Flexible End Plate  

3 - Flush End Plate 
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گونه گسـیختگی در ناحیـه اتصـال و در     در اتصال مفصلی جفت نبشی هیچ .16

سـوزی   دهد ای  اتصال در برابـر آتـ،  آید که نشان میوجود نمی نزدیكی ناحیه اتصال به

 ارد.سازی ند نیاز به مقاوم

دهد که بایـد  ها رخ میگسیختگی در پیچ 7«نبشی بلند» در اتصال مفصلی  .17

توان دورتادور ورق اتصـال را بـه بـال    های پر مقاومت استفاده کرد و همچنی  میاز پیچ

 ستون جوش داد. 

طور مفصل در بخ، قبل  ها که بهبا توجه به تحقیقات در زمینه انواع عایق  .18

های بـا اهمیـت خیلـی زیـاد بایـد از دو نـوع عـایق         اختمانتوضیا داده شده است در س

محصورکننده آت، و محاف  اعضای فوالدی استفاده کرد و همچنی  باید ضخامت ایـ   

طوری که اعضای  های ارائه شده در فصل قبل محاسبه شود، بهها با استفاده از روشعایق

 ام بیاورند. شده دو سازه بتوانند حداقل دو ساعت در دمای بحرانی تعیی 

پم با توجه به تمام ای  نتایج بهتر است که برای طراحـی و سـاخت سـازه     .19

فوالدی در برابر آتـ،، از اتصـال مفصـلی بـا نبشـی نشـیم  اسـتفاده شـود و حتمـا( از          

گرا یا واگرا در دو وجـه سـازه اجـرا شـود. همچنـی  در تیرهـا        های هشتی هممهاربندی

های عرضی تمـام  کننده متر از اتصال، باید سخت )بخصوص تیرهای اصلی( تا فاصله ی 

قد استفاده شود تا از تشكیل زودهنگام مفصل پالستی  جلـوگیری شـود. همچنـی  در    

ها باید بدون عضو واسطه، بـه هـم جـوش    ستون نیز نباید از بست استفاده شود و ستون

 ها حتما( عایق حرارتی استفاده شود.شوند و برای ستون

 سوز(مواد ضد حریق)ن

 هـا،  پارکینگ ها، فروشگاه ها، فرودگاه در فلزی های سازه از محافظت امروزه         

 ایـ   منشـأ  .است کرده پیدا بسیار اهمیت ... و ها نیروگاه و پتروشیمی گازو و نفت صنایع

 دلیـل  بـه  فلزی سازه های ساختمان در سوزی آت، وقوع که درصورت آنجاست از موضوع

                                                 
1 - Extended End Plate 
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 سختی باال حرارت ا ر باشند، درمی ساختمان اصلی ارکان ها کهازهس آت،، باالی حرارت

  .بود خواهد ناپذیر اجتناب ساختمان ریزش نتیجه در و دهندمی دست از را خود

 شوند:بندی می های ضد حریق به سه دسته کالسسیستم 

 هاي ضد حریق فعالسيستم

 در کـه  سـتند ه ای هشـد  نصـم  یهـا  سیستم و حفاظتی وسایل از دسته آن        

 ایهـ  شـبكه  توسط ندههشدارده پیام ی  ارسال متعاقم و شده فعال سوزی آت، نگامه

 از و شـده  عمـل  وارد خودکار ایه سیستم یا افراد توسط نوعی به حریق اعالم و تشخیص

هـا بـه دنبـال خـاموش کـردن حریـق       . ایـ  سیسـتم  کنندمی جلوگیری حریق گسترش

های مهم و های آبپاش خودکار که در ساختمانثل سیستمصورت اتوماتی  هستند؛ م به

 شوند.مدرن نصم می

 های خودکار آبپاش: 

هایی که در ساختمان تعبیه شـده  کشی پاشی خودکار توسط لوله ای  سیستم آب

گرهایی وجود دارد کـه اگـر دمـای    گیرد و بر روی شیرهای ای  سیستم حمصورت می

زای، پیدا کرد ای  سیسـتم فعـال شـده و شـروع بـه      داخل سازه از ی  مقدار معینی اف

گیـر آن تنهـا در   دلیل هزینه زیاد ای  سیستم و نصم وقـت  کند، البته بهپاشیدن آب می

طـور   باشد که ایـ  سیسـتم بـه   شود. الزم بذکر میهای با اهمیت زیاد اجرا میساختمان

هـا نیـز اسـتفاده    رنـگ ها برای بهبـود کـارایی    های دیگری از جمله رنگهمزمان با عایق

 شود.  می

  های حرارتی:سین 

وسیله جذب حرارت منتقـل شـده،    های حرارت، گرم شدن فوالد را بهای  سین 

اندازد ای  سیستم شامل مـایع و یـا بـت  پرکننـده درون اعضـای فـوالدی       به تأخیر می

توخـالی را  توانند مقاطع سـتون  ها میای( ای  مایعتوخالی هستند )مقاطع قوطی یا لوله

کننـد. یـ  دیـاگرام از    های خارجی کنترل میپر کنند و حرارت ستون را بدون پوش،

های پرکننده ستون برای محافظت در برابر آتـ، در شـكل زیـر آمـده      طراحی ای  مایع



171         راهنماي کاهش احتمال حمالت تروریستی 

 

ها و مخـزن  های متصل به ستون های توخالی، لولهاست اجزای ای  سیستم دارای ستون

صورت است کـه گرمـای    هستند. عملكرد ای  سیستم بدی  ذخیره مایع به همراه شیرها

رود. اگر گرما به نسبت خـوبی بـه مـایع منتقـل     وسیله چرخ، مایع از بی  می ستون به

دهنـده عملكـرد درسـت ایـ       توان انتظار جوشیدن مـایع را داشـت کـه نشـان    شود، می

