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چكیده
پاسخگويی به الزامات ايمنی و امنیت ،از مهمترين دغدغههای طراحی در مجموعههای صنعتی بهحساب میآيد .تعدد خطرات محتمل در ايلن
مجموعهها به انضمام سنگینبودن تلفات مالی و جانی ،مؤيد اهمیت تالشهای عملی و نظری درجهت افزايش ضلري ايمنلی و امنیلت آنهلا
است .اين نوشتار به دنبال پاسخ دادن به چگونگی ارتقای ضري ايمنی و امنیت در اين فضاها تدوين شده و فرضیه خود را بر اين نکتله اسلتوار
ساخته که ايده دفاع عمقی از طريق ازدياد اليههای دفاعی در طول حیات پروژه ،حیات حادثه و يا تعدد سامانههای فعال و غیرفعال بله تحقلق
شرايط ايمن و امن کمک میکند .تبیین معنايی معیارهای ايمنی و امنیت در طراحی مجموعههای صنعتی ،تبیین ايلده دفلاع عمقلی ،تبیلین
تناس معیارهای ايمنی و امنیت با ايده دفاع عمقی ،سناريوهای عملیاتی شلدن ايمنلی و امنیلت بلا دفلاع عمقلی بله انضلمام مزايلای نسلبی
بهکارگیری آن در طراحی ،مهمترين محورهای تحقیق حاضر بهشمار میرود .اين تحقیق ،ماهیتی تحلیلی داشلته و سلعی نملوده تلا از طريلق
استنتاجهای عقلی بهعم آمده بر روی واژگان ،ديدگاهها و استا نداردها بتواند به سوال تحقیق خود پاسلخ دهلد .يافتلههلا مؤيلد آن اسلت کله
مطرحشدن ايده دفاع عمقی در تمام حوزهها اعم از معماری به باالرفتن ضري ايمنی و امنیت در مجموعههای صنعتی میانجامد.
كلیدواژهها :ايمنی ،امنیت ،طراحی معماری ،مجموعههای صنعتی ،دفاع عمقی
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 -1مقدمه
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يا راهکارهای مناس در جهت افزايش ضري ايمنی و امنیت آنهلا
يافت شود .للذا سلواالت اصللی تحقیلق عبلارتانلد از ايلنکله :اوال
معیارهای ايمنی و امنیت چگونه در طراحی مجموعههای صنعتی از
همديگر متمايز میشوند و شیوههای تحقق آنها کدامانلد ثانیلا در
حوزه طراحی بلاالخص معملاری ،افلزايش ضلري ايمنلی و امنیلت
مجموعههای صنعتی چگونه حاص میشود

توسعه دانش نظری درخصوص معماری صنعتی يکی از زمینلههلای
پژوهشی بکر تلقلی ملیشلود .تبیلین عبلارت معملاری صلنعتی در
ديدگاههای صاح نظران با دو رويکرد همراه بوده است .در رويکلرد
نخست اين عبارت به استفاده از فناوریهای پیشرفته در طراحی يلا
ساخت بناها اشاره دارد []6-2؛ حال آنکه در ديدگاه دوم ،معملاری
صنعتی به طراحی ساختمانها يا مجموعههايی اطلال ملیشلود کله
کاربری صنعتی داشته باشند [ .]0تفلاوت ايلن ديلدگاههلا از آنجلا
شک میگیرد که رويکرد دوم (برخالف رويکرد نخست که صنعت را
در خدمت معماری میداند) ،معماری را در خلدمت صلنعت معرفلی
مللیکنللد [ .]4-5نگللاهی بلله تللاريخ صللنعت سللاختمان ،مقوللله
پیشساختگی ،وفور مصالح نوين سلاختمانی ،مجموعله کتلابهلای
نوشتهشده در زمینه فناوری معماری و شک گیری گلرايش فنلاوری
معماری در دوره کارشناسی ارشد معماری مؤيد اين مطل است که
تالشهای عملی يا نظری صورتگرفته در چارچوب ديدگاه نخسلت
به مرات عمق يا غنای بیشتری از ديدگاه دوم دارد .بهعبلارتديگلر،
ارزيابیهای بهعم آمده مؤيد اين مطل است کله تولیلدات نظلری
معماری پیرامون رويکرد دوم از کمیت بااليی برخوردار نیسلت [.]0
کمبودن تولیدات نظری درخصوص رويکرد دوم معماری صنعتی کله
میتوان آن را بهطور دقیقتر معماری مجموعههای صنعتی معرفی
نمود يکی از عواملی است که بر اهمیلت پلژوهشهلای ايلن عرصله
میافزايد .از سوی ديگر ،تعدد مراکلز صلنعتی اعلم از شلهر هلا و
نواحی صنعتی ،خوشهها و قط های صنعتی ،مجتمعهای صنعتی به
انضمام واحلدهای صلنعتی (نظیلر کارخانجلات ،مراکلز کارگلاهی و
تولیللدی ،پتروشللیمیهللا ،پااليشللگاههللا ،نیروگللاههللا و  )...نشللانگر
گستردگی گونههای صنعتی است .مقايسه تعلداد مجموعلههلای
صنعتی کشور با تعداد مراکز فرهنگلی ،ملذهبی ،ورزشلی و  ...مؤيلد
ضرورت پرداختن به چنلد و چلون طلرح معملاری آنهلا و ارتقلای
کیفیت معمارانه در اين مجموعهها است.

پژوهشهای پیشین که بتوان آنها را تا حدودی با مبحث ايمنلی و
امنیت در طراحی مجموعههای صنعتی مرتبط دانست ،اساسلا در دو
سطح جای میگیرند .در سطح نخست میتوان به تحقیقلاتی اشلاره
نمود که غايت تالش محقق انتشار يک مقاله بوده است و نملیتلوان
هدف ديگری برای محقق متصور شد .يکی از رويکردهای دنبالشده
در اين سطح ،مبحث پدافند غیرعام است .بهعنوان مثال ،سلعیدی
و بابکنیا [ ،]7با اتخاذ اين رويکرد به دنبال تدوين چلارچوبی بلرای
مکانيابی مجتمعهای صنعتی بودهاند و يا در تحقیق ديگری صالحی
و ديگران [ ،]8به ارائه مدلی برای رتبهبنلدی شلهر هلای صلنعتی
براساس شاخصهای پدافند غیرعام پرداختهاند .نکته قابل وصل
درخصوص اين پژوهشها ،نگاه جزئی دنبالشده در آنها اسلت کله
خودبهخود تحقیق را از مباحث ک نگر ايمنی و امنیت دور میسازد.

