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چکیده
با توجه به رشد فزاينده جمعیت شهرنشین و افزايش تقاضا برای فضـاهای کسـ وکـار ،و در نتیجـه
ارزش باالی زمین در مناطق شهری ،شاهد توسعه شتابان بلند مرتبه سازی ،از جهت تعداد و همچنـین
ارتفاع هستیم .تجمیع ساختمان های پراکنده و ناهمگون سازمان ها ،در يک سـاختمان اداری متمرکـز،
عالوه بر افزايش بهره وری استفاده از زمین ،جلوگیری از گسترش افقی شـهر ،و کـاهش هزينـه هـای
مرتبط با احداث زيرساخت و نگه داری ساختمان ها ،به بهبود کارايی افراد از لحاظ رقابت و اثربخشی
در روند شغلیشان کمک خواهد کرد.
هدف از اين پژوهش بررسی ساختمانهای بلند مرتبه اداری بر اساس استاندارد مديريت بحران IDS

 402می باشد ،در اين پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای ،ژورنال های معتبر علمـی ،و بـا بررسـی
پژوهش های صورت گرفته به شناسايی مخاطرات و تهديدات غال

با آن پرداختـه مـی شـود کـه بـا

استفاده از روش  TOPSISاولويت های پژوهش رتبه بندی شـده و در نهايـت بـر اسـاس يافتـه هـای
پژوهش يک طرح استمرار برای کارکنان در حوزه مديريت بحران ارائه گرديد .امید است يافتـه هـای
اين پژوهش ،عالوه بر ايجاد يک زيربنای مطالعاتی بـرای تحقیقـات میـدانی ،پشـتوان نظـری الزم را
برای ارتقای نگرش برنامه ريزان و طراحان اين حوزه فراهم آورد.
کلیدواژهها :ساختمان بلند؛ ساختمان اداری؛ مديريت بحران؛ مخاطرات؛ تهديدات.
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مقدمه
ساختمانهای بلند اداری که بـه عنـوان واکنشـی بـه رشـد جمعیـت ،گسـترش سـريع
شهرنشینی ،چرخههای کس

و کـار و نوسـانات اقتصـادی بـه وجـود آمدنـد ،در توسـعه

اقتصادی و شهری کالنشهرها نقش مهمی را ايفا میکنند .با توجه به ارزش بـاالی زمـین،
در بخش تجارت مرکزی شهرهای بزرگ ،برجها نه تنها بیشترين بـازده و بهـرهوری را بـه
همراه دارند ،بلکه تنها راه استفاده اقتصـادی از قطعـات اسـتراتژيک اصـلی هسـتند ،البتـه
طراحی و ساخت برجها در دنیای معاصر همواره تنها بـه دلیـ حـداکرر اسـتفاده از زمـین
نبوده و نیست ،بلکه در مواردی میتوان به اهمیت اجتماعی ،شکوهمندی ،اعتبـار و منزلـت
ناشی از اسکان و استقرار در بلندمرتبهها نیز اشاره کرد که دلی توجه برخی نهادها و افراد
به اينگونه فضاهاست.
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حوادث ،باليای طبیعی و غیرطبیعی ،مانند سی  ،طوفـان ،زلزلـه ،آتـش سـوزی و  ...در
ساختمانهای بلند دارای اهمیت ويژهای است که مقابله با آنها را بصورت جدی ضروری
میسازند .در اين میان دو عام زلزله و آتش سوزی در ساختمانهـای بلنـد حـائز اهمیـت
میباشند.

ساختمانهای بلند بر اثر ارتفاعی که دارند خود به تنهايی دارای قابلیت بـروز حرکـات
و لرزش های افقی هستند به همین دلی در برابر نیروهای افقی زلزله ،بـاد )طوفـان( بسـیار
حساس میباشند .مقاوم ساختن ساختمان در برابر نیروهای افقی به غیـر از مسـئله ايمنـی،
اصوالً به علت مقابله با وجود حرکت و لـرزش در سـاختمان و در محـیط زنـدگی و کـار
انسان ضروری میباشد شدت اين حرکات اگر از حد معینی بگـررد آثـار نـامطلوبی را در
روح و روان انسان بر جای مـیگـرارد .مهـمتـرين و رايـجتـرين حادثـه نـاگواری کـه در
ساختمان های بلند ،باعث به خطر انداختن جان انسانها میشود ،پديده

آتشسوزی اسـت.

