
حریقساختمان ها در مقابل حفاظت 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري تهران

معاونت ایمنی و پیشگیري از حریق

Fire Protection for Buildings



:تهرانشهـرایمـنجامعـــهمنشـور
رویکردباخودسازمانیمأموریتبربناتهرانشهرداري
اندازشمچسندراستايدروشهريپایدارتوسعهبهدستیابی

هجري1404افقدرایراناسالمیجمهوريسالهبیست
تقاياربرابردرکهتعهديومسئولیتراستايدروشمسی
تأسیسبا1386سالازدارد،محترمشهروندانایمنیعادالنه
اياجربهاقدامتهرانشهرایمنجامعهسیاستگذاريشوراي

جهانیسازمانتأییدمورد(ایمنجامعهمدلآزمایشی
پیادهجهتکه.استنمودهشهرداريمنطقه13در)بهداشت

تمامیبخشیبینهمکارياهدافاینبهرسیدنوسازي
.طلبدمیرا...وهانهادها،سازمان

اهمیت و ضرورت
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درسوزيآتشاحتمالافزایشسببگوناگونتجهیزاتکارگیريبهوگازوبرقانرژي،هايشبکهتوسعه
والزامیريامحریقبرابردرساختمانهاحفاظتموضوعبهبیشترتوجهدلیلهمینبهواستشدهساختمانها

برابرردالزمایمنیساختنفراهموانسانهامالوجانحفظمنظوربه.شودمیمحسوبناپذیراجتناب
.حریق

فنیویعلماصولرعایت،سوزيآتشبرابردرالزمایمنیساختنفراهموانسانهامالوجانحفظمنظوربه
:ازعبارتندآنهامهمترینکه.استضروريهاساختماناجرايوطراحیدر

حریقبروزازپیشگیريمنظوربههاساختماناجرايوطراحیدرالزمتمهیداتتامین•
ختمانسادرحریقاطفاءوکنترل،مهارامکاناتو)اعالم،هشدار،تشخیص(محافظعالئمیهايشبکهساختنفراهم•
ساختمانبهمعابرازیادیگرساختمانبهساختمانیکازحریقسرایتوساختماندردودوآتشگسترشازجلوگیري•
امنهايمکانبهآنانانتقالوساختمانازافرادایمنوموقعبهشدنخارجبرايخروجهايراهبینیپیش•
هامساحتوارتفاعات،هاساختار•

اهداف
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)  شاخص هاي مهم جهت تعیین خطر( موضوعات مهم از منظر سازمان آتش نشانی 

ساختمانارتفاع-1
نشانیآتشخودرودسترسی-2
حریقبار-3
ساختمانویژهشرایطوقدمت-4
نمادربازشوهاتعداد-5
)استانداردودوربند(پلکانجانمائیوتعداد-6
سازهسازيمقاوم-7
حریقبنديمنطقهوبنديحوزه-8

تمان  تعیین میزان پرخطر و کم خطر بودن ساخ

متصرفینتعداد-9
حریقمحصوالتودودکنترل-10
حریقاعالمسیستم-11
حریقاطفاءسیستم-12
)قبرایمنی(ساختمانارتاجرايوکشیسیم-13
کاربرينوع-14
خروجعالئمواضطراريروشنایی-15
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منابع

)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

National Fire Protection Association (NFPA 101)

International Building Code (IBC)
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

کلیات-1
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مقام قانونی مسئول

AHJ(Authority Having Jurisdiction)

نکردآورالزاممسئولیتکهحقوقیوحقیقیشخصیت
وتائیدهمچنینواستانداردهاتبیینوویرایشبسط،ضوابط،
.اشدبمیدارعهدهراتجهیزاتوهاسیستمفرایندها،تصویب
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آتش استاندارد
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آتش استاندارد
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ارتفاع

ارتفاع ساختمان 
اختمان هایی فاصله قائم تراز متوسط زمین تا تراز متوسط باالترین بام، در س

ر بـا که داراي چند بام با ارتفاع هاي متفـاوت اسـت، ارتفـاع سـاختمان برابـ
.ارتفاع متوسط باالترین بام در نظر گرفته می شود

ارتفاع طبقه 
قه بـاالتر فاصله قائم از روي کف تمام شده یک طبقه تا روي کف تمام شده طب

مـام شـده ارتفاع طبقه آخر بنا، حدفاصل کف تمام شده آن طبقه تا کـف ت.است 
.متوسط سطح بام ساختمان می باشد
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ارتفاع

در صورتی که محل احداث ساختمان
از روي شیب واقع شده باشـد، ارتفـاع
ــ ــایین ترین قســمت شــیب محاس به پ

نحـوه انـدازه گیـري ارتفـاع. می گردد
ساختمان در شـکل نشـان داده شـده

. است
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ارتفاع

در صــورتی کــه ســاختمان از چنــد 
فـاع مسیر داراي دسترسی باشـد، ارت
عبري ساختمان از پایین ترین سطح م

ی اندازه گیري می شود کـه دسترسـ
مان خودروهاي آتش نشانی به ساخت

.از آن میسر باشد
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پنجره آتش
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دیوار
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دیوار جداکننده آتش 

از جداکننده اي کـه بـراي جلـوگیريدیوار 
رف گسترش آتش سوزي از یک طرف به ط

بر دیگر دیوار طراحی و بازشوهاي آن در برا
ــش محافظــت شــده اســت  ــین ( آت همچن

)  4-8-3مراجعه شود به 
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دیوار خارجی 

دیـوار باربر یا غیر باربر که به عنـواندیوار 
.ود محصور کننده ساختمان استفاده می ش
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مشتركدیوار 

کـه در مـرز مالکیـت دو سـاختمان دیواري 
.ودبراي بهره گیري مشترك ساخته می ش
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) تغییرات کاربري، اضافه اشکوب، توسعه بنا ( افزایش بنا 

را عملیات ساختمانی که سـطح یـا حجـم یـک بنـاهرگونه 
.افزایش دهد

افزایش بنا یک طبقه، پیش آمدگی غیر مجاز•
http://ardabilcity.ir : منبع

:تغییرات بنا 
ر راه هاي هرگونه دگرگونی یا تغییر و تبدیل در ساختمان ، د

تمان خروج از ساختمان و تاسیسات مکـانیکی و برقـی سـاخ
.که به قصد افزایش ساختمان صورت نگیرد
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)یا تراز متوسط زمین ( تراز زمین 

ان سطح مبنا که متوسط تراز زمـین مجـاور سـاختم
اگـر . هم مرز با دیوارهاي خارجی را نشان می دهد 

سطح زمین به طور شـیب دار از دیوارهـاي خـارجی 
اط درون دور شود ، سطح مبنا باید در پائین ترین نقـ

ظـر مساحت بین ساختمان و حد مالکیت زمـین در ن
کیـت گرفته شود و یا در صورتی که فاصـله حـد مال

اید سانتی متر باشد، ب180زمین از ساختمان بیش از 
ســانتی متــري 180بــین ســاختمان و نقطــه اي در 

.ساختمان در نظر گرفته شود
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مساحت ساختمان 

که در میان دیوارهاي خارجی بـدون درمساحتی 
ع هاي تهویه و حیـاط هـا واقـشفت نظر گرفتن 
فضـاهایی از سـاختمان کـه در حـد .شده اسـت 

ر فاصل دیوارهاي اطراف ساختمان قرار ندارنـد، د
بـاالیی صورتی که درون تصویر افقی بام یا کف

قـرار داشــته باشــند ، بایــد در محاســبه مســاحت
.ساختمان در نظر گرفته شوند
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مساحت

کف واقـع در داخـل دیوارهـاي خـارجی سـاختمان، مساحت 
بــدون در نظــر آوردن مســاحت کانــال هــاي قــائم تهویــه و 
محوطه هاي باز، و بدون کم کردن مسـاحت کریـدورها، راه 

ر پله ها، کمدها، ضخامت دیوارهاي داخلی، ستون ها یا سـای
.قسمت هاي برجسته نمایان 

، ناخالص )سطح اشغال ( مساحت کف 
احت سطح اشغال شده واقعی که شامل مسمساحت 

رها، قسمت هاي فرعی بدون متصرف، مانند کریدو
راه پله هـا، کمـدها، ضـخامت دیوارهـاي داخلـی، 