محدودبودن تالشهای قبلی در چارچوب طراحی مجموعههلای
صنعتی ،محقق را به طرح موضوعات با اهمیلت سلو ملیدهلد تلا
اهمیت موضوع ،مرهمی ناچیز بر کمبود مطال باشد .در اين راسلتا
اهمیت فو العاده معیارهای ايمنلی و امنیلت ،سلب ملیشلود کله
اولويتهای پژوهشی به اين مقوله اختصاص يابد .اين اهمیت از آنجا
ناشی می شود کله حلوادو و خطلرات احتملالی در مراکلز صلنعتی
متعدد بوده و خسارات ناشلی از آنهلا ،سلنگین ارزيلابی ملیشلود.
بدينخاطر ،سوال اصلی اين مقاله در راستای بسط و توسعه مفلاهیم
ايمنی و امنیت تدوين شده است تا از يک سو تأثیر اين معیارهلا در
طراحی مجموعههای صنعتی مشخص گردد و از سوی ديگر ،راهکلار

در سطح دوم میتوان به رسالههلای دکتلری اشلاره نملود کله
عمدتا در رشته معماری نگاشته شدهاند .رهايی از اولین کسانی است
که در پژوهشهای مقطع دکتری به بحث ساختمانهلای صلنعتی و
طراحی آنها پرداخته است .او در رساله دکتری خود [ ،]3به دنبلال
تدوين معیارهای مطلوب طراحی در ساختمانهای صنعتی بلوده تلا
بتواند برپايه اين معیارها شرايط تهويه عمومی را ارتقاء دهلد .نتلاي
تحقیق وی که بر روی ساختمان تعمیرگاه مرکزی پااليشگاه تهلران
انجام شد ،مؤيد آن است که جريان هوای داخ تا حد زيلادی تلابع
ارتفاع سق  ،موقعیت بازشوها ،دمندهها و مکندهها است .همچنلین
جهت کشیدگی ساختمان نیز در بهرهگیری از فرآيند طبیعی تهويله

اين نوشتار به دنبال پاسخدادن به چگونگی ارتقای ضري ايمنی
و امنیت در فضاهای صنعتی تدوين شده و فرضلیه خلود را بلر ايلن
نکته استوار ساخته که ايده دفاع عمقی از طريلق ازديلاد اليلههلای
دفاعی در طول حیات پروژه ،حیات حادثه و يلا تعلدد سلامانههلای
فعال و غیرفعال به تحقق شرايط ايمن و امن کمک میکند .گفتنلی
است بازشناسی ويژگیهای تعريل کننلده و متمايزکننلده ايمنلی و
امنیت ،به انضمام تبیین شیوههای تحقق هر يلک از آنهلا در کنلار
تبیین ايده دفاع عمقی بهمثابه راهکاری عملی در افلزايش هلمزملان
ضري ايمنی و امنیلت در طلرح مجموعلههلای صلنعتی مهمتلرين
اهداف نوشتار پیشِرو است.

 -1-1پیشینه تحقیق
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با اهمیت شناخته شده است .رهلايی [ ]66در تحقیلق ديگلری ،بله
تأثیرپذيری روشهلای تهويله در راسلتهبلازار صلنعتگران دزفلول از
هويتهای فرهنگی پرداخته است .نکته مشتر در تحقیقات فلو ،
استفاده از متغیرهای معماری در رسیدن بله تهويله مطللوب اسلت.
نکته مشتر دوم آنکه در هر دو تحقیق ،تهويه مدنظر محقق بوده
که تا حدودی با معیارهای ايمنی و امنیت فاصله دارد .گفتنی اسلت
ديگر رسالههای دکتری معماری که از يکسلو بلا مباحلث ايمنلی و
امنیللت مللرتبط باشللند و از سللویديگللر بللا مجموعللههللای صللنعتی
درگیرشده باشند؛ رسالههای است که در زمینه معماری نیروگلاههلا
تدوين شدهاند .بهعنوانمثلال ،اسلدی مللکجهلان [ ]66در رسلاله
دکتری خود به مبحث ايمنی در نیروگلاههلای هسلتهای آب سلبک
تحت فشار پرداخته و سلعی داشلته تلا ضلوابط و معیارهلايی بلرای
طراحی اين واحدهای صنعتی تدوين نمايد .او در بخشلی از تحقیلق
خود به ارزيابی ساختمانهای هدف نیروگاه هستهای تحتفشار با ده
فرم هندسی و در برابر برخلورد هواپیملای فلانتون پرداختله اسلت.
گفتنی است ساختمانهای هدف به آندسلته از بناهلای نیروگلاهی
گفته میشود که مقاومت آنها در برابر تهديدات خارجی يک معیار مهم
در ايمنی نیروگاه محسوب میشود .اين ارزيابی بلرای آگلاهی از میلزان
جابهجايیها و تنشهای بهوجودآمده در اين ساختمانهای نیروگاهی
متأثر از برخورد بوده و با استفاده از نرمافلزار Abaqus 6.12-1انجلام
يافته است .ارزيابی مورد نظلر کله بلر روی ديوارهلای بیرونلی ايلن
ساختمانها صورت گرفته ،مؤيد آن اسلت کله ديوارهلای پلکلانی و
ديوارهايی که بهسمت داخ انحناء يافتهاند ،دارای مقاومت بیشتری
در برابر اين تهديد خارجی هستند [.]62
بهرامیپناه [ ] 60در رساله دکتری خود ،چیدمان و سلازماندهی
فضايی سه ساختمان اصلی نیروگاه  APWRيعنی ساختمان راکتلور،
ساختمانهای ايمنی و ساختمان سوخت را مورد پژوهش قلرار داده
اسللت .رسللیدن بلله راهکارهللا و اصللول مللؤثر طراحللی معمللاری
ساختمانهای نیروگاه ،بهمنظور جلوگیری از ايجاد حوادو و خطرات
بهانضمام محدودکردن پیامدهای آنها ،بخشی از تحقیقات بهرامیپناه
محسوب میشود که در مقالهای مستخرج از رساله او انتشلار يافتله
است .بهرامیپناه ،اتخاذ تدابیر ايمنی و پیشگیرانه در مقاب خطلرات
تهديدکننده نیروگاه را يکی از اصول مهم طراحی بیان نموده اسلت.
بر اين مبنا ،بهرامیپناه با تقسیمبندی حوادو به دو حلوزه حلوادو
خارجی (نظیر زلزله ،سی  ،آتشسوزی و  )...و حوادو داخلی (نظیلر
انفجارات داخلی ،سی گرفتگی در داخ ساختمانها و  ،)...به بررسی
راهکارهای معماری بهکاررفته در سه سلاختمان راکتلور ،سلاختمان
ايمنی و ساختمان سوخت پرداخته است .تحقیقات او نشان میدهد
که در عرصه طراحی اين ساختمانها معماران میبايست راهکارهای
مختلفی در مقیاسهای کالن و خرد بهکار گیرند .سادهسلازی طلرح
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نیروگاه با انتخاب هندسه درست؛ طراحی چیدمان فیزيکی مناسل ؛
طراحی سلاختارهای اضلافی سلازهای؛ طراحلی فضلای حايل بلین
ساختمانها؛ جداسلازی فیزيکلی سلاختارها؛ اسلتفاده از فلرمهلای
ساختمانی کارآمد در برابر خطرات ،مهمترين راهکارهايی هستند که
طراحان ساختمانهای نیروگاهی میبايسلت بلرای ارتقلای شلرايط
ايمنی مورد توجه قرار دهند [.]64
فرهمنديان نیز در رساله دکتری خلود [ ]65بله کشل اصلول
پدافند غیرعام در طراحی ساختمانهای صلنعتی پرداختله اسلت.
اين رساله ها نیز که عمدتا مباحث ايمنی و پدافند غیرعام را دنبال
نمودهاند همچنان از رويکرد جزئینگری برخوردارند؛ چرا که موضوع
همه آنها واحدهای نیروگاهی است و میزان تعمیميافتگی آنها بله
مجموعههای صنعتی مح بحث خواهد بود.
دقت نظر در پیشینههای هر دو سطح نشان میدهد که موضوع
مقاله حاضر تا حدودی از پژوهشهای پیشین فاصله دارد؛ چلرا کله
سعی دارد تا بهطور همزمان معیارهای ايمنی و امنیت را در طراحلی
مجموعههای صنعتی ،ذي مفهوم دفاع عمقی بههم پیوند دهد.

