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-ارائه یک الگو براي جانمایی و چیدمان داخلی بنادر بر اساس پدافند غیر عامل

)مطالعه موردي بندري فرضی در حاشیه دریاي عمان(
سازمان بنادر و دریانوردي، عبداالمیر فرهند* 

:چکیده

با بیان تهدیدات و آثار آن در هر قسمت از . پدافند غیر عامل می باشدهدف از تهیه این مقاله تغییر نگرش طراحی و چیدمان داخلی بنادر از منظر اقتصادي به منظر 
ی و نظامی جهت قسمت بندر و بدنبال آن تمهیدات الزم جهت جلوگیري از بروز خسارات احتمالی از حوادث بالقوه و حوادث طبیعی و خسارات ناشی از حمالت تروریست

مع نیروي انسانی و تاسیسات اساس تغییر و اصالح چیدمان داخلی بنادر از منظر اقتصادي به منظر پدافند غیر عامل هاي مختلف بندر مانند اسکله ها ،انبارها،مراکز تج
.می باشد لذا با شناخت اجزاء داخلی بندر و خطرات بالقوه و خطرات ناشی از حمالت هر یک، تمهیدات مناسب جهت آنها مشخص می گردد

این . سیستماتیک چیدمان که بر اساس اهمیت ارتباط اجزاء تشکیل دهنده هر مجموعه نسبت به یکدیگر بیان شده استفاده خواهد شددر این مقاله از  روش طراحی 
ضاي در در مرحله سوم به رابطه فعالیت ها پرداخته و مرحله چهارم و پنجم مربوط به فضاي مورد نیاز و فروش شامل ده مرحله می باشد که ضمن انجام مراحل یک و دو

در مراحل هفتم و هشتم به مالحظات تعدیلی و محدودیت هاي . رابطه و دیاگرام رابطه فعالیت ها پرداخته خواهد شد-دسترس می باشد و در مرحله ششم به نمودار فضا
پرداخته و در پایان به ارزشیابی چیدمان جدید عملی اشاره می شود و در مرحله نهم به طراحی چیدمان جایگزین با نتیجه گیري از دیاگرام هاي رابطه فعالیت ها 

.پرداخته خواهد شد

چیدمان بنادر، طراحی سیستماتیک چیدمان، پدافند غیر عامل، رابطه فعالیت ها :واژگان کلیدي

مقدمه
ب یآسدتوانیرعامل میدگاه پدافند غیبر دیمبتنیدمان داخلیبه چيدگاه اقتصادیبر دیمبتنیدمان داخلیمناسب جهت اصالح چي ک الگویارائه 

ده یانتخاب گردق ین تحقیدر ابنادربه عنوان تعریف مساله یدمان داخلیو چییجانمايک الگو برایلذا ارائه . دهدبنادر را در مواقع خطر کاهش يریپذ
آزاد مرتبطران در جنوب قرار داشته و آبهاي جنوب با آبهايین بنادر کشور ایمهمتر. باشندیک کشور میيورود و خروج کااليبنادر از مباد. است

یز میمتحرك  دشمن نيا راه ورود پایگاه هایکه می تواند به عنوان پایگاه نظامی دشمن باشند، دره ین ناحیاعالوه بر وجودخطر همسایگان در . هستند
یو کاهش صدمات ناشیاز خطرات احتماليریمناسب در بنادر به منظور جلوگیدمان داخلیدر نظر گرفتن چ.باشد و از مبادي تهدید محسوب می شود

از حمالت، انجام مطالعات را در یاز قسمت ها ناشیبعضیدگیب دیبندر در صورت آسيت هایاز حمالت در صورت بروز جنگ و فعال نگه داشتن فعال
ن تسهیالت بر مبناي ازجمله پژوهش هایی که در زمینه چیدما.دینمایميضرور،به خصوص جهت بنادر احداثی در حاشیه دریاي عماننه فوقیزم

اشاره کرد که در آن با استفاده از مدل ]1[می توان به مدل تشریح شده توسط کرباسیان و همکاراناصول پدافند غیر عامل بصورت مدون موجود است 
تواند برنامه ریزي سیستماتیک چیدمان و تلفیق آن با مراحلی جهت انطباق اصول پدافند غیرعامل مدلی ارائه شده است که به منظور آن تحلیل گر ب