ستون ها یا سایر قسمت هاي برجسته نمایان

مساحت کف ، خالص 
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میان طبقه 

اي واقع در بـین هـر یـک از طبقـاتطبقه 
اصــلی ســاختمان کــه حــداکثر یــک ســوم 

ه مساحت طبقه زیر خود را داشته باشـد ، بـ
جز در موارد خـاص صـنعتی ، کـه مجمـوع 

وانـد مساحت میان طبقه در یک طبقه می ت
بقه بیشتر از یک سوم مساحت کل همان ط

.شود
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فاصله مجزاسازي حریق 

ماي از فاصله اندازه گیري شده از نعبارت 
ساختمان تـا نزدیـک تـرین خـط داخلـی 

، مالکیت زمین، یا تا خـط وسـط خیابـان
کوچه یا معبر عمـومی، یـا تـا یـک خـط 
فرضی بین دو سـاختمان موجـود در یـک

ایـن .ملک یا یک زمین مشترك می باشد
ان تحت فاصله باید نسبت به دیوار ساختم

.زاویه قائمه اندازه گیري شود
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راهرو 

از راه خروج که در بـین ردیـفبخشی 
هاي اصلی صندلی هـا ، نشـیمن هـا ، 
میزهـــا و ســـایر مبلمـــان موجـــود در 
فضاهاي تجمعی، رد می شود و امـاکن

آنهـا عبور از میان آنها و یا دسترسی به
.را فراهم می کند

ک از دسترس خروج که به یـبخشی 
اینهــا راهروهــاي . راهــرو مــی رســد

فرعی هستند کـه امکـان حرکـت و 
عبور در اطرف میزها ، صندلی هـا و 
ســایر مبلمــان موجــود در فضــاهاي 

.تجمعی را امکان پذیر می سازد

دسترس راهرو 
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آتریوم

یـا یک گشودگی قائم و بـاز کـه دو
ط چند طبقه را به یـک دیگـر مـرتب

مــی ســازد و در انتهــاي بــاالیی آن 
یـر از این گشودگی بـه غ.بسته است

ه پلکــان دوربســته، آسانســورها، چــا
برقی، آسانسورها، باالبرها، تاسیسات
.تمکانیکی یا سایر تجهیزات اس
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آتریوم
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آتریوم

وسیلهبهتعریفایندرکهطبقاتی
شود،میمرتبطهمبهآتریوم
درموجودهايبالکنشامل

طبقهمیانیاتجمعیتصرف
.نیست
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فضاي پناه دهی 
ی که در مقابل حریـق بـه میـزان مشخصـفضایی 

قـت مقاومت می نماید و به منظور پنـاه گـرفتن مو
اسـب افراد تا رسیدن نیروهاي نجات یا موقعیت من

.براي خروج از ساختمان استفاده می شود 

ز پله ها است که افرادي که قادر به استفاده افضایی 
ا رسیدن در هنگام تخلیه اضطراي هستند ، میتوانند ت

کمک یا دسـتور العمـل هـاي الزم در آنجـا منتظـر 
.بمانند

) پناهگاه ( مکان پناه گرفتن 
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زیرزمین 

ا از ساختمان که بـه صـورت کامـل یـبخشی 
، زیـر بیش از نیمی از ارتفاع کف تـا سـقف آن

.تراز زمین واقع شده است
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حیاط

رف، تصباز بدون سقف و بدون فضاي 
که از دو یا چند طرف ، بـا دیوارهـاي 

ک چنانچه ی.خارجی بنا ، محصور باشد
حیــاط از همــه طــرف بــه دیوارهــاي 

اط خارجی بنا محصور شود ، به آن حی
.داخلی گفته می شود 
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معبر عمومی 

و ، کوچه یا پاره اي از زمین با عرضخیابان
متر که به هواي آزاد 3/0ارتفاع آزاد حداقل 

و خیابــان راه دارد و بــه صــورت ) بیــرون ( 
.دائم براي تردد مردم آزاد است
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حفاظ یا نرده محافظ 
ر یک قطعه ساختمانی یا مجموعـه اي از قطعـات سـاختمانی کـه د

ه اسـت و سمت باز سطوح مرتفع قابل تردد یا نزدیک آنها قرار گرفت
.امکان سقوط را به حداقل می رساند

اع طراحی حفاظتی و ایمنی که براي جلوگیري از سقوط از ارتفحایل 
.شده باشد
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هدف و دامنه کاربرد
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کاربرددامنه 
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کاربرددامنه 
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کاربرددامنه 
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کاربرددامنه 
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انتظارات عملکردي
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شدهرائهاکیفیعباراتصورتبهآتشبرابردرایمنیعملکرديانتظاراتقسمتایندر
رتباطاوبعديهايفصلبهتردركبرايتنهاعملکرديانتظارت،ویرایشایندر.است
اینابتطبیقچگونگیکمیالزامات.نیستکمیالزاماتحاويوشدهارائهآنهابین

رايبعملکرديانتظارات.استشدهارائهتجویزيصورتبهبعدهايفصلدرانتظارات
سختیا)1-3-1-3بند(مبحثکاربرددامنهازفراترنبایدبازرسیوکنترلمنظورهاي

اینائهار.گیردقراراستفادهموردبعديفصولدرشدهارائهتجویزيالزاماتازترگیرانه
کمکديبعهايویرایشدرعملکرديپایهمقرراتتهیهساختاريسازيزمینهبهانتظارت

واهدخمهیاتدریجبهمربوطهايفناوريوفنیدانش،مقرراتتوسعهباکه،نمایدمی
.شد

انتظارات عملکردي 

Performance Based
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

انیساختمهايتصرفبنديتقسیم-2
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Occupancyتصرف 
م در بهره گیري از بنا یا بخشی از آن کـه بـراي مقاصـد معلـونوع 

تفاده دست بهره برداري است ویا قرار است براي آن مقاصد مورد اس
ري از آن جا کـه در یـک سـاختمان ، بـا کـارب: توضیح ( قرار گیرد 

د ، مشخص ، فضاهایی با انواع بهره برداري هاي متفاوت وجـود دار
اربري از نظر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ، استفاده از کلمه ک

بـه عنـوان مثـال در . به جـاي تصـرف ، دقیـق تلقـی نمـی شـود 
جمعـی ، ساختمانی با کاربري هتل ، انواع تصرف هاي مسکونی ، ت

)وجود دارد ...انبار و 

هـا تعداد افرادي که راه خروج ساختمان یا بخشـی از آن، بـراي آن
.طراحی می شود

بارتصرف

) متصـرف( مساحت مجاز کف به ازاي یک نفر بهـره بـردار حداکثر 
.می باشد

واحد تصرف 

تصرف

متفرقه
مسکونی

اقامتی/ 

آموزشی

/درمانی

مراقبتی

/حرفه ايتجمعی

اداري

/کسبی

تجاري

صنعتی

انباري

مخاطره 
آمیز

41



تقسیم بندي تصرف هاي ساختمانی 

کلیات3-2-1
تصرفثبت3-2-1-1

درکمستد،برداريبهرهوعملکردنوعحسببرباید.شوندمیبازسازيیاساختهپساینازکهآنهاازهاییبخشیابناهاتمام
.استشدهآورده2-2-3بخشدرآنهاهايگروهزیروتصرفهايگروهشرح.شوندثبتزیرگانهدههايتصرفازیک
3-م،2-م،1-مهايگروه:اقامتی/مسکونیهايتصرف)الف

آگروه:آموزشیهايتصرف)ب
4-دو3-د،2-د،1-دهايگروه:مراقبتی/درمانیهايتصرف)پ
5-تو4-ت،3-ت،2-ت،1-تهايگروه:تجمعیهايتصرف)ت
حگروه:اداري/ايحرفههايتصرف)ث
كگروه:تجاري/کسبیهايتصرف)ج
2-صو1-صهايگروه:صنعتیهايتصرف)چ
2-نو1–نهايگروه:انباريهايتصرف)ح
خ:آمیزمخاطرههايتصرف)خ
فگروه:متفرقههايتصرف)د
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تقسیم بندي تصرف هاي ساختمانی 

43



تقسیم بندي تصرف هاي ساختمانی 
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تقسیم بندي تصرف هاي ساختمانی 
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جدیدساختمان هاي