 -2-1روش تحقیق
اين تحقیق رويکردی کیفی اتخاذ نموه است و سعی دارد تا ازطريلق
استنتاجهای عقللی بله عمل آملده بلر روی واژگلان ،ديلدگاههلا و
استانداردها بتواند به سوال تحقیق خود پاسخ دهد.

 -2مفهوم ایمنی در مجموعههای صنعتی
ايمنی در فرهنگ لغلت دهخلدا بلا عبلارات مصلونیت؛ ايملنبلودن؛
سالمت ،حفاظت ،حمايت ،کامرانی و سلعادت معنلا شلده اسلت .در
فرهنگ لغت آکسفورد و وبستر اين واژه به شلرايط علاری از خطلر،
صدمه يا آسی اطال شده است .تعاري فو نشلان ملیدهلد کله
ايمنی ،صفتی است معرف چگونگی شرايط يا موقعیتهای مختلل .
همچنین اين واژه در جايگاه وصفی يا اضافی ،به عناصری اشاره دارد
که برای حصول شرايط يادشده بهکار میرود .عبارات "فیوز ايمنی"،
"کمربند ايمنی"" ،کاله ايمنی" و  ...نشان میدهد که ايمنی علالوه
بر شرايط به وساي يا تدابیری خاص وابسته است .بلهعبلارتديگلر،
چگونگی شرايط حاکم بر محیط و تدابیر اتخاذشده برای رسیدن بله
شرايط علاری از خطلر دو جنبله کلیلدی در تعريل ايمنلی اسلت.
از سوی ديگر ،تفاوت در حوادو احتمالی به تفاوت در تعاري ايمنی
منجر می شود .با نگاهی به تعاري چهارگانه زير کله از چهلار منبلع
مختل ارائه شده است معیّن میشود که سومین جنبله کلیلدی در
تعري ايمنی ،ماهیت حادثه يا خطرات احتمالی است.
تعري

ايمنی در مقررات ملی ساختمان ايران ،عبلارت اسلت از
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ال ) مصون و محفوظبلودن ،سلالمت و بهداشلت کلیله کلارگران و
افرادی که بهنحوی در محیط کارگاه با عملیلات سلاختمانی ارتبلا
دارند.

فعالیتهای مجموعه در گرو آنها است .از سوی ديگلر ،ارزش ملالی
اين مقدمات فیزيکی ،عاملی است تلوجیهی در اهمیلت ايملنشلدن
شرايط آنها .آاليندههای صنعتی يکی از عواملی اسلت کله ارتبلا
مجموعه صنعتی را با محیط طبیعی نشان ملیدهلد .بلديهی اسلت
مجموعههای صنعتی مستق از دنیای پیرامونی خود نبوده و میتواند
خطرات يا حوادو آنها به دنیای همجوار اعم از مردم و ساختارهای
فیزيکی پیرامونی تسری يابد.

ب) مصون و محفوظبودن ،سالمت و بهداشت کلیله افلرادی کله در
مجاورت يا نزديکی (تا شعاع موثر) کارگاه ساختمانی ،عبور و ملرور،
فعالیت يا زندگی میکنند.
ج) حفاظت و مراقبلت از ابنیله ،خودروهلا ،تاسیسلات ،تجهیلزات ،و
نظاير آن در داخ يا مجاورت کارگاه ساختمانی.
د) حفاظت از محیطزيسلت در داخل و مجلاور کارگلاه سلاختمانی
[.]60
در مدار

آژانس هستهای ،ايمنی مجموعه اقداماتی اسلت کله

برای محافظت پرسن  ،عموم مردم و زيستمحیط در برابر اشعههای
يونساز بهعم میآيد [.]67
مؤسسه استاندارد بینالمللی ،ايمنی را يک معیار کیفی ارزيلابی
مینمايد که در آن احتمال وقوع خطر يا صدمه تا حد قابل قبلولی
کاهش میيابد [.]68
ايمنللی بللهصللورت ضللمنی داللللت دارد بللر ثبللات ،تللداوم و
اطمینان خاطر از فعالیتهای درحال انجلام و سلاختارهای فیزيکلی
موجود .بدين سان ايمنی ،متضمن حصلول شلرايط يلاد شلده اسلت
[.]63
همانگونهکه بهوضوح ديده میشود دغدغههای ايمنی متناسل
با ماهیت خطر و میزان خسارات آن شدت میيابلد .بلهعنلوانمثلال
ايمنی هسته ای به علت گستردگی پیاملدهای ناشلی از حلوادو آن،
نیازمند تدابیر ايمنی بیشتری در مقايسه بلا عملیلاتهلای متعلارف
ساختمانی است .بههمینشک حوادو مرتبط با حريق ،انفجار ملواد
شیمیايی ،مواد سمی و  ،...ماهیت متفلاوت و الزاملا شلرايط ايمنلی
مختص به خود را طل میکند .از سوی ديگلر ،در تعريل چهلارم،
ثبات و تداوم به مثابه چهارمین جنبه ايمنی ارائه شده است .در کنار
اين ويژگیها ،عام محافظتشونده نیز بر شرايط ايمنلی تأثیرگلذار
است .اين عام میتواند شخص يا شیء ،فیزيکی يا طبیعی ،ثابت يلا
متحر و  ...باشد .بهعنوانمثال ،ايمنلی در پلروژههلای صلنعتی در
ارتبا با پن متغیر پرسن  ،مجموعه صنعتی ،محیط طبیعی ،ملردم
و مجموعههای همجوار قاب بررسی و ارزيابی است .حضور پرسلن
در مجموعه صنعتی آنها را در متن حوادو احتمالی قرار ملیدهلد.
لذا اولین و چالشبرانگیزترين متغیر ايمنی محافظت از جان کارکنان
مجموعه میباشد .ساختمانهای صنعتی و تجهیزات مستقر در آنها
به مثابه مقدمات فیزيکی پلروژه صلنعتی اسلت کله حیلات و ادامله