وقوع آتشسوزی در پی حادثه زلزله به کررت و اهمیت آن مـیافزايـد .در سـاختمانهـای
بلندمرتبه چون اکرر طبقات ساختمان از دسترسی نردبان های آتـش نشـانی خـارج هسـتند،
عملیات خاموش کردن آتش و نجات افراد فقط از داخ ساختمان امکانپرير است .بـرای
مقابله با آتشسوزی در ساختمانهای بلند اصلیترين قدم جلـوگیری از گسـترش آتـش و
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دود و گازهای سمی میباشد .اين امر جز با تأمین وساي مقابله با آتـش و از آن مهـمتـر،
آموزش ساکنین برای عم صحیح در موقع حادثه حاص نمیگـردد نـه تنهـا مـیبايسـت
ساختمان با مقاوم ترين مصالح در برابر آتش ساخته گردد ،بلکه بايد با بهتـرين امکانـات و
وساي مقابله با آتش تجهیز شود .با توجه به گسترش ساختمان های بلندمرتبه ارائه طرحی
برای غلبه بر بحرانهای ناشی از مخاطرات طبیعی و تهديدات انسان ساخت الزم میباشد.
ساختمان های بلندمرتبه اداری همواره در برابر مخـاطرات طبیعـی و تهديـدات انسـان
ساخت آسی پرير میباشد از اين رو انسان هـا طـرح هـا و دسـتورالعم هـای الزم عهـت
کاهش آسی پريری و تلفات را به وجود آوردهاند که اهمیت ايـن طـرح هـا باعـث ايجـاد
ايمنسازی و افزايش اطمینان و استمرار فعالیت اين ساختمان ها میگردد .همچنین ارزيابی
نقاط ضعف و اعمال طرح های کاهش آسی پـريری و افـزايش تـوان مقابلـه و در نهايـت
سند مديريت بحران  IDS 402معیارهای اساسی را جهت ايجاد آمادگی فراهم میکنـد
که شام طرحريزی ،پیادهسازی ،ارزيابی و نگهداری برنامههايی بـرای پیشـگیری ،کـاهش
خطر ،مقابله ،تـداوم و بازيـابی مـیباشـد .دامنـه کـاربرد ايـن سـند در نیروهـای مسـلح،
سازمانهای عمومی ،خصوصی ،غیرانتفاعی و غیردولتی که به نوعی با نیروهـای مسـلح در
ازتباط هستند ،به کار میرود.

ادبیات نظری پژوهش
اولین بار در سال  1993تـا  2001در سـازمان مـديريت بحـران فـدرال ،برنامـهريـزی
راهبردی انجام شد .اهداف راهبردی سازمان از مقابله به سـمت کـاهش مخـاطرات تغییـر
کرد .نگرش مديريت جامع بحـران در پـی گـزارش هـای متعـدد دربـاره عـدم همـاهنگی
سازمان ها و استراتژی های مديريت بحران رشد کرد و سريعا بـه عنـوان اسـتراتژی اصـلی
سازمان مطرح گرديد.
در سال  1990اولین انجمن بینالمللی مديران بحران تأسـی

گرديـد .در سـال 1991

انجمن مديريت بحران آمريکـا بـا همکـاری سـازمان فـدرال مـديريت بحـران و شـورای
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انجام مداوم تمرين و بهروزرسانی اين طرحها الزمه جامعه بشری

است.

هماهنگی ملی مديريت بحران ،يک کمیته مديريت بحران تشکی دادنـد تـا اسـتانداردهای
مديريت بحران را استخراج و مصوب نمايند.
در سال  2001و پ

از واقعه  11سپتامبر ،تولد مفهـوم امنیـت داخلـی رخ داد ،توجـه

دولت آمريکا به تروريسم باعث شد که روش های برخورد و مکانیسم ها در زمینه مديريت
بحران تغییر کند ،سازمان فدرال مديريت بحران به عنوان دفتـری در ايـن وزارتخانـه قـرار
گرفت.
پ

از واقعه  11سپتامبر  ،2001نیاز به تدوين استانداردهای مديريت بحران بیشتر شد

و برنامه  NFPA1600به عنوان استاندارد ملی شناخته شد.
وقــوع حادثــه تروريســتی  11ســپتامبر  ،2001مــديريت بحــران آمريکــا را وارد دوران
جديدی نمود امنیت داخلی و مقابله با تروريسم به اولويـت اول نهادهـای مسـئول تبـدي
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تبدي گشت و بدين منظور وزارت امنیت داخلی آمريکا در سال  2003تأسـی