مای فـوالد را  دهند که ای  سیستم دهای انجام شده نشان میها است. اکثر تستسین 

ها اسـتفاده از بـت  درون   دارد. ی  را دیگر ای  سین پایی  تر از دمای تخریم نگه می

های فوالدی توخالی است. اگر بت  مسلا باشد در ا ر افزای، دما، پیرو آن کاه،  ستون

گیرد کـه ایـ  امـر از تخریـم سـازه       مقاومت فوالد، انتقال بار از فوالد به بت  صورت می

 اندازد. کرده و یا آن را به تأخیر می جلوگیری

 
 : سيستم سينك حرارتی مورد استفاده در سازه 31-4 شكل

 هاي ضد حریق دستی:سيستم

-صورت دستی آتـ، را مهـار مـی    نشانان هستند که به ها همان آت،ای  سیستم

هـای  نشـانی و ماشـی    هـای مهـم شـیرهای آتـ،     کنند که معموال( در اطراف سـاختمان 

طور کلی برای مهار آت، در سازه بایـد اطالعـاتی در خصـوص     شانی وجود دارد. بهن آت،
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سـوزی،   طوری که برای سهولت در پیشـگیری و کنتـرل آتـ،    نوع آت، داشته باشیم. به

کننـد. در   هـای مختلفـی تقسـیم مـی     ها بر حسم ماهیت مواد سوختنی به دسـته حریق

در اروپا و اسـترالیا   (A,B,C,D)دسته امریكا و ژاپ  توسط مراجع رسمی حریق در چهار 

هـا،   بنـدی  در همه تقسیم A بندی شده است. دسته تقسیم   (A,B,C,D,E)به پنج دسته

مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال  B گذارد. دسته جا می مواد جامدی است که خاکستر به

یید کشور أبندی مورد ت جایی که تقسیم از آن .شامل فلزات قابل اشتعال است D و دسته

باشد، ما در اینجا به توضـیا در   نیز می ISO بندی اروپایی است که مورد تایید ما تقسیم

 . خصوص ای  تقسیم بندی می پردازیم

   : Aالف: آت، نوع 

جامـد و دارای   سوزی از سوخت  مواد معمولی قابل احتراق، عموما( ای  نوع آت، 

ایـ  منـابع کاغـذ، پارچـه، چـوب،      شـود.   ترکیبات آلی طبیعی یا مصـنوعی حاصـل مـی   

گذارنـد.   جـا مـی   پالستی  و امثال آن است کـه پـم از سـوخت  از خـود خاکسـتر بـه      

عالمتی مثلث شكل و سـبز رنـگ    ،روند کار می ههایی که برای کنترل آن ب کننده خاموش

 . دارند. مبنای اطفاء آنها بر خن  کردن است  A با نشان

 : Bب: آت، نوع 

راحتـی قابلیـت    سوخت  مایعات قابل اشتعال یا جامداتی کـه بـه  ای  آت، در ا ر 

هایی  کننده آید. خاموش های نباتی( پدید می مواد نفتی و روغ  مایع شدن دارند ) عموما(

هسـتند.    B که برای ای  دسته مناسم هستند دارای برچسم مربع قرمز رنگ با عالمت

 . کردن است مبتنی بر خفه اطفاء ای  حریق عموما(

 : C : آت، نوع 

سوزی ناشی از گازها یا مایعات یا مخلوطی از آنهاسـت کـه    ای  دسته شامل آت،

ماننـد گـاز مـایع و گـاز شـهری، ایـ  گـروه         ،راحتی قابلیت تبـدیل بـه گـاز را دارنـد     هب

در   C های مربوطـه بـا عالمـت    کننده و خاموش است  B تری  نوع حریق به دسته نزدی 
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کـردن و سـد کـردن مسـیر      شوند. راه اطفاء ای  حریق خفـه  مربع آبی رنگ مشخص می

 . استنشت 

 : Dد: آت، نوع 

 اکسیدشونده ماننـد منیـزیم، سـدیم،    های ای  دسته ناشی از فلزات سریعا( حریق

های مناسم برای اطفاء آنها بـا عالمـت سـتاره     کننده و خاموش است پتاسیم و امثال آن

 . شوند مشخص می D زرد رنگ با نشان

 : E: آت، نوع ه

در وسـایل الكتریكـی و    کـه عمومـا(   اسـت  های الكتریكیای  دسته شامل حریق

بـرق یـا وسـایل برقـی و حتـی      تابلو  های کابل سوخت   مانند؛ افتد الكترونیكی اتفاق می

ـ     های کامپیوتری، نام سیستم خـاطر متفـاوت بـودن نـوع مـاده       هگذاری ایـ  دسـته نـه ب

وقوع، اهمیت و نوع دستگاه است که حریق در آنها رخ  مشخصات دلیل هسوختنی بلكه ب

ل  هـا  یـا  CO2 کردن حریق بـا گـاز   قطع جریان برق و خفه ،دهد. راه اطفاء ای  دستهمی

نشـان داده   E هایی که قابلیت کنترل آن را دارند با حرف کننده . خاموشاستلوکرب  ها و

 .شوند می

 هاي ضد حریق غير فعال:سيستم 

رفعال شامل موادی هستند که اعضای فوالدی را در برابر آتـ، و  های غیسیستم

صورت که رسیدن حرارت به اعضای فـوالدی را بـه تـأخیر     کنند، بدی حرارت ایزوله می

های ضـدحریق  ها و اسپرهای ضدحریق. با توجه به تنوع سیستماندازند؛ همانند رنگمی

-شود و بعد از شناخت نوع آت، مـی بینی  ها پی،ها در ساختمانباشد نوع آت،نیاز می

توان عایق مناسم را پیشبینی و طرح کـرد، ایـ  تقسـیمبندی آتـ، بـر اسـاس منبـع        

باشـد بلكـه در زمـان    باشد که تفاوت آن در درجه حرارت ایجاد شده نمیسوخت آن می

 ساختمان، سازه حقیقت، در تمحافظ نوع ای باشد. رسیدن به درجه حرارت بیشینه می

 کـل  در محافظتی ابزار تری هب و دهد می قرار توجه مورد را آن پوش، و فرعی ایه بخ،

 مـواد  از اسـتفاده  بـا  که ای سازه فعال قاب غیر محافظت مكانیزمباشد.  می سازه ی  عمر
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 توجه با حاد ه هنگام در و مقاومند بالقوه صورت به ،گیرند می صورت حریق برابر در مقاوم