از آنچه تاکنون گفته شد چنین برمیآيلد کله ايمنلی بلا پلن
ويژگی کلیت شرايط ،تدابیر ،ماهیت خطر ،تداوم يا ثبات بلهانضلمام
عوام محافظتشونده ،تعري میشود .لذا ايمنی در مجموعلههلای
صنعتی بر شک گیری شرايطی پايدار داللت دارد که از طريق تدابیر
ويلژه صلورت ملیپلذيرد و سللعی آن دارد تلا متغیرهلای پلن گانلله
(کارکنان ،مجموعه صنعتی و )...متحم خسارت نشده يا میزان اين
خسارت کاهش يابد .بديهی است سنجش میلزان ايملنبلودن فضلا،
تلويحا نشانگر کارآمدی يا ناکارآمدی طرح مجموعه صلنعتی اسلت.
تأملل در اسللتانداردهای اختصاصللی و غیراختصاصللی مطللرح در
مجموعههای صنعتی اعم از صنايع هستهای ،نفت ،گاز ،پتروشلیمی،
بر  ،حم و نق و غیره مؤيد آن است که سنجش کارآمدی ايمنی
عمدتا در قال سه شک يا قاعده تحقق میيابد.
قاعده اول :دستورالعم ها ،کلدها ،اسلتانداردها و راهنماهلا در
حقیقت قوانین تدوينشده ملی يا بینالمللی است که ضامن سالمت
رونللد طراحللی اسللت .بسللیاری از کشللورها در زمینللههللای فنللی و
سللاختمانی دارای مقللررات ملللی هسللتند،NFPA ،ASME ،ANSI .
 API ،ASTM ،AWSو  ...نمونللهای از مقللررات ملللی اسللت کلله در
بسیاری از موارد برد فرا ملی دارد .عالوهبر مقلررات مللی ،دسلتهای
ديگر از قوانین همچون  ،IEAEنقش بلینالملللی دارد و کشلورهای
مختل فعالیتهای خود را منطبق بر اين الزامات دنبلال ملیکننلد.
گفتنی است در فعالیتهای صنعتی کشور ،الزامات يلادشلده بخلش
الينفک عملیاتهای مهندسی بهشمار میآيد .در کنار ايلن ضلوابط،
الزامات تدوينشده داخلی به مباحثی در زمینه تصرفهلای صلنعتی
پرداخته است .بهعنوانمثال در مبحث سوم مقررات ملی سلاختمان
که به مسأله حريق میپردازد ،الزامات مربو به راههای خروجلی در
تصرف صنعتی ذکرشده و طراح مکل به تبعیلت از آنهاسلت [.]26
لذا تبعیلت يلا مطابقلت طلرح مجموعله صلنعتی بلا ايلن الزاملات،
معینکننده کفايت يا عدم کفايت تدابیر ايمنی در مجموعه است.
قاعده دوم :معیار ايمنی برای افراد و مجموعههای صنعتی تابع
چگونگی مواجهه با حوادو طبیعی و انسانساز است .حريق ،انفجلار
حاص از باالرفتن فشار لولهها يا محفظلههلای تحلتفشلار ،انفجلار
حاص از مواد قاب اشتعال ،سقو اجسام ،افتادن اشخاص از بلندی،

پاسخگويی همزمان به ايمنی و امنیت در فرآيند طراحی معماری مجموعههای صنعتی با ايده دفاع عمقی

آالينللدههللای شللیمیايی اعللم از مللايع يللا گللاز ،گونللهای از حللوادو
خطرآفرين است که عمدتا منشأ انسانی دارد .از سوی ديگلر ،سلی ،
زلزله ،صاعقه ،طوفان ،گردباد ،زمینلغزش و روانگرايی ،سونامی و ...
حوادو طبیعی تلقی میشلود .در ايلن حاللت ،رسلیدن بله شلرايط
ايمنی ،وابسته به محاسبه ابعاد طرح در نسبت با حلوادو يلادشلده
است .بهعبارت ديگر ،قاعده دوم متکی بر محاسبه طراح يا طراحلان
پروژه است .در اين روش طراح میتواند نتلاي محاسلبه خلود را بلا
قوانین موجود مقايسه و کنترل نمايد .در اين قاعده ،ايمنی عالوهبلر
محاسبه از تجارب نهفته در قوانین کمک میگیرد.
قاعده سوم :اص حصلول منطقلی يلک معیلار کلیلدی بلرای
تعیین کفايت شرايط ايمنی در پروژههای صنعتی است .اين اص که
با عنوان  ALARA: As Low As Reasonably Achievableمصلطلح
است ،عمدتا در صنايعی که با مواد تشعشعی سروکار دارنلد ،مطلرح
شده است .با اينحال ،ريشه اين اص به زمینههای کاری متعارف باز
میگردد .اص حصول منطقی بر اين باور استوار است که نشلت هلر
مقدار از مواد تشعشعی بله محلیط زيسلت ،سلالمت افلراد و ديگلر
موجودات را به مخاطره میکشاند .لذا کاهش مقدار مواد آالينلده تلا
آن میزان که برای فنآوری و اقتصاد امکانپذير باشد ،ضروری است
[ .]26بهعبارت ديگر ،اين اص مؤيد آن است که تملام تلالشهلای
الزم و منابع کافی اعم از مالی ،زمانی و فنی بلرای کلاهش خطلرات
احتمالی در محیطکاری صورت پذيرفته است .للذا کفايلت اقلدامات
صورتگرفتله بلرای رسلیدن بله ايمنلی تلابع ملوزونبلودن منلابع
اختصاصيافته و منافع بهدستآمده است.