البته در این .تهاجم و بهبود مدیریت بحران گرددچیدمان و مکان یابی را به نحوي اجرا کند که موجب تقلیل آسیب پذیري و کاهش هزینه هاي سنگین 
نظر مدل الزم است تا در ارتباط با نوع مرکز،اهداف و ماموریت و محصول آن و همچنین نوع تهدیدات موجود در منطقه و خطرات بالقوه محل مورد 

ر عامل بطور عمده به مکان یابی سایت ها و مراکز ثقل همچنین دیگر مستندات در حیطه ي مکان یابی بر مبناي پدافند غی.اطالعات دقیقی بدست آورد
در ]2[به عنوان مثال سندگل و سهامی. پرداخته اند و کمتر به مقوله ي چیدمان داخلی مراکز جهت ایجاد امنیت و تقویت عامل دفاعی توجه شده است

پرداخته اند که درآن به طور اخص به بررسی و مطالعه فاکتورهاي عیبنادر جدید با تاکید بر مالحظات دفاپژوهشی به تشریح عوامل موثر در مکان یابی 
در ارتباط با چیدمان بنادر از منظر نیزمستنداتی.موثر در مکانیابی بنادر با مالحظات دفاعی و تاکید بر رعایت اصول دفاع غیرعامل پرداخته شده است

راحی و معماري ساختمان ومستحدثات بندري که توسط سازمان بنادر و دریانوردي در اقتصادي موجود است که از جمله ي آنها می توان به ضوابط ط
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و معاونت کهتهیه شده است اشاره کرد؛ همچنین آیین نامه طراحی بنادر و سازه هاي دریایی1388سال 
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با توجه به مطالب بیان شده.نیز قابل استناد استترابري بطور مشترك تهیه شده استآموزش،تحقیقات و فناوري پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و
:تحقیق عبارتند ازن یااهداف 

.ر عاملیدمان دریک بندر از منظر پدافند غیتهیه و تدوین شاخص هاي چ-1
.ر عاملیپدافند غدگاه یدمان با دیج بنادر به چیرایدمان داخلیل چیمناسب جهت تبديالگويریبکارگ-2

:ر در نظر گرفتیرا به صورت زاز انجام این تحقیق متصور استکه کاربردهائیتوان یمضمناً، 
.شودیمیو بحرانيط عادیمهم بندر در شرايقسمت هايریب پذیکه باعث آسیداتیمشخص نمودن تهد-1
.ا آنها را کاهش دهدیو يریمهم بندر جلوگيقسمت هايریب پذیتواند از آسیکه میداتیمشخص نمودن تمه-2
.ر عاملیدگاه پدافند غیک بندر با دییدمان داخلیچیمناسب جهت طراحيبدست آمدن الگو-3

طراحی سیستماتیک چیدمان .1
ز مسائل یکی از رهیافت هاي سازمان یافته به طراحی چیدمان را موتر تدوین کرده که به علت موفقیت ناشی از کاربردش در حل تعداد بسیار متنوعی ا

ولید، داراي کاربردهاي متنوعی در مسائل تSLP. می گویند)SLP(این رهیافت را طراحی سیستماتیک چیدمان . چیدمان محبوبیت زیادي یافته است
می بینیم همین که . تشریح شده است- 1به صورت نموداري در شکل SLPشکل ]5[حمل و نقل، انبارداري، خدمات پشتیبانی و فعالیت اداري است

مالحظات مربوط به فضا و مکان، . اطالعات مناسب گردآوري شود، تحلیل گردش کار می تواند با تحلیل جریان ترکیب شود تا نمودار ارتباط ها پدید آید
فضا، _دادي چیدمان جایگزین بر پایه نمودار ارتباط ها تع. فضا ختم می شوند_وقتی با نمودار ارتباط ها ترکیب شده باشد، به ساختار نمودار ارتباط ها 