اجراییازپسکهساختمانیهر
ختهپردایاساختهنامهآئینشدن
.شود
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موجودساختمان هاي

:دارندرازیرشرایطازیکیکههاییساختمان

.اندشدهساختهنامهآئینشدناجراییتاریخازقبل•

.اندشدهبتصویآننمایندگانیاومسئولقانونیمقامتوسطنامهآئینشدناجراییتاریخازقبل•

) بناي موجود ( 

:بناي موجود 
.بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است

47



NFPAساختار 101

)New Building(ساختمان هاي جدید -1

)  Existing Building(ساختمان هاي موجود -2
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تصرف هاي مختلط
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کاربري جداسازي نشده 

براساسانهجداگطوربهبایدساختمانازبخشهرابتدا،ساختمانبرايقبولقابلساختارنوعحداقلتعیینبراي،روشایندر
حدودیتمونظرموردهاياندازهوهاتصرفنوعبهتوجهباساختمانبرايالزمساختارنوع،سپس.شودبنديدستهآنکاربري

طورهبساختمانکلکهشودفرضهرباردرکهترتیباینبه.شودمشخص،استشدهداده4-3فصلدرکهمساحتوارتفاعهاي
بههاصرفتاینبرايکه،ساختارنوعنظرازضوابطترینسختبایدسپس.استنظرموردهايتصرفازیکیبهمربوطکامل
تعیینآنتصرفنوعبراساسوجداگانهطوربهفضاهربرايضوابطسایر.گیردقرارمالكساختمانکلبراي،استآمدهدست
مبحثایندیگرهايبخشدرکههاییجداسازياما،نیستنیاز)2-4-2-3جدول(مختلفهايتصرفبینجداسازيبه.شود

،همچنین)8-3و6-3هايفصلمقرراتطبقکریدورهادیوارهايیاهاشفتدوربنديمانند(شودانجامباید،استشدهخواسته
اعمال)ساختماندرموجودهايتصرفتمامبراي(ساختمانکلبرايبایدنیز10-3و5-3هايفصلالزاماتترینکنندهمحدود

آندیگرطبقاتوبوده)2–تتصرف(پذیرائیسالنورستوراندارايساختمانیازطبقهیکچنانچهمثالعنوانبه.شود
سیستمبهباید)2–ت(گروهتجمعتصرفهايساختمان،5-3فصلالزاماتطبقاگرو،باشدداشتهاداريتصرفبهاختصاص

خودکارقحریاعالموکشفسیستمبهباید)اداريهايقسمتجملهواز(ساختمانکل،باشندمجهزخودکارحریقاعالموکشف
.شودمجهز
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کاربري جداسازي شده 

ویوارهادباکاملطوربهوشدهبنديدستهجداگانهصورتبهآنتصرفبراساسبایدساختمانازقسمتهر،روشایندر
ضوابطبابایدحریقمنطقههر.شودجداهاقسمتسایراز2-4-2-3جدولدرشدهخواستهمقاومتبا،آتشمانعافقیاجزاي

ارتفاعیهايمحدودیتباخودساختارنوعوتصرفنوعباتناسببهبایدحریقمنطقههر.باشدداشتهمطابقتخودتصرفبه
بقهط،داردوجودآندرواداريتصرفکهايطبقهباالترینچنانچهمثالعنوانبه.شوددادهمطابقت4-3فصلدرشدهداده

مجازرااداريتصرفبرايطبقه4کهداریمنیازساختارهاییبه،تصرفاینارتفاعیمحدودیتمطابقتبراي،باشدچهارم
برقسیمتهاتصرفکفمساحتهاينسبتمجموعهکهباشدايگونهبهساختمانمساحتبایدطبقههردرهمچنین.بداند

.نشودیکازبیشآنهامجازمساحت

بهفکمساحتهاينسبتمجموعبودنیکازکوچکتر:دوموتصرفهربرايارتفاعمحدودیت:اول(موضوعدواینکنترل
یککهودشتوجه.شودمیتعیینساختمانکلبرايساختارقبولقابلنوعحداقل،)طبقههردرهاتصرفبرايمجازمساحت

انساختمکل،فوقدرشدهذکرارزیابیبراساسنهایتاً وباشدساختارچندداراي3-3فصلالزاماتبامطابقتواندنمیساختمان
)دهدمینتیجهرانیازموردالزامیمقاومتباالترینکه(بودخواهدساختارنوعیکداراي3-3فصلبامطابق
مجهزهشدتائیدخودکاربارندهشبکهبهکاملطوربهساختمانکهصورتیدر)2–د(تصرفازغیر،هاساختمانهمهدر:تبصره

درجهاوالًکهشرطیبه،دادکاهشساعتیکمیزانبهرا2-4-2-3جدولدرشدهتعیینآتشبرابردرمقاومتتوانمی،باشد
.دنشوکمترنیزساختارنوعبراساسطبقهکفالزممقاومتازثانیاً،نشدهکمترساعتیکازآتشبرابردرمقاومت
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کاربري جداسازي شده 

52



باید،تصرفنوعیکخیزحادثهفرعیفضاهاي
،دارندقرارآندرکهتصرفینوعهمانتحت

از3-2-3جدولبامطابق،شدهگرفتهنظردر
فضاي.شوندمحافظتوجداهاقسمتسایر

محافظتوجداسازيشکلاینبهکهفرعی
قراراصلیتصرفگروههماندربایدشوند،می
یشبنبایدخیزحادثهفرعیفضاهاي.شودداده

.ندنمایاشتغالراطبقهسطحمساحت%10از

فضاهاي فرعی حادثه خیز 
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الزامیآتشبرابردرمقاومجداسازي3-2-3جدولدرچنانچه
وارهايدیوسیلهبهبایدخیزحادثهفرعیفضايباشد،شده
درچنانچه.شودجداساختمانهايقسمتسایرازآتشمانع

نیازونبدخودکارحریقاطفايسیستمتامین،شدهیادجدول
الزمصورتایندرباشد،شدهخواستهآتشمانعدیوارهايبه

دودبورعاجازهکههاییساختمانوسیلهبهفرعیفضاياست
هايدیوارشود،جداساختمانهايقسمتسایرازندهند،را

بلکهند،شوختمکاذبسقفیاکاذبکفبهنبایدآتشمانع
آتش،ربرابدرمقاوماصلی)بامیا(سقفزیرتاکفازباید

دبستهخونوعازبایدهاقسمتایندرهاي.باشندداشتهامتداد
یقحراعالمسیستمبهمتصلشودبستهخودکاریاشو

فاقدوشدهتائیدحریقبرابردرمقاومنوعازبایددرها.باشند
.باشندهوادریچه
ثلم(مسکونیهايواحدداخلفرعیفضاهايبراي:تبصره

.نیستبنداینبامطابقتبهنیازي)واحدداخلانبار

فضاهاي فرعی حادثه خیز 
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فضاهاي فرعی حادثه خیز 
ل فضامقاومت اجزاي جداکننده در برابر آتش یا سایر تمهیدات محافظتی در داخاتاق یا فضا

کیلووات120موتورخانه هایی با ظرفیت بیش از 
)بی تی یو بر ساعت 400000حدود ( 

یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفاي حریق

فربا فشار بیش از یک اتمس) بویلر ( اتاق دیگ بخار 
کیلو وات7/5و توان بیش از ) پی اس آي 15حدود ( 

)اسب بخار 10حدود ( 
یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفاي حریق

یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفاي حریق اتاق تجهیزات سرد کننده
دو ساعت و تامین سیستم خودکار اطفاي حریق اتاق کوره زباله سوز 

نبوده و در دسته ) خ ( کارگاه رنگ که جزو گروه 
دو ساعت یا یک ساعت با تامین سیستم خودکار اطفاي حریق در فضا .تصرف ساختمان هاي صنعتی واقع نشده باشد

نبوده و) خ ( آزمایشگاه و فروشگاه هایی که جزو گروه 
یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفاي حریق .واقع شده باشند) 2-د( و ) آ ( در گروه تصرف هاي 

یک ساعت یا تامین سیستم خودکار اطفاي حریقمتر مربع9اتاق هاي ماشین لباس شویی با مساحت بیش از 

یک ساعت اتاق هاي انباشت زباله و ضایعات در بیمارستان ها 
9/0اتاق هاي انباشت زباله و ضایعات با مساحت بیش از 