 -3مفهوم امنیت در مجموعههای صنعتی
امنیت در فرهنگ لغت دهخدا به بیبیملی و بلیخلوفی اشلاره دارد.
بهعبارت ديگر ،امنیت به شرايط امن اطال شده است .اين لغلت در
زبان انگلیسی عمدتا با واژه  Securityمعلادل دانسلته ملیشلود .در
فرهنگ لغت کمبري  ،اين واژه به حفاظت از اشخاص ،ساختمانهلا،
سازمانها و کشورها در برابر تهديداتی نظیر جرم و يلا حملله گفتله
شده است .در حوزه فلنآوری اطالعلات ،امنیلت بله مجموعلهای از
تدابیر ،روشها و ابزارها بلرای جلللوگیری از دسترسللی و تغییلرات
غیرمجاز در نظامهای رايانلهای و ارتبلاطی اطلال ملیشلود [.]22
تعاري فو نشان میدهد که مفهوم امنیت نیلز هماننلد ايمنلی بلر
پن ويژگی کلیت شلرايط ،تلدابیر ،ماهیلت خطلر ،تلداوم يلا ثبلات
بهانضمام عوام محافظتشونده تأکید دارد.
برای فهم مشخصههای اختصاصی امنیت بهتر است بله مقايسله
معنايی آن با واژه ايمنی رجوع شود .مقايسه معنايی ايلن دو واژه در
صنايع هستهای نشان میدهد که ممانعت ،کاويیدن و پاسخگويی به
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فعالیتهايی نظیر سرقت ،خرابکاری ،دسترسی بدون مجوز و غیلره
در زمره امنیت قرار میگیرد ،حال آنکه رسیدن به شرايط بهرهبرداری
مناس  ،ممانعت از ايجاد حوادو و تقلی پیامدهای آن را میبايست
ذي واژه ايمنی جای داد .اگرچه ملرز مشخصلی میلان ايلن دو واژه
وجود ندارد ،املا يکلی از مشخصلههلای کارگشلا در ايلن مطلل را
میتوان به علت ايجاد خطر نسبت داد .گفتنی است تعاري مؤيد آن
است که عام ايجاد خطر در بحلث امنیلت ،عملدتا منشلاء انسلانی
دارد ،در صورتیکه ،عام خطر در بحث ايمنی میتواند هلر چیلزی
اعم از انسانی و غیرانسانی باشد [ .]20تفاوت معنايی ايمنی و امنیت
در اسناد صنايع حم ونق ريلی بهشکلی ديگر تبیین شده است .در
اين اسناد مرز امنیت از ايمنی ،تعمدیبلودن خطلرات ايجلاد شلده
است [ .]24انجمن امنیت صلنعتی آمريکلا در فرهنلگ لغلت خلود
تفاوت اين دو واژه را به عام ايجادکننده خطلر نسلبت ملیدهلد و
معتقد است که تحقق امنیت مستلزم رهايی يافتن از خطراتی اسلت
که منشأ يا منبعی بیرونی دارنلد [ .]25بلا ايلن تفاسلیر ،امنیلت در
مجموعههای صنعتی را میبايست بله حفاظلت در برابلر خطرهلايی
اطال نمود که از يکسو منشاء انسانی دارند و از سویديگر تعمدی
بوده و عمدتا منبعی بیرونی محسوب میشوند.
با مشخصشدن مفهلوم امنیلت و مشلخصسلاختن ملرز آن بلا
ايمنللی ،حللال نوبللت بلله تعیللین گونللههللای امنیتللی در ارتبللا بللا
مجموعههای صنعتی میرسد .پژوهشهای پیشین گاه از تفکیک دو
بخش عینی (ايجاد شرايط املن) و ذهنلی (احسلاس امنیلت) بلرای
دستهبندی گونههای امنیتی بهره بردهاند [ .]20در دستهبندیهلای
ديگر ،امنیت براساس صفات يا اضافاتی همچون فرهنگی ،اقتصلادی،
شغلی و غیره بسط داده شده است .در دستهبندی ديگلری ،امنیلت
براساس سطوح ملی ،اجتماعی و انسانی تفکیلک شلده اسلت [.]27
گفتنی است ،امنیت در مجموعههای صنعتی میتواند بلهراحتلی بلا
گونههای فو ارتبا برقرار نمايد .بهعنوان مثال ،تمرکز اقتصلادی و
فنی نهفته در مراکز صنعتی سب میشود که امنیت ملی به امنیلت
مجموعههای صنعتی وابسته باشد و يا حضور دانش فردی ممتلاز در
برخی از واحدهای صنعتی سب میشود که امنیت انسلانی ،امنیلت
مجموعههای صنعتی و امنیت ملی بههمديگر پیوند يابد .فارغ از اين
مسائ  ،امنیت در واحدهای صنعتی به سه شک قاب تبیلین اسلت.
امنیت فیزيکی ،امنیت اطالعلاتی و امنیلت در ارتبلا بلا شلاغلین.
امنیت فیزيکی عمدتا به اقدامات فیزيکی طراحیشده با هدف نی به
موارد زير گفته می شلود :الل ) مراقبلت از افلراد؛ ب) جللوگیری از
دسترسی بدون مجوز به تأسیسات ،تجهیزات ،مصلالح و غیلره .ايلن
شک از امنیت با لحلاظنملودن ديوارهلای پیراملونی ،برجلکهلای
ديدهبانی ،ورودیها ،نگهبانیها ،دوربینهای مداربسته و غیره محقق
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میشود .امنیت اطالعاتی که با رشد فلنآوری رايانلهای و شلبکهای
اهمیللت بیشللتری يافتلله اسللت ،بلله حفاظللت از اطالعللات محرمانلله
سازمانها اعم از واحدهای صنعتی گفته ملیشلود کله در دو شلک
الکترونیکللی و چللا شللده موجللود اسللت .حفاظللت از سللامانههللای
اطالعاتی باالخص درمقاب هکرهلا ،ويلروسهلا و غیلره نمونلهای از
وظاي اين بخش است .امنیت در ارتبا با شاغلین بله محافظلت از
اطالعات دائمی و موقتی شاغلین گفته میشود که فاششدن آنهلا
بر عملکرد شاغلین تأثیر میگذارد .شنود تلفنها ،چککلردن ملوارد
استفاده از اينترنت ،بررسی سوابق کیفلری و غیلره در زملره چنلین
سوءاستفادههايی از اطالعات شخصی کارکنان قرار ملیگیلرد [.]28
دقت نظر در اين مطال نشان میدهد که امنیت در سه شک فلو
بلله دنبللال حفاظللت از سللرمايههللای کالبللدی ،انسللانی و اطالعللاتی
مجموعههلای صلنعتی اسلت .در حقیقلت پتانسلی مجموعلههلای
صنعتی که همان سرمايهها هسلتند ،ملیتوانلد بله عنلوان مرجعلی
مناس در تفکیک اشکال امنیتی اين مجموعهها بهکار رود.

دورنیترين اليهها و افزايش زمان چهلار عامل مهلم در ايلده دفلاع
عمقی است.

فارغ از تفاوتها و شباهتهای ماهوی نهفته در معانی دو واژه يا
تفاوتها و شباهتهای مستتر در شیوههای دسلتيلابی بله شلرايط
ايمن (ايمنی) و امن (امنیت) که در باال ذکر شد ،مهمترين تشابه در
اين دو واژه عبارت است از اينکه تحقق هر دو در سايه رهايی دادن
سرمايههای انباشتهشده در مجموعههای صنعتی از خطرات بلالقوه و
بالفع است .حال میتوان به سوال اصلی تحقیق پرداخت که چگونه
و در سايه چه ايدهای میتوان به مقابله بلا خطلرات يلادشلده اقلدام
نمود.