بعد از آنکه مسئله فرمول SLPدر مقایسه با مراحل فرآیند طراحی، می بینیم که . مالحظات اصالحی و محدودیتهاي عملی، طراحی و ارزیابی می شوند
است که فاز ، شامل تولید چیدمان هاي جایگزین9تا 6مراحل . مسئلهعبارت اند از تجزیه و تحلیلSLPپنج مرحله اول . بندي می شود، آغاز خواهد شد

.است SLPاز مدل 10فاز انتخاب فرآیند طراحی معادل با مرحله . را در بر می گیردجستجوي فرآیند طراحی

)SLP(طراحی سیستماتیک چیدمان –1شکل

تحلیل جریان و تحلیل فعالیت-1-1
شود، درحالی که تحلیل فعالیت عمدتاً به عوامل غیرکمی مرتبط ها متمرکز میها یا فعالیتتجزیه و تحلیل جریان بر معیاري کمی از حرکت بین بخش

.گذارندها تأثیر میها یا فعالیتشود که بر استقرار بخشمی
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ت هایو فعاليوروديداده ها-1-2
، ساختمان يانه مسافری، پایعموميانه کاالی، پایاختصاصيکااليانه هایشود که در پایمییت هایت ها در بندر شامل فعالیو فعاليوروديداده ها

.ردیگیصورت مياداره مرکزي، ساختمان هایاتیو عمليادار

ان موادیجر-مرحله اول -1-3
شود و در صادرات یبه اسکله و از آنجا به انبارها و خارج از بندر منتقل میباشد که در واردات از کشتیکاال مان یقت جریان مواد در بندر در حقیجر
.ان بلعکس خواهد بودیجر

ت ها یفعالارتباط–مرحله دوم -1-4
زات یاز تجهینیگزیجهت استفاده و جایعموميانه کاالیبا پایاختصاصيکااليانه هایک بودن پایت نزدیبا توجه به اهم: بندريت هایارتباط فعال

ط فوق الذکر در کنار هم بودن آنها از یگر در شرایهمدياستفاده از اسکله هایو بحران و حتيط اضطراریدر شرا) لیا جرثقین و یکريمانند گنتر(مشابه
استفاده يریه و بارگیات تخلیاز عملیط بحران جهت انجام بعضیتوان از اسکله آن در شرایز مینيانه مسافریدر خصوص پا.ت خاص برخوردار استیاهم

يروهایع در وارد عمل شدن نیل تسریانه فوق بدلیبه سه پایاتیو عمليساختمان اداریکینزد.باشدیگر مهم میانه دینمود و وجود آن در کنار دو پا
برخودار یت خاصیاز اهمیاتیو عمليانه فوق و ساختمان اداریبه سه پاياداره مرکزيساختمان هایکینزد. باشدیط بحران مهم میدر شرایاتیعمل

.نمودیتلقیتوان آن را معمولینبوده و م
خبرگان، خطرات براي بررسی دقیق تر انواع خطرات بالقوه و تهدیدات و در نتیجه میزان ارتباط بخشها با یکدیگر بر اساس تجربیات قبلی و مصاحبه با

.آورده شده است1بالقوه و تهدیدات در جدول شماره 
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سایر مکانها، تمهیدات قابل پیش بینیاز فعالیت هاي بندربا ذکردرجه اهمیت آنها از نظر فعالیت بندري، خطرات بالقوه، خطرات ناشی از حمالت، محدودیت و الزامات نزدیکی و فواصل-1جدول 

درجه اهمیت از نظر فعالیت نوع فعالیتردیف
محدودیت و الزامات نزدیکی و خطرات ناشی از حمالتخطرات بالقوهبندري

تمهیدات قابل پیش بینیفواصل از سایر مکانها

زیاد، بدلیل تامین مایحتاج اسکله کاالي عمومی1
عمومی

نارسایی -آتش سوزیها-اسکلهبرخورد کشتی با 
تجهیزات و اختالل در دسترسی

تخریب تجهیزات -آتش سوزي در پایانه-انفجار
آتش سوزي کشتیهاي -سقوط جرثقیل-گرانقیمت

تلفات انسانی-پهلو گرفته

از مراکز تجمع نیروي انسانی و 
تاسیسات برقی فاصله داشته 

باشد

تدارك -کارایجاد سامانه هاي خود-تقویت سامانه آتش نشانی
پیش بینی تجهیزات امداد و نجات در مکان –سامانه هاي جایگزین 