یک ساعتمترمربع

اتاق هاي حاوي سیستم هاي باتري اسیدي سربی ، 
400با ظرفیت بیش از ) مشابه آنها ( نیکل کادمیم و 

لیتر ، براي ژنراتور هاي برق اضطراري یا دائم 

کف یک ساعت مقررات در برابر آتش براي / دیوار و سقف 
کف / دیوار و سقف ) ف ( ، و ) ن ( ، ) خ ( ، ) ص ( ، ) ح ( گروه هاي 

)  م ( و ) د ( ، ) آ ( ، ) ت ( دو ساعت مقاومت در برابر آتش براي گروه هاي  55



)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

ساختارهاانواعبنديدسته-3
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دسته بندي انواع ساختارها
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دسته بندي انواع ساختارها
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دسته بندي انواع ساختارها
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دسته بندي انواع ساختارها
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

هاساختمانمساحتوارتفاعهايمحدودیت-4
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محدودیت هاي ارتفاع و مساحت ساختمان

کون
س

ن م
ما

ارت
آپ

ی

62



)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

حریقاعالموکشفهايسیستم-5
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رتصودرکهشودساختهوطراحینحويبهبایدساختمان
لمراحدرساختمانداخلافرادوساکنان،سوزيآتشوقوع
ازموقعبهرامناسبیواکنشبتوانندتاشوندمطلعآنازاولیه
ازباید،نیازصورتدر،منظوراینبراي.دهندنشانخود

.دشواستفادهحریقاعالموکشفمناسبهايسیستم
.استشدهارائه5-3فصلدرموضوعاینالزامات

کشف و اعالم حریق 

؟باشندمیحریقاعطفاءواعالمسیستماجرايمشمولساختمانهاییچه
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

حریقازفراروبناازخروجهايراه-6
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تهساخوطراحینحويبهبایدساختمان
سوزي،آتشوقوعصورتدرکهشود

ازفراربرايکافیامنمسیرهاي
ازخارجدرایمنمحلیکبهساختمان

بهدبایمسیرهااین،باشدداشتهوجودآن
برايواوقاتتمامدرموثروامنصورت

قابلهعادالنومناسبشکلبهافرادکلیه
هايمسیرطراحیالزامات.باشنداستفاده
.استشدهارائه6-3فصلدرخروج

طراحی مسیرهاي خروج 
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خروجراههايطراحیدرخطربالقوهعوامل

sleeping risk خطر بالقوه متصرفین به هنگام خواب 

numbers   تعداد متصرفین

mobility  توانایی متصرفین در تخلیه محل

familiarity آشنایی متصرفین با محل

response to fire Alarm پاسخ سریع در تخلیه از محل 
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 (Means of egress)راه خروج   

راي ممتد و بدون مانعی که بمسیر 
رسیدن از هر نقطـه سـاختمان بـه
ه یک معبر عمـومی در نظـر گرفتـ

راه خروج از سه بخش مجزا . شود 
، » دسـترس خـروج « و مشخص 

ــروج «  ــروج « ، » خ ــه خ » تخلی
.تشکیل می شود
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 (Means of egress)راه خروج   

دسترس خروج•
خروج•
تخلیه خروج•
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دسترس خروج

ــیري  ــر مس ــه از ه ک
وع نقطه ساختمان شر

و به در ورودي خروج 
.شودختم می 

کـه » راه خـروج « از بخشی 
از هر بخش تحت تصـرف در 

ک یک ساختمان یا سازه به ی
ن همچنی. (خروج منتهی شود 

)  3-6-3مراجعه شود به 
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)محاسبه حداکثر طول دسترس خروج  ( دسترس خروج 

از ( دورترین نقطه ساختمان: نقطه شروع -1
)سانتی متري دیوار 30

درب پلکـان ( درب خـروج : نقطه پایـان -2
)همان طبقه 

انــدازه گیــري در طــول محــور میــانی راه -3
)مسیر طبیعی ( عبور معمول 

ننده اندازه گیري طول خط شیب متصل ک-4
دماغه پله ها
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دسترس خروج

.منتهی می گردد) پلکان ( شروع شده و  به درب خروج خروج هر واحد مسیري که  از نقطه 
مسیر پیمایش.



دسترس خروج

ینـه هـیچ گزدارد ،مسیري است که  از هر نقطه از هر واحد شروع شده و  در آن فاصـله بیشتر از یک خروج در مواردي که ساختمان 
.دیگري براي دسترسی به خروج وجود نداشته باشد

مسیر مشترك.2
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دسترس خروج

ایست دوباره دسترسی ندارد ودر صورت فرار اشتباه به آن براي دسترس خروج طول آن می ببه هیچ خروجی بخشی از مسیر تردد که 
. پیمایش شود

بن بست. 3
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دسترس خروج
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دسترس خروج
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خروج

ه خروجبراي رسیدن به تخلیمستمر و امن یک مسیر 

A :دسترس خروج

B :خروج
C : تخلیه خروج
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خروج 

ــا ســاختار » راه خــروج « از قســمتی  ــه ب ک
وتجهیزاتی داراي درجـه بنـدي مقاومـت در 

ر برابر آتش ، براساس ایـن مقـررات از دیگـ
ــده و  ــن ش ــدا و ایم ــاختمان ج فضــاهاي س

عبـر مستقیم یا از طریق تخلیـه خـروج بـه م
خــروج شــامل . عمــومی منتهــی مــی شــود 

درهــاي خروجــی در تــراز همکــف ، پلکــان 
دوربندي شده خروج ، گذرگاه هاي خـروج ، 

ونـی پله هاي بیرونی خروج ، شـیبراه هـا بیر
همچنـین ( خروج و خروج هاي افقی اسـت 

)  3-6-3مراجعه شود به 
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خروج

عدم اسـتفاده بـراي منظـوري جـز 
...)تصرف، انباري و :مثل(خروج
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خروج

.دممکن برسحداقلبازشوهاي واقع در دوربند خروج باید به

.اشدبخود بسته شو -در مقاوم به حریق درب پله می بایست 

یزنعبورازپسواستبستهمعمولحالتدرکهاستدريشوبستهخوددرب
.استمجهزدهشتاییدمکانیکیوسیلهیکبهمنظوراینبرايکهشودمیبسته

اگر عملکرد بنا ایجاب کند که درب پله باز باشد

در خودکار بسته شو

قحریهنگامدرواستبازمعمولحالتدرکهاستدريشوبستهکارخوددرب
.شودمیبازفرمانگرفتنطریقازیااحتراقمحصوالتبهواکنشاثردر
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خروج

کانال تراکم هوا و فشار مثبت•
لوله هاي مربوط به شبکه آتش نشانی•
عبور لوله هاي برق ویژه خروج•

.دتمام روزنه ها درزبندي شو

:جزبهنیستمجازدوربنديدرنفوذروزنههرگونه

81



خروج

جهت درب پله  در جهت خروج 

پلکان رفت و برگشتی•

مقطع
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خروج

83



درب پلکان خروج

پلکاندرکههاییدرب
شوندمیاستفادهخروج

ربرابدرمقاومبایستمی
.باشندحریق

Fire Rated)(
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خروج

.شوندجداهمازکامالپلکاندو•
.استخروجراهیک•
قیچیطرحپلکان•
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خروج

طبقه و بیشتر4الزام براي ساختمان هاي

عالئم خروج•
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خروج
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خروج

پلکان خارجی•
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خروج

اندازهحداقلکهاستمجازدرصورتیخروجهايراهدرقوسیهايپلهازاستفاده
بودهسانتیمتر28قسمت،ترینباریکازسانتیمتري30فاصلهدرپلههر)پاخور(کف

.نباشدکمترآنعرضبرابردوازپلهترکوچکقوسشعاعاندازهو
مجازنفر5حداکثربرايخروجهايراهدرمارپیچهايپلهازاستفاده

:شوندطرحزیرضوابطرعایتباآنکهبهمشروطبود،خواهد
.نباشدکمترسانتیمتر65ازپلهمفیدعرض)الف
.نباشدبیشترسانتیمتر24ازپلههرارتفاع)ب
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خروج
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حداقل تعداد راههاي خروج مورد نیاز
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خروج
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تخلیه خروج