 تـدابیر  ایـ   .ندهدمی ساختمان به حریق مقابل در تریبیش محافظت زمان ضخامت، به

ای، کـه شـامل محافظـت سـازه     کـرد  بنـدی  طبقـه  عنوان سه تحت توان می را محافظتی

 منظور به اهسازه روی بر حریق ضد پوش، اجرایباشد. فضابندی و محافظت پوششی می

 ارائه تهج یشترب زمان آوردن دست به و سوزی آت، نگامه در اهآن تخریم از گیری پی،

ها مدت زمانی که سازه محافظت شده باشند. در ای  نوع پوش،آت، نشانی می خدمات

 تعداد، ساختمان ندسیه مشخصات مانند سازه شرایطدر برابر حرارت به عواملی از قبیل 

 و کار حال در جمعیت میزان ساختمان، کاربری نوع آن، شكل طبقه، ره وسعت و طبقات

 ایهـ بنا از سـاختمان  فاصـله  ای،غیرسـازه  و ایسـازه  اجـزای  مصالا نوع ،بنا در ساک  یا

 و مكـانیكی  سیسـات أت مشخصـات  احتمـالی،  حریق نوع اشتغال، قابل مواد میزان مجاور،

. دارد بسـتگی  نشـانی  آتـ،  ایسـتگاه  از فاصـله  حریـق،  اطفـاء  و اعالم ایه سیستم و برقی

 اهـ  سـازه  ایـ   روی بـر  آن ملكردع و آت، شناخت مستلزم ضدحریق ایه پوش، بررسی

 . باشد می

مواد مورد استفاده برای مقاوم کردن سازه فوالدی در برابر حریق )غیرفعـال( بـه   

 شوند:بندی می دو دسته کلی تقسیم

 هاي محصورکننده آتشعایق

ها باید در دیوارهـا،  شوند، ای  عایقهایی که مانع گسترش آت، در سازه میعایق

قرارگیرند تا از انتقال و گسترش حرارت و آت، از ی  مكان بـه مكـان   ها ها و سقفکف

 و قارچ رطوبت، رشد جذبباید مواردی از قبیل  دیگر سازه جلوگیری کنند در ای  عایق

 محـیط  بـرای  انسان، مزاحمـت  سمی، مزاحمت برای گاز آت،، تصاعد با باکتری، مقابله

حرارتـی،   شـوك  بـا  بـازی بـودن، مقابلـه    یـا  اسیدی الكتریسته، وضعیت با مقابله زیست،

 حرارتـی،  هـدایت  میـزان  وزن، پـذیری،  انعطاف سایشی، مقاومت پذیری، استحكام، ضربه

 چسـبندگی،  میـزان  پایـداری شـیمیائی،   خـوردگی،  برابر در مقاوم گرمائی، نهان ظرفیت

حجـم بررسـی    افزای، و دما میزان تحمل شدگی، جمع یا خزش زمان، طول در تغییرات
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پشم شیشه، پشـم سـنگ،   توانند بر پایه معدنی یا گیاهی باشند. ) ها مید. ای  عایقشون

 های سلولی، الیاف سرامیكی، شیشهسیلیكات کلسیم، 

هـای ضـد دود، پوشـ،    بنـد، دریچـه   بند، بال، آت، بند، پنجره آت، غالف آت،

HCA عایق پلی یورتان( های االستومتری، چگالی، عایق ، فایبرگالس کم 

 هاي محافظ اعضاي سازهیقعا

ها اجزای فوالدی را پوش، داده و مانع از رسیدن حـرارت بـه آنهـا    ای  نوع عایق

های نوع اول که در توان از عایقشوند. البته میشوند و به چند دسته کلی تقسیم میمی

 باال نام برده شد برای پوش، اعضای فوالدی نیز استفاده کرد. 

ای هـای تختـه  (، عـایق Spray-Applied Fire Resistine Materialsهـا ) )اسپری

(Board Materialsرنگ ،) ( های بادکننـدهIntumescent Paints ،پوشـ ،)   ،هـای بتنـی

 اس(  -کا7هنزوترم 
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  ليست معماري كضميمه: چ

 

 ليست الف چك

منظور ارائه راهكاری کاربردی و سریع جهت بررسـی میـزان تطبیـق معمـاری      به

پـذیری   هـای مربوطـه و تعیـی  میـزان آسـیم      نامه موارد ذکر شده در آیی ساختمان با 

 لیست زیر تهیه و تنظیم گردید. ساختمان در برابر حمالت تروریستی چ 

سعی بر آن شد موارد ذکر شده در ای  چ  لیست در برگیرنده تمـامی نكـات و   

اشـد. در ایـ    مقررات ملـی سـاختمان ب   77تمهیدات ارائه شده در ای  مطالعه و مبحث 

ها در سه گروه غیرقابل قبول، متوسط و قابل قبول  بندی ساختمان چ  لیست با تقسیم

)با توجه به نظر ناظر( تالش گردید بـا ارائـه شاخصـی    711تا  1ای بی   و تخصیص نمره

ها برای ساختمان پرداختـه   کمی به بررسی میزان رعایت موارد عنوان شده در آیی  نامه

ها باید با در نظر گرفت  درجه اهمیت آنها و سطا عملكرد  ی به ساختمانشود. امتیاز ده

 مورد انتظار صورت پذیرد.