 -4مفهوم ایده دفاع عمقی
دفاع عمقی يک رويکرد عمدتا امنیتی است و در حوزههای مختلل
اعم از سامانههای اطالعاتی ،سامانههای امنیتی ،جنگهلای نظلامی
و ...مطرح است .اين رويکلرد بلا اليلهبنلدی سلطوح و قسلمتهلای
مختل  ،موانع بازدارنده درمقاب خطرات نفوذی را بیشتر میسلازد.
در حقیقت ،ديوارها ،اليلههلا و مرزهلای پلیدرپلی ،ضلري امنیلت
مجموعه را افزايش میدهد .در رويکرد دفاع عمقی ،مجموعه اليههلا
به صورت هماهنگ و موازی يکديگر مطرح میشلود [ .]23رويکلرد
دفاع عمقی بر اين فرضیه بنا شده است که زملان ،عامل بازدارنلده
تسری خطر میباشد و با افزايش زمان ،سامانهها يا مجموعههايی که
در شرايط خطر قرار گرفتهاند ،توانلايی پاسلخدادن بله آن را کسل
میکنند[ .]06از سوی ديگر ،توالی اليههای درنظر گرفتهشده (برای
رسیدن به ايمنی يا امنیت) ،سب میشود خطاهای اليههلای قبللی
در اليههای بعدی پوشانده شود [ .]06به کالم خالصه ،اليهبندی يلا
تعدد اليهها ،انسجام کلی اليههلا ،قلرار گلرفتن ملوارد ارزشلمند در

 -1-4ایده دفاع عمقی در طراحی مجموعههای صنعتی
همانگونهکه اشاره شد ،فراهمآمدن ايمنی و امنیت وابسته به رهايی
بخشیدن سرمايهها از خطرات عامدانه و غیرعامدانه است .درحقیقت
برای تحقق اين امر میبايست سرمايهها از خطرات دور شوند .از سوی
ديگر ،ايده دفاع عمقی نیز سعی داشت تا میان خطرات و سرمايهها،
يک فاصله کالبدی -زمانی ايجاد نمايد .اما بحث اصلی ايلن مطلل ،
نحوه ايجاد چنین فاصلهای است .گفتنی است اولین خصیصهای کله
میتوان با کمک آن به ايجاد چنین فاصللهای امیلدوار بلود ،چرخله
حیات پروژه است .چرخه حیات يکی از مشخصات تعري کننده هلر
پروژه است .براساس تعري  ،چرخه حیات ،مسیری است کله نقطله
آغازين پروژه را به نقطه پايلانی آن متصل ملیکنلد [ .]02گفتنلی
است ،شروع يا آغلاز پلروژه؛ طراحلی مفهلومی؛ طراحلی مهندسلی؛
ساخت و تجهیز؛ راهاندازی و بهرهبرداری بهانضمام برچیدن ،مراحل
مختل حیات هر پروژه بهشمار میآيد [ .]00همانگونه کله پیشلتر
مشخص شد ،مفاهیم ايمنی و امنیت وابسته به محیط و همراه با آن
تعري میشوند .در چنین شرايطی میتوان ايمنی يلا امنیلت را بله
تمام دورههای حیات پروژه تسری داد .مطرحشدن ايلن مفلاهیم بلا
چرخه حیات پروژه ،به بسط زمانی ايمنی و امنیت منتهی میشلود.
بهعبارت ديگر ،شرايط امن و ايمن در يک بازه زمانی بلندمدت (کله
همان حیات پروژه است) شک میگیرد .اين ايده که میتلوان آن را
سناريو چرخه حیات لق داد ،از بدو حیات پروژه صنعتی به تنیلدن
اليههای دفاعی اقدام میکند .درحقیقت ،اين سناريو سعی میکند تا
اليه های دفاعی را در طول چرخه حیات پروژه تنظیم نمايد .هريلک
از اليه ها با اعمال ضوابط مختص به خود ،افزايش ايمنی و امنیلت را
نويد میدهد .همانگونله کله تصلوير شلماره ( )6نشلان ملیدهلد،
اليههای دفاعی ايمنی بهصورت نظاممند و يکپارچه تنیده شلدهانلد.
اين اليهها از نظامهای قلانونگلذاری ،اداری -ملديريتی ،فرهنگلی و
فنی شک میگیرد [ .]04سناريو حاضر متناس با بسلتر و موضلوع
پروژه ترسیم میشود لذا میتوان تعداد اليهها را کاهش يلا افلزايش
داد .با اينحال ،تمامی اليهها به وضلع راهکارهلای ايمنلی و امنیلت
همراستا اما متفاوت اقدام میکنند .بهعنوان مثلال ،تلروي فرهنلگ
ايمنی که به مسائ آملوزش و نهادينلهسلاختن ايمنلی در فرهنلگ
کاری میپردازد راهکاری متفاوت از وجود سامانه اطفای حريق است.
در عینحال ،هر دو راهکار به مسلاله ايمنلی ملرتبط ملیشلود و در
اليههای مختل اعمال شده است .در مثال ديگر ،میتوان گفت کله
پراکندگی و کوچکسازی مجموعههای صنعتی به عنوان يک راهکار
مناس در پدافند غیرعام به مرحله برنامهريزی اشلاره دارد ،حلال
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آنکه مقاومت اج زای کالبدی در برابر امواج انفجاری ملیبايسلت در
مرحله طراحی مجموعههای صلنعتی بلهکلار گرفتله شلود .تعلدد و
گوناگونی اليهها ،انسجام و پیوستگی اليههلا بلهانضلمام گسلتردگی
اقدامات متضمن کارايی اين سناريو است.
شک دوم ،عمق بخشیدن به دفاع در مقاب خطرات اسلتفاده از
سناريو حادثه است که در آن ،اليههای دفاعی در طول حیات حادثه
تنظیم میشود .در اين حاللت ،تشلخیص انلواع حلوادو احتملالی و
برنامهريزی درخصوص مقابله با آنها نظامی اليهاليه شک میدهلد
که شام اليههای قب  ،حین و بعد از وقوع حادثه میشلود .تصلوير
شماره ( )2نمونهای از سناريو حادثه میباشد که میتواند در طراحی
مجموعههای صنعتی بهکلار گرفتله شلود .بلهعنلوان مثلال ،در ايلن
سناريو حادثه (که برای تحقق ايمنی تدوين شده است) ،سعی بر آن
بوده تا مجموعه صنعتی از مسیر بهرهبلرداری نرملال خلارج نشلود.
برنامهريزی ،طراحی ،پايش و کنترل مهمترين نقش در تداوم شرايط
بهره برداری عادی را برعهلده دارد .ايلن مجموعله اقلدامات در اليله
ابتدايی و پیش از وقوع حادثه رخ میدهد .با اين وجود ،فرض اولیله
بسیاری از مجموعههای صنعتی بر امکانپذيری وقوع خطاسلت کله
میتواند به حوادو خطرنا منجر شلود .للذا اليله دوم بلا پلذيرش
امکان خطر سعی دارد به ملديريت حادثله بپلردازد .در ايلن راسلتا،
برنامه آمادگی کله در اليله قبللی تهیله شلده ،عملیلاتی ملیشلود.
چگونگی انجام اين برنامه که معینکننده نقش و وظیفه هر شلخص
می باشد ،در کنترل يا کاهش پیاملدهای حادثله تلاثیر فلراوان دارد.
مديريت حادثه ،پ روژه را به اليه سوم ايمنی و شرايط بعلد از حادثله
منتهی میکند .در اين اليه ،بلا مستندسلازی و کسل اطالعلات در
زمینه حادثه به بازبینی اليلههلای قبللی اقلدام ملیشلود .شلناخت
حوادو احتمالی يا ارزيابی خطرات مهمترين نقش در کارآمدی ايلن
سناريو را برعهده دارد .اين مطل از آنجا ناشی میشود که سلناريو
مبتنی بر حادثه شک گرفته است .لذا بديهی است که مشخصنبودن
حوادو ،به مشخصنشدن پاسخها منتهی میشود.
شک سوم ،عمقبخشیدن به اليههای دفاعی ،استفاده چندگانله
از سامانههای ايمنی و امنیتی است .به عنوان مثال ،همانگونله کله
در تصوير شماره ( )0ديده میشود ،عالوه بر سامانههای فعال ايمنی
اعم از سنجشگرها ،سامانههای پايشی و  ،...دستهای ديگر از راهکارها
میتوانند در افزايش ضري ايمنی نقش برجسلتهای داشلته باشلند.
اين سامانهها عمدتا با عنوان سامانهها غیرفعال شناخته میشلود .در
حوزه معماری راهکارهای غیرفعلال عبارتنلد از :تفکیلک فضلايی يلا
حوزهبندی بخشهلا ،تفکیلک فیزيکلی يلا بازدارنلدههلای فیزيکلی،
مسیرها ،کانالها يا خروجیهای اضطراری ،چیدمان صحیح قطعات،
تجهیزات و فضاها .تنوع و تعلدد دو معیلار کلیلدی در دفلاع عمقلی
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محسوب میشلود و نقلش تعیلینکننلده در میلزان عملیلاتیشلدن
سللناريوهای اليللهای ايفللا مللیکنللد [ .]04گفتنللی اسللت تعللدد بلله
چندگانگی عددی اشاره دارد و تنوع به چندگانگی ملاهیتی .تعلدد و
تنوع در اليهها ،سامانهها ،برهلههلای زملانی ،قطعلات ،اسلتانداردها،
سازندگان و راهکارها احتمال خطاهای انسانی و ماشینی در مجموعه
صنعتی را کاهش میدهد .تنوع و تعدد از بیاثرشدن اليههای ايمنی
و امنیتی در مواجهه با يلک خطلر مشلابه جللوگیری ملیکنلد .بله
عنوان مثال ،تنوع سامانههای اعالن حريق از احتمال خرابی همزمان
آنها در مواجهه با يک مشک جلوگیری میکند و يا با تنوعبخشیدن
به منابع تأمینکننده بر اعم از بر شبکهای ،ديزلهای اضطراری و
باتریها میتوان ضري ايمنی يک مجموعله صلنعتی را ارتقلاء داد.
تعدد و تنوع مسیرهای تخلیه ،نمونه ديگری از افلزونشلدن ضلري
ايمنی و امنیتی است که به سلهولت و سلرعت تخلیله افلراد منجلر
میشود .تنوع يادشده در مراح بازرسی و کنترل کیفی نیز میتواند
مثالی ارزشلمند باشلد .اسلتفاده از بازرسلیهلای ماشلینی در کنلار
بازرسیهای صورتگرفته توسط انسان ،بر دقت عملیات و درنهايلت
بر شلرايط ايمنلی تأثیرگلذار اسلت [ .]05اسلتفاده از سلامانههلای
چندگانه ايمنی و امنیت در بسیاری از مجموعههای صلنعتی اعلم از
هستهای ،نفت و گاز ،بر  ،حم ونقل و غیلره ملورد اسلتفاده قلرار
میگیرد .به عنوان مثال ،سامانه امنیتی فرودگاهها نمونه بلارز دفلاع
در عمق میباشد که در آن ،نقا بازرسی بلهصلورت چندگانله و در
توالی يکديگر قرار میگیرد .اصلیترين نقا امنیتی فرودگاه از جمله
هواپیما ،در درونیترين اليه امنیتی قرار میگیرد تا دستيابی به آن
مشک شود .بدينصورت عوام مهاجم يا خطرات نفوذی مجبور بله
گذر از تمامی اليهها ملیباشلند .بلديهی اسلت در چنلین شلرايطی
احتمال سرايت خطر به اليههای بااهمیت کاهش میيابد