A : دسترس خروج
B : خروج
C :  تخلیه خروج

.آن بخش از راه خروج که بین انتهاي خروج و معبر عمومی قرار دارد
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تخلیه خروج

نقطـه اي کـه خـروج در آنجـا تراز 
از پایان می یابد و تخلیه خـروج آغـ

.می شود
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تراز تخلیه خروج

رمعببهآنازمتصرفینتخلیهبارازدرصد50حداقلکهبناازايطبقهترینپائین
یایکدارايکهايطبقهترینپائینفوق،شرایطوجودعدمدرصورت.شوندتخلیهعمومی

شناختهتخلیهترازیاطبقهعنوانبهباشد،عمومیمعبربهمستقیمارتباطباخروجدو
.شودمی

.تکه بین انتهاي خروج و معبر عمومی واقع اس» راه خروج « از بخشی 
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تراز تخلیه خروج

1تصویر شماره  2تصویر شماره 

3تصویر شماره  4تصویر شماره 

داقل ترین طبقه اي از بنـا کـه حـپائین 
از آن درصد از بار تخلیه متصرفین50

ورت در ص. به معبر عمومی تخلیه شوند
عدم وجد شـرایط فـوق ، پـایین تـرین
ا طبقه اي که داراي یک یا دو خـروج بـ

عنوان ارتباط مستقیم عمومی باشد ، به
.ود طبقه یا تراز تخلیه شناخته می ش

طبقه تراز تخلیه
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بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

عرض مفید

80cmساختمان هاي جدید

اجزاء راه هاي خروج

قفل و بست ها
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اجزاء راه هاي خروج

بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

ند درب هایی که در پلکان خروج استفاده می شو
می بایست مقاوم در برابر حریق باشند

(Fire Rated)

مالك ارزیابی

Test 
Report:

Integrity 
Insulation

درب هاي مقاوم در برابر حریق می بایست در ابعاد
واقعی مورد آزمایش قرار گیرند 
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اجزاء راه هاي خروج

بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

ابعاد پله ها

<965mm865ارتفاع نرده پلهmm<

حفاظ پله ها

760mm= عرض مفید مسیر پیمایش 
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اجزاء راه هاي خروج

بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

حفاظت از دیوار خارجی پله
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اجزاء راه هاي خروج

بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

حفاظت از دیوار خارجی پله
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اجزاء راه هاي خروج

بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

بار خروج% 50کمتر از 

ساعت2استفاده از جدا کننده با مقاومت 
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اجزاء راه هاي خروج

بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

باید به میزانی که ساختار خروج مقاوم در برابر حریق است، مقاوم در برابر حریق باشد
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اجزاء راه هاي خروج

بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

تفاده آسانسور به عنوان خروج دوم تحت شرایطی قابل اسبه عنوان راه خروج محسوب نمی شوند 
می باشد
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اجزاء راه هاي خروج

بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

در ساختمان هاي جدید به عنوان خروج محسوب به عنوان خروج محسوب نمی شوند 
نمی شوند 
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اجزاء راه هاي خروج

بازشوي درب ها
پله ها

دودبند ها
خروج افقی

شیبراه
راهروهاي خروج

پله برقی
پلکان فرار
نردبان فرار

پناهگاه
آسانسور

خودکار بخشی از ساختمان که به وسیله شبکه بارنده
و دیوار هاي مقاوم حریق محافظت شده باشد

چرنفر بار تصرف، یک فضا براي ویل200براي هر 

قابلیت دسترسی به راه هاي خروج
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ظرفیت راه هاي خروج
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ظرفیت راه هاي خروج

رددبر اساس سرانه بار متصرفین هر طبقه محاسبه می گ

Apartment buildings                         18.6

108



محاسبه عرض راه خروج

بر اساس بار متصرفین هر طبقه محاسبه می گردد

عرض راه خروج= بار تصرف*سرانه عرض خروج براي هر متصرف
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جانمایی راه هاي خروج 

وندشجانمایینحويبهبایستیخروجهايراه•

دسترسقابلزمانهمهدروآسانیبهکه

.باشند

هاخروجباشد،نیازخروجچندیادووقتی•

.بگیرندقرارهمازدوربایستی

خروجدوبهبایستیهمیشهخروجراهروهاي•

.دهندسرویسمطمئن
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نحوه استقرار راههاي خروج

تـرین ها باید حداقل برابر با نصف انـدازة بـزرگبین خروجهفاصل•
گیري باید در خـط مسـتقیم اندازه. قطر آن طبقه یا آن بخش باشد

هاي دوربندي ها انجام شود، مگر درمورد آن گروه خروجبین خروج
ر آن شده که توسط راهروهاي ارتباطی به هم مربوط هستند، که د

ها استثنائاً می تواند در طول مسـیر راهـروموارد، فاصله بین خروج
.گیري شوداندازه

ده، محافظت مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید ش•
طور مستقیم ها چنانچه بهشود، که در آن صورت فاصله بین خروج

ا کلی طبقـه یـیک سوم قطر تواند تا  گیري شود، استثنائاً میاندازه
.یابدسطح موردنظر کاهش 
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تعیین فواصل خروج ها از همدیگر

.باشدر خروج از همدیگر می بایست از نصف بزرگترین قطر ساختمان بیشتدو فاصله •

.اهش یابددر صورت استفاد ه از شبکه بارنده خودکار این فاصله میتواند به یک سوم ک•
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تعیین فواصل خروج ها از همدیگر

قطرینبزرگترنصفازبایستمیهمدیگرازخروجدوفاصله•
.باشدبیشترساختمان

لهفاصاینخودکاربارندهشبکهازهاستفادصورتدر•
.یابدکاهشسومیکبهمیتواند
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تعیین فواصل خروج ها از همدیگر

.باشدتر خروج از همدیگر می بایست از نصف بزرگترین قطر ساختمان بیشدو فاصله •

.یابداهش در صورت استفاد ه از شبکه بارنده خودکار این فاصله میتواند به یک سوم ک•
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تعیین فواصل خروج ها از همدیگر

رو خروج به وسیله راهـدو درصورتی که 
ه سـاعت بـیـک مقاوم حریق به میزان 

مالك هم مرتبط باشند ، مسیر پیمایش
ی خـروج مـدو اندازه گیري فاصله بین 

.  باشد
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مثال

107m,61m8 Stair 1166 p107m,61m5 Stair 

Horizontal Exit

1166 p

Normal Exit
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مثال

107m,61m4 Stair 

Horizontal Exit

1166 p
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سایر الزامات راه هاي خروج 

روشنایی اضطراري

عالمت گذاري
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راه خروج قابل دسترس 

ر خروج پیوسته و بدون مانع که از هـر نقطـه دراه 
د و یک سـاختمان یـا تاسیسـات کشـیده مـی شـو
ک مسیري قابل دسترس را به یک مکان امـن، یـ
ازد خروجی افقی یا یک معبر عمومی فراهم می سـ

)  همچنین مراجعه شود به قابل دسترس ( 
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پله و پلکان

:پله
.ه صعودتغییر در تراز ارتفاع ، شامل یک یا چند مرتب

بخشی از مجموعه راه خروج، شامل تعـدادي: پلکان 
پله با پاگردها و سکوهاي الزم، که رفت و آمـد از یـک

انع طبقه به طبقه دیگر را بدون تـداخل و برخـورد بـا مـ
.امکان پذیر می کند

:انواع پلکان 
پلکان خارجی •
پلکان برقی •
پلکان قیچی •
پلکان مارپیچ •
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پله و پلکان

:پلکان خارجی 
پلکانی که حداقل یک طرف آن بـه جـز بخـش هـاي 

فضـاهاي.الزم براي ایسـتادگی و حفاظـت ، بـاز اسـت
.بازمجاور باید حیاط یا معبر عمومی باشد

121



پله و پلکان

:پلکان برقی 
هـت وسیله اي است که در مسیر حرکت افـراد پیـاده ج
ح بـه باال و یا پائین بردن آنها در دو طبقه غیر هم سـط
رکـه کار می رود و به وسیله پله که توسـط نیـروي مح
افراد برقی به حرکت در آورده می شود ، سبب جابجایی

.می گردد
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پله و پلکان

:پلکان قیچی 
ل دو راه پلــه متقــاطع کــه تشــکی

دهنده دو مسیر خروج مجزا است 
ده و در یک دوربند پلکان واقع ش

ا اگر دوراه پلـه متقـاطع بـ. است 
ر موانع مناسـب آتـش از یکـدیگ
ی جدا شـوند، دیگـر پلکـان قیچـ