 

 محوطه با رویكرد پدافند غيرعامل طراحی و برنامه ریزي مالحظات

 توضيحات
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م
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 عنوان
 

 بند

 ساختمان جانمایی -1

و  هـا  جه شود که تمرکز افـراد، سـرمایه  باید  تو

ها در ی  محدوده امكان هـدف گیـری    فعالیت

 دهد. محیط را افزای، می

 7-7 پراکندگی    

 7-7 اختالف سطا راه دسترسی فضای حائل     

 با هماهنگی در و یا مدفون طبیعی عوار  پناه     7و 7درجه اهمیت با یها ساختمان*

 *طبیعت)ارگونومی(

7-9 

 میانگی  تراز: وارد پیشنهادی:م
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 عنوان
 

 بند

 باز فضاهاي -2

-به عنوان جان باز های طولی در فضای وجود لبه     

 پناه

7-7 

وجود فضا و محیط الزم به منظور تغییـر  

 در کاربری محل در شرایط بحرانی

 7-7 منظوره چند عملكرد انعطاف پذیری با    

کـــاه، پوشـــ، گیــــاهی و دوری از   

 های هوایی برق کابل

 9-7 بالگرد فرود جهت مناسبی وجود محل    

 مجموعـه  سـطا  در یكنواخـت  طـور  به -

 .باشد شده پراکنده مسكونی

 .باشد آوار ریزش محدوده از خار  کامال( -

 مصـون  اقلیمـی  نامسـاعد  عوامـل  ا ـر  از -

 .باشد

 .باشد داشته محكمی و هموار کفسازی -

 بـرای  کـه  درصـد  2 از بـی،  آنهـا  شیم -

 .نباشد است الزم سطحی هایآب تخلیه

-سایبان سریع استقرار هایقابلیت دارای -

 .باشد سب  های

 7-7 وجود محوطه باز جهت  امدادرسانی    

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

 مجموعه هايورودي -3

در شراه عادی یكی از آنها فعـال باشـد و   

در شرایط ضروری استفاده از دیگـری بـه   

 . ر باشدپذی سرعت امكان

  حداقل دو ورودی و خروجی    

 

9-7 

 ارتفـاع  )بـه  کوتـاه  های دیواره از ترکیبی

 ای)تا میله های حفاظ و متر( حداکثر ی 

 کف( سطا از متر 9 حداکثر ارتفاع

 موجم کامل، تخریم صورت های در ورودی    

 نشود. سواره انسداد دسترسی

9

9-7 

 مجموعـه بـوده و   اصـلی  ورودی مكمـل 

 فـراهم  آن بـه  دسترسی   امكانبیشتری

 گردد.

  مختلف های محل در اضطراری های ورودی    

9-9 

  فضایی امكانات و وسعت دارای ورودی محوطه     جدول داخل مت   اساس بر

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:
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 عنوان
 

 بند

 دسترسی مسيرهاي -7

 عابری  حرکت میان عدم  امكان تداخل     

 نقلیه وسایل و پیاده

 

7-7 

 نقاه انواع و حرکت، تعداد در نظر گرفت  الزامات     

 و رو پیاده مسیرهای پارکینگ، تعداد دسترسی،

مختلف حرکت در طراحی مسیرهای  های حالت

 دسترسی

0

7-7 

 باید محوطه درون عناصر و ها لبه طراحی

 هنگـام  مسـیریابی  کـه  باشـد  ای گونـه  به

 .شود تسهیل افراد اضطراری حرکت

  محوطه درون عناصر و ها لبه طراحی    

7-9 

 تا ها محل خروجی تا دسترسی مسیرهای

 و تند و زوایای انحنا بدون باید ممك  حد

 .شوند طراحی مستقیم به صورت

  طراحی مناسم مسیرهای دسترسی    

 

7-7 

وجود مسیرهای متعدد دسترسـی سـبم   

شود در صورت تخریم برخی از آنهـا،   می

مســیرها وجــود  امكــان اســتفاده از دیگــر

 داشته باشد.

  متعدد یها بینی دسترسی پی،    

7-0 

 یـ   پیـاده  و سواره مسیرهای امتداد در

و  پنـاه  جـان  عنـوان  بـه  سـبز  فضای ردیف

 و های)اولیـه  ترک، جذب قابلیت افزای،

 .شود ایجاد  انویه(

 جانپناه عنوان به سبز فضای    

 )البته اگر فضای سبز با اختالف سطا باشد(

 

 

7-3 

 سـواره رو  مسـیرهای  شـبكه  طراحی در

 باال به متوسط با اهمیت ها مجموعه داخل

 مسـیر  یـ   شـود حـداقل   مـی  توصـیه 

 پوش، با و زیاد عر  با سواره دسترسی

 در تـا  شـود  ایجـاد  سراسـری  دسترسـی 

 خطر برابر در سانحه وقوع پم از شرایط

 سـاختمانی  آوارهای ریزش ا ر بر انسداد

بـه   مسـیر  ای  ر ع نسبت. بماند مصون

 ی  به دو آن، دور ساختمانی جدار ارتفاع

 ایـ   در اسـت  مناسم. شود می پیشنهاد

 .شود بینی بالگرد پی، فرود امكان محور

  زیاد عر  با سواره دسترسی مسیر    

 

 

 

7-1 

  سهولت حرکت افراد پیاده     محوطه در رو پیاده مسیرهای طراحی در
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 عوامـل  و موانـع  بایـد  بـاز  فضـای  و

. شـوند  ذفحـ  خطر، فرار از محدودکننده

 مواقـع  در ویـوه  بـه  حرکت سهولت اصوال(

 تـأمی   در مهـم  عوامـل  از یكـی  بحرانی

 بـه  آسـان  و سریع یا دسترسی محافظت

 .باشد می ام  نقاه

 