احداث پناهگاه و جان پناه جهت -وجود سیستم هشدار-مناسب
حفظ انسانها

اسکله کاالي 2
اختصاصی

زیاد، بدلیل تامین نیاز 
کارخانجات

نارسایی -آتش سوزیها-برخورد کشتی با اسکله
تجهیزات و اختالل در دسترسی

تخریب تجهیزات -آتش سوزي در پایانه-انفجار
آتش سوزي کشتیهاي -سقوط جرثقیل-گرانقیمت

تلفات انسانی-پهلو گرفته

از مراکز تجمع نیروي انسانی و 
تاسیسات برقی فاصله داشته 

باشد

تدارك -ایجاد سامانه هاي خودکار-تقویت سامانه آتش نشانی
و نجات در مکان پیش بینی تجهیزات امداد–سامانه هاي جایگزین 

احداث پناهگاه و جان پناه جهت -وجود سیستم هشدار-مناسب
حفظ انسانها

متوسط،بدلیل تردد اسکله مسافري3
آتش سوزي کشتیهاي -آتش سوزي در پایانه-انفجارآتش سوزیها-برخورد کشتی با اسکلهمسافرین

تلفات انسانی-پهلو گرفته

از مراکز تجمع کاال و تاسیسات 
تجهیزات و تعمیرگاهها برقی و 

فاصله داشته باشد

پیش بینی تجهیزات امداد و نجات در -تقویت سامانه آتش نشانی
احداث پناهگاه و جان پناه -وجود سیستم هشدار-مکان مناسب

جهت حفظ انسانها

متوسط،بدلیل پهلو گیري اسکله یدك کش ها4
-آتش سوزي یدك کشهاي پهلو گرفته-انفجارسوزيآتش-برخورد شناورهاي خدماتی با اسکلهشناورهاي خدماتی

تلفات انسانی
از مراکز تجمع کاال و تاسیسات 

برقی و فاصله داشته باشد

پیش بینی تجهیزات امداد و نجات در -تقویت سامانه آتش نشانی
احداث پناهگاه و جان پناه -وجود سیستم هشدار-مکان مناسب

جهت حفظ انسانها

زیاد ،بدلیل وجود کاالهاي انبارهاي ترانزیت5
از بین رفتن کاال هاي -آتش سوزي در انبار-انفجارآتش سوزي ناشی از حرارت و اتصال برقضروري با حجم زیاد در آن

تلفات انسانی-گران بهاء 

از مراکز تجمع نیروي انسانی و 
تاسیسات برقی فاصله داشته 
باشد

پیش بینی –خودکارایجاد سامانه هاي -تقویت سامانه آتش نشانی
-وجود سیستم هشدار-تجهیزات امداد و نجات در مکان مناسب

احداث پناهگاه و جان پناه جهت حفظ انسانها
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: ت هایفعالرابطه–مرحله سوم - 1-5
ت هایل رابطه فعالیتحل- 1- 1-5

.ت ها استفاده نمودیتوان از نمودار رابطه فعالین حاالت میستند در اینيریا روابط قابل اندازه گیهستند یفیتا کیوجود دارند که ارتباطات ماهيموارد
تها  ینمودار رابطه فعال- 2- 1-5
:رودیر بکار مین نمودار در موارد زیا. باشدیمختلف ميتها و بخشهاین فعالین ارتباط بییتعيک براین تکنین نمودار بهتریا

.يه استقرار بخشها و مناطق کاریب اولین ترتین بهترییتع) الف
.ک کارخانهیا یک اداره و یگر یديا بخشهایک بخش یمختلف يتهاین فعالینشان دادن نحوه ارتباط ب) ب
]4[.تهایاگرام رابطه فعالیجهت رسم ديمقدمه ا) ج