.تلقی نمی شود
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پله و پلکان

:پلکان مارپیچ 
ل دایـره داراي شـک) پالن ( پلکانی که در تصویر افقی 

که در بسته است و کف پله هایی با مقطع همسان دارد
صل اطراف یک ستون نگهدارنده، به صورت شعاعی، مت

.شده اند 
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دیوار خارجی پله 
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پلکان بسته 

ثبتمفشارسیستماجرايبهنیازکههاییپلکاندر
بافضاییمعماريهاينقشهدربایداست،ايشبکه
درعموديکانالعبورجهتپلکانکناردرمناسبابعاد
10براي75*40مفیدفضايحداقل(.شودگرفتهنظر

20براي100*55-طبقه15براي95*45-طبقه
.کندتغییرتواندمیعرضوطولنسبتطبقه،
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پلکان بسته 
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دو درب شدن پلکان ها
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تصرف مسکونی
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تصرف مسکونی

/تصرفهاي مسکونی

اقامتی

مسافرخانه ها و ) الف 
مسافرپذیرها 

/متل ها /هتل ها) ب 

هتل آپارتمان ها 

بناهاي آپارتمانی) الف 

اقامتگاه هاي ) ب 
ی غیرموقت سازمانی، مذهب
، ورزشی و نظایر آن

خوابگاه ها ) پ

ی اقامتگاه هاي تفریح) ت 
شراکتی

مسکونی براي مراقبت 
6شبانه روزي از افراد بین

نفر16تا 
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تصرف مسکونی
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تصرف مسکونی

132



یک پلکان خروج دوربندي شده
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یک پلکان خروج دوربندي شده
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یک پلکان خروج دوربندي شده

6 +     = 7
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یک پلکان خارجی خروج 

باالترینبرايزمینترازازمتر23ارتفاعوطبقه6حداکثرباآپارتمانیبنايهر
ابتطبیقشرطبه،طبقههردرمسکونیواحد2حداکثربا،تصرفقابلکف
:باشدهداشتخروجخارجیپلکانیکفقطاستمجازاستثنائاًزیر،ضوابطهمه
11-3-3-6-3قسمتدرشدهتعیینالزاماتتمامباخروجخارجیپلکان)الف

.باشدداشتهمطابقت
داقلحدرجهبا،شوخودبستهحریقدرهايبامستقیماًمسکونیواحدهاي)ب

.باشندداشتهدسترسیخارجیپلکانبه،حریقمحافظتساعت1/5
ادامهخروجتخلیهترازازترپائینطبقهنیمازبیشتاخروجخارجیپلکان)پ

.باشدنداشته
ازخروجانپلکتاخروجتخلیهتراززیرطبقهدرنقطههرازدسترسیفاصله)ت
.نباشدبیشترمتر23
تخلیهتراززیردریاودوربستهاتومبیلپارکینگدارايبناکهجاییدر)ث

سیستمبهلمتصمکانیکیدودتخلیهشیشتمبهبایدطبقاتاین،باشدخروج
.باشدمجهزساعتدرهواتعویضمرتبهدهبادودکنندهکشف
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یک پلکان خارجی خروج 

:هاتبصره
،مترکوطبقهچهارآپارتمانیمسکونیهايساختماندر-1

ربرابدرمقاومتساعتیکحداقلاستمجازآتشموانع
دقیقه45دارايحداقلنیزبازشوهاوباشدداشتهآتش

جخرودسرتسکریدورهاي.باشندآتشبرابردرمحافظت
.باشندداشتهآتشبرابردرمقاومتساعت1حداقل

ائیدتخودکاربارندهشبکهبهبناتمامیکهموارديدر-2
دهافزوبنابهطبقهیککهاستمجاز،باشدمجهزشده
زمینترازازساختمانارتفاعحداکثرکهبرآنمشروط،شود

.نشودمتر23ازبیشتر
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)خانه هاي کرایه اي-پانسیون ها(اقامتگاه و بناهاي مسافرپذیر

تبرابرظرفیبایدهمکفطبقهخروجظرفیتهايمجموع•
یتظرفمجموعاضافهبهطبقهاینمتصرفبابرايالزم
بهمنتهیهاراشیبوپلکانهابرايشدهمقررهاي

.باشدهمکف
حداقلنفر50ازکمترتصرفباربرايهاراهروعرض•

مترسانتی110آنازمتروبیشترسانتی90
شوداجراوطراحیمختلفجهاتدرطبقههردرهاخروج•

.شودمتر10ازبیشترنبایدآنهامشتركمسیرو
بهمترو30حداکثرخروجنزدیکترینتااتاقهردرفاصله•

.میابدافزایشمتر60تافولاجرايشرط
راهرويتانقطهدورترینيفاصلههااتاقداخلدر•

متر38تافولاجرايشرطبهومتر23حداکثرخروج
.میابدافزایش
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خانه هاي تک خانواري

دربیکاصلیفرارراهبرعالوه•
داخلیفضاهايبرايپلهیاراه
سطحبهرامانعبدونراهیک

.کندتامینخیابان
یمسکونازفضايطبقههربراي•

بیشترمربعمتر185ازبیش
لیاصراهبهاصلیفاصلهوبوده
دورراهدوبودهمتر23ازبیش

.شودفراهمهماز
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رويطبقهپنجوچهارهايساختمان
:گرددرعایتنیززیرمواردهمکف
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طبقه5آتش سوزي در منازل کمتر از 
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15

5و4

3000

5و4

2/590

ساختمان هاي چهار و پنج طبقه روي همکف 
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3

ساختمان هاي چهار و پنج طبقه روي همکف 
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

مصالح،برايآتشبرابردرواکنشالزامات-7
نماوداخلیهايکارينازك
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وزيسآتشگسترشازجلوگیريمنظوربه
داخلیهايکارينازكساختمان،داخلدر

:باید
تشدبودن،اشتعالقابلصورتدر–الف

قابلآنهاسوختنازناشیگرمايرهایش
.باشدقبول

ومتمقاشعلهسطحیپیشرويبرابردر-ب
.باشندداراراالزم

)  نازك کاري ها ( گسترش داخلی حریق 
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الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح
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الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح
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الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح
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الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح
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الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح
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الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح
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الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح
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الزامات واکنش در برابر آتش براي مصالح
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

آتشبرابردرمقاومت-8
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) ساختاري ( گسترش داخلی حریق 

هدف و دامنه کاربرد–بخش دوم 
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وطراحیايگونهبهبایدساختمانسازه3-1-4-3-2-1
بهآنپایداري،سوزيآتشوقوعصورتدرکهشودساخته
.شودحفظمناسبیمدت

پنانبایدمستقلهايواحدبیندیوار3-1-4-3-2-2
ازسوزيآتشگسترشبرابردرکهشودساختهوطراحی

مناسبومعقولحددرمجاورواحدهايبهواحدیک
.نمایدمقاومت

) ساختاري ( گسترش داخلی حریق 

،هادرزکهشودساختهوطراحینحويبهبایدساختمان3-1-4-3-2-3
آتشولنامعقوسادهگسترشموجب،پنهاخالیفضاهايیاهاگشودگی

.نشودمستقلفضاهايبینسوزي
بنديدرجهدارايعناصرداخلدرشدهنصببازشوهاي3-1-4-3-2-4

کپارچگییتاشوند،محافظتمناسبطويبهباید،آتشبرابردرمقاومت
ضاهايفبینسادگیبهسوزيآتشوشودحفظحریقبرابردرعنصر
.نکندپیداگسترشمجاور 156



) ساختاري ( گسترش داخلی حریق 
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) ساختاري ( گسترش داخلی حریق 
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مقاومت در برابر آتش
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مقاومت در برابر آتش

دیوارهاي خارجی•
دیوارهاي داخلی•
بازشوها•
شفت ها•
درز ها •
دیوار پرده اي خارجی•
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مقاومت در برابر آتش

دیوارهاي خارجی

161



مقاومت در برابر آتش
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مقاومت در برابر آتش