 -2-4مزایا و قوتهای ایده دفاع عمقی
الف) همخوانی ایده دفااع عمقای اا تجر یاات موجاود در
معماری و شهرسازی ایران :ايده دفاع عمقی يک رويکلرد جديلد
محسوب میشود؛ با اينحال ،در تاريخ معماری و شهرسازی بهانحای
مختل ل ايللن تفکللر بللهکللار رفتلله اسللت .شللک گیللری شللهرهای
سلسلهمراتبی دوره ساسانی عمدتا برحس ديلدگاههلای اجتملاعی
تبیین و توجیه شده است .نظام طبقاتی حاکم بر جامعه ساسانی ،در
نظام مراتبی شهر تلودرتلو بلهمنصله ظهلور رسلیده اسلت .کهنلدژ،
شارستان و سواد سه اليله فضلايی -کالبلدی متلوالی در ايلن نظلام
طبقاتی محسوب میشود که رخنه فیزيکلی افلراد و اجتماعلات بله
اليههای درونی را محدود میسازد [ .]00اين تفکیک نله تنهلا يلک
تقسیم اجتماعی که بهمثابه يک تحديد فیزيکی نیز عم میکند .در
اين شرايط ضري رخنه عوامل بیرونلی ،مهلاجم و خطرآفلرين بله
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اليههای درونی ،کاهش میيابد تا ضري امنیلت فضلاها افلزايش
يابد .شهرهای محصور در درون بلرجهلا و باروهلا بلرای بلاالبردن
ضري امنیت خود متوس به اليههای ديگری ازجمله خنلد هلا
شده است .اين اليلههلا ،در تلوالی يکلديگر مطلرحشلده تلا بلا از
دسترفتن هر يک از اليهها ،اليههای دفاعی ديگر ،شرايط مقابلله
با خطر را داشته باشد .بافتهای متراکم داخلی از جمله اليههلای
دفاعی ديگر محسوب میشود که شرايط مقابله با خطلر را فلراهم
میآورد .اين شرايط تا بهحدی است که در بسیاری از روسلتاهای
کشور ،امنیت بافت در غیاب اليههلای کالبلدی بیرونلی همچلون
ديوار و ،...برعهده معابر پر پیچوخم درونی میباشلد [ .]07نظلام
دفاعی اليه به اليه شهر ايرانی ،در درونیترين اليهها به واحدهای
مسکونی میرسد .در اين واحدها نیز راهکار دفاع عمقلی ،نملودی
برجسللته دارد؛ ديللوار ،فضللاهای پللرپیچوخللم ارتبللاطی ،تفکیللک
بخشهای داخلی ،زيرزمینها ،سردابها و قناتهای پیوسلته بله
آنها ،برخی از اليههای دفاعی در واحلدهای مسلکونی بلهشلمار
میآيد .در بسیاری از موارد اليههای ابتکاری همچون سق هلا يلا
ديوارهای دوپوش ،عمیقترين اليههای دفاعی شلهر يلا روسلتای
ايرانی است.