ک بندریتها در ینمودار رابطه فعال-3- 1-5
نمود و سپس در مرحله اول روابط آنها را با هم یکليمختلف را دسته بنديت هاید ابتدا فعالینکه بایبندر و ايت هایبودن فعالیبا توجه به تخصص

:م یینمایم میبندر را به پنج دسته تقسيت هایقرار داد لذا فعالیت را به طور جداگانه مورد بررسیهر فعالید و در مرحله دوم روابط درونیسنج
يبخش اداره مرکز- 5یاتیو عمليبخش ادار- 4يانه مسافریپا- 3یعموميانه کاالیپا- 2یاختصاصيانه کاالیپا-1
:میدهینجا شرح میرا در ایاختصاصيانه کاالیت پایح کرد به عنوان نمونه فعالیتوان رابطه ها را تشریت بندر میهر فعاليبرا

:یاختصاصيانه کاالیپايت هایرابطه فعال- 4- 1-5
زان و زمان حمل و نقل در دو زمان یده و هانگار به اسکله جهت سرعت انتقال کاال به آنها و کاهش میدوانبار سرپوشیکینزدیاختصاصيانه کاالیدر پا

انبار روباز به اسکله یکینزد.باشدیبرخودار میت خاصیاز اهم) یه کاال جهت آزاد نمودن کشتیسرعت عمل تخل(یو بحران) ياز لحاظ اقتصاد(يعاد
ه ینگ به کلیرستوران و پارکیکینزد.باشندیز در حد مهم میسه انبار ذکر شده نیکیسطوح آن در بندر در حد مهم بوده و نزدیل  فوق وگستردگیبدل

ل احتمال خطر آتش یپست برق بدل. باشدیبا مهم میه قسمت ها تقریبه کلیستگاه آتش نشانیایکینزدیر مهم بوده ولیغيقسمت ها از نظر پدافند
]3[.ه نمودیتوان تهیبا توجه به موارد فوق نمودار مربوطه را م.ه قسمت ها دور باشدیست از کلیبایميسوز

:   نمودار رابطه فعالیت پایانه کاالي اختصاصی   را نشان می دهد -2جدول 
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یاختصاصيانه کاالیت پاینمودار رابطه فعال-2جدول 

اسکله

انبار هانگار 

دهیانبار سرپوش

انبار روباز

رستوران و مساجد

یستگاه آتش نشانیا

پست برق

نگ هایپارک

فضاي مورد نیاز-مرحله چهارم -1-6
مانند استراحتگاه رانندگان با توجه به یر امکانات رفاهیو ساي، ساختمان مرکزیاتیو عملياداريانه ها، ساختمان هایه پایاز جهت کلیمورد نيفضا

.]6[شودیاستاندارد ها محاسبه م
در دسترسيفضا-مرحله پنجم - 1-7

( و در فاز سوم) ان مدتیتوسعه م(و در فاز دوم ) توسعه کوتاه مدت( ند،و درسه فاز اولیبلند مدت بنماینیش بیست پیبایخود میبنادر جهت توسعه آت
دمان  یچيلحاظ فضا  برااز یتیشود  لذا هچگونه محدودیا احداث میشود و در محدوده خارج از شهر و در کنار دریميزیبرنامه ر) توسعه دراز مدت

.مطلوب وجود ندارد
ک بندریتها در یاگرام رابطه فعالیرابطه د-نمودار فضا- مرحله ششم- 1-8
تها   یاگرام رابطه فعالید- 1- 1-8

ان یارتباط ماگرام در بدست آوردن ین دیا.دیآیتها بدست میاگرام رابطه فعالیم دیتها را بصورت شکل درآوریچنانچه نمودار رابطه فعال
.نمایش داده شده است1این نمودار در دیاگرام شماره .که موثر بکار برده استیدر روش. د هستندیار مفیبس)تهایفعال(بخشها
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ت هایاگرام رابطه فعالیديجدول عالمت کد ها-3جدول شماره

عالمت شرح کد رابطه
يمطلقا ضرور A

ت خاصیاهم E

مهم I

با مهمیتقر O

ر مهمیغ U

ير ضروریغ X

:میینمایرسم منمونهرا به عنوانیاختصاصيانه کاالیپايت هایاگرام فعالیدز ین مورد نیايبرا