گرديـد و

 23سازمان فدرال از جمله سازمان مديريت بحران فدرال تحت نظر آن قرار گرفتند.
تدوين برنامه سامانه ملی مديريت بحران بر اساس اصول سـامانه فرمانـدهی حادثـه و
همچنین تدوين لیستی از مهارت های پايه ای مديريت بحران ،اقدامات تاکتیکی و عملیـاتی
بودهاند که در چند سال اخیر رخ دادهاند؛ ولی استراتژی بیش از حد به موضـوع تروريسـم
در وزارت امنیت داخلی آمريکا عاملی در جهت عق گرد از ديدگاه مديريت جامع بحـران
بوده است.
سـند مـديريت بحـران  IDS 402نیـز برگرفتـه از برنامـه  NFPA1600بـه بیـان ارائـه
راهکاری برای طرحريزی ،پیادهسازی ،ارزيابی و نگهداری برنامـه هـايی بـرای پیشـگیری،
کاهش خطر ،مقابله ،تداوم و بازيابی مـیباشـد .کـه در سـاختمانهـای بلندمرتبـه اسـتفاده
میشود.
تومساتنی و همکارانش ،در مقاله ای با عنـوان «مـدل يکپارچـه بـرای ارزيـابی مکـانی
ساختمانهای بلند مرتبه» ،مدلی برای ارزيابی ساختمانهای بلند مرتبه ارائـه دادهانـد ،آنـان
برای تعیین معیارهای ارزيابی ساختمانهای بلند مرتبـه از مـدل تجزيـه و تحلیـ سـوات
( )SOWTاستفاده کردهاند و برای رتبه بندی مکان ساختمانهای بلنـد از تئـوری بـازیهـا
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استفاده کردهاند .اينان به اين نتیجه رسـیدهانـد کـه بهتـر اسـت از احـداث سـاختمانهـای
بلندمرتبه در مکانهای پرتراکم و مکانهای نزديک به آثـار تـاريخی اجتنـاب کـرد و مکـان
مناسبی را در حومههای شهری انتخاب نمود.
مروری بر تحقیقات انجام گرفته در حوزه مدیریت بحران
پژوهشهای مربوط بـه مخـاطرات طبیعـی در دهـه  1960توسـط گیلبـرت وايـت 1و
دانشجويانش آغاز گرديد و مشوق يک پارادايم تحقیقی شام ارزيابی خطر از هـر حادثـه
طبیعی ،شناسايی سازگاری های منطبق با خطر ،تعیین پـیشبینـی مـردم از حادثـه ،تشـريح
فرآيندی که از طريق آن مردم خود را سازگار مینمايند و برآورد تأثیر سیاستهای عمومی
بر انتخاب آن فرآيند بود.
از نظر وايت و همکارانش يک طرح قالبیتبندی شده در زمینـه تشـخی

يـا دوره هـای تکـراری آن ،مـدت

زمان يا دوام آن ،وسعت ناحیهای آن مخاطره ،سرعت وقـوع آن ،توزيـع فضـايی و فضـای
مقطعی آن مخاطرات ژئومورفیکی همراه با تغییـرات چشـمانـدازهای زمـین ،زمـانی قابـ
مالحظه خواهد بود که جوامع انسانی را تحت تأثیر قـرار دهـد ،بررسـی هـای مربـوط بـه
مخاطرات ژئومورفولوژيکی در شش زمینه فرسـايش خـا  ،حرکـات تـودهای ،فرسـايش
ساحلی ،فرسايش رودخانهای ،فرسايش بادی و فرومشینی مبین آن است که میتوان آن هـا
را بر اساس هفت پارامتر مرکور ،ارزيابی و طبقهبندی نمود که در جـدول شـماره  1قابـ
مشاهده میباشد.

1. Gilbert White
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شام هفت پارامتر طبیعی است :بزرگی حادثه ،فرکان

مخـاطرات

جدول  .1ارزيابی کیفی عوام مخاطره در ارتباط با برخی از باليای ژئومورفیکی
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مديريت بحران زلزله قب از وقوع آن آغاز میشود و اگـر مـیشـنويم و مـیبینـیم کـه
مشابه زلزله بم در ژاپن اتفاق میافتـد؛ امـا تلفـات آن از انگشـتان دسـت فراتـر نمـیرود
وخسارات به مرات

کمتری به بار میآورد دقیقاً به دلی مـديريت پـیش

از بحـران اسـت.

مديريت بحران ناشی از زلزله را به مراح قب  ،حـین و بعـد از بحـران تقسـیم مـیکننـد.
مخاطره بخشی از زندگی ما مـیباشـد .زيسـتن در محـیط عـاری از هـر نـوع مخـاطرهای
غیرممکن است در اين میان میتوان مخـاطره را بـه عنـوان واقعـه ای تهديدکننـده ،از سـه
ديدگاه مختلف مورد بررسی قرار داد:
-

نحوه قرار گرفتن در معرض مخاطره

-

منبع مخاطره

-

خسارات و تأثیرات بالقوه که در جدول  2قاب مشاهده میباشد.
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جدول  .2تأثیرات بالقوه مخاطرات طبیعی

نحوه واکنش مردم در مقاب مخاطرات طبیعی متفاوت میباشد کـه در جـدول  3قابـ
مشاهده میباشد.
جدول  .3نحوه واکنش مردم در مقاب مخاطرات طبیعی

در حرکات توده های سنگی در گرانادا و روتـر -اسـپانیا بـا اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات
جغرافیايی نقشه فهرست زمین لغزش ،شی  ،جهت شی  ،واحد های مختلف زمینشناسی،
ضخامت و نوع خا  ،نقشه همباران و پوشش گیاهی موفق به تهیه نقشه پهنهبنـدی زمـین
لغزش و سنگ ريزش گرديدند.
نگاراجان و روی 2برای بخشی از رودخانه پیندر هند اقدام به تهیـه نقشـه پهنـه بنـدی
مناطق و اطالعات مستعد به زمین لغزش با استفاده از اطالعات ماهواره ای سـنجش از دور
1 Fernandez
2 Nagarajan and Roy
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فرناندز 1و ديگران در سال های  1991و  1992برای مدل پردازی و آنالیز عوام مـثثر