 

 

7-8 

 از مملـو  و نـاهموار  نبایـد  معـابر  کـف 

 حرکت بحران، موقع در تا باشد برآمدگی

 .اشدب پذیر امكان فرار سریع و

 سازی معابر کف    

 )پایدار در برابر عوامل تخریبی(

 

 

7-3 

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

 محافظ دیوارهاي و ها پناه جان -0

 و همـوار  سـطوح  وجـود  بـاز  فضاهای در

 بهتر لذا. نیست مناسم وجه هیچ به وسیع

 سـطحی  عـوار   از بـا اسـتفاده   اسـت 

 هـای  فرورفتگـی  و هـا  تپـه  مانند ای ساده

سـازی   غنی ضم  متعدد، نسبتا( و کوچ 

 انتظـار  مورد های فعالیت تأمی  برای فضا

 نشسـت (،  و بازی عادی)مانند شرایط در

 گیری شكل متعدد برای های لبه ایجاد به

 .نمود کم  آنی های پناه جان

 عدم وجود فضای مسطا گسترده    

 برد وتهدیدات وابسته( )هلی

 

 

 

 

0-7 

3 ز محدوده آوارپناه خار  ا جان     

0-7 

 با ولی کم ظرفیت با هایی پناه جان وجود

وجـود   از بهتـر  مراتـم  به زیاد پراکندگی

 بـا  ولـی  زیـاد  ظرفیـت  بـا  هایی پناه جان

 .باالست تمرکز

 پناه متعدد جان    

 )با ظرفیت وتمرکز زدایی وابسته(

 

 

 

0-7 

 نیروهـای  برابـر  در بـدن  وضعیت بهتری 

 گونـه  ایـ   سـت ا خوابیـده  حالـت  انفجار

 مسیر تمام امتداد در است بهتر ها جانپناه

 ایجـاد  مجموعـه  داخلـی  هـای  دسترسی

 بایـد  هـا  پنـاه  جـان  ای  فوقانی لبه. شوند

 .عادی باشد فرم دارای ولی برآمده

  ها پناه جان شكل    

 

 

0-9 
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 در پنـاه  جان تا فاصله شعاع حداکثر

 متوسـط  سرعت اساس بر باز فضای

 در  انیـه(  بـر  متر  سه دویدن)حدود

 91 معـادل   انیـه  71 حداکثر مدت

 .شود می پیشنهاد متر

  باز فضای در پناه جان تا فاصله شعاع حداکثر    
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 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

 محوطه در رمپ و پله طراحی -6

 نقـاه  به آسان و سریع دسترسی یا   حفاظتتأمی در حیاتی و مهم عوامل از بحرانی، مواقع در ویوه به حرکت سهولت که آنجا از

عنوان نمونه وجود  به .گردد مهار یا حذف محوطه طرح از بهتر است نماید، محدود را خطر از گریز سرعت آنچه هر لذا است، ام 

 تواند سبم کاه، گریز از خطر گردد. ها می سازی ساختمان های متعدد در محوطه پله

 و ایمنـی  ف ح برای باز فضای در پله ابعاد

 :باشد زیر صورت به باید راحتی

 متر 0/7حداقل  ها عر  پله

 کـف  سانتیمتر حـداقل  77تا  8ارتفاع پله 

 .باشد متر سانتی 91پله مفید

  پله ابعاد    

 

 

3-7 

ده دهد. در صورت وجود فضای کافی اسـتفا  نمی کاه، را اضطراری شرایط در حرکت سرعت و است پله از بهتر رمپ از استفاده

 دو زمـان  هم و سریع خرو  برای رمپ عر  درصد باشد.  0/7 از بی، نباید رمپ گردد. شیم زمان از رمپ و پله توصیه می هم

  .نباشد متر 8/7 از تر کم نفر

 معابر کف سطوح مصالح-7   

 در افـراد  تجمـع  هـای  محل در کف مصالا

 لیك  باشد سخت نوع از تواند می باز فضای

 خـاك،  مانند نرم مصالا زا که ترجیا دارد

 ایجـاد  شـود.  انتخـاب  آن ماننـد  و گیـاه 

دشـوار   آنهـا  روی بـر  حرکـت  کـه  سطوحی

 .است مجاز کوچ  مقیاس در است، فقط

  افراد تجمع های محل در کف مصالا    

 

1-7 

بایـد   امكان حد تا سبز فضاهای کف سطوح

 سنگ هرگونه نصم شد. و پوشیده چم  از

 نیروهـای  برابـر  در کـم  مقاومت و )با ابعاد

 گونـه  ایـ   در تزئینـی  مقاصـد  با انفجاری(

 نصـم قطعـه   امـا  اسـت.  نامناسـم  سطوح

 مقاصـد  تـأمی   ضم  که بزرگی های سنگ

  استفاده از فضای سبز به عنوان جانپناه    

 

1-7 
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 عنوان
 

 بند

 پنـاه  جان نوعی ایجاد به قادر محیط، تزئی 

 های گوشه نداشت  در صورت باشند، مقاوم

 .است قبول قابل تیز

 بهتر ها جانپناه جداره و کف مصالا جنم

 بارهای بتواند تا باشد مقاوم و سخت است

 ید. نما تحمل را انفجار ناشی از

  ها جانپناه مصالا جنم    

 

1-9 

 زبـر،  جـنم  از بایـد  هـا  رمپ کف مصالا

 حفـ   در امـر  ایـ   باشد. دار آ  و سخت

 سریع حرکت حال در حرکتی افراد تعادل

 اسـت.  اهمیت حایز ها، پناه نجا سمت به

 های کف مانند ناهموار و سخت سطوح اما

 ایجـاد  احتمال دلیل به تزئینی، و سنگی

 طـرح  در مضـاعف،  هـای  دیـدگی  آسـیم 

 .شود توصیه نمی محوطه سازی کف

  ها رمپ کف مصالا    
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 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