یاختصاصيانه کاالیپايت هایفعال1اگرام شماره ید
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آتش يستگاههایعبور و مرور، ايرهایسات،مسیدات جهت اسکله ها، انبارها،تاسیتمه- یلیمالحظات تعد-مرحله هفتم- 9- 1
اورژانسیو خدمات رسانینشان

ازاي شناسایی شده اند، تمهیدات مربوطه به 1به منظور مشخص کردن مالحظات تعدیلی و تمهیدات براساس خطرات و تهدیدات بالقوه که در جدول 
تهدیدات مذکور در زیر آورده شده است

از فلج شدن اسکله ها و کاهش يریآنها جهت جلوگيسازياز حمالت و سوانح، موازیش خطر ناشیاز افزايریاسکله ها به منظور جلوگيپراکنده ساز- 
آنهایکیدر نزدیانسانيرویتجمع ن

.یبحرانين زمان ممکن در زمانهایعتریه انبارها در سریمناسب جهت تخليهایه خروجیساخت انبارها با فاصله مناسب از هم و تعب-
بندر یاصليت هایو فعالیانسانيرویودور بودن آنها از مراکز تجمع نيسازيسات، موازیمناسب تاسیپراکندگ-
.باشدیميضروریبحرانيرها جهت زمانهایمناسب مسیطراح-
.یانسانيرویه نیکار کليک به محل هاینزديهاه پناهگاه مناسب در محلیته- 

مختلف بندريدات در قسمت هایآثار تهد-یعمليت هایمحدود-مرحله هشتم- 10- 1
:دیل مشخص گردیمختلف بندر وجود دارد  به شرح ذيکه در قسمت هایداتیتهدیدانیقات میبا انجام تحق

یآتش نشانيستگاههایبندر، ايهایعبور و مرور و خروجير هایسات، مسیدات در اسکله ها، انبار ها، تاسیآثار تهد- 1- 10- 1
یانسانيرویتجمع نيو محل هایو خدمات رسان

یتلفات انسان-پهلو گرفتهيهایکشتيآتش سوز-لیسقوط جرثق--انهیدر پايآتش سوز-انفجار-
یتلفات انسان-گران بهاء ين رفتن کاال هایاز ب- در انباريآتش سوز-انفجار-
که با برق سر و کار دارندییاکثر قسمت هاییآکارکاهشوافتادنکاراز–یاتیزات حیب تجهیتخر-انفجار -
یامداد رسانيون ها و خودروهایک خودروها و کامیدر ترافیسر در گم–یتلفات انسان- عبور و مرورير هایب مسیتخر-خودروها يآتش سوز-
یتلفات انسان-یزات امداد رسانیب تجهیتخر-يآتش سوز-انفجار-
متخصصيرویو نیتلفات انسان-يزات و اسناد ادارین رفتن تجهیاز ب- يآتش سوز-انفجار-
تهایرابطه فعالياگرامهایدازيریجه گینت- نیگزیدمان جایچیطراح- مرحله نهم- 1-11
:یاختصاصيانه کاالیاگرام پایاز ديریجه گینت- 1- 1-11

ده در مرحله اول و یبهتر است انبار هانگار و انبار سرپوش.شودیپرداخته میاختصاصيانه کاالیت پایاگرام فعالیداز يریجه گیز فقط به نتینجا نیدر ا
ست از یبایز میپست برق ن. انبار باشدن دو یپشت سر ايدر محوطه هایروباز بعلت گستردگيرند و انبار هایقرار بگیاختصاصيپشت سر اسکله کاال

ه قسمت ها یخود را به کلیآتش نشانين هاین زمان ماشیواقع شود که در کوتاهتريد در نقطه ایبایستگاه آتش نشانیه قسمت ها دور باشد وایکل
را یاختصاصيانه کاالیپایدمان کلیس در مجموع چشوند پیکه امکان داشته باشند قرار داده ميز در هر نقطه اینگ و رستوران و مسجد نیپارک.برساند