هند ) (IRSو اطالعات پايه زمینی نمودند .نقشه پهنهبندی بر اساس اطالعات بهدست آمده
از زمینلغزش های قديمی کـه در سـال  1960اتفـاق افتـاده بـود تهیـه گرديـد .اطالعـات
ماهواره ای استفاده شده متعلق به سال  1989میباشـد .پولـوس 1در کشـور مـا پـژوهش و
کارهای انجام شده در زمینه زمینلغزه ها و حرکات تـوده ای بسـیار جـوان بـوده و شـروع
جدی آنها عمدتاً به اواي دهه فعلی ( )1370-80باز میگردد ،توجـه بـه مسـائ عمرانـی
کشور پ

از اتمام جنگ همگام با افـزايش آگـاهی از خسـارت سـنگین زمـینلغـزههـا و

حرکات تودهای در سطح کشور باعث شد تا سازمانها و وزارتخانههای ذیربـط و برخـی
از محققین علوم زمین توجه خود را به اين مسأله

معطوف سازند.

آتشسوزی در سـاختمانهـای بلنـد مقولـه جديـدی نیسـت ،اولـین آتـشسـوزی در
ساختمانهای بلند به سال  1908برمیگردد ،در کشور ايران هم در سالهای اخیـر چنـدين
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،3پايیز  1400ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريـزش و حتـی تخريـ

حادثه به وقوع پیوسته که بعضی از آنها موج

کامـ سـاختمان

گرديد.
مسائ مربوط به حريق ساختمان های بلنـد از قبیـ مشـکالت دسترسـی ،تهويـه دود،
احتباس گرما ،دسترسی به حريق میباشد که سیستم فرمانـدهی حادثـه ) (ICSبـرای تمـام
عملیات يک چارچوب و برنامه فرماندهی کام و قاب اجرا ارائـه مـینمايـد و هـدف آن
بهبــود ســطح فرمانــدهی ،کنتــرل و همــاهنگی اســت ،ايــن ســامانه در مح ـ بــا تقويــت
مسئولیتپريری و کنترل پرسن  ،ايمنی و بازدهی عملیات را افزايش میدهـد کـه سـاختار
 ICSبه شرح زير میباشد:
-

برنامهريزی قبلی

-

استقرار فرماندهی

-

برپايی بريج هد

-

دسترسی به طبقات

-

ارتباطات

-

تهويه

2

1 Paulos
2 Establishing a Bridgedhead
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-

جستوجو و نجات و تخلیه

با توجه به طبقهبنـدی رويـداد هـا مـیتـوان بحـران هـا را نیـز بـه دو دسـته طبیعـی و
انسانساخت طبقهبندی نمود .اين دو دسته از بحرانها تفاوتهايی اساسی با هم دارند که در
جدول 4

آمده است.
جدول  .4تفاوتهای بحرانهای طبیعی و انسان ساخت

بررسی تهديدات تروريستی در سراسر جهان نشاندهنده حجم گسترده اين تهديـدات
در مناطق مختلف جغرافیايی بوده که نمونه هايی از وقوع اين تهديدات نمـايش داده شـده
-

سفارتخانه آمريکا ،بیروت ،لبنان ،آپري 1982

-

ساختمان بورس بالتیک ،لندن ،انگلستان ،آوري 1992

-

اداره دارايی ،لندن ،انگلستان ،آوري 1993

-

ساختمان فدرال مورا ،اوکالهاما ،آمريکا ،آوري 1995

-

سفارتخانه آمريکا ،کنیا ،آگوست1998 ،

-

سفارتخانه آمريکا ،دارالسالم ،تانزانیا ،آگوست1998 ،

-

سفارتخانه آمريکا ،بنغازی ،لیبی ،سپتامبر 2012

-

سفارتخانه ايران ،بیروت ،لبنان ،نوامبر2013 ،

از ديگر تهديدات انسان ساخت میتوان به حمالت هوايی و بمباران های جنگنده هـا و
حمله به صورت راکتی و موشکی دانست.
مدیریت بحران
منابع مديريت بحران يک علم کـاربردی اسـت کـه بـه وسـیله مشـاهده سیسـتماتیک
بحران ها و تجزيه و تحلی آنها در جستجوی يافتن ابزاری است که بهوسیله آنهـا بتـوان
از بروز بحرانها پیشگیری نمود و يا در صورت بروز آن در خصـو
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است:

آمادگی الزم ،امدادرسانی سريع و بهبودی اوضاع اقدام نمايد .مديريت بحران ،علم و هنـر
برنامهريزی ،سازماندهی ،هدايت و رهبری به صورت يکپارچه ،جامع و هماهنگ است که
با بهرهگیری از ابزارهای در اختیار ،تالش میکند ،خطرات ناشی از بحران های مختلـف را
براساس مراح مختلف بحران کنترل نمايد .مديريت بحران علم نوينی است که در سـطح
کشوری ،استانی و شهری میتواند شک های گوناگونی داشته باشـد .در مـديريت بحـران،
خطرات بالقوه و منـابع موجـود مـورد ارزيـابی قـرار گرفتـه و کوشـش مـیشـود کـه بـا
برنامهريزی های کارشناسانه بین منابع و توانايی های موجود و همچنین خطـرات احتمـالی،
موازنه برقرار شود تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را کنترل نمـود .بحـران از هـر
نوع که باشد ،آثار قاب مالحظهای بر جامعه خواهد داشت.
بحرانها از لحاظ ماهیت ،بزرگی و شدت متفاوتند اما تمامی آنها عواقبی بـه بايـد بـه
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،3پايیز  1400ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاطر داشت که هیچ بحرانی دقیقا مشابه بحرانهـای ديگـر نیسـت ،ولـی بـا ايـن وجـود،
تشابهات قاب توجهی بین آنها وجود دارد که کشف و در اين تشابهات ،کلیدی جهـت
برنامهريزی برای مقابله با بحران و تخفیف اثرات سوء آن خواهد بود .قسمتی از مـديريت
بحران به پیشبینی و پیشگیری از وقوع بحران مرتبط بوده و قب از وقـوع رويـداد مطـرح
است .قسمتی ديگر به بحرانهای جاری و ح وفص آنها مربوط میشود .مديريت بحران
نظامی پويا است که با هدف کاهش احتمال وقوع بحران و کمیتـهسـازی آثـار و صـدمات
مربوط به آن و همچنین بازگرداندن سیستم به وضـعیت عـادی و معمـولی طراحـی شـده
است .در زمینه مديريت بحران با توجه به تعاريف متفاوتی که از آن ارائه شـده ،آنچـه کـه
در میان بسیاری از انديشمندان روی آن اجماع وجود دارد ،وظیفه مديريت بحـران ،کنتـرل
بحران در زمان کوتاه با استفاده از بهترين اصول و روش ها است .در يک جمعبندی کلـی،
مديريت بحران ناظر بر پنج مقوله؛ سازماندهی ،ارتباطات ،تصمیمگیـری ،شـناخت عوامـ
بحران و طراحی ،استوار است.
چرخه اساسی مديريت بحران اغل

بـه طـرق متفـاوتی ترسـیم مـیگـردد و بعضـاً از

واژه های گوناگونی جهت نامیدن آن استفاده میشود .چرخه مديريت بحران به هر صورتی
که ترسیم و يا نامگراری گردد ،چار چوب آن بايد نشاندهنده مهمترين اصـ موجـود در
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آن ،يعنی اين اص که بحران و مديريت بحران به شک يک سری فعالیت های مـرتبط ،بـه
هم پیوسته و مداوم است ،باشد که شام آمادگی ،مقابله (پاسخگويی( ،بـازتوانی )بهبـود(،
کاهش آثار

میباشد.

سند مديريت بحران  IDS402نیز برگرفته از برنامه  NFPA1600به بیان ارائه راهکاری
برای طرحريزی ،پیادهسازی ،ارزيابی و نگهداری برنامههايی برای پیشگیری ،کاهش خطـر،
مقابله ،تداوم و بازيابی میباشد .که در ساختمانهـای بلندمرتبـه اسـتفاده مـیشـود ،دامنـه
کاربرد ايـن سـند در نیروهـای مسـلح ،سـازمان هـای عمـومی ،خصوصـی ،غیرانتفـاعی و
غیردولتی که به نوعی با نیروهای مسلح در ازتباط هستند ،به کار میرود.
الزامات مديريت بحران و برنامه های تداوم عملیات (مديريت برنامه)  11بنـد دارد کـه
عبارتاند از:
 -2دامنه کاربرد
 -3منابع و مراجع
 -4تعاريف
 -5شناخت مجموعه
 -6رهبری
 -7طرحريزی
 -8پشتیبانی برنامه
 -9عملیات
 -10ارزيابی عملکرد
 -11بهبود برنامه
تعریف ساختمان بلند
از دیدگاه مهندسی سازه:
ساختمانی بلند محسوب میشود که در طراحـی و اجـرای آن نیروهـای جـانبی بـاد و
زلزله تأثیرگرارتر و مهمتر از نیروهای عمودی باشند (حدود  32متر)
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 -1هدف

از دیدگاه معماری:
ساختمانی بلند محسوب میشود که نسبت ارتفاع به قطر آن حداق برابر  3/14باشـد.
به عبارت ديگر ،ارتفاع آن حداق برابر با پیرامون دايره محیط بر مقطع.
از دیدگاه حریق:
ساختمانی بلند محسوب میشود که طبقات باالی آن بـرای ماشـینهـای آتـشنشـانی
معمولی قاب دسترس نیست .بر اين اساس ،در ايران هر بنايی که ارتفاعش بیش از  23متر
باشد ،بلند محسوب میشود.
ساختمان بلند در ایران
ساختمانهای بلنـد در ايـران براسـاس ضـوابط و مقـررات شـورای عـالی معمـاری و
شهرسازی ايران مصوب سال  ،1377به ساختمانهای باالی شش طبقه گفته شده است .بر
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،3پايیز  1400ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اساس بعضی ديدگاهها ،تعريف ساختمان بلند در شهر تهران میتواند به اين ترتیـ
که اگر بنايی يکی از دو شرط زير را داشت ،به عنوان ساختمان بلند در

باشـد

نظر گرفته شود:

ارتفاع بیشتر از دوازده طبقه ،که به صورت نقطه عطف شهری قاب بررسی باشد؛
تأثیرگراری مشهود بر خط آسمان شهر .در مجموع تعريف سـاختمان بلنـد بـر مبنـای
ارتفاع ،امری نسبی و با گرشت زمان متغیر است و مـیتوانـد بـر تجهیـزات آتـش نشـانی،
ايمنی ،تأثیر در محیط شهری ،ارتفاع متوسط نسبت به بافت همجوار و تأثیر چشـمگیر بـر
خط آسمان متکی

باشد.