 آب هاي جوي-1

  متر سانتی 71آب  جوی عمق حداقل     

8-7 

 بدن پهنای معادل آب های جوی عر  حداقل     

 .باشد سانتیمتر 31 یعنی ایرانی، مردان اکثر

 

 

8-7 

 برابر در است بهتر آب های جوی مصالا جنم     

 .باشد مقاوم و مستحكم انفجار نیروهای

 

 

8-9 

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

 سازي محوطه-1

ــه اســتفاده از پوشــ، گ ــاهی ب ی

منظور کاه، و مسـدود نمـودن   

 خط دید دشم 

  استفاده مناسم از پوش، گیاهی    

 

3-7 

 7-3 غالم وزش باد جهتتوجه به      

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:
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 معابر و مسيرهاي دسترسی-12

       

وجود فاصله مناسم ساختمان از  معابر عبور و      

 مرور

 

71-7 

هـایی کـه    مـورد سـاختمان  ای  فاصله در 

اطـالع درسـت و دقیقـی از ســكنه آن در    

 دست الزامی است.

ی ها وجود فاصله مناسم ساختمان از  ساختمان    

 مجاور

 

71-7 

اختصاصی برای دسترسی به   وجود جاده     

 ساختمان

 

71-9 

به فضایی پیرامون  اصطالحا(منطقه روش  

هـا و پوشـ،    ساختمان، بدون نـاهمواری 

ی اضافی که سبم اخالل در کنتـرل  گیاه

بصری و دیده بانی محـیط بیرونـی سـازه    

 گردد. می اطالقگردد 

  ایجاد منطقه روش     

 

 

 

71-7 

  توقف در اطراف ساختمان  وجود فاصله     

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

 پارکينگ-11

اختصاص فضای آزاد و روباز      

با فاصله مناسم از 

ا جهت  استفاده ه ساختمان

 عنوان پارکینگ به

 

 

77-7 

 های درون سختمانی رعایت نكات زیر الزامی است از پارکینگدر صورت استفاده 

سطا روشنایی مناسم در      

 محوطه پارکینگ

 

77-7 

هایی به  وجود بازشو و دریچه     

تر فشار  منظور کاه، سریع

 ناشی از انفجار

 

77-9 

گرد در  استفاده از ستون     

 محوطه پارکینگ

 

77-7 

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:
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 بند

 (CPTEDطراحی محيط در پيشگيري از جرم) -12

طراحی مناسم . بر اساس ای  نظریه گیری کرد با طراحی مناسم محل سكونت، کار و زندگی افراد، از جرائم ارتكابی در محیط پی، توان یم

 .گیری از وقوع جرم، کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و ترس از جرم را کاه، دهد عالوه بر پی، تواند یدرست از محیط م ی و استفاده

تواند با اسـتفاده از افـراد و    ای  نظارت می

های مدار بسته حاصـل   یا با نصم دوربی 

 گردد.

  وجود نظارت کافی بر محیط    

77-7 

ــنایی  ــأ روش ــاری در   ریت ــل انك ــر قاب غی

د. بعالوه اسـتفاده از  پیشگیری از جرم دار

 توانـد  یمـ روشنایی کافی در ی  محـیط  

سبم القا حم امنیت بیشتر به سـاکنی   

 .  و شاغلی  آن مكان گردد

  وجود روشنایی مناسم در محیط ساختمان    

 

77-7 

ای  مهم توسط نصـم موانـع، اسـتفاده از    

ــرده و دیــواره  ــیط    ن ــراف مح ــا در اط ه

 ساختمان قابل دستیابی است.

  اه، دسترسی افراد نا آشنا به ساختمانک    

77-9 

ها با خطرپذیری باال از  دور نگه داشت  مكان     

 ساختمان

7

7-7 

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

  معماري داخلی طراحی

 ساختمان حجم طراحی-13

 .دارد بسزایی تأ یر آن کلی خسارات میزان بر ساختمان برای مناسم حجم و فرم انتخاب

 سـاختمان  پیرامونی عناصر و بادگیر های زاویه

ا ـر   و انداختـه  دام بـه  را شـوك  مـو   تواند می

 تدریجی یا باز های نماید. زاویه تشدید را انفجار

 تری کم تأ یر تند یا بادگیر های زاویه به نسبت

 منحنـی،  سـطوح  از هنگـام اسـتفاده   دارنـد. 

 .دارند برتری مقعر های فرم به محدب های فرم

 سـطا سـاختمان   بر شده منعكم فشار تشد

 مسـطا  سـاختمان  از تر نیز کم مدور و محدب

 است.

  شكل پالن ساختمان    

 

 

 

79-7 

  فرم مورب پلكانی و تغییر ارتفاع در حجم     

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

 

 پيرامونی هاي المان و احجام-14

عدم وجود عناص الحاقی       7و 7هـا بـا درجـه اهمیـت      ساختمان  

77-7 
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  عناصر بـوده و در مـورد   باید فاقد ای

بـا   7و  9ها با درجه اهمیت  ساختمان

 رعایت شرایط خاص مجاز است.