.م نمودیتوان ترسیملیذبه شرح 
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یاختصاصيانه کاالیپایدمان کلیچ-2شکل 

یابیارزش-مرحله دهم-12- 1

دشمن يشناورها قابل استتار نبوده و با وجود سالح هايریک بندر با پهلوگینکهیتوجه به ابا نکه یشود و ایطرح پرداخته میابین مرحله به ارزشیدر ا
ن طرح یآن شد لذا ايتوان آن را دور نگه داشت و مانع اصابت و نفوذ سالحها در اکثر قسمت هایز نمیر رس دشمن نیاز ت... کروز و يمانند موشک ها

].7[بقاء باشديژسه مورد آخراستراتيپاسخگوتواند د بیبا
ن ساخت انبارها و قرار دادن محل یت فاصله مناسب بیاسکله ها خواهد شد و رعاينال ها که باعث پراکنده سازیترميدر صورت بروز حادثه با جدا ساز-

در کنار اسکله ها و انبار ها به منظور یانسانيروین کاهش تجمع نیه شوند همچنین زمان تخلیدر کوتاهتریت بحرانیکه در وضعيانبارها به گونه ا
باعث خواهد شد تا در صورت بروز حادثه یبندر همگيت هایو فعالیانسانيرویتجمع نيسات از محل هایجان انسانها و دور نگه داشتن تاسیمنیا

.دا کندیخسارات کاهش پ

ب یاز آسيرون محوطه اداریدر بيسات و قرار دادن ساختمان مرکزیندر و تاسبیاصليت هایه فعالیاز کلیانسانيرویبا دور نگه داشتن محل تجمع ن-
.]8[شده استيریجلوگیو حساس تا حد قابل قبولیاتیدن انسانها در مراکز حید

نموده و با يریت جلوگیاز آنها از فلج شدن فعالیکیدن یب دیزات مشابه در آنها در صورت آسیسات و تجهیاسکله ها و استفاده از تاسيسازيبا مواز
ا ییاز مراکز آتش نشانیکیکه ین در صورتیز حل خواهد شد همچنیکاال نيمتعدد که با فاصله مناسب از هم قرار گرفته مشکل دپويداشتن انبارها

یمیو امداد رسانیمراکز آتش نشانز مشابه ینیساتیت خود ادامه خواهند داد ودر خصوص مرکز تاسیگر به فعالیند سه مرکز دیب ببیآسیامداد رسان
عا خود را به یاورژانس سریو امداد رسانیآتش نشانيه و خودروهایشده اند تا در صورت بروز حادثه وسائط نقلیطراحيز به گونه ایر ها نیمس. ]9[باشد

.مورد نظر برساننديمحل ها



1391بهمن 30لغایت 28-ر دریایی جمهوري اسالمی ایرانتوسعه سواحل مکُران و اقتداملی اولین همآیش 

کدمقاله:1087 ارائه یک الگو براي جانمایی و چیدمان داخلی بنادر بر اساس پدافند...                                                                                                             

کنارك-دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه 

ر عامل یآن از منظر پدافند غینه بندر با اجزاء داخلیدمان بهیچ-3شکل 
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يریجه گینت.2
جهت هر قسمت و ر عامل یاز از منظر پدافند غیدات مورد نیه تمهیو تهیو بررسيبندر از منظر اقتصادیدمان داخلیچين شاخص هاییدر صورت تع

يانه کاالی، پا)یحالت کل(مربوطه جهت بندريه جدول هایت ها و تهیر مجموعه آن، رابطه فعالیو ز) SLP(استفاده از طراحی سیستماتیک چیدمان 
يت هایفعالياگرام هایه دین جدول ها تهیو سپس بر اساس ايو بخش اداره مرکزیاتیو عملي،بخش اداريانه مسافری،پایعموميانه کاالی، پایاختصاص

ان از یم نمود و در پایتوان ترسیدمان هر بخش از بندر را میبندر و سپس چیدمان کلیاگرام ها در ابتدا چین دیل ایمربوطه را انجام داد و  بر اساس تحل
.م خواهد بودیات قابل ترسیبا جزئهمه نقشه ها، نقشه کل بندريجمع بند