معیارهای موثر در تعریف ساختمان بلند
برخی معیارهای موثر در تعريف و اندازهگیـری سـاختمانهـای بلنـد در زيـر تشـريح
شدهاند:
 -1زمینه :ممکن است يک ساختمان  14طبقه در شهری مانند شیکاگو يـا هنـگکنـگ
يک ساختمان بلند محسوب نشـود در حـالی کـه همـان سـاختمان در يکـی از شـهرهای
اروپايی و يا حومه آن ،خارج از هنجار شهری و بلند محسوب بشود.
 -2تناسبات :ساختمان های متعددی وجود دارند که چنـدان بلنـد نیسـتند ،امـا بخـاطر
باريک بودن ،بلند بنظر میرسند .در مقاب ساختمان های بزرگی بـا ارتفـاع قابـ مالحظـه
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هستندکه بهدلی قانون نسبت ارتفاع به مساحت طبقه ،خارج از طبقهبندی سـاختمان بلنـد
قرار میگیرند.
 -3تکنولوژی :اگر ساختمان دارای تکنولوژی و تجهیزاتی باشـد کـه محصـول (ماننـد
فناوری حم و نق عمودی ،سـازه مهاربنـدی در برابـر نیـروی بـاد و )...ايـن سـاختمان
میتواند در طبقهبندی ساختمانهای بلند قرار

بگیرد.

روششناسی پژوهش
اين پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است؛ بدين معنی که با توصیف وضع موجود و
تجزيه و تحلی اطالعات در زمین الگوی مطلوب پشـتیبانی از يگـانهـای موظـف پاسـ
اصلی تحقیق يافت میشود .در اين تحقیـق ،نظـر کارشناسـان و خبرگـان موضـوع گرفتـه
آماری به روش پیمايشی پرداخته خواهد شد .همچنین اين پژوهش ،کاربردی ،و براسـاس
نیاز سازمان ،انجام

شده است.

جامعه آماری و حجم نمونه :تعداد افراد جامعه آماری تحقیق  750نفر هسـتند کـه بـا
استفاده از روش نمونهگیری مورگان  159نفر از کارشناسان با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی به منظور جمعآوری اطالعات انتخاب شدند.

یافتههای پژوهش
برای تعیین اولويت ها يکی از ساختمانهای اداری بلندمرتبه را مورد بررسی قـرار داده
سپ

بعد از جمعآوری نظرات خبرگان از طريق پرسشنامه (چک لیست) در اين پژوهش،

از تکنیک تاپسی

بهره گرفتیم و در نهايت رتبهبندی آنها را در جـدول  5آورده کـه قابـ

مشاهده میباشد.
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میشود و مورد بررسی و تجزيهوتحلی قرارخواهد گرفت و به بررسی ويژگیهای جامعـه

جدول  .5مقدار رتبهبندی

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،3پايیز  1400ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام گزینه

Ci

رتبه

بانک اطالعاتی

0.203

17

تعهد و رهبری

0.596

3

سناريوها

0.51

9

مستندسازی

0.455

10

طرحهای مورد نیاز

0.532

7

آموزش ها

0.416

11

مالحظات حوزه مديريت بحران

0.298

15

مالحظات حوزه سازهای و معماری

0.514

8

مالحظات حوزه ايمنی و امنیتی عمومی

0.412

12

مالحظات حوزه ايمنی آسانسور

0.335

13

مالحظات حوزه ايمنی حريق

0.293

16

برنامههای عملیاتی مورد نیاز

0.568

6

دستورالعم ها

0.726

1

اتاق بحران

0.332

14

مانورها

0.583

5

ممیزی داخلی

0.584

4

بهبود برنامه

0.663

2

پیشنهادها (ارائه راهکار)
با توجه به مطالعات صورتگرفته در حوزه ساختمان هـای بلندمرتبـه اداری و مباحـث
مربوط ،يک پیشنهاد برای اين نوع ساختمان ها ارائه میگردد که میتواند کمک های شايانی
را انجام دهند.