از آن اعمال میشود .به عنوان مثال ،در فرودگاه ،اليههلای اولیله
نیاز به کنترل کمتری دارد .بنابراين ،درصورتیکه میلزان کنتلرل
در اين اليه هماندازه اليههای درونی شک گیرد مشکالت عديدهای
از جمله ترافیک و ازدحام افراد ،هدررفتن زمان بسیار ،هزينههلای
مالی ناشی از کنترل و ...به وجود خواهد آمد.

بهکارگیری ايده دفاع عمقی عالوه بر مقوله امنیت ،در مبحث
ايمنی (باالخص در حوزه آسايش حرارتلی) نیلز قابل مشلاهده و
بررسی است .در مبحث کنترل اتالف حرارتی ،وجلود سلق هلای
دوپوش راهکاری مناس است که از طريق تعدد اليههای فیزيکی
به مطلوب نظر خود نائ آمده است .وجود سه اليه سق داخللی،
فیلتر هوا و سق بیرونلی ،انتقلال و جابلهجلايی گرملا را کلاهش
میدهد عالوه بر راهکار مذکور که از طريق تعدد عناصلر کالبلدی
حاص میشود ،در برخی ساختمانها ،مبحث آسايش حرارتی بلا
تعدد اليههای فضايی صورت میگیرد .تعدد فضاهای متوالی و پلر
پیچوخم حمامهای تلاريخی اعلم از ورودی ،راهلرو ،سلربینه و ،...
بهمثابه اليههای کنترلی مطرحشده که تماس فضاهای گرم درونی
را از فضاهای سرد بیرونی جدا میسازد .در اين رويه ،انتقال گرملا
نه تنها اتالف محسوب نمیشود که بله آسلايش فضلاهای میلانی
منجر میشود .نمونهها و مثالهای متعدد از تاريخ معماری ايلران
نشان میدهد که عملیاتیشدن ايده دفاع عمقی خلواه در مبحلث
امنیت و خلواه در مبحلث ايمنلی (اعلم از آسلايش حرارتلی) بله
کارآمدی ،مطلوبیت و بهینگی طرح کمک کرده است.
ب) هینگی در کنترل خطر :نیلاز بله کنتلرل خلواه در زمینله
ايمنی و خواه در زمینه امنیت در همه اليهها يکسان نیسلت .للذا
صرف تالش يکسان برای کنترل اليههلا اقلدامی نامناسل تلقلی
می شود .در اين حالت میزان کنترل يا کمتر از حد نیاز و يا بیشتر

ج) کاهش احتمال وقوع و تسری خطر :همانگونله کله ايلده
دفاع عمقی نشان میدهد اين مفهوم به صلورت اليلهاليله شلک
میگیرد .لذا تعدد اليههای ايمنلی در درجله نخسلت بله کلاهش
احتمال وقوع حادثه منجر میشود و از سلوی ديگلر ،بله افلزايش
توان مقابله با آن منتهی خواهد شد.

 -5نتیجهگیری
يافتههای اين تحقیق نشان میدهد که ايمنی و امنیت محیطهای
صنعتی ،با پن ويژگی کلیت شرايط ،تدابیر ،ماهیت خطلر ،تلداوم
يا ثبات بهانضمام عوام محافظتشونده شناخته ملیشلوند .ايلن
مفاهیم ضامن سالمتی پلن متغیلر پرسلن  ،مجموعله صلنعتی،
محیط طبیعی ،مردم و مجموعههای همجلوار اسلت .سلنجش يلا
ارزيابی درخصوص کفايت شرايط ايمنلی نیازمنلد برخلورداری از
قواعللد انللدازهگللذاری مللیباشللد .مطابقللت شللرايط بللا مقلررات و
استانداردهای ملی يا فراملی معتبر ،محاسبه بهانضمام بهرهگیلری
از قاعده حصول منطقی ( ،)ALARAسه شاخص تعیینکننلده در
بهینگی میزان ايمنی فضاهای صنعتی بهشمار میآيد .امنیت نیلز
در اشکال مختل فیزيکی ،اطالعاتی و مرتبط با شاغلین ،سعی در
حفاظللت از سللرمايههللا در مقاب ل خطللرات تعمللدی ،بیرونللی و
انسانپايه دارد .تحقق شرايط امن و ايمن ،نیازمنلد ايجلاد فاصلله
میان سرمايههای کالبدی ،انسانی و اطالعلاتی بلا خطلرات اسلت.
ايده دفاع عمقی با ايجاد اليههای متوالی و متعدد سعی در ايجلاد
چنین فاصلهای دارد .بهرهگیری از چرخه حیات به عنوان يکلی از
ويژگیهای پروژههلا بلرای بسلطدادن شلرايط ايمنلی و امنیتلی،
نخستین سناريو عمقدادن به اليههای دفلاعی اسلت .اسلتفاده از
سناريو حیات حادثه برای مقابله بلندمدت با خطرات دومین ايلده
دفاع عمقی لق میگیرد .از سوی ديگر ،با افلزايش سلامانههلای
ايمنی و امنیتی میتوان سومین سلناريو دفلاع عمقلی را ترسلیم
نمود .اين سناريوهای سهگانه بلا تنیلدن اليلههلای چندگانله در
مقاب خطرات ،خسارتهای احتمالی به سرمايههای انباشتهشلده
در مجموعههای صنعتی را تقلی خواهد بخشید و تحقق شلرايط
امن و ايمن را نويد میدهد.
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شکل ( :)2سناریو حادثه و تعدد الیههای تأثیرگذار ر شرایط ایمنی

شکل ( :)3تعدد الیهها در سناریو درخت ایمنی
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Simultaneous Response to Safety and Security in the
Architectural Design Process of Industrial Complexes with the
Idea of Defense In-depth
J. Goudini*, M. Vafamehr
Abstract
Responsiveness to safety and security requirements is one of the most important design concerns in
industrial complexes. The probable number of potential dangers in these complexes, including
heavy morality and financial losses, confirms the importance of practical and theoretical efforts to
increase their safety and security.This essay aims to answer how to improve the safety and security
ratio in these spaces, and the hypothesis is based on the idea that the defense in-depth helps secure
and safe conditions through the expansion of defense layers throughout the project's life, the life of
the incident, or the number of active and passive systems. The most important aspects of this
research are as semantic explanation of safety and security criteria in industrial complexes design,
explaining the concept of defense in-depth, explaining the appropriateness of safety and security
criteria with the idea of defense in-depth, operating safety and security scenarios with defense indepth, and the comparative advantages of its application in design. This research has an analytical
nature that tries to answer the research question through rational deductions on words, views, and
standards. The findings confirm that the idea of defense in-depth in architecture leads to an increase
in safety and security in industrial complexes.
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