:دادآمده پاسخذیلشرحبهومقدمهدرکهتحقیقهايپرسشبهتوانمیفوقمواردبهتوجهبا

کدامند؟عاملغیرپدافندمنظرازبنادرطراحیضوابطوهاشاخص-1
کرد؟ارائهعاملغیرپدافندمنظرازطراحیبرايالگوییتوانمیآیا-2

:ازعبارتندعاملغیرپدافندمنظرازبنادرچیدمانوطراحیضوابطوهاشاخص

وقیمتگرانتجهیزاتوتاسیساتازکالبديحفاظت،در نتیجهجاريفرآیندوهافعالیتنیزوانساتینیرويبرايمطلوبایمنیوامنیتایجاد-
.بندردرثروت موجودوکاالازحفاظت

.تهدیداتمراتبسلسلهبرابردرآمديکارداراي-

.هویت موضوعوماهیتواهمیتسطحبامتناسبواقتصادينظرازبودنتوجیهقابل-

.باشداجراقابلمنطقیهايویژگیاجرائی،دارايامکاننظراز-

.ننمایدمختلرازمینهجاريآمديکاروبودهطرحبستروزمینهبامتناسب-

.باشدبرخورداربرداريبهرهدروسهولتمقبولیتاز-

.باشدسازمانبراياستفادهقابلصلحزماندر-

تقویتازکهتمهیداتتهیهوروشاینازاستفادهباکهنمودتوان استفادهمیهافعالیترابطهمانندمناسبیالگويازنیزدومپرسشپاسخخصوصدر
درمناسبجایگزینیوسازيرسانی،موازيو امدادنشانیآتشتاسیسات،ایستگاههايمناسبپراکندگیایجادضعف،نقاطنمودنقوت، خنثینقاط

ایمنیوامنیتایجادحاالت بحرانی،برايمناسبمروروعبورهايمسیرایجادوخطرمراکزازآنهادوريونیروي انسانیتجمعکاهشوهااسکله
طراحیمی توانآمدبدستانباردرموجودکاالهايوتاسیساتوتجهیزاتبرايحمالتواز حوادثناشیخساراتکاهشوانسانینیرويبرايمطلوب

.دادانجامغیر عاملپدافنددیدازاستفادهبااقتصاديدیدازاستفادهبجايراچیدمانو

شنهادات                یپ.3
يانه کاالی،پایاختصاصيانه کاالیق مانند پاین تحقیموارد آورده شده در ایشود عالوه بر بررسیشنهاد میبندر پيت هایفعالیبا توجه به گستردگ

قات یدر تحق... خطرناك و يانه کاالی، پایائیمیانه محصوالت شی، پایانه نفتیکه در بنادر بزرگ وجود دارد مانند پايگری، موارد ديانه مسافریو پایعموم
.نده بکار گرفته شودیآ

یر عامل در بنادر کشور وجود ندارد محدود بوده و مینه پدافند غیدر زمیکه تجربه کافیط فعلیق با توجه به شراین تحقیدات بکار گرفته شده در ایتمه
جه یدمان مناسب تر در بنادر و در نتیجاد چیق و ایش دقت تحقیاستفاده نمود که باعث افزايشتریدات بیات از تمهیش تجربیتواند با گذشت زمان و افزا

.ر بنادر گرددر عامل دیش راندمان پدافند غیافزا
) SLP(دارد که طراحی سیستماتیک چیدمان یمختلفيدمان مناسب روشهایدات به چیل تمهیو تبديریق جهت بکارگیمناسب درانجام تحقيالگو

ز یگر نیديشود الگوهایشنهاد میباشد لذا پیقات مینگونه تحقیجهت ایز مانند وجود دارد که روش مناسبینيگریديباشد و روش هایاز آنها میکی
.از آنها استفاده گرددیقات آتیشود و در تحقیبررس

گر یل شکل از اشکال دین مستطیاستفاده از زميشود بجایشنهاد میپیقات آتیباشند لذا در تحقیمیاشکال متفاوتيمختلف دارايبنادر در جاها
.استفاده گردد
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