طرح استمرار فعالیت
تعريف ما از بحران می تواند فاجعه ای طبیعی مر طوفان ،زلزله و  ...و حادثه ای سخت
مر حمله هوايی و تروريستی و  ...و حادثـه ای فرآينـدی در کارخانـه ای صـنعتی يـا هـر
رويداد غیرمنتظره ديگری باشد که سیر طبیعی کار را مخت می کند .در شـرايط اضـطراری،
104

کارکنان قادر به انجام کارهای معمولشان نیستند .و ممکن است تقاضا بـرای خـدماتتـان
نیز به میزان چشمگیری کاهش يابد .به همین دلیـ نیـاز بـه يـک طـرح اسـتمرار فعالیـت
میباشیم.
از مزايای کلیدی طرح استمرار فعالیت اين اسـت کـه هـیچ کـ

نمـی توانـد آينـده را

پیش بینی کند؛ اما می توانید با تدوين طرح استمرار فعالیت ،خودتـان را بـرای بحـران هـای
احتمالی آماده کنید .ايجاد چنین طرحـی بـه کارکنـان نشـان مـی دهـد کـه شـما سـازمانی
دورانديش و محافظهکار هستید؛ اين طرح به شما کمک میکند تا منـابعتـان را بـهدرسـتی
تخصی

دهید و مجموعه را از صدمات جدی حفظ کنید.

در اينجا  8گام مهم که در هنگام ايجاد طرح استمرار فعالیت بايد به آن توجـه کنیـد را
مطرح میکنیم:
گام  :2شناسايی فعالیتهای ضروری
گام  :3شناسايی مجموعه مهارتهای الزم برای کارکنان
گام  :4شناسايی مسائ بالقوه
گام  :5آمادهسازی برنامهای برای هر خدمت يا عملکرد ضروری
گام  :6مقايسه شرايط خود را با «لیست آمادگی برای بحران»
گام  :7بازبینی برنامه با تیم آمادگی برای بحران
گام  :8برنامه را مرور ،تست و بهروزرسانی کنید

جمعبندی و نتیجهگیری
ايجاد ساختمانهای اداری يکی از مهم ترين سیاستهای دسترسی همگانی انسانها بـه
تمامی بخش های مختلف ادارات میباشد که در کشورمان با اشکال مختلف صورت گرفته
است .با توجه به سکونت انسان ها و دسترسی اين افراد به امکانـات شـهری از مهـم تـرين
موارد در هرگونه ساخت و ساز ساختمان های اداری بلندمرتبه میباشد اين گونه طـرح هـا
بايستی از نظر محیطی دارای شرايط مطلوب بوده و از عوام بحرانآفرين حوادث طبیعـی
و تهديدات انسان ساخت و همچنین حوادث فرآيندی حرايم مناس
105

را داشـته باشـند .در
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گام  :1اختصا

تیمی ويژه برای مواجهه با بحران

اين ارتباط ،پژوهش حاضر به ارزيابی ساختمانهای بلندمرتبه اداری اقدام نموده اسـت .در
اين تحقیق با استفاده از معیارهای موجود در سند مديريت بحران  IDS 402که عدم توجه
به اين موارد میتواند تبعات سنگینی را در صورت وقوع حوادث طبیعی و تهديدات انسان
ساخت و حوادث فرآيندی در ساختمانهای بلند مرتبه اداری بر جای بگرارد.
لرا در اين تحقیق به شناسايی عوام تأثیرگـرار بـر سـاختمان هـای بلنـد مرتبـه اداری
پرداختیم و سپ

درصدد تعیین انطباقپريری ساختمان ها از طريق رتبه بندی آنها برآمديم.

بدين گونه که در فاز اول تحقیق حاضر ،از طريق مصاحبه با خبرگـان و سـپ

بـا تحلیـ

محتوای مصاحبهها در مخاطرات طبیعی زلزله و زمین لغزش ،در تهديدات انسـان سـاخت
حمالت تروريستی و خرابکارانه و در حوادث فرآيندی آتش سوزی شناسايی شدند ،بخش
دوم اين تحقیق بـا بهـرهگیـری از نظـرات خبرگـان از طريـق پرسشـنامه و بـا اسـتقاده از
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،3پايیز  1400ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روش های تصمیمگیری چند معیـاره بـه طـور خـا

تکنیـک  TOPSISاقـدام بـه تعیـین

اولويتها کرديم .تکنیـکهـای تصـمیمگیـری چنـدمعیاره دارای ايـن مزيـت هسـتند کـه
گزينه های مختلف را با توجه به معیارهای متنوعی که واحدهای يکسانی ندارنـد ،ارزيـابی
میکنند .مزيت مهم ديگر تکنیک هـای تصـمیمگیـری چنـدمعیاره ايـن اسـت کـه قادرنـد
معیارهای کمی و کیفی را همزمان تجزيه و تحلیـ کننـد .از نسـخه روش  ،TOPSISنیـز
جهت در نظر گرفتن موقعیتهای مبهم تحقیق استفاده گرديد.

منابع
احدی ،سحر ،نادری ،نرج

و مهاجری نیا ،محمدرضا ( .)1395بررسی اهداف پدافند غیرعامـ در طراحـی

ساختمانهای بلندمرتبه اداری ،سومین کنفران

بناهای بلند ،قرچک.