دیوارهاي داخلی

دیوارهاي مانع آتش
البی آسانسور

فضاهاي فرعی حادثه خیز
گذرگاه خروج 

خروج افقی
جدا کردن تصرف هاي مختلط
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مقاومت در برابر آتش

بازشوها
)ساعت(حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش )ساعت(درجه الزامی مقاومت در برابر آتش نوع مجموعه

ک دیوارهاي مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از ی
ساعت

43
33
25/1

5/15/1
:آتشبرابردرمقاومتساعتیکالزامیدرجهدارايآتشموانع

11خروجهايگذرگاهوخروجهايرمپوپلکانها،شفتدیوارهاي

175/0آتشموانعسایر
:آتشجداکنندهدیوارهاي
)دقیقه20(133/0کریدورهادیوارهاي

)دقیقه20(5/033/0
)دقیقه45(175/0آتشجداکنندهدیوارهايسایر

دیوارهاي خارجی

35/1
25/1
)دقیقه45(175/0
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مقاومت در برابر آتش

شفت ها

دوربند پلکان خروج
شفت آسانسور

شوت زباله 
کانال هاي تاسیساتی
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مقاومت در برابر آتش

درزها

درز هاي سازه اي
درزهاي معماري 

دیوار پردهاي خارجی
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

دودکنترلوحریقاطفاءهايسیستم-9
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سیستم هاي اطفاء حریق و کنترل دود
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سیستم هاي اطفاء حریق و کنترل دود
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سیستم هاي اطفاء حریق و کنترل دود
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سیستم هاي اطفاء حریق و کنترل دود
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سیستم هاي اطفاء حریق و کنترل دود
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

رتبهمبلندهايساختماناختصاصیضوابط-10

173



ضوابط اختصاصی ساختمان هاي بلند مرتبه
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ضوابط اختصاصی ساختمان هاي بلند مرتبه
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ضوابط اختصاصی ساختمان هاي بلند مرتبه
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ضوابط اختصاصی ساختمان هاي بلند مرتبه

177



ضوابط اختصاصی ساختمان هاي بلند مرتبه
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ضوابط اختصاصی ساختمان هاي بلند مرتبه
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فضاي امن و البی آسانسورها 

ظـر فضـایی اسـت کـه در ن» فضاي امن در برابر آتش « 
ریـق از گرفته شده براي کلیه افرادیکه بـه دلیـل خطـر ح

ایی فضاي تصرف خود خارج شده اند و بواسطه عـدم توانـ
ري در استفاده از پلکان اضطراري و یا به هـر دلیـل دیگـ
یـه می توانند فوراً تراز طبقه خـود را بـه مقصـد تـراز تخل

مـئن خروج ترك کنند و از این رو نیاز است در بخشی مط
دي از همان تراز ساختمان به انتظار رسیدن نیروهاي امـدا

.و آتش نشانان باشند

180



آسانسور آتش نشانی 

متر باید داراي حداقل یک آسانسور آتش23هاي باالتر از ساختمان •
.باشند) با توان حمل یک برانکارد( نشانی

متر باید داري حداقل دو آسانسـور آتـش 40ساختمان هاي باالتر از •
.ندباش) با حداقل توان حمل یک برانکارد در یکی از آن ها( نشانی 

در ساختمان هایی که داراي تصرف درمـانی، نگهـداري سـالمندان و•
.تکودکان هستند وجود حداقل دو آسانسور آتش نشانی الزامی اس

181



آسانسور آتش نشانی 

میلیمتـر بـا 2100در1200حداقل ابعاد آسانسور براي حمـل برانکـارد ،ابعـاد •
متر است1,2حداقل بازشوي 

اتـاق آسانسور آتش نشـانی بایـد داراي یـک سیسـتم مخـابراتی توکـار در داخـل•
خانه آسانسور آسانسور، باشد همچنین باید یک دستگاه مخابراتی نیز در اتاق موتور

. آتش نشان نیز موجود باشد

تهویه البی آسانسور آتش نشان الزامیست

استفاده از درهاي مقاوم حریق براي واحد ها

182



متر23ساختمان هاي باالي 

نفر50بار تصرف بیشتر از 

تصرف درمانی و آموزشی

)متر2حداقل عرض (متر مربع 6مساحت حداقل 

دسترسی به پلکان خروج

متر30: حداکثر مسیر پیمایش

0/28: سرانه به ازاي هر نفر

ضوابط  اختصاصی فضاي امن
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ضوابط  اختصاصی فضاي امن

در کاربري هاي تجمعی،آموزشـی و درمانی،سـاختمان •
رایط مقام قانونی مسئول با توجـه  بـه شـ...هاي بلند و

ی اتـش طراحی،ترکیب،تعداد و نوع متصرفین و دسترس
قـات نشانی می تواند طراحی و ایجاد فضاي امن در طب

.مایدساختمان را با استفاده به استانداردها تعیین ن
ن بـاز آسانسوري باشد که مستقیم به فضاي امـداراي •

.می شود
متـري از 45تـا 25این فضـاها در فاصـله ي بـین •

.شودهمدیگر تعبیه 
.اشدبظرفیت آن متناسب با بار تصرف طبقه مدنظر •
.باشــدمجهزبــه شــبکه بارنــده و سیســتم تهویــه •
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

خاصهايساختمانوفضاهاضوابط-11
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ضوابط فضا ها و ساختمان هاي خاص
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ضوابط فضا ها و ساختمان هاي خاص
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ضوابط فضا ها و ساختمان هاي خاص
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ضوابط فضا ها و ساختمان هاي خاص
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ضوابط فضا ها و ساختمان هاي خاص
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ضوابط فضا ها و ساختمان هاي خاص
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)1395ویرایش (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

شآتنیروهايدسترسیاختصاصیضوابط-12
نشانی

192



ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهاي آتش نشانی 

آتشنیروهايدسترسیاختصاصیضوابط3-12
نشانی
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ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهاي آتش نشانی 
معابرعرضحسببرساختمانمجازارتفاعحداکثر3-12-2

)تر م( حداکثر فاصله حاشیه معبر تا ساختمان )متر( حداقل عرض الزم معبر ارتفاع ساختمان

1گروه 
6متر و کمتر 15

12/5
8متر25و تا 15بیشتر از 

2گروه 
10متر35و تا 25بیشتر از 

14/5
12متر 35بیشتر از 

نشانیآتشخودروهايدسترسیبرايساختمانارتفاعوشهريمعابرالزمعرضمقادیرحداقلبینارتباط:2-12-3جدول
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ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهاي آتش نشانی 

امداديخودروياستقرارمحل3-12-3
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ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهاي آتش نشانی 

6

4/5
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ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهاي آتش نشانی 

آتشخودروهاياستقرارمحلفاصله3-12-3-1
ساختمانتانشانی

10و2/5
و4/5

10

و4/5
10

زمینمقاومتحداقل3-12-3-2
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ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهاي آتش نشانی 
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ضوابط اختصاصی دسترسی نیروهاي آتش نشانی 
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هکشودوساختهطراحینحويبهبایدساختمان3-1-4-5-1
ملیاتعهنگامنشانآتشنیروهايعملیاتبرايالزمتسهیالت

یکافدسترسهايراهباید،همچنین.باشفراهمساختماندر
ننشاآتشنیروهايبرايآندروندروساختمانبهورودبراي

هداشتوجودحریقسازيخاموشوامدادعملیاتانجاممنظوربه
.باشد

ساختهوطراحینحويبهبایدساختمانمحوطه3-1-4-5-2
موردزاتتجهیوآالتماشینبتوانندنشانآتشنیروهايکهشود
ینزم.برسانندساختماننزدیکبهمناسبنحوبهراخودنیاز

آالتماشینوزنتحملبرايالزممکانیکیمقاومتبایدمحوطه
یانشستدچاروباشدداشتهراعملیاتحیندرنشانیآتش

.نشودریزش
سبمنانحوبهبایدساختماندرزمینزیرفضاهاي3-1-4-5-3
وزيسآتشازناشیدودتخلیهوتهویهتجهیزاتوامکاناتبه

.باشدمجهز

تسهیالت براي دسترسی و عملیات نیروهاي آتش نشانی 
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ضوابط پارکینگ
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پارکینگ
:ود به انواع زیر تقسیم می ش