 سست

ــوب    ــل چـ ــب  از قبیـ ــالا سـ مصـ

 پالستی ، آلمینیوم یا پلیمر

استفاده از مصالا سـب       

 در نما

 

77-7 

 درجـه  با های ساختمان در است الزم

 کلیدی ای سازه یاعضا 7 و 7 اهمیت

 قـرار  سـاختمان  در بیـرون  ساختمان

 .نگیرند

 اعضـای  عدم قرار گیـری     

 ساختمان کلیدی ای ه ساز

 ساختمان در بیرون

 

 

 
77-9 

 ایجاد با باید ساختمان خروجی فضای

 در مقـاوم  حایـل  هرگونـه  یا و سقف

 سازی ایم  و محفوظ آوار، ریزش برابر

 .شود

 پوش، مناسم خروجـی     

 انساختم

 

 

 
77-7 

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

 

 

 ساختمان خارجی جداره و جانبی نماهاي -15

 باشد. می انفجار ساختمان به بخ، تری  نزدی  زیرا است پذیر آسیم بسیار خارجی انفجار به نسبت ساختمان خارجی جداره

 7ها با درجه اهمیت  در ساختمان

المقـدور از نمـای تمـام     حتی 7و 

 .ه استفاده نشودشیش

کـار گیـری وسـیع     عدم به    

عناصر تـرد و شـكننده در   

ــطا   ــی و س ــیط بیرون مح

 نمای ساختمان

 

استفاده از بام همرنـگ بـا        

 محیط

 

 ساختمان فضاهاي سایر و امن فضاهاي وجود و روابط -16

اسـت کـه بـا تمهیـداتی ایمنـی و       فضای ام  تمام یا بخشی از فضاهای ی  ساختمان با عملكردهای مختلف در زمـان صـلا  

 کند. حفاظت جانی افراد را در مقابل تهدیدات تامی  می

آل است فضاهای ام  در درون حجم  ایده

 ساختمان قرار گیرند

  وجود فضای ام  در هر طبقه ساختمان    

73-7 
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7 های  انویه مقاومت در برابر ترک،     

73-7 

7 ی ناشی از آنها مقاومت در برابر مو  و آسیم     

73-9 

7 های خروجی   دسترسی راحت  به فضاهای ام  و راه     

73-7 

وجود انحراف و مانع در مسیرهای ورودی به فضـاهای       

 ام 

 

73-0 

7 ظرفیت مناسم فضای ام      

73-3 

 میانگی  تراز: موارد پیشنهادی:

 

 مسيرهاي حرکت داخلی-17

منظـور   )بـه 7ها با درجه اهمیت  ساختمان

کاه، ا ـرات نـا مطلـوب بایـد از ایجـاد      

 موانع و یا تغییر مسیر استفاده شود(

عدم وجود فضاها با طرح خطی به دلیل تشـدید      

 ا ر اموا  انفجار

 

 
71-7 

های ورودی متوالی به صـورت غیـر    طراحی درب     

 متقابل

 

71-7 

ــان از   دوری پلكــان      ــا حــد امك ــای خروجــی ت ه

 طر.مسیرهای پر خ

 

71-9 

 موارد پیشنهادی:

 

 

 

 

 میانگی  تراز:
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 ها پنجره و خارجی بازشوهاي-11

انفجـار از  ها در هنگام  با وجود اهمیت نق، پنجره و شیشه در معماری، باید همواره به ای  نكته توجه نمود که شكست شیشه

دهد تـدابیر   شود، لذا اتخاذ تمهیداتی در برابر خطر انفجار باید مورد توجه قرار گیرد. تجربه نشان می خطرات مهم محسوب می

 باشد. ذیل در کاه، خسارات ناشی از انفجارهای کوچ  یا مناطق دور از انفجار بسیار مو ر می

7

78-7 

ــا رعا     های بزرگ عدم استفاده از پنجره ــرای  ب ــاص ب ــدات خ ــت تمهی ی

بالمـانع   9و  7هـای گـروه    سـاختمان 

 است.

7

78-7 

ها از نما به درون  وجود بالك  و افزای، فاصله پنجره

 ساختمان

تواند سبم کـاه،   ای  امر سبم می    

هـا بـه     میـزان پرتـاب خـرده شیشـه    

 بیرون گردد

 7و7ها با درجه اهمیت  انساختم     های باز پخت و سكوریت چند الیه استفاده از شیشه 78-9

      های مقاوم در نما  استفاده از شیشه 78-7

7

78-0 

استفاده از مواد پرکننده بـا ضـخامت کـافی جهـت     

 ای در جای خود تثبیت قطعات شیشه

     

7

78-3 

تقسیم قطعات بزرگ و یكپارچه شیشه بـه قطعـات   

 تر توسط قاب پنجره کوچ 

     

7

78-3 

رگذر نشك  برای فضاهای ام  استفاده از صفحات نو

 و سقف نورگیر

     

 موارد پیشنهادی: میانگی  تراز:

 پنجره مهاربندي و قاب طراحی -11

7

73-7 

عنـوان نمونـه سـیلیكون( در     استفاده از درز گیر )به

 اطراف محیط داخلی پنجره

     

7

73-7 

میلیمتر)عمـق پنجـره کـه     77وجود چفت حـداقل  

 توسط قاب گرفته میشود(

     

      مهار کامل چهارچوب به ساختمان 73-9

توانـد عملكـرد    شود، می می چرخد و به بیرون باز توصیه: طرحی که در آن پنجره حول ی  محور افقی در باال یا پایی  آن می 

 گردد. مناسبی داشته باشد. ای  نوع پنجره هنگام انفجار بسته می

 موارد پیشنهادی: میانگی  تراز:
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 سایر بازشوها - 71

7

71-7 

های نصم شده در پوسته خارجی ساختمان به  درب

 *سمت خار  باز گردد

بـرای سـاختمان بـا درجـه     *    

 9و 7اهمیت 

      چهارچوب درها با بت  پر شوند 71-7

      معابر عمومی عقم نشینی کافی از 71-9

ــل  درب   71-7 ــر در مقاب ــو  گی ــود م ــره   وج ــا وغكرک ه

 تاسیسات

     

 موارد پیشنهادی: میانگی  تراز:

 ای تیغه بندی و عناصر غیر سازه -77

اجزا غیر باربر جداکننده اعم از دیوار، سقف و کف کاذب بایستی طوری طراحی شوند که در برابر مـو  انفجـار سـبم افـزای،     