اردکانی ،نسیم ( .)1385طراحی برج اداری عباس آباد ،پاياننامه ارشد معماری،دانشگاه تهران مرکز.
استاندارد مبنا مديريت بحران و برنامههای تداوم عملیات ()1395
پاول ،گرس ،نورد ستروم ،کارل و داگالس ،شـرمن ( .)1382ژئومورفرلـوژی و مخـاطرات طبیعـی ،ترجمـه،
دهقان ،محمود ،عشقی ،ابوالفض  ،ثروتی ،محمدرضا ،فضای جغرافیايی ،شماره .9
حاجیزاده ،ابراهیم ،اصغری ،محمد( .)1390روشها و تحلی های آمـاری ،نگـاه بـه روش تحقیـق در علـوم
زيستی و بهداشتی ،جهاد دانشگاه ،چاپ اول.
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زاده ملکی ،اصحاب ،جواديان ،رضا ( .)1389راهبردهای رسانهای در مديريت بحران ،فصلنامه توسعه،
سال پنجم.

خاکی ،غالمرضا ( .)1382روش تحقیق ،چاپ اول ،انتشارات بازتاب.
داعی پور ،زين

( .)1384برج سازی در قرن بیستم ،نشريه تخصصی معماری و شهرسـازی ،سـال پـانزدهم،

شماره  ،40صفحه .50
دوستی ،راضیه ( .)1388تاريخچه ساختمانهای بلند در جهان ،نشريه معماری و فرهنگ ،دفتر پـژوهشهـای
فرهنگی ،شماره  ،36سال يازدهم ،صفحات  6تا .9
سلطان زاده ،حسین ( .)1388از بلندمرتبه تا آسمانخراش ،نشـريه معمـاری و فرهنـگ ،دفتـر پـژوهشهـای
فرهنگی ،شماره  ،36سال يازدهم ،صفحات  6تا .9
سوادکوهیفر ،ساسان ،ذکائی فاتح ،جواد ( .)1392مالحظات پدافند غیرعام و مديريت بحـران در خـدمات
اورژان

پزشکی صحرايی در شرايط بحران ،همايش سراسری پدافند غیرعام در علوم و مهندسی.

شم  ،آزاده ،میرسعیدی ،لیال و فرخ زاد ،کیوان ( .)1395بررسی کارايی راههای خروج سـاختمان در تخلیـه
ايران ،صفحات  5تا .14
علمداری ،شهرام ( .)1389الگوها و ديدگاه ها در مديريت بحران ،معاونت آموزش و پژوهش سازمان پدافنـد
غیرعام  ،انتشارات بوستان حمید.
علــی بیــک اف ،علیرضــا ،صــادقی ،مانــدانا و اخــوين ،علیرضــا ( .)1398مــديريت بحــران در آتــشســوزی
ساختمان های بلند ،طرح واکنش اضطراری استاندارد در حوادث مربوطه ،همايش ملی ايمنـی ،بهداشـت
و محیط زيست ،سیرجان.
فتحی آشنیانی ،علی ( .)1389آزمونهای روانشناختی ،تهران ،بعرت.
قنواتی ،عزت اله ( .)1390پهنه بندی خطر لغـزش در حوضـه جـاجرود بـا اسـتفاده از روش تحلیـ سلسـله
مراتبی ،نشريه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیايی ،دوره  ،17شماره  ،20صفحات  51تا  68ف بهار.
کريمیان ،حسین ( .)1385تهران در گرشته و حال ،مجله آبادی ،شماره .18
گرگزی ،يون
کنفران

و همکاران ( .)1383اصول مديريت بحران در حوادث غیرمترقبه و باليای طبیعی ،يـازدهمین
دانشجويان عمران در سراسر کشور.

گالبچی ،محمود ( .)1380معیارهايی برای طراحی و ساخت بناهای بلند ،نشريه هنرهای زيبا شماره .9
گالبچی ،محمود و گالبچی ،محمدرضا ( .)1392مبانی طراحی ساختمانهای بلند ،انتشارات دانشگاه تهران.
گیديون ،زيگفريد ( .)1393فضا زمان معمـاری ،ترجمـه منـوچهر مزينـی ،1386 ،تهران،انتشـارات علمـی و
فرهنگی.
مشبکی ،علیرضا ( .)1393آشنايی با اصول معماری آسمانخراشها ،تهران ،انتشارات اول و آخر.
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Investigation of High-Rise Office Buildings According to
IDS402 Standard

Due to the growing population of urban areas and increasing
demand for business spaces, and as a result of the high value of
land in urban areas, we are observing the rapid development of
high-ranking, in terms of number as well as height. Consolidation
of scattered and heterogeneous organizational buildings into a
centralized office building, in addition to increasing land use
productivity, preventing the horizontal expansion of the city, and
reducing the costs associated with building and maintaining
buildings, improve people's competitiveness. And effectiveness in
their careers will help. The purpose of this study is to investigate
high-rise office buildings according to the IDS 402 crisis
management standard. It is discussed that using TOPSIS method,
research priorities were ranked and finally, based on the research
findings, a continuity plan was presented for employees in the field
of crisis management. It is hoped that the findings of this study, in
addition to providing a study basis for field research, provide the
necessary theoretical support to promote the attitude of planners
and designers in this field.
Keywords: Tall Building, Office Building, Crisis Management, Hazards,
Threats
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