پارکینگ باز •
پارکینگ بسته•
پارکینگ مکانیزه •

:پارکینگ باز 
یک ساختمان یا بخشـی از آن،کـه بـه پـارك کـردن اتومبیـل هـاي

ه طبیعی براي تهوی: شخصی اختصاص یافته و داراي شرایط زیر است 
پارکینگ، حـداقل دو سـمت خـارجی آن داراي بازشـوهایی بـا توزیـع

در هر طبقه مجموع مساحت گشودگی هـاي خروجـی.یکنواخت است
در درصد مساحت کل دیوارهاي پیرامونی پارکینگ20حداقل برابر با 

ا همان طبقه و مجموع طول بازشوهاي خارجی نیز دست کـم برابـر بـ
درصــد طــول کــل دیوارهــاي پیرامــونی پارکینــگ در آن طبقــه 40
درصد 20همچنین دیوارهاي داخلی پارکینگ باید داراي حداقل .باشد

.گشودگی با توزیع یکنواخت باشد 202



پارکینگ

:پارکینگ بسته 
اشـد، به هر پارکینگی کـه بـاز نب
.ودپارکینگ بسته گفته می ش
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پارکینگ
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اگزاستشرایط اجراي  
فن و زون بندي پارکینگ

زیرزمین اول

زیرزمین دوم
1000تا 500باالي 

دستورالعملمترمربع

زیرزمین سوم
متر مربع1000تا 

متر مربع1000بیشتر از 

دستورالعمل

محاسبات

زیرزمین چهارم 
محاسباتتحت هر شرایطیو بیشتر

205



زون بندي 

مساحت هـر: شرایط الزام زون بندي•
متر و بیشتر2000طبقه 

حداکثر مساحت هر زون در صـورت •
متر مربع3000:نیاز
206



زون بندي 
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پارکینگ

:پارکینگ مکانیزه 
ه و به پارکینگ هایی اطالق مـی شـود کـه فاقـد طبقـه بـود
زه خودروها بدون حضور راننده و بـه وسـیله تجهیـزات مکـانی

.کنترل و در محل خود جاي می گیرند
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پارکینگ
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ضوابط پارکینگ

ور راننده طبقه بوده و خودروها بدون حضفاقد : پارکینگ مکانیزه •
محل خود و به وسیله تجهیزاتی که با رایانه کنترل می شوند در

.جاي می گیرند 
رض مسیرنفر رو در داخل پارکینگ هاي مکانیزه می بایسـت عـ•

.داشته باشد سانتی متر92با حداقل برابر 
تگاه درپارکینگ هاي مکانیزه که ظرفیت آنها بـیش از سـی دسـ•

دستگاه خودرو یـک فضـاي محصـور 30می باشد ، به ازا ء هر 
. ساعته اجـرا گـردد2جداگانه با دیوارهاي داراي مقاومت حریق 

ننـده هـاي در غیر اینصورت نیاز به پارکینگهاي طبقاتی بـا جداک
ــراي . مقــاوم حریــق میباشــد  تنهــا راههــاي ورود اضــطراري ب

ر تعمیـر و دسترسی آتش نشانان و یا پرسنل پارکینگ بـه منظـو
.نگهداري درنظر گرفته شود
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ضوابط هلی پد 
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هلی پد 
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هلی پد 
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هلی پد 
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ضوابط استخر 
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ضوابط  استخرها

ب بار تصرف  اسـتخر مسـکونی بـا ضـری•
)متر230.(محاسبه می شود4,6کلی 

بـا بارتصرف اسـتخر د ورزشـگاه مسـتقل•
در اطــراف اســتخر و 2,8ضــریب کلــی 

در محوطه داخلی اسـتخر محاسـبه 4,6
.می گردد

در .(داستخرها باید داراي تاسیسـات باشـن•
ایـد صورت لزوم تمهیدات وید موتورخانه ب

)مد نظر باشد
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ضوابط  استخرها

217



استانداردها

Under Writers Laboratories (UL)
British Standards (BS)
European Standards (EN)
Iran National Standards (ISIRI)

BHRC,UL,FM,LPCB,INTERTEK,BM TRADA,EFECTIS,And …

218



24الی12

ایمنی استخر ها

219



180و90

5

ایمنی استخر ها
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جلوگیري از گسترش داخلی و خارجی آتش 
سوزي هدف و دامنه کاربرد–بخش دوم 

221



آتشگسترشازجلوگیريبراي
اتاستالزمساختمانداخلدرسوزي
مشخصاتازداخلیهايکارينازك
بودهبرخوردارآتشبرابردرقبولقابل

نظیر(ساختماناجزايعالوهبهو
گسترشازمانع)هاسقفودیوارها

.شودمجاورفضاهايبهسوزيآتش
داخلیهايکارينازكازمنظور
جدارهرگونهرويکارينازكمصالح

دیگریاسقفدیوار،جداکننده،
.استداخلیساختارهاي

جلوگیري از گسترش داخلی و خارجی آتش 
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عددمتالستیکهايانباروجود
مجاورتدرباالحریقباربا

افسریه–مسکونیمنازل

جلوگیري از گسترش داخلی و خارجی آتش 
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توسعهوحریقبنديمنطقهعدم
نقاطتمامبهآتشسریع

جلوگیري از گسترش داخلی و خارجی آتش 
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يپیشروبرابردربایدخارجیدیوارهاي3-1-4-3-3-1
ایندنممقاومتگسترشودیواررويبرآتشهايشعله

تفاع،اربامتناسب،دیگرساختمانبهساختمانیکاز.
ینابراي.نمایندمقامومتساختمانموقعیتوکاربري
بهساختمانخارجیدیوارهايونمااستالزممنظور
درآنها،افروزشخطرکهشوندساختهوطراحیايگونه

ونیبیرحرارتکنبعیکمعرضدرگرفتنقرارصورت
وشدهآزادکمیگرماياشتعال،صورتدروباشدکم

ین،همچن.باشدمحدودآنهاسطوحرويبرشعلهپیشروي
درموجودنشدهمحافظتسطوحمساحتکهاستالزم
معقولطوربه)هاپنچرهمانند(ساختمانخارجیجدار

تاسممکنکهحرارتیمقدارکهطوريبه،شودمحدود
بههتوجباکند،تابش)یابرعکس(داخلبهبیروناز

اطراف،مرزهايوساختماندیوارخارجیبینفاصله
.باشدمحدود

گسترش خارجی حریق 

225



بایدساختمانبام3-1-4-3-3-2
،تمانساخموقعیتوکاربريبامتناسب

وبامرويبرحریقپیشرويبرابردر
مانساختبهساختمانیکازگسترش

منظوراینبراي.نمایدمقاومتمجاور
ايگونهبهساختمانباماستالزم

يپیشروخطرکهشودوساختهطراحی
عالاشتمنابعاثربرآنرويبرشعله

.گرددمحدودخارجی

گسترش خارجی حریق 
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خاموشهايسیستم3-1-4-4
آتشکننده

صرفتنوعبامتناسببایدساختمان
هايسیستمبهآنابعادوفضاها

هزمجخودکارودستیکنندهخاموش
بهآتشکردنخاموشامکانتاباشد
وجودآن،ابتداییمراحلدرویژه

حریقسریعگسترشازوداشته
برايخصوصاً.شودجلوگیري
تاتاسنیازمرتبهبلندهايساختمان
کنندهخاموشبرعالوهساختمان

اياطفکافیتجهیزاتازدستیهاي
.باشدبرخوردارنیزخودکار

گسترش خارجی حریق 

مسکونیمنازلمجاورتدرباالحریقباربامتعددچوبهايانباروجود
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استفاده از یک فضا با کاربري هاي مختلف 

هايزماندرفضایکازچنانچه
مختلفهايکاربريبرايمتفاوت
زاماتالتمامبایدفضاآنشود،استفاده
ريکاربآنبراينیازموردحریقایمنی

.نمایدبرآوردهراها
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ایمنی در گود برداي
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ایمنی در گود برداي
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ایمنی در گود برداي
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ایمنی در گود برداي
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ایمنی در معماري و سازه
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ایمنی در معماري و سازه
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ایمنی در معماري و سازه
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9

ایمنی در معماري و سازه
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ایمنی در معماري و سازه
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110

ایمنی در معماري و سازه
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فرایند کنترل نقشه
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فرایند کنترل نقشه
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بررسی نقشه هاي معماري
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1تمرین 
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9تمرین 
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