 انسانی نشوند. تلفات

7

77-7 

در تیغه بندی ساختمان از حداقل ضـخامت ممكـ    

 برای تیغه بندی استفاده شود

     

7

77-7 

هـای   مبلمان داخلی باید تا حد امكان دور از پنجـره 

 خارجی قرار گیرند

ــان      ــدمان مبلمـ ــوه چیـ  نحـ

تواند بر میزان مصدومیت  می

 افراد تا یر گذار باشد

7

77-9 

از مصالا برنده ماننـد شیشـه در اجـزا    عدم استفاده 

 غیر بابر

     

7

77-7 

      عدم استفاده از وسایل سنگی  در سقف کاذب

7

77-0 

اتصال مناسم بی  دیوارهای جدا شـونده بـه سـازه    

 ساختمان

     

7

77-3 

هـا بـه سـتون و دیگـر اعضـا بـاربر        عدم اتصال تیغه

 جانبی

ها باید در دیافراگم کـف   تیغه    

 مهار شوند و سقف

 میانگی  تراز:

 

 

 موارد پیشنهادی:
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 آسانسور و پلكان -77

7

77-7 

در نظر گرفت  تمهیدات خاص جهـت جلـوگیری از   

انتقال و انتشار مـو  انفجـار، دود و آتـ، از طریـق     

 چاه آسانسور 

     

7

77-7 

در صورت نفوذ مـو  انفجـار بـه         فاصله کافی چاله آسانسور از پلكان

 آسانسور، پلكان محفوظ بماند

7

77-9 

در ساختمانهای بلنـد مرتبـه اسـتفاده از چنـدی      

آسانسور بـا ظرفیـت کمتـر بجـای اسـتفاده از یـ        

 آسانسور با ظرفیت زیاد

     

      برابر انفجارمقاومت کافی کاله  بام اتاق  تاسیسات در  77-7

7

77-0 

ــا جهــت       وجود باالبرهایی در جدارهای خارجی ساختمان ــ  باالبره وجــود ای

ــع   ــریع در مواقـ ــه سـ تخلیـ

 اضطراری ضروری است.

 موارد پیشنهادی: میانگی  تراز:

 پیكربندی ساختمان -79

      ز سطوح مدور در شكل ساختمان استفاده ا 79-7

      یای تند در نمای ساختمانعدم استفاده از زوا 79-7

 موارد پیشنهادی: میانگی  تراز:

 ها بازشو و دریچه -77

      های بیرونی ساختمان با مقاومت باال طراحی درب 77-7

درب با انـدازه بـزرگ سـبم         ی ورود و خرو  ها اندازه متناسم درب 77-7

ــذیری   ــیم پـ ــزای، آسـ افـ

 گردد می ساختمان
      های ورودی و خروجی به سمت خار  باز شدن درب 77-9

7

7-7 

ــد از درب   ــاف  بع ــ  درب مح ــتفاده از ی ــای  اس ه

 ای شیشه

     

 موارد پیشنهادی: میانگی  تراز:
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 پنجره -70

      تورفتگی در نماهای باری  همراه با  استفاده از پنجره 70-7

      ی ایمنیها شهیشاستفاده از  70-7

7

70-9 

بــــــه منظــــــور      های فلزی و پرده حفاظ قرار دادن

جلـــوگیری از ورود وســـایل 

 زا به داخل ساختمان آت،

      تقسیم قاب پنجره به قطعات کوچ  70-7

7

70-0 

از دیوار محاف  در صورت استفاده از نمـای   استفاده

 در ساختمانای  هتمام شیش

     

7

70-3 

نمای اصـلی سـاختمان در جهـت عمـود بـر معـابر       

 عمومی

     

7

70-1 

گـردد   مـی  ای  مسئله سـبم      اه و پنجره ها وجود فاصله مناسم بی  درب

ــا شــهیششكســت   ســبم  ه

ــرو    ــالل در ورود و خـ اخـ

 نشود

7

70-8 

 و ای شیشـه  نماهـای  بـی   وجود ی  فضای حائـل 

 بیرونی فضای

     

 موارد پیشنهادی: میانگی  تراز:

 های تهویه هوا دریچه -73

 

73-7 

قسـمت سـاختمان و در     یتـر  مرتفعقرار گیری در 

 سطوح عمودی

     

7

73-7 

هـای   وجود فاصله کافی بی  محل قرار گیری دریچه

 ها  های کوتاه اطراف، سایبان تهویه و درختان، سقف

     

      ها در انتهای دریچه ای ی کرکرهها وجود در پوش 73-9

      وجود محدودیت جهت دسترسی به بام 73-7
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 توضیحات

 طراحی فضاهای داخلی ساختمان -71

7

71-7 

ــی  ــر رفــت و آمــد هــا و قســمتقرارگیــری الب ی پ

 تمان خار  از سازه اصلیساخ

ــگ،        ــر پارکین ــاطقی نظی من

ــته   ــانی  بسـ ــل بایگـ و محـ

ی رســـــیده، هـــــا نامـــــه

های بهداشتی، مكان  سرویم

و غیـره از   زبالـه جمع آوری 

 ای  نوع اند.

7

71-7 

های متـوالی داخلـی و خـارجی سـاختمان بـه       درب

 صورت غیر متقابل اجرا

به منظور جلـوگیری از ورود      

داخـــل  مـــو  انفجـــار بـــه

 ساختمان

7

71-9 

تر  هایی به منظور خرو  سریع تعبیه مسیرها و مكان

 مو  و فشار انفجارهای داخلی

یـا   شامل سـاخت دیوارهـا و      

تر از  هایی ضعیف نصم پنجره

 های مشابه قسمت

7

71-7 

بـــه  ســـاختمانتقســـیم راهروهـــای طـــوالنی در 

توسـط قـرار دادن موانـع و     تـر  کوچـ  های  قسمت

 بریدگی

     

 موارد پیشنهادی: میانگی  تراز:
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